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 اطالعیه حزب کمونیست کارگري ایران
 تحرکی گسترده برای روز جھانی کارگر

 نکات گرھی  بمناسبت روز کارگر
 "نمایش مصمم خواست طبقه کارگر برای از بین بردن اختالفات طبقاتی"

 درباره چگونگی پیدایش اول مه 
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 ١٧٣ اطالعیه شماره  
ـریـل  ٢٢  اردیبھـشـت  ٢ روز    آپ

کمپیـن  " یوران گوستاوسون ھمکار  
در  "  برای آزادی کارگران زنـدانـی 

ــه   ــحــادی ــد در نشــســت  ات ســوئ
،  )  ال او ( سراسری کارگران سوئد  

شعبه استکھلم ، طـی سـخـنـانـی  
ــه   ــمــل ــی از ح ــامــل ــزارش ک گ
ـنـد   جنایتکارانه رژیم اسالمی به ب

 اویــن و  ضــرب و شــتــم  ٣٥٠ 
ـیـز   زندانیان سیاسی در این بند و ن
تشدید فشارھا  بر روی کارگـران  
زندانی و رھبران کارگری و بطـور  
ویژه در مورد وضعیـت جسـمـانـی  
ــی داد و   ــان وخــیــم شــاھــرخ زم
خواستار حمایت و پشتیبـانـی ایـن  
ـیـان   اتحادیه از آنان وتمامی  زنـدان

ـران شـد  سـخـنـان  .   سیاسی در ای
ـبـال   ـق یوران گوستاوسـون  بـا اسـت
ـرو   شرکت کنندگان در جلـسـه روب
ـر تـووالـدسـون   ـت ـی ( شد و کـارل پ

K a r l -P e t t e r 
Thorvaldsson )   ــن دبــیــر ای

اتحادیه اعالم داشت که یکـی از  
ـرانـی وی بـه   محور ھـای سـخـن
منـاسـبـت روز جـھـانـی کـارگـر،  
صحبت در مورد کارگران زندانـی  

ـران و   ـیـان سـیـاسـی در ای و زنـدان
ـر خـواسـت آزادی فـوری   تاکید ب

ــود  ــان خــواھــد ب در آخــر ایــن  .   آن
نشست تعدادی از حضار در کنـار  
یوران گـوسـتـاوسـون بـا در دسـت  
گرفتن عکس ھای از کـارگـران  
زندانی از جمـلـه عـکـس شـاھـرخ  
زمانی، بھنام ابراھیم زاده و رضـا  
شھابی، ھمبسـتـگـی خـود را بـا  
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

 . سیاسی در ایران اعالم داشتند 
 

ــم    ــتــکــھــل ــه اس  شــعــب
  ١٦٥٠٠٠ "  ال او "اتحادیه  

عضو دارد که تـا کـنـون  
چندین بار با بیانیه ھـای  
خود حمایت و پشتیـبـانـی  

ـــبــــارزات   اش را از م
کــارگــران و مــردم ایــران  

 .اعالم داشته است 
 

ھمه کارگران زنـدان و  
زندانیان سیاسی باید فورا  

 .از زندان آزاد شوند 
  ٢٦ ،  ٩٣  اردیبھشت  ٦ 
 ٢٠١٤ آپریل  

Shahla_danesh
far@yahoo.com 

Bahram.Sorou
sh@gmail.com 

h t t p : / / f r e e -
t h e m -
now.blogspot.co

m 
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ــرگــزاری روز   ــر ب تــحــرک بــر س
جھانی کارگـر بـه عـنـوان یـک  
روز مھم اعتراضی، گسترده تر از  

از جمله ھماھـنـگ  .  ھر سال است 
 ھـزار امضـا  ٤٠ کنندگان طومار  

فراخوان به تجمع در مقابل وزارت  
کار داده اند، کارگران بازنشـسـتـه  
ذوب آھـن اصـفـھـان فـراخـوان بـه  
ـری کـه   تجمع در مقابل دادگسـت
در مرکز شھر است  را داده انـد،  
کارگران راه آھن مشھـد فـراخـوان  
به تجمع در مقابل اداره کـار ایـن  
شھر داده اند، کـارگـران در شـھـر  
ــجــمــع در   ــراخــوان بــه ت شــوش، ف
ــد، و   ــل اداره کــار داده ان ــاب ــق م
موضوع چگونگی برگـزاری روز  
ـلـف   جھانی کارگر در مراکز مخت
ــحــث اســت و    کـارگــری مــورد ب
صحبت از تجمع در مقابـل وزارت  
کار و ادارات کـار از سـاعـت ده  

گـوشـه  .  صبح روز اول مـه اسـت 
ای از این تحرکات را در بیش از  
یکماه برنامه ھای مستقیم کـانـال  

ـرنـامـه  .  جدید می بینیم  در ایـن ب
ـلـف   ھا مردم از بخش ھـای مـخـت
ـراضـی   جامعه با فـریـادھـای اعـت
ـم   ـیـه جـھـنـمـی کـه رژی شان عـل
ــت،   ــا کــرده اس اســالمــی بــر پ
فراخوان به اعتراض سـراسـری در  
روز جھانی کـارگـر و بـه اشـغـال  

 . درآوردن خیابان ھا میدھند 
ـیـن در جـایـی چـون سـاوه   ھمچن
ــده ھــای کــارگــرن امضــا   ــمــایــن ن
ـر سـر   ـراضـی ب کننده طومار اعـت
خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا  بـا  
تجمع در محل اداره کار این شھـر  
خواھـان تـجـدیـد نـظـر فـوری در  

 .حداقل مزد مصوب شدند 
این تحرکات بیش از ھر چیز آینه  
ای از فضای انفجاری جامعـه و  

ایـن  .  محیط ھای کارگری اسـت 
جنب و جوش در عین حال بیانگـر  
توازن قوای دیـگـری در فضـای  

تـوازن  .  اعتـراضـی جـامـعـه اسـت 
ــراضــات   ــت قــوایــی کــه در آن اع
ـرده   ــ ـت ـر روز گســ ـری ھــ کـــارگــ

ـیـه اعـدام در  .   میشود  جنبش عـل
قامتی قویتر به جلـو مـی آیـد و  
ــه بـارزش کـارزار در   یـک نـمـون
دفاع از جان ریحانه جبـاری اسـت  
که به موضـوع جـدالـی در درون  

 .خود حکومت تبدیل شده است 
 تـوازن قـوایــی کـه در آن رژیــم  

ـیـان   اسالمـی بـا حـمـلـه بـه زنـدان
ــد   ــاســی در بــن ــن  ٣٥٠ ســی  اوی

میخواست در آستانه اول مـه زھـر  
ـرد، امـا   چشمی از جـامـعـه بـگـی
خود به چنان مخمصه ای افـتـاد  
ـنـی و   که ناگزیر بـه عـقـب نشـی
ـیـس کـل   برکناری اسماعیلـی رئ
زندانھایش شد و بیش از ھر وقـت  
شعار زندانی سـیـاسـی آزاد بـایـد  
گردد به جلوی صحـنـه سـیـاسـی  
جامعه آمد و باالخره توازن قـوایـی  
که در آن جامعه تا نفـی عـمـلـی  
ـم اسـالمـی   حجاب این پرچـم رژی

 . فاصله ای ندارد 
طبعا یک محور مھم بر پا شـدن  
چـنــیـن فضــایـی از اعـتــراض و  
ـم   مبارزه، اقتصاد فـروپـاشـیـده رژی
ـر   ـنـش ب اسالمی و فشـار سـنـگـی
گرده کارگران و کل جامعه اسـت  
و حرف کارگران و کـل جـامـعـه  
اینست که دیگر به این بردگی و  
ـم و دارنـد بـا   فالکت تن نمیـدھـی
صف متحـد خـود بـه جـلـو مـی  

از جمله، کارزارھایی بر سـر  . آیند 
خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا، و  
ـرده در مـحـیـط   اعتراضـات گسـت
ھای کارگری گوشه دیگری از  
ــش   ــای ــم ــه ن ــت را ب ــیــق ــن حــق ای

 . میگذارد 
در دل چنین کشاکشـی صـفـوف  
درون حکومت نیز در ھـم ریـخـتـه  
تر از ھر وقت است و ھـم اکـنـون  
ـریـن   نزاعھایشان بر سر پایـه ای ت
مسائل دولت اسالمی باال گرفتـه  

یک نمونه اش رفت و آمد  .  است 
بحث بر سـر حـجـاب ایـن پـاشـنـه  
ـیـن خـامـنـه   آشیل رژیم اسالمی ب
. ای، روحانی و رفسنجانی اسـت 

ـر   نمونه دیگرآن  کشمکشھایشان ب
سر چیزی که خامنه ای اسـمـش  

گـذاشـتـه  "  اقتصاد مقاومتـی  " را  
رابطه با غرب نیز که یک  .  است 

نقطه امـیـدشـان بـود، دیـگـر دارد  
رنگ میبازد و خود خـامـنـه ای  

 . از بی سرانجامی آن سخن گفت 
ـیـسـت کـه   ـفـه ھـای اینھا ھمه مول
ـــه امســـال را   فضـــای اول م

اینھا ھمـه تـوازن قـوای  .  میسازد 

جدیدی را در آستانه اول مـاه مـه  
ــوجــود اورده اســت  . در جــامــعــه ب

روزی که  اعتراضات کارگران و  
کل جامعه را در خود گـرد مـی  
آورد و تحرکات امسال نیز بیانگـر  

ـقـت اسـت  ـی جـنـب و  .   ھمیـن حـق
جوش کنونی بر سر برگزاری روز  
جھانی کارگر بیش از ھـر چـیـز   
ــگـاه روز مــھـمــی چــون روز   جـای
. جھانی کارگر را نشـان مـیـدھـد 

روزی که اساسا روز کیفرخواسـت  
ـیـه تـوحـش سـرمـایـه داری و   عل
قدرتنمایی کارگران و کل جامعه  

امسـال  .  در برابر این توحـش اسـت 
ــن روزی   ــی ــال چــن ــب ــق ــه اسـت مـا ب

 . میرویم 
در عین حال  فضایی کـه امـروز  
حول روز جھانی کارگر در مـیـان  
کارگران و کل جامعه بر پـا شـده  
ــش از ھــر چــیـز نشــان   ـی اسـت، ب
ـیـه   دھنده، قطبی شدن جامعـه عـل
فقر و فالکـت و سـرمـایـه داری  
حاکم است که افـقـی کـارگـری  

به این مـعـنـی کـه  . را می طلبد 
ـران بـه روشـنـی   امروز جـامـعـه ای
ـیـو   ـرنـات ـت دارد نیازش را به یک آل

شـرایـطـی  .  کارگری فریاد میزنـد 
ــا راه حــل   ــه کــارگـر ب ــق کـه طـب
ــش   ــزب ــا ح کــارگــری خــود و ب
میتواند جلوی صف اعتراض کـل  
مردم قرار میگیرد و خـواسـتـھـای  
. کل جامعه  را نمایندگـی کـنـد 

 . راه حل یک دنیای بھتر 
قطعنامه ھای روز جھانی کارگـر  
نیز نوید بخش ھمین افق و سـمـت  

 .و سو است 
 

ـتـشـار   قطعنامه ھای اول مـه  ان
 یافت 

کارگران با قطعنامه ھـا و اعـالم  
کیفرخواستشان به استقبال اول مـه  

در ھمین مدت قطعـنـامـه  .  میروند 
ھایـی از سـوی کـارگـران شـھـر  
سقز، کارگران پروژه ھـای پـارس  
جنوبی، فعاالن کارگری جـنـوب،  
فعاالن کارگری گیـالن، جـمـعـی  
ــمـی ھــای   ـروشــی از کــارگـران پــت
منطقه ویژه ماھشھر و بندر امـام،  

 -بخشی از کارگران محور تھران  
ـران،   کرج، اتحادیه آزاد کارگران ای
ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی کم
ـرق   تشکلھای کارگری، انجمـن ب
ــه   ـت ـی و فـلـزکـار کـرمــانشـاه، کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  
تشـکــل ھــای کــارگــری، جــمــع  
ھایی از دانشجویان در مازندران و  
دانشجویان دانشـگـاه آزاد دمـاونـد  

ــتـشــر شــده اســت  ــن  .  مـن ــی ھـمــچـن
کارگـران زنـدانـی از درون زنـدان  
ھمچون شاھرخ زمـانـی، مـحـمـد  
موالنایی، واحد سیده، یوسـف آب  
ـرشـور   ـیـه ھـای پ ـیـان خرابات، با ب

 اردیبھشـت روز جـھـانـی  ١١ خود  
ــه و   ــت ــف ــریــک گ ــب ــر را ت کــارگ
ھمگان را به گرامیداشت این روز  

مـحـور مشـتـرک  .  فراخوانده انـد 
ھمه این قطعنامه ھا و بیانیـه ھـا  
کیفرخواستی علیه سرمایـه داری  

قطعنامـه  .  با ھمه مصائیبش است 
ـیـایـی عـاری از   ھایی که از  دن
ستم و استثمار  سخن میگـویـد و  
ـر و   ـری،  فـق ـراب به تبیعض و نـاب
فالکت و بیحقوقی کـل جـامـعـه   
ـبـار   معترض است و به ھمین اعـت
خواستھای کل جامعـه را فـریـاد  

از جـمـلـه در بـخـشـی از  .  میزند 
قطعنامه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  

 :ایران آمده است 
فریاد اعتراض مـا کـارگـران بـه  " 

فقر و فـالکـت و بـی حـقـوقـی،   
ـران   ـم مـردم ای فریاد اکثریت عـظـی
. نسبت  به شرایـط مـوجـود اسـت 

شرایطی که ھر روزه ابعاد فاجـعـه  
ـرد و   آمیزی تری بر خـود مـیـگـی
جمعیت عظیم تری از کارگـران و  
مردم ایران را بسوی بی حـقـوقـی  
ــر و نــداری ســوق   ــق ــق و ف ــل مــط

ــد  ــدھ ــت و  .  مــی ــکــه دول ــوری ــط ب
کارفرمایان ھیچ حد و مـرزی را  
ـر   ـم مـعـیـشـتـی ب در تحـمـیـل سـت
ـرای   میلیونھا خانواده کـارگـری ب
خود قائل نیستند و ھر روزه طـرح  
ـرای   و برنامه ھای جدید تری را ب
تشدید استثمار کارگران و غـارت  
ثروتھـای اجـتـمـاعـی در دسـتـور  

ــر دســت  .  مــیــگــذارنــد  ــب ــوز خ ــن ھ

ـیـارد تـومـانـی   ـل اندازی ھزاران می
توسط صاحب منصبان حکومتـی  
به دسترنج کـارگـران در صـنـدوق  
سازمان تامین اجتـمـاعـی کـھـنـه  
نشده است که چـپـاول امـوال مـا  
کارگران در این صندوق را تـحـت  

ــوان   ــن  " عـن ــامــی ــدوق ت ادغــام صـن
اجتماعی در طرح بیـمـه سـالمـت  

به میان کشـیـده انـد و   "  ھمگانی 
ھمزمان وزیر کـار طـرح افـزایـش  
ـرای غـارت   سن بازنشستگی را ب
ـر   ـرنـج مـا کـارگـران ب بیشتر دسـت

ـرار داده اسـت  ھـنـوز  .  روی میز ق
خبر اظھارات رئیس جمھور مبنـی  

ــورم در ســطــح   ــرل ت ــت   ٢٥ بــر کــن
درصد که با ھدف توجیه افزایـش  

 درصدی حداقل مزد  ٢٥ خفت بار  
عنوان شد در آرشیو مطبوعـات و  
رسانه ھا بایگانی نشـده بـود کـه  
ــع   ــط ــه دوم ق ــا اجــرای مــرحــل ب

موسوم به ھدفـمـنـدی  ( سوبسیدھا  
ـرژی  ) یارانه ھا  قیمت حاملھای ان

ـیـش از     ٦٠ را بطور متوسط بـه ب
ـنـگـونـه   درصد افزایش دادند و بـدی
شرایط را برای افزایش سرسام آور  
ھزینه ھای زنـدگـی و غـارت و  
چپاول سفره ھای خالی میلیـونـھـا  
. خانواده کارگری مـھـیـا کـردنـد 

اما کسانیکه ھر لحظه و ھر روزه  
و با توسل به انـواع سـیـاسـتـھـای  
عوافریبانه چنین وضعیت فـاجـعـه  
باری را بر ما کارگـران و دیـگـر  
اقشار محروم و زحـمـتـکـش مـردم  
ـنـد   ایران تحمیل میکنند بایـد بـدان
ــاھــی و   ــب ــر ت ــظــاره گ کــه مــا ن
ــیــســت مــان    ــابــودی ھســت و ن ن
ـم شـد  و مـتـحـدانـه در   نخـواھـی
ـر و فـالکـت و بـی   مقابـل  فـق
ـر   حقوقی اجتماعی تحمیل شـده ب

 ."خود ایستادگی خواھیم کرد 
ھمچنین در این قطـعـنـامـه ھـا و  
بیانیه ھا خواستـھـای فـوری ای  
ـر   ـنـی ب چون لغو مصوبه دولت مب

 ھزار تـومـانـی چـنـد  ٦٠٨ دستمزد 
ـر، مـتـوقـف شـدن   ـق بار زیر خط ف

ــدھــا   ــی ــرح  ( طــرح قــطــع ســوبس ط

 تحرکی گسترده برای روز جھانی کارگر
 شھال دانشفر 
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، آزادی  ) ھدفمند کردن یارانه ھـا 
فوری و بدون قید و شـرط ھـمـه  
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
سـیـاسـی، لـغـو مـجـازات اعــدام،  
آزادی ھای وسیع اجـتـمـاعـی از  
جمله حق تشکل، حق اعـتـصـاب،  
آزادی بیان، آزادی تحـزب، آزادی  
ــمــایــی،   ــی ــپ ــراض، آزادی راھ ــت اع
ـیـمـه ھـای   آزادی مطبوعـات ، ب
اجتماعی چون درمـان رایـگـان و  
ـیـکـاری   تحصیل رایگان و بیمـه ب
ـری زن و مـرد   ـراب برای ھمگان، ب
ــاعــی،   ــم ــمــام ســطــوح اجــت در ت
سیاسی، اقتـصـادی، فـرھـنـگـی،  
ــای   ــمــزدھ پــرداخــت فــوری دســت
ــوقــف شــدن فــوری   مــعــوقــه، مــت
ـریـن   بیکارسـازیـھـا، رعـایـت بـاالت
استانداردھای ایمنی در مـحـیـط  
ھای کار،  حقوق برابر شھرونـدی  
برای مـھـاجـریـن افـغـان، تـامـیـن  
ــه بــرای   ــایســت ــدگــی ای ش زن
بازنشستگان، منع کار کـودکـان،  
خواستھایی است که مورد تاکیـد  
و  مـحـور فـراخـوان گـردھـمـایـی  

 .ھای روز جھانی کارگر است 
در این قـطـعـنـامـه ھـا کـارگـران  
ھمچنین حمله به زندانیان سیاسـی  

 اوین را محکوم کـرده و  ٣٥٠ بند  
ـیـان   خواستـار آزادی فـوری زنـدان

سـخـن  .  سیاسی از زندان میشـونـد 
ـبـات   از اتحاد و ھمبستگی مـطـال
ـلـف   کارگران با بخش ھای مـخـت
طبقه کارگر، معلمان، پرستاران و  
سایر اقشـار و بـخـش ھـای ایـن  
ــارزات   ــت،  از مــب ــه اس ــق طــب
دانشجویان، زنـان و بـخـش ھـای  
مختلف جامعه علیـه مصـائـب و  
ــه داری اعــالم   ــوحــش ســرمــای ت
ــھــا    حــمــایــت شــده اســت و در آن
ـقـه   کارگران به عـنـوان یـک طـب
جھانی ھمـبـسـتـگـی خـود را بـا  
مبارزات کـارگـران جـھـان اعـالم  
ــن   ـی ـر ھـمـبـسـتـگـی ب داشـتـه و ب
ـنـد  . المللی کارگری تاکید میکن

ــی   ــامــه ھــای روز جــھــان ــن قــطــع
ـــامـــه ھـــای   ـن ـر، قـــطـــعــ کـــارگــ
ھمـبـسـتـگـی جـھـانـی کـارگـران  

گرد این قطـعـنـامـه ھـا و  .   است 
این خواستھای سـراسـری مـتـحـد  
ـبـال روز جـھـانـی   ـق شویم و به است

 .کارگر برویم 
 

*** 
 

جمھوری اسالمی در تقابل بـا  
ـر،   ـــی کـــارگــ ـــان   ١١ روز جـــھ

ـتـه   اردیبھشـت آخـریـن روز از ھـف
کــارآفــریــنــی،    کــارگــرش را روز  

ـتـصـاد مـقـاومـتـی نـام   تعاون و اق
گذارده است و تاکیدش بر تحمیل  
فقر و فالکت بیشتر بر کـارگـران  

 . و بر کل جامعه است 
جمھوری اسالمی کارگران را از  
بــرگــزاری اول مــه روز جــھــانــی  
کارگر برحذر میدارد و در مقـابـل  
ـر کـارگـران در   تحرک بـی نـظـی
ــداشـت ایـن روز، مشـغــول   گـرامـی
ـران   قشون کشی خود است و سخن

 اردیبھشت شان نیز جنـاب  ١١ روز  
ــرار اســت   روحــانــی اســت کــه ق
خودی ھایشان را در سالنی گـرد  
آورند و از اقتـصـاد مـقـاومـتـی و  
تعرضی گسترده تر بر زنـدگـی و  
معیشت کارگران و کـل جـامـعـه  

 . سخن بگویند 
گفتنی است که امسال نیز مـثـل  
ھر سال جنـاب مـحـجـوب و دارو  
ـم   دسته ھـای خـانـه کـارگـر رژی
اسالمی به قول خـودشـان از سـه  
ـبـل بـا ژسـت فـراخـوان بـه   ماه ق
راھپیمایی جلو آمدنـد تـا بـاالخـره  
ــی   ــان ــھ ــای روز ج در دم دم ھ
کارگر جماعت خـود را بـه درون  

ـنـی بـچـپـانــنـد و در   ــه  " سـال ـت ھـف
ـیـعـتـی بـا  "  کارگر شان  تـجـدیـد ب

قوانین کار ضد انسانی جمھـوری  
پاسخ دولـت  .  اسالمی کرده باشند 

نیز به درخواست آنان، ھمان پـاسـخ  
ھر سال بود و جانیان اسالمی کـه  
حتی از مـراسـم ھـای مـھـارشـده  
ــه ھــای خــودشــان در   دارو دســت
ــه   شــوراھــای اســالمــی  و خــان
کارگر به منـاسـبـت روز کـارگـر  
وحشت دارنـد، بـا صـدور مـجـور  

در ایـن  .  برای آنان مخالفت کردند 
ـر کـار   ـیـعـی وزی رابطـه عـلـی رب
ــز   دولــت روحــانــی کــه خــود نــی
ــه ھــای   ــت روزگــاری از دارو دس
خانه کارگر حـکـومـت اسـالمـی  

ـبـھـشـت  ٧ بوده است، در روز    اردی
تحت عنوان مسخره ای که گویـا   

ــا   مـراسـم روز جـھـانـی کـارگـر ب
ـیـس جــمـھـور " حضـور   ـرگــزار  "  رئ ب

میـشـود، از عـدم صـدور مـجـوز  
برای فراخوان به راھپیمایی خـانـه  

ـر داد  ـیـز    .  کارگـریـھـا خـب ـبـال ن ق
ـتـی   ـی صفرعلی براتلو، معـاون امـن
ــاره مــجــوز   ــران، درب ــھ ــانــدار ت اســت

بـایـد ایـن  : " راھپیمایی گفته بـود 
ـری   ـیـگـی مساله از حوزه سیاسی پ

اگر مصلحت بداننـد حـتـمـا  .  شود 
ـم  ."  دھنـد   مجوز می  ـی ـن ـی و مـی ب

که چگونه ترسیدنـد و مـجـوزی  
 . ھم داده نشد 

بدین ترتیب در فضای پر تحـرک  
سیـاسـی امـروز جـامـعـه  حـتـی  
ــھــای دســت ســاز   بــرای تشــکــل
حکومتی رژیم نیز جای مانـوری  
نمانده است و به گفتـه مـحـجـوب  

 است کـه آنـھـا  ٨٠ از اواسط دھه  
اجازه راھپیمایی برای روز کـارگـر  

ـیـز بـه  . را پیدا نکرده اند  علتـش ن
ـبـش   ـیـشـروی ھـای جـن روشنی پ
کارگری خصوصا در یـک دھـه  
اخیر و کـنـار زده شـدن ھـر روز  
بیشتر این نھادھای ضدکـارگـری  
از سر راه مبارزات کارگران اسـت  
که عمال جایی برای بازی کـردن  
نقش خود به عـنـوان تشـکـلـھـای  
ـرایشــان   دسـت ســاز حــکـومــتـی ب

 . باقی  نمانده است 
به عبارت روشنترھم دولـت و ھـم  
ــی   ــھــای دســت ســاز دولــت تشـکــل
تجربه اول ماه مه ھای سـالـھـای  

ـرتــیـب در   ( ٨٦  و  ٨٥ ،  ٨٤  ــه ت ب
ـقـانـی   ورزشگاه آزادی، خیابان طال
مقابل سفـارت سـابـق آمـریـکـا و  

را دارند و بـه  )   ورزشگاه شیرودی 
خوبی تجربه کردند و دیـدنـد کـه  
چگونه سیل جـمـعـیـت کـارگـران  
اول مه ھای دولتی را بـه دسـت  
خود گرفت و پاسخ دندان شکنـی  
به دولت و دارودستـه ھـای خـانـه  
. کارگر و شـورای اسـالمـی داد 

