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 ! اول مه )یازدهم اردیبهشت( روز ماست
 توانیم شادی کنیم هم اکنون به وضوح نمی

 های نجیب خویش گام برداریم  توانیم در آرامش به سوی هدفو نمی
 ، سپیده دمیم! سرنوشت خویشیم، بهاریم، جوانی هستیم  خداوندبا این همه، ما 

 ! و نخستین روز مه، روز ماست، از آنِ ماست 

از بههه اعتبههار اول مههاه مههه  یهههایههها و ع ساطالعیههه و آفیش ،، بیانیههه هههاهههاروزهههای اخیههر فراخوانها و هفتهههدر 
شهه ج جم ههی یهها مسههتتج بههه دسههتم ، چههه بههه از جههای جههای ایههران و خههارج از کشههور ،کههارگری یمبههارزه یپیشههینه
 یموعههه کههه تههوازن نیههرو و کشههاکش اردوی کههار و سههرمایهجم، بههرای داشههتن یههو آرشههیو از ایههن م بر آن شد  ؛رسید

در ایههن ویهه ه  ههها رانشههان دهههد، آن ۱۴۰۰اردیبهشههت ( ۱۱اول مههاه مههه یههازدهم ) یآسههتانه درون کشههور مهها را در
 .و ی جا در دسترس عموم قرار دهم  کنم  تدویننامه 

هایی اسههت کههه بههه مناسههب روز جهههانی نامهههای از بیانیههه، اطالعیههه و قط آنچههه پههیش روی شماسههت، مجموعههه
جات سیاسههی و حامیههان ها و دسههتهری، احههزاب، سههازمانهای کههارگههها و تشهه جاز سههوی گروه ۱۴۰۰کههارگر 
 ی کارگر ایران منتشر شده است.  طبته

 واهری لنگرودی ـ امیر ج
http://karegari.com 

ی کارگر، کارگرانی که با نثار جان خود در راه بهروزی طبقه 
 سنگ بنای جنبش عظیم اول ماه مه را در شیکاگو بنا نهادند! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مایکــل  ســامو ل فیلــدمن، آدولــ، فیشــر، لــو ی  کینــگ، گوســت اسیایســر، الیــوت پارســن،آ

 .شوارتز، جورج انجل و اسکار نیپ
شههی اگو دسههتگیر و در دادگههاهی  ۱886هشههت رهبههر کههارگری کههه بههه خههاطر سههازماندهی تهههاهرات چهههارم مههه 

   .ی اییمرآمری ا و دو  آلمانی، یو آلمانی تب ه  آپنج کارگر مهاجر .  نمایشی محاکمه شدند
  بود!  هشت ساعت کار در روز کاهش ساعت کار از چهارده و شانزده ساعت به: نانآخواسته  

 و یو نفر به پانزده سال زندان مح وم شدند. بدپنج نفر به اعدام، دو نفر حبس ااز این میان  

http://karegari.com/
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 * بزرگداشت روز اول مه چگونه آغاز شد؟

، هشت ساعت کههار در روزبا هدف رسیدن به   پیشنهاد روزی برای بزرگداشت کارگران،  مندارزش  ف ر:  رُزا لوکزامبورگ
را با هدف تتلیج زمان کار بههه  یتصمیم گرفتند که روز ۱8۵6نخستین بار در استرالیا مطرح شد. کارگران استرالیا در سال 

بپردازنههد.  جشههن به گههردهم آیههی و رسیدن به هشت ساعت در روز سازماندهی کنند، در این روز محج کار خود را ترک و
کارگران استرالیایی قصههد اختصههای چنههین روزی را فتهه   آوریج چنین روزی باشد. در آغاز ٢۱گرفته شد که روز تصمیم  

های کارگر استرالیا گذاشههت و پیامههدهای برای یو سال داشتند. اما همان بزرگداشت نخستین چنان تاثیر عمیتی بر توده
 های ب ههد نیههز ت ههرار شههود.بزرگداشههتی در سههال مشههوقانه و تبلیتههاتی فراوانههی داشههت کههه تصههمیم گرفتههه شههد چنههین

کشههیدن داوطلبانههه از کههار، شههجاعت بیشههتر و ایمههان قههویتری را در میههان  توانست ماننههد دستبه راستی چه چیزی می 
 را توانست به این بردگان دائمی کارخانههه و کارگههاه، اشههتیاق بیشههتریهای طبتۀ کارگر به وجود آورد؟ چه چیزی میتوده

زودی اندیشه یههو روز بههرای بزرگداشههت کههارگران پذیرفتههه شههد، از راهی و اتحاد ایجاد کند؟ به همین دلیج بهبرای هم
                                                         اسههههههترالیا بههههههه کشههههههورهای دیگههههههر رفههههههت و سراسههههههر کههههههارگران دنیهههههها را دربرگرفههههههت.

روز اول مههاه  ۱886ا اجرا کردند کارگران ایاالت متحده آمری ا بودنههد. در سههالاولین کارگرانی که شیوه کارگران استرالیا ر
هزار کارگر دست از کار کشیده و با شرکت در تهاهرات خواسههتار   ٢۰۰روز  عنوان روز ت طیج کاری اعالم شد. در آنمه به

د کههه کههارگران بتواننههد بههار مان  از آن شهه   ۱ح ومت  سرکوبنیز  روز    آناعالم هشت ساعت کار در هر روز شدند. پس از  
 کارگران مصمم بار دیگر اعالم کردند که در روز اول ماه مه سههال ۱888دیگر چنین مراسمی را برگزار نمایند. اما در سال 

                                                                                              کننهههههههههههههد.چنهههههههههههههین بزرگداشهههههههههههههتی را برگهههههههههههههزار می ب هههههههههههههد
المللههی در خالل این مدت جنبش کارگری اروپا نیز ت امج یافته و پویاتر شده بود. این جنبش توانسته بود در کنگههر   بین

  نماینده کارگران را گردهم آورده بود، هشت سههاعتِ   ۴۰۰به نتطه اوج خود برسد. در این کنگره که    ۱88٩کارگری سال  
، ات قرار گرفت. الوین، ی ی از نمایندگان سندی ای کههارگری فرانسههه از شهههر بههوردودر هر روز در اولویت تصمیم  یکار

عنوان روز ت طیج عمومی کارگران اعالم شههود. در پههی ایههن پیشههنهاد، هپیشنهاد کرد که برای تحتق این خواسته، روزی ب
عنوان چنههین روزی ز اول ماه مه را بهاند که رونمایندگان کارگران ایاالت متحده آمری ا گفتند رفتای آنان تصمیم  گرفته

                     عنوان روز ت طیههج عمههومی کههارگری اعههالم نمایههد.اعههالم کننههد، کنگههره نیههز تصههمیم گرفههت کههه ایههن روز را بههه
 سال پیش از آن در استرالیا، خواست کارگران عمالً مختص به یو دوره بود. تصمیم کنگههره ٣۰در واق  این بار نیز، مانند 

برای مطالبۀ هشت سههاعت کههار روزانههه، دسههت از کههار کشههیده و  ۱8٩۰آن بود که کارگران تمامی جهان روز اول ماه مه 
قههدر موفههق شد که این پیشههنهاد چهبینی نمیهای ب د نیز ت رار گردد. پیشتهاهرات کنند و بنا نبود که این عمج در سال
 ۱8٩۰اما کافی بود که بزرگداشت روز اول مههاه مههه یههو بههار در سههال یابد؛ خواهد شد و بین کارگران جهان متبولیت می
                                بنههدی برسههند کههه ایههن بزرگداشههت بایههد سههاالنه و همیشههگی باشههد.برگههزار شههود تهها همههه بههه ایههن جم 

بی به این خواسته نیز دست روز اول ماه مه نخست به دلیج مطالبۀ هشت ساعت کار روزانه بود؛ اما کارگران پس از دستیا
های نمایند  آن ادامه دارد، تهها داری و دولتکه مبارزه کارگران علیه سرمایهیاز بزرگداشت این روز نخواهند کشید. تا زمان

باید به تحتههق درآینههد، بزرگداشههت ایههن روز در هههر سههال، مطالبههۀ ایههن  هایی از کارگران باقی است کهکه خواستهزمانی
که دوران بهتری فرارسد و طبتۀ کارگر در تمامی جهان به آزادی خود دسههت یافتههه ی  اهد بود. اما حتی زمانها خوخواسته

هههای گذشههته، بههه بزرگداشههت روز اول مههاه مههه باشد، حتی در آن زمان هم بدون شو بشریت به یاد مبارزات و جانبازی
  خواهد پرداخت.

 : یادداشت ها

  .منتشر شددر پاریس  ۱8٩۴نشریۀ  لهستانی زبان اسپراوا رابورت نی ا )زمینۀ کار( در فوریه  این متاله برای اولین بار در *  
، ادامه داشت. در برخههی از شهههرها ه بههه خصههوی در ۱888( اعتصابات برای دستیابی به هشت ساعت کار در روز، حتی پس از اول ماه مه ۱

هارم ماه مه کارگران شی اگو تهاهراتی اعتراضی را سههازمان دادنههد. در خههالل ایههن شی اگو ه  نیروهای پلیس با کارگران درگیر شدند. روز چ
کارگر کشته شدند.  ۴پلیس و دست م  ٧تهاهرات اخاللگران بمبی را به طرف یو گشتی پلیس پرتاب کردند. که در نتیجه با ایجاد درگیری 

(، آدولف August Spiesهای آگوست اسپایس )هار تن از آنان به ناماندکی ب د به بهانۀ پرتاب آن بمب، رهبران جنبش کارگری دستگیر و چ
ها در پرتاب بمب نتش آن ( بدون هیچ مدرکیGeorge Engelنِگِج )( و جورج اAlbert Parsonsِ)(، آلبرت پارسون Adolph Fischerفیشر )

به دار کشیده شدند. هفت سال پس از اعدام آنها متامات دولتی ایاالت متحههده   ۱88٧نوامبر    ۱۱و ایجاد درگیری، به مرگ مح وم شده و در  
 آمری ا اعالم داشتند که در این زمینه خطایی حتوقی صورت گرفته است!

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=August_Spies&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolph_Fischer&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Parsons&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Parsons&action=edit&redlink=1
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 درون ایران شکل های  ت

ــه ــتر  بیانی ــانزده مش ــکل پ ــامل تش ــندیکاها: ش ــر و س ــکالت دیگ ــتقل تش ــارگری، مس  ک
 بــه زنــان  حقــو   مــداف   تشــکالت  و  بازنشســتگان  مســتقل  تشــکالت  معلمان،  صنفی  هایکانون

 کارگر  جهانی روز ،(اردیبهشت  یازده) مه ماه اول  مناسبت

 

 !جهان کارگران  المللیبین  مبستگیه  روز  ،(اردیبهشت  یازده) "مه  ماه اول" باد  گرامی

 بحههران کههه رویممههی کههارگر یطبتههه المللههیبین همبسههتگی روز "مههه مههاه اول" اسههتتبال بههه حههالی در هههم امسههال
 .  است  داده قرار  الش اعتحت را کارگران زندگی  سالمت، جهانی

 تنگنهها در را خههرد کسههبه و مزدبگیههران و کههارگران اقتصههادی، بحههران بهها همههراه( ۱٩-کویههد) کرونهها جهههانی واگیههری
 هههر و گذشههته از تههروخیم وضهه یت ایههن دولههت،  و  حاکمیههت  ناکارآمههدی  و  قههابلیتیبی  اثههر  بههر  ایههران  در.  است  داده  قرار
 .است  شده  دیگری جای

 زنههدگی هایهزینههه تههامین بهها همههراه الزم، هایقرنطینههه اعمههال عههدم  و بهداشههتی کارآمههد هایسیاسههت فتههدان
 بههه کشههانزحمت و کههارگران کههه آن وجههود  بهها.  اسههت  زده  دامههن  را  فرودسههتان  م یشههتی  رانبحهه   دولت،  سوی  از  مردم،

 ورزنههد،می اصههرار آن بههر و زننههدمی فریههاد را عمههومی و رایگههان فههوری، واکسیناسههیون اجههرای خواسههت درسههتی
 نبحههرا بهها کوشههندمی و دارنههد ایعامدانههه و آگاهانههه کوتههاهی واکسههن تههامین در مههدارانقدرت و فرادسههتان

 واگههذاری و داخلههی واکسههن سههاخت بههر اصههرار. کننههد تههامین را حاکمیههت بدنههه  از  خاصههی  هههایگروه  منههاف   ها،آفرینی
 .راستاست این  در  خصوصی بخش به واکسن  تامین

 افزونههی روز فتههر در را جام ههه متوسهه  اقشههار ویهه ه بههه جم یههت، از وسههی ی هههایبخش خههود، نوبههه بههه مسهههله ایههن
 و کههارگر زنههانِ وضهه  میههان ایههن در. اسههت کههرده نشههینحاشیه را آنههان از ای فزاینههده دم  هههر ت ههداد و کههرده گرفتههار
 بههه ههها،اخراج و هههابی اری افههزایش مههوج یادامههه در موجههود، آمارهههای بههر بنهها. اسههت اسههفبارتر همههه از کش،زحمههت
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 و ثبههاتیبی ایههن نیههز،  یشههتم  بحهه  در. اندشههده بی ههار کههار  از  و  اخههراج  کههارگر  زنههان  درصههد  ٧۰  کرونهها،  پاندمی  بهانه
 زنههان  م یشههتی  وضهه یت  در  را  خههود  همههه،  از  بههیش  حههداکیری،  تب ههی   بهها  مزدبگیههران،  سیسههتماتیو  فتیرسههازی  روندِ

 شههدن منههزوی و بی ارسههازی و اخههراج نخسههت صههفِ در گههرفتن قههرار پههایین، اشههتتال حههق کههه اسههت کههرده نمایههان
 کههرده وارد ایههران کههارگر یطبتههه پی ههر بههر را دیگههری بههزرگ خههمز خههود، نوبههه بههه که  بوده،  آن  تب ات  از  کارگر،  زنان
 هههم. باشههدمی بههدتر همههه از انههدداده دسههت  از  را  خههود  درآمههد  ممههر  کههه  خههانگی  کههارگر  زنههان  وض   میان  این  در.  است

 کههرده وارد ایههران کههار نیههروی از بخههش ایههن  بههر  را  مضههاعفی  فشههار  ورش سههتگی،  و  بی ههاری  هههم  و  جنسههیتی  تب ی 
 .  است

 کههه شههرایطی در را پیگیههری و ناپذیرخسههتگی یمبههارزه گذشههته، سههال در متحههدانش و ایههران کههارگران همهههاین بهها
 و الیههه چنههد سههرکوب زیههر اجتمههاعی هههایجنبش دیگههر و کههارگری ف ههالین و نبههوده شههاننف  بههه حههاکم قههوا تههوازن
 صههن ت از اقتصههاد ختلههفم  هههایبخش در بگیرانحتههوق و کههارگران. انههدبرده پههیش بههه داشههتند، قههرار منههدینهام 

 و خوزسههتان فههوالد تهههران، اتوبوسههرانی واحههد شههرکت تپههه،هفت نیشهه ر آذرآب، هپ ههو، پتروشههیمی، همچههون بههزرگ
 و بههرده پههیش بههه را خههود مبههارزات مختلههف طههرق و اشهه ال بههه زنههان و دانشههجویان بازنشسههتگان، م لمههان، تهها. . . 

 تههوان مههی میههان ایههن در کههه انههدداده نشههان حاکمیههت و لههتدو  نهههولیبرالی  و  خشههن  هایسیاسههت  بهها  را  خههود  مخالفت
 چهههون ایپایهههه و مههههم مسهههائج کهههه کهههرد یهههاد تپهههههفت کهههارگران ناپذیرِخسهههتگی مبهههارزات از ویههه ه بطهههور

 و کههرده مطههرح جام ههه سههط  در را تپههههفت اصههلی صههاحبان و سهههامداران بههزرگِ هههایاختالس سههازی،خصوصی
 هههم جانههب از کههه مبههارزاتی. انههدگفته سههخن شههورائی اداره و هاگیریتصههمیم در کههارگر نتههش از متابههج، در

 و هابیانیههه شههاهد بارههها کههه جهها آن تهها. اسههت گرفتههه قههرار حمایههت مههورد جهههان نتهها  اقصهها در آنههان هایایطبتههه
 جهههان نزدیههو و دور نتهها  در کههارگری بههزرگ هایاتحادیههه و سههندی اها کههارگران، جانههب از حمههایتی هههایکمپین
 .ایمبوده

 و هههاطرح اقسههام  و انههواع داری،سههرمایه طرفههدار هههایگرایش المللههی،بین و ملههی هایهمبسههتگی ایههن برابههر در
 ارائههه تههازه ترفنههدی روز هههر. کننههدمی و کههرده پیشههنهاد دیگههری از ب ههد ی ههی را بحههران از خههروج آلترناتیوهههای

 :که  انددریافته تجربه به ایران کارگران  اما.  شودمی

 نتههش هههاآن ایجههاد در خههود کههه کسههانی جانههب از توانههدنمی وضهه یت ایههن از رهههائی و مشهه الت ایههن یرهچهها راه -
 و وعههده جملههه از و هههادروغ فریههب  دیگههر  کههارگران.  شههود  مطههرح  کننههدمی  و  کههرده  ایفهها  نههام   آن  یا  این  تحت  را  اصلی

 .خورندنمی  شودمی  ت رار  باریو  سال چند هر که  را انتخاباتی  وعیدهای

 بازیسیاسههت و( باشههند کههه قماشههی و رنهه   هههر از) جهههانی بههزرگ هایقههدرت بههه بسههتندل از همچنههین چاره، هرا  -
 چههه و جهههانی چههه - سیاسههی جترافیههای در هاییقههدرت بههه هاییدلبسههتگی  چنههین.  آیههدنمی  دسههت  بههه  نیز  هاآن  میان

 بههرای کنیصههاف جههاده و زحمههت ش هههایتوده دسههترنج پیشههاپیشِ بخشههیدن و گروگههذاری واقهه  در - ایمنطتههه
 هایگیریتصههمیم در بیگانگههان کننههده ت یههین نفههوذ طههورهمین و کشههور منههاب  از بههرداریبهره جهههت گرانسههلطه
 .است  الجیشیسوق و  سیاسی اقتصادی، کالنِ

 در کشزحمههت هههایتوده و کههارگر یطبتههه منههاف  از حفاظههت هیچگههاه، جهههانی، گرسههلطه هایقههدرت یمسهههله
 از تنههها جهههان، نتهها  دیگههر در طبتههاتی یمبههارزه ماننههد ایههران، در چههاره راه. نیسههت و نبههوده جهههان از نتطههه هههیچ
 و شهههر کشههانزحمت دیگههر بهها هههاآن مبههارزاتی هم ههاری و پیونههد و کههارگران خههود  میههان  طبتههاتی  همبستگی  و  اتحاد
 اجههازه خههود، مسههتتج صههفوف حفهه  و تشهه یج بهها بایسههتی ایههران بگیههران حتههوق و کههارگران.  شههودمی  حاصههج  روستا

 کههه - داریسههرمایه از دفههاع در ههها،آن پرطمطههراق و فریب ارانههه هههایطرح و غیرکههارگری نیروهههای بههه سوءاسههتفاده
 .ندهند - را  ندارند  جام ه  مدیریت در کارگران نتش  پذیرش و  اجتماعی  عدالت از نشانی هیچ

 خههود مسهههله ایههن و هسههتیم مواجههه دگیپراکنهه  مشهه ج بهها کنههونی شههرای  در کههارگران مهها کههه اسههت ایههن واق یههت
 همههدلی و همبسههتگی اعههالم  رغمعلههی و مبههارزه در ازخودگذشههتگی و کههاری ادامههه رغمعلههی کههه اسههت هشههداری
 در سراسههری و یافتهسههازمان و جههدی هم ههاری یههو بههدون اجتمههاعی، هههایجنبش ف ههاالن میههان واق ههی و آشهه ار
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 موجههود شههرای  تتییههر و ضههدکارگری هایسیاسههت بهها همتابلهه  بههه قههادر کشههان،زحمت و کههارگران تمههامی میههان
 .بود نخواهیم

 حتههوق ت یههین  مسهههله  هههم  بههاز  کههارگری  مسههتتج  نماینههدگان  و  هاسههازمان  نبههود  در  چگونههه  کههه  ایمکههرده  تجربه  بارها
 ایرانههی خههانوار یههو بههرای فتههر خهه  کههه شههرایطی در. اسههت شههده تبههدل  آورمههالل  و  ت ههراری  ایمضههح ه  به  حداقج
 خانههه چههون ح ههومتی و وابسههته تشهه یالت حتههی و باشههد تومههان میلیههون ۱٢ حههداقج بایههد بههزرگ، یشهههرها سههاکن
 و میلیههون هشههت یشههده بههرآورد خههانوار سههبد یهزینههه پههذیرش از گویههد،می سههخن میلیههون ٩ تهها 8 از کههارگر
 هههم وابسههته و قبههول مههورد هایتشهه ج نماینههدگان هایضههج ه و هانالههه بههه حتههی و زد بههاز  سههر  تومههانی  هزار  دویست
 . ن رد  توجهی

 از تههربیش شههدتی بهها کههارگران سراسههری و ایمنطتههه تشهه یالت و کههار واحههدهای درون تشهه یالت فتههدان اکنههون
 .  طلبدمی  را هاآن ایجاد برای  را ناپذیری  خستگی  یمبارزه و  ساخته نمایان  را خود  پیش،

 نتههایج و نبههوده گیرچشههم خیلههی کههارگران یمبههارزه و حضههور تههاثیرات سراسههری، و منسههجم تشهه یالت چنههین بههدون
 . بود خواهد  ش ننده و  پشتوانهبی حداقلی، کار،

 مزدبگیههران، و کارمنههدان کههارگران، مختلههف هههایبخش میههان هم ههاری شههورای یههو ایجههاد موجههود، شههرای  در
 میههان در یاوظیفههه نههه امههر ایههن. دارد ضههرورت پههیش از بههیش بی ههاران، و دانشههجویان زنههان، بازنشسههتگان، م لمههان،
 بههدون. اسههت کشههانزحمت و کههارگران بههین در و جام ههه در دهیسههازمان کههار اصههلی حلتههه بل ههه دیگههر، وظههائف

 مطالبههاتی، هههایجنبش مشههترک هههدایت بههرای سراسههری و هم ههاری نهادهههای ایجههادِ سههوی بههه رفههتن و همههاهنگی
 همههوارتر هههاآن سههرکوب بههرای اهر و رودمههی هههدر بههه مطالبههاتی  –  اعتراضههی  پیگیههر  و  شههجاعانه  حرکههات  ایههن  قدرت
 رو،پههیش سههال در مبههارزات ایههن همبسههتگی گسههترش و پراکنههده مبههارزات میههان همگرائههی بههرای تههالش. شههودمی

 . بود خواهد  حیاتی و فوری  ضرورتی

 !است ایران کارگران  مسلم حق کارگری، مستتج  و  آزاد هایتش ج  ایجاد  اعتصاب،

 !شد خواهد مم ن انکارگر  خود  دست به  تنها کارگران رهائی

 ۱۴۰۰  اردیبهشت 6

 حومه و  تهران اتوبوسرانی واحد  شرکت کارگران  سندی ای -۱

   تپههفت نیش ر  صن ت و کشت کارگران  سندی ای -٢

 اسالمشهر  فرهنگیان صنفی کانون -٣

  گیالن  فرهنگیان صنفی کانون -۴

   کردستان_مریوان  م لمان  صنفی انجمن -۵

 الیگودرز  فرهنگیان صنفی کانون -6

 زیویه  و ستز /کردستان  م لمان  صنفی انجمن -٧

 "بیدارزنی" زنان  ف االن گروه -8

  بازنشستگان  اتحاد -٩

 ایران بازنشستگان  شورای  -۱۰
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   ایران بازنشستگان  سراسری اتحاد  -۱۱

 بازنشستگان اتحاد گروه  -۱٢

 کارگری هایتش ج  ایجاد به کمو برای  هماهنگی  کمیته  -۱٣

 کارگری هایتش ج  ایجاد  یریپیگ  کمیته  -۱۴

 اجتماعی تامین بازنشستگان گفتگوی کانون  -۱۵

====================================================== ====== 

 ی تجم  اعتراضی قطعنامه 
 های مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان،  تشکل

 ۱۴۰۰برای افزایش مزد حداقل 
 

اسههت کههه  یو مبرمهه  یبههر خواسههت فههور یضههرورت پافشههار  ۱۴۰۰مههزد سههال    شیاافههز  یو ادامه مبارزه بههرا  گسترش
بههه آن وابسههته اسههت. مهها   ههاریکههارگران، بازنشسههتگان، م لمههان، پرسههتاران و همههه زحمت شههان شههاغج و ب  اتیحق ح

 .میکنیو م  هخود را از حداقج مزد مصوب اعالم کرد  قیعم  یتیدر طول سال نارضا یدر هر فرصت
 

 یانیهه پا یروزههها نیحههداقج دسههتمزد، در آخههر نیههیت  یکههار بههه عنههوان مرجهه  رسههم  یعههال  یشورا  سال است که  دهها
شههدن  تریفتههر و خههال یِجههز ارائههه شههاخص واق هه  یگههرید یکههه م نهها کنههدیم  بیرا تصههو یهرسههال، حههداقج مههزد

 ندارد. یکارگر یخانوارها یسفره
 ،یآن و بههه عنههوان نهههاد دسههت سههاز دولتهه  ویهه اتدموکر ریهه کههار بنهها بههه سههاختار نههابرابر و غ یعههال ینهههر مهها شههورا از

 است.  رانیکارگر ا ۀمزد حداقج طبت  نییمحاسبه و ت  یبرا یامرج  ظالمانه
 
بهمههن مههاه  ٢6مشههترک مههورخ  هیهه انیمهها کههارگران شههاغج و امضهها کننههدگان ب ۱۴۰۰مههزد سههال  نیههیآسههتانه ت  در

مههزمن چنههد ده سههاله مزدههها  یم و عتههب مانههدگحههاک ختهی: بههه علههت  تههورم افسههار گسهه میکنیاعالم م  گریبار د  ۱٣٩٩
و پانصههد هههزار  ونیهه لیم  ۱٢ ازتوانههد  ینمهه  نههدهیحههداقج مههزد در سههال آ  ،یزنههدگ  نهههیمههزد و هز  نیشهه اف بهه   شیو افزا

 تومان در ماه کمتر باشد.
 
آمههوزش و بهداشههت، کههه   یسههازیخصوص یجهههیشههدن بهداشههت و درمههان و آمههوزش کههه در نت ییبههه کههاال مهها

پرسههتاران و م لمههان بههه ارمتههان  یبههرا زیهه و مههزد ظالمانههه را ن  یکشهه بهره دیتشههد ،یشههتل ینههاامن شیموجبههات افههزا
مههان، بههه  ینههدگو حههق ز شههتیکههه بههه تهههاجم مسههتمر بههه سههط  م  میکنی. مهها اعههالم مهه میآورده اسههت، م ترضهه 

در  نههدهیآن بهها توجههه بههه رشههد تههورم فزا قیهه از سههرکوب مزدههها  وت م یناشهه  یلهه یتحم یگرسههنگ میهه بههه ر  یبرقههرار
زحمت شههان  یجههان بههرا یکههارگران کههه بههه م ادلههه نههان در ازا دیهه قههدرت خر شههتریطههول سههال و کههاهش هرچههه ب

 .میاعتراض دار  انجامدیم 
  

و گسههترش  جههادیخههود از راه ا یو اعمههال اراده جم هه  یطبتههات یکههه بهها  اتحههاد و همبسههتگ میبههاور نیبههرا مهها
و دولههت  انیهه گونههه کههه کارفرما. همانمیدههه   انیهه پا  یانههه مههزدبرنهههام ظالم  میتههوانیم   یمسههتتج کههارگر  یهاسازمان
همبسههته و  یرویهه بههه ن دیهه با زیهه کههارگران ن شههند،یاندیها نمدسههتمزد نیههیجههز بههه منههاف  خههود در ت  یدار هیسههرما
 باشند!  یخود  مت   یو تنها قدرت طبتات  افتهیسازمان    یاراده

 
 :میکن  یطبته کارگر و همه زحمت شان دعوت م مداف   یهارویاز همه کارگران، بازنشستگان و همه ن  ما
 یپافشههار رانهههیگیو متشهه ج، پ  یبههه صههورت جم هه   نههده،یبحق خود، از جملههه مههزد حههداقج سههال آ  یهابه خواست  -۱

 کنند.
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در چههارچوب سههازوکار  یدولتهه   جانبهههیبههه مههذاکرات  یواق هه  نههدگانیو انتخههاب نما یکههارگر یهاجادتشهه جیبهها ا -٢
 دهند. انیآن پا  جیمزد ذ  تهیکار و کم  یعال  یشورا
از اسههاس  گههرید یهههر ترفنههد سههرکوب مههزد ایهه و  ی، تههوافت یامههزد از جملههه مههزد منطتههه نیههیت  وهیهرگونههه شهه  -٣

 اعالم دارند.  یسرکوب مزد یهاوهیش  نیاست و انزجار خود را از ا یباطج و ضد کارگر
 دنیهه در پرداخههت مههزد و برچ رکههردیو د  یهرگونههه تب هه  یالتهها یبههرا ،یکههار مسههاو یبههرا یمههزد مسههاو یبههرا -۴

 شههتریکههه ام ههان ب یزیهه آم   یظالمانههه و تب هه  یو انههواع قراردادههها یانسههان یرویهه ن نیتههام  یمههانیپ یهاشههرکت
 متحدانه مبارزه کنند.  سازدیرا فراهم م   یسرکوب مزد

سههت. هادولت فیاز وظهها ییزاکههار و اشههتتال یایهه و افههراد جو  ههارانیب یمناسههب بههرا شههتیحههداقج م  نیتههام  -۵
 مبارزه کنند. یحتوق انسان  نیکسب ا یبرا
و آزار کههارگران و ف ههاالن  بیهه و ت ت هایها و حههق کشهه در متابههج سههرکوب یبههه اعتههراض و متاومههت جم هه  -6

مختلههف  تاتییو تضهه  دهایهه و تهد یقضههائ یهههابیتوقههف کامههج ت ت یو بازنشسههتگان و بههرا انیدانشههجو ،یکههارگر
 ادامه دهند. ند،کارگران و زحمت شان ندار یبهبود سط  زندگ یاجز تالش بر یهدفف االن که   نیا  هیعل
رفههتن منههاب   نیجههز از بهه  یاجهههیمههردم اسههت و نت یهمگههان انیهه کههه بههه ز  هایسههازیدادن بههه خصوص  انیپا  یبرا  -٧

 است، اعتراض کنند.     اوردهیو اختالس ببار ن یو فسادپرور  یعموم 
مسههتتج جههزء حتههوق مسههلم همههه  یهاتشهه ج جههادیو حههق ا ییمههایحههق اعتههراض از راه اعتصههاب، تجمهه ، راهپ-8
و دراز مههدت، در  یمههزد و مطالبههات فههور شیبههه خواسههت افههزا یابیکههارگران اسههت. دسههت  هیبههو یاجتمههاع یروهههاین

 استفاده کنند.  شیوخ یکار و زندگ   یبهبود شرا یحتوق برا نیحتوق است، از ا نیاز هم یبرخوردار یگرو
 
 ۱٣٩٩اسفند    ۱٧
 
 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی ایسند -۱
 تپههفت  ش ریکارگران شرکت کشت و صن ت ن  ی ایسند -٢
 م لمان اسالمشهر یکانون صنف -٣
 گروه اتحاد بازنشستگان -۴
 یکارگر  یهاتش ج جادیکمو به ا یبرا  یهماهنگ  تهیکم -۵
 اتحاد بازنشستگان -6
 رانیبازنشستگان ا  یشورا -٧
 رانیبازنشستگان ا  یاسراتحاد سر -8
 یکارگر یتش ج ها  جادیا  یریگیپ  تهیکم -٩
 یاجتماع نیبازنشستگان تام  یکانون گفتگو  -۱۰

====================================================== ====== 
  روز جهانی کارگر

 !انالمللی کارگران جه)یازده اردیبهشت(، روز همبستگی بین "اول ماه مه"گرامی باد  

 زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

  اعتصاب_اتحاد#

 مزدی_کار_و_استیمار_باد_نابود#  آبادی_رفاه_شادی_آزادی_کار_نان#

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبتاتی کارگران بر علیه ستم و استیمار

@Sandika7tapeh 

====================================================== ====== 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Sandika7tapeh
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تشــکل هــای مســتقل کــارگران، معلمــان، بازنشســتگان، دانشــجویان، زنــان و مراکــز قطعنامــه 
 ۱۴۰۰سال   -کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر  

امسههال مهها کههارگران و م لمههان و بازنشسههتگان و 
همههه حتههوق بگیههران زحمههت ش در حههالی بههه 
مناسههبت اول مههاه مههه روز جهههانی کههارگر، کیفههر 

رابههر سههتمگران قههرار میههدهیم خواست خههود را در ب
کههه مههرگ و وحشههت ناشههی از ویههروس کرونهها و 
مصهههائب بهههی شهههمار و الینحهههج اقتصهههادی و 
م یشههتی و نبههود کههوچ ترین روزنههه ای بههرای 
بهبههود شههرای  موجههود و بههی تفههاوتی ح ههومتگران 
در برابر ایههن وضهه یت جهنمههی، چنههان سههایه خههود 
را بر بههاالی سههر هسههت و نیسههت میلیونههها انسههان 

راسههر کشههور گسههترانیده اسههت کههه بههرای مهها در س
کههارگران و م لمههان و بازنشسههتگان و دیگههر تههوده 
هههای زحمههت ش و رنههج دیههده مههردم ایههران چههاره 
ای جز در هههم ش سههتن ایههن وضهه یت بههه نیههروی 
متحد و سراسههری اعتراضههات مههان بههاقی نگذاشههته 

  .است

فههاوتی ح ههومتگران در برابههر شههرای  موجههود، در این بین آن چیزی کههه مهها شههاهد و نههاظر آن هسههتیم نههه تنههها بههی ت
بل ه تالش مستبدانه آنان برای حفهه  و بتایشههان بههر سههریر قههدرت و رقابههت بههر سههر آن، و بنههد و بسههت بهها قههدرتهای 

 .بزرگ جهانی و رقیب، به هر قیمتی است

 ۵٧ب سههال پههس از انتههال ۴٣در یو کالم، آن چیههزی کههه امههروز بههر مهها مههردم ایههران و پههس از گذشههت نزدیههو بههه 
تحمیههج شههده اسههت چیههزی جههز خیانههت و تبههدیج جام ههه ای بههزرگ بهها دارا بههودن خیههره کننههده تههرین ثروتهههای 

 .زیرزمینی و مناب  انسانی به زمینی سوخته از سوی اقلیتی ستمگر نیست

به همین دلیج هم است کههه بههرای مهها، اول مههاه مههه روز جهههانی کههارگر و روز م لههم و دیگههر روزهههای تههاریخی دیگههر 
 .باشد ستمگران برابر  در  مان  کیفرخواست  اعالم  یا و یتواند صرفا گرامیداشت چنین ایام ستودنینم

  .ما برده نیستیم و تن به تداوم این وض یت نخواهیم داد

ح ومتگرانی که از طریههق سههرکوب و سههاز و کارهههای حههاکمیتی بههر بههاالی سههر مههردم بههه غههارت و چپههاول ثروتهههای 
کههارگران و حتههوق بگیههران بههر بسههتر مناسههبات کههار مههزدی مشههتول هسههتند بایههد بداننههد   اجتماعی و استیمار گسههترده

 .که نیروی متحد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمت ش در متابج شرای  موجود با قدرت خواهد ایستاد

یههان از اینرو، ما کارگران و تش لهای صههنفی و مههدنی امضهها کننههده ایههن قط نامههه بهها هشههدار بههه ح ههومتگران بههرای پا
دادن به شرای  موجود کههه بطههور غیههر قابههج ان ههاری در تمههامی ارکههان زنههدگی اقتصههادی و سیاسههی اجتمههاعی کشههور 
بههه کالفههی سههر در گههم و بههن بسههتی العههالج بههدل شههده و جام ههه ای هشههتاد میلیههونی را در فراینههد فروپاشههی و 

ی و متحدانههه، خواسههتهای اضههمحالل قههرار داده اسههت ضههمن تاکیههد بههر سههازماندهی عاجالنههه اعتراضههات سراسههر
حداقلی خود را برای ش ج دهههی بههه جام ههه ای نههوین و مبتنههی بههر تضههمین پایههه ای تههرین حتههوق انسههانی بههه شههرح 

 :زیر اعالم میداریم

میلیههون  ۱٢افزایش فههوری حههداقج حتههوق کههارگران، م لمههان و دیگههر مزدبگیههران شههاغج و بازنشسههته بههه بههاالی  -۱
ی ههاری بههه کههارگران و جوانههان آمههاده بههه کههار بههه میههزان حههداقج مههزد، دسههتمزد تومههان در مههاه و پرداخههت بیمههه ب
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کارفرمههایی وشههورای عههالی  -کههارگران و دیگههر مزدبگیههران زحمههت ش بایههد توسهه  خههود آنههان ت یههین و نهههاد دولتههی
 .کار” باید منحج گردد

کههاری از جملههه کارخانههه ههها و فههوراً و بههه صههورت رایگههان و همگههانی انجههام گیرد.مراکههز  واکسیناسیون کرونا باید -٢
کارگاه ها، ادارات و سههایر محههی  ههها در دوره هههای افههزایش شههیوع بیمههاری ت طیههج شههده و حتههوق ایههن ایههام و بیمههه 
بی ههاری بههه تمههام کههارگران و کارمنههدان پرداخههت گههردد.همچنین تمههامی زنههدانیان مههی بایسههت تهها پایههان دوران 

 .رستاده شوندبحران کرونا یا آزاد گردند و یا به مرخصی ف

پایههان دادن بههه امنیتههی کههردن اعتراضههات سیاسههی، صههنفی و مههدنی، لتههو مجههازات اعههدام و شههالق، لتههو کلیههه  -٣
خههواه و برابههری طلههب و آزادی بههی قیههد و هههای آزادیاح ههام صههادره علیههه ف ههاالن کههارگری، م لمههان و دیگههر جنبش
 .شر  همه کارگران، م لمان و ف االن سیاسی و اجتماعی در بند

های مسههتتج، اعتصههاب، اعتههراض، راهپیمههائی، تجمهه ، اندیشههه و بیههان، آزادی بههی قیههد و شههر  ایجههاد تشهه ج -۴
 .احزاب و مطبوعات

پرداخت فههوری مطالبههات م ههوق کههارگران، بازنشسههتگان، م لمههان و کارمنههدان بخههش خصوصههی و دولتههی همههراه  -۵
 .داخت حتوق و مزایابا خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری عدم پر

ها، پایههان دادن بههه هههر نههوع اسههتخدام غیههر مسههتتیم و غیههر رسههمی، تههامین امنیههت شههتلی و توقههف اخههراج سههازی -6
برچیههده شههدن قراردادهههای موقههت و شههرکت هههای تههامین نیههروی انسههانی و پیمان ههاری، لتههو قههوانین منههاطق آزاد 

 .ساختمانی تجاری و وی ه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ بیمه کارگران

های بازنشسههتگی، سههپردن اختیههار صههندوق سههازمان تههامین اجتمههاعی و دیگههر قطهه  دسههت دولههت از صههندوق -٧
های صههندوقهای بازنشسههتگی بههه هیههات امنههایی از نماینههده هههای منتخههب اعضهها، محاکمههه غههارتگران صههندوق

 .(ه تامین اجتماعی )شستاهای وارده به اعضا، التای فروش سهام شرکتهای تاب بازنشستگی و جبران خسارت

غارت و چپاول مناب  عمههومی و تخریههب محههی  زیسههت توسهه  بانههدهای مافیههایی وابسههته بههه مراکههز قههدرت بایههد  -8
فورا متوقف شود. بههه کلیههه طههرح هههای ضههد محههی  زیسههتی از جملههه تخریههب جنگههج ههها، کههوه خههواری، تجههاوز بههه 

ح غیههر کارشناسههی انتتههال آب بههه فههالت مرکههزی کههه حریم دریا توس  ارگههان هههای نهههامی و دولتههی و هرگونههه طههر
به بهانه تامین آب شرب امهها بههرای تههامین آب مصههرفی مههورد نیههاز کارخانجههات فههوالدی مت لههق بههه نهادهههای قههدرت 

 .و مافیای فوالد است باید فورا پایان داده شود

ن اسههتانداردهای ممنوعیههت کههار کودکههان و فههراهم کههردن ام انههات زنههدگی و تحصههیج رایگههان بهها بههاالتری -٩
 .آموزشی برای همه آنان فارغ از ت لق خانوادگی، جنسیت، قومیت و مذهب

استخدامهای غیههر رسههمی و پیمههانی از قبیههج حههق التههدریس در آمههوزش و پههرورش و آمههوزش عههالی کشههور بایههد  -۱۰
و  ممنههوع و بههه اسههتخدام رسههمی تبههدیج گههردد، دانشههگاهها و مههدارس خصوصههی و غیرانتفههاعی برچیههده شههوند

آمههوزش و پههرورش و آمههوزش عههالی کشههور مطههابق بهها بههاالترین اسههتانداردهای جهههانی تجهیههز و سههازماندهی گردنههد 
 .و تحصیج تا باالترین مدارج آن رایگان باشد

قانون مشههاغج سههخت و زیههان آور بایههد پرسههتاران را نیههز در بههر بگیههرد و تمههامی محههی  هههای کههار بهها بههاالترین  -۱۱
 .هیز گردنداستانداردهای ایمنی تج

برچیههده شههدن حجههاب اجبههاری و تمههامی قههوانین تب ههی  آمیههز نسههبت بههه زنههان، برابههری کامههج و بههی قیههد و  -۱٢
 .شر  حتوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی
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مهههاجران و منهه  هرگونههه  بههه رسههمیت شههناخته شههدن حههق شهههروندی بههرای مهههاجرین افتانسههتانی و دیگههر -۱٣
 .اعمال تب ی  آمیز علیه آنان

اول مههاه مههه روز جهههانی کههارگر بایههد ت طیههج رسههمی اعههالم و هههر گونههه ممنوعیههت و محههدودیت برگههزاری  -۱۴
 .مراسم این روز ملتی شود

 :امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 کرمانشاهانجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 

 انجمن صنفی م لمان کردستان ه مریوان

 تش ج مستتج دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

 سندی ای نتاشان استان البرز

 (شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی )بستا

 کارگران غیر رسمی نفت

 (کارگران مستتج گروه ملی صن تی فوالد ایران )اهواز

 کارگران ساختمانی استان کردستانکانون انجمن های صنفی 

 کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

 کانون صنفی فرهنگیان گیالن

 کانون مداف ان حتوق کارگر

 ندای زنان ایران

====================================================== ====== 

 آرزماز روز جهانی زن تا روز معلم. زنان   -به مناسبت اول ماه مه )روز کارگر(

قربههانی بیشههماری، زهههای عزی جههانرویم کههه هههر روزاع آشههفته و ویرانههی بههه پیشههواز روزکههارگروم لم مههیچنان اوضدر
شههوند کههه سههودایی جههز قههدرت و ثههروت والنی میهتههدبیری مسهه واقهه  قربههانی بیبههه ظههاهر ویروسههی وحشههی ودر

 .ندارند

 بههر( اردیبهشههت ۱٢) م لههم روز و( مههه مههاه اول) کههارگر روز تهها  مروری کوتاه بههر آنچههه کههه از روز زن )هشههت مههارس(
 حههداقج ت یههین. انههدماندن زنههده بههرای تههالش در فتهه  کههه  دارد  فرودسههتانی  پنههاهیبی  از  نشههان  رفتههه،  دیههار  این  مردم 

ی تههورمی بههه عنههان گسههیختگی ویههروس کرونهها، زنههدگی را بههیش از انهههمی در فتههر خهه  زیههر برابههر چنههدین حتههوقی
 شههرکت سههه بههه واکسههن ورود واگههذاری و  ی واکسههن، اعههالم پههولی شههدن، عههدم تهیهههپیش برای مردم دشوار کههرده

 مجههدد اوج از جلههوگیری بههرای مههوثر و جههدی پیشههگیرانه اقههدامات نههدادن انجههام  نشههان، و نههام بی خصوصههی بخههش
ی انسههانی پُههر های گشههادی دارد کههه قههرار اسههت از قِباههج ایههن فاج ههههمههه ح ایههت از کیسهههو  همههه  …  گیههری  همه
و بهههای آن را نیههروی کههار زحمههت ش بخههش درمههان )پرسههتاران، بهیههاران، کمههو بهیههاران، پزشهه ان، کههارگران   شوند

ها( و سایر زحمت شههانی بپردازنههد کههه بهها مایههه گذاشههتن از جههان خههود، بهها دسههتمزدهای بسههیار کههم خدماتی بیمارستان
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 »خههوش اصههطالح بههه کههه  باشههند  خشههیب  آن  جههزو  اگههر  البتههه افتههد، مشههتول کارنههد.  ههها بههه ت ویههق میکه گاه تا ماه
 !است  شده  بسیاری رویای  شدن  استیمار که  ایزمانه چه!  دارند کاری و  اند«شانس

ی انسههانی، بی ههاری گسههترده و نداشههتن امنیههت شههتلی و م اشههی درخههور، بههرای طیههف وسههی ی از کههارگران این فاج ه
ب ههاد پنهههان و آشهه ار دیگههری نیههز از جملههه کههارگران بخههش غیررسههمی و واحههدهای کوچههو خههدماتی و تولیههدی ا

 :دارد

ترک تحصیج اجبههاری هههزاران کههودکی کههه قههرار اسههت تحصههیج برایشههان اجبههاری باشههد، بههه خههاطر فتههر مطلههق   –
 در حضههور بههرای کههافی  حههاکم در نههواحی دور افتههاده، روسههتاها و شهههرهای کوچههو و حتهها بههزرگ، نبههود ام انههات

  بهها حتهها  کههه پههرورش و آمههوزش تاییههد مههورد هایاپلی یشههن دنبههو خاصههیتبی و کیفیههتبی الیههن،آن هههایکالس
 تحمیههج م لمههان بههر بسههیاری کههاری فشههار تنههها و نیسههت اسههتفاده قابههج نیههز دلسوزشههان م لمههان مضههاعف تههالش
 .کندمی

 مههورد هشههتاد از بههیش ثبههت آن ای از های ناشههی از استیصههال و نههاتوانی، کههه نمونهههافههزایش میههزان خودکشههی  –
 .است …و کودکان و نوجوانان خودکشی تهران،  در  روز  وی  در خودکشی

 دهنههد،می انجههام  رایگههان بههه را کههار نیههروی بازتولیههد کههه زنههانی دار،خانههه  افزایش خشونت و فشار کههار بههر زنههان  –
دسههتمزد نههامنهم همسرانشههان، چههرخ زنههدگی را بچرخاننههد، بخشههی از بههار آمههوزش  انههدک بهها مجبورنههد کههه آنههان

خود از ن را بههر عهههده بگیرنههد و تیمههاردار همسههرانی خسههته و عصههبی باشههند کههه تمههامی خشههممجههازی فرزندانشهها
 .کنندزمانه را با مشت حواله بدن نحیف آنان می

ن کههه پدرانشههان کههاری ندارنههد کههه دسههتمزدی نوجههوا و  رواج کودک همسههری بههیش از پههیش. هههزاران دختربچههه –
 التحریههر لههوازم  و  بههرآورده کننههد، لبههاس و غههذای مناسههب، گوشههیترین نیازهههای آنههان را داشههته باشههند تهها ابتههدایی

 تهها ازدواج وام  گههرفتن بههرای بههدتر آن از یهها و شههیربهایی و پههولی گههرفتن احیانهها و خورنههان یههو کههردن  کم  برای  …و
 .فروشندشان بزنند، دختران خود را در واق  میدگیزن هایزخم  از  زخمی به

 از ی ههی کههه سههنی، هههایرده تمههامی در مههردان و زنههان بههین در …فروشههی وافههزایش دزدی، قاچههاق، اعتیههاد، تن –
 .است  اندازچشمبی هایزندگی و بی اری فتر، بارفاج ه  نتایج

 .…و –

ی پاسههخگویی بههه د، نههه خواسههت و نههه ارادهمشهه التن ایههن تمههامی  عامههج  بههدیهی اسههت حاکمههانی کههه خههود
 در آنههان، سههرکوب یهها و مههردم  فریههب و تحمیههق تالششههان ام تمهه   و دارنههد  را مشهه الت و مسههائج مههردم و ممل ههت 

 بهها روزی شههرق، دارانابرسههرمایه بهها سههرانجام وبی پی ههر دروبههی قراردادهههای بسههتن بهها روزی: باشههد خههود حفهه   جهت
داران غههرب، تههالش مههداوم بههرای فریههب مههردم از طریههق رجههام بهها ابرسههرمایهب تبههانی بازگردانههدن بههرای تههالش

های مههوازی و ضههدمردمی بههرای منحههرف ها و سههازمانهای رای، ایجههاد تشهه جصههندوق کشههاندن آنههان بههه پههای
. ببنههد و بگیههر و سههرکوب ام انههات آوردن فههراهم بههرای تههدارک: نهههایی حههج« »راه و …کههردن مبههارزات مههردم 

 م لمههان، کههارگران، بازنشسههتگان، سههرکوب بههرای انتهههامی نیروهههای از  ایی خیههج گسههتردهوزهر هههر کههردن روانههه
 غههارت تهها ههها،ملیت و هههااقلیت دادخواهههان، زیسههت، محههی  ف ههالین دانشههجویان، زنههان، کشههاورزان، پرسههتاران،
طبتههاتی کههه چشههم  و  اقشههار  هسههتند؛  دارو  دنبههال  بههه  دربههدر  خههود  عزیههزان  بههرای  که  کسانی  و  خودرو  و  بورس  شدگان

خههواهی خههود، خطههر دن فریههاد حقاندازی جههز گرسههنگی، استیصههال، سههتم و تب ههی  روزافههزون ندارنههد و در بلنههد کههر
هههم در زننههد. آنههها دسههت بههه اعتههراض میخرنههد و هههر روز جههان برکههف در خیابانابتالی بههه کرونهها را بههه جههان می

میههق و فریههب، دسههتگیری، احضههار، بههه بنههد کشههیدن، تح جههز بههه هههاآن  متابله با نهامی که بههرای »حههج« مشهه الت
 هایخواسههت متابههج در هاسههال ایههن تمههامی کههه هههایی«حج»راه نههدارد، حلههی« »راه  شهه نجه و شههالق و اعههدام 

 و صههدا هههیچ تنههها نههه اعتراضههات، شههدید و گسههترده سههرکوب و فریب ههاری رغمبههه و امهها. اسههت بههرده کههار بههه مههردم 
هههای گسههترده و شههود. در وحشههت همههین فریادروز بلنههدتر و فراگیرتههر میا روزبهههفریادههه   کههه  ن ههرده  فروکش  فریادی
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 رفههتن دسههت از تههرس در جهههانی یسههرمایه بههه وابسههته هههایجناح چههه و داخلیحاکمیههت چههه  ت کهههروزافههزون اسهه 
 .اندافتاده  ت اپو به آن حف  برای  مناف شان، و حاکم نهام 

ی بهههی امهههان ِ سهههتم دیهههدگان و ایهههن سهههه روز )روز جههههانی زن، روز کهههارگر و روز م لهههم( کهههه نمهههاد مبهههارزه 
هههراس از کنههد کههه اگههر همچنههان اسههتوار بایسههتیم، بی، بههه مهها یههادآوری میچیزشههدگان بههرای زنههدگی بهتههر اسههتبی

یلی خههواهیم شههد کههه نههه فتهه  قههدرت جابههه جا کههردن وزیههر و وکیههج را خههواهیم داشههت* سرکوب و بگیر و ببنههد، سههِ
 .که بنیان هر چه ظلم است درهم خواهیم پیچید

 .یر آموزش و پرورش منجر شداست که به ت وی  وز  ۱٣۴۰اشاره به اعتراضات م لمان در سال  *

  آورد رهایی زنان و مردان(زنان آرزم  )

   ۰۰۴۱ اردیبهشت

 @bidarzani 

 

====================================================== ====== 

 
 ال کارگری سندیکای ، علی نجاتیفع،  گرامی باد یک مه روز جهانی کارگر

رفتههای کههارگر، اول مههاه مههه، روز جهههانی مهها کههارگران، روز همبسههتگی و 
 .اتحاد طبتاتی ما است

ضمن تبریههو روز جهههانی کههارگر بههه همههه کههارگران ایههران و جهههان، ایههن 
روز بههرای طبتههه ی مهها، روز اعتههراض واعههالم خواسههته کههارگران و مههزد 

رای  اسهههفناک، تب هههی  آمیهههز و بگیهههران بهههرای رههههایی از ایهههن شههه 
 .استیمارگرانه در کج جام ه است

ما در روز حهانی کههارگر بهها صههدای رسهها اعههالم می نههیم کههه تنههها طبتههه کههارگر اسههت کههه میتوانههد در متابههج تمههامی 
سیاسههت ههها و برنامههه هههای اقتصههادی و اجتمههاعی کههه ضههد انسههان و انسههانیت اسههت متابلههه کنههد و آلترنههاتیو طبتههه 

ا آلترنههاتیو ی اسههت کههه مههی توانههد نویههد دهنههده رهههایی از تب ههی  ، نههابرابری و اسههتیمار انسههان از انسههان کارگر، تنه
  .باشد

در این روز طبته مهها ، طبتههه کههارگر در سراسههر جهههان قههدرت عهههیم خههود را در متابههج دولتمههردان، صههاحبان سههرمایه 
جیههب میزننههد وامههوال عمههومی را بههرای منههاف  و خریداران نیروی کههار کههه از کههار و تولیههد مهها سههودهای کههالن را بههه 

آییم تهها بههر علیههه سههتم و اسههتیمار، تب ههی  و نههابرابری، شخصی، بههه مال یههت خصوصههی در آورده انههد، گههرد هههم مههی
فتر و بی خانمههانی، بی ههاری و تمههامی مناسههبات ظالمانههه اعههالم کنههیم کههه ایههن دنیههای وارونههه بایههد زیههر و رو شههود و 

زنههدگی شایسههته ای را بههرای تمههامی افههراد جام ههه فههارغ از رنهه  و نهه اد ، مههذهب و ملیههت   روی پاهای خود بایستد تا
 .و جنسیت، رقم بزند

 مشههتاتکههه هههم طبتههه هایمههان بهها م هههالت و  طبتههه سههرمایه دار حههاکم در قههدرت، شههرایطی را ایجههاد کههرده اسههت
 .فراوانی برای زنده ماندن مجبور به هر کاری شده اند

های چنههدین برابههر زیههر خهه  فتههر بههر کههارگران و مزدبگیههران، بخشههی وسههی ی از کههارگران و گذشته از تحمیج حتوق  
زحمت شان و فرودسههتان، ناچههاراً بههرای زنههده مانههدن و تههامین م یشههت و داشههتن لتمههه ای نههان، مجبههور بههه کههولبری، 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40bidarzani
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ن بههه دسههت سوختبری و دستفروشی و حتی تن فروشههی، و زبالههه گههری شههده انههد تهها بههرای زنههده مانههدن لتمههه ای نهها
  .آورند

کههه سههتمگران، غههارتگران اخههتالی گههران و چپههاول گههران سههرمایه دار در  (ایههن جام ههه ای اسههت ) جام ههه وارونههه
 .این کشور رقم زده اند

بههرای داشههتن سههود هههر چههه بیشههتر تههالش  (طبته حاکم ) سرمایه داران و مفت خههوران و کاسههه لیسههان ایههن سیسههتم
و چنههد دسههتگی را در میههان کههارگران ایجههاد کننههد تهها طبتههه کههارگر در صههف کرده و تههالش خواهنههد کههرد کههه نتههاق 

 .واحد متش ج و منسجم نشود

هههر درجههه از ایجههاد تفرقههه و تشههتت و پراکنههدگی بههین کههارگران، مسههاوی اسههت بهها ادامههه و تشههدید اسههتیمار، فتههر و 
  .و ادامه حاکمیت ظالمانه سود پرستان ...فالکت و نداری و

ا ایجههاد تفرقههه بههین کههارگران شههاغج و کههارگران بی ههار، زن و مههرد ، پیههرو جههوان ، تفرقههه بههین طبتههه سههرمایه دارد بهه 
ملیههت هههای مختلههف، برجسههته کههردن یههو ملیههت و زبههان خاصههی نسههبت بههه دیگههر ملیههت ههها و دیگههر زبههان هههای 

ی، بههه مادری، بر جسته کردن یو فرهنهه  در تتابههج بهها دیگههر فرهنهه  ههها، ایجههاد رقابتههها و روی ههرد هههای فردگرائهه 
وسههیله تمههام دسههتگاه هههای رسههانه ای و تبلیتههاتی موجههود خههود، تههالش کههرده و تههالش خواهههد کههرد کههه در اشهه ال 
مختلههف از اتحههاد و همبسههتگی طبتههاتی کههارگران بهها دیگههر مههزد بگیههران و فرودسههتان و مههداف ین طبتههه کههارگر جلههو 

اسههتای رسههیدن بههه آزادی، برابههری و گیری کند تهها زمینههه هههای هم ههاری و اتحههاد بههرای همبسههتگی و همیههاری در ر
  .رهایی را مان  ایجاد کند

 .، جان انسانهای بیشماری را گرفته و میگیرد۱٩بیماری کوید 

باع  و بانی ایههن مههرگ و میرههها، سیاسههتهای ضههد انسههانی سههرمایه داران و سودپرسههتان در قههدرت اسههت کههه تمههامی 
  .ه اندکاالیی ( کرد)ام انات اجتماعی و درمانی را که پولی  

در صههورتی ه دسترسههی بههه ام انههات درمههانی و پزشهه ی در جام ههه کههامال بایههد رایگههان و در اختیههار تمههامی مههردم 
 .باشد نه محلی برای کسب سود و انباشتن سود سرمایه داران

 اقدام برای واکسینه کردن رایگان و فههوری تمههام آحههاد جام ههه بایههد در دسههتور مراکههز بهداشههتی و درمههانی قههرار گیههرد
 .تههها جلهههوگیری شهههود از کشهههتار عامدانهههه کهههارگران و فرودسهههتان جام هههه، توسههه  سهههود پرسهههتان سهههرمایه دار
سههال گذشههته نیزسههال سههختی بههرای کههارگران، بازنشسههتگان، زحمت شههان و اکیریههت مههردم در ایههران بههود، امهها در 

 .زده اندهمین شرای  سخت، کارگران و زحمت شان جسورانه دست به اعتصاب و اعتراض و گردهمائی 

 
گرچه کماکان دسههتگیری، زنههدان و شهه نجه، شههالق و بی ههاری و اذیههت و آزار توسهه  حضههرات در قههدرت، بهها کمههو 
نیروهههای نهههامی و قضههایی! ت طیههج ناپههذیر عایههدمان شههده، امهها موفههق شههدیم اعتصههابات را بههه خیابانههها ب شههانیم و 

ده و همبسههتگی و همراهههی آنههها را صههدای اعتههراض و خواسههتهای خههود را بههه گههوش هههر چههه بیشههتر مههردم رسههان
 .جلب کنیم

سههندی اهای کههارگری، سههندی ای هفههت تپههه، سههندی ای شههرکت واحههد و دیگههر کمیتههه هههای کههارگری و ف ههالین 
 .کههارگری ، کانونههها و نهادهههای بازنشسههتگان و م لمههان و زنههان و دانشههجویان نزدی تههر و همسههوتر شههده اسههت

تهه  بهها سههرمایه داران حههاکم و کنههونی نیسههت، بل ههه در متابههج تمههامی البتههه ن تههه مهههم در چنههین شههرایطی مبههارزه ف
  .آلترناتیوهای سرمایه داری خارج از قدرت هوشیار بود و با آنها هم باید مبارزه کنیم

خواسههت مهها در روز اول مههاه مههه امسههال نیههز تههامین م یشههت همگههان و تضههمین یههو زنههدگی درخههور انسههانی اسههت، 
 مانی و آموزشی رایگان برخوردار باشند، زندان و ش نجه باید برچیده شود، همه مردم باید از ام انات در
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تب ههی  و نههابرابری زنههان و خشههونت علیههه آنههان متوقههف و ممنههوع شههود. تمههامی ملیههت ههها مختلههف سههاکن ایههران و 
 .همچنههههین مهههههاجرین بایههههد از حتههههوق برابههههر در تمههههامی شهههههونات زنههههدگی برخههههوردار باشههههند

ای کههارگر و زحمههت ش، بههرای رسههیدن بههه یههو جام ههه انسههانی و تضههمیمن زنههدگی همههراه بهها رفههاه، عزیههزان و رفتهه 
آزادی و شادی، الزم است کههه تشهه ج ههها کههارگری و دیگههر نهادهههای اجتمههاعی خههود را ایجههاد کنههیم و در اقههدام بههه 

 .ایجاد تش ج مستتج و سراسری ب وشیم

 کارگران و مردم زحمت ش؛

 .ت بهههرای بدسهههت آوردن آنهههها، بایهههد تهههوازون قهههوا را تتییهههر دههههیممنهههاف  مشهههترک مههها فهههراوان اسههه 

 .توانیم این شرای  را عوض کنیمما می

خالصههه نمههی شههود، بل ههه مبههارزه مهها روزانههه و  _اول مههاه مههه _مبارزه ما تنها به یههو روز، آنهههم روز جهههانی کههارگر 
  .شههههدبههههه طههههور مههههداوم بایههههد در راسههههتای کسههههب منههههاف  طبتههههاتی، بههههی وقفههههه در جریههههان با

آلترناتیو مهها کههارگران در ایههران، یههو آلترنههاتیو ی اسههت کههه منههاف  تمههامی کههارگران و زحمت شههان و مههزد بگیههران و 
فرودسههتان جام ههه را فههراهم کنههد، حههاکمیتی کههه خههود در آن نتههش داشههته باشههیم ، مشههورت و تبههادل نهههر کنههیم و 

 .خود در اجرایی کردن آن دخالت گر باشیم

حاشههیه آن نیسههت، بل ههه تمههانی آحههاد افههراد جام ههه از تمههام طبتههات و اقشههار جام ههه، بهها   حاکمیتی که هیچ کسههی در
هههر اندیشههه و عتیههده ای، خههارج از ملیههت، نهه اد و جنسههیت، مههذهب و هههر زبههانی، در اداره کشههور و سرنوشههت آن 

 .دخالتگر، تصمیم گیرنده و اجرا کننده می توانند باشند

تمههام امتیههازات ویهه ه ای کههه مبنههای تب ههی  آمیههز را دارنههد را بههی  جام ههه ای کههه هههیچ کههس در حاشههیه نیسههت، و
 .م نی خواهد کرد

آلترنههاتیو کههارگران، تمههامی احههاد افههراد جام ههه بهها برخههورداری از تمههامی ام انههات در راسههتای تسهههیج شههرکت و  در
م ههان پههذیر دخههالتگری در ت یههین سرنوشههت و نیازهههای جام ههه و بهها حضههور جم ههی ، اداره و مههدیریت شههورایی را ا

 .می کند
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در هر کجا که هسههتیم بایههد متشهه ج شههویم، سههازماندهی کنههیم و متحدانههه، آلترنههاتیو خههود را پههی ریههزی کنههیم و بههه 
کج جام ه نشان دهیم کههه آلترنههاتیو مهها بههرای حاکمیههت آتههی، داشههتن جام ههه ای سههالم و شایسههته اسههت کههه داشههتن 

 ی از آن چیههزی اسههت کههه بههه دسههت خودمههان سههاخته نههان، کههار آزادی، رفههاه شههادی و آبههادی، تنههها بخههش کههوچ
  .میشود

  .رمز پیروزی ما در گروسازمانیابی و تش ج یابی و اتحاد ماست

 .اول مههاه مههه روز همبسههتگی جهههانی کههارگران را بههه همههه کههارگران و زحمت شههان بههار دیگههر تبریههو میگههویم

 .کارگران جهان متحد شویم

 ۱۴۰۰اردیبهشت 8پنجشنبه 

 
http://t.me/syndica_7tape 

====================================================== ====== 

 

 برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج! 

جم ههی از ف ههالین کههارگری سههنندج در  ۱۴۰۰اردیبهشههت  8امههروز چهارشههنبه 
 .ی کارگر را گرامی داشتندمراسمی روز جهان

 پهههیش بهههه سهههوی برگهههزاری تجم هههات باشههه وه روز جههههانی کهههارگر
 .کارگر زندانی م لم زندانی آزاد باید گردد

@ettehad 

====================================================== ====== 

 گردد!  باید  آزاد زندانی  معلم زندانی،  رکارگ  :۰۰۴۱مه  ماه لاو  شعار

پیش به سههوی برگههزاری تجم ههات باشهه وه روز جهههانی 
 کارگر

 کارگر زندانی م لم زندانی آزاد باید گردد

 عبههههدی_اسههههماعیج # راد_احسههههانی_شههههاپور#
  اقاسههح_علههی# رئههوف_مهههران# گرامههی_اسههماعیج#
 جههوهری_آرش# شهه ری_سههجاد# فتح لیههان_ناهیههد#
  محمههدی_پههروین# خههداجو_ناهیههد# قربههانی_حیههدر#
 سهههههاختمانگر_کهههههامران# جهههههوادی_نسهههههرین#
  نجههاتی_علههی# مههرادی_جههوانمیر# صههفرزاده_هالههه#

 ثتفی_علیرضا#  سیدن اد_مازیار#

@ettehad 

====================================================== ====== 

tg://resolve/?domain=syndica_7tape
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ettehad
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ettehad
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 کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد!  

 
 امی باد اول ماه مه روز جهانی کارگرگر 

 گردد_باید _آزاد_زندانی_م لم_زندانی_کارگر#

 گرامهههی_اسههماعیج# راد_احسههانی_شهههاپور# عبههدی_اسههماعیج#
   رئوف_مهران#

 کارگر_جهانی _روز _مه_ماه_اول_باد_گرامی#

@ettehad 

====================================================== ====== 

 صداقت پرویز با  مه ماه اول روز –ن امروز طبقه ی کارگر و آرایش طبقاتی در ایرا

 

 روز جهانی کارگر با پرویز صداقت

 به وقت ایران  ۲۱به وقت اروپای مرکزی ساعت    ۱۸:۳۰، ساعت  ۲۰۲۱شنبه اول ماه مه 

 :زوم

  https://us02web.zoom.us/j/86736845757 

 :فیسبو 

  https://www.facebook.com/iranaufstand 

====================================================== ====== 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ettehad
https://us02web.zoom.us/j/86736845757
https://www.facebook.com/iranaufstand
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 !اشعملی رضا شهابی و خانواده تهدید جانی

 
بنابر اطههالع از صههفحه اینسههتاگرام آقههای رضهها شهههابی عضههو محتههرم سههندی ای کههارگران شههرکت واحههد اتوبوسههرانی 

اند. سههندی ا نگرانههی عمیههق خههود را از تهدیههد اش تهدیههد جههانی عملههی شههدهتهران و حومههه، آقههای شهههابی و خههانواده
دارد و خواهههان رسههیدگی سههری  و مههوثر مسهههوالن قضههایی در مههورد م مههیاش اعههالجههانی رضهها شهههابی و خههانواده
 .باشد. در زیر نامه سرگشاده ایشان به مسهوالن قضایی آمده استتهدید جانی این کارگر شریف می

 ی سرگشاده به مسهوالن قضایینامه

 سالم 

تههوق شههناخته شههده در قههوانین اینجانب رضا شهابی کارگر اخراجههی شههرکت واحههد اتوبوسههرانی تهههران کههه برابههر بهها ح
ام بههه عنههوان عضههو سههندی ای کههارگران شههرکت واحههد از حتههوق خههود و هم ههارانم دفههاع کههرده  ۱٣8۴کشور، از سال  

در  ۱٣8٩ام، از سههال و بابت این رفتار کههامال قههانونی و مههدنی بارههها بهها اح ههام نههاروا بههه مههدت طههوالنی زنههدانی بههوده
ب ار اینجانههب ام و همچنههان بهها بازگشههتن اتوبههوس از کههار اخههراج شههدهپی بازداشههت در محههج کههار و در پشههت فرمهها

 .شودمخالفت می

با کمههال ت جههب و تاسههف بههه تههازگی خههود و خههانواده و حتههی فههامیلم مههورد تهدیههد جههانی قههرار گرفتههه ایههم. بههه ایههن 
مههو، آپ و پیاصورت کههه مههدتی اسههت فههردی ناشههناس بهها دو شههماره متفههاوت بههه خههودم و همسههرم از طریههق واتههس

های تهدید آمیز داده است. ابتدا بهها ایههن تصههور کههه مم ههن اسههت از مزاحمتهههای م مههول باشههد، اهمیههت نههدادم تهها پیام 
این که دو روز پیش بهها ارسههال چنههد پیههام بههه همسههرم، ایشههان، مههن و پسههر و دختههرم را تهدیههد بههه قتههج کههرده بههود. 

