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کارگر کمونیست ویژه روز جهانی کارگر و بیانیه های 
 حمایتی از اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده

 در تدارک یک اول مه متفاوت
 شهال دانشفر

 زنده باد اول مه 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 پیام حمید تقوائی بمناسبت اول مه مه
 روز جهانی کارگر روز سوسیالیسم است!

 
اردیههبهه ههشههت  روز    ١١ اول مههه  

جهه ههانههر کههارگههر اسههت  روز  
اعتراض علیه بردگر و تهوحهش  
سرمایه داری است  به اسهتهاهبهال  

 این روز بزرگ برویم   
اول مهه تهاریهبهش بهه اعهتهراض  
کارگران و هیچ بودگهان عهلهیهه  
شههرایههد بههرده وار کههار و در  
اعهتهراض بهه سهاعهان  هو نههر  
کار با خواست هشهت سهال کهار  

سهال از    ١٣١ در روز بازمیگردد   

پیدایش چنین روزی میهگهدرد و   
وجههود چههنههیههن مههنههاسههبههتههر در  
سطحر ج انهر رهریهتهر اسهت  
برای کارگران کهه بها تهمهامهر  
خواست ایشان و بها اعهتهرانهشهان  
به کلیت نظهم مهوجهود بهه جهلهو  
بیایند و نوید ببش رههایهر کهل  
جامعه بشری باشند  اکهنهون در  
جهه ههانههر مههتههحههول و نههویههن بههه  
استابال این روز میرویم  اول مهه  
 کار را تعطیل کنیم و در تمام  

 

مطالب و  اطالعیه  حمایتی   از 
 اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده

   

 در اول مه پرچم اتحاد جهانی مان را برافرازیم.  
 کاظم نیکخواه 

 اول مه لحظه تولد روزی بزرگ
 ”درباره چگونگی پیدایش اول مهاختالفات طبقاتی

 ناصر اصغری

   اینها دیگر کی هستند ؟
 رضا رشيدي 

درسها و تجارب اعتراضات کارگران 
و معلمان  در آستانه روز جهانی 

 کارگر!
 نسان نودینیان

 ١2  صفحه  
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
nandiniannasroola@yahoo.de 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آن است   
درج ماا ن در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آن ا از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

زندددده بددداد 
 اول مه 

سرمایه داری بزرگترین خهطهری  
اسههت کههه زمههیههن را تهه ههدیههد  
میکند! جنگ و ترور و اعهدام  
و شهکهنهوهه و دیهکهتهاتهوری و  
سرکوب و حهاکهمهیهت جه هل و  
خههرارههه و تههنههازعههان مههلههر و  
قههومههر و مههدهههبههر  رههاههر و  
رالکت و بیکاری و ارسردگهر  
و خهههودکشهههر  تههبهههعهههیههه  و  
نههابههرابههری و انههوا  سههتههم ههها و  
محرومیت ها و بیعدالتر  ههمهه  
این ا در کهنهار  تهبهدیهل کهردن  
قدرن عظهیهم کهار و خهالقهیهت   
بشر به پول و سرمایه و ثهروتهر  
بیگانه و حاکم بر بشر  و تبدیهل  
کردن اکثریهت عهظهیهم بشهر بهه  
بردگان مزد  مشبصه سهرمهایهه  
داری در دو قرن گهدشهتهه بهوده  
است  اما اکنون سرمایهه داری  
و حرص بر پایانش بهرای سهود  
و انباشت  همه این مشهبهصهان  
را به حد ن ایر خهود رسهانهده و  
حتر نفس موجودیت بشر را نیهز  
ت دید میکند  آیهنهده  زنهدگهر  
در گرو رهایر از شهر سهرمهایهه  
داری است  تن ها نهیهرویهر کهه  
میتواند زمین و ساکنانش را از  
این خطر برهاند اتحاد و مهبهارزه  
ج انر همه بردگان مهزد  خهله   
یههد سههیههاسههر و اقههتههصههادی از  
 باه سرمایه دار و بهازگهردانهدن  
اختیار به انسان اسهت  اول مهه   
روز ج انر کارگر  روزی بهرای  
نههمههایههش عههزم و اتههحههاد  روزی  

برای تودید پیمهان بهرای انهوهام  
 این کار است  

 
اول مههه در عههیههن حههال روزی  
برای  رح خواست ای مشهبه   
ماست  کهاههش سهاعهت کهار   
خواست سنتر اول مه  در کنهار  
خههواسههت ارههزایههش دسههتههمههزد و  
ماابله با سیاست های ریهانهت  
کشر اقتصادی که از ایران تها  
یونان و از ررانسه تا آمهریهکها و  
چین خون بشریت را در شهیهشهه  
کههرده اسههت  از جههمههلههه ایههن  
خواست ا اسهت  اول مهه روزی  
است که بایهد ههمهه جها عهلهیهه  
یک دریدی ها  علیه بانک ها  
و مفتبهوران  عهلهیهه آیهت الهلهه  
های میلیاردر و دولت ایشهان بهه  
میدان آمد و یکصهدا رهریهاد زد  
دیگر بس است! بهیهکهاری بهس  
اسههت! رههاههر نههابههود بههایههد شههود!  
تبعی  و نابهرابهری پهایهان بهایهد  
یابد! ثرون عهظهیهمهر کهه بشهر  
امروز تولهیهد مهیهکهنهد اگهر در  
جنگ ها و مبارج ارتش ها و  
دولت های پلیسر و در حسهاب  
بانکر سرمایه داران ههدر نهرود   
هزار بار کفاف ریشه کن کهردن  

 همه مصائب بشر را میدهد   
 

در ایران اول مه قبل از ههرچهیهز  
روزی بههرای اعههتههراض عههلههیههه  
جم وری اسالمر و حهکهومهت  
آیت الله های میهلهیهاردر اسهت   
روزی بههرای اعههتههراض عههلههیههه  
دستمزدهای مادون رهاهر  روزی  
برای اعتراض عهلهیهه بهیهکهاری  
میلیونر و روزی بهرای مهبهارزه  
برای آزادی تشکل و اعتهصهاب  

اسهت  اول مههه در ایهران روزی  
برای  رح خواست آزادی ههای  
سیاسر و بویژه آزادی زنهدانهیهان  
سههیههاسههر و از جههمههلههه رهههبههران  
کارگران و مهعهلهمهان اسهت  اول  
مه روزی برای اعتراض عهلهیهه  
هرگهونهه تهبهعهیه  و نهابهرابهری  
بویژه تبعی  علیهه زنهان اسهت   
اول مه همینطور روز اتحاد همهه  
ببش های  باه کارگر اسهت   
اعم از کارگران ببش تهولهیهد و  
ببش خدمان  اعم از شهالهل و  
بیکار  اعم از ببش ههایهر کهه  
دوران تحصیل و آمادگر  ورود  
به بازار کار را مهیهگهدرانهنهد و  
آنههه ههها کهههه دوران سهههبههههت  
بازنشستگر را سپری میکننهد   
اول مه روز اتحاد بشهریهت بهرای  
درهها   از زنههدگههر در بههرابههر  
بهههربهههریهههت سهههرمهههایهههه داری و  

 حکومت اسالمر آنست  
 

حزب کمونیهسهت کهارگهری بها  
تمام قوا به استابال روز جه هانهر  
کارگهر مهیهرود و دسهت تهک  
تک زنان و مردانر کهه بهرای  
برپایر هرچه باشکوهتر اول مهه  
در ایران و ج ان تالش میکهنهنهد  

 را میفشارد  
 

زنهده بهاد اول مهه روز جه هانههر  
 کارگر  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران  

آوریهل    ١١    ١٣٣١ رروردین    ٧٢ 
 ٧١١٢ 

 
 يک دنيای بهتر

 برنامه حزب کمونيست کارگری
 را بخوانيد



 ٠١٤  شماره    -چهارم   دوره    3     کارگر کمونيست 

روز ج انهر کهارگهر روز نهاهد و  
اعتراض سهوسهیهالهیهسهتهر عهلهیهه  
مهنههوههالبههر اسههت کههه سههرمههایههه  
داری برج ان حاکم کهرده اسهت   
نظام سرمایه داری امروز نه تنه ها  
سبت ترین شراید معهیهشهتهر را  
به کارگران در همه کشهورهها  و  

نود و نهه دریهد مهردم دنهیها     به 
کهه ههم سهرنههوشهت کهارگههران و  
قهربههانههیههان سههلههطههه سههرمههایههه انههد   
تهحهمهیهل کهرده اسهت  نهه تهنه هها  
وحشر ترین نیروهها و دولهته های  
قومر و مدهبر را بولو رانهده و  
بر بسهیهاری از کشهورهها حهاکهم  

بلکه موجودیت کهره     کرده است  
ارض و نهفهس زنهدگهر و بهاهای  
بشری را در مهعهرض تهبهاههر و  

  نابودی قرار داده است  
روز ج انهر کهارگهر روز نهاهد و  
چالش سوسیالیستر این شهرایهد  

لیر قهابهل تهحهمهل اسهت  امهروز  
خههواسههت بههرابههری اقههتههصههادی و  
گفتمان سوسیالیسم به یک امهر  
مههطههرح در عههریههه سههیههاسههت و  
ارکار عمومر مردم جه هان بهدل  
شده اسهت  حهتهر کهانهدیهدههای  
انههتههبههابههاتههر در کشههورهههای  

بهها گههفههتههمههان و شههعههار     لههربههر 
خههود را مههطههرح     سههوسههیههالههیههسههم 

میکنند و با اسهتهاهبهال تهوده ای  
مواجه میشوند  رویگردانهر تهوده  
مردم دنهیها از سهیهسهتهم و نهظهام  
حکومتر و احزاب سنتر حهاکهم  
حتر در کشهورههای بهایهطهالح  
"مهه ههد دمههوکههراسههر" در لههرب   
آمار و ارقام تکاندههنهده ای کهه  
نشان میدهد رایله راحهش بهیهن  

و     ثرون نوومر سهرمهایهه داران 
رار کارگران و تهوده نهود و نهه  

در همه کشهورهها     دریدی مردم 

هر سال بیشتر و عمیق تهر از  
سال گدشته میشود  الیهگهارشهر  
و رعال مایشائر و سهلهطهه یهک  
در یدی ای مالتر میهلهیهاردر و  
رسادی که سهرتهاپهای دولهت و  
سیستم سهرمهایهه داری در ههمهه  

و    -کشورها را رراگررته اسهت  
پهانهامها تهنه ها     اسناد ارشا شهده 

گوشه ای از این رساد گسهتهرده  
سوء استفهاده ههای مهالهر و     و 

پههولشههوئههر و زیههر پهها گههداشههتههن  
قوانیهن مهالهیهاتهر کهه خهودشهان  
-ون  کرده انهد را بهرمهال کهرد 

همه و همه نشاندهنده بن بسهت     
و گندیدگر نظام سرمایهه داری  
عصر ما و نرورن و مهبهرمهیهت  

 سوسیالیسم است  
تههبههلههور تههبههاهههر و درمههانههدگههر  
کاپیتالیهسهم در ایهران حهکهومهت  
جمه هوری اسهالمهر اسهت  پهدر  
خوانده های ماریای اقهتهصهادی  

که همچون سر ان در کل بهدنهه  
اقتصاد ایران ریشه دوانده اسهت و  
آیت الله های میلیهاردر و اعهوان  
و انصارشان که در یدر لهیهسهت  
دزدی و رسههاد مههاههامههان و  
دولت ای ج ان قهرار دارنهد  خهود  
نماینده و توسم تهوحهش سهرمهایهه  
در عصر حانرنهد  امهروز پهرچهم  

بهردگهر   رهائر جامهعهه ایهران از 
مزدی و از مدههب و قهوانهیهن و  
مناسبان قرون وسطهائهر کهه از  
ایههههن بههههردگههههر پههههاسههههداری  

در دست  بهاهه کهارگهر     میکند 
اسهت  روز کهارگههر بهرای مههردم  
ایران نه تن ا روز سوسهیهالهیهسهم و  
روز بچهالهش کشهیهدن مهارهیهای  
اقتصادی حاکم و نظهام بهردگهر  
مزدی  بلکه روز سکهو ریسهم و  
مدنیت و مدرنیسم و انسانیت نیهز  

  هست   
روز جهه ههانههر کهارگههر روز هههمههه  

مردمر است که در ایهران و در  
سراسر ج ان از سهلهطهه سهرمهایهه  

تبعی  و نابرابری و تحهوهر و     و 
مهدههبهر    -عاب ماندگر قومر 

مستلزم آنسهت بهه     که حایل و 
تنگ آمهده انهد و خهواسهتهار بهر  
پائر جامعه ای انسانر و مهررهه  

و بههرابههر هسههتههنههد  رههرا     و آزاد 
رسههیههدن ایههن روز را بههه هههمههه  
کارگران در ایران و در جه هان و  
به همه مردم آزاده دنیها تهبهریهک  

 میگویم! 
 حمید تاوائر 

 ١٢ آوریل    ٧٣    ٣١ اردیب شت   ٤ 
 

 پیام حمید تقوائی بمناسبت اول مه مه
 روز جهانی کارگر روز سوسیالیسم است!

کدددارگدددران و مدددردم 
سنندج به اسدقدقدبدال 
اول مده روز جدهدانددی 

 کارگر رفقند.
 

بهنها بهه خهبههری از شه ههر  
سنندج  امروز جمعه سهوم  
اردیههبهه ههشههت تههعههدادی از  
کههارگههران و مههردم شهه ههر  
سننهدج در مهراسهمهر بها  

شکوه به استابال اول مهاه  
مه روز جه هانهر کهارگهر  
ررتند  این مراسم کهه در  
ا ههراف شهه ههر سههنههنههدج  
  ١ برگزار شد از سهاعهت  

بههعههدازاهه ههر ادامههه    ۵تهها  
داشهههت و تهههعهههدادی از  
حانرین در مورد اول مهه  
و اههههمهههیهههت ایهههن روز  
سبنرانر کردند و چهنهد  

بیانیه و قهطهعهنهامهه نهیهز  
 قرائت گردید  
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 ١ از صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليسقی!

 "باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی 

 
 ج ان خیابان ا را به اشغال خود  

 درآوریم  
 

واقههعههیههت ایههنههسههت کههه مهها در  
شههرایههطههر بههه اسههتههاههبههال اول مههه  
میرویم که جنبشر ج انر علهیهه  
سرمایه داری و نظم مهوجهود ههر  
روز قدرتمند تر به جلو مهر آیهد    
همچنین در شرایطر به اسهتهاهبهال  
اول مههه روز جهه ههانههر کههارگههر  
میرویهم کهه شهاههد عهرض انهدام  
بیشتر کارگهران  در کشهورههای  
مبتهلهج جه هان هسهتهیهم   سهال  
گدشتهه سهال گسهتهرده تهر شهدن  
اعترانان کارگری در بسهیهاری  
از كشورهای جه هان چهون ایهران    
ررانسهه  آلهمهان  یهونهان  ایهتهالهیها   
آمریکا  تونس  رلسطهیهن  مصهر   
 مراکش  بیرون  عراق و    بود  

 
در ایران یک عریه دائمر نهبهرد  
با رژیم اسالمر جنبش کارگهری  
اسههت و بههه واقهه  مهها بهها یههک  
جنبش نوین کارگری روبرویم کهه  
هر روز گسترده تر با خواسهته های  
تعرنر و سیاسر تهری دارد بهه  
جلو گام برمیدارد  جنهبهشهر کهه  
آشکارا کل توحش سرمایهه داری  
حاکم را به چالش میکشهد و بها  
مههبههارزه عههلههیههه رههاههر و رههالکههت  
وتشهههدیهههد سهههیهههاسهههت ریهههانهههت  
اقههههتههههصههههادی حههههکههههومههههت و  
سرکوبگری ایش  و نیز بها بهدسهت  
گررتن خواست ای سهراسهری ای  
چون ارزایش دستمزدها  درمهان و  
تحصیل رایگان و لهغهو امهنهیهتهر  
کردن مبارزان کهارگهران و کهل  
مردم در جلوی یج مبهارزه کهل  
جامعه ایستاده اسهت  بهه ههمهیهن  
اعههتههبههار جههنههبههش کههارگههری وزن  
سههنههگههیههنههر در سههیههر تههحههو ن  
سیاسر جامعه پیدا کرده اسهت و  
جلو آمدن هر روز بیشهتهرش  ارهق  
و راه حههل هههای بههورژوازی را  
کمرنگ تر و شانس بیشتری بهه  
ایفای نهاهش  هبهاهه کهارگهر در  
پیشاپیش مبارزان کل مهردم داده  

 است   
 

خصههویهها از شههرایههطههر سههبههن  
مههیههگههویههم کههه رههاههر و رههالکههت  
زندگر و معیشت کل جامعهه را  
به تباهر کشانهده اسهت و مهردم  
تسلیم این اونا  نشهده و بهدنهبهال  
راه حلر بهرای خهالهیهر از ایهن  
ج نم هستند   رژیم اسالمر نهیهز  
این ونعیهت را  مهیهبهیهنهد و از  
یدای گامه های ههر چهنهد آرام  
ولر قدرتمهنهد  هبهاهه کهارگهر و  
جامعه ای کهه بهبها هر رهاهر و  
محرومیت بیکرانش به حد انفوهار  
رسیده است   بهه وحشهت ارهتهاده  
است  و در ایهن اونها  یهفهوف  
حاكمین ب م ریبته تر و نزاعه های  
درونر حکومت به جایهر رسهیهده  
است که آشکارا یکدیگر را نهد  
اناهالب و رهتهنهه گهر و نهفهو ی  

 میبوانند   
 

در چنین ونعیتهر در ایهران روز  
ج انر کارگر میتواند یهک روز  
بهزرگ قههدرتههنههمهایههر كههار ران در  
یحنه سهیهاسهر جهامهعهه بهاشهد   
بویژه امسال جهنهب و جهوش بهر  
نظیری بر سر بهرگهزاری ایهن روز  
بهزرگ اعهتهرانهر بهرپهاسهت  از  
جمهلهه مها شهاههد بهیهانهیهه ههای  
پههرشههوری از سههوی تشههکههلهه ههای  
کارگری  کانهون ههای یهنهفهر  
معلهمهان  کهارگهران از کهارخهانهه  
های مبتلج  رعالهیهن و رههبهران  
کارگری  زندانیهان سهیهاسهر و    
در گههرامههیههداشههت روز جهه ههانههر  
کارگری هستیم و چنین ابعهادی  
از تحرک به مهنهاسهبهت چهنهیهن  
روزی جهدیهد و بهیهسهابهاهه اسهت   
یک مهحهور مه هم خهواسهته های  
کارگری و معهلهمهان در اول مهه  
امسال اعتراض بهه دسهتهمهزدههای  
زیر خد رار و ارزایش آن بهه رقهم  
بهها ی آنسههت و کههارگههران بهها  
خههواسههت ارههزایههش دسههتههمههزد سههه  
میلیون و پانصد ههزار تهومهان بهه  
میدان آمده انهد  ایهن اعهتهرانهان  
بطور واقعر اعتراض کل جامهعهه  

را به رار و رالکهت نهمهایهنهدگهر  
مهیههکههنههنههد  بههویههژه یههک نههمههونههه  
بهههرجسهههتهههه از تهههحهههرکهههان در  
گرامیداشت روز ج انهر کهارگهر   
اعترانر است که از درون زنهدان  
و توسهد رههبهرانهر چهون جهعهفهر  
عظیم زاده و اسهمهاعهیهل عهبهدی  
جرقه اش زده شد  اعترانر کهه  
سمبل اتحاد دو بهبهش مهعهتهرض  
جامعه کهارگهران و مهعهلهمهان در  
کنار یکدیهگهر اسهت و در واقه   
خواست های بهبهش عهظهیهمهر از  
مردم محروم جامعه را نماینهدگهر  
مهههیهههکهههنهههد  اعهههتهههرانهههر کهههه   
کههیههفههرخههواسههتههش عههلههیههه رههاههر و  
رالکت و بیحاهوقهر کهارگهران و  
توده ههای وسهیه  مهردم اسهت و  
یک خواست م مش پایان یارهتهن  
سرکوب مبارزان برحق کهارگهران  
و مردم تهحهت عهنهوان "اخهالل در  
امههنههیههت مههلههر کشههور" و لههغههو  
تمامر احکامر است که به ایهن  
عنوان بهه رهعهالهیهن کهارگهری و  
رعالین سیاسهر داده شهده اسهت   
حمایت هر روز بیشتر تشهکهله های  
کارگری  کانهون ههای یهنهفهر  
مههعههلههمههان و رههعههالههیههن و رهههبههران  
کهههارگهههری از ایهههن حهههرکهههت  
اعههتههرانههر   رنههگ و روی  
دیگری به اول مه امسهال داده و  
در واق  پالتفرم اول مه امسهال در  
ایران را بدست داده اسهت  وسهیهعها  
بههه ایههن حههرکههت اعههتههرانههر   

 بپیوندیم   
 

در چنین شرایطر اسهت کهه روز  
جهه ههانههر کههار رههرا مههیههرسههد و  
کارگران با رهراخهوانه هایهش و بها  

هههزار تههومههان    ٢١٧ اعههتههراض بههه  
حداقل دستمزد و خواست ارهزایهش  
دستمزد با تر از خهد رهاهر و بها  
کیفر خواست ایشان علهیهه رهاهر و  
رالکت و نظام بردگر موجود بهه  

 استابالش میروند   
 

 اول مه و حکومتیان 
خانه کهارگهر رژیهم اسهالمهر از  
برگزاری راهپیمایهر روز کهارگهر  

خهبههر مهیههدهههد  از ایههنهکههه بههرای  
راهپیمایر نیازی به مووز نیهسهت  
مههیههگههویههد  ایههن رشههار جههنههبههش  
اعترانر کهارگهری و تهدارک  
وسی   اول مه امسهال اسهت کهه  
اینان را بهازههم چهنهیهن بهه تهاهال  
انداخته است  خانه کهارگهری هها  
و دارو دسهتهه ههایشهان در ادامهه  
"هفته کارگر" مسبره شان  مهثهل  
هر سال و در تهاهابهل بها جهنهبهش  
رادیکال و اعهتهرانهر کهارگهری  
در تدارک برپایر نمایهش بهیهعهت  
با سهیهاسهت ریهانهت اقهتهصهادی  
دولت تدبیر و امیدشان هستند  تها  
بویژه به جه هانهیهان چهنهیهن الهاهاء  
کنند که همه چیز امهن و امهان  
اسههت  هههمههانههطههور کههه در سههال  
گههدشههتههه نههیههز دیههدیههم بهها آوردن  
شعارهای رهاشهیهسهتهر و تهفهرقهه  
ارکنانه شان سعهر کهردنهد  ایهن  
روز را از محتوی ته هر کهنهنهد    
و چ ره هایر چون جعفهر عهظهیهم  
زاده  در مهاهابهل رهاشهیهسهتهم ایهن  
جههریههانههان ایسههتههادنههد و پههیههام  
همبستگر را سهر دادنهد  امسهال  
نههیههز بههایههد در مههاههابههل چههنههیههن  
تاالهایر ههوشهیهار بهاشهیهم و بها  
شههعههار هههای رادیههکههال خههود و  
کیفرخهواسهتهمهان عهلهیهه سهرمهایهه  
داری حههاکههم و مههزدوران خههانههه  
کهارگههر و دارو دسههتههه هههایشههان   
بههکههوشههیههم کههه تههالههشهه ههایشههان را  

 خنثر کنیم  
 

جهالههب ایههنهوههاسهت کهه در بههرابههر  
تههحههرک گسههتههرده کههارگههران و  
معلمان در آسهتهانهه روز جه هانهر  
کارگر  حتر کسهر چهون مهیهر  
حسیهن مهوسهوی نهیهز پهیهام داده  
اسههت  او در پههیههامههش هههمههچههون  
یههکههر از رهههبههران حههفهه  نههظههام   
رههراخههوانههش بههازگشههت بههه قههانههون  
اساسر جهمه هوری اسهالمهر بهه  
عنوان کم هزینه تهریهن راه اسهت   
حهههق ههههم دارد  چهههرا کهههه از  
اعهتههرانههان گسههتههرده کههارگههران   
معلمان و مردم بهه جهان آمهده از  
ج نم جم وری اسهالمهر و رشهد  

روز ارزونش هراس دارد و مهیهدانهد  
که برای ههمهه شهان گهران تهمهام  

 خواهد شد   
 

ههمهچههنهیههن رهراخههوان او درها  از  
"ینعت ملر" است  اینه هم  هرح  
"اقتصاد مهاهاومهتهر" و کشهیهدن  
کار بیشتر از گرده کهارگهران بهه  
تعبیر میرحسین مهوسهوی اسهت   
اما کارگران خواستار جارو کهردن  
کل بساط جم وری اسهالمهر بها  
قانون کار و قانون اساسر و کهل  
این سهیهسهتهم بهردگهر و تهوحهش  
سههرمههایههه داری هسههتههنههد  جههواب  
مههیههرحسههیههن مههوسههوی و خههانههه  
کارگری هها و ایهن دارو دسهتهه  
های حکومهتهر را کهارگهران از  
قبل با بیانیه های پرشهورشهان بهه  
مناسبت روز ج انر کهارگهر داده  

 اند   
 

سبن آخر اینکه با تهمهام قهوا بهه  
تدارک یک اول مهه بهزرگ و  
با شکوه برویم  از هر  هریهق کهه  
میتهوانهیهم و خصهویها از  هریهق  
گههروههه ههای مههبههارزاتههر مههان در  
مدیای اجتماعر چون در تلگهرام  
و ریس بوک و    یهکهدیهگهر را  
در تمام ش رها و در ههمهه ههمهه  
محالن از چنین اتفاق م مر بها  
خبر کنیهم و زن و مهرد  پهیهر و  
جوان وسهیهعها بهه اسهتهاهبهال  روز  

 ج انر کارگر برویم   
 

اول مه کار را تهعهطهیهل کهنهیهم و  
بکوشیم در سطحر سراسری ایهن  
روز را به روز تومعان اعتهرانهر  