ــه   ــچــکــدام حــاضــر ب ــگــر ھــی دی
ــھــم در   ــاره آن ، آن ریســک دوب
شرایط  متـحـول سـیـاسـی امـروز  

 .نیستند 

ـر   از سوی دیگر گفتمـان وسـیـع ب
سر برگزاری روز جھانـی کـارگـر  
و تحرکی گسترده تر از ھـر سـال  
ـقـال   ـم را بـه ت بر سر این روز، رژی

ــداخــتــه اســت  ــه روز  .  ان ــان در آســت
جـھــانـی کــارگـر شــاھـد احضــار  
ـران کـارگـری و   ـیـن و رھـب فـعـال
تھدید و منع آنھا از گرامـیـداشـت  

از جـمـلـه صـبـح  .  این روز ھستیـم 
ـر از  ٩ امروز   ـف  اردیبھشت چھـار ن

اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد  
ــیــث امــانــی،   ــران ش ــران ای کــارگ
صدیق کریمی، مظفر صالح نیا و  
خلیل کریمی بـه اداره اطـالعـات  

ـبـال  .  شھر سنندج احضار شدنـد   ق
ـیـا ، شـریـف   نیز   مظفر صالـح ن
ـنـاه ، کـورش بـخـشـنـده،   ساعد پ
ـنـی ،   غالب حسینی، خالـد حسـی
مجید حمیدی، عباس انـدریـاری،  
سوسن رازانی احضار و از برپـایـی  
ـرحـذر شـده   روز جھانی کـارگـر ب

ـم اسـالمـی  .  بودنـد  خصـوصـا رژی
ـنـدج   بیش از ھر کجا به شھـر سـن
که به شھر اول مـه ھـا و ھشـت  
مــارس ھــا شــھــره دارد، حســاس  
ـر   است و بیشترین فشار ھـا را  ب
ـیـن کـارگـری در ایـن   روی فعـال

ــن  .  شــھــر آورده اســت  امــا ســخ
کارگران این است که برپایی روز  
ــم   ــل ــران حــق مس جــھــانــی کــارگ
آنھاست و منتظر مجوز نـخـواھـنـد  
ـراض   بود و ایـن روز را روز اعـت

 . خود میدانند 
  ١١ اول مه که امسال مصادف با  

اردیبھشت است، روز جـھـانـی مـا  
در این روز وسیـعـا  . کارگران است 

ـنـمـایـی   به خیابان بیاییم و با قـدرت
بزرگ خود و قطـعـنـامـه ھـا  و  
خواستھای روشنمـان پـاسـخ ھـمـه  

 .این خزعبالت را بدھیم 
ھمه شواھد حکایت از یـک اول  

صف آرایی ھـا  .  مه متفاوت است 
روشنتر از ھر سال در مـقـابـل ھـم  

کارگران و کل  .  قرار گرفته است 
ــر و   ــق مــردم بــه جــان آمــده از ف
فـالکــت و جــھــنـمــی کــه رژیــم  
اسالمی بر پا کرده است، خـود را  

برای یک روز قدرتنمایی بزرگ  
با تمام قدرت خـود  . اماده میکنند 

ـم  ـی ھـم  .  را برای این روز آماده کـن
اکنون مراکز کارگـری بسـیـاری  
ـنـد و   در اعتراض و مـبـارزه ھسـت
میتوانند کانون ھای مھم شرکـت  
کنندگان مارش بـزرگ اول مـه  
در مقـابـل وزارت کـار و ادارات  
کار در تھران و شھرھای مختلـف  

ـراضــات  .  بـاشـنـد  ھـم اکــنـون اعـت
ـرای   ـیـه اعـدام، ب گسترده ای عـل
ـیـه   ـیـان سـیـاسـی، عـل آزادی زندان
ــه   ـی ــط زیسـت، عـل تـخـریـب مـحـی
ـریـن   ـرای پـایـه ای ت حجـاب و ب
حقوق انسانی و صدھا موضـوع و  
مساله حاد دیگر در جریـان اسـت،  
روز جھانی کارگر روز به خـیـابـان  
آمدن ھمه مردمـی اسـت کـه در  
ـرار   ـراضـاتـی ق ـیـن اعـت کوران چن

 . دارند 
ـنـکـه تـا ھـمـیـن جـا   خصوصـا ای
ـرداشـتـه شـده   گامـھـای بسـیـار ب

ـیـه  . است  ـیـان قطعنـامـه ھـای و ب
ھایی که به مناسبت روز جھانـی  
کارگر منتشر شده، کیفـرخـواسـت  

در ایـن روز  .  ھمه ما مـردم اسـت 
ــی گــرد   ــان ــھ ــگــی ج ــســت ــمــب ھ
خواستھای سـراسـری خـود جـمـع  
ــحــد و   ــت ــم و در صــفــی م شــوی
سراسری  وسـیـعـا بـه خـیـابـانـھـا  

ــم  ــایــی ــر  .   بــی روز جــھــانــی کــارگ
ــد در   ــد ســرفصــل جــدی ــوان ــت مــی
ـرای رھـای از شـر   مبارزات ما ب
حکومت سرمایه داری حاکـم، از  

خـود را  .  شر جانیان اسالمی باشد 
 .برای آن آماده کنیم 
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با انتشار این شـمـاره کـارگـر  
ــی   ــســت، بــه روز جــھــان ــی کــمــون
ـم  . کارگر، اول مه نزدیک شده ای

روز جھانی کارگر را به کارگـران  
ــمــانــه   و خــانــواده ھــایشــان صــمــی

 . تبریک میگویم 
ــکــی از   ــه ی ــکــســال گــذشــت در ی
ــریــه کــارگــر   ــه ھــای نش ــل مشــغ
کـمـونــیـسـت انـعــکـاس اخــبـار و  
ـبـش   مسائل مـھـم و گـرھـی جـن
ـیـن   کارگری در ایران و در سطح ب

 . المللی، بود 
در یکسال گذشـتـه کـارگـران در  
عرصه ھای وسیع و پھنـاوری در  
ارتبـاط بـا افـزایـش دسـتـمـزدھـا،  
ـرداخـت   حـقـوق و دسـتـمـزدھـای پ
ـیـت   نشده، بیکـاری، تـامـیـن امـن
ـــی و   ـت ـــمـــاعـــی و ســـالمــ ـت اجــ
بازنشستگی، بھداشت و درمـان و  
ـتـی کـردن مـحـیـط   ـی دکتر و امن
ــت و   ــا دول ــدگــی، ب کــار و زن
کارفرماھا رو در رو شـدنـد و در  
مقابل حمالت ضد انسـانـی آنـھـا  

با اسـتـواری و تـحـمـل  .  ایستادند 
سختی ھای زنـدگـی، بـاورھـای  
مشترک و تصمیمات مھـمـی را  
در سنت اعتراض کـارگـری زنـده  

تـحـصـن و اعـتـصـاب در  . کردند 
ـر   سازمان اعتراض کارگری بیشـت

در  .  از گذشته بدست گرفتـه شـد 
بطن اعتصاب و اعتراض، مـجـمـع  
عمومی و حق رای اراده جـمـعـی  
را در مقابل مـاشـیـن سـرکـوب و  

ــد  ــرار دادن ــمــار، ق ــث ــت ــاور و  .  اس ب
ــرک و   ــت اعــتــمــاد بــه کــار مش
مبارزه مشترک بیشتر از گذشتـه  

 . شد 
ـران،   سنت اعتراض کارگری در ای
اگر چه در چـنـد دھـه گـذشـتـه  
وجود داشته، امـا در چـنـد سـال  
ــه   ــه گــذشــت اخــیــر و از دو دھ
ـرخـورد بـه   اعتراض کارگری در ب
دولت و کارفـرمـاھـا و صـاحـبـان  
ثروت بشکل ویـژه ای شـفـاف و  

 . رایکال بوده است 
در یکـسـال گـذشـتـه بـخـشـھـای  
وسیعی از نسـل کـارگـران جـوان  
سھم ویژه ای در شـکـل دادن بـه   

. اعتراض کـارگـری، داشـتـه انـد 
ـری تـجـارب   این نسل با بـکـارگـی
ـرای   سنتھای اعتراض کارگری ب
ــابــی   ــجــاد تشــکــل و ســازمــانــی ای
کارگران، تـالش ھـای آگـاھـانـه  

ـقـطـه  .  ای را شـروع کـرده اسـت  ن
ــدرت اعــتــراض کــارگــران در   ق
مقایسه با صف بندی تشکلـھـای  
دولتی و خودی نـظـام جـمـھـوری  
اسالمی، در ترکـیـب نسـلـی ایـن  
ـر اسـت  ـت . دو جبھه بسـیـار نـمـایـان

ـرکـیـب نـھـادھـای   جبھه دولت و ت
ضد کارگـر از خـانـه کـارگـر و  
شـــوراھـــای اســـالمـــی کـــار و  
ــده   ــازمــان ــی، ب ــای مــحــل ــھــادھ ن
مزدورانی ھستند که در جـنـگ  
ــه ایــران و عــراق و   ھشــت ســال
سرکوب خونین مردم در سـالـھـای  
ـبـعـد در خـدمـت اھـداف   شصت ب
. جنایتکارانه و سرکوب بـوده انـد 

کارنامه جنایـت و مـزدوری ایـن  
جبھه کامال آشکار و مورد نفـرت  

امـا در صـفـوف  .  میلیونـی اسـت 
جبـھـه کـارگـران، نسـل جـوان از  
ــالبــی   کــارگــران مــعــتــرض و انــق
حضور دارند که رشد و ارتقا سنن  
اعتراض و رو در رویـی و اتـخـاذ  
تاکتیک و اشـکـال مـنـاسـب در  
محیط کار و در میدان مبارزه را  
ـیـت،   ـق با تجارب ناکامـی و مـوف
زندان و دستگیـری، اعـتـصـاب و  
راه پیمایی، مارش روز جھانی زن  
و روز کارگر، فستیـوال کـودکـان  

 . را کسب کرده اند 
ـــدوره   ـن ــ ـری ای ـراض کـــارگــ ــ اعــت
ــیــشــت و   ــیــن مــع ــام ــرای ت ــرب اگ
ـیـت بـوده   زندگـی و رفـاه و امـن

ــزمــان   ــم ــش " و  "  چســب " ھ " ســری
ھمبستگی و اتـحـاد بـخـشـھـای  
وسـیـعـی از کــارگـران در سـطــح  

ــدواری بــه   .  ســراســری، اســت  امــی
ـرده  در  .  قدرت کارگـران را بـاال ب

ـفـشـاری بـه   استانه روز کارگر پای
نقطه قدرت اعتـراض کـارگـران و  
مکانیسمھای زنده و قابل اتکـای  
این اعتراضات، ضرورتی تاریخـی  

 .    است 
ــی کــارگــر روز صــف   روز جــھــان
آرایی طبقات متخاصم و اصـلـی  

ــکــار  . " جـامــعــه اسـت  در ایـن پــی
سترگ، دو جھان چھره بـه چـھـر   

ـنـد  جـھـان  :  یک دیگر مـی ایسـت
ــه و جــھــان کــار؛ جــھــان   ســرمــای

ــردگــی، و جــھــان   ــمــار و ب ــث اســت
لنین ــ اول مـاه  "( برادری و برابری 

ــــا  )  مــــه  ـران ب صــــف کــــارگـــ
ـقـاتـی و صـف   کیفـرخـواسـت طـب
دولت و سرمایه داران بـا حـمـایـت  

ـیـس، ارتـش،  ( دستگاه سـرکـوب  ـل پ
ــدان و   ــات و زن ــاه و قض دادگ

ــری  ــی در یــک ســو،  ).  " دســتــگ
ـرار   مشتی ثروتمـنـد خـون آشـام ق

ـــد  ـــد کـــه  .  دارن ـن ــ ـت آن ھـــا ھســ
ـیـدی،   کارخانجات و مـراکـز تـول
ابزارھا و ماشین آالت را تصرف و  
میلیون ھا جـریـب زمـیـن و کـوه  
ھایی از پول را تـحـت مـالـکـیـت  

آن ھـا  . خصوصی خود درآورده اند 
ـــه   ـــش را ب ـــت و ارت حـــکـــوم
خدمتگزاران، سگ ھای پاسـبـان  
باوفای ثروت انباشتـ  خـود مـبـدل  

ــد  ــگــر،  .   کــرده ان در ســوی دی
میلیون ھا نفر از محـرومـان جـای  

کسانی که مـجـبـورنـد بـه  .  دارند 
ـتـمـاس   مشتی نوکـیـسـ  پـولـدار ال
کنند تا به آن ھا اجاز  کار کـردن  

با کار آن ھاست کـه ایـن  .  بدھند 
افراد تمام ثروت ھا را خـلـق مـی  
کنند؛ با این حال خودشان باید در  
تمام طول زندگی برای خـرده ای  

ــد  ـن ــارزه کــن ــن قــاعــده  "  نـان مـب ای
ھمیشه وجـود داشـتـه و فـقـط و  
ـنـاسـب قـوای   ـر ت ـی فقط تحت تـاث
طبقاتی ــ تـوده ای کـارگـران و  
ــر   ــکــی ب ــگــیــران جــامــعــه ی مــزدب

تـالش  .   دیگری غلبه کرده اسـت 
ــورژواھــا مــھــار کــردن   ــت و ب دول
مطالبات کارگران در روز کارگـر  

ـران ھـر اعـتـصـاب و  .  است  در ای
ـیـل نـوع   اعتراض کارگری بـه دل
. حاکمیت نـظـام، سـیـاسـی اسـت 

ــمــزدھــای   ــیـه دســت ــصــاب عــل اعـت
پرداخت نشده سـیـاسـی مـیـشـود،  
ــط  و مــحــل اعــتــراض   مــحــی
ــیــســی   ــل ــ پ ــران نــظــامــی ـ کــارگ

ـیـل رژه و  .  میشوند  به ھـمـیـن دل
مارش روز جھانی کارگر ھم صد  

در قوانیـن  . چندان سیاسی میشود 
موجود قانون کار، روز کارگر در  
.  ردیف تـعـطـیـالت رسـمـی اسـت 
ــعــطــیــل اســت  ــر ت و  .  روز کــارگ

ـنـد در ایـن روز   ـتـوان کارگران مـی
مارش و جشن و مراسمھای خـود  

اما از آنـجـا کـه  .  را برگزار کنند 
ترس و واھـمـه بسـیـار زیـادی از  
تجمع و مـارش کـارگـران وجـود  
ــا   ــرمــاھــا ب دارد، دولــت و کــارف

تشکـلـھـای  " ھمکاری تنگاتنگ  
ــه کــارگــر و  "  زرد  ــه خــان ـل از جــم

ــع   شـوراھــای اســالمــی کــار مــان
برگزاری مراسم مستقل  و جشـن  
ــان   ــایش ــوادھ ــان ــارگــران  و خ ک

ــد  ــشــون ــمــام  .  مــی ــا وجــود ت امــا، ب
محدودیتھا در سی سال گـذشـتـه،  
کارگران برای برگـزاری جشـن و  
مراسم و مارش روز کارگر تـالش  
ـیـدی را   ھای مـثـمـر ثـمـر و مـف

 .  بسرانجام رسانده اند 
قطعنامه یا کیفرخواست کارگـران  
در جنبش کارگری سنتی پـایـدار  

در روز جـھـانـی  .  و جا افتاده است 
کارگر تھیه قـطـعـنـامـه و اعـالم  
ــه جــامــعــه امــری   ــنــی آن ب ــل ع

ـنـی  .  شناخته شده است  اعـالم عـل
کیفرخواست کارگری در شـکـل  
کنکـرت، بـه مـعـنـی کـنـکـرت  
.   کردن مطالبات کـارگـری اسـت 

کارگران در یکسال گذشته بـطـور  
مداوم در میدان اعتراض با دولـت  

افـزایـش  .   و کارفرماھا بـوده انـد 
دستمزدھا، پرداخت نکـردن حـقـوق  

ــا از   ــا ســه مــاه،   ٩ و مــزای مــاه ت
ـرده،   بیکار سـازی وسـیـع و گسـت
ــرصــه ھــای مــداوم اعــتــراض   ع
کارگران در محیط ھای مختلـف  
ــه ای   ــای ــات پ ـب کـار،  آن مــطــال
ھستند که در قطعنامه ھای روز  
جھانی کارگر بشـکـل کـنـکـرت  

ــد  ــد اعــالم شــون ــای ــع  .   ب در واق
بندھای اصلی قـطـعـنـامـه ھـای  
روز جـھـانـی کـارگـر انـدسـتـه از  
ـراض   ـبـات مـحـوری از اعـت مطال
کارگران است که آنھا در یکسـال  
ـبـات   گذشته برای تحقق این مطـال
ــرده انــد  ــراض ک ــت ــارزه و اع ــب . م

ــران در   ــراض کــارگ ــت ــرصــه اع ع
ــه   ــه مــحــدود ب ــت یــکــســال گــذش
ـلـکـه   ـبـوده ب مطالبات اقتصادی ن
کارگران در دفـاع و در مـبـارزه  

ای دائمی برای آزادی تشـکـل و  
بیان و حق برخورداری از تجمـع و  
ـتـی   اعتصاب بدور از فضای امنی

در ھمین رابطـه  .  و پلیسی بوده اند 
تعداد زیادی از فعالین کـارگـری  
دستگیر و به زندان انـداخـتـه شـده  

تالش برای آزادی کـارگـران  . اند 
ــن عــرصــه ای   ـی ــی ھــمــچــن زنـدان
دائمی مبارزه کارگران و مـردم و  
. بویژه خانواده ھای آنھا بوده اسـت 

ـیـز از   آزادی کـارگـران زنـدانـی ن
ــه   ــی و روزان ــم ــات دائ ــالــب ــط م
ــواده ھـای آنـھــا   کـارگـران و خـان

ــامــه ھــای روز  .  اسـت  در قــطــعــن
کارگر تاکید بر آزادی کـارگـران  
زندانی و مـحـکـوم کـردن اعـمـال  
ــی   ــیــت ــاســی و امــن ــس ســی ــی پــل
نھادھای اداره اطالعات، خـواسـت  
ــن روز   سـراســری کــارگـران در ای

 .  است 
ـر جشـــن   ـــی کـــارگــ روز جـــھـــان
ـقـاتـی   کارگران و ھمسرنوشتی طب
ـیـن   آنھا با ھـمـدیـگـر در سـطـح ب

ـراض کـارگـران  .  المللی است  اعـت
ـرای آزادی تشـکـل و   ـران ب در ای
بیان برای بخشـھـای وسـیـعـی از  
ـلـی    ـیـن الـمـل کارگران در سـطـح ب

در سـه دھـه  .  خواستی آشنا است 
ـران   گذشته جنبش کارگری در ای
و فعالین کارگری در زنـدانـھـای  
جمھوری اسالمی، مورد حـمـایـت  
و پشتیبانی اتحادیه ھای بـزرگ  
ـرار   کارگری در سطـح جـھـانـی ق

تـاکــیـد مـجـدد بــر  .  گـرفـتـه انـد 
ـلـی در روز   ـیـن الـمـل حمایتھای ب
ـتـھـای مـحـلـی،   کارگر و حـمـای
امری کـه در یـکـسـال گـذشـتـه  
بخشھای وسیعی از کـارگـران در  
ـران فـعـاالنـه   سطح سراسری در ای
ـیـه ھـای   ـیـان پیش برده اند، دادن ب
اعتراضی  در ازحمایت کـارگـران  
زندانی، ضروری است و قطعـا در  
دور آتــی اعــتــراضــات کــارگــران  

 .  موثر و کارا خواھد بود 
دولت روحانی بـا ادامـه سـیـاسـت  
ــن   ــی ــه ه،ا کــمــپ ــاران ــدی ی ھـدفــمــن

ھـا را تـحـت  "  انصراف از یـارانـه " 
حمایت بورژوازی، بخـشـھـایـی از  

 نکات گرھی  بمناسبت روز کارگر
 نسان نودینیان 
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ھنرمندان و انجـمـن اسـالمـیـھـا و  
ـبـه راه انـداخـتـه   ـرت کارمندان عالی

ــاد  .  اســت  ــت ــش از ھــف جــواب بــی
میلیون از مردم در مقابله با حملـه  

بـزرگ  "  نـه " به حداقـل مـعـیـشـت، 
ـیـن ضـد انسـانـی  .  بود  ـپ ایـن کـم

ده ھـا  .  توسـط مـردم نـاکـام شـد 
میلیون از مردم خـواھـان دریـافـت  
یارانه ھستند، روز جھانی کـارگـر  
فرصت مناسبی است که دامـنـه  

بزرگ تـوسـط  "  نه "اعتراضی این  
مردم را گسترش داد و جامعـه را  
ـر و   به اعتراضات وسیع علیـه فـق

مردم در سطح ده  .  گرانی فرخواند 
ھا میلیونـی گـامـھـای اسـاسـی  
علیه سیاسـت ریـاضـت کشـی و  
علیه کمپین کثیف و ارتـجـاعـی  

ــه انــد  ــت ــرداش ــو ب ــل در  .  دولــت بــج
کیفرخواست و قـطـعـنـامـه ھـای  
ـیـشـروی   کارگران این گامھا از پ
و اعتراض را باید تبدیل به اتـحـاد  
ـر   و ھمبستگی طبقاتی کـرد و ب
ضرورت پیشرویھای بیشتر تاکـیـد  

 . کرد 
ـم و جشـــن و   ـراســ ـر مــ در ھــ
گردھمـایـی کـه بـمـنـاسـبـت روز  
ـــشـــود،   ـی ـرگـــزار مــ ــ ـر ب کـــارگــ
کیفرخواست و قطعنامه کـارگـران  
با مطالبات کنکرت آنـھـا صـادر  

تعدد قطعنامه و خـواسـت و  .  شود 
مطالبات کارگری در ابعاد وسیـع  
ـر امــر   ــدی مــجــدد اســت ب تـاکــی
ـراض مشـتـرک   مشترک و اعـت

 . کارگران در سطح سراسری 
***              

 ١١، ٢٠١٤ اول مــــه 
، در ١٣٩٣اردیـــبـــھـــشـــت 

حالی مـیـرسـد کـه طـبـقـه 
کارگر و اکـثـریـت عـظـیـم 
مردم فقیر تر و محـروم تـر 

ریـاضـت کشـی، .   شده اند
زدن سر و ته دستمزد، قطع 
ھرگونه خدمات و یـارانـه، 
بــیــکــاری ھــای وســیــع و 
ایجاد جمعیت ھای عـظـیـم 
ھیچ بـودگـان و در یـک 
کــالم کــاھــش حــداکــثــری 
ســھـــم مـــردم کــارگـــر از 
ــیــد  ثــروتــی کــه خــود تــول
ــنــد ، شــعــار روز  ــکــن مــی

ولـع سـیـری .  سرمایه اسـت
ناپذیر در جسـتـجـوی سـود 
نـه فــقـط  نـیـروی خـالقــه 
انسان کـه خـاک و آب و 
ھوا و نفس شرایط زنـدگـی 
بر کره زمـیـن را در خـطـر 
تباھی و نیستی قـرار داده 

این حـقـیـقـت انـکـار .  است
نـــاپـــذیـــر ســـرمـــایـــه داری 
معاصر بیش از ھمه جا در 
ایران تحت حـاکـمـیـت آیـت 
الله ھای میلـیـاردر صـادق 

تناقضات و بن بسـت .  است
ھای ذاتی سـرمـایـه داری 
اینجا ضربدر حکومت الـلـه 
ــقــاء مشــتــی  و ضــرورت ب
کانگستر اسالمی مـیـشـود 
که به ھیچ کـس و ھـیـچ 

اول .  چیز رحم نمی کـنـنـد
مه، روز جھانی کارگر در 
ایران روز اعتراض و اتـحـاد 
علیه این وضعیت و عـامـل 

بالفصل آن یعنی جمھـوری 
 .اسالمی است

  
روز .  اول مــه روز مــاســت

نمایش اتـحـاد کـارگـران و 
ھـمـه مـردم مـحـروم عـلـیـه 
یــک درصــدی ھــای بــی 

در ایـن !  خاصیت مـفـتـخـور
ـــانـــه  ـــایـــد در خ روز نـــب

بــایــد کــار را .  بــنــشــیــنــیــم
. تعطیل کرد و بـیـرون آمـد
. بــایــد پــا بــیــرون گــذاشــت

علیه وضـع مـوجـود سـخـن 
اعالمیه و قطعنامـه .  گفت

. و کیفرخواست صادر کـرد
نفس تجمع در ھر سـطـحـی 
و در کـــنـــار ھـــم جشـــن 
گرفتن و راھپیمایی کردن، 
بــه ھــمــه مــا مــردم بــرای 
. آینده ای بھتر نیرو میدھد

ـــای  ـــســـت عـــرصـــه ھ ـــی ل
اعتراض و طرح  مطالبـات 
فــــوری اول مــــه  در 
جمھوری اسالمی طـوالنـی 

از مقابلـه بـا ھـوای .  است
کثیف و کشنده شھرھـا تـا 
خشک شدن رودخانه ھا و 
دریاچه ھـا و کـمـبـود آب 
گرفـتـه، تـا مـبـارزه بـرای 
آزادی زندانیان سـیـاسـی و 
کارگران در بند، از مقابله 
با مـجـازات اعـدام و کـل 
سیستم وحشـیـانـه قضـایـی 
ــلــه بــا  اســالمــی تــا مــقــاب
حجاب و تبعیض جنسیتی، 
از خــواســت بــھــداشــت و 
تحـصـیـل رایـگـان و بـیـمـه 

بیکاری گرفته تـا حـقـوق 
کودک ھمه و ھمه عرصه 
ھایی است که بایـد در آن 
سرمایه داری و جـمـھـوری 
ــه چــالــش  اســالمــی را ب