ام هجههوم بههرده و ر موتههور سههوار بههه خههواهر زادهپس از این تهدیههدات تلفنههی، دیههروز عصههر در خیابههان جیحههون دو نفهه 
ام دچههار شههوک عصههبی شههده اسههت، او را بهها تهدیههد از محههج زاده  وی را به شدت مرعههوب کههرده و در حالی ههه خههواهر

ات بههه دایههی"گوینههد کههه: برخورد، به چند کوچه باالتر می برنههد و بهها پیچانههدن دسههت و وخشههونت فیزی ههی بههه او می
ات بگههو حواسههش باشههد و دسههت تی خواهههد داد حههاال باهههات کههاری نههداریم ولههی بههرو بههه دایههیگفته بودیم تاوان سخ

زنیم کههه گیههریم و خههودش را طههوری مههیاز کارهههایش بههردارد، در غیههر اینصههورت هههم پسههرش و هههم دختههرش را می
 .کسی او را نشناسد

شناسههم تهها ن عوامههج را نمیی اینجانههب بههه شههدت نگههران هسههتند و بنههده نیههز هههیچ یههو از ایهه از آنجهها کههه خههانواده
رود کههه جههان بخواهم بطور رسههمی شهه ایت علیههه تهدیههد و آزار و خشههونت را دنبههال کههنم و هههر لحهههه بههیم آن مههی

ام با عملی شههدن ایههن تهدیههدات بهها مخههاطره جههدی و جبههران ناپههذیری مواجههه گههردد؛ بهها توجههه خود و اعضای خانواده
مهها وجههود دارد. فههرد ناشههناس ،نگرانههی جههدی در عههدم امنیههت جههانی  ام توسهه  ایههنبه تهدیدات م رر خودم و خههانواده

بههه عنههوان یههو کههارگر و یههو شهههروند از مسهههوالن قضههایی و نهادهههای امنیتههی و انتهههامی انتهههار دارم بههه جههدیت 
 .برای رف  تهدید جانی جدی پیش آمده اقدامات متتضی را انجام دهند

 
t.me/vahedsyndica 

 
====================================================== ====== 

 
 .تهدید جانی رضا شهابی کارگر اخراجی را محکوم می کنیم

باخبر شدیم که جناب آقههای رضهها شهههابی کههارگر اخراجههی شههرکت اتوبوسههرانی تهههران و عزیههزان و بسههتگان وی، بههه 
 . ی حتوق پایمال شده ی خود و هم ارانش مستتیما تهدیدشده اندخاطر پیگیر

tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=4078
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
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تشهه ج صههنفی در راسههتای اعههاده ی  ۱۵بههی گمههان ایههن تهدیههد در پههی صههدور بیانیههه ای بههوده اسههت کههه از طههرف 
 .حتوق ازدست رفته ی خود صادر کرده اند

، سههتمدیدگان و انسههانهای  صههدور ایههن بیانیههه تنههها، فریههادی بههوده اسههت بههرای دادخههواهی بههه پیشههگاه مههردم ایههران
 .آزاده

 .اما هیچ فریادی بی پاسخ نخواهد ماند

بههی گمههان ایههن تهدیههد ههها از سههوی کسههانی انجههام مههی شههود، کههه نههان و نههام و بهشههت دنیههوی آنههان در پههس  *
 .سرکوب ستمدیدگان فراهم است

ن بههرای ادامههه زنههدگی داننههد، کههه صههفوف سههتمگران آغشههته بههه خههون بههوده و بسههیار ناپایههدار اسههت، آنههاهمگههان می
 .اشرافی خود از هیچ جنایتی فروگذار نیستند

سروسههامان مهها سههتمدیدگان بایههد بههدانیم ، هههیچ قههدرتی برتههر از قههدرت مهها نیسههت ، امهها ایههن قههدرت، پراکنههده و بی*
 .است

 .ی تمرکههز بههر دردهههای مشههترک فههراهم خواهههد شههدسههامان دادن بههه ایههن قههدرت سههیج آسهها تنههها در سههایه

 .ان هیچ س را نباید تنها بگذاریمما ستمدیدگ

 .رضا شهابی این مرد مهربان، دلسوز و توانمند هرگز تنها نیست

ما امضا کنندگان ایههن نامههه پههس از مح ههوم کههردن رفتارهههای هدفمنههد و سههازماندهی شههده و اهریمنههی ، اعههالم مههی 
  .کنیم ، آقای رضا شهابی هرگز تنها نیست

 کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر  -۱
 کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز   -٢
 اتحاد بازنشستگان  -٣
 اتحاد سراسری بازنشستگان  -۴

 :کانال اخبار اسماعیج عبدی

@free_esmail_abdi 

======================================================== ==== 

   "اسفند به مناسبت روزجهانی کارگر ۱۹بیانیه گروه تلگرامی  "
 ، آلترناتیوکارآمدشورایی _اداره # پیشنهاد جنبش کارگری ، 

 ، روز همبستگی جهانی کارگران می_ماه_اول#گرامی باد 

  
امسههال درشههرایطی بههه اسههتتبال گرامیداشههت روزجهههانی کههارگر مههی رویههم کههه عههالوه بههر مناسههبت هههای سههودمحورِ 

جههان کههارگران در ازای پههایین تههرین نههرخ دسههتمزد بههوده انههد ،   حافهان سرمایه که همواره دراندیشههه اسههتیمار نیههروی
باهمه گیری اپیههدمی ویههروس کرونهها، رنههج ههها ودردههها بههر پی ههره زحمت شههان دوچنههدان گشههته و ازایههن طریههق هههم 
کارگران بیشتر در م رض خطر ابههتالء بههه ویههروس کرونهها قههرار گرفتههه انههد ، از بی ههاری کههارگران تهها اخههراج ازکههار بههه 

 د اپیههدمی کرونهها بههه ویهه ه زنههان کارگرکههه درصههدباالیی از ایههن اخراجههها را شههامج مههی شههود ،بهانههه وجههو
تولیههد وافههزودن سههرمایه هههای کههالن تحههت هرشههرایطی حتههی   بهره کشی حافهههان نهههام سههرمایه درجهههت افههزایش

  .به قیمت جان کندن زحمت شان همواره در اولویت بوده است  

https://web.telegram.org/#/im?p=%40free_esmail_abdi
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C
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ه از تههالش بههرای ایجههاد برابههری وجلههوگیری از تب ههی  دسههت برنداشههته اما کههارگران درهمههه جههای جهههان هههیچ گهها
وبات یههه بههر قههدرت ، اتحههاد ، ی پههارچگی و هههم سرنوشههتی تهها تحتههق کامههج خواسههته هههای انسههانی هههم طبتههه ایههی 
هایشههان درجنههبش عهههیم طبتههه کههارگر بههه مبههارزه علیههه برچیههده شههدن نهامهههای سههرمایه محههور ، رفهه  نههابرابری 

 .تماعی درتالش هستند  وایجاد عدالت اج

کارگران جهان درهرشرایطی بههرای بههه دسههت آوردن مطالباتشههان تههالش مههی کننههد ،سههرکوب کههارگران م تههرض بههه 
شههرای  موجههود ، وجههود همههه گیههری ویههروس کرونهها ، تهدیههد ، ارعههاب و وحشههت ذره ای از عههزم واراده زحمت شههان 

 .درجهت رسیدن به برابری کم نخواهدکرد

ایههران درسههالهای اخیههر واردفازجدیههدی شههده اسههت ،زحمت شههان متحههدتر از پههیش و بهها عزمههی مبههارزات کههارگران 
قههاط  درجهههت برچیههده شههدن ظلههم آشهه ارطبتاتی و نههابرابری هههای اجتمههاعی بههه اشهه ال مختلههف صههدای اعتههراض 

 .خودرا به گوش فرادستان رسانده اند

روشههیمی ، فههوالد ، هپ ههو و شههرکت واحههد درایههن راسههتا مبههارزات کههارگران شههرکت نیشهه ر هفههت تپههه ، آذرآب ، پت
اتوبوسههرانی تهههران و.... بهها وجههود سههرکوب هههای نهههام حههاکم همچنههان مخالفههت واعتههراض هههای خههود را علیههه 
خصوصههی سههازی ، رانههت و فسههاد سیسههتماتیو بههه بهتههرین شهه ج سههازماندهی کردنههد ،همچنههین اعتصههاب هههای 

ی دولتمههردان ومجموعههه حاکمیههت بههرگ دیگههری از موفههق کههارگران درسههال گذشههته علیههه سیاسههت هههای نهههولیبرال
افتخارات را بههه تههاریخ مبههارزات جنههبش کههارگری ایههران افههزود ، درایههن راسههتا م لمههان شههاغج وبازنشسههته ،پرسههتاران 
،دانشههجویان ، بازاریههان ، مالباختگههان ،دهتانههان وکشههاورزان ضههمن برگههزاری تجم ههات اعتراضههی نسههبت بههه م یشههت 

یههرخ  فتههر دریههو اقههدام عملههی بههرای ایجههاد همگرایههی بیشههتر حمایههت هههای خههود را ودسههتمزدهای چنههد برابههر ز
نشههان دادنههد ،کههارگران آگههاه دربخشهههای مختلههف محههی  کههار  بیشتر از پیش از مبههارزات ومطالبههات کههارگران از خههود

رون رفههت از کارگاهها تا کارخانه ههها باایجههاد پیوندمشههترک و اتحههاد برضههد مناسههبات موجههود ،بههه درسههتی تنههها راه بهه 
اداره  #از وضهه  اسههفناکی کههه اقشههار وتههوده هههای مردمههی بخصههوی کههارگران را تحههت الشهه اع خههودقرارداده اسههت 

 .دانسته و ب نوان آلترناتیوی کارآمد سرلوحه ش ارهای مبارزاتی خود قرارداده اند  "شورایی

نسههانی هههم طبتههه ایههی بنههابراین تشهه لهای مسههتتج کههارگری و کنشههگران همههواره درراه رسههیدن بههه آرمانهههای ا
هایشان باصرف هزینه های سههنگین وطاقههت فرسهها تهها پایههان دادن بههه بهههره کشههی واسههتیمار کههارگران وخلههق آینههده 

  .ایی بهتر همچنان به مبارزه ادامه می دهند

 
مههی روز همبسههتگی _مههاه_اول#مهها جم ههی ازکههارگران و م لمههان شههاغج وبازنشسههته پیشههاپیش ضههمن شههادباش

ت قاط انههه خههودرا از خواسههت هههای کههارگران سههتمدیده ایههران وجهههان اعههالم مههی نمههاییم ، جهههانی کههارگر ،حمایهه 
  .کارگران جهان متحد شوید

 

 اسفند    ۱٩جم ی از کنشگران گروه 

 کانال نوزده اسفند

@Shbazneshasteganir 

 

 ====================================================== ====== 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
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 فراخوان تجم  به مناسبت روز کارگر

اردیبهشهههت، روز دیهههدار تمهههامی کسهههانی  ۱۱روز 
 .کهههه درد تهههورم و گرانهههی و تب هههی  دارنهههد
بر سههر سههفره خههالی کههارگران شههاغج وبازنشسههته 

 .شویمجم  می

تا یو بههار دیگههر ایههن سههواالت را بهها صههدای بلنههد 
چههرا وعههده هههای داده شههده محتههق   :رح کنههیممط

 نشده؟

چههرا بههه تخلههف هههای سههازمان در صههدور اح ههام 
 شود؟رسیدگی نمی

بهها ایههن حتههوق هههای پههایین تههر از خهه  فتههر مهها 
 چگونه زندگی کنیم؟

سههازی ام انههات رفههاهی م فههی ماننههد مسهههولین سههازمان ما حق داریم کههه از درمههان رایگههان، حههق مشههارکت و فراهم
 .ردار باشیمتهمین برخو

 ما حق داریم تا رسیدن به مطالبات خود در خیابان باقی بمانیم و تنها کف خیابون بدست میاد حتمون

 صب   ۱۰:٣۰: شنبه یازده اردیبهشت ساعت  زمان تجم 

 متابج ساختمان وزارت کار تهران :  م ان:

 متابج استانداری  مراکز استان:

 متابج فرمانداری شهرستانها :

، مسههتمری بگیههران، از کارافتادگههان و کههارگران عزیههز منتهههر حضههور پرشههور شههما بهها خههانواده محترمتههان بازنشستگان
 .هستیم

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله : ظُلمُ األجیرِ أجراهُ ِمنا ال ابائِرِ   

 .پیامبر صلی اهلل علیه و آله : ظلم در پرداخت مزد کارگر ، از گناهان بزرگ است

 

====================================================== ====== 
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 فراخوان تجم  در شوش:

 
دو شهه ار فههردا در تجمهه  بازنشسههتگان درشههوش مسهههولین دروغگههو 

 فتهه  کههف خیابههان بدسههت میههاد حتمههان/ وعههدهای شههما کههو 
 ۱۴۰۰وعههده مهها فههردا صههب  محههج تههامین اجتمههاعی یههازده اردیبهشههت 

 اعتصهههههههاب_اتحهههههههاد#  ۱۴۰۰_کهههههههارگر_جههههههههانی_روز#
 دیآبا_رفاه_شادی_#آزادی_کار_نان#

 مزدی_کار_و_استیمار_باد_نابود#

http://t.me/syndica_7tape 

====================================================== ====== 

 برویم!  به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر

                                                                                        
 واحد شرکت کارگران  سندی ای

پیههام اول مههاه مههی حههدود صههد سههال پههیش در ایههران نیههز 
ها ایههن روز را جشههن مههن  س شههد و کههارگران ایههران سههال

های برحههق گرفته و این روز بههه سههنت مبههارزه بههرای خواسههت
کههارگران، م لمههان، دانشههجویان، روشههنف ران، بازنشسههتگان، 

 .تزنان و تمامی مزدبگیران زحمت ش، تبدیج گشته اس
داری در ایههران بههر مبنههای ضههرورت و تاب یههت از نهههام سههرمایه

داری داخلههی، همههواره بههه مانههدگی مناسههبات سههرمایهمناسههبات جهههانی و تحههت تهههثیر بحههران اقتصههادی و عتب
کشههان ایههران و مطالبههات انبههوه و پایمههال های سیاسههی و اقتصههادی در متابههج کههارگران و زحمتترین شههیوهخشههن

سته اسههت. ایههن اسههتیمار و خشههونت نههه تنههها بههر کههارگران صههن ت، م ههدن و کشههاورزی بل ههه بههر شد  آنان، توسج ج
های مختلههف خههدمات و از جملههه م لمههان، پرسههتاران، سههط  م یشههت و شههرای  اسههفبار زنههدگی کارکنههان رشههته

 متمرکزتههر را مطالبههات کسههب جهههت در پیگیههر مبههارزه و مشههترک بنههدی صههف و گشههته وارد نیههز …بازنشسههتگان و 
 .است  ساخته

 :لینک کانال

t.me/vahedsyndica 

 

====================================================== ====== 
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  بیانیه روز جهانی کارگر

 

 روز جهانی کارگر گرامی باد

  .رویمبه استتبال روز جهانی کارگر می

کههارگران آمری هها بههرای تصههویب هشههت   روز یازدهم اردیبهشههت برابههر بهها یههو ِمههی کههه از زمههان اعتصههاب سراسههری
ساعت کار روزانه نامگههذاری شههده و یههادآورِ تمههام دسههتاوردهائی اسههت کههه بهها مبههارزات کههارگری در سههط  جهههان بههه 

  .بار نشسته است

به همین جهت در وهلهههء اول ایههن روز را بههه طبتهههء جهههانیِ کههارگر از زحمت شههان فرانسههه تهها مزدبگیههران چههین، بههه 
تج کههارگری از برزیههج تهها مصههر و از صههدها میلیههون اعتصههاب کننههده در هنههد گرفتههه تهها کههارگران های مسههتاتحادیههه

  .گوئیمتپه و هپ و و آذرآب و... تبریو میهمیشه مبارز ایران در هفت

هههای کههارگری از کُموناردهههای پههاریس تهها انتالبیههون سههن شههدگان قیام همچنههین بههه مناسههبت ایههن روز، یههاد کشته
داریم و بههه پههاس شههیان شههی اگو تهها اعتصههابیون نسههاجی و نفههت و راه آهههن را گرامههی مههیپطرزبههورگ، از شور

ن دره و هایی کههه بههر گههرده هم ههاران آقخوزه و  وهانسههبورگ و شههالقمتاومههت جانانهههء کههارگران در م ههادن سهها
 .دانیمپارس خودرو و شرکت واحد نتش بسته، روز جهانی کارگر را نماد مبارزات طبتهء خود می

 گران، هم سرنوشتان و مبارزان آزادی و برابریکار

هههر روز خبرهههای تلخههی از بیمههاری شهههروندان، بی ههاری جوانههان، سههرکوب م ترضههان، خودکشههی نوجوانههان و... 
نشههینان و گرد و بازمانههده از تحصههیج، حاشیهشههنویم و از دیههدن فتههر، اسههتیمار، گرانههی، کودکههان کههار و زبالهههمی

ای مههذهبی و قههومی و از دیههدن ایههن همههه رنجههی کههه بههه مههردم تحمیههج شههده بههه درد مههی ههه م تادان و گدایان، نزاع
رسههاند کههه عامههج اصههلی و هههدایت کننههدهء وضهه  آیههیم. تجربههه و مشههاهدهء ایههن موق یههت مهها را بههه ایههن نتیجههه می

موجود چیزی نیست جههز سیسههتم حههاکم کههه غههرق در ظلههم و فسههاد و جنایههت گشههته و جام ههه را بههه ورطهههء نههابودی 
 .انده استکش

هههای گسههترده در مراکههز کههارگری و خههدماتی آغههاز داری در ایههران سههال جدیههد را بهها اخراجوقتههی دولههت سههرمایه
رود، ایههن هشههداری اسههت بههه تمههام کههارگران و کنههد و بهها دسههتبند و گههاز اشههو آور بههه مصههاف بازنشسههتگان مههیمی

  .کارمندان مبنی بر این ه اکنون زمان بیداری و مطالبه گری است
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هر نفر که از صفوف ما ضربه بخورد، تههرکش آن بههه زنههدگی همههه مهها خواهههد رسههید و هههر ح ههم بههه اخههراج از سههوی 
 .کارفرما، بدون شو چماقی است بر سر تمامیت جنبش کارگری

داری در ایههران، اهههداف شههوم و ضدانسههانی خههود را از طریههق قراردادهههای موقههت و بی ارسههازی دنبههال نهههام سههرمایه
ترین هههای خههوب کههه آنههان را بههرای رفههاه بیشههتر راهههیِ پیشههرفتهههها و فههیش هههای نجههومیِ  نرابر وام کند و در بمی

کشورها کرده است، به طور میههانگین هههر کههارگر ایرانههی بههرای یههو مههاه کههار، دسههتمزدی م ههادل تنههها دو روز کههارگر 
یرویههی علیههه امنیههت ملههی ای بههه عنههوان نطلبانهههکنههد! بهها ایههن حههال بهها هههر صههدای حقسههاده اروپههایی دریافههت می

ها را مملههو از ف ههاالن ارزشههمند جنههبش هههای کههارگری و م لمههان قضههائی زنههدان-شههود و دسههتگاه امنیتههیبرخههورد می
  .و زنان و محی  زیست... کرده است

های اقتصههادی را بههر پایهههء ارزان و تمههام برنامههه واضهه  اسههت کههه حاکمیههت کمههر بههه نههابودی طبتهههء کههارگر بسههته
  .است ها تنهیم کردهکار و غارت سرمایهسازی نیروی 

انههد و کههارگران بههه در چنههین شههرایطی برخههی از مزدبگیههران بههه خههاطر تههرس از بی ههاری بههه حتههوقی نههاچیز تههن داده
  .های مستتج قادر نیستند برای چیزی فراتر از خ  فتر مبارزه کننددلیج فتدان تش ج

بههه حههدی اسههت کههه بهها وجههود توزیهه  واکسههن در دنیهها، تمههام از طرفههی دیگههر، شههدت ناکارآمههدی در مههدیری ت کشههور 
های ح ومتی از ستاد کرونهها و صداوسههیما گرفتههه تهها هیهههت دولههت و نهادهههای قههدرت بهها وقاحههت تمههام شههیوع تریبون

  .کننداندازند و از بی لیاقتی خود در زمینهء درمان و م یشت شانه خالی میاین ویروس را به گردن مردم می

هههای مههردم بههه جههای انههد تهها تودهتههدبیری و خیانههت خههود کردهء مردم بههر اثههر کرونهها را سههپر بههالی بیکشتار گسترده
هههای سههرداران و خههواهی و سههازماندهیِ اعتراضههات، در فالکههت روزمههره گرفتههار شههوند ؛ ولههی بههرای خانوادهحق

ان واکسیناسههیون رایگههان و شههود و همزمهه ههها و مزدورانشههان واکسههن و انههواع ام انههات فههراهم میروحههانیون و آقازاده
هههای ههها و دزدیای از دریههای اختالسای برابههر بهها قطههرهعمههومی مههردم کههه وظیفهههء قههانونی دولههت اسههت و هزینههه

  !کنندمسهوالن دارد را به بخش خصوصی فاسد واگذار می

های  هجترافیای ما را کرونهها سههیاه ن ههرده اسههت چههون سههیه روزیِ مههردم کشههورمان بههه دسههت همههین آقایههان و شههب
هههایی میههج تحههریم و کرونهها بههرای طبتههه کوچههو شههان رقههم خههورده اسههت درصههورتی کههه بحرانمافیههایی و نهامی

  .پایان تبدیج شده استداران به فرصتی طالئی و ن متی بیسرمایه

شههود، سههود بههان ی مال ههان و شههاخص بههورس دالالن نیههز هههر ریههالی کههه بههه قیمههت نههان و ارز و سههوخت اضههافه می
 .گرددرود ولی از میان ما ده ها نفر به جم یت گرسنگان و بی خانمان ها اضافه میه باالتر میچندین پل

 چه باید کرد؟

هههای گسههترده و زیربنههایی دارد و طبتهههء کههارگر دهههد کههه جام هههء مهها نیههاز بههه دگرگونیمجموع این مههوارد نشههان می
ابههر هههر شهه لی از نهههام اسههتیمار و اسههتبداد را تنها نیرویی اسههت کههه در صههورت مُتشهه ج شههدن، تههوانِ متاومههت در بر

  .خواهد داشت

ای عادالنههه و آزاد باشههد و ایههن کشههتی طوفههان زده را بههه توانههد پیههام آورِ جام هههاتحههاد طبتههاتی مهها و متحههدانمان می
  .ساحج بنشاند

در  مان بههرداریم نیازمنههدیم تهها تشهه یالت کههارگری رابههرای این ههه قههدمی در راه حصههولِ مطالبههات مشههترک
  .همبستگی با هم برپا کنیم و دستاوردهای عهیم جنبش کارگری جهان را نتطهء آغاز قرار دهیم

ای میههج در طول این تههاریخ پرغههرور بههرای مطالبههاتی نهیههر کههاهش سههاعات کههاری یهها بیمههه و حتههوق شههناخته شههده
کههه ایههن دهیم حههق تشهه ج یهها حههق برگههزاری مجمهه  عمههومی، خههون هههای زیههادی ریختههه شههده و اجههازه نمههی

  .دستاوردها به فراموشی سپرده شوند
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ایههن تههاریخ ثابههت کههرده اسههت تنههها نیرویههی کههه میتوانههد پههرچم دار عههدالت اجتمههاعی در جام ههه باشههد، طبتههه کههارگر 
 .کنندها و شوراهای سرتاسری اش به همین منهور قد علم میمتحدی است که کمیته

جنگیم و بههرای سههتف بهها ایههن چشههم انههداز علیههه ظلههم و بیههداد مههیما کارگران گروه ملی صن تی فوالد ایههران )اهههواز( 
مطالبههات کههارگری اعههم از مسهه ن و رفههاه همگههانی، بیمههه بی ههاری و درمههانی م فههی، اعتراضههات و اجتماعههات آزاد، 

های فههوالدین خههود هههای ذوب آهههن بههر مشههتشههویم و در کورهآمههوزش رایگههان و امنیههت شههتلی هههم پیمههان می
 .یر لتو استیمار انسان از انسان دست از سازماندهی و مبارزه طبتاتی بر نداریمکنیم تا در مسحو می

  کنیمما کارگران آهنیم ؛ ریشه ظلم رو می

 روز جهانی کارگر گرامی باد

 سی و یو فروردین هزارو چهارصد 

====================================================== ====== 

 نفت به مناسبت روز جهانی کارگری کارگران غیررسمی  بیانیه

ما کههارگران غیههر رسههمی نفههت روز جهههانی کههارگر را بههه همگههان 
گوییم. ما قههبال اعههالم کههرده بههودیم کههه بههدلیج عههدم شادباش می

های داده شههده، راهههی جههز اعتههراض گسههترده اجرایی شههدن وعههده
  .در متابج ما قرار ندارد

بهتههرین  روز جهههانی کههارگر یههو روز اعتههراض سراسههری اسههت و
فرصهههت اسهههت کهههه بههها صهههدایی بلنهههدتر و همصهههدا بههها ههههم 

  .هایمان خواستهایمان را اعالم کنیمایطبته

دهیم کههه از بههاالی سههر مهها زنههدگی و ما برده نیستیم و اجازه نمههی
  .مان رقم زده شودم یشت

  .اند ، اداره شورایی استآلترناتیو ما همانطور که کارگران هفت تپه اعالم کرده

ههها و اسههتیمار بههدون حههد و مههرز حههاکم بههر ههها و دزدین حال ما به کج ایههن بسهها  تب ههی ، نههابرابری، اختالسدر عی
  .جام ه اعتراض داریم

ای کههه در آن رفههاه و عههدالت و خههواهیم کههه در آن شهه اف طبتههاتی نباشههد. اسههتیمار نباشههد. جام هههای میمهها جام ههه
  .شادی و برابری حاکم باشد

کنیم کههه خهه  فتههر را قبههول های فوری همههین امروزمههان تاکیههد کههرده و بههار دیگههر اعههالم مههیهما همچنین بر خواست
میلیههون باشههد. مهها بههرده نیسههتیم و قههوانین ویهه ه اقتصههادی بایههد لتههو   ۱٢کنیم و مزد هیچ کارگری نبایههد کمتههر از  نمی

  .شوند و دست پیمان اران باید از سر ما کارگران کوتاه شود

  .ون قید و شر  همه زندانیان سیاسی هستیمما خواستار آزادی بد

یابههد های اول مههه کههه همچههون هههر سههال انتشههار میها و قط نامهههدر یههو کههالم مهها همبسههتگی خههود را بهها بیانیههه
  .کنیماعالم می

های سراسههری دیگههر چههون برابههری زن و مههرد در تمههام از همههین رو عههالوه بههر تاکیههداتی کههه داشههتیم بههر خواسههته
اعی، اقتصههادی، فرهنگههی و سیاسههی و لتههو هرگونههه تب ههی  جنسههیتی علیههه زن بهها خواسههت، رفههاه و های اجتمهه عرصه
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ههها، آزادی بههدون ترین آزادیشادی برای همه کودکههان لتههو کههار کههودک، حههق تشهه ج، تجمهه  ، آزادی بیههان و وسههی 
رزات، پایههان دادن قیههد و شههر  تمههامی زنههدانیان سیاسههی و لتههو مجههازات اعههدام و پایههان دادن بههه امنیتههی کههردن مبهها

ههها و دزدههها و برچیههده شههدن داران و تخریههب محههی  زیسههت، پایههان دادن بههه اختالسهای سههرمایهبههه سههودجویی
  .کنیمهای نجومی تاکید میحتوق

داری و های جام ههه بههرای رهههایی از تههوحش و بربریههت سههرمایهدرصههدی ٩٩اول مههاه مههه روز اتحههاد مبههارزاتی مهها 
  .یسته انسان استای شابرای داشتن جام ه

 .داریمبا برافراشتن پرچم اول مه این روز همبستگی جهانی کارگری را گرامی می

 کارگران غیر رسمی نفت 

 ۱۴۰۰فروردین ماه   ٣۱

====================================================== ====== 

 (بیانیه دانشجویان به مناسبت روز جهانی کارگر) 

  ، روز نه سراسری به وض یت ضدانسانی موجود و حاکمیت مسبب این شرای ۱۴۰۰روز جهانی کارگر 

داری اسههت ی نههی اول مههاه مههه، روز جهههانی کههارگر نمههاد همبسههتگی، اتحههاد و مبههارزه بشههریت علیههه نهههام سههرمایه
وجههود نهامی که مناسههباتی خههارج از شههان انسههان و آکنههده از تب ههی ، نههابرابری، اسههتیمار و بیحتههوقی را بههه جوامهه  م 

ها جههدال بههرای دفههاع از حتههوق در سراسر دنیا تحمیج کههرده اسههت. ایههن واق ههه مهههم کههه خههود نتیجههه تههاریخی دهههه
انسانی شهههروندان و سههاکنین جوامهه  در برابههر حاکمیههت سههرمایه اسههت، نههه فتهه  روزی بههرای کههارگران؛ بل ههه بههرای 

هههای خههود از یههو زنههدگی ها و آرمانتمام جام ه اسههت کههه بهها همراهههی و همیههاری طبتههه کههارگر بههه تمههام خواسههته
اجتمههاعی ایههن روز، -سیاسههی-آزاد، مرفههه و برابههر دسههت یابنههد. بهها ایههن وجههود، در جام ههه ایههران مختصههات اقتصههادی

رحمانههه تههرین حمههالت یههو ترین و بیبسیار متفاوت از سایر نتهها  جهههان اسههت. مهها در ایههران شههاهد ی ههی از خشههن
ارکههان زنههدگی مههان هسههتیم کههه کمتههر نمونههه آن را میتههوان در طههول تههاریخ  داری بههه تمههامی اب ههاد ونهههام سههرمایه

  .تر از سایر نتا  جهان دارددید؛ و دقیتا از همین جهت است که روز جهانی کارگر در ایران نتشی حیاتی

رسههد کههه جام ههه سراسههر آمههاده خههروش علیههه وضهه یت اما روز جهههانی کههارگر امسههال در ایههران، در شههرایطی فههرا می
هههای ود اسههت؛ در گوشههه گوشههه کشههور اعتراضههات، اعتصههابات و تجم ههات مت ههددی جههاری اسههت کههه در ماهموجهه 

اخیر بر تراکم آنههها افههزوده شههده؛ فضههای جام ههه حههول هههر مسهههله اقتصههادی، سیاسههی و اجتمههاعی، خیلههی سههری  بههه 
تی جام ههه بههه کههف میدان مبارزه علیه حاکمیههت و ت ههرض صههدها هههزار نفههره بههه آن بههدل مههی شههود و فریههاد نارضههای

هههای عمیههق اقتصههادی و سیاسههی در شههود. از سههوی دیگههر، حاکمیههت دسههت بههه گریبههان بهها بحرانخیابان کشیده می
ههها، داخج و خههارج از کشههور و نتیجتهها درمانههده و مستاصههج از ارائههه هرگونههه پاسههخ حههداقلی بههرای بهبههود ایههن بحران

حربههه ای کههه هههر بههار تشههدید آن، نههه فتهه  اعتراضههات را  توسج به سرکوب بیشتر را چههراغ راه خههود قههرار داده اسههت.
 .فرو ننشانده بل ه بر ش له خشم مردم افزوده است

کههارگران، زنههان، بازنشسههتگان، م لمههان، پرسههتاران، دانشههجویان و در یههو کههالم اکیریههت مهها مههردم؛ بههه دلیههج 
های ه مطالبههات و خواسههتهدستمزدهای چنههدین برابههر زیههر خهه  فتههر و همههین بگیههر و ببنههدهای ح ومههت در پاسههخ بهه 

ایم و بههه آن م تههرض هسههتیم، بل ههه همههانطور کههه گفتههه شههد، تنههها بههر حتمههان، نههه تنههها از ایههن وضهه  خسههته شههده
 .ای تمامی این مناسبات می دانیمراه ار موجود در برابر خود را تتییر ریشه

ظرفیههت بههالتوه ایههن روز بههه در این بین نتشههی کههه روز جهههانی کههارگر و بههه خصههوی جنههبش کههارگری دارد، این ههه 
عنههوان یههو روز اجتمههاعی و سراسههری کههه ام ههان اتحههاد و همبسههتگی تمههام سههتمدیدگان در آن فههراهم اسههت، 
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غنیمت شمرده شود و ایههن روز بههه نمههاد مبههارزه و اعتههراض علیههه سههاختار ضدانسههانی تحمیههج شههده بههر جام ههه، بههدل 
طلبههی و تههالش خههود را می نههد تهها هههر نههوای برابری گههردد. امهها همههانطور کههه پیشههتر اشههاراتی شههد، ح ومههت نهایههت

های مختلههف را زیههر تیههغ زنههدان و شهه نجه و خههواهی را مههورد حملههه قههرار داده و ف ههالین و مبههارزین عرصهههآزادی
رغم آن ههه ایههن تههالش تههاکنون نتوانسههته مههان  پیشههروی جنههبش هههای اعتراضههی مختلههف شههود، امهها اعدام ببرد. علههی

اول و در راسههتای حمایههت از تمههام مبههارزین و ف ههالین سیاسههی، قویهها اعههالم کنههیم؛ ی ههی از الزم است به عنههوان گههام  
های امههروز مهها ایههن اسههت کههه تمههام زنههدانیان سیاسههی از بنههد آزاد شههوند و اح ههام ظالمانههه بریههده ترین خواستهاساسی

 .اعتبار اعالم شوندشده برای ف الین و م ترضین نسبت به وض  موجود سری ا بی

مههان بههرای تحتههق جام ههه ای بهها قههوانین، ین راسههتا و بههرای ادامههه مبههارزه علیههه آنههان کههه در پیشههبرد مبارزاتدر همهه 
ح ومههت و شههرایطی انسههانی، برابههر، آزاد، سهه والر و مرفههه بههرای همگههان، گههره در کههار انداختههه انههد و عامههج دزدی، 

وییم ایههن گههره بههه دسههت تمههام اسههتیمار، چپههاول، غههارتگری، اسههتبداد و زورگههویی مههی باشههند؛ صههراحتا مههی گهه 
ترین ترین و فههوریهههای اجتمههاعی مترقههی بهها جلههوداری جنههبش کههارگری بههاز خواهههد شههد. از ایههن رو بنیههادیجنبش

ها و بههه هههم پیوسههتن آنههها در قالههب صههفوف ههها و تشهه جههها، گروهنیههاز امههروز را سههازماندهی هرچههه بیشههتر جم 
 .دانیمتیمارگر و سرکوبگر کنونی میمبارزات سراسری کج جام ه علیه حاکمیت دزد، اس

مهها دانشههجویان بههه عنههوان بخشههی از نیههروی محرکههه ایههن اعتراضههات و مبههارزات مردمههی، روز جهههانی کههارگر را بههه 
ها و دانیم؛ از ایههن رو بهها طههرح خواسههتهعنههوان یههو فرصههت واق ههی بههرای پیشههبرد امههور اعتراضههی خودمههان مههی

انههه از جنههبش کههارگری را اعههالم می نههیم و تهها احتههاق تمههام ایههن مطالبههات زیههر، ایههن همبسههتگی و حمایههت قاط 
 :مطالبات دست از اعتراض و مبارزه نخواهیم کشید

های مسههتتج )شههوراهای کههارگری و مردمههی(، اعتصههاب، اعتههراض، تجمهه ، آزادی بههی قیههد و شههر  ایجههاد تشهه ج -
 احزاب و مطبوعات

 سیاسی و لتو اح ام صادره برای آنها آزادی فوری و بی قید و شر  تمام ف الین و زندانیان -

التههای کلیههه اح ههام ضههد انسههانی نهیههر اعههدام و شههالق؛ ممنوعیههت اکیههد هرگونههه شهه نجه روانههی و فیزی ههی و  -
 محاکمه مسببین این اقدامات

میلیههون بههرای تمههام مزدبگیههران؛ برخههورداری از بیمههه اجتمههاعی بههرای کههارگران بی ههار و  ۱٢ت یههین حههداقج حتههوق  -
 راد جویای کارتمام اف

 واکسیناسیون فوری، رایگان، سراسری و با کیفیت با اولویت افراد آسیب پذیر از شیوع کرونا -

تحصههیج و درمههان رایگههان بههرای همههه، حههق داشههتن مسهه ن بههه صههورت همگههانی؛ فههارغ از جنسههیت، قومیههت،  -
 ملیت، جهانبینی و عتیده

ها ههها بایههد در تمههام عرصههه؛ زنههان، مههردان و رنگههین کمانیدتمام قوانین تب ههی  آمیههز جنسههیتی بایههد از بههین برونهه  -
ها و گرایشههات حتههوق برابههر داشههته باشههند. در برابههر بایههد قههوانین جنسههیتی مبتنههی بههر برابههری بههرای تمههام جنسههیت

 .جنسی وض  گردد

 هرگونههه تب ههی  مت ههی بههر ملیههت، قومیههت و عتیههده بایههد ملتههی شههود و مهههاجرین سههایر کشههورها حههق برابههر بهها -
 .شهروندان ایران داشته باشند
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عنوان ت طیلههی رسههمی شههناخته شههود و هیچگونههه محههدودیتی در برگههزاری مراسههم ایههن روز جهانی کارگر، بایههد بههه -
 .روز وجود نداشته باشد

هههای مناسههب قههرار بگیرنههد و دیده در ایههن حههوزه بایههد تحههت حمایتکار کودکان باید ملتی شههود و کودکههان آسههیب -
 .سایر شهروندان جام ه داشته باشند حتوق برابربا

 تش ج دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان -۱

 دانشجویان دانشگاه علوم پزش ی اصفهان -٢

 های هنر تهرانجم ی از دانشجویان و ف الین دانشگاه -٣

 جم ی از دانشجویان و ف الین دانشگاه آزاد نجف آباد -۴

 اد رودهنجم ی از ف الین و دانشجویان دانشگاه آز -۵

 جم ی از دانشجویان مستتج دانشگاه تهران -6

 جم ی از دانشجویان و ف الین دانشگاه تربیت مدرس تهران -٧

 جم ی از دانشجویان و ف الین دانشگاه نوشیروانی بابج -8

 جم ی از دانشجویان و ف الین دانشگاه مازندران -٩

 جم ی از دانشجویان و ف الین دانشگاه عالمه تهران -۱۰

 جم ی از دانشجویان و ف الین دانشگاه الزهرا تهران -۱۱

====================================================== ====== 

 !روز جهانی کارگر، روز ماست

اول مههه، روز جهههانی کههارگر ، روز اعتههراض بههه تمههام مصههائبی کههه 
  .حاکمههههان سههههرمایه بههههرای بشههههریت سههههاخته انههههد

همگههان را بههه تنفههر و خشههم فههرو  دنیههایی دون شههان انسههان کههه
 .برده است

دنیایی پر از فتههر ، تجههاوز ، تب ههی  و اسههتیمار کههه از تههاب تحمههج، 
  .خارج شده است

  .روز کیفرخواست صف زندگی علیه نابودی سرمایه است

حههق انتخههاب را از زنههان سههلب کردنههد . زنههان از حرمههت انسههانی 
اصههج تبلیتههات برخوردار نیستند حتههی پوشههش اختیههاری ندارنههد و ح

و نگههاه متجاوزگرانههه از بلنههدگوهای رسههمی علیههه زنههان ، شههده 
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  .ماه هم رحمی نیست 17جنایت و خشونت هر روزه ای که حتی به کودک 

زندگی را برای مان جهههنم کههرده انههد و جههواب اعتههراض و مطالبههه ، تنههها اح ههام سههنگین و زنههدان و شهه نجه و حتههی 
جنایههت بههه جهها  "کفههش قرمههزی  "ن اسههت و از زنههدگی کودکههان در پههرواز به خون کشیدن آسههمان و زمههین و خیابهها

 . می ماند

میلیونههها انسههان را در میههان پانههدومی کرونهها محههروم از دارو ، درمههان و واکسیناسههیون اسههتاندارد و همگههانی رههها 
  .کردند

و مسهه ن ، از همگههان  زندگی را در میان سههونامی تههورم و گرانههی و بههدون تههامین ابتههدائی تههرین ام انههات بههرای رفههاه
 .سلب کردند

انسههانها را تنههها بههه بردگههان مههزد بههدل کههرده   .هیچ اختیاری برای ت یین مههزد کههار هههم برایمههان بههاقی نگذاشههته انههد
اند که تحههت شههنی  تههرین اسههتیمار قههرار دارنههد بههه طههوری کههه م یشههت و منزلههت م لههم ، پرسههتار و بازنشسههته را بههه 

 .یتما برده اند

  !زندگی فرزنههدانمان را هههم میههج چنههدین دهههه بهها اعههدام و زنههدان و فتههر و بههی حتههوقی رقههم زنیههداجازه نمی دهیم 

 .ما همه انسانیم و حق زندگی برابر در تمام عرصه های شخصی و اجتماعی داریم

  :ما ستم دیدگان آپارتاید جنسی حاکم همراه با دیگر هم سرنوشتانمان امسال فریاد میزنیم

 .میلیون تومان حق ماست  ۱٢متناسب با تورم و باالی   منزلت م یشت و دستمزد

 .واکسیناسیون رایگان و استاندارد و همگانی فورا اجرا شود

  .همه اح ام زندان و تب ید و اعدام فورا لتو شده و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند

ومی در زنههدان هسههتند ،بایههد سالمتی جان و رفاه هزاران زندانی کههه بههه دلیههج فتههر و بههی تههامینی بنهها بههه جههرایم عمهه 
 .تضمین شود

همچنههین مهها کسههانی ه درد تازیانههه تب ههی  جنسههیتی و دیگههر نههابرابری هههای اقتصههادی و اجتمههاعی را بهها پوسههت و 
گوشت خههود لمههس کههرده ایههم از کههارگران هفههت تپههه، پایتخههت اعتصههابات جهههان و مبههارزات پرشههور فههوالد اهههواز و 

بههرون رفههت از منجالبههی کههه سههرمایه داری حههاکم بههرای همههه مههردم سههاخته دیگههر کههارگران آمههوختیم کههه تنههها راه 
است اداره شورایی است و تحتههق خواسههته هههای بههه حههق مهها تنههها در سههایه اتحههاد سراسههری و بهها برپههایی شههوراهای 

 .مردمی مان محتق خواهد شد

  .ما زندگی و اختیار سلب شده مان را بازپس می گیریم

  .زندگیمان یو درصد مفت خور سرمایه تصمیم بگیرنددیگر نمی خواهیم برای جان و 

اول مههاه مههه امسههال نههه فتهه  دادخههواه زنههدگی بههه تههاراج رفتههه مههان هسههتیم، بل ههه بههر پههرچم اول مههه امسههال 
 .نتش بسته است"اداره شورایی"طنین

 مه_ماه_اول_باد_زنده#

 ندای زنان ایران

 ۱۴۰۰اردیبهشت 
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====================================================== ====== 

 
 (۱۴۰۰)قطعنامه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

 محمــود – ۵ صــالحزاده نجیبــه – ۴ یمــیحک کــاوه – ۳ حســینی علــی –۲عثمــان اســماعیلی   ۱
 عمر شبانی    - ۹ریبوار عبدالهی   - ۸یداهلل صمدی    -۷ میرکی فردین  – ۶  صالحی

 
 .کارگران، مردم زحمت ش

امسال در حالی به پیشههواز اول مههاه مههه )روز جهههانی کههارگر ( مههی رویههم کههه نهههام سههرمایه داری کماکههان در بحههران 
هههام سههرمایه داری در طههول حیههات خههود بههرای بتههاء انسههانها را بههه تبههاهی سههاختاری خههود دسههت و پهها مههی زنههد. ن

کشانده تا این ه بتوانههد چنههد صههباحی عمههر زالوسههفتانه خههود را طههوالنی کنههد. ایههن روزههها دولههت هههای سههرمایه داری 
جهانی در برابر رشد همههه گیههری ویههروس کرونهها مستاصههج شههده و بههرای متابلههه بهها آن تنههها راهشههان ایههن بههود کههه 

دم را بههدون تههامین نیازهههای م یشههت روزانههه قرنطینههه خههانگی کننههد. بهها قرنطینههه خههانگی مههردم ، نهههام سههرمایه مههر
بهها آمههدن ایههن غههول  .داری پیش از بیش دچار بحران مالی شههد، بههه شهه لی کههه امههروز یههارای متابلههه بهها آن را نههدارد

ر جهههان صههد چنههدان کههرده اسههت. ( بحههران سههاختاری نهههام سههرمایه داری را در سراسهه ۱٩بههی دسههت و پهها ) کوویههد
نهامی که قرنهاست انباشت سود مههی کنههد در متابههج ایههن ویههروس بههه هههراس افتههاده و تههوان متابلههه بهها آن را نههدارد 
و امیههد بههه زنههده مانههدن را از دسههت داده اسههت . نهههام سههرمایه داری بههدون آن ههه توانسههته باشههند بحههران سههاختاری 

بحههران بی ههاری و گرانههی مربههو  بههه ایههن ویههروس را نیههز بههه بحرانهههای او قبج از ویههروس کرونهها را کنتههرل کننههد ؛  
 .اضافه شده و در ف ر بازگشت از قرنطینه خانگی مردم هستند

کشور ما نیز از تتییر و تحوالت حههاکم بههر اقتصههاد جهههان بههدور نمانههده و تههاکنون نتوانسههته از بحرانههی کههه سالهاسههت 
و بحههران کرونهها و بی ههاری کههارگران مربههو  بههه ایههن ویههروس بههه آن  گریبههان اقتصههاد کشههور را گرفتههه رهههایی یابههد

اضههافه شههده اسههت. بی ههاری در جام ههه مهها همچنههان بیههداد می نههد، سههفره کههارگران زیههر سههایه گرانههی و تههورم لجههام 
گسیخته، دستمزدهای بشدت زیههر خهه  فتههر، عههدم امنیههت شههتلی بهها رواج قراردادهههای موقههت و سههفید امضههاء و... بههه 

سالهای اخیههر تمههامی برنامههه هههای اقتصههادی ارائههه شههده بههرای بههرون رفههت از بحههران ،کههامال تههاب ی از طوری ه طی  
برنامه های ریاضتی دی تههه شههده از سههوی بانههو جهههانی و صههندوق بههین المللههی پههول بههوده اسههت. از قههانونی کههردن 

رداخههت حتههوق پلههه کههانی اخراج کارگران در قانون کار گرفته تا افههزایش سههن بازنشسههتگی بههه صههورت پلههه کههانی و پ
 ...به بازنشسته ها و

با وجود ت رضات جبهه سرمایه علیههه م یشههت طبتههه کههارگر، هههر چنههد کههارگران بصههورت پراکنههده و گاههها متحدانههه و 
سراسری علیه بی حتوقی های اعمههال شههده اعتههراض کههرده انههد. امهها ایههن اعتراضههات نتوانسههته آنچنههان بایههد و شههاید 

را به عتب برانند. بههه همههین خههاطر هههم بههوده کههه هههر سههال دولههت و کارفرمایههان بسههته بههه کارفرمایان و حامیانشان  
اوضاع و احوال خودشههان دسههتمزدها را ت یههین مههی نماینههد. مهها مههی دانههیم کههه طبتههه کههارگر در ت یههین دسههتمزد هههیچ 

لسههات دعههوت گونه نتشی ندارد و تنها برای عریضه خالی نبههودن جلسههات سههه جانبههه گرایههی اسههت کههه آنههها را بههه ج
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ایههن حتیتههت بههرمال شههد کههه حتههی نماینههده کههارگران کههه از سههوی شههورهای اسههالمی کههار ۱٣٩٩مههی کننههد. سههال 
ب نوان نماینده مهها کههارگران در شههورای عههالی کههار در جلسههات شههرکت مههی کننههد. اگههر هههم مصههوبات شههورای عههالی 

اصههطالح کههارگران بحشههنامه شههورای کار را امضههاء ن ننههد هههیچ اتفههاقی نخواهههد افتههاد و بههدون امضههای نماینههده بههه 
  .عالی کار جهت اجراء به تمام مراکز های مربوطه ابالغ خواهد شد

با توجه بههه وضهه یت م یشههتی کههارگران و مههردم محههروم جام ههه در ایههن شههرای  بحرانههی کههه اکیریههت کارگههاه هههای 
کننههده ایههن قط نامههه  کوچو بههر اصههج ویههروس کرونهها ت طیههج و کههارگران آن بی ههار شههده انههد. مهها کههارگران امضههاء

  :خواست و مطالبات آنی کارگران را به شرح زیر رو به دولت حاکم بر ایران اعالم خواهیم کرد

دولت سرمایه داری حههاکم بههر ایههران بایههد همههه تشهه لهای کههه توسهه  خههود کههارگران تاسههیس شههده انههد ؛ بههه  - ۱ -
 .رسمیت بشناسد و آنها را ثبت کند

زن و مههرد را در تمههام جوانههب زنههدگی از جملههه اجتمههاعی ؛ سیاسههی ؛ اقتصههادی بههه  دولههت بایههد برابههری کامههج - ٢ 
  .رسمیت بشناسد و به کلیه قوانین تب ی  آمیز علیه زنان پایان دهد

لتههو کلیههه اح ههام غیههر قههانونی زنههدان، شههالق، تب یههد و... علیههه ف ههالین کههارگری و م لمههان و آزادی کلیههه   -٣
  . زندانیان سیاسی

یت کار کودکههان و تههامین هزینههه خههانواده هههای کههه نیههاز بههه کههار کههودک دارنههد ، حههق تحصههیج رایگههان ممنوع  -  ۴ 
 . برای همه کودکان از جمله کودکان اتباع خارجی

توقف اخراج و بی ارسههازی ههها، لتههو کلیههه قراردادهههای موقههت و سههفید امضههاء و پرداخههت بیمههه بی ههاری بههدون در   -۵
 .ه کارگران بی ار از جمله کارگران ساختمانی تا مشتول به کارنهر گرفتن سوابق بیمه ای به کلی

پرداخت بیمه بی اری به کلیههه کههارگران بی ههار کههه ایههن روزههها بههه خههاطر ویههروس کرونهها کههار خههود را از دسههت    -6 
  .داده اند تا پایان اعالم رسمی ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت

ه کههارگر مههی بایسههت مسههتتیما در ت یههین سرنوشههت خههود دخیههج باشههد و ما کارگران بر این عتیده ایههم کههه طبتهه   -٧
ضمن این ههه هرگونههه ت یههین ت لیههف بههرای کههارگران از بههاال را امههری غیههر کههارگری مههی دانههیم، خواسههتار لتههو اصههج 

  .سه جانبه گرایی شورای عالی کار در ت یین دستمزد کارگران هستیم

مههانی از سههوی شههورای عههالی کههار را تحمیههج مههرگ تههدریجی بههر ت یین دسههتمزد دو میلیههون و ششصههد هههزار تو  - 8
  .میلیون ها کارگر دانسته و خواهان افزایش دستمزدها متناسب با تورم موجود در جام ه هستیم

دسههتور قرنطینههه و در خانههه مانههدن مههردم محههروم جام ههه و کههارگران بههه خههاطر جلههوگیری از ویههروس کرونهها  - ٩ 
دولههت بایههد بهها پرداخههت حتههوق کههافی بههه همههه مههردم محههروم و کههارگران  بههدون تهههمین م یشههت میسههر نیسههت.

  .بی ارشده اقدام کند

مهها حمایههت خههود را از بازنشسههتگان کههه هههر هفتههه روزهههای یههو شههنبه در بسههتر خیابههان هسههتند اعههالم مههی  - ۱۰
  .کندکنیم و حمایت از بازنشستگان وظیفه همه کسانی می دانیم که خود را با طبته کارگر تداعی می  

دولت حاکم بر ایههران بجههای روز کههارگر یههو هفتههه را بنههام کههارگر نههام گههذاری کههرده اسههت. ایههن خیانههت بههه   -  ۱۱ 
  .طبته کارگر است و باید لتو گردد

اول ماه مههه برابههر بهها یههازده اردیبشههت بایههد کلیههه مراکزهههای کههار ت طیههج و در آن روز م یههین کههارگران بتواننههد  - ۱٢
  .زار کنندمراسم های خود را برگ
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بنههد بههه تصههویب امضههاء کننههدگان زیههر رسههید و بنابههه درخواسههت جم ههی از کههارگران   ۱٢این قط نامه با یو متدمه و  
  .صنف ها مختلف آن را در فضای مجازی منتشر خواهیم کرد

 – 6 صههالحی محمههود – ۵ صههالحزاده نجیبههه – ۴ ح یمههی کههاوه – ٣ حسههینی علههی –٢عیمههان اسههماعیلی   ۱
 عمر شبانی   -  ٩ریبوار عبدالهی   - 8یداهلل صمدی   -٧  میرکی فردین

 ٢/۱۴۰۰/  ٩شب روز پنجشنبه مورخ  ۱٢تاریخ نشر ساعت

====================================================== ====== 

 عک  های دیگری از گرامیداشت روز جهانی کارگر در سقز

کههارگری شهههر سههتز بهها برپههایی مراسههمی اول مههاه مههه روز روز چهارشههنبه هشههتم اردیبهشههت مههاه جم ههی از ف ههاالن 
 .جهانی کارگر را گرامی داشتند

حاضرین در این مراسم که در ی ی از بسههتان هههای تفریحههی سههتر برگههزار شههد بهها در دسههت داشههتن پالکاردهههایی بهها 
رمایه داری مضههمون واول مهها مههه روز جهههانی کههارگر گرامههی بههاد، روز جهههانی کههارگر روز رزم طبتههه کههارگر علیههه سهه 

 .اسههت و کههارگران بههرای سههرنگونی نهههام سههرمایه داری بایههد متحههد شههویم” روز جهههانی کههارگر را گرامههی داشههتند
گفتنههی اسههت برگههزار کننههدگان ایههن مراسههم بههه همههین مناسههبت در میههان مههردم شهههر شههیرینی و تراکتهههای تبلیتههی 

 .پخش و توزی  کردند

 ====================================================== ====== 

 
   ! استقبال از روز جهانی کارگر در یکی از کارگاههای شهرسنندج
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روز پههنج شههنبه نهههم اردیبهشههت مههاه سههاعت ده صههب  در ی ههی از کارگاهههای شهههرک صههن تی سههنندج مراسههمی بههه 
 .مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر برگزار گردید

ای کارخانههه و بهها یههو دقیتههه سهه وت بههه یههاد تمههام کههارگرانی کههه در آزادی این مراسم با خههاموش کههردن دسههتگاهه
وبرابههری جههان خههود را از دسههت داده انههد شههروع شههد و ب ههد از ان ی ههی از حاضههرین در مههورد روز جهههانی کههارگر 
ومشهه التی کههه طبتههه کههارگر ایههران بهها آن روبههه رو هسههتند از لحهها  م یشههتی و اقتصههادی سههخنانی ایههراد کههرد ودر 

ارگران بهها پخههش شههیرینی وشهه الت روز جهههانی کههارگر را بههه همههدیگر تبریههو گفتنههد . ایههن مراسههم در میههان آخر ک
 .شادی و سرور کارگران به پایان رسید

 
====================================================== ====== 

 اه! در  گرامی داشت اول ماه مه ، جمعی ازکارگران ساختمانی کامیاران و کرمانش

روز جههههانی کهههارگر توسههه  ت هههدادی از ف هههالین کهههارگری و 
کههارگران سههاختمانی کامیههاران و کرمانشههاه برگههزار شههد و ضههمن 
تبریههو ایههن روز توضههیحاتی در بههاب حتههوق پایمههال شههده 
کههارگران از پروسههه کههار و تولیههد و نیههز پههایین بههودن دسههتمزدها 
،مسههائج بیمههه کههارگران فصههلی و افههزایش حههق بیمههه هههای 

اجتمههاعی و ضههرورت تشهه الت مسههتتج کههارگری ایههراد  تههامین
شههد سههپس چنههد نفههر از کههارگران در مههورد وضهه یت خههود و 
مشهه ج تراشههی هههای پههی در پههی سههازمان تههامین اجتمههاعی و 

آمههدی انجمههن هههای صههنفی ،ناکار ای حرفههه فنههی و کههار ەادار
بح  کردنههد.در ادامههه اشههاراتی بههه کههم کههاری و بههی مسهههولیتی 

طههه بهها ت یههین وظههایف انجمههن هههای صههنفی خود کارگران در راب
و مشهه الت روزانههه م یشههتی صههورت گرفههت. همچنههان کههه بههر 
 همگههان آشهه ار اسههت ایههن رونههد مناسههبات طبتههاتی بخشههی از
زندگی روزمره انسانها گشههته و بههرای رفهه  تب ههی  و نههابرابری هههای درون جام ههه مهها نیازمنههد پیگیههری مسههتمر احههاد 

 بخش های کارگری هستیم.

 اول ماه مه روز جهانی کارگر زنده باد

====================================================== ====== 

 کارگر بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی

                                                                                                   
 با پرچم خواست افزایش دستمزد به استتبال روز جهانی کارگر میرویم

ترین محههور تههالش و مبههارزه طبتههه کههارگر ی افزایش دسههتمزد بههه اصههلیمطالبه
هههای مزدبگیههران جام ههه بههدل شههده اسههت.کج جام ههه ایههران و دیگههر بخش

ی فالکههت عمههومی هشتاد میلیههونی ایههران بههه شهه لی فههاحش و عیههان در ورطههه
 .است  افتاده
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به غیر از اقلیتههی چپههاولگر و فاسههد و حامیههان ح ههومتگر آنههان، هههیچ بخشههی از جام ههه نیسههت کههه بههه وضهه  موجههود 
 .اش را در م رض ستو  و فروپاشی نبینیدهای اقتصادی و م یشتی خود و خانوادهراضی باشد و تداوم بنیان
، چنههان فههراوان و شههدید گریبههان های زنههدگی، هههم بصههورت فههردی و هههم بههه شهه ج اجتمههاعیم ضههالت و بههدبختی

 !تو تو آحاد جام ه را گرفته است که نمیشود تمامی آن را لیست کرد

مسهه نی و ههها بطههور واقهه  عمومیههت یافتههه اسههت. بیگرسههنگی و عههدم توانههایی تهههمین نیازهههای اولیههه خانواده
ها ی سههفرهشههدن هههر روزهکنههد. کوچههو  خانمانی افراد آنتدر افزایش پیههدا کههرده کههه دیگههر کسههی را مت جههب نمیبی

های جام ههه شههده اسههت. بسههیاری ترین پدیههدهههها شههای و حههذف بسههیاری از اقههالم خههوراکی از سههبد مایحتههاج خانواده
انههد. اینههها، تنههها مههوارد کههوچ ی از از افههراد بههرای تهههمین نیازهههای اولیههه خههود بههه فههروش اعضههای بههدن روی آورده

جام ههه ماسههت. ایههن همههان واق یههاتی اسههت کههه سههردمداران حههاکم هزاران مورد م ضج و مش الت تحمیههج شههده بههه 
 .اندطی بیش از چهار دهه برای جام ه ایران به ارمتان آورده

امهها جام ههه ایههران و جنههبش عهههیم مطالبههاتی مههردم کههه جنههبش اعتراضههی طبتههه کههارگر و مزدبگیههران در رأس و 
تب ههی ، چههه در محههی  کههار چههه در کههف حتههوقی و تضههاد و پرچمههدار آن هسههتند، در متابلههه بهها ایههن همههه بی

 .اندوقفه بودهها، گاه پنهان و گاه آش ار، همواره در مبارزه و کشاکشی بیخیابان

خواهی و اعههاده کرامههت انسههانی بههه اوج خههود ی ثتههج ایههن مبههارزات، حههول مطالبههه م یشههتدر سههالهای اخیههر نتطههه
 .رسیده است

ی نهادهههای حههاکمیتی کههه از طریههق تصههویب رض گسههتردهکههارگران و دیگههر مزدبگیههران ایههران در متابههج ت هه 
دستمزدهای چندین برابر زیر خ  فتههر قصههد تحمیههج هههر چههه بیشههتر فتههر و فالکههت و گرسههنگی بههه اکیریههت جام ههه 

 .ای در سط  خیابانها میخروشندتر از هر دورهرا دارند، تماماً بپاخاسته و گسترده

در همسههویی و همبسههتگی بهها هههزاران کههارگر صههنای  نفههت کههه  حههال کههه بههه پیشههواز روز جهههانی کههارگر میههرویم و
میلیههون تومههان بههه اسههتتبال روز جهههانی   ۱٢اند با خواسههت افههزایش حههداقج دسههتمزد کههارگران بههه بههاالی  اعالم کرده

 .افرازیمکارگر میروند، پرچم خواست افزایش دستمزدها را در روز جهانی کارگر امسال برمی

مزدبگیههران دیگههر زیههر بههار تههداوم تحمیههج فتههر و فالکههت نخواهنههد رفههت و بسهها  طبتههه کههارگر ایههران و تمههامی 
 .آمیزی را به زیر خواهند کشیدتصویب و اجرای چنین دستمزدهای حتارت

ایم کههه هههای جههاری هههر هفتههه شههاهد برگههزاری تجم ههات پرشههور بازنشسههتگان، کههارگران و م لمههان بههودهدر ماه
 .اندبوده  خواهان افزایش میزان حتوق و دستمزدها

موق یههت کنههونی جنههبش اعتههراض بههه سههط  نههازل دسههتمزدها حاصههج تههالش بیشههتر از یههو دهههه مبههارزه کههارگران 
بگیران، اعههالم خواسههت افههزایش دسههتمزد از سههوی کههارگران ایههران اسههت. اعتراضههات بازنشسههتگان و مسههتمری

دسههتمزد، اعتصههابات گسههترده  فههوالد اهههواز، اعتصههاب کههارگران پیمههانی نفههت در مههرداد گذشههته بهها خواسههت افههزایش
هههزار نفههره کههارگران بههرای  ۴۰ها در چنههد سههال قبههج بهها خواسههت افههزایش دسههتمزد، سههازماندهی طومههار پتروشههیمی

شههروع شههد و کههارگران مراکههز کههارگری  ۱٣٩۱اعتههراض بههه سههط  نههازل دسههتمزدها کههه از روز جهههانی کههارگر سههال 
هههزار نفههره کههارگران بهها خواسههت افههزایش دسههتمزد   ۱۵مههار  بیش از پنج استان کشههور را شههامج میشههد، و متهههخرتر طو

 .توس  اتحادیه آزاد کارگران ایران سازماندهی شد  ۱٣8٧که آن نیز در سال  
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هههزار تومههانی  6۵۵میلیههون و  ٢آمیز حههداقج دسههتمزد امسههال نیههز کههارگران ایههران در اعتههراض بههه تصههویب حتههارت
گران بایههد ت یههین کننههد و بهها تمههام قههوا خواسههت افههزایش حههداقج دولت، اعالم میداریم که میزان دسههتمزد را خههود کههار

 .میلیون تومان را به پیش خواهیم برد  ۱٢دستمزد به باالی 

 کارگران و هم اران در مراکز مختلف کاری و تولیدی در سراسر کشور؛

م یشههت  روز جهههانی کههارگر روز اتحههاد و همبسههتگی جهههانی کههارگران اسههت. بههه مناسههبت ایههن روز خواسههت دفههاع از
هایمههان را فریههاد خههواهیم زد و بهها اعههالم این ههه دسههتمزد توسهه  خههود کههارگران بایههد ت یههین شههود، بههه خود و خانواده

میلیههون تومههان روز جهههانی کههارگر را گرامههی  ۱٢هههر طریههق مم ههن بهها مطالبههه افههزایش حههداقج دسههتمزد بههه بههاالی 
 .خواهیم داشت

اه ی هزار و چهارصدم هجدهم فروردین -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 گردد _ت یین_باید_کارگران_خود _توس _دستمزد # درماه_میلیون۱٢_باالی_به _دستمزد_حداقج_افزایش#

====================================================== ====== 

 گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

مههه  بههیش از یههو قههرن اسههت کههه کههارگران سراسههر جهههان در اول مههاه 
دارنههد. روز جهههانی کههارگر،  هههر سههال، روز جهههانی کههارگر را گرامههی مههی

انههد امهها تنههها از بخههش  ای اسههت کههه آفریننههدگان اصههلی ارزش  روز طبته
برنههد. اگرچههه ایههن روز در دوران   بهههره مههی  النناچیزی از ایههن ثههروت کهه 

شههده و  الم م اصههر در اکیههر کشههورهای جهههان ت طیههج رسههمی اعهه 
آینههد و فریههاد اعتههراض خههود را بههر ضههد  مههیههها  کههارگران بههه خیابههان

کننههد، در کشههورهایی چههون ایههران، فتهه  بههه  اسههتیمار و سههتم بلنههد مههی
ذکههر روز جهههانی کهههارگر در تتههویم بسههنده شهههده اسههت و هرگونهههه 

سههازی پاسههخ داده  گردهمههایی مسههتتج بهها سههرکوب و زنههدان و پرونههده
 .شود  می

رونههد کههه در سههال گذشههته روز بههه  مههی (اردیبهشههت ۱۱)اه مههه امسال کارگران ایران در شههرایطی بههه اسههتتبال اول مهه 
ههها کههارگر و زحمههت ش را بههه مههرز فروپاشههی  گسههیخته زنههدگی میلیههون  هاشان کههوچ تر شههده، تههورم لگههام   روز سفره

رسههانده و فشههار بی ههاری، فتههر و دسههتمزدهای نههاچیز و ت ویههق در پرداخههت همههین دسههتمزدها، آنههها را بههیش از پههیش 
منههد آزادی  اقتصههادی و سههرکوب نهههام  التگذشههته از مشهه  .ی زنههدگی محههروم کههرده اسههت یههههههای اول از حههداقج

رو  کههارگری، درسههالی کههه گذشههت شههیوع کرونهها نیههز آنههها را بهها اب ههاد جدیههدی از سههتم روبههه  النبیان کارگران و ف هها
ونهها ت طیههج کههرد. در شههرایطی کههه بسههیاری از نهادهههای غیرتولیههدی و تشههریفاتی را بههه دلیههج خطههرات ناشههی از کر

هههای اصههلی بحههران   انههد، بل ههه همچنههان ی ههی از کههانون  ههها نههه تنههها ت طیههج نشههده  اند، کارگاهها و کارخانههه  کرده
بههود، بایههد کههارگران را مههرخص و نهادهههای تولیههدی را دسههت م  کرونهها هسههتند. اگههر سیاسههتی مردمههی در میههان مههی

ی  یافههت، و نیازهههای اولیههه امههه مههیههها بههه طههور سراسههری اد کردنههد، پرداخههت بههرای مههدتی م ههین ت طیههج مههی
شههد؛ چنههین روی ههردی همههراه بهها  کههارگران از سههوی دولتههی کههه تمههام منههاب  ثههروت را در تصههاحب دارد تهههمین مههی

ی  توانسههت از همههان ابتههدا مههان  از شههیوع گسههترده ی کههارگری و بازنشسههتگان مههی واکسیناسههیون سراسههری جام ههه
گههذرد، کارکنههان زحمههت ش بخههش بهداشههت   گیههری مههی  از ایههن همهههویروس کرونا شود. با این همه، در مههدتی کههه  
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تههوجهی  انههد بل ههه بههار اصههلی ناشههی از بههی ای مرگبههار فراخوانههده شههده انههد کههه نههه تنههها بههه مبههارزه و درمههان بههوده
     .اند  متولیان ح ومتی به جان مردم را به دوش کشیده

هههای مسههتتج  د، از حههق تشهه یج سههازمانکههارگران ایههران کههه در هههر شههرایطی نههاگزیر از حضههور در محههج کارنهه 
ههها و  سههازی و حههبس اسههت. شههمار بازداشههت حتههی و سههتم، پرونههده انههد و پاسههخ اعتراضشههان بههه ایههن بههی محههروم 

کههارگری ظههرف ی ههی دو سههال گذشههته گویههای همههین حتیتههت تلههخ اسههت. در   الناح ام صادره برای کارگران و ف هها
کههارگری محبههوس  النافههزون اسههت وضهه یت کههارگران و ف ههای نگرانههی روز  ی دیگههری کههه مایههه  این میان، مسهههله

ی کرونهها بههه بنههدهای عمههومی، از هههیچ گونههه حههق مرخصههی یهها آزادی موقههت   هاسههت کههه بههه رغههم رخنههه  در زندان
بیننههد و هرگونههه  رفتههه مههی ی خههود را ازدسههت انههد. کههارگران و زحمت شههانی کههه م ههاش و آینههده برخههوردار نشههده

هههای ح ههومتی کههه شههب و روز از  از آنههها گرفتههه شههده اسههت، بههه پخههش برنامههه  انههداز بهبههود در وضهه یت نیههز  چشم
 و فتههر گسههترده الکههتی شههوم و مرگبههار ف زننههد، نیههاز ندارنههد. نیههاز آنههها محههو سههایه وخامت اوضاع اقتصادی دم مههی

از ایههن جاسههت کههه کههارگران  .شههان را بههه مههرز نههابودی کشههانده اسههت شههان را گرفتههه و زنههدگی ای است که گریبان
هههای برحههق و رسههیدن بههه مطالبههات خههود بههیش از هههر  هههای اجتمههاعی بههرای بیههان خواسههته ی گههروه نیز مانند همه

     .چیز نیازمند آزادی بیان و حق تش ج آزاد و مستتج هستند

ی  کانون نویسندگان ایران خواهههان بههه رسههمیت شههناختن عملههی و رسههمی حههق آزادی بیههان و اعتصههاب بههرای همههه
قیههد و شههر  تمههام زنههدانیان سیاسههی از جملههه کههارگران و  و همچنههین آزادی بیههدرن  و بههیگروههههای اجتمههاعی 

ههها، روز اول مههاه مههه را بههه کههارگران ایههران شههادباش   کارگری زندانی است، و ضههمن تهکیههد بههر ایههن خواسههته  النف ا
  .گوید  می

 کانون نویسندگان ایران

 ۱۴۰۰اردیبهشت  ۱۱ 

 ============================================ === 

 
اردیبهشت    ی اتحاد بازنشستگان به مناسبت یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر و دوازده بیانیه 

 !روز ملی معلم

 
عنوان دو یههازده اردیبهشههت روز جهههانی کههارگر و دوازده اردیبهشههت روز ملههی م لههم اسههت. کههارگران و م لمههان بههه

وی ه بازنشسههتگان، کارکنههان بخههش بهداشههت و ههها، بهههشبخههش مهههم از نیههروی کههار کشههور همههراه بهها سههایر بخ
توانههد عامههج اتحههاد های روشههنی دارنههد کههه میسالمت، زنههان، بی ههاران و زحمت شههان شهههر و روسههتا فصههج مشههترک

ی ایههن بخههش ههها بشههدت از فراگیههر مطالبههاتی بههرای تتییههر اساسههی شههرای  زنههدگی نیههروی کههار کشههور باشههد. همههه
تر از خهه  فتههر و سههتو  شههدید قههدرت خریههد در اثههر تشههدید بحههران اقتصههادی و پههائینتورم سنگین، مزدهههای نههاچیز  

هههای مههزدی بهها وجههود کههار ی تب ی دارانههه از نیههروی کههار، نهههام چنههد الیهههبرند؛ بهره کشی بردهو اجتماعی رنج می
ای برابههر، سههلب امنیههت شههتلی بهها قراردادهههای موقههت و محرومیههت از حههق تشهه ج مسههتتج صههنفی و طبتههاتی بههر

شههود. هههای نیههروی کههار اِعمههال میی بخشی جم ههی و مههوثر بهها عوامههج سههرکوب و اسههتیمار در حههق همهههمتابلههه
ی های ناکارآمههد »ت میلههی« و کههاالیی شههدن فزاینههدهمحرومیههت از نهههام جههام  تههامین اجتمههاعی، اعتههراض بههه بیمههه

مشههترک اسههت. رانههت خههواری  هههای کههارگران و مزدبگیههرانی بخشهههای جزئههی در همهههخدمات عمههومی بهها تفاوت
ی تخصههیص منههاب  سههازمان ی فرهنگیههان در نحههوههای بازنشسههتگی، در صههندوق ذخیههرهو غههارتگری در صههندوق

هههای ها، در اختصاصههی سههازی داراییی ناسههالم همسههان سههازی حتههوق و مسههتمریتههامین اجتمههاعی و شههیوه
اری خههدمات عمههومی، در نپههرداختن عمومی به نههام واگههذاری بههه بخههش خصوصههی و خصوصههی سههازی، در بههرون سههپ

دسههتمزدهای نیههروی کههار و مزایههای شههتلی، در عههدم تخصههیص ام انههات آمههوزش مجههازی بههرای کودکههان و تههرک 
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هههای مهمههی از نیههروی کههار صههن ت، خههدمات، بهداشههت، تحصیج کودکههان، همههه و همههه از دردهههای مشههترک بخش
 .و محرومان کشور است  آموزش و پرورش کشور و همچنین عموم بازنشستگان و زحمت شان

 
ی رانههت و غههارت از ام ههان دسترسههی بههه واکسههن کرونهها در حههالی کههه وابسههتگان حاکمیههت و برنشسههتگان سههفره

هههای مختلههف مههزد و مسههتمری بگیههران و کسههانی کههه حتههی از داشههتن درآمههدی محههروم هسههتند، از برخوردارند، گروه
ار کرونههایی و واکسههن پههولی وارداتههی بخههش خصوصههی ی نههان در ازای جههان در شههرای  کشههتقربانیان اصههلی م ادلههه

  .هستند

 
ههها حتههوق و مسههتمری بگیههر کشههور هنههوز از های مطالبههاتی میههان میلیوناگههر چههه آگههاهی بههه ایههن فصههج مشههترک

سههط  خودسههامان یههابی و حضههور مسههتتج گسههترده در جنههبش مطالبههاتی فاصههله دارد، امهها در عههوض شههاهدیم کههه 
عهههیم کههار، سههالمت و آمههوزش بههه شهه ج روزافزونههی اهمیههت اتحههاد سراسههری  نیروهههای آگههاه در جنههبش اکیریههت

ها را دریافتههه و آرایههش مبههارزاتی متناسههب بهها ی ایههن فصههج مشههترکهای مختلف نیههروی کههار کشههور بههر پایهههبخش
 .کنندآن را پیگیری می

 
زنههدگی، نههاگزیری همین جهت گیری نیروهای آگههاه و همههین پیگیههری آنههان در کنههار تحمههج ناپههذیرتر شههدن شههرای  

هههای مختلههف مههزد، حتههوق و مسههتمری بگیههران بههرای جلههوگیری از سههتو  دسههت زدن بههه اعتههراض در میههان بخش
هر چه بیشتر سط  م یشت و نههاتوانی حاکمیههت در پاسههخ بههه مطالبههات برحههق مههردم، از عوامههج اصههلی تشههدید فشههار 

  .بر ف الین کارگری، م لمان و کنشگران جنبش های مطالباتی است

ر برابههر حههق طلبههی و عههدالت خههواهی مهها پاسههخی جههز تهدیههد، ارعههاب، پرونههده سههازی، زنههدان، شههالق و شهه نجه د
اند. صههف کههار، آمههوزش و عههدالت اجتمههاعی در کنههار مبههارزه بههرای آمههوزش رایگههان، لتههو ندارند و هرگههز هههم نداشههته
اعی، حههق کههار، مسهه ن هههای اقتصههاد، برخههورداری همگههان از تههامین جههام  اجتمهه ی بخشخصوصی سههازی در همههه

های کارآمههد، سههالمت همگههانی و اجههرای درسههت همسههان سههازی حتههوق بازنشسههتگان، همزمههان بههر اجتماعی، بیمههه
ی زنههدانیان سیاسههی و عتیههدتی، ی ف ههالین کههارگری و م لمههان دربنههد، همهههقیههد و شههر  همهههی آزادی بیمطالبههه

کنههد. امسههال هههم در روزهههای تاکیههد میحههق ایجههاد تشهه ج مسههتتج صههنفی و طبتههاتی و حههق تجمهه  و اعتههراض 
  .کنیمیازده و دوازده اردیبهشت مطالبات مشترک خود را بار دیگر مطرح می

 نشینیم تا حق خود نگیریم/ از پا نمی

 
 ۱۴۰۰/٢/۱۰ اتحاد بازنشستگان

====================================================== ====== 

 
 مشــکالت و معتــالت کــارگران در زمینــه هــای م تلــ، کــاری روز جهــانی کــارگر و بــه بهانــه

 
محور، قراردادهههای ی سههرمایههای اقتصههادی افسههار گسههیختهی امههروز کههارگران بههه مههدد سیاسههتاز مش الت عمههده

  .باشدتحمیلی سفیدامضا می

گههان راحتی و در واقهه  بهها گروسههت بهها حمایههت دولههت، مجلههس و نهادهههای امنیتههی، کارفرمایههان بهههمههدت مدیدی
ماهههه بههه اذیههت و آزار و ایجههاد اسههترس در میههان هههای سفیدامضهها و یوگههرفتن کههارگران، بهها توسههج بههه قرارداد

ی اخههراج بههر اند. هههر روز سههایهکارگران و نیز ایجههاد وحشههت همیشههگی از اخههراج، آنههها را بههه بردگههی مطلههق واداشههته
  .کندفراز سر آنان تهدیدشان می
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خودی خههود باعهه  تههرس و یشههتر کههارگران مهههاجر و غیههر بههومی هسههتند، ایههن بهههدر شهرهای بزرگ و صههن تی کههه ب
اعتمادی کارگران نسبت بههه همههدیگر شههده و کارفرمایههان دقیتهها ایههن روش را بههرای خههاموش کههردن کههارگران بههه بی

سههت کههه از جانههب کارفرمهها و حمایههت نهادهههای دولتههی، اوج اسههتیمار ایکههار مههی برنههد. عههدم امنیههت شههتلی حربه
ها، خانهههای ماننههد خیا اصههطالح زیههر پلههههههای کوچههو و بهران را آش ار کههرده اسههت. امهها در دیگههر سههو، کارگاهکارگ

بندی و ال ترونی ههی را داریههم کههه بههه شهه لی دیگههر، کههارگر را از زنههدگی انسههانی محههروم ها، صههنای  بسههتهکفاشههی
ی و تههورم هههر روزه اغلههب بهها دریههافتی کههم شههدت زیههر فشههار زنههدگکنند. در این واحدهای تولیههدی زنههان کههارگر بهمی

داری صههحه فرسهها هسههتند، و بههار دیگههر بههه سههتم مضههاعف بههر زنههان در جهههان سههرمایهمجبور به کار سههخت و طاقت
 شود.گذاشته می

دهههد های متفههاوتی بههه اسههتیمار ادامههه میاندیشههد، بهها حیلهههداری تنههها بههه ارزش اضههافی و سههود میاز آنجا که سرمایه
فرسهها ی ابدی برای تولید منبهه  درآمههد سرشههار، بهها بردگههی مطلههق و بههدون هههیچ ت هههدی، بههه بنههد کههار طاقتو زندانیان

 .شوندکشانده می

  .ی کارگران استداران وگماشتگان آنها ثروت و غارت وحشیانهدر سراسر ایران موق یت ف لی برای سرمایه

  .گیردهدید صورت میها اغلب با تاخیر و قطره چ انی و تو اما در خصوی پرداختی

گیرنههد کههه بهها پیونههدهای خههای کارشناسههان داران گماشتگانی تحت نههام مشههاور و یهها مههدیر بههه کههار میاغلب کارخانه
اصههطالح بههه صههورت قههانونی کههارگران شههاکی و م تههرض را بههه انههد کههه بهادارات کههار و بیمههه را در خههدمت گرفته

  .کنندو... تهدید میاخراج و مح ومیت تحت عناوین علیه امنیت عمومی  

 ...این موارد گوشه ای از ستم های ناروا بر کارگران ایران است و همچنان هم ادامه دارد

 باد_گرامی_کارگر_جهانی_روز#

 اتحاد بازنشستگان 

@etehad_bazn 

====================================================== ====== 

 
کــارگری و کــارگران ســاختمانی اهــل برگــزاری روز جهــانی کــارگر توســ  تعــدادی از فعــالین 

 کامیاران و کرمانشاه

 

در ایههن مراسههم ضههمن تبریههو ایههن روز توضههیحاتی در بههاب حتههوق پایمههال شههده کههارگران از پروسههه کههار و تولیههد و 
نیز پایین بههودن دسههتمزدها ،مسههائج بیمههه کههارگران فصههلی و افههزایش حههق بیمههه هههای تههامین اجتمههاعی و ضههرورت 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn
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ری ایههراد شههد سههپس چنههد نفههر از کههارگران در مههورد وضهه یت خههود و مشهه ج تراشههی هههای تش الت مسههتتج کههارگ
 در.کردنههد بحهه  صههنفی هههای انجمههن ،ناکارآمههدی ای حرفههه فنههی و کههار ەپی در پی سههازمان تههامین اجتمههاعی و ادار

 و صههنفی هههای انجمههن وظههایف ت یههین بهها رابطههه در کههارگران خههود مسهههولیتی بههی و کههاری کههم بههه اشههاراتی ادامههه
طبتههاتی  مناسههبات رونههد ایههن اسههت آشهه ار همگههان بههر کههه همچنههان. گرفههت صههورت م یشههتی روزانههه مشهه الت

بخشی از زندگی روزمره انسههانها گشههته و بههرای رفهه  تب ههی  و نههابرابری هههای درون جام ههه مهها نیازمنههد پههی گیههری 
 .مستمر احاد بخش های کارگری هستیم

 زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

====================================================== ====== 

  !! وزت مبار  کارگر زندانیر

 (محمد حبیبی )عتو کانون صنفی معلمان از: 

 
صههدایش کمههی خههش دارد.گههرم و اسههت گیرا.میههج طبهه  جنههوبی اش .بهها همههان سههالم اول ؛آدمههی را جههذب مههی 

 .کند.انگار رفیق گرمابه و گلستان

ان در اویههن ،اگههر چههه کوتههاه ،امهها رد پههایش را گذاشههت در خههاطرم. تههازه از انفههرادی امههده بههود . از همههان دیههدار اولمهه 
  یو انفرادی طوالنی

امان از این انفرادی های طههوالنی کههه ذهههن پههر مههی شههود از همههه خههاطرات زنههدگی.تا خههالی شههود ،زمههان مههی بههرد 
ام شههود ایههن خیههال الیتناهی.امهها مگههر مههی .تو هههی راه میههروی در هواخههوری و هههی چههرخ میزنههی در گذشههته تهها تمهه 

  .شود؟ زمان می برد

 وقتی پرسید :بی اری اذیتم می کند.اش الی دارد اینجا مشتول کارشوم؟

 .فهمیدم اش .برای او که همه عمر کار کرده بود برای گذران زندگی ،کار خالی می کرد انبان ذهن اش را

 .چه اش الی دارد.گفتم نه 

دم تههالش هههر روزه اش را .خیلههی زود پیشههانی اش بههه عههرق مههی نشسههت و صههدای خههش مشههتول شههد و مههن میدیهه 
 .خش نفس هایش شنیده می شد.اما کار می کرد بدون گالیه

وقههت هههای بی ههاری چههرخ مههی زدیههم در حیهها  کوچههو هواخههوری ،سههیگاری مههی کشههیدیم و گهه  مههی زدیههم .ان 
 .موق  ها هنوز شاپور احسانی راد بود

زمههان مههی گذشههت تهها درسههت ی سههال و نههیم ب ههد دیههداری کنههیم کههه سههرآغاز رفههاقتی پایههدار خیلی زود رفت و بایههد  
 .شود.بشود عمو شاپور

 ...در تهران بزرگ بود که هم بند و هم اتاق و هم سفره شدیم.رفیق گرمابه و گلستان ،اینبار بدون انگار

دتر از گذشههته اسههت.حمام صدایش خههش دارد و میههج همیشههه مههی خنههدد.از شههرای  بنههد مههی پرسههم کههه مههی دانههم بهه 
های همیشه سههرد در بهههار و تابسههتان و قط ههی اب هههر روزه حتههی بههرای ده ساعت.حشههراتی کههه نمههی گذارنههد شههب 

 .ها و در اندک س وت روزانه کمی راحت باشی

 .می دانم پیرمرد اذیت می شود اما میج همیشه می خندد
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 .پدری برای بچه های آبانی بی اختیار ذهنم می رود به روزهای گذشته. به مهربانی های

 .میوه ها را ی ی ی ی پوست می کند و می گذارد زیر تختش.سهم هر کداممان راجدا

 ...می گردد، ی ی ی ی تا پیدایمان کند و سهممان را بدهد.سهم من ،سهم علیرضا ،متین ،پویا

 .مواظب است،سهم هرکس نه کم شود و نه زیاد.برابری مطلق

امهها  عمههو بچههه ههها خودشههان تمیههز مههی کننههد. اتاق را تمیز می کنههد ،اعتههراض مههی کههنم کهههوقتهایی که جارو بدست 
 ...ی دنده مطلق  کار خودش را می کند.  گوشش بده ار نیست.