 گسترده خود تبدیل کنیم   
 

به مناسبت اول مهه روز جه هانهر  
کارگر از هم اکنون  در و دیهوار  
را پر از شعار ههایهمهان بهکهنهیهم و  
همه جا را به رنگ اعهتهرانهمهان  

 در بیاوریم   
 

زنههده بههاد اول مههه روز جهه ههانههر  
 کارگر 

 ش ال دانشفر 



 ٠١٤  شماره    -چهارم   دوره    5     کارگر کمونيست 

 
 

یههک اول مههه دیههگههر رههرا رسههیههد  
وهمچنان یک اقلیهت مهفهتهبهور و  
بر خاییت بهر تهمهام سهرنهوشهت و  
زنههدگههر مهها مههردم حههاکههم اسههت   
یک اول مه دیهگهر رهرا رسهیهد و  
جوام  بشری همچنان در چهنهگهال  
جههنههگ و نهها امههنههر و رههاههر و  
تهههعهههصهههبهههان کهههور قهههومهههر و  
ناسیونالیستر و مهدههبهر مهچهالهه  
میشوند  رنو ا و دردها و مشهاهان  
بسههیههاری خههواب را از چشههمههان  
بیگناه کودکانمهان مهیهربهایهد  بشهر  
سزاوار زندگر ای ب هتهر و دنهیهای  
ب تری است  در عصهری زنهدگهر  
میکنیم که علهم و پهیهشهررهته های  
تکنولوژیک و ارتبا ان جه هانهر   
امهههکهههانهههان عهههظهههیهههمهههر بهههرای  

زندگر شاد و مهررهه ایهوهاد   یک 
کرده است  یاحبان ثرون و قهدرن  
و متفکرین مزدورشان بر ههر تهالش  
ما برای ب بود و خهالهیهر از ایهن  
جهه ههنههم و تههوحههش سههرمههایههه داری   
انگ خیالپهردازی و لهیهر واقهعهر  
بودن میزنند  اما در دنهیهای امهروز  
چه چیز خیالپردازانهه تهر از تصهور   
دوام مههنههاسههبههاتههر پههر از بههحههران و  
تههنههاقهه  اسههت کههه بهها زنههدگههر  
اجتماعر و نفس انسانیت در تاهابهل  

 کامل قرار گررته است؟    
 

 کههههههههههههههههههههههههههارگههههههههههههههههههههههههههران! 
ما نیروی عظیمر هسهتهیهم  تهمهام  
ثروت ا را ما خلق میکنیم و از آنه ها  
جز س م رایهرانهه ای در حهد زنهده  

ماندن برای ادامه کار بهرده وار بهه  
ما نمهیهرسهد  بهیهشهتهریهن قهربهانهیهان  
جنهایهان و اعهتهیهاد و جهنهگه ها و  
تعصبان از یفوف ما هستند  بهپها  
خیهزیهم! در اول مهه پهرچهم اتهحهاد  
ج انر مان را براررازیم  در اول مهه  
اعالم کنیم کهه دیهگهر ایهن نهظهام  
بردگهر مهزدی را نهمهر پهدیهریهم   
دیگر نمر پدیریهم کهه مهفهتهبهوران  
بر خاییت تمام ماهدران زنهدگهر  
و کههار و جهوامهه  را رقهم بههزنههنههد   
دنیای کنونر بهه انهاهالب مها بهه  
اتحاد ما بهه حهرکهت جه هانهر مها  
نیازی حیاتر دارد  مها نشهان داده  
ایههم کههه هههر گههاه مههتههحههدانههه قههدم  
برداریم پیروز میشویم  مهردم جه هان  
به ب بود  بهه ررهاه  بهه شهادی بهه  
برابری  به آزادی نهیهاز دارنهد  مها   
 باه ما برای رهایر باید دنهیها را  
رها کند و در ایهن راه اگهر بهطهور  
جههدی گههام بههردارد حههمههایههت و  
همراهر وسیعر را ار جهانهب تهوده  
های مهیهلهیهونهر بها خهود خهواههد  
داشت  در اول مهه بهیهرون بهیهایهیهم   
کار را تعطیل کنیهم  پهرچهم آیهنهده  

 ب تر را بر اررازیم  
 

زنههده بههاد اول مههه روز جهه ههانههر  
 کارگر! 

 کاام نیکبواه  

 گرامی باد اول مه روز جهانی کارگر
 کاظم نیکخواه 

   اینها دیگر کی هسقند ؟
 رضا رشيدي

تههحههرر شههور انههگههیههز و قههابههل  
توج ر به مناسبت اول ماه مهه  
  روز همبستگر ج انر  بهاهه  
كههارگههر از سههوی رههعههالههیهههن  
كارگری   مهعهلهمهان و تشه هل  
های كارگری و معلمان بوجهود  

 آمده است   
بیانیه رادی ال اسماعیل عهبهدی  
و جعهفهر عهظهیهم زاده از زنهدان  
اویهن و زیههر شهدیهدتههریهن رشههار  
های سیاسر و امهنهیهتهر  در  
درهها  از  ههبههاههه كههارگههر و  
معیشت و مهنهزلهت مهیهلهیهونه ها  
انسان  كهه ههر روزه از رهروش  
نههیههروی كههار امههرار مههعههاش  
می نند رضای همبهسهتهگهر و  
ی دلر بهبهش ههای مهبهتهلهج  
جههنههبههش كههارگههری را بههه هههم  

 نزدی تر كرده است  
اعههالم حههمههایههت چهه ههره هههای  
شناخته شده و جسور و رادی هال  
جنبش كارگری ماننهد مهحهمهد  
جراحر و ب نام ابهراههیهم زاده و  
م دی رراخر شاندیز و بیهانهیهه  
تعداد قابل توج ر از زنهدانهیهان  
سیهاسهر و لهیهر سهیهاسهر از  
زنههدان رجههایههر شهه ههر و اعههالم  
حمایت تش ل های كهارگهری و  
تشهه ههل هههای مههعههلههمههان از  
بسیاری از شه هرههای ایهران از  
 این بیانیه  را رراهم كرده است  
بیانیه اسماعیل عبدی و عظیهم  
زاده ابتکاری بموق  و مهنهاسهب  
و رادیهههکهههال و در رضهههای  
شورانگیزی که در آسهتهانهه اول  
مه شکل گررهتهه اسهت مهوثهر  

بود  این بیانیه بهر بسهیهاری از  
خواسهت ههای رهوری و مه هم  
کهههارگههههران و مهههعههههلهههمههههان   
بازنشستگان و اکثریت مهردم و  
بر لغو ات امهان امهنهیهتهر کهه  
رعالین کارگری و معهلهمهان بها  
توسل به آن مهحهکهوم شهده انهد  

 تاکید کرده است  
در چنین رضهای پهر جهنهب و  
جوشر کهه روز بهه روز ابهعهاد  
وسیعتری از  هرف بهبهشه های  
جنبش كارگری از شه هر ههای  
مبتلج بهه خهود مهیهگهیهرد و  
رضایر از اتحاد میان معهلهمهان  
و کارگران را بیش از هر زمهان  
شکل داده است  نرورن اتحهاد  
عمل مشترر از  رف رهعهالهیهن  
كارگری و تش ل ای كارگهری  
و معلمهان بهرای بهرگهزاری اول  
مههاه مههه را بههیههش از پههیههش  

 برجسته می ند    
در بطن چنین رضهای مهتهحهد  
 بااتر چند نااب دار مهدعهر  
حههههمههههایهههههت از  هههههبههههاهههههه  
كههارگههر رههرهههنههگ پههچ پههچ و  
حهوههره ای حههاههیهر خههود را بههه  
نمهایهش گهداشهتهه و اته هامهان  
واهههر و بههر اسههاسههر را در  
رابطه با بیهانهیهه عهظهیهم زاده و  
اسهمههاعهیههل عههبهدی و شههبهه   
جعفر عظهیهم زاده پهرتهاب كهرده  
انههد  ایههن بههه اههاهههر رههعههالههیههن  
كارگری ناشناخته  بها نهوشهتهن  
خزعبالتر تحت عنوان چهرا از  
بیانیه عبدی  عظیم زاده درها   
نمر كنیم  مهنهفهعهت رهردی و  

"باال منشانه" خود رابه نهمهایهش  
گداشته اند  گفتن سکتاریسهت  
و محفهلهیهسهت بهه ایهن آدم هها  
زیادی اسهت  ایهنه ها رسهمها و  
آگاهانه و با ناشه مهیهبهواههنهد  
میان کارگران و معلمان تهفهرقهه  
بیندازند و علیه این رضهای پهر  
جنب و جهوش بهایسهتهنهد  مهن  
این ا را نمیشناسم و تاکنهون بها  
این اسامر چیزی در درها  از  
کارگر و علیه سرکوبگهریه های  
حکومت نهدیهده ام  آیها کسهر  

 این ا را میشناسد؟ 
خوشببتانهه جهنهبهش كهارگهری  
متحهدانهه بها یهدور ا هالعهیهه  
های همبستگهر و تهاكهیهد بهر  
ن ان بیانی عبدی و عظیهم زاده  
نشههان داد كههه از سههطهه  بسههار  
بهها یههر از آگههاهههر و اتههحههاد  
 بااتر برخوردار است و وقعهر  
به این نو  اقهدامهان خهبهیهثهانهه  
نبواهد گداشهت  بها پهیهشهروی  
هر جنبشر  همیشه سر و کهلهه  
پارازیت ها و مهبهصهرههایهر ههم  
پیدا مهیهشهود  رهرههنهگ نهازل  
نوشهتهه آنه ها بهرای نشهان دادن  
هویت عاب مانده آنه ها کهارهر  

 است   
زنههده بههاد اول مههاه مههه روز  
ههمههبهسههتهگههر جه ههانهر  هبههاههه  

 كارگر  
 رنا رشیدی  
 رعال كارگری 
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 7 صفحه   

 درباره چگونگی پیدایش اول مه 
 ”نمایش مصمم خواست طبقه کارگر برای از بین بردن اختالفات طبقاتی“

 
 اول مه لحظه تولد روزی بزرگ

 
 ناصر اصغری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درباره چگونگی 
 پیدایش اول مه

نمایش مصدمدم خدواسدت “ 
طبقده کدارگدر بدرای از 
بددیددن بددردن اخددقددالفددا  

 ”طبقاتی
 

هر ساله در حهول و حهوش اول مهاه مهه یهدهها            
مطلب به مناسبت این روز به زبان ای مبتلج و از جهمهلهه  
رارسر نوشته و به بحث گداشته میشوند  اکثر قهریهب بهه  
اتفاق این مباحث شامهل تهوهزیهه و تهحهلهیهل ونه   هبهاهه  
کارگر  رراخوان  پیام  و یا برجسته کهردن یهک یها چهنهد  
مطالبه جنبش کارگری میباشند  قصد من از این نهوشهتهه   
با مراجعه به تعدادی مراج  معتبر  ارائه تاریهبهچهه ای از  
چگونگر پیدایش اول ماه مه بعنوان روز جه هانهر کهارگهر  
است  چه راکتورهائر و چه شرایطر باعث پهیهدایهش ایهن  
روز شدند   باه کارگر با چه جزر و مدههائهر روبهرو بهود   

و چههه مشههکههالتههر را بههایههد از سههر راه بههر مههیههداشههت  
 مونوعاتر هستند که تالش میکنم به آن ا بپردازم  

 

فدداکددقددورهددای مددهددم در 
 بررسی پدیده اول مه

در بررسر ریشه های اول ماه مه  به سه رهاکهتهور           
( تههوههارب مههورههق در مههبههارزان  ١ ایههلههر بههرمههیههبههوریههم   

کارگران؛ که گرچه نسبتا کمتر مورد بحث قهرار گهررهتهه  
اند  اما م مترین راکتور در ادامه مبارزان کهارگهران بهوده  

(  هبهاهه  ٣ ( مبارزه بر سر روزکار هشت ساعهتهه  و  ٧ اند   
کارگر آمریکا  توارب مورق مبت  مهبهارزان کهارگهران  
آمریکا نبودند  و حتر در ایهن سهوی اقهیهانهوسه ها نسهبهتها  
نادرتر بودند  مبارزه بر سر کاهش ساعان کار نیهز مهدته ها  
قبل در کشورهای اروپائر و استرالیا در جهریهان بهود  امها  
جنبش کارگری آمریکا از ج اتر  هم از لحاظ تهرکهیهب و  
هم از لحاظ تاریبر  تفاون کیفر بها مهبهارزان کهارگهران  
در دیگر کشهورهها داشهت  گهرچهه مهبهارزه  هبهاهاتهر در  
آمریکها رههبهران سهرشهنهاس کهارگهری پهرورانهده بهود  امها  

از سهوئهد    (Joe Hill)کسانهر را نهیهز چهون جهو ههیهل  
  مههایههکههل شههواب   (August Spiesآگههوسههت سههپههایههز  

Michael Schwab)   جهههورج انهههگهههل  (George 

Engel)  لوئر لینگ  (Louis Lingg)   و آدالهج رهیهشهر
(Adolph Fisher)   از آلههمههان  جههان کههلههور(John 

Cluer)   از انگلستهان و ههزاران رههبهر دیهگهر از له هسهتهان
ررانسه  بلژیک  ایتالیا  اسپانیها  ههلهنهد  روسهیهه  اتهریهش   
ایرلند و اسکاتلند که ببا هر مهبهارزاتشهان در کشهورههای  
اروپائر یا تبعید و مورد پیگرد قرار میگررتهنهد و یها جهزو  
لیست سیاه قرار گررته بودند و دار و ندارشان را خهرج سهفهر  
به ایا ن متحده آمری ا کرده بودند  بهه خهود جهدب کهرده  
بود  همچنین آمری ا چون دهاان آزاد شده از زمین نهداشهت  
و در عین حال بدلیل كمبود نیروی كار و رشهد و گسهتهرش  
سری  سرمایه داری محدودیتر بر سهر راه مه هاجهریهن قهرار  
نمیداد  كارگران زیادی از جمله تعداد چشمگیری رادیه هال  
و سوسیالیست از اروپها جهدب بهازار كهار خهود کهرد  ایهن  
تصویر كا ب ریلم ای هالیوودی كه گویا همه كسانر كهه  

خواهان م اجرن به آمری ا بهودنهد  بهدنهبهال اسهتهبهراج  هال  
بودند  وارونه است  اكثر كسانر كهه عهازم آمهریه ها بهودنهد   
امیدوار یارتن كاری برای سیر كردن خانواده هایشان بهودنهد   
یک خصهویهیهت ویهژه دیهگهر  هبهاهه کهارگهر آمهریهکها   
ببصوص در گرماگرم مبارزه بر سر کاهش سهاعهان کهار   

شهوالهیهه ههای  “ وجود تشکیالتر وسی  و تهوده ای چهون  
بود  سازمانهدههر کهارگهران   (Knights of Labor)” کار 

توسد شوالیه ها بر اساس حرره و مه هارن نهبهود  زمهانهر  
که تبعی  بر علیهه زنهان  رنهگهیهن پهوسهتهان  یه هودیهان و  
ایرلندی ا یکر از مشکالن ایلر  باه کارگر اروپها بهود   
شوالیه های کار که بزرگترین تشهکهل کهارگهری ولهو بها  
داشتن ارار محدود و گاها مضر بود  زنان و سیاهپوسهتهان  

رهدراسهیهون کهار و حهررهه  “ را سازمان مهیهداد و بهرخهالف  
كه راد كارگران ماهر را سازمان میهداد  مشهغهول  ”  آمریکا 

 سازمان دادن کارگران لیرماهر بود  
اما آنچه مورخین در بررسر ریشهه ههای اول مهاه           

مه بر آن تأکیدی ویژه داشته اند  مهبهارزه بهر سهر کهاههش  
ساعان کار روزانه است  ساعان کهار چهنهان  هو نهر و  
وحشتناک بودند که بارها در محید کار شیهفهتهر وقهتهر  
که نوبت ا از شیفت شب به روز میچرخید  اتفاق مهیهارهتهاد  

سهاعهت پشهت سهر ههم    ٧٤ که کارررما از کارگر ببواهد  
کار کند! دادگاهر در محاکمه سهران اعهتهصهاب شهرکهت  

حکمهر یهادر مهیهکهنهد    ١٢١٢ کفاشر و دبالر در سال  
مبنر بر اینکه کارررمایان حق دارنهد از کهارگهران حهتهر  

کهه کهارگهران    ١٢٣٤ ساعت هم کار بکشند  در سال    ٧١ 
یکر از نانوائی ای نیویورک وارد اعهتهصهابهر مهیهشهونهد   
روزنامه ای کارگری گهزارش مهیهدههد کهه شهرایهد کهار  
کارگران این نانوائر از بردگان مصری هم بدتر اسهت  ایهن  

  ٧١ روزنامه مینویسد کهه از گهرده ایهن کهارگهران حهتهر  
ساعت در روز کار کشیده میشود  در یك چنین ونعیهتهر  

  آمهریه ها شهاههد ههر  ١٣ قرن    ٣١ و    ٧١ است كه دهه های  
و    ١٢    ١٤    ١٧ روزه مبارزه بر سر كاهش ساعان كهار از  

 ساعت بود    ١١ ساعت به    ٧١ و    ١٢ گاها حتر  
مارکس در کاپیتهال مهیهگهویهد کهه اولهیهن مهیهوه           

( جهنهبهش روزکهار  ١٢٢١   –  ١٢٢١ جنگ داخلر آمریکا   
  دختر کارل  Eleanorهشت ساعته بود  النور مارکس  
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در نهامهه ای بهه   W. Thorneمارکس( و ویلیام تهورن    
مینویسهنهد کهه در   Samuel Gompersساموئل گامپرز  

   ١٢٣١ هفتادمین جشن تولد انگلس در لندن در اواخر سهال  
رهبران کارگری زیادی از جهمهلهه آگهوسهت بهبهل  ویهلهیهام  
لیبکبنت و خود انگلس به ناش  باه کارگهر آمهریه ها در  
ج انر کردن مطالبه روزکار هشت ساعته اشاره کهرده انهد   
در نتیوه در بررسر ریشه های اول مه پرداختن بهه  هبهاهه  

 (١ کارگر آمریکا اهمیت دارد    
 

 ”روزهای کارگر“
 هبهاهه کهارگهر در اوایههل پهیهدایهش چهنهدان بههه             

رسمیت شناخته نمهیهشهد   هبهاهان دارای یهاحهب وسهائهل  
تولید  به کارگران همچون ابزار تولهیهد و حهتهر کهمهتهر از  
ماشین مینگریستند و برخورد میکردند  کارگران بها زور و  
اعتراض روزهای خایر را بهه خهود اخهتهصهاص دانهد  در  
زمان اناالب کبیر ررانسه نیز یکر از روزهای سپتامهبهر را  
به عنوان روز کهارگهر  تهعهطهیهل اعهالم نهمهودنهد  در خهود  
آمریکا چهنهد نسهل از کهارگهران روز چه هار ژوئهیهه  روز  
استاالل آمریکا از انگلیس  را بهعهنهوان روز کهارگهر جشهن  

- (Labour Day)”  لهیهبهر دی “ گررتند  بعد از آن  روز  
بعنهوان روز کهارگهر ههنهوز ههم در    -اولین دوشنبه سپتامبر 

ایا ن متحده و کانادا جشن گررته میشود  در آمهریهکها و  
اکثر کشورهای به ایطالح ج ان سهوم  دقهیهاها از جهنهبهه  
سلب وج ه اجتماعر از کارگران بعنوان یک  هبهاهه اسهت  
که میبواهند روز کهارگهر را از او بهگهیهرنهد و روزههای  
دیگری را برای او تعیین کنند  قطعنهامهه کهنهگهره زوریه   

بر کاراکتر روز اول مهاه مهه    ١٢٣٣ انترناسیونال دوم در سال  
بعنوان روز ج انر کارگر بهعهنهوان  هبهاهه ای اجهتهمهاعهر  

 تأکید میگدارد  که پائینتر به آن اشاره میکنم  
 

مبدارزه بدر سدر کداهدش 
 ساعا  کار

ایده مبارزه برای کاههش سهاعهان کهار  مهعهمهو            
ههر  “ و دادگاه معروف به دادگاه وقایه     ١٢٢٢ اتفاقان مه  
آمههریههکهها را بههه  هههن خههطههور   (Haymarket)”  مههارکههت 

میدهد  اما مبارزه بر سر کاهش ساعان کار حهدودا یهک  
قرن قبل از آن در رهیهالدلهفهیها حهتهر قهبهل از وجهود یهک  

تهوسهد یهنهج    ١٢٣١ تشکل ررمهال کهارگهری در سهال  
نواران برای کاهش ساعان کار به ده سهاعهت ثهبهت شهده  

  ٣١ است  یک قرن مبارزه و اعتصاب کارگری  بین دههه  
میالدی  مهعهمهو  حهول کهاههش    ١٣ تا اواخر قرن    ١٢ قرن  

ساعان کار روزانه و ارزایش دسهتهمهزد دور مهیهزد  شهعهار  
بهود    ”  عصهر   ٢ یب  تها    ٢ از  “ ایلر اکثر اعترانان   

ساعت بهرای یهرف لهدا(  در سهال    ٧ ساعت کار و    ١١ 
ببشر از کارگران یکر از مهعهادن  لهال سهنهگ    ١٢٣١ 

  ١١ ریالدلفیا برای مطهالهبهه ارهزایهش دسهتهمهزد و روزکهار  

ساعته دست به اعتصاب زدند  هر روز کارگران زیادی بهه  
ههفهتهه از ایهن اعهتهصهاب    ٣ این جم  میپیوسهتهنهد  ههنهوز  

نگدشته بود که ش رداری رهیهالدلهفهیها و کهاررهرمهایهان بهه  
خواسته های کارگران گردن ن ادند  این توربه مورق مهثهل  
برق به تمام کارگران در سراسر آمریکا گزارش شد کهه بهه  
نوبه خود باعث اعتصابان هر چه بیشتهری بهرای خهواسهت  
کاهش ساعان کار شد  تا اواخر همان سال تاریبا آمهریهکها  

ساعت کار برای کارگران ماهر رسما تن داده بهود     ١١ به  
گرچه کارررمایان به ب انه ههای مهبهتهلهج از آن پهیهروی  
نمیکردند و دولت نیز رسما از اجرای آن سر باز مهیهزد  امها  
در زیر رشار اعترانان مداوم این ببش از کهارگهران  ایهن  

رسما بهه اجهرا گهداشهتهه    ١٣ قانون تا اواخر دهه شصت قرن  
سهاعهت کهار    ١١ شد  حتر بعد از پیروزی و بدست آوردن  

  ٢ روزانه  کارگران از مبارزه برای کاهش ساعهت کهار بهه  
  یکهر از رههبهران کهارگهری  ١٢٣٢ باز نایستادند  در سال  

  در  (William Heighton)ریالدرلیا  ویهلهیهام ههیهتهون  
گرچه تهوانسهتهیهم  “ یکر از روزنامه های کارگری نوشت:  

ساعته را به سرمایه داران تحمیهل کهنهیهم  امها    ١١ روزکار  
برای مبارزه بر سر کاهش هرچه بیشتهر سهاعهان کهار بهاز  

یکر از رههبهران اعهتهرانهان کهارگهری  ” نبواهیم ایستاد  
  کهه بهعهضهر از  (Ira Smith)آمریکا به نام ایرا اسمیت  

سهاعهتهه مهیهبهوانهنهد     ٢ مورخین او را پدر مطالبه روزکار  
توق  ما کارگران به این دلیل پهائهیهن اسهت کهه  “ میگوید:  

وقتر برایمان باقر نمیماند تا بدانیم بهیهشهتهر از آنهچهه کهه  
 ”داریم میبواهیم! 

کنگره ژنو انترناسیونال اول قهطهعهنهامهه ای را کهه تهوسهد  
مارکس نوشته شده بود  با این مضمهون کهه از آنهوها کهه  
کارگران آمریکا خواهان روزکهار هشهت سهاعهتهه هسهتهنهد   
انترناسیونال مطالبه روزکار هشت سهاعهتهه را بهه مهطهالهبهه  
کارگران سراسر ج ان تبدیل میکند  را به تصویهب رسهانهد   

اتهحهادیهه کهارگهری  “ هفته قبل از این قطعهنهامهه    ٧ درست  
آمریکا قهطهعهنهامهه   (Central Labor Union)” مرکزی 

مربوط به روزکار هشت ساعته را بتصویب رسانده بهود  در  
تعدادی از ایهالهته های آمهریهکها روزکهار هشهت  ١٢٢٢ سال  

ساعته را قانونر کرده بودند  در همین سهال  هومهاری بها  
هزار نفر به کنگره آمریهکها  خهواسهتهار ایهن شهده    ١١ امضا  

بود که روزکار هشت ساعته در تمام ببش ای دولهتهر بهه  
اجرا گداشته شود  کاررماها و قانونگزاران از هر نهیهرنهگهر  
برای زیرآب زدن این قانون استفاده میکردند  برای مثهال بهه  
کارگرانشان میگفتند که تن ا کسانر کهه قهرارداد قهبهول  

سهاعهت را امضها کهرده انهد  مهیهتهوانهنهد    ٢ کار بیشتر از  
کارهایشان را حف  کنند  تعدادی با کاهش ساعهان کهار  
دستمزدها را نیز کاهش دادند  در یک چنین مهوقهعهیهتهر  
که دولت از به اجرا درآوردن قانون  هفهره مهیهررهت و ونه   
معیشتر کارگران نیز وخیمتر میشد  کارگران مهعهمهو  در  
برابر انتباب امضهای قهرارداد و یها پهارشهاری بهر اجهرای  
 قانون از  رف کارررما  معمو  اولر را انتباب میکردند! 

