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هاي یک چشم انداز سایه روشن  
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ها و نهادهاي مستقل کارگري قطعنامه تشکل

1394اردیبهشت11–2015به مناسبت اول ماه مه 

هاي مستقل کارگري، پیش باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلتر زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته

ها و نهادهاي مستقل کارگري به مناسبت اول اي پایان دادن به ستم معیشتی .  این فراخوان ما تشکلبسوي اعتراضات متحدانه و سراسري بر

  ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است.   

ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست در دست هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگري، جنبش عظیم و یکپارچه اي از 

  ن، معلمان، پرستاران و دیگر توده هاي زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و پایان دادن به فقر و فالکت در حال شکل گیري است. کارگرا

ها اعتصاب کارگري در جاي جاي کشور، تجمعات بی وقفه معلمان، اعتراضات متحدانه پرستاران و گسترش مبارزات کارگران از وقوع ده

گري در اعتراضات گرفته تا طومار نویسی و تجمع در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع کلیدي همراهی خانواده هاي کار

هایی از بروز عینی این طور روزمره اي در جریان هستند، همگی  تنها گوشهه ها که بهمچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودرو سازي

ي قدرتمندي از اعتراضات متحدانه و سراسري، بساط تحمیل بی حقوقی مطلق و ستم رود با خلق صحنه هاجنبش اجتماعی است که می

  ها خانوده کارگري را به چالشی تعیین کننده بکشاند.  معیشتی بر میلیون

بر سر  داري حاکم بر ایران، چنان غرق در چپاولگري و کشمکشتري به خود میگیرد که سرمایهاین جنبش در شرایطی هر روزه ابعاد گسترده

خواهد نقطه پایانی بر وضعیت مشقت بار موجود بگذارد. تواند و نه میخواهی از غارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که نه میسهم

هزار تومانی، تعیین چنین مزد تحقیرآمیزي را بی شرمانه به ما کارگران تبریک  712به همین دلیل نیز هست که با تصویب حداقل مزد 

ها، آزاد سازي قیمت نان و موقع همین مزد، تداوم قطع سوبسیدها، افزایش هر روزه قیمته تر از آن، با عدم پرداخت بند و سبعانهگویمی

زنند و با سرکوب اي از این دستمزد ناچیز و خفت بار میرحمانهدرصد ارزش افزوده بر مایحتاج زندگی، دست به غارت و چپاول بی 9اعمال 

هاي طویل المدت در صدد به جمعی کارگران معترض و محکوم کردن آنان به شالق و زندانتراضات کارگري، محاکمه دستهترین اعبرحق

  تمکین واداشتن طبقه کارگر ایران به وضعیت موجود و شرایطی مصیبت بارتر از این هستند. 

یاست تشدید سرکوب اعتراضات کارگري، نه تنها مفري براي ها خانواده کارگري و سبدون تردید تحمیل فقر و فالکت روزافزون بر میلیون

کننده با وضعیت موجود خواهد داري حاکم بر ایران نخواهد داشت بلکه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران را به مصافی تعیینسرمایه

همه بی حقوقی، سرکوب و استیصال و اینکشاند و دیري نخواهد پائید که خشم در حال فوران ما کارگران و مردم زحمتکش ایران از 

کنندگان این قطعنامه با درماندگی براي گذران زندگی، زمین را بر زیر پاي عاملین و مسببین چنین وضعیتی داغ خواهد کرد. لذا ما امضا

ر از تداوم چنین سابقه سرکوب اعتراضات کارگري و اعالم انزجاهشدار نسبت به تداوم سیاست تحمیل فقر و فالکت و تشدید کم

  هاي خود را به شرح زیر اعالم و مصرانه بر تحقق آنها پاي می فشاریم.هایی، خواستسیاست

ساز کارگري و فضا بازي دولت، کارفرمایان، نماینده هاي دستشبهزار تومانی که با خیمه 712ما با محکوم کردن تعیین حداقل مزد  -1

ومتی بر طبقه کارگر تحمیل شد، مصرانه خواهان تجدید نظر فوري در حداقل مزد مصوب و افزایش سازي ریاکارانه رسانه هاي رسمی و حک

  .ي مطابق با استانداردهاي زندگی امروزي هستیمآن به سه میلیون تومان بر اساس سبد هزینه
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ن دادن به ستم معیشتی موجود را اتحاد و ما با حمایت قاطعانه از اعتراضات بر حق و بی وقفه معلمان و پرستاران، یگانه راه حل پایا -2

دانیم و خواهان تحقق یکپارچگی مبارزات عموم مردم زحمتکش ایران و بروز بیش از پیش آن به مثابه یک جنبش اجتماعی و سراسري می

  .فوري همه مطالبات معلمان و پرستاران هستیم

اي از شی بر طبقه کارگر ایران را که از باال و به شکل سازماندهی شدههاي فرمایهاي دولت و خانه کارگر براي تحمیل تشکلما تالش -3

هاي کار کنیم و با فراخوان به کارگران در محیطشود قویا محکوم میهاي دست ساز به پیش برده میهاي صنفی و اتحادیهطریق ایجاد انجمن

ها ان دادن به هر گونه ممنوعیت و محدودیتی در ایجاد این تشکلهاي مستقل کارگري، خواهان پایبراي برپائی سندیکاها، شوراها و تشکل

  .بدون دخالت دولت و کارفرمایان هستیم

هاي طویل المدت بر علیه کارگران هاي گسترده، صدور احکام شنیع شالق و زندانما هرگونه سرکوب اعتراضات کارگري و مردمی، اعدام -4

کنیم و خواهان توقف فوري اعدامها، لغو ین کارگري دربند و دیگر زندانیان را قویا محکوم میمعترض و تحمیل شرایط غیر انسانی بر فعال

مجازات اعدام و شالق از قوانین قضائی کشور، آزادي فوري و بی قید و شرط کلیه کارگران و زندانیان سیاسی و توقف پیگردهاي قضایی بر 

  .علیه آنان هستیم

ناپذیر اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات باید به عنوان حقوق مسلم و خدشهقید و شرط اعتصاب، آزادي بی -5

  .اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند

قابل تعقیب قضائی به دستمزدهاي معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه اي پرداخت و تاخیر در پرداخت مزد به مثابه یک جرم  - 6

  .قانون تبدیل گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود

هاي تامین نیروي انسانی و ما خواهان تامین امنیت شغلی، بر چیده شدن قراردادهاي اسارت بار موقت و سفید امضا، حذف شرکت - 7

ا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجراي فوري بیمه هاي کوچک تپیمانکاري، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاه

  .کارگران ساختمانی هستیم

ما تصویب هر گونه قوانین ضد کارگري تحت هر عنوان و مصوبه اي را قویا محکوم میکنیم و با تاکید بر وجود مواد ضد کارگري در قانون  -8

  .هاي واقعی کارگران هستیمکار موجود، خواهان تغییر آن با دخالت نماینده 

ما گسترش روز افزون سوانح شغلی منجر به فوت و جرح را ناشی از زیاده خواهی و سود جوئی کارفرمایان و نتیجه سرکوب و پایمال شدن  -9

  .ي کار هستیمهادانیم و خواهان اعمال فوري باالترین استانداردهاي ایمنی در محیطترین حقوق انسانی و اجتماعی کارگران میبدیهی

اند باید تا زمان اي باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیدهاخراج و بیکارسازي کارگران به هر بهانه -10

  .اشتغال به کار از بیمه بیکاري متناسب با یک زندگی مطابق با استانداردهاي امروزي برخوردار شوند

هاي زندگی قید و شرط  حقوق زنان و مردان در تمامی عرصهآمیز نسبت به زنان فورا لغو و برابري کامل و بیکلیه قوانین تبعیض -11

  .اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی باید به رسمیت شناخته شود

ي در پرداخت مستمري و حقوق و مزایاي  گونه تبعیض و نابرابرما خواهان برخورداري تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و رفع هر -12

بازنشستگان هستیم و با تاکید بر اجراي بهداشت و درمان رایگان به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران به مثابه یکی از وظایف اصلی 

غارتگران این صندوق و گیري طرح ادغام صندوق تامین اجتماعی در بیمه سالمت همگانی، محاکمه علنی و فوري دولت، خواهان باز پس
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هاي منتخب مجامع عمومی کارگران  شاغل و بازنشسته بدون هر گونه اعمال نفوذي از سوي دولت و سپردن اختیار آن به دست نماینده

  .کارفرمایان هستیم

داشتی یکسان و رایگان جدا از باید از تامین اجتماعی کامل، امکانات آموزشی رفاهی و بههرگونه کار کودکان مطلقا باید لغو و آنان می -13

  .ژادي و مذهبی برخوردار شوند  جنسیت، موقعیت اقتصادي و اجتماعی خانوادگی و وابستگی هاي ملی، ن

ها در ایران، توقف فوري اخراج آنان و اعطاي حقوق شهروندي به ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت -14

  .هم طبقه اي هاي خود هستیماین دسته از 

هاي کارگري جهان از داري در همه جاي دنیا و قدردانی از حمایت تمامی سازمانما با تاکید بر ماهیت استثمارگرایانه نظام سرمایه -15

المللی کارگران تاکید می داریم  و بر همبستگی بینمبارزات کارگران ایران، پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگري در سرتاسر جهان اعالم می

  .کنیم

ما با محکوم کردن جنگ و جنایت و گسترش هر روزه آن در منطقه خاورمیانه، پیش آمدن این وضعیت هولناك  و عروج بی سابقه  - 16

بشر  داري در پاسخ به نیازهايجریانات تروریستی و سیاست وحشت آفرینی در کشورهاي این منطقه را حاصل بن بست مناسبات سرمایه

هاي ضد انسانی دول غرب و منطقه میدانیم و با فراخوان  به کارگران و مردم آزادیخواه در سرتاسر جهان براي اعتراض به امروز و سیاست

  جنگ و ویرانگري در منطقه خاورمیانه، خواهان توقف فوري آن هستیم

  وعیت و محدودیت برگزاري مراسم این روز ملغی گردداول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعالم و هر گونه ممن -17

  ها و نهادهاي کارگري امضا کننده قطعنامه به ترتیب حروف الفبا:اسامی تشکل

  اتحادیه آزاد کارگران ایران - 1

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -2

  سندیکاي کارگران نیشکر هفته تپه - 3

  البرز سندیکاي کارگران نقاش استان - 4

  کانون مدافعان حقوق کارگر -5

  هاي کارگريکمیته هماهنگی براي کمک به ایجاد تشکل - 6

  هاي کارگري کمیته پیگیري ایجاد تشکل - 7
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هزارتومانی و  712سرکوب پنهان با دستمزدهاي 

  جنبش به پا خاسته کارگري

  

  شاپور احسانی راد-اتحادیه آزاد کارگران ایران  

به خشونت   "سرکوب  "درستی ه ومی جامعه بدر فرهنگ عم

همراه آشکار و عریان  که با داغ، تیغ، درفش، شالق، زندان و...

طور ه سرکوب این خوي غیر انسانی باست معنی می شود.  امروز

داري عینی و تمام عیار در بربریت و توحش مناسبات نظام سرمایه

 "سرکوب آشکار"داري متجلی گشته است. اگر در جامعه سرمایه

گریبان منتقدین، معترضین و مبارزین را می گیرد و با بگیر و 

ببند و زدن آنها، بخشی از جامعه را وادار به عقب نشینی می کند، 

به صورت عامدانه قصد دارند با تحمیل  "سرکوب پنهان"در 

دستمزدهاي زیر خط فقر، کل جامعه را دچار سرکوب معیشتی و 

اي است که گونهه این ستم معیشتی ب .وادار به تمکین کنند

دانند  از کجا و چگونه این بخش زیادي از احاد اجتماع حتی نمی

آید. بر کسی پوشیده نیست همه نکبت و مصیبت بر آنها فرود می

که استثمار انسان از انسان پلیدترین پدیده ضد بشري در طول 

گفت  گرو  توان با قاطعیتتاریخ است و اکنون و در این زمان می

 712گرفتن  معیشت جامعه، با تحمیل دستمزدهاي خفت بار 

کنون بر ترین پدیده ضد انسانی است که تاهزارتومانی، رذیالنه

ها انسان زحمتکش در یک جامعه روا شده است. داغ ما میلیون

هزارتومانی   712شود که  دستمزد خفت بارکارگران وقتی تازه می

سترنج ناچیز در جیب ما، بخشی از آن به قبل از قرار گرفتن آن د

صورت مستقیم توسط مالیات، بیمه تامین اجتماعی و بیمه 

شود  و بخشی دیگر از آن بصورت غیرمستقیم  تکمیلی بلعیده می

درصدي آب، برق،  50درصد ارزش افزوده، گران شدن  9با اعمال 

شود و ویژه نان دزدیده میه ها و بگاز، بنزین و آزاد سازي قیمت

از این این تازه در شرایطی است که در خیلی از جاها کمتر

ها به هاي ماهیانه، ماهدهند و حقوقدستمزدهاي حداقلی می

افتد. تبعات دستمزدهاي زیر خط فقر، پنهان اما عقب می

دهد. پنهان بگیران را تحت تاثیر قرار میرحمانه خانواده حقوقبی

باشد که هر خانواده حقوق یرو مبودن سرکوب معیشتی از آن

ترین و یابی به بدیهیبگیر به هر اندازه ناتوانتر از دست

پناهی ترین مایحتاج خود باشد به همان اندازه در الك بیابتدایی

طور مطلق فقط خودشان را در موقعیت فقر ه رود و بخود فرو می

تراف بینند و اعنداري و دیگران را در موقعیتی بهتر از خود می و

کنند. نداري را باور نمیتلویحی و حتی صریح دیگران به فقر و

آورماند. شرمندگی نانپاسخ میمطالبات اعضاي خانواده بی

تدریج سرزنش و نکوهش پیدا و پنهان ه خانواده از خود شروع  و ب

شود. با رانده شدن احترام، شان و اعضاي خانواده بر سر او آوار می

رنگ هاي درونی خانواده  بیحاشیه، ارزشمنزلت انسانی به 

شکند و درهم شکستن عزت نفس شود و انسان در هم میمی

انسان مساوي است با تن دادن به هر خواري و ذلت.  و این طور 

است که زندگی خانواده کارگر ایرانی معجونی می شود از لحظات 

 اندکی از لبخند و اوقات تلخ و کشداري از حسرت، غم، غصه و

سیالب اشک. نتیجه عینی سرکوب معیشتی، فرو ریختن 

هاي انسانی در جامعه بصورت کودکان کار، زنان ارزش

خواب، بیکاري، خشونت و... است. این  چنین است که کارتن

کسانی از فرط این درماندگی، فقر و استیصال دست به خودزنی و 

معه زنند. سئوال اینجاست آستانه صبر و تحمل جاخودسوزي می

تواند تا کجاست ؟ جامعه با این شرایط نابهنجار تا چه زمانی می

اي که بویژه در روي این پله درماندگی و بن بست بایستاد؟ جامعه

هاي اجرایی دو سال اخیر به روشنی دریافته است که  سیاست

خواهد، نقطه تواند، و نه میداران  نه میدولت تدبیر و امید سرمایه

ستم معیشتی رو به گسترش بار موجود ویت مشقتپایانی بر وضع

بگذارد و علیرغم  چند دهه سرکوب معیشتی، مصرانه قصد دارد 

هزار  712بارتري را  با تصویب دستمزدهاي شرایط مصبیت

تومانی به زحمتکشان تحمیل نماید، طبیعی است جامعه در 

که پیکر نیمه جان خود ناپذیر برمقابل این زخم عمیق و التیام

ها انسان ستمدیده را به لرزش در آورده اعصاب و روان میلیون

تواند بر این ستم معیشتی نقطه خواهد و هم میاست هم می

العمل غریزي جامعه در مقابل این سرکوب پایانی بگذارد. عکس
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پنهان معیشتی و سرکوب عریان همه حقوق انسانی خود، 

عظیم اجتماعی گسترش هر روزه  و پیش از پیش ابعاد جنبش 

باشد. وقوع می "معیشت و منزلت  "کارگران  بر سر تعین تکلیف 

دهها اعتصاب و تجمع روزانه کارگري در جاي جاي کشور، 

اعتراضات و تجمعات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان 

ایی از در مقابل وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوري تنها گوشه

رود کارگري بر سر معیشت است که میته این جنبش به پا خاس

هاي قدرتمندي از اعتراضات متحدانه و سراسري، با خلق صحنه

کورسوي امید به تغییر را به مشعلی فروزان در دل ستمدیدگان 

حقوقی مطلق و سرکوب و ستم مبدل سازد و بساط تحمیل بی

  ها خانواده کارگري را پایان دهد.معیشتی بر میلیون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدر گذر تاری

  قطعنامه  در خواسته هاي کارگران 

  1307سال  اول ماه مه

در اعالمیه اي که براي دعوت پخش شده بود، رضا خان آلت دست و 

عامل امپریالیسم انگلستان معرفی شده بود و کارگران دعوت شده 

ي خود را علیه سلسله پهلوي تشدید کنند. در این بودند تا مبارزه

کارگر مبارز دستگیر شدند، در این  یورش پلیس صدهاروز بر اثر

  هاي زیر را مطرح کردند: روز کارگران خواست

–ساعته  8روزکار–اجتماعاتآزادي–آزادي اعتصاب 

  کودکانکارممنوعیت

  

  1308اول ماه مه سال 

  

هزاران کارگر نفت علیه شرکت ، 1308ادیبهشت  11در 

زدند که با دستگیري  امپریالیستی ایران و انگلیس دست به اعتصاب

صدها کارگر فعال سرکوب شد. ارتش رضاخان در خوزستان مستقر 

هاي آبادان لنگر انداخت. خواست هاي شد و ناوگان انگلستان در آب

  کارگران شرکت نفت به قرار زیر بود: 

افزایش–ي کار و هیات بهداشتی قبول نمایندگان کارگران در اداره

تامین–بیماريهنگامبهدستمزداختپرد–ریال45بهدستمزد

-گرمسیرمناطقدرساعتهششکارروز–شرکتجانبازمسکن

کارگرانهمطرازي–هاي کارگران خانهخرابیازجلوگیري

مقامات ایران مرجع رسیدگی به  -هاهنديبا ایرانیکارمندانوماهر

ت حقوق بازنشستگی پرداخت شود و در صورت فو -شکایات باشند

به فرزندان کارگران تعلق گیرد. مستمري 

اعتصاب ، تشکل حق کارگر است
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  هاي یک چشم انداز سایه روشن

  نوید سعادت  -کانون  مدافعان حقوق کارگر 

ها و امیدها، براي مردم  سالی جدي آغاز شده است. در بیم

ها و  ي کارگر، خصوصا این بیم ي ما عموما و براي طبقه جامعه

یابند. این شکل مشترك نه  امیدها به شدت شکل مشترکی می

ي کارگر و زحمتکشان ایران ، بلکه  طبقهناشی از ارتقا سطح رفاه 

عمدتا تاشی از سقوط سطح رفاه عمومی به پایین ترین مدارج 

سازد و این  خود است که کلیت مردمان را به یکدیگر نزدیک می

اتفاقی است که اکنون نه در کشور ما که در کل جهان در حال 

  شکل یافتن است. 