با این پیرمرد دوسههت داشههتنی ،شههاپور احسههانی راد،روزهههای زیههادی کتههاب خوانههدیم و راه رفتههیم و گهه  زدیم.بهها ایههن 
یم کههه همیشههه درصههف اول کههار و تههالش اسههت ، همیشههه آن جلههو ایسههتاده پیرمههرد زنههدگی کههردیم و نگههاهش کههرد

است برای اعتراض .اما نه برای خههود کههه بههرای منههاف  جمهه  . ان هههم بههی سههرو صههدا ، بههی هههیچ نیههازی بههه هیههاهو 
 .ی رسانه

ه نگاه کردیم و یاد گرفتیم و فهمیههدیم کههه اصههالت بههه قههدمهای اسههتوار اسههت ،حتههی اگههر شههانه هایههت بههه جبههر زمانهه 
  ...یاد گرفتیم که اصالت ی نی بی نیازی از سوت و کف های مجازی .کمی خم باشد

حاال از راه دور به پاس اسههتواری قههدم هههایش کههاله از سههر بههر مههی داریههم و زیههر لههب زمزمههه مههی کنههیم : کههه روزت 
  مبارک پیرمرد دوست داشتنی .روزت مبارک کارگر زندانی

 گرامی_اسماعیل#  راد_احسانی_شاپور#  زندانی_کارگر#

 گرکار_جهانی_روز#

 حبیبی_محمد#

@edalatxah 

====================================================== ====== 

ــارگر  ــه  ۱۴۰۰قطعنامــه روز جهــانی ک ــاه م ــارگری  – ۲۰۲۱اول م ــای ک ــارگران و خــانواده ه ک
مریــوان، کامیــاران، پــاوه، بوکــان، سردشــت، مهابــاد، اشــنویه و   شهرهای: ســنندج، کرمانشــاه،

 نقده

رویم کههه تشههدید بحههران اردیبهشههت( روز جهههانی کههارگر مههی ۱۱امسههال در شههرایطی بههه اسههتتبال اول مههاه مههه )
گیری ویههروس کرونهها، تمههامی زوایههای زنههدگی کههارگران و فرودسههتان جهههان ااعاههم از کههار داری و همهههجهانی سههرمایه

 . شت و امنیت جانی آنان را در م رض فروپاشی قرار داده استو م ی

ی کههارگر ههها بههار سههنگین وضهه یت موجههود را بههر دوش طبتههههههای حههامی آنداران و دولتدر چنین شرایطی سههرمایه
هههای موجههود را همچههون فرصههتی مناسههب جهههت هههر چههه ، و بحرانهای فرودسههت جام ههه انداختهههو الیههه

 .اندکارگر جهانی کرده یتر کردن طبتهحتوقبی

گسههیخته و سههیر صهه ودی قیمههت کاالهههای اساسههی و مههورد نیههاز  پیههرو چنههین وضهه یتی در ایههران نیههز تههورم لِجههام 
ی مردم، همراه بهها دسههتمزدهای چنههد برابههر زیههر خهه  فتههر و در عههین حههال پرداخههت ن ههردن بههه موقهه  همههین روزانه

ی کههارگر و اقشههار فرودسههت جام ههه تحمیههج اکیریههت طبتهههای را بههه سههابتهدسههتمزدهای نههاچیز، فتههر و فالکههت بی
های های اجتمههاعی )همچههون افههزایش خشههونتی آسههیبسههابتهکههرده اسههت. بههر مههتن چنههین اوضههاعی گسههترش بی

 .های کارگری را در سراشیب ستو  قرار داده استهاس ناموسی( زندگی و هستی خانوادهخانگی و قتج

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
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های حیههاتی آن ی مرگبههاری را بههر جام ههه گسههترانده، و شههریانرونهها سههایهی ویههروس کحههال شههیوع گسههتردهدر همان
اسههت. اب ههاد واق ههی شههیوع  تر از هههر زمههان دیگههری کههردهم یههوب حیههات اجتمههاعی را م یههوب یرا مسههدود و چرخههه

ی کههادر پزشهه ی و پرسههتاران، وقفههه  های بههیها و جانفشههانیاین بیماری چنان گسترده اسههت کههه بهها وجههود فههداکاری
بار بههه روشههنی ناکارآمههدی، ضهه ف کنههد. ایههن اوضههاع فاج هههبار آن خودنمههایی میهنههوز هههم پیامههدهای فاج ههه

های مختلههف ح ههومتی در متابلههه بهها ایههن بحههران مرگبههار را نشههان مههدیریت، و در یههو کههالم درمانههدگی دسههتگاه
های الزم، همههراه بهها تههامین هزینههههای  داران اگههر نتوانسههت بهها اِعمههال قرنطینهههدهد. دولت تههدبیر و امیههد سههرمایهمی

ی ویههروس کرونهها شههود، های بهداشههتی مههان  شههیوع گسههتردهزنههدگی مههردم، تهههمین ملزومههات رعایههت دسههتورال مج
ی واکسههن، مههردم ایههران را بیشههتر در م ههرض خطههر ی الزم بههرای تهیهههاکنههون هههم بهها اِمتنههاع از اختصههای بودجههه
داری را و اصههج تتههدم اولویههت سههود اسههی گسههترده وارونگههی نهههام سههرمایهابتالء به ایههن بیمههاری قههرار داده، و در متی

 .دهدترین ش ج نشان میسرمایه بر نیازهای انسانی و اجتماعی را به عریان

ایههم، بههه ایههن اوضههاع فالکتبههار از اینههرو مهها کههارگران همههانطور کههه بهها اعتصههابات و اعتراضههات خههود نشههان داده
داران بههه مهها تحمیههج کههرده اسههت کههه بحههران کرونهها تحههت حاکمیههت سههرمایهاقتصادی و بههه ایههن شههرای  مرگبههاری 

تم ههین نخههواهیم کههرد، و تخههم نارضههایتی و انزجههار خههود را در بسههتر همههین مبههارزات جههاری خههواهیم پاروارانههد؛ تهها 
فبار کنههونی را پایههان بخشههیده، و روزهههای بهتههر و  پیامههد آن، و در پرتههو اتحههاد و همبسههتگی طبتههاتی، اوضههاع ااسهها

 .تری را خلق نمائیموشنر

داریم: تهها زمههانی کههه ایههن نهههام ظالمانههه حههاکم اسههت حتهها یههو لحهههه از  اعههالم مههی ًدر پرتو چنین راهیافتی مهها قویهها
ههها دسههت نخههواهیم کشههید، هههای حههامی آنداران و دولتهای بههر حههق خههود بههه سههرمایهمبارزه برای تحمیج خواسههته

 .د را متحدتر خواهیم نمودو در دل همین مبارزات روزمره صفوف خو

هههای اقتصههادی و اجتمههاعی، همههراه بهها بههر کسههی پوشههیده نیسههت کههه ت میههق شهه اف طبتههاتی و گسههترش نابرابری
ی ان ههار ناپههذیر نهههام ی زمههین محصههول و زائیههدههای طبی ههی و گرمههایش کههرهبوم نههابودی منههاب  و زیسههت

تاههری را بههه همگههان خواهههد نمایانههد. لههذا همبسههتگی تیرههههای بسههیار داری بوده، و بهها تههداوم حاکمیههت آن افقسرمایه
توانههد پایههانی بههر گرسههنگی و فتههر و فالکههت، ی کههارگر در برابههر ایههن نهههام سههرا پهها گندیههده میالمللههی طبتهههبین

 .تاُمینی باشدبردگی، بیماری و بی

پایههانی را هههای بیات و ثروتچرخههانیم و نِ امهه هههای تولیههد را میهای توانمنههد خههود چرخها و اندیشهههمهها کههه بهها دسههت
داری سههر سههازیم؛ مهها کههه بانهه  آزادی و مسههاوات را رسههاتر از سههرمایهمنههدی بشههر میجهههت خوشههبختی و بهره

ی بشههر را خلههق کههرده، و تمههامی آثههار شههوم نهههام حههاکم را از سههیمای تههوانیم نهههام شایسههتهدهیم، خههود نیههز میمههی
 .رنجور جهان پاک نمائیم

کننههدگان ایههن قط نامههه، در شههرای  امسههال سیاسههت کههارگران را در قبههال وضهه  موجههود اعههالم از اینههرو مهها امضههاء 
می نیم. ما این توق ات و خواسته ها را نههه فتهه  بههرای کههارگران بل ههه بههرای تمههامی جام ههه خواسههتاریم. فراخههوان مهها 

ایههن توق ههات و  طلههب حههولایجههاد بیشههترین همبسههتگی و سههازمانیابی و ابت ههار مبههارزاتی کههارگران و مههردم حق
 .ها استخواسته

 :داریمدر اول ماه مه امسال اعالم می

ویههروس کرونهها بایههد بهها سیاسههت قرنطینههه و تههامین ملزومههات آن توسهه  دولههت کنتههرل شههود. واکسیناسههیون  -۱
 .رایگان عموم شهروندان با استاندارد جهانی بسرعت اجرا و تضمین شود

ردم، تههامین نیازهههای حیههاتی زنههدگی اسههت. دولههت موظههف اسههت پاسههخ فههوری بههه فتههر و گرسههنگی دامنگیههر مهه  -٢
 . لوازم زندگی و م یشت مُ فی تمامی آحاد جام ه را تامین نماید

داران را تحمیههج گرسههنگی و مهها وحههداقج دسههتمزد” اعههالم شههده از جانههب دولههت حههامی کارفرمایههان و سههرمایه -٣
کنیم؛ و را بههه شههدت مههردود و مح ههوم مههیآنهههای کههارگری دانسههته، و مههرگ تههدریجی بههه کههارگران و خانواده

داریم؛ و دسههتمزدهایی کیفرخواسههت خههود را بههر علیههه دسههتمزدهای زیههر خهه  فتههر، و دسههتمزدهای م وقههه اعههالم مههی
 .ی انسان امروز را خواهانیممتناسب با شرای  موجود جهت حصول زندگی درخور و شایسته

ی در سههال گذشههته داشههته اسههت. بی ههاری زنههدگی های بههزرگ و کوچههو سههیر صهه ودبی ارسههازی در شههرکت -۴
 .کند. لذا اخراج و بی ارسازی باید ممنوع شودهای کارگری را تهدید میکار و خانوادهمیلیونها انسان آماده به
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کار را تههامین های بی ههار و آمههاده بهههدولت موظف است کههار یهها پرداخههت بیمههه بی ههاری مُ فههی بههرای همههه انسههان -۵
 .نماید

نشههینان، کودکههان کههار ی افههراد فاقههد سههرپناه هسههتیم. حاشیهن تههامین مسهه ن مناسههب بههرای همهههخواههها -6
ها، دستفروشههان، م تههادین، کههارگران بخههش بازیافههت زبالههه عمههدتاً بههی خوابههها، ماشههینههها، گورخوابخواب،کارتُن

کنههد. مهها کههارگران ایههن یهههای خههارج از محههدوده را بهها بولههدوزر ویههران م مس ن هستند؛ و در عین حههال دولههت آلونو
کنیم و دولههت را موُظههف بههه تههاُمین مسهه ن مناسههب ایههن شهههروندان بهها رعایههت اقدامات ضههد انسههانی را مح ههوم مههی

 .دانیمحرمت انسانی آنان می

ها و احضههارها و تهدیههد و بازداشههت ف ههالین کههارگری و اجتمههاعی ادامههه دارد. مهها خواهههان توقههف بازداشههت -٧
ها و لتههو مجههازات اعههدام نههدانیان سیاسههی فههوری بایههد آزاد شههوند. خواهههان توقههف اعههدام ها هسههتیم .زسههرکوبگری

 .هستیم

 و اتحههاد بههر. می نههیم حمایههت قاط انههه  از مبههارزات بازنشسههتگان، م لمههان، زنههان و جوانههان و مههردم زحمههت ش -8
 اجتمههاعی هههایجنبش دیگههر و جههوان نسههج و دانشههجویان زنههان، م لمههان، جنههبش بهها کههارگری جنههبش همبسههتگی

سههازی پرونده و سههرکوب اِعمههال و محههدودیت و فشههار  کنیممههی اعههالم  و فشههرده،پای طلههب حههق و تب ههی  ضههد
 .ها باید ممنوع شودهای مستتج آنها وتش جعلیه ف الین این جنبش

کنیم، و بههر توقههف باران در سیسههتان و بلوچسههتان را مح ههوم مههیقتههج و کشههتن کههولبران در کردسههتان و سههوخت -٩
 .  های زحمت ش تامین و تضمین شودکنیم؛ لذا باید امنیت و م یشت این انساناین جنایات پافشاری می

های ن ادپرسههتانه دولههت و کارفرمایههان در قبههال کههارگران مهههاجر افتانسههتانی از جملههه اخههراج و نههدادن سیاسههت -۱۰
ی سههاکنین ایههران بایههد بههدون کنیم .کلیهههیها را قویههاً مح ههوم مهه ها و عههدم پههذیرش در بیمارسههتانهیچ ام انی به آن

 . تب ی ، از م یشت و منزلت و سالمتی و بهداشت ی سان و همگانی برخوردار باشند

خواهههان تضههمین برابههری کامههج زن و مههرد و رفهه  تب ههی  از زنههان در تمههامی شهههونات زنههدگی اقتصههادی  -۱۱
 تاکیههد مشههابه کههار قبههال در مههرد و زن بههرای برابههر حتههوق و دسههتمزد پرداخههت بههر  اجتمههاعی و سیاسههی هسههتیم، و

 .کنیممی

ای کههارگران ما بر آزادی بیههان و عتیههده، تشهه ج و تحههزب، اعتصههاب، اعتههراض و تجمهه  بههه عنههوان حتههوق پایههه -۱٢
ی کههارگران اسههت را داشههت ایههن روز کههه از حتههوق اولیهههکنیم؛ و ت طیلههی روز اول مههه و گرامیو مههردم پافشههاری مههی

 .خواهانیم

ا بههر آمههوزش و پههرورش رایگههان و همگههانی در تمههامی سههطوح تحصههیلی تاُکیههد ورزیههده، و ایجههاد شههرای  مهه  -۱٣
ی وشههاد” هههای کههارگری را خصوصههاً در بحههران کرونهها خواهههانیم؛ و اسههتفاده از برنامهههمناسب بههرای فرزنههدان خانواده

آمیههز ا ضههد انسههانی و تب ی ردسههتان بههه آن ی آمههوزش را بهها توجههه بههه عههدم دسترسههی بسههیاری از تهیدر ارائههه
 دانیممی

در پایههان مهها صههمیمانه بههه تمههامی پزشهه ان و پرسههتاران و کارکنههان کههادر درمههان، بههه کههارگران بخههش نهافههت، 
و حمههج و نتههج و بههه کههارگران مراکههز تولیههد مههواد غههذائی و بهداشههتی کههه در صههف اول نجههات  راننههدگان آمبههوالنس

یم. چههرا کههه در بحههران کرونهها بههار دیگههر بههر همگههان ثابههت شههد ایههن فرسههتانههد درود میدهنههدگان جام ههه جهانی
 . داران استیمارگرها و سرمایهاند که ناجیان جهان هستند، نه دولتکارگران و انسان دوستان

ی کههارگر جهههانی داریم. بهها جنههبش طبتههههایمان در سراسههر جهههان روز کههارگر را گرامههی مههیایهمراه بهها هههم طبتههه
داری ی جهههان بخشههی از مبههارزه علیههه سههرمایهکنیم. مهها خههود را در هههر گوشهههو همبسههتگی مههی  سرنوشههتیاعالم هم

هههای کههارگری و محرومههان و کسههانی کههه دانیم. مهها بهها خانوادهو تالش برای ایجههاد جهههانی آزاد و برابههر و مرفههه مههی
هبههود داریههم .اول مههه را کنیم. بههرای بیمههاران آرزوی سههالمتی و بقربههانی بیمههاری کرونهها شههدند، اعههالم همههدری مههی

 . ی کارگر ایران و جهان تبریو میگوئیمبه طبته

 زنده باد اول مه

 ٢۰٢۱مه    -۱۴۰۰زنده باد همبستگی جهانی طبته کارگر اردیبهشت  

کههارگران و خههانواده هههای کههارگری شهههرهای: سههنندج، کرمانشههاه، مریههوان، کامیههاران، پههاوه، بوکههان، سردشههت، 
 مهاباد، اشنویه و نتده
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 ====================================================== ====== 

 ۱۴۰۰ کارگر جهانی روز مناسبت به عمومی  قطعنامه

 

امسال ما کههارگران، م لمههان، بازنشسههتگان و همههه حتههوق بگیههران زحمههت ش، بی ههاران و همههه محرومههان جام ههه در 
 کههه  اول مههاه مههه روز جهههانی کههارگر، کیفههر خواسههت خههود را در برابههر بانیههان سههتم قههرار میههدهیم  حالی بههه مناسههبت

 کههوچ ترین نبههود و م یشههتی و اقتصههادی  الینحههج  و  شههمار  بههی  مصههائب   و  کرونهها  ویههروس  از  ناشههی  وحشههت  و  مرگ
 چنههان جهنمههی، وضهه یت ایههن برابههر در ح ههومتگران آمیههز جنههون تفههاوتی بههی  و  موجههود  شههرای   بهبود  برای  ای  روزنه
 تههوده مهها بههرای کههه اسههت  تراندهگسهه  کشههور سراسههر در انسههان میلیونههها  نیسههت  و  هسههت  سههر  بههاالی  بر  را  خود  سایه
 و متحههد نیههروی بههه وضهه یت ایههن ش سههتن هههم در جههز ای چههاره ایههران مههردم  رنجدیههده و زحمههت ش کههارگر، هههای

 .است  نگذاشته باقی  اعتراضاتمان  سراسری

شههاهد و نههاظر آن هسههتیم نههه تنههها بههی تفههاوتی ح ههومتگران در برابههر شههرای  موجههود، در این بین آن چیزی کههه مهها  
بل ه تالش دیوانه وار آنان برای حف  و بتایشههان بههر تخههت قههدرت و رقابههت بههر سههر آن، و بنههد و بسههت بهها قههدرتهای 

 .بزرگ جهانی و رقیب، به هر قیمتی است

 ۵٧  سههال پههس از انتههالب ۴٣از گذشههت نزدیههو بههه در یو کالم، آن چیزی کههه امههروز بههر مهها مههردم ایههران و پههس 
ام ههه ای بههزرگ بهها دارا بههودن خیههره کننههده تههرین ثروتهههای زیههر ج تبههدیج و خیانههت جههز چیههزی اسههت شههده تحمیههج

 .زمینی و مناب  انسانی به زمینی سوخته از سوی اقلیتی ستمگر نیست

ای نمیههدیم « بههه شهه ارهای عمههومی بههه همههین دلیههج اسههت کههه شهه ارهایی از قبیههج«از بههس دروغ شههنیدیم، دیگههه ر
در اعتراضههات جههاری تبههدیج شههده اسههت و مههی رود تهها تحههریم نمایشههات مشههمهزکننده انتخابههات، تههوده ای و 

 .سراسری گردد

بههرای مهها اول مههاه مههه روز جهههانی کههارگر و روز م لههم و دیگههر روزهههای تههاریخی دیگههر نمیتوانههد صههرفا گرامیداشههت  
 ایههن تههداوم  بههه تههن و نیسههتیم بههرده مهها  یفههر خواسههت مههان در برابههر سههتمگران باشههد.چنین ایام ستودنی و یا اعالم ک

 .خواهیم دادن  وض یت

ح ومتگرانی که از طریههق سههرکوب و سههاز و کارهههای حههاکمیتی بههر بههاالی سههر مههردم بههه غههارت و چپههاول ثروتهههای 
ننههد کههه نیههروی متحههد اجتمههاعی و اسههتیمار گسههترده کههارگران و حتههوق بگیههران زحمههت ش مشههتول هسههتند بایههد بدا

 .کارگران و دیگر مزدبگیران زحمت ش در متابج شرای  موجود با قدرت خواهد ایستاد

از اینرو، ما تش لها و گروه های امضا کننههده ایههن قط نامههه بهها هشههدار بههه ح ههومتگران بههرای پایههان دادن بههه شههرای  
 سههر کالفههی  بههه  کشههور  اجتمههاعی   یاسههیموجود که بطور غیر قابههج ان ههاری در تمههامی ارکههان زنههدگی اقتصههادی و س

میلیههونی را در فراینههد فروپاشههی و اضههمحالل قههرار داده  هشههتاد  ای  جام ههه  و  شههده  بههدل  العههالج  بسههتی  بههن  و  گم  در
 بههرای را خههود حههداقلی خواسههتهای متحدانههه، و سراسههری اعتراضههات  اسههت ضههمن تاکیههد بههر سههازماندهی عاجالنههه

 :میداریم  اعالم  زیر شرح به انسانی حتوق  ترین ای  پایه  ضمینت بر  مبتنی و نوین ای  جام ه به دهی  ش ج

https://2021may1.wordpress.com/2021/04/29/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/
https://2021may1.wordpress.com/2021/04/29/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/
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 ۱٢افههزایش فههوری حههداقج حتههوق کههارگران، م لمههان و دیگههر مزدبگیههران شههاغج و بازنشسههته بههه بههاالی   -۱
میلیون تومان در ماه و پرداخت بیمه بی اری بههه کههارگران و جوانههان آمههاده بههه کههار بههه میههزان حههداقج مههزد، دسههتمزد 

کارفرمههایی وشههورای عههالی  -یگههر مزدبگیههران زحمههت ش بایههد توسهه  خههود آنههان ت یههین و نهههاد دولتههیکههارگران و د
 .کار” باید منحج گردد

فههوراً و بههه صههورت رایگههان و همگههانی انجههام گیرد.مراکههز کههاری از جملههه کارخانههه ههها  واکسیناسیون کرونا بایههد  -٢
ش شههیوع بیمههاری ت طیههج شههده و حتههوق ایههن ایههام و و کارگههاه ههها، ادارات و سههایر محههی  ههها در دوره هههای افههزای

بیمه بی ههاری بههه تمههام کههارگران و کارمنههدان پرداخههت گههردد.همچنین تمههامی زنههدانیان مههی بایسههت تهها پایههان دوران 
 .بحران کرونا یا آزاد گردند و یا به مرخصی فرستاده شوند

جههازات اعههدام و شههالق، لتههو کلیههه پایههان دادن بههه امنیتههی کههردن اعتراضههات سیاسههی، صههنفی و مههدنی، لتههو م  -٣
خههواه و برابههری طلههب و آزادی بههی قیههد و هههای آزادیاح ههام صههادره علیههه ف ههاالن کههارگری، م لمههان و دیگههر جنبش
 .شر  همه کارگران، م لمان و ف االن سیاسی و اجتماعی در بند

 ، اندیشههه و بیههان، های مسههتتج، اعتصههاب، اعتههراض، راهپیمههائی، تجمهه آزادی بههی قیههد و شههر  ایجههاد تشهه ج -۴
 .احزاب و مطبوعات

پرداخت فههوری مطالبههات م ههوق کههارگران، بازنشسههتگان، م لمههان و کارمنههدان بخههش خصوصههی و دولتههی همههراه   -۵
 .با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری عدم پرداخت حتوق و مزایا

ر نههوع اسههتخدام غیههر مسههتتیم و غیههر رسههمی، ها، پایههان دادن بههه ههه تههامین امنیههت شههتلی و توقههف اخههراج سههازی -6
برچیههده شههدن قراردادهههای موقههت و شههرکت هههای تههامین نیههروی انسههانی و پیمان ههاری، لتههو قههوانین منههاطق آزاد 

 .تجاری و وی ه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ بیمه کارگران ساختمانی

تههامین اجتمههاعی و دیگههر  های بازنشسههتگی، سههپردن اختیههار صههندوق سههازمانقطهه  دسههت دولههت از صههندوق -٧
های صههندوقهای بازنشسههتگی بههه هیههات امنههایی از نماینههده هههای منتخههب اعضهها، محاکمههه غههارتگران صههندوق

 .(های وارده به اعضا، التای فروش سهام شرکتهای تاب ه تامین اجتماعی )شستابازنشستگی و جبران خسارت

بانههدهای مافیههایی وابسههته بههه مراکههز قههدرت غههارت و چپههاول منههاب  عمههومی و تخریههب محههی  زیسههت توسهه    -8
باید فورا متوقف شود. به کلیه طرح های ضههد محههی  زیسههتی از جملههه تخریههب جنگههج ههها، کههوه خههواری، تجههاوز بههه 
حریم دریا توس  ارگههان هههای نهههامی و دولتههی و هرگونههه طههرح غیههر کارشناسههی انتتههال آب بههه فههالت مرکههزی کههه 

مین آب مصههرفی مههورد نیههاز کارخانجههات فههوالدی مت لههق بههه نهادهههای قههدرت به بهانه تامین آب شرب امهها بههرای تهها
 .و مافیای فوالد است باید فورا پایان داده شود

ممنوعیههت کههار کودکههان و فههراهم کههردن ام انههات زنههدگی و تحصههیج رایگههان بهها بههاالترین اسههتانداردهای  -٩
 .ذهبآموزشی برای همه آنان فارغ از ت لق خانوادگی، جنسیت، قومیت و م 

اسههتخدامهای غیههر رسههمی و پیمههانی از قبیههج حههق التههدریس در آمههوزش و پههرورش و آمههوزش عههالی کشههور  -۱۰
بایههد ممنههوع و بههه اسههتخدام رسههمی تبههدیج گههردد، دانشههگاهها و مههدارس خصوصههی و غیرانتفههاعی برچیههده شههوند و 

یههز و سههازماندهی گردنههد آمههوزش و پههرورش و آمههوزش عههالی کشههور مطههابق بهها بههاالترین اسههتانداردهای جهههانی تجه
 .و تحصیج تا باالترین مدارج آن رایگان باشد

قانون مشاغج سههخت و زیههان آور بایههد پرسههتاران را نیههز در بههر بگیههرد و تمههامی محههی  هههای کههار بهها بههاالترین   -۱۱
 .استانداردهای ایمنی تجهیز گردند

نههان، برابههری کامههج و بههی قیههد و برچیههده شههدن حجههاب اجبههاری و تمههامی قههوانین تب ههی  آمیههز نسههبت بههه ز  -۱٢
 .شر  حتوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی
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بههه رسههمیت شههناخته شههدن حههق شهههروندی بههرای مهههاجرین افتانسههتانی و دیگههر مهههاجران و منهه  هرگونههه   -۱٣
 .اعمال تب ی  آمیز علیه آنان

دولههت سههرمایه داری چههین ی ههی از هههارترین نهههام هههای سههرمایه داری در جهههان اسههت  از آنجهها کههه سیسههتم و -۱۴
و برای کسههب سههود هههر چههه بیشههتر بهها اسههتفاده از قههانون آزاد چپاولگرانههه و اجههازه کنتههرل خههودگردانی بهها اسههتفاده از 

ر و غیههر نیروهای امنیتههی چینههی، شههرای  کههار و زنههدگی بههرای کههارگران و مههردم منطتههه جنههوب بههه مراتههب وخههیم تهه 
انسههانی تههر خواهههد کههرد، بایههد پیمههان واگههذاری منطتههه جنههوب بههه چههین فههورا ملتههی گههردد. هههیچ پیمههان و قههرارداد 

 .مخفی از مردم نباید ان تاد گردد

اول مههاه مههه روز جهههانی کههارگر بایههد ت طیههج رسههمی اعههالم و هههر گونههه ممنوعیههت و محههدودیت برگههزاری  -۱۵
 .مراسم این روز ملتی شود

 صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاهانجمن  -۱

 التحصیالن بی ار دانشگاه رازی کرمانشاهگروهی از فارغ- -٢

 گروهی از ورزش اران رزمی کار کرمانشاه -٣

 گروهی از جوش اران و مونتا کاران شهرک دولت آباد کرمانشاه -۴

 گروهی از رانندگان تاکسی شهرک ظفر کرمانشاه -۵

 رزسندی ای نتاشان الب -6

 گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی ستز -٧

 گروهی از کارگران برق کار ساختمانی ستز -8

 گروهی از کارگران نتاش ساختمانی ستز -٩

 گروهی از کارگران بی ار محله تپه شاف ی ستز  -۱۰

 ستز بردبران   گروهی از کارگران بی ار محله  -۱۱

 ستز  نماال  تپه  گروهی از کارگران بی ار محله  -۱٢

 کریم آباد ستز  گروهی از کارگران بی ار محله  -۱٣

 گروهی از کارگران نانوایی سنندج  -۱۴

 شهریور سنندج  ۱٧گروهی از کارگران کمربندی   -۱۵

 .گروهی از کارگران بی ار خیابان فرح سنندج  -۱6

 گروهی از کارگران دستفروش سنندج  -۱٧

 گروهی از کارگران شهرک صن تی سنندج  -۱8

 دار سنندجروه کوهنوردی زنان خانهگ -  ۱٩

 گروهی از کولبران مریوان  -٢۰



47 

 

 گروهی از کارگران مرغداری مریوان    -٢۱

 گروهی از م لمان مریوان-٢٢

 گروهی از کارگران فصلی نتده  -٢٣

 گروهی از ف الین لتو کار کودکان تهران  -٢۴

 ۴۰۰اردیبهشت ٩

@AnjomanBFK 

 ====================================================== ====== 

ــارگر ــازده اردیبهشــت، روز جهــانی ک ــه، ی ــاه م ــه مناســبت اول م ــران: ؛  ب ــارگری ای ــبش ک جن
 نگاهی از درون

 الهیکاظم فرج 

جای دادن امیههد کههاذب یهها باید امیههدوار بههود. امهها بههه
پشههتوانه و انگیز، امهها بیای وسوسهههی آینههدهوعههده

د بههر مبنههای ناروشن به لحا  چگههونگی تحتههق، بایهه 
تجارب بیش از یههو قههرن جنههبش کههارگری ایههران 

اندازهای ی آن وظهههایف و چشهههمو تهههوان بهههالتوه
توانههد انبههوه جاری را ترسههیم کههرد. ایههن جنههبش می

ی کههارگر و سههایر ی طبتهههجم یههتِ البتههه پراکنههده
بگیران را دربهههر بگیهههرد. چراکهههه مهههزد و حتهههوق

مطالبههات و دسهههتورکار روز ایههن طبتهههه از جملهههه 
تناسههب آن بهها م یشههت یین بههودن مزدههها، عدم پهها
طور کلههی اعتههراض بههه فتههر و شهه اف طبتههاتی، خانوارههها، تهههخیر در پرداخههت مزدههها و بسههیاری از مههوارد دیگههر، و بههه

هههای اعتراضههی تتریبههاً هههرروزه، ههها وتجم مطالبات امروز بخههش غالههب تمههامی مههردم اسههت. گههواه آن، وجههود حرکت
ی حاضههر، تالشههی اسههت در جهههت یههافتن پاسههخ یهها ارگانیههو بهها ی ههدیگر، اسههت. متالههه امهها پراکنههده و بههدون ارتبهها 

یافته نیسههت و چههرا در مههوق یتی ی این پرسههش: »چههرا جنههبش کههارگری مهها هنههوز چنههان کههه بایههد توسهه هطرح دوباره
 ایم؟«این چنین قرار گرفته

 ی کارگر، پرولتاریای جهانی و مطالبات یگانهطبته ه (۱)

پدیههد آوردنههد و همچنههین خواسههته و  ۱886لی کههارگرانی کههه »ی ههم مههاه مههه« شههی اگو را در سههال ی اصهه خواسههته 
ریزی کردنههد، های کههارگری را پایهههسههال پههیش از ایههن در ایههران اولههین اتحادیههه ۱۱۵شهه ار اصههلی کههارگرانی کههه 

س از پیمههودن »هشت ساعت کار روزانههه بهها دریافههت مههزد کههافی« بههوده اسههت. امهها امههروز کههارگران ایههن سههرزمین پهه 
ههها اگههر شههانس اشههتتال داشههته و بی ههار ایههن راه طههوالنی هنههوز هههم در مههوق یتی هسههتندکه بخههش بزرگههی از آن

نباشند، برای تهههمین زنههدگی حههداقلی ناگزیرنههد بههیش از هشههت سههاعت کههار کننههد و گههاه، البتههه بههازهم نههاگزیر، بههرای 
ا خههواهش از کارفرمهها بپردازنههد. هنههوز هههم مشهه ج ی روزانههه بههه رقابههت بهها ی ههدیگر یهه دستیابی به فرصت کار اضههافه

توجهی از آن از ههها نفههر، در حههالی کههه بخههش قابههجی کههارگر ایههران بهها جم یتههی بههالغ بههر میلیوناصههلی طبتههه
[ یهها iتحصههیالت دانشههگاهی و سههطوح بههاالیی از تخصههص هههم برخوردارنههد، داشههتن تشهه ج مسههتتج کههارگری 

ز منههاف  طبتههاتی خههود، از جملههه تحتههق هشههت سههاعت کههار روزانههه و محرومیت از ابزاری اسههت بههرای دفههاع جم ههی ا
 مزد کافی! و در این راه تاکنون بارها و بارها بهای سنگینی پرداخت کرده است.
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 ی کارگر ایرانهای طبتهتولد کارگران صن تی، هویت و خواسته ه (٢)

تههدریج ج گرفههت؛ پههس از آن بهتوسهه  کههارگران چاپخانههه شهه  ۱٢8۵ی کههارگری ایههران در سههال نخسههتین اتحادیههه
های صههنفی اقههدام کردنههد؛ کارگران شماری دیگههر از صههنوف بههرای دسههتیابی بههه مطالبههات خههود بههه تشهه یج اتحادیههه

ها، حمههامی، نههانوایی، سههاختمانی، شهههرداری و هههای چاپخانههه، کفاشههی، داروسههازاتحادیههه از بخش ٩امهها همگرایههیِ 
بههود کههه سههبب شههد کههارگرانِ  ۱٣۰۰های کههارگری ایههران« در سههال ها و تشهه یج »شههورای مرکههزی اتحادیهههبافنههده

عنوان یههو نهههاد مههدنیِ اثرگههذار در های کههارگری« بهههعنوان یههو »طبتههه« و »اتحادیهههایههران نخسههتین بههار بههه
ی اعمههال سیاسههت سههرکوبِ مههرام اشههتراکی سههال ح ومههت پهلههوی اول، دوره ۱6ی آن روز م نهها پیههدا کننههد. جام ههه

ی توقههف رشههد و پویههایی جنههبش کههارگری ها و در نتیجههه دورهها و اتحادیهههههها، تشهه جت گروهو ممنوعیههت ف الیهه 
ها و وی ه صههن ت نفههت( و افههزایش شههمار کارخانهههی رضاشههاهی گسههترش صههن ت )بهههاسههت. امهها مدرنیسههم ویهه ه

ها و نتی خشههورغم همهههی کههارگر صههن تی را در پههی داشههت. در ایههن دوره بهههنههاگزیر افههزایش شههمار جم یههت طبتههه
سههاعت در روز کههاهش یافههت کههه در آن روزگههار دسههت ورد مهمههی بههه شههمار  ٩ها، سههاعت کههار کههارگران بههه سههرکوب

 آمد.می

  فراز و فرود جنبش کارگری ایران ه (٣)

توازن قههوا در منطتههه و شههرای  سیاسههی اجتمههاعیِ جهههان در شههروع جنهه  جهههانی دوم، سههتو  اسههتبداد رضاشههاهی و 
ی اسههتبداد و و برقههراری دوبههاره ۱٣٣٢پهلههوی دوم را رقههم زد؛ تهها وقههوع کودتههای مههرداد  آغههاز زمامههداریِ ضهه یف

گیری سههندی اهای کههارگری فههراهم ی کههارگر ایههران و شهه جدی تاتوری، فضههای مناسههبی بههرای رشههد جنههبش طبتههه
ت ای داشههتند و در م ههادالمالحههههشههد. سههندی اهایی کههه خههوش درخشههیدند، نفههوذ و قههدرت بسههیج کههارگری قابج

سیاسههی آن روز جام ههه اثرگههذار بودنههد. ایههن سههندی اها از دولههت و کارفرمهها مسههتتج بودنههد، امهها متهسههفانه از احههزاب 
ههها در سههاز و توجیههه سههرکوب و اضههمحالل آن[ و همههین ت لههق و وابسههتگی علنههی بههه احههزاب، زمینهiiسیاسههی خیههر! 
بههه تصههویب رسههید و در آن سههندی ا مجههاز و  هههای پههس از کودتهها شههد. در ایههن دوره اولههین قههانون کههارروزههها و ماه

عنوان یو تشهه ج کههارگریِ درون بنگههاه )کارخانههه( بههه رسههمیت شههناخته شههد. پههس از کودتهها تهها فرارسههیدن امههواج به
دهی کههارگران بههه گر کههه درون طبتههه حضههور داشههته باشههد و بههه امههر سههازمان، آن نیههروی سههازمان۱٣۵٧انتههالب 

ارد تهها حههدود زیههادی وجههود نداشههت. در ایههن دوره، بههه هههر دلیههج، مرکههز میابههه یههو »طبتههه بههرای خههود« همههت گمهه 
طور عمههده، جاهههای ی چهه ، بههههههای هههدفِ ف ههاالن سیاسههی و باورمنههدان عرصهههتوجههه و میههدان عمههج یهها گروه

ی طور اسههتینا در جاهههایی طبتهههی کههارگر بههوده اسههت؛ حتهها اگههر بههههههای کههار و زیسههت طبتهههجز محجدیگههری بههه
ر و زیسههت او مههورد توجههه واقهه  شههده، هههدف عضههوگیریِ افههراد مناسههب در گههروه و سههازمانی خههای کارگر و محج کا

 ٢۵هرروی پههس از کودتهها ی کلمههه. بهههطور عههام و بههه م نههای ویهه هی کههارگر« بهههدهی »طبتهههبههوده و نههه سههازمان
انتالبههی و سههپس هههای ی ایههران گذشههت. نسههیم و موجبههار بههر جام هههسال پههر فههراز و فههرود و پههر از ماجراهههای خون

توفان انتالب بهمن فرارسههید و بهها قههدرت تمههامی فضههای سیاسههی جام ههه را درنوردیههد؛ بسههیاری از باورههها و جزمیههات 
ها، باورههها و اهههداف متفههاوت در و بههرای مههدت کوتههاهی میههدان بههرای آمههوزش و آزمههودن شههیوه   نادرست فروریخههت

زودی و پههیش از آن امهها ایههن دوره بسههیار کوتههاه بههود. بهههی کههارگر فههراهم آمههد. دهی طبتهههراستای آموزش و سههازمان
ی طبتههاتی، رسههیده باشههد یهها فرصههت کاربسههت ای اثرگههذار، در جریههان مبههارزهههها بههه نتیجهههههها و آموزشکههه آزمون

سههوز و طههوالنی برافروختههه شههد و نیههاز بههه توضههی  ها فههراهم شههده باشههد، آتههش جنگههی خانمانتجههارب و آموختههه
تههر از ی سههال پههس از آغههاز جنهه  و شههود. در کموکراسههی در شههرای  جنگههی زیههر گرفتههه مینیسههت کههه آزادی و دم 

و پههس از آن، شههوراها و سههندی اها و دیگههر نهادهههای کههارگری مسههتتج بهها  ۱٣6۰ طههی حههوادگ نههاگوار و تلههخِ سههال
یههافتن پاسههخ  جههویی بههرایخشونت و اجبار یا داوطلبانه از بههیم حادثههه، همگههی محههو و ناپدیههد شههدند. اندیشههیدن و پی

ها و این پرسههش بههرای تمههامی ف ههاالن ایههن عرصههه بسههیار الزم اسههت: چههرا هههیچ یههو از سههندی اها و دیگههر تشهه ج
و پههس از آن را تههاب نیاوردنههد؟ آیهها فتهه  بهها اسههتناد بههه  ۱٣6۰های سههال هههای کههارگری برپهها شههده سههرکوبنهاد

های دهی، پیونههدهای سههازمانشههیوهتههوان ایههن فروپاشههی و محوشههدن را توضههی  داد؟ در سههرکوب و فشههار می
شههده و در برنامههه و عمههج ایههن نهادههها عیههب و ایههرادی ههها و اهههداف ت یینسههازمانی و تشهه یالتی، اتخههاذ تاکتیو

کارگیری سههرکوب و زور توسهه  بینههی اسههتفاده از فشههار و اعمههال محههدویتِ بیشههتر و بهههوجههود نداشههت؟ آیهها پیش
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ع س بایههد ، امههری عجیههب و غیههرمم ن و دور از ذهههن بههود؟ یهها بهههداریهههای مختلههف سههرمایهههها و نهادجناح
ههها در صههورت نیههاز بههه هههر هههای متبههوع آنهههای مختلههف سههرمایه و دولتشههد کههه جناحطبی ی و محتمج دانسته می

شهه ج مم ههن، ولههو اسههتفاده از زور و خشههونت دولتههی، از منههاف  طبتههاتی خههود دفههاع خواهنههد کههرد و بههه صههفوف 
ند برد! برای متابلههه و دفهه  ایههن یههورش یهها تحمههج فشههارها و صههدمات وارده، آیهها نبایههد آمههادگی کارگران یورش خواه

 توانست نباشد؟کرد؟ نتا  ض ف کجاها بود و آیا میبینی میداشت و پیشمی

های صههنفی ایههن طبتههه )اتحادیههه و طههور سههازمانهای سیاسههی و احههزاب کههارگری و همینی سههازمانوظیفههه
هی و متشهه ج کههردن کههارگران اسههت امهها در دو سههط  و بهها دو شههیوه، دیسههیپلین و هههدف دسههندی اها( سههازمان

سیاسهههی  –های صههنفی ایهههدئولو یو کههارگری )احههزاب( و سهههازمان –های سیاسههی کههامالً متفههاوت. سهههازمان
تواننههد جههایگزین ها( دو سههازمان مسههتتج از هههم و در عههین حههال م مههج ی دیگرنههد کههه نمیکههارگری )اتحادیههه

دهی طبتههه مشههترکاتی دارنههد و برحسههب ضههرورت شههوند؛ ایههن دو نههوع تشهه ج در راسههتای امههر سههازمانی ههدیگر ب
کننههد امهها ایههن ارتبهها  بههه م نههای تاب یههت ی ههی از دیگههری و زیههر سهه ال ارتبا  منهمِ سازمانی بهها ی ههدیگر برقههرار می

یالً حههزب( دیگههری تههالش جهها کههه در نبههود ی ههی )مهه های مختلههف نشههان داده آنها نیسههت. تجربهههرفتن استتالل آن
ای جههز پراکنههده شههدن اعضهها و بازمانههدن سههازمان صههنفی کرده در اتخاذ و بیان مواض  جای خههالی را پههر کنههد نتیجههه

ها تههداخج صههورت از وظایف اصلی خههویش بههه بههار نیامههده اسههت. همچنههین هرگههاه در وظههایف و اهههداف ایههن تشهه ج
ی کههار انحههراف تبههدیج بههه تاب یههت و وابسههتگی شههده نتیجهههی منطتههی ایههن دو نههوع تشهه ج  گرفته و پیونههد و رابطههه

ی طبتههاتی از مسههیر درسههت و اصههلی آن بههوده اسههت. در ایههن حالههت حههذف و سههرکوب ی ههی )عمههدتاً رونههد مبههارزه
ها و مبههارزات ی کههارگر ایههران، تشهه جاحههزاب( سههبب حههذف و نههابودی یهها اضههمحالل دیگههری شههده اسههت. طبتههه

 دیده است. کارگری از این منهر آسیب بسیار

 اندکی گشایش فضای سیاسی و تالش مجدد ه (۴)

شههانزده سههال پههس از ایههن حههوادگ و حههذف مخالفههان و دگراندیشههان نوبههت بههه دولههت اصههالحات رسههید. بهها شهه ار  
اجتمههاعی جام ههه بههرای مههدتی انههدکی بههاز و ام ههان ایجههاد برخههی نهادهههای  –ی سیاسههی، فضههای سیاسههی توسهه ه
ار زیههادی روزنامههه و نشههریات مختلههف، اغلههب منتتههد امهها همسههو بهها حاکمیههت و نهههام، ی مدنی فراهم شد. شههمجام ه

محیطی بهها گههرفتن هههای حمایههت از حتههوق کودکههان، زنههان و زیسههتهههای فرهنگههی و کانونو شمار م ههدودی انجمن
هههای های موقههت و دایمههی شههروع بههه ف الیههت کردنههد. ایههن تتییههر و انههدکی بههاز شههدن فضههای جام ههه در محی مجوز

نشههینی و گههاه بهها گشههایش و بسهه  و زمههانی بهها کارگری هم اثرگذار بود؛ البتههه ایههن مههاجرا گههاه بهها زدوخوردههها و عتب
های کم هشههت سههال پیشههبرد سیاسههتی دسههتجهها همههراه بههوده اسههت. در نتیجهههجهها و آنحصههر و بنههدهایی در این

های ت ههدیج سههاختاری اجههرای سیاسههتالمللههی پههول مبنههی بههر ی بانههو جهههانی و صههندوق بینشههدهنههولیبرالیِ توصیه
سههازیِ قراردادههها و »سههازندگی«، و گسههترش هرچههه بیشههتر موقتی ها، توسهه  دولههتسههازیاقتصههاد و خصوصی

ی عمههومی تتریبههاً همههه روزه شههاهد برگههزاری تههدریج عرصهههبه …ی قراردادهههای موقههت در بههازار کههار وسههلطه
گیههری ها تههالش و پیای مختلههف بههود. پههس از سههالههه هههای اعتراضههی کههارگران در م انها و تجم اعتصههاب

اعضههای هیهههت م سههس  ۱٣8۴های مسههتتج کههارگری، در بهههار کههارگران و کنشههگران باورمنههد بههه ایجههاد تشهه ج
ها و رانی تهههران، بهها وجههود تمههام محههدودیتبازگشههایی و احیههای سههندی ای کههارگران شههرکت واحههد اتوبههوس

گههزاری مجمهه  عمههومی و گههزینش هیهههت مههدیره و بازرسههان ایههن ها و در شههرایطی ویهه ه، موفههق بههه برسههختگیری
سندی ا شدند؛ مجم ی که بهها توجههه بههه شههرای  و تنگناهههای پدیدآمههده یهها پدیههد آورده شههده بهها اسههتتبال نسههبتاً خههوب 

رغم اخههراج و بازداشههت شههماری از کههارگرانِ تالشههگر ی کههارگران مواجههه شههده بههود. در آغههاز کههار، و بهههسههابتهو بی
، سههندی ای کههارگران شههرکت واحههد بسههیار خههوش درخشههید؛ شههمار بسههیار زیههادی از کههارگران ایههن سههندی ایی

مجموعه با وجههود ایههن کههه بههه هههر دلیههج نخواسههته یهها نتوانسههته بودنههد در مجمهه  عمههومی سههندی ا شههرکت کننههد در 
کردنهههد. در سهههندی ا نیهههز جلسهههات عمهههومی هفتگهههی های سهههندی ا حمایهههت میعمهههج از اقهههدامات و سیاسهههت

هههها و خبرهههها و همهههاهنگی جههههت رسهههانی، گهههرفتن گزارشمنهور تبهههادل نههههر و آگاهیهههها( بههههفرانس)کن
هههای آمههوزش شههد. بخههش یهها کمیسههیون آمههوزش سههندی ا نیههز در حوزهتشهه یج می …های ب ههدی وگیریتصههمیم

 ی خوبی از خود نشان داد.های سندی ایی کارنامهقانون کار و ف الیت
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وبههیش مشههابه، کههارگران یههو بنگههاه صههن تی بههزرگ نیههز موفههق بههه احیهها و بازگشههایی کمحدود دو سال ب د با روندی  
تپههه« شههدند. در آن زمههان شههمار زیههادی از آگاهههان و سههندی ای کههارگران مجتمهه  »کشههت و صههن ت نیشهه ر هفت

ی عطههف یهها آغههاز تحههول و فصههلی کارگران ف ال در امور صههنفی گشههایش ایههن دو سههندی ا را بسههیار میمههون و نتطههه
کردنههد. انتهههار در مبههارزات کههارگران در راسههتای تحتههق مطالبههات و حتههوق صههنفی و طبتههاتی خههویش ارزیههابی می  نو

این بود که اوالً ایههن دو سههندی ا، کههه در آغههاز مههورد اعتمههاد و اسههتتبال شههمار زیههادی )اگههر نگههوییم بیشههترین شههمار( 
آمههوزش کههارگران کارخانههه، بهها هشههیاری، رسههانی و های خههود قههرار گرفتههه بودنههد، ضههمن آگاهیاز کههارگران واحههد

های خههود اقههدامات مهه ثری انجههام داده و اتحههاد و همههدلی در مسههیر تههالش بههرای تحتههق مطالبههات کههارگران واحههد
هههای بیشههتری دسههت یابنههد. ثانیههاً از ایههن رهگههذر کههارگران بیشههتری بههه سههندی اها بپیوندنههد و هههر روز بههه موفتیت

یافتگی پویهها و پیشههروِ کههارگران در ایههن دو واحههد، و در ه م نههای دیگههر سههازمانی واحههد طبتههاتی یهها بهه آگههاهی و اراده
ای دیگههر رقههم هههای دیگههر نیههز، عینیههت پیههدا کنههد. امهها چنههین نشههد و حههوادگ بههه گونهههها و بنگاهادامههه در کارخانههه

 خورد.

 های کارگریها و ناکامی تش جبینیتحتق نیافتن پیش ه (۵)

شههد، گذشههته اسههت. بحههران عمههومی عطههف یهها آغههاز فصههج نههویی کههه فههرض می یسههال از آن نتطههه ۱۴بههیش از 
تر شههده اسههت. بهها ایههن کههه در ایههن دو بنگههاه و در انبههوهی از تر و تنگناهههای اقتصههادی بسههیار شههدیدجام ههه عمیههق
هههای خههدماتی و تولیههدی بههزرگ )در کههج کشههور( مشهه الت و مطالبههات جههدی و گههاه ها و بنگاهدیگههر کارخانههه

لههه حتههوق و مطالبههات مههزدی م ههوق وجههود داشههته اسههت و هنههوز هههم دارد و تتریبههاً همههه روزه تجم ههات حیاتی، ازجم
شههود، بهها ایههن حههال شههده و هنههوز هههم میههها و منههاطق مختلههف برگههزار میاعتراضی کارگری در ایههن زمینههه در م ان

یابی کههارگران ریههان سههازمانروزه و البتههه پراکنههده، نههه شههاهد تتویههت و رشههد جی همهههدر روند این مبههارزات گسههترده
ایم و نههه نفههوذ و قههدرت ایههن دو سههندی ا در ها و سههندی اهای مسههتتج کههارگری بههودهو ایجههاد و برپههایی تشهه ج

ی ع س، فروکاسههته شههدنِ روز افههزون نفههوذ و ارتبهها  بهها بدنههههای خودشههان تتویههت شههده اسههت. متهسههفانه بهههواحد
ای بههه های نگههاه هیهههت مههدیرهد و از همههه بههدتر ظههواهر و نشههانهکارگری ایههن دو سههندی ا و حتهها انههزوای درون واحهه 

 بیرون از محی  کار را شاهد هستیم.

ای ایسههتاده اسههت؟ چههرا طههی چهههج ی بههیش از یههو قههرن امههروز در چنههین نتطهههچرا جنبش کارگری ایران با پیشههینه
طبتههه و برپههایی شههماری  یافتگیشههاهی دو بههار شههاهد اوج منحنههی سههازمانو سههه سههال پههس از فروپاشههی نهههام ستم

ایم و هههر دوبههار ظههرف مههدت کوتههاهی پههس از برپههایی، سههرکوب و نههابودی، سههتو  تشهه ج مسههتتج کههارگری بههوده
ها بهها وجههود برخههی ایم. چههرا ایههن تشهه جگرفته را تجربههه کههردههههای شهه جسری  یا حذف و اضمحالل تههدریجی نهاد

قههدر نههاتوان از متاومههت ههها( اینها )و کجرویسههرکوبهههای ب ههدی در متابههج فشههارها و های اولیههه، در گام درخشههش
 اند؟و بتا بوده

ها و از تجههارب مههوج اول ایههن حرکههت ی نههی برپههایی انههواع شههوراها و از چگههونگی و رونههد شهه ج گیههری تشهه ج
های ب ههد از آن و سههپس ت طیلههی و و اولههین سههال ۱٣۵٧سههندی اهای کههارگری در آخههرین سههال منتهههی بههه انتههالب 

ههها متهسههفانه اسههناد و مههدارک زیههادی بههرای مطال ههه و تحتیههق در دسههت ف داوطلبانههه و نههاگزیر آنانحههالل یهها حههذ
انههد، حاصههج هههای خبههری و ام انههات ارتبههاطی امههروزه هنههوز در میههان نبودهها و کانالنیسههت. در آن زمههان سههایت

اغههذی اسههت کههه بخههش ها و نشههریات کتجههارب آن دوره، اگههر ثبههت و مسههتند شههده باشههد، عمههدتاً در قالههب خبرنامههه
ها و خههاطرات مربههو  بههه ایههن ها اکنههون در دسههترس نیسههتند. نههاگزیر بایههد بههه مشههاهدات میههدانی، مصههاحبهاعهم آن

اجتمههاعی، م یارههها، سههط  آگههاهی،   شناسههی، روان۱٣6۰تهها خههرداد  ۱٣۵٧ی زمههانی دوره بسههنده کههرد؛ در دوره
اجتمههاعی موجههود در میههان  –و در کههج فضههای سیاسههی  های گذشههته، شههور ناشههی از انتههالبسنت اسههتفاده از تجربههه

ای بههود کههه آمههوزش و بههاال بههردن سههط  آگههاهی طبتههاتی بههه ی کههارگری بههه گونهههکارگران پیشرو و ف ههاالن عرصههه
های پایههدار و آوری بههه تشهه جیافتن و رویروشههی صههحی  و مهه ثر و مانههدگار، ی نههی تشههویق کههارگران بههه سههازمان

ها(، دیههدگاه و سیاسههی یهها همههان سههندی ا، اتحادیههه و شههوراهای کارخانههه -صههنفی هایمسههتتج کههارگری )سههازمان
ی »اعتصههاب، ی طبتههاتی و آمههوزهروش مسههل  و مرسههوم نبههوده اسههت، بل ههه عمههالً بهها برداشههتی سههطحی از مبههارزه

های کههارگری یهها تههالش بههرای ی انتههالب«، بههیش از هههر چیههز سههازمان دادن حرکههات اعتراضههی و اعتصههابمدرسههه
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ها و هههدایت یهها تهثیرگههذاری بههر حرکههات شهه ج گرفتههه در دسههتورکار بههوده اسههت؛ بهها ایههن گرفتن در رأس حرکت  قرار
هم پیوسههتن تههوانیم بگههوییم: بهها ایههن »تههوهم«( کههه از بهههایده و هدف )با توجه به شههرای  عینههی آن زمههان اکنههون می

هههای مههورد کار رفتههه و ارزشیههات بهههها سههرانجام ح ومههت یهها شههیوه ح مرانههی تتییههر خواهههد کههرد. ادباین اعتصههاب
های سیاسههیِ عمههدتاً چهه  آن دوره بههوده اسههت. ف ههاالن و ههها و سههازمانهای گروهتوجههه نیههز بیشههتر ادبیههات و کلیشههه

گیری کردنههد، هنگههام تصههمیمرهبران میههدانی ایههن حرکههات کههه غالبههاً گههرایش و ت لتههات سیاسههی خههود را پنهههان نمی
های نوپهها، بههدون در نهههر گههرفتن سههط  آگههاهی های عملههی در ایههن تشهه جیهها در رونههد آن و پیشههبرد سیاسههت

ها و مواضهه  توجه به خههرد جم ههیِ موجههود، تههالش یهها حتهها در برخههی مواقهه  اصههرار بسههیار داشههتند ایههدهکارگران و بی
های مرسههوم در سههازمان یهها گههروه سیاسههی متبههوع یهها مههورد عالقههه خودشههان جهها بیفتههد و اعمههال گههردد و یهها کلیشههه

ها و ضههرورتِ نهادهههایی کههه ات ایههن نهادههها بههه کههار گرفتههه شههود. بههه همههین دلیههج بههرخالف متههررات و سههنتادبیهه 
ههها نیههز منطبههق بههر رعایههت مههوازین دموکراسههی و مراج ههه بههه خههرد اساساً باید صههنفی باشههند و کههارکرد و هههدایت آن

کشههم ش و گههاه جههدال   ی رقابههت وها بههه صههحنهگیری و رهبههری ایههن تشهه جی تصههمیمجم ی باشههد، گههاه عرصههه
شههد. بههه ایههن ترتیههب بههه های سیاسههی مختلههف موجههود تبههدیج میههها و سههازمانلفهههی میههان کههارگران طرفههدار گروه

دلیههج شهههره بههودن افههرادِ ف ههال و رهبههران و گههاه حتهها م ههروف بههودن یهها شههدن کلیههت ایههن نهادههها بههه هههواداری از 
تههری بههه ههها، اوالً کههارگران عههادی میههج و رغبههت کمآنهای سیاسههی )عمههدتاً چهه ( یهها عضههویت در ها و سازمانگروه

ههها داشههتند. ثانیههاً در مواقهه  بحههران و تتییههر شههرای  اجتمههاعی ها یهها حمایههت از آنحضههور و عضههویت در ایههن تشهه ج
ها و احههزاب سیاسههی، کههه ازقضهها برخههی از سیاسههیِ جام ههه، کههارگران م ههروف بههه عضههویت و یهها هههواداری از سههازمان

رهبههری و هههدایت نهادهههای کههارگری هههم انتخههاب شههده بودنههد، دیگههر تههاب و ام ههان مانههدن در هههای آنههان بههه رده
ها را محی  کار را نداشتند و کههارگران عههادی نیههز بههه دالیههج سیاسههی و امنیتههی رغبههت یهها تههوان دفههاع از ایههن تشهه ج

ادههها، کههه قاعههدتاً بایههد دیدند. چنین شد کههه بهها تتییههر شههرای  اجتمههاعی و سیاسههی، تتریبههاً تمههامی ایههن نهدر خود نمی
های سیاسههی باشههند و علههی االصههول بایههد بتواننههد در هههر شههرای  سیاسههی« و مسههتتج از احههزاب و سههازمان-»صههنفی

و در هههر نهههام و ح ههومتی از حتههوق و منههاف  صههنفی اعضههای خههود دفههاع کننههد، ام ههان بتهها و ف الیههت را از دسههت 
الی از حضههور اینههان شههد. بههرای درک بهتههر ایههن مسهههله ی طبتههاتی کههارگران خهه ی زنههدگی و مبههارزهدادنههد و صههحنه

های سههنگین تههوان انتهههار پرداخههت هزینهههبایههد توجههه داشههت کههه از بخههش بزرگههی از کههارگران و مههردم عههادی نمی
مههدت خههود بههه سیاسی و اجتمههاعی داشههت؛ آنههان صههرفاً بههرای احسههاس امنیههت و تهههمین منههاف ِ مسههتتیم و حتهها کوتاه

ورنههد و اگههر در ایههن زمینههه احسههاس خطههر کننههد یهها ف ههر کننههد کههه عضههویت در ایههن آهای صههنفی روی میتشهه ج
 کنند.گیری میشوند یا کنارهدار است م موالً وارد نمینهادها هزینه

 ی کارسخن آخر و نتیجه ه (6)

نسههبی  طور عمههده تلههخ، دوران دسترسههیچنههین ارزشههمند، و بههههایی اینی کههارگر ایههران بهها انبههانی پههر از تجربهههطبته
یابی از کههف داد. چنههان کههه در بههاال هایی را نیههز بههرای سههازمانطلبان بههه قههدرت را طههی کههرد و شههاید فرصههتاصالح

سههندی ای کههارگران شههرکت واحههد اتوبوسههرانی تهههران و دو سههال ب ههد، در رونههدی  ۱٣8۴نیههز گفتههه شههد در سههال 
شههد الگههویی هایی کههه تصههور می. رخههدادتپههه احیهها و بازگشههوده شههدوبیش مشابه سههندی ای کههارگران نیشهه ر هفتکم

ی آن وقههای ی رخ داد کههه در ههها و کههارگران باشههد. امهها در کنههار، در پههس پههرده و در حاشههیهبههرای دیگههر بنگاه
کردنههد پههیش نرفههت. در جنههاح چهه  و از سههوی بینانههه، تصههور میطههور کههه آرزومنههدان، خوشی آن قضههایا آننتیجههه

 این پدیده برخوردهای متفاوتی صورت گرفت:ی کارگر با باورمندان به نتش طبته

بینانههه ایههن رخههداد را گویان و خوشی کههارگر شههادباشدر آغههاز کههار گروهههی از عالقمنههدان و دوسههتان طبتههه
هههایی ی گههروه یهها گروهی دیگههر مواجههههی کههارگر دانسههتند و سههتودند. گونهههیابی طبتهههعطفی در رونههد سههازماننتطه

ان و دوسههتان طبتههه بودکههه نگرشههی متفههاوت دارنههد. نگرشههی کههه سههندی ا را نهههادی از باورمنههدان چهه  و عالقمنههد
ی کههارگر و حفهه  دانههد؛ نهههادی کههه بههه منهههور انتیههاد طبتهههرفرمیسههتی و مت لههق یهها نهایتههاً در خههدمت بههور وازی می

و در  شههود. اینههان در آغههاز ف ههاالن سههندی ایی را مههورد ن ههوهش و بههدگوییداری سههاخته شههده یهها مینهههام سههرمایه
زعم خههود رادی ههال قههرار داده و در چههارچوب و راسههتای بتههای ادامههه کههج ایههن حرکههت را مههورد انتتادهههای تنههد و بههه

هههای نههوع سههوم مربههو  بههه دوسههتان منتتههدی اسههت کههه ضههمن تهییههد کلههی ایههن بههور وازی ارزیههابی کردنههد. برخورد
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یافتگی و تشهه ج کههارگری، بهها ز سههازمانعنوان شهه لی ای کههارگر و پههذیرش سههندی ا بهههیابی طبتهههی سههازمانشههیوه
انتتادهههایی جههدی و ساختارشهه ن بههه ایههن دو مههورد خههای پرداختنههد. ایههن دوسههتان بهها نتههد آن دسههته از رفتارههها و 

کارانه تپههه، کههه بههه زعههم آنههان رفرمیسههتی و سههازشهایی از حرکات سههندی ای کههارگران شههرکت واحههد یهها هفتش ج
ههها یهها بهتههر بگههوییم تهییههد و تشههویق و هههورا کشههیدن یهها انتتههاد و مح ههوم کمو  ای خههدمات وی پارهاست، و با ارایه

ی دوسههتی برقههرار کننههد. دوسههتی بههه ها، کوشههش کردنههد بهها ف ههاالن و رهبههران سههندی ایی رابطهههکههردن در رسههانه
ی تر و مهه ثر بهها هههدفِ، بههه زعههم خودشههان، مشههاوره دادن و اصههالح حرکههت یهها بههه گفتهههمنهور برقراری رابطه عمیق

ی تف ههر بهها توجههه بههه تصههور و انتهههاراتی کههه دیگر سههرخ و رادی ههالیزه کههردن سههندی ا. ایههن دوسههتان یهها ایههن شههیوه
گیری کههه هایی از حرکههت و موضهه عنوان یههو تشهه ج کههارگری دارنههد و بهها توجههه بههه شههیوهخودشههان از سههندی ا بههه

بههر حسههب مههورد بههه ف ههاالن  …ها وبههرای سههندی ا )هههر سههندی ای کههارگری( مههد نهههر دارنههد، در متههاالت و بیانیههه
کننههد. پافشههاری و اصههراری کههه، بههه کننههد و گههاه بههر پیشههبرد آن اصههرار میدهنههد، توصههیه میسههندی ایی مشههاوره می

افتههد. ایههن کههه دلیج اشههتیاق دوسههتان سههندی ایی بههه تهییههد و تشههویق و متبههول شههدن، در عمههج کههم هههم مهه ثر نمی
های اجرایههی یههو سههندی ا را نتههد کننههد و در مههورد آن نهههر سیاسههت  گروهی یهها افههرادی بهها هههر دیههدگاه عمل ههرد یهها

جاسههت کههه ایههن دوسههتان از محههی  هایی داشههته باشههند بههه خههودی خههود هههیچ ایههراد نههدارد. ایههراد آنبدهند و توصههیه
تواننههد داشههته باشههند. واق ههی کههار دور هسههتند و درک درسههتی از مسههایج و سههط  آگههاهی و فضههای موجههود نمی

اوت دیههدگاه وجههود دارد، وظههایفی کههه ایههن دیههدگاه بههرای یههو سههندی ای کههارگری مههد نهههر دارد اضههافه بههرآن تفهه 
جهها کههه در بیشتر به وظایف و کارکردهای یو حزب سیاسههی نزدیههو اسههت تهها یههو تشهه ج صههنفی. و بههاز هههم از آن
ا شههان، امهه عمج تف یو روشههنی بههین کههارکرد و وظههایف یههو حههزب و یههو سههندی ا قایههج نیسههتند، بههه رغههم صداقت

یابی ی امههر تشهه جهای ایههن دوسههتان در کنههار دیگههر عوامههج بازدارنههدهدر عمههج پیشههبرد و اجههرای مشههاوره و توصههیه
توانههد کههارگران، در رونههد حیههات و ف الیههت یههو سههندی ای کههارگری آن هههم در شههرای  امههروزی ایههران، می

 ن موارد را برشمرد:توان ایهای این دیدگاه میی آسیبهایی جدی و مخرب وارد کند. ازجملهآسیب

های پلیسههی و امنیتههی بههه اعضههای الههف( تشههدید فضههای تههرس و اضههطراب و احسههاس نههاامنی و گههاه تحمیههج هزینههه
سندی ا. ب( دورشدن و فاصههله گههرفتن اعضهها از سههندی ا و انههزوای هیهههت مههدیره یهها رهبههران. ج( تتییههر تمرکههزِ توجههه 

سههایج داخلههی و مشهه الت اعضههای سههندی ا« بههه »تهههمین ها و رهبههران سههندی ا از »اهههداف اصههلی و م هیهههت مههدیره
های رضههایت خههاطر و کسههب تهییههد و تشههویق اف ههار و محافههج خههارج از سههندی ا« )منهههور بههیش از هرچیههز رسههانه

 دنیای مجازی است(.

گیههرد کههه بهها ههها و نهادهههایی صههورت میهمزمان با ایههن سههه نههوع آسههیب، برخوردهههایی هههم از سههوی طبتههات، گروه
ی کههارگر(: یافتگی آن در تضههاد و مخههالف هسههتند )دشههمنان و بههدخواهان طبتهههی کههارگر و سههازمانمنههاف  طبتههه

ی بسههیار رایجههی اسههت کههه بهها هههدف ایجههاد یهها اخراج و م لق کردن کارگران ف ال صههنفی و سههندی ایی از کههار شههیوه
ود. فشههاری کههه چونههان شهه های پلیسههی و امنیتههی انجههام میافههزایش فشههار روانههی و کمبودهههای مههالی تههوأم بهها فشههار

ی بخت ههی همههواره بههر دوش کههارگران و ف ههاالن سههندی ایی سههنگینی کههرده و قههدم گههذاردن در مسههیر مبههارزه
های همیشههگی و گههاه موفههق کارفرمایههان کنههد. ی ههی از شههگرددار میگروهههی و طبتههاتیِ کههارگران را دشههوار و هزینههه

سههندی ا و ایجههاد انشههتاق و بههدبینی نسههبت بههه  ی کههارگر پههروردن عوامههج نفههوذی و جاسههوس درو دشههمنان طبتههه
هههایی از ایههن دسههت ی ههدیگر در میههان کههارگران سههندی ایی )و ف ههال در امههور صههنفی( اسههت. بههدترین نههوع برخورد

تجسههس در امههور شخصههی و رفتارهههای فههردیِ کههارگران ف ههال در امههور صههنفی و سههندی ایی و از ایههن طریههق یههافتن 
هههایی کههه ارتبهها  مسههتتیمی م بازداشههت و مههتهم کههردنِ ف ههاالن اسههت بههه جرم سههازی و سههرانجانتا  ض ف و پرونده

  شود.های سنگین ختم میهای صنفی و کارگری ندارد؛ این روند گاه به مح ومیتهم به ف الیت

رغم پتانسههیج شههده در بههاال امههروز جنههبش کههارگری ایههران بهههی عوامههج و رخههدادهای گفتهی مجموعهههدر نتیجههه
بههرد و تهسههف بههار ایههن کههه هههردو سههر میسههامان و پراکنههده بهه دارد کماکههان در وضهه یتی نابهبسههیار بههاالیی کهه 

، در وضهه یت کههاهش نسههبی نفههوذ و ارتبهها  انههدک هههای درخشههان اولیهههسندی ای کههارگری یادشههده پههس از موفتیت
 ی کارگری قرار گرفتند.ی کارگری و دوری تدریجی رهبران آن از بدنهبا بدنه
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نههه مجههال   تههوان برشههمرد کههههای زیههادی میمههوارد اشههاره شههده در بنههدهای )ب( و )ج( بههاال، نمونهههمتهسههفانه در 
تههوان بههه کانههال خبههری هههردو سههندی ا ههها در ایههن نوشههته اسههت و نههه صههالح. امهها بههرای آگههاهی بیشههتر میذکههر آن

هههای هههدفِ خاطبههان و گروهها و م بندی موضههوعها و دسههتهههها و اخبههار و بیانیهههمراج ههه کههرد. بهها دقههت در مههتن پیام 
ی اقههدامات ی نگههاه و برخههورد سههندی ا بههه مسههایج، اقههدامات انجههام شههده از سههوی سههندی ا و نتیجهههها، شههیوهبیانیههه

صههد روز، موضههوع و ی زمههانی منتخههب میلًهها یوطور تتریبههی بههرآورد کههرد کههه در یههو دورهتههوان بهههانجههام شههده می
ف ، مسههایج و مشهه الت درون واحههد و اعضههای سههندی ا اسههت، چنههد ها، منههاههها و بیانیهههمخاطههب چنههد درصههد خبر

جز ی م ههین، سههندی ا، بهههشههود. یهها در یههو دورهسههت و چنههد درصههد بههه خههارج از سههندی ا مربههو  میدرصههد کارگری
صههدور بیانیههه، در راسههتای تحتههق مطالبههات یهها حههج مشهه الت اعضهها چههه اقههدامات عملههی را سههازمان داده و چههه 

 است.نتایجی به بار آمده  

آمههوزی از تجههارب و های موجههود جنههبش کههارگری مسههتلزم درسمنههدی از پتانسههیجی پایههانی آن کههه بهرهن تههه
 ها است.ها و روشبازنگری در برخی تلتی

 هانوشتپی

 iهای های ایههدئولو یو سیاسههی )سههازمانتشهه ج  -های کههارگری دو قسههم هسههتند: الههف[ به بههاور ایههن قلههم تشهه ج
ی پههذیرش و وفههاداری بههه یههو بیههنش سیاسههی و ههها بههر پایهههری( کههه عضههویت در آنسیاسههی و احههزاب کههارگ

گیههرد و سههاختار و عمل ههرد حزبههی دارنههد. کسههب قههدرت سیاسههی و برقههراری ایههدئولو ی خههای صههورت می
 -هاسههت. بای ایههن تش جتههرین اصههج برنامهههداری بههه سوسیالیسههم غالبههاً مهمسوسیالیسههم یهها گههذار از سههرمایه

ی ها برپایههه(. عضههویت در ایههن تشهه ج…های کههارگری وسیاسههی )سههندی اها یهها اتحادیههه – های صههنفیتشهه ج
ههها در احههزاب و هههای سیاسههی اعضهها یهها عضههویت آنای خههای اسههت. ایههدئولو ی و گرایشاشتتال به شههتج و حرفههه

 گیههرد. کوشههش بههرای تحتههق وهای سیاسههی اصههوالً مهههم نیسههت و هنگههام پههذیرش مههورد سهه ال قههرار نمیسههازمان
ی سیاسههت و هاسههت. ورود بههه عرصهههی اصههلی ایههن تش جحمایت از حتههوق و منههاف  صههنفی اعضهها، هههدف و وظیفههه

ها، در هههر سههطحی، صههرفاً از زاویههه و بهها هههدف تهههمین و تحتههق ایههن منههاف ، بهها مراج ههه بههه ورزی این تش جسیاست
د. شههر  موفتیههت و سههالمت گیههرها ت یههین شههده، صههورت میخههرد جم ههی و تصههویب در سههازوکاری کههه دراساسههنامه

ههها از دولههت، کارفرمهها و احههزاب سیاسههی اسههت. در ادبیههات کههارگری م مههوالً انههواع ها اسههتتالل کامههج آناین تشهه ج
 کنند.سیاسی را با اسم عام »تش ج مستتج کارگری« یاد می  –های صنفی  تش ج

 ii( از احهههزاب و …اها وها، سهههندی های صهههنفی سیاسهههیِ کهههارگری )اتحادیهههه[ ضهههرورت اسهههتتالل سهههازمان
ی گذشههته همههواره در جنههبش کههارگری ایههران های سیاسههی بحهه  طههوالنی و مهمههی اسههت کههه از چنههد دههههسازمان

تب  های سیاسههی و احههزاب کههارگری براسههاس ایههدئولو ی و بهههمطرح بههوده اسههت. روشههن اسههت کههه تمههامی سههازمان
ها گری در تشهه جمجههاز و موظههف بههه دخالههت ی کههارگر بههرای خههود قائههج هسههتند خههود رارسالتی که در مههورد طبتههه

های کههارگری نیههز در داننههد. اضههافه بههر ایههن، غالبههاً کههارگران و تشهه جههها میو مبارزات کارگران و هههدایت و رشههد آن
گویی بههه ایههن های مختلههف بههه کمههو نیههاز دارنههد؛ پاسههخچم و خههم مبههارزات خههود بههه دالیههج و در سههطوح و عرصههه

یابههد. ایرادهههای احتمههالی و پیچیههدگی ایههن ی کههارگر تبلههور و تحتههق میانی طبتهههنیازههها در قالههب همبسههتگی جههه 
شههود یههو سههازمان سیاسههی یهها یههو حههزب از سههوی کنههد کههه: الههف( گههاه الزم میبح  آن جاهایی خود را نمایان می

ها نماینههدگان یهها یههو تشهه ج )سههندی ای( کههارگری مههورد مشههورت قههرار بگیههرد. مم ههن اسههت در ایههن مشههورت
ی نهههری یهها دانههش سیاسههی و تجربههه، کههه دور از دلیج ضهه ف در حههوزههای مسههتتج کههارگری بهههتشهه جرهبههران 

دهنده امهها رغم صههداقت مشههورتانتهار هم نیسههت، خیلههی زود تحههت تهههثیر قههرار گرفتههه و نهههری را بپذیرنههد کههه، بههه
ه صههالح سههندی ا در به هر دلیج میالً اشراف نداشههتن بههه محههی  کههار، متناسههب بهها سههط  آگههاهی عمههوم اعضهها یهها بهه 

ای و آن متطهه  نباشههد؛ سههپس در نهههاد مربوطههه بهها پافشههاری بههر اجههرای آن، یهها بههدون رعایههت مههوازین اساسههنامه
گریِ ناموجههه یهها اطههالق صههفت وابسههتگی و مراج ه بههه خههرد جم ههی، آن را بههه اجههرا درآورنههد. تحتههق حالههت دخالههت

یابههد و سههبب دردسههر و مان سیاسههی، زمههانی عینیههت میاستتالل، و بههاالتر از آن نفههوذ و کنتههرل توسهه  یههو سههازعدم 
های مهههمِ گیریطور دایههم رخ بدهههد. ب(. در هنگههام تصههمیمشود که ایههن اتفههاق بارههها ت ههرار شههود یهها بهههانحراف می

هههای سیاسههی م ینههی هسههتند یهها وابسههتگی سیاسههیِ تشهه یالتی درون سههندی ا، کههارگران پیشههرویی کههه دارای گرایش
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د و در عین حههال عضههو سههندی ا هههم هسههتند، نهههر خههود را، کههه متهههثر از نهههر و سیاسههت حههزب به جریان خاصی دارن
ای از کننههد. ایههن کههه پههارههای سههندی ای اصههرار میهههم هسههت، گفتههه و از آن دفههاع یهها بههر پیشههبرد آن در تصههمیم

ان یهها هههای سیاسههی خاصههی باشههند یهها، در یههو حالههت فرضههی، عضههو یههو سههازم کارگران عضو سندی ا دارای گرایش
حههزب سیاسههی هههم باشههند در نفههس خههود هههیچ ایههرادی نههدارد. و ایههن کههه در مههورد مسههایج و مشهه الت سههندی ا بهها 

شههده را اجرایههی کننههد هههای دادهسازمان یهها حههزب متبههوع خههود مشههورت کننههد و در سههندی ا هههم سهه ی کننههد رهنمود
عنوان یههو نهههر ایی، البتههه بههههای سههندی هم ایرادی نیسههت و ایههن کههه نهههر و سیاسههت حههزب را در مههورد سیاسههت

کنههد کههه سههندی ا را بههه و نه نهههر حههزب، بیههان کننههد بههاز هههم ایههرادی نیسههت. ایههراد و اشهه ال زمههانی بههروز پیههدا می
های سیاسههی ای کههه حههزب و سههازمانای بههرای تبلیتههات حزبههی خههود تبههدیج کننههد. تصههور کنههیم در جام هههعرصههه

کههار را انجههام دهنههد، در ایههن صههورت فضههای سههندی ا  مت ههددی وجههود داشههته باشههد و همگههی بخواهنههد همههین
ی سیاسههی ندارنههد آن جهها را تههرک نخواهنههد های احههزاب نخواهههد شههد؟ و انبههوه کههارگران کههه انگیههزهی رقابتعرصه

گیری، صههرفاً بههه دلیههج ایههن کههه حههزب متبههوع بههار دیگههر زمههانی اسههت کههه در یههو بزنگههاه تصههمیمکرد؟ شهه ج زیان
ان عضههو آن حههزب بهها اصههرار و اعمههال فشههار یهها تبههانی و دور زدن متههررات سههندی ا در چنههین رهنمههودی داده، کههارگر

ی اجههرا این موارد، بخواهنههد بههدون توجههه بههه خههرد جم ههیِ سههندی ا، رهنمههود یهها سیاسههت مههوردنهر حههزب بههه مرحلههه
ی اسههت درآید. ت رار این وقای  در عمههج بههه م نههی تهییههد وابسههتگی سههندی ا بههه حههزب یهها جریههان نفههوذ حههزب در سند

سههت کههه در ایههن صههورت شههمار زیههادی از اعضهها سههندی ا را تههرک خواهنههد کههرد. تنههها ضههامن پیشههگیری از و طبی ی
های مهههم در اساسههنامه مبتنههی بههر مراج ههه بههه آرا گیریبینههی سههازوکار دموکراتیههو بههرای تصههمیمایههن وضهه یت پیش

گویی ی مسهههوالن بههه پاسههخه و همهههی اعضهها بههه رعایههت اساسههنام و خرد جم ی سندی است و اضههافه بههر ایههن همههه
 به بدنه ملزم باشند.