امـــا در اوضـــاع .  کشـــیـــد
کنونی بی شک  مقـابـلـه 
با قطع یارانه ھا، افـزایـش 
ــا،  ــمــت ھ ــی ســرســام آور ق
سقوط ھر روزه قدرت خریـد 
حقوق ھا که جـزو بـرنـامـه 
اعالم شـده دولـت روحـانـی 
است، عاجلترین عرصه ای 
است کـه بـایـد از نـیـروی 
وحـدت بـخـش اول مـه روز 
جھانی کارگر برای تقویت 

اوضـــاع .  آن بـــھـــره جســـت
فالکت بار اقتـصـادی کـه 
ھیـچ چشـم انـدازی بـرای 
بھبـود آن مـتـصـور نـیـسـت 
اکـنـون مســالـه و مشـغـلــه 
روز و شب اکثریـت عـظـیـم 

در اول .  مــردم ایــران اســت
ـــدگـــی  ـــد از زن ـــای مـــه ب
. قاطعانه به دفاع برخـاسـت

بویژه بـایـد بـرای افـزایـش 
دستمـزدھـا بـیـش از پـیـش 

 .متحد شد
 قدرت اول مـه ایـن سـنـت 
دیرپای طـبـقـه کـارگـر در 
جھان و ایران، در این اسـت 
کــه مــیــتــوانــد گــرایشــات 
مـخـتــلـف کــارگـری را در 
مقابله با سرمـایـه داری و 
شرایط مشقت باری که به 
بشریت تحمیل کرده متـحـد 

بــایــد از ایــن تــوان .  کــنــد

ـــخـــش اول مـــه  وحـــدت ب
استـفـاده کـرد و نـه فـقـط 
بــــخــــش ھــــای ھــــرچــــه 
وسیعتری از طبقه کـارگـر 
بـلـکـه ھـمـه مـردم آزاده و 
محروم را علـیـه جـمـھـوری 
اسالمی و عـلـیـه فـالکـت 
. اقتصادی بـه مـیـدان آورد

اول مه فـرصـتـی اسـت تـا 
کارگران نشـان دھـنـد کـه 
ــارزه بــرای  ــب ــدار م ــرچــم پ
رھــایــی و آزادی خــود و 

اول مــه .  کـل بشــریــت انــد
روز بـــرافـــراشـــتـــن پـــرچـــم 
سوسیالیسم و تاکید بر این 
واقعیت است که تـنـھـا راه 
رھائی بشریـت مـعـاصـر از 
فـقـر و بـیــحـقـوقـی و کــل 
مصائبی که ھمه دنـیـا را 
فراگرفته در ھم پـیـچـیـدن 
ــی  ــر انســان کــل نــظــم غــی
سرمایه و بـرپـایـی جـامـعـه 
ای بدون ستم و اسـتـثـمـار، 
جامعه ای بـرابـر و آزاد و 
مــــرفــــه، جــــامــــعــــه ای 

 .سوسیالیستی است
  

 !زنده باد اول مه
 !زنده باد سوسیالیسم

زنـده بــاد آزادی، بــرابــری، 
 !حکومت کارگری

  
حزب کمونیسـت کـارگـری 

 ایران
 ٢٣، ١٣٩٣ اردیبـھـشـت ٣

 ٢٠١٤آوریل 
 

 :اول ماه مه، روز جھانی کارگر
 !علیه فالکت اقتصادی، علیه جمھوری اسالمی

يک دنيای 
 بھتر

برنامه 
حزب 

کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد



 7 ٣٠٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھر ساله در حول و حـوش اول  
ـاسـبـت   ماه مه صدھا مطلب به من
ـلـف و از   این روز به زبانھای مخـت
جمله فارسی نوشـتـه و بـه بـحـث  

اکثـر قـریـب بـه  .  گذاشته میشوند 
اتفاق این مباحث شامل تـجـزیـه و  
ــارگــر،   ــه ک ــق ــب ــل وضــع ط ــی ــل ــح ت
فراخوان، پیام، و یا برجستـه کـردن  
ـبـش   ـبـه جـن ـا چـنـد مـطـال یک ی

قصـد مـن از  .  کارگری میباشنـد 
این نوشته، با مراجعه بـه تـعـدادی  
مراجع معتبر، ارائه تاریـخـچـه ای  
از چگونگی پیدایش اول مـاه مـه  
. بعنوان روز جھانـی کـارگـر اسـت 

چه فاکتورھائی و چه شـرایـطـی  
باعث پیدایش این روز شدند، طبقـه  
ـا چـه جـزر و مـدھـائـی   کارگر ب
روبرو بود، و چـه مشـکـالتـی را  
ــداشــت   ــر مــی ــد از ســر راه ب ــای ب
ـنـد کـه تـالش   موضوعاتـی ھسـت

 .میکنم به آنھا بپردازم 
 

فاکتورھای مھم در 
 بررسی پدیده اول مه

در بررسی ریشه ھای اول ماه مـه،  
. به سه فاکتور اصلی برمیـخـوریـم 

ــارزات  )  ١  ـب تـجـارب مـوفـق در م
ـتـر   کارگران؛ که گرچه نسبتا کـم
ـتـه انـد، امـا   مورد بحث قرار گـرف
ــور در ادامــه   ــاکــت ــن ف ــری مــھــمــت

) ٢ مبارزات کـارگـران بـوده انـد،  
ــر ســر روزکــار ھشــت   ــارزه ب مــب

ــه، و   ــت ــارگــر  )  ٣ ســاع ــه ک ــق طــب
تجـارب مـوفـق مـخـتـص  .  آمریکا 

ـبـودنـد،   مبارزات کارگران آمریکا ن
ـانـوسـھـا   ـی و حتی در این سـوی اق

ـارزه بـر سـر  .  نسبتا نادرتر بودند  مب
ـز مـدتـھـا   ـی کاھش ساعات کـار ن
ــل در کشــورھــای اروپــائــی و   ـب ق

ـبـش  .  استرالیا در جریان بود  اما جـن
کارگری آمریکا از جھاتی، ھم از  
لـحـاظ تـرکــیـب و ھــم از لـحــاظ  
ـارزات   تاریخی، تفاوت کیفی با مب
. کارگران در دیگر کشورھا داشـت 

گرچه مبارزه طبقاتی در آمـریـکـا  
رھبران سرشناس کارگری پـرورانـده  
ـز چـون جـو   بود، اما کسانی را نی

ــیــل   ــد،   (JOE HILL)ھ از ســوئ
ـایــز  ــ ـپ ــت سـ ــوس  AUGUST( آگ

SPIES)  ـایـــکـــل شـــواب (، مــ
MICH AEL SCHWAB)   ،

ـــگـــل   ـــورج ان  GEORGE)ج
ENGEL)  ـنـــگ ــ ـی ــ ـــوئـــی ل ، ل

(LOUIS LINGG)   ـــف و آدال
از   (ADOLPH FISHER)فیشر  

ــور   ــمــان، جــان کــل  JOHN)آل

CLUER)  ـان و ھـزاران از انگـلـسـت
ـان، فـرانسـه،   رھبر دیگر از لـھـسـت
ـنـد،   ـل ـا، ھ ـی ـان ـپ بلژیک، ایتالیا، اس
ـنـد   ـل روسیه، اتریش، ایرلند و اسکـات
ــارزاتشــان در   ــر مــب ــخــاط ــه ب ک
ـیـد و   ـبـع ـا ت کشورھای اروپائـی ی
ـا   مورد پیگرد قرار میگرفتنـد و ی
جزو لیست سیاه قرار گرفته بـودنـد  
و دار و ندارشان را خـرج سـفـر بـه  
ایاالت متحده آمریكا کرده بـودنـد،  

ـیـن  .  به خود جذب کرده بود  ھمچـن
ـان آزاد شـده از   ـق آمریكا چـون دھ
زمین نداشت و در عین حال بدلیـل  
ــار و رشــد و   ــروی ك ــی ــود ن ــب كــم
ــه داری   ــع ســرمــای ــرش ســری گســت
محدودیتی بـر سـر راه مـھـاجـریـن  
ـادی از   ـیـداد، كـارگـران زی قرار نـم
جمله تعداد چشمگیری رادیكـال و  
ـازار   ـا جـذب ب سوسیالیست از اروپ

ایـن تصـویـر كـاذب  .  كار خود کرد 
فیلمھای ھالیوودی كه گویا ھمـه  
كسانی كه خـواھـان مـھـاجـرت بـه  
آمریكا بودند، بدنبال استخراج طـال  

ـثـر كسـانـی  .  بودند، وارونه اسـت  اك
كه عازم آمریـكـا بـودنـد، امـیـدوار  
ــر كــردن   ــن كــاری بـرای سـی ـت ـاف ی

ــد  ــودن ــواده ھــایشــان ب ــک  .  خــان ی
ــقــه   ــگــر طــب ــژه دی ــت وی خصــوصــی
ــخــصــوص در   ــکـا، ب کـارگــر آمــری
ـارزه بـر سـر کـاھـش   گرماگرم مب
ساعات کـار، وجـود تشـکـیـالتـی  

ـیـه  " وسیع و تـوده ای چـون   شـوال
 KNIGHTS OF)"  ھــای کــار 
LABOR)  ــود ــی  .  ب ــدھ ســازمــان

ـیـه ھـا بـر   کارگـران تـوسـط شـوال
. اســاس حــرفــه و مــھــارت نــبــود 

ـان،   ـیـه زن زمانی که تبعیض بر عل
رنگین پوستان، یھودیان و ایرلندیھـا  
ـقـه   یکی از مشکالت اصـلـی طـب
ـیـه ھـای   ـا بـود، شـوال کارگر اروپ
ــن تشــکــل   ــری کــار کــه بــزرگــت
ـقـی   ـا داشـتـن اف کارگـری ولـو ب
ـان و   محدود و گاھا مضر بود، زن
سیاھپوستان را سـازمـان مـیـداد و  

فدراسیون کـار و حـرفـه  " برخالف  
كه فقط كارگران ماھـر را  "  آمریکا 

سازمان میـداد، مشـغـول سـازمـان  
 .دادن کارگران غیرماھر بود 

اما آنچه مورخین در بررسی ریشـه  
ـأکـیـدی   ھای اول ماه مه بـر آن ت
ـارزه بـر سـر   ویژه داشـتـه انـد، مـب
. کاھش ساعات کار روزانـه اسـت 

ـان طـوالنـی و   سـاعـات کــار چـن
ـارھـا در   وحشتناک بـودنـد کـه ب
ـتـی کـه   ـتـی وق ـف محیط کار شـی
ــفـت شـب بـه روز   ــتـھــا از شـی نـوب
ـاد کـه   ـت ـاف ـاق مـی ـف میچرخیـد، ات

  ٢٤ کارفرما از کـارگـر بـخـواھـد  
! ساعت پشت سـر ھـم کـار کـنـد 

ــاکــمــه ســران   ــاھــی در مــح دادگ
ــاشــی و   ــتــصــاب شــرکــت کــف اع

 حـکـمـی  ١٨٠٦ دباغی در سـال  
ـنـکـه   ـنـی بـر ای صادر میکند مـب
کارفرمایان حق دارند از کـارگـران  

.  ساعت ھم کار بکشـنـد ٢٠ حتی  
 که کارگران یکـی  ١٨٣٤ در سال  

ــورک وارد   ــوی ــی ــھـای ن ــوائــی ــان از ن
ـامـه ای   اعتصابی میـشـونـد، روزن
ــدھــد کــه   کــارگــری گــزارش مــی
ـانـوائـی   شرایط کار کارگران ایـن ن
. از بردگان مصری ھم بـدتـر اسـت 

این روزنامه مینویسد که از گـرده  
 سـاعـت در  ٢٠ این کارگران حتی  

در یـك  .  روز کار کشیده مـیـشـود 
ـتـی اسـت كـه دھـه   ـی چنین وضـع

، آمـریـكـا  ١٩  قرن  ٣٠  و  ٢٠ ھای  
شاھد ھر روزه مبارزه بر سر كاھـش  

 و  ١٦ ،  ١٤ ،  ١٢ ساعات كـار از  
 سـاعـت بـه  ٢٠  و  ١٨ گاھا حتی  

 . ساعت بود ١٠ 
مارکس در کاپیتال میگـویـد کـه  
اولین میوه جنگ داخلی آمـریـکـا  

جنبش روزکـار  )  ١٨٦٥  - ١٨٦١ ( 
ـنـور مـارکـس  . ھشت ساعته بود  ال
ELEANOR  )  ـارل ــــر کـــ ـت دخـــ

ــورن  )  مـارکــس  ــام ت ـی  .Wو ویــل
THORNE   ـــه ــه ای ب ـام ــ در ن

ــرز   ــل گــامــپ  SAMUELســامــوئ
GOMPERS   مینـویسـنـد کـه در

ھفتادمین جشن تـولـد انـگـلـس در  
ـبـران  ١٨٩٠ لندن در اواخر سال   ، رھ

کارگری زیادی از جمله آگـوسـت  

ـبـکـخـنـت و خـود   ـی ـام ل ـی ـل ببل، وی
ـقـه کـارگـر   ـقـش طـب انگلس بـه ن
ـبـه   آمریكا در جھانی کـردن مـطـال
روزکار ھشت ساعتـه اشـاره کـرده  

ـیـجـه در بـررسـی ریشـه  .  اند  در نت
ـقـه   ھای اول مه پـرداخـتـن بـه طـب

 )١ . (کارگر آمریکا اھمیت دارد 
 
 "روزھای کارگر"

ـیـدایـش   طبقه کـارگـر در اوایـل پ
ـیـشـد  . چندان به رسمیت شناخته نم

ــات دارای صــاحــب وســائــل   ــق طــب
ـزار   تولید، به کارگـران ھـمـچـون اب
ـتـر از مـاشـیـن   تولید و حتـی کـم
. مینگریستند و برخورد مـیـکـردنـد 

ــراض   ــران بــا زور و اعــت کــارگ
ــود   ــه خ روزھــای خــاصــی را ب

ـقـالب  .  اختصاص دانـد  در زمـان ان
کبیر فرانسه نیز یکی از روزھـای  
سپتامبر را به عنوان روز کـارگـر،  

در خـود  .  تعـطـیـل اعـالم نـمـودنـد 
آمریکا چند نسل از کارگـران روز  
چھار ژوئیه، روز استقالل آمـریـکـا  
از انگلیس، را بعنوان روز کـارگـر  

ـنـد  ـت بـعـد از آن، روز  .  جشن گـرف
- (LABOUR DAY)" لیبر دی " 

بعنوان روز    -اولین دوشنبه سپتامبر 
کارگر ھنوز ھم در ایاالت متـحـده  

در  .  و کانادا جشن گرفته میـشـود 
آمریـکـا و اکـثـر کشـورھـای بـه  
اصطالح جھان سوم، دقیقا از جنبـه  
سلب وجھه اجتماعی از کـارگـران  
ــه اسـت کــه   ـق بـعــنـوان یــک طــب
ـنـد روز کـارگـر را از او   میخـواھ
بگیرند و روزھای دیگری را برای  

قطعنامه کـنـگـره  .  او تعیین کنند 
ـال دوم در سـال   ـاسـیـون ـتـرن زوریخ ان

 بر کاراکتر روز اول ماه مـه  ١٨٩٣ 
ـنـوان   بعنوان روز جھانی کارگـر بـع
ــد   ــی ــأک ــاعــی ت ــم ــت ــه ای اج ــق طــب
میگذارد، که پائینتر بـه آن اشـاره  

 .میکنم 
 

مبارزه بر سر کاھش 
 ساعات کار

ایده مبارزه برای کـاھـش سـاعـات  

 و  ١٨٨٦ کار، معموال اتفاقات مه  
ـایـع   دادگاه معـروف بـه دادگـاه وق

ــــــــــت "  ـارک ـــــــــ ــــــــــی م " ھ
(HAYMARKET)   آمریکا را بـه

ـارزه بـر  . ذھن خطور میدھد  اما مـب
سر کـاھـش سـاعـات کـار حـدودا  
ـا   ـی ـف یک قرن قبل از آن در فیـالدل
حتی قبل از وجود یـک تشـکـل  

  ١٧٩١ فرمال کـارگـری در سـال  
توسط صنف نجاران برای کـاھـش  
ـبـت   ساعات کار بـه ده سـاعـت ث

ـارزه و  .  شـده اسـت  یـک قـرن مـب
  ٩٠ اعتصاب کارگری، بین دھـه  

 میالدی،  ١٩  تا اواخر قرن  ١٨ قرن  
معموال حول کاھش سـاعـات کـار  
ــزد دور   ــم ــت ــزایــش دس روزانــه و اف

ـــر  .  مــیــزد  ـث ــی اکـ شـــعــار اصــل
ـا  ٦ از  " اعـتـراضــات،     ٦  صــبـح ت

  ٢  ساعت کار و  ١٠ . ( بود " عصر 
در سـال  ).  ساعت برای صرف غذا 

 بخشی از کـارگـران یـکـی  ١٨٣٥ 
ـا   ـی ـف ـیـالدل از معادن ذغال سنگ ف
ـزایـش دسـتـمـزد و   برای مطالبه اف

ــار   ــه  ١٠ روزک ــه دســت ب ــت  ســاع
ھـر روز کـارگـران  .  اعتصاب زدند 

ـنـد  ـیـوسـت ـپ ـی . زیادی به این جمع م
ـتـه از ایـن اعـتـصـاب  ٣ ھنوز   ـف  ھ

ــرداری   ــود کــه شــھ ــه ب ــگــذشــت ن
فیالدلفیا و کارفرمایان به خواستـه  

ایـن  .  ھای کارگران گردن نـھـادنـد 
تجربه موفق مـثـل بـرق بـه تـمـام  
کارگران در سراسر آمریکا گـزارش  
ــاعــث   ــوبــه خــود ب شــد کــه بــه ن
اعتصابات ھر چه بیشـتـری بـرای  
. خواست کاھش ساعات کـار شـد 

ـا آمـریـکـا   تا اواخر ھمان سال تقریب
 ساعت کار برای کـارگـران  ١٠ به  

گـرچـه  .  ماھر رسما تـن داده بـود 
کارفرمایان به بھانه ھای مختلـف  
ـز   ـی از آن پیروی نمیکردند و دولت ن
ـزد،   ـاز مـی رسما از اجرای آن سـر ب
اما در زیر فشار اعتراضات مـداوم  
ـانـون   این بخش از کارگران، ایـن ق

 رسـمـا  ١٩ تا اواخر دھه شصت قرن  
حتی بـعـد از  .  به اجرا گذاشته شد 

 ساعـت  ١٠ پیروزی و بدست آوردن  
ـارزه   کار روزانـه، کـارگـران از مـب

ـاز  ٨ برای کاھش ساعت کار به    ب
، یـکـی  ١٨٣٦ در سال  .  نایستادند 

نمایش مصمم خواست طبقه کارگر برای از "
 "بین بردن اختالفات طبقاتی

 درباره چگونگی پیدایش اول مه
 ناصر اصغری 
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ـا،   ـی ـل ـیـالدف از رھبران کـارگـری ف
ــون   ــت ــی ــام ھ ــی ــل  WILLIAM)وی

HEIGHTON)  ــکــی از ، در ی
: روزنامه ھـای کـارگـری نـوشـت 

ــار  "  ــیــم روزک ــت   ١٠ گــرچــه تــوانس
ـیـل   ساعته را به سرمایه داران تحـم
ـارزه بـر سـر   کنیم، امـا بـرای مـب
کاھش ھرچه بیشتر ساعـات کـار  

ـاد  ـیـم ایسـت یـکـی از  ."  باز نـخـواھ
ــراضــات کــارگــری   ــران اعــت رھــب

ـیـت    IRA)آمریکا به نام ایرا اسم
SMITH)  که بعضی از مورخیـن ،

 ساعتـه  ٨ او را پدر مطالبه روزکار  
تـوقـع مـا  : " میخواننـد، مـیـگـویـد 

ـیـن اسـت   ـائ کارگران به این دلیل پ
ـا   که وقتی برایمان باقی نمیمانـد ت
بدانیم بیشـتـر از آنـچـه کـه داریـم  

 !"میخواھیم 
ــال اول   ــون ــی ــرنــاس ــت ــو ان کــنــگــره ژن
ــامــه ای را کــه تــوســط   ــن قــطــع
ـا ایـن   مارکس نوشته شـده بـود، ب
مضمون که از آنجا کـه کـارگـران  
ــکــا خــواھــان روزکــار ھشــت   آمــری
ــونــال   ــتـرنــاســی ــد، ان ــن ــه ھسـت سـاعــت
مطالبه روزکار ھشت ساعته را بـه  
ـبـه کـارگـران سـراسـر جـھـان   مطال
تبـدیـل مـیـکـنـد، را بـه تصـویـب  

 ھفته قبل از ایـن  ٢ درست  .  رساند 
ــامــه   ــطــعــن ــه کــارگــری  " ق ــحــادی ات

 CENTRAL LABOR)" مرکزی 
UNION)   ــامــه ــا قــطــعــن آمــریــک

مربوط به روزکار ھشت ساعتـه را  
ــود  ــب رســانــده ب ــصــوی ــال  .  بــت در س

تعدادی از ایالتھای آمریـکـا  ١٨٦٨ 
ـانـونـی   روزکار ھشت ساعـتـه را ق

ــد  ــودن ــن ســال  .  کــرده ب ــمــی در ھ
 ھزار نفر بـه  ١٠ طوماری با امضا  

کنگره آمریکا، خواستار ایـن شـده  
بود که روزکار ھشت سـاعـتـه در  
ـتـی بـه اجـرا   تمام بـخـشـھـای دول

ــه شــود  کــافــرمــاھــا و  .  گــذاشــت
ـیـرنـگـی بـرای   قانونگزاران از ھر ن
ــاده   ــف ــت ــون اس ــان ــن ق ــرآب زدن ای زی

ــد  ــکـــردن ـــه  .  مــی ـال ب ــ ـث ــرای مـ ب
ـنـھـا   ـنـد کـه ت کارگرانشان میگفت
ـبـول کــار   کسـانـی کـه قـرارداد ق

 ساعت را امضـا کـرده  ٨ بیشتر از  
اند، میتوانند کارھایشان را حـفـظ  

تعدادی با کاھش سـاعـات  .  کنند 
ـز کـاھــش   ـی کـار دسـتـمـزدھـا را ن

ـتـی  .  دادند  ـی در یک چنین مـوقـع
ـانـون   که دولت از به اجرا درآوردن ق
ـیـشـتـی   طفره میرفت و وضـع مـع
ـتـر مـیـشــد،   ـز وخــیـم کـارگـران نــی
ـتـخـاب   کارگران معموال در برابـر ان
امضای قرارداد و یا پافشـاری بـر  

اجرای قانون از طـرف کـارفـرمـا،  
 !معموال اولی را انتخاب میکردند 

 
شکاف در جنبش 

 کارگری
مبارزه بر سر کاھش ساعـات کـار  
ـات و   ــ ـاب ـــصــ ـت ــ ـا اع ــ ـــه ام روزان
ــیـد کــه   ــب ــطـل ــراضـاتــی را مــی اعـت
ــد بــا   ـای ــرانشــان ب ـب کـارگــران و رھ
دیدی روشـن و عـزمـی راسـخ و  
ـنـد  ـت ـیـشـواز آن مـیـرف . متحد به پ

ـیـه ھـا "  ـان گـل و  "  شـوال کـه چـن
ــجــار و   ــی ت ــود کــه حــت گشــاد ب

" مـتـشـکـل " سیاسـتـمـداران را ھـم  
میکرد، در زیر فشار این بخـش از  

ـیـه  " متشکلین "  ، به سیاستھای عـل
ــــی  ـاب روی م ــــصـــ ـت . آورد   اعـــ

ـار و حـــرفـــه "  ـــون کــ ـی " فـــدراســ
(FEDERATION OF TRADE 

AND LABOR UNION)   کــه
" فدراسیون کار آمـریـکـا " بعدھا به  

ـا کـم   ـت ـام داد، چـون نسـب تغییر ن
عضوتر بود، از سازمان دادن یـک  
ـزرگ بـدون   ـنـده و ب اعتراض کـوب

ـیـه ھـا " کمک واحـدھـای   " شـوال
ـارزه بـر سـر  .  عاجز بود  در سیر مـب

کاھش سـاعـات کـار بـه روزکـار  
ـاودرلـی " ھشت سـاعـتـه   " تـرنـس پ

( T E R E N C E 
POWDERLY)  شوالیـه ھـا " رھبر "

از مخالفین سر سـخـت اعـتـصـاب  
او از کارگران میخواست کـه  . بود 

ــراض   بـه جـای اعــتـصــاب و اعــت
خیابانی، در سالـگـرد تـولـد جـورج  
ـقـه   واشنگتن مقاله درباره وضع طـب
ـا ھـم افـکـار   ـنـویسـنـد ت کارگر ب
عمـومـی و ھـم صـاحـبـکـاران را  

ــد  ــن ــن حــال  !  ارشــاد کــن در عــی
واحدھای زیادی از شوالیه ھا کـه  

 حـدودا  ١٨٨٦ در زمان وقایع مـه  
ـارزه  ٧٠٠   ھزار عضو داشت، در مـب

بر علیـه سـاعـات طـوالنـی کـار،  
ــون   ــدراســی ــار ف ــود را در کــن خ

ـنـھـا خـط رسـمـی  .  میدیـدنـد  نـه ت
ــا "  ــه ھ ــی طــرفــدار راھــھــای  "  شــوال

البیستی و قانونی بـر سـر مـطـرح  
کــردن مــطــالــبــه روزکــار ھشــت  
ساعته بود، بلکه خـود فـدراسـیـون  