ه ناچیز ، فقر و حرمان در العاد تمرکز ثروت و رفاه نزد اقلیتی فوق

ي بشریت، در مقیاس میلیاردها، مسایل داخلی در  ي همه گسترده

هاي ملی ،  ي ملی  امروز مسایلی کامال جهانی اند. بیم چارچوبه

هایی جهانی و در  مقابل امیدها نیز ما کنون در چه وضعتی  بیم

ي حاضر به چه قرار است؟  قرار داریم؟ آرایش قوا در لحظه

هاي ما  ان در چه موقعیتی و ما کجا ایستاده ایم؟ تواناییدشمن

هاي آنان کدامند؟ در یک کالم توازن قوا به چه  چیست و توانایی

  صورت است؟

هاي این نوشته  براي پاسخ باید به بررسی مختصري در اندازه

  پرداخت.

داري مالی در چارچوبه داخلی در کشور ما ، تنها بر  رشد سرمایه

و تنازعات اشکال مختلف سرمایه در درون این فضاهاي اثر نیازها 

ملی نیستند. درست است که غارت منابع نفت و گاز و دالرهاي 

ي گذشته انباشت عظیمی از  میلیاردي حاصل از آن ، در یک دهه

العاده سریع  ثروت را پدید آورد که بستر و زمینه رشد فوق

او ماحصل رشد  داري مالی را فراهم ساخت. ولی هم چنین سرمایه

هاي مالی جهانی در  آسا، فزاینده و پیروزمندانه  الیگارشی غول

هاي  هاي سوداگري اي هستند که سیاست فضاي جدید امپراتوري

مالی خود را از طریق نمایندگان بخشی از بورژوازي بزرگ نوکیسه 

هاي داخلی اعمال  و تازه به عرصه آمده کشور در چارچوبه

  کنند.  می

ها، نهادها و موسسات مالی  آور بانک انگیز و سرگیجه ترشد حیر 

ي گذشته در کشور ما، که بخش اعظمی از معامالت  در یک دهه

بورس و فرابورس و بازار سهام خارج از بورس در ایران را فرا 

ي شئون حیات اقتصادي کشور، اکنون  گرفته است و به همه

ت سرمایه دارانه در ي غیرقابل انکاري یافته و هر گونه فعالی سلطه

وري رمق ساخته و فاقد بهرهداري را بی هاي  دیگر سرمایه بخش

هاي  اعتنا نموده است. عموما نتیجه سروري و سیادت سرمایهقابل

کنند، هستند و  مالی جهانی که در سطح سیاره عمل می

هاي داخلی  باشند. این بخش از  سرمایه نه تنها بر پایه وضعیت می

هاي  رورت قدرت و اعمال اراده و در پیوند با الیگارشیکه بر اثر ض

مالی و جهانی رشد و قوام یافته است و اکنون که حاکمیت 

هاي سیاست جهانی و  سیاسی ایران در تناقضات و پیچیدگی

اي تا سیاست  اي، از مسایل انرژي ، نفت و گاز و هسته منطقه

و  تآمده اساي خود به بن بستهاي آشکاري گرفتار  خاور میانه

پندارد اکنون باید  با تکیه بر همان  لوحانه میدولتی که ساده

نهادهاي جهانی و حل مناقشه خود با آنان به راهگشایی 

ها و تضادها و تناقضات داخلی خود  پاسخ داد ودر  کشمکش

هاي  ها و دولت همان لحظه براي حل آن مناقشات با فراملیتی

ل مذاکره و ارتقاي توانایی قدرتمند پشتیبان آنان، به دنبا

هاي اقتصادي داخلی خود و افزایش سطح قدرت چانه زنی  بنیان

هاي تولید  اندیشد حال باید با تکیه بر توانایی با آنان است و می

هاي سیاست خارجی فائق آمد و بنابراین  داخلی بر این بحران

هایی هم چون اقتصاد مقاومتی و چیزهایی شبیه  شعارها وبرنامه

هاي  راهها بی شک جز گشودن  ن را مطرح ساخته است. این راهآ

ها  خواري فزونتر همین الیگارشی اي براي غارت بیشتر و رانتتازه

  نخواهند بود.

پیروزي و هژمونی بورژوازي مالی در درون  کشور ما با توجه به 

تقسیم  کار بازار جهانی که اکنون دیگر کامال به هرج و مرج 

ر جهان انجامیده است، خود بستر و هم چنین اي د سابقه بی
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هاي فوق العاده قدرتمند مالی در  ماحصل پیروزي همین الیگارشی

ي  هاي نیرومندي است که در حال بلعیدن همه هیات فراملیتی

هاي سرمایه در سراسر  سودهاي استخراج شده توسط دیگر بخش

دزدانی  هاي مالی، یعنی شاه دزدانی که از سیاره است. الیگارشی

اند یا درحال دزدند که آنان قبال از دیگران دزدیده دیگر می

  اند.  دزدیدن

هایی راندن است که  و این یعنی جهان را شتابناك به سوي بحران

نتایج غم بار آن، کانون در غبارهایی از یاس و تروریسم پنهان 

  گردیده است. 

هاي  شو اما در کشور ما، وضعیتی که به خاطر این اعتالي بخ

ي  هاي دولتی، همه چی مالی، رانت خواران، سفته بازان و زد وبست

رغبتی و ناتوانی  داري را به محاق بی هاي دیگر اقتصاد سرمایه راه

براي تولید و سرمایه گذاري کشانده است و به نتایج دهشت آور، 

ها، تعطیلی بخش  رکود، تورم مجدد، بسته شدن الباقی کارخانه

هاي دسته جمعی،  ید کشاورزي، یعنی اخراجعمده اي از تول

هاي گسترده  مهاجریت، فقر، فحشا، جنایت، نابه هنجاري

ها فجایع هولناك دیگر که به گسترده اي وسیع  اجتماعی و دهه

در کل جامعه انجامیده است. و در نهایت دولتی ناتوان از تمشیت 

انه ، امور که به دلیل توقف روندهاي تولید و تجارت سرمایه دار

ها و  هاي جهانی و بلوکه شدن تجارت نفت در قیمت تحریم

اي خود روبرو هاي عظیمی از ترازهاي بودجه ها، با کسري ترحیم

سازد با دستانی دراز شده به طلب،  است که دوباره او را مجبور می

هاي مالی  هاي تازه به سوي همین الیگارشی ها و وام براي قرضه

نشسته اند بازگردد و رستکاري را در که به کمین همین لحظات 

گی  چاره هایی بجوید که او را قبال به این افالس و بی سیاست

کشانده است. واین براي مردم ما یعنی غارت الباقی مانده منابع و 

ها، کسر بودجه دولتی ،  هاي عمومی توسط همین الیگارشی ثروت

اي پولی ه کوشند با سیاست یعنی کامکاري دسته اي مالی که می

  ها را تشدید نمایند. خود این موقعیت

هاي مالی نه واکنشی  به بیان دیگر استعالي سوداگرانه الیگارشی

هایی  ها و ناکامی العملی به بحران هاي سرمایه که عکس به موفقیت

هاي  هاي آشکار در روزگار بحران آن است که به شکل غارتگري

هاي انقالبی را یا  نبشکنند و ج گردند و ر شد می بزرگ هویدا می

رانند و یا  هاي خود عقب می به سمت حفظ حداقل خواسته

اي جهت فراآوري مواضع تازه اي به نبرد  موجب اعتالي مبارزه

خوانند و گویی همگان را براي روز داروي  مگر و زندگی فرا می

  آورند.  نهایی گرد می

از کسب هاي سرمستانه ناشی  اي که درعیاشی اکنون سرمایه مالی

هاي سود به پایکوبی و عشرت مشغول است و در  باالترین نرخ

داند که درهمان لحظه در حال  گمراهی تاریخی خویش گویی نمی

مصرف انرژي از مغز استخوان خود است، از کبدي است که او را 

هاي متمادي  هاي جهانی، دهه زنده نگاه داشته است، در عرصه

ار میلیاردها انسان به عالوه استخراج ارزش اضافی از نیروي ک

غارت وسیع منابع طبیعی این سیاره، انباشت اضافه تولیداي را 

  مانند است.  داري بی فراهم آورده است که در حیات تاریخ سرمایه

هاي مالی، از راه تنزیل ، دزدي و  ها سال زد و بست و همچنین ده

پدید  سفته بازي و امور بانکی آن اضافه انباشت سرمایه اي را

هاي ترین سالطین اساطیري  آورده که براي صاحبان آن، افسانه

ي این عملیات  تاریخ در نزدشان ژنده پوشانی بیش نیستند و همه

پذیرد که  هایی انجام می هاي اخیر به یاري تکنولوژي در سال

ي تولید  سیستم  جایی نیروهاي عمده همچنین موجب جابه

تولید خدمات و اطالعات گشته سرمایه داري از تولید صنعتی به 

  است. 

ي این اقدامات ، یعنی انباشت اضافه سود به عالوه انباشت  همه

کند  داري را وابسته به بازار می اضافه تولید که حیات تولید سرمایه

هاي بهره تنها  و بازار را وابسته به سوداگران مالی که افزایش نرخ

  قسمت کوچکی از این کوه یخی بحران اند. 

این شرایط اکنون چنان وضعتی را ایجاد نموده که امپراطوري را 

دیوانه وار به سوي جنگ  و خشونت همیشگی و مدام به عنوان 
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ها وادار نموده است. این  راهی براي مصرف آن اضافه انباشت

هاي  ها تمام جهان را به سوي طغیان ها و آشفتگی وضعیت

هاي وسیع ضد  بشدهد و جن ناپذیري سوق می اجتماعی اجتناب

  داري را به عرصه آورده است.  سرمایه

هاي خود  داري اکنون تنها توانایی هاي ضد سرمایه اما این جنبش

کنندگان یا  ها از طرف مصرف را فعال در شعار تحریم فراملیتی

هاي ضد محیط زیست،  تظاهرات در  هجوم میدانی به پروژه

م یگري  وهم چنین ي مالی و تصمی خیابان ، اشغال مراکز عمده

هاي اخالقی و عاطفی از نبردگران عرصه نبردهاي طبقاتی  حمایت

  کارگران و اعتصابیون بروز داده و محدود مانده است. 

هاي  و اما در داخل مرزهاي ملی ما، یعنی آن جایی که دشواري

زندگی در زیر سیطره حکومت سرمایه داري که  دولت خود را به 

داري  تار این تناقضات بی مانند سرمایهطرز فلح کننده اي گرف

جهانی ، به عالوه مالیخولیاي قدرت بهیمی و خشونت بار 

سوداگران مالی و مونارشیک نظامی داخلی، همانند بدن فلج دشه 

اي که حتا قدر به تغدیه خود هم نیز نیست نموده است. و اکنون 

بد که یا اي باز می هاي مطالباتی گسترده خود را در برابر جنبش

هاي صنفی کارگري تنها یکی از آنهاست  و البته یکی از  جنبش

هاي آینده بی شک ماه هایی دشوار و  پرقدرت ترین آنها. ماه

هاي قدرت در هر  کننده و آزمونی تاثیرگذار بر مولفه سخت تعیین

دو سوي این منازعه خواهند بود. مطالبات کارگري افزایش 

دستمزد براي آنانی که کار دارند، هاي افزایش  یابد. درخواست می

هاي بیکاران و فقراي شهري  ي ارتش هاي از خشم فشرده با مشت

ها خواسته به تعویق افتاده، هم  آمیزد. ده که هیچ ندارند در هم می

هاي  کنند و به شکل  پتانسیل هاي چرکینی سرباز می چون دمل

ریط به آیند. شا العاده قدرتمند ولی بی شکلی به عرصه می فوق

سرعت به سوي بحرانی تمام عیار که عوامل خارجی فراوانی آنان 

شود. فقدان تشکیالت مستقل  کند به پیش رانده می را تشدید می

و واقعی کارگري بحران را به سوي آشوب هاي خطرناك سوق 

هاي دولتی و حاکمیت  دهد. تشکیالت زرد کارگري که سیاست می

هاي الزم جهت مهار  یرند. تواناییگ را در تحلیل نهایی به کار می

دهند و نیروهاي فعال درون آن به  بحران آغاز شده را از دست می

سرعت دو دسته،  یک در همراهی با جنبش کارگري و دو در 

شوند. اوضاع اگر کنترل نشود به  ها تقسیم می میان  این جنبش

  هاي هولناکی کشیده خواهد شد. سوي خشونت

ها بسیار  براي دمیدن بر آتش این نافرمانیاستعدادهاي ملی ما، 

اي، هم  هاي دموکراتیک و صنفی پاسخ نیافته فراوان اند. جنبش

غیره، نیز هاي زنان، معلمان، دانشجویان، پرستاران و چون جنبش

هاي فوق العاده قدرتمندي براي طغیان بیش از پیش  پس زمینه

  آورند. هاي هولناك فراهم می این نایره

گیري از تمام امکانات  مقابل، ارتجاع سرمایه با بهره در سویه

العاده  هاي فوق قانونی و غیرقانونی به مقابله براي حفظ موقعیت

  گردد.  لرزان و آسیب پذیر خود بسیج می

  ایم؟ ما اکنون در کجاي این معرکه ایستاده

  ترین وظایف ما کدامند؟ عاجل

سازمان دهی خود شوراها مدتهاست که جذابیت و اعتماد و توان 

  از دست داده اند. را

ي  ها محلی از اعراب ندارند. خشونت سه دهه سندیکاها و اتحادیه

گذشته هر گونه تشکیالت کارگري را نابود ساخته است. (التبه 

قبل از آن هم در واقعیت چیز زیادي موجود نبوده است) از چند 

صنفی یا  ي مورد استثنایی که بگذریم هیچ سازمان تشکیل کننده

سیاسی اي موجود نیست. در مقابل بی رحمی عریان سرمایه ، 

سازي اند. پراکندهبند زرد هم تحمل نشده میحتا همان تشکیالت ن

سازي، به عالوه  ارتش نیروي کار تحت سیاسیت خصوصی

هاي انبوه کاالهاي  قدرتمند و وسیع کارگران تحت سیاست

هاي صنفی و سیاسی  وارداتی و هم چنین نابودي همه سازمان

هاي ضددموکراتیک و تمرکزگرایانه، سه عامل  ذیل سیاست

ي کارگر ایران  ي تاریخی عدم همبستگی سازمانی طبقه عمده

است که رویاهاي سرمایه را در کسب نرخ سود باال تحقق بخشیده 

هاي مالی و جذب  است. مضافا بر این که اکنون پیروزي الیگارشی
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هاي مالی، به  صنعتی و تجاري به حوزههایی از بورژازي  بخش

اي تولیدي و صنعتی معناي عدم وجود انباشت سرمایه در عرصه

کارگري صنعتی ایران را تشدید کرده يناتوانی تاریخی طبقه

  است.

هاي جهانی کار در مقابل سرمایه اینک کامال جهانی  آیا برنامه

ور ما را هاي سیاست کار در چارچوبه داخلی کش شده باید حوزه

آیا این التزامی ضروري است؟ یا تنها نیازي نظري در برگیرد؟

  است که نگاه به آینده دارد؟

در زمانی که سرمایه تبدیل به یک اقتصاد واحد جهانی 

ناپذیر و کامال به هم پیوسته در سراسر سیاره گردیده  تفکیک

توانیم کماکان از یک سیاست ملی و مستقل  است، آیا ما می

توان  ي در چارچوبه داخلی سخن به میان آوریم؟ آیا میکارگر

اکنون در آوردگاه تاریخی در مقابل سرمایه جهانی شده که کامال 

هایش را در سطح جهانی جاري  کند و سیاست جهانی عمل می

هاي  سازد از سیاست ملی کارگري سخت گفت؟ ستیزه می

شمالی  کارگران در سراسر جهان ، باالخص در اروپا و امریکاي

اکنون عمدتا بی واسطه و بدون نهادهاي نمایندگی انجام 

دهی براي بیشتر موضوعات مطالباتی و اعتراض  پذیرند. سازمان می

هاي مشخص  مشخص، در زمان مشخص و از طریق شبکه

ها معموال  ي این کشمکش پذیرند و در همه اجتماعی صورت می

ها  روز خواستهي مردمان حضور دارند. م هاي وسعی از همه بخش

اند که کل نیازهاي جامعه را در برمی  هایی همگانی عموما خواسته

گیرند. گویی جهان تنها به دو اردوگاه کار وسرمایه ، محکومان و 

حاکمان تقسیم شده است و شعار سوسیالیسم یا بربریت به 

  ي همه  بشریت تبدیل گردیده است.  خواسته

  آیا این چنین است؟

آیا ما به سوي یک اعتال دوباره جنبش  و در کشور ما ،

هاي طبقاتی کارگران  دموکراتیک یا انقالبی که این بار خواسته

ي وسیع تري نسبت به قبل  را در  ایران را با حجم و گسترده

رویم؟ آیا اینان از هم تفکیک  مرکز خود دارد، به پیش می

  ناپذیرند؟ یا در راستاي هم قرار دارند؟

هاي  ها، کیفیت رفتار و تاکتیک ین پرسشچگونگی پاسخ به ا

شک و پیش از  سیاسی و صنفی ما را تعیین خواهند کرد. بلی بی

 "ما"هر پاسخ به این سواالت باید تعریفی آشکار و مشخص از 

  ارائه نمود.