 

 شکاف در جنبش کارگری
مبارزه بر سهر کهاههش سهاعهان کهار روزانهه امها           

اعتصابان و اعتراناتهر را مهیهطهلهبهیهد کهه کهارگهران و  
رهبرانشان باید با دیدی روشن و عزمر راس  و مهتهحهد بهه  

که چهنهان گهل و گشهاد  ”  شوالیه ها “ پیشواز آن میررتند   
” مهتهشهکهل “ بود که حتر توهار و سهیهاسهتهمهداران را ههم  

  بهه  ” مهتهشهکهلهیهن “ میکرد  در زیهر رشهار ایهن بهبهش از  
ردراسهیهون کهار  “ آورد     سیاست ای علیه اعتصاب روی مر 

 Federation of Trade and Labor)”  و حهههررهههه 

Union)   تغهیهیهر نهام  ”  ردراسیون کار آمریکا “ که بعدها به
داد  چون نسبتا کم عضوتهر بهود  از سهازمهان دادن یهک  

شهوالهیهه  “ اعتراض کوبنده و بزرگ بدون کمک واحدههای  
عاجز بود  در سیر مبارزه بر سر کاهش سهاعهان کهار  ”  ها 

 Terence)”  تهرنهس پهاودرلهر “ به روزکار هشت سهاعهتهه  

Powderly)  از مهبهالهفهیهن سهر سهبهت  ”  شوالیه هها “ رهبر
اعتصاب بود  او از کهارگهران مهیهبهواسهت کهه بهه جهای  
اعتصاب و اعتراض خهیهابهانهر  در سهالهگهرد تهولهد جهورج  
واشنگتن مااله درباره ون   باه کارگر بهنهویسهنهد تها ههم  
ارکار عمومر و هم یاحبکاران را ارشاد کننهد! در عهیهن  
حال واحدهای زیادی از شوالیه ها که در زمان وقهایه  مهه  

هزار عضو داشت  در مبهارزه بهر عهلهیهه    ٢١١ حدودا    ١٢٢٢ 
ساعان  و نر کار  خود را در کنار ردراسیون میهدیهدنهد   

 رردار راه ای  بهیهسهتهر  ”  شوالیه ها “ نه تن ا خد رسمر  
و قانونر بر سر مطرح کردن مطالبه روزکار هشت سهاعهتهه  

  ١٢٢١ بود  بلکه خود ردراسهیهون ههم کهه در اواخهر سهال  
تأسیس شد  در اوائل  رردار مطرح کهردن ایهن مسهالهه از  

  ١٢٢٧ راه ای قانونر بود  اما در مومه  عهمهومهر سهال  
نمایندگان مارکسیست ردراسیون راه حل قهانهونهر را مهورد  

راه حهل    ١٢٢٤ حمله قرار دادند و ردراسیون رسما در سهال  
اتکا به قانون را کنار گداشهت؛ و در بهیهانهیهه ای ااه هار  

در رابطه با مطهالهبهه روزکهار هشهت سهاعهتهه   “ داشت که:  
تصمیم گررته شد که انهتهظهار راهه های قهانهونهر کشهیهدن  

در حالر که پاودرلر مشغول نوشتن مهاهالهه  ”  بیفایده است  
آن ا بهود و در عهیهن  ”  ارشاد “ و نامه به سیاستمداران برای  

شهوالهیهه  “ حال مشغول دور کردن رهبران عمهلهر واحهدههای  
” جهورج ادمهانسهتهون “ از سیاست ای اعهتهصهابهر بهود   ”  ها 

(George Edmonston)  اتهحهادیهه  “   بنیانگدار و رههبهر
قطنامه ای به موم  سا نه ردراسیهون بهرد  ”  نواران و بناها 

روزکهار قهانهونهر    ١٢٢٢ مبنر بر اینکه از روز اول ماه مه  
هشت ساعت است و از تمام اتحادیه ها خهواسهتهه شهده بهود  

را به اجرا بهگهدارنهد  ایهن  ”  قانون “ که از این روز به بعد این  
رأی مهبهالهج بهه    ٧ رأی موارق در ماابل    ٧٣ قعطنامه با  

 تصویب رسید  
مشکل دیگری که  باهه کهارگهر از ههمهان اوان           

پیدایشش با آن مواجه بوده  همصدائهر بهعهضهر از رههبهران  
تشکل ایشان با  باه حاکمه بهوده اسهت  مهثهال در کهنهار  

 تصویر پردازی رسانه های آمریکا از کارگران بعنوان 
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 ٣ صفحه   

انسان ائر تنبل  تن پرور  میگسار  ولهگهرد   شهر  دزد     
آدمکش و لیره  رهبر اتحادیه لوکومتیورانان  پهر ام آرتهور  

(P. M. Arthur)  نیز بها مهبهالهفهت سهرسهبهت بها روزکهار
دو ساعت کم کردن از سهاعهان  “ هشت ساعته اعالم کرد:  

 هبهاهه  ”  کار  یعنر دو ساعت بیشتر ولگردی و  شیگری! 
کارگر عالوه بر مبارزه با پلیس و کارررمهاهها  دو چهنهدان  
باید مبارزه با چنین ارکاری در یفوف خهود مهیهکهرد تها  

 هموار کند    ٢٢ راه را برای رسیدن به اول ماه مه  
یک اختالف دیگر در جنبهش کهارگهری حهمهایهت نهکهردن  

سهاعهتهه    ٢ ساعته از جنبهش روزکهار    ١١  رردران روزکار  
ساعته که هنوز با دولهت سهر و    ١١ بود   ررداران روزکار  

ساعته را به اجرا بهگهدارد     ١١ کله میزدند تا بلکه روزکار  
ساعته حمایت آنچهنهانهر نهکهردنهد  در    ٢ از جنبش روزکار  

یک چنین شکاف و اختالراتر بود که کارگران بهایهد بهه  
 استابال اول ماه مه میررتند  

شوالیه ها بدون شک ناشر بسیار حیاتر و مه هم           
در متشکل کردن کارگران و در متحد کردن کهارگهران زن  
و مرد و سیاه و سفید و سرخ پوست در آمهریهکها و کهانهادا  
داشتند  دورانر که شوالیه ها به سهازمهان دادن کهارگهران  
لیرماهر مشغول بودند  ایو  کارگر لیرماهر را شه هرونهد  

آوردنهد  بسهیهاری از اجهحهارهاتهر کهه بهه    به حساب نهمهر 
کارگران میررت  شهامهل کهارگهران مهاههر نهمهیهشهد  اگهر  
قانونر برای ب بود ون  معیشتر کارگران در نظر گررهتهه  
میشد  منظور کارگران ماههر بهود  امها ههمهانهطهوری کهه  
روقا اشاره ررت  ناش مهبهرب رههبهری آن و مهبهصهویها  
ترنس پاودرلر را نباید نادیده گررهت  زمهانهر کهه سهراسهر  
دنیا نگران ون  رهبران کارگران شیکهاگهو بهعهد از وقهایه   

بهودنهد  پهاودرلهر شهدیهدا عهلهیهه حهمهایهت  ”  هر مهارکهت “ 
واحدهای شوالیه ها از رهبران دربند بود  واحدهای شهوالهیهه  
ها لزوما از سیاست ای رهبری پهیهروی نهمهیهکهردنهد  واحهد  
شیکاگو این تشکل بهعهد از مهدن کهوتهاههر پهیهروی از  
سیاست ای پاودرلر در قهبهال رههبهران دربهنهد  بهه درها  و  
حمایت از آن ا پرداخت  نشریه واحد شیکاگو آن زندگینهامهه  
آن ا را که در دوره انتظار بهرای بهدار آویهبهتهه شهدن بهودنهد  
توسد خودشان نوشته شده بود  مهنهتهشهر کهرد  رهدراسهیهون  
مرتب به رهبری شوالیه ها نامه سرگشاده مهیهنهوشهت و از  
آن میبواست که به مبارزه آن ا بپیوندد  اما ههر بهار جهواب  
رد شنید  در عهیهن حهال واحهدههای شهوالهیهه هها مهوهمه   
عمومر بعد از مهوهمه  عهمهومهر قهطهعهنهامهه بهتهصهویهب  
میرساندند که در آن از رهبری شوالیه ها خهواسهتهه مهیهشهد  
به مبارزه بر سر کاهش ساعت کار به کمهپهیهن رهدراسهیهون  
بپیوندد  با نهزدیهک شهدن روز مهوعهود  و ایهنهکهه دیهگهر  
کامال معلوم شده بود که رهبری شهوالهیهه هها از ایهن روز  

 حمایت نبواهد کرد  ردراسیون روز بروز محبوبتر میشد  

چددددرا اول مدددداه مدددده 
 برگزیده شد؟

سهاعهتهه را در    ٢ روزکار  (Illinois)ایالت ایلنویز           
با تبصره ای تصویب کرده بهود  تهبهصهره    ١٢٢٢ مارس سال  
ساعته به اجرا گداشته میشهود مهگهر    ٢ روزکار  “ میگفت:  

کهارگهران  ”  اینکه قرارداد  ور دیگری نوشهتهه شهده بهاشهد  

این تبصره را به مصاف  لبیدند  در اول ماه مه همهان سهال  
اتحادیه در یک توارق از پیشر در یک راههیهپهمهائهر    ٤٤ 

  ٢ خواستار به اجرا گداشته شهدن بهیهاهیهد و شهرط روزکهار  
هزار نفر شهرکهت    ١١ ساعت شدند  در این راهپیمائر حدودا  

کردند  روز بعد  اعتصابان زیادی در چندیهن کهارخهانهه و  
کارگاه  ش ر را عمال رلج کرد  کارگران کارخانه مهاشهیهن  

بهعهد  (McCormick)”  مک کورمهیهک “ ا ن دروگری  
ساعت کار دسهت از کهار کشهیهدنهد و کهارخهانهه را    ٢ از  

ترک کردند  این اعتصابان و اعترانهان حهایهل رهوری  
ساعته ایلنویز هیچوقت بهه اجهرا در    ٢ نداد و قانون روزکار  

از جهانهب    ١٢٢٢ نیامد  گهرچهه دلهیهل انهتهبهاب اول مهه  
ادمانستون معلوم نبوده  اما بسیاری بر این عاهیهده انهد کهه  
رابطه ای بین انتهبهاب ایهن روز بها وقهایه  اول و دوم مهه  

 در شیکاگو وجود دارد    ١٢٢٢ 
گروهر نیز بر این عایده اند که از آنهوها کهه اول           

مه روز عاد قرارداد اتحادیه نواران و بناها با یهاحهبهکهاران  
است  معمو  یاحبکاران در ایهن روز در مهونه  نهعهج  
قرار داشتند و دلیل انتباب این روز از جانب رهبهر اتهحهادیهه  
نواران و بناها  از سر توربهه بهوده اسهت  یهاحهبهکهاران بها  
بسیاری از خواسته ههای اتهحهادیهه در ایهن روز مهوارهاهت  
میکردند  وسعت م اجرن آنزمان به آمریکا و تاانها بهرای  

 خانه و ساختمان این احتمال را قوی میکند  

 پیشروی
اعهتهصهابهان و    ١٢٢٤ تا    ١٢٢١ در بین سال ای            

( بطور میانگیهن کهمهتهر از  ٧ )  (lockout)موقتا بستن ها  
هزار شهرکهت کهنهنهده در آن  در    ١١١ عدد با حدودا    ١١١ 

  ٧١١ با شهرکهت    ٢١١ به    ١٢٢١ سال بود  این عدد در سال  
هزار شهرکهت    ٢١١ با    ١١٢٧ به    ١٢٢٢ هزار رسید و در سال  

ههزار نهفهر    ٧١١ کننده رسید  در اواسد ماه آوریهل  حهدود  
ساعته بودند  در اثهر نهیهرو    ٢ بنوعر درگیر جنبش روزکار  

هزار نفر حتهر قهبهل از مهاه    ٣١١ گررتن این جنبش حدودا  
ساعت کار در روز رسهیهده بهودنهد     ٣ و یا    ٢ به    ١٢٢٢ مه  

حتهر قهبهل از مهاه مهارس  شه هرداریه های مهیهلهواکهر و  
شیکاگو هشت ساعت کار را برای کارگران ش رداری ا بهه  
اجرا گداشته بودند  آن ببش از کارگران که ابتدا مهطهالهبهه  

سهاعهتهه را مهطهرح کهرده بهودنهد  بها مشهاههده    ٣ روزکار  
ساعته شدند  رسانهه هها    ٢ پیشروی جنبش  خواهان روزکار  

شرو  به حدس و گمان درباره اندازه و وسعت راههیهپهمهائهیه ها  
کردند  حمله به شب  کمونیسم شهرو  شهده بهود  پهلهیهس و  
لباس شبصی ا خهود را بهرای مهاهابهلهه بها ایهن روز آمهاده  

 میکردند  
اتهحهادیهه  “   ٢٢ یکهشهنهبهه  روز قهبهل از اول مهه            
با حمایت واحدهای شوالیه ها و اتهحهادیهه ههای  ”  مرکزی 

 رردار حزب سوسیالیست  یک تظاهران بسیج کهنهنهده در  
هزار نفر به این رهراخهوان    ٧١ شیکاگو رراخوان داد  بیش از  

 جواب مثبت دادند  
 

اول تدا چدهددار مدداه مدده 
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هزار نفر به راهپیهمهائهر    ١١١ در روز موعود حدودا           
دست زدند  این راهپیمائر تن ا شامل ش هرههای بهزرگ و  
ینعتر نمیشد  حتر حاشیه ش رها هم شاهد راهپیهمهائهیه ها  
بود  کارگران زیادی هم که در راهپیمائر شهرکهت نهکهرده  

ساعت کار کردند و اکثر جهاهها    ٢ بودند  اما آنروز را راد  
بدون اینکه چانه ای هم زده باشند  کهاررهرمها حهاهوق کهل  
روز را به آن ا پرداخت کهرد  قهطهعهنهامهه ههائهر در مهیهان  
  ٢ یدای هل له و شهادی و کهج زدنه ها بهه حهمهایهت از  

ساعت کار به تصویب رسید  در این قطعنامه ها بهه عهمهل  
مستایم سیاسر تأکید میشد  آنوها کهه انهتهظهار مهیهررهت  
راههپههیهمههائهر و اعههتهرانههر در ایهن روز یههورن بههگهیههرد   
کارررماها کارگاه و کارخانه ها را تعطیل کردند تها بهاهول  
خودشان از دردسر احتمالر جلوگیری کنند  در ش ر سهنهت  

لوله کش ش ر یب  روز اول مهه دسهت    ٧١١ لویس تمامر  
سهاعهتهه شهدنهد     ٢ از کهار کشهیهدنهد و خهواههان روزکهار  

کارررماها در جواب گفتند که بایهد کهمهر بهه مها وقهت  
بدهید تا روی آن رکر کنیم  این اولین باری بهود کهه ایهن  
ببش از کارگهران شه هر چهنهیهن مهطهالهبهه ای را مهطهرح  
میکردند  یب  روز اول ماه مه موم  عهمهومهر اتهحهادیهه  
نواران و بناها همان شه هر تصهمهیهم گهررهت کهه از امهروز  

ساعت اسهت  کهاررهرمهاهها ههیهچهگهونهه    ٢ روزکار قانونر  
مبالفتر نکردند و خواست آن ا را بدون ههیهچهگهونهه چهانهه  
زنر قبول کردند  روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد کهه  
گرچه نگرانی ائر از چ ره بعهضهر از کهارگهران مشهاههده  
میشود  اما جو چنان همه را گررته بود که بها وجهود ایهن  

هزار نفر در مراسم ای مهبهتهلهج روز اول مهه    ٣١ نگرانی ا  
نفره گهزارش شهده کهه    ٧ شرکت کردند  حتر از اعتصاب  

کارررما با خواسهتهه ههای آنهان مهوارهاهت کهرده بهود  در  
بسیاری از ش رها راهپیمائی ا تا سه مه ادامهه داشهت  جهز  
در میلواکر و شیکاگو گهزارشهر از دخهالهت پهلهیهس در  

 دست نیست  
با بیاد آوردن اول ماه مه  همانطورکهه اشهاره کهردم           

بهه  ههن خهطهور مهیهکهنهد   ”  ههر مهارکهت “ معمو  واقعه  
گرچه کنگره چند سال بعد انترناسیونهال دوم بهود کهه اول  

( پهیهشهنه هاد و  ٣ ماه مه را بعنوان روز جه هانهر کهارگهر   
کهه در  ”  هر مارکت “ تصویب کرد  اما پیش درآمد واقعه  

مه همان سهال بهود  کهارگهران    ٣ اتفاق ارتاد     ١٢٢٢ مه    ٤ 
در اعهتهصهاب    ٢٢ از رهوریهه  ”  مک کورمیک “ کارخانه  

بودند و کارخانه اعتصاب شکن استبدام کرده بهود  رابهطهه  
که کهارگهران    ١٢٢٢ بین کارگران و کارررما از همان سال  

ساعت کهار دسهت از کهار کشهیهده    ٢ این کارخانه بعد از  
بهعهد از    ٢٢ بودند  چندان خوب نبود  اما در رهوریهه سهال  

اینکه کهارخهانهه زیهر یهکهر از قهراردادههایهش زده بهود و  
  کهارگهران  (Lockout)کارخانه را موقتا تعطیل کرده بود  

از ههمهان روز وارد اعهتهصهاب مهیهشهونهد و کهارخهانهه ههم  
  ١١ از    ٢٢ مهه    ٣ اعتصاب شکن استبدام میهکهنهد  روز  

هزار کارگهر یهکهر از کهارخهانهه ههای چهوب بهری کهه  
هزار در بهرابهر    ٢ روبروی مک کورمیک قرار گررته بود   

 ساعته توم  میکنند    ٢ این کارخانه برای روزکار  
موقعر که یکر از رهبران کارگران سبنرانهر مهیهکهنهد     

 تعدادی از اعتصاب شکن ای کارخانه مک کورمیک 
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نهفهر از تهوهمه     ١١١ میبواهند وارد کارخانه شوند  حدود    
کنندگان کارخانه چوب بری در اعهتهراض بهه اعهتهصهاب  
شکن ا در حال شعار دادن  به  رف آن ا حرکت مهیهکهنهنهد   
پلیس بسوی آن ا شلیک میکند و شش تن جهانشهان را از  
دست میدهند  آگوست سپایز که بعدها در جهریهان دادگهاه  
واقعه هر مارکت به اعدام محکوم میشود  خود در مهیهان  
توهمه  کهنهنهدگهان بهود  او کهه سهردبهیهر یهک روزنهامهه  

آلمانر بود  همان روز مطلب تهنهد و    –کارگری انگلیسر  
تیزی علیه بربریت پلیس مینویسد و رهراخهوان اعهتهراض بهه  
عمل شنی  و جنایتکارانه پلیس برای روز بهعهد در سهاعهت  

را مهیهدههد   ”  هر مهارکهت “ هفت و نیم بعدازا ر در مرکز  
پلیس گفته بود که هرگونه برخورد تند را از  هرف تهوهمه   
کنندگان سرکوب خهواههد کهرد  گهرچهه اتهحهادیهه ههای  
زیادی رراخوان توم  داده بودند  اما بدلهیهل ههوای سهرد و  

هزار نفر به رراخوان توم  جواب مهثهبهت    ٣ بارانر آنروز تن ا  
دادند  پلیس شیکاگو در نزدیهکهر تهوهمه  کهارگهران قهرار  

نهویسهنهده کهتهاب ده   Philip Fonerگررت  ریلیپ رانر  
جلدی تاریبچه جنبش کهاگهری آمهریهکها مهیهگهویهد کهه  
ش ردار ش ر شیکاگو نیز در میان توم  کننهدگهان بهوده و  
بعد از اینکه او میتینگ را ترک میکند  مببران پهلهیهس  
که لباس کارگری به تن کرده بودند  به رئیس پلیس خهبهر  
میدهند که ش ردار میتینگ را ترک کرد  اواخهر دقهایهق  

تن از ارراد پلیس بهه تهوهمه     ١٢١ میتینگ بود که تعداد  
نفر از آن ا بهاقهر مهانهده بهودنهد     ٧١١ کنندگان که حدودا  

نزدیک میشوند و دستور متفرق شدن به آن ا داده میهشهود   
  یهکهر  (Samuel Fielden)در حالر که سموئل ریلدن  

ههر  “ دیگر از رهبران کارگری که در جریان دادگاه واقعهه  
دادگاهر شد  سبنانش را به پایان میهرسهانهد  بهه  ”  مارکت 

این درخواست پلیس اعتهراض کهرده و مهیهگهویهد کهه ایهن  
تومعر مسالمت آمیز است  در همیهن ههنهگهام بهمهبهر بهه  
وسد ارراد پلیس پرتاب میگردد و یک تن در جها کشهتهه  

نفر دیگر نیز زخمر میگردند  بهعهدهها    ٢١ میشود و حداقل  
پلیس دیگر نیز در اثر جراحهان عهمهیهاهر کهه بهرداشهتهه    ٢ 

بودند  کشته میشوند  پهلهیهس بسهوی کهارگهران شهلهیهک  
میکند که در نتیوه چ ار تن از توم  کنندگان کشتهه و  

 ده ا نفر دیگر نیز زخمر میگردند  
روز بعد از این واقعه  حکومت نهظهامهر در شه هر           

شیکاگو اعالم میگردد  یدها نفر از رعالین را دسهتهیهگهر  
میکنند و بعد از بازجوئی ای اولیهه هشهت نهفهر از رههبهران  
کارگری را برای نهمهایهش انهتهاهام و گهررهتهن زههر چشهم  

   (Albert Parsons)انتباب میکنند: آلهبهرن پهارسهونهز  
جورج انگل  آگوست سپایز  سموئل ریلدن  مایکهل شهواب   

 Oscar)آدولج ریشر  لهوئهر لهیهنهگ  و اسهکهار نهیهب  

Neebe).   پههال اوریههچPaul Avrich   نههویسههنههده کههتههاب
ههر  “ میگوید کهه جهریهان دادگهاه  ”  تراژدی هر مارکت “ 

( بود  تصمیم گهررهتهه  ٤ )  red scareشرو  اولین  ” مارکت 
شده بود که این رهبران را از بین بهبهرنهد تها دیهگهران درس  
عبرتر بگیرند! جز سمئول ریلدن هیچکدام از مته همهیهن در  
موق  انفوار بمب در بین جمعیت نبودنهد  اعضهای ههیهئهت  
منصفه از میان توار و اررادی کهه مهیهدانسهتهنهد کهدورن  
خایر با این رهبران دارند  برگهزیهده شهده بهودنهد  قهانهر  
رریتر به وکیل مداره  نهمهیهداد کهه از شهاههدیهن سهوال  

بکند  وکیل پلیس هرچه میبواست  بر عهلهیهه مهته همهیهن   
ژوئهن    ٧١ حتر بیربد به مونو   میهگهفهت  دادگهاه روز  

شرو  به محاکمه این هشت تهن از رههبهران کهارگهری    ٢٢ 
آگوست  ول میکشد  هفت تهن بهه اعهدام    ٧١ میکند و تا  

سال زندان با اعمال شاقه مهحهکهوم    ١١ و اسکار نیب نیز به  
میگردند  وکیل مدار  تاانای دادرسر مودد از دادگهاه  
عالر آمریکا میکند که این دادگاه به این خواسهت جهواب  
منفر میدهد  جنبش کارگری اروپا و آمهریهکها بهغهیهر از  
ترنس پاودرلر و دور و بری ایش یکپارچه اعهتهراض بهه ایهن  
احکام میگردد  چهنهد روز قهبهل از اجهرای حهکهم اعهدام   
دادگاه حکم اعدام دو نفر  شواب و ریلدن  را به حهبهس ابهد  

مهعهروف بهه    ١٢٢٢ نهوامهبهر    ١١ تالیل میدهد  روز جمعهه  
آلبرن پهارسهونهز  جهورج    –جمعه سیاه  چ ار تن از مت مین  

انگل  آگوست سپایز و آدولج ریشر به دار آویبته میهشهونهد  
سال سن داشت نیز در سلهولهش    ٧٣ و لوئر لینگ که تن ا  

به گفته پلیس دست به خودکشر میزند  تعهدادی بهر ایهن  
نهوامهبهر    ١٣ باورند کهه او را در زنهدان مهیهکهشهنهد  روز  

هزار نفر به خیابان ای شیکاگو آمهدنهد تها    ١١١ نزدیک به  
شاهد تشی  جنازه این رهبران باشند  ههزاران کهارگهر جهنهازه  

 این رهبران را تا گورستان همراهر کردند  
یک روز بعد از اینکه مهاهبهره    ١٢٣٣ ژوئن    ٧٢ در           

ای به یادبود این قربانیان در گورستانر که این رهبهران بهه  
خاک سپرده شده بودند  ساخته شد  ررماندار ایلهنهویهز جهان  

در رهرمهانهر شهواب   (John Peter Altgeld)پیتر آلتگلد  
و ریلدن را همراه با لوئر لینگ عفو میکنهد و مهیهگهویهد  
که این ا و رراایشان که اعدام شدند آدمه های بهیهگهنهاههر  
هستند که قربهانهر کهدورن قهانهر و ههیهئهت مهنهصهفهه  

 دستچین شده بودند  
مهه کهارگهران یهکهر از    ٤ در میلواكر نیهز روز           

واحدهای شوالیه ها دست به راهپیمائر میزنند  آن ا یهکهر  
از کارخانه های آبوو سازی را موبور به تعطیلر کهردنهد   

مه  که روز بعد از واقهعهه ههر مهارکهت بهود     ١ روز بعد   
پلیس بطرف کارگران حرکت میکند و دستور مهیهدههد کهه  
از جلوی کهارخهانهه مهتهفهرق شهونهد  کهارگهران مهاهاومهت  
میکنند و در نتیوه پلیس به کارگران شهلهیهک کهرده كهه  

نفر را که هشت تن از کهارگهران مه هاجهر له هسهتهانهر و    ٣ 
 آورد    دیگری کارگر آلمانر بودند را از پای در مر 

 

کارگران دوباره خدود را 
 سازمان میدهند

جنبش كارگری آمری ا قهبهل از تصهمهیهم كهنهگهره           
را ههم    ١٢٣١ انترناسیونال دوم قصد داشت روز اول ماه مهه  
و هم مهطهرح    ٢٢ بمناسبت بزرگداشت جانباختگان وقای  مه  

ساعته در یك سط  عهمهومهر    ٢ كردن دوباره مطالبه روزكار  
و وسیعتر گرامر بدارد  رهدراسهیهون در کهنهگهره دسهامهبهر  