 « نتد اقتصاد سیاسی برگرفته از:»

-labour-farajollahi-https://pecritique.files.wordpress.com/2021/04/kazem
vement.pdfmo 

====================================================== ====== 

 به پیشواز اول می روز جهانی کارگران

 کارگر یقهصلح« و موقعیت طب» یههبیرا

 اب ههاد و اشهه ال در همچنههان داری سههرمایه کههارگر، هاول مههاه مههی روز جهههانی همبسههته گههی طبههق هدرآسههتان 
. اسههت نمههوده تحمیههج ههها آن بههر را دیگههری شههمار بههی مصههائب و فتههر جنهه ، گرفتههه یقربههان بشههریت از گونههاگون
 نهههام . اسههت گسههترش حههال در پههیش از بههیش و یافتههه وسهه ت شهه ج، تههرین عریههان بههه طبتههاتی هههای شهه اف
تالیسههتی در بخههش وسههی ی از کشههورهای جهههان فتههر و محنههت هولنههاکی را بههر اکیریههت عهیمههی از بشههریت کاپی

 حههالی در ایههن اسههت؛ کشههانیده تبههاهی هگههی میلیونههها انسههان کههارگر و فرودسههت را بههه ور  تحمیههج نمههوده و زنههده
 اقشههار و کههارگر هطبههق کشههیدن نیسههتی بههه و وحشههیانه اسههتیمار قِباههج از سههرمایه صههاحبان و بههور وازی کههه اسههت

دمی در کنههار مصههائب دیگههر، اپیهه   .انههد یافتههه دسههت تصههوری قابههج غیههر و نجههومی سههودهای بههه محههروم  و فرودست
، همچنان فاج ههه مههی آفرینههد و حیههات بشههریت را تهدیههد مههی کنههد، تهها ایههن دم میلیههون ههها  (COVID-۱٩کرونا )

انسههان را کههه اکیههر شههان از طبتههات تُهههی دسههت و فرودسههت جوامهه  انههد بههه کههام مههرگ و نیسههتی فرسههتاده اسههت. 
 کههه داد نشههان شهه اریآ شهه ج بههه داشههته ههها انسههان م یشههت و سههالمت بههر دهشههتناکی اثههرات کههه کرونهها هفههاج 

 وجههود بهها. نیسههتند و نبههوده قایههج انسههانها جههان بههرای ارزشههی گونههه هههیچ داری سههرمایه هههای دولههت و بههور وازی
ران و مبتالیههان حتههی در پیشههرفتهترین کشههورها، ام انههات درمههانی بیمهها ت نولو یههو و علمههی مههالی، عهههیم ام انههات

یش از هههر حادثههه یههی در جهههان امههروز، تناقضههات عمیههق نهههام الزم و ضروری را در اختیههار ندارنههد. پانههدمی کرونهها بهه 
کاپیتالیسههتی و حههری و آز سههیری ناپههذیر آن را در ضههدیت بهها سهه ادت، رفههاه و سههالمت و مصههونیت بشههر نشههان داد. 
رقابت برای سهم بیشههتر از بههازار و کسههب سههود سههرمایه دارانههه باعهه  گشههته تهها بخههش بزرگههی از مههردم در جهههان از 

https://pecritique.files.wordpress.com/2021/04/kazem-farajollahi-labour-movement.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2021/04/kazem-farajollahi-labour-movement.pdf
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 کههه را سههرمایه  کههارمزدی  بههه  مبتنههی  نهههام   ضدانسههانی  و  کریههه  همحههروم بماننههد. ایههن حتیتههت چهههرواکسن و درمان  
گههامی کههه ایههن تنههاق  و تضههاد هن آن تهها سههازد؛  مههی  بههرمال  اسههت  شههده  گذاشههته  تب ههی   و  نابرابری  فتر،  بر  بنیادش

ت فاج ههه یههی باقی اسههت، بشههر نههه تنههها از بحههران ههها و مصههائب موجههود رهههایی نمههی یابههد، بل ههه هههر روز بههه سههم
ویرانگر و بزرگتری کشانیده مههی شههود. فاج ههه یههی کههه مم ههن اسههت بههه نههابودی و بازگشههت ناپههذیری کههج حیههاتش 

  .منتهی شود

مبارزه برای ایجههاد یههو دنیههای انسههانی و برابههر، فتهه  بهها التههای کههارمزدی و زدودن کههج رتههق و فتههق نهههام سههرمایه 
 مههی مههاه اول در جهههان، کههارگر هخههواه، در پیشههاپیش آن طبههقبنههابراین بشههریت آزادی .داری می توانههد متحتههق شههود

 جههزم  خصوصههی مال یههت برانههدازی و مههزدی گههی بههرده لتههو و موجههود وضهه یت بنیههادی تتییههر بههرای را عههزمش بایههد
ا سههازمان یههابی، تحههزب و همبسههته گههی جهههانی، نویههد بههر پههایی نهههم سوسیالیسههتی را کههه در آن از فتههر، بهه  نمایههد،

  .رابری خبری نیست رو به بشریت اعالم بداردمحرومیت، تب ی  و ناب

 هههای قههدرت و جهههانی داری  سههرمایه  کههه  رویههم  مههی  کههارگر  هاما در افتانستان در حالی بههه پیشههواز روز جهههانی طبههق
 در شههان اسههترات یو منههاف  تهههمین و افتانسههتان هجههام  سیاسههی هر اجمههاع بههر سههر شهه ج دادن بههه آینههدد  یههی  منطته
 جدیههد سههاختار مهندسههی و طراحههی مشههتول طالبههان، جملههه از اسههالمی، جنایت ههار و شههرور نیروهههای بهها متازلههه
ور وازی جهههانی از بهه  انههد؛ تبههاری هههای ناسیونالیسههت و سیاسههی اسههالم  نیروهههای سههایر و طالبههان محههور در سیاسههی

 مباهههات آن بهها همههه ایههن کههه پسههین، هخیر تداوم نیمچههه دسههت آوردههها و ضههمانت آزادی هههای نههیم بنههد ایههن دو ده
 مههالی، عهههیم منههاب  شههدن سههرازیر و جهههانی هههای قههدرت مسههتتیم حضههور دهههه دو طههی. اسههت گذشههته شههد، مههی

کشههتار و بههی نههانی و محرومیههت نداشههته انههد.  و جنهه   ادبههار، و فتههر جههز سهههمی  افتانسههتان  در  فرودسههتان  و  کارگران
 جههاری هدر پههروس اجتمههاعی و -نههه تنههها ایههن بههج بههه دلیههج تشههتت و عههدم سههازمان یههابی در م ههادالت سیاسههی

 محههروم  و فرودسههت اقشههار و کههارگران مطالبههات و ههها خواسههت جدیههد سیاسههی سههاختار بههه دادن شهه ج و "صههل "
ر نگرفتههه و نماینههده گههی نمههی شههود. بههراین اسههاس کههارگران و قههرا بههور وایی نهههاد هههیچ توجههه مههورد نیههز جام ههه

 و ههها قههدرت توسهه  شههان، منههاف  بههرخالف و غیههاب در کههه انههد رونههدی اصههلی هفرودستان، اعههم از زن و مههرد، بازنههد
  .خورد  می رقم شان  محلی  ایادی و  جهانی داری  سرمایه های  دولت

به دلیههج تشههتت، عههدم سههازمانیابی و نفههوذ جنههبش ههها و باورهههای ارتجههاعی، از جملههه ناسیونالیسههم قههومی، کههارگران 
 جنههبش و کههارگر هطبههق بیشههتر از گذشههته متفههرق و غیههر متشهه ج انههد؛ اگههر ایههن نتیصههه وجههود نمههی داشههت،

 بههه خههود اجتمههاعی قههدرت بههه ت یههه بهها و آیههد شههمار بههه جههاری م ههاالت در جدی قطب  یو  توانست  می  سوسیالیستی
  .ها و نهادهای بور وایی باشد جریان  حریف واحد  هطبق  یو  عنوان

 هتهها پههرو بر بستر یو چنین وض یتی نیروها و نهادهههای بههور وایی بههین المللههی تههالش مسههتمر بههه خههرج مههی دهنههد 
 اسههاس  بههر  نههاتو  -امری هها  نیروهههای  خههروج  اعههالم   رغههم  بههه.  برسههد  سههرانجام   بههه  سیاسههی  جدیههد  سههاختار  یافتن  ش ج

امبر سههال روان، و برگههزاری کنفههرانس قریههب الوقههوع اسههتانبول کههه در سههپت مههاه تهها مههذاکره طههرفین میههان هتوافتنههام 
ن هههای اسههالم سیاسههی و ناسیونالیسههم تبههاری آن قرار است سههاختار جدیههد سیاسههی مشههتمج از طالبههان و سههایر جریهها

مهندسههی و شهه ج داده شههود، رهبههری طالبههان و حامیههان منطتههه یههی آن، کههه بههه یمههن الطههاف قههدرت امپریالیسههتی 
امری هها دسههت بههاالیی یافتههه و در یههو موق یههت برتههر نسههبت بههه دولههت پوشههالی و جریانهههای متشههتت و مت ههارض 

ز تمایههج و عجلههه یههی بههرای شههرکت در آن کنفههرانس را نشههان نههداده حامی :جمهوریههت اسههالمی« قههرار گرفتههه، هنههو
هههور امری هها، جم رئههیس توسهه  دوحههه توافههق بههازبینی هاست؛ هرچند حاکمیت، جناح ارگ بههه رهبههری غنههی، بههه نتههیج

جو بایههدن، بههه نفهه  تتویههت و اسههتح ام مواضهه  خههود چشههم دوختههه و دل خههوش کههرده بههود، امهها بهها اعههالم رسههمی 
سههرمایه  .می امری هها و متحههدانش در پیمههان نههاتو، ایههن امیههد و دلخوشههی بههه یهههس مبههدل گشههتحضور نههها "پایان"

داری جهههانی و قههدرت هههای امپریالیسههتی جهههت تهههمین منههاف  اسههترات یو شههان و همچنههان اغههوای اف ههار عمههومی 
زادی حتههوق و آ"و تهههمین  "دکوراسههیون دموکراتیههو"نیروهههای مترقههی در جهههان و افتانسههتان، دیگههر نیههازی بههه 

ندارنههد. چههون بههاالخره مناسههبات کههارمزدی چههه در شهه ج و شههمایج »جمهوریههت« و چههه در زیههر عبهها و  "های مههدنی
قبا »امارت« تداوم مههی یابههد و بسهها  اسههتیمار و سههتم و انباشههت سههرمایه همچنههان گسههترده خواهههد مانههد؛و بازگشههت 

سیونالسههیت بههه قههدرت سیاسههی، منههاف  تهوکراسههی در هیهههت یههو دسههت و در همراهههی بهها جریانهههای نهههولیبرال و نا
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سوسیالیسههتی، و سههرکوب و بههه تم ههین واداشههتن آنههها، -کههج بههور وازی در ت ههارض و تتابههج بهها جنبشهههای کههارگری
  .ضمانت خواهد شد

 پههایی بههر و ههها گردهمههایی بهها محرومههان و فرودسههتان سههایر و کههارگر هپههس اول مههی فرصههتی اسههت کههه طبههق
 بههرده و اسههتیمار ددمنشههی، و جنایههت همههه ایههن بههه نسههبت شههان درون در هخفتهه  فریههاد و عمیههق نفههرت اعتراضههات،

از بدارنههد و نگذارنههد ابههر را سیاسههی اسههالم   نیروهههای  و  سههرمایه  هیههوالی  گههی  گسههیخته  لجههام   و  تههوح ش  و  مزدی،  گی
 کههارگران مهها. بزننههد رقههم جام ههه مههردم  از عهیمههی اکیریههت منههاف  خههالف بههر  و  دیگههران  را  شان  هکه سرنوشت و آیند

 و هسههتی از جنسههیتی، و قههومی زبههانی، ت لتههات سههوای متحههد، و صههدا یههو واحههد  صههف  در  روزی  چنههین  یههو  در  یدبا
عنههوان انسههانهای همسرنوشههت و هههم منف ههت دفههاع نمههوده  بههه و واحههد هطبههق یههو عنههوان  به  مان  اجتماعی  موق یت

 بزنیم  پریالیستیام -بور وا  ارتجاع  کم  در  شان حامیان  و  ارتجاعی نیروهای  هو دست رد بزرگی به سین

 یههافتن شهه ج سههناریو بههه نسههبت مبههاالتی بههی بهها و نجنبنههد جهها از کههارگر هاگههر ف ههاالن و کنشههگران جنههبش طبههق .
 انههد کههرده تجربههه و دیههده کههه آنچههه از دهشههتناکتر هخههورد نماینههد، بایههد منتهههر آینههدبر سههرمایه اسههالمی« »امههارت
 خودشههان افههق و بههدیج بایههد مترقههی و آزادیخههواه یههها جنههبش و آن سوسیالیسههت پیشههروان و کههارگر هطبههق. باشههند

 وجود ندارد.  دیگری  هگزین و  راه این جز بدارند،  اعالم  جام ه به  رو و  ترسیم را برابر و  آزاد  هجام   یو  از

سههازمان سوسیالیسههتهای کههارگری افتانسههتان در ضههمن شههادباش و تهنیههت گفههتن اول مههی، روز همبسههته گههی 
 در  کههه  خواهههد  مههی  طلههب  برابههری  نیروهههای  و  کههارگری  سوسیالیسههتی  جنههبش  النف هها  ههههم  از  کههارگر،  هجهانی طبق

قههدرتهای سههرمایه داری، دولتهههای  اسههترات یو بلندمههدت اهههداف و سههرمایه« اسههالمی »امههارت سههناریوی بهها تتابههج
ارتجههاعی منطتههه و نیروهههای سههیاه اسههالم سیاسههی، نهههولیبرال و ناسیونالیسههت دسههت بههه دسههت هههم داده صههف 

مهمتههر از آن آلترنههاتیو رهههایی بخههش خههود شههان را سههر و سههامان دهنههد. بههرای جنههبش سوسیالیسههتی مبههارزاتی و 
کههارگر و ایجههاد حههزب جنههبش اجتمههاعی طبتههه کههارگر اسههت،  هطبههق پههذیری تشهه ج و سههازمانیابی اصج کارگر  هطبق

 جههدال هتهها از ایههن طریههق بههه مصههاف ه مههونی ف ههری و ایههدئولو یو طبتههات دارا رفتههه و در نهایههت پهها در صههحن
 و ف ههاالن ویهه ه بههه جام ههه، محرومههان و فرودسههتان کههارگران،. بگههذارد جام ههه سیاسههی هآینههد بههه دادن شهه ج بههرای

 قطههب یههو بههه دادن شهه ج جههز مطلههوبیهت جهههت پاسههخ بههه وضهه یت جدیههد گههزینسوسیالیسهه  و چهه  کنشههگران
 طالبههان رسههاندن اقتههدار  بههه  و  سههرهمبندی)  جهههانی  کاپیتالیسههم  نهههر  مههورد  سههناریو  نفههی  و  شههدن  روبرو  برای  رادی ال

 پیگیههر صههادقانه، تههالش سههازنده، گفتمههان  بههدون  امههری  چنههین  یههو  انجههام .  ندارنههد  را(  سیاسی  اسالم   نیروهای  سایر  و
و همگرایههی ف ههاالن کههارگری و نیروهههای چهه  و سوسیالیسههت مم ههن نیسههت. نیههروی چهه  و برابههری طلههب در 

 بیههرون گههی پراکنههده و تشههتت از  کههه  اگههر  نیروههها  ایههن  د،نیسههتن  کههم  انههد  آزادی  و  رفههاه  هتشههن  کههه  افتانسههتان  هجام 
 هدنههد. بنههابراین گههزینگر جام ههه محرومههان و فرودسههت اکیریههت نفهه  بههه عهیمههی تحههوالت عامههج میتواننههد آینههد،

 آلترنههاتیو بههه دادن شهه ج یهها و سههرمایه بربریههت بههه تم ههین و جههاری هولنههاک وضهه یت پههذیرفتن جههز دیگههری
 .ندارد وجود ریکارگ بخش رهایی  و آزادیخواهانه

 

 فرخنده و گرامی باد اول می!

 زنده باد سوسیالیسم!

 !کارگر  هبه پیش به سوی اتحاد و تحزب سوسیالیستی طبق

 شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افتانستان

 ٢۰٢۱آپریج  ٢6؛ ۱۴۰۰ثور 6

====================================================== ====== 



57 

 

 !ان هشت مارس: اول ماه مه، روز حیات ب شیدن به وظای، انقالبیسازمان زن

 سراسههر در گههان سههتمدیده همههه اتحههاد و همبسههتگی روز .رسههد مههی فههرا  کههارگران  جهههانی  مبههارزاتی  روز  مه،  ماه  اول
 بههرای را کههارگران همههه طبتههاتی، جام ههه هههای »ارمتههان« ایههن نهه اد؛  ،  جنسههیت  ،  ملیههت  مههرز،  از  خارج  که  روزی  .دنیا
 کههارگر جهههانی روز شههرایطی در .دهههد مههی قههرار هههم کنههار در اسههتیمار و سههتم از  دور  بههه  زنههدگی  دیگههر،  زنههدگی  وی
 چیههزی آن حاصههج و یافتههه تشههدید کرونهها،  پانههدمی  دوره  در  خصوصهها  جهههانی  داری  سههرمایه  بحههران  کههه  رسههد  می  فرا
 خههود چشههم بههه جهههان کشههان زحمههت و کههارگران نیسههت. زن کههارگران خصوصهها کههارگر میلیههون ده بی ههاری جههز
 در  حههاکمین  بههرای  نیافتههه«  »توسهه ه  کشههورهای  در  خصوصهها  آنههان  سههالمتی  و  جههان  کرونهها،  دوره  همههین  در  که  دیدند
 کسههب پایههه بههر بل ههه ههها، انسههان جههان  حفهه  پایههه بههر  نههه  داری  سههرمایه  حیات  و  اساس  که  چرا  ندارد.  ارزشی  قدرت
 یههو دوره همههین در . اسههت اسههتیمارگرانه اجتمههاعی و تولیههدی روابهه  حاصههج کههه دارد قههرار سههودی مههافوق و سههود
 از ناشههی فالکههت و فتههر و کههار دادن دسههت از خههاطر بههه  زن ههها میلیههون زنههدگی کرونهها، ویههروس  شیوع  اندی  و  سال
 اقسههام  و انههواع مههردان، بههه جنسههی اجبههاری هههای دهههی سههرویس خههانگی، »وظههایف« شههدن برابههر چنههدین آن،

 سههاالرمرد /پههدر سیسههتم  هههای  پلشههتی  گذشههته،  از  بیشههتر  و  افتههاده  خطههر  بههه  خههانواده،  مردان  وحشیانه  های  خشونت
 نهههام  پوسههیدگی و ورش سههتگی ، زشههتی  تههر  عریههان  شهه لی  بههه  کرونهها  بحههران  کلههی،  طههور  به  است.  کرده  رو  را  حاکم
 .است  ساخته  مشهود  گذشته  از بیش  را آن سرنگونی  ضرورت  و کشیده بیرون  را  داری  سرمایه

 دادن تنههها دارنههد، قههرار  اسههالمی  بنیههادگرای  هههای  ر یههم  حاکمیههت  تحههت  کههه  افتانسههتان  و  انایر  چون  هم  جوام ی  در
 نفههر، هههزار هههزاران بههاختن جههان و کرونهها ویههروس بههه ابههتال دری،  بههه  در  فتههر،  خانمههانی،  بی  کاری،  بی  از  ارقام   و  آمار
 مههه مههاه اول در  شزحمههت و کههارگر ههها میلیههون بههرای ..و  زنههان قتههج و خشههونت گنههاه، بههی مههردم  کشههتار و تههرور
 کنیههد: نگههاه ایههران بههه.ود ر نشههانه را  مصههائب  و  مشهه الت  ایههن  همههه  ای  ریشههه  علههج  تواند  نمی  و  ن رده  دوا  را  دردی

 هههم خههود صههنفی هههای خواسههته  بههرای  و...  شهه نجه  و  زنههدان  ههها،  بنههد  بههه  و  بگیههر  تمههام   بهها  کشان  زحمت  و  کارگران
 ای طبتههه و قشههر هههر از بههیش کههه کشههانی زحمههت و رانکههارگ ایههن امهها، کننههد. مههی مبههارزه ههها خیابههان در چنههان

 کننههد، مههی لمههس خههود پوسههت و گوشههت بهها را وحشههیانه اسههتیمار و پرسههتی سههود و داری سههرمایه کیافات و  گندیدگی
 بهها جام ههه ایههن در رادی ههال تتییههر ضههرورت .دارنههد  دهشههتناک  وضهه یت  ایههن  از  خالصههی  بههرای  راهههی  یههافتن  بههه  نیاز

 اسههت. زده بیههرون ش پههرز هههر از آن، در گرفتههه شهه ج فرهنگههی و اجتمههاعی اسههی،سی اقتصههادی، اسههفناک شههرای 
 شههرای  ایههن در کههه چههه آن انههد. آمههده سههتوه بههه تهیدسههتان خصوصهها مههردم  اسههت. پاشههیدن هههم از حههال در جام ههه
 بههه ات هها بهها بتوانههد کههه اسههت ای مبههارزه آن بههرد پههیش شههود، مههی طلههب انتالبههی نیروهههای از بحرانههی و حسههاس
 سههرنگونی جهههت در را، نهههام  ایههن از عاصههی مههردم  کلههی طههور بههه و کشههان زحمههت و کههارگران انتالبههی، روی ههردی

 تههدارکی بههه انتالبههی چنههین انجههام  بههرای کنههد. متشهه ج و سههازماندهی اسههالمی، جمهههوری ر یههم کمههال و تمههام 
 پایگههاهی سههاختن بههه اسههت. نیههاز کننههده رهبههری انتالبههی تشهه یالت داشههتن بههه اسههت. نیههاز منههد نتشههه و آگاهانههه
 متشهه ج و ای تههوده تشهه الت ایجههاد بههه سههازماندهی، و آگههاهی بههذر کاشههتن بههه .اسههت نیههاز  مههردم  بههین در مح ههم
 زنههان، کههه را چههه آن اسههت. نیههاز شههوند، متحههد تواننههد مههی کههه آنههانی همههه و زنههان کشههان، زحمت و  کارگران  کردن
 اسههت. دورنمههائی  و  برنامههه  چنههین  دارنههد،  تهههاران  انتالبههی  نیروهههای  از  کشههان  زحمههت  و  کههارگران  وی ه  طور  به  و  مردم 
 آگاهانههه جام ههه، رادی ههال تحههول و تتییههر مسههیر در تواننههد مههی کشههان زحمههت و کههارگران کههه است صورتی چنین  در

 بههرای آغههازی بههه بایههد را مههه  مههاه  اول  پههس:  کننههد.  متحههد  را  گههان  سههتمدیده  همههه  رهههائی،  مسههیر  در  و  کرده  دخالت
 .کرد بدل  کننده  ت یین  وظایف این به بخشیدن  حیات

 افتانستان(-)ایران مارس  هشت زنان سازمان

 ٢۰٢۱ مه  ماه اول
 

www.8mars.com 
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 جهانی کارگر تهدید تلفنی اعتای اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه روز

 
هههای تلفنههی م ههرر بهها اعضههای اتحادیههه آزاد بهها نزدیههو شههدن روز جهههانی کههارگر وزارت اطالعههات از طریههق تماس

کههارگران ایههران از جملههه ج فههر عهههیم زاده و پههروین محمههدی اقههدام بههه تهدیههد ایههن کههارگران بههرای ممان ههت از 
 .های روز جهانی کارگر نموده استبرگزاری و شرکت در تجم 

فههر عهههیم زاده در پاسههخ بههه تهدیههدهای مهههمورین وزارت اطالعههات بههر حههق کههارگران بههرای برگههزاری تجمهه  روز ج 
جهانی کارگر پافشههاری کههرده اسههت و ضههمن اعتههراض بههه زنههدانی کههردن کههارگران و م لمههان و بازنشسههتگان اعههالم 

فی و مطالبههاتی زنههدانی کنیههد و م لمههان را تنههها بخههاطر ف الیتهههای صههنشههود کههه کههارگران  کرده است که چگونههه می
 .و انتهار داشته باشید کارگران در متابج دست به اعتراض و تجم  نزنند

اقههدام بههه تهدیههد کههارگران از سههوی نیروهههای امنیتههی در آسههتانه روز جهههانی کههارگر از سههر وحشههت از تجم ههات 
 .گیردکارگران و مزدبگیران صورت می

ت و کههار کههارگران و دیگههر مزدبگیههران وضهه یت بههه شههدت م یشهه  حاکمیههت بهها ت ههرض گسههترده بههه زنههدگی و
متههام حههاف   فالکتبههاری را بههه اکیریههت جام ههه تحمیههج کههرده اسههت و از سههوی دیگههر نیههز نهادهههای امنیتههی در

چپاولگران حاکم در متابههج هرگونههه حههق خههواهی و اعتههراض کههارگران دسههت بههه سههرکوب و زنههدانی کههردن ف ههالین 
 .میزند

هههای روز ایههران ضههمن تهکیههد بههر حههق کههارگران بههرای برگههزاری هههر چههه باشهه وهتر تجم اتحادیههه آزاد کههارگران 
جهههانی کههارگر، اقههدام بههه تهدیههد کههارگران، م لمههان و دیگههر مزدبگیههران از سههوی نهادهههای امنیتههی را مح ههوم 
مینمایههد و اعههالم میههدارد کههه طبتههه کههارگر و مزدبگیههران زحمههت ش قط ههاً در متابههج ایههن همههه ت ههرض و سههرکوب 

 .واهند ایستادخ

 ۱۴۰۰اردیبهشت  ٩ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

--------------------------------------------------------------- 

 

 مناسبت اول ماه مه ، روزجهانی کارگر ، بهنخستین  پروینپیام  

 سالم 

  درآستانه روزجهانی کارگرهستیم.من این روز رابه تمام کارگران جهان تبریو میگم

 دوستان من هم یو کارگرم،یو زن کارگر 

مههن هههم ماننههدتمام کههارگران دنیهها کههارکرده و زحمههت کشههیده ام ولههی هههیچ گههاه نتوانسههته ام زنههدگی درشهههن یههو 
  ه کنم ورفاهی داشته باشمانسان راتجرب

  من در زندگی به عنوان یو کارگرشهروند، امنیت ندارم 

 .امنیت م یشتی ندارم اگرصاحب کارمرا اخراج کند هیچ نهادی ازمن حمایت نمی کند

  .امنیت پزش ی وبهداشتی ندارم اگربیمارشوم چون بیمه ندارم ازتمام خدمات دولتی محروم هستم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
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گرانههی و تههورم بیدادمی نههد . افههزایش قیمتههها سههاعتی اسههت وحتههوق مههن ثابههت اسههت پههس   امنیت غذایی ندارم چههون
 .من نمی توانم همه این چیزی که احتیاج دارم راتهیه کنم

سفره ی من هر روزخالی تراز روزگذشههته مههی شههود. وقتههی اطههرافم رانگههاه مههی کههنم مههی بیههنم همههه چیههز در جهههان 
رگرم و درسههاختن ایههن جهههان نتههش دارم درحههالی کههه از همههان به دست کههارگران سههاخته شههده و مههن هههم یههو کهها

 ساخته های دست خودمحروم هستم چرا؟

 .من دولت رامسبب اینهمه فالکت وفتردر زندگیم می بینم

 .کارگرروی زمین اتحاد

 :کانال اسماعیج عبدی

mail_abdi@free_es 

--------------------------------------------------------------- 

 ٢۰٢۱, ۱می   |وض یت کارگران در روز جهانی کارگر و ضرورت همبستگی کارگران 
 :اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 
هایی شههود کههه خسههارت و زیههان آن دامههان الملههج نبایههد منجههر بههه محههدودیتههها در عرصههه بینمناسههبات دولت  -۱

های زنههدگی محههروم کنههد. بههر ایههن اسههاس، حههداقجآحاد جام ه خصوصاً کارگران را بگیههرد و آنههان را از دسترسههی بههه  
خههواهیم هرچههه سههری تر نسههبت بههه المللههی میهای بینمهها قویههاً رفتههار دولههت آمری هها را مح ههوم کههرده و از سههازمان

  .پایان دادن به این رفتارهای ظالمانه نسبت ضدبشری دولت آمری ا اقدام کنند
شههود علیههرغم رشههد سههوءمدیریت داخلههی اسههت کههه سههبب میتورم افسارگسههیخته ناشههی از پیامههدهای تحههریم و   -٢

خههواهیم کههه بهها تصههمیمات خههود بههه تههورم دامههن نزنههد و دستمزدها، هر روز کارگر فتیرتر شههود. مهها جههداً از دولههت می
  .در جهت کنترل آن همه توان خود و بدنه کارشناسی و علمی جام ه را به کار گیرد

بی ههاری و وجههود بیمههاری کرونهها، بههه شههدت کههاهش پیههدا کههرده و نهههارت  امنیت شتلی کارگران با توجه به نههرخ  -٣
ها از ناحیههه مسهههوالن وزارت کههار بههه حههداقج خههود رسههیده اسههت. مهها از مسهههوالن وزارت کههار خصوصههاً بر رفتار بنگاه

هههای خههود در رابطههه بهها اجههرای کامههج و جههام  قههانون کههار حوزه بازرسی کار انتهار داریههم نسههبت بههه تشههدید نهارت
  .در واحدهای تولیدی شدت بخشد

هههای اجتمههاعی در بخههش بازنشسههتگی و درمههان. هرگونههه سههازمان تههامین اجتمههاعی یگانههه نهههاد حههوزه حمایت  -۴
خههواهیم تهها آورد لههذا مهها از مجلههس و دولههت میتوجهی به این نهاد آثار امنیتی و اجتمههاعی بهها خههود بههه همههراه مههیکم

جههه عمههومی سههاالنه کشههور، ضههمن پرداخههت بههدهی جههاری دولههت بههه ایههن نسههبت بههه ایجههاد ردیههف جداگانههه در بود
هههای تاثیرگههذار، جلههوی فروپاشههی مههالی ایههن سههازمان را بگیههرد و در ایههن رابطههه از سازمان، نسههبت بههه اعمههال کمو
  .بگیران غافج نشوندتوجه به زندگی باعزت مستمری

ند کههه وظیفههه تههامین مسهه ن جام ههه را کههارگران سههاختمانی بخههش قابههج تههوجهی از نیههروی کههار ایههران هسههت -۵
های ناشههی از کههار را بهها خههود بههه برعهده دارند. ما م تتدیم بهها توجههه بههه مخههاطرات ایههن شههتج کههه بیشههترین آسههیب

https://web.telegram.org/#/im?p=%40free_esmail_abdi
http://radiomehregan.com/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1
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ای بههرای بیمههه ن ههردن آنههان قابههج قبههول نیسههت و سههازمان تههامین اجتمههاعی موظههف اسههت همههراه دارد، هههیچ بهانههه
  .د شرای  اقدام کندنسبت به بیمه کردن همه متتاضیان واج

 
@etehadesarasari 

--------------------------------------------------------------- 

 ی اتحاد بازنشستگان بیانیه 

 !هشت روز ملی معلمبه مناسبت یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر و دوازده اردیب

عنوان دو یههازده اردیبهشههت روز جهههانی کههارگر و دوازده اردیبهشههت روز ملههی م لههم اسههت. کههارگران و م لمههان بههه
وی ه بازنشسههتگان، کارکنههان بخههش بهداشههت و ههها، بهههبخههش مهههم از نیههروی کههار کشههور همههراه بهها سههایر بخش

توانههد عامههج اتحههاد های روشههنی دارنههد کههه میسالمت، زنههان، بی ههاران و زحمت شههان شهههر و روسههتا فصههج مشههترک
ی ایههن بخههش ههها بشههدت از فراگیههر مطالبههاتی بههرای تتییههر اساسههی شههرای  زنههدگی نیههروی کههار کشههور باشههد. همههه

تر از خهه  فتههر و سههتو  شههدید قههدرت خریههد در اثههر تشههدید بحههران اقتصههادی تورم سنگین، مزدهههای نههاچیز و پههائین
هههای مههزدی بهها وجههود کههار ی تب ی دارانههه از نیههروی کههار، نهههام چنههد الیهههی بردهبرند؛ بهره کشو اجتماعی رنج می

برابههر، سههلب امنیههت شههتلی بهها قراردادهههای موقههت و محرومیههت از حههق تشهه ج مسههتتج صههنفی و طبتههاتی بههرای 
شههود. هههای نیههروی کههار اِعمههال میی بخشی جم ههی و مههوثر بهها عوامههج سههرکوب و اسههتیمار در حههق همهههمتابلههه
ی های ناکارآمههد »ت میلههی« و کههاالیی شههدن فزاینههدهت از نهههام جههام  تههامین اجتمههاعی، اعتههراض بههه بیمهههمحرومیهه 

هههای کههارگران و مزدبگیههران مشههترک اسههت. رانههت خههواری ی بخشهههای جزئههی در همهههخدمات عمههومی بهها تفاوت
نههاب  سههازمان ی تخصههیص م ی فرهنگیههان در نحههوههای بازنشسههتگی، در صههندوق ذخیههرهو غههارتگری در صههندوق

هههای ها، در اختصاصههی سههازی داراییی ناسههالم همسههان سههازی حتههوق و مسههتمریتههامین اجتمههاعی و شههیوه
عمومی به نههام واگههذاری بههه بخههش خصوصههی و خصوصههی سههازی، در بههرون سههپاری خههدمات عمههومی، در نپههرداختن 

ی کودکههان و تههرک دسههتمزدهای نیههروی کههار و مزایههای شههتلی، در عههدم تخصههیص ام انههات آمههوزش مجههازی بههرا
هههای مهمههی از نیههروی کههار صههن ت، خههدمات، بهداشههت، تحصیج کودکههان، همههه و همههه از دردهههای مشههترک بخش

 .آموزش و پرورش کشور و همچنین عموم بازنشستگان و زحمت شان و محرومان کشور است

کسههن کرونهها ی رانههت و غههارت از ام ههان دسترسههی بههه وادر حههالی کههه وابسههتگان حاکمیههت و برنشسههتگان سههفره
هههای مختلههف مههزد و مسههتمری بگیههران و کسههانی کههه حتههی از داشههتن درآمههدی محههروم هسههتند، از برخوردارند، گروه

ی نههان در ازای جههان در شههرای  کشههتار کرونههایی و واکسههن پههولی وارداتههی بخههش خصوصههی قربانیان اصههلی م ادلههه
  .هستند

 
ههها حتههوق و مسههتمری بگیههر کشههور هنههوز از لیونهای مطالبههاتی میههان میاگههر چههه آگههاهی بههه ایههن فصههج مشههترک

سههط  خودسههامان یههابی و حضههور مسههتتج گسههترده در جنههبش مطالبههاتی فاصههله دارد، امهها در عههوض شههاهدیم کههه 
نیروهههای آگههاه در جنههبش اکیریههت عهههیم کههار، سههالمت و آمههوزش بههه شهه ج روزافزونههی اهمیههت اتحههاد سراسههری 

ها را دریافتههه و آرایههش مبههارزاتی متناسههب بهها یههن فصههج مشههترکی اهای مختلف نیههروی کههار کشههور بههر پایهههبخش
 .کنندآن را پیگیری می

همین جهت گیری نیروهای آگههاه و همههین پیگیههری آنههان در کنههار تحمههج ناپههذیرتر شههدن شههرای  زنههدگی، نههاگزیری 
هههای مختلههف مههزد، حتههوق و مسههتمری بگیههران بههرای جلههوگیری از سههتو  دسههت زدن بههه اعتههراض در میههان بخش

هر چه بیشتر سط  م یشت و نههاتوانی حاکمیههت در پاسههخ بههه مطالبههات برحههق مههردم، از عوامههج اصههلی تشههدید فشههار 
  .بر ف الین کارگری، م لمان و کنشگران جنبش های مطالباتی است

در برابههر حههق طلبههی و عههدالت خههواهی مهها پاسههخی جههز تهدیههد، ارعههاب، پرونههده سههازی، زنههدان، شههالق و شهه نجه 
اند. صههف کههار، آمههوزش و عههدالت اجتمههاعی در کنههار مبههارزه بههرای آمههوزش رایگههان، لتههو هههم نداشههته  ندارند و هرگههز

https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehadesarasari


61 

 

هههای اقتصههاد، برخههورداری همگههان از تههامین جههام  اجتمههاعی، حههق کههار، مسهه ن ی بخشخصوصی سههازی در همههه
ان بههر های کارآمههد، سههالمت همگههانی و اجههرای درسههت همسههان سههازی حتههوق بازنشسههتگان، همزمهه اجتماعی، بیمههه

ی زنههدانیان سیاسههی و عتیههدتی، ی ف ههالین کههارگری و م لمههان دربنههد، همهههقیههد و شههر  همهههی آزادی بیمطالبههه
کنههد. امسههال هههم در روزهههای حههق ایجههاد تشهه ج مسههتتج صههنفی و طبتههاتی و حههق تجمهه  و اعتههراض تاکیههد می

  .کنیمیازده و دوازده اردیبهشت مطالبات مشترک خود را بار دیگر مطرح می

 
 نشینیم تا حق خود نگیریم/ از پا نمی

 اتحاد بازنشستگان 
۱۴۰۰/٢ /۱۰ 
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 نیشکر هفت تیهطرف کارگران کشت و صنعت  :از 
 بیانیه کارگران هفت تیه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

 
امروز یههو مههی )یههازده اردیبهشههت( روز جهههانی کههارگر 
اسههت روزی کههه مههی بایسههت کههار ت طیههج مههی بههود و 
کارگران با خیههالی آسههوده در کنههار خههانواده هههای خههود 
دور هههم جمهه  میشههدند و جشههن میگرفتنههد امهها مهها 

ه بهها آسههودگی بیگانههه ایههم و امههروز بایههد از سالهاست ک
دردههها و تالشههها و حههال و آینههده مههان بگههوئیم و ایههن 
روز را در وضهه یت قرمههز کرونهها بههرای سههرمایه دارن 
کههار کنههیم امهها علیههرغم ایههن مشههتت ههها شهه ار مهها 

در روز جهههانی  "کههارگر هفههت تپههه اتحههاد اتحههاد"
از هفههت تپههه بهها نههدای ایههن اتحههاد، روز کههارگر را بههه طبتههه اسههت. مهها    "کههارگران جهههان اتحههاد اتحههاد"کارگر ی نههی  

  .کارگر در ایران و جهان تبریو میگوئیم
اما امروز باید نگاهی بههه سههال گذشههته بیانههدازیم و کارهایمههان را مههرور کنههیم و ببینههیم کجهها هسههتیم و بایههد بههه کجهها 

داشههت کههه ماحصههج اعتراضههات  بههرویم. هفههت تپههه در سههال گذشههته اعتصههابات و اعتراضههات طههوالنی و قدرتمنههدی
سال گذشته و سالهای قبههج تههر کشههیدن اسههدبیگی و یههارانش بههه دادگههاه، افشههای فسههاد مههدیران و هم ههاران فاسههد ، 
گههرفتن حتههوق هههای م ههوق و تمدیههد دفترچههه هههای بیمههه بههود. سههال گذشههته تمرکههز مبههارزه مهها بههر نفههی بخههش 

ن همچههون بازگشههت بههه کههار هم ههاران اخراجههی و خصوصی و خلهه  یههد از اسههدبیگی بههود امهها خواسههته هههای دیگرمهها
بسیاری مطالبات عرفی هههم وجههود داشههتند کههه کماکههان در راه دسههتیابی بههه آنههان مبههارزه می نههیم، در ایههن میههان امهها 
مسههائج و مشهه الت بهها کارفرمهها و عههواملش و توطهههه هههای آنههها کههم نبههود کههه خوشههبختانه کههارگران هفههت تپههه 

ا خنیههی کردنههد. در اعتصههاب طههوالنی تابسههتان گذشههته خلهه  از مال ههان ف لههی بههه هشیارند و یو به یو توطهههه ههها ر
مطالبههه اصههلی کههارگران آسههیب دیههده از خصوصههی بههازی ههها در سراسههر ایههران بههدل شههد و ایههن نشههاندهنده جایگههاه 
کههارگران هفههت تپههه در جام ههه کههارگری ایههران اسههت.ما حههق خههواهی را بهها تحمههج هزینههه هههای فههراوان از اخههراج و 

ن و پرونههده هههای مت ههدد قضههائی پرداخههت کههردیم بهها اینحههال امههروز متحههدتریم، امههروز روشههن تههریم و میههدانیم زنههدا
چههه نمههی خههواهیم و چههه میخههواهیم االن در متط ههی هسههتیم کههه ماحصههج ایههن اعتههراض و اتحههاد و خههون دل 

ه را پههس خوردن هههای مهها در حههال نتیجههه دادن اسههت مهها گفتههیم بخههش خصوصههی را بیههرون مههی کنههیم و هفههت تپهه 
مههی گیههریم و اینههو مح ههم تههر از همیشههه در روز کههارگر اعههالم می نههیم کههه روی ایههن عهههد مههی مههانیم و آنههرا بههه 
سههرانجام خههواهیم رسههاند چههرا کههه م تتههدیم اسههدبیگی و بخههش خصوصههی بزرگتههرین مههان  تولیههد و ارتتهها کیفیههت 
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تپههه بایههد بههه دولههت برگههردد و بهها  زنههدگی کههارگران بههوده و بایههد برونههد و ایههن خواسههته اصههلی کههارگران اسههت.هفت
  .مدیریت و نهارت شورایی کارگران اداره شود

در روز کههارگر فرصههت را غنیمههت شههمرده و از کلیههه کههارگران و کسههانی کههه از اعتصههاب و اعتراضههات مهها و از 
انیم نمایندگان ما حمایت کردنههد و در سههخت تههرین شههرای  کنههار مهها بودنههد تشهه ر ویهه ه نمههوده و ایههن پیههام را میرسهه 

کههه همراهههی شههما هیچگههاه از نهههر مهها پنهههان نخواهههد شههد. مهها کههارگران هفههت تپههه از اعتراضههات برحههق مراکههز 
مختلههف کههارگری و آموزشههی و درمههانی و خههدماتی حمایههت مههی کنههیم و خواسههتار آزادی کههارگران و ف ههالین 

  .بازداشت شده و همه زندانیان سیاسی هستیم
و گههاز و پتروشههیمی ههها، کههارگران شهههرداری ههها، م لمههان، بازنشسههتگان  اعتههراض کههارگران فههوالد و هپ ههو و نفههت

این نههور دیههدگان مهها، پرسههتاران و کههادر درمههان کههه در قلههب مهها جههای دارنههد و بهها فههداکاری درس شههرافت و آزادگههی 
میدهنههد بیههانگر ایههن اسههت کههه همههه جهها درد ی ههی اسههت. علیههه خصوصههی سههازی، علیههه شههرکتهای پیمههانی و 

ظالمانه، علیه فتههر و تب ههی ، علیههه دسههتمزدهای چنههد برابههر زیههر خهه  فتههر، علیههه ایجههاد تفرقههه و   قراردادهای موقت
تحریههو میههان کههارگران ، هههدف ایههن اعتراضههات دسههتیابی بههه زنههدکی بهتههر و در خههور شههان مههردم عزیههز ایههران 
 .اسهههت،درد کهههارگر درد نهههان شهههب اسهههت و زنهههدگی بهتهههر و ایهههن روزهههها درد درمهههان اسهههت و دارو و واکسهههن

 .دردها مشترک است و راه هم قط اً مشترک است
تجربه مهها مههی گویههد کههه ایجههاد اتحههاد گسههترده کههارگری سههاده نیسههت امهها عملههی اسههت. هرگههاه کههارگران بهها خههرد 
جم ی وارد عمج شوند میتوانند به قههدرت اتحادشههان ت یههه کننههد و بههه اهههداف خههود برسههند.ما تههاکنون اساسهها بهها ات هها 

رکت کههرده ایههم چههرا کههه مهها کههارگریم و منههاف  واحههد داریههم و ناچههاریم بههه ی ههدیگر ت یههه به خرد جم ی و شورائی ح
کنههیم. پههس مههی بایسههت رمههز موفتیههت ی نههی ات هها بههه خههرد جم ههی را ت ییههر کنههیم و مشهه الت را ی ههی پههس از 

 .دیگری از سر راه برداریم
س بههوده و یهها داغههدار عزیزانشههان مهها کههارگران هفههت تپههه بهها هموطنههانی کههه گرفتههار ایههن بیمههاری منحههو در این ایام 

هسههتند ابههراز همههدردی می نههیم و بههه فههداکارانی کههه در ایههن دوران سههخت امیههد جام ههه بودنههد بههوی ه کههادر درمههان 
درود میفرسههتیم و از صههمیم قلههب برایشههان بهههروزی آرزومنههدیم. بهها کههارگران بخشهههای مختلههف کشههور بههرای تهیههه 

همصههدا هسههتیم و تههامین هزینههه زنههدگی و م یشههت مههردم و تههامین سههری  واکسههن اسههتاندارد و رایگههان و همگههانی 
 .رایگههههان نیازهههههای درمههههانی و بهداشههههتی را وظیفههههه دولههههت و حههههق همههههه مههههردم ایههههران میههههدانیم

 
 .در پایههان مجههدداً درود میفرسههتیم بههه تمههامی کههارگران ایههران و جهههان دستشههان را بههه گرمههی میفشههاریم

 روزتان مبارک زحمت شان
 

https://t.me/syndica_7tape/3969 

--------------------------------------------------------------- 

 اول ماه می ، روز جهانی همبستگی کارگری را گرامی میداریم 

 
سبات سرمایه  اول ماه می ، روز اعالم کیفرخواست عمومی علیه منا

 داری ست 

می، همههه هسههتی بشههر را نههه نههها چنههین اجتمههاعی–تسههل  اقتصههادی 
تنههها بهها ایجههاد شههرای  فتههر وفالکههت عمههومی و تنگناهههای شههدید 
م یشههتی ، تحههت تههاثیر قههرار داده ، بل ههه بهها هههدر دادن منههاب  زیسههت 
بشر و تخریههب ام انههات محههی  زنههدگی همههه موجههودات، منبهه  اصههلی 

 .را بشهه لی بههی سههابته آسههیب پههذیر کههرده اسههت حیات این کره زمههین
در ایههران بهها گسههتردگی اعتصههابات و اعتراضههات کههارگران و م لمههان و 

بازنشسههتگان و زنههان بههرای تتییههر شههرای  موجههود، در دل اپیههدمی مهارنشههده ای کههه هههر روزه صههدها قربههانی و 
 .رار گرفته استهزاران مبتالء میگیرد، جام ه در یو رویاروئی قطبی برای ت یین ت لیف ق

tg://resolve/?domain=syndica_7tape&post=3969
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 شورای بازنشستگان ایران 

@Shorabazneshastehiran 
 

  روز یازدهم اردیبهشت برای کارگران ت طیج رسمی است

و کارفرمایههان حههق ندارنههد  اردیبهشههت ت طیههج رسههمی بههرای کههارگران محسههوب شههده ۱۱قههانون کههار،  6٣طبق مههاده  
  .در این روز کارگران را وادار به کار کنند

  .اردیبهشت سر کار حاضر نشود، غیبت محسوب نمی شود  ۱۱اگر کارگر در روز  

در صورت حضورکارگران درمحههج کههار آن هههم بهها رضههایت کامههج، دسههتمزد روز کههارگر بایههد بصههورت ت طیههج کههاری 
 .برای کارگر محاسبه و پرداخت شود

درصههد مههزد  ۴۰شههوند بایههد قههانون کههار تمههامی کههارگرانی کههه در روز ت طیههج خههود مشههتول کههار می  6٢مطابق مههاده  
 بیشتر پرداخت شود،

 می _اول#

@Shbazneshasteganir 

--------------------------------------------------------------- 

 به نتج از پست فیس بوکی کاک محمود صالحی  
 .احضار و بازجویی از عیمان اسماعیلی را مح وم می کنم

 
 : کارگران و مردم آزادیخواه

  .مه روز جهانی کارگر بود دیروز یازده اردیبهشت برابر با اول ماه
دادسههتان شهرسههتان سههتز ) بنابههه اظهههارات پلههیس امنیههت ( ح ههم احضههار عیمههان 
اسماعیلی را به پلههیس امنیههت شهرسههتان سههتز مههی دهنههد تهها ایشههان را احضههار و ب ههد از 
باجویی از او ت هههد بگیرنههد کههه اقههدام بههه برگههزاری مراسههم روز جهههانی کههارگر و یهها بهها 

  .شهر حضور پیدا ن ندپرچم سرخ در داخج 
صههب  بههه پلههیس  ٩عیمههان اسههماعیلی بهها توجههه بههه احضههاریه دادسههتانی سههاعت  12/2/1400امروز ی شههنبه مههورخ 

امنیت مراج ه و توس  آن نهاد بههه اتهههام برگههزاری مراسههم اول مههاه مههه و گههرفتن ع ههس بهها پالکههارد سههرخ بههازجویی 
  .شد

اعههالم مههی کنههد کههه بههه هههیچ عنههوان  "ن اسههماعیلی رسههمابازجویی مدت یو ساعت و نیم طههول مههی کشههد و عیمهها
ت هد نمی دهههد و برگههزاری مراسههم روز جهههانی کههارگر و گههرفتن ع ههس بهها پههرچم سههرخ حههق هههر کههارگری اسههت و 

  .دولت جمهوری اسالمی نیز باید این حق را به رسمیت بشناسد و دست از احضار و بازجویی کارگران بردارند

 ایشان را آزاد کرده اند "زجویی ف القابج ذکر است که ب د از با

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shorabazneshastehiran
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
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 گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر 

 
، ۱٣٩۵شههود. بنهها بههر آمههار در سههال کار خانگی« که کههاری نههابرابر و جنسههیتی اسههت، در اقتصههاد ایههران محاسههبه نمی»

درصههد از تولیههد ناخههالص ملههی، ی نههی بیشههتر از سهههم کههج بخههش صههن ت، م ههدن  ٣۰زنههان حههدود  خانگی کارارزش 
 .و تجارت در کشور بود

ج هههم بههه محهه  بازگشههت از شههوند و حتههی زنههان شههاغدار محسههوب میدرصههد زنههان در ایههران خانههه ٧۰بههیش از 
وقههت و تحمیههج شههوند. »کههار خههانگی«، رایگههان، تمام محههج کههار بهها بخههش دوم کههار نههابرابر و جنسههیتی مواجههه می

 .شودشده علیه زنان است و باع  انزوای آنان از بازار کار می

 برابهههر_و_م فهههی_دسهههتمزد# شهههتلی_فرصهههت_ایجهههاد# بی هههاری_و_قهههر_فههه #ر کهههارگر_جههههانی_روز#
 خشونت_و_فتر_نابرابری_هعلی_زنان_همبستگی#

 
@bidarzani 

-------------------------------------------------------------- 

 روز اول مه و زنان کولبر

لحهههۀ  کارگر باید بلندگویی بههود بههرای نیمههی از طبتههۀ کههارگر کههه از کههودکی تهها_روز
کنههد، سههازد، تربیههت میپههزد، میشههورد، میزایههد، میکنههد. میمههرگ، کههار خههانگی می

شههان بهها آن ههه حتههی یههو روز اعتصاب  .کنههد؛ امهها بههدون مههزدکند، تولیههد میتیمار می
داری کارشههان را پاشههاند، امهها دولههت سههرمایهچههرخ جام ههه و تولیههدش را از هههم می

ریههت زنههان هنههوز بیگههاری کههه از کههودکی مزد نگه داشههته. چههون بههرای اکیهمیشه بی

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%81%D8%B9_%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%81%D8%B9_%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D9%81%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D9%81%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://web.telegram.org/#/im?p=%40bidarzani
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خههانگی، یههو _انههد کههه کههارههها و مهها چنههان قبوالندهشههود. بههه آناند »کار« حههائز مههزد محسههوب نمیبه آن خو گرفته
شههود؛ صههدها ف الیههت طبی ههی اسههت و تولیههد اجتمههاعی نیسههت. نیمههی از عمههر هههر زن بههدین سههان از او دزدیههده می

شههد بههه پههای کههار خههانگی ف آمههوزش، کسههب مهههارت و رشههد فههردی میاش کههه بایههد صههرهههزار سههاعات از زنههدگی
ترین نیازهههای خههود مههزد و مواجههب بههرای بههدیهیشههود. در نهایههت هههم بههه تبهه  ایههن بیگههاری بیمههزد ریختههه میبی

 .وابستگی به همسر پیدا می ند

بیههاورد مگههر آن ههه توانههد تتییههر ملموسههی بههرای وضهه  نیمههی از جام ههه بههه ارمتههان از این روست که جنبش زنههان نمی
 .دارش باشدکسب مزد این کار خانگی ی ی از اهداف اولویت

 ع س: زنان کولبر هورامان

@etehadesarasari 

--------------------------------------------------------------- 

 تجم _فراخوان

  !روز جهانی کارگر ؛ پیگیر مطالباتمان هستیم

ای بازگشت اختیار به انسانهایی که آفریننههده ثروتهههای جام ههه انههد ، شههرای  بههه کههارگیری ام انههات و ظرفیههت ههها بههر
، کههارگران مهها بازنشسههتگان  یو زندگی مرفه و بر اسههاس نیازهههای مههدرن بهها حفهه  و مراقبههت ازمنههاب  زیسههتی، پیههام 

 .درصدیها در اول می ، روز جهانی کارگران است  ٩٩و همه  

 ساعت ده و نیماردیبهشت.  ۱۱شنبه  

 سازمان و ادارات تامین اجتماعی

  نمیدیم_رای _مادیگه _ندیدیم_عدالتی#

 شورای بازنشستگان ایران

 خواه عدالت_م لمان _کانال#

@edalatxah 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehadesarasari
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah
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 نهادهای مستقل در خارج از کشور

 نهاد چپ و دموکراتیک بمناسبت اول ماه مه ۲۶بیانیه مشتر  

 گرامی  باد اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران جهان ! 

 ۱886سههرکوب خههونین کههارگران شههی اگو در سههال   اول مههاه مههه، روز همبسههتگی کههارگران همههه کشههورها و سههالروز
کههارگران و نیروهههای پیشههرو ضههد سههرمایه داری در تمههام کشههورها بههه خیابههان مههی آینههد تهها  فرارسههید. روزی کههه

نیروی جهانی خود را بههه نمههایش بگذارنههد. در ایههران، چههون برخههی دیگههر از ر یههم هههای دی تههاتوری و ضههد کههارگری، 
ت نمههی شناسههد. برگزاری مراسم اول ماه مههه ممنههوع اسههت و ر یههم اسههالمی ایههن روز را ب نههوان روز کههارگر بههه رسههمی

اما کارگران و ف االن جنبش کههارگری و  پشههتیبانان آن هههر سههاله بهها ابت ههارات گونههاگون بههه اسههتتبال ایههن روز رفتههه، 
آن را گرامی میدارنههد و خواسههته ههها و بههوی ه حههق اعتصههاب و حههق برپههائی تشهه الت مسههتتج کههارگری را بهها صههدای 

پرداخههت کههرده و هههر سههاله بهها ضههرب و جههرح و دسههتگیری و بلند مطرح می کنند. آن ههها درایههن راه هزینههه سههنگینی 
شههوند. بهها ایههن سههرکوب ههها فهرسههت مبههارزان زنههدانی طبتههه کههارگر و جنبشهههای اجتمههاعی زندان و شالق روبههرو می

 سرمایه داریِ سنگین تر می شود!   -اضافه و پرونده ننگین این ر یم مذهبی  

دی اها، تشهه الت کههارگری و احههزاب چهه ِ سراسههر جهههان، در دراثر ف الیههت هههواداران جنههبش کههارگری در تب یههد، سههن
حمایههت از مبههارزان و در مح ومیههت اقههدامات ضههد کههارگری ر یههم بههه حرکههت درآمههده و نشههان دادنههد کههه کههارگران 

 ایران در مبارزه خود تنها نیستند.  

در  ٢۰۱٩سههرمایه داری جهههانی در بحرانههی بههی سههابته فرورفتههه اسههت. بحههران اقتصههادی کههه در پایههان سههال 
شههدت یافتههه و افههت عهههیم و  ۱٩ -کشورهای اروپائی و آمری ا خههود نشههان مههی داد بهها بههروز واگیههری جهههانی کویههد 

سههابته اقتصههادی کنههونی را موجههب شههد. صههدها میلیههون کههارگر و حتههوق بگیههر بی ههار شههدند، و در همههان حههال، بی
سههتگی افتادنههد. امهها میههج همیشههه بخههش روزافزونههی از کسههبه خههرد و اقشههار متوسهه  جام ههه نیههز بههه ورطههه ورش 

هزینههه ایههن بحههران بههر سههر کههارگران، زحمت شههان و فههرو دسههتان سرشهه ن شههده و بخشهههای وسههی ی از آنههان بههه 
ورطههه فتههر کشههانیده شههده انههد. امهها ثههروت یههو درصههدی ههها افزایشههی بیسههت و پههنج درصههدی داشههته اسههت. میههج 

طههرف و ثههروت و سههرمایه را در طههرف دیگههر  همیشههه، قههانون جام ههه سههرمایه داری، فتههر و بی ههاری را در یههو
متمرکههز کههرد. بههار دیگههر چهههره سههیاه سههرمایه داری خههود را نشههان داده و یههادآوری کههرد کههه جهههانی دیگههر بایههد 

 ساخت.

در ایههران هههم بحههران عمیههق اقتصههادی ناشههی از ماهیههت و سیاسههت هههای ارتجههاعی ر یههم و  نیههز در اثههر تههاثیرات 
تر بههدل شههد. ناکارآمههدی بههه یههو بحههران سراسههری و عمیههق۱٩ -ویههروس کویههدبحران جهههانی سههرمایه ، بهها شههیوع  

و سیاسههت اولویههت دادن بههه بازنگههاه داشههتن کسههب و کههار در برابههر حمایههت از سههالمت شهههروندان،   حاکمیههت
درصههدی  ٧۰شرای  م یشههتی کههارگران و حتههوق بگیههران ثابههت و بههوی ه زنههان کههارگر و مزدبگیرکههه قربههانی بی ههاری 

ق بی ههاری برخههوردار نیسههتند را بههاز هههم بههدتر کههرد وماهیههت ضههد مردمههی و سههرمایه داری ر یههم را شههده و از حتههو
 آش ارتر ساخت.

در جمهوری اسالمی، زنان بهها سههتم و فشههار دوگانههه روبههرو بههوده و از حتههوق برابههر بهها مههردان برخههوردار نیسههتند و بهها 
قههوانین زن سههتیزانه از پهها ننشسههته و در صههف نابرابری و ستم در همههه عرصههه ههها روبروینههد امهها  علیههرغم سههرکوب و 

 اول مبارزه علیه ح ومت اسالمی مبارزه کرده  و هزینه سنگینی می پردازند. 

با تمام این شههرای  نامسههاعد، جنههبش اعتراضههی مطالبههاتی کههارگران و حتههوق بگیههران ، زنههان، م لمههان، بازنشسههتگان 
کههارگری و مردمههی در سراسههر ایههران علیههرغم بحههران کرونهها   ، دانشجویان و ... همچنههان ادامههه پیههدا کههرد و مبههارزات

ههها از برجسههتگی خاصههی در میههان کشههورهای منطتههه درخشههید. مبههارزات درخشههان کههارگران هفههت تپههه در میههان آن
برخههوردار بههود کههه مسهههله اخههتالس، خصوصههی سههازی و اداره شههورائی توسهه  کههارگران را در فضههای سیاسههی ایههران 

نیروگههاه هههای بههرق، شههرکتهای بخههش پتروشههیمی، فههوالد اهههواز، بازنشسههتگان،  مطههرح کههرد. کههارگران هپ ههو،
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م لمان، پرستاران ... همگی با درجههات متفههاوت بههه مبههارزه خههود ادامههه داده و بهها سههرکوب عریههان ر یههم روبههرو شههدند 
و هههم سههرزمین تهههاهرات و اعتصههابات کههارگری  ۱٩-امهها از پههای ننشسههتند. ایههران، حتههی در شههرای  واگیههری کویههد

 توده ای بود.

در چنههین شههرایطی و بهها گرانههی افسههار گسههیخته، قههدرت خریههد کههارگران و بازنشسههتگان ایههران بههازهم کههاهش پیههدا 
کرد و ت داد فزاینده تری از آنههها بههه زیههر خهه  فتههر رانههده شههدند. در شههرایطی کههه ف ههاالن مسههتتج کههارگری م تتدنههد 

میلیههون تومههان باشههد دولههت  ۱٢مههی بایسههتی حههداقج که خ  فتر برای یههو خههانوار ایرانههی سههاکن شهههرهای بههزرگ 
 فتههدان. گرفههت ریشههخند بههه را ایههران کههارگری جام ههه میلیههونی ٢٫8 حههداقلی حتههوق یههو "اعطههای "روحههانی بهها 
 تتلیههج  مم ههن  حههداقج  بههه  را  ایههران  کههارگران  "زنههی  چانههه  "  حتههی  و  مبههارزه  قههدرت  کههه  کارگران  سراسری  تش یالت

ی رسههیدن بههه آن و نیههز بههرا ناپههذیر خسههتگی مبههارزه اهمیههت و داد نشههان را  خههود  تمههام   شههدت  بهها  دیگر  بار  است،  داده
تالش برای افشای هرچههه مسههتدل تههر و بههی اعتبههار کههردن تشهه الت پوشههالی وابسههته بههه ر یههم در سههط  نهادهههای 

 رسمی بین المللی را یادآوری کرد.

محههی  زیسههتی بههه سههر مههی بههرد سال جاری، در کشوری که در بحههران چنههد ب ههدی سیاسههی، اقتصههادی، اجتمههاعی ،  
و در میههان بههاالئی ههها بحههران بههه اوج خههود رسههیده، سههال تشههدید مبههارزه در همههه عرصههه هههای اجتمههاعی اسههت، 
ب وشیم تا بهها جلههب حمایههت هرچههه بیشههتر نهادههها و سههازمان هههای کههارگری، مترقههی و چهه  درکشههورهای مختلههف 

 دان زحمت ش ایران را گسترده تر سازیم.جهان پشتیبانی از مبارزات و مطالبات کارگران، زنان و مر

 گرامی باد اول ماه ماه ، روز همبستگی بین المللی کارگران همه کشورهای جهان!

 حق اعتصاب، حق تش یج سازمان های مستتج حق مسلم کارگران ایران است!

 !گردد  باید  آزاد  عتیدتی  –زندانی سیاسی  

 سرنگون باد ر یم جمهوری اسالمی ایران!

 د آزادی، برابری و عدالت اجتماعی!زنده با

 ۱۴۰۰اردیبهشت   8برابر با   ٢۰٢۱آپریج   ٢8

 اسامی نهادهای امضاکننده به ترتیب حروف الفبا

 سوئیس -اتحاد نیروهای دم راتیو ایرانی -۱

 لندن –آلترناتیو سوسیالیستی ایران   -٢

 سوئد  -انجمن سوسیالیستها -٣

 سوئد  /گوتنبرگ –انجمن پناهندگان ایرانی -۴

 سوئد  -گوتنبرگ -سیاسی و پناهندگان   -جم ی از ف االن اجتماعی -۵

 است هلم -حامیان مادران پارک الله -6

 آلمان -زنان مستتج کلن -٧

 لندن -شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران   -8

 فریاد خاوران  -شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی -٩
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 یو کارگری در ایرانشورای همراهی با آلترنات  -۱۰

 بل یو  –فدراسیون اروپرس   -۱۱

 آلمان -کانون کنشگران دم رات و سوسیالیست هانوفر -کارگروه ارتباطات    -۱٢

 برلین -کانون پناهندگان سیاسی ایران  -۱٣

 وین -کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران  -۱۴

 آمری ا  -کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی  -۱۵

 فران فورت -کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران  -۱6

 گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ایران  -۱٧

  کانون همبستگی با کارگران ایران و کانادا  -۱8

 سوئیس -کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران  -۱٩

 برلین -کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران  -٢۰

 نرو  -ای حتوق بشر در ایرانکمیته همبستگی بر  -٢۱

 استرالیا -کمیته همبستگی با جنبش کارگران ایران  -٢٢

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد  -٢٣

 آلمان  غرب –نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران    -٢۴

 پاریس -همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  -٢۵

 ی/ کاناداکلگر -همبستگی برای حتوق بشر در ایران  -٢6

 برلین -آدرس تماس از طریق کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران 

Kupg_iran@yahoo.com  

====================================================== ====== 

 ! زنده باد اول ماه مهاطالعیه نهاد های همبستگی ؛  

المللههی کههارگران، آغههاز سههال نههو کههارگری، جشههن امروز اول ماه مههه اسههت، روز جهههانی کههارگر، روز همبسههتگی بههین  
 کارگران ...، جشن؟

 کنند!ها کارگر در زیر خ  فتر زندگی میجشنی که در آن میلیون

 صههاحبان سههرمایهجشههنی کههه کههارگر کههوچ ترین حههق و دخههالتی در ت یههین نههرخ فههروش کههاالیش )کههار( را نههدارد و 
 !کنندبرایش حداقج دستمزد را ت یین می

هههای اجتمههاعی توسهه  غههارتگران نهههام سههرمایه بههه یتمهها بههرده یاردها تومههان ثههروت کههارگران در بیمهههجشنی که میل
 شود!می
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 دهند!داران تن در میای نان، به هر شرای  غیر انسانی سرمایهها کارگران بی ار برای لتمهجشنی که میلیون

و حت هها از همههان حتههوق نههاچیز  زحمههت ش دو سههویه مههورد سههتم و اجحههاف قرارگرفتهههکههارگر و جشههنی کههه زنههان 
 اند!کارگران مرد نیز بی بهره

گونههه تحتیههر و تههوهین و وار مههورد سههتم و اسههتیمار و همههه جشههنی کههه کههارگران مهههاجر از کشههورهای منطتههه، بههرده
 قرار دارند! سرمایه داران حتوقیبی

درس، نههاگزیر بههه حاشههیۀ  ههها کودکههان کههار، بههه علههت فتههر خههانواده، بههه جههای نشسههتن در کههالسلیونیجشنی که م 
 دهند!به هر کار سنگین و پستی تن در می ای نانها روآورده و مهلومانه برای لتمهخیابان

 جشنی که کارگران از حق تش ج، اعتصاب و اعتراض محرومند!

 شود!با  اخراج، سرکوب، زندان، ش نجه و مرگ مواجه می  ،جشنی که کوچ ترین اعتراض و حق طلبی

آن کههولبرانی کههه بههار مههرگ خههود را بههدوش می شههند، دائههم در م ههرض خطههر و کشههتار مههزدوران جشههنی کههه در 
 سرمایه قرار دارند. 

جشههنی کههه در آن سههوختبران بههرای حههداقج امههرار م ههاش از زمههین و هههوا مههورد حملههه مههزدوران سههرکوبگر سههرمایه 
 قرار گرفتند.  

جوان، زنههان در دفههاع و مطالبههات خههود بههه بنههد ان، م لمههان، دانشهه کههارگر زنههدانیان سیاسههی از جشههنی کههه در آن
 کشیده شده اند.   

فتهه   "که در آن حرکت سراسههری بازنشسههتگان بههرای تحتههق خواسههتها و مطالبههات خههود بهها سههر دادن شهه ار  جشنی  
 طنین انداز شده، مورد حمله وحشیانه حامیان سرمایه قرار میگیرند.   "کف خیابون بدست می د حتمون

تگر سههرمایه داری جمهههوری اسههالمی در متابلههه بهها ویههروس کرونهها را بههه فاج ههه ایههی مبههدل جشنی که ح ومههت غههار
نموده که تا کنون جههان هههزاران انسههان زحمههت ش و کههادر فههدارکار بیمارسههتان بههوی ه پرسههتاران را گرفتههه اسههت. امهها 

رار دارنههد، از هنههوز ایههن عزیههزان از جههان گذشههته پرسههتار بهها کمتههرین ام انههات در حالی ههه در م ههرض خطههر جههدی قهه 
 کمو به بیماران و نجات جان آنها کوتاهی نمی کنند.  

 جشنی که ...!

هههای مشههابه در "جشههن"شههود کههه خههود تصههویری از  ای از جهان به نههام ایههران برگههزار مههیدر گوشه  "جشنی"چنین  
 سایر نتا  جهان است.

فاج ههه نسههج کشههی  اسههت، امسههال در شههرایطی بههه اسههتتبال اول مههاه مههه میههرویم کههه بمههدت بههیش از یههو سههال
تههوجهی و بههی کفههایتی سههرمایه داران در متابلههه بهها  کههارگران و زحمت شههان بههر اثههر ویههروس کرونهها در جهههان و بههی

آن، فاج ههه آفریههده اسههت. ماحصههج آن گههرفتن جههان صههدها هههزار انسههان و عمیههق تههر شههدن فاصههله طبتههاتی بههین 
طبتات دارا و نههدار، تشههدید بحرانهههای اقتصههادی، سیاسههی و اجتمههاعی میباشههد کههه بههر بی ههاری ، فتههر و فالکتههی کههه 

ن را در م ههرض خطههر در بههر گرفتههه بههود افههزوده اسههت. در پههی سهههج انگههاری و حههری از قبج هستی میلیاردها انسهها
 و از اندوختن ثروت بیشتر سرمایه داران تاوان این ریاضت کشی را باید کارگران و زحمت شان بپردازند.  

ویههروس امسال کارگران و زحمت شان ایههران در حالی ههه بهها ی ههی از سههیاه تههرین سههالها از نهههر م یشههتی و متابلههه بهها 
تههامین م یشههت همگههانی، بهداشههت و  "کرونهها روبروانههد را بایههد  بههه سههال همبسههتگی و اتحههاد سراسههری بهها پههرچم 

 ، بر علیه جمهوری اسالمی تبدیج کنند.  "آموزش رایگان برای همگان
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-، غههارتگری، چپههاول و اسههتیمار را بههه حههدی رسههانده کههه ناشههی از فتههر و فالکههت و بههیداری نهههام جهههانی سههرمایه
  است. نماندهبرای آنها باقی راهی جز مبارزه ، اعتصاب و اعتراض،وقی تحمیج شده بر کارگران، حت

، بههه ح ههم همبسههتگی ذاتههیش، بههه سههبب هههم سرنوشههتیش و بههه دلیههج دردهههای مشههترکش، جهههانی طبتههۀ کههارگر
تههاریخ سههاز: کننههد و بهها شهه ار ههها را گههره مههیشههوند، مشههتعالرغههم ایههن اوضههاع، در ایههن روز بههه دور هههم جمهه  مههی

کننههد کههه بههرای کسههب حتههوق از دسههت رفتههۀ خههود، بههرای آزادی تجدیههد عهههد مههی  "کارگران جهههان متحههد شههوید"
بههرای ایجههاد تشهه الت مسههتتج، بههرای تهههمین یههو زنههدگی انسههانی و سههرانجام بههرای   های خود از زندان،ایطبتههم

                           ننشههینند                                                                                                                       ا یههو لحهههه از پههایصههد دوش و هههمداری و اسههتترار سوسیالیسههم، هههمسههرنگونی نهههام سههرمایه
دن کههارگران در اقصههی نتهها  جهههان، بشههارت دهنههد  فههرا رسههی  "!ریاضههت کشههی  دیگر بههس اسههتِ"فریادهای رسای:  

 ای است که کارگران جشن واق ی خود را برگزار کنند.اول ماه مه

 !زنده باد اول ماه مه

 !کارگران جهان متحد شوید

 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

 خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 ۱۴۰۰اردیبهشت   –  ٢۰٢۱مه 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

====================================================== ====== 

 در آستانۀ اول ماه مه

 جان رضا شهابی و خانواده اش و سایر فعالین کارگری در خطر است

 و تعرض  به فعالین کارگری و خانواده هایشان موقوف!  تهدید

 یههم جنایت ههار سههرمایه داری در ایههران در طههول ر
حیات ننگیههنش سهه ی داشههته بهها ت ههرض، دسههتگیری، 
شهه نجه و اعههدام؛ تههرس و وحشههت خههود را پنهههان 
کنههد. دولههت سههرمایه داران بهها مجلههس اسههالمی اش، 

انش ارگانهای قضههایی و نهههامی، لمپنههها و قههداره بنههد
سهه ی کههرده انههد بهها انههواع ترفنههد ههها وتهدیههدات و 

اخههالل در تحرکههات و برنامههه هههای کههارگران، اعتههراض و اعتصههاب، گردهمههائی و تشهه ج یههابی کههارگران و 
زحمت شان را بخصوی در آستانه اول مههاه مههه  مختههج کننههد. امهها مدتهاسههت کههه چههرخ برگشههته اسههت و بهها سههرعت 

 نها در گردش است.  بیشتری برای جم  کردن بسا  ننگین آ

در آسههتانه اول مههاه مههه هرسههال کههارگزاران ایههن ر یههم از تههرس و وحشتشههان بههه اذیههت و آزار ف ههالین کههارگری، 
احضههار آنههها و دستگیریشههان پرداختههه کههه شههاید بتواننههد اخاللههی در سههازماندهی مراسههم روز جهههانی کههارگر ایجههاد 

 وبرو بوده اند. کنند، اما هر سال ناموفق تر از همیشه با سراف ندی ر
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طبتههه کههارگر و زحمت شههان یههو نیههروی میلیههونی مههی باشههند کههه هههر روز نیرومنههدتر، متشهه لتر و متحههدتر میشههوند. 
قطاری که به راه افتههاده اسههت در حههال طههی کههردن مسههیر خههود اسههت و ایههن پارازیتهههای در قههدرت نمیتواننههد سههد ی 

 در متابج این جنبش عهیم اجتماعی باشند.  

ران شههرکت واحههد اتوبوسههرانی تهههران و حومههه طههی اطالعیههه ای خبههر داده اسههت کههه رضهها شهههابی سههندی ای کههارگ
کههارگر اخراجههی و عضههو سههندی ای شههرکت واحههد و خههانواده اش توسهه  اوباشههان و لمپنهههای جمهههوری اسههالمی 

زاده و  مورد تهدید جههانی قههرار گرفتههه انههد. همچنههین اتحادیههه آزاد کههارگران ایههران خبههر داده اسههت کههه ج فههر عهههیم
پروین محمدی نیز مورد تهدید تلفنههی قههرار گرفتههه انههد. علههی نجههاتی ایههن کههارگر بازنشسههته و بیمههار را بههرای اجههرای 

سههال زنههدان مجههدداً احضههار مههی کننههد. محمههود صههالحی و سههایر ف ههالین کههارگری کردسههتان را  ۵ح ههم لتههو شههد ! 
وده هههای بپهها خاسههته آنههها را ایههن گونههه دیوانههه وار م رراً احضار و بازجوئی می کنند و ... چه چیههزی جههز هههراس از تهه 

به سرکوب و بگیر و ببند تا حت ا علنههاً تهدیههد بههه مههرگ واداشههته اسههت؟ کارنامههۀ ننگههین و خههونین ایههن جرثومههه هههای 
ضد انسههانی حههاکی از ایههن اسههت کههه بههرای حفهه  بسهها  پوسههیده شههان از هههیچ جنههایتی فروگههذار نیسههتند. بنههابراین 

ری از کنههار ایههن تهدیههدات شههوم نسههبت بههه جههان عزیههزان مهها گذشههت و بایههد سههری اً و قاط انههه بههه نباید با سهج انگا
 متابله پرداخت.  

نهادهههای همبسههتگی ضههمن مح ههوم کههردن ایههن وحشههیگریهای دولتههی توسهه  ارازلههش، نهادههها و تشهه لهای 
ن و اقههدام عاجههج بههرای کارگری بین المللههی را بههه حمایههت و افشههای ر یههم جمهههوری اسههالمی سههرمایه داری در ایههرا
 ممان ت از این خطرات بالتوه و خواست حف  امنیت جانی ف الین کارگری در ایران فرا می خواند. 