  

  در گذر تاریخ

  قطعنامه  اول ماه مهدر خواسته هاي کارگران 

  1310سال 

در این روز کارگران نساجی وطن در چهارباغ اصفهان گرد آمدند و 

روز کارگر را جشن گرفتند. در این روز همچنین پیرامون 

تصمیم گرفتند که اعتصاب خود به بحث پرداختند. و اعتصاب خود

  مه آغاز کنند. خواست هاي کارگران به شرح زیر بود:  4را روز 

–ماهیانهبهکارمزديازدستمزدتغییر–آزادي تشکل سندیکایی 

روزنیم–ریال  5ل ل دستمزد حداقوروزانهکارساعتهشت

کارخانهوروددرترلکنسیستملغو-هاجمعهبرعالوهاستراحت

وبیماريمخارججبران–بدنیتنبیهوجریمهسیستملغو–

–بیماريمخارجکلیهپرداخت-سرکاردربدنیصدمهپرداخت

دوپرداخت-کشوررسمیتعطیلروزهايدرکارخانهتعطیل

10) کاراضافهبا( روزکارحداکثر–راي اضافه کار بمزدبرابر

(مثل آب یخ در کارخانه دربهداشتیامکاناتووسایلتامین–ساعت

  - تابستان) پرداخت منظم و بدون وقفه دستمزد

نفر و زندانی شدن و تبعید شدن برخی  25این اعتصاب با دستگیري 

از کارگران روبرو شد. اما پس از چند روز کارگران به برخی از 

  این خواسته ها دست یافتند. 
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  »اول ماه مه و مطالبات محوري کارگران « 

  

  هاي کارگري کمیته هماهنگی براي کمک به ایجاد تشکل

ه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر و روز اتحاد و اول ما

ها و  المللی کارگران، براي بیان اهداف، خواستهمبستگی بین

مطالبات کارگران در سرتاسر دنیا، جهت بهبود شرایط کار و 

و رهایی از مشقات بی شمار و روزافزون نظام  از یک سو زندگی

  داري است.  سرمایه

ها کارگر، در سرتاسر جهان و در جاي  وندر یک چنین روزي میلی

کشند؛ ابزارهاي کار را رها  جاي این کره خاکی، دست از کار می

آیند؛  ها و میزهاي کار خود بیرون می کنند؛ از پشت ماشین می

هایی  گویند و با شانه هاي شان را ترك می مزارع، معادن و بیغوله

تا پرچم جنبش روند  ها رژه می تکیده اما استوار، در خیابان

ي سرمایه داران به  مطالباتی خود را در برابر بهره کشی فزاینده

مثابه یک طبقه، به اهتزاز در آورند و اعتراض خود را به فقر و 

گرسنگی، نابرابري و تبعیض، ریاضت کشی اقتصادي و سرکوب 

هاي قومی ــ مذهبی و تمامی مصائب و  سیاسی، جنگ و خشونت

داري اعالم دارند. کارگران در این روز  سرمایههاي نظام  نابسامانی

ي  طلبی خویش را علیه سلطهخواهی و برابريصداي آزادي

آمدهاي ویرانگر و ضدکارگري آن رسا و رساتر سرمایه و پی

کنند و دنیایی عاري از نابرابري، ستم و استثمار طبقاتی را  می

  زنند. فریاد می

سراسري کارگران در  اعتراضات روز جهانی کارگر و تظاهرات

کشورهاي مختلف، در واقع نشان از آن دارد که کارگران، به 

عنوان انبوهی از تولیدکنندگان رفاه و ثروت در جامعه، اگر به 

هاي مستقل  صورت یک طبقه متحد و متشکل شوند و در تشکل

آیند و به ویژه خود را به دانش و آگاهی و طبقاتی خویش گرد

، اساساً این قابلیت و توانایی را دارند که نظام طبقاتی مجهز نمایند

ها و تیره  ي نابسامانی العلل همهداري را به عنوان علت سرمایه

هاي محروم و  ي کارگر و خیل عظیمی از انسان هاي طبقه روزي

را تحت ستم جامعه، از صفحه روزگار بزدایند و جهانی آزاد و برابر 

  جایگزین آن نمایند.

تاسر جهان، امسال نیز در شرایطی به استقبال اول کارگران در سر

داري هم چنان در چهار گوشه  روند که نظام سرمایه ماه مه می

هاي وسیعی از  جهان شرایط زندگی را براي این طبقه و بخش

تر کرده است. تعمیق بیش از پیش بشریت امروز سخت و سخت

یتی از تضادهاي طبقاتی و افزایش روزافزون درآمد و ثروت اقل

داران و صاحبان قدرت در مقابل تشدید فقر، سیه روزي و سرمایه

فالکت اکثریت عظیمی از مردم کارگر دنیا خود نمایشی از چهره 

عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و 

داري، براي اکثریت قریب به اتفاق بشریت  ضدکارگري سرمایه

هاي اخیر به ارمغان آورده است. در  ها و سال امروز، به ویژه در دهه

هایی  ي یک چنین سیاست یک چنین مناسبات و البته در سایه

است که به ویژه در اوضاع و احوال کنونی جهان، از یک سو روزانه 

حساب و نجومی ها و ثروت بی و ساعت به ساعت، بر دارایی

نان ي آ سو، کارگران (همهاز دیگرشود و داران افزوده میسرمایه

ي خاکی و هر آنچه  کنند و با کار و تولید خود به کره که کار می

چیزتر بخشند ) هر روز فقیرتر و بی در اوست جان و هستی می

جا که شوند. تا آن شده و به خانه خرابی و فقر مطلق کشانده می

بر طبق آخرین آمارها، در شرایطی که بیش از یک میلیارد نفر از 

کنند، دارایی تنها  فقر امرار معاش می مردم جهان در زیر خط

تعداد انگشت شماري از ثروتمندان جهان، معادل دارایی نیمی از 

  فقراي کره زمین است.

هاي عظیم طبقاتی، خود، نتیجه  بدون تردید وجود چنین فاصله

هاي  داري و سیاست استمرار مناسبات نابرابر و پوسیده سرمایه

بر دنیا است که امروزه، به ویژه از  ي حاکم استثمارگرانه و ظالمانه

المللی پول و بانک هاي نئولیبرالی صندوق بین طریق توصیه

ها دیکته شده و از این طریق به خورد کارگران و  جهانی، به دولت

هایی که از  شوند. توصیه مردم تحت ستم و استثمار جهان داده می

و اجتماعی هاي اقتصادي  خواهد تا بار سنگین بحران ها می دولت

ناشی از تناقضات ذاتی و درونی این نظام و پیامدهاي ویرانگر و 
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هاي عمومی،  ضدکارگري آن را با حذف سوبسیدها و کاهش هزینه

هاي ستمدیده و زحمتکش این گونه  بر گرده کارگران و توده

هاي نحیف و  داري) بگذارند و بر روي دوش جوامع (جوامع سرمایه

هایی  . در پی اعمال یک چنین سیاستخسته آنان آوار نمایند

اي و انواع هاي قومی ـ مذهبی و تخاصمات منطقه است که جنگ

ها، همچون خرید و فروش مواد مخدر و  فجایع انسانی ناشی از آن

گسترش اعتیاد و فحشاء، قاچاق انسان، کشتار کارگران در 

هاي کار و نابودي محیط زیست و انواع مصائب و  محیط

داري مدرن، امروزه به هاي اجتماعی و در یک کالم بردهناسامانی

ناپذیر جهان پیرامونی و زندگی آحاد بشري تبدیل جزء جدائی

  شده است!

***  

ي جهانی و نهادهاي   هماهنگی با سرمایهدر ایران، در داري سرمایه

، "بانک جهانی"و  "المللی پولصندوق بین"مالی آن ، از جمله 

رایط مطلوب براي سودآوري و انباشت در راستاي تامین ش

ترین شکل ممکن رحمانهسرمایه، کارگران را به شدیدترین و بی

کند و فقر و خانه خرابی فزاینده و مفرطی را به آنان  استثمار می

نماید که دستمزدهاي تا چهار برابر زیر خط فقر تنها  تحمیل می

ان امسال نیز در کارگران ایررود.  هاي آن به شمار می یکی از نمونه

روند که با یکی از  شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می

کنند.  ترین دستمزدهاي موجود در جهان، امرار معاش میارزان

هزار 712معناي تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان

، درعالم واقعیت این است که تک تک آحاد کارگران باید تومان

ي  ران مافات و کمبودهاي عدیدهبه اشکال مختلف براي جب

زندگی تن به اضافه کاري و کارهاي دیگر بدهند تا شاید بتوانند 

در مقابله با غول گرانی و تورم ایستادگی کنند و به زندگی خود و 

این مقدار هایشان دوام و بقا بخشند. آشکار است که  خانواده

 هاي زندگی دستمزد به هیچ وجه تناسبی با مخارج و حداقل

خرابی کارگران داشته و تنها موجبات تشدید فقر و خانهنکارگران 

 آورد. هایشان را فراهم می و نابودي و مرگ تدریجی آنان و خانواده

مضاف بر این که به تعویق افتادن دستمزدها؛ اخراج و بیکارسازي 

کارگران؛ رواج قراردادهاي موقت و سفید امضاء و کار تحت ضابطه 

سقوط ارزش پول کشور و اي و پیمانکاري؛ هاي واسطه شرکت

آور تورم لجام گسیخته ناشی از آن و در این ارتباط گرانی سرسام

کاالهاي اساسی و مورد نیاز مردم، از قبیل خوراك، پوشاك، 

مسکن، بهداشت و درمان؛ وضعیت معیشتی وخیم و فالکت بار 

ناامنی ی؛ هاي اجتماع بازنشستگان و در این رابطه، ناکارآمدي بیمه

هاي کار که مرگ فجیع و ناگوار بسیاري از کارگران را در  محیط

و کارگران زند و . . . خود مزید بر علت بوده  ها رقم می این محیط

و اکثریت آحاد تحت ستم و استثمار جامعه را به ویژه به لحاظ 

فرسایی قرار وضعیت بسیار سخت و طاقتشرایط کار و زیست در

هاي  توان سرکوب آزادي ین سیاهه البته میبه اداده است. 

هاي مختلف  دمکراتیک و سیاسی و تهاجم گسترده به جنبش

اجتماعی از جمله جنبش کارگري، جنبش زنان و جنبش 

دانشجویی و در همین رابطه دستگیري و زندانی کردن فعاالن هر 

ها؛ ستم و استثمار مضاعف نسبت به زنان و  یک از این جنبش

حقوقی جوانان، کودکان و اجراي کاري و بیاجر؛ بیکارگران مه

احکام ضدانسانی سنگسار و اعدام و ... را نیز اضافه کرد که همه و 

داري  همه نشان از ماهیت ضدکارگري و ضد انسانی نظام سرمایه

  دارد.

کارگران در ایران حتی از برگزاري مستقل مراسم و  

ها و مطالبات  استهاي روز جهانی کارگر و طرح خو راهپیمائی

و تنها اجازه دارند که در خود در این روز محروم هستند 

 ها حق هاي فرمایشی ِ دولتی و کارفرمایی شرکت کنند. آن مراسم

ندارند که اهداف و باورهاي خود را آزادانه بیان کنند و پیگیر 

هاي  در سالها و مطالبات معیشتی و طبقاتی خود باشند.  خواست

ز کارگران و فعالین کارگري را تنها به خاطر دفاع از اخیر بسیاري ا

حقوق بدیهی و مسلم خویش، از جمله شرکت آزادانه در 

ها و مطالبات  هاي مستقل این روز و دفاع از خواست مراسم

اند و به مجازات قرون ها کرده ي زندان کارگران دستگیر و روانه

وم هایی طوالنی مدت محک وسطایی شالق و تبعید و حبس

از حق اعتصاب و حق ایجاد کارگران همچنین اند. نموده
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ر در باره نظهاي مستقل خویش محرومند و از اعالم  تشکل

داران بتوانند شوند، تا سرمایه هاي اقتصادي دولت منع می سیاست

با آسودگی خیال روند انباشت سرمایه را در قبال تشدید استثمار 

ریب به اتفاق مزدبگیران کارگران و فالکت روزافزون اکثریت ق

جهت نیست که صاحبان سرمایه و حامیان آن به دنبال کنند. بی

خواهی را طلبی و آزاديدهند تا هرگونه صداي حق خود اجازه می

اعتراضی به و هرآماج تهاجم و سرکوب طبقاتی خویش قرار داده 

با زبان زور و تهدید پاسخ اوضاع نابسامان زندگی کارگران را تنها 

احضار و تهدید و دستگیري در شرایط کنونی تا آن جا که ویند.گ

و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگري که براي بهبود شرایط 

کار و زندگی طبقه کارگر و رهایی از وضعیت فالکت بار موجود 

اي مرسوم و روزمره در  کنند، خود به رویه تالش و مبارزه می

ه کارگران و فعالین کارگري و جامعه تبدیل شده و روزي نیست ک

هاي اجتماعی از فشار و تهدید و  همین طور فعاالن دیگر جنبش

  تعقیب و بگیر و ببند سرمایه و ایادي آن در امان باشند. 

***  

توانند در مقابل این  ناگفته پیداست که کارگران دیگر نمی

وضعیت فالکت بار و ضدانسانی و گسترش لحظه به لحظه عمق و 

ي آن سکوت اختیار کرده و تنها شاهد و ناظر خاموش وقایع دامنه

و اتفاقات پیرامونی باشند. چرا که تداوم وضعیت موجود، به منزله 

هایشان از  ها کارگر و خانواده سوق دادن زندگی و معیشت میلیون

کارگر به حکم شرایط زندگی و خط فقر به خط مرگ است. 

کند و  اري اعتراض مید جایگاه فرودست خود در نظام سرمایه

نماید. اگر چه فشار و سرکوب سیاسی و  حقوق خود را طلب می

پلیسی ِ سرمایه به عنوان یک عامل بازدارنده درمقابل او قرار 

داشته باشد و با ارعاب و تهدید و دستگیري و زندان، حرکتش را 

ها و مطالبات برحقش کند نماید. چرا که  براي طرح خواست

ر اثر حرص و ولع سیري ناپذیر سرمایه و کارگري را که ب

حد و حصر مشتی سرمایه دار به روز سیاه نشسته سودجویی بی

ي تهدید و ارعاب و سرکوب و زندان،  با حربه اتوان صرف است، نمی

وادار به سکوت و تسلیم نمود و بر سر جاي خود نشاند. کارگران 

خواهند نشت، ها و تعرضات ساکت ن عدالتیقطعاً در مقابل این بی

جهت نیست که بیاند.  همان گونه که تا کنون ساکت ننشسته

ي فشارها و تضییقاتی که از جانب سرمایه و حامیان  رغم همهعلی

شود، ما امروز کم و آن به کارگران به مثابه یک طبقه وارد می

اعتصابات کارگري، براي رسیدن به بیش، شاهد اعتراضات و

ها از  ها و عرصه ي زمینه طبقه، در همه ها و مطالبات این خواست

هاي  تحرکات و خیزشهستیم.  ي دستمزد مسئلهجمله 

کشی هاي اخیر کارگران در مواجهه با تشدید سرکوب و بهره سال

هاي مختلف طبقه کارگر، از جمله  سرمایه و اعتراضات اخیر بخش

ها، معلمان،  کارگران صنایع پتروشیمی، معادن، خودروسازي

توان در  ان و . . . در قبال تعیین حداقل دستمزد را تنها میپرستار

این راستا بررسی و ارزیابی نمود. این اعتراضات به نوبه خود نشان 

ها  و  حقوقیاز آن دارند که کارگران دیگر تحمل این بی

حرمتی را در زندگی و معیشت خویش ندارند و اجازه نخواهند بی

ه بازي بگیرند و حق حیات و ها را ب داد که بیش از این آن

  شان را به تباهی و نابودي بکشانند.هستی

ما کارگران دیگر تعرض به زندگی و معیشت خود را بر نخواهیم 

حقوقی تحمیل شده بر خود و تافت و در مقابل فقر و بی

هایمان ایستادگی خواهیم کرد. ما تولیدکنندگان اصلی  خانواده

داشتن یک زندگی انسانی،  ثروت و رفاه در جامعه هستیم و

مطابق با باالترین استانداردهاي حیات بشر امروز را حق مسلم و 

دانیم و براي تحقق آن تالش و مبارزه  ناپذیر خود میخدشه

  خواهیم کرد. 

ها را باال  در چنین اوضاع و احوالی، اگر کارگران خودشان آستین

افزایش ها و مطالبات خویش و به طور مشخص  نزنند و خواست

با اتکا به دستمزدي مطابق با استانداردهاي زندگی امروزي را 

هاي  قدرت ِ اتحاد و همبستگی طبقاتی خویش و برپایی تشکل

، به سرمایه تحمیل ننمایند بدون مستقل و متکی به خود کارگران

تردید ره به سرمنزل مقصود نبرده و دستشان همچنان از رسیدن 

اهد ماند. کارگران نباید اجازه به حقوق حقه خویش کوتاه خو

دهند که مشتی صاحب سرمایه که از ماحصل کار و رنج و تالش 
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خواهند براي آنان تصمیم  جور که میکنند، هر کارگران ارتزاق می

کشد براي کارگران دستمزد  بگیرند و به هر نحو که میل شان می

  تعیین کنند.

ارگري، ضمن هاي ک کمیته هماهنگی براي کمک به ایجاد تشکل

هاي اول ماه مه و تهدید و  محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم

ارعاب و دستگیري و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگري و 

هاي سیاسی  یابی و کسب آگاهیهمچنین پافشاري بر لزوم تشکل

شرایط موجود و با توجه به و طبقاتی کارگران تأکید دارد که در 

از هاي مختلف کار و زندگی طبقه کارگر،  عرصهبه  تعرض سرمایه

جمله تحمیل دستمزدهاي به مراتب زیر خط فقر به این 

کارگران ایران راهی جز متحد و متشکل شدن براي  ،طبقه

ها و مطالبات خویش و تحکیم و تقویت  پیگیري خواست

. لذا شایسته است اعتراضات ومبارزات خود نداشته و ندارد

هاي مستقل و طبقاتی خویش که با اتکاء به  که با ایجاد تشکل

اراده و توان خود کارگران و بدون اجازه از دولت و کارفرمایان به 

ایجاد ارتباط و هماهنگی میان وجود آمده باشند و همچنین 

ها و مطالبات خود، از جمله مسئله  ، خواستهها آن تشکل

ه و را پیگیري نمود حداقل دستمزد و آزادي کارگران زندانی

ها  ها را یکی بعد از دیگري به صاحبان سرمایه و عوامل آن آن

  05/02/94تحمیل نمایند. 