ساعته را بهه بهحهث    ٢ خود بار دیگر مطالبه روزکار    ١٢٢٢ 
گداشت  تصمیم گررته شد که  باه کارگر متهشهکهل در  

سهاعهتهه را بهه اجهرا خهواههد    ٢ روزکار    ١٢٣١ اول ماه مه  
گداشت   باه کارگر تن ا یک سال و نهیهم وقهت داشهت  
که به استاهبهال ایهن روز بهرود  بهرای ایهن مهنهظهور یهک  

سازماندهر و کمپینر رشرده  زم بود  چ ار روز مبهتهلهج  
را برای راهپیمائر خیابانر در نظر گررتند که خهودشهان را  

آماده کهرده بهاشهنهد  روز تهولهد جهورج    ١٢٣١ برای اول مه  
  روز اسهتهاهالل  ١٢٣١ و    ١٢٢٣ رهوریهه    ٧٧ واشنگتن در  
  و روز کارگر  لهیهبهر دی( در  ١٢٢٣ ژوئیه    ٤ آمریکا در  

  در اولین روز انهتهبهاب شهده   ١٢٢٣ اولین دوشنبه سپتامبر  
گردهمائر نسهبهتها بهزرگ در شه هرههای مهبهتهلهج    ٧٤١ 

  ٣١١ ژوئههیههه    ٤ بههرگههزار گههردیههد  در گههردهههمههائههیهه ههای  
گهردههمهائهر بهدیهن    ٤٧١ گردهمائر و در لیبر دی بیش از  

مناسبت برگزار گردیهد  کهارگهران در ایهن گهردههمهائهیه ها  
ردراسیهون بهه    ١٢٢٢ قطعنامه در حمایت از مصوبه کنگره  

تصویب رساندند  کهارگهران یهدهها پهیهام ههمهبهسهتهگهر و  
حمایت از کارگران کشورهای اروپائر از جمله انگهلهسهتهان   

 ررانسه و آلمان دریارت کردند  
 

اول ماه مه روز جدهداندی 
 کارگر

در ابههتههدای ایههن نههوشههتههه گههفههتههم کههه یههکههر از           
راکتورهای م م در مبارزه کارگران توهربهه مهورهق اسهت   
رزا لوکزامبرگ میگوید که کارگهران اسهتهرالهیها در سهال  

سهاعهتهه    ٢ تصمیم میگیرند برای مطهالهبهه روزکهار    ١٢١٢ 
آوریل کار را تعطیل کرده و بهه شهادی بهپهردازنهد     ٧١ روز  

قرار بود که راد همان سال این اقدام یورن بهپهدیهرد  امها  
تأثیر این اقدام چنان عظیم بود که از آن بهه بهعهد تصهمهیهم  
میگیرند هر سال این عهمهل را تهکهرار کهنهنهد  لهیهبهر دی  
آمریکای شمالر هم تاریبا یک چنیهن سهرنهوشهتهر دارد   

تصمیم میگیرند کهه روزی را بهه    ١٢٢٧ کارگران در سال  
احترام کارگر جشن بگیرند  مارش آن سال چهنهان تهأثهیهری  

اتحادیه مهرکهزی  “   ١٢٢٤ بر کارگران میگدارد که در سال  
تصمیم میگیرد هر ساله ایهن عهمهل را در اولهیهن  ”  آمریکا 

دوشنبه سپتامبر تکرار کنند  چنانکه امروز لیهبهر دی روز  
تعطیلر کارگر در آمریکای شمالر اسهت  گهرچهه لهیهبهر  
دی حایل مبارزه کارگران بود  اما امروز به روزی بهرای  
جدا کردن  باه کارگر آمریکای شمالر از  باهه کهارگهر  

 ج انر بدل شده است  
کنگره پاریس انترناسیونال دوم  در واقه  کهنهگهره           

تصمهیهم مهیهگهیهریهد کهه در حهال    ١٢٢٣ مؤسس( در سال  
سهاعهتهه    ٢ حانر م مهتهریهن مهطهالهبهه کهارگهران روزکهار  

بههه نهمههایههنهدگههر از   Lavigneمهیههبهاشههد  ریهمههونههد لههویهن  
” ردراسیون انومن ای کارگران و اتحادیه های کهارگهری “ 

ررانسه قطعنامه ای را به کنگره مهیهبهرد کهه خهواههان در  
ساعته میبهاشهد  او از کهنهگهره    ٢ دستور گداشتن روزکار  

میبواهد که این خواست بصورن یک اعهتهراض دسهت از  
کار کشیدن هماهنگ در سراسر ج ان به نمایش گهداشهتهه  

 Hugh McGregorشود  نماینده آمریکا هیو مکگرگر  

كه در واق  نماینده سمهوئهل گهامهپهرز بهود و خهود جهنهبهش  
 كارگری آمری ا كسر را بعنوان نماینده رسمر به آن 

 
 كنگره نفرستاده بود  به ا ال  کنگره رساند که کارگران    
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آمریکا قصد دارنهد روز اول مهاه مهه را در اعهتهراض بهه  
سهاعهتهه دسهت بهه    ٢  و نر بودن ساعان کار و روزکار  

راهیپمائر بزنند و خواست که انترناسیونال نهیهز ایهن روز را  
  ١٢٢٢ اول ماه مه در بزرگداشت سالگهرد وقهایه  مهاه مهه  

برگزیند  کنگره این پیشن اد را پدیررت و قهطهعهنهامهه ای  
  ١٢٣١ بتصویب میرساند مبنر بر اینکه روز اول مهاه مهه  

ساعته  کارگران همه کشهورهها بها    ٢ برای مطالبه روزکار  
در نظر گهررهتهن شهرایهد مهوجهود در کشهور مهربهو هه در  
مراسم ای اول مه شرکت کهنهنهد  ههمهیهن انهارهه کهردن  

بها در نهظهر گهررهتهن شهرایهد مهوجهود در کشهور  “ قسمت  
بود که راه را برای تفسهیهرههائهر بهاز گهداشهت و  ”  مربو ه 

  ١٢٣١ تعدادی از اتحادیه های کارگری انگلیس در سهال  
کهارگهران اروپها     ١٢٣١ اقدامر نکردند  در اول مهاه مهه  

استرالیا و آمریکای شمالر دست از کهار کشهیهدنهد و در  
خیابان ای ش رهای کشورهای مهربهو هه بهه راههپهیهمهائهر  

چهنهان    ١٢٣١ پرداخهتهنهد  تهأثهیهر اعهتهصهاب اول مهاه مهه  
تکاندهنده بود که کارگران تصمیم میگیهرنهد ایهن اقهدام را  

سهاعهتهه خهود    ٢ هر سال تکرار کنند  تا به مطالبه روزکار  
دست بیابند  النور مارکس در سبهنهرانهر اش در اول مهاه  

بهه یهاد دارم کهه  “ در هاید پهارک مهیهگهویهد:    ١٢٣١ مه  
  ٢ زمانر ده دوازه نفری ایهنهوها بهرای مهطهالهبهه روز کهار  

ساعته جم  میشدیم و سال بعد این ده دوازده نفهر بهه چهنهد  
ید نفر میرسید و سهال بهعهد بهه چهنهدیهن ههزار نهفهر و آن  
چندین هزار نفر اكنون به ایهن عهظهمهتهر تهبهدیهل شهده کهه  

 ”مشاهده میکنید! 
  ٢ گرچه اول ماه مه از دل مهبهارزه بهرای روزکهار           

ساعته متولد شد  اما حتر آنوا که کارگهران بهه روزکهار  
کمتر از آن هم دست یارتهنهد  ایهن روز را بهعهنهوان سهمهبهل  
مبارزه بر علیه نابهرابهری گهرامهر مهیهدارنهد  اول مهاه مهه  
سمبل مبارزه و اتحاد کارگران است  امهروز دیهگهر در اول  

ساعته مهطهرح نهمهیهگهردد     ٢ ماه مه لزوما مطالبه روزکار  
برای مثال در سال ای گدشته در ایهران مهطهالهبهاتهر چهون  
لغو کار قراردادی  ارزایش دستمزد  کاههش سهاعهان کهار  
روزانه  آزادی تشکل کارگری  برسمیت شناختهه شهدن اول  
ماه مه  بیمه بیکاری و لیره مطرح گردیده اند  قطهعهنهامهه  
کنگره زوری  انترناسیونال دوم درباره اول ماه مه مهیهگهویهد:  

نمایش مصمم خواست  باه کهارگهر بهرای از بهیهن بهردن  “ 
اما متأسفانه امروز در برخر جاهها بها  ”.  اختالران  بااتر 

وجود زمینه برای  رح مطهالهبهان جهنهبهش کهارگهری  بهه  
یههک روز تههعههطههیههل یههرف بههدل شههده اسههت  حههتههر در  
کشورهایر هم آن را در روزهای آخر ههفهتهه و یها بهعهد از  
کار واگدار میکنند که کار نبوابد  رسهالهت اول مهاه مهه  
خواباندن کار به نشانه اعتراض بود  البته که بایهد اول مهاه  
مه تعطیل رسمر باشد  اما در عین حال بایهد در ایهن روز  
با برگزاری مراسمه های مهبهتهلهج بهر تضهاد  هبهاهاتهر و  
خواست ای ایلر  باه کارگر انگهشهت گهداشهتهه شهده و  

 تأکید شود  
 

——- 
 پاورقر 

( مبارزه بر سر کاهش ساعان کهار روزانهه الهبهتهه کهه  ١ ( 
  ١٢١٢ مبت  جنبش کارگری آمهریهکها نهبهود  در سهال  

جنبش کارگری استرالیا مطالبه کهاههش سهاعهت کهار را  
علنا مطرح کرده بود  و یا مبارزه بر سهر کهاههش سهاعهت  

سهاعهت    ١١ مصهوبهه  “ ساعت باعهث تصهویهب    ١١ کار به  
روزانه در انگلیس میگردد که ساعان کار هفهتهگهر  ” کار 

  ١١ روز    ٢ در ش رکه های کهوچهک و روسهتهاهها را بهه  
ساعته و تعطیلر یکشنهبهه هها بهرای بهه جها آوردن آئهیهن  
مدهبر  تالیل میدهد و در ش رهای ینهعهتهر  آنهوها کهه  
رشد سرمایه داری مدهب را وادار به عاهب نشهیهنهر کهرده  

ساعته تالیل یارت  امها بهرای بهررسهر    ١١ روز    ٢ بود  به  
ریشه های اول مه  من سعهر کهردم وارد جهزئهیهاتهر کهه  
 میتواند به این مونو  مشب  بیربد باشد  پرهیز کنم  

 در زمهان عهاهد قهرارداد بههیهن تشهکهل کهارگهری بهها    ٧ ( 
مدیریت  اگر به توارق نرسند  دو احهتهمهال وجهود دارد  یها  
پس از  هر مهراحهل قهانهونهر  کهارگهران وارد اعهتهصهاب  
میشوند  و یا یک احتمال دیهگهر ایهن اسهت کهه قهبهل از  
اعالم اعتصاب از سوی تشکل کارگری  مهدیهریهت اعهالم  

بههکههنههد کههه در ادبههیههان کههارگههری بههه آن  ”  اعههتههصههاب “ 
Lockout   میگویند  در این مرحله مهدیهریهت مهحهل کهار

 کارخانه  کارگاه  مدرسه  بیمارستان و لیره( را تهعهطهیهل  
میهکهنهد  در ایهن مهرحهلهه ههم در واقه  کهارگهران ههمهان  
کارهائر را کهه در مهواقه  اعهتهصهاب  پهیهکهت و مهیهز  

 ا العان و لیره میکنند  انوام میدهند  
 کنگره انترناسیونال دوم در واق  این روز را بهعهنهوان روز    ٣ ( 

ج انر کارگر پیشن اد نکرد  بلکه آن را رهاهد بهرای اول  
 پیشن اد کرد    ١٢٣١ ماه مه  

 ( ٤ )Red Scare   را به دوره هائر در آمریکها مهیهگهویهنهد
که از وحشت کمونیسم هیئت حاکمه از سایهه خهودش ههم  
میترسد  در این دوره هها ههر کسهر را کهه از نهظهرشهان  
مشکوک بنظر برسد دستگیر میکنند  نشریان چهپه ها را  
توقیج میکنند  تشکالن دمکراتیک را مورد حملهه قهرار  
میدهند و رههبهران کهارگهری را جهزو لهیهسهت سهیهاه قهرار  
میدهند  به کالمر دیگر یک جو ارعاب تمهام مهعهنها بهر  

 ,A Beautiful Mindجامعه حاکم میکنند  ریلم ای  

مثال ای خهوبهر از ایهن دوره   Guilty by Suspicionو  
 ها را به نمایش میگدارند  

=== 
 در نوشتن مطلب با  از مناب  زیر استفاده شده است: 

–  The History of May Day, Alexander 
Trachtenberg 

– May Day:  A short  histo ry of  the 
International workers’ Holiday  ١٢٢٢  – 

 ١٣٢٢ ,Philip S. Foner 
– What are the origins of May Day? Rosa 

Luxemburg 
– Anarchy and the Knights, Terence 

Powderly 
– Eleanor Marx’s Speech at the First May 

Day Hyde Park, 
– May Day: Made in America, Joseph North 
– Western Labor Parades, New York Times 

May  ١٢٢٢ , ٧ 
 ٧١١١ آوریل  

بهه چها     ٢ شماره  ”  كارگر كمونیست “ اولین بار در نشریه  
 رسید  

 
 

اول مه لحظه تولد 
 روزی بزرگ

 
ببشهر از کهارگهران یهکهر از مهعهادن    ١٢٣١ * در سال  

 لال سنگ در اعتراض به  هو نهر بهودن سهاعهان کهار  
  ١١ کنند و دولت به خواست آن ا مهبهنهر بهر    اعتصاب مر 

 دهد    ساعت کار تن مر 
 

تصهمهیهم مهیهگهیهرنهد    ١٢١٢ * کارگران استرالیا در سهال  
روزی را در مطالبه روز کار هشت ساعته جشن بگهیهرنهد و  

 کنند    آوریل را انتباب مر   ٧١ روز  
 

گهویهد: اولهیهن مهیهوه جهنهگ    * مارکس در کاپیتال مهر 
 ساعت کار در روز بود    ٢ داخلر در آمریکا تولد جنبش  

 
  ١٢٢٢ در سهال   «اتهحهادیهه مهرکهزی آمهریهکها »* کنگره  
ای دربههاه روز کهار هشهت سههاعهتههه بههتهصههویههب    قهطههعهنههامهه 

رساند  دو هفته بعد از آن کنگره ژنو انتهرنهاسهیهونهال اول    مر 
ای که توسد مارکس نوشته شده بود  بهتهصهویهب    قطعنامه 

از آنهوها کهه کهارگهران آمهریهکها خهواههان  »رساند که    مر 
روزکار هشت ساعته هستند  کهنهگهره ایهن خهواسهت را بهه  

در   «کهنهد    یک خواست ج انر  باه کارگهر تهبهدیهل مهر 
هزار نفر از کنگره آمهریهکها    ١١ همان سال توماری با امضا  

 خواهد که روزکار را به هشت ساعت تالیل بدهد    مر 
 

سهاعهت کهار را    ٢ ایالت ایلنویز قانون    ١٢٢٢ * در مارس  
آیهد     گدراند ولر به د ئلر هیچوقت بهه اجهرا در نهمهر   مر 

کارگران کارخانه مک کورمیک در اول مهاه مهه ههمهان  
 کشند    ساعت کار دست از کار مر   ٢ سال بعد از  

 
* جهورج ادمهانسهتهون  دبهیهر اتهحهادیهه بهنهاهها و نهوههاران   

رهدراسهیهون کهار    ١٢٢٤ ای به موم  سا نه سهال    قطعنامه 
روز    ١٢٢٢ برد مبنر بر اینکه از اول مهاه مهه    آمریکا مر 
رسهد     ساعت است  قطعنامه بهتهصهویهب مهر   ٢ کار قانونر  
های کار  بزرگهتهریهن تشهکهل کهارگهری آن    رهبری شوالیه 

دوره آمریکا  از این خواست نه تن ا حمهایهت نهکهرد  بهلهکهه  
شدیدا برعلیه آن جنگید  رهبر اتحادیه لهوکهومهتهیهورانهان در  

ههای    مبالفت با روزکار هشت ساعهتهه ههمهصهدا بها رسهانهه 
آمریکا گفت که کم کردن ساعان کار یعنهر ارهزودن بهر  

 سر ساعان ولگردی کارگران! 
 

ههزار نهفهر در آمهریهکها    ١١١    ١٢٢٢ * در روز اول مهه  
بنوعر  شرکت در راهپهیهمهائهر  دسهت از کهار کشهیهدن   
 جشن گررتن و لیره( به این رراخوان جواب مثبت دادند  

 
   هزار نفهر از کهارگهران    ٢    ١٢٢٢ در روز سوم مه

 های شیکاگو در ماابل   یکر از کارخانه 
  
    کارخانه در حال 



 ٠١٤  شماره    -چهارم   دوره    11     کارگر کمونيست 

     اعتصاب مک کورمیک به سبنان یهکهر از
دادند کهه اعهتهصهاب    رهبران کارگری گوش مر 

شکهنه ها قصهد وارد شهدن بهه کهارخهانهه مهک  
کورمیک را داشتند و با اعتصهابهیهون وارد نهزا   
لفظر شهدنهد  پهلهیهس بهه روی کهارگهران آتهش  
 گشود و چندین نفر را زخمر و به قتل رساند  

 
های کارگری در اعتراض به این وحشهیهگهیهری    * اتحادیه 

پلیس  کارگران را به یک میتهیهنهگ بهزرگ در مهرکهز  
هر مارکت برای روز بعهد رهراخهوانهدنهد  در دقهایهق اواخهر  
میتینگ بود که بمبر در میان پلیهس مهنهفهوهر شهد کهه  
چندین نفر کشته و ده ا نفر نیز زخمر شهدنهد  پهلهیهس بهه  
توم  کارگران آتش گشود و چهنهدیهن نهفهر جهانشهان را از  

 دست دادند  
 

مههه در    ١ * یههک مههیههتههیههنههگ اعههتههرانههر بههرای روز  
میلواکر رراخوان داده شده بود که پلیس به آن ههم حهمهلهه  

 تن از کارگران را باتل رساند    ٣ کرد و  
 

تن از رهبران کارگران را بهه اعهدام و    ٢ * دادگاه نمایشر  
سال زندان با اعمال شاقه محکهوم کهرد     ١١ یک تن را به  

چ ار تن از این رهبران در روز جهمهعهه مهعهروف بهه جهمهعهه  

به دار آویبته شدند  یهک تهن    ١٢٢٢ نوامبر سال    ١١ سیاه  
را پلیس در زندان باتل رساند  حکم اعدام دو تن دیهگهر بهه  

 حبس ابد تالیل یارت  
 

استاندار جدید ایلنویز  در یهک سهبهنهرانهر    ١٢٣٣ در سال  
گفت که دادگاه این ارراد یک تو ئه بهوده و ههیهچهکهدام  
از این ا در انداختن بمب شرکت نکرده بهودنهد  او در یهک  

 تن باقیمانده را آزاد کرد    ٣ ررمان  
 

ردراسیون کار آمریکا بهحهث روز    ١٢٢٢ * کنگره دسامبر  
گهدارد  ایهن کهنهگهره    کار هشت ساعته را بهه بهحهث مهر 

رسهانهد کهه از اول مهاه مهه    ای را بتهصهویهب مهر   قطعنامه 
بهاشهد  و    ساعهت مهر   ٢ روز کار قانونر در آمریکا    ١٢٣١ 

کهنهد:    روز را بعنوان کمپین قبل از آن روز انهتهبهاب مهر   ٤ 
(  روز  ٣١ و    ٢٣ رهوریهه    ٧٧ روز تولد جورج واشهنهگهتهن   
( و روز کهارگهر  ٢٣ ژانویه    ٤ استاالل آمریکا از انگلیس   

(  تا قبل از اول مهه  ٢٣ در آمریکا  اولین دوشنبه سپتامبر  
یک کمپین رشرده کارگهران را بهرای ایهن روز آمهاده    ٣١ 
 کند    مر 

* کنگره اول انتهرنهاسهیهونهال دوم بهنهابهه خهواسهت نهمهایهنهده  
کارگران ررانسه تصمیم گررت که روزی را بهه مهطهالهبهه  

انهتهبهاب کهنهد     ١٢٣١ روز کار هشهت سهاعهتهه در سهال  

  ١٢٣١ ررستاده آمریکا از کنگره خواست که روز اول مهه  
را بها کهارگهران آمهریهکها جشهن بهگهیهرد  و کهنهگهره ایهن  

 درخواست را پدیررت  
 

بهه    ١٢٣١ * النور مارکس  دختر کارل مارکس( در سال  
ای    ساموئل گامپرز  رهبر ردراسیهون کهار آمهریهکها( نهامهه 

نویسد و پیام رهبران کارگهری حهانهر در جشهن تهولهد    مر 
سالگر انگلس را مبنر بر اینکهه کهارگهران آمهریهکها    ٢١ 

بزرگترین س مر در توده گیر کردن مبارزه بر سر روز کهار  
 رساند    اند را مر   هشت ساعته داشته 

 
بهر روحهیهه مهبهارزاتهر    ١٢٣١ * تأثیهر روز اول مهاه مهه  

کارگران چنان عظیم بود که کنگره بعهدی انهتهرنهاسهیهونهال  
دوم روز اول ماه مه را بعنوان روز ج انر کارگر بهرگهزیهد و  
از آن به بعد هر ساله این روز توسد کارگران جشن گهررهتهه  

 شود    مر 
 *روز اول ماه مه در آمریکا روز کارگر نیست! 

جهوانهان  “ در نشهریهه    ٧١١١  این مطلب اولین بار در سهال  
  ویهژه نهامهه اول مهاه مهه آن سهال  ١٣١ شماره  ” کمونیست 

 چا  شد ( 

و در آسقانه روز  ٤٩درسها و تجارب اعقراضا  کارگران و معلمان در سال 
 جهانی کارگر!
 نسان نودینیان

درس ا و توارب اعترانان کارگران و معلمان در سهال 
 و در آستانه روز ج انر کارگر! ٣٤

در  ١٣٣٤مراسم روز ج انر کارگر در ایران در سهال 
شرایطر برگزار شد کهه  تهحهرک بسهیهار گسهتهرده و 
وسیعهر در عهریهه مهبهارزان کهارگهران  مهعهلهمهان و 

 پرستاران در جریان بود  
 ٢در  ٣٤نوشته زیر تحت عنوان "روز ج انر کهارگهر 

 ٣٤پرده"! جمعبندی  رضای سیاسر و اعترانر سال 
 است  

 پرده! ٨در  ٤٩روز جهانی کارگر 
مردم و جامعه در ایران از تدارک روز کارگر تا پایهان 
روز کارگر هفته جدال و کشمکش  بفاتر را پشت سر 
گداشتند  روزهای سبت  اعتراض و انرژی با قلب ای 

انساندوستانه به نمایش درآمد  دوستان و دشمنان مهردم 
آزمایش شدند  و محک زده شدند  اعتماد به دوسهتهان 
مردم و کارگران محکمتر شد  تنفر از دشهمهنهان مهردم 
دولت  ن ادهای سرکوبگر عمیق تر شهد  یهج بهنهدی 
 بااتر باردیگر در دل جهدال اجهتهمهاعهر و خهیهابهانهر 
حودنمایر کرد  در یک سمت این جدال میلیون ا نهفهر 
از جوانان  کارگران و معلمین و خهانهوادههایشهان و در 
قطب مبالج دولت و ارگان و نه هادههای وابسهتهه  در 
ماابل هم یج آرایر کردند  هفته الت هاب! ههفهت روز 
رو در رویر در تاریغ مبارزه  بااتر ثبهت شهد  ههفهت 
روز پ ر از جدال  بااتر هه سیاسر ماتریال کارر بهرای 
سناریو نویس ای تاتر و نمایش و رهیهلهم و داسهتهان را 
تامین کرد  ارق جدال  بااتر هه سیهاسهر در جهامهعهه 
درخشید و پتانسیل با یر از نمایش و قدرن اعهتهراض 
به جنبش سیاسر عدالتبواهانه  جنبش برای معهیهشهت 
و منزلت تزریق شد  و کارهای بزرگ و توقعهان بها  

 نیز به میدان آمده اند 
 پرده اول:

تههوههمهه  هههای گسههتههرده اعههتههرانههر مههعههلههمههیههن کههه 
اعترانهاتشهان را از به همهن شهرو  کهرده و در اولهیهن 

اسفند دسهت بهه تهوهمهعهان  ١١روزهای اسفند و سپس 
سهراسهری زده بهودنههد  رضهای اعهتهرانههر جهامهعهه را 
معمهاری کهردنهد  مهعهلهمهان خهواههان ارهزایهش حهاهوق  
استبدام معلمان پیمهانهر  آزادی تشهکهل و اعهتهراض  
آزادی معلمان زندانر و برخر دیگر از خهواسهت ههای 
روری خود بودند  خواست های معلمان خهواسهت ههای 
کارگران و اکثریت مردم را نهمهایهنهدگهر مهیهکهرد  از 

 ٢١تومعان لعلمین در بیش از  ٣٣اوایل رروردین ماه 
ش ر گسترده و وسی  بها حهمهایهت مهردم  و بهبهشه های 
زیادی از محصلین و دانشوویان شرو  و ههنهوز ادامهه 

 دارد 
 پرده دوم:

اعهتهصهاب ٣  رهروردیهن ٣٣تداوم اعتصابان کارگری 
 اعتصاب کارگران شرکت سهاخهتهاریهنهعهت یهکهر از 
شهرکههت هههای پههیههمههانههکههاری پههتههروشههیههمههر مهه ههابههاد( ه 
 اعتصاب کارگران ج اد نصر خوزستان  ه  اعهتهصهاب 

روزه کارگران شه هرداری مهنهطهاهه یهک کهرمهانشهاه ٤
 توم  و اعتراض  ١١ شرکت پیمانکاری نوین( و 