 نابود باد نهام سرمایه داری در ایران

 خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 ۱۴۰۰  اردیبهشت  –  ٢۰٢۱مه  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

====================================================== ====== 

 گرامی باد یاد کارگران جهان چیت کرج

 ۱٣۵٩اسناد از بریده روزنامه کیهان  

 
ههها بههه ، سههه تههن از کههارگرانِ جهههان چیههتِ کههرج بههه گلولههه بسههته شههدند. اعتههراضِ آن۱٣۵۰اردیبهشههتِ  در هشههتم

 .ساعتِ کاری زیاد، شرای ِ بدِ کاری و بیمه نشدن بود

              -------------------------------------------------------------- 
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ماه مه  سازمان دهی اطا  پالتاکی در گرامی داشت اول 
۱۴۰۰ 

 

 کشور  خارج –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
 شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران 

 جم یت التای کار کودک 
 انجمن سوسیالیستها در سوئد
 گرایش کمونیسم شورایی 

 واشنگتن اتحاد چ  ایرانیان 
 کانون پ وهشی بامداد 

 است هلم –حامیان مادران پارک الله 
 ام ه زنان آزاد شرق کوردستانج

 پالتفرم دم راتیو ایران 
  گوتنبرگ/ سوئد –انجمن پناهندگان ایرانی 

 است هلم –شورای همبستگی ایرانیان با رو اوا 
 شورای همبستگی پناه جویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی )فریاد خاوران(

====================================================== ====== 

 استرالیا – سیدنى  در مه ماه اول  مراسم  آفیش

 
 

 

====================================================== ====== 
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 ایران , گسترش مبارزۀ طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری در ۱۴۰۰روز کارگر  

 

بهها ٢۰۰8هههه  ٢۰۰٧بحران سود آوری دهه هفتههاد مههیالدی وبحههران هههای پههس از آن بههوی ه بحههران عهههیم و جهههانی 
مجموعههه ای از سیاسههت هههای اقتصههادی نهولیبرالیسههتی، بههیش از هههر چیههز مههزد کههارگران و امنیههت شههتلی و 
تشهه لهای مسههتتج کههارگری را در تیههررس قههرار داد. بههایورش بههه خههدمات و انههواع صههندوق هههای اجتمههاعی ، حههذف 
وکاهش هزینه هههای عمههومی بیشههترین شههرای  بههرای سههودآوری سههرمایه گههذاران مهیهها شههد. شههرای  بههرای تجههارت 

ی جهههانی بههودن آن آزاد جهانی از طریههق کههاهش کنتههرل دولتههی فههراهم گردیههد و خصههلت واق ههی سههرمایه داری ی نهه 
ت ین یافت. به همان نسبت عدم دسترسههی اکیریههت مههردم جهههان بههه منههاب  عمههومی کههاهش پیههدا کههرد وزمینههه هههای 
مشههترک مبههارزه کههارگران در جهههان بههه عنههوان طبتههه ای جهههانی بازتههاب عینههی خههود رانشههان داد. اکنههون بحههران 

خههود را در برابههرآن نشههان داده اسههت بههیش از  نهولیبرالیسههتی و بحههران کرونهها کههه نهههام سههرمایه داری درمانههدگی
ی سههال اسههت کههه جههان وسههالمت سههاکنان جهههان را بخطههر انداختههه اسههت و درعههین حههال م یشههت اکیریههت آنههان 

 .رابرای تامین اولیه زنده گی دشوارترکرده است
ایه برسههر سرمایه داری در ایران در شرای  بحرانههی بسههر مههی بههرد. ر یههم اسههالمی کههه بههرای حفهه  سههاز و کههار سههرم 

قدرت نشسههت ،بهها سههرکوب شههرای  انتالبههی، یههورش و سههرکوب تشهه ج ههها و نهادهههای دوران انتههالب و دسههتگیری 
و اعههدام ف ههالین آن، شههرای  را بههرای اجههرای سیاسههت هههای جهههانی سههرمایه، منجملههه ت ههدیج نیههروی کههار، اخههراج و 

 .ن سازی نیروی کار فراهم کردبی ارسازی ، کاهش مزد و امنیت شتلی ، اجرای قراردادهای موقت وارزا

از دو دهه گذشههته در ایههران، بهها وجههود ممنوعیههت تشهه ج هههای کههارگری و تجمهه  هههای اعتراضههی ،کههارگران بخههش 
 هههای بخههش و  های مختلههف منجملههه نسههاجی ههها، م ههادن، نیشهه ر، ماشههین سههازی ههها ، نفههت و گههاز و پتروشههیمی

دتر شههدن شههرای  م یشههتی و اخههراج و عههدم تمدیههد بهه  بهها دررابطههه مختلههف اشهه ال بههه ودرمههان آمههوزش و خههدماتی
قههرارداد، دسههت بههه اعتههراض زدنههد.جمهوری اسههالمی تنهابهها سههرکوب تجم ههات و دسههتگیری و زنههدان و انههواع 
ش نجه ف الین اجتمههاعی در جهههت پاسههخ بههه بحههران برآمههده اسههت. در شههرایطی خواسههت کههارگران سههرکوب میشههود 

و واگههذاری مراکههز صههن تی بههه سههرمایه گههذاران،چپاول و دزدی  کههه در کنههار اعمههال سیاسههت هههای خصوصههی سههازی
و رانت خواری از مناب  جام ه شههرای  فالکههت بههاری را بههر زنههده گههی و م یشههت اکیریههت جام ههه و بههیش از همههه بههه 

 .کارگران تحمیج کرده است

بههه  در سههه سههال گذشههته دو خیههزش اجتمههاعی و چنههدین اعتصههاب طههوالنی کههارگری موجودیههت ر یههم اسههالمی را
چالش کشههانید .مبههارزات و اعتصههابات طههوالنی کههارگران هفههت تپههه از تشهه یج سههندی ا تهها طههرح شهه اراداره شههورایی 
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و لتههو خصوصههی سههازی تههاثیرمهمی در امههر مبههارزه طبتههاتی در ایههران داشههته اسههت. مبههارزات در جهههت طههرح 
، بازنشسههتگان و پرسههتاران مطالبههات م یشههتی بهها ات هها بههه نیههروی متشهه ج ومسههتتج در میههان کههارگران ، م لمههان 

 .همچنان و حتی با وجود شرای  کشنده کرونایی در ایران ادامه داشته است

درحالی که سرمایه داری در ایههران دربحههران عمیتههی دسههت و پهها مههی زنههدو شهه اف وسههی ی در میههان ر یههم اسههالمی 
جام ههه کارسههاز باشههد ، و اکیریههت جام ههه ایجادشههده اسههت، تنههها راه حههج، کههه بتوانههد در جهههت منههاف  اکیریههت 

حضههورکارگران بههه صههورت طبتههه ای متشهه ج اسههت کههه بهها اعتصههابات واعتراضههات سههازمانیافته قههادر خواهههد بههود 
مبههارزات بخههش هههای مختلههف جنههبش اجتمههاعی در ایههران را هههدایت کنههدوبا اعههتالی مبههارز  طبتههاتی و کسههب 

 بل ههه آورد در  جام ههه  مال یههت  و  خههدمت  بههه  را  تولیههد  وسههایج  تنههها  نههه   قدرت سیاسی توسهه  کههارگران و زحمت شههان
  .کند  تبدیج عمج به  ش ار  از و بخشد  تحتق  جام ه  در  شورایی  مدیریت  ش ج  در را  مولدان  توس   تولید  ادار 

 چههه هههر پیونههد گههرو در  ۱۴۰۰در شههرای  امروز،گسههترش مبههارزه طبتههاتی کههارگران در ایههران در آسههتانه روز کههارگر  
 .است  داری  سرمایه  ضد  اجتماعی های  جنبش  بیشتر

 ٢۰٢۱  مه ماه  اول برگزاری شورای
====================================================== ====== 

 انقالبی  مه ماه اول تظاهرات به فراخوان  –فرانکفورت 

 ی کههارگر جهههانی، از مزدبگیههران چههین گرفتههه تهها زحمت شههان فرانسههه در مبههارزه علیهههبرای ابراز همبستگی بهها طبتههه
تپههه گرفتههه ی کههارگران در ایههران علیههه ر یههم سههرمایه و سههرکوب، از هفتداری، بههرای همبسههتگی بهها مبههارزهسههرمایه

ی همبسههتگی بهها مبههارزات کههارگران و زحمت شههان در ایههران کمیتههه تهها اعتراضههات سراسههری م لمههان و بازنشسههتگان،
 .خواندیهمه را به شرکت در تهاهرات اول ماه مه انتالبی فرا م  فران فورت –

 ٢۰٢۱روز اول ماه مه    ۱8ساعت   Alte Oper  فران فورت

 .اول مه انتالبی در فران فورت 

 ی ما. روز خشمی کارگر. روز طبتهروز طبته

سههازد کههه دارا بههودن و نههداری چههه م نههایی دارد: نحوی دردنههاک روشههن میگیری کرونهها و بحههران اقتصههادی بههههمههه
ی خههود فههراهم مههی کنههد. سههت و دارایههیِ اقلیتههی را، اکیریتههی در جام ههه بههر گههردهزم اال دارایههی  بههرای زنههدگی مرفههه

: دارد ت ریفههی چههه  طور ملمههوس نشههان مههی دهههد کههه بحههرانِ در ظههاهر مههبهم اقتصههادیگیری کرونهها بههههمههه
 …زیرا.  است اندازتفرقه  داریسرمایه

، کسههانی بهها داشههتن امتیههاز ارگ، زنههدگی تواننههد گههذران کننههدای با داشههتن سههه شههتج هههم نمیدر حالی که عده •    
 .گذرانند، چرا که بسادگی آن را در تصاحب خود دارندراحتی را می

و شههرکاء جههان  Tönnies  ،Aldi  ،Amazon کههه مهها در شههرای  غیرقابههج پذیرشههی دردر حالی •    
 .کنیم، اینان از قِبج کار ما سودی سرشار می برندمی

ها ای حاصههج از قههانون کههارِ کوتههاه مههدت، کارهههای پیمههانی و موقههت، بیشههترین لطمههههکههه تنگدسههتی در حالی •    
 ایههن از هاسههرمایه صههاحبان اسههت، آورده وارد پناهنههدگان و مهههاجران پوسههت، رنگههین هایانسههان بههه ویهه ه بههه  را

 .کنندمی برداریبهره خود نف  به  ن ادپرستانه کار  تتسیم
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هههای اتحادیههه اروپهها بههرای حفهه  جههان خههود دسههت و پنجههه نههرم مههی کننههد، هایی در مرزدر حههالی کههه انسههان •    
 .ای برای گذران ت طیالت خود به هرجای دنیا که دلشان خواست پرواز می کنندعده

شههود، دولههت در ای از کار اخههراج مههی شههوند و از هههر گونههه کمههو دولتههی بههه مهها خههودداری میدر حالی که عده •    
 .ها استکت ها و سهامداران آنحال توزی  کمو کرونا به شر

ی سههاخت ها بههرای مههزدی بخههورونمیر بهها ویههروس در جنهه  انههد، پروانهههدر حههالی کههه کارکنههان بیمارسههتان •    
 .ها بر اساس سود ارزشگذاری می شودواکسن در انحصار م دودی مانده و سالمت ما انسان

افههت، پخههت و پههز، تربیههت، مراقبههت و غیههره، بههیش در حالی که توزی  ناعادالنههه کارهههای بههی مههزد همچههون نه •    
ی تواننههد از عهههدهکنههد، کسههانی هسههتند کههه میاز پیش بههر دوش زنههان، دگرباشههان جنسههی و مهههاجران سههنگینی می

 برآیند  ه  جنسیتی و  ن ادپرستانه  نهام  از گیریبابهره ه  های سپردن کار خانگی بدیگرانتامین هزینه

های مسهه ن، مهها را بههه مان بههاقی مانههده اسههت، کنسههرناه بههه زور چیههزی در چنبهههدر حههالی کههه در پایههان مهه  •    
ها و یهها فسههخ قراردادهههای اجههاره بههه دلیههج نیازهههای شخصههی ههها، بههاال بههردن هزینههه هههای خانهههافزایش ب دی اجاره

 .تهدید می کنند

سیاسههی مجبههور بههه  ههها انسههان از عواقههب بحههران آب و هههوا، جنهه ، شهه نجه و ت تیههبدر حههالی کههه میلیون •    
میلیههارد سههود کسههب  ۱۰ کرونهها گیههری همههه یمیانههه در  فههرار از محههج زنههدگی خههویش انههد، کمپههانی ول ههس واگههن

 .کند و شرکت لوفت هانزا با میلیاردها پول ما از ورش ستگی نجات داده می شودمی

 را زنههدگی بایههد –و هانههاو الههه ه شهههرهای در فاشیسههتی حمههالت از پههس ویهه ه بههه –هایی در حالی کههه انسههان •    
 ایعههده اخههراج بههرای را خههود دولتههی، هایسیاسههت بگذراننههد، یهودسههتیزانه و ن ادپرسههتانه هایخشههونت از هههراس در

 توطهههه هوادارتهههوری هههایحرکت بهها همدسههتی و ترسههختگیرانه پلههیس قههانون اجههرای و تصههویب جویههان،پناه از دیگههر
 .کندمی  آماده

 را دیگههران سههود  آورد. امهها عایههد مهها، کههه هههر روزهاری ثههروت و ام انههات فههراوان بههه بههار مههیدبرای عده ای، سرمایه
 بهها را خههود کهههاین از مهها  نههداریم،  را  تضههادها  ایههن  تحمههج  دیگههر  مهها.  اسههت  گیآینههدهبی  و  فالکت  فتر،  کنیم،می  فراهم
مگین و ناراحههت ایههم. امهها دقیتههاً ، خشهه نههداریم  بهتههر  زنههدگی  بههرای  ام ههانی  بههازهم  امهها  آوریم،درمههی  پهها  از  روزمههره  کار

ی دیگههری مم ههن اسههت، زیههرا «تضههادها امیههدها هسههتند. ایههن تضههادهای همین تضادها نشان مههی دهنههد کههه جام ههه
 و  ی مبتنههی بربههازدهیسههازند، شهه نندگی کههه در پی ههر جام هههش سههتن را مم ههن میسههرمایه داری اسههت کههه درهم

ی دسههت بشههر اسههت، ی نههی مههی توانههد توسهه  داری سههاختهایهسههرم  تضههادهای ».اسههت کههرده رخنههه دولتههی قههدرت
 کههه سیسههتمی بهها سههرانجام   تهها  بیههاوریم،  هههاخیابان  بههه  جم ههی  طوربههه  را  خههود  خشههم  بیائید  پس  –انسان برطرف شود  

 سههالمتی از کههه بحرانههی حههج  بههرای  مهها  کههه  کنههیم  اعههالم   بروشههنی  بگذاریههد.  بگسههلیم  کندمی  سرکوب  و  استیمار  را  ما
 روشههن بگذاریههد. پههردازیمنمی  آورد،ز جسههم و جههان مهها و از تخریههب محههی  زیسههت سههود بدسههت مههیا، امهه   کار  از  ما،

 سههود نههازی، هایسههرمایه بههر هههاآن ثههروت  کههه  ب انههیم  جههان  هاییشههرکت  بههرای  نیسههتیم  حاضههر  دیگههر  مهها  کههه  کنیم
راسههت. بیاییههد روز ستواا کههارگران میههان  انههدازیتفرقه  و  اسههتیمار  بههر  جنسههیتی،  تب ههی   بههر  سههتیزی،  یهههودی  بههر  هاآن

 !کارگر را به روز خشم بدل سازیم

ی جم ههی علیههه سیسههتم کههارِ بههه خیابههان ههها بیههائیم، خههود را متشهه ج سههازیم و بهها شههرکت در مبههارزه ٢۰٢۱اول مههه 
 .سرمایه داری و نابرابری اجتماعی اعالم همبستگی کنیم

 فورتران ف –ی همبستگی با مبارزات کارگران و زحمت شان در ایران کمیته
 ۱۴۰۰بهشت  اردی ۵ 
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76 

 

 برگزاری سمینار روز جهانی کارگر به مناسبت اول ماه مه

 !مه، روز جهانی کارگر  گرامی باد اول ماه

 
 

 : عناوین برنامه

 رحمانی  ایوب          ۱٣٩٩نگاهی به مبارزات و اعتراضات کارگری در سال  ●
 

 فراهانی  بهروز           اش ال سازماندهی جنبش طبته کارگر در دوران کنونی  ●

 
 بوکانی  خسرو                            یابی طبته کارگر در ایران موان  تش ج ●

 
 سماکار  عباس                                                                 ش ر ●

================= 
 شنبه زمان : پنج

 ۱۴۰۰اردیبهشت  ٩ برابر با ٢۰٢۱آپریج  ٢٩
 .به وقت ایران ٢۱:۰۰دقیته به وقت اروپای مرکزی، برابر با ساعت  ۱8:٣۰: ساعت شروع برنامه

 م ان : اطاق زوم

 .شودآدرس اطاق به کاملی در داخج آفیش یافت می
 ۱68٩۱6کُدِ اطاق : 

 
 .شودبوک، تلگرام و یوتوب پخش میهای اجتماعی از جمله : اینستاگرام، فیسب هطورِ زنده از شاین برنامه به

 
 کمیته برگزاری سمینار اول ماه مه 

 ٢۰٢۱آپریج 

====================================================== ====== 
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   کارگـر یبردگــان گرفتـار نظـام کــار دستمـزدی ! اول مـاه مـه و طبـقـه
 ف ههالین  یکمیته فران فورت – سوسیالیستی کارگری

 
    کههارگر یطبتههه یمبههارزه بههر سههنگینی یضههربه گیری،همههه اپیههدمی
 اسههت. سههاخته وارد ایههران طبتاتی/ضداسههتبدادی جنههبش وی هبههه و جهههانی
 وبهها، آبلههه، چههونهم انههد.زده ضههربه بشههری جوامهه  بههه همیشههه هااپیههدمی

 هایسههده از را انسههان میلیههون صههدها کههه هههاییبیماری دیگههر و تیفههوس
 اخیههههر از علمههی هههایرفتپیش یُمههن بههه و اندکشههیده مههرگ کههام  بههه تههاکنون

 و داریسههرمایه جهههان واحههد بههازار یسههیطره تحههت کرونهها ویههروس امهها. اسههت شههده هههم متابله هاآن با  نیز  دم   همان
 بهها جهههان تههرپیش کههه گردیههده آن یبههارهیو گسههترش سههبب انگیزشههگفت سههرعتی بهها کههاال، ایقههاره بههین  یمبادله
 میههان طبتههاتی اب ههاد در دیگههر بیمههاری هههر هماننههد نیههز بیمههاری ایههن گسههترش اسههت. نبههوده مواجههه شههیوعی چنههین
 میلیههونی بی ارسههازی نیههز؛ آن یبالواسههطه ینتیجههه و باشههدمی مشهههود کههامال کههارگران و بههور وازی یطبتههه
 پرتههاب یآواره و مهههاجر پرولتههاری بازنشسههته، کههارگران بههین در هوی بههه بسههیار میههر و مههرگ فراگیههر، فتههر جهههانی،
 تههالش هههادولت تمههامی جنگههی، شههرای  هههر بسههان خههورد،می چشههم بههه چهههآن اسههت. گردیههده هههاخیابان بههه شههده
 کههه نماینههد ایجههاد ت ههادلی چنههان تولیههدی، روابهه  و کههار دهیسههازمان و بیمههاری میههان بحههران کنتههرل  برای  کنند،می

 ویههروس کهههآن خاصههه نههدارد، وجههود سههری ی حههج راه هههیچ امهها جهههد. بههر آن درون از خسههارت تههرینکم بهها سههرمایه
 .نیست  مواجه  علمی  قط یت چندان با هم آن بر  غلبه نهر  این از  و نشده  شناخته کامالً  هنوز
در  »رمههز اسههم بهها برخاسههته؛ عههرش بههه کههه فرمههانی تنههها و آمیختههه هههم در کرونهها اسههتبداد بهها سههرمایه استبداد  اینو

 بههه آنارشیسههم( و )چهه  اپوزیسههیون گونههاگون اشهه ال و دولههت پوزیسههیون میههان صههداییهم یههو در ،»خانههه بمانیههد
 ایههن تهههاجم بهها راز و رمههز پههر  شهه ار  ایههن  بههه  منفههی  واکههنش  هههر  اسههت.  شده  تبدیج  گفتارها  و  رفتارها  در  متدسی  ش ار
 و جایگههاه نتههش بل ههه نفههس، از صههیانت نههه ضههوعمو جههااین در گههردد.می روبههرو متخاصههم و متضههاد ظههاهراً اتحههاد
 تههدارک بهها متروپههج هههایدولت بمانیههد«، خانههه »در صههداییهم کنههار در باشههد.می کننههدهت یین طبتههاتی هههاینگرش
 ایههران، نهیههر جههوام ی در امهها اسههت، کههرده خههاموش ایگونهههبه را اعتراضههی صههداهای واقهه  در مههالی، هههایحمایت
 حمههایتی مسهههولیت گونههه هههر از را خههود و نمههوده آمههده ورفههت  منهه   متنههاوب  دسههتورات  بههه  م لههف  تنههها  را  خود  دولت
 حمههاتی پوشههش هیچبههی کرونهها اسههتبداد کشههتار و فتههر برابههر در روزمههزد کههارگر هههامیلیون اسههت. دانسههته م ههذور
 نآ ام انههات و خانههه مسههاحت بههان ی، ذخههایر درآمههد، کسههب چگههونگی کههار،  شههرای   کههه  پیداسههت  اسههت.  شده  وانهاده

 کنههد.می م ههین را« بمانیههد خانههه »در شهه ار میههان رابطههه چگههونگی گربیههان افههراد، طبتههاتی جایگههاه کهههاین مختصر و
 یطبتههه از را دولههت و سههتو ( حههال )در متوسهه  یطبتههه جملههه از فوقههانی طبتههات میههان همدسههتی و منههدیتوان

 مت هههدد اشهه ال و بهداشههت میههان هههایاولویت را، بیمههاری از نگرانههی کنههد.می تف یههو تهیدسههتان و کههارگر
 واکههنش در کههه همدسههتی همههان کنههد.می بندیصههورت بههدهی و نههان و فتههر و مههزد یدغدغههه بهها گیههری،پیش
 نشههان ٩8 مههاهآبان در را تهیدسههتان و کههارگران اجتمههاعی اعتراضههات بههه نسههبت دولههت و متوسهه  یطبتههه سههویهم
 .  داد
 یمبههارزه یتوسهه ه در هاییپرسههش طههرح بههرای را جهههان گسههتردگی بههه میههدانی توانههدمی امسههال مههه« ماه  »اول  اما

 هایبیمههه تضههمین م یشههتی، وضهه  بهبههودی گسههترده، هایبی ارسههازی کرونهها، پانههدومی علیههه مبههارزه و طبتههاتی
 و فههوری واکسیناسههیون سههالمت،زیست ام انههات گسههترش بی ههاری، یبیمههه افههزایش بههاال، کیفیتههی در درمههانی
 بههرای و عملههی، اقههدام  نخسههتین در ایههران کههارگر یطبتههه اسههت شایسههته میههان ایههن در و بگشههاید رایگههان
 را خههویش مسههتتج یابیخودسههازمان تولیههد، و کههار هههایمحی  در مطالبههاتی، ه طبتههاتی قههدرت بههه بخشههیدنوس ت

 در تنههها باشههد. سههرمایه دولتی/کارفرمههایی هایتشهه ج جایبههه خههویش نماینههدگی ارگههان یبرسههازنده و بیاغههازد،
 و اجتمهههاعی زنهههدگی در همگهههانی مشهههارکت روح یدهنهههدهپرورش کهههه اسهههت یابیسهههازمان چنهههین پوشهههش
 .بود خواهد  خویش  طبتاتی ه  اجتماعی  حیات به  سرمایه  دستبرد برابر  در  سیاسی  هایگیریتصمیم
 مالحهههه قابههج گذاشههته مهها اجتمههاعی روابهه  و کههارگران مهها زنههدگی بههر ۱٩ کویههدو کههه عمیتههی و گسههترده آثههار
 هرگههز رفتهدسههت از مشههاغج کههه دهههدمی نشههان عههادی،  زنههدگی  بههه  بازگشههت  و  شههرای   این  رف   با  چهچنان  باشد.یم 
 تهههثیر شههد، خواهههد  تحمیههج  مهها  مت ههارف  زنههدگی  بههر  کههه  عهیمههی  شهه اف  و  گشههت  برنخواهههد  کویدو  از  قبج  دوران  به
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 کههار دهیسههازمان از جدیههدی الاشهه  بههه روی ههرد بهها داریسههرمایه نهههام  گههذارد.می مهها زیسههتی وضهه یت  بر  مستتیمی
 نمههود، خواهههد متمرکههز هههابخههش ایههن در را هاگذاریسههرمایه تههرینبزرگ مصههنوعی، هههوش و اتوماسههیون خانههه، در
 شههود ایههن بههه منجههر انسههانی نیههروی جههایگزینی و تسههری  و مجههازی واق یههات بههه کمههو در  آن  مستتیم  یعارضه  که
 آن در مطلههوبی جایگههاه چنههدان ایههران کشههور نهیههر جههوام ی و فتهههیا تتییههر جهههان در اشههتتال اکوسیسههتم رونههد کههه
 م ههانبی هایسههرمایه  تههاراج  م ههرض  در  کههار  نیههروی  تههرینارزان  میابهههبه  ایههران  کههارگر  یطبتههه  روایههن  از  ن نههد.  پیدا
 ملههی ناخههالص تولیههد در هنگفتههی  نوسههانات  چههه  ایجههاد  قههدرت  رو  پههیش  جهههان  کههه؛  شههد  متصههور  توانمی  بگیرد.  قرار

 همههین از نمههود. خواهههد ایجههاد کههار فضههای و مهها زنههدگی در را متفههاوتی مسههیرهای کههدام  و داشههت خواهههد هاکشههور
 چپههاول و غههارت و طبتههاتی ه اجتمههاعی گرتخریههب حاکمیههت تحههت سههال ٢۴ کههه کشههوری بیندیشههیم،  ایههن  به  روست
 ام ههان نههه و دارد واکسههن واردات بههرای جهههانی پیونههد نههه و پههول نههه اکنههون دارد، قههرار اجتمههاعی  یسههرمایه  و  ثروت
 موضههوع یههو بههه مهها یجام ههه بههرای باشههد،  پزشهه ی  موضههوع  یههو  کهههآن  از  بههیش  کرونهها  را،آن  انبههوه  سههری   ساخت
 را مههدیریت بحههران بههه  بحههران  مههدیریت  تبههدیج  در  دیرینههه  قههدمتی  کههه  ر یمههی  بههرای  و  اسههت  شههده  تبههدیج  مدیریتی

 . دانست  مفروض دهه  یو از بیش را کرونا بحران ماندگاری  بایستی  دارد، خود یکارنامه  در
 بههرای  مراج ههه  منبهه   عنوانبههه  و  کارآمههد  و  کههارگری  مسههتتج  هایتشهه ج  فتههدان  دلیههج  بههه  مهها  کههارگری  جنبش  برای

 شههرای  در .نیسههت ارزیههابی قابههج کرونهها ویههروس جههانبی و مسههتتیم تههاثیرات از یههو هههیچ آزمایی،راسههتی
 کههاهش در بیمههاری ایههن تههاثیر از دقیتههی شههاخص و ارآمهه  هههیچ کرونهها شههیوع یفزاینههده مههوج علیههرغم موجههود،
 . ندارد وجود آن  از ناشی  بی اری  افزایش و  هااشتتال
 یاشههاعه بهها دسههتمزدی،  کههار  انتیههاد  از  تولیدکننههدگان  کههردن  آزاد  در  مبههارزه  بههردپیش  بهها  همزمههان  ما  یطبته  بنابراین،
 عتههب رهگههذر از سیاسههی گیریتصههمیم یحههوزه بههه ورود در کههارگری شههوراهای حیههاتی عنصههر بههه بخشههیتحتق
 در کههارگران میههان ارتبههاطی  مههدارهای  برپههایی  بهها  تنههها  را  مدارسیاسههت  و  سیاسههت  مجههزای  یحههوزه  نههابودی  تهها  راندن
 مطالبههاتی، مبههارزات بسههترهای کههردن سیاسههی هههدف بهها و سههاخته ف ههال توانسههت خواهههد تولیههد و کههار هههایمحی 

 و رویههارویی ایههن از لحهههاتی چهههچنان بگسههتراند. اجتمههاعی بههاز ایهعرصههه بههه را کههارگری شههوراهای سههاختارهای
 تابسههتان در تپههههفت نیشهه ر شههرکت کههارگران یگیرانهههپی مبههارزات یفاصههله در را طبتههاتی سیاسههت یبرسههازنده

 کههارگران بههه کههه ایتجربههه کههردیم. تجربههه دولت/کارفرمهها نماینههدگان برابههر  در  کههارگران  نماینههدگان  توسهه   ٩٩  سال
 صههورتیبه کههارگری شههوراهای ایپایههه کارکردهههای از جدیههدی هایمشخصههه بههه تهها دهههدمی را مجههال ایههن

 کههه اسههت طریههق ایههن از دهنههد. وسهه ت را سیاسههتزیست تولیههد در اساسههی محههور بهها و تردم راتیههو تر،گسههترده
 وارد شههورایی یسههاختارها درون بههه را هههاآن و  داشههته  پههائین  از  اعتراضههی  جنههبش  هههر  بههه  دسترسههی  توانسههت  خواهیم
 و بازنشسههتگان جنههبش )نهیههر اعتراضههی جنههبش هههر کههه اسههت سیاسههی مشههارکت ایههن فراینههد در کنههیم.
 خواهههد  حضههور  وسههی   اجتمههاعی  سههط   یههو  در  خههویش  مشههخص  اهههداف  بهها  خههود  خودیبههه  (…  و  بگیرانمستمری
 .شد نخواهیم  مواجه  آماده،  پیش  از  سازمانی  ظرف یو با هرگز  ما  صورتاین  غیر  در .یافت

 کههه بههود درنیامههده ادراک بههه انتالبیههون بههرای چنههدان ایههران انتههالب  از  پههیش  انتالبههیِ  هههایتوده  ذهنیههت  تجارب مهها
 و دینههی اصههالح بههرای  فرصههتی  وقههتهیچ  جام ههه  زیههرا  بههود،  پذیرآسههیب  انههدازه  چههه  تا  خویش  یسو ه  برابر  در  انتالب
 یلحههههه آن طبتهههاتی، ه اجتمهههاعی ههههایدگرگونی یکننهههدهت یین لحههههات در و نیهههاورد دسهههتبه گریروشهههن
 ماننههدبه جام ههه مشههروطیت، نهضههت از ب ههد کههه روسههت ایههن از داد. دسههت از را رهههایی و حیههاتی ه روحههی تحههوالت
 اینههو و تههاریخی اسههتبداد گونههاگون اشهه ال در را دیههن نتههد از گههذار صههور مههداوم   طوربههه  کههه  اسههت  مح ههوم   مجرمی

 بههرایش را گذشههته و نشسههته کمههین بههه پیچههی هههر در گرایههیواپس اصههرعن  کههه  مسههیری  نمایههد.  طی  سرکشانه  طوربه
 موانهه  بهها اسههت انتالبههی هههر یمشخصههه وجههه کههه میههج سههرآغاز در خودآگههاهی اسههت؛ چنههین کنههد.می بازسههازی

 آن در ایههران یجام ههه بههرد.می راه خطهها بههه آن تههاریخی یسههو ه ظهههور از کههه گههردد مواجههه بنیههادینی هنگام نابههه
 اصههج تریناساسههی عنوانبههه پیشههین فههردی وجههدان آزادی نیرومنههد هههایانگیزه تههرین رف رفتههه،خطابه انتههالب
 اکنههون داد. دسههت از کاریمحافهههه انتیههاد گههرو در را اجتمههاعی رادی ههال انتههالب گههذاریپایه بههرای مههدرن سیاسههت
 انتههالب یپههرو ه نمایههد. ایجههاد نههو از شههد بل یههده ضههدانتالب هیههوالی توسهه  کههه را نههوین انتههالب  مبانی  باید  جام ه

 تهها پوشههید دیههن  یجامههه  سیاسههت  و  رفههت  فنهها  بههه  هههایشآرمان  شههد،  زده  گههردن  سههخت،  گههذاری  چنین  کوران  در  ٧۵
 اشهه ال در را انتههالب کههه بههار هههر اینههو نمایههد. بازسههازی  گراییضههدغرب  یمضههح ه  در  را  سههرمایه  اجتمههاعی  قدرت
 کههارگر(، ی)طبتههه خههویش تههاریخی جنههبش بههه البانتهه  گههرویران دیال تیههو کنههد،می تمههرین شههورش و طتیههان
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 پریشزمههان گههرداب در بخشههد، حتیتههی م نههای و تبلههور اجتمههاعی تههاریخ  یههو  کههج  بههه  توانههدمی  کههه  ایسههو ه  همان
 سههبب و گرفتههه قههرار خودشناسههی از طبتههاتی هسههتیِ گیرگریبههان تناقضههات درگیههر نولیبرالیسههم سههاختاری بحههران
 جلوبههه یابیخودسههازمان مسههیر در راسههخ عزمههی بهها را او نتوانههد نههامنهم، کههاتحر آن ناپههذیرتحمج فشههار کههه گههردد
 .نماید  هدایت

 هههر بههرای طبتههاتی نهههام  فروپاشههی اسههت، رسههیده خههویش فرجههام  و خودنابودسههازی مراحههج بههه  سرمایه  دولت  استبداد
 ینتیجههه بههه آن عوامههج تمههامی کههه رسههیده هههایشبحران از اینتطههه بههه اسههتبدادی ر یههم اسههت؛ ملمههوس کسههی
 انداختههه چنهه   ر یههم کلیههت بههر رکههود  و  تههورم   بحههران،  انههد.زده  حلتههه  رهبههرش  دور  نهههامی،  عیههار  تمام   دولتی  استترار
 بههه هههیچ، قبههال در سههال ۵٢ بههرای را جام ههه فروپاشههی، از خههویش صههوری قههدرت حفهه  بههرای ر یههم سههران اسههت،

 ایههن رخههداد نههاظر امهها بسههیار، سههختی  و  رنههج  تحمههج  بهها  چههه  اگههر  جام ههه  ببخشههد.  چههین  داریسرمایه  دولت  کمونیسم
 .باشدمی آن  اطالعاتی  هایدستگاه  امنیت  حریم حف  در اشناتوانی  و ر یم  ایریشه  سلبی تِ  مناسو
 سههلبیت رخههداد توانههدمی کههارگر( ی)طبتههه اجتمههاعی انتههالب یبرسههازنده نیههروی کههه اسههت مفههروض ام ههان ایههن
 نمایههد.  تبههدیج  اجتمههاعی  مشههترک  امههر  تهسههیس  در  ایجههابی  و  بههیانتال  رخههدادی  بههه  را  ر یههم  سیاسههی  قههدرت  ایریشه
 یطبتههه بههر لههذا، اند.نشسههته فروپاشههی ایههن کمههین در بههور وازی متلههوب اهریمنههی نیروهههای تمههامی کههه طورهمههان
 خواهههد پههیش بههه اشهسههتی بهها تتییههر در تاریخهها را ت ههالیفی وچههه چیسههت سههر بههر  نههزاع  سازد،  روشن  که  است  کارگر
 .برد
 میههراگ مههرده، کههار نیههروی عنوانبههه شههدهبیگانه کالبههدی یهها مصههلوب ایبازمانههده متههام  در رگران،کهها مهها آیهها

 فتهه  مهها از انههد؛دیده تههدارک مهها بههرای آنههان کههه مناسههباتی هسههتیم؟ آینههده خواررانههت هاینسههج بههرای دارانسههرمایه
 تتلیههج بتهها بههرای را مهها حیههات هههاتن تهها کننههد،می پرداخههت کههه هاییحههداقج بهها مصرفی جم ی کار و ساز  یو  عنوانبه

 کههارگران مهها بههر کننههد. اسههتیمار خههویش بههه متتابههج دهیخههدمت  رسههانیدن  حههداکیر  بههه  در  را  کارمههان  نیههروی  و  دهند
 مصههرف بهها را مهها جسههم ناپذیرشههان،سیری میههج تهها انههدگرفته کاربههه را جهههان تمههامی داران،سههرمایه  کههه  اسههت  آش ار
 . رسانند  ته به و ویران  راآن  سرمایه به  جهانی  مناب   بدیجت با و  تخریب کارمان  یزنده نیروی
 نهههام  انتیههاد از رهههایی بههرای را مهها یمبههارزه اندسههاخته اشههتتال و کههار بههازار در کههه بالت لیفههی و ثبههاتبی زنههدگی
 لتههو بههرای مهها یمبههارزه سههازد.می ترمصههمم دسههتمزدی نهههام  گرفتههاری از تولیدکننههدگان کههردن آزاد و داریسههرمایه

 طبتههاتی حاکمیههت انحههالل چنههانهم اسههت. شههده مال یههت سههلب مهها از  کههه  اسههت  تولیههدی  ابههزار  سههودآور  مال یههت  بر
 بنیادبههدهی روابهه  مجموعههه نتیجههه در و مههالی هههایحههوزه کامههج حههذف و تولیدکننههده هایمجموعههه بههر  دارانسرمایه

 مناسههبات چنههانآن جههایگزینی بهها د؛م هه می را مههانجان یشههیره کههه داران(سهههام  مال یههت همههه از پههیش البتههه )و
 تهسههیس سههرانجام، باشههد. آزاد اجتمههاع  نفهه   بههه  کههار  اجتمههاعی  تتسههیم  سیاسههی  مههدیریت  مسهههول  کههه  اجتمههاعی  تولید

 درون را اجتمههاعی مشههترک امههر کههه شههوراهایی دم راتیههو قههدرت بههر مبتنههی کههه اقتصههادی  عمههومی  تضمین  سیستم
 جم ههی یاندیشههه و پراکسههیس هههایظرفیت در گشههودگی ویسهه  بههه راآن کههه سیاسههی سههاختار و نهههاد کههنش، هههر
 .باشد  راندمی  پیش

 جههز بههه زمههانیهیچ اجتمههاعی، مشههترک امههر ی نههی اسههت، »کمههون« حامههج کمونیسههم«» آلترنههاتیو کمونیسههتی
 چیههزی  هرگههز  مههوازی  پدیههدارهای  دیگههر  اسههت.  نداشههته  وجههود  داریسههرمایه  بههرای  دیگههری  یگزینههه  هههیچ  کمونیسم
 و بحرانههی هههایدوران بههرای هههاییفرارفت تنههها و نبههوده داریسههرمایه رادی الیزاسههیون و ت ههدیج رمتتیهه  یههو از بههیش

 »کمونیسههتی« تههواننمی وجههه هههیچ بههه هههم را تههاکنونی گونههاگون تههاریخی تجههارب امهها، اسههت.  بوده  محلی  مش الت
 کمونیسههم امهها ونیسههم،کم نههام  بههه کههه آمیزیفاج ههه تصههاویر و دیگههر طبتههات دهسههازمان عناصههر هههایآزمون خوانههد.
 سههنگینی مهها یگههرده بههر آن تههاوان کههه بههود وارونههه کمونیسههمی ولههی تههاریخی، نهههر از واق یتههی شههد، ارائههه سههرمایه

 بهها زنههدگی و مجلههج، کمونیسههمی نمههود. ارائههه آن آمههدن بوجههود از قبههج اگرچههه دیگههر  تصههاویری  است  بایسته  کند.می
 .هاانسان  آزاد هایخواسته  از  برآمده اما  سود،  منطق بدون چیزهائی

 نهههام  پایههان برگههردد: کمونیسههم ذاتههی مسههائج بههه و بگیههرد فاصههله حههزب -دولههت محوریههت از بایسههتی کمونیسههم
 ف ههری  کههار  و  دسههتی  کههار  بههین  تاریخهها  چهههآن  ماننههد  تههاریخی«،  بههزرگ  »تتسههیمات  التههای  دولت،  انحالل  دستمزدی،

 کمونیسههتی اقههدامات محههور بههه بایههد هههانای همههه …مههدیریتی وظههایف و اجرایههی کارهههای بههین یهها داده، رخ
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 بههه بخشههیدمی ماهیههت اجتمههاعی هههایجنبش بههه کههه سوسیالیسههتی دولههت/حزب سههنت آن دیگههر .شههود برگردانههده
 گونهههاین از اجتمههاعی هههایجنبش اهههداف دیگههر اکنههون .نیسههتند شههدنی احیهها هههاآن .انههدمرده بههارفالکت مرگههی

 فاصههله تههربیش روز هههر شههانسختیجان رغمعلههی هههاآن  یایههدئولو ی مواضهه  و ج لههی بازنمههای نهادهههای
 زمههین، بههدون کشههاورزان درآمههد، بههدون بی ههارانی کننههد،می مبههارزه  تولیههد  خههودکنترلی  بههرای  کههه  کههارگرانی  گیرند.می
 نتههش بههه کهههآن از بههیش نوظهههور اجتمههاعی هههایجنبش دیگههر و  مهههاجر  کههارگران  و  بههومی  هههایاقلیت  کههارگر،  زنان

 ٢۱ یسههده هسههتند. خههویش خوداندیشههی ماندگارسههازیدرون تههالش در یابنههد، تههوهم احزابههی انچنهه  بورکراتیههو
 بههه بخشههیوحدت بههرای پههائین از فراینههدهایی خلههق بهها هنههوز اگرچههه تابههد،برنمی را احههزاب نماینههدگی سیسههتم دیگههر
 را هههاآن میههج ش،پههی بههه حرکههتِ  ضههرورتِ  یبرسههازنده  فراینههد  امهها  دارد،  فاصههله  هههم  از  غیرمههرتب   هههایجنبش  چنین
 .  ساخت خواهد  مرتب  هم به انتالبی  رادی ال  تتییرات برای
 کردنههدنمی شههورش پههی درپههی انههد،برده ارگ بههه گذشههتگان از کههه هاییسههنت متابههج در  جدیههد،  هاینسههج  بار  هر  اگر
 روزی اگههر کههه باشههیم هوشههیار امهها و کههردیممی زنههدگی غارههها در هنههوز امههروز مهها داشههنتد،برنمی عصههیان بههه سههر و

 غارههها در دوبههاره مهها جههای شههود، همگههانی و عههام  چنههان انتالبههی انتتههاد بههدون مههوروثی،  سنت  علیه  عصیان  و  شورش
 هههم و اسههت شههوندهتیبیت ذهنیههت یایجادکننههده هههم پیشههین، سههنن یبواسههطه طبتههاتی جنههبش بههود. خواهههد

 یدوگانههه ایههن اسههت. گریتیبیههت یهههعل گرعصههیان روحههی یپدیدآورنههده خههودانگیختگی، هههایانگیزه یواسههطهبه
 دیال تیههو منفیههت تهها هسههتد ی ههدیگر بهها همزیسههتی بههه قههادر آمیههزش و ترکیههب در نههه و تضههادمندی در تنههها واحههد
 .برکشد شانفراسوی به راآن انتالب  مطلق

 و گربههازی هههم کههه کههرده گرفتههار سههازیخودبیگانه هسههتی بههزرگ دراِم درونِ را مهها داریسههرمایه ،کارگهههر رفهتهههای
 مناسههبات درون خههود بازشناسههی بههه کههه  گههاهآن  تهها  یافههت،  نخههواهیم  دسههت  آزادی  بههه  هرگههز  هستیم،  آن  تماشاگر  هم

 .باشیم نبردهپی حاکم بردگی
 هههر یمبههارزه  بههه  خههود،  بههرای  کههس  هههر  جایبههه  یمبههارزه  از  آگههاهی  چنههان  بههه  طبتههاتی،  اجتماعههاً  طوربههه  ما  گاه  هر
 دگرگههون خههود بههرای مبههارزه بههه درخههود، یمبههارزه از نیههز طبتههاتی یمبههارزه یههتماه گههاهآن برسههیم،  طبته  برای  کس
 . شد خواهد

 ! فرمهول واکسن کرونها را به همهه جههان بهدهیهد

 ی کهارگههرپاینهده بهاد اول مهاه مههه روز جههانی طبهتهه

 کهارگهران جههان متهحهد و متش ج شهویهم

 ونهالیسهم پهرولتهاریایی بهرای خهودرههاییتهر باد مبهارزات انتهرنهاسیهگستهرده

 !دم راتیهزم شهورایی نهامی برای دولهت آن ههم از نوع نمهایندگی نیست

 ! برقهرار باد سهوسیهالهیسهم

  ی ف الین کارگری سوسیالیستیکمیته

 (۱۴۰۰اردیبهشت ماه  ۱۱ه   ٢۰٢۱اول ماه مه  )

www.kkfsf.wordpress.com kkfsfhttps://t.me/ 
 

====================================================== ====== 

http://www.kkfsf.wordpress.com/
https://t.me/kkfsf
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ــری  ــارگر دی ــه ک ــو دین طبق ــای پ ــام ه ــا صــالبت گ ــه دســتگاه ســتم و اســتثمار ب ــن کهن ای
 !پا ید ن واهد

 سو د –  یوتبوری  شهر  ایه رادیکال و ها  کمونیست از  جمعی
 

 آزاده انسههانهای و مبههارز کههارگران کمونیسههت، رفتههای
 !یوتبوری  شهر
 جهههانی  همبسههتگی  و  قههدرت  نمههایش  روز  مههه،  ماه  اول

 در داری سهههرمایه سیسهههتم تتابهههج در کهههارگر طبتهههه
 بههرای کرونهها ویههروس شههیوع کههه میرسههد فههرا حههالی
 را روز ایههن گرامیداشههت برگههزاری پیههاپی سههال دومههین
 از فههارغ کههارگران، شهه ارهای غههرش سههاله رههه  کههه

 چشهههم و  افهههق ملیهههت، و نههه اد پوسهههت، و رنههه  
 . است کرده روبرو فراوانی های  محدودیت با  میداد، نوید را  بشریت فردای  روشن اندازهای

 محههدودیت بهها  قبلههی اشهه ال بههه را مههه مههاه اول هههای مراسههم برگههزاری ام ههان ،۱٩ کوویههد شههیوع این ههه به  توجه  با
 . گماشت  دیگرهمت  دراش ال  روزبزرگ این  مراسم برگزاری به باید  است، کرده  واجهم   زیادی

 تسههلیم کههه شههدیم بههرآن یوتبههوری شهههر هههای رادی ههال و ههها کمونیسههت از چنههد تنههی  ما  قبلی  اطالعیه  پیرو  اینرو  از
 هداشههتی،ب هههای  پروت ههج  تمههامی  کههردن  رعایههت  وبهها  عمههج  ابت ههار  بهها  و  نشههویم  شده  اعمال  های  محدودیت  و  شرای 
  جهههان و ایههران جههاری اجتمههاعی هههای جنههبش تمههامی و کههارگری جنههبش از حمایههت در  را امسههال مههه مههاه اول

 . برگزارکنیم  متفاوتی  درشرای 

 برگههزاری بههرای  کننههده شههرکت رفتههای طههرف از شههد برگههزار اول اطالعیههه از ب ههد کههه ای جلسههه در راسههتا ایههن در
 .سیدر  جم   بتصویب طرحی جهانی  بزرگ  روز این

   کرونا ویروس  شیوع  مش ج و  مشخص  شرای    از  مشخص  تحلیج به توجه با تا 
 ، کارگر طبته  بزرگ جشن این  در کنندگان  شرکت  تندرستی  رعایت و

 انتالبههی هههایآهن   و سههرودها و  سههرخ پههرچم  بهمههراه  سرنشههین  چهههار  بهها  ماشههین  ،هههر  شان  شخصی  ماشین  با  افراد
  !آئیم هم گرد  سوئد یوتوبوری  شهر  در مه  ماه  ولا  روز در ترناسیونالان  سرود بوی ه

 تنهیم برای  آوریم  می ب مج دعوت کارگری انتالبی  جنبش  ف الین  همه  از  جهت بدین
 نشست  دومین  در گردهمائی پایان  و شروع  محج و  تراکتها و  ش ارها پایانی،  بیانیه و  اطالعیه
  آپریج  ۱8  ی شنبه    روز:

 ( پانزده )  ب دازظهر سه :  ساعت

 !رسانیم بهم حضور   جم ی خرد  و  مشورت و تفاهم با
 جلسه  در  شرکت چگونگی  و محج بیشتر، اطالع  کسب  جهت  تماس های  شماره
 ۰٧٣۵۰۱٢۱٣٧ : کریستوفر  —    ۰٧۰٧6۵٩۴٧8 :  حبیب —    ۰٧٣۵8۵٢6٧۰ :  مس ود

 سوئد – یوتبوری  شهر های  رادی ال و ها  کمونیست  از جم ی

 
====================================================== ====== 

 مه گرامی باد اول ماه

 سوئد  گوتنبرگ، -ایران در کارگری  جنبش از دفاع  شورای 
 .گهههوییم مهههی تبریهههو جههههان کهههارگران تمهههامی بهههه را کهههارگر جههههانی روز
 بههه و باشههد مههی جهههان کههارگران همرزمههی و همبسههتگی نمههاد کههارگر جهههانی روز

 و ایسههتیم مههی  انههد  کههرده  جانفشههانی  کههارگر  طبتههه  راه  در  کههه  کههارگرانی  همههه  احترام 
 جهههانی روز عمههر از کههه سههال پنجههاه و صههد ایههن در آوریههم. مههی بجهها احتههرام  ادای
 افتههاده خههون و  خههاک  بههه  سوسیالیسههتی  و  کههارگری  مبههارز  ههها  میلیون  گذرد  می  کارگر
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 !گرامی  ادشانی کرد. خواهیم  یاد  سوسیالیست و کارگر رفتای این  از افتخار با همواره  ما اند.
 فراطبتههاتی وی گههی یههو کرونهها ویههروس گویهها زد. جوامهه  پی ههر بههر  را  خههود  مهههر۱٩  کوویههد  بیمههاری  گذشت  که  سالی
 اشهه ال بههه و گیرنههد مههی قههرار ویههروس ایههن م ههرض در  انسههانی  نسههج  تمههام   کههه  م نی  این  به  داشت.  می  باید  انسانی
 .شوند  می  بیماری دچار  مختلف

 سیسههتم در ای پدیههده  هههیچ  کههه  داد  نشههان  ملههی  متیههاس  در  همچنههین  و  جهههانی  اسمتیهه   در  داری  سههرمایه  جام ههه  اما
 آوردهههای دسههت از داری سههرمایه کههارگزاران و دارن سههرمایه کههه م نههی بههدین نیسههت. فراطبتههاتی داری سههرمایه
 بههرای و تولیههد را واکسههن  »پیشههرفته«  و  صههن تی  کشههورهای  دارنههد.  خههود  نفهه   بههه  را  اسههتفاده  نهایههت  پزش ی  و  علمی
 اولویههت در را کههش زحمههت و ضهه یف اقشههار گیرنههد. مههی و گرفتنههد کههار بههه اول درجههه در خههود انحصههاری فادهاسههت
 کشههورهای زننههد. مههی جیههب بههه را هنگفتههی سههود واکسههن فههروش قبههج  از  ضههمن  در  و  دهنههد  مههی  قههرار  ب ههدی  های
 بههه امتیههاز یههزن فتیههر کشههورهای ایههن حاکمههان و ثروتمنههدان گرچههه عاجزنههد واکسههن بههه دسترسههی از همچنههان فتیههر

 . باشند  می  دارا  اولویت  حداکیر  در را واکسن کارگیری
 دارنههد را گونههاگون هههای واکسههن از اسههتفاده نهایههت داری سههرمایه و اسههالمی ایههدئولو یو حاکمههان نیههز ایههران در

 دارنههد. قههرار اولویههت در هسههتند دار سههرمایه چههون کننههد. مههی قلمههداد دیگههران از برتههر را  خههود  هسههتند  اسههالمی  چون
 ی نههی خههودی افههراد بههه مختلههف منههاطق در بههود شههده گرفتههه نهههر در پاکبانههان بههرای که های واکسن میال  عنوان  به

 ممنههوع کشههور بههه امری ههایی و اروپههایی هههای واکسههن ورود کههه اسههت صههورتی در ایههن شههد.  تزریههق  ر یههم  کارگزاران
 بماننههد. واکسههن انتهههار در دبایهه  ههها سههال و ههها مههاه کشههان زحمههت و کههارگران کههه پیداسههت ناگفتههه و اسههت شههده

 و بی ههاری م ههرض در کههه هسههتند کسههانی اولههین کشههان زحمههت و کههارگران زیههرا نیسههت فراطبتههاتی کرونهها بیمههاری
 شههتلی امنیههت و اقتصههادی ضههمانت هههیچ از و گیرنههد مههی قههرار بیمههاری ایههن شههیوع از ناشههی اقتصههادی لطمههات
 همیشههگی درد کههه کنههیم اضههافه بایههد  را  مسههتمر  ورم تهه   و  مههزمن  بی ههاری  موجههود  وضهه یت  ایههن  بههه  نیسههتند.  برخوردار
 سههفره شههود. مههی داده سههوق نشههینی حاشههیه بههه کههش زحمههت و کههارگر طبتههه اسههت. کههارگری و کش زحمت  طبتات
 . گیرد  می قرار ای  گسترده بسیار  اجتماعی های  ناعدالتی  م رض در اش خانواده  و تر فتیرانه اش

 نمههایش بههه تپههه هفههت  کههارگران  را  کههارگری  صههالبت  و  ایسههتادگی  نمههاد  اسههت.  ننشسههته  پههای  از  امهها  کارگری  جنبش
 عملههی کههار کننههد. مههی بیههان  تههر  روشههن  هرچههه  را  خودشههان  کههارگری  هههای  خواسههت  تپههه  هفههت  کارگران  اند  گذاشته

 در همچنههین و اسههت برخههوردار هههای ونشههیب فههراز چههه از کههارگری جنههبش کههه داد نشههان تپههه هفههت کههارگران
 ابههزار هههیچ از داری سههرمایه ر یههم دارنههد. قههرار ر یههم عناصههر و ر یههم هکارانهه  فریههب هههای سیاسههت چههه م ههرض
 تپههه هفههت کههارگران امهها اسههت. ن ههرده  فروگههذار  جنههبش  ایههن  کشههاندن  ش سههت  بههه  بههرای  وحشت  و  رعب  و  سرکوب
 .اند  ه  ایستاد همچنان

 باختگههان مههال کشههاورزان، بازنشسههتگان، م لمههین، اهههواز، فههوالد اراک، هپ ههو کههارگران تپههه هفههت کههارگران کنههار در
 سههرمایه عمیههق بحههران از حههاکی ایههن هسههتند. ههها خیابههان در ههها مههاه و ههها هفتههه اجتمههاعی قشههر و گههروه ههها ده و

 وضهه یت بههه اسههالمی و داری سههرمایه ر یههم ایههن تههوجهی بههی نشههانگر همچنههین و اسههت اسههالمی جمهههوری داری
 !رانای  در کارگران  مبارزه باد  پایدار است. کشان  زحمت و کارگران  م یشتی
 سههابق ر یههم سیاسههی هههای سههازمان و راسههت طیههف طههرف از شههدت بههه گذشههته سههال در کههارگری و چهه  جنههبش
 در آورد. سههرکار را ن بههت ر یههم ایههن کههه بههود کههارگری و چهه  جنههبش ایههن گههویی کههه گرفتههه قههرار انتتههاد مههورد
 را داشههتند نتشههی چههه گههرا ملههی و راسههت احههزاب و ههها طیههف اسههالمی مالیههان بههه شاهنشاهی ر یم از  قدرت  ت وی 

 ناگفتههه گیههرد. مههی قههرار حملههه آمههاج کههارگری  جنههبش  و  چهه   فتهه   و  شههود.  مههی  سپرده  فراموشی  به  وقاحت  کمال  با
 از سوسیالیسههت. چهه   تهها  باشههند  مههی  گههرا  ملههی  رفرمیسههتی  نههوع  از  اکیریههت  سههازمان  و  تههوده  حههزب  میج  احزابی  نماند
 نهایههت اسههالمی ر یههم تیبیههت در و گرفتنههد قههرار ذهبیمهه  و گههرا ملههی نیروههها و ملههی جبهههه کنار در توده حزب  رو  این

 ن بههت کههه اسههت روشههن  شههود.  نمههی  گذاشههته  کههارگری  جنههبش  و  رادی ههال  چهه   حسههاب  بههه  این  اما  کردند.  را  تالش
 نههه؟ یهها شههد مههی سههرنگون بایههد سههابق ر یههم آیهها کههه آورد مههی پههیش ها مخیله در را سوال این اسالمی داری  سرمایه
 در گههرد عتههب یههو اسههالمی جمهههوری ر یههم هسههتیم م تتههد اجتمههاعی و چهه  روهههاینی از بسههیاری ماننههد هههم مهها

 پههای بههه هههم بههاز باشههیم پنجههاه سههالهای در دوبههاره مهها اگههر امهها اسههت. بوده  کارگران  و  زنان  حتوق  مدنی،  های  آزادی
 . م تتدیم انتالب به همچنان و  رفت خواهیم انتالب
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 در شههود؟ مههی خههتم کجهها بههه کههارگری مبههارزات رانجام سهه  و چیسههت کههارگری دیههد افههق کههه اسههت این  اساسی  سوال
 مبههارزات و کههارگری جنههبش دیگههر کالمههی بههه دارد قههرار بشههر رهههایی نهایههت در و سوسیالیسههم کههارگری دیههد افههق

 اصههطالح بههه کشههورهای ماننههد بههه اجتمههاعی و اقتصههادی  هههای  رفههرم   اگههر  حتههی  ایسههتد  نمههی  بههاز  حرکت  از  کارگری
 بههی جام ههه بههرای مهها دارد. موضهه یت هههم متروپههج کشههورهای در سوسیالیسههم باشههد. داشههته وجههود هههم دم راتیههو

 شهه وفایی و داری سههرمایه مناسههبات از کههار رهههایی کههاالی، تولیههد از تولیههد رهههایی بههرای مهها کنههیم. مههی مبارزه  طبته
 جنههبش و کههارگری مبههارزه علههت همههین بههه و کنههیم. مههی مبههارزه طبتههاتی اقتصههادی بنههد و قیههد از آزادی و انسههان
 . دارد  ادامه همچنان  خیزهایش و  افت  تمام  با  سیالیستیسو

 !زنده باد اول ماه می 
 !زنده باد سوسیالیسم 
 !سرنگون باد ر یم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران
 !پیش به سوی تش ج مستتج و سراسری کارگران در ایران

 ۱۴۰۰ اردیبهشت     سوئد  گوتنبرگ، -ایران در کارگری جنبش  از دفاع شورای

====================================================== ====== 

  اطالعیه به مناسبت اول ماه مه

                                                                                        

 ایران کارگران  از  پشتیبانی  کارزار

 چاره کارگران وحدت و تشکیالت است 

نزدیههو میشههویم کههه   ۱۴۰۰ه روز جهههانی کههارگر در سههال  در حالی بهه 
شههرای  زنههدگی و م یشههت میلیههار دههها انسههان در پههی همههه گیههری 
کرونا نه تنها بهبود نیافته اسههت، بل ههه عههالوه بههر مههرگ و میههر ناشههی 
از بیمههاری ، میلیونههها نفههر در سراسههر جهههان بهها عواقههب وخههیم 

بههان هسههتند. اقتصادی سیاسی و اجتمههاعی ایههن بحههران دسههت بههه گری
بر بسههتر ایههن شههرای  در عههین حههال رقابههت هههای اقتصههادی و سیاسههی بلههوک هههای سههرمایه داری در جهههان، یههافتن 
راه حلی برای پیشگیری و واکسیناسههیون در کشههورهای درگیههر بهها همههه گیههری کرونهها را بسههیار پیچیههده کههرده اسههت. 

ایههن نهههام و حاکمیههت هههای برآمههده از آن با گسههترش ویههروس و کشههتار کرونهها در کشههورهای اصههلی سههرمایه داری، 
نشان دادند که تا چههه حههد در مههدیریت بحههران هههای زیسههتی داخلههی و جهههانی ناتواننههد و نسههبت بههه مههرگ و میههر در 
جوام  خود بههی مسهههولیت. شههیوع کرونهها بههار دیگههر بههه روشههنی نشههان داد کههه عمیههق تههرین بحههران غیههر طبی ههی در 

زنههدگی بشههر اسههت. سههلطه اقتصههادی، اجتمههاعی و سیاسههی کههه تنههها بههه قیمههت تاریخ انسانی، سلطه سرمایه داری بههر 
نابودی میلیونههها انسههان و تخریههب گسههترده محههی  زیسههت انسههانی و طبی ههی میسههر اسههت . نههابودگری کههه در تههاریخ 

 .بشر نمونه ای برای آن نمیتوان یافت

کههارگر و فتههدان تشهه ج هههای  در ایههران نیههز ماننههد همههه جوامهه  سههرمایه داری، بههه دلیههج سههرکوب مسههتمر طبتههه
اجتمههاعی و سیاسههی رادی ههال و کههارگری، و مضههافا بههه دلیههج سههرکوبگری سههازمان یافتههه ح ومههت ایههران بههر علیههه 
ف ههالین کههارگری و سههایر مههزد بگیههران، مهها هههر روز شههاهد رذیالنههه تههرین یههورش هههای سههرمایه داران بههه م یشههت ، 

 .دستمزد و زندگی میلیونها نفر هستیم

بس هههای درازمههدت بههرای ف ههالین کههارگران و م لمههان ، ایجههاد رعههب و وحشههت بههرای ف ههالین دسههتگیری و حهه 
بخشههی از سههرکوب هههای هدفمنههد حاکمیههت   ٩8رادی ال اجتمههاعی همههراه بهها صههدور اح ههام اعههدام بههرای م ترضههین  

 .اسالمی سرمایه در ایران است
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تصههادی و بههی حتههوقی هههای اجتمههاعی بی ثباتی شههتلی و دسههتمزدهای زیههر خهه  فتههر و انههواع و اقسههام فشههارهای اق
بر طبته کارگر، نههه تنههها بههه دلیههج بحههران اقتصههادی و یهها تحههریم هههای ناشههی از رقابههت هههای منطتههه ای حاکمیههت 
سههرمایه داران، بههج ابزارهههای مختلههف سههرمایه داران و حاکمیههت شههان بههرای هرچههه تنگتههر کههردن حلتههه هههای 

 .است سرکوب اجتماعی و بهره کشی مطلوب از بردگان مزدی

طی ماههههای گذشههته، علیههرغم همههه اقههدامات سههرکوبگرانه نیروهههای امنیتههی و قضههائی بههر علیههه ف ههالین کههارگری و 
م لمههان و علیههرغم یههورش بههه ف ههالین رادی ههال اجتمههاعی توسهه  نهادهههای چندگانههه امنیتههی ح ومههت اسههالمی، امهها 

و سههایر مههزد بگیههران در متیههاس  اعتراضههات و اعتصههابات کههارگری و اعتراضههات و تجم ههات مسههتمر بازنشسههتگان
های متفههاوتی نشههان داد کههه علیههرغم همههه فشههارها و فضههای رعههب و وحشههتی کههه حاکمیههت سههرمایه داران تههدارک 
دیههده اسههت، اعتههراض بههه شههرای  م یشههتی و فشههارهای اقتصههادی و شههتلی از رونههدهای دایمههی و ت طیههج ناپههذیر در 

در سههال پههیش رو نیههز مسههلما سههازماندهی اعتراضههات بههه جام ههه ایههران اسههت. از مهمتههرین عرصههه هههای اعتراضههی 
دسههتمزدهای زیههر خهه  فتههر و تحمیههج مطالبههاتی از قبیههج حههق ایجههادو دخههالتگری آزادانههه تشهه ج هههای مسههتتج 

 .کارگری درمسائج و مش الت اجتماعی و شتلی کارگران، بر ح ومت اسالمی است

بههه عنههوان رهبههر و سههخنگوی همههه زحمت شههان، تنههها  اول ماه مه بار دیگر به مهها یههادآوری می نههد کههه طبتههه کههارگر
بهها متشهه ج شههدن در تشهه لهای تههوده ای و سیاسههی خههود میتوانههد تبههدیج بههه نیروئههی شههود کههه قههادر بههه تحمیههج 
مطالبات اجتمههاعی مههزد بگیههران و گههروه هههای اجتمههاعی مختلههف بههر سههرمایه داران و حاکمیههت هههای رنگهها رنگشههان 

 .طبتاتی پایان دهدباشد و در نهایت به کابوس جام ه 

 «کارزار پشتیبانی از کارگران ایران»

 ۱۴۰۰اردیبهشت 

====================================================== ====== 

 !بداریم روز جهانی کارگر را گرامی
                                                                                                                                                                                               

 سیاسی زندانیان  آزادی برای  مبارزه  کمیته

در آسههتانه روز جهههانی کههارگر خواسههتار آزادی بههی قیههد و شههر  کههارگران 
 !زندانی و تمام زندانیان سیاسی باشیم

جهههانی کههارگر میههرویم کههه جام ههه پههس از بههیش از در حههالی بههه اسههتتبال روز 
ی سال بدنبال فریب ههاری، دروغگههوئی و شههانه بههاال انههداختن ر یههم اسههالمی، بهها 
فاج ههه عهههیم و هولنههاکی روبروسههت. ویههروس کرونهها جام ههه ایههران را ماننههد 

ریههب و عههدم کشههورهای زیههادی از دنیهها بههه ت طیلههی کشههانده اسههت. امهها در ایههران تفههاوت بهها سراسههر دنیهها بههر سههر ف
مسهولیت در قبههال جههان میلیونههها انسههان و نههان سههفره بخههش وسههی ی از مههردم اسههت. قشههری کههه نههود و نههه درصههد 

 .جام ه را تش یج میدهد

سالهاسههت فتههر و فالکههت هدیههه ح ومههت بتایههت غیههر انسههانی بههرای مههردم اسههت. هههر صههدای حههق طلبههی را بهها 
ج مطالبههات بههه حههق خههود، بههدلیج برگههزاری روز جهههانی دسههتگیری، شهه نجه و زنههدان پاسههخ دادنههد. کههارگر را بههدلی

کارگر، دستگیر و بههه زنههدان میانههدازد. شههالقش میزنههد. بهها اح ههام و وثیتههه هههای سههنگین روبههرویش می نههد. شهه نجه 
 .و وادار به اعترافات اجباریش می ند و امروز با پرونده سازیهای پوشالی روبرویش می ند

 .د آن جام ه در قبال مطالبات به حق و عدالتخواهی اوستاینها جواب کارگران و نود و نه درص
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اما جام ه جههواب تمههام ایههن سیاسههتهای رنهه  باختههه ح ومههت را بهها حمایههت و احتههرام بههه رهبههران کههارگری خههود در 
زنههدان و یهها خههارج از زنههدان داده اسههت. در ایههن راسههتا شههاهد امضههای بههیش از ده میلیههون امضهها در حمایههت و بههرای 

عبههدی هسههتیم. شههاهد شههور، شهه ف و احتههرام جام ههه پههس از آزادی ج فههر عهههیم زاده بههه او هسههتیم.   آزادی اسماعیج
شههاهد بههه خیابههان آمههدن باشهه وه بازنشسههتگان در شهه ج سراسههری هسههتیم. شههاهد صههدور بیانیههه هههای پههر شههور 
ه اتحادیههه هههای کههارگری و تشهه الت مت ههدد در دفههاع از حههق تشهه ج، آزادی بیههان، تجمهه  و اعتههراض و مطالبهه 
  حداقج دسههتمزد مطههابق بهها مبلههغ ت یههین شههده از طههرف تشهه الت کههارگری و در آخههر تشهه یج کمیتههه ههها و شههوراها

 .هستیم بار فالکت  شرای  این  از خالصی حج  راه ب نوان

 .اینها خواستهای همین امروز کارگران در خیابانهاست

قههرار داده اسههت، دسههتگاه قضههائی و از طرف دیگههر در شههرایطی کههه کرونهها جههان تمههام شهههروندان را در خطههر جههدی 
ح ومههت اسههالمی هههیچ اقههدامی جهههت حفهه  جههان زنههدانیان ب مههج نیههاورده اسههت. اگههر کمبههود و نبههود ام انههات 
بهداشتی و پزشهه ی در جام ههه را ضههربدر تههراکم جم یههت، کیفیههت بههد غههذا و آب آشههامیدنی، نبههود ام انههات بهداشههتی 

مههان در زنههدانها ب نههیم بهها فاج ههه ای در فاج ههه ای دیگههر روبههرو و حتههی شههوینده، کمبههود و نبههود ام ههان دارو و در
 .خواهیم شد. دهها زندانی به این بیماری مبتال و یا کشته شده اند

آزادی کههارگر زنههدانی، زنههدانی سیاسههی و تمههام زنههدانیان خواسههتی اسههت کههه امههروز روی میههز مطالبههات جام ههه قههرار 
 .دارد

و انساندوسههت میخههواهیم در آسههتانه اول مههاه مههه، روز جهههانی کههارگر بههه مهها از تمههام شههما مههردم شههریف، آزادیخههواه 
هههر شهه ج و طریههق مم ههن میتوانیههد بههه فشههارها و سههرکوب ف ههالین کههارگری در ایههران اعتههراض کنههیم و خواسههتار 

 .آزادی بدون قید و شر  و فوری کارگران، م لمان و تمام زندانیان سیاسی شویم

 ن سیاسی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیا

 ۱٣٩٩اردیبهشت  ۴

 ٢۰٢۱آپریج  ٢۴

====================================================== ====== 

 روز جهانی کارگران و زحمتکشان یدی و فکری را گرامی می داریم

  
کارگران، پرسههتاران، م لمههان و بازنشسههتگان کشههور امسههال نیههز همچههون سههالهای قبههج در شههرائ  اضههطراری حههاکم 

 .روند  می  مه  ماه اول جشن  استتبال به  –که پایانی بر آن متصور نیست   -شور بر ک
شرائ  زحمت شان و رنجبههران کشههور نسههبت بههه سههالهای قبههج نههه تنههها بهتههر نشههده، بل ههه بهها شههروع بیمههاری همههه 

 بدتر نیز شده است. -که بیشترین قربانیان آن تهدستان و قشرهای دست به دهان جام ه است   -گیر کرونا 
ر یههم مافیههائی جمهههورى اسههالم  کههه بخههش مهمههی از درآمههدهای کشههور را در راه مههاجراجوئی هههای منطتههه ای، 
اختالسها و دزدی های میلیههاردی حلتههه ی چنههد صههد خههانواری حههاکم تلههف کههرده اسههت، بههه بهانههه ی تحریمههها نههه 

خصوصههی سههازی تنههها حاضههر بههه تههامین هزینههه ی واکسیناسههیون بههرای همههه ی مههردم کشههور نیسههت، بل ههه بهها 
سیستم تههامین واکسههن عمههال اقشههار ضهه یف جام ههه و خههانواده هایشههان را بههه کههام مههرگ مههی فرسههتد. روزی نیسههت 

 که هر کدام از ماها خبر مرگ ی ی از عزیزانمان را دریافت ن نیم.
م بسته شدن کارخانه ها، بنگاههای صههن تی و خههدماتی بههه بی ههاری انبههوه رنجبههران حام ههه منجههر شههده اسههت. بهها کهه 

شههدن درآمههدهای دولههت از طریههق فههروش نفههت، تههامین اجتمههاعی کههه قههبال نیههز بخههش مهمههی از اقشههار تهیدسههت 
 جام ه را تحت پوشش مناسبی قرار نمی داد، در حال از هم پاشیدن کامج است.
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در چنههین شههرائ  فاج ههه بههاری اعتراضههات کههارگری و بازنشسههتگان سراسههر کشههور کههه بههه صههورت متههوالی تمههامی 
ور را در هم می نوردد، کم کههم شهه ج رادی ههالی بههه خههود مههی گیههرد. همههین چنههد روز قبههج بههود کههه در شهرهای کش

 اعتراض انبوه بازنشتگان تبریز ش ار » دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمری است« سر داده شد.
 ارک آمده است: -در بخشی از گزارش سه ماه ی جم یت حتوق بشر آذربایجان

 اعتراضههی تجمهه  ۴۰ دسههت م روز ٩۰ رمیههه، اردبیههج، همههدان، قههزوین، کههرج، اراک در طههول»در شهههرهای تبریههز، او
 گرانههی و تههورم  و کههار قههوانین بهها مطههابق خههود حتههوق افههزایش خواهههان بازنشسههتگان. شههد برگههزار بازنشسههتگان

. ندباشهه می رایگههان کههامالً صههورتبه بهداشههتی  و  پزشهه ی  درمههانی  خههدمات  دریافههت  خواهههان  همچنههین  هههاآن.  هستند
شههد. نیروهههای امنیتههی جمهههوری های خههالی کههارگران در ش ارهایشههان مههن  س میتجم ههات، سههفره ایههن در

اسههالمی ایههران در اغلههب شهههرهای آذربایجههان بهها توسههج بههه خشههونت و بهها تهدیههد کههارگران بازنشسههته، تجم ههات 
 اند.«آمیز آنان را متفرق کردهمسالمت  

  
بههاره ی وضهه یت کههارگران، کارکنههان و اصههناف آذربایجههان مههی  همههین جم یههت در گههزارش سههه مههاه ی خههود در

 نویسد:
 ایمنههی فتههدان سههایه در کههه کههارگری ی حادثههه ٩۱ منتشرشههده اطالعههات طبههق ٢۰٢۱ در سههه مههاه اول سههال »

 «.اندشده کارگران  شدن  مصدوم  یا و  کشته به  منجر و  داده رخ  آذربایجان شهرهای  در کار  شرای   و  محی 
 ور آمده است که:مزب  جم یت شگزار ی  ادامه در 

اند کههه هههیچ نههوع بیمههه شههده بههر هفههت میلیههون کههارگر رسههمی در ایههران شناسههایی  »بر اساس آمارهای رسههمی، بههالغ
 ای ندارند.«

همچنههین بههه تجم ههات مت ههدد اعتراضههی و اعتصههابات کههارگری در شهههرهای تبریههز، بنههاب، ارومیههه و زنجههان اشههاره 
 شده است.

حاکمیههت مافیههای حههاکم کههارگران و م لمههان و بی ههاران کشههور عمههال امیههد بههه آینههده را از  ب ههد از چهههج و سههه سههال
کههار، آینههده ی ناروشههن کشههور و شههرمندگی در متابههج  دسههت داده انههد. فشههارهای اقتصههادی، تههرس از دسههت دادن

جام ههه آسههیب  کههارگران و مههزد بگیههران را از نهههر روانههی و روحههی در متایسههه بهها اقشههار دیگههرخههانواده و فرزنههدان، 
 .پذیرتر کرده است

تنگنهها گذاشههته اسههت. م ضج بی اری و گرانی، کههارگران و مههزد بگیههران را بیشههتر از اقشههار دیگههر جام ههه زیههر فشههار و 
با ادامههه ی سیاسههت هههای کشههور بههر بههاد ده مافیههای حههاکم و تحریمهههای آمری هها، هههر روز بههر انبههوه لشههگر بی ههاران 

  .دستمزدهای بهتر را برای کارگران شاغج مش ج تر می کند افزوده شده و کار چانه زنی برای
 

 ...!کارگران!... م لمان!... پرستاران!... بی اران!... بازنشتگان کشور
کشههور را بههه سههوی  -صههرف نهههر از وابسههتگی شههان بههه هههر جنههاحی -فسههاد و سههرکوب اسههالمیان حههاکم  ر یههم

  .فالکت و ویرانی پیشتر می برد
بههرای ادامههه ی عمههر ننگههین خههود، کشههور را بههرای دور تههازه ای از بحرانههها آمههاده مههی کنههد.  مافیههائی حههاکمر یههم 

ادعههائی اصههولگرایان و اصههالح طلبهههای حههاکم، بههه م نههای گرسههنگی بیشههتر بههرای رنجبههران و  "اقتصههاد متههاومتی"
  .خانواده های آنهاست

 -جیههب زحمت شههان و خههانواده هایشههانبهها پولهههای غههارتی از  -هنگههامی کههه اکیریههت اصههولگرایان و اصههالح طلبههها 
فرزنههدان خههود را بههه آمری هها، انگلسههتان، کانههادا، اسههترالیا، تایلنههد فرسههتاده و خههود ت طیالتشههان را در ویالهههای 
خریههداری شههده در کشههورهای غربههی مههی گذراننههد، کههارگران بایههد بههار تحریمهههائی را کههه نتیجههه ی سیاسههتهای 

 .ی ر یم است، بر دوشهای نحیف خود ب شندماجراجویانه، توس ه طلبانه و پان شی 
امسههال بههه مناسههبت جشههن اول مههاه مههه پههانزده تشهه ج شههامج سههندی اها و دیگههر تشهه ج هههای مسههتتج کههارگری، 

های صنفی م لمان، تش ج هههای مسههتتج بازنشسههتگان و تشهه ج هههای مههداف  حتههوق زنههان، بهها انتشههار بیانیههه کانون
  لهای صنفی خود و مبارزه ی مشترک فراخوانده اند.ی مشترکی زحمت شان کشور را به ایجاد تش

دمههوکرات آذربایجههان بهها حمایههت از خواسههته هههای ایههن تشهه لها، کههارگران و زحمت شههان آذربایجههانی   -جنبش فدرال
 .و ترک کشور را برای مبارزه در جامه ی عمج پوشاندن به این خواسته ها فرا می خواند



87 

 

بهها کههارگران، م لمههان، پرسههتاران، بازنشسههتگان و بی ههاران کشههور طلههب جنههبش فههدرال دمههوکرات آذربایجههان همههراه 
 :می کند

 واکسیناسهههیون مجهههانی بهههرای تمهههامی زحمت شهههان و خهههانواده ههههای آنهههها بهههدون اتهههالف وقهههت. -
ت یین حداقج دستمزد متناسههب بهها تههورم موجههود در کشههور زیههر نهههر سههندی اها و انجمههن هههای صههنفی کههارگران و  -

 .کارمندان
 .بر با مردان در متابج کار مشابه برای زنانمزد برا- 
کارمنههدان. سههازمانهای صههنفی دولههت هههای صههنفی مسههتتج بههرای کههارگران و  تشهه یج سههندی اها و انجمههن حههق -

 .خانه ی کارگر نماینده ی کارگران نیستندساخته همچون 
 .ذربایجههانیآ زنههدانی لههیم  ف ههالین بخصههوی سیاسههی زنههدانیان تمههامی و زنههدانی کارمنههدان و کههارگران آزادی  -
 .رسمی  ت طیج  عنوان به  مه  ماه اول  روز  اعالم  -
 صههندوقهای بههر بازنشسههتگان نماینههدگان نهههارت حههق. موجههود تههورم  بهها مناسههب بازنشسههتگی حتههوق ازدیههاد _ 

 ...!کوتاه  بازنشستگی  صندوقهای از  دولت  دست. بازنشستگی
 .بی اران برای  بی اری ی بیمه برقراری  -

 
 دموکرات آذربایجان جنبش فدرال

 ۱۴۰۰اوردیبهشت  8/  ٢۰٢۱آوریج  ٢8تاریخ 

 در خارج از کشور ی اپوزیسیوناحزاب و سازمان ها

 

بــه مناســبت روز جهــانی ،اعالمیــه هی ــت اجرا ــی ســازمان کــارگران انقالبــی ایــران )راه کارگر(
 ۱۴۰۰سال   کارگر

 روز همبستگی بین المللی کارگران،   گرامی باد اول ماه مه

مههاه مههه نمههاد مبههارزه و متاومههت کههارگران علیههه بهههره کشههی نهههام سههرمایه داری در سراسههر جهههان اسههت.  اول
بزرگداشههت ایههن روز دراحتههرام بههه خههون هههای بههر زمههین ریختههه شههده ی کههارگران آمری ههایی در شههی اگو در 

ه داری سههرمای  ضههد  مبههارزان  همههه  بزرگداشههت  واقهه   در ،بودنههد انهههروز  کههار  سههاعت 8 کههه تنههها خواهههان ،۱886 سال
در سراسر جهان است. خاک سرزمین مهها نیههز بارههها بههه خههون کههارگران مبههارز حههق طلههب رنگههین شههده اسههت. تههاریخ 
مبارزه کارگری در ایران یاد کارگران اعتصههابی جهههان چیههت کههرج کههه بههه فرمههان محمههد رضاشههاه پهلههوی بههه خههون 

رهههای سههربازان حلتههه بههه گههوش والیههت فتیههه غلطیدند و یاد کارگران م تههرض م ههدن خههاتون آبههاد را کههه آمههاج رگبا
 . قرار گرفتند، هرگز فراموش نخواهد کرد

 همههه و قههرار داریههم کههه جام ههه ایههران دسههتخوش بحههران هههای مرکههب  ۱۴۰۰در شرایطی در آسههتانه مههاه مههه سههال 
 هههر از بههیش امههروز ایههران مههردم  اکیریههت. اسههت اسههالمی جمهههوری ر یههم حاکمیههت دهههه چهههار از ناشههی جانبههه
دیگههر شههاهد تالقههی بحههران فروپاشههی اقتصههادی و گسههترش فالکههت عمههومی ناشههی از آن، کشههتار غیرقابههج  نزمهها

 ای شههده نهادینههه فسههاد آن  مهههار پانههدمی کرونهها، بحههران زیسههت محیطههی و بههوی ه بحههران کمبههود آب و همههراه بهها
یریههت مههزد وحتههوق اک بههه  آن  تحمههج  غیرقابههج  و  سههنگین  بههار  و  خههورد  مههی  را  جام ههه  تههاروپود  موریانههه  مانند  که  است

 بگیران و به حاشیه رانده شدگان کشورمنتتج می شود .