  

  

  

  

  

  

  در گذر تاریخ

  قطعنامه در ارگران خواسته هاي ک

  1324سال اول ماه مه

اي  قطعنامه دراز طرف شوراي متحده مرکزي در تهران جشنی برپا شد 

  : مطرح شده بودزیر هاي که در این جشن خوانده شد خواسته

خواهیممیکارما–شویدمتحدایرانرنجبران–آزادي و دموکراسی 

ون بیمه کارگران باید هر چه قان -.کندمیتهدیدرانفرصدهابیکاري–

ازادي نطق و اجتماعات باید طبق قانون اساسی  -زودتر تصویب شود

  تامین گردد. 

  

  1325اول ماه مه سال 

  

  هاي زیر مطرح شد: متینگی در تهران برگزار و خواستدر این سال 

برايکارتهیه–اجراي فوري قانون کار و بیمه هاي اجتماعی ”...

بهبود وضع فرهنگی وبهداشتی کارگران و  -ارکبیکارگرهزارن

مقرراتکاملاجراي–مردانوزناندستمزدتساوي–تعلیمات اجباري 

مجازات–زنانتساويواجتماعیهايآزاديبهراجعمتفقمللمنشور

بهدادنپایانو. کشتندگلولهضرببهراکارگرانکههاییژاندارم

روابطبرايقانونتصویب–وارتسکف هاي ژنرال امریکایی شخودسري

مامورینومالکیناجحافاتازجلوگیريودهقانومالکبینعادالنه

قانونتوسعه–دهقانانفرهنگیوبهداشتیاوضاعاصالحوژاندارمري

درناحیهمردمنظریاتکهنحويبهوالیتیوایالتیهايانجمناختیارات

مبارزه با  - حل مساله آذربایجان -باشدداشتهتاثیرواقعاخودشانمورد

کند اصول فاشیستی وارتجاعی که به اسامی و ماسک هاي مختلف ظهور می

کمک به اسپانیاي مبارز و ملل ي صلح وو سه خواست دیگر در زمینه

”آزادیخواه 
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هاي بیانیه کمیته پیگیري ایجاد تشکل

کارگري به مناسبت اول ماه می

اردیبهشت، را گرامی  11اول ماه مه، روز جهانی کارگر، مصادف با 

یاد اعتراض جهانی به داریم. روز کارگر، روز همبستگی و روز فرمی

روز زحمتکشان جهان که ، است. روز کارگر"دنیاي وارونه  "این 

 "یک دنیاي بهتر "هستی بخش جامعه جهانی و بشارت دهنده 

  هاست، خجسته باد.براي همه انسان

شرایطی به ما کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر و زحمتکش در

ایط غیرانسانی و رویم که این شراستقبال روز جهانی کارگر می

حقوقی مطلق، زندگی در فقر و فالکت ونکبتی را به ماالمال از بی

  ما تحمیل کرده است.

بالاخص ویابدگرانی همواره افزایش میکاري وشرایطی که بیدر

شود،در صد گران می 50الی  25نان که با آزادسازي قیمتش 

، تلفن، زگا، چنین گرانی بهاي آب، برقهموهاافزایش قیمت

هایی که با دستمزد ناچیزمان باید پرداخت ومالیاتها وعوارض

  شود.

در ، با اعالم خط فقر توسط کارشناسان مختلف سازمانهاي دولتی

تومان زیر خط فقر  2400000با در آمد کمتر از  93سال 

محسوب گردیده است آنگاه حداقل دستمزد ما کارگران را با 

هزار تومان 850مزایاي دیگرش درصد افزایش با  17محاسبه 

  .تعیین نمودند

هزار تومانی تا هزینه  850000آنچه که فاصله حداقل دستمزد 

هزار تومان ما کارگران را قرار است 2400000زندگی با خط فقر 

    "چهره کریه فقر "گسترش چیزي نیست جز، پر کند

، نا برابري اجتماعی گسترده، جنایتجرم و، افزایش فقروفالکت

تاخیر در پرداخت هاي موقت و، قرارداددم امنیت شغلیع

حقوقی زنان وکودکانمان در بیکاري گسترده ودستمزدها و بی

حاصل این نظام ، و توزیع مواد مخدر و تن فروشی، چرخه تولید

  . استداري  سرمایه

غارت و چپاول هزاران میلیارد تومان ثروتی که سوي دیگر حاصل 

به جاي اینکه هزینه تامین ، تکش استزحمات ما کارگران زحم

بهداشت و، بیمه بیکاري، ایجاد شغل، مسکن، رفاه اجتماعی

سالمت و آموزش و پرورش شود به عملکرد رایج این نظام بدل 

  .شده است

چپاول کنیم که:اختالس ومی دیگر مزدبگیران اعالمما کارگران و

تنها بخشی از ، غارت هزاران میلیارد تومانی که فاش گردیده است

باید به زندگی ما ، کارگران استثروت تولید شده توسط ما

  بازگردانده شود.

معلمان و ، پرستاران، دیگر اقشار زحمتکشما کارگران و

جهانی کارگر، به تمامی آنچه که زندگی بازنشستگان در این روز

 "گوئیم می به این جهان وارونه، گرفته استجامعه ما را فرا، ما

  . "نـــــه 

فریب و ، اختناق و وحشت و زندان، به این سرکوب، به این زندگی

کنند که بر زندگی ما تحمیل مینیرنگ و قوانین بربریت را

  "نــه  "گوئیم می

داري  سرمایهکه شاهرگ حیاتی این نظام سرکوب و وحشت

جهنمی را تأمین و تضمین کرده و به آن تداوم می بخشد. اما 

ر نخواهد بود بر صفوف جان به لب رسیده ما کارگران هرگز قاد

  معترض غلبه کند.

کنیم: هرگز ما کارگران به کارفرمایان و دولت مدافع آنها اعالم می

سرکوب و زندگی فاقد منزلت و ، این نابرابري گسترده اجتماعی

  شایستگی انسانی را بیش از این تحمل نخواهیم کرد.

، معلمان، همکاران، از کارگران، رگريهاي کاما کارگران و تشکل

خواهیم که تمامی تالش پرستاران و دیگر اقشار مزدبگیرجامعه می

ها و مطالبات اجتماعی دست خود را به کار ببریم تا به خواسته

کنیم که جهت سازماندهی اعتراضات از این رو ما توصیه می. یابیم

اضات شیوه هاي رایج و مرسوم اعتر، خود و کسب پیروزي

زمانی به مطالبات خود . کارگران کشورهاي دیگر را به کار ببریم



1394اردیبهشت ي مستقل کارگري                            ها تشکل    کارگر                روز جهانیي  نامه ویژه

  

١٦ي صفحه

این در غیر. هاي همدیگر برخوردار باشیمرسیم که از حمایتمی

صورت به تنهایی به هیچ مطالبه و خواسته خود نخواهیم رسید. 

  "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من  "به قول معروف 

هایمان پیگیري ارکت خانوادهتحقق مطالبات خودرا با مش-1

  . نماییم

زمان و مکان اعتصاب و تحصن و تجمع خود را براي دست -2

هاي مجاور کارخانه، به اطالع دیگر کارگران، یافتن به ریز مطالبات

آشنایان و فامیل و کسبه ، خویشاوندان، و همسایگان محل زندگی

  . برسانیم

وب به وزات کار و هاي خود را مکتریز مطالبات و خواسته -3

تعاون اعالم و تحویل نموده و خواستار رسیدگی و اقدام آن 

  .سازمان باشیم

زمان و مکان اعتراضات و مطالبات خود را به اطالع کلیه -4

  . ها برسانیمخبرگزاري

هاي ها و شرکتابتدا مقابل کارخانه، هنگام اعتراضات خیابانی-5

به جمع کارگران گران،هم جوار، توقف و تجمع کرده تا کار

  معترض پیوسته و یا اعالم حمایت نمایند.

استفاده از وسایل ارتباطات جمعی (شبکه هاي اجتماعی) - 6

جهت خبررسانی و اطالع رسانی به اذهان عمومی جامعه از 

  . الزامات شرایط روز جامعه است

جهت کمک ، تشکیل صندوق مالی مشترك در محل کار خود-7

  . ران اعتصابی در زمان اعتصاب و اعتراضاتمالی به همکا

  حمایت و همدلی و همکاري با کارگران معترض و اعتصابی -8

هاي همسایه و حمایت مالی از کارگران اعتصابی کارخانه-9

  . آوري کمک مالی از همکاران و دیگرانهمجوار از طریق جمع

، انپرستار، حمایت کردن از اعتراضات و اعتصابات کارگران-10

آوري کمک مالی از معلمان به هر طریق ممکن و همچنین جمع

  . ضروریات موفقیت است

طلب به ویژه کارگران ما از همه مردم آزادیخواه و برابري

هایی را که جهت پیشبرد ها و روششیوه، خواهیم پیشنهاداتمی

با آدرس ما مکاتبه نمایند. ما نیز تمامی ، شناسنداعتراضات می

هاي جدید را در اختیار بریم که آموزهرا به کار می تالش خود

  دیگران قراردهیم.

  کارگر زندانی، زندانی سیاسی ازاد باید گردد.

  برافراشته باد پرچم سرخ مبارزات کارگران جهان

  نیم!کروزجهانی کارگر را حتی با چند نفر در سراسر ایران برگزار 

  در گذر تاریخ

هاي سراسري پیمایی شوراي موسس مرکزي اتحادیهقطعنامه راه

  :1358ر واخراجیکارگران بیکا

ماه باید به صندوق بیمه بیکاري تبدیل  4صندوق وام بیکاري بعد از ”...

حق شرکت نمایندگان واقعی کارگران سراسر ایران در تدوین  -شود

حق  -ایجاد کار براي کارگران بیکار در سراسر ایران  -قانون اساسی 

به  -ن کارشرکت نمایندگان واقعی کارگران سراسر ایران در تدوین قانو

شوراهاي واقعی کارگران در رسمیت شناختن سندیکاها و اتحادیه ها و

ینده آاخراج کارشناسان خارجی و عدم استخدام آنها در  -سراسر کشور 

گشایش  -و جایگزین کردن متخصصین ایرانی به جاي خارجی 

هاي صنعتی و کشاورزي نیمه تمام جهت اشتغال به ها و پروژهکارخانه

قطع دست  - توسط کارشناسان ایرانی هاي ملی وسرمایهکار با 

پیمانکاران و واسطه ها با واگذاري حق استخدام اخراج وعقد قراردادها 

ها و شوراهاي واقعی اتحادیهوسایر امور کارگران به سندیکاها و

مجازات عاملین ضرب وجرح و کشتار کارگران در سراسر  -کارگران 

ها و کارخانجات وابسته به کشورهاي ملی کردن سرمایه -ایران 

امپریالیستی و ایجاد کارخانجات بر طبق نیازهاي مناطق کشور به ویژه 

اختصاص زمان و -هاي کردستان و بلوچستان و آذربایجان در استان

هاي کارگران از رادیو خواستهساعت مشخص براي پخش اخبار و

شوراهاي واقعی  ها وارتباط با سندیکاها و اتحادیهیزیون ووتل

  “ کارگران...
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و مردمی و  موقعیت کنونی جامعه، جنبش کارگري

  انداز آینده آن چشم

  

  علیرضا ثقفی - کانون مدافعان حقوق کارگر

در شرایطی قرار داریم که پارامترهاي مختلفی در اعتراضات 

مردمی و کارگري عملکرد دارد که در این اعتراضات جنبش 

کارگري و چپ خارج از حاکمیت موقعیت خاص و منحصر به 

گري و چپ زیرا که این دو گویم جنبش کارمی است.فردي را دار

دانم. پیوند جنبش کارگري و چپ از ابتداي و نمیرا از هم جدا

جود این دو با یکدیگر انکار ناپذیر است. از ابتداي تشکیل 

ها این  جنبش کارگري چارتیستزمان  انترناسیونال اول و حتی از

  اند.  دو در کنار هم بوده

اي پیدا ا سندیکاي کارگريتوانید اتحادیه و یامروز نیز شما نمی

ن افکار چپ و یا سوسیالیستی از هر نوعش وجود آکنید که در 

نداشته باشد. هر چند در چند دهه اخیر به خصوص در دوره 

نظام قرن گذشته 90سازي یعنی از ابتداي دهه جهانی

را از چپ جدا تالش کرده است تا جنبش کارگريداريسرمایه

اصل کرده و در هر موردي با گذشت کند اما موفقیتی اندك ح

شرائط زمانی اندك بار دیگر پیوند آنان بر قرار شده است. در

هاي  هاي عمومی و خوسته موجود برقراري پیوند میان خواسته

صنفی امر دشواري نیست زیرا که خود اعتراضات کارگران و 

معلمان و سایر اقشار این ارتباط را برقرار کرده است. اما براي 

ترش و تحکیم این پیوند ما نیاز به روابط مشخص و معینی در گس

هاي مختلف اجتماعی داریم تا بتوان پیوند میان  میان بخش

هاي بخش مختلف را به گونه عملی کرد تا به حد قابل  خواسته

و کاري یکی از این روابط وجود سازنان دست یابیم.آقبولی از 

و کارهاي وت با سازهاي مختلف اجتماعی که متفا میان نیرو

  هاي ارتجاعی است.  حاکم بر روابط گروه

  دارانه و دموکراتیسم انقالبی. دموکراتیسم سرمایه

کننده ورنده و تقویتآداري که خود به وجود نظام سرمایه

کارگیري ه هاي دیکتاتوري است با ب هاي سرکوبگر و حکومت نیرو

مام تالش خودرا به هاي تبلیغاتی و نهادهاي سرمایه ساخته ت نهاد

هاي دیکتاتوري و  گیرد تا ابتدا خود را جدا از حکومتکار می

هاي دروغین  سازيپلیس سرکوبگر نشان دهد و سپس با فرهنگ

مورد قبول هاي سرمایه ساخته به نوعی از دموکراسی و ایجاد نهاد

خود دفاع کند و خود را دموکرات نشان دهد که گویا دیکتاتوري 

داري است. دموکراسی مورد ي جدا از نظام سرمایهو سرکوب چیز

 نداري بر تمام شئوقبول این نظام در اساس حفظ سلطه سرمایه

زندگی انسانی و قبول نظام استثماري از جانب کارگران و 

کنند که همگان باید حق زحمتکشان است. آنها تبلیغ می

پلیس و  داران و کارگران در کناراظهارنظر داشته باشند و سرمایه

نیروهاي امنیتی که از حاکمیت سرمایه بر نیروي کار و مالکیت 

کنند در کنار یکدیگر به ابراز خصوصی بر ابزار تولید دفاع می

آزادانه نظراتشان بپردازند مشروط بر انکه قوانین حاکم بر این 

اي بر اصل نظام وارد گو نه خدشهنظام را رعایت کنند و هیچ

درتمند و صاحب سرمایه در برابر آنان که نکنند و در حقیقت ق

تنها داراي نیروي کار هستند از یک امکان در ابرازنظر برخوردار 

باشند که صد البته در این میان وسائل ارتباط جمعی و ابزار 

تبلیغاتی و تمام امکانات دانشگاهی و تحقیق و تربیت صاحب 

ران و نظران و غیره در اختیاردارندگان سرمایه است و کارگ

زحمتکشان و دارندگان نیروي کار از هیچ امکانی در این زمینه 

  برخوردار نیستند. 
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آزادي اندیشه و بیان و تحمل نظر مخالف  ،اما دموکراتیسم انقالبی

پذیرد. دموکراتیسم را در چارچوب انقالب علیه نظم موجود می

زیرا  تواند با پذیرش نظم موجود به ابراز نظر بپردازدانقالبی نمی

که نظم موجود اساسا تنها آزادي فروش نیروي کار به قیمت 

دهد و باداري را به او میتعیین شده از جانب نظام سرمایه

کشی پذیرش نظم موجود تن به ابدي شدن نظام استثمار و بهره

دهد و این با اساس دموکراسی مورد ادعاي حتی همین نظام می

زاد باشند که نظام آباید  ،هستندمغایر است زیرا که اگر همه آزاد 

زاد باشند که نظام موجود را نفی کنند و آباید موجود را نپذیرند و

پس پذیر نیست.نفی نظام موجود جز با اثبات نظام دیگري امکان

 ،به اثبات نظامی دیگرنشینیم وآنگاه که به نفی نظام موجود می

تیسمی است در یابد و آن دموکرادموکراتیسم انقالبی مفهوم می

نفی نظام حاکم که در انترناسیونال اول به بهترین شکلش تبلور 

یافت و در ابتداي انترناسیونال دوم تا حدود زیادي خود را نشان 

ن زمان خود را آهاي انقالبی روسیه  داد ودر اولین مجلس شورا

  نمایاند. 

هاي نظري موجود  به کلیه گرایشدر حقیقت دموکراتیسم انقالبی

شناسد. نها را به رسمیت میآر نفی نظام حاکم احترام گذارده و د

زیرا  ،پذیرندداري را نمیمناسبات سرمایههائی که سلطهگرایش

به اندازه کافی از دموکراتیسم داريحامیان نظام حاکم سرمایه

زادانه نیروي کار را استثمار آآنها خودشان برخوردار هستند.

شوند و در نیروي کار بهره مند می کنند و یا از استثمارمی

ترین حالت خواهان اصالحاتی در درون نظام موجود بحرانی

هستند. (هر چند ممکن است بر سر سهم بیشتر از استثمار 

هاي مختلف با یکدیگر به جنگ هم  نیروي کار چند صباحی جناح

هایشان به  بپردازند اما به زودي بر سر میز مذاکرات در حفظ سود

  رسند).می توافق

به خصوص در ایران در شکال موجود در جنبش کارگري واما ا

درك همین دموکراتیسم انقالبی است که گاه با دموکراتیسم 

  شود. هاي طبقه کارگر مخلوط می داري براي برخی نیروسرمایه

  در گذر تاریخ

  :1358قطعنامه شوراي هماهنگی برگزاري اول ماه مه

ها بانک ها وموسسات بیمه ملی کردن هر چه زودتر کارخانه”...