  ١٨٨١ ھــم کــه در اواخــر ســال  
ــس شــد، در اوائـل طــرفــدار   ـأســی ت
مطرح کردن این مساله از راھھای  

ــود  ــی ب ــون ــع  .  قــان امــا در مــجــم
ـنـدگـان  ١٨٨٢ عمومی سال   ـای  نـم

مارکسیـسـت فـدراسـیـون راه حـل  
قانونی را مورد حمله قرار دادنـد و  

 راه  ١٨٨٤ فدراسیون رسما در سال  
ــار   ــن ــانــون را ک ــا بــه ق حــل اتــک

ـیـه ای اظـھـار   ـان گذاشت؛ و در بی
ـبـه  : " داشت که  ـا مـطـال در رابطه ب

ــم   ـی روزکـار ھشـت سـاعـتـه، تصـم
ـتـظـار راھـھـای   گرفته شد کـه ان

ـایـده اسـت  در  ."  قانونی کشیدن بیف
حالی که پاودرلی مشغول نوشـتـن  
مقاله و نامه به سیاستمداران بـرای  

آنھا بـود و در عـیـن حـال  "  ارشاد " 
ـبـران عـمـلـی   مشغول دور کردن رھ

ـای   ـا " واحـــدھــ ـــه ھــ ـی ــ از  "  شـــوال
جـورج  " سیاستھای اعتصابی بـود،  

ــــون  ـت ـــ ـانس ـــ  GEORGE)"  ادم
EDMONSTON)  ـانـگـذار و ـی ، بن

ـاھـا " رھبر   ـن " اتـحـادیـه نـجـاران و ب
ـامـه ای بـه مـجـمـع سـاالنـه   قطن
ـنـکـه از   فدراسیون برد مبنی بر ای

 روزکــار  ١٨٨٦ روز اول مــاه مــه  
قانونی ھشت سـاعـت اسـت و از  
تمام اتحادیه ھا خواستـه شـده بـود  

ـانـون " که از این روز به بعد این   " ق
ـامـه  .  را به اجرا بگذارند  این قـعـطـن

ـابـل  ٢٣ با   ـق   ٢  رأی موافـق در م
 .رأی مخالف به تصویب رسید 

مشکل دیگری که طبقه کـارگـر  
از ھمان اوان پیدایشش با آن مواجـه  
ـبـران   بوده، ھمصدائی بعضی از رھ
تشکلھایشان با طبقه حاکمـه بـوده  

ــر  .  اســت  ــار تصــوی ــال در کــن مــث
پردازی رسـانـه ھـای آمـریـکـا از  
ـبـل،   ـن کارگران بعنوان انسانھائـی ت
تن پرور، میگسار، ولگرد، الشـی،  
ــر   ــره، رھــب دزد، آدمــکــش و غــی
ـان، پـی ام   ـیـوران ـت اتحادیه لـوکـوم

ـا  (P. M. ARTHUR)آرتور   ـز ب نی
مخالفت سرسخت با روزکار ھشـت  

دو ساعت کـم  : " ساعته اعالم کرد 
کردن از ساعات کـار، یـعـنـی دو  
ــگــردی و   ــر ول ــشــت ــی ــت ب ســاع

طبقه کارگر عالوه بـر  !"  الشیگری 
مبارزه با پلیس و کارفـرمـاھـا، دو  
ــن   ــی ـا چـن ـارزه ب ــدان بــایـد مــب چـن
افکاری در صفوف خـود مـیـکـرد  
تا راه را برای رسـیـدن بـه اول مـاه  

 . ھموار کند ٨٦ مه  
ـبـش   یک اخـتـالف دیـگـر در جـن
کارگری حمایت نکـردن طـرفـدران  

ــش  ١٠ روزکـار   ــب ــه از جــن  ســاعـت
طـرفـداران  .   ساعـتـه بـود ٨ روزکار  
ـا  ١٠ روزکار   ـنـوز ب  ساعته کـه ھ

ـلـکـه   ـا ب دولت سر و کله میزدند ت
ــه اجــرا  ١٠ روزکـار   ــه را ب  سـاعـت

ــار   ــش روزک ــب ــن   ٨ بــگــذارد، از ج
ـانـی نـکـردنـد  . ساعته حمایت آنچن

ــکــاف و   ــن ش ــی ـن ــک چـ در ی
ـایـد   اختالفاتی بود که کـارگـران ب

 .به استقبال اول ماه مه میرفتند 

ـقـشـی   ـیـه ھـا بـدون شـک ن شوال
بسیار حیاتی و مھم در مـتـشـکـل  
کردن کارگران و در متحـد کـردن  
کارگران زن و مرد و سیاه و سفیـد  
ـادا   و سرخ پوست در آمریکا و کـان

دورانی که شوالیه ھـا بـه  .  داشتند 
سازمان دادن کـارگـران غـیـرمـاھـر  
ــارگــر   ــودنــد، اصــوال ک مشــغــول ب
غیرماھـر را شـھـرونـد بـه حسـاب  

بسیاری از اجحـافـاتـی  .  آوردند   نمی 
که به کارگران مـیـرفـت، شـامـل  

اگر قانونـی  .  کارگران ماھر نمیشد 
ــشــتــی   ــھــبــود وضــع مــعــی ــرای ب ب
ـتـه مـیـشـد،   کارگران در نظر گـرف

امـا  .  منظور کارگـران مـاھـر بـود 
ـا اشـاره رفـت،   ھمانطوری که فوق
ــری آن و   ــرب رھــب ــخ ــش م نــق
ـایـد   ـب مخصوصا ترنس پاودرلی را ن

زمانی کـه سـراسـر  .  نادیده گرفت 
دنیا نگران وضع رھبـران کـارگـران  

ــع   ــعــد از وقــای ــکــاگــو ب ھــی  " شـی
ـاودرلـی شـدیـدا  "  مارکت  بـودنـد، پ

علیه حمایت واحدھای شوالیـه ھـا  
ـنـد بـود  واحـدھـای  .  از رھبـران درب

ـاسـتـھـای   ـزومـا از سـی شوالیه ھا ل
ـیـکـردنـد  واحـد  .  رھبری پیروی نـم

شیکاگو این تشکل بعد از مـدت  
ـاسـتـھـای   ـیـروی از سـی کوتاھی پ
پاودرلی در قبال رھبران دربنـد، بـه  
. دفاع و حمایـت از آنـھـا پـرداخـت 

ـاگـــو آن   ـــکــ ـی ـــه واحـــد شــ نشـــری
ـامـه آنـھـا را کـه در دوره   زندگین
انتظار برای بدار آویخته شدن بودنـد  
توسط خودشان نـوشـتـه شـده بـود،  

فدراسیون مـرتـب بـه  .  منتشر کرد 
رھبری شوالیه ھا نامه سـرگشـاده  
مینوشت و از آن میخواست که بـه  
ـار   ـیـونـدد، امـا ھـر ب مبارزه آنھا بپ

ـیـد  در عــیـن حــال  .  جـواب رد شــن
ــا مــجــمــع   ــه ھ ــی ــای شــوال واحــدھ
عمومی بعد از مـجـمـع عـمـومـی  
قطعنامه بتصویب میرسانـدنـد کـه  
در آن از رھبری شوالیه ھا خواسته  
ـارزه بـر سـر کـاھـش   میشد به مـب
ـیـن فـدراسـیـون   ساعت کار به کمپ

ــدد  ــون ــی ـپ بــا نــزدیــک شــدن روز  .  ب
ـنـکـه دیـگـر کـامـال   موعود، و ای
ـیـه   معلوم شده بود که رھبری شوال
ھا از این روز حمایت نخواھد کرد،  
ــتــر   ــوب ــب فــدراســیــون روز بــروز مــح

 .میشد 
 

چرا اول ماه مه برگزیده 
 شد؟

روزکـار  (ILLINOIS)ایالت ایلنویز  
  ١٨٦٧  ساعته را در مارس سال  ٨ 

. با تبصره ای تصـویـب کـرده بـود 
 ساعتـه  ٨ روزکار  : " تبصره میگفت 

به اجرا گـذاشـتـه مـیـشـود مـگـر  
اینکه قرارداد طور دیگری نوشـتـه  

کارگران این تبصـره را  ."  شده باشد 
در اول ماه مه  .  به مصاف طلبیدند 

 اتـحـادیـه در یـک  ٤٤ ھمان سال  
ـــک   ــی در ی ــش ــق از پــی ــواف ت
ــار بــه اجــرا   ــت ــائــی خــواس ــم ــپ راھــی
گذاشته شدن بیقید و شرط روزکار  

در این راھپیمـائـی  .  ساعت شدند ٨ 
.  ھزار نفر شرکت کردنـد ١٠ حدودا  

ـادی در   ـات زی روز بعـد، اعـتـصـاب
چندین کارخانه و کارگاه، شھر را  

کارگران کارخـانـه  . عمال فلج کرد 
ــن االت دروگــری   ــی مــک  " مــاش

ـــــــــــــــک  ـی ــــــــــــــ ـــــــــــــــورم " ک
(MCCORMICK)  ــد از ــع   ٨ ب

ساعت کار دست از کار کشـیـدنـد  
ایـن  .  و کارخانه را تـرک کـردنـد 

اعتصابات و اعـتـراضـات حـاصـل  
ـانـون روزکـار   ــداد و ق   ٨ فـوری ن

ساعته ایلنویز ھیچوقت به اجرا در  
ـتـخـاب اول  . نیامد  ـیـل ان گرچه دل
 از جـانـب ادمـانسـتـون  ١٨٨٦ مه  

ـاری بـر ایـن   معلوم نبوده، اما بسـی
ـیـن   ـیـده انـد کـه رابـطـه ای ب عق
انتخاب این روز با وقایع اول و دوم  

 در شــیـکـاگـو وجــود  ١٨٦٧ مـه  
 .دارد 

گروھی نیز بر این عقیده انـد کـه  
ــجــا کــه اول مــه روز عــقــد   از آن
ـا   ـاھـا ب ـن قرارداد اتحادیه نجاران و ب
ــوال   ــم ــع ــکــاران اســت، م صــاحــب
صاحبکاران در این روز در مـوضـع  
ضعف قرار داشتند و دلیل انتـخـاب  
ـبـر اتـحـادیـه   این روز از جـانـب رھ
نجاران و بناھا، از سر تـجـربـه بـوده  

ـاری از  .  است  ـا بسـی صاحبکاران ب
خواسته ھای اتحادیه در ایـن روز  

ــد  ــکــردن ــت مــی ــوافــق ــت  .  م ــع وس
ـزمـان بـه آمـریـکـا و   مـھـاجـرت آن
تقاضا برای خانه و ساخـتـمـان ایـن  

 .احتمال را قوی میکند 
 

 پیشروی
ـا  ١٨٨١ در بین سالھای     ١٨٨٤  ت

ـا بسـتـن ھـا   ـت ـات و مـوق اعتصـاب
(LOCKOUT)  ) ــــور  )  ٢ ــــط ب
ـا  ٥٠٠ میانگین کمتـر از    عـدد ب

 ھزار شرکت کننده در  ١٥٠ حدودا  
این عـدد در سـال  .  آن، در سال بود 

ـا شـرکـت  ٧٠٠  به  ١٨٨٥    ٢٥٠  ب
 بـه  ١٨٨٦ ھزار رسیـد و در سـال  

 ھزار شرکت کننـده  ٦٠٠  با  ١٥٧٢ 
در اواسط ماه آوریـل، حـدود  .  رسید 
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ـنـوعـی درگـیـر  ٢٥٠  ـفـر ب  ھـزار ن
در  .   ساعته بودنـد ٨ جنبش روزکار  

ـبـش حـدودا   اثر نیرو گرفتن این جن
ـبـل از مـاه  ٣٠٠   ھزار نفر حتـی ق
ـا  ٨  به  ١٨٨٦ مه    سـاعـت  ٩  و ی

حـتـی  .  کار در روز رسـیـده بـودنـد 
قبل از ماه مـارس، شـھـرداریـھـای  
ــکــاگــو ھشــت   ــواکــی و شــی ــل مــی
ــرای کــارگــران   ســاعــت کــار را ب
. شھرداریھا به اجرا گذاشتـه بـودنـد 

ـتـدا   آن بـخـش از کـارگـران کـه اب
 ساعته را مطـرح  ٩ مطالبه روزکار  

ـیـشـروی   کرده بودند، با مشـاھـده پ
 سـاعـتـه  ٨ جنبش، خواھان روزکار  

رسانه ھا شروع به حـدس و  .  شدند 
ــت   ــدازه و وســع گــمــان دربــاره ان

حمله بـه شـبـح  .  راھیپمائیھا کردند 
ـیـس و  .  کمونیسم شروع شده بود  پل

ــرای   ـاس شـخـصـیـھـا خـود را ب ـب ل
 .مقابله با این روز آماده میکردند 
 ٨٦ یکشنبه، روز قبل از اول مـه  

ــه مــرکــزی "  ــحــادی ــا حــمــایــت  "  ات ب
ـیـه ھـا و اتـحـادیـه   واحدھای شوال
ـیـسـت،   ـال ھای طرفدار حزب سوسـی
ـنـده در   یک تظاھرات بسـیـج کـن

  ٢٥ بیش از  .  شیکاگو فراخوان داد 
ھزار نفـر بـه ایـن فـراخـوان جـواب  

 .مثبت دادند 
 

اول تا چھار ماه مه 
١٨٨٦ 

 ھـزار  ٥٠٠ در روز موعود حـدودا  
ایـن  .  نفر به راھپیمائی دسـت زدنـد 

راھپیمائی تنھا شـامـل شـھـرھـای  
ـیـشـد، حـتـی   بزرگ و صنعتی نم
ــد   ــم شــاھ ــرھــا ھ ــھ ــه ش حــاشــی

ـادی  .  راھپیمائیھا بود  کـارگـران زی
ـیـمـائـی شـرکـت   ـپ ھم کـه در راھ

ـقـط     ٨ نکرده بودند، اما آنروز را ف
ساعت کار کردند و اکـثـر جـاھـا  
بـدون ایــنـکـه چـانـه ای ھـم زده  
باشند، کارفرما حقوق کل روز را  

ـامـه  .  به آنھا پـرداخـت کـرد  ـن قـطـع
ـلـه و   ـلـھ ھائی در میان صـدای ھ
شادی و کف زدنھا به حمـایـت از  

.  ساعت کار به تصـویـب رسـیـد ٨ 
ـامـه ھـا بـه عـمـل   ـن در این قـطـع
ـأکـیـد مـیـشـد  . مستقیم سیاسی ت

آنجا که انتظار میرفت راھپیـمـائـی  
و اعتراضـی در ایـن روز صـورت  
ــرد، کـارفــرمـاھـا کـارگـاه و   بـگـی
ـا   کارخانه ھا را تعـطـیـل کـردنـد ت
بقول خودشان از دردسـر احـتـمـالـی  

در شـھـر سـنـت  .  جلوگیری کننـد 
 لوله کش شھـر  ٢٠٠ لویس تمامی  

صبح روز اول مـه دسـت از کـار  

ــار   ــان روزک ــدنــد و خــواھ   ٨ کشــی
ــد  ــه شــدن کــارفــرمــاھــا در  .  ســاعــت

جواب گفتند که باید کمی به مـا  
. وقت بدھید تا روی آن فکر کنیـم 

این اولین باری بود که این بـخـش  
ـبـه   ـیـن مـطـال از کارگران شھر چـن

صبـح روز  .  ای را مطرح میکردند 
ــاه مــه مــجــمــع عــمــومــی   اول م
اتحادیه نجاران و بناھا ھمـان شـھـر  
ــم گــرفــت کــه از امــروز   ــی تصــم

.  سـاعـت اسـت ٨ روزکار قانونـی  
ـتـی   ـف کارفرماھا ھیچگونـه مـخـال
نکردنـد و خـواسـت آنـھـا را بـدون  
. ھیچگونه چانه زنی قبول کـردنـد 

ـایـمـز گـزارش   روزنامه نیویورک ت
ـیـھـائـی از   داد که گـرچـه نـگـران
چھره بعضی از کارگران مشـاھـده  
ـان ھـمـه را   میشود، امـا جـو چـن
ــن   ـا وجــود ای ــه بـود کــه ب گـرفــت

ــھــا   ــی ــگــران ــر در  ٣٠ ن ــف  ھــزار ن
ـلـف روز اول مـه   مراسمھای مخـت

حتی از اعـتـصـاب  .  شرکت کردند 
 نفره گزارش شده کـه کـارفـرمـا  ٢ 

با خواسته ھای آنان موافقت کـرده  
ــود  ــرھــا  .  ب ــھ در بســیــاری از ش

ـا سـه مـه ادامـه   ـیـھـا ت ـائ ـیـم ـپ راھ
ــت  ــی و  .  داش ــواک ــل ـی جــز در مـ

شیکاگو گزارشی از دخالت پلیـس  
 .در دست نیست 

ــه،   ــاد آوردن اول مــاه م ـی ـ بــا ب
ھمانطورکه اشـاره کـردم مـعـمـوال  

به ذھن خطور  "  ھی مارکت " واقعه  
گرچه کنگره چـنـد سـال  .  میکند 

ـال دوم بـود کـه اول   بعد انترناسیون
ـنـوان روز جـھـانـی   مـاه مـه را بـع

پیشـنـھـاد و تصـویـب  )  ٣ (کارگر  
ھـی  " کرد، اما پیش درآمد واقـعـه  

  ١٨٨٦  مــه  ٤ کـه در  "  مـارکــت 
.  مه ھمان سال بـود ٣ اتفاق افتاد،  

ـــه   ـان ـارخــ ـارگـــران کــ مـــک  " کــ
ــه  "  کــورمــیــک   در  ٨٦ از فــوری

ــه   ــد و کــارخــان ــودن ــصــاب ب اعــت
. اعتصاب شکن استخدام کرده بـود 

رابطه بین کارگران و کـارفـرمـا از  
 که کارگران ایـن  ١٨٦٧ ھمان سال  

 سـاعـت کـار  ٨ کارخانه بـعـد از  
دست از کار کشیده بودند، چنـدان  

  ٨٦ اما در فوریه سـال  . خوب نبود 
بعد از اینکه کارخانه زیر یکی از  
قراردادھایش زده بود و کارخانـه را  
ــود   ــرده ب ــل ک ــطــی ــع ــا ت ـت ــوقـ م

(LOCKOUT)  کارگران از ھمان ،
ــد و   ــشــون ــصــاب مــی روز وارد اعــت
ــصــاب شــکــن   کــارخــانــه ھــم اعــت

 از  ٨٦  مه  ٣ روز  . استخدام میکند 
 ھزار کارگر یکی از کارخـانـه  ١٠ 

ھــای چــوب بــری کــه روبــروی  
مک کورمیک قرار گرفته بود،  

 ھزار در برابر این کارخانـه بـرای  ٦ 
ـنـد ٨ روزکار   .  ساعته تجمع میکـن

ــران   ــکــی از رھــب ــعــی کــه ی مــوق
ــد،   ــن ــرانــی مــیــک کــارگــران ســخــن
تعدادی از اعـتـصـاب شـکـنـھـای  
ــک   ــورمــی ــه مــک ک کــارخــان
. میخواھنـد وارد کـارخـانـه شـونـد 

 نفر از تجمع کننـدگـان  ٥٠٠ حدود  
کارخانه چوب بـری در اعـتـراض  
به اعتصاب شکنھا در حـال شـعـار  
ــت   ــرک ــھــا ح ــه طــرف آن دادن، ب

ــد  ــن ــکــن ــا  .  مــی ــھ ــس بســوی آن ــی ــل پ
شلیک میکند و شش تن جانشـان  

ـز  .  را از دست میدھند  آگوست سپای
که بعدھا در جریان دادگـاه واقـعـه  
ھی مـارکـت بـه اعـدام مـحـکـوم  
ــجـمــع   ـان ت مـیـشــود، خـود در مــی

او که سردبیر یـک  . کنندگان بود 
ـیـسـی    –روزنامه کارگری انـگـل

آلمانی بود، ھمان روز مطلب تند و  
تیزی علیه بربریت پلیس مینویسـد  
ـیـع   و فراخوان اعتراض به عمل شـن
و جنایتکارانه پلیس برای روز بـعـد  
در ساعت ھفت و نیم بعدازظھر در  

. را مـیـدھـد "  ھی مـارکـت " مرکز  
ـتـه بـود کـه ھـرگـونـه   پلیـس گـف
ـنـد را از طـرف تـجـمـع   بـرخـورد ت
. کنندگان سـرکـوب خـواھـد کـرد 

گــرچــه اتــحــادیــه ھــای زیــادی  
فراخـوان تـجـمـع داده بـودنـد، امـا  
ـارانـی آنـروز   بدلیل ھوای سـرد و ب

 ھزار نفر به فراخوان تـجـمـع  ٣ تنھا  
ــد  ــت دادن ــب ــواب مــث ــس  .  ج ــی پــل

ــجــمــع   ــکــی ت ــکــاگــو در نــزدی شــی
فیلیپ فانـر  .  کارگران قرار گرفت 
PHILIP FONER   نویسنده کتـاب

ــش   ــب ــخــچــه جــن ــدی تــاری ده جــل
کاگری آمـریـکـا مـیـگـویـد کـه  
ـان   شھردار شھر شیکاگو نیز در مـی
ـنـدگـان بـوده و بـعـد از   تجمع کـن
ـنـگ را تـرک   ـی ـت ـی اینـکـه او م
ـاس   ـب میکند، مخبران پلیس کـه ل
کارگری به تن کـرده بـودنـد، بـه  
ـنـد کـه   رئیس پلیـس خـبـر مـیـدھ
. شھردار میتینگ را تـرک کـرد 

ـنـگ بـود کـه   ـی ـت ـی اواخر دقایق م
ـیـس بـه  ١٨٠ تعداد   ـل  تن از افراد پ

  ٢٠٠ تجمع کنندگان کـه حـدودا  
ـاقـی مـانـده بـودنـد،   نفر از آنـھـا ب
ـفـرق   نزدیک میشوند و دستور مـت

در حالـی  . شدن به آنھا داده میشود 
ـلـدن   ـی  SAMUEL)که سموئل ف

FIELDEN)  ــکــی دیــگــر از ، ی
ـان   رھبران کـارگـری کـه در جـری

ــه   ــع " ھــی مــارکــت " دادگــاه واق
ـانـش را بـه   دادگاھی شـد، سـخـن
پایان میرساند، بـه ایـن درخـواسـت  
پلیس اعتراض کـرده و مـیـگـویـد  
ـز   که این تجمـعـی مسـالـمـت آمـی

ـبـی بـه  .  است  در ھمین ھنگـام بـم
وسط افراد پلیس پرتاب میگردد و  
یک تن در جا کشته مـیـشـود و  

ـز زخـمـی  ٧٠ حداقل   ـی  نفر دیگـر ن
 پلیس دیگر نیز  ٦ بعدھا  .  میگردند 

ــقــی کــه   ــی ــات عــم در اثــر جــراح
. برداشته بودند، کشـتـه مـیـشـونـد 

ـیـک   پلیس بسـوی کـارگـران شـل
میکند که در نتیجه چھار تـن از  
ـفـر   تجمع کنندگان کشته و دھھا ن

 .دیگر نیز زخمی میگردند 
روز بعد از ایـن واقـعـه، حـکـومـت  
نظامی در شھر شـیـکـاگـو اعـالم  

ـیـن را  . میگردد  ـال صدھا نفر از فـع
ــعــد از   ــد و ب ــن ــن ــک ــگــر مــی ــی دســت
ـفـر از   ـیـه ھشـت ن بازجوئیھای اول
رھبران کارگری را بـرای نـمـایـش  
انتقام و گرفتن زھر چشم انتـخـاب  

ــد  ــن ـن ــکـ ــونــز  :  مــی ــرت پــارس آلــب
(ALBERT PARSONS)  جـورج ،

ـز، سـمـوئـل   ـای ـپ انگل، آگـوسـت س
ــف   ــکـل شـواب، آدول ــلـدن، مـای ـی ف
ـنـگ، و اسـکـار   ـی فیشر، لوئـی ل

ـیـب   پــال   .(OSCAR NEEBE)ن
نویسنـده   PAUL AVRICHاوریچ  

ــراژدی ھــی مــارکــت " کــتــاب   " ت
ـان دادگـاه   ھـی  " میگوید که جـری

ــت  ــن  "  مــارک ــروع اولــی  REDش
SCARE ) ـتـه  .  بود ) ٤ تصمیم گرف

ـیـن   شده بود که این رھبران را از ب
ـا دیـگـران درس عـبـرتـی   ببـرنـد ت

ــد  ــرن ــگــی ــدن  !  ب ــل ــول فــی جــز ســمــئ
ـیـن در مـوقـع   ھیچکدام از مـتـھـم
. انفجار بمب در بین جمعیت نبودنـد 

ـان   اعضای ھیئت منـصـفـه از مـی
ـنـد   تجار و افـرادی کـه مـیـدانسـت
ــران   ـب کـدورت خـاصـی بــا ایـن رھ

قـاضـی  .  دارند، برگزیده شده بودنـد 
ـیـداد   فرصتی به وکیل مـدافـع نـم

وکـیـل  .  که از شاھدین سوال بکند 
ـیـه   پلیس ھرچه میخواست، بـر عـل
متھمین، حتی بیربط به مـوضـوع،  

  ٨٦  ژوئن  ٢١ دادگاه روز  .  میگفت 
شروع به محاکمه این ھشت تن از  

ـا     ٢٠ رھبران کارگری میکند و ت
ھفت تن بـه  . آگوست طول میکشد 

ـز بـه   ـی ـیـب ن   ١٥ اعدام و اسکار ن
سال زندان با اعمال شاقه مـحـکـوم  

ـاضـای  .  میگردند  ـق وکیل مدافع ت
دادرسی مجـدد از دادگـاه عـالـی  
آمریکا میکند که این دادگـاه بـه  