توانسههت افههت نسههبی  ٩٩بههر بسههتر چنههین شههرای  حسههاس و سرنوشههت سههازی اسههت کههه جنههبش کههارگری در سههال 
 در کیفههی و کماههی شهه ج بههه را اعتراضههات و را کههه ناشههی از عواقههب پانههدمی کرونهها بههود پشههت سههرنهاده ٩8سههال 
 هد.د ترشکشورگس  سراسر
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درطی سال گذشههته مبههارزه درخشههان کههارگران هفههت تپههه علیههه خصوصههی سههازی ههها ، تجمهه  ههها و اعتصههاب هههای 
سراسههری م لمههان و پرسههتاران و کههادر درمههانی، اعتراضههات بازنشسههتگان کههه بههه گههردهم آئههی هههای هفتگههی بههرای 

ج و نتههج ریلههی، دسههت یههابی بههه مطالبههات شههان دسههت زده انههد، اعتصههاب همزمههان وسراسههری کههارگران حمهه 
 کشههور، جنههوب  اعتصههابات کههارگران پیمههانی و اسههتخدامی بخههش نفههت، گههاز، پاالیشههگاه ههها و پتروشههیمی ههها

 کههارگری پی ارهههای برجسههته فرازهههای  بههران  سههوخت  و  کههولبران  فههوالد،  و  م ههادن  و  بههرق  بخههش  کارگران  اعتصابات
 .دهد می نشان  را  گذشته  سال  یو

بههه میههانگین حههداقج پههنج اعتههراض در روز کههه شهه ج عمههده آن تجمهه   رگریکهها اعتراضههات کمههی افزایش  بر  عالوه 
و اعتصههاب بههوده، ارتتههاء سههط  و کیفیههت اعتراضههات نیههز از وی گههی هههای برجسههته اعتراضههات کههارگری درسههال 

 طبتههه گونههاگون هههای بخههش سراسههری و هماهنهه   اعتراضههات گذشههته بههوده اسههت. ایههن کیفیههت جدیههد، افههزایش
سههت کههه نمونههه هههای آن را مههی تههوان در حرکههات سراسههری هماهنهه  و همزمههان توسهه  در ی سال گذشته ا کارگر

بازنشستگان، م لمههان، پرسههتاران و کادردرمههانی، کههارگران راه آهههن و حمههج و نتههج ریلههی، کههارگران صههن ت نفههت در 
 جنوب کشور در بخش نفت، گاز، پاالیشگاه ها و پترشیمی بازشناخت.

 اسههتان مراکههز شهههرهای  تجمهه  صههورت  بههه یاز اعتراضههات کههارگر  دیههدیج  شههیوه عالوه بر این حرکههات سراسههری
 اعتههراض بههرای ح ههومتی مراجهه  سههایر و مجلههس برابههر در تهههران در گونههاگون شهههرهای از گسههترده حضههور یهها ههها،

 یههافتن سههرعت و سراسههری حرکههات در جدیههد ابت ههارات از ی ههی دهنههده نشههان کههه اسههت گرفتههه صههورت مشههترک
 ز محج کار به مراکز اصلی دولتی در سط  استانی و کشوری است.ا گریکار  اعتراضات شدن  کشیده

عههالوه بههر بخههش آمههوزش، بهداشههت و درمههان و بازنشسههتگان کههه چنههد صههد حرکههت اعتراضههی را ثبههت کردنههد 
 بههر  بیشترین حرکات کارگری در بخش صههن ت، خههدمات و م ههدن بههه وقههوع پیوسههته کههه شههمار ثبههت شههده آن بههالغ 

سههت. اگههر چههه خواسههت پرداخههت حتههوق هههای م وقههه و پههس از آن افههزایش حتههوق و ا  ودهبهه   اعتراضی  حرکت  ۱۵۰۰
دسههتمزد متناسههب بهها نههرخ تههورم و خهه  فتههر دو مطالبههه اساسههی مبههارزات کههارگری بههوده اسههت امهها مبههارزه علیههه 
احجافههات شههرکت هههای پیمان ههاری، مبههارزه علیههه خصوصههی سههازی ههها و نیههز تههدابیر الزم بههرای متابلههه بهها خطههر 

پانههدمی کرونهها در محههج کههار نیههز سههایر مطالبههات مهههم مبههارزات کههارگری در سههال گذشههته را تشهه یج داده   گسترش
 است.

اعتراضات کولبران کردستان و سههوخت بههران بلوچسههتان نیههز در شههمار اعتراضههات محههروم تههرین بخههش هههای طبتههه 
اس وسههی ی در سههط  کههارگر بههوده اسههت کههه بهها سههرکوب خشههن نیروهههای امنیتههی و انتهههامی مواجههه شههده و ان  هه 

 جام ه و شب ه های اجتماعی داشته است.

در یههو سههال گذشههته حضههور زنههان در بخههش هههای گونههاگون جنههبش کههارگری نتههش بسههیار چشههم گیههری داشههت. 
 و تپههه هفههت اعتراضههات در و بازنشسههتگان م لمههان، درمههان، کههادر و پرسههتاران اعتراضههات در زنههان  ف ههاالن  نتههش

 زنان در جنبش کارگری می باشد.  موثر حضور گسترش  بازتاب  م دنچیان

 ف ههاالن بههر امنیتههی فشههارهای افههزایش بهها کههرد تههالش قبههج سههال  جمهوری اسههالمی در طههول سههال گذشههته ماننههد
 گسههترش کههارگری ف ههاالن اف نههدن  زنههدان بههه و محاکمههه و بازداشههت  یهها  و  اخههراج  و  احضههار  مههورد  صههدها  کارگری،
ت خشههن و سههرکوبگرانه ر یههم، فشههارهای ناشههی از فروپاشههی قههداماا علیههرغم امهها. کنههد مهههار را کههارگری حرکههات

 هههای آسههیب و فالکههت و فتههر گسههترش آن بهها همههراه و خریههد قههدرت آزاد  اقتصههادی، جهههش نههرخ تههورم و سههتو 
 حرکههات خودگسههتری آهنهه   ضههرب کههارگری حرکههات مههداوم  جوشههش کرونهها، گیههری همههه آور مههرگ و عمیههق
تمههاعی و پتههو مههداوم سههرکوب حفهه  کههرده اسههت. بهها ایههن وصههف در اج  ی،اقتصههاد  شههرای   ترین  سیاه  در  را  کارگری

عرصه متابله با سرکوب ف ههاالن کههارگری نیههز شههاهد افههزایش مههوارد موفههق اقههدامات حمههایتی و اعتصههابات کههارگران 
  برا ی آزادی ف االن کارگری دستگیر شده هستیم.

تههالش هههای ر یههم بههرای تضهه یف  تشهه ج هههای کههارگری در سههال گذشههته علیههرغم فشههارهای ناشههی از سههرکوب،
تش ج هههای موجههود از طریههق ایجههاد شهه اف در آن ههها، اسههتتالل و ات ههاء بههه خههود را حفهه  کردنههد و تشهه ج هههائی 
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نهیههر شههوراهای اسههالمی کههار کههه سههتون پههنجم امنیتههی ر یههم در میههان کههارگران هسههتند هههر چههه بیشههتر منههزوی 
 شدند.

ش کههارگری مطههرح شههده اسههت هههر یههو حلتههه ای هسههتند مطالباتی کههه در اعتراضههات بخههش هههای گونههاگون جنههب
کههه زنجیههر کارپایههه مشههترک اعتراضههات کههارگری را تشهه یج داده و مطالبههات کههانونی جنههبش در شههرای  حاضههر را 

 :از  عبارتند تش یج می دهند که مهم ترین آنها که از درون جنبش های جاری کارگری مطرح شده است  

 درهمه بخش های اقتصادی پرداخت فوری همه حتوق های م وقه  -*

 متناسب کردن حتوق و دستمزدها با نرخ تورم و خ  فتر  -*

  تبههدیج  التههاء همههه شههرکت هههای پیمههان کههاری، پایههان دادن بههه پدیههده قراردادهههای پیمههانی، سههفید امضههاء و -*
 یجتماعا های  بیمه با همراه کامج مزایای با دائم قرادادهای  به  سیاه و  غیررسمی  موقت، های  استخدام 

التههاء خصوصههی سههازی ههها و واگههذاری اداره کارخانههه ههها بههه کههارگران بههرای اداره بنگههاه ههها از طریههق ت ههاونی  -*
 های تولید با کمو دولت

 آزادی تش ج های کارگری و حق اعتصاب، آزای های بی قیدوشر  سیاسی  -*

 آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عتیدتی، التاء مجازات اعدام   -*

 کرونهها واکسههن  تزریههق و تههامین کههه برابههر و شههش بیمههه سههالمت و درمههان همگههانی، بهها کیفیههت پو ینتضههم  -*  
 حههداقج  تههامین  بی ههاری،  بیمههه  شههامج  اجتمههاعی  تههامین  جههام   پوشههش  بهها  همههراه.  باشد  می  آن  اساسی  الزامات  از  ی ی

 عمومی نتج  و حمج و  اجتماعی  مس ن  تامین  سطوح، همه  در  آموزش  م یشت،

 ی  های جنسیتی، ملی، مذهبی و فرهنگی !رف  همه تب   -*

پی ارهههای کههارگری مسههلماً هنگههامی مههی تواننههد مههوثرتر راه را بههرای موفتیههت هههای بیشههتر اعتراضههات جههاری 
بگشههایند کههه اتحههاد از پههائین میههان تشهه ج هههای مسههتتج کههارگری زمینههه را بههرای اقههدامات هماهنهه  و سراسههری 

 مسههتلزم   مسههلماً  امههر   بهههه واحههد کههارگری را فههراهم سههازد. ایههنهمه بخش هههای طبتههه کههارگر ازطریههق تاکتیههو ج
 اقههدامات و کههارگری جنههبش از بخههش هههر میههان در کههارگری هههای تشهه ج بیشههترهم اری هرچههه گسههترش
 .بود خواهد آن گوناگون  های بخش  میان  هماهن   و  سراسری

ان و بههه حاشههیه رانههده شههدگان متابله با گسترش پانههدمی کرونهها کههه خطههر مرگبههار آن بههوی ه بههر مههزد و حتههوق بگیههر
سایه انداختههه، اهمیههت حیههاتی نهههام تههامین اجتمههاعی جههام  و همگههانی را اکنههون بههه مسهههله مههرگ و زنههدگی مبههدل 
ساخته و امروز دیگر نتش بیمههه همگههانی و بهها کیفیههت سههالمت و درمههان بههرای متابلههه بهها پانههدمی کرونهها ونیههز بیمههه 

رنطینههه بههر کسههی پوشههیده نیسههت. جنههبش کههارگری مههی توانههد بهها طههرح بی اری و تامین م یشت برای اجرای مههوثر ق
مطالبه تامین اجتماعی جههام  و همگههانی بههه پیشههتاز ی ههی از حیههاتی تههرین درخواسههت هههای اکیریههت عهههیم کشههور و 

  از جمله توده های به حاشیه رانده شده طبته و بوی ه جوانان این اقشار مبدل شود. 

بههدون رفهه  تب ههی  هههای جنسههیتی، ملههی، مههذهبی و فرهنگههی مم ههن نیسههت زیههرا سازماندهی توده ای طبته کههارگر 
 و اجتمههاعی هههای دگرگههونی کنشههگر بههه توانههد مههی خههود دهنههده تشهه یج اجههزاء همههه برابههری طبته کارگر از طریههق

 علیههه جنسههیتی هههای تب ههی  همههه  بهها قههاط  و شههفاف ف ههال،  متابلههه  کههه  اسههت  عرصه  همین  در.  شود  مبدل  سیاسی
  هههای ملههی، مههذهبی و فرهنگههی تههوده عهههیم زحمت شههانی کههه طبتههه کههارگر متنههوع و رنگارنهه  تب ههی ایران،  زنان

ایههران را تشهه ج مههی دهنههد، مههی توانههد ضههامن اتحههاد طبتههاتی صههفوف طبتههه کههارگر ایههران باشههد. بنههابراین جنههبش 
خههود ایفههاء کارگری باید نتش پیشگامی خههود را در متابلههه بهها ایههن تب ههی  ههها بههرای همههوار کههردن وحههدت صههفوف 

 کند.
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بحههران زیسههت محیطههی کههه خههود را بههوی ه در بحههران کمبههود آب نشههان میدهههد جنههبش دهتههانی در کشههور را بههه 
شهه ج ف ههال وارد صههحنه مبههارزه بهها سیاسههت هههای ویرانگههر جمهههوری اسههالمی سههاخته اسههت کههه حاصههج نههه فتهه  

ه نشههینی مههی باشههد. متابلههه بهها ویرانی اقتصاد کشاوزی بل ههه امههواج بههزرگ مهههاجرت ههها و گسههترش انفجههاری حاشههی
ایههن بحههران بههدون متابلههه بهها اسههتفاده غیههر مسهه والنه و تبههه کارانههه از آب در کشههور و بههدون تجدیههد سههاماندهی 
سراسری کشههاورزی، راه بههه جههایی نخواهههد بههرد. در ایههن میههان زنههدگی و سرنوشههت تههوده هههای وسههی  کشههاورزان و 

رنوشههت کشههاورزی بهها سرنوشههت کاالهههای دسههتمزدی، کههه زحمت شههان روسههتاهای مهها در میههان اسههت، همچنههین س
در سط  زندگی طبته کههارگر نتههش حیههاتی دارد، و بنههابراین از اهمیههت طبتههاتی ویهه ه ای برخههوردار اسههت. همههه ایههن 
مالحهات ایجاب می کنند که جنههبش کههارگری بهها پههی گیههری هههر چههه بیشههتری در مبههارزات زیسههت محیطههی مههردم 

 فاء کنند.ایران نتش کلیدی و پیشگام ای

جنبش کههارگری ایههران در ی ههی از سههیاه تههرین سههالیان حاکمیههت جمهههوری اسههالمی ترازنامههه غرورانگیههزی از پی ههار 
و تجربه اشهه ال جدیههد از مبههارزه را بههه ثبههت رسههانده اسههت و بههه ف ههال تههرین جنههبش در صههحنه و بههه جنههبش امیههد 

 برای رهائی مردم ایران مبدل شده است.

د به قههرن جدیههد، جنههبش کههارگری ایههران نیههز ی صههد سههال مبههارزه را همههراه بهها فههراز و با چرخش قرن هجری و ورو
فرودهای بیشههمار پشههت سههر نهههاده اسههت. در اولههین مههاه مههه قههرن جدیههد، یههاد همههه ف ههاالن کههارگری ی صههد سههال 

 تههالش. داریههم مههی گرامههی را انههد، گذاشههته مایههه خههود  جههان  و  زنههدگی  از گذشته، که بههرای جنههبش کههارگری ایههران  
یههن آسههمان پرسههتاره و میههراگ رزمنههده آنههها اکنههون در شهه وفه هههای مههوج نههوین جنههبش کههارگری ایههران بههه ا هههای

 بارنشسته و نوید تتییر برای دنیای جدید را میدهد. نام و خاطره آنها جاوید!

 گرامی باد روز جهانی کارگر

 سرنگون باد ر یم جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، دم راسی و سوسیالیسم

 یهت اجرائی سازمان کارگران انتالبی ایران )راه کارگر(ه

         ٢۰٢۱آوریج  ٢6برابر با  ۱۴۰۰اردیبهشت   6دوشنبه 

====================================================== ====== 

ســازمان راه کــارگر: اول مــاه مــه نمــاد مبــارزه کــارگران، روز همبســتگی جهــانی طبقــه کــارگر 
 ! ر، ستم و سلطه را گرامی میداریمعلیه استثما

اول ماه مه فرصههتی اسههت کههه اعتههراض روزمههره کههارگران در خیابانههها و محههج هههای کههاری فریههاد میشههود. اول مههاه 
مه مناسههبتی اسههت کههه کههارگران و تمههامی زحمت شههان خیابانههها و میههدانها را در اختیههار گیرنههد و خواسههت و مطالبههات 

اد و اتحهه  اعههالم  روز  فرخواسههت طبتههه کههارگر علیههه نهههام سههرمایه داری،خههود را فریههاد زننههد، روز اعههالم کی
همبسههتگی پیرامههون راه حههج کههارگری و سوسیالیسههتی بههرای نجههات بشههریت از رنههج و درد و بیمههاری و مصههائب 
نهام سرمایه داری اسههت، روزی اسههت کههه کههارگران بهها یههادآوری مبههارزات هههم طبتههه ای هایشههان در سراسههر جهههان 

 .ات خویش، دست وردها، نتا  ض ف و قوت آن به ارزیابی بنشینندپیرامون مبارز

 کرونهها، جهههانی  امسههال نیههز، بزرگداشههت اول مههاه مههه در شههرایطی صههورت مههی گیههرد کههه بحههران همههه گیههری
 دسههت از را خههود جههان بیمههاری ایههن اثههر در نفههر میلیههون  سههه  حههدود  کنههون  تهها  رسههمی  آمار  طبق  ،.دارد  ادامه  همچنان

، سههود پرسههتی سههرمایه داری، نههاتوانی اقتصههاد بههازار و همههه دولتهههای ۱٩ کوویههد بیمههاری یههریگ همههه. انههد داده
سههرمایه داری کههارگزار آن در متابلههه بهها ایههن بیمههاری را نشههان داد. بههی تههوجهی سههنگدالنه بههه وضهه یت کههارگران، 

دسترسههی سههود جههوئی شههرکت ههها و کمپههانی هههای بههزرگ دارو سههازی در رقابههت بهها ی ههدیگر، مههان  تراشههی بههرای 
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همگههان بههه واکسههن، خریههد میلیونههها ودوز” واکسههن کرونهها توسهه  کشههورهای ثروتمنههد سههرمایه داری و رههها کههردن 
 مولههد داری سههرمایه نهههام  کههه کههرد آشهه ار دیگههر بههار … و  بتیه مردم به حال خود ” بههه قههولی ” آپارتایههد واکسههنی”

 .است  بیماری گیری همه با متابله  اصلی  مان  و  بیماری بی اری، فالکت، و فتر

در دو دهههه آغههازین قههرن بیسههت و ی ههم شههاهد رشههد، تتییههر در ترکیههب طبتههاتی و گسههترش مبههارزات کههارگران در  
سراسر جهان بوده ایم.. داده ها در رابطههه بهها رشههد تولیههد جهههانی، رشههد و گسههترش طبتههه کههارگر را نشههان میدهههد. بهها 

بیسههت و پههنج در صههد رشههد داشههته اسههت.  ٢۰۱٩تهها  ٢۰۰۰توجه بههه داده هههای موجههود، نیههروی کههار جهههانی از سههال 
بیلیههون نفههر رسههید. افههزایش شههمار زنههان کههارگر از  ٣.٣بیلیههون بههه ٢.6در دو دهه اول قرن بیسههت و ی ههم شههاغلین از  

  بههوده اسههت. ٢۰۱٩در صههد( در سههال  ۴٩بههه تتریبهها نیمههی ) ٢۰۰۰درصههد از نیههروی کههار شههاغج در سههال  ۴۰
میلیههون نفههر در  ۴6۰بههه  ٢۰۰۰میلیههون در سههال ٣٩٣ از تولیههدی کههار نیههروی ،صههن تی” پسهها جهههان ” ایههده بههرخالف
 ٧۵۵میلیههون بههه  ۵٣6 از  رسههیده، در حالی ههه نیههروی کههار صههن تی ) تولیههد، سههاخت و سههاز و م ههدن( ٢۰۱٩سههال 

میلیون در این مههدت رشههد داشههته اسههت. ایههن رقههم حتههی کههارگران حمههج و نتههج، ارتباطههات و خههدمات رفههاهی ، کههه 
   .لید کاال ضروری هستند را شامج نمی شودبرای تو

 زیسههت محههی  تخریههب  همچنههین بههه علههت مهههاجرت نیههروی کههار و خلهه  یههد اقتصههادی، بحههران سیاسههی، جنهه  و
 در کههه کسههانی ت ههداد.  اسههت آمههده بوجههود  رشههدی  بههه  رو  المللههی  بههین  مهههاجر  جم یههت  ملیتههی،  چند  شرکتهای  توس 
داشههته اسههت.  ٢۰۰۰درصههدی نسههبت بههه سههال  ۵٧افزایشههی  ٢۰۱٩ سههال در می ننههد زنههدگی خههود کشههور از خههارج

 ۱۱۱ حههدود. میدهنههد تشهه یج زنههان  را آنههان  بیشههتر ایههن مهههاجران در سههنین کههاری هسههتند و تتریبهها نیمههی از
توسهه  سههازمان بههین المللههی مهههاجرت بههه عنههوان کههارگران مهههاجر طبتههه بنههدی شههدند.   ٢۰۱٧میلیون نفههر در سههال  

 در  تحههده امری هها امههروزه میلیونههها کههارگر کههه بسههیاری از آنههها مهههاجر و رنگههین پوسههتند ،ب نههوان میههال در ایههاالت م 
 اغلههب کشههاورزی و تولیههد خههدمات، در و اقتصههادند اصههلی گههاه ت یههه آنههها. کننههد  مههی  کههار  کوچههو  و  بزرگ  شهرهای

 اصههلی بههار شههان موجههود وضهه یت و  کیفیههت  بهبههود  بههرای  انههدازی  چشههم  داشههتن  بههدون  کههار،  های  رده  ترین  پائین  در
 .می شند بدوش را  اقتصاد

در خصوی ترکیب مجههدد طبتههه کههارگر در کشههورهای صههن تی، م مههوال بههه افههزایش خههدمات و تولیههد کاالههها اشههاره 
میشود، بهها ایههن فههرض کههه ایههن بههه م نههای کههاهش طبتههه کههارگر اسههت، در حالی ههه تولیههد خههدمات همچنههان تحههت 

 .هانی را شامج می شودسلطه ی شرکت های غول پی ر است و زنجیره ارزش ج

نیههروی محرکههه ایههن تتییههرات را بطههور کلههی جهههانی سههازی نههابرابر سههرمایه داری، رشههد همزمههان شههرکتهای چنههد  
شههروع و سههرمایه را بههه فههرا رفههتن   ۱٩6۰ملیتی پس از جن  جهههانی دوم، کههاهش نههرخ سههود کههه در اواخههر سههالهای  

 سههرمایه روی بههه  سههوم بههه وبلههوک سوسیالیسههتی! ”از مرزهههای قههدیمی سههوق داد و بههاز شههدن بههازار کشههورهای مو
سههترش زنجیههره ی ارزش جهههانی ) گلوبههال ولیههو چینههز( ارزیههابی می ننههد. کههارگرانی کههه تحههت گ اخیههرا و داری

 سراسههر در و آفریتهها جنههوبی، آسههیای در بههوی ه  عنههوان خههود اشههتتالی یهها کمههو بههه خههانواده طبتههه بنههدی شههده انههد،
 .دارند  عهیمی  مشارکت  و  شده  ادغام  نجیرهز  این  در  توس ه، حال  در جهان

ایههن زنجیههره هههای عرضههه تحههت سههلطه شههرکت هههای بههزرگ چنههد ملیتههی، نههه تنههها اقتصههاد در حههال توسهه ه را بههه 
  شههرکت هههای چنههد ملیتههی مربههو  می ننههد، بل ههه عرصههه اقتصههاد محلههی و نیههروی کههار را بهها نیههاز هههای شههرکتها

 شههرکتی ارزش عرضههه از زنجیههره  یههو  بههه  مسههتتیما  کشههور  یههو  در  کههارگران  اکیریههت  اگههر  حتههی.  می ننههد  پی ربندی
 و شههدن جهههانی از متههاثر  رسههمی، غیههر کههار رشههد و جنسههیتی ت ههادل کههار، سههرعت دسههتمزدها،  نباشههند، امهها مههرتب 
 غیههر کههار بخههش هنههد در  داری  سههرمایه  تولیههد  رشههد  ارزیههابی  یههو  بههه  بنهها.  اسههت  ملیتی  چند  های  شرکت  رشد  سرعت
نههان، بهها دسههتمزد نههاچیز کههار ز جائی ههه بههوی ه ، خههانگی کههارگران بهها  م املههه  حالی ههه  در  اسههت،  داده  افههزایش  را  رسمی
. یابههد مههی کههاهش کههارگر هههر هزینههه می ننههد، تههامین را میههج  تولیههد  نشههده  پرداخههت  کههار  نیههروی  همچنین  و   می نند
 داری ایهسههرم  سههازی جهههانی محصههول بل ههه نههدارد  داری” سههرمایه پههیش ” بههه ربطههی رسههمی غیههر اشههتتال چنههین
 .لیون کارگر در بخش غیر رسمی کار می نندبی دو کار  جهانی  سازمان های  ارزیابی اساس بر.  است
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کههاهش یافتههه و  ٢۰۱٩تهها  ۱٩٧۰از سههوی دیگههر، سهههم درآمههد نیههروی کههار از تولیههد ناخههالص داخلههی از اواسهه  دهههه 
زرگ، افههزایش سهههم درآمههد ده سهم سههرمایه افههزایش یافتههه اسههت کههه از نشههانه هههای آن، در همههه اقتصههاد هههای بهه 

در صههد پههائینی ههها بههوده اسههت. فتههر سههیمای اصههلی نیههروی کههار بههوی ه در  ۵۰درصههد بههاالئی ههها و کههاهش درآمههد 
  .کشورهای توس ه نیافته است

بههرای صههدها میلیههون کههارگر در سراسههر جهههان ظههاهرا سیسههتم دیجیتههالیزه کههردن، اتوماسههیون و مههدیریت دیجیتههال 
  کههاری آنههها نداشههته اسههت. فههارغ از این ههه کههارگر کجهها و چگونههه شههاغج اسههت، در دو دهههه تاثیری در بهبههود شههرای

اخیر با نفوذ و فن آوری دیجیتههال کههه کههار فههرد یهها گههروه ههها را نهههارت، کنتههرل، کمههی سههازی، اسههتاندارد سههازی، رد 
، فتههر، ناپایههداری یابی و هدایت می ند، تتییراتههی در سرشههت کههار بوجههود آورده اسههت کههه چیههزی جههز تشههدید اسههتیمار

  .کار، درد و رنج ، بحران، بیماری و مرگ برای کارگران همراه نداشته است

در سراسههر دو دهههه قههرن بیسههت و ی ههم تهههاهرات گسههترده، اعتصههابات ناشههی از خرابههی وضهه یت اقتصههادی بهها 
یههو  کشههور یهها تتریبهها ۴6در  ٢۰۱٩افههزایش چشههمگیری روبههرو بههوده اسههت.، طبههق یههو ارزیههابی فتهه  در سههال 

هههزار توقههف کههاری   ۴۴فتهه     ٢۰۱٩تهها    ٢۰۱6چهارم کره زمین، اعتراضههات مههدنی صههورت گرفتههه اسههت. در سههالهای  
، بهها وجههود ممنوعیههت اعتصههاب، ناپایههدار  ٢۰۱٩تهها  ٢۰۱۱کشههور رخ داده اسههت. فتهه  در چههین بههین سههالهای  ۵6در 

رگران تولیههدی رخ داده اعتصههاب بوسههیله کهها ٣٢۰۰ حههدود شهههرها بههه داخلههی گسههترده مهههاجرت بههودن کارههها،
   .است

هر چند به دلیج ناپایدار بههودن مشههاغج، اشههتتال غیههر رسههمی بههه م نههای کمتههر شههدن قههدرت کههارگری اسههت بهها ایههن 
حههال در بسههیاری از کشههورها چنههین کههارگرانی هماننههد نسههج هههای پیشههین، خههود را در محههالت، از طریههق اتحادیههه 

ارگری مهههاجر، ت ههاونی ههها و یهها محههج هههای کههاری هههای مسههتتج، انجمههن هههای غیههر رسههمی، سههازمانهای کهه 
سازماندهی کههرده انههد. در شههرایطی کههه سیسههتم سههرمایه داری بهها پیچیههده تههرین بحرانهههای خههود دسههت بههه گریبههان 

 وجههود بهها .باشههد دور بههه طبتههاتی مبههارزه تشههدید از آن در کههه نیسههت م ههانی خههاکی، کههره  ایههن  جههای  هههیچ  در است،
چنههان شههاهد اعتصههابات، اعتراضههات بسههیاری بههودیم. تنههها در چنههد مههاه گذشههته ، هم۱٩  کوویههد  بیمههاری  گیههری  همه

میلیههون کههارگر در هندوسههتان و بههدنبال آن اعتراضههات میلیههونی کشههاورزان علیههه رفههرم هههای  ٢۵۰ اعتصههاب شههاهد 
تحمیلی صندوق بههین المللههی پههول و بانههو جهههانی، اعتصههاب عمههومی کههارگران آمههازون در سراسههر شهههرهای ایتالیهها 

بههودیم. اعتراضههات مشههابه همچنههان  …رخههی شهههرهای امری هها، اعتصههابات کههارگران در آفریتههای جنههوبی و و ب
 .ادامه دارند

پایگاه توده ای بیشتر خیزشهههای دهههه گذشههته، طبتههه کههارگر و زحمههت ش بههوده اسههت، اعههم از این ههه عضههو اتحادیههه 
 ب ههار را عمههومی” واعتصههاب سههالح  تههوجهی  ابههجق  و  زیههاد  حههد  تهها   بودند یا نه، شتج دائمههی داشههتند یهها کههار ناپایههدار،

بههزرگ و مت ههدد در سراسههر جهههان صههورت گرفتههه اسههت، بطوری ههه برخههی از تحلیههج گههران  اعتصههابات. انههد بههرده
  مارکسیسههت از بازگشههت واعتصههابات عمههومی” صههحبت می ننههد. همانگونههه کههه رزا لوکزامبههورگ در رابطههه بهها

د، در ایههن دوره نیههز طبتههه کههارگر تنههوعی از اشهه ال گونههاگون تحلیههج کههر ۱٩۰۵ انتههالب در ای تههوده اعتصههابات
اعتصههابات را بههه نمههایش گذاشههت. تمههام ایههن دوره نمونههه ای از خههود ف ههالیتی طبتههه کههارگر بهها خواسههته هههای 

 شهه ج از ای دوره آور پیههام   اقتصههادی و سیاسههی بههوده اسههت. بههه نهههر مههی رسههد کههه جنبشهههای اعتصههابی جدیههد،
یاسههت س کههه راسههتینی و واق ههی زمههین اسههت، کههارگر طبتههه متاومههت و جههویی مبههارزه فرهنهه   مجههدد گیههری

  .سوسیالیستی میتواند در آن نشو و نما یابد

در ایران نیز بهها وجههود ممنههوع بههودن اعتصههاب و علیههرغم هزینههه هههای هنگفههت زنههدان، محرومیههت، شهه نجه، شههالق 
 هههای خواسههته بههر عههالوه و داشههت ادامههه همچنههان کههارگران مطالبههاتی سراسههری جنههبش  گذشههت  که  سالی  در  …و  

 دسترسههی عههدم  و کرونهها وجههود بهها ن و واکسههن مجههانی نیههز بههر آن افههزوده شههد.درمهها آزادی، و مسهه ن نههان، کههار،
 دو سههر بههر زحمت شههان و کههارگران کههه شههرایطی وجههود بهها و خههود جههان حفهه  بههرای ام انههاتی  هیچگونه  به  کارگران
ههها، آن از نفههر هههزاران ابههتالء وجههود بهها و دارنههد  قههرار  همچنههان  و  نههدگرفت  قههرار  کرونهها  یهها  و  گرسنگی  اثر  در  مرگ  راهی

اعتههراض، اعتصههاب، تجمهه  و تحصههن علیههه خصوصههی سههازی ههها و واگههذاری بههه شههرکتهای خصوصههی و پیمههان 
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کاری، علیه اخراج ههها و بی ارسههازی ههها، بههرای دسههتمزدهای پرداخههت نشههده و بههرای افههزایش دسههتمزد ههها، در دفههاع 
تشهه های کههارگران و م لمههان زنههدانی، علیههه قههوانین نوشههته و نانوشههته ضههد کههارگری و در صههدر   از ف الین و رهبههران

همه اینها، اعتصاب طوالنی و متحد کههارگران هفههت تپههه ادامههه داشههته اسههت. کههارگران هفههت تپههه بهها طههرح مطالبههات 
و لتههو خصوصههی خود از جمله لتههو خصوصههی سههازی، بازگشههت بههه کههار هم ههاران اخراجههی، آزادی کههارگران زنههدانی،  

 را شههرکت کارفرمایههان یههد خلهه   سازی بهها اراده جم ههی و مشههورت و شههرکت زنههان و خههانواده هههای کههارگری در آن،
 .کردند  تحمیج  ر یم به

 افههزایش خواهههان کههار، از کشههیدن دسههت و  بخش های دیگههری از کههارگران نفههت و گههاز و پتروشههیمی، بهها اعتصههاب
 جههز بههه. داشههتند وا دسههتمزد افههزایش و نشههینی عتههب بههه را  یههمر کههاران، پیمههان دسههت شههدن کوتههاه و دسههتمزد

صابات هفت تپههه و نفههت و گههاز و پتروشههیمی، اعتههراض و تجمهه  کههارگران در دیگههر بخههش ههها منجملههه کههارگران اعت
   .شهرداری ها و کارکنان بخش های خدمات درمانی و مترو و حمج و نتج گسترش یافت

  کههارگران و حتههوق بگیههران، م لمههین، پرسههتاران، بازنشسههته گههان همگرائههی و همبسههتگی میههان بخشهههای مختلههف
 بههزرگ نیههروی یههو  بمیابههه  کشههور  سراسههر  در  دیگههر  بگیههران  حتههوق  و  کههارگران.  اسههت  داشههته  توجهی  قابج  رشد  …
 گسههترده همگرائههی وجههود. اسههت داشههته نهیههر بههی تههداومی  حضههور  ایههن  و  انههد  آمههده  میدان  به  پوشی  چشم  غیرقابج  و

کههه بههوی ه از طریههق  آنههها متتابههج حمایههت و دانشههجویان بازنشسههتگان، م لمههان، گران،کههار مختلههف بخشهههای
اعالمیههه و بیانیههه هههای مشههترک خههود را نشههان میدهههد، بیههانگر وجههود ظرفیههت عهههیم وحههدت طبتههاتی در میههان 
بخشهای متنههوع کههارگران و زحمت شههان اسههت. ب ههالوه در سههال گذشههته بازنشسههتگان بمیابههه یههو نیههروی بههزرگ و 

 .قابج چشم پوشی به میدان آمده اند و این حضور تداومی بی نهیر داشته استغیر

 همههه کههارگران المللههی بههین همبسههتگی روز – اردیبهشههت یههازده –سههازمان راه کههارگر، فرارسههیدن اول مههاه مههه 
 می ننههد پی ههار سوسیالیسههمِ و برابههری و آزادی بههرای کههه آنههان همههه بههه بگیههران، مههزد و کههارگران بههه را کشههورها
رگر، بههرای متحههد کههردن صههفوف نیههروی کههار و کهها طبتههه جهههانی همبسههتگی بههرای تههوان همههه با  ما.  میگوید  تبریو

زحمههت، در دفههاع از مطالبههات برحههق کههارگران، بههرای آزادی بههی قیههد و شههر  همههه زنههدانیان سیاسههی خصوصهها 
ی و هم ههاری و اتحههاد ف االن و پیشههروان کههارگری و م لمههان کوشههش مههی کنههیم. اول مههاه مههه امسههال را روز همههدل

 کههار، ، نههان خواسههت از دفههاع روز ، …همههه تشهه ج هههای مسههتتج کههارگران و م لمههان و پرسههتاران و بازنشسههتگان 
 کههارگران مسههتتج تشهه ج حههق از دفههاع انسههانی، زنههدگی یههو از دفههاع  رایگههان،  آمههوزش  و  درمههان  از  دفاع  روز  آزادی،

 همههه و م لمههان و کههارگران هههای تشهه ج رهبههران و ف ههاالن همههه شههر  و قیههد بههی آزادی بگیههران، مههزد همههه و
  .میدانیم  سیاسی زندانیان

 المللی طبقه کارگرزنده باد اول ماه مه، روز همبستگی بین

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسیالیسمِ  -زنده باد آزادی

 کمیته مرکزی سازمان راه کارگر 

 ۱۴۰۰اردیبهشت   – ۲۰۲۱مه 

====================================================== ====== 

 !کارگری علیه سرمایه داری، زنده باد انقالب
 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت اول مه 

 
 و رنههج کههارگر، طبتههه المللههی بههین همبسههتگی روز مههه، اول آسههتانه در
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 اسههت. داده قههرار فشههار تحههت ایههران در و جهههان در را کههارگر طبتههه یهرزمههان از بههیش کاپیتالیسههتی نهههم مصههائب
 بهها طههرف یههو از داری  سههرمایه  .می نههد  ترسههیم  را  م اصههر  دنیههای  سههیمای  شهه ج  عریههانترین  بههه   ثروت  و  فتر  ش اف
 و کههارکن انسههان میلیههونی صههدها عهههیم اکیریههت زنههدگی مطلههق فتههر کشههورها بسههیاری در و فترگسههترده تحمیههج
 سههرمایه اقلیههت نجههومی سههود کسههب شههرای  تههامین بهها دیگههر طههرف از و داده قههرار تبههاهی سههتانهآ در را کههارگران

  می نههد. تضههمین را انسههانی ضههد و وارونههه نهههم ایههن خشههن اسههتیمار تههداوم  کاپیتالیسههتی موسسههات صههاحب داران
 ضههد مسههتتیما و داران سههرمایه همههین منههاف  حههاف  و کههارگزار نهههاد دنیهها، سراسههر در حههاکم داری سههرمایه دولتهههای
 بههه کارپاسههخی اردوی و کههارگران دایمههی و روزمههره کشههم ش .هسههتند کههار بیشههمار اردوی منههاف  ضههد و کههارگر
 و کههارگر طبتههه بههر شههده جتحمیهه  ثههروت فتههرو ای پایههه شهه اف از ناشههی عمیههق ناهنجاریهههای و گسههترده مصههائب
 . است  بشریت

 رسههانده جهههان سراسههر در تحمههج قابههج غیههر سههط  هبهه  را جههاری فجههای  اب ههاد  کرونهها  اپیدمی  جاری  و  گذشته  سال  در
 کرونهها فاج ههه اثههرات انههد. شههده مبههتال آن بههه میلیههونی دهههها اب ههاد در و کشههاند مههرگ کههام  به را  انسان  میلیونها  است.
 بههدون ای واق ههه هههر از بههیش کرونهها اسههت. دهنههده ت ههان و سههابته بههی انسههان سههالمت و م یشههت  و  جههان  و  نههان  بر

 و بههزرگ دولتهههای نههاتوانی و ناآمههادگی کههرد. بههرمال انسههان حیههات بههر را داری سههرمایه سودپرسههتی ارجحیههت نتههاب
 و علمههی دانههش نداشههتن و ام انههاتی بههی سههر از نههه ۱٩ -کوویههد ویههروس بهها متابلههه بههرای داری، سههرمایه کوچههو
 در هسههرمای گههردش سههر از بل ههه پزشهه ی، و طبی ههی فاج ههه یههو بهها متابلههه مههوثر راههههای از اطالعههی  بی  یا  پزش ی،
 و م یشههت و سههالمت تههامین و پزشهه ی هههای عرصههه از غیههر سههرمایه  انباشههت  نفهه   بههه  نجههومی  سودورزی  های  حوزه
 در ورزی سههود بههزرگ بیزنسهههای بههه کرونهها واکسههنهای توزیهه  و تولیههد اکنههون هههم اسههت. انسههان  بههرای  شایسته  رفاه
 سههرعت جهههت در هم ههاری و اونت هه  جههای بههه و شههده تبههدیج   سههرمایه  دولتهههای  و  شههرکتها  و  بههزرگ  قدرتهای  میان
 سههری  واکسیناسههیون  متابههج  در  تراشههی  مههان   و  رقابههت  کرونهها،  ویههروس  بهها  متابلههه  بههرای  تههر  کیفیت  با  و  سری تر  عمج
 اوج و کنههونی وارونههه نهههم تلههخ حتیتههت ایههن اسههت. جههاری ،انسههانها میرانبههوه و مههرگ ادامههه قیمههت بههه همگههانی و

 تلههخ واق یههت ایههن دیگههر ی بههار جهههان در مههردم  و کههارگران  اسههت. نانسهها حیههات  بهها  سرمایه  دولتهای  کارکرد  ضدیت
 تههامین عههدم  و بیمههاری و  بی ههاری  و  گرسههنگی  و  فالکههت  و  فتههر  منشههاء  انسههانی  ضههد  نهههام   ایههن  که  کردند،   تجربه  را

 اسههت. کرونهها ویههروس بهها مههوثر متابلههه مههان  و شهههروندان بههرای پزشهه ی ام انههات و درمههان ینتههام  عههدم  و م یشههت
 . میفشاریم پای آن وا گونی بر کارگر  جهانی  روز در که  است انسانها  اسارتبار و  استیمارگر نهم  یدار  سرمایه

 بههرای زنههدگی شههرای  می نههد. بیههداد سههالمت و م یشههت تههامین عههدم  بیمههاری، و بی ههاری گرسههنگی، و فتههر ایههران در
 کرونهها میشههود. تحملتههر قابههج غیههر  سههاعت  هههر  و  روز  هههر  زحمههت ش،  و  کههارگر  و  محههروم   مههردم   ی نههی  جام ه  اکیریت
 فتههر، خهه  زیههر زنههدگی شههد. اضههافه روزانههه سههرکوب و فروشههی کلیههه و زلزلههه و سههیج و گرسههنگی و گرانههی بههه نیههز

 بههه دسترسههی عههدم  و درمههانی و پزشهه ی ام انههات نبههودن و روزمههره میههر و مههرگ و کرونهها بههه میلیههونی ابههتالی
 میلیههونی ده چنههد عهههیم اکیریههت م ضههج بههه اکنههون را واکسههن و درمههان و م یشههت تههامین عههدم  مسههاله واکسههن،
 دولههت و اسههالمی جمهههوری سههیاه حاکمیههت کههه اسههت شههرایطی در ایههن  اسههت.  کههرده  تبههدیج  ایههران  مردم   و  کارگران

 بههه کههارگران دشههوار شههرای  ایههن بهها نیسههت. مههردم  و کههارگران سههالمتی و م یشههتی نیازهههای کمتههرین پاسههخگوی
 .کنندمی  و کرده  همبارز خود  مطالبات تحتق برای  مختلف  اش ال

  
 از بخشههی عنههوان بههه ایههران کههارگری جنههبش و کارگرجهههانی طبتههه جنههبش مهها، جنههبش رسههالت امسههال مههه اول در

 و کههارگری ضههد عمل ههرد علیههه عمیههق اعتههراض و نتههد و ادعانامههه رسههاتر برافراشههتن کههارگران، المللههی بههین اردوی
 نهههام  ایههن میگههوئیم همیشههه از رسههاتر صههدای بهها اسههت. داری سههرمایه ح ومتهههای و کاپیتالیسههم انسههانی ضههد

 در بحرکههت را جهههان در تولیههد چرخهههای روز هههر کههه کههارگران .بههرود بایههد و نههدارد را جام ههه  اداره صههالحیت
 بگیرنههد، دسههت بههه را خههود سرنوشههت میتواننههد، نیههز خههود می ننههد، تولیههد را ربشهه  میلیاردههها نیازهای  دقیته  هر  میاورند،
 آلترنههاتیو جههایش بههه و شههود سههرنگون بایههد نیسههت. امههروز بشههر شایسههته نهههام  ایههن کننههد. تمههدیری و اداره را جام ههه
 .  شود جانشین  جام ه  شورایی اداره به  مت ی  سوسیالیستی و کارگری

 حههول همبسههتگی و اتحههاد  اعههالم   روز  کاپیتالیسههتی،  وارونههه  نهههم  علیههه  کههارگر  طبتههه  کیفرخواسههت  اعههالم   روز  مه  اول
 داری سههرمایه نهههام  تحمههج قابههج غیههر مصههائب و درد و رنههج از بشههریت نجههات یسههتیسوسیال و کههارگری حههج راه

 شههود. مجهههز حههاکم داری سههرمایه دولتهههای بهها نبههرد مههوثر ابزارهههای بههه الزمسههت کشههور هههر  در  کههارگر  طبته  است.
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 ای تههوده سههازمانهای بههه بسههازد. کههارگری انتههالب سههازماندهی ابههزار ب نههوان را خههود طبتههاتی و کمونیسههتی حههزب
 مسههتتیم عمههج ارگانهههای دیگههر و شههوراها شههود. مت ههی خههود سیاسههی و اقتصههادی و آتههی و آنههی مبههارزات پیشههبرد
 شههورایی کههارگری دولههت  برقههراری  و  داری  سههرمایه  نهههام   کشههیدن  بزیههر  بههرای  و  داده  سههازمان  را  ای  تههوده  و  کارگری
 .شود  متحد
 همبسههتگی اعههالم  ضههمن امسههال، مههه اول رد ایههران کههارگر طبتههه بهها همههراه چهه  و کمونیسههت جریانههات و احزاب  ما
 و اختنههاق تههداوم  و بیمههاری و بی ههاری و گرسههنگی  و  فتههر  می نههیم،  اعههالم   جهههان،  در  کههارگر  طبتههه  بخشهههای  دیگر  با

 بخشهههای دیگههر و بازنشسههتگان م لمههان، کههارگران، اعتراضههات و اعتصههابات نمی نههیم. تحمههج را جام ههه در سههرکوب
 و کهههارگری ف هههالین بازداشهههتهای و زنهههدان و سهههرکوب و کرونهههائی محهههدودیتهای جام هههه،علیرغم طلهههب حهههق

 اسههالمی جمهههوری و موجههود وضهه  علیههه فههوران حههال در شههده تلنبههار اعتراضههات از هههایی گوشههه اجتماعی،تنههها
 م فههی، م یشههت و زنههدگی لههوازم  هزینههه فههوری تههامین بههر کههارگران جههاری مبههارزات و اعتراضههات در اسههت.

 بههار چنههد دسههتمزدهای متابههج در کههارگران می ننههد. تاکیههد کشههور سههاکنین مهههه واکسیناسههیون و درمان،سههالمت
 تومههان میلیههون نههیم و دوازده از کمتههر  نبایههد دسههتمزد حههداقج  انههد، کههرده اعههالم  روشههنی بههه دولتههی، فتههر زیههرخ 
 کلیههه و زنههدانی کههارگران فههوری آزادی ب ههار، آمههاده  افههراد  همههه  بههرای  م فههی  بی ههاری  بیمههه  تامین  بر  عالوه  هب  .باشد

 سیاسههی و اقتصههادی عاجههج خواسههتهای دیگههر و تشهه ج و اعتصههاب حههق و سیاسههی آزادیهههای بههر سیاسههی، زنههدانیان
 . می ند پافشاری کارگر  طبته
 بههه م تههرض و کههارکن انسههانهای همههه و کههارگر طبتههه بههه را مههه  اول  کمونیسههت  و  چهه   نیروهههای  هم ههاری  شورای
 در کههارگری اعتراضههات و اعتصههابات سههازماندهندگان بههه د.میگویهه  تبریههو ایههران و جهههان در کاپیتالیسههتی نهههم
 بیمههاری قربههانی کههه کسههانی و محرومههان و کههارگری هههای خههانواده بهها میفرسههتد. درود گذشههت کههه سههختی سههال
 بهها میخههواهیم، کههارگری مبههارزات پیشههرو ف ههالین و رهبههران و کههارگران از می نههد.ما همههدری اعههالم  شههدند، کرونهها
 بدارنههد. گرامههی را مههه اول روز متنههوع، ابت ههارات و مم ههن اجتماعههات بهها بهداشههتی، و  یپزشهه  اسههتانداردهای رعایههت

 کههارگری انتههالب  اسههت،  خههاکی  کههره  در  انسههانها  مشههتات  کلیههه  بههانی  و  مسههبب  داری  سههرمایه  کنیم،  اعالم   مه  اول  در
 ! است بشریت نجات  راه  تنها  سوسیالیسم و

 زنده باد اول مه

 گرانزنده باد اتحاد بین المللی کار

  داریسرنگون باد نهام استیمارگر سرمایه

  زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

  ٢۰٢۱مه   -۱۴۰۰اردیبهشت 

  راه سازمان ح متیست،  -کارگری کمونیست حزب ایران، کمونیست حزب  کمونیست، فدائیان اتحاد امضاها:
 اقلیت  هسته و )اقلیت(  فدائیان کارگر،سازمان

 
 ====================================================== ====== 

 تجم  اول مه روز جهانی کارگر در هامبورگ آلمان
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 برگزاری سمیناری از طرف شورای است هلم و با شرکت نیروهای چ 
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 گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

 ی سمیناری از طرف شورای استکهلم و با شرکت نیروهای چپبرگزار

بــا ســ ن و پیــام هــای احــزاب و ســازمانهای چــپ و سوسیالیســت غیــر پارلمــانی ســو دی و  
 ایرانی

ســ نی پیرامــون ســازمانیابی شــورایی در مســیر آلترنــاتیو کــارگری بــا فعــال کــارگری: بهــروز 
 خباز

   ییشورش موایران ـ استکهلم از جانب پیام حزب کمونیست  

 ترانه و سرود: آرون از فعالین سوسیالیست تشکل قدرت کارگری

ــرکت  ــرای ش ــ  ب ــت پرســش و پاس ــه فرص ــار روز و در خاتم ــپ و اخب ــا پ ــش کلی ــراه ب هم
 کنندگان

 استکهلم  –تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران 

====================================================== ====== 
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 کارگر ی باد اول ماه مه روز جهانی طبقهگرام

                                                                                        
 انسههانهای همههه و زحمت شههان کههارگران، بههرای کههارگر، طبتههه جهههانی روز مههه مههاه اول : لهههکومه سوسیالیسههتی روند

 و زنههدگی ام انههات شههانخالقیت و کههار نیههروی بهها کههه اسههت انسههانهای همههه از تتههدریر روز آزادیخههواه و عههدالتخواه
 جام ههه کههارش بهها کههه اسههت نیههروی صههالبت و قههدرت گذاشههتن بنمههایش روز  آورنههد.می  فههراهم  را  بشههر  زیسههتن  بهتر
 . بردمی آن  از را  بهره کمترین  خود اما  داده،  ارتتا  آسایش و  رفاه سط   باالترین به را بشری

 تهههاهرات، کههردن برپهها بهها جهههان سرتاسههر در آزادیخههواه و چهه  ف ههالین عههدالتخواهان، مزدبگیههران، کههارگران،
 اسههتیمار انسههان میلیونههها بههرای مبههارزه سههمبج کههه مههه مههاه اول  دارنههد.می گرامههی را روز ایههن همائیگرده  و  هامراسم
 گرامههی جهههان سرتاسههر در کرونهها گیریهمههه شههوم  سههایه در  دوم   بههار  بههرای  امسههال  اسههت،  داریسههرمایه  نهام   در  شده
 .شودمی  داشته

 دلیههج بههه کههه اسههت سههال دو هسههتند، درگیههر آن بهها روزانههه کههه مزدبگیههران و کههارگران  ایپایههه  مشهه الت  بر  مهاف 
 و گشههته ترسههخت بمراتههب جام ههه درآمههدکم اقشههار و کههارگران زنههدگی ای شههر کرونهها ویههروس گیریهمههه
 . انددیده  جدی هایآسیب کارگری هایخانواده
 اسههت فرصههتی جهههان،  نتهها   اقصهها  در  اتحادکههارگری  و  همبسههتگی  قههدرت  گذاشههتن  نمههایش  بههه  کنههار  در  مههه  ماه  اول
 آزار راه ایههن در آنههان از بسههیاری و کههرده رزهمبهها برابههری و عههدالت راه  در  کههه  پیشههین  نسههلهای  از  یههادی  کههارگران  که
 کههارگری ف ههالین از بسههیاری بههرای روز ایههن در پیشههین نسههلهای از داشههتگرامی انههد.جانباخته ب ضهها و شههده اذیههت و

 کننههدمی  زنههدگی  ایههران  ماننههد  دم راتیههو  غیههر  هههایح ومت  بهها  افتههاده  عتههب  کشههورهای  در  کههه  کارگرانی  مخصوصا
 خطههر م ههرض  در  مهههاعف  بطههور  ممالههو  ایههن  در  آنههها  ف ههالین  و  کههارگران  چراکههه  اسههت،  داربرخههور  ایوی ه  اهمیت  از

 .هستند آن  ب داز  عواقب و  شدن  دستگیر
 هایعرصههه همههه در روزافههزون اعتراضههات شههاهد ایههران، در اسههالمی نهههام  ببنههد و بگیههر و سههرکوب وجههود بهها

 از ی ههی ب نههوان اسههالمی فاشیسههتی _مههذهبی ح ومههت ننگههین عمههر از سههال ۴٢ گذشههت ب ههداز هسههتیم. اجتمههاعی
 مختلههف سههطوح و اب ههاد در کههارگری اعتراضههات شههاهد روزانههه خاورمیانههه، در ضههدکارگر هههایح ومت هههارترین
 زنههدگی شههرای  بههدترین در ایههران سراسههر در زحمت شههان و  مزدبگیههران  کههارگران،  گفههت  تههوانمی  جههرأت  بههه  هستیم.
 دارند،  قرار  اسالمی  ح ومت  سال  ۴٢  در خود
 مشهه ج هههاده و مسهه ن، بههاالی هزینههه پزشهه ی، آورسرسههام  مخههارج دولتههی، حمایههت عههدم  بی ههاری، گرانههی، ا،کرونهه 
 شهههروندان درصههد 6۰  از  بههیش  بههرای  را  زنههدگی  شههرای   گرفتههه،  را  جام ههه  کههارگر  و  درآمههدکم  قشههر  گریبههان  که  دیگر

 .است کرده تحمج قابج  غیر و  ترسخت  بمراتب
 از ی ههی ایههران کههه اسههت شههرایطی در ایههن کننههد.می زنههدگی فتههر خهه  رزیهه  مههردم  درصههد 6۰ دولههت، اعتههراف بههه

 . شودمی  محسوب جهان و  خاورمیانه کشورهای  ثروتمندترین
 مههردم  و کشههانده قهتههرا بههه را جام ههه ایههران، ثههروت غههارت  و  دزدی  بهها  آخونههد  غیههر  آخونههد  درشت  و  ریز  از  ر یم  سران
 اقامههت تهیههه حتههی و خویشههاوندان فرزنههدان، دادن فههرار بهها .اندسههاخته رههها خههود بحههال  زنههدگی  شرای   سخترین  در  را
 فههرار بههه پهها الزم  موقهه  در تهها اندوختههه ثههروت اسههت مم ههن جائی ههه تهها دارنههد تههالش خودشههان، بههرای پاسههپورت و

 .بگذارند
 فریههب از بزننههد. کههاری هههر بههه دسههت حاضههرند نهههام  حفهه  بههرای ممل ههت، سههامان و ثههروت غههارت بهها همزمههان
 کشههتار و سههرکوب از روسههیه. و چههین همچههون هههایدولت بهها مذبوهانههه قراردادهههای بسههتن تهها گرفتههه انتخابههاتی
 منطتههه، در تروریسههتی نیروهههای داشههتننگه ف ههال و تشهه یج بههرای میلیههاردی هایهزینههه م ترضان،صههرف جم ههی

 .گونه حسن«  »امام  صل   تا
 و ذلههت هههر بههه دادن تههن ای،هسههته ف الیههت بههودن نهههامی جملههه از ها،عرصههه همههه در ح ومههت دسههت روشههدن بهها

 از مختلههف،  اشهه ال  در  ایههران  دفههاعبی  مههردم   کشههتار  بههه  تصههمیم  نهههام،  نجههات  بههرای  خههارجی  دول  متابههج  در  خواری
 واکسههن عمههدی ن ههردن وارد از مسههافربری، هواپیمههای بههه موشههو شههلیو تهها م ترضههین سههر بههه مسههتتیم شههلیو
 شهههروندان جههان بههودن ارزش بههی از نشههان همههه مههذهبی، هایمراسههم گذاشههتن آزاد و ن ههردن مههدیریت و کرونهها
 . دارد نهام  این برای
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 مههردم  متابههج در امهها نههدارد، را ایشهسههته ام ههان و امنیتههی نیروهههای حفاظههت توانههای کههه ح ههومتی بههه مههردم  یتینههه
 اعتمههادی دیگههر نیسههت، گههردانروی جنههایتی هههیچ از و کههرده عمههج مم ههن قصههاوت تمههام  بهها برگشههتهبخت و  گرسنه
 . ندارند
 همگههانی هههایراهپیمائی و اعتراضههات روزافههزون وافههزایش شههده، مطههرح ن ههات از مههردم   عمههومی  آگههاهی  بههه  توجه  با
 نههه بههه را امسههال  نمایشههی  انتخابههات  ر یههم،  ایههن  طههرف  از  اشههانشده  غصههب  حتههوق  احتاق  برای  مردم   بودن  مصمم  و

 .کرد  خواهند  تبدیج  اسالمی  فاشیست نهام  به گفتن
 و بلنههدتر نهههام  مههرگ نههاقوس  بانهه    اسههت.  درآمههده  صههدا  بههه  ایههران  اسههالمی  ح ومههت  گمههر  ناقوس  که  هاستمدت
 .کنندمی اذعان آن به  ح ومت  همین سران  از  نیستند کم  جائی ه  رسد،تامی بگوش  بلندتر
 و ایرانههی آزادی بههرای نمههادی بههه زحمت شههان و کههارگر طبتههه اتحههاد و همبسههتگی روز مههه مههاه اول کههه باشههد

 . باشد خرافه و  جهج  حامی  داریهسرمای  نهام  سرنگونی
 کارگری  همبستگی و  اتحاد باد زنده
 برابری  و  عدالت باد زنده
 ایران  اسالمی  فاشیستی نهام  بر  مرگ

 له کومه سوسیالیستی روند
۱6.۰۴.٢۰٢۱ 

====================================================== ====== 

 !جهانی کارگرچریک های فدا ی خلق ایران: گرامی باد روز 

 نهههام  پههای تهها سههر بحههران کههه رونههدمی مههه( مههاه )اول خههود جهههانی روز پیشههواز بههه شههرایطی در کههارگران امسههال
 اب ههاد کرونهها اپیههدمی دلیههج بههه کههه سههتساختاری بحههران یههو ایههن اسههت. گرفتههه فههرا را داریسههرمایه اسههتیمارگرانه

 بههی و دارانسههرمایه سودپرسههتی جهههان، مهههه در کرونهها اپیههدمی اسههت. گرفتههه خههود بههه شههدیدتری و تروسههی 
 هایرشههته تههرینبزرگ از برخههی اپیههدمی، ایههن اثههر بههر اسههت. سههاخته آشهه ار را بیمههاری ایههن کنتههرل در شههانلیاقتی
 محههدود کههال دارهارسههتوران و هواپیمههایی هایشههرکت چنههینهم و توریسههم و داریهتههج چههونهم اقتصههادی ف الیههت

 متضههرر دارانسههرمایه و هارشههته ایههن صههاحبان کمههو  بههه  هههادولت  جهها  همههه  در  کههه  اسههت  روشههن  شدند.  متوقف  یا  و
 دسههت از را خههود شههتج کههه کسههانی و کههارگران بههه کم ههی گونههه هههر اساسهها یهها و واق ههی کمههو  از  امهها  شتافتند  شده
 مههادی  صههدمات  کههه  شههد  باعهه   دنیهها  سراسههر  در  داریسههرمایه  مههداف   هههایدولت  سیاسههت  این  زدند.  باز  سر  بودند  داده
 حیههات و م ههاش و بیفتههد  دنیهها  کشههانزحمت  و  کههارگران  جههان  بههر  هیههوالیی  چههونهم  کرونهها  شههیوع  جههانی  و  م نوی  و

 از بخشههی عههوض در بحرانههی شههرای  همههین چههارچوب در بسههوزاند. خههود آتههش در را آنههان از تههن هههزار صههدها
 نههابودی تبرکهه  بههه Commerce)-(E ال ترونیههو تجههارت مجههازی، هایشههب ه صههاحبان نهیههر دارانسههرمایه
 وجههود بههه جهنمههی شههرای  از بههرداریبهره بهها و انباشههتند بیشههتری چههه هههر هههایثروت دیده،سههتم هههایتوده حیههات
 .افزودند خود  هایثروت اب اد بر  آمده

 رودمههی کههارگر جهههانی روز پیشههواز بههه احههوالی و اوضههاع در کههارگر طبتههه اسههالمی جمهههوری سههلطه زیههر و ایههران در
 شههرای  کرونهها اپیههدمی و هههاتحریم دلیههج بههه گرفتههه فههرا را  حههاکم  اقتصههادی  نهههام   پای  تا  سر  که  اقتصادی  بحران  که

 اسههت. گذاشههته فشههار تحههت  را  کههارگران  م یشههت  و  زنههدگی  بیشههتر  چههه  هههر  حههدت  و  شدت  با  و  نموده  پیدا  باریفاج ه
 دسههته هدسههت کارفرمایههان کههه نیسههت روزی و نشههود منتشههر ایتولیههدی واحههد ت طیلههی از خبههر کههه نیسههت روزی

 کههه شههرایطی در هههمآن ن ننههد. اخههراج  کههار  از  هههاآن ، قبلههی  م وقههات  حتههی  و  مزایهها  و  مههزد  پرداخت  بدون  را  کارگران
 ی نههی آنههان مههداف  ح ومههت و زالوصههفت دارانسههرمایه و انههدرنج در الزم  بی ههاری بیمههه داشههتن از کههارگران
 از بزرگههی شههمار واقهه  در و گیرنههدنمی عهههده بههر بی ههار کههارگران قبههال در مسهههولیتی هههیچ اسههالمی جمهههوری
 بی ههاری، سههرپناهی، بههی شههدیدتر، فتههر دامههن بههه سههتو  بههه مح ههوم  را شههانهایخانواده و کشههانزحمت و کههارگران
 بههر حههاکم داریسههرمایه نهههام  خلتههی ضههد مناسههبات چرخههه در شههدن لههه کههالم  یههو در و گههدایی فحشهها، دزدی،

 .کنندمی کشورمان
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 مطالبههات راس در اخیههر هایسههال در کههه نشههده پرداخههت حتههوق دریافههت خواسههت هکهه  شههاهدیم شههرایطی چنههین در
 و گرسههنه کههارگران بههرای بزرگههی م ضههج بههه بحههران تشههدید و گیریهمههه شههرای  در گرفتههه، قههرار کههارگران
 ایههن بههه رسههیدن بههرای مبههارزه کههارگری اعتراضههات تههرینرایج از ی ههی حاضههر حههال در و گشههته بدل  شانهایخانواده
 در اسههت وابسههته هاامپریالیسههت بههه اسههتخوان متههز تهها کههه حههاکم گرددنههدان بههور وازی کههه چههرا باشههد.می مطالبههه
 جههای بههه و کههرده خههودداری نیههز کههارگران حههداقلی مزدهایدسههت پرداخههت از حتههی تولیههدی واحههدهای بیشههتر
 صههورت بههه نیطههوال فواصههج در هههمآن را  آنههان  مزددسههت  از  کههوچ ی  گوشههه  صههرفا  کههارگران،  حتههوق  تمههام   پرداخت

 مواجههه کههارگرانی بهها امههروز مهها کههه هسههت هههم دلیههج همههین بههه دهههد.می قههرار کههارگران اختیههار در "مسههاعده"
 ظالمانههه و  گرانهههغارت  اعمههال  چنههان  بههه  توسههج  بهها  کارنههد.طلب  کارفرمهها  از  افتههاده  عتههب  حتههوق  هههاماه  کههه  شویممی

 هههایاخراج و کههار ذخیههره ارتههش فشههردگی و هگسههترد بی ههاری شههرای  در زالوصههفت دارانسههرمایه امههروز کههه اسههت
 بههر مضههاعف فشههاری عامههج بههه را "مسههاعده" صههورت  بههه  کههارگران  مزددسههت  پرداخههت  شههیوه  اندیافته  فرصت  دایمی
 .نمایند  ترمح م  را هاآن  اسارت زنجیرهای و کرده بدل کارگران دوش

 هههاآن بههر کههه فرسههایی طاقههت فشههار ثههرا در آگههاه و دیدهسههتم کشههانزحمت و کههارگران کههه نیسههت روزی متابههج، در
 و اعتههراض صههدای کننههده، محههدود شههرای  سههایر و کرونهها ایپههدمی وجههود بهها کشههور از ایگوشههه در شههودمی تحمیههج
 را حههاکم ر یههم و دارانسههرمایه و ن ننههد بلنههد اسههالمی جمهههوری دارانسههردم  و کارفرمایههان علیههه را خههود طلبیحههق
 .نندنخوا فرا  مصاف به  خویش توان حد  در

 بههه اسههالمی جمهههوری گرسههرکوب نیروهههای طههرف از همههواره کههارگران  طلبانهههحق  مبههارزات  کههه  اسههت  ایههن  واق یت
 آور اشههو گههاز پرتههاب و کههارگران شههتم  و  ضههرب  بهها  تمههام   رحمههیبی  بهها  حههاکم  وابسههته  بههور وازی  نگهبان  س    میابه
 حاکمههان شهه نجه و زنههدان و گیریدسههت بهها دایمهها مبههارز کههارگران ایههن بههر عههالوه شههود.می سههرکوب  آنههان  سههوی  به

 حتههی حههاکم دی تههاتوری اسههت  تشهه یالت  و  وحههدت  رنجبههران  چههاره  کههه  شههرایطی  در  دیگههر  طههرف  از  هسههتند.  مواجه
 گونههه هههر از انتالبههی ضههد قهههر اعمههال بهها و نمههوده سههلب مهها کههارگران از هههم را صههنفی هایتشهه ج ایجههاد ام ههان
 .نمایدمی جلوگیری کارگران  مبارزات  پیشروی

 !مبارز انکارگر

 و تجمهه  از ناشههی نتههایج وحشههت از اسههالمی جمهههوری کههه احههوالی و اوضههاع در و کههارگر جهههانی روز آسههتانه در
 و فتههر بههدون زنههدگی کههه  بدانیههد  بایههد  دهههدنمی  شههما  بههه  را  کههارگری  جشههن  ایههن  آزادانههه  برگههزاری  اجههازه  شما  اتحاد

 حفاظههت بههه شهه نجه و دار بهها ر یههم ایههن کههه کمحهها داریسههرمایه نهههام  و اسههالمی  جمهههوری  نابودی  با  تنها  فالکت،
 وجههود جنگیههدن جههز راهههی سهه ادتمندانه زنههدگی یههو بههه یابیدسههت بههرای باشههد.می پههذیرام ان برخاسههته آن از

 اشهه ال ترینعههالی گیریشهه ج و کههارگران یابیسههازمان ام ههان کههه اسههت جنهه   ایههن بسههتر در تنههها نههدارد.
 .گرددمی  پذیرام ان هاآن  یابیسازمان

 بههدون هههم انتههالب ایههن و اسههت وابسههته موجههود نهههم علیههه انتههالب بههه کههارگران قط ی رهایی که داده  نشان  تجربه
 رسید. نخواهد سرانجام  به کارگران  رهبری

 !رهایی به  رسیدن برای کارگران  مبارزات باد  پیروز  !کارگر  جهانی  روز  مه ماه  اول باد زنده

 !کمونیسم باد  زنده   !انتالب باد  پیروز  !اسالمی  مهوریج  امپریالیسم به وابسته ر یم باد نابود

 ایران خلق فدایی هایچریو

 ٢۰٢۱آپریج  ٢۴  - ۱۴۰۰چهارم اردیبهشت 

====================================================== ====== 
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در دفــاا از خواســت هــای کــارگران    ایــران  خلــق  فــدایی  هــایچریکآکسیون اعتراضی فعا ن  
 هلند   -

 
====================================================== ====== 

 ! حزب آرا: در راه رهایی ایران، کارگران و زحمتکشان ایران متحد میشوند

 آموزگههاران، )کههارگران، جام ههه زحمههت ش اقشههار تمههامی آمههدن خیابههان بههه بهها ،٢۰٢۱ مههه مههاه روز درنخسههتین 
 بههه را تههاریخ  روز ایههن کههارگر، روز داشههت گرامههی بههراى و...( جوانههان زنههان، تگههان،مالباخ بازنششههتگان، پرسههتاران،

 کنیم.  تبدیج گسترده  اعتراضات  روز

 
 مههذهب ، فاشیسههت  نهههام  بههزرگ گههاه اسههارت درون از زحمههت ش اقشههار دیگههر همههراه بههه کههارگران روز، ایههن در
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 اسههت، فتههر خهه  زیههر دسههتمزدهای و گرسههنگی هبهه  اعتههراض  ایههن  زد.  خواهنههد  فریههاد  را  اسههتبداد  و  استیمار  به  اعتراض
 کههه اسههت هههایی زنههدان در اعههدام  بههه نیههز و  جوانههان،  زنههان.و  کههارگران،  از  اعههم  سیاسههی  زنههدانیان  کههردن  زجرکش  به

-کوویههد واکسههن تزریههق کمتههرین کههه اسههت ر یمهه  بههه اعتههراض ایههن نیسههت. دسههت در آنههها شههمار از دقیتهه  آمههار
 جههان انههها از بسههیاری کههه دارد را بیمارسههتانها در بسههترى مبتالیههان ترینبیشهه  و اسههت داده انجههام  جهههان در را ۱٩
 اند.  داده  دست از  را خود

 پایمههال و سههرکوب بههه  دسههت  همیشههه،  قههدرتش  مواضهه   تح ههیم  بههرای  ایههران،  اسههالمی  ر یههم  سههال،  ٢۴ این  درطول
 شههده عجههین اش ننگههین حیههات بهها زنههان حتههوق نهههادن پهها زیههر و زده گونههاگون اقههوام  و اقشههار همههه حتههوق کههردن
 است.
 نهادهههای و شههوراها ههها، دانشههگاه و مههدارس ادارات، ههها، کارخانههه در اسههالمی قالبهه  شههوراهای ایجههاد بهها ر یههم
 را شهه ج کههوچ ترین در اعتههراض هرگونههه و سههاخته تهههی واق هه  محتههوای از ف ههالین  دسههتگیری  بهها  را  مردمههی  واق ی

 .کند  می سرکوب
 فتهه  و فتهه  سیاسههی قههدرت اعمههال و نهههام  حفهه  از منهههور کههه تاسهه  شههده روشههن بخههوبی سههال ٢۴ از ب ههد حههال
 تحمیههج بهها ثههروت ایههن گههردآوری اسههت. بههوده کشههور ایههن در حههاکم فامیههج هههزار شههب ه انههدوزی ثههروت بههرای

 تههامین از محههروم  کههه بگیههران مههزد اکیریههت اجتمههاعی -اقتصههادی موق یههت سههتو  و بی ههاری فتههر، گرسههنگی،
 است.  شده  میسر  هستند، بتا  شرای  حداقج  داشتن برای  اجتماعی

 
 سههربازان، آمههوزان، دانههش دانشههجویان، آموزگههاران، درمههانی، کادرهههای بازنشسههتگان، بی ههاران، کشههاورزان، کههارگران،

 صههنفی، مبههارزه بههه همگههی مهههاجرین و سههتم تحههت اقههوام  زیسههت، محههی  حامیههان مههذهبی، یا جنسی  اقلیتهای  زنان،
 سههرنگونی و ر یههم فروپاشههی بههه و داشههت خواهههد  ادامههه  مبههارزه  ایههن  نههد.ا  آورده  روی  فرهنگههی  و  اجتمههاعی  اقتصادی،

 شد. خواهد  ختم آن
 ازیههو ههها پارازیههت و ارت اشههات و موشههو و مههازوت هههاى آالینههده وجههود و کرونهها ویههروس کنتههرل برای برنامگی  بی

 کههه کفایههت، بههی مههدیران تصههدی بخههاطر فتهه  نههه  دیگههر  مشهه ج  صههدها  و  برقههی  بههی  و  گازی  بی  و  آبی  بی  و  طرف
 ممنههوع بهها نفههر هههزاران جههان انههداختن بخطههر می نههد. نفههی را علههم و  ن ههوهش  را  عتههج  کههه  است  ر یم   وجود  بدلیج
 ارزش بههی را انسههانها جههان کههه اسههت حههاکمیتی  طههرف  از  شههده  اعمههال  فاج ههه  عمههق  کرونهها،  واکسن  از  استفاده  کردن

 میشمارد.
 در اسههت آورده بوجههود کههارگران بههراى کههه وضهه یت  بهها و فاسههد و بیمههار اقتصههاد بهها سههرکوبگر ر یههم شههو بههدون
 حههال در ههها کارخانههه بیشههتر موثههق خبرههها  طبههق دارد. قههرار کارخانجههات در تولیههد نهههر از موق یههت تههرین ضهه یف

 اسههت. فروپاشههی حههال در ر یههم و کشههورند از ههها سههرمایه کههردن خههارج حههال در آنههها صههاحبان و ورش سههتگی
 اعتصههابات و ههها کارخانههه در کههارگران سههازمانده  و تشهه ج )آرا( ایرانیههان رفههاه و آزادى حههزب شههرایط  درچنههین
 برقههراری بهها میتواننههد کههارگران اسههت. آنههها مبههارزات پشههتیبان و همههراه راه ایههن در و میدانههد مهههم بسههیار را گسههترده
 گسههترش راسههتای در ف النههد هنههوز کههه هههایی کارخانههه تمههام  شههوراهاى بهها ارتبهها  ایجههاد و شههورایی هههاى تشهه ج
 در مردمههی شههوراهای و نهادههها تشهه یج بهها میتواننههد مههردم  کههارگران, بهها همههراه و همزمههان کننههد. عمههج باتاعتصهها
 راه در قههدم  سهه والر و سههاالر مههردم  ح ههومتی برقههراری بهها  و  گرفتههه  دسههت  بههه  را  خههود  سرنوشههت  ادارات،  و  ههها  محله
 .بردارند  دم راتیو ای  جام ه  ایحاد
 ایران  مانمرد  تمامی و کارگران  مبارزات باد  پیرور

 
 )آرا( ایرانیان رفاه و آزادى حزب

 خورشیدى  ۰۰۴۱ اردیبشهت ۴

 میالدى  ۲۰۲۱ آپریل ۴۲ 
hezbara@gmail.com 
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 ایران یک اول مه سراسری و پر جنب وجوش در
 ایران کارگری  کمونیست حزب
 گرکار جهانی روز باد  زنده
 
 منههاطق و شهههرها در روز ایههن گرامیداشههت مناسههبت بههه .شههد برگههزار شهه وه  بهها و سراسههری امسههال مههه مههاه اول

 اعتراضههی شهه ارهای کههارگران راهپمههایی بهها شههوش و اهههواز چههون هاییشهههر در و کردنههد تجمهه  کههارگران مت ههددی
 مختلههف  بخشهههای  و  تگانبازنشسهه   توسهه   امسههال  مههه  اول  مراسههم  و  تجم ههات شههد.  انههداز  طنههین  شهههر  سط   در  آنان