داران خارجی و شرکاي شرکت ها و معادن و زمین هاي سرمایه

صادي ودادهاي نابرابر سیاسی اقتقرارکلیهالغاي–داخلی آنها 

بار با کشورهاي امپریالیستی به خصوص قراردادهاي نظامی اسارت

اخراج کلیه کارشناسان کشورهاي امپریالیستی و جایگزینی  -نفتی 

صنعتی کردن کشور از طریق ایجاد و توسعه  -متخصصین ایرانی 

 محکومضمنایرانهايخلقملیحقوقازحمایت–صنایع مادر 

هاي مالکان و زمینمصادره–کردن هر نوع تجزیه طلبی

 -داران بزرگ وابسته به دربار و انتقال به شوراهاي دهقانی سرمایه

پشتیبانی از مبارزات ضد امرپالیستی ............ و حمایت از طرح 

شوراهاي ایالتی و والیتی و شرکت فعال تمام طبقات و اقشار در این 

لغو  -س موسسان ندگان طبقه کارگر در مجلنمایحضور–شوراها 

قوانین کارضد کارگري فعلی و تهیه قانون کارجدید با شرکت 

نمایندگان واقعی کارگران شامل موارد زیر: حق کار مطابق تخصص 

و تامین معاش زندگی در دوران بیکاري با ایجاد صندوق بیمه بیکاري 

اجتماعات کارگري وعدم دخالت قانونی بودن حق اعتصاب و -

ساعت کار در  40-ی و پلیس در امور کارگري نیروهاي انتظام

تعیین حداقل  حقوق برابر با مخارج زندگی وافزایش آن  -هفته

تامین مسکن بیمه ، بهداشت  -هاسرسام آور قیمت افزایشمتناسب با 

 -هاي ناشی از کاررایگان و مصونیت در مقابل خطرات و بیماري

برابري  -مردان حقوق مساوي در برابر کار مساوي براي زنان و

تعیین بازنشستگی متناسب با  -مرخصی سالیانه کارگران با کارمندان

اخراج کلیه  -هاسختی کار و حقوق بازنشستگی با افزایش قیمت

به رسمیت شناختن  -نیروهاي نظامی در محیط هاي کارگري

سندیکاها و شوراهاي واقعی کارگري و انحالل رسمی سندیکاهاي 

ها و تاسیسات کارگري به دست خود اداره سالن -طاغوتی

  “ کارگران.
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هاي  رسد که نیرو چنان شدتی میاین اختالط گاه به آن -1

هاي درونی از  برخورددر وابسته به طبقات زحمتکش و کارگر 

کنند که نظام در برابر یکدیگر استفاده می يها همان شیوه

هاي تخریب و از روش .داري به آنها آموخته استسرمایه

ها و تخریب  هاي بدون سند و مدرك و فحاشی زنیاتهام

هاي سازنده و  اطی با نقدبد که ارتنکنها استفاده می شخصیت

.. .طبقات انقالبی و زحمتکش ندارد  هاي ها و هماهنگی همکاري

ما مربوط به اسازي تمدري و اتهام زنی و پروندهپرده ،فحاشی

ه هاي مخالف ب هاي ضدکارگري که همواره براي تخریب نیرو نیرو

هاي کارگري  شده است و متاسفانه در بخشی از نیروکار گرفته می

یا اند و ودهداري نزدهاي نظام سرمایه که هنوز خود را از پیرایه

کار ه اند، ب آگاهانه در صفوف مبارزان مقابل این نظام رخنه کرده

شود. جنبش کارگري و دموکراتیسم انقالبی باید این  گرفته می

ها را  را به تاریخ بسپارد و این پلشتیداري  سرمایههاي نظام  ترفند

ه که تا بنها از صفوف خود دور کند. چنانآهمراه با حامالن سمج 

هاي بسیار در این زمینه داشته است.  ل موفقیتحا

هاي بنیادگراي مذهبی و مرتجعین دست پرورده و  گروه-2

داري در منطقه تهدیدي جدي براي سازمان یافته نظام سرمایه

نبش جاند تا  مادهآمسلح آنان  ياه جنبش کارگري هستند. دسته

فه عام کرده و یا در نطفه خنیروهاي مترقی را قتلکارگري و

تقابل با این نیرو ها جز با اتحاد و هماهنگی نیرو هاي .کنند

پس باید با اخالقی انقالبی در . پذیر نیستکارگري و ابقالبی امکان

هماهنگی نیروهاي مردمی به مقابله با این نیروهاي ارتجاعی 

بهوابستههاي  دستهاینازیکهرآشکاروپرداخت که در پنهان

. استداريسرمایهامنظهايجناحازیکی

هاي سراسري کارگران و اکنون زمینه براي ایجاد تشکل-3

زیرا که مزدوران تر است.فعاالن کارگري از هر زمان دیگري آماده

داري و محافل ضدکارگري براي جنبش کارگري از نظام سرمایه

داري و ترفندهاي نظام سرمایهتر هستند.شدههر زمانی شناخته

راي ایجاد تفرقه و تخریب فعاالن کارگري تا کنون ن بآمزدوران 

تر کرده است. نه تنها کارگر نیافتاده بلکه آنها را به هم نزدیک

اند که تنها در  اکنون جنبش کارگري و فعاالن آن در ایران دریافته

توانند با نظام سایه وحدت و همدلی و هماهنگی است که می

در عدم درك این مسائل ند.ن مقابله کنآداري و مناسبات سرمایه

باعث شده است که در چند دهه گذشته طرفداران حقوق گذشته 

هاي یکدیگر  کارگران و دموکراتیسم انقالبی بیش از هر چیز نیرو

را خنثی کرده و این آفت جنبش کارگري است که در صورت 

گرایانه در میان حذف روابط فرقهگرائی خود را نمایانده است.فرقه

نان را قادر خواهد ساخت تا آن و فعاالن کارگري کارگرا

متحد کارگران دموکراتیسم انقالبی را در میان خود و سایر اقشار

  بر قرار کنند. زحمتکشانو

گران ایران و کشورهاي دیگر توافقات اخیر میان حکومت-4

تري را براي کارگران و داري نوید روزهاي سختنظام سرمایه

بگیران دارد. هر چند اکنون به نظر می وقو حقزحمتکشان و مزد

اید که خطر جنگ موقتا از سر کارگران و زحمتکشان سایه 

هاي  اما نوید توافقات جدید هجوم سیل سرمایهبرکشیده است،

لی را براي غارت دسترنج نیروي کار شاغل و نیروهاي لالمبین

که یکی از ماهرترین نیروهاي کار منطقه رامتخصصکارامد و

هاي بزرگ خارجی همانند  خاورمیانه است به همراه دارد. شرکت

ها هستند تا تهاجمی  در کمین برداشته شدن تحریم یهای گرگ

کن مغاز کنند. هر چند مآرا بیشتر به منابع انسانی و طبیعی ما

برد و قدري از بمدت اشتغال را باال است که این تهاجم در کوتاه

یست که این اشتغال دولتی بسیار اما شک نمار بیکاري بکاهد،آ

هاي خالی و  کوتاه خواهد داشت و به سرعت جاي خود را به سفره

هاي عجیب و غریب و غارت بیشتر دستمزد کارگران خواهد  تورم

همانند دوران به اصطالح  ،هاي قبل گونه که در دورهداد به همان

 منجر بهن بودیم که چگونه رونقی کوتاه مدتآسازندگی شاهد 

خانمانی کارگران و زحمتکشان و بیخرابی و گرسنکی و فقرخانه

ان را شر زحمتکگابر غارت دسترنج و منابع طبیعی روزاشد و در بر

اي خاص در ورده براي عدهآهاي باد سیاه تر کرد و در انتها ثروت

هاي  یه به شهراانتقال زندگی و سرمها و گذرانیمسیر خوش

تر به هاي مجلل ی!! براي زندگیخوش اب و هواي دهکده جهان
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هزینه کارگران و زحمتکشان شد و هزینه تفریحات بر روي 

ها و گسترش قمارخانه و  خانهعیاش ،المللیها در آبهاي بین کشتی

که در برابر زا و مخدر و....مصرف انواع جدید مواد اترژي

و وارگی و افزایش کودکان و زنان و مردان خیابانی آخانمانی و بی

در پناه همین گستردگی غارت و استثمار نشینی  گسترش آلونک

.است

داران که براي خوشایند سرمایه اکنون شاهد آن هستیم-5

پیشاپیش داري،المللی سرمایهجهانی و براي تایید نهادهاي بین

دست به تغییر قوانین کار در جهت کم کردن هر چه بیشتر 

هاي قوانین و مقررات ماندهحقوق کارگران وهم چنین لغو ته

هاي  حمایتی از حقوق کارگران و زحمتکشان است که اصالحیه

داران تا سرمایهدهندرا هر روزه در دستور کار قرار مییونقان

تر از ملیتی با خیالی راحتهاي جهانی و به اصطالح چندشرکت

و منابع طبیعی بپردازند .گذشته به چپاول و غارت نیروي کار

تر شدن صفوف نظام با هماهنگطی ویچنین شرا اکنون در - 6

و داري در وارد آوردن فشار بیشتر بر زندگی کارگرانسرمایه

زحمتکشان و مردم تحت ستم است که باید فعاالن کارگري و 

هاي  هاي متناسب و با برنامه ریزي ا در پیش گرفتن سازوکاربچپ 

ردگی نگی، همدلی و وحدت و فشهدقیق تر در جهت ایجاد هما

هاي سراسري کارگران و فعاالن  نیروهاي خود در ایجاد تشکل

هاي مقابله با  کارگري هر چه بیشتر از حقوق خود دفاع کرده و راه

تهاجمات جدید و سازماندهی شده را علیه نیروي کار و به طور 

و دانشجو و هنرمند و نویسنده تا کلی تمامی آحاد مردمی از معلم

، در معرض این تهاجم قرار دارندهمه و همه کهها، زنان و قومیت

مورد بررسی قرار دهند. 

  

  در گذر تاریخ

  1388مه  ماه قطعنامه کارگران ایران به مناسبت اول

  

تامین امنیت شغلی براي همه کارگران و لغو قراردادهاي موقت و سفید  -1

  هاي جدید قراردادکار.امضاء و برچیده شدن فرم

وراي عالی کار را تحمیل ما حداقل ل دستمزد تصویب شده ازسوي ش-2

دانیم ومصرانه خواهان مرگ تدریجی برمیلیون ها خانواده کارگري می

خود کارگران ازافزایش فوري حداقل دستمزدها براساس اعالم نظر

  هاي مستقل کارگري هستیم.طریق نمایندگان واقعی و تشکل

برپایی تشکل هاي مستقل کارگري ، اعتصاب ، اعتراض ، تجمع و -3

ها باید بدون قید و شرط به زادي بیان حق مسلم ماست و این خواستهآ

  ناپذیر اجتماعی کارگران به رسمیت شناخته شوند.عنوان حقوق خدشه

اي هیچ عذر و بهانهو بی“ دستمزدهاي معوقه کارگران باید فورا-4

پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یک جرم قابل تعقیب 

  گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت گردد.قضائی تلقی 

اي باید متوقف گردد و اخراج و بیکارسازي کارگران به هر بهانه-5

اند و یا به سن اشتغال رسیده و آماده به کار تمامی کسانی که بیکار شده

هستند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاري متناسب با یک زندگی 

  دار شوند .انسانی برخور

ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی  -6

  آمیز علیه آنان هستیم.اجتماعی و اقتصادي و محو کلیه قوانین تبعیض

ما خواهان برخورداري تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و  -7

بدون دغدغه اقتصادي هستیم و هرگونه تبعیض در پرداخت مستمري 

کنیم. محکوم می“ ستگان را قویابازنش

ما ضمن اعالم حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان کارگران -8

فکري ، پرستاران و سایر اقشار زحمتکش جامعه ، خود را متحد آنها 

دانیم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان و لغو حکم اعدام فرزاد می

  کمانگر هستیم.
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  در گذر تاریخ

  1388مه  ماه طعنامه کارگران ایران به مناسبت اولقادامه 

از آنجا که کارگران فصلی و ساختمان به طور کامل از هرگونه قوانین تامین  -9

اجتماعی محروم هستند، ما از اعتراضات این بخش از طبقه کارگر براي رسیدن به 

کنیم.حقوق انسانی آنها دفاع می

دکان است و تمامی کودکان باید جداي از موقعیت داري عامل کار کوسیستم سرمایه-10

ژادي و مذهبی از   اقتصادي و اجتماعی والدین ، نوع جنسیت و وابستگی هاي ملی و ن

  امکانات آموزشی ، رفاهی و بهداشتی یکسانی برخوردار شوند.

ما خواهان آزادي کلیه کارگران زندانی از جمله منصور اسالو و ابراهیم مددي و -11

هاي قضایی و امنیتی علیه فعالین کارگري لیه احکام صادره و توقف پیگردلغو ک

هستیم.

طلب خواهانه و برابريهاي آزاديوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبشما بدین -12

داریم و دستگیري، محاکمه و به همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان اعالم می

  کنیم.محکوم می“ ا قویاها رزندان افکندن فعالین این جنبش

حقوقی مضاعف بر ما بخشی از طبقه کارگر جهانی هستیم و اخراج و تحمیل بی-13

ها را به هر بهانه اي محکوم می کنیم.کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت

المللی از مبارزات کارگران در ایران و هاي بینما ضمن قدردانی از تمامی حمایت-14

ز اعتراضات و خواسته هاي کارگران در سراسر جهان خود را متحد حمایت قاطعانه ا

المللی طبقه کارگر براي دانیم و بیش از هر زمان دیگري بر همبستگی بینآنان می

  کنیم.داري تاکید میرهایی از مشقات نظام سرمایه

اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود  -15

  هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاري مراسم این روز ملغی گردد.  و
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چرا دستمزدها هرگز از افزایش چشمگیري 

برخوردار نمی شود؟
  آیت نیافر –کمیته پیگیري ایجاد تشکل هاي کارگري ایران 

عدم کسب پیروزي و موفقیت طبقه کارگر را در کدام نقطه از 

نبش کارگري باید جستجو کرد!!؟ سوالی که ما فعاالن کارگري ج

و کارگران آگاه و پیشرو باید به آن پاسخ دهیم. بررسی شرایط 

سخت طبقه کارگر که دستمزدي نازل و چندین برابر زیر خط فقر 

دارد و پایداري دستمزدهاي پایین را در کجا باید پیگیري نماییم؟ 

دهاي سفید و موقت، عدم امنیت بیکاري، گرانی، تورم، قراردا

شغلی ، ممنوعیت اعتصابات و اعتراضات کارگري عدم وجود 

وق هاي عقب افتاده و تشکل هاي واقعی مستقل از دولت، حق

همه این مشکالت و معضالتی که روي سرخانواده هاي کارگري و 

فرو دست جامعه آوار گردیده است. چگونه به دیگرمزدبگیران

جهت داد.موفقیت طبقه کارگر جهت بدست  جنبش کارگري باید

آوردن رفاه اجتماعی را چطور باید پیشبرد؟ تمامی آن، مطالبات 

کارگران است، که این طبقه اجتماعی بزرگ را به حرکت وا می 

دارد. درست است که رفاه کارگران با افزایش دستمزد میسر    

می گردد و افزایش دستمزد یک محور اساسی و اصلی طبقه 

میلیون کارگرانی که حق بیمه  12ارگر است . اما از آمار ک

% این 10پرداخت می کنند که قابل استناد است . آیا حداقل

کارگران براي افزایش دستمزد پا به میدان گذاشته اند؟ یعنی 

به وقوع پیوسته »افزایش دستمزد«اعتراضات و اعتصاباتی جهت

ري در جنبش است؟ آیا کسی سراغ دارد؟ متأسفانه چنین ام

کارگري اتفاق نیفتاده است!! باید پاسخ داد چرا، چنین نشده 

است؟ مگر به فقر و فالکتی که زندگی شان را فرا گرفته،    می 

توان شک کرد؟ البته که نمی توان شک کرد. با توجه به اجاره 

هزار تومانی گوشت، و دیگر ارزاق عمومی  30مسکن، قیمت 

زند محصل، دانشجو یا بیکار ، حمل و گران، با داشتن حتی یک فر

نقل  بهداشت، آموزش، پوشاك، قبوض افزایش یابنده هر 

  فصل(آب، برق،گاز،تلفن). خوراك حتی نان و سیب زمینی باشد.

آیا با وجود فاکتورهاي نام برده شده، بازجاي شکی براي شخصی 

  باقی می ماند؟؟

دید نمی در ایران پ»افزایش دستمزد«باید پرسید: چرا جنبش

  آید؟!

  آیا می توان گفت اختناق و سرکوب مبارزات کارگران است؟

آیا می توان گفت : عدم وجود تشکل است و عدم امنیت شغلی 

  است؟

آیا می توان گفت عدم آگاهی الزم و جوان بودن طبقه کارگر 

  است؟

  آیا می توان گفت: پاسخ را بایدجاي دیگري جست؟

جنبش آن را بیشتر، کند و کاو  شرایط موجود براي طبقه کارگر و

  کنیم.

افزایش دستمزد، مطالبه اي که براي کارگران حیاتی بوده و از بدو 

پیدایش نظام سرمایه داري با آن متولد شده است. این خواسته 

  کارگران ، به پرچم اعتراضات کارگران بدل شده بود.

ر شرایط هم اینک نیز جایگاه ویژه خود را دارد، اما با توجه به تغیی

اجتماعی، مطالباتی پیش آمده که افزایش دستمزد ، به پس 

  زمینۀ دیگر مطالبات کارگران در آمده است.

ها، پدیده اخراج هاي دست جمعی، کارخانهاینک تعطیلی

قراردادهاي موقت و سفید امضاء، عدم پرداخت دستمزدها، 

ه ها و تغییر قوانین کار، به یکباره کل هستی طبقتشکیل تشکل

کارگر را زیر سوال برده است. بوجود آوردن چنین شرایط سختی 

تک مطالبات را از میان برداشته براي کارگران، واقعاً اولویت تک

است، ممکن است که حفظ موقعیت براي کارگران در مقابل 

یورش همه جانبه سرمایه و دولتش، آنها را تنهادر حالت تدافعی 

  قرارداده باشد.