. این خواست جواب منفی مـیـدھـد 
ـا و آمـریـکـا   جنبش کارگری اروپ
ـاودرلـی و دور و   بغیر از تـرنـس پ
بریھایش یکپارچه اعتراض به ایـن  

ـبـل از  . احکام میگردد  چند روز ق
اجرای حکم اعـدام، دادگـاه حـکـم  
ـلـدن، را   ـی اعدام دو نفر، شواب و ف

ـیـل مـیـدھـد  ـل ـق روز  .  به حبس ابد ت
 مـعـروف  ١٨٨٧  نوامبر  ١١ جمعه  

ــن از   ـاه، چــھــار ت بـه جــمــعــه ســی
ـز، جـورج    –متھمین   آلبرت پارسـون

ـز و آدولـف   ـای ـپ انگل، آگـوسـت س
فیشر به دار آویـخـتـه مـیـشـونـد و  

ـنـھـا    سـال  ٢٣ لوئی لینگ که ت
ـتـه   سن داشت نیز در سلولش به گف
ـزنـد  ـی . پلیس دست به خودکشی م

تعدادی بر این باورند که او را در  
 نـوامـبـر  ١٣ روز  .  زندان میکشـنـد 
ــه   ـزدیـک ب ــه  ٥٠٠ ن  ھـزار نــفـر ب

ـا   خیابانـھـای شـیـکـاگـو آمـدنـد ت
ـبـران   ـازه ایـن رھ ـن شاھـد تشـیـع ج

ـازه ایـن  .  باشند  ـن ھزاران کـارگـر ج
 .رھبران را تا گورستان ھمراھی کردند 

 یک روز بعـد  ١٨٩٣  ژوئن  ٢٦ در  
ـادبـود ایـن   از اینکه مقبره ای به ی
ـانـی کـه ایـن   قربانیان در گـورسـت
رھبران به خاک سپرده شده بودنـد،  
ـز جـان   ـنـوی ساخته شد، فرماندار ایل

ـتـگـلـد    JOHN PETER)پیتر آل
ALTGELD)   در فرمانی شواب و

ـنـگ   ـی ـا لـوئـی ل فیلدن را ھمراه ب
عفو میکند و میگوید که اینھا و  
رفقایشان که اعدام شدند آدمـھـای  
ـانـی   ـنـد کـه قـرب ـاھـی ھسـت بیگن
کدورت قاضی و ھیئـت مـنـصـفـه  

 .دستچین شده بودند 
ــز روز   ــی ــواكــی ن ــل ــی  مــه  ٤ در م

ــدھــای   ــکــی از واح کــارگــران ی
ـیـمـائـی   ـپ شوالیه ھا دسـت بـه راھ

آنـھـا یـکـی از کـارخـانـه  .  میزنند 
ھای آبجو سـازی را مـجـبـور بـه  

 مـه،  ٥ روز بـعـد،  . تعطیلی کردند 
که روز بعد از واقعه ھی مـارکـت  
بود، پلیس بطرف کارگران حـرکـت  
میکند و دستـور مـیـدھـد کـه از  
ـفـرق شـونـد  . جلوی کـارخـانـه مـت

ـنـد و در   کارگران مقاومت میـکـن
ـیـک   نتیجه پلیس به کارگران شـل

 نفر را که ھشت تن از  ٩ کرده كه  
ــی و   ــان ــھــســت کــارگــران مــھــاجــر ل
دیگری کارگر آلمانی بودند را از  

 .آورد   پای در می 
 

کارگران دوباره خود را 
 سازمان میدھند

ـبـل از   جنبش كارگری آمـریـكـا ق
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ـال دوم   ـاسـیـون ـتـرن تصمیم كنـگـره ان
  ١٨٩٠ قصد داشت روز اول ماه مه  

ــت بــزرگــداشــت   ــاســب ــمــن را ھــم ب
 و ھـم  ٨٦ جانباختگان وقایع مـه  

ـبـه روزكـار   مطرح كردن دوباره مطال
 ساعته در یك سطح عمومـی و  ٨ 

فـدراسـیـون  .  وسیعتر گرامی بـدارد 
ـار  ١٨٨٨ در کنگره دسامبر    خود ب

 ساعتـه را  ٨ دیگر مطالبه روزکار  
ـتـه  .  به بحث گذاشت  تصمیـم گـرف

شد که طبقه کارگر متشـکـل در  
ــاه مــه   ــار  ١٨٩٠ اول م   ٨  روزک

. ساعته را به اجرا خواھد گـذاشـت 
طبقه کارگر تنھا یک سال و نیـم  
وقت داشت که به استقبال این روز  

ــرود  ــظــور یــک  .  ب ــن بــرای ایــن م
سازماندھی و کمپینی فشرده الزم  

ـلـف را بـرای  . بود  چھار روز مـخـت
راھپیمائی خیابانی در نظر گرفتنـد  
ــان را بــرای اول مــه   کــه خــودش

روز تولـد  .   آماده کرده باشند ١٨٩٠ 
 فـوریـه  ٢٢ جورج واشـنـگـتـن در  

ــقــالل  ١٨٩٠  و  ١٨٨٩  ــت ، روز اس
، و روز  ١٨٨٩  ژوئیه  ٤ آمریکا در  
ــارگــر   ــر دی ( ک ــب ــی ــن  )  ل ــی در اول

ـیـن  .  ١٨٨٩ دوشنبه سپتامبر   در اول
 گردھمائـی  ٢٤٠ روز انتخاب شده،  

نسبتا بزرگ در شھرھای مختلـف  
ـیـھـای  .  برگزار گردید  ـائ در گردھـم

 گـردھـمـائـی و در  ٣١١  ژوئیه  ٤ 
 گردھمـائـی  ٤٢٠ لیبر دی بیش از  

ـاسـبـت بـرگـزار گـردیـد  . بدیـن مـن
ــھــا   ــن گـردھــمــائــی کـارگــران در ای
قطعنامه در حـمـایـت از مصـوبـه  

ــگــره   ــن ــه  ١٨٨٨ ک  فــدراســیــون ب
کارگـران صـدھـا  .  تصویب رساندند 

ـبـسـتـگـی و حـمـایـت از   پیام ھـم
ـائـی از   کارگران کشـورھـای اروپ
ـان، فـرانسـه و آلـمـان   جمله انگلست

 .دریافت کردند 
 

اول ماه مه روز جھانی 
 کارگر

ـتـم کـه   در ابتدای این نوشـتـه گـف
یکـی از فـاکـتـورھـای مـھـم در  
ـارزه کـارگـران تـجـربـه مـوفــق   مـب

رزا لوکزامبـرگ مـیـگـویـد  .  است 
ـا در ســال   کـه کـارگــران اسـتـرالــی

ـیـم مـیـگـیـرنـد بـرای  ١٨٥٦   تصـم
  ٢١  ساعتـه روز  ٨ مطالبه روزکار  

آوریل کار را تعـطـیـل کـرده و بـه  
ـقـط  .  شادی بپردازند  قرار بود که ف

. ھمان سال این اقدام صورت بپذیـرد 
اما تأثیر این اقدام چنان عظیم بود  
که از آن به بعد تصمیم میـگـیـرنـد  
ـنـد  . ھر سال این عمل را تکرار کـن

لیبر دی آمـریـکـای شـمـالـی ھـم  
. تقریبا یک چنین سرنوشتی دارد 

ـیـم  ١٨٨٢ کارگران در سـال    تصـم
میگیرند که روزی را بـه احـتـرام  

مـارش آن  .  کارگر جشن بـگـیـرنـد 
ـیـری بـر کـارگـران   ـأث سال چنان ت

ــگــذارد کــه در ســال   ــی  ١٨٨٤ م
ـیـم  "  اتحادیه مرکزی آمریکا "  تصـم

میگیرد ھر ساله این عـمـل را در  
ـامـبـر تـکـرار   ـت ـپ ـبـه س اولین دوشـن

ـبـر دی  .  کنند  ـی چنانکـه امـروز ل
روز تعطیلی کارگر در آمـریـکـای  

ـبـر دی  .  شمالی اسـت  ـی گـرچـه ل
حاصل مبارزه کارگـران بـود، امـا  
امروز به روزی بـرای جـدا کـردن  
طبقه کارگر آمریکای شمـالـی از  
طبقه کـارگـر جـھـانـی بـدل شـده  

 .است 
در  ( کنگره پاریس انترناسیونال دوم  

ــگـره مــؤســس  در ســال  )  واقـع کــن
 تصمیم میـگـیـریـد کـه در  ١٨٨٩ 

ـبـه   ـتـریـن مـطـال حال حـاضـر مـھـم
ــران روزکــار   ــه  ٨ کــارگ  ســاعــت

 LAVIGNEریموند لوین  . میباشد 
ــدگــی از   ــن ــای ــه نــم ــون  " ب ــی فــدراس

انجمنـھـای کـارگـران و اتـحـادیـه  
ـامـه  " ھای کارگری  ـن فرانسه قطـع

ــرد کــه   ــب ــگــره مــی ــه کــن ای را ب
خواھان در دستور گذاشتن روزکـار  

او از کـنـگـره  .   ساعته میباشـد ٨ 
میخواھد که این خواست بصـورت  
ــراض دســت از کــار   یــک اعــت
کشیدن ھماھنگ در سراسر جھـان  

ـنـده  .  به نمایش گذاشته شـود  ـای نـم
 HUGHآمریکا ھیو مکـگـرگـر  

MCGREGOR   كـــه در واقـــع
نماینده سموئل گامپرز بود و خـود  
جنبش كارگری آمریـكـا كسـی را  
ـنـگـره   بعنوان نماینده رسمی به آن ك
نفرستاده بـود، بـه اطـالع کـنـگـره  
رساند که کارگران آمـریـکـا قصـد  
ــه را در   ــد روز اول مــاه م دارن
اعتراض به طوالنی بودن سـاعـات  

 ساعته دسـت بـه  ٨ کار و روزکار  
ـنـد و خـواسـت کـه   ـزن راھیپمائی ب
انترناسیونال نیز این روز را اول مـاه  
ـایـع   مه در بزرگداشت سـالـگـرد وق

ـنـد ١٨٨٦ ماه مه   کـنـگـره  .   برگـزی
این پیشنھاد را پذیرفت و قطعنامـه  
ـنـی بـر   ای بتصویب میرسـانـد مـب

 برای  ١٨٩٠ اینکه روز اول ماه مه  
ــه روزکــار   ــه،  ٨ مــطــالــب  ســاعــت

کارگران ھمه کشورھا با در نـظـر  
گرفتن شرایط مـوجـود در کشـور  
مربوطه در مـراسـمـھـای اول مـه  

ھمین اضافه کـردن  .  شرکت کنند 

ـتـن شـرایـط  " قسمت   با در نظر گرف
بود که  "  موجود در کشور مربوطه 

ــرھــائــی بــاز   ــســی ــف راه را بــرای ت
ــه   گـذاشـت و تـعــدادی از اتـحـادی
ـیـس در سـال   ھای کارگری انگـل

در اول مـاه  .  اقدامی نکردند ١٨٩٠ 
ـا  ١٨٩٠ مه   ـی  کارگران اروپا، استرال

و آمریکای شمالی دسـت از کـار  
کشیدند و در خیابانھای شھـرھـای  
ـیـمـائـی   کشورھای مربوطه به راھپ

تأثیر اعتـصـاب اول مـاه  .  پرداختند 
ـنـده بـود  ١٨٩٠ مه    چنان تکـانـدھ

که کارگران تصمیم میگیرنـد ایـن  
اقدام را ھر سال تکرار کنند، تا بـه  

 سـاعـتـه خـود  ٨ مطالبه روزکـار  
ـنـد  ـاب ـنـور مـارکـس در  .  دست بی ال

ــی اش در اول مــاه مــه   ــران ســخــن
:  در ھاید پارک مـیـگـویـد ١٨٩٠ 

به یاد دارم کـه زمـانـی ده دوازه  " 
نفری اینجا برای مطالبه روز کـار  

 ساعته جمع میشدیم و سال بـعـد  ٨ 
ـفـر   این ده دوازده نفر به چند صد ن
میرسید و سال بعد به چندین ھـزار  
نفر و آن چندین ھزار نفر اكنـون بـه  
ــدیـل شــده کــه   ـب ــی ت ـت ایـن عــظـم

 !"مشاھده میکنید 
ـارزه   گرچه اول ماه مـه از دل مـب

 ساعته متولد شـد،  ٨ برای روزکار  
اما حتی آنـجـا کـه کـارگـران بـه  
ــر از آن ھــم دســت   ــت روزکــار کــم
ـبـل   ـنـوان سـم یافتند، این روز را بع
ـابـرابـری گـرامـی   مبارزه بر علیه ن

ـارزه  .  میدارند  اول ماه مه سمبل مـب
ــحــاد کــارگــران اســت  امــروز  .  و ات

دیگر در اول ماه مه لزوما مطالبـه  
.  ساعته مطرح نمیگـردد ٨ روزکار  

برای مثال در سالھای گذشتـه در  
ـاتـی چـون لـغـو کـار   ـب ایران مطـال
ــمــزد،   ـت ــش دسـ ــراردادی، افــزای ق
کاھش ساعات کار روزانه، آزادی  
تشکل کارگری، برسمیت شناختـه  
شدن اول ماه مه، بیمه بیـکـاری و  

ـامـه  .  غیره مطرح گردیده اند  ـن قطع
ـال دوم   ـاسـیـون ـتـرن کنگـره زوریـخ ان
ــد  ــاره اول مــاه مــه مــیــگــوی : درب

ـقـه  "  نمـایـش مصـمـم خـواسـت طـب
ـــردن   ــن ب ــرای از بــی ــر ب کــارگ

ـانـه  ". اختالفات طبقاتی  اما متأسـف
ـا وجـود   امروز در بـرخـی جـاھـا ب
ـبـش   زمینه برای طرح مطالبات جن
کارگری، به یـک روز تـعـطـیـل  

حـتـی در  .  صرف بـدل شـده اسـت 
کشورھایی ھم آن را در روزھـای  
آخر ھفته و یا بعد از کـار واگـذار  

رسـالـت  .  میکنند که کار نـخـوابـد 
اول ماه مه خواباندن کار به نشـانـه  

ـایـد اول  .  اعتراض بود  البتـه کـه ب
ـاشـد  امـا  .  ماه مه تعطیل رسمـی ب

ـا   ـایـد در ایـن روز ب در عین حال ب
ـلـف بـر   برگزاری مراسمھای مـخـت
تضاد طبقاتی و خواستھای اصلـی  
طبقه کارگر انگشت گذاشته شـده  

 .و تأکید شود 
 

------- 
 پاورقی

مبارزه بر سر کاھش سـاعـات  ) ١ ) 
ـتـه کـه مـخـتـص   ـب کار روزانـه ال

ـبـود  در  .  جنبش کارگری آمریکا ن
ــارگــری  ١٨٥٦ ســال   ــبــش ک ــن  ج

ـبـه کـاھـش سـاعـت   استرالیا مطـال
ـا  .  کار را علنا مطرح کرده بود  و ی

مبارزه بر سر کاھش سـاعـت کـار  
ـاعــث تصــویــب  ١٠ بـه    ســاعــت ب

روزانـه  "   سـاعـت کـار ١٠ مصوبه  " 
در انگلیس میگردد کـه سـاعـات  
ــای   ــتــگــی در شــھــرکــھ ــف کــار ھ

 روز  ٦ کوچک و روستاھا را بـه  
 ساعته و تعطیلی یکشنبه ھـا  ١٠ 

ـیـن مـذھـبـی،   برای به جا آوردن آئ
ـیـل مـیـدھـد و در شـھـرھـای   ـل تق
صنعتی، آنجا کـه رشـد سـرمـایـه  
ــب   ــه عـق داری مـذھـب را وادار ب

  ١٠  روز  ٧ نشینی کرده بـود، بـه  
ـافـت  ـیـل ی ـل ـق امـا بـرای  .  ساعته ت

بررسی ریشه ھـای اول مـه، مـن  
ـاتـی کـه   ـی سعی کـردم وارد جـزئ
میتواند به این مـوضـوع مشـخـص  

 .بیربط باشد، پرھیز کنم 
ـیـن   ( ٢ )  در زمـان عـقـد قـرارداد ب

تشکل کارگری با مدیریـت، اگـر  
به توافق نرسند، دو احتـمـال وجـود  

یــا پــس از طــی مــراحــل  .  دارد 
قانونی، کـارگـران وارد اعـتـصـاب  

و یا یک احتمـال دیـگـر  .  میشوند 
ــل از اعــالم   ــن اســت کــه قــب ای
ــکـــل   ــوی تش ـاب از س ــصــ اعــت
ـــت اعـــالم   ـارگـــری، مـــدیـــری کــ

ـات  "  اعتصاب "  ـی بکنـد کـه در ادب
 LOCKOUTکــارگــری بــه آن  

در این مرحله مـدیـریـت  .  میگویند 
کـارخـانـه، کـارگـاه،  ( محـل کـار  

ـان و غـیـره  ـیـمـارسـت را  )  مدرسه، ب
در این مرحلـه ھـم  .  تعطیل میکند 

در واقع کارگران ھمـان کـارھـائـی  
ـیـکـت   را که در مواقع اعتصاب، پ
ـنـد،   و میز اطالعات و غیره میکـن

 .انجام میدھند 
ـال دوم در   ( ٣ )  ـاسـیـون کنگره انتـرن

واقع این روز را بعنوان روز جھـانـی  
کارگر پیشنھاد نکرد، بلکـه آن را  

ـقـط بـرای اول مـاه مـه     ١٨٩٠ ف

 .پیشنھاد کرد 
 ) ٤  (RED SCARE   ــه دوره را ب

ھائی در آمریکا میگویند کـه از  
وحشت کمونیسم ھیئت حاکمـه از  

در ایـن  .  سایه خودش ھم میتـرسـد 
دوره ھــا ھــر کســی را کــه از  
ـنـظـر بـرسـد   نظرشان مشـکـوک ب

نشریات چپھا را  . دستگیر میکنند 
ــد  ــن ــکــن ــف مــی ــوقــی تشــکــالت  .  ت

ـلـه قـرار   دمکراتیک را مـورد حـم
میدھند و رھبران کارگری را جـزو  

ـنـد  ـاه قـرار مـیـدھ بـه  .  لیـسـت سـی
کالمی دیگـر یـک جـو ارعـاب  
ــر جــامــعــه حــاکــم   ــا ب تـمــام مــعــن

ــد  ــن ـن ــکـ ــھــای  .  مــی ــم ـل ـ ـی  Aفـ
BE AU T I FU L  M IN D , و   

GUILTY BY SUSPICION 
مثالھای خوبی از این دوره ھـا را  

 .به نمایش میگذارند 
 

در نوشتن مطلب باال از منابع زیـر  
 :استفاده شده است 

-  THE HISTORY OF MAY 
D AY ,  A L E X A N D E R 

TRACHTENBERG 
- MAY  DAY: A SHORT 
H I S T O RY  O F  T H E 
I N T E R N A T I O N A L 

WORKERS' HOLIDAY  ١٨٨٦ 
-  ١٩٨٦ ,PHILIP S. FONER 

- W H AT  A R E  T H E 
ORIGINS OF MAY DAY? 

ROSA LUXEMBURG 
- AN ARCHY  AND  TH E 
KN I G H T S ,  T E R E N C E 

POWDERLY 
- E L E A N O R  M A R X ' S 
SPEECH AT THE FIRST 

MAY DAY HYDE PARK, 
- MAY DAY: MADE IN 
A M E R I C A ,  J O S E P H 

NORTH 
- W E S T E R N  L A B O R 
PARADES, NEW YORK 

TIMES MAY  ١٨٨٦ , ٢ 
 ٢٠٠٥ آوریل  

ــه   ــن بــار در نشــری كــارگــر  " اولــی
ـیـسـت   بـه چـاپ  ٨ شـمـاره  "  كمون

 .رسید 

 
اول مه روز 
ھمبستگی 
جھانی 
 کارگران
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ــی اواخــر ســال     ٩٢   روحــان
ـرد کـــه یـــکـــی از   اعـــالم کــ

ـر و امـیـد " اولویتھای  ـی " دولـت تـدب
ـر   مھار نرخ تورم و کاھش آن به زی

در ادامـه  .   درصد مـی بـاشـد ٢٥ 
" ادعا کـرد کـه دولـت از طـریـق 

ـرل بـازار   ـت مھار نقدینگی و  کـن
ایـن امـر را  "  ارز و انصباط مالی 
ایـن ادعـای  .  عملی خواھد کـرد 

ــن مــدت   روحـانـی در طــول ھــمـی
نزدیک به دوماه گذشته از طـرف  
ـر   بانک مرکزی و مرکز آمار زی

این دو ارگان در تازه  .   سوال رفت 
ـرخ تـورم را   ترین گـزارش خـود ن

.  درصد اعالم کرده انـد ٣٠ باالی  
در این میان با آغاز اجـرای طـرح  
ھدفمند کردن یارانه ھا و افزایـش  
ــای انــرژی،   ــمــت حــامــل ھ قــی
روحانی دو ھفته پیش اعالم کـرد  
که در نتیجه  اجرای مرحـلـه دوم  
" ھدفمند کردن یارانه ھا، قیمـتـھـا 

. خـواھـنـد شـد "  افزایش مـالیـمـی 
ـم " وی پیرامون این   " افزایـش مـالی

در جریان سفرس به استان سیستـان  
ـر     ٢٥ گفت که رسیدن به تورم زی

درصدی چـنـدان راحـت نـخـواھـد  
در واکنش بـه ایـن سـخـنـان  .  بود 

روحانی، اقتصاددانان حـکـومـتـی  
ھم اعالم کرده انـد کـه دولـت و  
مجموعه اقـدامـاتـش در دو مـاه  
گذشته نشان مـیـدھـد کـه وعـده  

 درصـد نـه  ٢٥ کاھش تورم به زیر  
ـلـکـه بـا   ـیـسـت، ب تنھا عـمـلـی ن
اجرای مـرحـلـه دوم ھـدفـمـنـدی،  

 درصـد خـواھـد  ٤٠ تورم به باالی  
 .رسید 

ــه   ــت ــف ــر ھ ــان از اواخ ــی در ایــن م
گذشته که استـارت مـرحـلـه دوم  
ھدفمنـد کـردن یـارانـه بـا اعـالم  
افزایش قیمت حامل ھای انرژی،  
بنزین، گازوئیل و گـاز مصـرفـی  
استارتش زده شد، قیمت سوخت و  
مشتقات سوختـی افـزایـش ھـای  

 درصدی داشـتـه و  ٧٠  تا  ٥٠ بین  
دست انـدرکـاران  .  ھنوز ادامه دارد 

و مجریان طـرح ھـدفـمـنـد کـردن  
یارانه ھا، از دولـت و بـانـد ھـای  
رنگارنگ حکـومـتـی ھـر کـدام  
بی شرمـانـه در صـدد تـوجـیـه و  
ـرای ایـن افـزایـش   ـراشـی ب دلیل ت

دولت مـدعـی  .  قیمتھا بر آمده اند 
شـوکـی و  " است که این افـزایـش 

مـی بـاشـد کـه بـا اجـرای  " گذرا 
سابر بندھای طرح ھدفمندی، بـه  

خـواھـد  "  عادی شـدن " مرور به مرز 
الزم به توضـیـح اسـت کـه  . رسید 

 بـه  ٤٠٠ قیمت بنزین یارانه ای از  
ــزیــن آزاد بــه  ٧٠٠  ــن ــومــان و ب  ت

.  تومان افزایش یافته اسـت ١٠٠٠ 
افزایش قیـمـتـھـای گـاز مصـرف  

ـیـل  ٢٥ خانگی    درصـد و گـازوئ
در  .   درصد اعـالم شـده اسـت ٣٤ 

این میان بـا اعـالم ایـن افـزایـش  
قیمتھای مـواد سـوخـتـی، دولـت  
حساب و کـتـاب کـرده و اعـالم  

ـلـغ     ١٠ کرد که از این طریـق مـب
ــومــان درآمــد   ــارد ت ــی ــل ھــزار مــی

ایـن  .  اضافی بدست خـواھـد آورد 
آمار وارقام بانـدھـای حـکـومـتـی  
ــدھــد کــه وعــده ھــای   نشـان مــی
ـرخ تـورم   روحانی در باره رساندن ن

ـیـش  ٢٥ به زیر    درصـد دروغـی ب
ـیـغـاتـی   ـل ـب نبوده و بیشتر مصرف ت
ـر کـردن کـیـسـه   ـرای پ داشتـه وب

 .دزدان حکومتی می باشد 
مــھــار  " امــا مــوضــوع  وعــده   
خـود  "  نقدینگی و کنترل بازار ارز 

بـانـک  .   داستـان دیـگـری اسـت 
مرکزی اعـالم کـرده کـه یـک  
ـرخ تـورم در اواخـر   علت افزایش ن
ـنـگـی   ـقـدی سال گذشته، افزایش ن
بوده و دولت برای سال جدید عـزم  
ـنـگـی را   ـقـدی جدی دارد افزایش ن
ـریـت   ـرل و بـازار ارز را مـدی ـت کن
نماید تا جلوی اثرات این افـزایـش  
ھا که منجر به تورم مـیـشـود را،  

ـریـن گـزارشـات  .  بگیرد  در تـازه ت
بانک مـرکـزی آمـده اسـت کـه  
ـنـد   میزان نقدینگی در بھمن و اسف

ـیـارد  ٥٧٥ سا ل گذشته   ـل  ھزار مـی

تومان بـوده کـه در فـرودیـن مـاه  
 ھـزار  ٦٠٠ امسال به رقمی باالی  

برخـی  .  میلیارد تومان رسیده است 
باندھای حکومتی  حساب کـرده  
اند که در طول این مـدت در ھـر  