 اعتصاب: اعتصاب بزرگ کارخانه  ١: ٣٣اردیب شت
 ١6 صفحه   
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اردیهبه هشهت مهاهه  ٧١و ٧١سنگهبهران  در روزههای  
 ٧٧اعتصاب کارگران سنگ آههن مهرکهزی بهارهق هه 

اردیب شت اعتصاب لدای کارگران کهارخهانهه سهیهمهان 
دشتستان وارد هشتهمهیهن روز شهد هه اعهتهصهاب لهدای 

اردیهبه هشهت: اعهتهصهاب ١٣کارگران سیمان دشتستهان هه
کارگران بزرگترین معدن سنگ آهن کشور در بهارهق  

 مورد توم  اعترانر  ٧٢
اعتصاب؛ اعتهصهاب رانهنهدگهان مهعهدن  ١١:  ٣٣خرداد 
 ١گل گ ر سیرجان ه ادامه اعتصاب بیش از  ٤شماره 

هزار نفر از کارگران در بارق و نرورن ایوهاد تشهکهل 
معدن چیان ه اعتصاب وتومعان اعهتهرانهر کهارگهران 
کارخانه یک و یک دریک ماه گدشته هه اعهتهصهاب 
کارگران کارخانه  وب آهن اردبیل ه اعتصاب کارگران 

مههیههن روز ٧٧خههدمههان شهه ههری شهه ههرداری اهههواز هههههه 
هزار نفر کارگران معدن سنگ آهن مرکهزی ٤اعتصاب

نفر از کارگران سد بنیربه دلهیهل  ٤١١بارق ه اعتصاب 
نهفهرکهارگهرنهورد  ١٧١١عدم پرداخت حاوق ه اعتهصهاب 

پروریل ساوه برای دستیابر به مطالباتشان ه اعهتهصهاب 
پهارس جهنهوبهر ه  ١٧کارگران شرکت جیسون در رهاز 

اعتصاب کارگران سیمان جوین جغهتهای( هه اعهتهصهاب 
رانندگان بونکر حمل سیمان ه توم  اعترانر پرستاران 

نفر از پهرسهتهاران  ٣١١برای ارزایش دستمزدها؛ بیش از 
بیمارستان خمینر دست به تهوهمه  اعهتهرانهر زدنهد و 
خواهان ارزایش دستمزد و برخر دیگر از خواست ههای 
خود شدند هه توم  و راه پیمایهر اعهتهرانهر کهارگهران 
رهو د زاگههرس کهردسههتههان در سهنههنههدج  ههههه اعههتههصههاب 
کارگران پتروشیمر تبریز ه اعتصاب رانهنهدگهان مهعهدن 

گل گ ر سیرجان ه ت ران؛ اعتصاب در بهبهش  ٤شماره 
 توم  اعترانر  ٤٣بارگیری ررودگاه م رآباد ه و 

: اعتصاب کارگران سد بنیر مریوان ه اعتصهاب ٣٣تیر 
در عسلویه ه  ١٢و  ١٢جمعر از کارگران در رازهای 

ادامه اعتصاب آهن رروشان بهازار ته هران هه اعهتهصهاب 
وتوم  کارگهران مهعهدن الهبهرز شهرقهر دراعهتهراض بهه 
خصویر سازی ه پایان تحصن کهارگهران پهتهروشهیهمهر 

تهیهر:  ٣های کهاررهرمها هه  تبریز بدون عملر شدن وعده
نفر از کارگران پیمانر ببش تعهمهیهران  ١١١١تا  ٢١١

عسهلهویهه در  ٣و  ٧و  ١پارس جنوبر در رهازههای 
 باه ای پارس جهنهوبهر دسهت بهه  ١٧ماابل ساختمان 

 مورد توم  اعترانر  ٣١توم  اعترانر زدند 
اعتصاب: اعتصاب کارگران ورزشهگهاه  ١١: ٣٣مرداد 

سردار جنگل ه اعتصاب وتوم  کارگران نهیهشهکهرههفهت 
تپه ه اعتصاب در شهرکهت سهاحهل سهازان هه اعهتهصهاب 
کارگران شرکت س ند آ ر کرمانشاه ه اعتصاب وتومه  
کارگران موتم  کشت وینعت هفت تپهه هه اعهتهصهاب 

کارخانه سنگ بری ایهفه هان هه اعهتهصهاب ٤١بیش از 
در موتم  پهتهروشهیهمهر  (LD)کارگران واحد پلیمری 

بندرامام ه شهشهمهیهن روز اعهتهصهاب کهارگهران شهرکهت 
ریسندگر پرریس ه اعتصاب رانندگان اتهوبهوس مسهیهر 
میدان آزادی ه اعهتهصهاب کهارگهران رهو د آ ربهایهوهان 

مهورد  ٤١دراعتراض به واگداری به ببش خصویر ه 
 توم  اعترانر 

اعهتهصهاب: پهنهوهمهیهن روز اعهتهصهاب  ٣:  ٣٣ش ریهور 
کارگران کارخانه کاشر گیالنا! ه اعتصاب کهارگهران 
معدن  لال سنگ البرز لربر هه اعهتهصهاب کهارگهران 
کارخانه نکاسفال ه اعتصاب کارکهنهان واگهن پهارس ه 
اعتصاب کارگران در ش رک ینعتر یفادشت استان 

 ١١البرز ه اعتهصهاب کهارگهران شهرکهت بهام ته هران هه 
ش ریور تداوم تحصن کارگران معدن بارق هه اعهتهصهاب 
اخطاری کارگران پتروشیمر رور ه اعتصاب کهارگهران 

 مورد توم  اعترانر  ٣١سد گلورد ه 
اعتصاب: کارگران لوله ونهورد یهفها بهار  ٢:  ٣٣م ر 

دیگر دست به اعتصاب زدند  هه کارگران لوله و نهورد 
م ر ماه دست به اعهتهصهاب زده  ٧٢یفا از روز شنبه 

 ١٢و  ١٢اند ه اعتصاب کارگران پیمانکاری رازهای 
عسلویه ه تداوم اعتصاب کهارگهران کهارخهانهه کهاشهر 
گیالنها هه اعهتهصهاب کهارگهران رنهگهیهن نه  سهمهنهان ه 

ه   اعتصاب کارگران روزم زد کارخانه نیشکر هفت تهپهه
مههورد تههوههمهه   ٧١اعههتههصههاب در نههیههروگههاه گههنههاوه ههه 

 اعترانر 
اعتصاب: اعهتهصهاب کهارگهران شه هرداری  ٧:  ٣٣آبان 

شادگان ه اعتصاب کارگران روزمزد ساختمان در حهال 
آباد در اعتراض به پرداخت نشهدن  ساخت اداره پست خرم

 مورد توم  اعترانر  ٧٢ارتاده ه  حاوق عاب
اعتصاب: تداوم اعتصاب کهارگهران مهعهدن  ٢:  ٣٣آ ر 

کوشک بارق ه اعتصاب کارگران ش رداری شادگان ه 
اعتصاب کارگران مهعهادن الهبهرز شهرقهر هه اعهتهصهاب 
کارگران پیمانر پتروشمر رور ه اعهتهصهاب کهارگهران 
روزمزد در خیابان  الاانر ت ران ه اعتصهاب کهارگهران 

مورد توم   ٣١معدن زلال سنگ تبت مینودشت ه و 
 اعترانر 

اعتهصهاب: اعهتهصهلهب کهارگهران کهارخهانهه  ٤:  ٣٣دی
کارگر ٣١١سرامیک های ینعتر اردکان ه اعتصاب 

نهفهر از کهارگهران شهرکهت ٢١١واگن پارس ه اعتصاب 
سابیر که در پروژه سدسازی نیروگاه چم شیرگچساران 
ه اعتصاب کارگران کارخانه خودروسازی پارس خهودرو 

مورد توم   ١٧ زیرموموعه گروه خودروسازی سایپا( 
 اعترانر
کههارگههر  ١٧١١اعهتههصههاب: اعههتهصههاب  ٤:  ٣٣به ههمهن 

کارخانه لوله سازی اهواز ه اعتهصهاب مهداوم بهیهش از 
ههای کهارخهانهه سهیهمهان  های پهایهانهه نفر از راننده ١١١

کاشهر »ارومیه ه دو هفته اعتصاب کارگران کارخانه 
نفر از کهارگهران ١١١١در میبد یزد ه اعتصاب  «ارچین

 توم  و اعتراض ١١معدن  رزه ه و 
اعهتهصهاب: اعهتهصهاب مهداوم کهارگهران  ٣:  ٣٣اسفند 

شرکت زاگرس جنوبر هه اعهتهصهاب کهارگهران شهرکهت 
سههازی یههنههایهه  دریههایههر ایههران یههدرا دریههای  کشههتههر

مازندران ه اعتصاب کارگران شرکت های پهیهمهانهکهاری 
مهورد  ٧٢موتم  پتروشیمر بندرامام درماهش هر هه و 

 توم  اعترانر 
: اعهتهصهاب مهداوم و مهتهحهدانهه بهیهش از ٣٤رروردین 
` کارگر نورد لوله یفا ازاواخر رروردین مهاه تها ١١١١

هشههتههم اردیههبهه ههشههت  اواخههر رههروردیههن مههاه تههوههمههعههان 
اعترانر علیه پرداخت نکردن حهاهوق و مهزایها  بهرای 
ارزایش دستمزدها توسد کارگران نساجر قهائهمهشه هر ه 

 رارسیت دورود ه
 پرده سوم:

رشار اعترانان و مبارزان کارگری امسال در عهیهن 
سال به دسهت  ٢حال باعث شد که خانه کارگر بعد از 

و پا بیفتد و رراخوان تظاهران اول مه در ت ران بهدههد  
جم وری اسالمر تغییر نکرده  ایهن نهظهام جهنهایهتهکهار 
وحشر تر و هارتر شده است  این نهظهام ههار اسهتهثهمهار 
وحشر کارمزدی را شدن ببشیده  رهاهر و رهالکهت و 
بر حاوقر مطلق و بیکاری میلیهونهر را بهه جهامهعهه 
تحمیل کرده  اما  آنچه تغییر کرده رشد اعترانهان و 
اعهتهصهابهان کهارگهری اسههت  بهررسهر آمهاری اخهبههار 
تومعان کارگری ماابل مولس نشان مهیهدههد کهه از 

مهورد ٣١  ٣٤تا دهم اردیب شهت  ٣٣رروردین ماه سال 
توم  کارگری ماابل ساختمان مولهس در رسهانهه هها 
گزارش شده است  نکته  قابل توجه در ایهن مهیهان ایهن 
است که تعداد تومعان گزارش شده در ماابل مولس  
در یک ماه و ده روزی که از آلاز سال جدید گدشته 
در مهاهایسهه بها ههمهیهن زمهان در سهال گهدشهتهه رشهد 
چشمگیری داشته است  همچنین رعا ن تشکهل ههای 

و برای دومهیهن بهار  ٣٤اردیب شت  ٢مستال کارگری 
پس از توم  اعترانر م رماه سال گدشته در مهاهابهل 
مولس توم  اعترانر برپا کردند  این رعالین مستال 

ههزار امضهاء  ٤١بها جهمه  آوری  ٣١کارگری سهال 
خواستار برگزاری توم  کارگری در روز کارگهر شهده 
بودند  این کارگران در یک سال گدشته و ههمهچهنهیهن 
در سال جاری با برگزاری دو توم  در ماابل موهلهس  

های با ی تامین مهعهیهشهت و حهاهوق پهایهیهن  به هزینه
کارگران و همچنین یدور احکامر چون اخراج  زندان 
و شالق برای رعالین کارگری  اعتراض کردند  آزادی 

ههای مسهتهاهل کهارگهری از  ها و تشکل رعالیت انومن
های این کارگران است  شیب اعترانهان  جمله خواسته

شهدن گهررهت  ٣٣کارگری در شش مهاههه دوم سهال 
دههد تهعهداد تهوهمهعهان  های منتشهره نشهان مهر گزارش

و بها نهزدیهک  ٣٣کارگران  در شش ماهه  دوم سهال 
شدن به روزهای پایانر سال رشد بیشتری داشته است  

رکهوردار تهعهدا  ٣٣در این میان  م ر و اسهفهنهد سهال 
تومعان برگزار شده ماابل مولهس اسهت  تهعهداد کهل 

رسهد   مورد تهوهمه  مهر ١٧تومعان در این دو ماه به 
تههوههمهه  چههنههد بههاره کههارگههزاران مههبههابههران روسههتههایههر  
معدنکاران البرز لربر  بازنشستگان آموزش و پهرورش 
و رعا ن مستال کارگری که هماهنگ کننده  ومار 

 هزار امضاء بودند  از جمله تومعان برگزار شده د٤١
 ر

 ١٩ صفحه   
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 ها پرستار و معلم نیز د بوده است  ید ٣٣م رماه  
در ماابل موهاس تهوهمه   ٣٣ر روزهای ابتدایر اسفند 

ترین تومعان اعتهرانهر  کردند تا یکر از پر سرو یدا
سال گدشته را به نام خود ثبت کنند  در مهراکهز کهار 
و معادن و کارخانه ها در ینای  پتروشیمر  عسلویهه  
نورد پروریل ساوه اعتصابان کارگری با شرکت هزاران 
کارگر در جریان بوده است  اعتصاب و اعهتهراض وارد 
راز جدید شده  حق  لبر و مبارزه ارزایش دستمزدهها  
حاوق مناسب و رراه به پرچم و شعار ایهلهر جهامهعهه 
تبدیل شده  جامعه و مردم با کارگر  معلهم  پهرسهتهار  
دانشوو و جوانان بیکار علیه ریانت کشر اقتهصهادی 
با قامت بلند ایستاده اند  رریاد معیشت و منزلت همه 
گیر و توده ای شده و به الت اب اونا  سیاسر ارزوده 
است  هژمونر اعتصابان کارگران  تهوهمهعهان ههزاران 
نفری مغلمین و پرستاران رونمایر شهد  رهرنهت ههای 
مناسب برای پهیهشهروی ههای تهوده ای و عهاهب زدن 

 ریانت کشر اقتصادی رراهم شده 
 پرده چهارم:

اردیب شت : مهراسهم روز جه هانهر کهارگهر از  ٢توم  
سوی کارگهران ته هرانهر در مهاهابهل مهوهلهس شهورای 
اسالمر با شعار ارزایش مزد  کهارگهر زنهدانهر مهعهلهم 
زندانر آزاد باید گردد برگزار شد  در گرامیداشت روز 
ج انر کارگر و در اعهتهراض بهه سهرکهوب و رهاهر و 
رالکت و حداقل مزد  کارگران ت رانر دست به توهمه  
در ماابل مولس شورای اسالمر زدند  در این تهوهمه  
که علیرلم رضای امنیتر شدید  نزدیک به یهکهصهد 
کارگر شرکت کرده بودند کارگران شرکت کهنهنهده بها 
 نین شعارهای: کارگر زندانر آزاد باید گردد  معهلهم 
زندانر آزاد باید گردد  کهارگهر مهعهلهم اتهحهاد اتهحهاد  
معیشت منزلت حق مسلم ماست  سرمایه دار حیا کهن 
مملکتو رها کن و    مهاهابهل مهوهلهس را بهه یهحهنهه 
پرشوری از رریاد و اعتراض کارگری در گرامیهداسهت 
روز ج انر کارگر تبدیل کردند  در این توم  سه بهنهر 
بزرگ با شعارها و مهطهالهبهان زیهر در دسهت تهوهمه  

 ١١گهرامهر بهاد اول مهاه مهه   -١کنهنهدگهان بهود: 
هزار ٢١٧اردیب شت( روز ج انر کارگر  مزد خفت بار 

تومانر را تحمل نمر کنیهم  حهداقهل ههزیهنهه زنهدگهر 
  موازان شالق بر علیه ٢١٧١١١مزد کارگر ٣١١١١١

حکم زندان   –  ٧کارگران بازگشت به ع د بربریت است
جعفر عظهیهم زاده و جهمهیهل مهحهمهدی از ههمهاههنهگ 
کنندگان  ومار چ ل هزار نفری اعتهراض بهه حهداقهل 

دریهد  ٣٣درید  تامین تامین  ١ه٣مزد را لغو کنید 
گرسنه گرسنه  در پالکاردهای این توم  نیز شعهارهها 
و مطالبان زیر نوشته شده بود: معیهشهت مهنهزلهت حهق 
مسلم ماست  حکم جعفر عظیم زاده و جمیل مهحهمهدی 
ملغر باید گردد  کارگر کارگر اتحاد اتحاد  کهارگهر 
معلم اتحاد اتحاد  گرامر باد اول ماه مه روز ج هانهر 
کارگر  نه به رالکت نه به تورم  آیا اعتراض به سطه  
معیشت جوابش زندان و شهالق اسهت  کهارگهر زنهدانهر 

تهومهان حهداقهل  ٣١١١١١آزاد باید گردد  هزینه زندگر
درید  ٣٣درید تامین تامین  ١تومان   ٢١٧١١١مزد 

 گرسنه گرسنه و   
 پرده پنچم:

تشکل کارگری و قطهعهنهامهه سهه تشهکهل  ٢قطعنامه 
کارگران و معلمان به مناسبت اول ماه مه روز ج انهر 

ههزار تهومهانهر تهحهمهیهل مهرگ  ٢١٧کارگر: دستمزد 
تدریور بر میلیون ا کارگر است! مفاد این قهطهعهنهامهه 
یدای رسایر علیه ون  موجود اسهت  یهدایهر کهه 
خواست ای اکثریت عظیم جهامهعهه ایهران بهرای داشهتهن 
یک زندگر انسانر و مرره و رارغ از خفاان و ستم و 
تحایر را بیان مر کهنهد یهدائهر کهه اعهالم مهیهکهنهد 

هزار تومانر را نمهر پهدیهرد   ٢١٧دستمزد تحایر آمیز 
از مبارزان و خواست ای بهرحهق مهعهلهمهان و پهرسهتهاران 
قا عانه حمایت میکند  و خواستار لغو موازان اعهدام 
و شالق و آزادی بهیهاهیهد و شهرط کهلهیهه کهارگهران و 
زندانیان سیاسر است  اعالم میکند قهوانهیهن تهبهعهیه  

هرگونه تبعیه  از “ آمیز در مورد زنان باید لغو شود  
بهایهد ”  کارگران م اجر ارغانر و سایر ملیت ا در ایهران

رر  شود  آزادی بر قید و شرط اعتصهاب  اعهتهراض  
راهپیمائر  توم   اندیشه و بیان  احزاب و مهطهبهوعهان 
باید برسمیت شناخته شود  و کار کودکان باید ممنهو  
شود  اعالم میهکهنهد گسهتهرش جهنهگ و جهنهایهت در 
خاورمیانه نتیوه بن بست مناسبان سرمایه داری است 
و کارگران و مردم ج ان را به اعتراض به ایهن شهرایهد 
ررامیبواند  این قطعنامه و یا منشور آزادی جامعه از 
قید خفاان و رار و اتحاد کارگری حول آن از یهکهسهو 
نوید ببش ارار روشن در ماابهل جهامهعهه و از سهوی 
دیگر موجب کابهوس دشهمهنهان مهردم اسهت  نهه رهاهد 
جم وری اسالمر که اپوزیسیهون بهورژوایهر حهکهومهت 
اسالمر نیز از این تحهرک کهارگهران احسهاس بهیهم و 
هراس مر کند  چرا که  باه کارگر با این مهنهشهور 
دورنمای آزادی و بهرابهری را در بهرابهر جهامهعهه مهر 
گشاید و مر خواهد بها نهیهرویهر مهتهحهد و مهتهشهکهل 
بعنوان رهبر مبارزه توده ای برای دستیابر به آزادی و 
رراه پها بهه مهیهدان بهگهدارد و رژیهم اسهالمهر و کهل 
حاکمیت سرمایه را به چالش بکشد  این قطهعهنهامهه و 
یا منشور آزادی جامعه از قید خفاان و راهر و اتهحهاد 
کارگری حول آن از یکسو نوید ببش اراهر روشهن در 
ماابل جامعه و از سوی دیگر موجب کابوس دشمهنهان 
مردم است  نه راد جم وری اسالمر کهه اپهوزیسهیهون 
بههورژوایههر حههکههومههت اسههالمههر نههیههز از ایههن تههحههرک 
کارگران احساس بیم و هراس مر کند  چرا که  باه 
کارگر با این منشور دورنمای آزادی و بهرابهری را در 
برابر جامعه مر گشاید و مر خواهد با نیرویر متحد 
و متشکل بعنوان رهبر مبارزه توده ای برای دستیهابهر 
به آزادی و رراه پا به میدان بگدارد و رژیم اسالمر و 

 کل حاکمیت سرمایه را به چالش بکشد 
 پرده ششم:

خانه کارگر بعنوان ببشر از جم وری اسالمر همواره 
مدار  سیاست ا و شعارهای نژداپرستانه و رهاشهیهسهتهر 
علیه کارگران خارجر و بو یژه کارگران م اجهر ارهغهان 
در ایهران بهوده اسهت  سهعهر کهرده و مهر کهنهنهد تها 
کارگران م اجر ارغان را که سبت ترین و پهر مشهاهت 
ترین کارها را انهوهام مهر دههنهد و مهورد بهیهشهتهریهن 
استثمار و ب ره کشر قرار میهگهیهرنهد  بهعهنهوان عهامهل 
بیکاری معررر کنند تا سرمایه داران و دولهتهشهان را 
از گزند اعتراض متحد کارگران مصهون نهگهاه دارنهد  
تبلیغهان زههرآگهیهن عهلهیهه کهارگهران ارهغهان و تهالش 
مدبوحانه و تفرقه ارکنانه در روز کارگر یعنهر روزی 
که نماد اتحاد و همبستگر بین المللر  باه کهارگهر 
است نتیوه ای جز رسوا شهدن ههر چهه بهیهشهتهر خهانهه 
کارگر ب مراه نداشت  بطوری که بهعهد از اعهتهرانهان 
زیادی که از جانب تشکل ای کهارگهری عهلهیهه  هرح 
شعارهای ارغان ستهیهزانهه شهد سهعهر کهردنهد از آنه ها 
رایله بگیرند   حتر یادقهر مهعهاون خهانهه کهارگهر 
جم وری اسالمر ناگزیر شهد اعهالم کهنهد درشهعهارهها 
اشتباه شده! آن ا نتواستند پیام اتحاد کارگهری در اول 

تشهکهل  ٢مه را خدشه دار کنند چرا که در قطعنامه 
مستال کارگری به یراحهت خهواسهت  هبهاهه کهارگهر 

ما خواهان رر  هرگونه تبعیه  ” چنین نوشته شده بود:
از کارگران م اجر ارغانر و سایر مهلهیهته ها در ایهران  
توقج روری اخراج آنان و اعطای حاوق ش هرونهدی بهه 

 ”این دسته از هم  باه ای های خود هستیم 
 پرده هفقم:

پیام کارگران بمناسبت روز ج انر کارگر چلوه ای بها 
شکوه از روز کارگر بود  پیام اتحادیهه آزاد کهارگهران 
ایران بر علیه راشیسم خانه کارگر به کارگران و مردم 
شریج ارغانستان: امروز یهازدههم اردیهبه هشهت مهاه  دم 
خروس خانه کارگر از میان دستهان مهحهوهوب و خهانهه 
کارگر بیرون زد  شعار برجسته روز ج انر کارگر ایهن 

کارررما حیا کن ارغهانهر “ مزدوران سرمایه چنین بود 
 ”.را رها کن

برای ما کارگران ایران  کارگران ارهغهانهر عهزیهزتهریهن 
انسان ا و هم  باه هایمان هستنهد  عهزیهزان  از شهعهار 
راشیستر امروز مراسم خانه کارگهر و مهزدورانهش نهه 
تن ا نباید رنور بر تن رنوور شما عزیزان بنشیند بلکه 
باید بدانید راههپهیهمهائهر امهروز خهانهه کهارگهر در اوج 
 واخوردگر و شکست این جریان راشیستر رقم خورد 

جعهفهر عهظهیهم زاده : در درها  از کهارگهران مه هاجهر 
اردیهبه هشهت مهاه در  ١١ارغانستانر: کاری کهه روز 

رابطه با کارگران م اجر ارغانر در مراسم دولتر خانه 
کارگر در حاشیه نماز جمعه ت ران یورن گررت بیهش 
از هر چیزی ماهیت ند کارگری این ن اد دست ساز 
را در برابر چشمان همهگهان قهرار داد  ایهن اولهیهن بهار 
نیست که ن ادهای دست ساز کارگری به عریان تریهن 

 شکلر  کارگران م اجر ارغانر را مورد ت اجم قرار
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليسقی!