و کارخانه ها، یکی پس از دیگري، لشکر بزرگ  هاتعطیلی شرکت

تر می سازد، در چنین موقعیتی، آیا افزایش بیکاران را هر روز انبوه

دستمزد می تواند پرچم کارگران باشد؟ کارگري که بیکار می 

شود. آن اندك دستمزد رانیز از دست می دهد(یا داده است) آیا 

  دارد؟؟ اصالً جایی براي طرح افزایش دستمزد وجود 
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یا اینکه براي مزدي کمتر از حداقل دستمزد، نزد کارفرمایان 

  گردن کج می کنند تا به کار گمارده شوند؟

کارگرانی که ماه هاست، دستمزد خود را نگرفته اند، حتی دیگر 

قادر به پرداخت هزینه قبوض آب و برق و گاز نیستند. این 

ت داده باشند، آیا شریانهاي حیاتی براي زنده ماندن را نیز از دس

می توانند افزایش دستمزد را طلب نمایند. اعتصابات،تجمع ها، راه 

بستن کارگران، قریب به اتفاق به دلیل تأخیر در دریافت حقوق ها 

  بوده است.

% کارگران با قرار داد موقت و یا سفید امضاء 80اکنون بیش از 

متر از  شاغل هستند. یا کارگرانی که در مجموعه هاي تولیدي ک

ده نفر شاغل هستند، و از شمول قانون کار خارج شده اند، هر روز 

خود، از  همین شغلرا با دلهره و نگرانی براي از دست ندادن 

خواب بیدار می شوند، سرکار می روند، و در طول روز شرایط 

سخت کار را تحمل می کنند، هم چنان با دنیایی دل نگرانی براي 

رسانند. آیا طرح افزایش ه شب میحفظ آن شغل، روز را ب

دستمزد را می توانند حتی به تخیل خود راه دهند؟!  روي آوردن 

به شغل دوم و سوم و فکر شاغل شدن همسران و سرکار رفتن 

  کودکان، راه برون رفت از جبران دستمزدهاي اندك است.

دولت سرمایه داري شرایطی را بوجود آورده است که توانسته، 

رصد جامعه را به راحتی از آنان سلب نماید. عدم د 99زندگی 

موفقیت طبقه کارگر در این معضل نهفته است که این مطالبات 

به جزء جزء حرکت هاي متفاوت و پراکنده تبدیل شده، که عدم 

  دستیابی به طبقه کارگر به مطالباتش منتهی گردیده است.

شکل معضل مهم دیگري جنبش کارگري، در فعالیت، فعالین و ت

  هاي غیر متمرکز و خارج از کارخانه اي کارگران است.

اگر ما فعالین خود را آگاه به امر جنبش کارگري و همچنین 

پیشرو این جنبش به حساب بیاوریم و مقید به روابط و اصول 

انسانی بدانیم. باید همکاري عملی و جامع و کاملی را با یکدیگر 

  در پیش بگیریم.

ی نه یک گروه یا جمعیت کوچک، بلکه زیرا که امر سازمانده

میلیون نفري  15بخش بسیار بزرگی از جمعیت یک جامعه تقریباً 

کارگران را در پیش روي خود داریم. این جمعیت بسیار بزرگ، 

اي، سازمانده وفعالین کارگري قابل حداقل به افراد حرفه

  اي نیاز دارد.مالحظه

ین کارگري)، میان خود را با حاال اگر ما تعداد افراد بسیار کم(فعال

افکار و عقاید و سلیقه ها خط کشی کنیم. فعالیت ما  جز آب در 

  هاونگ کوبیدن بیش نخواهد بود.

امر سازماندهی جمعیت بزرگی، به افراد فعال حرفه اي زیادي نیاز 

دارد، تا تحقق امر مطالبات و معضالت آن را پیش ببرند. لذا اگر 

و تنها براي منافع این طبقه اجتماعی فعالیت این تعداد افراد، تنها 

  کنند، آنگاه می توان از امید و آرزوي ، پیروزي سخن گفت.

لذا نزدیک شدن ما فعالین به یکدیگر یک ضرورت است که با 

مدیریت و برنامه ریزي، حوضه فعالیت خود را تعیین کنیم و به 

ماً موفقیت عنوان کار پروژه اي فعالیت خود را تعریف نماییم. مسل

  هایی را در پی خواهیم داشت.

البته موارد حیاتی دیگري از فعالیت هاي اجتماعی که جنبش 

کارگري نیازمند آن است، وجود دارد. ما فعالین کارگري باید به 

  آن بپردازیم.

  عدم دسترسی به اذهان عمومی کارگران-1

عدم دسترسی به رسانه هاي جمعی -2

یل الزم و کافی براي در اختیار نداشتن ابزار و وسا-3

تصویب، قوانین حمایتی از حقوق  کارگران 

امیدوارم با گشوده شدن این بحث ها، گامی جهت موفقیت 

  طبقه کارگر بدست آوریم.
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اول ماه مه در گزارش مختصري از برگزاري مراسم 

  چند سال اخیر

نفر براي 32یدر جنوب تهران در زیر زمین 81در زمستان 

کمیته در پی آن دور هم جمع شدند. مراسم اول ماه مه  داركت

.تهران تشکیل شد 1382مراسم اول ماه مه  هکارگران برگزارکنند

الی  81در فاصله ي ديجلسه  15این کمیته پس از برگزاري 

روز اول تهران را در 82مراسم اول ماه مه سال ، 82اردیبهشت 

میدان پاسگاه واقع در شهداي صادقیه سالن ورزشی ماه مه در

(نعمت آباد جنوب غربی تهران) با حضور جمع تراز پل ساوه پائین

  . برگزار کرد  نکثیري از فعاالن و پیشروان و کارگران کرج و تهرا

در جاده مالرد نزدیک سه راه فردیس مراسم  82دوم ماه مه 

دیگري برگزار و همزمان مراسمی دیگر در کندر واقع در جاده 

  با حضور کارگران و خانوادهایشان برگزارشد.  چالوس 

هاي کارگري در منطقه خور گل گشت خانواده83اول ماه مه 

جاده چالوس با حضور توده هاي کارگر برگزار شد. در این سال 

مراسم اول ماه مه در سقز با دستگیري و بازداشت فعاالن کارگري 

  شناخته شده خاتمه یافت.
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 .تهران چندین مراسم برگزار گردید نیز در 1384در سال 

 ،خور برگزار شد. در تاالر گل سرخ خیابان سازمان آب ی درمراسم

براي چندمین سال توده کارگران همراه  نیز جاده کرج چالوس

  مدند.خانواده هاي خود گرد آ

اول ماه مه مراسم گروهی از کارگران و فعاالن کارگري 1385در 

در پارك سوار آزادي (ترمینال بعد از ظهر  2راس ساعت را 

بعد از حضور موثر و فعال در مراسم  نداتوبوس واحد ) شروع کرد

مقابل سفارت آمریکا خیابان طالقانی و حضور گسترده در مراسم 

در ، کارگران اتوبوس واحد تهران در خیابان هنگام رسالت 

رسانند . در این مه ترمینال اتوبوس واحد میدان آزادي حضور به

 ،کودکان کار ،کارگران بیکار، راسم کارگران خودروسازي م

در سربازان وانمسافر، تعدادي از رانندگان پایانه اتوبوس واحد 

در حالیکه این مراسم در حال . این مراسم حضور داشتند

ر تن دستگیر اچه. مورد حمله پلیس قرار گرفت،گیري بوداوج

  آزاد گردیدند. ساعت بازداشت  4شدند که در نهایت پس از 

نفر از کارگران 2500اردیبهشت نیز بیش از 8در این سال روز

هاي مختلف کارگري به همراه خانواده هاي خود در منطقه  بخش

خور جاده چالوس همچون چند سال گذشته مراسم خود را برگزار 

ها بخش هایی از کارگران نیز در  کردند. در تمام این سال

  زیست محیطی این روز را گرامی داشتند.  هاي کوهپیمایی وبرنامه
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نگاهی به  مراسم و رویدادهاي روز جهانی کارگر 

  1394اردیبهشت -در ایران

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه 

تر روز جهانی کارگر: پیش به سوي برگزاري هر چه با شکوه

مراسم اول ماه مه، پیش به سوي اعتراضات متحدانه و 

  سراسري

اردیبهشت) روز جهانی کارگر، در حالی هر  11مراسم اول ماه مه (

شود ها کارگر برگزار میساله در جاي جاي جهان از سوي میلیون

، 57سال از انقالب آزادیخواهانه  36که پس از گذشت بیش از 

گران در ایران برگزاري آزادانه مراسم این روز را به هنوز حکومت

اردیبهشت،  11هاست با نزدیک شدن شناسند و سالنمی رسمیت

گیرند و یا بدلیل برگزاري می فعالین کارگري مورد تهدید قرار

  شوند.مراسم روز جهانی کارگر به زندان افکنده می

حاکم بر ایران از برگزاري آزادانه داري  سرمایهترس و وحشت 

مراسم روز جهانی کارگر، ترس آنان از قدرت متحدانه ما کارگران 

دانند که قدرت متحد کننده این روز بزرگ اینان نیک میاست. 

تواند نقطه اتکائی براي اعتراضات همبسته و سراسري ما می

کارگران جهت ایستادگی در مقابل غارت و چپاول دسترنج مان 

گیري باشد، به همین دلیل نیز سعی در جلوگیري از شکل

آن در میان ما  برگزاري آزادانه مراسم اول ماه مه و تثبیت جایگاه

  کارگران دارند.

اگر به ما کارگران اجازه ایجاد تشکیالت مستقل کارگري را 

دهند، اگر برگزاري آزادانه مراسم روز جهانی کارگر ممنوع نمی

آوري طومار چهل هزار نفري براي است، اگر ما را به جرم جمع

کنند، افزایش حداقل مزد به زندانهاي طویل المدت محکوم می

راهپیمائی و تجمع هزاران نفره ما ممنوع است و اگر چنین  اگر

کنند، همه و کارهائی را در این مملکت جرمی امنیتی تلقی می

دانند که همه به این دلیل است که دولت و صاحبان سرمایه می

توانند با کننده است که میهایی متحدها، حرکتاین حرکت

یابی به حقوق اي دستمان را برمتحد کردن ما کارگران، قدرت

دانند که متحد شدن ما مان صد چندان کنند و میانسانی

کارگران در سراسر کشور به معناي پایان دادن به چپاول دولت و 

و به معناي به خطر افتادن سودهاي نجومی شان صاحبان سرمایه

  از دسترنج ما کارگران است.

کز تولیدي ها و مراکارگران و یاران و همکاران در کارخانه

  سراسر کشور

هزار تومانی، براي  712براي پایان دادن به حداقل مزد خفت بار 

بار رهائی از فقر و فالکت، براي برچیده شدن قراردادهاي اسارت

حقوقی و موقت و سفید امضا و براي پایان دادن به هر شکلی از بی

انی ذلت و خواري باید متحد شد و باید با برگزاري آزادانه روز جه

گران، آنرا به نقطه اتکائی کارگر و تحمیل قاطعانه آن بر حکومت

  براي متحد شدن در مقابله با ظلم و جور تبدیل نمود.

رویم که جنبش می ما امسال در حالی به استقبال اول ماه مه

از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اي  عظیم و یکپارچه

عیشت و پایان دادن به ي زحمتکش مردم ایران بر سر مها توده

گیري است و روزي نیست که ما فقر و فالکت در حال شکل

به دهها اعتصاب و اعتراض کارگران در جاي جاي کشور دست

  نزنیم.

تردید بدون به هم پیوستن این اعتراضات، بدون سراسري بی 

و بدون به هم پیوستن اعتراضات ما کارگران با معلمان شدن آنها

ي مردم زحمکش ایران، اعتراضات ها عموم تودهو پرستاران و 

ما نه تنها قادر به عقب راندن دولت و ي  محلی و جداگانه

کارفرمایان براي دست یابی به یک زندگی شرافتمندانه و انسانی 

نخواهد شد بلکه همانگونه که تاکنون شاهد بوده ایم هر روزه با 

تعویق ها، تصویب قوانین ضد کارگري، گسترش اخراج سازي

دستمزدها، تحمیل حداقل مزد ناچیز و خفت بار، آزاد سازي 

ها و محکوم کردن مان به زندان و شالق، شرایط فالکت قیمت

  بارتري را بر ما تحمیل خواهند کرد.

ها پس ما کارگران دست در دست هم، روز اول ماه مه به خیابان

روز را با توانیم مراسم این خواهیم آمد و به هر نحو مقتضی که می

 3خواست پایان دادن به فقر و فالکت، افزایش حداقل مزد به 
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حقوقی برگزار بی میلیون تومان و پایان دادن به سرکوب و

با ایستادگی قاطعانه در برابر هر گونه ممنوعیتی خواهیم کرد و

بر براي برگزاري مراسم اول ماه مه، برگزاري آزادانه آنرا

مود و این روز بزرگ و تاریخی را به حکومتگران تحمیل خواهیم ن

نقطه اتکائی براي متحد شدن و اعتراضات سراسري تبدیل 

  خواهیم کرد.

پیش به سوي برگزاري هر چه باشکوه تر مراسم اول ماه مه، 

  پیش به سوي اعتراضات متحدانه و سراسري

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان، پرستاران و 

  و آزادیخواه ایرانعموم مردم زحمتکش 

  اردیبهشت) روز جهانی کارگر 11زنده باد اول ماه مه (

  1394ماهاردیبهشتپنجم–اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قطعنامه سه تشکل کارگران و معلمان به مناسبت 

هزار  712اول ماه مه روز جهانی کارگر: دستمزد 

ها کارگر یلیونتومانی تحمیل مرگ تدریجی بر م

  است

  کارگران، معلمان و مردم شریف ایران

امسال در شرایطی مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر) را پاس 

از بخش مالی و داري  سرمایهداریم که بحران ساختاري  می

سیستم بانکی آمریکا بیرون زده و تمام جهان را فراگرفته است. 

ندوق بین المللی پول هاي نئولیبرالی بانک جهانی و ص سیاست

از بحران عمال به بن بست داري  سرمایههاي  براي برون رفت دولت

در هراس از انفجار اجتماعی با داري  سرمایهرسیده است. الجرم 

فروپاشی بازار، نفیر جنگ و فاشیسم را در سراسر جهان علی 

الخصوص منطقه خاورمیانه به صدا درآورده و استعمار نو را 

براي نجات خود از بحران از داري  سرمایهرده است. بازآفرینی ک

هاي کارگر و زحمتکش، از  هیچ سبعیت و درندگی علیه توده

دفاع غزه تا جنگ در اکراین گرفته و  رحمانه مردم بی کشتار بی

هاي تروریستی براي کشتار مردم در سوریه، عراق  حمایت از گروه

مردم یمن، کوتاهی و شمال آفریقا و اخیرا در اتحادي شوم علیه 

هاي اقتصادي،  کند و آشکارا کمر به نابودي زیر ساخت نمی

  اند. اجتماعی و فرهنگی کشورهاي منطقه بسته

این بحران و تبعات ویرانگر آن گریبانگیر زندگی و معیشت 

ها بشدت زیر  که دستمزدکارگران ایران نیز شده است. بطوري

تري به خود ا شکل سریعه خط فقر قرار دارد، اخراج و بیکارسازي

گرفته و پرداخت حداقل دستمزدهاي بخور و نمیر به موقع 

پذیرد، تحمیل قراردادهاي موقت و سفید امضا بخش  صورت نمی

ست ها ها نقض حقوق کارگران است که مدت ها و صد دیگري از ده

از سوي کارفرمایان و حامیانشان ادامه دارد و هر ساله به عمق و 

  شود. افزوده میدامنه آن نیز 

کارگران و معلمان در مقابل این وضعیت دیوار سکوت را شکسته 

و بر مطالبات برحق صنفی خود در هر شکل ممکن پافشاري 
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اند. آنان تولید کنندگان ثروت و معماران جامعه هستند و  کرده

مند  ترین استانداردهاي زندگی امروزي بهره حق دارند که از باال

  باشند.

هاي برحق خود  نی کارگر و در راستاي تحقق خواستدر روز جها

  داریم. مطالباتمان را به شرح زیر اعالم می

هاي مستقل کارگران و معلمان، تجمع،  ما حق ایجاد تشکل -1

اعتصاب، آزادي بیان و اجراي کامل آیین نامه مشاغل سخت و 

  زیان آور در مورد کارگران را خواستاریم.

در تمام جوانب زندگی اجتماعی و  برابري کامل زن و مرد -2

  ها. اقتصادي و لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه آن

اعالم اول ماه مه به عنوان روز تعطیل در تقویم رسمی کشور  -3

و برداشتن هرگونه ممنوعیت و محدودیت در برگزاري مراسم 

  مستقل این روز.

. علیه لغو کلیه احکام غیر قانونی زندان، شالق، تبعید و.. -4

  فعالین صنفی کارگري و معلم.

ممنوعیت کار کودکان، حق تحصیل رایگان براي کودکان  -5

  ایرانی و اتباع خارجی.

ها، لغو کلیه قراردادهاي موقت و  توقف اخراج و بیکارسازي - 6

سفید امضا و بازبینی وضعیت نامطلوب شرایط کاري کارگران و 

  خصوصی است.معلمانی که طرف قرارداد آنان کارفرماي 

به استناد قانون کار افزایش دستمزد کارگر هیچ ربطی به نرخ  -7

نان و یا هر کاالي دیگري ندارد، هرگونه تبلیغات توسط 

  کنیم. هاي دولتی در این مورد را محکوم می رسانه

هزار تومانی از سوي شوراي عالی کار را  712تعیین دستمزد  -8

رگر دانسته و خواهان ها کا تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون

باشیم. ما  افزایش دستمزد متناسب با تورم موجود در جامعه می

ضمن رد جلسات سه جانبه براي تعیین دستمزد کارگران، 

ها با حضور نماینده منتخب کارگران  خواهان تعیین دستمزد

  هستیم.