ـیـون تـومـان پـول و  ٣ ثانیه   ـل  مـی
دارایی توسط باندھای رنگارنگ  
ـیـد   مافیای عظیم حکومتی  تـول

در این ماجرا دولـت خـود  .  میشود 
ـنـده ارزھـای خـارجـی   عرضه کـن

است و قیمت ارزھای خـارجـی را  
ھر ساعت و ھر روزه تعییـن و بـه  

ـبـع  .  فرش می رسـانـد  ـنـجـا مـن ای
درآمدھای افسانه ای دولت مـی  

سیاست تاکنونی دولـت در  .  باشد 
ایـن عـرصـه ادامـه سـیـاسـتـھـای  
. دولـت احـمـدی نـژاد بـوده اسـت 

ـریــت بـازار ارز و   ھـدایــت و مــدی
ــریــن   ــت ــش ــی ــرای کســب ب تــالش ب
درآمدھا از این طریق، یک پـای  
ـتـصـادی   ثابت سیاست مالی و اق

ایـن  .  دولـت روحـانـی مـی بـاشـد 
ـرده   باندھا وقاحت را تا آنجا پیش ب
ـنـه   ـنـد، ھـزی اند که ادعا می کـن
ـرای   ھای دولت باال بوده و دولت ب

ـنـه ھـای خـدمـات و  " تامین   ھـزی
!! رفاھیاتی که  به مردم مـیـدھـد 

ــه درآمــد دارد و از  "   ــاج ب ــی احــت
محل ایـن درآمـدھـای بـازار ارز،  

ـردازد  ایـن  .  این ھزینه ھا را می پ
ـیـاردی   ـل عرصه پرسود ھـزاران مـی
ـرار   برای دولت روحـانـی بـوده و ق
ھم نیست اینجا سیاسـت جـدیـدی  

ایـن  .  طرح و به اجرا گذاشته شـود 
ـم   عرصه در دست مافـیـای عـظـی
پولی و مالی ھمه باندھای نـظـام  

ــل آن ھــمــه   ــرار دارد و از قــب ق
در ھمین رابـطـه ھـر از  .  میخورند 

چند گاھی دعواھایی بین دزدان  
حکومتی و بانکی برمال میـشـود  
که ھر باند، باند دیگر را مسـئـول  
. دزدی و رانت خواری می خوانـد 

ــھــا   ــن افشــاگــری ــن ای ــازه تــری در ت
ـتـصـاد و   ـر سـابـق اق مظاھری وزی
رئیس سابق بانک مرکزی گفتـه  

بانک ھا یا قـاچـاق مـی  : " که  

در کـنـار  ".  کنند یا نزول میخورند 
ــد وام ھــای   ــراقــات بــای ــت ــن اع ای
افسانه ای که باندھای دولتی از  
ـنـد   بانکھا گرفته و برنـمـی گـردان

 ھزار میلیارد  ٨٠ .  را، اضافه نمود 
ــی وجــود   ـرگشــت تـومــان چــک ب

ــخــور  .  دارد  ــن ب ــی در یــک چــن
ــه ای و   وبــچــاپ ھــای افســان
دزدیھای کالن، دولت روحـانـی و  
ـر   ارگانھای تـحـت اداره اش نـظـی
بانک مرکزی و مرکز آمـار بـه  
دولت توصـیـه کـرده انـد کـه در  
افزایش حقوق ھـای کـارگـران و  

ـری "کارکنان   ـیـشـت نـمـایـد  "  دقت ب
حـقـوق  "  بی رویه "چرا که افزایش  

ـنـگـی و   ـقـدی ھا باعث باال رفتن ن
ایـن  !.  افزایش نرخ تورم خواھد شد 

ـیـزم   یکی دیگر نقطه اوج شـارالتـان
ــت روحــانــی مــی   اســالمــی دول

صدھا ھزار میلیارد تـومـان  .  باشد 
پول در دست باندھای حکـومـتـی  
ظاھرا موجب افزایش تـورم نـمـی  
شود ولـی افـزایـش چـنـدرغـاز و  
ـر حـقـوق   چندین برابر زیر خظر فـق
ــورم را بــاال و   ــرخ ت ــران، ن کــارگ
. گــرانــی ھــا را بــه دنــبــال دارد 

وقاحت وبی شرمی این جـمـاعـت  
ـری  .  حد و مرزی ندارد  نتیجه گـی

ــود  ــواھــد ب ــن خ ــن اوضــاع ای . ای
ـراف   ادعای دولت روحانی به اعـت
ــش   ــت ــانــدھــای دول خــود وی و ب

ـر     ٢٥ مبنی بر رساندن تورم بـه زی
درصد، عملی نشده و تورم حـتـی  

 درصد نیز افـزایـش خـواھـد  ٤٠ تا  
سیاستھای مالی و پـولـی   .  داشت 

دولت روحانی فـرق چـنـدانـی بـا  
وجـه  .  سیاستھای دولت دھم نـدارد 

اشتراک این سیـاسـتـھـا تضـمـیـن  
درآمدھای افسانه ھای بانـدھـای  
ـریـت دزدیـھـای   حکـومـتـی، مـدی
ـیـدن بـاز ھـم   کالن، غارت و چـاپ
بیشتر کارگران و مردم  و تحمیـل  
ـر   ـر ب ـیـشـت گرانی ھای بـاز ھـم ب

ـریـت  .  مردم خواھد بود  تورم و مـدی
ـرای   تورم توسط  دولت روحـانـی ب
تضمین درآمـدھـای افسـانـه ای،  
ــف   ــاســت کــثــی خــود یــک ســی
ـرای فـائـق   اقتصادی این دولـت ب
ـتـی اش   آمدن بر بحران اقتصاد ران
و تامین ھزینه ھای دم ودسـتـگـاه  

دولـت دزدان  .  سرکوبش می باشد 
ـر مـتـن ایـن   و قاتالن کـارگـران ب
سیاست ضد کارگـری اش، کـل  
ـــاضــت کشـــی   ــای ری طــرح ھ
ـــصـــادی کـــه در اســـاس   ـت ــ اق
سازماندھی گسترده ترین حـمـالت  
به معیشت و زندگی کـارگـران و  
ــه اجــرا   ــاشــد را ب مــردم مــی ب

کـارگـران و مـردم  .  گذاشته است 
فقط یک راه برای مقابله به ایـن  
ـرش   سیـاسـتـھـا دارنـد و آن گسـت
ـر ایـن   ـراب ـراض در ب مبارزه و اعـت
سیاستھای خانمان براندازجمھـوری  
اسالمـی بـا دولـت روحـانـی اش  

دولت روحانی ھم نظیـر  . می باشد 
ھمه دولتھای بر سرکار آورده شـد  
در طول سه دھه گـذشـتـه، دولـت  
ناجیان سرمایه ،حکومت دزدان و  
سرکوبگران و قـاتـالن مـردم مـی  

اگر قرار است بھـبـودھـایـی  .  باشد 
در زندگی و معیشت کارگـران و  
مردم صورت بگیرد، در اولین قـدم  
باید دولت روحانی، دولت دزدان و  
قاتالن کارگران و مردم، در یـک  
کالم کل نظام گندیده جـمـھـوری  
ـر   اسالمـی سـرمـایـه داران را بـزی

 . راه دیگری نیست . کشید 

سیاستھای دولت روحانی عامل  
 !رشد تورم است

 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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 اعتراضات کارگری

 
اطالعيه ھماھنگ کنندگان طومار چھل 

ھزار نفری کارگران بمناسبت روز جھانى 
 کارگر

 
  ١١ :  ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار نفری کارگـران 

اردیبھشت روز جھانی کارگر در اعتراض به قانون شـکـنـی  
و تداوم ستم معیشتی بر کارگران، دست به تجمع در مـحـل  

 وزارت کار خواھیم زد 
ـنـدگـان طـومـار   بدنبال جوابیه وزارت کار به ھماھنگ کـن
چھل ھزار نفری کارگران که در آن بر حداقل مزد مصـوب  
صحه گذاشته شده است این کارگران طی نامه دیگری بـه  
ـراض بـه عـدم تـمـکـیـن   وزیر کار اعالم کردند که در اعـت
ـراضـی در مـحـل   وزارت کار به قانون، دست به تجمـع اعـت

ـنـدگـان طـومـار  .  وزارت کار خـواھـنـد زد  ھـمـاھـنـگ کـن
  ٢٧ اعتراضی کارگران پس از تعیین حـداقـل مـزد در روز  

اسفند ماه سال گذشته طی نامه ای به وزیر کـار خـواھـان  
تجدید نظر فوری و اساسی در حـداقـل مـزد مصـوب شـده  
بودند و اعالم کرده بودند چـنـانـچـه تـا آخـر فـروردیـن مـاه  
شورایعالی کار در این زمینه کاری انجام نـدھـد دسـت بـه  

ـر  .  تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خـواھـنـد زد  ـنـا ب ب
ـران، صـبـح   گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
امروز این کارگران با تحویل نامه دیگـری بـه وزارت کـار  

ـبـھـشـت روز  ١١  ظھر  ١٢  تا  ١٠ اعالم کردند از ساعت    اردی
ـیـھـای دولـت و   جھانی کارگر در اعتراض به قانـون شـکـن
وزارت کار دست به تجمع اعتراضی در مـحـل وزارت کـار  

متن کامل این  نامه که صبح امروز به شمـاره   .  خواھند زد 
ـبـت  ٦/٢/٩٣   و تاریخ  ١٤٧٨٤   در دبیرخانه وزارت کار بـه ث

ـم  :  رسید به شرح زیر اسـت  قـانـون شـکـنـی و تـحـمـیـل سـت
معیشتی بر کارگران باید بفوریت متوقـف گـردد بـه آقـای  

قـانـون  !  علی ربیعی وزیر کـار، تـعـاون و رفـاه اجـتـمـاعـی 
شکنی را بس کنید و به وظیفه خود نسبت به اجرای مـاده  

ـر .   قانون کار عمل نمائید ٤١  ایـن چـنـد کـلـمـه  !  آقای وزی
ـیـونـھـا کـارگـر در سـراسـر   ـل تمامی آن چیزی است که می
کشور مصرانه خواھان آن ھستند و ما با طومار چھل ھـزار  

ـم  ـی ـیـازی بـه  .  نفری دو سال است آنرا فریاد مـیـزن ـقـا ن مـطـل
توضیح نیست که زندگی و معیشت ما کارگران در نتیجـه  
ـتـھـای   قانون شکنی ھا و سیاستـھـای ضـد کـارگـری دول
ـرار دارد   ـبـاری ق پیشین و دولت فعلی در چه شرایط فالکت
و ما برای پـایـان دادن بـه ایـن وضـعـیـت در طـول دوسـال  
گذشته چه تعداد نامه نوشته ایم و یـا چـه تـعـداد تـجـمـع  
برای تحقق خواستھایمان برگزار کرده ایم تا گوش شـنـوائـی  

ـر مـا   برای عمل به قانون و پایان دادن به ستم مـعـیـشـتـی ب
آقای روحانی در کارزار انتخاباتـی اش  . کارگران پیدا شود 

وعده افزایش مزد را بر اساس قانون داد اما نه تنھـا کـاری  
 درصد افت قدرت خـریـد کـارگـران  ٧٠ برای جبران بیش از  

ـر آن اذعـان   در دو سال گذشته که آمارھای حـکـومـتـی ب
دارند صورت نگرفت بلکه شورایعـالـی کـار در رویـکـردی  
ستم گرانه، آنھم در شرایطی که اجـرای مـرحـلـه دوم قـطـع  

ـر خـواھـد   سوبسیدھا ھزینه ھای زندگی را کـمـر شـکـن ت
ـرای   ـر خـط تـورم ب کرد، حداقل مزد را بیش از ده درصد زی

ما کارگران در این رابطه طی نـامـه  . سالجاری تعیین نمود 
ـبـعـات  ٢٧ ای در روز    اسفند ماه سال گذشتـه نسـبـت بـه ت

ـر خـود و خـانـواده   ـبـاری ب تحمیل  چنین وضعـیـت فـالکـت
ھایمان شما را آگاه کردیم  و خواھان تجدید نظر اساسی در  
حداقل مزد مصوب تا پایان فروردین ماه شدیم  اما حـاصـل  
ـر حـق و قـانـونـی مـا،   این نامه، نه رسیدگی به خواست ب

  ٢٥ بلکه افزایش ھزینه ھای زندگی و بر باد رفتـن ھـمـان  
لذا، مـا  .  درصد افزایش حداقل مزد در روزھای اول سال شد 

ـم بـا اتـکـا بـه   ھمانطور که در نامه قبلی قیـد کـرده بـودی
حقوق انسانی خود و قوانین پایه ای کشور در مقابل قـانـون  
شکنی ھای دولت و برای تحقق خـواسـتـھـایـمـان دسـت بـه  

  ١١  ظـھـر  ١٢  صـبـح تـا  ١٠ اعتراض خواھیم زد و ساعت  
اردیبھشت روز جھانی کارگر به مناسبت این روز بـزرگ و  
تاریخی با تـجـمـع در مـحـل وزارت کـار، رسـیـدگـی بـه  
خواستھایمان و پایان دادن به ستم معیشتی بر خود را فـریـاد  

ـراضـی  . خواھیم زد  از طرف ھماھنگ کنندگان طومار اعـت
ـرویـن  : چھل ھزار نفری کارگران در تھران  جعفر عظیم زاده، پ

 ١٣٩٣  اردیبھشت ماه  ٦ محمدی، شاپور احسانی راد  
 

زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی 
 کارگران

قطعنامه کارگران پروژه ھای پارس 
، به ...جنوبی، فعاالن کارگری جنوب و

 مناسبت اول مه
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

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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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 

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  
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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 

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 جـھـانـی 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 
 
ـریـن مـراحـل خـود    -٢  بحران سرمایه داری به یکی از حـادت

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 کارگـران 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 کـارگـری 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 یـکـجـا 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 

 
ـرای       -٦  ما کارگران خـواھـان کـاھـش سـاعـات کـار ب

ـتـه   تامین اوقات فراغت درقالب دوروز تعطیل متوالـی درھـف
 .ھستیم 

 
ـیـشـیـن     -٧  ـیـکـاری از دسـتـاوردھـای مـبـارزات پ بیمـه 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 مـی 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 بـازنشـسـتـه 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 

 
ــمــور و زیــرزمــیــنــی     -١٠  کــودکــان در کــارگــاه ھــای ن

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 
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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  مبارزات متحدانه معلمان اخیرا  شـکـل گسـت

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  ـیـه ب صدورحکم شالق از طرف قـوه قضـائ

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 جھـان، 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 کارگران 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 سـیـاسـی 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 
 
ـتـل عـام و   -١٧  جنگ که شامل پدیده ھایی چون ترور، ق

ـم   کشتار است، ابزار سرمایه داری جھانی برای تجدید تقسـی
جھان و یکی از اھرمھای فشار دولـت ھـای قـدرت مـنـد  

ـم اسـت  مـا کـارگـران  .  سرمایه داری علیه مردم تـحـت سـت
ضمن ابراز ھمدردی با ملت ھای جنگ زده در منـطـقـه از  

 .  جمله سوریه ھر گونه جنگ  را محکوم می کنیم  
 

مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری مـبـارزه ای      -١٨ 
مـا کـارگـران ضـمـن حـمـایـت از مـبـارزات  .  جھانی است 

کارگران کشورھای مختلف، کارگران جھان را برای ایجـاد  
 .انترناسیونال کارگری فرا می خوانیم 

 
  ٦/٢/٩٣  بند در تـاریـخ  ١٨ این قطعنامه با یک مقدمه و  

با حضور جمعی از کارگران شھـر سـقـز تـدویـن و مصـوب  
 .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 
 

علی ربیعی، وزیر کار  جمھوری اسالمی 
اعالم کرده است که امکان برگزاری 

راھپیمایی کارگران ایرانی در روز جھانی 
 .کارگر وجود ندارد

ـروز   ـیـعـی دی به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آقای رب
ـتـه اسـت   در جلسه  : ای برای بزرگـداشـت زنـان کـارگـر گـف

ـرگـزار  "  مراسم روز جھانی کارگر با حضور رئیس جـمـھـور ب
شود، بنابراین برگزاری این مراسم به صورت راھپیمـایـی    می 

 ."امکان پذیر نیست 
سخنرانی رئیس جمھور و راھپیـمـایـی  : "وزیر کار گفته است 

 ."کارگران به طور ھمزمان ممکن نیست 
 

چھار نفر از اعضای ھیات مدیره اتحادیه 
آزاد کارگرن ایران به اداره اطالعات 

 سنندج احضار شدند
صبح امروز چھار نفر از اعضای ھیات مدیره اتـحـادیـه آزاد  
ـر   کارگران ایران آقایان شیث امانی، صدیق کـریـمـی، مـظـف
ـنـدج   صالح نیا و خلیل کریمی به اداره اطـالعـات شـھـر سـن
احضار شدند  و ھر کدام از آنھا به فاصله یک سـاعـت از  

 .ھمدیگر باید خود را به این اداره معرفی کنند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعتراض بـه احضـار اعضـای  
خود، اعمال فشار بر فعالین کارگری در آسـتـانـه اول مـاه  
مه را قویا محکوم میکند و برگزاری مستقل مـراسـم ایـن  
ـم آنـان مـیـدانـد و   ـران حـق مسـل روز را توسط کـارگـران ای
بدینوسیله اعالم میدارد برخوردھای امنیتی با ما کـارگـران  
ـران   و مطالبات مان  راه به جایی نخواھد برد و کـارگـران ای
محکم و استوار از حقوق صنفی و اجتماعی  دفاع خواھنـد  

 .کرد 
 

 زنده باد اول ماه مه 
 

 زندده باد اتحاد و اعتراض  سراسری کارگران ایران 
 

 ١٣٩٣ نھم اردیبھشت ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

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 آمریک (
 

*************** 
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
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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 
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 ـ 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  
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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 ھمبستـگـی 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 
 

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 
 

وزارت کار در جوابیه ای به ھماھنگ 
کنندگان طومار چھل ھزار نفری کارگران 

بر  تداوم قانون شکنی و تحمیل ستم 
 معیشتی بر کارگران صحه گذاشت

بدنبال تصویب حـداقـل مـزد در  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 
آخرین روزھای سال گذشته که طبـق روال ھـر سـالـه بـدون  
حضور نماینده ھـای واقـعـی کـارگـران صـورت گـرفـت و  
ـیـن   حداقل مزد بیش از ده درصد زیر خط تورم اعالمی تـعـی
گردید، ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضـی چـھـل ھـزار  
نفری کارگران طی نامه ای به وزیر کار خـواھـان تـجـدیـد  
نظر فوری در حداقل مزد مصـوب شـدنـد و اعـالم کـردنـد  
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ـر اسـاس   چنانچه تا آخر فروردین ماه، حداقل مزد مصوب ب
ـرد  ٤١ اجرای بی کم و کاست ماده    قانون کار صورت نـگـی

ھمراه با کارگران امضا کننده طومـار در تـھـران دسـت بـه  
امـا  .  تجمع اعتراضی در مـقـابـل وزارت کـار خـواھـنـد زد 

علیرغم این اعتراض از سوی ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
چھل ھزار نفری کارگران و دیـگـر تشـکـلـھـا و نـھـادھـای  
مستقل کارگری منجمله سندیکای کارگران شرکت واحـد  
تھران و ھمچنین اعتراضات شدیـد دیـگـری کـه از سـوی  
کارگران ابراز شد و خبرگزاری ایلنا آنھا را منعکـس کـرد،   
وزارت کار در جوابیه خود به ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
اعتراضی کارگران بر ادامه سیاستھای قـانـون شـکـنـانـه و  

مـتـن  .  ضد کارگری  دولت و شورایعالی تاکید نموده است 
 :کامل این جوابیه به شرح زیر است 

 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
شاپور  –جناب آقایان جعفر عظیم زاده 

شریف ساعد  –شیث امانی  –احسانی راد 
جمیل محمدی و خانم پروین  –پناه 

محمدی، ھماھنگ کنندگان طومار چھل 
 ھزار نفری کارگران

بازگشت بـه نـامـه شـمـا کـه بـه شـمـاره  !  با سالم و احترام 
ـبـت رسـیـد بـه آگـاھـی  ٢٧/١٢/٩٢  مورخ  ٢٣٢٤٤٤   بـه ث
ـم  ٤١ ـ مطابق ماده  ١ :  میرسانم   قـانـون کـار، مـرجـع تصـمـی

گیری در خصوص تعیین میزان حـداقـل مـزد و افـزایشـات  
این شورا نـھـادی  .  سایر سطوح مزدی شورایعالی کار است 

سه جانبه بوده و در آن عالوه بر نمایندگان دولت، نماینـدگـان  
تشکالت عالی  کارگری و کارفرمائی نیز حضـور دارنـد  
ـیـن آنـھـا  ـم و نـظـر مـوکـل و تصمیمات آنان به منزله تصـمـی

ــر کشــور (   ــراس ــرمــایــان س ــران و کــارف ـ  ٢ .  اســت )  کــارگ
قانونگذار برای تعییـن حـداقـل مـزد تـوسـط ایـن شـورا دو  
ـیـن کـرده اسـت کـه ایـن دو مـعـیـار   معیار کلـی را تـعـی
ـریـن   ـریـن و شـاخـص ت انحصاری نبوده بلکه صرفـا مـھـم ت
معیارھایی که می توان برای تعیین دستمزد ارائه نـمـود را  

اگرچه شورایعالی کار باید این دو مـعـیـار  . بیان کرده است 
را مورد توجه قرار دھد لیکن صرف این دو معـیـار مـالک  
عمل نبوده و معیارھای دیگری را نیـز بـایـد بـا تـوجـه بـه  
شرایط و مقتضیات زمان مدنظر قرار داد و به عبارت دیگـر  
این تکلیف باید با توجه به درصد تـورم اعـالمـی از سـوی  
ـر   ـران در کـنـار سـای بانک مرکزی جمھـوری اسـالمـی ای

ـیـن  ٣ .  معیارھا انجام شود  ـ از جمله اھداف مورد نظر در تعـی
حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مناسب و مـنـصـفـانـه  
است که عالوه بر ارتقا سطح در آمـد و بـھـبـود مـعـیـشـت  
کارگران، توان پرداخت بنگاھھای اقتصادی را نیز در نـظـر  

ھر چند حداقل مزد باید مـنـطـبـق بـا قـدرت خـریـد  .  بگیرد 
کارگران و ھماھنگ با افزایش قیمت ھا باشد، لیکن رونـد  
ـتـصـادی   تعیین آن با لحاظ کردن مـالحـظـات و شـرایـط اق

کشور می بایست به گونه ای باشد کـه از  ... اجتماعی و 
ـری کـنـد  ـیـشـگـی از جـمـلـه ایـن  .  بروز شوک در اقتصاد پ

مالحظات صرف و صالح بنگاھھا و قدرت پرداخت صـنـایـع  
است که از یک صنـعـت بـه صـنـعـت دیـگـر و از یـک  

ـفـاوت اسـت  ـر و مـت اگـر  .  کارگاه به کارگاه دیگـر مـتـغـی
حداقل مزد بدون استدالل و بیـش از تـوان صـنـایـع افـزایـش  

یابد، واضح است که به مشکـالت جـامـعـه کـار و تـالش  
ـرای   دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبـع آن ب

ـیـق بـه اوضـاع  .  کارگران در پـی خـواھـد داشـت  تـوجـه دق
ـتـھـای   ـی ـری از رکـود فـعـال اقتـصـادی کشـور و جـلـوگـی
ـیـد   اقتصادی از موارد مھم در بحث حفظ وضع موجـود تـول

ضـرورت ھـای  .  و به طور اھم اقتصـاد کشـور مـی بـاشـد 
ـیـدی ایـجـاب   توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدھای تول
ـیـن حـداقـل   میکند که در تعیین سبد ھزینه و در نتیجه تعی
ـروی کـار و اشـتـغـال   ـی ـر حـجـم ن دستمزد مالحظاتـی نـظـی
مخصوصا توان پرداخت صنایع، رقابـت خـارجـی، وضـعـیـت  
ـرژی و   بازرگانی، مالیتھای پرداختی، ھزینه بیمه، ھزینه ان
ـتـصـادی   مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد تا یک واحـد اق

ـ افزایش حداقل مزد بـدون  ٤ .  توان پرداخت آن را داشته باشد 
ـلـی   ـتـی و اتـخـاذ    –توسل به  دیگر روشھای تکمی حـمـای

سیاستھای کالن اقتصادی به منظور مھار و کاھش تـورم،  
نمی تواند به خـودی خـود سـبـب افـزایـش سـطـح در آمـد  

ـنـکـه بـا  .  واقعی و بھبود معیشت کارگران شود  توضـیـح ای
ـروی کـار   ـی دسـتـمـزد  ( افزایش نرخ تورم، در آمـد واقـعـی ن

کاھش یافته و ماال افزایشات اسمی حـداقـل مـزد  )  واقعی 
ایـن امـر مـنـجـر بـه کـاھـش  .  با نرخ تورم خنثی مـیـشـود 

ـ تدابیر متخذه از سـوی  ٥ . رضایتمندی کارگران خواھد شد 
 درصدی حـداقـل مـزد  ٢٥ شورایعالی کار عالوه بر افزایش  

 درصدی مبلغ کـمـک  ٦٠  منجر به افزایش  ١٣٩٣ در سال  
 ریـال در سـال  ٥٠٠٠٠٠ ھزینه اقالم  مصرفی کارگران از  