مر دهند  بویژه که اتفاق دیروز در مراسم دولتر اول  
ماه مه  مونوعر در حاشیه این مراسم نبهود  بهلهکهه 
کل این مراسم را نمایندگر کرد  سر ریهز کهردن بهار 
بحران بیکاری در ایران بر دوش کهارگهران ارهغهانهر و  
با  بردن پرچم نفرن و انزجار بر علیهه ایهن کهارگهران  
آن م در مراسمر به مناسبت روز ج انهر کهارگهر کهه 
نماد اتحاد و همبستگر ج انر کارگران است  کاری 
است که تن ا از دست قسم خورده ترین دشمنان  هبهاهه 

 کارگر بر مر آید 
پیام کوتاه محمود یالهحهر از رههبهران کهارگهری در 
ش ر ساز به مناسبت اول مه  روز ج انر کارگر: ایهن 
پیام کوتاهر است از محمود یالحر که برگررتهه از 

کهارگهران روز جه هانهر “ یفحه ریس بوکر او ست : 
کههارگههر در راه اسههت  روز جهه ههانههر کههارگههر  روز 
کیفرخواست ما علیه نظام سرمایه داری است  مها در 
آن روز اعالم خواهیم کرد که دنیهای نهابهرابهر شهمها را 
واژگون و بر ویرانه های آن دنیای را مر سهازیهم کهه 
در آن خبری از بر عدالتر نباشهد  ایهن حهکهم تهاریه  

 ”است به پیش 
پیام محمد جراحر از زندان مرکزی تبریزبه مهنهاسهبهت 
یازدهم اردیب شت روزج انر کارگر: ههمهکهاران و ههم 
 باه ای های عزیز! این روز درایران و جه هان  روزمها 
است   روز رزم و پیکار و روز همبستگر  هبهاهاتهر و 
پیوند مطالباتر ما است   من محهمهد جهراحهر رهعهال 
کارگری و عضو هیئت موسس نااشان تریز بها قهریهب 

 ١٣٣١سال رعالیت سندیکایر   از خرداد مهاه  ٣٢به 
بازداشت شده ام بهنهابهرایهن امهروز ههمهچهون سهال ههای 
گدشته اکنون در میان شهمها نهیهسهتهم   بهدیهن  هریهق 
ررارسیدن این روز را به همه شما در سراسر ج ان و در 

 پ نه جغراریای ایران تبریک مر گویم 
زندانیان سیاسر در رجایر ش ر روز ج انر کارگهر را 

زنهدانهیهان  ٣اردیب هشهت سهاعهت  ٣گرامیداشتند: شب 
رجههایههر شهه ههر مههراسههمههر را در  ١٧سههیههاسههر بههنههد 

گرامیداشت این روز ههمهبهسهتهگهر جه هانهر کهارگهری 
برگزار کردند  مرامس با یک دقیاه سکون بهه پهاس 
مبارزان کارگران و مهعهلهمهان و یهاد جهانهبهاخهتهگهان  
زندانیان سیاسر این نشست را با یک دقیهاهه سهکهون 
به یاد جانباختگان راه آزادی آلاز شد و بهر مهبهارزان 
گسترده کارگران و معلمان و   ارج گهداشهت  در ایهن 
نشست از تاری  شکل گیری جنبش کارگری سبن به 
میان آمد و زندانیان سیاسر این بهنهد بهازداشهت ههای 

اخیر کارگران و معلمان را به شدن مهحهکهوم کهردنهد  
شاهرخ زمانر از رعالین سرشناس کارگری یهکهر از 
سبنران این مراسم بود  همچنین در این برنامه بیهانهیهه 

 ای به مناسبت روز ج انر کارگر قرائت شد 
کانون نویسندگان ایران! روز ج هانهر کهارگهر گهرامهر 
باد: اول مه  یازده اردیب شت  روز ج انر کارگهران را 
در شرایطر گرامر مر داریم که ونعیت مهعهیهشهتهر 
زحمتکشان جامعه بسیار وخیم تر از پیهش شهده اسهت  
به موازان این شراید اعتراض  باان زحمهتهکهش نهیهز 
ارزایش یارتهه اسهت  پهاسه  ایهن خهواسهت هها  الهبهتهه 
سرکوب نیست  ما نویسندگان خود را متعلق بهه آنه ها 
مر دانیم و از خواست ارزایش دستمزد و حف  کرامهت 
انسانر آن ا حمایت مر کنیم  کانون نویسندگان ایران 
خواستار آزادی رعالیت تشکل های مستهاهل و آزادی 
رعا ن و رهبران دربند کارگران  معلهمهان و پهرسهتهاران 

 است 
تن از زندانیان سیاسر زندان مه هابهاد اسهامهر  ٧٧پیام 

  احمهد خهاونهدی ٧  محسن رمضانر ١امضاکنندگان 
  ١  عههلههیههرنهها رسههولههر ٤ریههزه    اسههکههنههدر بههرده٣

  ههاوری ٢  راروق سهامهانهر ٢عبدالرحمان رمضانر 
  ١١  جهمهال قهادرنهژاد ٣مرون    خضر رسول٢لزالر 

  ١٧  یحیر ررهانر ١١اقدم   سید حسین پور مصطفر
  واحد سیهده ١٤علیا    یونس رسول١٣زاده  امیر عبدالله

  ادریهس ١٢  سیامند کهاوه ١٢خرابان    یوسج آب١١
  چها ک کهورده ١٣راد    عمهر مهنهزمهر١٢عزیزپور 

  ٧٧زاده    ههمهیهن حسهیهن٧١  هیهمهن مصهطهفهوی ٧١
 عبدالرحمن معرورر

 پرده هشقم
جم وری اسالمر در هراس از بهرگهزاری روز جه هانهر 
کارگر  رشار بر روی رهبران و رعالهیهن کهارگهری را 
شدن داد  بسیاری از آنان را احضار و از شهرکهت در 
مراسم اول مه برحدر کرد  برای جعهفهر عهظهیهم زاده و 

هزار امضها  ٤١جمیل محمدی دو تن از رهبران  ومار 
بر سر خواست ارزایش دستمزدها احکام سنگهیهن زنهدان 

سال و سه سال و نیم یهادر کهرد و بهعهد از هشهت  ٢
اردیب شت نیز دست بهه دسهتهگهیهری هها زد  مهحهمهود 
یالحر از چ ره های سرشناس کارگری در ش ر ساز 

اردیهبه هشهت در پهر حهمهلهه  ٢در عصر روز سه شنبه 
نیروهای لباس شبصر بهه مهنهزل وی در شه هر سهاهز 
بازداشت و بعد نیز بهه اداره ا هالعهان شه هر سهنهنهدج 
منتال شد  ابهراههیهم مهددی  مهعهاون رئهیهس  و داود 

رنوی  عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانر ته هران و حهومهه  در سهاعهان اولهیهه 

بازداشت و سپس به زنهدان  ٧١١١آوریل  ٧٣چ ارشنبه 
اوین انتاال داده شدند  پدرام نصرال ر  یکر دیهگهر از 
رههعهها ن کههارگههری شههنههاخههتههه شههده و عضههو کههمههیههتههه 
هماهنگر در ش رستان سنندج  توسد مامهوران لهبهاس 
شبصر در هنگامیکه همهراه بها ههمهسهرش در مهنهزل 
یکر از دوستانشان م مان بودند توسد ماموران لبهاس 
شبصر مورد حمله قرار گررته و دستگیر شد  شهیهث 
امانر  عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران  

  بهه وزارن ا هالعهان در ٧١١١آوریهل  ٣١در تاری  
سهاعهت تهحهت  ١سنندج احضار شد و بهرای بهیهش از 

بازجویر قرار گررت  عوامل وزارن ا العان در ایهن 
بازجویر سعر کردند که شیث امانر و اتحهادیهه آزاد 
کارگران را برای متوقج کهردن تهالش ههایشهان بهرای 
سازماندهر روز اول ماه مه تحهت رشهار قهرار دههنهد  
جمه هوری اسهالمهر بهار دیهگهر سهیهاسهت ههمهیهشهگهر 
دستگیری رعالین کارگهری را انهوهام داد  اقهدامهان 
ن ادهای نظام جم وری اسهالمهر عهلهیهه روز جه هانهر 
کارگر  روز ج انر زن با دستگیری های رعالین ایهن 
عریه ها امری آشنا اسهت  در ایهران و در خهارج از 
ایران خبر دستگیری ها جهدیهد نهیهسهت  رسهوایهر ایهن 
سیاست و تحت رشار قرار دادن نظام جم وری اسالمر 
در داخهل ایهران و بهویهژه در خهارج از کشهور تهوسههد 
سندیکا و اتحادیه های کارگری در ابعاد وسیعر ههم 
وجود دارد  اکثریت قریب به اتفاق رعالین کارگری به 
شبصیت ای شناخته شده و معتبری تبهدیهل شهده انهد  
اعتبار و وجه مبارزاتر آن ا بسیار گسترده تر از ایهران 
در جریان است  کارگران در مهراسهمه های روز کهارگهر 
خواهان آزادی کارگران زندانر شهدنهد  کهارزار وسهیه  
برای آزادی کارگران زندانر رعا نه در جهریهان اسهت  
کارگران علیه جنگ در امریکا  و پنچ سنهدیهکها در 

 Solidaires- CFDT –CGT – FSUررانسه 

– UNSA  نمن محکوم کردن دستگیریه ها خهواههان
 آزادی کارگران دستگیر شده شده اند 

 نسان نودینیان
 (٧١١١ماه مه  ٢) ١٣٣٤اردیب شت  ١٢
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بددیددانددیددی تشددکددلددهددای 
آبدددداد  کددددارگددددری خددددرم

مناسبدت روز جدهداندی  به
 کارگر
مهنهاسهبهت    آبهاد بهه   تشهکهل کهارگهری در خهرم   ١ کارگران  

 روزج انر کارگر ا العیه مشترکر یادر کردند   
مهنهاسهبهت روز    آبهاد بهه    متن بیانیة تشکل ای کارگری خرم 

هها و    ج انر کارگر: مها جهمهعهر از کهارگهران کهارخهانهه 
واحدهای تولیدی استان لرستان  اول ماه مهه روز جه هانهر  

همبستگر کارگران ج ان  روز اعهتهراض عهلهیهه تهمهامهر  
ستم ا و الم ایر که بر ما تحمیل شده است را گهرامهر  

رویهم    داریم  امسال در شرایطر به استابال ایهن روز مهر   مر 
که رار و گرسنگر و بیکاری و مشکالن ایواد شهده از  

داران حکومتر  بهرای کسهب سهود     رف ایادی و سرمایه 
بیشترشان کمر ما را زیر بار مشکالن خم نمهوده و نهان را  

هایمان ربوده و مهحهرومهیهت را بهرایهمهان بهه ارمهغهان    از سفره 
اند  تعیین حاوق هشتصهد ههزار تهومهانهر بهرای سهال    آورده 

نهمهایهد  و ایهن    جاری ستمر مضاعج بر ما تحهمهیهل مهر 
معنای تحمیل رار ارزون تر بهر مها و خهانهواده ههایهمهان    به 

است  ما امروز هم یهدا و ههم گهام بها سهایهر کهارگهران  
خواستار تعیین دستمزد عاد نه و در خور توجه با توجه بهه  
تورم موجود در اقتصاد کشهور بهوده و بهر زنهدگهر به هتهر  

ایرار داریم  از  ررر تهعهدیهل نهیهروی کهار و تهعهطهیهلهر  
برخر از واحدهای ینعتر و تولیدی موجب بهیهکهار شهدن  
عده دیگهری از کهارگهران گهردیهده اسهت  مها کهارگهران  
حمایت خود را از کارگران مهعهتهرنهر کهه بهرای حهاهوق  
عاد نه و قانونر خود اعتراض نموده و دستگیر و زنهدانهر  

قهیهد و شهرط    اند اعالم نهمهوده و خهواسهتهار آزادی بهر   شده 
 همکارانمان هستیم  

 گرامر باد اول ماه مه روز ج انر همبستگر کارگران 
آبهاد     آباد  کارگران اخراجر پارسیلوم خهرم   یبچال سازی خرم 

سهامهان کهاشهر بهروجهرد  جهمهعههر از کههارگهران یههنهایهه   
 آباد    آباد  و کارگران ساختمانر خرم   کوچک خرم 

 اقتباس از تلگرام اتحایه آزاد کارگران ایران 

 
 
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر  

سیاسی دربند به مناسبدت اول مداه مده، 
 روز جهانی کارگر

در آستانه ررارسیدن اول ماه مه  روز ج انر کارگر که تاارن  
جالبر با روز معلم دارد  نمن ارج ن ادن به این دو مناسبت  
و با استابال از رراخوان مبتکرانه آقایان جعفر عهظهیهم زاده و  
اسماعیل عبدی مبهنهر بهر دعهون از تهمهامهر تشهکهله ها   
سندیکاهای ینفر کارگران  معلمان و اعضا و گروه ها و  
ارراد آزادیبواه و معترض برای حمایت از خواست های بهرحهق  
جنبش مشترک کارگران و معهلهمهان   کهه بهطهور واقهعهر  
خواست ایر همگانر است  تاکید داریم کهه مهورهاهیهت ایهن  
حرکت به حق را اعترانر منهوط بهه ههمهیهاری و نهیهروی  
محرکه کارگران  معلمان و تمامر زحهمهتهکهشهان مهبهارزی  
میدانیم که با پتانسیل عظیم خهود مهیهرونهد بهرای سهاخهتهن  
تغییراتر بنیادی برای داشتن زندگر ای شهایسهتهه انسهان   
اینک نمن گرامیداشت یاد و خا ره عزیزان از دست ررهتهه  
شاهرخ زمانر  کورش ببشنده  ررزاد کمانگر و ده ا رهعهال  
کارگری و معلمان معترنر که در راه حهاهوق انسهانه ها    
بویژه کارگران و معلمان  از جان گدشتند  یادآور میشویم که  
بر گمان در ماطعر حساس از تاری  مبارزان آزادیبواهانه و  
عدالت  لبانه خود قرار داریم  در شرایطر که بر تهدبهیهری  
حاکمان در عریه امور داخلر و ماجراجویر ههای آنهان در  
منطاه پر آشوب خاورمیانه  سبب ایواد شرایهد بهحهرانهر در  
اقتصاد و معیشت اکثر ایرانیان خصویا کارگران و معلهمهان  
گردیده است  و متاسفانه شاهد آنیم که حاکمیهت بهه جهای  
تدبیر و چاره جویر بهرای رره  مشهکهالن مهردم ههمهچهون  
گدشته بیش از بیش تمرکز بر قوای ق ریه گهداشهتهه اسهت   
سرکوب اعترانان و اعتصابان کارگران و معلمان و مهردم  
معترض  مبالفت با هر گونه تالش برای ایواد تشهکهل در  
میان کارگران  معلمان و تشکل ای مستال کارگری و لیر  
کارگری  ت دید و رشار همراه با بازداشت و زنهدانهر کهردن  
تعداد کثیری از رعالین کهارگهری و اجهتهمهاعهر و حهاهوق  
بشری  و   همگر دال بر یحت هر چه بیشتر مهیهلهیهتهاریهزه  

 شدن حاکمیت است  
 

اما هر عال سلیم و آزاداندیشر به سادگر در مر یابد کهه  
 این اونا  و احوال دیری نمر پاید  

 
هم می نان  مردم به ستوه آمده ایران! ما زندانیان سهیهاسهر و  
لیر سیاسر در بند موددا نمن گرامیهداشهت روز جه هانهر  
کارگر و معلم بار دیگر بر خواسهته های بهه حهق کهارگهران   
معلمان و مردم به جان آمده از رار و این زنهدگهر جه هنهمهر  

خارج کردن ات ام "اجتما  و تبهانهر    -  ١ پارشاری میکنیم :  
به قصد اقدام علیه امنیت ملر کشور" و دیهگهر اته هامهان  
امنیتر از پرونده مفتوح کارگران و معلمان معترض و ههمهه  
اکتیویست های سیاسر و لغو احکام یادر شده زندان برای  

بهیهمهه    -٣ ارزایش دستمزدها به با ی خد رهاهر     -٧ آنان    
ارهزایهش حهاهوق    -  ٤ درمانر و تحصیل رایگان برای ههمهه  

  -١ بازنشستگان به با ی خد رار و پهرداخهت بهمهوقه  آن   
اجرای قانون مشالل سبت و زیان آور و امهن شهدن رهوری  

پرداخت رهوری حهاهوقه های مهعهوقهه    -  ٢ محید های کار   
کارگران  معلمان  بازنشستگان  پرستاران و حاوق بهگهیهرانهر  

زندگر    -٢ که ماه ا پرداخت حاوقشان به تعویق مر ارتد   
شایسته برای تمام کودکان و برخورداری آن ا از حق تحصیل  

  ٣ برابری کامل زن و مرد     -٢ رایگان و یک زندگر شاد   
رر  تبعی  حهاهوق کهارکهنهان    -  ١١ لغو موازان اعدام     -

  ٧١ قانون کار و نیز ماده    ٤١ و    ١ رعایت مواد    -١٧ دولت   
اعالمیه حاوق بشر سازمان ملل متحد و مااوله نامهه ههای  

 سازمان ج انر کار 
 

در پایان اعتراض خود را بهه ازدیهاد رشهار ههای نه هادههای  
امنیتر ا العاتر بر تمام رعالین کارگری و اجتمهاعهر در  
زندان و در بیرون از زندان از جمله بهر روی آقهایهان مهحهمهود  

مهددی عهلهیهرنها  lیالحر  رنا شه هابهر  داود رنهوی   
ب شتر  محمد رنا آلوشر و بسیاری از رعالین کارگهری  
و معلمان معترض و بسیاری دیگر اعالم مهیهداریهم   مها از  
همه کارگران  معلمان  پرستاران   بازنشهسهتهگهان  جهمهعهیهت  
عظیم بیکاران  خانواده های کهارگهری و ههمهه مهحهرومهان  
جامعه میبواهیم در اول مه با اتحاد و همبستگر به میهدان  
آیند تا نمن درا  از خواست ای بر حق خود و بهرای دسهت  
یابر به یک زندگر بدور از بردگر و استثهمهار بهه مهیهدان  
آیند و خواستار آزادی روری همه کارگران زندانر  معهلهمهان  

 در بند و زندانیان سیاسر شوند  
در آخر خوبست متدکرشویم  که شنیده ایهم ارهرادی مهعهدود  
تحت عنوان رعال کارگری و معلم با تنگ نظهری و خهرده  
حساب ای شبصر   ر بیانیه ای تالش کرده اند  حهرکهت  
ارزشمند دوستان همبندمان جعفهر عهظهیهم زاده و اسهمهاعهیهل  

عبدی را که به راستر یدای اعتراض همه مها کهارگهران  
زندانر و زندانیان دربند را نمایندگر کرده اند  تحت عهنهوان  
اینکه این ا ررد هستند  و لیره  تبطهئهه کهنهنهد  اگهر چهه  
نتوانستند  در برابر حاانیت خواسته آنان سکون کهنهنهد  ایهن  
ارراد چشمشان را بر این واقعیت بسته اند  که در شهرایهطهر  
که خبری از حق تشکل و حق بیان آزاد عایده نیست  و ههر  
حرکت و اعترانر در این راستا همانطور کهه دوسهتهان مها  
جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی اعالم کرده اند  بها مه هر  
اخالل در امنیت ملر کشور  با پیگرد و زندان روبرو میشود   
حتر اگر یک نفر هم یدایش را بلند کند و در بهرابهر ایهن  
ونعیت قد علم کند  بایهد بها حهمهایهت وسهیه  و گهرم مها  
کارگران  ما معلمهان و مها مهردم روبهرو شهود  ایهن ارهراد  
میتوانستند سکون کنند  اما این کار آن ا چیزی جز تفرقه  
ارکنر و به نرر ما کارگران و ما زندانیان دربنهد نهیهسهت   
اگر چه این نو  بحث ها  ره ای از حهاهانهیهت مهونهو  کهم  

 نکرده و کم هم نبواهد کرد  
 

 برقرار باد اتحاد کارگران  معلمان و تمامر زحمتکشان ایران 
 گرامر باد اول مه روز همبستگر کارگران و معلمان 

 امضا ها 
  -  ٧ م هدی عهظهیهمهر     -  ١ زندانیان با ات امان سیاسر:  
زانیار    -٤ ب نام ابراهیم زاده    -٣ محمد جراحر از زندان تبریز   

  -٢ وحهیهد مهوسهوی     -٢ رمضان احمد کمال     -١ مرادی   
نهایهر حهمهیهدی    -٣ احمهد کهریهمهر     -٢ محمد ابراهیمر   

  -١٧ حمهیهد نهوروزی     -١١ ابراهیم پیروزی     -  ١١ ش رابر  
حسهن    -١٤ رنها کهاههر     -  ١٣ مسعود عرب چوبهدار   

 علیرنا رراهانر   -  ١٢ ایرج حاتمر     -١١ کاکاوند   
------------- 

ه  ٧ ه اسماعیل سفری      ١ زندانیان با ات امان لیر سیاسر:   
ه  ١ ه شکرالله اللهه یهاری   ٤ ه سامان محمدی   ٣ جواد انبار   

ههه  ٢ ه خداداد حسنر   ٢ ه حسین کریمر    ٢ موید عابدینر   
هه  ١١ ه سعید احمدی     ١١ ه محمد  اهری    ٣ رنا قاسمر   

ه اسد محهمهدی   ١٣ ه علیرنا نایر    ١٧ موید آسج خانر    
ه دانیهال حسهن  ١٢ هه ش اب ارشار زاده   ١١ هه آرش ویلر   ١٤ 

ههه  ١٣ حسن حسین پهور      ١٢ ه سعید عباسپور    ١٢ یاری    
ه  ٧٧ ه داود ج انگیری    ٧١ هه نایر بابایر    ٧١ رحیم نظری    

ه احمد نیک نهژاد   ٧٤ ه احمد پوررنگ   ٧٣ رانل دین پرور   
 ه میر محمد موسوی    از زندان رجایر ش ر ٧١ 
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خواسقهای جعفر عظیم زاده و اسماعیل 
 عبدی فریاد کل جامعه است
 نویسنده: ناهید خداجو

 
 
 
 
 
 

روز بیست ویکم رروردین ماه بیانیه ای از جانب دو تهن از  
رهبران کارگری ومعلمان  اقایان جعفر عهظهیهم زاده رئهیهس  
اتحادیه آزاد کارگران واسهمهاعهیهل عهبهدی رئهیهس کهانهون  
ینفر معلمان ایران در اعتراض به روند بهازداشهت وحهبهس  
از  ریق پرونده سازی و امهنهیهتهر کهردن رهعهالهیهت ههای  
ینفر کارگران و معلمینر که علیه رهاهر ورهالکهت  نها  
امنر شغلر بیحاوقر و بیعدالهتهر دسهت بهه مهاهاومهت و  
اعتراض میزنند  بیانیه مشهتهرکهر یهادر شهده کهه ازروز  

اردیب شت در آستانه روز جه هانهر کهارگهروبهه درها  از  ١١ 
انسانیت واعالم همبستگر با کارگران ج ان ودر اعهتهراض  
به امنیتر کردن هر نو  رعالیتر که ج ت احهاهاق حهاهوق  
ومعیشت کارگران ومعلمهان بهه شهرایهد مهوجهود مهیهشهود  

 اعتصاب لدای نا محدودی را اعالم کرده اند  
سال ای سا ل است که کارگران ومعلهمهان بهرای زنهدگهر  
ومعیشتهشهان بها حهاکهمهان وحهامهیهان سهرمهایهه دسهت بهه  
گریبانند  روزی نیست که این عزیزان به دلهیهل رهالکهتهر  
که از جانب سرمایه بر مها تهحهمهیهل شهده وعهریهه را بهر  
میلیون ا خانواده کارگری و معهلهمهان تهنهگ کهرده بهرای  
درا  از زندگر و احااق حق و حاوقشان ساکهت بهاشهنهد و  
همواره شاهد و ناار ده ا اعهتهصهاب و تهوهمه  واعهتهراض  

 نباشیم 
ابعاد اخراج سازی ا به قدری وسیه  شهده کهه بهیهکهاری را  

 روتین و نرم جامعه کرده اند 
ادامه چنین ونعیتر برای هیچ انسان شریج و ره هیهمهر  
که زندگر مرره وآزاد را حق  بیعر خود میداند مهمهکهن  

 نیست 
ساعت یا بیشتر در روز کار مهیهکهنهد    ١٧ کارگری که تا  

و معلمر که برای تامین زندگر موهبهور بهه روی آوردن  
به مشالل دوم و سوم میشود    هبهیهعهر اسهت خهامهوش  

 نمیماند  

اعتراض به چنین ونعیت رالکتبار دور از شآن و کهرامهت  
انسانر  درحایات اقدام بهرای تهامهیهن زنهدگهر و آسهایهش  
وامنیت اکثریت جامعه در ابهعهاد مهلهر اسهت  ونهه اقهدام  

 علیه امنیت ملر  
اردیب شت روز ج انهر کهارگهر کهه    ١١ کارگران ج ان در  

هر ساله مراسمر را بهه  هور مهعهمهول بها خهواسهت ههای  
مطالباتر خود برگزار میکنند امها در ایهران کهارگهران و  
زحمتکشان و رهبران کارگری باید با ات ام واهر بهه خهطهر  
انداختن امنیت ملر به زندان محکوم شهونهد و ههر گهونهه  
اقدامر از قرار توم   اعتصهاب و جهمه  آوری امضها بهر  
علیه دستمزدهای چند برابر زیهر خهد رهاهر را تهحهت نهام  
"اجتما  و تبانر به قصد اقدام علیه امنیهت مهلهر کشهور"  
احضار  دستگیهر و سهپهس بهه زنهدانه های  هویهل الهمهدن  

سهال    ٣٢ محکوم میشوند  کم نیستند ارهرادی کهه  هر  
گدشته با چنین ات امان واهر ب ترین سهاله های زنهدگهر  
اشان را در چارچوب تنگ زنهدان کهه از ابهتهدایهر تهریهن  
امکانان زندگر انسانر محرومند گدرانده اند  و در ایهن  
راه زنده یادانر چون شاهرخ زمانر و کوروش بهبهشهنهده را  

 از دست داده ایم  
اکنون عزیزانر همچون ب نام ابراهیم زاده  مهحهمهد جهراحهر  
 رسول بداقر  ههاشهمهر  بهالهانهر  به هشهتهر   مهحهمهود  
یالحر  علر نوهاتهر   و اخهیهرا جهعهفهر عهظهیهم زاده و  
اسماعیل عبدی و ده ا و یدها نهفهر دیهگهر از رهعهالهیهن  

 کارگران و معلمان در اسارن به سر میبرند  
عزیزان ما را تحت عنوان به خطر انهداخهتهن امهنهیهت مهلهر  
کشور دستگیر و زندان میکنند بدون اینکه تونیه  دههنهد  

 منظور از امنیت ملر چیست  
این دنیای وارونه را چگونه باید تفسیر کرد؟ امنیت مهلهر  
امنیت حاکمان وسرمایه دارهاست  امنهیهت آقهازاده ههاسهت  
امنیت آنه هایهر اسهت کهه زنهدگهر را بهه کهام انسهان و  
انسانیت تل  کرده اند امنیت آن ایر اسهت کهه زنهدانه ها را  
بپا کرده اند و به قصد خاموش کردن آن ایر که درمهاهابهل  