. ما بااعالم پشتیبانی از اعتراضات برحق کارگران، معلمان، 10

هاي سراسري . حمایت قاطع خود را از ایجاد تشکلپرستاران و..

  نماییم. مستقل [...] اعالم می

. ما کارگران و معلمان جنگ افروزي دول غربی و متحدین 11

اي آنان را محکوم و خواستار پایان دادن به هر گونه  منطقه

  تبلیغات جنگ افروزانه هستیم.

 -ارگر اردیبهشت) روز جهانی ک 11گرامی باد اول ماه مه (

هاي سنندج و حومه، انجمن  انجمن صنفی کارگران خبازي

هاي مریوان و سروآباد و انجمن  صنفی کارگران خبازي

  صنفی معلمان مریوان

  

  

برگزاري  - همبستگی تمامی کارگران جهان زنده با اتحاد و

مراسم اول مه در اندیمشک

اعی نفر از فعالین کارگري و اجتم 50روز جهانی کارگر با حضور 

تاریخچه مراسمدر ایندر شهر اندیمشک برگزار گردید.

روزجهانی کارگر توسط مجري برنامه بیان گردید ودر ادامه یکی 

از فعالین کارگري ضمن تبریک این روز به تما م کارگران به 

که اي  کارگران پرداخت و در انتها با خواندن بیانیهبررسی وضعیت

این جلسه پس از دوان بود.ها و مطالبات کارگر حول خواسته

توده بار دیگراین روز را به تمامی کارگران وساعت خاتمه یافت.

  .گوییمکش شادباش میزحمت
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مراسم روز جهانی کارگر از سوي کارگران تهرانی 

در مقابل مجلس با طنین شعارهاي کارگر زندانی 

  . برگزار شد.معلم زندانی آزاد باید گردد و.

  

م روز جهانی کارگر از سوي کارگران تهرانی در مقابل مجلس مراس

شوراي اسالمی با شعار افزایش مزد، کارگر زندانی معلم زندانی 

  .آزاد باید گردد برگزار شد

در گرامیداشت روز جهانی کارگر و در اعتراض به سرکوب و فقر و 

فالکت و حداقل مزد، کارگران تهرانی دست به تجمع در مقابل 

شوراي اسالمی زدند. در این تجمع که علیرغم فضاي مجلس 

صد کارگر شرکت کرده بودندامنیتی شدید، نزدیک به یک

کننده با طنین شعارهاي: کارگر زندانی آزاد باید کارگران شرکت

گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، کارگر معلم اتحاد اتحاد، 

مملکتو رها  دار حیا کنمعیشت منزلت حق مسلم ماست، سرمایه

کن و..، مقابل مجلس را به صحنه پرشوري از فریاد و اعتراض 

  کارگري در گرامیداست روز جهانی کارگر تبدیل کردند.

هاي رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی بنا بر گزارش

این تجمع تعدادي از معلمان بازنشسته که در مقابل مجلس 

فتن پالکاردهاي کارگران و تجمع کرده بودند با در دست گر

فضاي شورانگیزتري را به این تجمع دادند و این پیوستن به آنان،

مراسم به مراسمی سیصد نفره از کارگران و معلمان بازنشسته 

  تبدیل شد.

بنا بر این گزارش، در پی این وضعیت نیروهاي امنیتی تالش 

ما کننده در تجمع را از هم جدا کنند اکردند دو گروه شرکت

  هاي معلمان بود.پالکاردهاي کارگران تا آخر مراسم در دست

در ادامه این تجمع که با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران 

هاي راد قعطنامه اول ماه مه تشکلبرگزار شد، شاپور احسانی

را به مناسبت اول ماه مه قرائت کرد که با مستقل کارگري ایران

د اول ماه مه ، زنده باد کارگر، مورد زنده باکف زدن و شعارهاي

  تایید شرکت کنندگان در تجمع قرار گرفت.

در این تجمع سه بنر بزرگ با شعارها و مطالبات زیر در دست 

اردیبهشت) روز  11گرامی باد اول ماه مه ( -1کنندگان بود: تجمع

کنیم، نمی هزار تومانی را تحمل 712جهانی کارگر، مزد خفت بار 

، مجازات 712000مزد کارگر  3500000ینه زندگی حداقل هز

حکم  - 2شالق بر علیه کارگران بازگشت به عهد بربریت است 

زندان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدي از هماهنگ کنندگان 

 1-3طومار چهل هزار نفري اعتراض به حداقل مزد را لغو کنید 

  درصد گرسنه گرسنه 99تامین تامین درصد

ین تجمع نیز شعارها و مطالبات زیر نوشته شده در پالکادهاي ا

بود: معیشت منزلت حق مسلم ماست، حکم جعفر عظیم زاده و 

جمیل محمدي ملغی باید گردد، کارگر کارگر اتحاد اتحاد، کارگر 

معلم اتحاد اتحاد، گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر، نه به 

جوابش زندان و  فالکت نه به تورم، آیا اعتراض به سطح معیشت

شالق است، کارگر زندانی آزاد باید گردد، هزینه زندگی 

درصد تامین  1تومان،  712000تومان حداقل مزد  3500000

  درصد گرسنه گرسنه و... 99تامین 

کارگران شرکت کننده در مراسم در حالی تا پایان این مراسم 

گینی کردند که نیروهاي امنیتی حضور سناقدام به شعار دادن می

گونه برداشت فیلم و یا عکاسیدر محل داشتند و عمال اجازه هیچ

  از این تجمع پرشور را به تجمع کنندگان ندادند.

در پایان این مراسم قطعنامه تشکلهاي مستقل کارگري ایران پس 

  از قرائت، رسما تحویل مسئولین مجلس شوراي اسالمی شد.
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کنندگان در ارگران شرکتاتحادیه آزاد کارگران ایران با درود به ک

آمیز و پرشور این مراسم در مراسم اول ماه مه، برگزاري موفقیت

گوید و کنندگان در آن تبریک میمقابل مجلس را به همه شرکت

با فراخوان به عموم کارگران براي تداوم برگزاري مراسم روز 

اردیبهشت، بر ایستادگی آنان در مقابل  11جهانی کارگر تا روز 

نه ممنوعیتی براي برگزاري مستقالنه و آزادانه مراسم این هرگو

هشتم–اتحادیه آزاد کارگران ایران کند.روز تاکید می

1394ماهاردیبهشت

  

برگزاري روز جهانی کارگر در دفتر سندیکاي 

  خبازان سقز

روز جهانی  1394اردیبهشت ماه  10به گزارش رسیده در تاریخ 

خبازان سقز برگزار گردید. در این کارگر در محل دفتر سندیکا 

مراسم رییس سندیکا محمد احمد پور در باره اوضاع معیشتی 

درصدي دستمزد، اتحاد و همبستگی  17کارگران و افزایش 

طبقاتی کارگران و پیگیري مطالبات کارگري صحبت کرد، سپس 

محمد عبدي پور از اعضاي سندیکاي خبازان سقز و عضو کمیته 

ي کارگري در باره اوضاع ها مک به ایجاد تشکلهماهنگی براي ک

ي چند ین برابر زیر ها و دستمزدفالکت بار طبقه کارگر در ایران

خط فقر، ضرورت اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران ،فاصله 

طبقاتی در ایران، بیمه تامین اجتماعی، حقوق معوقه کارگران و 

ند با رخنه هشدار این موضوع که عوامل سرمایه داري می خواه

به جنبش کارگري با ایجاد تفرقه و دو دستگی از صفوف متحد ما 

  جلو گیري کنند ، صحبت کرد.

در ادامه این مراسم دو قطعه شعر قرائت شد . این مراسم با 

و سی دقیقه پایان  7استقبال حاضرین روبرو شد و در ساعت 

  یافت .

-ي کارگريها کمیته هماهنگی براي کمک به ایجاد تسکل

  1394اردیبهشت 11

  

  بازداشت کارگران در آستانه اول ماه مه

  هاي کارگريکمیته هماهنگی براي کمک به ایجاد  تشکل

  

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فشار سرمایه و عوامل آن 

تر شده است. در همین رابطه بر کارگران و فعالین کارگري بیش

ت روز سه شنبه و بامداد روز باخبر شده ایم که در آخرین ساعا

اردیبهشت، مامورین اطالعاتی و امنیتی به  9و  8چهارشنبه 

هاي تعدادي از کارگران و فعاالن کارگري مراجعه کرده و خانه

جمله ابراهیم مددي، داود رضوي، محمود تنی چند از آنان از

اند. و این در حالی صالحی، عثمان اسماعیلی و ... را بازداشت 

که تعداد دیگري از این کارگران و فعالین کارگري در روزها است 

ي گذشته در دیگر شهرها، از جمله شهر سنندج ها و هفته

دستگیر یا احضار شده و از جانب این نیروها مورد بازجویی و 

  تهدید قرار گرفته اند.

یورش به منازل کارگران و فعالین کارگري و احضار، بازداشت و 

هایشان، در شرایط کنونی و در و خانواده اه زندانی کردن آن

روزهاي اخیر به بخشی از فشارهایی تبدیل شده است که 

داران و عوامل آنان براي ممانعت از برگزاري هرچه سرمایه

مطرح شدن تر اول ماه مه و فراتر از آن، ممانعت ازباشکوه

خواستها و اعتراضات کارگران به موارد و موضوعاتی از قبیل 

هاي معوقه کارگران، تحمیل قراردادهاي موقت و سفید قحقو

امضاء و در این رابطه ایجاد ناامنی شغلی براي کارگران، اخراج و 

بیکارسازي آنان، کاهش خدمات تامین اجتماعی و چپاول این 

گیرد. می صندوق و به ویژه دستمزدهاي زیرخط فقر صورت

نند که استثمار هر دابه خوبی می ها صاحبان سرمایه و حامیان آن

هاي رحمانه تر کارگران و دستیابی به برنامه و سیاستچه بی

ان، براي انباشت و سودآوري هرچه بیش تر دار سرمایهمورد نظر 

سرمایه و مهیا نمودن شرایط براي رشد و گسترش روزافزون آن، 

ي  هاي حق طلبانهبدون اعمال فشار به کارگران و سرکوب جنبش

ي سعی و تالش ی امکان پذیر نخواهد بود. لذا همهآنان، به راحت

گیرد تا با ایجاد فضاي ترس و ناامنی در جامعه می خود را به کار
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و در این رابطه احضار و تهدید کارگران و فعاالن کارگري و 

بازداشت و زندانی کردن آنان حتی المقدور از رشد و گسترش 

  ي اجتماعی جلوگیري نمایند.ها جنبش

هاست که شاهرخ زمانی، محمد جراحی و رمایه سالعوامل س

بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگري و از اعضاي کمیته پیگیري را 

ي طوالنی ها هاي واهی بازداشت و زندانی کرده و به حبسبه بهانه

آب خرابات و مدت محکوم نموده است. در همین رابطه یوسف

کمیته هماهنگی هر  واحد سیده از فعالین کارگري و از اعضاي

یک به دوسال حبس تعزیري محکوم شده و هم اکنون دوران 

نژاد دیگر فعال کنند و حسن رسولحبس خود را سپري می

سال زندان محکوم شده  1کارگري و عضو کمیته هماهنگی نیز به 

دي تنومند و جمال میناشیري از فعالین کارگري و از ها است.

سال حبس تعزیري  5/3ه اعضاي کمیته هماهنگی هر یک ب

محکوم و در انتظار احکام دادگاه تجدید نظر هستند؛ قاسم و 

ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی از فعاالن کارگري و از 

سال حبس تعزیري محکوم  2اعضاي کمیته هماهنگی هر یک به 

باشند؛ جعفر عظیم شده و در انتظار احکام دادگاه تجدید نظر می

ي، از فعالین کارگري و از اعضاي هیئت زاده و جمیل محمد

سال زندان  5/3و  6مدیره اتحادیه آزاد کارگران، به ترتیب به 

محکوم شده و به همراه فرزاد مرادي نیا از فعالین کارگري و از 

ي تجدید نظر و ها اعضاي کمیته هماهنگی در انتظار احکام دادگاه

  باشند.می بدوي

از کارگران و فعالین کارگري، در چند هفته اخیر تعداد زیادي 

هایی از اند که نظري به لیست تنها بخشاحضار یا بازداشت شده

این ي  تواند گویاي بسیاري از مسائل باشد. از جملهآن خود می

توان از: ابراهیم مددي نایب رئیس و می کارگران و فعالین کارگري

 داوود رضوي عضو هیئت مدیره سندیکاي کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه یاد کرد که در ساعات پایانی روز سه 

اردیبهشت  9اردیبهشت و بامداد روز چهار شنبه  8شنبه 

بازداشت شده اند. محمود صالحی فعال کارگري و از اعضاي 

کمیته هماهنگی و عثمان اسماعیلی از فعالین کارگري و 

 8شنبه  سخنگوي کمیته دفاع از کارگران مهاباد در روز سه

اردیبهشت به ترتیب در شهرهاي سقز و مهاباد دستگیر شده اند. 

خالد حسینی فعال کارگري و عضو کمیته هماهنگی براي 

چندمین بار احضار و توسط مامورین امنیتی مورد بازجویی قرار 

ي اخیر رضا امجدي، ها و هفته ها گرفته است. همچنین طی روز

نظام صادقی از فعالین کورش بخشنده، حامد محمود نژاد و 

کارگري و اعضاي کمیته هماهنگی و فؤاد و آرام زندي از فعاالن 

کارگري، به همراه منیژه صادقی فعال زنان و کودکان توسط 

شده اند.  ها نیروهاي اطالعاتی و امنیتی باز داشت و روانه زندان

عبدالهی، فعال کارگري و از اعضاي کمیته هماهنگی نیز در ریبوار

فروردین بازداشت و به یک سال حبس تعزیري محکوم  22یخ تار

شده است که هم اکنون در حال گذراندن حکم زندان خود در 

  زندان شهر سنندج است.

عوامل سرمایه درصددند تا با اعمال فشار به کارگران و فعاالن 

کار که چیزي جز دفاع ي  کارگري، آنان را مرعوب نموده، از ادامه

ي مختلف نیست بازدارند. در ها کارگر در عرصهي از منافع طبقه

ي اجتماعی از ها حال حاضر بسیاري از کارگران و فعالین جنبش

جمله رسول بوداغی و.محمود باقري و عبدالرضا قنبري صرفاً به 

،  "اجتماع به قصد تبانی"،  "اقدام علیه امنیت ملی"اتهام واهی 

یی از این دست ها هانهو اتهامات و در واقع ب "تبلیغ علیه نظام"

ي زیادي از عمر و زندگی خود را در زندان سپري کرده و ها سال

در حال گذراندن مدت محکومیت خود هستند و کارگران و 

فعاالنی چون رضا شهابی نیز پس از گذراندن چندین سال از 

محکومیت زندان خود، پس از یک عمل جراحی سخت وحساس 

. این کارگران و فعاالن کارگري بردمی در مرخصی استعالجی بسر

و مبارزات خود را براي بهبود وضعیت  ها در واقع تاوان فعالیت

کارگر از وضعیت ي  معیشتی کارگران و بهروزي و رهایی طبقه

از دهند. آنان با دفاعمی اسف بار و طاقت فرساي موجود پس

زندان منافع کارگران و زحمتکشان ، حتی در طول مدت حبس و

این اتهامات را که صرفاً براي دربند کردن کارگران و فعاالن خود، 

را  ها شوند خنثی نموده و آنمی ان علمدار سرمایهکارگري توسط 

علیه سرمایه تبدیل کرده اند. عوامل سرمایه در واقع با اي  به حربه

احضار، بازداشت و زندانی کردن این کارگران و فعاالن کارگري، و 
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المدت در واقع عمقِ کینه ي طویلها به زندانها محکوم کردن آن

و نفرت خود را نسبت به کارگران و مردم به جان آمده از ظلم و 

  گذارند.می ستم سرمایه به نمایش

اما تاریخ جنبش کارگري خود، گواه این حقیقت بوده و هست که 

و اعمال فشارها هیچگاه نتوانسته است  ها این گونه سرکوب

ن راه رهایی این طبقه را از تالش و مبارزه براي کارگران و فعاال

و مطالبات شان باز داشته و از ادامه راه  ها پیگیري خواست

منصرف نماید. اگر چه فشار و سرکوب و زندان صاحبان سرمایه و 

همواره بدرقه راه شان بوده و هیچگاه این کارگران و  ها عوامل آن

  فعاالن کارگري را رها نکرده است.

روند ي  ان و عوامل آنان تا به امروز و الاقل با مشاهدهدار هسرمای

حرکت جنبش کارگري و فعاالن آن باید متوجه شده باشند که با 

را که به اي  توان جنبش عظیم و گستردهاین قبیل اقدامات نمی

حکم جایگاه و موقعیت طبقاتی خویش در نظام نابرابر و 

ایط کار و زندگی خویش ي، براي بهبود شردار سرمایهضدکارگري 

کند براي می و رهایی از ستم و استثمار طبقاتی تالش و مبارزه

همیشه متوقف نمود و از تحرك و مبارزه برحذر داشت. 

ان و عوامل آنان باید بدانند که جنبش کارگري و دار سرمایه

فعاالن پیگیر و مخلص آن تمام شدنی نیستند و تا زمانی که 

کارگر به ي  کشی هر چه وحشیانه تر طبقه سرمایه و بهرهي  سلطه

دست صاحبان سرمایه، ادامه داشته و زندگی را بر طبقه کارگر 

ان به ضرب زور و دار سرمایهتیره و تار کرده است، تا زمانی که 

سرکوب و اخراج و بیکارسازي کارگران و ارعاب و تهدید و 

 و ها حقوقیبی بازداشت و زندان آنان، درصدد تحمیل انواع

را یکی بعد از دیگري به  ها به این طبقه برآمده و آن ها حرمتیبی

کارگر و اکثریت قریب به اتفاق مردم تحت ستم و ي  طبقه

نمایند و سرانجام تا زمانی که نتیجه و می استثمار جامعه تحمیل

ماحصل کار و تالش کارگران از تولید ثروت و رفاه براي جامعه، 

قر مطلق نیست، جنبش کارگري به راه چیزي جز خانه خرابی و ف

شرایط کار و ي  خود ــ که هیچ چیز جز بهبود مداوم و پیوسته

زندگی و رهایی از منجالب متفن سرمایه نیست ــ ادامه خواهد 

  داد و باز نخواهد ایستاد.