ـر  ٩٣  ریال در سال  ٨٠٠٠٠٠  به  ٩٢   شد که چـنـانـچـه سـای
ـنـه   دریافتی ھای قانونی به کارگران از قبیل کمـک ھـزی
مسکن و کمک ھزینه عائله مندی را به رقم حداقل مـزد  
ـنـاسـب   بیافزائیم، حداقل دریافتی کارگران در سالجاری مـت
با نرخ تورم اعالم شده توسط مرکز آمار ایران تا پـایـان سـال  

ـر کـل روابـط کـار و  .   است ٩٢  اسماعیل ظریفی آزاد مـدی
تصویر جوابیه وزارت کار در سایت اتـحـادیـه  ( جبران خدمت  

 )آزاد کارگران قابل دسترس است 
 

متن کامل نامه ھماھنگ کنندگان طومار 
چھل ھزار نفری کارگران به وزیر کار که 

 اسفند ماه گذشته تحویل ٢٧در تاریخ 
 :وزارت کار شد به شرح زیر بود

جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر کـار،  !   نامه سر گشاده 
ھمانطور که خود به عنـوان  !  با سالم ! تعاون و رفاه اجتماعی 

رئیس شورایعالی کار مستحضرید حداقل مزد ما کـارگـران  
ـیـدا کـرد و  ٢٥ به میزان بسیار ناچیز     درصـد افـزایـش پ

بدنبال آن شما با لحنی پیروزمندانه در جـلـسـه شـورایـعـالـی  
ـیـد   ـرداخـت کار به تعریف و تمجید از این مصوبه و کسانی پ
که به عنوان به اصطالح نماینده ھـای کـارگـری امضـای  

ـنـد ٢٥ خود را بر پای افزایش   جـنـاب  .   درصدی مزد گذاشت
ـر  !  وزیر  راستش، دولتھا و کارفرمایان ھمیشه با تحمیل فقر ب

ما کارگران سودھای نجومی خود را تضمین کرده اند امـا  
کمتر حکومتداری در ایران و جھان بوده است که در مقابـل  
چشمان میلیونھا خانواده کارگری از تحمیل فقر و فـالکـت  

ـیـده بـاشـد  ـیـس جـمـھـور در کـارزار  .  بر آنان به خـود بـال رئ
انتخاباتی اش سه بار از عمل به قانون برای تعییـن حـداقـل  
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل مزد صحبت کـرد و چشـم در چشـم مـی
کارگری وعده اش را زیر پا گذاشت و شما چشم در چشـم  

ـر مـا، بـه خـود   ـر و فـالکـت ب ما کارگران از تحمیـل فـق
و اما گذشته از حقایق فوق توجه شما را به نکـات  .  بالیدید 

 کـه قـانـون کـار بـه  ١٣٦٨ ـ از سـال  ١ : زیر جلب میکنیم 
 این قانون بـه اشـکـال  ٤١ تصویب رسیده است ھر ساله ماده  
چرا که تا آنجـا کـه بـه  .  مختلف زیر پا گذاشته شده است 

 این ماده قانونی مربوط میـشـود اوال ھـمـیـشـه آمـار  ١ بند  
بانک مرکزی در مورد تورم با آن تورم کمر شـکـنـی کـه  
ـرت   ـم مـغـای ما بطور عملی در زندگی خود شـاھـد بـوده ای
داشته است و دوما  بصورت روتینی طی سه  سال گذشتـه  
شورایعالی کار حتی تورم رسمی اعالمی از سوی بـانـک  
مرکزی را نیز مبنای تعیین حداقل مزد قرار نـداده اسـت و  
. امسال نیز برای سال چھارم چنین کاری صـورت گـرفـت 

ـیـد  ٤١  ماده  ٢ ـ بند  ٢  ـر تـامـیـن  "  بـایـد "  قـانـون کـار بـا ق ب
معیشت یک خانوار چھار نفره کارگری تاکید کرده اسـت  
ـر پـا   اما این بند از زمـان تصـویـب قـانـون کـار تـمـامـا زی
ـرار   ـنـا ق گذاشته شده و ھیچگاه در تعیین حداقـل مـزد مـب

ـنـد در طـول  . نگرفته است    ٢٤ زیر پا گذاشتن کامل این ب
سال پس از تصویب قانون کـار، امـروزه کـار را بـه جـائـی  
رسانده است که با حداقل مـزد مصـوب شـورایـعـالـی کـار  

 حتی اجاره بھای یک مـنـزل مسـکـونـی را  ٩٣ برای سال  
ـتـوان تـامـیـن کـرد  ـی ـر پـا  ٣ .  نیز در مراکز استانھـا نـم ــ زی

 قانون کار طی تمامی سـالـھـای پـس از  ٤١ گذاشتن ماده  
تصویب این قانون و بویژه به ھیچ شمردن تامـیـن مـعـیـشـت  

 این ماده قـانـونـی، چـنـان شـرایـط  ٢ کارگران بر اساس بند  
فالکت باری را بر زندگی ما کارگران تحمیل کـرده اسـت  
ـفـی   ـبـات صـن ـر مـطـال که علیرغم سیطره فضای امنیتی ب
کارگران، چھل ھزار کـارگـر طـی دو سـال  گـذشـتـه بـا  
امضای طوماری اعتراضی و تجمعاتی محدود در مـقـابـل  

 قـانـون کـار  ٤١ مجلس و وزارت کار خواھان عمل به ماده  
  ٢٥ با اینحال و با افزایـش حـداقـل مـزد بـه مـیـزان  .  شدند 

 درصـدی آن بـا تـورم  ١٢ درصد برای سال آینده و فاصـلـه  
ـنـھـا   رسمی، بیش از پیش روشن شد که در این ممـلـکـت ت
چیزی که مھم نیست زندگـی و مـعـیـشـت کـارگـران بـه  

ـر .  مثابه اکثریت عظیم مردم ایران است و الغیر  ! جـنـاب وزی
دولتھای پیشین بنا بر حقایق انکار نـاپـذیـری کـه بـه آنـھـا  
اشاره شد قوانین را آنھم در حساس تریـن وجـه اش، یـعـنـی  
آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیونـھـا خـانـواده کـارگـری  

دولت جناب روحانی و شـمـا  .  مطرح است زیر پا گذاشته اند 
ـیـن کـردیـد و نـه   نیز به عنوان رئیس شورایعالی  کار چـن

لـذا  .  تنھا چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید 
ما بـه عـنـوان  :  کامال صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم 

ـری کـارگـران،   ـف ھماھنگ کنندگان طومار چـھـل ھـزار ن
طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کـار  
و مجلس شورای اسالمی شرایط فالکـت بـار کـارگـران و  
ـیـن   ـم، در حضـور مسـئـول ھمه خواستھایمان را مطرح کـردی
ـم و سـال گـذشـتـه از   ـتـھـایـمـان را کـردی امنیتی نیز صحب
استانداری تھران خواھان صدور مجوز برای بر پائـی تـجـمـع  

امـا افـزایـش بسـیـار  . اعتراضی در مقابل وزارت کار شدیم 
ـنـده نشـان  ٢٥ تحقیر آمیز    درصدی حداقل مزد برای سال آی

ـیـش   ـیـش از پ داد که باید صدایمان را برای اجرای قانـون ب
ـر و   بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانـون شـکـنـی، فـق
فالکت را بر مـا کـارگـران تـحـمـیـل کـرده انـد دسـت بـه  
تجمعات وسیع خیابانی بزنیم  و در صورت رد مجدد صـدور  
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ــجـمــع اعـتــراضــی کــارگــری از ســوی   ــائـی ت مـجــوز بــرپ
استانداری تھران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتـکـا  
ـراضـی   بر حقوق انسانی مان اقدام به فـراخـوان تـجـمـع اعـت

لذا بدینوسیله از شمـا  .  کارگری در مقابل وزارت کار کنیم 
به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای روحـانـی بـه  
ـر تـا   عنوان رئیس جمھور کشور مصرانه میخواھیـم حـداکـث
آخر فروردین ماه سال آینده با تجدیـد نـظـر در حـداقـل مـزد  
مصوب، به وظیفه قانونی خود در عمل به اجـرای بـی کـم  

 قانون کار عمل کنید تـا مـا کـارگـران  ٤١ و کاست ماده  
ناچار نشویم برای اجرای قانون کار چرخ تولید را بخوابانیـم  
ـراضـی خـود   و مقابل وزارت کار را صحنه تـجـمـعـات اعـت

 .کنیم 
ـری کـارگـران  ـف : ھماھنگ کنندگان طومار چـھـل ھـزار ن

شـاپـور احسـانـی راد    –پروین محمدی    –جعفر عظیم زاده  
!  جـمـیـل مـحـمـدی   –شریف ساعد پناه    –شیث امانی    –

نـھـاد ریـاسـت جـمـھـوری و مـجـلـس شـورای  :  رونوشت به 
ـران   ـبـھـشـت مـاه  ٦   –اسالمی اتحادیه آزاد کارگرن ای  اردی

 ١٣٩٣ 
 

اطالعیه جمعی از زندانیان سیاسی رجائی 
 شھر بمناسبت اول ماه مه

یازده اردیبھشت ، روز ھمبستگی جھـانـی کـارگـران را بـه  
روز ھمبستگی ملی برای تامین امینیت شغلی ، دسـتـمـزد  

 !!!شایسته ، حق ایجاد سندیکا و حق اعتصاب تبدیل کنیم 
 میلیونی مولد بخـش  ١٤ کارگران ایران بعنوان طبقه بزرگ  

مھمی از ثروت ھای جامعه در شرایطی به پیشواز اول مـاه  
مه می روند که حکومت جـمـھـوری اسـالمـی بـا اجـرای  
سیاست ھای ضد حقوق بشری و ضـد کـارگـری، خـانـواده  

 میلیونی کارگران را از طریق بیکاری ، تـورم ،  ٥٠ بزرگ  
گرانی ، بی مسکنی ، فقدان آمـوزش و بـھـداشـت و سـر  
کوب مطالبات قانونی از فقر و نداری مچالـه کـرده اسـت  
ـبـه دھـم   بطوری که یکی از ثروتمندترین کشور جھان با رت

 کشـور در  ٢٠٤ به لحاظ داشتن ذخایر زیر زمینی در میان  
دنیا به باالترین امار بیکاری ، گرانی ، اعتیاد ، طـالق و  
تن فروشی ، جرم و جنایت ، شکنجـه و سـرکـوب و زنـدان  
دچار شده اسـت اھـم سـیـاسـت ھـای ضـد حـقـوق بشـری  

 :حکومت اسالمی به صورت زیر است  
 .تحمیل دستمزد ھای یک چھارم خط فقر  – ١ 
ـیـد امضـا در جـھـت   -٢  تحمیل قراردادھای مـوقـت و سـف

ـتـخـوار و   بردگی کامل کارگران در خدمت میلیادرھای ران
 .حاکم و در جھت نابودی امنیت شغلی 

ـنـجـل    -٣  برداشتن گمرکات مـرزی و واردات کـاالھـای ب
 .توسط مافیای ثروت و قدرت حاکم  

خصوصی سازی یا ھمان خودمـانـی سـازی بـھـداشـت،    -٤ 
درمان ، آموزش و تحصیالت ، خدمات عـمـومـی ، آب و  
ـریـحـات   برق ، تلفن ، بنزن و گاز و حمل و نقل و ورزش و تف
تحت تسلط خانواده ھای ھزار فـامـیـل نـظـامـی و مـالـی  

 .حاکم قرار دارند 
ـنـد   – ٥  حذف یارانه ضروری از مایحتاج اولیه جامـعـه مـان

ـرژی و رشـد تسـاعـدی گـرانـی و   نان، دارو ، سوخت و ان
 .تورم  

ـتـی    –  ٦  حذف یا تغییر تمامی قوانین و بسته ھـای حـمـای
ـیـمـه   در عرصه ھای تامین اجتماعی مانند قانون کـار ، ب

 ھای بیکاری ، بازنشستگی ، از کارافتادگی و  
زیر پا گذاشتن و عدم پایبندی و عـدم اجـرای مـواد    –  ٧ 

اعالمیه جھانی حقوق بشر ، کنوانسیـون ھـای مـربـوطـه و  
دیگر میثاق ھای نھاد ھای جھانی مانند سازمان جـھـانـی  
کار که آنھا را به طور رسمی پذیرفته است کـه مـلـزم بـه  

  ٨٧  و  ٩٨ اجرای آنھا می باشد از جمله مقاوله نامه ھای  
این سازمان ، حق کارگران را در جھت ایجاد تشـکـل ھـای  
مستقل کارگری بدون اجازه و دخالت دولت حق اعتصاب و  

 .انعقاد قرار دادھای دسته جمعی توسط کارگران  
بازداشت و زندانی و سرکوب اعتصابات، تشـکـلـھـا و    –  ٨ 

فعالین کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحـد ،  
ـیـک   نی شکر ھفت تپه ، نقاشان تھران ، فـلـز کـار مـکـان
تھران و حومه ، خبازان سقز، انجمن صنفی روزنامه نـگـاران  
ـیـت ھـا،   ، معلمین ، وکال ، دانشجویان ، زنان و اقوام و مـل
ـتـه   احزاب ، دیگر باشان مذھبی ، فعالین حقوق بشر ، کمـی
ھای کارگری مانند کمیته ھای دفـاع ، ھـمـاھـنـگـی ،  

ھـر چـنـد کـه در  .  پیگیری و اتحادیه آزاد کارگران است  
مقابله با محرومیت ھا ، محدودیـت ھـا و سـیـاسـت ھـای  
ضد حقوق بشری و سرکوب ھا، مبارزات فـراوانـی صـورت  
ـرنـامـه و   ـبـود ب گرفته است اما به دلیل شدت سرکوب و ن
فقدان تشکل ھای صنفی ،سیاسی سراسر، نتیجه چـنـدانـی  
در بر نداشته است در صورتی که تجربه کارگران حتـی در  
کشور ھای توسعه نیافته نشان گر آن اسـت کـه چـاره ی  
ما در مقابل قدرت حاکم و طبقه مافیای رانتـخـوار قـدرت  
و ثروت متشکل شدن در تشکل ھای صنفی ، سـیـاسـی و  
ـرای   حقوق بشری سراسر کارگران بعنوان تنھا ابزار ممکـن ب

 .مقابله با سرکوب و کسب مطالبات طبقاتی خود است  
لذا ما گروھی از زندانیان رجایی شھر به مناسبـت اول مـاه  
مه روز جھانی و سالی کـه بـه نـام سـال حـقـوق بشـر نـام  

ـنـد  .  گذاری شده است  در صورتی کـه ھـمـرزمـان مـا در ب
 زندان اوین مورد یورش سازمان یافته و از پیش تعییـن  ٣٥٠ 

شده وحشیانه نیروھای رژیم قرار گرفته اند کـه بـه ھـمـیـن  
دلیل تعدادبسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی مـحـبـوس  
ـرنـد، مـا   در زندانھای مختلف در اعتصاب غذا بسر مـی ب
ـبـات روز   ضمن پشتیبانی ھمه جانبه از مـبـارزات و مـطـال
ـقـات و   کارگر از تمامی کارگران ، ھم میھنان و سایر طـب
ـبـات مـا کـه بـه   گروھھای اجتماعی می خواھیم از مطال

 .شرح زیر مطرح می کنیم حمایت و پی گیری نمایید  
ـر گـروھـھـای    –  ١  ـبـه کـارگـران و سـای مبارزه ھـمـه جـان

اجتماعی برای تحقق اصول اعالمیه جھانی حـقـوق بشـر و  
  ٩٨ کنوانسیون ھای الحاقی و اجرای مقاولـه نـامـه ھـای  

 سازمان جھانی کار در برسمـیـت شـنـاخـتـه شـدن حـق  ٨٧ و 
اعتصاب و ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری و تـامـیـن  
دستمزد ھای متناسب با تورم و گـرانـی و تصـویـب قـانـون  
کار مترقی و متضمن تمامی حقوق کارگران در تـمـامـی  
ـقـل اول   عرصه ھا و حق برگزاری تظاھرات سراسری و مسـت

 ماه مه ، 
ـیـان سـیـاسـی ،    – ٢  ـیـه زنـدان آزادی بی قید و شـرط کـل

عقیدتی و وکالی آنھا بـویـژه کـارگـران و زحـمـت کشـان  
 زندانی، 

لغو مجازات اعدام و جایگزینی مجازات ھـای غـیـز    –  ٣ 
از اعدام و توقف اجرای احکام و اعـدام ھـای صـادر شـده  
ـر   ـیـه غـی تاکنونی به دلیل صـدور آنـھـا تـوسـط قـوه قضـائ

مستقل و فقدان دادرسی ھای عادالنه در ایران به خصـوص  
احکـام مـربـوط بـه کـارگـران و اعـدام ھـای سـیـاسـی و  

 .عقیدتی  
نه به پوشش اجباری و نه به ھر نوع عقیده و سلیقـه ای   -٤ 

ـفـاده از قـدرت و زور بـه   که از طریق حکومت با سوء است
جامعه بخصوص جامعه بزرگ کـارگـری و خـانـواده آنـھـا  

 .تحمیل می شود 
تحقق خواسته ھای باال درصـورت وجـود داشـتـن قـوه    –  ٥ 

ـرایـن از   ـنـا ب قضائیه مستقل و معتدل ممکن خواھـد شـد ب
طبقه زحمت کش کارگر می خواھیم با حرکتھای مـدنـی  
ـقـالب ،   برای انحالل مراجع غیر قانون مانند دادگاه ھای ان
ـری   دادسرای ویژه روحانیت و اعاده صالحیت آن به دادگسـت
و استقالل کامل قوه قضائیه و قضات دادگستـری و اعـاده  

 .استقالل کامل وکالی دادگستری تالش کنند 
ـقـه کـارگـر    –  ٦  ھمانگونه که اشاره شد تامین منافع طـب

در گرو تحقق حقوق اساسی احاد شھروندان است بـه ھـمـیـن  
ـیـان سـیـاسـی   دلیل میبایست در جھت دفاع از حـقـوق زنـدان

 بعنوان پیشتازان مبارزه با ستم و بی عدالتی به پاخیزیم 
حـمـلـه وحشـیـانـه بـه   «ما در این راستا ضمن اینکه مجددا 

ـم  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند   ـی  زندان اوین را محکوم می کـن
از مجامع حقوق بشری به ویـژه آقـای احـمـد شـھـیـد مـی  
ـقـل از ایـن حـادثـه و   خواھیم در جھت تھیـه گـزارش مسـت
شناسای و محکومیت امرین و عاملین در عرصه جـھـانـی  

 .و حقوق بشری تالش کند  
ـیـونـی  ٥٠ مردم ایران و به ویژه خـانـواده بـزرگ    –  ٧  ـل  مـی

ـیـون  ٧٣ طبقه کارگر به ھمراه آحاد شھروندان که بالغ بر    میل
تن با ثبت نام برای دریافت یارانه که بخـش کـوچـکـی از  

نه بـزرگـی بـه سـیـاسـت   «حق تمامی شھروندان است عمال 
ـتـن در   ھای حکومت دینی پیام فرستاده،و بـا ایـن نـه گـف
ـنـد مـراجـع   مقابل تمامی ابزار ھای دینی و حکومتی مـان
ـیـت و ابـزار ھـای   دینی ، فکر دینی و حکومتی ، روحـان
سیاسی نظام ایستاده است با استناد به نه بزرگ به عـنـوان  
ـروی حـاصـل از آن را بـه   ـی یک رفراندم تکیـه کـرده و ن

ـم  ـی ایـن در حـالـی اسـت  .  ابزاری علیه حکومت تبدیل کـن
ایجاد گرانی ، اختالس ، رانتخواری ، دزدی و تورم تـوسـط  
ـریـت مـردم   کلیت و عوامل حکومت اسالمی زندگـی اکـث

ـنـه ھـای  . بخصوص طبقه کارگر را مختل کرده است   ھـزی
ـر دوش   ـقـل ب آب و برق و گاز و تلفن ، سوخت و حـمـل و ن
ـقـه   مردم سنگینی می کند، در چنین شـرایـطـی بـایـد طـب
ـر   ـراب کارگر و سایر محرومین تصمیم مھمی بگیرند که در ب
ـفـن   ـل تحمیل ھزینه ھای ظالمانه مانند آب و برق و گاز و ت
با نافرمانی مدنی اقدام حق طلبانه کنند، که حکـومـت را  
از ادامه سیاست ھای ضـد کـارگـری و ضـد مـردمـی و  

 .گران سازی زندگی باز خواھد داشت  
 گرامی باد روز جھانی کارگر 
 زندانی سیاسی ازاد باید گرد 

  را محاکمه کنید ٣٥٠ عاملین سرکوب بند  
 زندانیان سیاسی رجائی شھر 

 ١٣٩٣  اردیبھشت  ٧ 
ماشاللـه    -٣ حمید رضا برھانی    -٢ محمد امیر خیزی   – ١ 

شـاھـرخ    –  ٦ افشین حیرتیان   -٥ خالد حردانی   – ٤ حایری  
ـر زدی    –  ٨ محمد سیف زاده   – ٧ زمانی   حشمت الله طـب

سـعـیـد    –  ١١ صالح کھنـدل    –  ١٠ کریم عظیم مردی   -٩ 
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مـحـمـد    –  ١٣ محمد عـلـی مـنـصـوری    –  ١٢ ماسوری  
 ناصح یوسفی  – ١٥ میثاق یزدان نژاد   – ١٤ نظری  

 
 

 کارگرکارخانه لوله سازی اھواز ٤٠٠تجمع
در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 

 معوقه
 کـارگـر  ٢٤٠٠ کارگر ازمجمـوع  ٤٠٠ بیش از  : اردیبھشت ٢ 

در  )   اردیبھـشـت مـاه ٢ ( کارخانه لوله سازی اھواز یکشنبه  
 ماه از معوقـات حـقـوقـی سـال  ٣ اعتراض به پرداخت نشدن  

مـعـوقـات حـقـوقـی  .   در محوطه کارخانه تجمع کـردنـد ٩٢ 
کارگران مربوط به سه ماھه بھمن، اسفند سـال گـذشـتـه و  
فروردین ماه سال جاری است، کـارفـرمـای ایـن کـارخـانـه  
ـر مـزایـای پـایـان سـال کـارگـران را   ھمچنین عیدی وسـای

 .کند   پرداخت نمی 
 

تجمع کارگران آب و خاک کشور مقابل 
 سازمان خصوصی سازی

ـبـل از  :  اردیبھـشـت ٢  شـرکـت مـھـنـدسـی آب و خـاک ق
ـروی انسـانـی   ـی خصوصی سازی اقدام به اصالح سـاخـتـار ن

 قانون اساسی کرده است به طـوریـکـه  ٤٤ خود مطابق اصل  
ـر از کـارگـران مـازاد  ١٥٠٠ در یک دوره زمانی تعداد   ـف  ن

خود را با پرداخت سنوات سه ماه حقوق بـه ازای ھـر سـال،  
ـرو در مـرحـلـه  ١٥٠٠ با خـروج ایـن  .  خرید خدمت کرد  ـی  ن

نخست درحـال حـاضـر شـرکـت مـھـنـدسـی آب و خـاک  
 نفر کارگر رسمی باقی مانده را کـه  ٦٧٠ خواھد حدود    می 

از نیروھای با سابقه شرکت ھستند را بـا حـداقـل سـنـوات  
شرکت آب و خـاک  . خرید خدمت کند ) سالی یک ماه ( 

ھای آبیاری و زه کشـی    کشور در زمینه سد سازی، شبکه 
ھای عمـرانـی در سـراسـر کشـور    و کشاورزی و سایر پروژه 
 اسفند سال گـذشـتـه، بـه بـخـش  ٢٦ بوده است که از تاریخ  

 .خصوصی واگذار شده است 
  

اعتراض جمعی از كارگران خدمات شھری 
 قم 

 نفر از كارگران خدمات شھری مـنـطـقـه  ٤٠٠ :  اردیبھشت ٢ 
چھار قم  در اعتراض به پرداخت نشدن حـق سـنـوات دسـت  

پیمانكاری كه در بخش خـدمـات  .   به تجمع اعتراضی زدند 
ـنـد،    شھری فعالیت می  كرد از كارش اخراج شده و حقوق اسف

ـرداخـت  ٩٢ بخشی از عیدی و سنوات سـال    كـارگـران را پ
ـرداخـت حـق و حـقـوق كـارگـران  .   نكرده است  ـر در پ تـاخـی

ـرچـالـش   ـقـاط پ خدمات شھری و فضای سـبـز یـكـی از ن
پیمانكاران خدمات شھری بود و اعتراض كارگران را ھـمـراه  

 .داشته است 
  

 کارگران
 

 روز به اعتصاب ٤٧شاھرخ زمانی پس از 
 .غذای خود پایان داد

ـبـھـشـت  ١١ ساعت    قبل از ظھر امروز چھار شنبه سـوم اردی
 شاھرخ زمانی برای اولین بار پس از اینکـه مـادرش  ١٣٩٣ 

از بیمارستان مرخص شده بود با او تلفنی صـحـبـت کـرد و  

ـیــک   پـس از سـالم و عـل
مـادر  ( خانم زرین نـجـاتـی  
ــی  ــان ــاھــرخ زم ــام   )  ش پــی

ھــای کــارگـری و    تشـکـل 
خانواده و دوستان شاھرخ را   
بر مبنای اینکه سـالمـتـی  
تو برای ما از ھـر چـیـزی  
ـر اسـت و مـا مـی   مھمـت
خواھیم که تـو اعـتـصـاب  

غذای خود را تمامی کنی، به شـاھـرخ رسـانـد و شـاھـرخ  
ضمن تشکر و قدردانی از تمامی تشکل ھا و دوستان قـول  
. داد که به زودی اعتصاب غذای خود را تمام خواھد کـرد 

ای کـه در     ظھر امروز طی جـلـسـه ١٢ ھم چنین در ساعت  
ـیـن   زندان گوھردشت بین رئیس زندان و تـعـدادی از مسـئـول