 تعرض به زندگر شان مااومت کرده و معترنند  
امنیت میلیون ها انسهان در جهامهعهه ویهک زنهدگهر بهر  
دلدله برای همه مف وم واقعر امنیت ملهر سهت   امها  
امنیت سرمایه و حامیانش بهه یهورن آرا و تهفهکهرحهاکهم  
قانون شد واز این  ریق امنیت اکثهریهت جهامهعهه بهه خهطهر  

 ارتاد  این دنیای وارونه را نمیشود تحمل کرد 
اینست که  بق آمارهای اعالم شهده  هر سهال گهدشهتهه  

توم  اعترانر در همهیهن رضهای سهرکهوب    ٧١١١ حدود  
شکل گررته است ابعاد مهاهاومهت و اعهتهراض بهیهسهابهاهه  

 است  
در شرایطر زندگر میکنیم که حهداقهل دسهتهمهزد امسهال  

هزار تومان برایمان تعییهن شهد بهدون آنهکهه خهودمهان    ٢١٧ 
 کوچکترین ناشر در تعیین آن داشته باشیم 

حاکمان یک لحظه رکر کرده اند که چگونهه بها چهنهیهن  
دستمزد حایرانه ایر میتوان حتر کرایه مهنهزل مسهکهونهر  

 نفره را در خود جای دهد تامین کرد؟   ٤ که خانواده  
جدا از سایرنیازههای زنهدگهر ازجهمهلهه  ههزیهنهه تهحهصهیهل  
ررزندان  خورد و خوراک پوشاک و امهکهانهان دیهگهری  
که هر انسان برای زنهده مهانهدنهش بهه آن نهیهاز دارد چهه  

 کسانر باید پاس  دهند ؟ 
مگر میشود اکثریت قریب به اتفاق انسهانه ها از یهبه  تها  
شب کار کنند اما برای ابتدایر ترین امهکهانهان زنهدگهر  
اشان درمانده و مهایهوس بهاشهنهد چهنهیهن اونهاعهر را در  
جامعه قانون کرده اند و معترنین به ایهن قهانهون را بهدون  

 هیچ تونیحر محکوم میکنند 
به واق  ادامه چنین زندگر برده وارانهه ایهر بهرای ههیهچ  
انسانر ممکن نیست چنین روای  ایر برای ما کهارگهران  
و زحمتکشان هیچ وقت تحمل نشد دقیاا به ههمهیهن دلهیهل  
است که معترنیم و تالش میکنیم تا بهتهوانهیهم تشهکهالن  
مستالمان را ایواد کنیم و از  ریهق آن زنهدگهر ههمهیهشهه  

 تضعی  شده امان را ب بود ببشیم 
 اعترانان به شراید موجود را حق  بیعر خود میدانیم 

خواسته های آقایان جعفر عظیم زاده و اسهمهاعهیهل عهبهدی  
جدای از خواسته ههای مهیهلهیهونه ها انسهانهر نهیهسهت کهه  
سرمایه داری مهعهیهشهت وزنهدگهر شهان را بهه شهدن بهه  

 مبا ره انداخته است  
ات ام " اجتما  و تبانر به قصد اقدام علیهه امهنهیهت مهلهر  
کشور "حربه ای برای ساکت و خهامهوش کهردن جهنهبهش  
اعترانر جامعه به ادامه این ونعیت لیهر قهابهل تهحهمهل  

 است  
من به نوبه ی خود با تهوجهه بهه نهگهرانهر بهیهش از حهدم  
نسبت به سالمتر و زندگر این عهزیهزان دربهنهد بها اعهالم  
اعتصابشان که جسم و روحشان را بهه خهطهر مهیهانهدازد از  
تمام خواسته هایشان به ویژه از برداشتن ات امان جهعهلهر و  
ساختگر امنیتر از پرونده های کل کارگران و مهعهلهمهان  

سال گدشته و برای همیشه حهمهایهت مهیهکهنهم و    ٣٢  ر  
خواهان رسیدگر هر چه زودتر به خواسته ها و مهطهالهبهان  

 این عزیزان هستم 
 ناهیدخداجو 

 ٣١ دوم اردیب شت  

 ویژه حمایت از بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی
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پروین محمدی: فعالیت صنفی اقدام علیه امنیت 

 ملی نیست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعیت سیاسی حاکم بر  یرر یب براشره  ر   
دیریب دیخلری و خرار ری ریربر ری بره  س ماره
گذیری در بخش تولی  ن ی  ه با ردر ا یمرا  س ماره

حکومت ب یی  ذیب ک دب   یرط س ماره گرذیریا 
فشار ب  سطح معیشت و حقوق کارگ یب ری یفزیررش 

 ده . می
کرارگر یبا   ها و مسرالره یخر ی  گ چه دس مزد

یی که  موضوشاتی بسیار کلی ی هس د ا یما آب نک ه
دیریب ب ویند  یرن   یرط ری بر   باشه     س ماره

کارگ یب تحمیل کدد ا نر ی ر رن حرج یرر راد 
های کارگ ی و ب چسب یمدی ی زدب به هر   تشکل

تال ی یست که در ری  یحقاق حقوق کارگ یب ین ام 
  ود. می

یز همین رو خویست به رسمیت  ردراخر ره  ر ب 
های صدفی و حج تشرکرل و آزید کر دب  فعالیت

 ردربرش   های محروری کارگ یب زن ینیا خویست
یمسرال بره  یی یردربشهرت کارگ ی در یول ما  مه/

 رون .  مار می
ها یز  مله نرکراتری هسر ردر  کره  ر وررن  یرن

” یتحادره آزید کارگ یب یر یب“ نارب رئیس  محم یا
 کد . گو با ریدرو زمانه مط ح می و در گفت

هرای  یتحادره آزید کارگ یب یر یب رکی یز تشرکرل
 کل گ فت.  ۰۸مس قل کارگ ی یست که در دهه 

ماد  یول یساسدامه یرن یتحادرها آب ری چدین تع رف 
درب گی ن   کارگ یب همره صردرو   …»کد :  می

یست و یز یتحاد دیوطلبانره کرلریره کرارگر یب و 
مزدبگی یب و کارگ یب یخ ی ی و بیکار تشکیل     

 »یست.

رادیو زمانه: اخبار کارگری همه در مورد  ■

های دسته جمعی،  نیدیرداخیتی   اخراج

مطالبات کیارگیراو ب تهیتیه  ی و 

ها  هاست. ته ما تگویی  در کارخانه کارخانه

 چه خبر است؟

یرن مساله یلب ه مدحررر  بره  پربی  محم ی:

دوریب حاض  نیست و یز چد رن سال  یش یخ ی  و 
هرا    دیخت نش ب حقوق و بس ه   ب کرارخرانره

  وع    ا ولی   تی که در سرال گرذ ر ره و 
خروص در یرن روزهای یب ر یی سرال  ر رر   به

آوری یست کره  بسیار تاسف   اه ش هس یما   ر  
رک لشک  چد میلیونی یز بیکاریب ری با تبعات یریر  

رو کر د   بیدی و ور ینگ  ی  ماشی روبره قابل  یش
بح ینی که یق راد یر یب با آب درگی  یست یز  یست.

دیری در کشورهرای  های م عار  س ماره نوع بح یب
ی بی نیست. یر یب به دالرل سیاسی بره برحر یب 
یق رادی دچار    . به همریرن دلریرل یگر  در 

های  دراخر ره  حل تویند  با ری  کشورهای درگ  می
    به حل بح یب را تخفیف آب دست رابردر ا در 

قرابرل حرل  یر یب یرن یم  به دالرل سیاسی یریر 
مان   یست. شمج بح یب مو ود روز بره روز  باقی

گی د و یرن کارگر یب و  بیش   گ رباب یق راد ری می
مزدبگی یب هس د  که یث یت مخ ب آب ری تحرمرل 

کشردر . یبرعراد گسر ر د   کدد  و به دوش می می
ها و یش  یضات کارگ ی نیز ینعکاس همیرن  مقاومت

دلیل تالش ب یی نزدرکی به یر ب  وضعیت یست.
یز نظ  سیاسی هم به نظ  من همیرن یسرت کره 

کدد  باز کر دب  الیقل  داحی یز مسئوالب ترور می
های سیاسی و آ  ی برا  بست یق راد اب با گام بن

  ذر  یست. دنیای ی ب یمکاب

 

ها ب  چرا در یک سال گذ ته تیکارسازی ■ 

 است؟ ها تیشتر   ه تهت  کارخانه
طور که گف ما بح یب یقر رررادی یرر یب  هماب  –

چد رن دهه یست که   وع     و ه  ساله شرمرج 
کد . تش ر  بح یب سیاسی که هر   بیش  ی  ی ی می

ت ی   راب دیردا یق رراد ری  ساله در مقیاس شمیج
ریم تالش مسئوالب یز  گی  ک د . شلی فلج و زمین

ها و  ارین نگه دی ر رن سرطرح  ط رج رفع تح رم
دس مزد ب یی  لب س ماره گذیریا شمال رکرود و 
ور کس گی یدیمه دیرد. یق راد زر  چدب   سیراسرت 

ها قبل تالش      در حال خفه   ب یست. یز سال
ق یردید سفی  یمضا و موقت  ارگزررن یسر رخر یم 

نف  و  ۰۸های زر   رسمی  ود. یز زمانی که کارگا 
نف   یز  مول قانوب کار و چ ر   ۰۸ دج نف  و بعضا 

هرای  یرمدی ح یقلی کارگ یب خار   ر ا یز سرال

 دگ یر یب و ش یق که مزد به م ت  رش سرال 
یفزیرش  ی ی نک دا یز زمانی کره بره نرام طر ح 

 اگ دی ری در خریرلری یز  -زیری ط ح یس اد ی  غال
 ه ها به ی  ی درآورن ا یز زمانی که مزد کارگ  در 

های زن گی به معدای ویقعی ف ررز  قبال ر   هزرده
ها ف ش ق مزی برود کره بر یی    ا همگی یرن
گذیریب  هن ک دن  تا کارگ ی یرزیب  رضارت س ماره

و خاموش ری به آناب ه ره دهد ا تا  شن  کوفاری 
ها کارگ  ب  را  یق راد اب ری با ق بانی ک دب میلیوب

کدد ا یما نش . چوب تکلیف یق راد یر یب در ش صره 
سال گذ  ه بسر ره  ر ب   ود. سیاست معین می

ها و یخ ی  کارگ یب بیش      چوب با تمرام  کارخانه
هاری که ب یی آ  ی با دنیای صدع ی یر ب  ب نامه

ررخ د ا یر یب کرمراکراب مرکراب یمردری بر یی 
گذیری نیست و تدها کارگ  یرزیب و خامروش  س ماره

گرذیری  رذب  گذیر ری ب یی س ماره رضارت س ماره
 کد . نمی

یی در یق رراد  وق ی رینت و فساد مالی ر   فزیرد  
قابل  های یی  یر یب دیرد و در ش صه سیاست ترمیم

 ودا یمدیت س ماره به خرطر   بیدی گ ف ه می  یش
گذیر ریب ی ب یی ورود بره  یف   و مطمئدا س ماره می

هرای تضرمریرن  ر یررط  یرن بازیر ن یرد. فاک رور
گذیر مهیا نیسرتا  دی یه ب یی س ماره سودآوری بی

گذیر فقط زور راب  یما مسئوالب ب یی  ذب س ماره
رس  و کارگ یب ری ق بانی یق رراد بره  به کارگ  می
 کدد .  اب می گل نشس ه

یکدوب سهم مزد در قیمت تمام     به قول آقرای 
تنا معاوب یول وزر  کارا به زر   رش  حسن هف  

درص  رسی   یست.  س دس مزد و هزرده کرارگر  
ت ی باشه  باشه ور کس گی نیست و دالرل کالب

 یرن وضعیت     یست.
های ق مزی که مسئوالب در بر یبر   رکی یز ف ش

ین ا گشارش مداطرج آزید  گذیریب  هن ک د  س ماره
یق رادی یست. یرن م یکز که در  ای  ای  ه ها 
در حال گس  ش یستا مداطقی هس د  هماند  رک 
 زر   در دل رک  رهر . در یررن مر یکرز بره 

 ود تا ه  طور کره  گذیر یخ یار تام دید  می س ماره
مارل یست با کارگ یب خود رف ار کد ا ه  ین یز  کره 
دوست دیرد دس مزد   دیخت کد  و ه  طرور کره 
میل دیرد با آناب ق یردید یمضا کد . و  الب یست که 

های موفج نرام  یز یرن ط ح به شدویب رکی یز ط ح
 ب د      و در حال گس  ش یست.

های مسئروالب کره در یررن  رکی یز درگ  تالش
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گذیر ین ام  ر   یسرتا  ها ب یی  لب س ماره سال
ممانعت یز حج تشکل و یش راب کارگ یب و حاکرم 

های صدرفری  ک دب فضای یمدی ی ب  تمامی فعالیت
هرای  ها و یترهرام بود  یست. فقط به آمار دس گی ی

ینر   سدگیدی که به فعاالب کارگ ی و معلمراب زد 
وقت م و ه مقاومت سدگین صرف  تو ه کدی ا آب

یمرا   رورر . هرا مری بگی  در قبال یرن تهرا رم  مزد
 اب ری در خفه ک دب  مسئوالب چوب تدها ری  ن ات
 راب  دیند ا تمام تالش ص یی یش  یض کارگ ب می
ین . نه یز کش ن یبارری  ری ب یی یرن کار به کار گ ف ه

دیرن  نه یز دیدب یحکام سدگین بره مرعر ر ضراب 
کارگ ی. در روس ای  ه وری بهبرهراب بره روی 

گشارد  و بره  کارگ یب بیکار و خویهاب کار آتش می
هرای  رهب یب معلماب و کارگر یب حرکرم حربرس

 دهد . یلم ت می طورل
 

در ای   یراییک کیارگیراو چیطیور ■  

 گذرانن ؟  او را م، امورات
درص  یرزش یفزود  مالریرات بر  ۹وق ی یمسال   –

درص  یفزیرش  ۰۱ین  و  کاالهای مر فی مق ر ک د 
کدد ا رعدی شمال  دج درص  بره  دس مزد یشالم می

ین  و با تو ه بره  حقوق ماهانه کارگ یب یضافه ک د 
درص ی یشالم     یز ط   خود ابا باز  ۰۱تورم 

هم ق رت خ ر  کارگ یب نسبت به سرال  ریرش 
کاهش  ی ی ک د  یست. یکدوب صحبت یز یفرزیررش 

ست و تمامی یررن آمرارهرا  قیمت سوخت و ین ژی
رعدی خانه خ یبی بیش   کارگ یب. وقر ری طربرج 

 ود خرط  های قانونی یشالم می مس د یت و   ول
فق  باالت  یز سه میلیوب یستا معلوم یست بار  بره 

های کارگ ی چگونه بره  یرن فک  بیف یم که خانوید 
 دهد . حیات خود یدیمه می

در یرن وضعیت قر یر  توین  خودش ری کس نمی هیچ
ده ا چ ی که وضعیت مثل رک مساله ناممکن  لو  

کد ا یما به طور ویقعی چدین یست: کارگ یب در  می
هرای   ون  روز به روز سف   یرن وضعیت م بور می
ت  کدد ا موید یذیری گر یب  خود ری کوچک و کوچک
 اب ری یز تحریل بازدیرن  را  ری حذ  کدد ا کودکاب

 ها ری به کودک کار تب رل کدد . آب
هاری و ود دیرن  که یصال میو  ف و ی  یکدوب محله

ها نیستا چ ی که ساکردراب  و گو ت ف و ی در آب
کردردر .  ها یصال یرن یقالم ری مر   نمی آب محله

درماب در حال حذ    ب کامل یز سب  هرزرردره 

 کارگ ی یست.  خانوید 
خانوید  کارگ ی یز سدگیدی بار هرزرردره مسرکرن 
خالصی ن یرد. یز سدگیدی بار گ سدگی خرالرصری 

بردر ی  ن یرد. بار  ب یی بقاء خود و خانوید  یولوررت
کارگیر ی  کد  و با حذ  یقالمی یز سب  هزرده را به

یشضای بیش  ی یز خانوید  ب یی کار را رو آوردب به 
ساشات بیش   کار و در دو را سه مکاب کار کر دبا 

 های ی باری ب آر . یز  س هزرده
ها یز تحریل ه  سال بیش ر  یز سرال  آماربازمان  

قبل یست. معضالت ی  ماشی در حال ینف ار یست. 
خویب گرزیرش  کودکاب کار و زناب و کودکاب کارتن

ها به خروبری  های دیخل هس د . یرن ه  روز  رسانه
شمج ف ارعی ری که یرن یق راد به گل نشس ه بر  

آوردا بره نرمراررش  های کارگ ی مری س  خانوید 
فر و ری در  گذیرد. دزدی و ق ل و یش یاد و ترن می

کردر  و  های کارگ ی ر   بیش  ی  ی ی می خانوید 
مسئول مس قیم تمامی یرن بالرا کسانی هس د  کره 
قادر نیس د  یمکاب رک زن گی   یف مد ینه ری ب یی 

 یکث رت  امعه ف یهم کدد .
 

 زناو کارگر در چه بضعیت، قرار دارن ؟■ 
ت  یق رادی  مسلما ه  چه  امعه در بح یب شمیج  –

رودا زناب و کودکاب ق بانیاب یب  یی صرف  ف و می
 هس د .

ری ع به کودکاب که گرفر رم چره سر نرو ر ری 
گونه یست که در  دربار  زناب هم وضعیت یرن دیرن .

ف سای بیش   یز ح  م از قانوب کارا  ب یب  کار طاقت
به آناب دس مزد ح یقل ترورب      وریی شالری 

 دهد . کار ری هم نمی
های تولی ی و چره در آمروزش و  چه در   کت

های مفرلی و ود دیرد که مبالغری    ورش گزیرش
هزیر توماب رعدی نرف مبلغ تعیریرن  ۰۸۸همچوب 

    ب یی ح یقل دس مزد بره زنراب  رایرل در 
یل  ررسی ررا  آموزش و   ورش به شدویب معلم حج

 ود. در کارگاهای تولیر ی  معلماب آزید   دیخت می
یی هرم  گونه  و ش بیرمره طور. یز هیچ هم همین

ب خوردیر نیس د  و کال با ق یردیدهای سفی  یمضا به 
 ون  تا در موقع یخ ی  ن ویند  یز هیچ  کار گ ف ه می

 راب  یمکانی ب یی گ ف ن حج و حقوق ضارع  ر  
 یس فاد  کدد .

هرا   امعه یر یب با ر   تحریالت زناب در دینشگرا 
ها با تقاضای باالی مشارکت زنراب در  در یرن سال

طور مکرفری نربرودب  رو    و همین به بازیر کار رو
های زن گیا زنراب  حقوق م دیب ب یی تامین هزرده

دیر ری م بور ک د به بازیر کار ه وم بیاورن . یما  خانه
ها و مر یکرز  با بح یب بیکاری و ور کس گی کارگا 

هاری  تولی یا بس   مداسبی ب یی آب دس ه یز کارگا 
دیدن  به دست آم  که یز   اب یدیمه می که به حیات

یرن نی وی میلیونی کار زنابا به  رن یسر رفراد  ری 
 آوری و یس ثمار بکدد . ب یی سود

در بیش   م یکز تولی ی زناب مورد آزیر  دسی قر یر 
های کار یز ط   کارف مرا  ها در محیط گی ن . آب می

 ون  و م بور به دیدب خ مرات  ته ر  به یخ ی  می
 اب هس د .  غل خانرگری   دسی هم ی  کار روزینه

ها  یست. یرن در بین زناب گس  ش چشمگی ی راف ه
کارهاری یست که به صورت  ورسان ی و کد ر یتری 

 ود و زناب خود اب در خانرها خرود ری  ین ام می
کدد  و کودکاب ری هم در مدرزل بر یی  یس ثمار می

 گی ن . ها به کمک می ین ام یرن کار
به همین دلیل زناب و کودکاب یولین ق بانیاب یررن 

بار هس د  چ ی که با سراشرات کرار    یرط فالکت
بیش   و مزد به م یتب کم   یز ح  تعیین  ر   یز 

گونه حرمراررت  ط    وریی شالی کارا ب وب هیچ
  ون . یی به کار گ ف ه می بیمه

 

های کارگری اق ام هماهنگ،  چرا تشکل■  

را ترای افزایش دسیتیمیزد سیازمیاو 

 دهن ؟ نم،
 های کرارگر ی در  یق یم هماهدگ تشکل

های  سطح ط ح مطالبات کارگ یب در بیانیه
ها همیشه ینر رام  مش  ک یز ط   تشکل

    یستا یما بحه دس مزدا یشر ر یضری 
طلب  و برارر  برا  بیش   یز دیدب بیانیه می

ت مع و فشار ب   وریی شالی کرار یررن 
 زنی به نفع کارگ یب ین ام گی د. چانه

————————————- 
بخشی از بیانیه اعضای اتحادیه آزاد 
کارگران ایران شهر سنندج جهت دفاع از 

خواسقه های جعفر عظیم زاده و 
 اسماعیل عبدی

ما می خویهیم به خویس ه های صر یی کرارگر یب 
ومعلماب رسی گی  ود ویتهام یق یم شلیه یمردریرت 
ملی لغو ود مسئول سالم ی  عف  شرظریرم زید  
وتمامی زن ینیاب قابل  یگی ی یست مانمی خویهیم 
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 طومار اعقراض به دسقگیری جعفر عظیم زاده را امضاء کنید
 آدرس  ومار:

  https://secure.avaaz.org/en/petition/ 
ree_Jafar_Azim_Zadeh_Campaign_to_free_Jafar_Azim_Zadeh/?tMWfLfb 

رک روز گ سدگی بکشد اب وب ت دب  آزیدی  عفر  
شظیم زید  و تمامی کارگ یب در بد ارکی یز بد های 

 قطعدامه روز  هانی کارگ  یمسال خویه  بود.
 یشضای یتحادره یزید کارگ یب  ه س اب سدد  
———————————— 

کانون صنفی   فشرده ای از بیانیه
فرهنگیان اسقان چهارمحال و بخقیاری 
در حمایت از بیانیه های محمود بهشقی 
لنگرودی، اسماعیل عبدی و جعفر 

 زاده عظیم
ی روز ملی معلم و تقارب آب با یول  یردک در آس انه

ما  مها روز  هانی کارگ ا محمود بهش ی لدگ ودی 
سخدگوی کانوب صدفی معلماب یر یب و یسماشریرل 
شب ی دبی کل کانوب صدفی معلماب یر یب و  عفر  

ی آزید کارگ یب یرر یب در  زید  رریس یتحادره شظیم
ی   یگانه به دلیل ش م رشارت قانروب و  دو بیانیه

های صدفی یشالم یشر ررراب  ش م تو ه به خویس ه
 ین . یذی نمود 

گ چه ما ف هدگیابا یز  اب ماره گرذی ر رن یررن 
ی ب حرج   سد رم ولی چوب خویس ه شزرزیب ری نمی
دینیما قاطعانره یز آنراب  ی خود می آناب ری خویس ه

حمارت ک د  و با تمام و رود خرویسر رار آزیدی 
 قی و  ط تمامی فعاالب صدفی کشور هس یم. بی

کانوب صدفی ف هدگیراب یسر راب چرهرارمرحرال 
 وبخ یاری

 ۹۰سوم یردربهشت 
————————————— 
فشرده ای ازبیانیه ی کانون صنفی 
معلمان البرز در حمایت از بیانیه ی 
مشقرک آقایان اسماعیل عبدی و جعفر 

 عظیم زاده
ما ف هدگیاب یلب ز حمارت قاطع خود ری یز بیانیه ی 
مش  ک  داب آقای یسماشیل شب یا دبریر  کرل 
کانوب صدفی معلماب یر یب و آقای  عف  شرظریرم 
زید ا رئیس هیئت م ر   یتحادره ی آزید کرارگر یب 
یر یب یشالم می نماریم و خویسر رار رفرع فضرای 
یمدی ی یز یصدا  مخ لف و رفع فشار یز یرشراب و 
آزیدی بی قی  و   ط همه ی فرعراالب صردرفری 
ف هدگیاب دلسوخ ه و ف یکار )یز آب  مله یسماشیرل 

شب ی ا محمود بهش ی لدگ ودی ا رسول بر یقری 
و ... ( و  امعه ی زحم کش کارگ ی و  ریرگریر  
مطالبات به حج خود در خروص معیشت و یرترقرا 
سطح زن گی و  أب ی  ماشی ف هدگیاب کشرور و 
یرتقأ سطح آموز ی هس یم و و همویر  ب  آب یص یر 

 دیررم تا محقج  ود.
 کانوب صدفی معلماب یلب ز
 رکشدبه  شم یردربهشت

————————————- 

در دفاع از خواست ترچی ه   و اتهام 

اق ام علیه امنیت مل، ب نظایر آو از سر 

 کارگراو ب معلماو ب سایر فعالی  اجتماع،
 حسن مجیدی

ینویع ا دس مزدهای چد  ب یب  زر  خط فق  
سیاست بیکارسازی ا ق یردیدهای ب دگی آور 

ساشت و ح ی بیش     ۰۱تحمیل ی باری  ا گس  د  
ساشت کار روزینه و د  ها نوع  ۰کار روزینه به  ای 

درگ  بی حقوقی و شمال کارگ یب و مزدبگی یب ری 
به زر  خط بقا رین ب و تحمیل گ سدگی به خانوید  

رک بخش یز سیاست س ماره دیری ا های ینها 
حاکم ب  یر یب ب یی یدیمه حرول یرزین  رن نی وی 
کار یست و بخش درگ  یرن سیاست هماب س کوبی 
و به خامو ی کشان ب کارگ یب با ق رت دول ی 
یست که یکدوب به  کل ش ران  ی طبقه کارگ  و 
زحم کش یر یب ری مورد آما  ق یر دید  یست . 