ي کارگري ضمن ها کمیته هماهنگی براي کمک به ایجاد تشکل

نه احضار، تهدید و محکوم کردن این قبیل فشارها و هر گو

دستگیري کارگران و فعالین کارگري، برپایی آزادانه مراسم روز 

جهانی کارگر (اول ماه مه) را حق طبیعی همه کارگران دانسته و 

خواهان آزادي فوري و بدون قید شرط همه کارگران و فعالین 

  باشد.می کارگري دربند و زندانیان سیاسی و عقیدتی

ي کارگري ها کمک به ایجاد تشکل هماهنگی برايي  کمیته

  1394اردیبهشت  9-
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  ابراهیم مددي و داود رضوي بازداشت شدند

دقیقه بامداد روز چهارشنبه نهم اردیبهشت آقاي  20در ساعت 

ابراهیم مددي رئیس سندیکاي شرکت واحد و داود رضوي عضو 

به منزل ایشان هیئت مدیره طی مراجعه ماموران لباس شخصی 

  بعد از بازرسی و تفتیش منزل بازداشت شدند.

در حال حاضر از مکان بازداشت ایشان اطالعی در دست نیست. 

سندیکاي کارگران شرکت واحد بازداشت غیرقانونی اعضاي 

سندیکاي کارگران شرکت واحد را در آستانه روز جهانی کارگر 

قید و بی فوري و کند. و خواستار آزاديمی (اول ماه مه) محکوم

  باشد.می شرط اعضاي هیئت مدیره سندیکا

  94اردیبهشت  -سندیکاي کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه 

  

  جلوگیري از برگزاري جشن روز کارگر در شرکت واحد

مدیریت و حراست شرکت واحد و پلیس امنیت عمومی با حضور 

ماه مه بسیار گسترده در پایانه آزادي محل برگزاري جشن اول 

کارگران شرکت واحد مانع از برگزاري مراسم این روز در ساعت 

  مقرر شدند.

روز چهارشنبه نه اردیبهشت ماه  13این مراسم قرار بود ساعت 

برگزار شود اما با بازداشت سه شنبه شب آقایان ابراهیم مددي و 

داود رضوي و حضور گسترده پلیس امنیت با لباس شخصی از 

ي اطراف و تماس ها پایانه آزادي و خیابانصبح چهارشنبه در 

 17تلفنی پلیس با اعضاء سندیکا و تهدید آنان، مراسم در ساعت 

همان روز پس از اینکه پلیس محل را ترك نمود برگزار شد. و 

کارگران با راهپیمایی در پایانه آزادي و فریاد شعار کارگر کارگر 

زنده باد سندیکا همراه اتحاد اتحاد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، 

با پخش شیرینی بین همکاران و مردم این روز بزرگ را گرامی 

  داشتند.

سندیکا بازداشت اعضاء و جلوگیري از برگزاري جشن روز کارگر 

قید و شرط بی را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادي فوري و

آقایان ابراهیم مددي ریس و داود رضوي عضو هیات مدیره 

  سندیکاي کارگران شرکت واحدباشد. یم سندیکا

ضرب و شتم و بازداشت پدرام نصراللهی(نه به ز) 

  در سنندج

بعد  1:30اردیبهشت ساعت  9بنا به خبر دریافتی روز چهارشنبه 

از ظهر پدرام نصراللهی (نه به ز) فعال کارگري و از اعضاي کمیته 

هماهنگی در شهر سنندج با هجوم مامورین لباس شخصی در 

الی که به همراه همسرش در خانه یکی از دوستانش مهمان بود ح

  دستگیر گردید.

بر اساس این گزارش مامورین بدون ارائه حکم و هیچ گونه 

توضیحی این فعال کارگري را درجلو چشمان همسر و صاحب 

  خانه زیر ضربات مشت و لگد گرفته و بازداشت نمودند.

ي کارگري ضمن ها کلهماهنگی براي کمک به ایجاد تشي  کمیته

 محکوم کردن دستگیري پدرام نصراللهی، خواهان آزادي فوري و

قید شرط نام برده و تمامی کارگران و فعالین کارگري دربند و بی

  باشد.می زندانیان سیاسی

 9-ي کارگري ها هماهنگی براي کمک به ایجاد تشکلي  کمیته

  1394اردیبهشت 

  

  

 -عات سنندج احضار شیث امانی به اداره اطال

احضار و بازداشت فعالین کارگري را قویا محکوم 

  کنیممی

شیث امانی از اعضاي هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد 

از ظهر امروز دهم اردیبهشت ماه به اداره اطالعات شهر سنندج 

  ساعت مورد بازجوئی قرار گرفت. 5احضار و بیش از 

ی با غیر قانونی خواندن اتحادیه در این بازجوئی مامورین امنیت

شود که توسط اتحادیه برگزار میآزاد کارگران ایران و تجمعاتی

سعی کردند شیث امانی را از تالش براي برگزاري مراسم اول ماه 

مه روز جهانی کارگر و شرکت در آن برحذر کنند. شیث امانی نیز 

ایط هزار تومانی و شر 712با اشاره به حداقل مزد خفت بار 

مصیبت بار معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگري تحمیل شده 
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است برگزاري تجمعات اعتراضی، منجمله برگزاري مراسم روز 

  جهانی کارگر و شرکت در آنرا حق کارگران دانست.

امروز احضار شیث امانی در حالی صورت گرفت، که طی روزهاي 

پدرام نصراللهی،  گذشته مامورین امنیتی با بازداشت داوود رضوي،

ابراهیم مددي، عثمان اسماعیلی، محمود صالحی و احضار خالد 

جعفر عظیم زاده تالش کردند تا به هر وسیله ممکن، حیسنی و

مانع برپائی هرگونه مراسمی از سوي کارگران به مناسبت روز 

جهانی کارگر بشوند. با اینحال تا همین امروز (دهم اردیبهشت) 

تبط با اتحادیه آزاد کارگران ایران با برگزاري کارگران عضو و مر

تجمع اعتراضی در روز هشتم اردیبهشت در مقابل مجلس و 

اعضاي سندیکاي کارگران شرکت واحد تهران در روز نهم 

اردیبهشت با حضور در پایانه اتوبوسرانی آزادي، مراسم مستقالنه 

  روز جهانی کارگر را برگزار کردند.

هاي گسترده فعالین کارگري در ازداشتتردید، احضار و ببی

شهرهاي تهران، سقز و سنندج در آخرین روزهاي منتهی به اول 

داري حاکم بر ایران از ماه مه نتیجه ترس و وحشت سرمایه

نهادینه شدن این روز به مثابه نقطه اتکائی براي اتحاد کارگران و 

  بروز اعتراضات وسیع و بزرگ کارگري است.

ردن احضار و بازداشت فعالین کارگري در طول ما با محکوم ک

روزهاي گذشته و بازداشت رضا امجدي، کورش بخشنده، حامد 

عبدالهی، فواد و آرام زندي، محمود نژاد، نظام صادقی ، ریبوار

و صدور احکام سنگین زندان بر علیه جعفر عظیم منیژه صادقی

ست. زاده و جمیل محمدي که طی دو ماه گذشته صورت گرفته ا

داري حاکم بر ایران به چنین دست بردن سرمایهداریماعالم می

نه تنها هیچ تاثیري در کاهش اعتراضات اي  هاي گستردهبازداشت

کارگري نخواهد داشت بلکه با تداوم وضعیت مصیبت بار کنونی 

که میلیونها کارگر از جنوب تا شمال و غرب و دیري نخواهد پائید

اي  به اعتراضات زیر و رو کنندهشرق کشور متحدانه دست 

خواهند زد و هیچ نیروي سرکوبی را یاراي مقابله با خشم فرو 

  خفته آنان نخواهد بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به تداوم و گسترش هر روزه 

سرکوب اعتراضات کارگري، بازداشت، احضار و تعقیب قضائی 

قید و شرط بی فوري وفعالین کارگري، مصرانه خواهان آزادي 

کلیه کارگران دربند و پایان دادن به سرکوب اعتراضات کارگري 

است و بدینوسیله از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد تا 

با برگزاري آزادانه و مستقالنه مراسم روز جهانی کارگر در مقابل 

هر گونه محدودیت و ممنوعیتی نسبت به برگزاري مراسم این روز 

  ادگی کنند.ایست

  1394ماهاردیبهشتدهم–اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  

جعفر عظیم زاده به دفترپیگیري وزارت اطالعات 

  احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت

دنبال احضار دفتر پیگیري وزارت اطالعات ه زاده که بجعفر عظیم

ساعت  5دیروز در این نهاد حاضر شده بود، پس از  17ساعت 

  آزاد شد. بازجوئی

در این بازجوئی، مامورین امنیتی در رابطه با قطعنامه مشترك 

تشکلهاي کارگري و تجمع کارگري در مقابل مجلس به مناسبت 

اول ماه مه، جعفر عظیم زاده را متهم به تجمع و ارائه قطعنامه 

مشترك غیر قانونی کردند که وي ضمن دفاع از تجمع در مقابل 

در عمل متحدانه به مناسبت اول ماه مجلس و سنت طبقه کارگر 

در رابطه با قطعنامه، اتهام غیر قانونی بودن این گونه فعالیتها را 

رد کرد و بر حق کارگران در دفاع از زندگی و معیشت شان تاکید 

  نمود.

ساعت و با اعالم  5جعفر عظیم زاده دیروز در حالی به مدت 

د بازجوئی قرار احتمال تشکیل پرونده دیگري بر علیه اش، مور

گرفت که به جرم فراخوان سال گذشته اتحادیه آزاد کارگران 

هایش در دادگاه ایران به مناسبت روز جهانی کارگر و دیگر فعالیت

دادگاه انقالب تهران، به شش سال زندان  15بدوي در شعبه 

  محکوم شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، با محکوم کردن احضار جعفر عظیم 

زاده و بازداشت فعالین کارگري در طول روزهاي گذشته، با تاکید 

بر حق کارگران ایران براي برگزاري مراسم اول ماه مه، از آنان 

میخواهد تا با حضور در خیابانها و شرکت در مراسم روز جهانی 
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کارگر، در مقابل هرگونه ممنوعیت و محدودیتی براي برگزاري 

  د.مراسم این روز ایستادگی کنن

  1394ماهاردیبهشت10–اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  

    

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بر علیه فاشیسم 

  خانه کارگر به کارگران و مردم شریف افغانستان

امروز یازدهم اردیبهشت ماه، دم خروس خانه کارگر از میان 

ی دستان محجوب و خانه کارگر بیرون زد. شعار برجسته روز جهان

کارفرما حیا کن افغانی را "کارگر این مزدوران سرمایه چنین بود 

  ."رها کن

ها و هم براي ما کارگران ایران، کارگران افغانی عزیزترین انسان 

  یمان هستند.ها يها طبقه

عزیزان، مطمئن باشید و بدانید ما کارگران ایران علیه این 

و صادقی و  مزدوران سرمایه و کارخانه دارانی از قبیل محجوب

خانه کارگر و مجموعه اراذل و اوباشی هستیم که در سایه دولت و 

  اند.ان فرصتی براي ابراز وجود پیدا کردهدار سرمایهتدبیر و امید 

ي مرگ و نابودي شان، پرچم تحمیل فقر ها اینان در آخرین لحظه

و ملی را بر علیه طبقه کارگر بدست اي  و فالکت و انزجار طایفه

  ند.گرفته ا

عزیزان، از شعار فاشیستی امروز مراسم خانه کارگر و مزدورانش

نه تنها نباید رنجی بر تن رنجور شما عزیزان بنشیند بلکه باید 

بدانید راهپیمائی امروز خانه کارگر در اوج واخوردگی و شکست 

  این جریان فاشیستی رقم خورد.

وز را که راهپیمائی امراند  اینان چنان وحشت زده و درمانده

را بدون اطالع قبلی ما کودتاگرانه به پیش بردند و این راهپیمائی

از درب النه فسادشان کارگران از نقطه شروع و مسیر راهپیمائی،

در مکان خانه کارگر در خیابان ابوریحان به سمت نماز جمعه که 

و اسم آنرا راهپیمائی فاصله کوتاهی با هم دارند سازمان دادند

  ن به مناسبت روز جهانی کارگر نام نهادند.کارگران ایرا

یمان باید بدانید که خواست میلیونها ها اما شما هم طبقه اي

تشکل مستقل کارگري ایران بیان شده  7کارگر ایرانی در قطعنانه 

  است.

بدانید که این قطعنامه در تجمع کارگري (علیرغم سرکوب و بگیر 

در روز هشتم که در مقابل مجلس شوراي اسالمی و ببند)

اردیبهشت ماه با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار 

گردید قرائت شد و پس از تائید آن از سوي کارگران شرکت 

  کننده در تجمع، رسما به مجلس شوراي اسالمی تحویل گردید.

ما در اتحادیه ازاد کارگران ایران این قطعنامه را به پیوست این 

شر و بدینوسیله همبستگی خود را با شما بیانیه بار دیگر منت

کارگران مهاجر افغانستانی در ایران و کل طبقه کارگر این کشور 

  و همه کارگران جهان اعالم میکنیم.

زنده باد همبستگی کارگران جهان، زنده باد اتحاد و به هم 

  پیوستگی کارگران ایران با کارگران افغانستان 

  1394ماهاردیبهشت11–اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  

  

محکومیت موج جدید بازداشت فعالین کارگري در

  در آستانه اول مه مه روز جهانی کارگر

  هاي شریف و آزاده هاي کارگري ، انسان کارگران ، تشکل

همانگونه که مطلع هستید از چند ماه پیش فشار بر فعالین 

 در کارگري و مخصوصا فعالین کارگري عضو کمیته هماهنگی

ها و  شهر سنندج افزایش یافته است ، در ادامه این فشار

روز گذشته محمود صالحی و پدرام نصراللهی از  2ها در  بازداشت

براي کمک به ایجاد  فعالین کارگري عضو کمیته هماهنگی

هاي سقز و سنندج و همینطور عثمان  هاي کارگري در شهر تشکل

ع از فعالین اسماعیلی فعال کارگري و سخنگوي کمیته دفا

دي از   و ابراهیم مدکارگري مهاباد در شهر سقز و داوود رضوي

اعضا سندیکاي واحد در شهر تهران از سوي ماموران امنیتی 

هاي  بازداشت شدند و بسیاري دیگر از فعالین کارگري در شهر

  مختلف احضار ، تهدید و یا مورد بازجویی قرار گرفتند



1394اردیبهشت ي مستقل کارگري                            ها تشکل    کارگر                روز جهانیي  نامه ویژه

  

٣٦ي صفحه

مهاباد ضمن محکومیت تهدید ، کمیته دفاع از فعالین کارگري 

هاي مختلف از جمله  احضار و بازداشت فعالین کارگري در شهر

هاي اخیر سنندج ، سقز و تهران خواستار آزادي بدون  بازداشتی

قید و شرط تمامی کارگران زندانی و فعالین کارگري زندانی است 

 که فقر ، ظلم و استثمار وجود ، باید به عرض برسانیم تا زمانی

دارد صفوف اعتراضی کارگران و فعالین کارگري هر روزه 

مستحکم تر و متحد تر میگردد و احضار ، تهدید ، بازداشت و 

زندانی کردن فعالین کارگري و کارگران پیشرو جنبش کارگري 

  ایران را مرعوب نخواهد کرد.

کمیته دفاع از فعالین کارگري مهاباد

  

بر فعاالن  تداوم تهدید و فشار نیروهاي امنیتی

کارگري و فعاالن ایجاد تشکل سراسري

در چند ماه اخیر تعدادي از فعاالن ایجاد تشکل سراسري کارگري 

که از آن اند  به انحاي مختلف تحت فشار و تهدید قرار گرفته

  توان افراد زیر را نام برد:جمله می

ماه زندان  9ماه اکنون به فردین میرکی پس از بازداشت یک-1

  شده است محکوم

  گذراندساله خود را میریبوار عبدالهی دوران محکومیت یک-2

ضربه شالق محکوم شده  30ماه حبس و  5یدي صمدي به -3

.است

  

  

  

  

خبري از ماه است که در بی 2کوروش بخشنده قریب به -4

بردبستگان و دوستان در بازداشت به سر می

نصرالهی که در عثمان اسماعیلی و پدرام محمود صالحی و -5

  استانه روز جهانی کارگر دستگیر شدند

در سال گذشته در حالی  ها و محکومیت ها تمام این گیر و بست

صورت گرفته است که این فعاالن کارگري بدون هیچ جرم و اتهام 

و از آنجا که آنان از اند  مشخصی بازداشت شده و محکوم گردیده

اند، در حقیقت فعاالن سرشناس ایجاد تشکل سراسري بوده

با دستگیري و فشار بر آنان به سایر اند  نیروهاي امنیتی خواسته

فعاالن این حوزه اخطار دهند غافل از آنکه فعاالن کارگري که در 

پی ایجاد تشکل سراسري هستند از این اعمال مرعوب نشده و به 

دهند. این واقعیت انکارناپذیر است راهی که اعتقاد دارند ادامه می

کشان به مرحله اي درجه رشد مبارزات کارگران و زحمت که

ي سراسري ضرورت تداوم آن است و ها رسیده است که تشکل

  توان با این گونه اعمال از این واقعیت جلوگیري کرد.نمی

با اند  محافل ضدکارگري که در چند وقت اخیر تالش کرده

 ي سرشناس ایجاد تشکل سراسري به هر ترتیبها تخریب چهره

در راه پیشرفت آن سد و مانع ایجاد کنند و از آن ناکام ماندند، 

خواهند از پیشرفت آن اکنون به گمان خود با ایجاد جو ارعاب می

  جلوگیري کنند. 

خواهیم تا در ي کارگري داخلی و بین الملی میها ما از همه نهاد

برابر این تهاجمات جدید به فعاالن کارگري، ساکت ننشسته و 

قید وخواهان آزادي فوري و بی ها حکومیت این بازداشتضمن م

شرط کلیه فعالین کارگري و اجتماعی در بند از هر قشر و گروه 

  فعاالن ایجاد تشکل سراسري                                 هستیم.

  