 در آن اولیههه فراخههوان  نمههود. ثبههت را کههارگر طبتههه وجههود ابههراز از دیگههری بههرگ و شههد برگههزار م لمههان و کههارگران
 روبههرو کههارگری مختلههف هههای بخههش وسههی  اسههتتبال بهها و  بههود شههده داده بازنشسههتگان سههوی از قبههج روزهههای
 اجتمههاعی تههامین ادارات متابههج شهرسههتانها رد و گرفههت صههورت کههار وزارت متابههج تجمهه  تهههران در .گردیههد
 مههه اول تجم ههات از گزارشههاتی تههاکنون .کردنههد تجمهه  مههردم  از دیگههری بخشهههای و بازنشسههتگان و کههارگران

 سههنندج،  مریههوان،  آبههاد،  خههرم   سههنندج،  تبریههز، کرمانشههاه،  رشههت،  شههوش،  مشهههد،  اهههواز،  سههاری،  قزوین،  کرج،  هران،ت
    است.  رسیده  بدستمان  و  شده  منتشر  اراک، شوش،

 تجمهه  شههروع از قبههج  .شههد تبههدیج ح ومههت نیروهههای بهها کههارگران کشههاکش صههحنه بههه مههه اول تهههران در –
 جمی ههت حضههور بههود. شههده قههرق امنیتههی نیروهههای  هجههوم   بهها  کامههج  بطههور  کههار  وزارت  متابههج  آزادی  خیابان  محدوده
 بههه آنههها شههدن نزدیههو و کههار، زارتو حههوش و حههول در ف ههالین دیگههر و م لمههان بازنشسههتگان، کههارگران، از بزرگههی
 تههالش انتهههامی نیههروی بههود. شههده امنیتههی نیروهههای دسههتپاچگی و وحشههت و تههرس موجههب شههده، اعههالم  محههج
 لبههاس  نمیدادنههد. را محههج در نفههر چنههد شههدن جمهه  اجههازه حتههی و کننههد متفههرق را کننههدگان تجمهه  کههه کردنههد
 بههر سههوار و کههرده دسههتگیر سههری اً میشههدند وکمشهه  او بههه کههه را کسههی هههر تجمهه  از جلههوگیری بههرای هاشخصههی
 کههار وزارت محههدوده در نفههر ٣۰ بههه نزدیههو روز ایههن در گزارشههات برخههی بههر بنهها . کردنههدمی پلههیس هایماشههین
 شهه ار بهها و مانههده بههاقی آن اطههراف و پیههاده عههابر پههج روی در  تجمهه   برپههایی  عههزم   بهها  جم یههت  امهها  اند.شههده  دستگیر
 .تندداش  گرامی را  مه  اول دادن

 در کههار وزارت  پشههتی  درب  محههج  در  ح ومههت  هههای  کههارگری  خانههه  کههار،  وزارت  متابههج  کههارگران  تجمهه   بهها  همزمان
 از شههان نگرانههی و داشههتند را خههود اسههالمی مراسههم ح ومههت امنیتههی نیروهههای محافهههت تحههت بهبههودی خیابههان
 جم یتههی آنههها دهمههاییدرگر بههود. شههان بسهها  زدن هههم بههر و آنجهها کاربههه وزارت متابههج کننههدگان تجمهه  رفههتن
 جمهههوری سههرود و قههرآن تههالوت و خههوانی نوحههه بهها و داشههتند حضههور خودیهایشههان از نفههر ۵۰ حههدود محههدود
 از صههادقی حسههن کننههد. مخههدوش را مههه اول فضههای کردنههد تههالش بزرگشههان بلنههدگوهای طریههق از اسههالمی
 و ت ریههف در سههخنانش محههور او و بههود دولتههی برنامههه ایههن سههخنرانان از کههارگری خانههه شههده شههناخته مههزدوران
 همههه نفههرت مههورد کههه بههود اجتمههاعی تهههمین سههازمان رئههیس سههاالری بخصههوی ح ههومتی مسهههولین از تمجیههد

 است. کارگران و بازنشستگان
 اهههواز در و  گرامیداشههتند را روز ایههن کههارگر بههر درود سههتمگر، بههر مههرگ شهه ار و راهپیمههایی بهها کههارگران شههوش در–

     .کردند  بلند را خود  اعتراض  صدای  ندیدیم حتوق  اما  شنیدیم، دروغ  خیلی  ش ار با کارگران
 غههارتگران، دولههت»  شهه ار بهها کننههدگان تجمهه  و شههد برپهها اجتمههاعی تههامین متابههج مههه اول گردهمههایی کههرج در-

 کردند.  بلند حاکم  دزدی و  چپاول بسا  به را  خود  اعتراض  صدای کارگران«  دشمن
  این ههه اعههالم  بهها سههخنران از ی ههی و داشههتند تجمهه  اجتمههاعی تههامین متابههج انکههارگر از جم یتههی کرمانشههاه در –

 اعتراضههی شهه ارهای فریههاد بهها انکننههدگ تجمهه  و  »، میخههوریم نههان مهها کههه همچنههان ماسههت، قههانونی حههق تجمهه 
 گرامیداشتند. را  روز  این خود
 کردند. برگزار را  مه اول  و آفریدند  را باش وهی  صحنه  زدن کف و  دادن  ش ار با کنندگان  تجم   تبریز  در-
 حههاکم فالکههت و  فتههر  بههه  اعتههراض  در  اساسهها  ههها  سههخنرانی  و  بههود  تجمهه   اجتمههاعی  تههامین  متابج  نیز  کرمانشاه  در  –
 .بود ها نابرابری  و ها  تب ی  و  جام ه بر
 .بود انداخته  طنین  اجتماعی تامین متابج خیابان فضای بر  اتحاد«  اتحاد، »کارگر  ش ار  مشهد  در –
 تجمهه  شهههر ایههن آبههاد عبههاس چهههارراه در روز ایههن ۱۱ سههاعت در مههردم  و کههارگران از زیههادی ت ههداد ندجسههن در –

 شههماره صههن تی شهههرک کههارگران از جم ههی همچنههین روز ایههن در .بودنههد بسههیار محههج در  ههها  شخصههی  لباس  .کردند
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 دیگههری مراسههم رگرکهها جهههانی روز از قبههج روز در  داشههتند. گرامههی را کههارگر جهههانی روز مراسههمی طههی سههنندج ٢
 اسههتتبال بههه کههارگران و شههد برپهها  مراسههم  مریههوان  و  بانههه  کامیههاران،  سههتز،  چههون  دیگههری  شهههرهای  و  شهههر  این  در
 مراسههم کننههدگان برگههزار بانههه در کردنههد. قرائههت را خههود قط نامههه و کردنههد سههخنرانی و تنههدرف کههارگر جهههانی روز

 سههاختمانی و فصههلی کههارگران سههندی ای و کههارگران سهه تو کههارگر روز مراسههم مریههوان در بودنههد. زنههان از جم ههی
 آزاد اتحادیههه ینف ههال از امههانی شههی   سههنندج مراسههم در گزارشههها بههر بنهها شههد. برگههزار سههروآباد و مریههوان شهرسههتان
 شدند.  بازداشت کارگری  ف الین  از  دیگر  ی ی  کریمی  هوشن   و ایران کارگران
 بطههور و کههارگری مراکههز در روز ایههن گرامیداشههت شههاهد مهها سههالام  مههه اول در خیابههان کههف در  اجتماعههات  بههر  عالوه

 بههه هههایی بیانیههه انتشههار بههر عههالوه مراکههز ایههن کههارگران . بههودیم اهههواز فههوالد و تپههه هفههت نیشهه ر در مشههخص
 مهههم سههنگر ایههن تپههه هفههت  نیشهه ر  در  داشههتند.  گرامههی  را  مههه  اول  نیههز  کارخانههه  درون  در  کههارگر  جهانی  روز  مناسبت
 ابههراهیم و شههد برافراشههته سههنگر مشهههور محههج در مههه اول گرامیداشههت بههزرگ بنههر روز ایههن رد کههارگری جنههبش
 ۱886 سههال در مههه مههاه اول پیههدایش تههاریخ بههه سههخنانش در عباسههی ابههراهیم بههود. مراسههم  ایههن  ازسههخنرانان  عباسی
 دیگههر قههرن ویهه  شههاید و میبینههیم را اش نتیجههه مهها امههروز کههه آنهاسههت مبههارزات نتیجههه گفههت  و  کههرد  اشاره  میالدی

 مطالبههات بههودن بههردوام  بههه همچنههین او شههود. ثبههت تپههه هفههت نیشهه ر نههام  بههه روزی تپههه هفت متحد  مبارزه  پاس  به
 اخراجههی کههارگران بازگردانههدن شههرکت،  ایههن  از  چپههاولگران  دسههت  شههدن  کوتههاه  جملههه  از  تپههه  هفههت  نیشهه ر  کارگران

 رئیسههی »آقههای گفههت: او آخههر در کههرد. تاکیههد کههارگران خواسههتهای دیگههر و کههردن امنیتههی بههه دادن پایههان کههار، بههه
 هههیچ شههده. گسههترانده فسههاد چتههر متاسههافنه امهها میگسههترانم. ایرانیههان تمههام  سههر روی را عههدالت چتههر کههه میگویههد
 آقههای از مسههامحه و مماشههات فتهه  و نشههده  قضههاییه قههوه طههرف از کنههون  تهها  تپههه  هفههت  متسههدین  با  قاط ی  برخورد
 اسههالمی جمهههوری نهههام  تمههام  در و قههوا تمههام  در انههد دوانههده ریشههه  آقایههان  کههه  اینسههت  دلههیلش  و  ایههم  دیههده  رئیسی
 صههدای تپههه هفههت نیشهه ر  نیههز روز  ایههن  در  هکهه   اسههت  چنههین  ایههن   .دارنههد«  نفر  بینید  می  که  هرجا  و  اند  دوانده  ریشه

 .درخشید هم باز  و بود ها چپاول و ها  دزدی  علیه جام ه کج  اعتراض
 کههارگر جهههانی روز شههرکت مختلههف هههای  بخههش  در  شههیرینی  پخههش  بهها  صههب   آغههاز  نهما  از  کارگران  اهواز  فوالد  در
 گرامیداشتند. را کارگران  جهانی  همبستگی  روز این کوبنده ای بیانیه با نیز  قبج از و  گرامیداشتند  را
 تههوده اب ههادی  .داشههت را کههارگری  جنههبش و جام ههه تالطههم پههر اوضههاع روی و  رنهه    و  بههود  ویهه ه  امسال  مه  ماه  اول
 روز ایههن دانشههجو و بازنشسههته و م لههم و کههارگر تهها دادخههواه و جانباختگههان هههای خههانواده از .داشههت اجتمههاعی و ای
 ایههن بههه دادخههواه مههادران از چنههدتن مناسههبت ایههن بههه قبههج روزهههای از دادنههد. پیههام  آن مناسههت بههه و گرامیداشههتند را

 دختههر گفههت. شههادباش را کههارگر جهههانی وزر و داد پیههام  شهه ری سههجاد زنههدان درون از دادنههد. جم ههی پیههام  مناسههبت
 شههادباش پههدرش بههه را کههارگر جهههانی روز و داد پیههام  روز ایههن مناسههبت بههه زنههدانی کههارگری ف ههال راد  احسانی  شاپور
 محبوبههه آزاد، اتحادیههه مههدیره هیههات رئیههیس نایههب محمههدی پههروین همچههون واجتمههاعی کههارگری ف ههالین و گفههت

 از نجههاتی علههی زن، حتههوق از دفههاع ف ههال و هویههت حههق از دفههاع ف ههال تیننخسهه  پههروین بازنشسههته،  م لههم  فرحزادی
 از صههالحی محمههود و قههروه زاگههرس فههوالد کههارگران سههابق نماینههده امینههی احمههد کههارگری، شههده شههناخته ف ههالین
 بودند.  روز این دهندگان  پیام  جمله از کارگری  شده  شناخته های  چهره
 ۱۵ امضههای بهها ای قط نامههه و رفتنههد روز ایههن اسههتتبال بههه هایشههان امهههقط ن بهها کههارگران نیههز امسههال مه  ماه  اول  در

 و نمودنههد منتشههر را بازنشتسههگان و م لمههان و کههارگران تشهه ج ۱٣ امضههای بهها دیگههری قط نامههه و تشهه ج
 ایههن کننههدگان امضهها کردنههد. اعههالم  ح ههومتی دزدان و حههاکم داری سههرمایه بسهها  کههج علیههه را خههود کیفرخواسههت
 حتههوق ، زن حتههوق مههداف ین دانشههجویان، م لمههان، بازنشسههتگان، کههارگری، گروههههای و تشهه لها ههها قطن امههه
 بههه اعتههراض آنههها مهههم محههور یههو کههه هههایی قط نامههه بودنههد. اهههواز فههوالد و نفههت رسههمی غیههر کههارگران کههارگر،
 ینجههوم  حتوقهههای شههدن برچیههده و  میلیههون دوازده بههاالی بههه حتوقههها افههزایش بههر تاکیههد و فتههر خهه  زیههر زنههدگی

 تجمهه  حههق تشهه ج، حههق چههون ای پایههه و سیاسههی  هههای  آزادی  و  سیاسههی  زنههدانیان  تمههامی  آزادی  بههر  همینطور  .بود
 پایههه هههای بیمههه ، کودکههان، کههار ممنوعیههت و کههوک  حتههوق  زن،  ضههد  انینقههو  لتههو  و  مرد  و  زن  برابری  تحزب،  حق  و
 بسهها  شههدن جمهه  و گههانیهم و رایگههان واکسیناسههیون و رایگههان تحصههیج و رایگههان درمههان چههون اجتمههاعی ای

 اسههاس بههر مختلههف مبههارزاتی گروههههای و تشهه لها ب ههالوه داشههت. تاکیههد اقتصههادی ویههزه قههوانین لتههو و پیمان ههاران
 کههارگران و اهههواز، فههوالد و تپههه هفههت نیشهه ر داشههتند. را  خههود  هههای  بیانیههه  و  ههها  قط نامههه  دسههت  همین  از  مطالباتی

 بودند. کرده  منتشر  را خود های بیانیه قبج  از نیز نفت  رسمی  غیر
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 و بازنشسههتگان و کههارگران مختلههف بخشهههای شههرکت و گسههتردگی نهههر از گذشههته دهههه چنههد در امسههال مههه اول
 نمههایش بههه را کههارگران طبتههاتی عههزم  و اتحههاد از درخشههانی صههفحه و بههود  سههابته  بههی  دانشههجویان  و  زنههان  و  م لمان
    گذاشت.
 کارگر جهانی  روز  مه  اول باد زنده
 سراسری  صاباتاعت بسوی  پیش
 شوراها ایجاد بسوی  پیش

 ایران کارگری کمونیست حزب
 ٢۰٢۰ مه۱ ،۱٣٩٩اردیهبشت  ۱۱

====================================================== ====== 

 برویم مه ماه اول پیشواز به

 
 

====================================================== ====== 
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 برویم مه ماه اول پیشواز به

 
====================================================== ====== 

 مه اعالمیه حزب حکمتیست بمناسبت اول

 !مج سیاسی را بدست گیرندکارگران باید ابت ار ع
 
 جوابگههوی داری سههرمایه اسههت، شههده تحمیههج جهههان  سههط   در  کههارگر  طبتههه  مهها  بههه  کههه  واری  برده  وض یت  ح م  به

 زمههان هههر از داری سههرمایه نهههم و ح ومتههها علیههه کههارگری انتالبههات امههروز لههذا نیسههت. امههروز بشههر نیازهههای
 جام ههه متیههاس در را سیاسههی عمههج ابت ههار کشههور رههه  در کههارگر طبتههه رهبههران  کههه  اسههت  الزم   و  اسههت  تههر  ضروری
 و پارلمانههها پشههتوانه بهها و زور اِعمههالِ بهها داری سههرمایه دولتهههای بگیرنههد. دسههت در خههود نفهه  بههه رادی ههال  تتییر  برای
 در تنههها کننههد. مههی حملههه کههارگر طبتههه زنههدگی و دسههتاوردها از ای گوشههه بههه روز  هههر  مههذهب،  دسههتگاه  و  ههها  رسانه
 جوامهه  وجههود نفههر! میلیههون سههه قریههب آوریههج اوائههج تهها دادیههم، کشههته  ماهیههب  جهانی  جنِ   یو  باندازه  کرونا  پاندمی
 و ت نولو یههو و انفورماتیههو انتالبههات عصههر در آنهههم ی ههم، و بیسههت قههرن سههوم  دهههه در انبههوده بی ههاری و فتههرزده

 همههین در  سههرمایه  ارونهههو  نهههم  زمینههی  منف ههت  محصههول  بشههر،  نیازهههای  تولیههد  بههرای  کههارکن  انسههان  توانائی  اوج  در
 سههرمایه اسههتیمارگر و وارونههه مناسههباتِ ایههن ُمجههری و حههاف  جهههان در حههاکم دولتهههای همههه اسههت. مههدرن عصههر
 . هستند  داری

  
 ریاضههتِ اِعمههالِ و داران سههرمایه از مههالی حمایههتِ سیاسههتِ بهها داری سههرمایه دولتهههای جهههانی اقتصههادی بحههران در

 اوج بههه شههدیدتر اسههتیمار و بی ارسههازی بهها را سیاسههت ایههن کرونهها پانههدمی در و رفتنههد جلههو کههارگران علیههه اقتصههادی
 و کوچههو مشههاغج در وسههی  بی ههاری و ههها سههرمایه از بخشههی ورش سههتگی علیههرغم ی سههال، در تنههها رسههاندند.
 طههی جهههان میلیاردرهههای انههد. کههرده انباشههت نجههومی سوپرسههودهای سههرمایه قدرتمنههدتر هههای شههاخه خههدماتی،
 زنههدگی سههط  تناسههب همههین بههه و انههد افههزوده شههان ثههروت بههر برابههر دو و  برابههر  چنههد  ب ضهها  کرونهها  پانههدمی  ی سال
 رفههاه و برابههری و آزادی بههه کههار بههارآوری رشههد در عهههیم  تحههوالت  آن ههه  بجههای  اسههت.  کههرده  ستو   کارگر  میلیاردها
 بههه اکونههومی، گیهه   بههه اقتصههادی، فالکههت و بیشههتر نههابرابری و اسههارت بههه شههود، ترجمههه خههاکی کههره سههاکنین
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 تههاثیرات کرونهها پانههدمی اسههت. شههده م نههی گرسههنگی ورطههه بههه شههدن پههرت و شههتلی همیشههگی نههاامنی و بی ههاری
 سههرمایه نجههومی سههودآوری کههه اسههت م لههوم  حههاال از داشههت. خواهههد کههارگران زنههدگی و کههار شههرای  بههر مانههدگار
 .     کنیم  تامین کارگران  ما باید را کرونا  از ب د  داری
 ایههن ببندنههد. سههرمایه ت ههرض متابههج در مح مههی سههد میتوانههد پرولتاریهها نیسههت، مم ههن مسههیر تنههها و راه  اتنه  این  اما

 و ت نولههو ی و دانههش و ثههروت و ام انههات نهههام  ایههن نیسههت. جوابگههو و شههده کههارگر بشههریت گههردن وبههال نهههام 
 کههرده بههدل سههود کسههب وسههیله و تجههارت و کههاال بههه را بشههر دسههتاوردهای همههه امهها دارد، اختیههار در خالقههه نیههروی
 بپامیخیزنههد. اوضههاع ایههن علیههه جهههان  گوشههه  هههر  در  کههارگران  ههها،  محههدودیت  بیشههتر  رفهه   بهها  و  تردیههد  بههدون  است.
 بیایههد. میههدان بههه جام ههه آزادی رهبههر ب نههوان بایههد تنههها تب ههی ، و بی ههاری و  فتههر  بههه  دادن  پایههان  برای  کارگر  طبته
 میتوانههد کههارگری انتالبههی دولههت بدهههد، نمیخواهههد یهها  و  بدهههد  نههدنمیتوا  کههه  می نههد  ادعهها  بههور وازی  کههه  آنچههه  تمام 
 حههج راه میتواننههد سوسیالیسههتی، پههرچم بهها عهههیم جنههبش یههو  و  طبتههه  یههو  ب نههوان  کههارگران  کنههد.  تضمین  و  تامین
 . گیرند  بدست  را  قدرت و  کنند  ساق  را بور وازی  حاکمیت  باشند،  اوضاع این
 همگههانی سهه ادت و آزادی و رفههاه آنههیم، خههالق خههود کههه  عهیمههی  ثههروت  و  ام انههات  بهها  باشههد  کههارگران  ما  بدست  اگر
 طویههج و عههری  دسههتگاه صههرف کههه ای هزینههه بهها باشههد، کههارگران مهها بدسههت اگههر می نههیم. تضههمین و تههامین را

 و گرسههنگی و فتههر میشههود، بورکراسههی و مههذهبی نهادهههای نهههامی، سههرکوبگر نیروهههای و ارتشههها پارلمانههها، دولتههها،
 مال یههت نفههس نههابرابری، و  تب ههی   بنیههاد  باشههد،  کههارگران  مهها  بدسههت  اگههر  میههدهیم.  پایههان  بسرعت  را  موجود  بی اری
 و سههود کسههب هههدف بهها تولیههد اصههج مزدبگیههر، و مزدبههده مناسههبات نفههس  اجتمههاعی،  تولیههد  و  کههار  ابههزار  بر  خصوصی
 ایسههتاده برسههر کههه را وارونههه دنیههای ایههن باشههد، مهها بدسههت اگههر میههدهیم. تتییههر انتالبههی بطههرق را سههرمایه انباشههت
 اجتمههاعی و جام ههه و کههرد خههواهیم حرکههت طبی ههت بهها انسههان تنههاق  رفهه  در میگههذاریم، پاهههایش روی اسههت،
 بدسههت این ههه بههرای کههرد. خههواهیم برپهها طبی ههت و کههار و همنههوع بهها خههالق نیههروی و آزاد انسههان  هماهنگی  براساس

 اوضههاع و داری سههرمایه سههرنگونی هههدف بهها ننههدهک رو و زیههر انتالبههی اسههت؛ ضههروری انتههالب باشههد، کههارگران مهها
 زنههدگی لههوازم   تههامین  بههه  موظههف  دولههت  جهههان،  هرگوشههه  در  کرونهها،  پانههدمی  شههرای   در  هسههت.  کههه  هرآنطور  موجود
 اینههها اسههت. واکسیناسههیون و بهداشههت و درمههان رایگههان تههامین نیازههها، ایههن جوابگههوی دسههتمزد و حتههوق و مناسههب

 . است جهان هرگوشه و یرانا  در  مه اول  محوری  خواستهای  از

  
 ایههران کههارگر طبتههه جهههانی، کههارگر طبتههه بههه را کههارگر  جهههانی  روز  مههه  اول  ح متیسههت  –  کارگری  کمونیست  حزب
 عههزم  اعههالم  روز کههارگران، جشههن و طبتههاتی اتحههاد روز مههه اول میگویههد. تبریههو آزادیخواهههان و ههها کمونیسههت و

 رعایههت بهها و اسههت متههدور کههه هرجهها اینسههت، مهها فراخههوان .اسههت نهههام  ایههن ای ریشههه تتییههر بههرای کههارگر طبتههه
 و ههها قط نامههه و ههها سههخنرانی در بههداریم. گرامههی اجتماعههات برگههزاری بهها را مههه اول بهداشههتی، پروت لهههای
 و اتحههاد بیشههترین بههرای و اعههالم  را آن مصههائب و کاپیتالیسههم علیههه کههارگری ادعانامههه مههه، اول هههای مانیفسههت

 . شیمب و  طبتاتی  همسرنوشتی
 ابههزار بههر خصوصههی مال یههت از دور بههه فههرد، از فههرد اسههتیمار و مههزدی کههار از دور بههه ای جام ههه ایجههاد  گههوئیم  می  ما

 داری سههرمایه اسههت. مم ههن داری، سههرمایه جام ههه امههروز هههای زشههتی و بی ههاری و فتههر از دور بههه تولیههد، و کههار
 مههه اول روز در سوسیالیسههتی! شههورائی نهههام   یههو  کههارگری،  ح ومههت  اسههت؛  مم ههن  دیگههری  دنیههای  نیسههت،  جوابگو
 راه یههو تنههها کههارگران میفشههاریم. پههای کههارگری آلترنههاتیو مُبرمیههتِ و مطلوبیههت ضههرورت، بههر طبتههاتی، اتحههاد بههر

 ! کارگری انتالب  دارند؛  رو  پیش  مطلوب

  !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، ح ومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 ح متیست  -ست کارگریحزب کمونی

 ٢۰٢۱ آوریج 6 -۱۴۰۰ فروردین ۱٧
====================================================== ====== 
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 کارگران اول ماه مه در ایران و مانیفست سازماندهی طبقاتی
 سوسیالیست  کارگران کانون

 
 کههارگر روز مشههترک بیانیههه . اسههت ریدا سههرمایه سههتم و اسههتیمار نهههام  علیههه  کههارگر  طبتههه  مبههارزه  تجلههی  کارگر  روز

 را ایههن وضههوح بههه ۱۴۰۰ اردیبهشههت 6 تههاریخ در ایههران در زنههان و بازنشسههتگان ، کارگران،م لمههان تشهه ج پههانزده
 امههرآزاد وبههرای شههود مههی آزاد خههود نیههروی  بههه  کههارگر  طبتههه  کههه  دارد  ت یههه  ایههن  بههر  نیههز  بیانیه  .  است  کرده  من  س
 .کند  زماندهیسا  و  متش ج  را خود بایست  می  شدن

 مبههارزات چههرا ، اسههت بههوده سههابته بههی ایههران  کههارگری جنههبش تههاریخ  در  کههه  کههارگری  اعتراضههات  گسترش  وجود  با
 مشهه ج بههه اشههاره بهها بدرسههت بیانیههه . نیسههت  برخههوردار  سههازماندهی  و  تشهه ج  از  نسههبت  همههان   بههه  کههارگران  عهیم

 سراسههری و سههازمانیافته و جههدی هم ههاری کههار، واحههدهای درون تشهه یالت ایجههاد در را حلههش راه گههی پراکنههده
 همههوار سههرکوب راه هههم و رود مههی هههدر بههه مبههارزات هههم . بههود خواهههد شهه ننده کههار نتیجههه اینها بدون که  داند  می
 .شود  می
 بخههش میههان هم ههاری شههورای یههو ایجههاد در کههارگررا طبتههه مسههتتج سههازماندهی کههار اصههلی حلتههه  بدرسههت  بیانیه
 مههی کارمنههدان و م لمههان و دانشههجویان و بی ههاران و بازنشسههتگان و زنههان و انمزدبگیههر و کههارگران مختلههف هههای
 . داند  می  حیاتی و  ضروری  همبستگی گسترش و  پراکنده  مبارزات  میان  هماهنگی برای را آن  و داند

 دارد کارگرات هها طبتههه مسههتتج مبههارزه  وسههازماندهی کههارگران جهههانی همبسههتگی و اتحههاد بههر تاریخهها مههه مههاه اول 
 جههدی گههامی خههود کههه  اسههت کههرده مههن  س  را  روی ههردی  چنههین  ایههران  در  عینههی  شههرای   بههه  توجههه  حاضربا  نیهوبیا
 . بود اهدخو  طبتاتی جاری  مبارزه گسترش برای

kkargaransocialist@gmail.com 
 ٢۰٢۱ آپریج29 

====================================================== ====== 

ــه  ــاه م ــت اردی۱۱)۲۰۲۱اول م ــان و ۴۰۰بهش ــر جه ــارگران سراس ــتگی ک ــی همبس ( روز تجل
 ! یکصدمین سالگرد برگزاری مراسم اول ماه مه درایران را به شما شادباش میگو یم

                                                                                                
 مبارز کارگران 
  سههرمایه ازت رض ناشی بار  فاج ه اوضاع  برغم  میرسد.  فرا  مه  ماه  اول  روزتاریخی

 پانههدمی گسههترده شیوع و زحمت و کار نیروی  بر  ثروت  و  رتقد  صاحبان  و  داران
 و   محههروم   ازطبتههات  عمههدتا-  جهههان  مههردم   نفههراز  میلیونههها  تههاکنون  کههه  کرونا

 نیههز  و  فرخنههده  روز  ایههن  اسههت،  بههرده  فههرو  بیماری  و  مرگ  درکام   را  -زحمت ش
 ایههران کههارگران شههما بههه را درایههران  مه  ماه  اول  برگزاری  سالروز  نی صدمی
  .میگوئیم شادباش  نوسراسرجها

 سههرمایه مههنح  نهههام  نههابودی بههه امیههد شهه له و میگههذارد بنمههایش را کههارگر طبتههه جهههانی همبسههتگی مههه مههاه اول
 . افروزد  برمی را  فالکتبارکنونی  دروض یت  بنیادی دگرگونیهای و  داری

 شههیوع ردیگهه  ازطههرف و زحمت شههان و کههارگران برگههرده  اقتصههادی فشههارهای تشههدید طههرف ازیههو گذشههته  سههال
 سههرمایه صههاحبان  درحالی ههه زد، رقههم را مههردم  هههای تههوده بههرای وعههذاب پههررنج و دشههوار سههالی کرونهها ویههروس

 . افزودند شان  آورده باد های  ثروت به  دالر  میلیاردها  داری  سرمایه  عهیم  وانحصارات
 دسترسههی عههدم  نههداری، و فتههر . هسههتیم ثههروت و فتههر بههین عهههیم شهه اف شههاهد  مههه مههاه اول آسههتانهدر  و اکنههون
 محههی  وفاج ههه شههتلی تههامین اجتمههاعی، تامینههات و آمههوزش بهداشههت، آزادی،- مسهه ن-کههار بههه انسههان میلیونههها
 م هههجا سههازماندهی و   آن  دگرگههونی  درپههی  جهههان   زحمت شههان  و  کههارگر  طبتههه  کههه  اسههت  نهههامی  نتیجههه  …زیست
 همبسههتگی و اتحههاد تجلههی مههه مههاه اول و هسههتند نههابودی و جنهه   و سههرکوب زورو واسههتیمار، ازسههتم عههاری ای

 .است آن فجای   و  داری  سرمایه  علیه  درمبارزه  جهان کارگران
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 جمهههوری ر یههم سههتیز انسههان سیاسههتهای درنتیجههه بههاربود. نیزفاج ههه درایههران کرونهها ویههروس شههیوع گذشههته سههال
 .تههورم  انههد نباختهههجا هزارنفههر ههها ده و شههده مبههتال کرونهها  بیمههاری بههه نفههر  میلیههون  سههه  بههه  نزدیو  تاکنون  اسالمی

 و کههارگران میلیههونی بی ههاری و اقتصههادی واحههد ههها صههد ت طیلههی  اقتصههادی، رکههود همههراه بههه  افسارگسههیخته
 سههلطه ، حههاکمیتی هههای درسههتگاه فسههاد الزم، اجتمههاعی تامینههات و بی ههاری حتههوق داشههتن بههدون زحمت شههان

 تحریمهههای درکنههار وسههرکوب مسههت و اسههتیمار تشههدید کشههو، اقتصههادی شههریانهای بههر وثههروت قههدرت مافیههای
 و نمههوده تحمیههج زحمههت و کههار هههای تههوده اکیریههت بههر را فرسههائی وطاقههت سههخت شههرای   آمری هها امپریالیسههم

 .است کرده روبرو  عهیمی فجای  با  را  جام ه
 هپ ههو، تپ ههه،هفت کههارگران، مبههارزات گسههترش شههاهد قبههج سههالهای همچههون نیههز گذشههته  سههال  اینههها  همه  برغم  اما
 و تولیههدی هایکارخانههه م ههادن، کههارگران بههرق،  و  آهههنراه  کههارگران  نفههت،  صههن ت  پیمههانی  کههارگران  مبارزه  آذرآب،  و

  .بودیم بازنشستگان و  پرستاران  و  م ل مان  مبارزه  ها،شهرداری
 منطههق و ی سههو برکشههوراز حههاکم ثههروت و قههدرت بامافیههای  شههانزحمت و ناپههذیرکارگران آشههتی تضههاد تشههدید
 پراکنههدگی در  زحمت شههان و کههارگران مبههارزات کههه کنههونی مشههخص درشههرای  وسیاسههی اقتصههادی جههاری مبههارزات

 درمبههارزه انتالبههی ای درجبهههه سرنوشههت هههم زحمت شههان و کههارگران واتحههاد تشهه ج دیگههر، سههوی ز بسههرمیبردا
 از ت ههدادی اخیههر فراخههوان . اسههت سههاخته ضههروری بههیش از بههیش را  گرحههاکم وسههتم اسههتیمارگر نهههام  علیههه
 مشههترک مبههارزات همههاهنگی بههرای ای کمیتههه ایجههاد بههرای بازنشههتگان و م لمههان کههارگران، مسههتتج لهایتشهه 

 و اقتصههادی خواسههتهای بههه رسههیدن بههرای جام ههه زحمت شههان و کههارگران مشههترک رزم   ضههرورت درک نشههاندهنده
 .است شان  سیاسی
 انتالبههی، هههای خواسههت حههول را واسههتیمار سههتم تحههت هههای سههایرتوده قادراسههت وسوسیالیسههت آگههاه کههارگر طبتههه

 .کند  رهبری و  آورده  گرد خود  وسوسیالیستی آزادیخواهانه
 کارگر رفتای
 .است  آمده  چنین  مه  ماه اول  تهاهرات  در شرکت برای آمری ا کارگران فراخوان  دراعالمیه    ۱886سال  در

کننههده طبتههه  اسههیر هههای نهههاد  زن الف سههخنگویان حههرف حههرف، کههه روزی!  آرامههش نههه –ز شههورش یههو رو »
کههارگر جهههانی نباشههد . روزی کههه طبتههه کههارگر قههوانین خههویش را برپهها دارد و قههدرت اش را دارد کههه ایههن قههوانین را 

 اسههت کههارگر طبتههه  وشههتبرسرن ح مرانههان  و  اسههتیمارگران   موافتههت  خههالف   به اجرا دربیههاورد . قههوانینی کههه تمامهها
کههه امههروز بههر سرنوشههت همههه انسههانها ح ههم میرانههد ، صههف  قههدرتی دربرابههر متحههد کارگران عهیم نیروی که روزی.  

 و کههار درمصههاف  کههه بودنههد دریافتههه بدرسههتی آنههها و  بههود مهها رفتههای بهها حههق زمههان درآن «..   آرائههی می نههد
 رمههز اتحههاد مهها امسههال مههه مههاه شهه اراول .اسههت مت ههی خههود انتالبههی و متحههد قههدرت    بههه  تنههها  کار  نیروی   سرمایه
  .است  پیروزی

  !رفتا
 .داشت برنخواهد  در  ای نتیجه  جزش ست وتفرق  پراکندگی و  است  رمزپیروزی  اتحاد

 مبههارزات ن کههرد متحههد بههرای همههواره خههود طبتههاتی اسههتتالل حفهه  ضههمن کمونیسههت فههدائیان اتحههاد سههازمان
 اجتمههاعی وضهه  علیههه انتالبههی ازهههرجنبش برپشههتیبانی نیههز و  انتالبههی وسههازمانهای زحمت شههان و کههارگران
 جنههبش رهبههری احههراز بههرای را کههارگر طبتههه می نههد تههالش خههود بسهههم و اسههت کههرده تاکیههد موجههود وسیاسههی
 .رساند  یاری  وسوسیالیسم  آزادی به  رسیدن برای   ستمگرحاکم و  استیمارگر  نهام  علیه  انتالبی

    !انی کارگرزنده باد اول ماه مه روزجه
 !زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان

 سرنگون باد ر یم جمهوری اسالمی ایران 
 ایران شورائی  فدراتیو جمهوری باد برقرار
 سوسیالیسم  باد زنده

  کمونیست فدائیان اتحاد سازمان
 ۱۴۰۰ ماه  اردیبهشت نهم
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 (۱۴۰۰ اردیبهشت۱۱) مه  ماه اول بمناسبت (۱)  شماره تراکت

 

 !مبارز کارگران
بهها مبههارزه سیاسههی علیههه طبتههه حههاکم اسههت مبارزات اقتصادی طبته کارگرتنههها درارتبههاطی صههحی  و تلفیههق اصههولی  

که هم بههه بهبههود وضهه یت تههوده هههای کارگرکمههو می نههد هههم بههه ارتتههاء سههط  آگههاهی طبتههاتی و تشهه لیابی آنههها 
  منجر میگردد

در شرای  کنونی اتحههاد کههارگران و زحمت شههان تحههت سههتم و اسههتیمار در یههو جبهههه انتالبههی و واحههد، گههامی مهههم 
خواسههتها و مطالبههات سیاسههی و اقتصههادی و نیههز تجمیهه  نیههرو گههرد جنههبش کههارگری در   در مبارزه بههرای رسههیدن بههه

 نبرد علیه طبته حاکم و قدرت سیاسی سرکوبگرآن است
سههت ازکههار ب شههیم ود  بههرویم  مههه  مههاه  اول  اسههتتبال  بههه  پیههروزی  –مبههارزه    -آزادی و اتحههاد  -مسهه ن  -با شهه ار کههار

نیم دراول مههاه مههی اتحههاد وهمبسههتگی خودعلیههه سههرمایه ودرهرموق یههت وم ههانی هسههتیم وبههه هرنحههو کههه میتههوا
  داری را بنمایش بگذاریم

 سوسیالیسم باد زنده –سرنگون باد نهام سرمایه داری حاکم 
 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

 ۱۴۰۰فروردین  ٢٧

====================================================== ====== 

https://2021may1.wordpress.com/2021/04/17/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%db%b1%db%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://2021may1.wordpress.com/2021/04/17/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%db%b1%db%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af/
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 (۴۰۰۱اردیبهشت۱۱مه) ماه اول  بمناسبت : ۲  شماره تراکت

  طبته فرخنده روز دراین . است آنان سیاسی  وقدرت داران   سرمایه متابج  در کارگران جهانی اتحاد نمایش مه ماه اول 
 با مبارزه  به را  مردم  های توده  خود، طرف از سیاسی و  اقتصادی خواستهای و طالباتم   و ش ارها کشیدن پیش با کارگر
 می ند.  دعوت داری  سرمایه نهام 
 خواستار  امسال مه  ماه  دراول 

 کشور  اهالی تمام   رایگان و فوری واکسیناسیون

 ! کارگران واق ی  نمایندگان توافق با دستمزدها افزایش

 !  روستاها  و شهر  در بی ار و  شاغج کارگران همه بی اری ه بیم و شمول همه اجتماعی تامین 

 !  قراردادی کارگران رسمی استخدام  و موقت قراردادهای قانون  فوری لتو

 ! شان سرکارهای به گان شده  اخراج همه بازگشت  و اخراجها توقف

 زندگی  و کار های عرصه  تمامی در جنسیتی و جنسی ستم رف   و مرد و زن حتوق برابری

 !  بها اجاره سط   و خانوار درآمد با متناسب  و  استاندارد مس ن کمو ختپردا

 آنها  مخارج  تامین  حد در  اوالد کمو

 !  آنها برای تفریحی و  تحصیلی ام انات ایجاد و کودکان کار لتو

  !سیاسی  و صنفی تش الت و مطبوعات  آزادی  سیاسی  زندانیان آزادی

====================================================== ====== 

https://2021may1.wordpress.com/2021/04/27/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%8711%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87/
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 مه خجسته باد اول ماه 

                                                                                                                 
ــه روز جهــانی  ــاه م ــه مناســبت اول م ــدا یان)اقلیت( ب ــه ســازمان ف بیانی

 کارگر
 داریسرمایه نهم  تمام   علیه کارگر طبته  کیفرخواست  اعالم   روز

 !کارگر رفتای
المللههی کههارگران فرارسههیده اسههت. در اول مههاه اول مههاه مههه روز اتحههاد و همبسههتگی بین

آینههد و ضههرورت بههه میهای سرخ کههارگری در اقصهها نتهها  جهههان بههه اهتههزاز درمه، پرچم
کننههد. گرچههه یههادآوری می هاسههت دوران آن بههه سههر آمههده،داری را کههه مدتگههور سههپردن نهههم پوسههیده سههرمایه

بار کرونهها بههرای دومههین سههال پیههاپی مههوان ی جههدی بههر سههر راه حضههور گسههترده کههارگران در خیابههان و پاندومی مرگ
هههای تولیههد را متوقههف ههها کههارگر در سراسههر جهههان چرخپیمههایی بههه وجههود آورده اسههت، امهها میلیونتهههاهرات و راه

های گونههاگون، اراده واحههد خههود رونههد و در اشهه ال و شههیوهمههاه مههه میسازند، با شههور و حههرارت بههه اسههتتبال اول  می
 .گذارندداری و استترار سوسیالیسم را به نمایش میبرای براندازی نهم سرمایه

سیاسههی و اجتمههاعی  -هههای عمیههق اقتصههادیداری بهها بحرانرسههد کههه جهههان سههرمایهاول ماه مههه در شههرایطی فرامی
آغههاز  ٢۰۰٧ سههال کههه عمیتههی بحههران از پههیش  فت  هنههوز نتوانسههته بههه شههرای هداری جهههانی نهه روبروسههت. سههرمایه

ازپههیش نههاتوانی و ورش سههتگی ایههن نهههام را بههه نمههایش گذاشههت تهها شد بازگردد، بل ههه ادامههه و تشههدید بحههران بیش
ا، دفههاع رههها انسههان بیزانو درآمههد. میلیونآنجهها کههه حتههی در متابههج یههو ویههروس و بیمههاری ناشههی از آن نیههز بههه

دار حتههی در ههها میلیههون تههن، کههار خههود را از دسههت دادنههد. طبتههه سههرمایهداری بههه کههام مههرگ فرسههتاد. دهسههرمایه
ها، از انباشههت سههرمایه غافههج نبههود و بههر سههود خههود افههزود. ها در شهههرها و بیمارسههتانبحبوحههه انباشههت کشههته

و انباشههت سههرمایه شههد. اولویههت سههود  بهداشههت و درمههان و دارو و واکسههن و جههان انسههان، ی سههره ابههزار سههود ورزی
داری را در برابههر چشههم ها، بههار دیگههر ماهیههت ضههد انسههانی نهههام سههرمایهو سههرمایه بههر سههالمت و بهداشههت انسههان

کشههی و ضههرورت برانههدازی آن و جهانیههان قههرارداد. بحههران کرونهها، ورش سههتگی و پوسههیدگی نهههام کییههف بهره
 .ساخت  ترعیان  را  سوسیالیستی و  استترار نهمی نوین

 !رزمانهم و رفتا
تههر اسههت. طبتههه کههارگر ایههران در شههرایطی بههه مراتب وخیمدر ایههران تحههت حاکمیههت جمهههوری اسههالمی اوضههاع بههه

رود کههه زیههر شههدیدترین فشههارها و تنگناهههای اقتصههادی و م یشههتی قههرار دارد. بحههران اسههتتبال اول مههاه مههه مههی
دوش کههارگران قرارگرفتههه اسههت. دسههتمزدهای بسههیار انههدک و تر شههده و تمههام بههار آن بههراقتصههادی پیوسههته عمیههق
آور کاالهههای حیههاتی موردنیههاز مههردم، فتههر شههدید و فزاینههده، بی ههاری و بیمههاری، کههارگران و نههاچیز، گرانههی سرسههام 

شههوند رحمانههه اسههتیمار میشههدت و بیکه کههارگران بههههای زحمههت ش را بههه سههتوه آورده اسههت.درحالیعمههوم توده
کننههد. چنههد میلیههون نفههر تنههها بههه خههاطر کرونهها کههار خههود را ههها زیههرخ  فتههر زنههدگی میاتفاق آنبهههریبقاما اکیریت
گیری بیمههاری انههد. افههزون بههر تمههام فشههارهای اقتصههادی، همهههاند کههه از هرگونههه حمایههت دولتههی محروم دادهازدسههت

حههاکم در قبههال کرونهها،  های ارتجههاعی و ضههد مردمههی دولههتکرونهها روزگههار مههردم را سههیاه کههرده اسههت. سیاسههت
تههوجهی مطلههق ها، رهاسههازی عامدانههه تههوده مههردم بههه حههال خههود، بیانگاریههها، کتمههان واق یههت، سهههجپردازیدروغ

به جان و سالمت مههردم، فاج ههه بسههیار بزرگههی را بههرای کههارگران و دیگههر اقشههار مههردم زحمههت ش در سراسههر کشههور 
هههای مههردم زحمههت ش یش از کرونهها درمیههان کههارگران و تودهبههار اسههالمی کههه حتههی پهه زده است. جمهههوری ن بترقم

 عمل ههرد و کرونهها بهها بههود، هههاآن انزجههار و نفههرت مههورد و  کههارایران، یو ر یم سرتاپا فاسههد، رسههوا، مفتضهه  و جنایت
 کههام  بههه را تههن هههزار هههاده تههاکنون کههه ر یمههی. شههد رسههواتر و ترمفتضهه  آن، قبههال در اشکارانهههجنایت و مجرمانههه
نفههر را بههه قربانگههاه  ٣۰۰ از بههیش روزانههه سههاخته،  دچههار  کرونهها  بیمههاری  بههه  را  دیگههر  تههن  هههزار  صههدها  فرستاده،  مرگ

قههدمی خطههر مههرگ وانهههاده ای در یوگونههه اقههدام پیشههگیرانهههها تههن دیگههر را نیههز بههی هیچفرستد و میلیونکرونا می
 .است
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 !رزمانهم و رفتا
رحمانههه بیمههاری کرونهها و تنههها بهها فتههر، گرسههنگی، بی ههاری و اسههتیمار بیکارگران ایران تنها بهها خطههر مههرگ ناشههی از 

دار حههاکم، کههارگران را از ابتههدائی تههر یههن حتههوق روبرو نیسههت. دی تههاتوری عریههان و اسههتبداد سیاسههی طبتههه سههرمایه
های صههنفی و سیاسههی خههود محههروم سههاخته اسههت. هههای سیاسههی ازجملههه حههق ایجههاد تشهه جانسههانی و آزادی

های صههنفی و اقتصههادی، بهها سههرکوب، بازداشههت، تجم ههات و اعتراضههات کههارگری ولههو بههه خههاطر خواسههتاعتصابات،  
جا کههارگران پیشههرو و ف ههاالن کههارگری و سههندی ایی در م ههرض گیرنههد. همهههزندان، اخههراج و حتههی شههالق پاسههخ می

ران آگههاه، بههه امههر عههادی های امنیتههی و قضههایی علیههه کههارگسههازیارعاب و پیگرد دستگاه پلیسههی قههرار دارنههد. پرونده
رغم تمههام ایههن اقههدامات سههرکوبگرانه و شههده اسههت. علههیههها تبدیجداران و دولههت آنو روزمههره تمههام سههرمایه

اند.صههدها اعتصههاب و های کرونههائی، مبههارزات کههارگری در اشهه ال متنههوع و گونههاگون فزونههی گرفتهمحههدودیت
ای و ونتههج جههادهلههه درراه آهههن، بههرق، مخههابرات، حمجهای گونههاگون ازجمپیمههایی در صههنای  و رشههتهتجمهه  و راه

آهههن، نفههت و گههاز و حفههاری گویههای ها، م ههادن، فههوالد، ذوبها، کشههت و صههن تها، پتروشههیمیشهههری، شهههرداری
همههین واق یههت اسههت. اعتراضههات و اعتصههابات هماهنهه  فههرا واحههدی و فرامحلههی درحههال افههزایش اسههت. اعتصههاب 

 و پاالیشههگاه هههاده کههارگران  کههه در آن ٩٩از و پتروشههیمی در مههرداد سههال فراگیههر کههارگران صههن ت نفههت و گهه 
ترین اعتصههابات طور همزمههان دسههت از کههار کشههیدند، از برجسههتهو گههاز و حفههاری بههه  نفههت  هایشههرکت  و  پتروشیمی

گیری و سههیر ت ههاملی جنههبش طبتههه کههارگر از اعتصههابات ای اسههت کههه جهههتفههرا واحههدی و فرامحلههی و رشههته
ای را ترسههیم نمههود. در بههرق نیههز اعتراضههات سراسههری و پراکنههده بههه سههمت اعتصههابات هماهنهه  رشههته واحههدیتو

درحههال بازتولیههد اسههت. بازنشسههتگان تهههمین اجتمههاعی و م لمههان نیههز بارههها در شهه ج سرتاسههری دسههت بههه اعتههراض 
 .اندزده

های مت ههدد ون بههر خواسههتکنههد کههه افههزتجربههه جنههبش طبتههه کههارگر در دو سههال اخیههر ایههن واق یههت را اثبههات می
انههد. آزادی تشهه ج های سیاسههی طبتههه کههارگر نیههز در ایههن مبههارزات پررنهه  بودهاقتصههادی و صههنفی، خواسههت

هههای کههار، لتههو اح ههام قضههایی و پایههان دادن بههه مسههتتج و تجمهه ، پایههان دادن بههه فضههای امنیتههی در محی 
سههازی ازجملههه ان اخراجههی و لتههو خصوصیهای امنیتههی علیههه کههارگران، بازگشههت بههه کههار کههارگرسههازیپرونده

اند و بههدین شههدههایی هسههتند کههه تتریبههاً در هههر اعتصههاب و اعتههراض کههارگری بههر زبههان کههارگران جاریخواسههت
 .شده استخصلت سیاسی و ضد دولتی مبارزات کارگری تتویت

 کههارگری مبههارزات و اباتاعتصهه   بنههابراین سههرکوب و تهدیههد و اخههراج و زنههدان، نههه توانسههته اسههت کههارگران واعتبههار 
 .لبات کارگران را تنز ل دهدمطا و  مبارزات این  کیف و کم  است  توانسته  حتی نه و  سازد  خارج  صحنه از  را

 !کارگر رفتای
بههر یههو دوران رکههود سیاسههی نتطههه پایههان  ٩6مههاه این واق یت امروز بههر همگههان آش ارشههده کههه خیههزش بههزرگ دی

ای و اسههی، یههو دوران انتالبههی شههد. در تمههام ایههن دوران، مبههارزات تههودهگذاشههت و آغههازگر یههو دوران پههرتالطم سی
وقفههه ادامههه داشههته و بهها رشههد وخیزههها و موانهه  بزرگههی کههه کرونهها ایجههاد کههرد، بیرغم افتاعتصههابات کههارگری علههی

اش ال فراگیر و سراسری تههوأم بههوده اسههت. مبههارزات مسههتتیم و علنههی و حتههی ت رضههی درحههال افههزایش بههوده اسههت. 
ههها حههاد شههده ههها و پایینیروشههنی نشههان داد کههه در تحههت شههرایطی کههه تضههاد میههان باالئیبه  ٩8یام سراسری آبان  ق

توانههد بههه انفجههاری بههزرگ فرارویههد و اعتراضههات و بههه نتطههه سههتیز رسههیده اسههت هههر رویههداد بههزرگ یهها کههوچ ی می
ان« فتهه  یههو شهه ار نبههوده اسههت. ور سههازد. »پی ههار کههف خیابههان، چههه دی باشههه چههه آبهه ای را شهه لهگسههترده تههوده

اند. شهه ار »نههان، کههار، امروز عالوه بههر کههارگران، م لمههان، بازنشسههتگان، پرسههتاران، کشههاورزان نیههز وارد خیابههان شههده
فت  ها نهههاداره شورایی« کههه پههرچم آن را بخههش پیشههرو طبتههه کههارگر برافراشههت، در تمههام طههول ایههن سههال  -آزادی

هههای شههده اسههت. تودهه بل ههه بههه شهه ار و خواسههت عمههوم زحمت شههان نیههز تبدیجدر رأس مطالبات طبتههه کههارگر بههود
بهها جسههارت و قهرمههانی و ازخودگذشههتگی وارد عرصههه نبههرد رویههاروی بهها  ٩8زحمههت ش و تهیدسههت جام ههه کههه آبههان 

دار حههاکم ر یههم حههاکم شههدند، بههه مراکههز سههتم و سههرکوب و نهادهههای مههذهبی و م سسههات مههالی طبتههه سههرمایه
 ح ومههت از خههود عمیههق انزجههار و نفههرت  فت و آن را بههه آتههش کشههیدند، بههه آشهه ارترین شهه لی نهههیههورش بردنههد 

داری حههاکم را بههه نمههایش گذاشههتند. ر یم ارتجاعی جمهههوری اسههالمی، بل ههه نفههرت از تمههام نهههم سههرمایه  و  مذهبی
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د وضهه  موجههود را تواننهه خواهنههد و نمیهههای مههردم در قیههام سراسههری بههار دیگههر نشههان دادنههد کههه دیگههر نمیتوده
رغم انههد. بهههتحمج کننههد و بههرای تتییههر و دگرگههونی بنیههادی آن، بههه اقههدام عملههی و مبههارزه تهها پههای جههان روی آورده

گذشههت یههو سههال و نههیم از قیههام آبههان امهها تمههام شههواهد و مختصههات دوران پههرتالطم سیاسههی کنههون حههاکی از آن 
تمههاعی اسههت. تهها آنجهها کههه حتههی عناصههری از درون هههای شههدید اجاست که جام ههه کماکههان آبسههتن حههوادگ و ت ان

صههراحت خطههر انتههالب را هشههدار گوینههد و بههههای اجتمههاعی سههخن میطبتههه حههاکم پیوسههته از خطههرات بههروز ت ان
ای در هههیچ اند. هههیچ ارادههههای موجههود باش سههت روبههرو شههدههای طبتههه حههاکم بههرای حههج بحراندهند. تمام راهمی

ها و نیازهههای طبتههه کههارگر و سههایر زحمت شههان وجههود نههدارد. یگانههه پاسههخ سههتسههطحی بههرای پاسههخگویی بههه خوا
گری، نهههم موجههود را نجههات گری بیشههتر بههوده اسههت. امهها سههرکوب و وحشههیارتجههاع حههاکم سههرکوب و وحشههی

 .ناپذیری انتالب ایجاد نخواهد کردنخواهد داد و تتییری در اجتناب

 !کارگر رفتای
یفههه پرولتاریهها در انتههالب بسههیار مهههم و دشههوار. چراکههه تنههها طبتههه کههارگر اسههت کههه ناپذیر است و وظانتالب اجتناب

ای جههدا از هههم را دریههو جنههبش واحههد سراسههری بههه هههم پیونههد دهههد. هههای اعتراضههی تههودهتوانههد و بایههد جنبشمی
عنوان یههو نیههروی سراسههری از اقتههدار و توانههایی شهه ج دادن بههه یههو جنههبش تنههها طبتههه کارگراسههت کههه بههه

ری برخههوردار اسههت. تنههها طبتههه کارگراسههت کههه بهها متشهه ج شههدن و اسههتفاده از اشهه ال عمههده مبههارزه خههود از سراس
توانههد یههو جنههبش متحههد سراسههری بههرای سههرنگونی نمونههه مبههارزات اقتصههادی و سیاسههی عمههومی و سراسههری می

 طبتههه مبههارزه عههالی اشهه ال درون از. برسههاند ر یههم جمهههوری اسههالمی را شهه ج دهههد و انتههالب را بههه پیههروزی 
شههوند ، دولههت دار میپدیهه  کههارگر طبتههه حاکمیههت اعمههال سیاسههی هههایارگان عنوانبههه شههوراها  کههه اسههت کههارگر

گیههرد و بهها اسههتترار ح ومههت شههورایی اسههت کههه کههارگران و هههای مههردم قههرار میشههورایی در برابههر عمههوم توده
 طههی کههارگری و شههورایی آلترنههاتیو و راهاشههو گیرند. خوشههبختانه تواننههد سرنوشههت خههود را در دسههتزحمت شههان می

کههارگران و زحمت شههان بههاز و حتههی تیبیههت کههرده  درمیههان را خههود جههای انگیزیشههگفت سههرعت بهها گذشههته سههال دو
 مبههارزات ایههن جریههان در شههوراها گیههری شهه ج و کههارگری مبههارزه اشهه ال اهمیههت از امهها موضههوع ایههن اسههت.
 .کاهد نمی

اکنههون بایههد خههود را آمههاده و تجهیههز کنههد. دهی اعتصههابات سراسههری از همبنههابراین طبتههه کههارگر بههرای سههازمان
ها و صههنای  و م سسههات تولیههدی و های اعتصههاب را بایههد در تمههام کارخانههههای مخفههی کارخانههه و کمیتهههکمیتههه

های اعتصههاب در واحههدهای مختلههف، کمیتههه همههاهنگی اعتصههاب در خههدماتی ایجههاد کههرد و از پیونههد کمیتههه
ن را کههه از نیازهههای مبههرم مرحلههه کنههونی جنههبش اسههت سههازمان داد. بههدیهی اسههت کههه در مراحههج رشههته م ههییو

تههوان تشهه یالت همههاهنگی و کمیتههه اعتصههاب های مختلههف، میهای همههاهنگی رشههتهتر، بهها پیونههد کمیتهههپیشههرفته
ترین های را سههازمان داد. ایههن وظیفههه بسههیار مهههم و سههنگین بههردوش پیشههروترین و آگههاسراسههری فههرا رشههته

 ٩٩کههارگران قرارگرفتههه اسههت. نفههت نخسههتین گههام مهه ثر را در ایههن زمینههه برداشههت کههه اعتصههاب فراگیههر مههرداد 
آهههن، مخههابرات، پتروشههیمی و محصههول آن بههود. اپراتورهههای بههرق فشههارقوی، کههارگران توزیهه  بههرق، کههارگران راه

هههای اولیههه امهها مهمههی در ایههن وپرورش و برخههی کههارگران دیگههر گام کههارگران ف ههری در بخههش خصوصههی آمههوزش
ههها نیههز ها، فههوالد و سههایر بخشهههای ب ههدی ت میههج شههود. م ههادن ، خودروسههازیاند کههه بایههد بهها گام زمینههه برداشههته

 .باید در همین مسیر گام نهند

 !کارگر رفتای
ه و ها و اشهه ال مبههارزاتی مخههتص ایههن طبتهه یابی و شههیوهبا متش ج شههدن طبتههه کههارگر و کاربسههت اشهه ال سههازمان

تههوان و بایههد سههایر اقشههار زحمههت ش را حههول پههرچم طبتههه کههارگر بسههیج ورود تهثیرگذار آن به صههحنه اسههت کههه می
هههای سیاسههی را بههه پیههروزی رسههاند. جههز ایههن باشههد، تالطههم کههرد و پدیدارشههدن قیههام و انتههالب از درون تالطم

سههالح مبههارزاتی بسههیار مهههم و بُرنههده  سیاسی جام ه ولو به قیام و انتههالب منجههر شههود، قههرین پیههروزی نخواهههد شههد.
توانههد ر یههم های اقتصههادی و سیاسههی سرتاسههری اسههت کههه میطبته کارگر اعتصاب است. طبتههه کههارگر بهها اعتصههاب

طورجههدی فلههج کنههد، رهبههری تمههام جنههبش را بههه دسههت گیههرد، اعتصههاب عمههومی سیاسههی را سههازمان دهههد و را به
 .گونی نهم حاکم را فراهم سازدای و سرنبستر قیام مسلحانه پیروزمند توده

 !کارگر رفتای
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اول مههاه مههه را در همبسههتگی بهها کههارگران سراسههر جهههان ت طیههج کنههیم ، دسههت از کههار ب شههیم و بههه هههر شهه ج 
المللههی کههارگران علیههه نهههم مم ن و ابت اری این روز را گرامههی بههداریم. ازیههاد نبههریم کههه اول مههاه مههه روز اتحههاد بین

یههن واق یههت اسههت کههه بههرای نجههات طبتههه کههارگر و کههج بشههریت از شههر مصههائبی کههه داری و اعههالم اسههرمایه
 .داری به بار آورده است، راهی جز سوسیالیسم وجود نداردسرمایه

 کارگران  المللیبین  همبستگی  روز مه  ماه اول باد  خجسته
 سوسیالیسم بادزنده  آزادی  بادزنده  -داریسرمایه نهام  باد نابود

 شورایی  ح ومت باد برقرار  -سالمی  مهوریج  ر یم باد سرنگون
 ۱۴۰۰ فروردین ٢٩
====================================================== ====== 

اول ماه مــه روز جهــانی همبســتگی کــارگران خجســته و پیــروز بــاد!   ســازمان اتحــاد فــدا یان 
 خلق ایران

بسههتگی کههارگران قههرار داریههم. در ایههن روز کههارگران در در آسههتانه اول مههاه مههه ) یههازده اردیبهشههت (، روز جهههانی هم
سرتاسههر جهههان مسههتتج از مرزهههای ملههی و جترافیههایی، همبسههتگی طبتههاتی و بههین المللههی خههود را بههه نمههایش مههی 

 گذارند.
 پانههدمی  امسههال نیههز همچههون سههال گذشههته، کههارگران در شههرایطی بههه اسههتتبال اول مههاه مههه مههی رونههد کههه شههیوع

های آن، آسههیب هههای بسههیاری بههر زنههدگی، سههالمت، وضهه یت اقتصههادی، شههتلی و کههاری و پیامههد ۱٩-کوویههد 
میلیونههها انسههان در سراسههر جهههان، بخصههوی کههارگران و زحمت شههان وارد آورده اسههت. درایههن میههان، ایههران از 

 کنههد مههی بیههداد بیمههاری ایههن اثههر ومیههردر مههرگ ت ههداد  و  مبتالیههان جمله کشورهایی مههی باشههد کههه در آن نههه تنههها  
ریشههه ای  و عمیههق بحههران بسههتر بههر و تولیههدی مراکههز و ههها شههرکت از تههوجهی قابههج ت ههداد ت طیلههی بههدنبال بل ههه

 در. انههد پیوسههته بی ههران عهههیم خیههج بههه بگیههر مههزد و کههارگر هههزار صههدها اقتصههادی و اجتمههاعی از قبههج موجههود، 
 جههان کههه دادنههد نشههان گربههارهد ایههران بههر حههاکم اسههالمی و داری سههرمایه  ر یههم  سههران بحههران، ایههن بهها مواجهههه
ی نیههز بههرای بتههای حاکمیههت ضههد بشههری خههود اسههفبار شههرای  چنههین در و نههدارد ارزشههی هیچگونه آنان  برای  انسانها

بههه عبهه  مههی پنداشههت کههه  ٩8ازهههیچ جنههایتی فروگههذار نیسههتند. ح ومههت اسههالمی وحشههت زده از خیههزش آبههان 
کههه بههر مبههارزات حههق طلبانههه مههردم سههایه اف نههده و سههاله ن مههت دیگریسههت    8شیوع بیماری کووید، همچون جنهه   

مان  از ادامه رونههد مبههارزات و تجم ههات اعتراضههی طبتههات و اقشههار مختلههف جام ههه خواهههد شههد. هرچنههد در ماههههای 
 گزارشههات و اخبههار امهها بههودیم  اعتراضههی هههای گردهمههایی و تجم ههات نسههبی افههت شههاهد ویههروس، آغههازین شههیوع 

 ف ههالین وبازداشههت سههرکوب تههداوم  رغههم علههی و وامسههال گذشههته سههال مههه  مههاه  نبههی  کههه  دهنههد  مههی  نشان  گوناگون
آنههان بههه زنههدان و شههالق، حرکههات اعتراضههی کههارگران در اشهه ال گونههاگون، نههه تنههها  مح ومیههت و  کههارگری  جنبش

استمرار، بل ه از رشههد کمههی و کیفههی نیزبرخههوردار بههوده انههد. ازجملههه حرکههات بههزرگ و مهههم کههارگری مههی تههوان بههه 
نههوز از ه ایههران کههارگران آن ههه  وجههود  بهها.  کههرد  اشههاره.…و  تپههه  هفههت  هپ ههو،  نفههت،  صن ت  پتروشیمی،  در  صاباتاعت 

حههق برخههورداری از تشهه لهای سراسههری مسههتتج محههروم هسههتند امهها اعتصههاب سراسههری و هماهنهه  در پتروشههیمی 
عتراضههات و صههن ت نفههت نشههانگر رشههد و ارتتههاء سههط  مبههارزات کههارگران مههی باشههد. گسههترش تجم ههات و ا

هماهنهه  بازنشسههتگان و مسههتمری بگیههران در متابههج مجلههس شههورای اسههالمی، اداره کههار و سههازمانهای تههامین 
اجتمههاعی در تهههران و بسههیاری از شهههرهای دیگههر در ماههههای اسههفند و فههروردین نیههز نمونههه دیگههری از تههداوم و 

ابق و بازنشسههتگان کنههونی، مههی وسههی  ترشههدن مبههارزات حههق طلبانههه وعههدالت جویانههه کههارگران و مزدبگیههران سهه 
 باشد.

در سههال گذشههته سههرمایه داران و دولههت حههامی آنههان عههالوه برادامههه ت ههرض بههه ابتههدایی تههرین حتههوق انسههانی 
 باشههد، مههی م یشههتی سههبد واق ههی هزینههه چهههارم  یههو از کمتههر کههه دسههتمزدی” وحههداقج تصههویب کههارگران، بهها 

 دلیههج بههی. کردنههد  تحمیههج  آنههان  هههای  خههانواده  و  بگیههران  زدمهه   کههارگران،  بههر  را  شدیدتری  محرومیت  و  فتر  گرسنگی،
ن و زحمت شههان فریههاد زدنههد کههه خطههر ابههتال بههه بیمههاری کوویههد واحتمههال کههارگرا  تجم ههات،  از  بسیاری  در  که  نیست
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مرگ بر اثر آن، مههان  از تجم ههات وبیههان خشههم و اعتراضشههان بههه وضهه یت کنههونی و سههتم هههایی کههه بههر آنههان مههی 
که شههرای  زنههدگی و م یشههتی کههه خههود و خههانواده هایشههان در آن بسههر مههی برنههد نههوعی مههرگ  رود، نخواهد شد چرا
 تدریجی می باشد!

طههی ایههن اعتراضههات، کههارگران و زحمت شههان خواسههته هههایی همچههون حههق ایجههاد تشهه ج هههای مسههتتج و 
سراسههری، افههزایش دسههتمزد ههها و مسههتمری بازنشسههتگی ، طههرح ی سههان سههازی مشههاغج، پایههان دادن بههه 

 شههیوع شههرای  در بخصههوی مناسههب، درمههانی ام انههات و بیمههه پوشههش از برخههورداری. …ادادهههای موقههت وقر
 کوویههد بیمههاری بههه انسههان هههزاران روزانههه کههه شههرایطی در  فسههار گریختههه کرونهها، را مطههرح کههرده و مههی کننههد.ا

 امههروزین تهایخواسهه  جملههه از واکسههن  مبتال شههده و صههدها نفههر جههان خههود را از دسههت مههی دهنههد دسترسههی بههه۱٩
نه اول مههاه مههه، تشهه ج هههای آسههتا در اینههرو از هههم. باشههد مههی. … و بازنشسههتگان م لمههان، زحمت شههان، و  کارگران

تشهه ج  ٩مسههتتج، واکسیناسههیون رایگههان را در راس اولویههت هههای عاجههج خههود قههرار داده انههد. در همههین راسههتا 
 ضههرورتِ و ایههران در کرونهها” ویههروس بهها »مههرگ تههداوم  کههارگری، م لمههین و بازنشسههتگان، بیانیههه ای بهها عنههوان ”

صههادر کههرده انههد. ایههن تشهه ج ههها ضههمن ضههرورت  خههود!”  هایمسهههولیت  اجههرای  در  حاکمیههت  توجهیبی  به  اعتراض
 بهها درمتابلههه ح ومههت مسهههولین تههوجهی بههی و کفههایتی بههی  و  نادرسههت  هههای  شههیوه  و  سیاسههتها   اعتراض عمومی بههه

 و عمههومی فههوری، واکسیناسههیون مطالبههه بههرای مههردم  بردخههالتگری  وز،از آغههاز تهها بههه امههر ۱٩- کوویههد بیمههاری
 کرده اند.  تاکید  واستاندارد،  رایگان

  عمههومی”، و ومشههترک کههاالی بههه سههودجویانه” و وتجههاری کههاالی یههو از واکسههن تبههدیج بههه اعتتههاد ضههمن مهها 
 ح ومههت کههردن وادار ایبههر مههردم  مختلههف اقشههار و طبتههات همگههانی و مشههترک اعتههراض کههه بههاوریم ایههن بر  عمیتا
کسیناسههیون عمههومی و رایگههان، تنههها راه وا جملههه از کرونهها شههیوع بحههران بهها متابلههه در خههود وظههایف  حداقج  انجام   به

 .باشد  می  میرها و  مرگ و  بیماری افزون  روز گسترش از جلوگیری  برای

 و کههارگران تمههامی هبهه  را  سههازمان اتحههاد فههدائیان خلههق ایههران اول مههاه مههه روز جهههانی همبسههتگی کههارگران
بههاد مههی گویههد. مهها ب نههوان  خجسههته ایههران در  زحمت شههان و کههارگران بخصههوی و جهههان سرتاسههر در زحمت شههان

سههازمانی چهه  و سوسیالیسههت، خههود را همههراه ثابههت قههدم و در کنههار کههارگران و زحمت شههان مههی دانههیم و قاط انههه و 
 پیگیرانه از خواستهای برحق آنان پشتیبانی می کنیم.

 ه باد اول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگرانزند

 سرنگون باد ح ومت »جمهوری اسالمی«

 زنده باد تش الت مستتج، رزمنده و سراسری طبته کارگرایران

 زنده با د آزادی و دم راسی

 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 

 ٢۰٢۱آوریج  ٢6/  ۱۴۰۰اردیبهشت   6دوشنبه 

====================================================== ====== 
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اعالمیههۀ کمیتههۀ مرکههزی حههزب تههود  ایههران بههه مناسههبت اول مههاه روز جهههانی کههارگر! کههارگران، زحمت شههان، 
عههدالتی ر یههم اسههتبدادی بازنشستگان، دانشههجویان، جوانههان، دسههت در دسههت هههم بههرای رهههایی مههیهن از سههتم و بی

 !خجسته باد صدمین سالگرد برگزاری جشن اول ماه مه در ایرانو ضدمردمی حاکم ب وشیم! 