ـیـن مـربـوط بـه زنـدان  ھـا بـا حضـور    داخلی زندان و مسـئـول
ـیـن   شاھرخ زمانی تشکیل شده بـود، در مـذاکـراتـی کـه ب
ـبـا   شاھرخ زمانی و مسوالن زندان به عمل آمد، مسوالن کـت
متعھد شدند که که طی امروز و فردا  شاھرخ را به سـالـن  

ـقـل  ٤  بند  ١٢  ـت  که مخصوص زندانیـان سـیـاسـی اسـت مـن
کنند، شاھرخ به دنبال درخواست دریافتی از جانب دوسـتـان  

ـم ظـھـر  ١٢ اش و توافق بدست آمده در ساعت    و خانواده  ـی  ون
 روز اعـتـصـاب  ٤٧  پـس از  ١٣٩٣ امروز سوم اردیبھـشـت  

ـیـش .!  غذای خود را به پایان رساند  ـر    پیش به سوی اتحاد ب ت
ـرده !  تر   برای فشار بیش  ـر بـا    پیش به سوی اعتراضات گسـت ت

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد ! شعار 
 

اطالعیه کمیته پیگیری در حمایت از شاھرخ 
 زمانی

ـقـاش وعضـو ھـیــیـت مـوســس   شـاھـرخ زمــانـی کـارگــر ن
ـتـه   ـنـدگـان کـمـی ـقـاشـان وعضـو شـورای نـمـای سندیکای ن

بـه  ٢٥/١/٩٢ پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری درمورخـه  
وایشـان اعـتـصـاب  . زندان گوھر دشت کرج بـازگـردانـده شـد 

  ٢٠ او دران مدت بسـیـار ضـعـیـف و . غذای خود را شکست 
  مـجـددن او را بـه  ٢٦/١/٩٢ درمورخه  .کیلو وزن کم کرد 

ـقـل گـردیـد ٨  سالن  ٣ بند   .  بند زندانیان در انتظار اعدام منت
من شـاھـرخ زمـانـی را بـایـد   " رییس زندان اعالم کرد که   

شاھرخ زمانی با درخواست انتقـال بـه  ."  وادار به تمکین کنم 
بند سیاسی  مـجـددن دور دوم اعـتـصـاب غـذای خـود را   

ما  اعالم می کنیم  که در خـواسـت شـاھـرخ  .  شروع کرد 
ـیـن نـامـه   زمانی  حق اوست و در  ضمن  در چـارچـوب ای

ـیـه و دولـت  .   زندانھاست  ـیـن زنـدان، قـوه قضـای لذا  مسئول
ـنـد  .  مسئول  جان این زندانی است    ٤ او بـایـد فـوری بـه ب

ـقـل گـردد ١٢ سالن   ـت مـا  از  .   بند زندانیان  سیـاسـی  مـن
ـیـا و از سـازمـانـھـا واتـحـادیـه ھــای   کـارگـران سـراسـر دن
ـم کـه   کارگری وسازمانھای مدافع حقوق بشری میخـواھـی
ـیـن ازادی او   و    برای  درخواست شاھرخ زمانی و ھمچن
ـری   محمد جراحی و بھنام ابراھیم زاده اعضای کمیته پیگـی

 .ورضا شھابی و بقیه کارگران زندانی   تالش  نمایند 
 کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری ایران 

 
  ! فراخوان ھمبستگی

 !تشکل ھا و فعالین کارگری! کارگران
ـرون رفـت از   ھمان طور که می دانیم سرمایه داری برای ب

ـبـه ای کـه در آن غـوطـه ور اسـت، بـا   بحران ھـمـه جـان
ـقـه کـارگـر   سوءاستفاده از پراکندگی و عدم ھمبستگی طب
دور جدیدی از حمله به معیشت و زندگی کارگران را کـه  

 تومـانـی نـمـونـه ای از آن اسـت  ٦٠٩٠٠٠ تحمیل دستمزد  
بیاییم با اتحاد و ھمبستـگـی در ایـن روز  .  آغاز نموده است 

گوشه ای از صف قدرتمند و مستقل طبقـه کـارگـر را بـه  
 .نمایش بگذاریم 

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـیـن دلسـوز   کارگری از کلیه کارگران، تشکل ھـا و فـعـال
جنبش کارگری می خواھد تا با اتحاد عمل و ھـمـکـاری  
ـر وحـدت و   ـیـشــت ــن روز، مــروج ھــرچـه ب مشـتـرک در ای

زنـده بـاد اول  .!  ھمبسگی طبقاتی  در میان کارگران باشیم 
ماه مه، زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران کمیته ھماھنـگـی  

 ٥/٢/١٣٩٣ برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

 ناامنی محیط کار
 

 کارگردرانفجار  ٥مصدومیت وسوختگی  
 لوله گاز در تبریز

ــشــت ٤  ــھ ــه گــاز در شــھــر  :  اردیــب ــول ــد ل ــجــار شــدی انــف
ـفـجـار  .   کارگر ٥ تبریزومصدومیت وسوختگی   در اثر ایـن ان

ھا و درب و پنجره منازل این منطقه شـکـسـتـه    مھیب شیشه 
ـفـجـار بـود   شد و دو دستگاه خودرو که در نزدیکی محل ان

ـیـز دچـار  ٥ به شدت دچار خسارت شد و    تن از کارگـران ن
 .مصدومیت و سوختگی شده بودند 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
 !ھزارکارگر درخوزستان١٠تھدید بیکاری 

 واحد کار در خـورسـتـان  در صـورت  ١٠٠ از  : اردیبھشت ٤ 
عدم حل مشکل آنھا طی دو ماه آینده این واحدھـا مـنـحـل  

 .  ھزار شغل موجود از بین میروند ١٠ شده و  
 

 کارگر کارخانه روعن نباتی پارس قو ٤٠٠
 در آستانه بیکاری

اردیبھشت ایلنا، صبح امروز کمیته سالمت شـورای شـھـر  ٣ 
تھران با موضوع پلمپ کارخانه روغن نباتی پـارس قـو در  
ـنـده   شورای شھر تھران با حضور مسئوالن این کارخانه، نمـای
ـنـده   فرمانداری و استانداری، نماینده شورای تـامـیـن، نـمـای
محیط زیست و معاون خـدمـات شـھـری شـھـرداری تـھـران  

 .برگزار شد 
ـیـکـاری   ـران ایـن کـارخـانـه بـه ب   ٤٠٠ در جلسه امروز مدی

 کارگر پس از تعطیلی کارخانه اشاره کردند 
 

 ماه حقوق کارگران کارخانه ١٠تعویق 
 آفتاب ارومیه

کارگران شاغل در کارخانه آفتاب ارومـیـه از  : اردیبھشت ٣ 
ـر    زیر مجموعه  ھای مجتمع غذایی اسپوتا بت تجمع در دفـت

ـنـکـه  ١٠ ایلنا به پرداخت نشدن    ماه حقوق معوقه خـود و ای
ـیـمـه کـارگـران   سازمان تامین اجتماعی از تمدید دفترچه ب

 .کند، اعتراض کردند   آفتاب ارومیه خودداری می 
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 - کارگر پیمانی آگاھان نیرو ٢٦اخراج
خودداری تامین اجتماعی از پرداخت بیمه 

 بیکاری
کارفرمای شرکت پیمانی آگـاھـان در تـاریـخ  :  اردیبھشت ٣ 

ـریـن » اسفند سال گذشته با شرکت پیمـانـکـاری  ٢٨   «سـاب
ـبـع،    کـارگـر ایـن شـرکـت  ٢٦ قطع ھمکاری کرد و بـه ت

پیمانکاری که در موسسه آموزشـی و پـژوھشـی آگـاھـان  
 .نیرو مشغول به کار بودند، تعدیل شدند 

 
 -پتروشیمی بیستون در آستانه تعطیلی 

  پرسنل و کارگر در انتظار بیکاری ٥٠٠
ـر  :   اردیبھشت ٢  تولیدات شرکت پتروشیمی بیستـون بـه صـف

رسیده و عمال   یکی از شرکت ھای صنـعـتـی در آسـتـانـه  
ـلـی کـامـل  .  تعطیلی قرار گرفته است   در صـورت تـعـطـی

  پرسنل و کارگر شغل خود را از دسـت داده  ٥٠٠ شرکت ؛  
بـه گـزارش مـنـابـع  .  و به جمع بیکاران استان می پیوندند  

ـر رسـیـده و   ـیـدات بـه صـف مختلف در چند روز گذشته تـول
ـیـن شـرکـت از ھـر  .  فروش نیز متوقف شده اسـت   مسـئـول

ـنـد و تـالش دارنـد   گونه اطالع رسانی خودداری مـی کـن
نسبت به ھر گونه خبر رسـانـی از وضـعـیـت بـحـرانـی ایـن  

ـیـسـتـون در  .  مجموعه تولیدی خودداری کنند   پتروشیمی ب
ـنـزن خـطـی و  ٨٣ سال   ـیـل ب  تأسیس و در زمینه تولیـد آکـل

 .آلکیالت سنگین فعالیت می کند  
 

 کارگر کشتارگاه سیمرغ در ١٢ اخراج
 استان خراسان رضوی

در اسـتـان خـراسـان   «کشـتـارگـاه سـیـمـرغ »:   اردیبھشـت ٢ 
  ١٢  از تعـدیـل    رضوی زیر مجموعه ھلدینگ ھرم طالیی ، 

ـیـدی و رعـایـت نشـدن   ـقـه ایـن واحـد تـول کارگـر بـا سـاب
ـر کـارگـران شـاغـل در    حداقل  ھای قانونی در خصوص سای

  ٣ کارگران تعدیل شده کـه از  .   این واحد تولیدی خبر داد 
ـنـد در سـه مـاھـه آخـر سـال  ٧ تا    سال سابقه کـاری داشـت

گذشته تعدیل شدند و در حال حاضر وضعیت بیمه بیکـاری  
 . ھا ھنوز مشخص نیست   آن 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران 
 کارخانه قوطی ایران

کارفرمای کارخانه قوطی ایران واقع در شـھـر  :  اردیبھشت ٣ 
صنعتی البرز قزوین که در زمینه تولید انواع قـوطـی مـواد  

، حـقـوق  ٩٢ غذایی فعالیت دارد ازنیمه دوم بھـمـن مـاه سـال 
ـرداخـتـه اسـت ٣٠٠  ـپ ادامـه  .   کارگر شاغل در کارخانه را ن

ـبـات، مشـکـالت   ـر مـطـال رویه تاخیر در پرداخت حقوق وسای
.  زیادی را در تامین مـعـاش کـارگـران بـوجـود آورده اسـت 

  سال است ١٥  تا  ١٠ سوابق کاری اکثر کارگران قوطی ایران   
 

 گزارش
 

باخته از  برادر کارگر ساختمانی جان
 شھرداری تھران شکایت کرد

برادر محمدرضا رجبی، کـارگـری کـه چـنـد  :  اردیبھشت ٣ 

روز پیش بر اثر سقـوط بـه درون کـانـال آسـانسـور کـارگـاه  
ـیـه   ساختمانی محل کارش جـان خـود را از دسـت داد عـل
شھرداری تھران و سازمان نظام مھندسی سـاخـتـمـان اسـتـان  
تھران شکایت خود را برای  در مـراجـع قضـایـی فـرسـتـاده  

نـاظـران  :  علیرضا رجبی برادر کارگر جانباخته گـفـت .  است 
شھرداری تھران و سازمان نظام مھندسی سـاخـتـمـان اسـتـان  
تھران به دلیل کم کاری در بـازرسـی از ایـمـنـی کـارگـاه  

واقع در مـیـدان ھـروی شـھـر    -ساختمانی محل کار برادرم  
محـمـدرضـا رجـبـی، کـارگـر  .  باید پاسخگو باشند   -تھران  

ـبـه  ٢٥ ساختـمـانـی   )  فـروردیـن ٣١ (  سـالـه عصـر یـکـشـن
ھنگامی که در پاگرد راه پله کارگاه سـاخـتـمـانـی مـحـل  

کـرد بـا سـقـوط بـه درون کـانـال    کارش گچ کـاری مـی 
 )منبع ایلنا .(آسانسور جان خود را از دست داد 

  
 یابد درصد افزایش می١٠قیمت بلیط مترو 

ھـا را مصـوب کـرده    شورای اسالمی قیـمـت : شھردار تھران 
 . است و از اردیبھشت ماه این کار عملی می شود 

 
 اخبار بین المللی

 
ھا ھزار کارگر در  ادامه اعتصاب ده -چین 
 چین

ـیـد کـفـشـھـای ورزشـی   اعتصاب در بزرگترین کارخانه تول
ھمچنـان  ,  معروف جھان که از دو ھفته پیش آغاز شده است 

ـتـه فـرانسـه  .  ادامه دارد  ـی ـتـی روزنـامـه اومـان ـرن ـت ـن پایگاه ای
کفش ھای ورزشی مشھور بـا مـارک ھـای  :  گزارش داد 

نایک، آدیداس، ریبوک و غیره عمدتا در کـارخـانـه یـوئـه  
ـر  .  یوئن در شھر دانگوان چین تولید می شوند  ـف سی ھـزار ن

از کارگران این کارخانه که در مجموع چھل ھزار کـارگـر  
ـرنـد  ایـن  .  دارد از دو ھفته پیش در اعتصاب بـه سـر مـی ب

. کارخانه، بزرگترین کارخانه تولید کـفـش در جـھـان اسـت 
کارخانه یوئـه یـوئـن بـه گـروھـی تـایـوانـی تـعـلـق دارد و  
ـیـمـه درمـانـی   ـنـه ب کارگرانش با تضییع حقوقشان در زمـی

به عنوان مثال، این کارگـران فـقـط در دانـگـوان  .  مواجھند 
آنھا ھمچنین مـتـوجـه  .  می توانند از این بیمه استفاده کنند 

شده اند که کارفرمایشان به درستی حق و حقوق اجتماعـی  
از سـوی دیـگـر، ایـن کـارگـران  .  آنھا را پرداخت نمی کند 

ـنـد  ایـن اعـتـصـاب  .   خواستار افزایش دستمزدھـایشـان ھسـت
. یکی از بزرگترین اعتصاب ھای تاریخ معاصر چین اسـت 

نایک که بویژه به علت نگرانی از کاھش محصوالتـش از  
سوی مشتریان به شدت تحت فشار است از سوی کارخانـه  
یوئه یوئن پیشنھادی مبتنی بر پرداخت تمام و کمال حـق و  
حقوق اجتماعی کارگران برای بـه تـوافـق رسـیـدن بـا آنـان  

کارخانه یوئه یوئن کارخانه ای بسیـار  .   دریافت کرده است 
این کارخانه در پایگاه اینترنتی خـود مـدعـی  . پربازده است 

شده است که بزرگترین تولید کننده کـفـش ھـای مـارک  
ـیـون  .  دار در جھان است  در سال دو ھزار و سیزده، سیصد میل

جفت کفش به ارزشھفت و نیم میلیارد دالر در این کارخـانـه  
 .تولید شد 

 
ھای  درگیری پلیس و اتحادیه -ترکیه 

 کارگری در استانبول
شھر استانبول در ترکیه شاھد درگیری بین رھبران اتـحـادیـه  

درگیـری  .  ھای کارگری و نیروھای پلیس ضد شورش بود 
ـرگـزاری   ـیـس از ب ـل ـروھـای پ ـی پس از آن آغـاز شـد کـه ن
کنفرانس خبری رھبران اتحادیه ھای کارگری در نزدیـکـی  

ـری کـردنـد  یـکـی از  .  میدان تقسیم شھر استانبـول جـلـوگـی
این تجـمـع را اتـحـادیـه  :  گوید   حاضران در این تظاھرات می 

ـنـدگـان   کارگران انقالبی ترکیه سازماندھی کرده بود و نمای
اتحادیه ھای کارگری منطقه مرمره قرار بود که نشـسـتـی  

ــد  ــن ــا کــن ــن ھــتـل بــرپ ــود غــروب امــروز ھــم   .  در ای قــرار ب
کنفرانسی خبری بر روی پله ھای پارک گزی برگزار  و  

در  )  روز جـھـانـی کـارگـر ( اعالم شود در روز اول ماه می  
میدان تقسیم تجمعی داشته باشیم ، ما ھر سال ایـن تـجـمـع  

 .را برگزار می کنیم 
ـران اتـحـادیـه ھـای   علی رضا کوچوکومتنـواغـلـو از رھـب

البته و طبیعتا در اول مـاه مـی  :  کارگری ترکیه ھم گفت 
ـنـی  .  در میدان تقسیم جمع شده و جشن خواھیم گرفت  ـت گـف

ـری در مـراسـم روز  ١٩٧٧ است در سال    و در جـریـان درگـی
ـم شـھـر   ـقـسـی جھانی  کارگر در اول ماه مـی در مـیـدان ت

از آن سال تـا سـال  .  استانبول  سی و چھار نفر کشته شدند 
 برگزاری ھرگونه تجمعات روز جـھـانـی کـارگـر در  ٢٠١٠ 

 تـا پـارسـال  ٢٠١٠ از سال  . این میدان ممنوع اعالم شده بود 
ـرکـیـه از سـال   اجازه تجمعات داده مـی شـد امـا دولـت ت
گذشته به بھانه توسعه پارک گزی این تجمـع را مـمـنـوع  

 .کرده است 
 

اعتصاب ھزاران کارگر یک شرکت  -چین 
 اتوبوسرانی
ـبـه   ھـزاران کـارگـر  )   فـروردیـن ٣١ (  آوریـل  ٢٠ روز یکشـن

بـا  "    شـنـزن شـرقـی   حمل و نقل عـمـومـی " شرکت اتوبوسرانی  
خواست افزایش دستمزد، دریافت اضـافـه کـاری، کـاھـش  
ـیـل وارد آمـدن   ـقـدی بـدل روزھای کاری و لـغـو جـریـمـه ن
خسارت به اتوبوس در اثر تصادف دست از کار کشـیـدنـد و  

صـدھـا  .  در مقابل شھرداری منطقه دسـت بـه تـجـمـع زدنـد 
مأمور پلیس کارگران را محاصره کردند و کـارگـران را از  

از کـارگـران     تـن ٥ گفته مـیـشـود  . محل تجمع عقب راندند 
 سـال دارد  ٥٠ یک راننده اتـوبـوس کـه  . بازداشت شده اند 

ـنـھـمـه کـار را نـدارد   ھیچ انسانی :  گوید     می  . تاب تحمل ای
ـر  ٣٢٠  شـب،  ١٠  صـبـح تـا  ٦ کار از سـاعـت   ـلـومـت  کـی

ـیـش از    رانندگی   چـراغ راھـنـمـا،  ١٠٠ در روز، توقـف در ب
ـر از ھـمـه نـگـرانـی  ٦٠ توقف در بیش از    ایستگاه و مھـمـت

 .برای دریافت دستمزد ناچیز 
 

 از زنان خدمتکار در قطر بھره کشی -قطر 
ـیـن  ــد    سـازمـان عـفـو ب الـمـلـل بـا مـحـکـوم کـردن اوضـاع ب

خدمتکاران خانگی در قطر تأکید کرد از خـدمـتـکـاران بـه  
ـفـاده   ویژه از زنان خدمتـکـار در قـطـر بـه شـدت سـوء اسـت

ـیـن .   شود   می  الـمـلـل در گـزارشـی کـه روز    سازمان عفو ب
مـقـامـات  :   آوریل منتـشـر شـد اعـالم کـرد ٢٤ چھار شنبه  

کننـد و    قطری ھمچنان خدمتکاران مھاجر زن را تحقیر می 
شود کـه کـار اجـبـاری ،    از آنان به شدت سوء استفاده می 

ـفـاده از   تنبیه بدنی و تعرض جنسی از جمله موارد سوء است
عفو بین الملل در گزارش خـود افـزود  .  خدمتکاران زن است 

ای از اوضـاع زنـانـی    تحقیق میدانی این سازمان تصویر تیره 
ـم مـی   که برای کار در قطر جـذب شـده  ـرسـی کـنـد در    انـد ت
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ھای دروغین در خصـوص دریـافـت    صورتیکه  به آنھا وعده 
شـود و فـقـط سـاعـات    حقوق و شـرایـط کـاری داده مـی 

طوالنی در روز و در طول ھفته در انتظـار زنـان خـدمـتـکـار  
رئیس برنامه مسائل جھانی در عـفـو  "  اودری کوکر . "است 

انـد و    با شماری از زنانی که فریب خـورده :  بین الملل گفت 
اند و حق خروج از خانـه    گرفتار بدرفتاریھای اربابان خود شده 

ـنـد   ـت ندارند صحبت کردیم و برخی از زنان خدمـتـکـاران گـف
اربابانشان زمانیکه مطلع شدند آنـھـا قصـد دارنـد خـانـه را  

در این گـزارش آمـده اسـت  .  ترک کنند تنبیه بدنی کردند 
ـرنـد کـه     ھزار زن خدمتکار مھاجر در قطر به سـر مـی ٨٤  ب

ـنـد   بیشتر آنان از کشورھای جنوب و جنوب شرق آسیا ھسـت
شـونـد سـاعـات طـوالنـی    و شمار زیادی از آنھا مجبور می 

ـیـن  .  رسد    ساعت در ھفته می ١٠٠ کار کنند که به   عفـو ب
ـرای کـار در خـانـه  ھـا    الملل از اینکه قانون قطر سقفی را ب

ـیـن  . مشخص نکرده است ابراز تأسف کرد  ـرای نـخـسـت این ب
بار نیست که چنین گزارشی درباره اوضاع بد خـدمـتـکـاران  

ـیـن    به ویژه خدمتکاران زن در قطر منتشر می  شود و عـفـو ب
ـنـده  "  الملل اکتبر گذشته   حـقـوق  "  موارد نقض نـگـران کـن

. کارگران ساختمانی خارجی در قطر را محکـوم کـرده بـود 
روزنامه انگلیسی گاردین نیز سپتامبر گذشته اعـالم کـرده  
بود دھھا کارگر نپالی تابستان گذشته در قطر جـان بـاخـتـه  

اند و از نوعی بردگی در قطر در حـق کـارگـران خـارجـی  
 .سخن گفته بود 

 
 اعتصاب کارگران راه آھن -رومانی 

کارگران راه آھـن  )   اردیبھشت ٣ ( آوریل  ٢٣ روز چھار شنبه  
رومانی با خواست افزایش دستمزد و بـھـبـود شـرایـط کـار  

  ٧ اعتصـاب از سـاعـت  .  دست به اعتصاب دو ساعته زدند 
ـری در  ٩٠٠  صبح بود و بیش از  ٩ تا    قطار مسافری و بـارب

ـم بـه  .  این مدت از کار باز ماندند  کارگران ھنگامی تصمی
ـیـن   ـبـل از آن ب ـنـد کـه مـذاکـرات روز ق ـت اعتصـاب گـرف

ـیـجـه مـانـد   نمایندگان کارگران و کارفـرمـایـان بـی  ـت ایـن  .  ن
 سال اسـت کـه دسـتـمـزدشـان ھـیـچ  ٦ گویند      کارگران می 

ـم کـارفـرمـایـان   افزایشی نداشته است و ھمچنین به تصـمـی
 .از ھمکارانشان معترض ھستند    تن ٢٥٠٠ برای اخراج  

 
تظاھرات ھزاران نفر در  -بنگالدش 

 سالگرد فاجعه مرگ کارگران نساجی
یک سال پس از فاجعه مرگبار فروریـخـتـن سـاخـتـمـان در  
بنگالدش، درد و خشم خانواده ھای بیش از ھزار و یـکـصـد  
کارگری که در این حادثه کشته شـدنـد، فـروکـش نـکـرده  

ـبـھـشـت ٤ ( آوریل  ٢٤ ھزاران تن روز پنجشنبه . است  در  )   اردی
داکا، پایتخت در اعتراض به وضعیت دشوار خـانـواده ھـای  

قربانیان تظاھرات کرده و خواستار مـجـازات مسـئـوالن ایـن  
ـرار بـود بـه  .  فاجعه خونین شدند  کمک ھای مالی کـه ق

خانواده ھا داده شود، یا به ھیچ وجه داده نشـد یـا در حـد  
مجروحان این حادثه که دیـگـر درآمـدی  . بسیار اندک بود 

ـنـد  خـواھـر  .  ندارند با ھزینه ھای باالی پزشکی روبرو ھسـت
یکی از کارگران کشته شده یک کارخانه تولید پوشـاک  

ـم : " گفت  اول مـعـادل  .  ما پول بسیار کـمـی دریـافـت کـردی
این ھـمـه  .   دالر دریافت کردیم ١٩٠  دالر و بعد معادل  ٤٥٠ 

ـیـس  ."  مبلغی است که به مـا دادنـد  لـوولـی یـاسـمـیـن، ری
دارایـی  : " گویـد   سندیکای کارگران پوشاک بنگالدش می 

دارایی کارخـانـه ھـای  .  صاحب ساختمان باید مصادره شود 
خیاطی ھم که در آن ساختمان بودند بایـد مصـادره شـود و  
این پول باید به عنوان خسارت به خـانـواده ھـای کـارگـران  

ـقـود داده شـود  ." مـجـروح، کشـتـه شـده یـا مـعـلـول و مـف
فروریختن ساختمان ھشت طبقه کارخانه رعنا پـالزا، تـوجـه  
جھان را به وضعیت مخاطره آمیز کارگران این کشور جـلـب  

ـرای  . کرد  ـنـگـالدش کـه ب شرکت ھای قدرتمند نساجـی ب
ـریـن   ـیـن ت ـنـد، پـای مارک ھای بین المللی کـار مـی کـن

 .دستمزد را به کارگران می پردازند 
 
 
 

 