 چدانچه با حمله گس  د  ت  به
کارگ یب مع  ض و فعالین کارگ ی در چد  سال 
یخی  به قر  ه چه بیش   یمدی ی ک دب محیط کار 
و زرست کارگ یب و با تشکیل رگاب های ین ظامی 
مقابله با یش  یض های کارگ ی و بخشدامه های 
قضاری ممدوشیت یش  یض کارگ یب در خوزس اب 

ری به ه  ”  یق یم شلیه یمدیت ملی  ” و ... در  یتهام  
نوع فعالیت صدفی و مطالبه یی کارگ یب ویرد ک دب 

 به یم ی شادی تب رل نمود  یست .
یما در مقابل مگ  میشود ین ظار دی ت که کارگ یب 
قلی ت رن  ت رن خویست ها و ح ی ب رهی  ز  ی
نیازهارشاب چشم  و ی ک د  و تن به گ سدگی 

 ؟خانوید  هارشاب دهد  و دم ب نیاورن 

در سالهای یخی  همزماب با تحمیل بی حقوقی 
بیش   به  امعه و گس  ش ینویع ته ر  و بازدی ت 

 اه  ا و ص ور یحکام طورل یلم ت به کارگ یب 
یش  یضات و یش رابات روزیفزوب کارگ یب و سار  
مزدبگی یب بود  یرم و یخبار ه  روز  یش  یض 
کارگ یب در م یکز کارگ ی و یش  یضات س یس ی و 
 ورینگیز معلماب و گس  ش روزیفزوب  دبش شلیه 
دس مزد های مروب و شلیه بیکاری که ح ی به 
کش ه و م  وح   ب کارگ یب ین امی  و د  ها 

 نمونه درگ  بیانگ  چدین ویقعی ی یست .
یرن رون  س کوب ری بار  درهم  کست . بارست 
همانطور که در بیانیه دو تن یز رهب یب معلماب و 
کارگ یب  عف  شظیم زید  و یسماشیل شب ی آم   

یق یم شلیه ”  یست تالش ک د تا یتهامات ویهی  
و نظار  یب هم یز   ون   های ”  یمدیت ملی  

کارگ یب و معلماب زن ینی و سار  فعالین  دبش 
های ی  ماشی ب دی  ه  ود و نیز درگ  ن وین  
دس اورزی ب یی س کوب مطالبات ب حج  امعه 

 با   .
 عف  شظیم زید  و یسماشیل شب ی و محمود 
بهش ی و محمود صالحی و بهدام یب یهیم زید  و د  
ها نف  یز کارگ یب و معلماب که را در زن یب بس  

 میب ن  و را   ون  
های قضاری مف وحی شلیه  اب و ود دیرد یتفاقا 
م یفعین ویقعی یمدیت شمومی و رفا   امعه هس د  

 و بارس ی یز خویس ه ینها دفاع ک د .
یز یرد و تمامی کارگ یب و معلماب و تشکل های 

خویست ”  م یفع کارگ یب و مزدبگی یب بارس ی  
ب چی     ب یتهام یق یم شلیه یمدیت ملی و نظار  

ری در کدار سار  مطالبات خود به   چمی ب یی ” یب  
دفاع یز تمامی زن ینیاب کارگ ی و معلماب و سار  
فعالین ی  ماشی ب ل کدد  . بارست ص یی کارگ یب 
یر یب در دفاع یز رهب یب دربد  اب ری به نهادهای 
بین یلمللی و بخروص ی الس ساالنه سازماب 

رسان  و نشاب دید که نمارد گاب  ilo هانی کار  
ویقعی کارگ یب در زن یب ین  . بار  یتحاد کارگ یب و 
معلماب در مبارزیتشاب ب یی خویس ه های صدفی و 

 ی  ماشی ری تعمیج و  ار یر نمود .
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جوانمیر مرادی: محقوا و 
مفهوم واقعی اتهاما  

 امنیقی
 
 
 

به کارگیری ات امان امنیتر علیه بهبهشه های شهالهل و  
بیکار  باه کارگر و رهعهالهیهن جهنهبهشه های کهارگهری و  
اجتماعر  تن ا یک ب انه برای ایواد رعب و وحشهت در  
دست مدارعان نظام سهرمهایهه داری اسهت  آنهچهه کهه در  
محتوای آن ا ن فته است چیزی لیر از حفاات از مهنهاره   
یک اقلیت مطلق از سرمایه داران و کارررمهایهان و حهفه   
شراید موجود که چهپهاولهگهران و لهارتهگهران بهتهوانهنهد بها  
آرامش خیال اموال اجتماعر را لارن کهنهنهد و ونهعهیهت  
زندگر اکثریت جامعهه را تها مهرز مهرگ  خهد بهاهاء(  
تالیل دهند  نیست  برچسب امنهیهتهر زدن بهه انسهانه های  
معترض به شراید موجود که زنهدگهیهشهان را ازههر جه هت  
ازمعیشت گررته تا ارکار و باورشان در منگهنهه قهرار داده  
است  دست آویزی بیش نیست  توسل به این به هانهه هها از  
آنوا ناشر مر گردد که سرکوب ده هها مهیهلهیهون انسهان  
 لبکار که خواستار دستمزد معادل رراه  بیهمهه بهیهکهاری   
حق اعتراض و به  ور کلر یهک زنهدگهر شهاد  آزاد و  

مرره هستند  به جرم بیان خواسته ههایشهان و تهالش بهرای  
رسیدن به آن ا  امکان پدیر نیست  از ایهن رو تهالش بهرای  
برگرداندن یک تصویر وارونه از مناره  و امهنهیهت اقهلهیهت  
یاحبان ثرون و قدرن  به عنوان مهنهاره  و امهنهیهت کهل  
جامعه نرورن پیدا مر کند که با عناوین "امنیت مهلهر  
و نظم عمومر و لیره" تادس یارته و بهر اسهاس آن قهانهون  
حفاات از آن که همان سرکوب محرومان مهعهتهرض اسهت   
ون  گردد   پاسداری از موقعیت اقلیت یاحبان سهرمهایهه  
با رموز "امنیت ملر و نظم عمهومهر" در بهرابهر مهبهارزان  
توده های کارگر و زحمتکش برای دست یابر بهه شهرایهد  
برخورداری از زندگر انسانر و درا  از انسانیت  پهیهشهیهنهه  
ای ده ها ساله دارد و امروز برای اکثریت محهروم جهامهعهه  
که در جواب به مطالباتشان بها رمهوز یهاد شهده  هر ایهن  
دوران  و نر سرکوب شده اند  روشن گردیده کهه مهفه هوم  
"امنیت ملر و نظم عمومر" چیست کهه بها به هتهر شهدن  
ونعیت زندگر آن ا به خطر مر ارتد؟   باهه کهارگهر و  
همه انسان ای زحمتکش ده ها سال اسهت کهه عهدم وجهود  
امنیت  اخالل و به هم خوردن نظهم بهه مهعهنهای واقهعهر و  
عملر در زندگر خود را با تمام وجود لمس مهر کهنهنهد   
این اکثریت جامعه به خا ر رهاهر مهطهلهاهر کهه در ازای  
دستیابر یاحبان ثرون و قدرن به ثهروته های ارسهانهه ای  
به آن محکوم گشته اند  مورد ت دیدان بهر شهمهار از ههر  
نو  و از هر ج ت هستند  ابتال به بهیهمهاریه های نهاشهر از  
سؤتغدیه  عدم ب ره مندی از ب هداشهت  مسهکهن و درمهان  
مناسب  نا امنر و رضاهای آلوده محیط های کهار  عهدم  
ا مینان از تداوم اشتغال  عدم وجود بیمه های اجهتهمهاعهر   
عدم دسترسر به امکانان رراهر و تفریحر کهه ههمهه از  
عوامل ایواد انطراب و ناراحتی ای روحهر و روانهر ای  
هستند که تبعان آن گررتاری در باندههای قهاچهاق مهواد  

مبدر  اعتیاد  تن رروشر  کلیه رروشر  خودکشر و از  
هم پاشیدن خانواده ها هستهنهد  ازآثهار و نهمهودههای زدودن  
امنیت اجتماعر مر باشند که نهاهطهه مهاهابهلهش تهأمهیهن  
امنیت و حف  چرخه سهودآوری بهرای اقهلهیهت بها دسهتهر  

 است  
بنابراین  این ما کارگران و توده های محروم و زحهمهتهکهش  
هستیم که سلب امنیت گشته و در معرض انهوا  خهطهران  
معیشتر و اجتماعر قرار گررته ایهم  اسهتهفهاده وارونهه از  
مفاهیم عناوین امنیتر به عنوان ات ام علیه انسان ای حهق  
 لب  سال است مورد ناد و اعتراض وسی  قرار گهررهتهه و  
امروز از درون زندان این اعتراض با یهدای جهعهفهر عهظهیهم  
زاده و اسماعیل عبدی از رهبران مبارز  باه کهارگهربهلهنهد  
شده است  این رهبران زندانر با خواست حدف اته هام "اقهدام  
علیه امنیت ملر" از پهرونهده ههای کهارگهران و مهعهلهمهان  
معترض و همه رعالین جنبش کارگری و ا جهتهمهاعهر از  
روز دهم اردیب شت و همزمان بها روز جه هانهر کهارگهر بهه  
مدن نهامهحهدود دسهت بهه اعهتهصهاب لهدا خهواههنهد زد   
اعتصاب لدای این رهبران زندانر در اعتراض به امنهیهتهر  
کردن اعترانان مزدبگیران و بیکاران و پهرونهده سهازیه های  
امنیتر علیه آن ا  مطمئنا باعث وارد شدن آسیب بهر جسهم  
و روحشان خواهد گردید  در نتیوه بهرای تهحهاهق ههر چهه  
سریعترخواسهت آنه ها و کهاسهتهن از آسهیهبه های نهاشهر از  
اعتصاب لدا  حمایته های گسهتهرده کهارگهران  مهعهلهمهان   
 پرستاران  بیکاران و همه انساندوستان مبرم و حیاتر است  

 جوانمیر مرادی 
 ٣١ رروردین    ٣١ 
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 ١٤ صفحه  

امروزه بر هیچ انسان شریج و  
منصفر پوشیهده نهیهسهت کهه  
میلیون ا کهارگهر و مهعهلهم و  
دیگر زحمتهکهشهان کشهور بها  
شراید معیشتر  اقت رهرسها  
و لیرقابل تحمهلهر دسهت بهه  
گریبانند و سال است ابتهدایهر  
ترین حاهوق انسهانهر آنهان بهه  
 ور وقهفهه نهاپهدیهری پهایهمهال  
میشود  تحمیل دستهمهزدههای  
زیر خد رار عدم پهرداخهت بهه  
موق  دستمهزدهها در ابهعهادی  
گسههتههرده  نههابههودی کههامههل  
امنیت شغلر اکثهریهت قهریهب  
بهههه اتهههفهههاق کهههارگهههران بههها  
قراردادهای مهوقهت و سهفهیهد  
امضا و ببش چشمگیری از  
معلمان تحت عناوین مبتلفر  
هههمههچههون مههعههلههمههان آزاد حههق  

التدریس شرکهتهر پهیهمهانهر و  
پیهش دبسهتهانهر بهکهارگهیهری  
مههعههلههمههان آزاد بههامههدارک  
تحصیلر لیسانس و با تهر بها  
حاوق سهیهصهدههزارتهومهانهر و  
بههدون بههیههمههه نهه ههادیههنههه کههردن  
گسههههتههههرده شههههرکههههتهههه ههههای  
پیمانکاری در ینای  بهزرگ  
و متوسد دولتر و لیردولتر  
و لهارن مضهاعهج دسهتهرنهج  
کههارگههران  گسههتههرش کههار  
کودکان  عدم اجرای کهامهل  
قانون نظام هماهنگ پرداخهت  
و مصوبان ههیهان وزیهران در  
مورد رهرههنهگهیهان شهالهل و  
بههازنشههسههتههه  رشههد رههزایههنههده  
مدارس لیرانتفاعر و ههیهان  
امنایر و نهابهودی تهدریهوهر  
آموزش و تهحهصهیهل رایهگهان   

لارن و چپاول یندوق تامین  
اجتماعر و بهرخهر دیهگهر از  
ینهدوقه های بهازنشهسهتهگهر   
ممنوعیت ایوهاد تشهکهله های  
مستال کارگران و معلمهان و  
امهنههیهتههر کههردن اعههتهرانههان  
آنان  قط  سوبسیهد کها ههای  
اساسهر مهانهنهد نهان آب بهرق   
گاز  لبنیان و    تن ا گوشهه  
هههایههر از بههر عههدالههتههیهه هها و  
شراید مشات باری است کهه  
بر کارگران و معلمان تحمهیهل  
شده اسهت  تهحهمهیهل چهنهیهن  
ونههعههیههتههر بههر کههارگههران و  
معلمان و دیگر زحمتکشان به  
مثابه اکثهریهت عهظهیهم مهردم  
ایران  امروزه عریه را چهنهان  
بههر زنههدگههر و هسههتههر آنههان  
تنگ کرده است که علیرلهم  

جا ارتادن اجباری کار روزانهه  
  ١٢ سههاعههتههه و حههتههر    ١٧ 

ساعته در میان کهارگهران بهه  
عنوان ساعت کار مهعهمهول و  
روی آوری مهههعهههلهههمهههان بهههه  
مشالهل دوم و سهوم آنهان نهه  
تهههنههه ههها قهههادر بهههه تهههامهههیهههن  
حداقل ایر از اسهتهانهداردههای  
زنههدگههر امههروزی نههیههسههتههنههد   
بلکه اکثریت عظیمر از آن ها  
از خد رار به خد بهاها رانهده  
شده اند  اما پاس  دولهته های  
مههبههتههلههج بههه ایههن ونههعههیههت  
رالکتبار  تن ا و تن ا تشهدیهد  
سرکوب اعتهرانهان یهنهفهر  
کارگران و مهعهلهمهان  تهالش  
برای تهحهمهیهل بهر حهاهوقهر  
بیشتر به آنان و بر ایهن بسهتهر  
تس یل زمینه های لهارن و  

چپاول روز ارزون سهفهره ههای  
خههالهههر آنهه ههها بههوده اسهههت   
بههطههوریههکههه در نههتههیههوههه ایههن  
سیاسهته ها از زمهان اسهتهاهرار  
دولههت روحههانههر بههه ایههن سههو  
ببشنامه ممنوعیت اعتصهاب  
و اعههتههراض از سههوی قههوه  
قضائیه بطور رسمر به برخهر  
مهههراکهههز کهههارگهههری ابهههالغ  
شههههده دامههههنههههه سههههرکههههوب  
اعترانان کارگران و معلمان  
در ابههعههادی سههراسههری بههه  
اعترانان آرام آنان در مهحهل  
کهههارشهههان گسهههتهههرش پهههیهههدا  
کرده یدها کارگهر و مهعهلهم  
احضههار  بههازداشههت و تههحههت  
تعایب قضایهر قهرار گهررهتهه  
 اند  چ ره های موثر معدود 
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تشکل ای مستال کهارگهران    
و معلمان با ات امان سنگهیهن  
امنیهتهر مهواجهه شهده انهد و  
تعدادی از آنان و منومله مها  
در حال گهدرانهدن حهبهسه های  
 و نر در زنهدانه های کشهور  
هستیم  به ما ات ام "اجتما  و  
تبانر به  قصهد اقهدام عهلهیهه  
امنیت ملر کشور" زده اند و  
بر این اساس بها حهکهم ههای  
 ویل الهمهدن در زنهدان اویهن  
محبوس هستیم  ما ههمهچهون  
هههزاران کههارگههر و مههعههلههم  
معترض   هیچ رعالیتهر جهز  
درا  از کرامت انسانهر خهود  
و هههم  ههبههاههه ای هههایههمههان  
نداشتیم  تمام رعالیته های مها  
و دیگر همکاران زندانر مهان  
در کهانهون یهنهفهر مهعهلهمهان  
 اتحادیه آزاد کارگران ایران و  
دیههگههر تشههکههلهه ههای مسههتههاههل  
کارگری و معلمان در ماهابهل  
دیدگان ارکار عمهومهر قهرار  
دارد و بر همگان روشن اسهت   
رعالیته های مها بهرای دسهت  
یابر به مطالبهان قهانهونهر و  
انسانر مان چنان محرز اسهت  
که حتر مصادیاهر ههم کهه  
بر اساس آن ا در پرونده هایمان  
به ما ات امان امنهیهتهر وارد  
کرده اند تمامها مهعهطهوف بهه  
رعالیته هایهر از قهبهیهل جهمه   
آوری امضا در اعهتهراض بهه  
دستهمهزدههای زیهر خهد رهاهر  
 ایوهاد تشهکهله های مسهتهاهل  
کارگران و معلمان و رعالهیهت  
در آن ا شرکهت در تهوهمهعهان  
ینفر در ماابل موهلهس  و  
وزارن کار و ارائه نامه ههای  
اعترانر به ن ادهای مسئول  
و دیگر کنشکری ای ینهفهر  
اسهت  بههدیهنهگههونهه بههر اسههاس  
مستندان رای هایر کهه بهر  
علیه ما یادر شده است بایهد  
گفت هر گهونهه تهالش بهرای  
اجرای قوانین حداقلر موجهود  
و مبارزه برای ب هبهود شهرایهد  

زندگر و معیشت کارگران و  
معلمان در ایهن کشهور اقهدام  
علیه امنیت ملهر مهحهسهوب  
میشود  ما میدانیم و بهر ایهن  
امههر ا عههان داریههم کههه بهها  
رعالیت ایمان امنیت و آسهایهش  
کسانر را که بر بستر قهانهون  
شکنر و تهحهمهیهل  رهاهر و  
رالکت بر کارگران و معلمهان  
سهههالهههیهههان سهههال دسهههت بهههه  
لارتگهری زده انهد بهه خهطهر  
انداخهتهه ایهم و بها ایهرار بهر  
تحاق خواست ای بر حهق مهان  
تداوم مناره  چهپهاوگهرانهه ی  
آنان را به چالش کشیهده ایهم   
اما آنان با نشهانهدن مهنهاره  و  
امنیت خود به جهای امهنهیهت  
ملر کشور و بر این بستهر بها  
هدف وا داشهتهن کهارگهران و  
معلمان معترض برای تمکیهن  
به ونعیت رالکتبار مهوجهود   
ما و دیگر رعالین کهارگهری  
و معلمان را بهه بهنهد کشهیهده  
اند   لدا ما در گهرامهیهداشهت  
اول مههاه مههر روز جهه ههانههر  
کارگر و اعالم همبستگر بها  
کارگران ج ان  به مهنهاسهبهت  
این روز بزرگ در اعتراض به  
امنیتر کهردن رهعهالهیهته های  
یههنههفههر و تههوهههمههعههان و  
اعتصابان کارگران و معلمهان  
  دستمزدهای زیر خد راهر    
ممنوعیت برگزاری مستاالنهه  
و آزادانه روز ج انر کارگر و  
روز جهه ههانههر مههعههلههم   عههدم  
شفاریت و عمل موثر سازمهان  

در قهبهال    ILOج انر کهار  
نا  حاوق بنیادین کهارگهران  
و معلمان ایران و بها خهواسهت  
خارج کردن ات هام "اجهتهمها  و  
تبانر بهه قصهد اقهدام عهلهیهه  
امنیت ملر کشور" و دیهگهر  
ات امان امنیتهر  از پهرونهده  
هههای مههفههتههوح کههارگههران و  
معلمان معهتهرض و بهرداشهتهن  
اینگونه اته هامهان جهعهلهر و  
ساختگر از پرونده های خهود  

و دیگر رعالهیهن کهارگهری و  
معلمهان زنهدانهر از روز دههم  
اردیههبهه ههشههت مههاه دسههت بههه  
اعههتههصههاب لههدای نههامههحههدود  
خهواهههیههم زد  رونههوشههت بههه :  
کههنههفههدراسههیههون بههیههن الههمههلههلههر  
اتههحههادیههه هههای کههارگههری  

ITUC   و سهازمهان جه هانهر
جعفر عظهیهم زاده       EIمعلمان  

اسماعیل عهبهدی زنهدان اویهن  
                  ٢ بههههههههههههههنههههههههههههههد    –

  ٢ اندیشگاه    -زندان اوین 
 

قاااطااعااانااه از 
جعفر عاظایام 
زاده و 
اسااامااااعااایااال 
عابادی دفااا  

 کنیم
جعفر عظیم زاده رئیس هیهئهت  
مدیره اتحادیهه آزاد کهارگهران  
ایران و اسماعیل عبدی دبهیهر  
کانون ینفر مهعهلهمهان و از  
رههههبهههران زنهههدانهههر جهههنهههبهههش  
کارگری ایران  ر بیانیه ای  
از درون زنهههدان اویهههن در  
اعتراض بهه آنهچهه کهه خهود  
اینگونه به شهرح آن پهرداخهتهه  

 اند: 
"تحمیل دستمزدهای زیر خهد  
رار عهدم پهرداخهت بهه مهوقه   
دسهههتهههمهههزدهههها در ابهههعهههادی  
گسههتههرده  نههابههودی کههامههل  
امنیت شغلر اکثهریهت قهریهب  
بهههه اتهههفهههاق کهههارگهههران بههها  
قراردادهای مهوقهت و سهفهیهد  
امضا و ببش چشمگیهری از  
معلمان تحت عناوین مبتلفر  
هههمههچههون مههعههلههمههان آزاد حههق  
التدریس شرکهتهر پهیهمهانهر و  
پیهش دبسهتهانهر بهکهارگهیهری  
مههعههلههمهههان آزاد بههامهههدارک  
تحصیلر لیسانس و با تهر بها  
حاوق سهیهصهدههزارتهومهانهر و  

بههدون بههیههمههه نهه ههادیههنههه کههردن  
گسههههتههههرده شههههرکههههتهههه ههههای  
پیمانکاری در ینای  بهزرگ  
و متوسد دولتر و لیردولتر  
و لهارن مضهاعهج دسهتهرنهج  
کههارگههران  گسههتههرش کههار  
کودکان  عدم اجهرای کهامهل  
قانون نظام هماهنگ پهرداخهت  
و مصوبان ههیهان وزیهران در  
مورد رهرههنهگهیهان شهالهل و  
بههازنشههسههتههه  رشههد رههزایههنههده  
مدارس لیرانتفاعر و ههیهان  
امنایر و نهابهودی تهدریهوهر  
آموزش و تهحهصهیهل رایهگهان   
لارن و چپاول یندوق تامین  
اجتماعر و بهرخهر دیهگهر از  
ینهدوقه های بهازنشهسهتهگهر   
ممنوعیت ایوهاد تشهکهله های  
مستال کارگران و معلهمهان و  
امهنههیههتههر کهردن اعههتههرانههان  
آنان  قط  سوبسیهد کها ههای  
اساسهر مهانهنهد نهان آب بهرق   
گههاز  لههبههنههیههان ولههیههره" و  
همچنهیهن بهرخهورد دولهته های  

سهال    ٣٢ مبتهلهج در مهدن  
گدشته به اعترانان و نهحهوه  
پاسبگوییشان بهه مهطهالهبهان  
کلیه مزد بگیران جامعهه کهه  
چههیههزی لههیههر از سههرکههوب   
تعهاهیهب  بهازداشهت  اخهراج و  
زندانر نمودن رعالین و رهبران  
اعهههتهههرانهههان  یهههورش بهههه  
تشکل ای مستال و بازداشهت  
و زندانر کردن اعضهاء آنه ها  
به ات امان واهر امنیهتهر از  
قبیل اقدام علیه امنیت مهلهر  
نبوده  اعالم کرده انهد از روز  
دهم اردیب هشهت بهه مهدن نها  
محهدود دسهت بهه اعهتهصهاب  

 لدا خواهند زد  
خواست مشب  جعفر عهظهیهم  
زاده و اسماعیل عبهدی  رره   
کلیه مشاان معیشتهر و بهر  
قراری امنیت شغلر و حهدف  
نابهرابهریه های آمهوزشهر و در  
دسترس قرار گررتن امکانهان  
تحصیلر رایهگهان و یهکهسهان  

مههطههابههق بهها اسههتههانههداردهههای  
پیشررته برای همه اسهت کهه  
نمانت رسیدن و بهرخهورداری  
از این مطالبان  حدف کهلهیهه  
ات امان امنیتهر مهوجهود در  
پرونده های رعالین زنهدانهر و  
آزادی آن ها  مهبهتهومهه شهدن  
پرونهده ههای قضهائهر عهلهیهه   
معترنان به ونعیت موجهود   
آزادی اعتراض و اعهتهصهاب   
حق ایواد تشکل ای مسهتهاهل  
و آزادی عضویت در آن ا مر  

 باشد  
خواست این دو رههبهر زنهدانهر  
همانطور کهه در بهبهشهر از  
بیانیه آن ا تأکهیهد شهده و بهه  
روشنر وان  و گهویها اسهت   
خههواسههت و آرزوی اکههثههریههت  
انسان ای جهامهعهه اسهت  ههر  
انسانر نیازمند برخورداری از  
امههکههانههان زنههدگههر مههدرن و  
مررهه اسهت کهه در بهیهانهیهه  
جعفر عظیم زاده و اسهمهاعهیهل  
عبدی موکدا بر آن ا انگشهت  
گهداشههتههه شههده اسههت  نههبههایههد  
جعفر عظیم زاده و اسهمهاعهیهل  
عههبههدی را کههه در زنههدان  
یدای اعترانشان به رهاهر و  
رالکت بلند کرده انهد  تهنه ها  
گداشت  باید برای تحاق ایهن  
خواست ا خواهان آزادی روری  
آنان و بایه رعالیهن زنهدانهر و  
مبتومه شدن هر گونه پرونهده  
قضائر عهلهیهه کسهانهر کهه  
خواهان پایان یارتن مشهاهاتهر  
هستند که بر زندگیشان سایه  

 انداخته است  شد  
کارگران  معلمان و پرستهاران   
تشههکههلهه هها و سههازمههانهه ههای  
کهههارگهههری  مهههعهههلهههمهههر و  
پرستاری در ایران و هر نهاهطهه  
دیگر از ج ان  به ههر  هریهق  
ممکن از این دو رهبر زندانهر  

 درا  کنید  
اتحادیهه آزاد کهارگهران ایهران  

 ٣١ رروردین     ٧٧ 