 !کارگران و زحمتکشان ایران
 

اردیبهشههت، او ل مههاه مههه، روز جهههانی کههارگر را بههه شههما صههمیمانه   ۱۱  فرارسههیدن  ایههران  تههوده  حههزب  مرکههزیکمیته  
از سههه میلیههون گویههد. سههالی کههه گذشههت سههالِ دشههوارِ شههیوع همگههانی ویههروس کرونهها، نههابودی بههیش شههادباش می

انسان در جهههان کههه اکیری ههت آنههها از طبتههات زحمههت ش و محههروم بودنههد، و تشههدید فشههارهای کمرشهه ن اقتصههادی 
پی ر های غههولبر گُرد  کههارگران و زحمت شههان در سراسههر جهههان بههود. در سههالی کههه گذشههت، در حههالی کههه شههرکت

عهههیم میههان فتههر و ثههروت هههر روز اب ههاد داری جهههان میلیاردههها دالر بههه ثههروت خههود افزودنههد، در   سههرمایه
تری یافههت. فتههر مطلههق و عههدم دسترسههی صههدها میلیههون انسههان بههه کههار، ماسهه ن، بهداشههت و آمههوزش، در گسههترده

داری انحصههاری جهههانی اسههت. بهها وجههود ایههن، زیسههت، حاصههجِ حاکمی ههت سههرمایهآمیز محی کنههار نههابودی فاج ههه
گرایانههه گههرا و ضدانسههانی را یگانههه راه واق ش دارنههد ایههن نهههام واپسداری تههالپردازان و مههداف ان سههرمایهنهریههه
میلیههون نفههر ٧۰۰وزه بههیش از امههر مت حههد، ملههج سههازمان آمههار ترینتههازه اسههاس بههر. بدهنههد نشههان بشری جام ه  تحو ل

 میلیههارد نفههر از جم ی ههت۱٫8برنههد، و بههیش از در جهههان، ی نههی ده درصههد جم ی ههت جهههان، در فتههر مطلههق بههه سههر می
 .گیرنددالر در روز مزد می  ۱٫٩جهان کمتر از 

ر ضههد بهه   جهههان  زحمت شههان  و  کههارگران  مبههارزهبزرگداشت او ل ماه مه در چنههین شههرایطی، تهکیههد بههر ضههرورت ادامههه  
 از بههیش ها،نشههیب و فههرازداری انحصههاری اسههت کههه بهها وجههود همههه وی ه سههرمایهداری جهههانی، و بهههنهههام سههرمایه

شههود. سههال اسههت کههه مراسههم او ل مههاه مههه در جهههان برگههزار می  ۱٣٢  امسههال،.  اسههت  کمحهها  جهان  بر  است  سده  یو
 دو م، انترناسههیونال، در جریههان برگههزاری نخسههتین کنگههره ۱88٩ایههن سههن ت بههزرگ و پُراهمی ههت انتالبههی در  وییههه 

اجی کههارگران خههونین پی ههار خههاطره کنگههره، ایههن خههالل در.  شههد  گذاریپایه  -آن از پههیش سههال سههه در شههی اگو نسهه 
ههها و تهها کنههون، بهها وجههود مخالفت ۱88٩گرامههی و بههزرگ داشههته شههد. از  وییههه  -۱886 مههه مههاه او ل روز در ی نههی
سههاله سههالروز ایههن حرکههت کههارگریِ بههه خههون کشههیده شههده، بهها مضههمون اعههالم داری، همههههای سههرمایهممان ت

 گرامههی همچنههان و اسههت هشههد داشههته بههزرگ جهههان سراسههر در کشههورها،همبسههتگی جهههانی زحمت شههان همههه 
 شود.می  داشته

 !کارگران و زحمت شان ایران 
مصههادف بهها صههدمین سههالگرد برگههزاری روز جهههانی کههارگر در کشههور مهها اسههت. نخسههتین گردهمههایی روز   ۱۴۰۰سال  

ها و فراخههوان وشههورای مرکههزی فدراسههیون سههندی ای کههارگری”، در ابت ار کمونیسههتجهههانی کههارگر در ایههران، بههه
هههزار کههارگر و نیههز 8 ،سههال آن در ایههران کههارگرخورشههیدی برگههزار شههد. بهها وجههود رشههد محههدود طبتههه  ۱٣۰۰سههال 

سههندی ا گههرد آمههده بودنههد، نخسههتین مراسههم او ل مههاه مههه در ایههران را تههدارک دیدنههد و  ۱6کارکنههان اداری کههه در 
ش ادامههه داشههت. در سههال وبههیکم ۱٣۱۰تهها  ۱٣۰۰های دهی کردنههد. برگههزاری مراسههم او ل مههاه مههه در سههالسههازمان
 صههن ت کههارگران اعتصههاب. بودنههد مراسههم ایههن سههابتهبی و گسههترده برگههزاری، شهرهای مت ههد د ایههران صههحنه ۱٣۰8
هایشههان، رسههمی ت شههناخته شههدن تش  جای بخشههید. کههارگران اعتصههابی در آبههادان، بهایههن روز بُ ههد تههازه  بههه  نیههز  نفت

 .شدند  خواستار  را کارگر  روزمنزله  او ل ماه مه به  رسمی ت شناخته شدنت یینِ حداقج مزد، و به
رونههد تشهه یج وشههورای مرکههزی  در. کههرد  پیههدا  نههوینی  کیفی ههت  کههارگر  طبتههه  مبههارزه  ایههران،در پی تهسیس حزب توده  

های دهتههانی در اطههراف تهههران و ، و بنیادگههذاری نخسههتین ات حادیههه۱٣٢۰های کههارگران ایههران” در اسههفند ات حادیههه
 مبههارزات در بههدیلیبی کننههدهرهبری نیههروی بههه ایههران، حههزب تههوده ۱٣٢٢های کشههور در خههرداد برخههی اسههتان

، بهها شههرکت ۱٣٢۵اردیبهشههت  ۱۱وز جهههانی کههارگر در ایههران در ر برگههزاری. شههد تبههدیج کشههور دهتههانی-کههارگری
 بههرای ارزهمبهه  در زحمت شههان و کههارگرانیافته هههزار کههارگر در سراسههر ایههران، نتطههۀ عطفههی در شههرکت سههازمان٧۰۰

 دگرگههون کل یبههه ب ههد هایدهههه بههرای بل ههه دوران، آن در تنهانههه را مهها کشههور سیاسههی فضههای کههه بههود حتوقشههان
 جنههبش از مهها، مههیهن م اصههر تههاریخ سههازدوران هههایتحو ل تههرینمهم در زحمت شههان و کههارگرانرزه مبهها نتههش. کههرد

و مبههارزه بهها ر یههم  ۵٧ بهمههن شهه وهمند انتههالب نبههرد سههنگرهای در حضههور تهها نفههت، صههن ت شههدن مل ههی مردمههی
کههارگر ایههران و  طبتههه مبههارزه حیههاتی اهمی ههت نشههانگر اخیههر،فتیههه در نزدیههو بههه چهههار دهههه کارگرسههتیز والیت
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اجتمههاعی کشههورمان اسههت. حههزب تههود  ایههران همههواره تهکیههد کههرده -زحمت شههان در راه بهبههود وضهه ی ت سیاسههی
 ح ومههت ضههد بههر عمههومی مبههارزه عرصههه در کههارگر طبتهههیافته زماناست که اکنون نیز بههدون حضههور نیرومنههد و سهها

نههبش مردمههی در راسههتای حههاکم شههدن مههردم بههر ج هایخواسههت تحت ههق بههه تههواننمی حههاکم، ضدمردمی  و  استبدادی
 .بین بودسرنوشت خود خوش
 !کارگران و زحمت شان

های ا بههود. بههه دلیههج سیاسههتگیری ویههروس کرونهها در مههیهن مهه بار همهههسههالی کههه گذشههت سههال پُههردرد و فاج ههه
تههن و ابههتالی بههیش از  هههزار هههاده جههان قیمههت بههه کنههون  تهها  گیریهمههه  ایههن  فتیه،والیت  ر یمبار و نابخردانه  فاج ه

تمههام شههده اسههت. رکههود چشههمگیر اقتصههادی کشههور،  ۱٩-میهنههان مهها بههه بیمههاری کوویههدمیلیههون تههن از همدو و نیم
هههای ضدانسههانی تحریم -وی ه در میههان نسههج جههوان کشههوربههه -یلیههونیبسته شدن صههدها واحههد تولیههدی، بی ههاری م 

 بههر ر یههم سههران و پاسههداران  سههپاه  مافیههاییهههای ح ههومتی و سههلطه  امپریالیسم آمری ا، فسههاد فراگیههر در سراسههر نهاد
 بسههیار شههرای  مجمههوع در شهههروندان، ضههد بههر ح ومههت فزاینههده و گسههترده ظلههم و ت ههد ی کنههار در کشههور، اقتصههاد
 بههه ازپههیشبیش و روز هههر را جام ههه کههه اسههت آورده  وجههود  بههه  مهها  مههیهن  مههردم   قههاط   اکیری ت  برای  را  فرساییطاقت

 .کندتر میرگ نزدیوبز انفجارهای
میلیههون تومههان در ۱۱برای نمونه، در شرایطی کههه خهه  فتههر بههر اسههاس ت ریههف نهادهههای جمهههوری اسههالمی م ههادل 

اصههطالح نماینههدگان ، نماینههدگان دولههت و کارفرمایههان و به۱٣٩٩ند اسههف ۴مههاه اسههت، بههر اسههاس گههزارش ایلنهها، روز 
اسههفند، حههداقج  ٢٣گههذاری کردنههد. روز هههزار تومههان نرخ8٩۵میلیههون و 6کههارگری، سههبد م ههاش خههانوار متوسهه  را 

هههزار تومههان ت یههین شههد، ی نههی رقمههی کمتههر ۱٩۰میلیههون و  ۴درصههد افههزایش،  ٣٩، بهها  ۱۴۰۰مزد کارگران برای سههال  
اش یههو خههانوار متوسهه  و نزدیههو بههه چهههج درصههد زیههر خهه  فتههر ت ریههف شههده از سههوی نهادهههای از سههبد م هه 

 .جمهوری اسالمی
 نمههایش برگههزاریواق ی ت ایههن اسههت کههه هشههت سههال پههس از روی کههار آمههدن دولههت حسههن روحههانی، و در آسههتانه 

 هاییوعههده همههه فبههرخال روحههانی امیههد” و وتههدبیر دولههت ایههران، در جمهوریریاسههت انتخابههات دوره سههیزدهمین
تحت ههق حتههوق  راه  در  میبتههی  و  اساسههی  گههام   هههیچ  تنهانههه  بههود  کههرده  بینههیپیش  مهها  حههزب  کههه  طورهمههان  داد،می  که

های گونههاگون کههارگران و زحمت شههان برنداشههته اسههت، بل ههه امههروزه وضهه ی ت زحمت شههان مههیهن مهها در عرصههه
 .رو شده استهایی تازه روبتر شده و کار و زندگی آنها با دشواریوخیم

 !میهندیده  کارگران و زحمت شان مبارز و رنج
 ضههد بههر شههما فزاینههد  و پیگیههر، آگاهانههه،های اخیههر، شههاهدِ گویههایی از مبههارزه سالی کههه گذشههت نیههز همچههون سههال

 مبههارزه سههازی،خصوصی علیههه آذرآب و هپ ههو، تپ ههه،هفت کههارگران مههداوم  مبههارز . بههود فتیهههوالیت کارگرسههتیز ر یههم
 و تولیههدی هایکارخانههه م ههادن، کههارگران کشههور، آهههنراه و بههرق کههارگران نفههت، صههن ت مههوق تی نکههارگرا

 و انسههانی مههزد دریافههت بههرای و کههار نیههروی دل ههاالن کارگیریبههه علیههه پرسههتاران و م ل مههانارزه مبهه  ها،شهههرداری
 تبههدیج فتیهههوالیت یههمر  بههرای جههد ی چالشههی بههه کشههور، بازنشسههتگان پیگیههر مبههارزه خصههویبه و شههتلی، امنی ههت
 .است  شده

ر ماهی ههت دولههت و حههاکمی تی اسههت نشههانگ اخیههر هایسههال در شههده اعمههالهای کارگرسههتیز و سههرکوبگرانه سیاسههت
 در اشطبتههاتی منههاف  و اسههت کشههور رانتههی و سههاالردیوان داریسههرمایه و تجههاری داریسههرمایهکالنکههه نماینههده 

 هایتشهه  ج رهبههر و ف  ههال هههاده حاضههر حههال در. اسههت کشههور زحمت شههان و کههارگران منههاف  بهها ناپذیرآشههتی تضههاد
برنههد. سههر میهای ر یههم بهمههد تِ قضههایی در زنههدانهههای طوالنی مح اسههاس بههر کشههور، در قههانونی کههارگری

هههای گسههترده های اخیههر، ضههمن دسههت زدن بههه اعتراضکههارگران و ف  ههاالن حتههوق سههندی ایی در کشههور، در سههال
 دادن تتییههر بههرای ر یههم شههدهحساب هههایشههان را بهها تالشی ضههدکارگری ر یههم، مخالفههت خودهابههر ضههد سیاسههت

 المللههیبین  سههازمان بنیههادین هاینامهههانههد، و رعایههت حتههوق سههندی ایی بههر مبنههای متاولهاعههالم کرده  نیههز کار  قانون
و حههق اعتصههاب و اجتمههاع  هههای سههندی اییرا کههه نههاظر بههر حتههوق و آزادی ٩8و  8٧ هاینامهههمتاوله وی هبههه -کههار

 .انداست، خواستار شده
 !کارگران، زحمت شان، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان

ازپههیش تنها بههرای اکیری ههت قههاط  شههما، بل ههه بههرای بخههش بزرگههی از نیروهههای حاکمی ههت نیههز ایههن واق ی ههت بیشنههه
 و گسههترده بحههران در کشههور، رد اقتصههادیکننههده فتیههه افههزون بههر بحههران فلجروشههن شههده اسههت کههه ر یههم والیت



119 

 

ران از طریههق بازگشههایی راه مههذاکره ایهه   اسههالمی  حاکمی ههت.  زنههدمی  وپادسههت  نیههز  سیاسههی-نهههری  ورش ستگی  عمیق
، ۱۴۰۰جمهوری خههرداد های رأیِ نمههایشِ انتخابههاتِ ریاسههتبهها آمری هها و همچنههین کشههاندن مههردم بههه پههای صههندوق

کنههد. ای مشههروعی ت و متبولی ههت مردمههی تههالش میکههردن ذر ه وپااش و دسههتشههدههای سُستبههرای تیبیههت پایههه
خاطر وجههود ال ههاده در کشههور بهههکننههد کههه اگههر وضهه ی ت فوقشههماری از سههران ر یههم ایههن واق یههت را ان ههار نمی

مههاه و آبان ٩6مههاه گیری ویههروس کرونهها نبههود، ایههن ام ههان نیرومنههد وجههود داشههت کههه همچههون رویههدادهای دیهمه
انههدیش و کشههور، ایههن روزههها نیههز مههردم بههه طههور گسههترده علیههه ظلههم و اسههتبداد ر یههم تاریو در صههدها شهههر ٩8

 .خواستندضدمردمی والیی به پا می
 همچنههین و ح ومههت، سههران دیگههر و ایخامنههه علههیشههده خورشههیدی بهها مانورهههای حساب ۱۴۰۰آغههاز سههال 

 و بین”واقهه  طلبواصههالح نتههاب پشههت در اینههان. شههد آغههاز حههاکم  اسههتبدادی  ح ومههت  شههرمگین  مههداف ان  از  شماری
جمهوری شههدند. ان نهههام” در انتخابههات ریاسههتومخالفهه  حت ههی همههه” وشههرکت خواهههان کشههور” آینههده نگههرانِ وچهه ِ

 جام ههه کههردن دلخههوش و مهها زدهبحههرانیافته بههرای سههرگرم کههردن جام ههه  هههای سههازماناین روند، بخشههی از تالش
 .ماست  میهن  در  دینی  استبداد هایپایه  تح یم هدفش  انتها در که  است ثمریبی هایتحو ل به

 شههده بیههان مههیهن خههواهآزادی و مل ههی نیروهههایطور که در فراخههوان اخیههر کمیتههۀ مرکههزی حههزب مهها بههه همههه  همان
 ر یههم  کههه  ایمرسههیده  مشههترک  درک  ایههن  بههه  اخیههر  هایدهههه  نشههیب و پُرفههراز  هایتجربههه  و  مبارزه  روند  در  وما:  است
 آن اصههلی کههارگردان کههه ایشههده مهندسههی انتخابههات بههه داشههتن امیههد چشههم و اسههت ناپذیراصههالح فتیهههوالیت
توانههد گرهههی از وضهه ی ت بحرانههی موجههود بههاز کنههد، بل ههه در واق ی ههت امههر، تنها نمیای و رهبری سپاه اسههت، نهههخامنه

 وضهه ی ت هعلیهه  هههاتوده خشههم آتههش فرونشههاندن منهوربههه ح ومههت سههرانیههاری رسههاندن بههه تههالش مذبوحانههه 
طور کههه سههتبدادی کنههونی، همههانا و انحصههارطلب ر یههم در آزاد انتخابههات برگههزاری انتهههار. اسههت کنههونی بارفاج ههه
 ”.نیست حاکم  استبدادی  ر یم  عمل رد  و  ماهی ت با همخوان  است، داده نشان  اخیر هایسالتجربه 

 !کارگران و زحمت شان مبارز ایران
نشههان داد کههه جنههبش رشههدیابنده  ۵٧ه پیههروزی رسههاندن انتههالب بهمههن سهههم ت یههین کننههد  طبتههه کههارگر در بهه 

 منسههجم، مشههترک،فتیههه، در کنههار شههما تههوان آن را پیههدا خواهههد کههرد تهها بهها مبههارزه یم والیتر   ضد  بر  مردم   عمومی
 خصههویبه و کارمنههدان، و کههارگران سراسههری اعتصههاب. بههردارد پهها پههیش از را سههد ی هههر بتوانههد یافتهسههازمان و

، سههرانجام ر یههم شاهنشههاهی را در هههم ش سههت. در مسههیر حرکههت و عمههج ۵٧ سههال در نفههت صههن ت رانکههارگ
 تردیههدبی مهها، مههیهن زحمت شههان و کههارگرانشههده ریزیجنههبش مردمههی کنههونی، بهها همیههاری و ات حههاد عمههج برنامه

 .داشهههت آمهههادگی مبهههارزه ایهههن بهههرای بایهههد. شهههد خواههههد عملهههی نیهههز فتیههههوالیت مسهههتبد ر یهههم فروپاشههی
اش، در سیاسههی-ی ههت اجتمههاعیماه  بههه  بنهها  ایههران،  زحمت شههان  و  کههارگر  طبتههه  منههاف   مههداف   حههزب  ایران،حزب توده  

اش، همههواره در کنههار شههما کههارگران و زحمت شههان بههوده و پی ههار طههول نزدیههو بههه هشههتاد سههال تههاریخ مبههارزاتی
 کههارگر طبتهههشههده تین و پایمالههها همههواره بههرای تحت ههق حتههوق راسهه ایکههرده اسههت و همچنههان خواهههد کههرد. توده

کننههد. حههزب مهها انههد و میانههد و بههه ایههن رزم افتخههار کردهدهرزمی آنههها همههدوش مههیهن زحمت شههان دیگههر و ایههران
ها و کههارگران رزمنههده و انتالبههی و آگههاهی همچههون وارطههان کنههد کههه در صههفوف آن، سندی الیسههتافتخههار می

پور تبریههزی، حسههن جاللههی و بسههیاری دیگههر لههی شناسههایی، و حسههینسههاالخانیان، علههی اُمیههد، محم ههد جانجانیههان، ع
هایی درخشههان از رزمنههدگی، شهههامت، اخههالق انتالبههی، و انههد و نمونههههههای مانههدگار مبههارزه کردهاز ایههن چهره

 اند.ازخودگذشتگی را در تاریخ جنبش انتالبی و کارگری میهن ما، برای مبارزان آینده آفریده
بش جنهه  بهها صههداهم بیاییههد جهههان، کههارگران همههه همبسههتگی روز کههارگر، جهههانیِ روز بزرگداشههتدر آسههتانه  

رفهه ِ  ف ههری، و یاههدی زحمت شههانامنی ههت شههتلی و مههزد و مزایههای شایسههته بههرای همههه    سندی ایی جهههانی، خواهههانِ
 در آزادی ف الی ههت سههندی ایی و حههق تشهه  ج برنههد،تب ههی  نسههبت بههه کههارگران زن، کههه از سههتمی دوگانههه رنههج می

 درنهه  بههه پیگههرد و حههبس، و سههرکوب ف  ههاالنپایههان دادن بی های کههارگری مسههتتج،سههندی اها و ات حادیههه
کوشههش در راه صههل  و پیشههرفت و همبسههتگی  سیاسههی، زنههدانیانقیدوشههر  همههه آزادی فههوری و بی سههندی ایی،

 .بشویم  جهانی فارغ از استیمار المللی، وبین
 و اسههتبداد، ارتجههاع، واحههد صههف متابههج در را ضههددی تاتوری وسههی بیاییههد دسههت در دسههت ی ههدیگر، جبهههه 

 دموکراتیههو، هههایآزادی دموکراسههی، بههه یافتندسههت بههرای را راه والیههی،  ر یههم  طههرد  بهها  و  کنههیم  پهها ی بههرگرایواپس
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 پیههروزی نویههدبخش  ایههران،  کههارگر  طبتههه  قهرمانانههه  مبههارزه  قههرن  یههو  بههه  نزدیههو  تاریخِ.  بگشاییم  اجتماعی  عدالت  و
 .است  استبداد و  ارتجاع  ضد بر خلق  تردیدبی و  یینها
 !جهههان سراسههر زحمت شههان و کههارگرانجویانههه فرخنههده بههاد او ل مههاه مههه، روز جهههانیِ کههارگر، روز همبسههتگیِ رزم  

 همههه و کههارگری جنههبش باختگههانجان تابنههاکمانههدگارباد خههاطره  !ایههراندرود بههه کههارگران و زحمت شههان رزمنههده 
پیههروز بههاد مبههارز  کههارگران و زحمت شههان ایههران بههرای تهههمین منههاف  صههنفی و  !مههیهن زادیآ راه باختگههانانج

 صههل ، آزادی،  بههرای  و  فتیهههوالیت  ر یههم  طههردِ  راه  در  خلههقپیههروز بههاد مبههارزه    !سیاسی علیههه اسههتبداد مههذهبی حههاکم
 !اجتماعی  عدالت و  استتالل

 ایران توده حزب مرکزیکمیته  
 ۱۴۰۰اردیبهشت  ٧

 ====================================================== ====== 

 خجسته باد اول ماه می روزجهانی گارگر 
 

با تبریو یههازدهم اردیبهشههت روز جهههانی کههارگر بههه تمههامی کههارگران و 
زحمت شان میهنمان و دفههاع از خواسههت هههای بههر حههق آنههان، حمایههت و 

عههدالت پشههتیبانی خههود را از مبههارزات پیگیههر آنههان بههرای رسههیدن بههه 
 .اجتماعی، رف  ستم و ش اف طبتاتی و آزادی اعالم می کنیم

هــواداران داخــل   -سازمان فدا یان خلــق ایــران )اکثریــت(
 کشور، گروه خرداد

اول مههاه مههه )برابربایههازدهم اردیبهشههت(، هرسههال، روزنمههایش اتحههاد 
گههارگران وتمههام زحمت شههان جهههان علیههه ظلههم وسههتم وهمبسههتگی 

سههرمایه داری اسههت. درایههن روزکههارگران و حتههوق بگیههران بههه همههراه سههایر زحمت شههان در همههه کشههورهای جهههان 
بههه اشهه ال مختلههف وازطریههق برگههزاری راهپیمههایی هههای سراسههری، تشهه یج میتینهه ، جلسههات سههخنرانی وبحهه  

دسههتاوردهای حاصههج ازمبههارزات طههوالنی ومتحههد طبتههه کههارگر و وگفتگههو،عزم وقدرتمنههدی خههود را بههرای حفهه  
ت میههق مبههارزه بهها زیههاده خههواهی هههای نهههام سههرمایه داری، لههزوم بههازنگری در نهههام حتههوقی مال یههت برعوامههج 
ومناسبات تولید وایفای نتههش جههدی و مههوثر در سههاختار مههدیریت و رونههد تولیههد و توزیهه  ثههروت اجتمههاعی بههه نمههایش 

و ضههرورت متابلههه بهها پیامههدهای نههاگوارآن  ۱٩گذشههته وبههه ویهه ه امسههال امهها پانههدمی بیمههاری کویههد می گزارند. سال  
برای بشریت و بههه ویهه ه طبتههه کههارگر موجههب شههده اسههت تهها کههارگران و زحمت شههان نتواتتههد همچههون سههال هههای 

مههاه مههی امسههال  گذشته مراسم بزرگداشت ایههن روز را، آنگونههه کههه شایسههته آن اسههت، برگزارکننههد. بهها ایههن حههال اول
نیههز کههارگران سراسههرجهان همههراه بهها سههایر زحمت شههان متناسههب بهها شههرای  و محههدودیت هههای موجههود، ایههن روز 
بزرگ را جشن گرفتههه و بههار دیگههر خواسههت ههها و مطالبههات خههود را بههرای برقههراری عههدالت، آزادی و کههاهش شهه اف 

 طبتاتی اعالم خواهند کرد.

نمههان وهمچنههین بخههش وسههی ی از اقشههار میههانی جام ههه کههه تحههت تههاثیر در ایههران نیزکههارگران و زحمت شههان میه
سیاست هههای نابخردانههه و ناکارآمههدی تصههمیم گیههران و مههدیران اجرایههی و سههپردن منههاب  کشههور بههه مشههتی چپههاول 
گروبانههد هههای مافیههایی و همچنههین پیامههدهای ویرانگههر ناشههی از تحههریم هههای ظالمانههه غههرب و در راس آن ههها 

دترین فشههارهای م یشههتی قراردارنههد، مراسههم بزرگداشههت اول مههاه مههی را، علیههرغم مخالفههت و آمری هها، زیههر شههدی
ممان ههت متامههات جمهههوری اسههالمی، باشهه وه تههر از سههال هههای قبههج و بهها اسههتفاده از شههیوه هههای متتضههی و مههوثر، 

 برگزارخواهند کرد.  ۱٩متناسب با شرای  حاد پاندمی بیماری کوید 

https://www.kar-online.com/taxonomy/term/6002
https://www.kar-online.com/taxonomy/term/6002
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ت مههوازین بهداشههتی و آگههاهی از برخههورد بههی رحمانههه نیروهههای امنیتههی ر یههم بهها بهها در نهرگههرفتن ضههرورت رعایهه 
تجم ههات کههارگری، الزم اسههت بههه مناسههبت پاسداشههت روز جهههانی کههارگر، کههارگران و زحمت شههان میهنمههان 

 و علههج و م یشتشههیان دشههوار خواسههت ههها و مطالبههات عاجههج خههود را بهها صههدور بیانیههه، اطالعیههه و تحلیههج شههرای  
 نشههر قههانونی، و رسههمی مطبوعههات در درج مجههازی، اجتمههاعی هههای شههب ه طریههق از آن، تشههدید و دایشپیهه  عوامههج
 آن ام ههان کههه زمههانی و م ههان هههر در منههاظره و سههخنرانی جلسههات برگههزاری و کههار هههای محههی  در جههزوه و برگههه
 برسانند. کشور  مسهولین و  ی دیگر گوش به باشد، فراهم

 ه کارگروسایرمزدوحتوق بگیران ایران در شرای  کنونی عبارتند از:اصلی ترین خواستها و مطالبات طبت

بااسههتفاده از واکسههن هههای  ۱٩دراولویههت قرارگههرفتن واکسیناسههیون سراسههری کههارگران علیههه بیمههاری کوویههد  -
 م تبر و به صورت رایگان،

 نسانی،برقراری حتوق و مزایای کاری متناسب با نرخ تورم و تامین یو زندگی شایسته کرامت ا -

گسههترش پوشههش خههدمات بیمههه ای، بهداشههتی و درمههانی و بازنشسههتگی بههرای تمههام کههارگران و کارکنههان کلیههه  -
 واحدهای تولیدی و خدماتی،

 کمو به تامین مس ن مناسب، -

 رف  تب ی  نسبت به کارگران زن و من  کار کودکان، -

 ری،آزادی برخورداری ازتش ج سددی ایی و اتحادیه های مستتج کارگ -

 برخورداری از حق اعتصاب و برگزاری تجم ات، -

 عتیدتی و ف االن مدنی.  -آزادی فوری و بدون قید و شر  ف الین کارگری در بند، زندانیان سیاسی -

بهها تبریههو یههازدهم اردیبهشههت روز جهههانی کههارگر بههه تمههامی کههارگران و زحمت شههان میهنمههان و دفههاع از خواسههت 
تیبانی خههود را از مبههارزات پیگیرآنههان بههرای رسههیدن بههه عههدالت اجتمههاعی، رفهه  سههتم های بر حق آنان، حمایت و پشهه 

 و ش اف طبتاتی و آزادی اعالم می کنیم.

 زحمت شان و کارگران  همبستگی و  پیوند باد  مستح م 

 سراسری کارگری مستتج های  یه اتحاد  ایجاد سوی به  پیش 

 ج کشور هواداران داخ -ن فدائیان خلق ایران)اکیریت(سازما   

 ۱۴۰۰.۰٢.۱۰ خرداد گروه  

------------------------------------------------------------------ 
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 جهان خجسته باد اول ماه مه روز نمایش اتحاد کارگران سراسر

 (کارایران)توفان حزب

 روزگار شود نابود ی سره       کار به تن ندهی گرتودوروزی            
 

ش ازصدوسههی سههال اسههت کههه درسراسههر جهههان، اول مههاه مههه طبته کارگر بی
دارد. تهههاهرات کههارگران شههی اگو دراول مههاه این روزتههاریخی را، گرامههی مههی

توسهه  پلههیس سههرمایه بههه خههاک وخههون کشههیده شههده ولههی   ۱886مه سههال  
ای نبهههرداین کهههارگران محونگشهههته واول مهههاه مهههه بهههه جلهههوه  خهههاطره

ردیههد. درایههن گ بههدل رسراسههرجهاند پرولتاریهها المللههی بههین ازهمبسههتگی 
داری جهههانی کوشههش بسههیار کههرد تهها ایههن روز را از میههان  مههدت سههرمایه

داری ازاتحهههاد و همبسهههتگی و تشههه ج  بهههردارد، زیهههرا ههههراس سهههرمایه
پرولتاریاست. آنجا که ایههن دسیسههه بهها متاومههت کههارگران روبههرو شههد، بههراین 

از نههام کههارگر عیههان روز، روز کار نههام نهههاد و بهها ایههن عمههج وحشههت خههود را  
 .ساخت

دراول ماه مه کههارگران همههه کشههورها سههوای رنهه ، ملیههت و مههذهب بههرای رسههیدن بههه زنههدگی آگاهانههه خههویش در 
 دواردوی جهههانی روز درایههن و دارنههد مههی گرامههی روزرا ایههن بینههوائی و اسههتیمار گرسههنگی، بی ههاری،  پی ههار علیههه

اردوی اسههتیمار و بردگههی، اردوی  کههار، اردوی و ایهسههرم  اردوی. کننههدمههی آرایههی صههف  هههم درمتابههج متضههاد
برابههری و بههرادری. خواسههت همههه کههارگران جهههان محههو و نههابودی نهههم اسههتیماری و بنهها نهههادن نهمههی فههارغ از 
جنهه  و فاشیسههم و نهه اد پرسههتی ، نهمههی باههری از فتههر وبی ههاری و فحشهها و دزدی وغههارت ودروغگههویی و ریاکههاری 

 .است داری  سرمایه  گندیده و همه آن مهاهرنهام 

اکنون درشههرایطی بههه اسههتتبال روزجهههانی کههارگر مههی رویههم کههه کههارگران پههس ازگذشههت چهههج ودوسههال ازانتههالب 
مردمههی بهمههن همچنههان ازهرگونههه ف الیههت صههنفی کههارگری ممنههوع هسههتند. ر یههم م اروضههد کههارگری سههرمایه 

هههای ارتجههاعی نهههولیبرالی بانههو سههتهههای مسههتتج کههارگری راه را بههرای اجههرای سیاداری بهها ممنوعیههت اتحادیههه
المللههی پههول همههوارکرده تهها دکتههرین شههوک درمانی«ت ههدیج اقتصههادی« بههدون مواجهههه بهها جهههانی و صههندوق بههین

هیچ متاومتی متحتق گههردد. امهها کههارگران ایههران تسههلیم ایههن فضههای رعههب وسههرکوب وشههالق و اختنههاق نشههده وبهها 
انههد. اعتصههابات کههارگری در صههدها کارخانههه وکارگههاه کوچههو اعتراض و اعتصاب درمتابههج ر یههم صههف آرایههی کههرده 

 یافتههه افههزایش بشههدت …و بههزرگ وهمینطههور اعتصههاب واعتههراض کارمنههدان، م لمههان، پرسههتاران، و بازنشسههتگان 
 .اند نشده وخاموش

رویههم کههه شههورای اسههالمی عههالی کههار ، حههداقج دسههتمزد ماهانههه امروزدرشههرایطی بههه اسههتتبال اول مههاه مههه مههی
هههزار تومههان ت یههین کههرد. مبلههغ ت یههین شههده   6۵۵میلیههون و  ٢درصههدی    ٣٩بهها افههزایش    ۱۴۰۰ن را برای سههال  کارگرا

به اضافه دیگههر بخههش هههای دسههتمزد شههامج حههق مسهه ن وحههق اوالد و حههق بههن کههه مجههزا پرداخههت میشههود ) تهها 
هههای کوچههو و کارفرمایههان بتواننههد از پرداخههت بخشهههائی از آن بههه کههارگران مجههرد وهمچنههین کههارگران کارگاه

کارگران موقت و قراردادی طفههره رونههد ( بههه آنههها پرداخههت مههی شههود، بههاز هههم تهها یههو چهههارم خهه  فتههر اسههت.این 
دالر دالرت یههین شههده کههه در مجمههوع دوازده مههاه  ۱۰۰حههداقج دسههتمزد طبههق افههزایش نههرخ ارزاق وتههورم م ههادل 

اسههت. ایههن سههند گرسههنگی وبردگههی ٩٩دالر کمتههر از سههال    ۴٢۰سال حههدود یههو هههزار ودویسههت دالر اسههت، ی نههی  
سیاسههتی ارتجههاعی و ضههد کههارگری و نههولیبرالی کههه م یشههت و سههالمت و موجودیههت کههارگران و  ،اسههت کههارگران

 .کند و باید متحدا درمتابج آن ایستادفرودستان را تهدید می
 مههاه درروزاول نایههرا کنههونی وضهه یت  بهها  ومتناسههب  کرونهها  ویههروس  شههیوع  شههرای   بههه  توجههه  بهها  بایههد  امسال  آنچه  اما
  :مبارزه به  است مربو   گردد مطرح  مه
 به رسمیت شناختن اول ماه مه ،یازده اردیبهشت، وقبوالندن این روزب نوان روزت طیج عمومی برای*
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 تش یج اتحادیه های مستتج کارگری برای* 
 دریافت حتوق م وقه برای* 

 خ تورم اضافه دستمزد وطرح متحد حداقج دستمزد مطابق با نر برای* 
 .تضمین امنیت شتلی که عامج تضمین امنیت وحدت و تش یالت خود کارگران است برای* 

 بازگشت کارگران اخراجی برسرکارخود برای* 
 سیاست اخراج سازی کارگران علیه* 

 علیه خصوصی سازی صنای  و واحد های تولیدی *

 سیاسیآزادی بی قید و شر  همه ف الین کارگری وسایر زندانیان  برای* 
  .همگان برای  سازی واکسن کرونا و تسری  واکسیناسیون رایگانتوقف فوری پولی برای* 

 .تحریمهای غیرقانونی وضد بشری اقتصادی و هرگونه مداخله خارجی علیه*
حزب کارایران)توفههان( اول مههاه مههه، روز کههارگر را بههه همههه کههارگران ایههران کههه درشههرای  اسههفناکی بسههری میبرنههد  

داری جمهههوری اسههالمی ، برعلیههه توطهههه گویههد وبرایشههان درپی ههار متحدانههه برعلیههه ر یههم سههرمایهمههی شههاد بههاش
 راه. کنههدهههای امپریالیسههتی ، بههرای نههان، کههار، مسهه ن و آزادی وکسههب حتههوق دم راتیههو پیههروزی آرزو مههی

بههرای  پرولتاریههای آگههاه .اسههت وتشهه یالت وحههدت ودم راتیههو صههنفی حتههوق احتههاق بههرای کههارگران پیههروزی
دهههد قادراسههت تحههت رهبههری حههزب طبتههاتی اش لتووبرانداختن استیمارتنها ازطریههق راهههی کههه لنینیسههم نشههان مههی

قدرت سیاسی را به کف گرفتههه ، بهها اسههتترار سوسیالیسههم آینههده تابنههاک بشههری را رقههم زنههد. ایههن راه رهههائی بشههریت 
 .و راه تحتق حتوق بشر برای همه کارگران ایران وسراسر جهان است

 !داران  سرمایه  علیه کارگران  وهمبستگی  اتحاد  روز  مه ماه  اول باد زنده

 !ایران  زحمت شان و کارگران  بدست  اسالمی  جمهوری  داریسرمایه  ر یم باد سرنگون
 !بشریت نجات پرچم این  سوسیالیسم باد زنده

 !باد کوتاه  ومنطته  ازایران  آمری ا  امپریالیسم  دست
 (کارایران)توفان حزب
 ۱۴۰۰  ماه ت اردیبهش
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 به پیش برای بر گزاری هر چه با شکوهتر همبستگی کارگران سراسر ایران

 کههارگران روز آن در.  اسههت ایههران در۱٣۰۰ درسههال مههی مههاه اولههین  امسال مصههادف بهها صههدمین سهها لگههرد برگههزاری
 اجتمههاعی نیرویههی  متحههد، پههرچم سههرخ را برافرازنههد، خههود را ب نههوان  نفههری  هههزار  هشههت  صههفی  در  بهها  توانستند  ایران

 بههه زنههان وروسههتا، شهههر هههای تههوده شههوندگان، اسههیتمار و سههتمدیگان ، ایههران مههردم  رهههایی پرچمههدار وسیاسههی
 همچنههان طبتههه ایههن تههاریخی مبههارزه سههال صههد. کننههد م رفههی ههها خیابههان کههف در  اسههت مارگران  و  مرتجهه   حاکمان
مرتج ههان وسههرمایه داران همچنههان بههر اری ههه قههدرت سههوارند ودر ایههن صههد سههال آنههها در اشهه ال  و یافتههه هادامهه 

مختلف چه سلطنتی و چه اسههالمی بهها کمههو وحتههی گههاهی در مخالفههت بهها قههدرت هههای امپریالیسههتی تههالش کردنههد 
م عرضههه دارنههد. نتیجههه به گفته خودشان ایران را به مههرز تمههدن بههزرگ رسههانند ویهها نههان وآب وبههرق مجههانی بههه مههرد

  قسههم کههورش سههر بههه کههه  پادشههاهانش   این حاکمیت ههها و دسههت در دسههت بیگانگههان دادن چههه ببههار آورده اسههت؟
 بهها بههود، نفههت صههن ت کههردن ملههی قهرمههان کههه را ش وزیههر نخسههت وبردنههد، آوردنههد  بیگانههه  اربههان  امههر  بههه  خوردند،
یالیسههم و نهههام سههرکوبگر سههلطنتی، برخاسههته امپر علیههه کههه را میلیههونی هههای تههوده عهههیم جنههبش  برانداختند،  کودتا

. سههپردند تههر سههرکوبگر و تههر فاسههد چپههاولگرتر، بسهها نهههامی بههه بودنههد بهها دخالههت مسههتتیم مههاموران سههی آی ای 
 چهه   سههرکوب  ،  مصههدق  محمههد  دکتههر  ح ومههت  برانههدازی  بههه  محههدود  تنههها  ایههران  مههردم   به  آمری ا  امپریالیسم  خیانت

 بههه دل مصههدق دکتههر همچههون  کههه  بختیههار  شههاپور   خمینههی در برابههر ح ومههت  از  تیبانیپشهه   ،  شههود  نمههی  وکمونیستها
 جنایههت بزرگتههرین دهههه چهههار ایههن در ودمههوکرات چهه  نیروهههای کلیههه سههرکوب و  بههود، بسههته آمری هها کمههو

http://www.toufan.org/
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 و شههدند مرت ههب ایههران مههردم  حههق در کههه  اسههت گوادولههب در  سههرمایه  جهههان  نشسههت  کننههدگان  شرکت  کارترودیگر
 د شد.نخواه موشفرا  هیچگاه

امروز سرمایه داری آش شله قلم ههار ی بههرای ایههران بههار گذاشههته انههد و دعههوا بههازهم بههر سههر لحههاف مالسههت. هههدف 
 همههان نماینههدگان بههازیگران.  ایههران مسههتتج همههان هههدف صههد سههاله اسههت : سههرکوب جنههبش کههارگری وانتالبههی 

، بههه روز شههده، در دوران تحههوالت بههزرگ تههر  یگرانهههح  انههد،  یالیسههتی  امپههر  پشههتیبانان  داربهها  وسههرمایه  ارتجاعی  طبتات
 سایبریو، جنگهای نیابتی، دستگاه های بس عری  وطویج امنیتی و جاسوسی وتروریستی مجهز.

 و ایههران حاکمیههت  آینههده  بههاره  در  مههذاکره   بل ههه  نیسههت  برجههام   بههه  بازگشههت  چگههونگی   در وین تنها مههذاکره در بههاره
ردم اسههت.در پشههت میههز مههذاکره همههه هسههتند ، بهها آمری هها و مهه   اکیریههت  سههوی  از  سیاسههی  قدرت  کسب  از  گیری  جلو

 کههه نیرویههی  تنههها.  دارنههد  حضههور  داری  سههرمایه  پههرو  راسههت  گههرایش  وکههج   پشت سههر نماینههدگانش اسههرائیج نشسههته
 اینسههت نشههان..انتالب وضههد انتههالب مرزینههدی از اسههت نشههانی خههود ایههن و  انههد  وزحمت شههان  کههارگران  نیسههت  آنجا
د سیاسههی کشههیده شههده اسههت. دیگههر نههه شهه ار همههه بههاهم کههاربری دارد، نههه فریههاد تاحهه   تههاتیطب مرزبنههدی کههه

طرفههداری از مستضهه فان مههی توانههد جنههبش را بههه کههج راه کشههاند. نجههات ایههران تنههها بدسههت اکیریههت عهههیم تههوده 
 .های کارگران وزحمت شان واز طریق شوراهای کارگری در کارخانه ها، محالت وموسسات ام ان پذیراست

دنیههای امههروز، دنیههای نهولیبرالیسههم و گلوبههال سههرمایه داری دنیههای ن بههت ، فتههر ، بی ههاری ، عههدم امنیههت شههتلی ، 
رشههد و گسههترش لشههگر بی ههاران و آواره گههان جهههان ، دنیههای ویرانههی محههی  زیسههت ، رشههد افسههار گسههیخته 

کوچههو شههدن  دنیههای ابههربر در و جهههان زحمههت ش و رنجبههر بشههریت اکیریههت بههر اسههتیمار و سههتم  ملیتاریسههم و
.  اسههت مشههتی از جنایت ههاران در هیهتههی کههوچ تر و متمرکههز تههردر حاکمیههت دولتههی و شههرکت هههای سههرمایه داری 

 نههوین  جهههان بهها آن کههردن جههایگزین بههرای و خواهنههد نمههی را دنیهها ایههن مترقههی بشههریت و جهههانی کههارگر طبتههه
از هههر کههس بههه انههدازه "شههده اسههت  نوشههته آن پههرچم بههر کههه جهههانی. کههرد خواهنههد و کههرده مبههارزه سوسیالیسههتی

 "توانش و به هرکس به اندازه کارش 

 هههای انسههان همههه و کههارگر طبتههه بههه را کههارگر المللههی بههین حههزب رنجبههران یههازده اردیبهشههت روز همبسههتگی 
 گوید  می  تبریو جهان و ایران  آزادیخواه و  طلب  عدالت

ا بههه روز بسههیچ وسههازماندهی وسههی  تههرین نیروهههای یههازده اردیههبهش/اول مههاه مههی، روز همبسههتگی کههارگران ر
 آستیمارشدگان تبدیج کنیم

 امپریالیسم بر  مرگ  –سرنگون باد ر یم سرمایه داری جمهوری اسالمی  

 سوسیالیسم  باد زنده 

   حزب رنجبران ایران

 
====================================================== ====== 

 داریممی   روز جهانی کارگر را گرامی

 سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 سیاسههت هسههتیم. روبههرو کرونهها بحههران و اقتصههادی ورش سههتگی بهها کههارگر، جهههانی روز مههه«، مههاه »اول آسههتانه در
 از بههیش در  و  سههاخته  حههاکم  را  گرانههی  و  بی ههاری  و  فتههر  نمههوده،  ورش سههته  را  کشههور  اقتصههاد  اسههالمی  جمهوری  های

 را موجههود هههای نابسههامانی آن واکسههن تهیههه در ت لههج و  کرونهها  پانههدمی  بهها  متابلههه  در  کههاری  انمنههد  بهها  گذشته  ی سال
 . است  انداخته خطر به را  ایرانیان از  تن  میلیونها  سالمت  و کرده  تشدید
 از حتههی وسههی ی هههایبخش می ننههد. زنههدگی فتههر خهه  زیههر ایههران ثروتمنههد کشههور مههردم  درصههد 8۰ تهها ٧۵ امههروز
 و بگیههران مسههتمری بههر را زنههدگی  درآمههدها،  مانههدن  پههائین  و  درصههدی  ۵۰  تههورم   اند.شههده  نشههینحاشیه  متوسهه   اقشار

 بههدترین بههه نههانی، لتمههه تهیههه بههرای بی ههاران  کههه  شههده  باعهه   بی ههاری  شههدت  و  اوج  اسههت.  کههرده  تبههاه  بازنشستگان
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 بههه نههاگزیر درس، کههالس در نشسههتن جههای بههه فتههر، علههت بههه کههار، کههودک میلیونههها دهنههد.  تههن  انسانی  غیر  شرای 
 کرونهها میههان ایههن در میدهنههد. تههن کههاری هههر بههه زنههدگی ادامههه بههرای یهها و می ننههد  گههردی  زباله  آورده،  روی  خیابانها

 انجامیههده بیشههتر فتههر و اشههتتال  ام ههان  میلیونههها  رفههتن  بههین  از  کههارگر،  میلیونههها  اخههراج  بههه  شههده،  علههت  بههر  مزید  نیز
 . است
 وضهه یت در را خههود همههه، از بههیش حههداکیری، تب ههی  بهها دبگیههران،مز سیسههتماتیو فتیرسههازی رونههدِ و ثبههاتیبی

 بهانههه بههه کههارگر زنههان درصههد ٧۰ ههها،اخراج و بی ههاری افههزایش پههی در اسههت. کههرده نمایههان کههارگر زنههان م یشههتی
 بی ارسههازی، و اخههراج نخسههت صههفِ در گههرفتن قههرار پههایین، اشههتتال حههق انههد. شههده بی ههار و اخههراج کرونهها، پانههدمی
 .است داده  قرار الش اع  تحت مردان  از بیشتری  شدت به را کارگر انزن زندگی

 و کشههانده بسههت بههن بههه را کشههور کههرده، برخههورد شههرائ  ایههن بههه تفههاوتی بههی بهها اسههالمی جمهههوری حاکمیههت
 بههه خههویش عمههر طههول تمههام   در  حاکمیههت  ایههن. اسههت  نگذاشههته  بههاقی  وضهه یت  بهبههود  بههرای  نیههز  امیدی  کوچ ترین

 بههه همچنههان و بههوده ایههران مههردم  نههام  بههه شههی یگری  و  انتههالب  صههدور  دنبههال  بههه  کشههور  و  مردم   مش الت  حج  جای
 مشههتول سههتیزی غههرب دیگههر، کشههورهای در نهههامی و سیاسههی مداخلههه تروریسههم، گروگههانگیری، تراشههی، دشههمن
 مبههالغ اسههت. دانسههته فرعههی را جام ههه مشهه الت و پرداختههه انههس« و »جههن بهها درگیههری اعههالم  بههه گههاه و بههوده

 و عمرانههی آموزشههی، فرهنگههی، امههور و میشههود صههرف نهههامی و مههذهبی اهههداف بههرای کشههور بودجههه از هنگفتههی
 . است  رفته محاق به  سازندگی

 بهها دولههت امهها میپرداخههت اجتمههاعی تههامین سههازمان تتویههت بههه دلسههوز حاکمیههت یههو وخیمههی شههرای  چنههین در
 کسههری بهها و تضهه یف پههیش از بههیش را آن وام  عنههوان تحههت سههازمان ایههن صههندوق از هنگفتههی مبههالغ برداشههت
 ایههن ریاسههت بههه را بههود فسههاد و جنایههت بههه مههتهم کههه مرتضههوی سهه ید نیههز گذشههته در اسههت. کههرده روبههرو بودجههه
 واق ههی ارزش سههوم  یههو قیمههت بههه را اجتمههاعی تههامین شههرکتهای ریاسههتش دوران در او و بودنههد گمههارده سههازمان

 . شود  ازاتمج  دلیج این به آن ه بدون فروخت زنجانی بابو به
 صههنفی ف ههاالن از بههاالیی شههمار می نههد. سههرکوب شههدت بههه را طلبههی حههق و اعتههراض هرگونههه اسههالمی جمهههوری
 گرانههی علیههه مههردم  گسههترده اعتراضههات بههه اسههالمی جمهههوری پاسههخ میبرنههد. بسههر زنههدان در م لمههان و کههارگری
 انسههان« از انسههان »اسههتیمار از شههدیدتر یا متولههه بهها امههروز تههاریخی گههرد عتههب اثههر در بههود. گلوله ٩8 آبان در  بنزین
 و بتهها حفهه  تنههها بل ههه نیسههت  کشههور  و  مههردم   زنههدگی  بهبههود  و  امنیههت  الههویتش  نهههام   ایههن  حاکمیههت  هسههتیم.  روبرو

 . است بیگانگان به کشور فروش  و  ملی  ثروتهای چپاول  ادامه و اش ایدئولو ی
 سههاکت نهههام  سیاسههتهای متابههج در تمههاعیاج گروههههای سههایر و بازنشسههتگان م لمههان، کههارگران، کههه اسههت روشههن

 حضههور بهها سراسرکشههور در بازنشسههتگان اخیههر اجتماعههات در همههدیگر کنههار در آنههها دادخههواهی فریههاد نمینشههینند.
 اعتراضههات، ت ههدد م ترضههین، بههودن  مصههمم  ههها،  نارضههایی  اوج. بههود  بلنههد  مزدبگیههر  اقشههار  دیگههر  و  کارگران  و  م لمان
 شهه ارهای شههدن تههر فراصههنفی و میشههود برگههزار  آنههها  در  تجم ههات  کههه  شهههرهایی  شههدن  اضههافه  آنههها،  شدن  فراگیرتر
 . است بوده گروهها  این اخیر  اعتراضات های وی گی  از کنندگان  شرکت

 آزادی، بههر مبتنههی ح ههومتی بهها اسههالمی جمهههوری نمههودن جههایگزین کنههونی،  شههرائ   از  کشههور  خههروج راه  مهها  نهر  به
 کههه مههردم  آراء بههه مت ههی و ملههی ح ههومتی اسههت. ح ومههت از یههند جههدایی و ارضههی تمامیههت حفهه  دموکراسههی،

 .باشد  مزدبگیران و  م لمان کارگران،  جمله از  و شهروندان همه حتوق  مداف 
 بازنشسههتگان، م لمههان، کههارگران، بیشههتر هرچههه اتحههاد خواهههان کشههور از خههارج در ایههران ملههی جبهههه سههازمانهای

 ف الیههت و سههندی ا تشهه یج مهها اسههت. خههویش حتههوق اعههاده رایبهه   جام ههه  مههدنی  گروههههای  سایر  و  دانشجویان  زنان،
 سههندی ایی صههنفی تشهه ج ۱۵ خواسههت از و میههدانیم ایههران زحمت شههان و کههارگران مسههلم حههق را سههندی ائی آزاد

 م لمههان، مزدبگیههران، و کارمنههدان کههارگران، مختلههف هههایبخش میههان هم ههاری شههورای یههو »ایجههاد بههرای
 . می نیم  پشتیبانی  بی اران« و دانشجویان زنان، بازنشستگان،

 ف ههاالن سههایر و زنههدانی م لمههان کههارگری، ف ههاالن کلیههه شههر  و قیههد بههدون و فههوری آزادی خواهههان مهها سههازمان
 شهههروندان هههای آزادی و  حتههوق  تضههمین  و  رعایههت  و  دموکراسههی  لههزوم   بههر  همچنههان  مهها  .اسههت  سههندی ائی  و  صنفی

 آزادی و دموکراسههی فتههدان در کههه تاسهه  روشههن آگاهههان همههه بههرای دیگههر کههه داریههم یتههین و می نههیم پافشههاری
 . نمیباشد  میسر  اجتماعی  عدالت به  دستیابی
 کارگر جهانی  روز باد  گرامی
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 سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

  2021آوریل ۲۹ برابر ۱۴۰۰ اردیبهشت9 

info@iranazad.info 
ww.iranazad.infohttp://w 

 
 کارگر جهانی روز بزرگداشت

==== 

http://www.iranazad.info/
https://2021may1.wordpress.com/2021/04/27/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%e2%80%8e/
https://2021may1.wordpress.com/2021/04/27/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%e2%80%8e/


127 

 

ــارگر ــانی کـــــــ ــت روز جهـــــــ ــایش بزرگداشـــــــ ــوان همـــــــ  فراخـــــــ

 
 ٩٢کمیته همبستگی بههرای حتههوق بشههر ایههران ه نههرو  در بزرگداشههت روز جهههانی کههارگر برگههزار مههی کنههد. پنجشههنبه 

بههه وقههت ایههران( عالقمنههدان بههه  ٢۱:٣۰بههه وقههت اروپههای مرکههزی )  ۱٩اردیبهشههت از سههاعت  ٩آپریههج برابههر بهها 
 .شرکت در این مراسم کافی است بر روی لینو درج شده کلیو نمایند

 
38?pwd=MjRZRjVsaUh4WmQ4cUZhhttps://us02web.zoom.us/j/891612194

ZHhpb05GZz09 

 

------------------------------------------ 

 

https://us02web.zoom.us/j/89161219438?pwd=MjRZRjVsaUh4WmQ4cUZhZHhpb05GZz09
https://us02web.zoom.us/j/89161219438?pwd=MjRZRjVsaUh4WmQ4cUZhZHhpb05GZz09
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 ه پیشواز اول ماه میب

 !روز جهانی کارگر می رویم

روز جهانی کارگر در شههرایطی فههرا مههی رسههد کههه جهههان بههرای اولههین بههار در دوران م اصههر بهها یههو خطههر بههه ظههاهر 
ر مواجههه شههده اسههت.مت اقب آن، قرنطینههه جهههانی بههه عنههوان مهمتههرین راه حههج طبی ی امهها بسههیار کشههنده و واگیههردا

از سوی کشههورها و دولههت ههها بههه عمههج آمههده اسههت.این وضهه یت متدمههه ای بههرای ت طیههج عمههومی و توقههف کامههج 
بسههیاری از رونههد هههای تولیدی،خههدماتی، حمههج و نتههج، داد و سههتد و جابجههایی هههای م مههول در سههط  محلههه ههها، 

 .است گردیده  هاشهرها و کشور

 جههههان کشههورهای از بسههیاری  بحههران اقتصههادی ،اجتمههاعی و سیاسههی در پههیش رو،تههها همینجهها در انتهههار 
ال و آینههده خواهههد حهه  در بزرگههی هههای ت ههانش دسههتخوش نیههز جهههان کههارکردی هههای بنیههان  و  روانههی  سالمت.است
  .بود

ها و چنههان ادامههه دارد و چههه بسهها در هفتهههعلیههرغم ایههن وضهه یت فههوق ال ههاده و کههم سههابته،اما مبههارزه طبتههاتی هم
تر و مطالبههات متناسههب بهها ایههن اوضههاع در هههای آینههده ایههن مبههارزه بههه طههرز بههی سههابته تههر و شهه لهای تههازهماه

 .های مختلف به میان آورده شودعرصه

 :توده کار و زحمت در متیاس جهانی وظایف و ت الیف سنگینی را بر دوش می کشد

د سههده بردگههی کههارمزدی و اسههتیمار بیرحمانههه در همههه جههای گیتههی و زنجیرهههای بههه خههون از یو سو سنگینی چنهه  
آلههوده از سههتم و بربریههت سههرمایه داری از پیشههرفته تههرین ههها تهها عتههب مانههده تههر ههها و دوران هههای مبههارزات و 

 سههوی از  و فرجههام  خههوش چنههدان نههه تههاکنون. …انتالبههات سهههمگین بههرای سههرنگونی سههرمایه و بردگههی مههزدی و
 مبههارزه و کشههورها تههرین پیشههرفته داری سههرمایه تولیههد شههیوه علیههه ههها عرصههه  همههه  در  متاومههت  و  مبارزه  ادامه  دیگر
طبتههات محههروم و فرودسههت  دیگههر کنههار در دیگههر حتههوقی بههی و نههابرابری و سههتم  هههاده  عههالوه  بههه  استیمار  این  علیه

ی و ملههی و مسههل ی و مههذهبی در کشههورهای جام ههه از جملههه زنههان، کودکههان، سههالخوردگان، بی ههاران اقلیتهههای قههوم 
 .اقماری و توس ه نیافته

 حاکمیههت از طههوالنی هههای دهههه بههرای  گیتههی،  سراسههر  در  خههود  خههواهران  و  بههرادران  چههون  هههم   طبته کههارگر ایههران
در ایههران ر یههم جمهههوری اسههالمی . را بهها گوشههت و پوسههت خههود تجربههه کههرده اسههت  ههها  رنههج  ایههن  شیخ،زخم  و  شاه

تمگری، بههی کفههایتی، اخههتالس و دزدی ، بههی تفههاوتی نسههبت بههه رنههج مههردم، صههرفاً بههه تبلیتههات همچنان بر طبج سهه 
یاوه و دروغ بافی ها و رجزخوانی هههای مخصههوی بههه خههود ادامههه مههی دهههد. میلیههون ههها خههانواده کههارگری و از کههار 

آینههده نههام لوم خههود  بی ار شده و مشاغج آزاد که بهها ت طیلههی بههازار بههه خیههج گسههترده بی ههاران پیوسههته انههد چشههم بههر
 تجهیههزات فتههدان شههرای  در کههه درمههانی  دوخته اند. هههزاران مبههتالی بیمههاری کرونهها در بیمارسههتان ههها و کادرهههای

نی بارههها هشههدار داده اند،بخشههی دیگههر از انسهها بحههران ایههن بههه نسههبت ههها جانفشههانی علیههرغم  الزم  داروهههای و
و آدم ههش و بههوروکرات هههای شهه م سههیر و گنههده دوزخههی اسههت کههه ر یههم مالیههان و نوکیسههه گههان امنیتههی 

 .دماغ،برای مردم فراهم کرده اند

این وضهه یت نههاگوار و خههودوی ه بایسههتی بهها درک و پههیش بههردن وظههایف و ت ههالیف و مبههارزات و تشهه ج هههای ویهه ه 
و تاکتیههو هههای روز متابلههه شههود.»گرایش کمونیسههم شههورایی« بهها ایههن آگههاهی پایههه ای کههه مداخلههه گههری 

و و رادی ههال و شههورایی و متابلههه بهها اشهه ال بوروکراتیههو و سههترون نهههم کهنههه بایسههتی در هههر گههام بههه دموکراتیهه 
 :پیش کشیده شود،بر مهم ترین این روی ردها در زیر اشاره می کند
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مجهههز سههاختن بیمارسههتان ههها و درمانگههاه ههها و سههایر مراکههز اضههطراری مطههابق بهها اسههتانداردهای سههازمان  •
ج کشههورهای پیشههرو در متابلههه بهها کرونهها و تجهیههز کادرهههای درمههانی و حفهه  جهانی بهداشههت و طههرز عمهه 

های مههن درآوردی و بههدون پشههتوانه علمههی و تههوهم پراکنههی جان و سههالمت آنههان و متوقههف کههردن برنامههه
و دروغگویی.بسهها  رمههالی و عربههده جههویی هههای مشههتی الت و اوبههاش کههه بهها راه انههداختن بسهها  هههای 

گمههراه کههردن مههردم دارنههد بایسههتی جمهه  گههردد.آن ههها مههزدوران دسههتگاه هههای   سینه زنی عامدانه سهه ی در
امنیتههی و بیههت رهبههری هسههتند و دسههتگاه اجرایههی و قضههایی هههم عامدانههه بههر ایههن وضهه یت چشههم مههی 

 .پوشانند

های آزاد های رسههانهاعههالم آمارهههای واق ههی از شههمار مبتالیههان و جههان باختگههان و پاسههخگویی بههه پرسههش •
واق ههی دولههت در ایههن بههاره. پزشهه ان و مسهههوالن هههر بخههش بایسههتی در اعههالم  در خصههوی عمل ههرد

حتایق و آمارها در رسههانه ههها آزاد باشههند.آنان بایههد از هرگونههه پیگههرد و اعمههال فشههار از سههوی ارگههان هههای 
 .های انتهامی و بوروکراتیو در امان باشندامنیتی و دستگاه

 بهها ملی«متناسههب ت ههاون »صههندوق عنههوان تحههت رذخههای و  تمههام تههوان مههالی و بودجههه بنههدی ح ومههت •
 تههوان بهها  تناسههب  بههی  و  نههامربو   ای  بودجههه  هههایردیف  سههاختن  متوقههف.  یابههد  اختصای  کنونی  وی ه  شرای 

ر کههار قههرار گیرد.بودجههه دسههت سههاز ولههی فتیههه بایههد مجههددا بههه مجلههس دسههتو  در  بایسههتی  کشههور  اقتصادی
 .بار قانونی ساق  گرددبرگردانده شود.»ح م ح ومتی« بایستی از درجه اعت

 شههرای  از بههرداری بهههره  بایسههتی بههه شههدت بهها اخههتالس هههای عوامههج ر یههم در همههین فاصههله و در  •
ری بایسههتی آزاد باشههند کههه بهها اطههالع ادا مختلههف هههای بخههش کارکنههان. کههرد مبههارزه مههردم  اضههطراری

کننههد. مبههارزه بهها فسههاد رسانی از هههر گونههه فسههاد در ایههن بههاره بهها رسههانه ههها و ف ههالین اجتمههاعی هم ههاری 
 اقتصادی سیاسی فت  و فت  با جریان آزاد اطالعات ام ان پذیر است

هههای مههن درآوردی از برقههراری قرنطینههه سراسههری لتههو محههدودیت هههای نههاقص و کههج دار و مریههز و طرح  •
 سوی دستگاه اجرایی

سههتانی و اخههذ پوشههش بیمههه ای رایگههان بههرای همههه مبتالیههان و خههودداری از حسههاب سههازی هههای بیمار  •
 هزینه از بیماران

گسههترش پوشههش هههای پیشههگیرانه شههامج توزیهه  ماسههو مههواد ضههدعفونی کننههده و داروهههای مههرتب   •
 کنترل شورا های مردمی در هر یو از این موارد و در مراکز گوناگون صن تی خدماتی

 :مطالبات وی ه کارگران و کارکنان مزدی متناسب با این دوران 

 بی اری، ت میق و گسترش بیمه •
جلوگیری از اخراج کارکنان کارخانه ها موسسات و مراکز صن تی و خدماتی و کشاورزی به بهانه توقف تولید و    •

 کار،
 .آزادی ف الین کارگری و زندانیان سیاسی از سیاهچال های ر یم   •
ان،کادرهای های وی ه همین دوران توس  کارگران، فرهنگیبرای تحتق این مطالبات بایستی شوراها و کمیته •

درمانی ، ف الین بازار و فروشندگان ایجاد گردد حضور و ف الیت این تش ج ها مهمترین عامج بازدارنده از  
 فسادهای گسترده و تشدید شونده عوامج ر یم در این شرای  بحرانی است 

 !زنده باد اول ماه می جشن بزرگ کارگران جهان
 !سرنگون باد ر یم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد حاکمیت شوراهای کارگران و زحمت شان ایران
 !سوسیالیسم باد زنده   زنده باد آزادی!

 « گرایش کمونیسم شورایی»
 خورشیدی  ۱٣٩٩اردیبهشت   ۱٢برابر  ٢۰٢۰اول ماه می 
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------------------------------------------ 

علیههه سههتم کههارگران و ستم شههان و مبههارزه  یگهمبسههت ،یههاقیم  جهههانی کههارگر، روزبههه مناسههبت اول مههاه مههه روز 
  استیمار طبتاتی و هر گونه تب ی و

بههه  ا گسههتاخی تمههام مههی رویههم کههه نهههام سههرمایه داری امپریالیسههتی بهه  روز کههارگر اسههتتبالامسههال در شههرایطی بههه 
و نههو   یلهه ده  ینهههایرزم یزدر داکهها، در      آنهههم بههه شهه ج وحشههیانه درکارخانجههات نسههاجی  ،بهره کشی انسان از انسههان

و طبتههه کههارگر قربههانی اول ایههدئولو ی سههرمایه میباشههد.   ادامههه مههی دهههددر باغات انگههور و....در اسههپانیا، فرانسههه و....
طبتههه کههارگری کههه زنههان و مههردان آن در کشههورهایی چههون ایههران و ترکیههه، عههالوه بههر سههتم طبتههاتی  وسههتم 

بهها ی دسههت شههدن جام ههه بههه  زیهه را ن یسههتم ملهه     جنسیتی بخاطر حاکمیههت سههرمایه و نهههام مردسههاالر/ دیههن سههاالر،
یههو دولههت/ یههو ملههت و ان ههار دیگههر ملتههها و تفاوتههها روزانههه تجربههه مههی کننههد. در نتیجههه ی سیاسههتهای ضههد 
کارگری سههرمایه کههه بههر محههور سههود بیشههتر میچرخههد، طبتههه کههارگر بهها م ضههالت و بحرانهههای عدیههده ای از جملههه 

قههدرت گههرفتن أحههزاب ی  زیسههت،  رشههد فرقههه هههای مههذهبی فاشیسههتی، بی اری، فتههر، پانههدمی کرونهها، بحههران محهه 
و خلههق  یزیکههارگر سههت ،یزیزن سههت خشههونت و در جهههان کههه یاسههالم مسههتبد  یتهههایحاکم جههادیو ا یاسههالم 
مشههابه آنههان  یملتههها از فاکتورههها دیگههر  هیهه علی واسههت مارهمچون کوتولههه هههای امپریالیسههتی واشههتالگری زیسههت
 ، روبرو میباشد.  است

اتخههاذ سیاسههتهای نهولیبرالیسههتی در جهههان، جهههت برونرفههت از بحرانهههای  اقتصههادی از سههوی نهههام سههرمایه، کههه   
خود نهام سرمایه پدید آورنههده آن بههوده و اسههت،  یههورش مسههتتیم بههر طبتههه کههارگربود. ایههن یههورش از مههزد کههارگران 

.... را در بههر گرفههت. انتتههال مراکههز گرفته تا تشهه الت مسههتتج آنههان، سههن بازنشسههتگی، صههندوق بی ههاری کههارگران و
تولیههدی  بههه دنبههال نیههروی کههار ارزان بههه کشههورهای فتیههر درآسههیا و شههبه قههاره هنههد، اسههتیمار بیرحمانههه درآن 
کشههورها، بی ههاری کههارگران در اروپهها، امری هها و دیگههر کشههورها را بههه دنبههال داشههته اسههت وچههون همیشههه بحههران 

ارگران تحمیههج کههرده و زنههدگی و م یشههت آنههان، فههدای نجههات وسههود سرمایه، سههنگینی و عوارضههش را بههر گههرده کهه 
آوری بیشههتر صههاحبان سههرمایه مههالی صههن تی و قههدرت گشههته اسههت. ریاضههت اقتصههادی یهها همههان کههاهش خههدمات 
عمومی و خصوصی سازیها کههه بهها حمایههت نهادهههای امپریالیسههتی چههون، بانههو جهههانی و صههندوق بههین المللههی پههول 

سههتاوردهای کههارگران را در اغلههب کشههورها مههورد حملههه قههرار داده وموجههب تضهه یف صورت گرفته اسههت بههه شههدت د
شدید اتحادیه های کههارگری گشههته اسههت. اعتراضههات کههارگران بههه ایههن شههرای  بهها سههرکوب توسهه  پلههیس سههرمایه 

 روبرو گشته و ما نمونه آن را درسرکوب اعتراضات جلیته زردها در فرانسه مشاهده کردیم.

، نههه بههه دلیههج عههدم توانههایی مههالی ۱٩اکارآمدی دولتهههای بههزرگ وکوچههو سههرمایه در مهههار کویههد سال اخیر نیزن  ٢در
دولتههها ویهها عههدم ام انههات، دانههش و اطالعههات کههافی پزشهه ی، بل ههه بههه دلیههج اختصههای بودجههه بههه تتویههت 

 سههالمت نیتههام نهههامیگری و ضههد امنیتههی ، عههدم توجههه  و اختصههای بودجههه و سههرمایه گههذاری در بخههش درمههانی،  
، و نیههز گههردش سههرمایه خصوصههی در حههوزه هههای سههودآوری بههه نفهه  انباشههت سههرمایه و عههدم و رفاه در خور انسههان
...... ، باعهه  شههده اسههت کههه بیمههاری کرونهها تهها بههه امههروز میلیونههها انسههان را و    یدرمههان  یعرصه هاسرمایه گذاری در

. اپیههدمی کرونهها بههیش از هههر زمههان و هههر که اکیرا جایگاه طبتاتی آنها کههارگری بههوده اسههت، بههه کههام مههرگ ب شههاند
واق ههه دیگههر چهههره ضههد انسههانی طبتههه حههاکم سههودمحور و غههارت کننههده بودجههه ی حاصههج رنههج کههارگران در 

 نهامیگری و... را بر حیات انسان برمال ساخت. 

کههه  ناگفته نمانههد کههه سههرمایه، تولیههد و توزیهه  واکسههنهای کرونهها را نیههز بههه تجههارت سههود آوری تبههدیج کههرده اسههت
دسترسههی بههه واکسههن،  بههرای بسههیاری از آحههاد جام ههه انسههانی در جهههان بسههیار مشهه ج و حتههی غیههر مم ههن شههده 

 است.    

از سههوی دیگههر، اسههتفاده از ناسیونالیسههم و مههذهب، جهههت تتویههت فاشیسههم و راسیسههم در جهههان از سههوی دولتهههای 
های اخیههر بههیش از پههیش در دسههتور کههارگزار سههرمایه ی ههی دیگههر از حملههه ههها بههه طبتههه کههارگر اسههت کههه در سههال

کارشههان قههرار گرفتههه و بخشههی از طبتههه کههارگر را در متابههج بخههش دیگههر قههرار داده اسههت. ایههن سیاسههت موجههب 
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گشته اسههت طبتههه کههارگر آواره کههه امههروزه در کشههورهای اروپههایی بههه عنههوان مهههاجر و پناهنههده بههه سههر مههی برنههد) 
شههتالگری و تجههاوز دولتهههای اسههت مارگر منطتههه خاورمیانههه و ....، انسههانهایی کههه از فتههر، جنگهههای امپریالیسههتی، ا

عوارض بحرانهههای ایجههاد شههده توسهه  سههرمایه کههه پیشههتر بههه آن اشههاره شههده اسههت مجبههور بههه تههرک سرزمینشههان 
شده انههد( شههرایطی بسههیار سههخت و اسههفبار را تجربههه کننههد.  بسههیاری از ایههن مهههاجران کههه بخشههی از طبتههه کههارگر 

ز سههوی سههرمایه داران کشههورهای میزبههان بههه شههدت مههورد اسههتیمار قههرار گرفتههه و نیههروی کارشههان جهانی هسههتند، ا
 به ارزانترین قیمت مورد بهره کشی  قرار میگیرد.

  
هههزار زنههدانی سیاسههی را در  ۱۰۰طبتههه کههارگر در ایههران تحههت حاکمیههت جمهههوری اسههالمی کههه اعههدام بههیش از   

ر خشههونت و سههرکوب علیههه زنههان، کههارگران و خلتهههای تحههت سههتم کارنامههه ی سههیاه خههود دارد و پایههه هههایش بهه 
ریخته شده است، به مراتب سخت تههر وشههدیدترتحت سههرکوب و اسههتیمار قههرار مههی گیههرد. بهها توجههه بههه این ههه  ر یههم 
جمهوری اسالمی ایههران نیههز حلتههه ای سههیاه از زنجیههر سههرمایه اسههت، بهها ادغههام سیاسههتهای  ضههد کههارگری، ضههد زن 

ه بهها سیاسههتهای قههرون وسههطایی، بههه شههیوه ای هههارتر و عریههانتر کههارگران را مههورد یههورش قههرار و ضد خلتههی سههرمای
 داده است.

فتر، بی اری، سفره خالی، عههدم امنیههت شههتلی، دسههتمزد نههاچیز در برابههر کههار سههخت، اخههراج بههه بهانههه ت ههدیج نیههرو،  
الیتهههای اقتصههادی، شههش مههاه حتههوق بههه مردانه کههردن بههازار کههار و بههه حاشههیه رانههدن زنههان ازایههن  بازارمردانههه و ف 

ت ویق افتاده، میلیونها کودک کههار، مجبههور سههاختن زنههان و مههردان کههارگر بههه تههن دادن بههه کارهههای سههخت بهها مههزد 
اندک و غیههر رسههمی هماننههد کههولبری و سههوختبری و کشههتار آنههان، اسههتیمار وحشههیانه کههارگران مهههاجر از افتانسههتان 

 ن..... واق یت تلخی را برای طبته کارگر آفریده است.و ب ارگیری تب ی  دولتی علیه آنا
 
  

ابتالی میلیونی انسانها به کرونهها در ایههران و عههدم دسترسههی بههه درمههان و واکسههن نیههز م ضههج اکیریههت آحههاد جام ههه 
 گشته است، کارگران و زحمت شان، زنان و خلتهای تحت ستم بار سنگینتر این م ضالت را متحمج میشوند.  

آوری است کههه، ر یههم  ضههد کههارگر ج.ا.، غیههر از نهادهههای سرسههپرده خههود نهیههر شههوراهای اسههالمی کههار الزم به یاد  
و خانه ضد کارگر، هیچ نهاد دیگههری را نههه تنههها بههه رسههمیت نمههی شناسههد بل ههه اجههازه ف الیههت را نیههز بههه آنههها نمههی 

سههازمان "را بههه آی آل او  دهد و در عین حال هههر سههاله بهها وقاحههت، بههی شههرمی و گسههتاخی تمههام، نماینههدگان  خههود
 میفرستد. "بین المللی کار

در چنههین شههرایطی بایههد ازایههن نگههاه انحرافههی کههه سههتم بههر طبتههه کههارگر را فتهه  در کارخانههه و مراکههز تولیههد مههی   
بینههد، عبههور نمههاییم.  بایههد بههه رسههمیت شههناخت کههه صههحبت ازامحههاء، سههرکوب و آسیمیالسههیون کههارگران خلتهههای  

بلههو ، عههرب و تههرک، قتههج عههام کههولبران کههورد وسههوختبران بلههو ، صههحبت از تب ههی   و  تحههت سههتم ملههی کههورد،
اسههتیمار وحشههیانه کههارگران مهههاجر از افتانسههتان، صههحبت از وجههود سههتم ملههی و سههتم طبتههاتی اسههت. بی ههاری کههه 

 نههوان بههدنبال خههود فتههر و سههیه روزی و پههر شههدن زنههدانها از همههین کههارگران بی ههار را دارد و حتههی در زنههدانها ب
ارزانترین نیروی کههار مههورد اسههتیمار شههدید قههرار مههی گیرنههد، کشههتار کههارگران در محیطهههای شههتلی نهها امههن و جههاده 
های نا امن، اعتیاد کارگران و جوانههان آنههها توسهه  عههاملین ر یههم بههه مههواد هههای روان گههردان و تهههی کههردن آنههها از 

یههری سیاسههی هسههتند کههه توسهه  طبتههه سههرمایه دار هر گونه اراده و جسههارت انتالبههی جههوانی،  مسههائلی بهها جهههت گ
بههر علیههه طبتههه کههارگر اعمههال میشههوند. آسههیمیله کههردن کههارگران در ایههدئولو ی شههی ی، سههرمایه داری، فردگرایههی، 
انههواع خرافههات، تبلیههغ عهمههت طلبههی ایرانیههت، ناسیونالیسههتی و فاشیسههتی، مردسههاالری، تبلیههغ تشهه ج گریههزی و 

گی، اخههتالف انههداختن بههین کههارگران بههومی و غیههر بههومی و...همگههی سیاسههتهای سیاسههت گریههزی، تفرقههه و پراکنههد
ر یم علیههه طبتههه کههارگر میباشههند. تبلیههغ این ههه هههر کههس بایههد خههودش و فتهه  خههودش بههرای بهبههود زنههدگی خههود 
تههالش کنههد و امیههدی بههه همبسههتگی ومبههارزه بههرای ایجههاد جام ههه دم راتیههو نداشههته باشههد، سههرکوب زنههان و بههه 

ن آنان درعرصه هههای گونههاگون و گسههترش فتههر زنانههه، اعمههال خشههونت سیسههتماتیو دولتههی علیههه آنههان حاشیه راند
و تتویههت ذهنیههت و فرهنهه  زن سههتیز، مردسههاالر و ارتجههاعی، نهادینههه کههردن اف ههارو مناسههبات مردسههاالری در 

ید پاشههی  و جام ه علیه زنان کههه منجههر بههه قتههج، خودکشههی، بی ههاری، اعمههال جنایههت کههودک همسههری برآنههان، اسهه 
 ... در جام ه ایران میشود،همه و همه مسائلی با جهت گیری سیاسی و طبتاتی هستند.  
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با توجههه بههه وضهه یت کههارگران و زحمت شههان، زنههان، خلتهههای تحههت سههتم ملههی و جوانههان درایههران، بسههیار روشههن و 
جام ههه چنههد ملیتههی عیههان اسههت کههه ر یههم جمهههوری اسههالمی و در کههج سههاختار دولت/ملههت ایرانههی صههالحیت اداره 

ایههران را نههدارد و بایههد روز اول مههاه مههه، روز جهههانی کههارگر هههم زمههان بههه روز همبسههتگی و اتحههاد علیههه حاکمیههت 
 سرمایه ی جهانی و همچنین حاکمیت ارتجاع/ سرمایه/مردساالر، در ایران باشد.   

نتالبههی از ر یههم جمهههوری پالتفرم دم راتیههو ایههران ضههمن گرامههی داشههت روز جهههانی کههارگر، جهههت بههرون رفههت ا
اسالمی و جهنم ایجاد شههده توسهه  حاکمیههت مطلتههه فتیههه بههرای کههارگران و همههه اقشههار جام ههه، اتحههاد، همبسههتگی 
و مبههارزه کههارگران و زحمت شههان، زنههان، جوانههان، خلههق هههای تحههت سههتم و اقلیتهههای مههذهبی تحههت سههتم و 

 رزه خود را در این جهت پیش میبرد.سرکوب را ضروری میداند و به این اتحاد فراخوان داده، مبا
 

زنده باد روز جهههانی کههارگر روز مییههاق همبسههتگی ومبههارزه کههارگران و ستم شههان، علیههه سههتم، اسههتیمار و هههر گونههه 
 تب ی .

 
 پالتفرم دم راتیو ایران 

 ٢۰٢۱اول ماه مه  

 ۱۴۰۰اردیبهشت   ۱۱برابر با 

------------------------------------------ 

 مه در ایران و مانیفست سازماندهی طبتاتی کارگران  اول ماه

روز کارگر تجلههی مبههارزه طبتههه کههارگر علیههه نهههام اسههتیمار و سههتم سههرمایه داری اسههت . بیانیههه مشههترک روز کههارگر 
بههه وضههوح ایههن را  ۱۴۰۰اردیبهشههت  6تشهه ج کارگران،م لمههان ، بازنشسههتگان و زنههان در ایههران در تههاریخ پههانزده 

نیههز بههر ایههن ت یههه دارد کههه طبتههه کههارگر بههه نیههروی خههود آزاد مههی شههود وبههرای امههرآزاد   بیانیه.    من  س کرده است
 کند.  متش ج و سازماندهی  شدن می بایست خود را

بههی سههابته بههوده اسههت ، چههرا مبههارزات ایههران  کههارگری کههه در تههاریخ جنههبش کههارگری   اعتراضههاتبا وجود گسترش  
سههازماندهی برخههوردار نیسههت . بیانیههه بدرسههت بهها اشههاره بههه مشهه ج   عهیم کههارگران بههه  همههان نسههبت از تشهه ج و

پراکنههده گههی راه حلههش را در ایجههاد تشهه یالت درون واحههدهای کههار، هم ههاری جههدی و سههازمانیافته و سراسههری 
می داند که بدون اینها نتیجههه کههار شهه ننده خواهههد بههود . هههم مبههارزات بههه هههدر مههی رود و هههم راه سههرکوب همههوار 

 می شود.

میههان بخههش هم ههاری نیه بدرسههت حلتههه اصههلی کههار سههازماندهی مسههتتج طبتههه کههارگررا در ایجههاد یههو شههورای بیا
مههی  کههارگران و مزدبگیههران و زنههان و بازنشسههتگان و بی ههاران و دانشههجویان و م لمههان و کارمنههدان هههای مختلههف

 تی می داند. ی میان مبارزات پراکنده و گسترش همبستگی ضروری و حیااهنگداند و آن را برای هم

اول مههاه مههه تاریخهها بههر اتحههاد و همبسههتگی جهههانی کههارگران وسههازماندهی  مبههارزه مسههتتج طبتههه کارگرات هها دارد  
کههه خههود گههامی جههدی  وبیانیه حاضربا توجههه بههه شههرای  عینههی در ایههران چنههین روی ههردی را مههن  س کههرده اسههت 

  .خواهد بود  گسترش مبارزه جاری طبتاتیبرای 

 سوسیالیست  کانون کارگران

kkargaransocialist@gmail.com 

 ٢۰٢۱آپریج  ٢٩
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 حمایت بین المللی 

 بیانیه حمایت کنفدراسیون سراسری ایتالیا از کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

باشههد کههه کههارگران ترین و بزرگتههرین سههندی ای کههارگری ایتالیهها میکنفدراسیون سراسری ایتالیهها بههرای کههار، قههدیمی
تاسههیس شههده  ۱٩۰6میلیههون عضههو از کههارگران در سههال  ۵کنههد. ایههن سههندی ا بهها بههیش از تالیهها را نماینههدگی میای

صههنف و قشههر را در سههط  سراسههری در ایتالیهها نماینههدگی  ۱٢اسههت. در حههال حاضههر سههندی ای سههی جههی آی ال؛ 
ل، جههزء کنفدراسههیون باشههد. سههندی ای سههی جههی آی اشهه به در شهههرهای مختلههف ایتالیهها می ۱۱۵کنههد و دارای می

 باشدالمللی سندی اها نیز میاروپائی سندی اها و کنفدراسیون بین

 کهارگر جههانی  روز  مناسبت به –بیانیه حمایت از کارگران ایران 

 ٢۰٢۱تاریخ:  وئن 

کنههد؛ نتهه  سیسههتماتیو ترین حتههوق شهههروندان ایرانههی را نتهه  میایدر شههرای  کنههونی کههه ر یههم ایههران پایههه
رگران در ایههران، توسهه  ر یههم حههاکم بههر ایههن کشههور طههی سههالهای گذشههته مسههتمرا ادامههه داشههته اسههت. حتههوق کهها

ههها نفههر در زیههر خهه  شرای  م یشتی اقشههار مختلههف ایرانههی بههوی ه کههارگران، در حههال حاضههر بسههیار سههخت و میلیون
 .برندفتر بسر می

در دسههت سههپاه پاسههداران ایههران و یهها  مهمتههرین م سسههات تولیههدی و اقتصههادی کههه کههارگران در آن اشههتتال دارنههد
کننههد. ایههن ارگانها و عوامج خصوصههی وابسههته بههه آن اسههت کههه حههداکیر فشههار و سههرکوب را بههر کههارگران اعمههال می

انههد. وضهه یت ها حتههوق خودشههان را دریافههت ن ردهههها و یهها سههالدر شههرایطی اسههت کههه بسههیاری از کههارگران ماه
کنههد. طههی یههو سههال و بی ههاری و تههورم، مههرز بسههیار شههدید، پیههدا میشههود و فتههر کههارگران هههر روز وخیمتههر می

های تولیههدی و صههن تی در شهههرهای مختلههف ایههران، در اعتههراض بههه پرداخههت گذشههته، هههزاران کههارگر کارخانههه
های اولیههه خههود و نداشههتن هیچگونههه حههق بیمههه و یهها مزایههای دیگههر اعتصههاب کردنههد کههه ت ههدادی از ن ردن دستمزد
 .مه داردآنها کماکان ادا

المللههی کههار، کههه ایههران ی ههی از کشههورهای عضههو آن اسههت ،حتههوق و ر یههم ایههران مطههابق بهها کنوانسههیونهای بین
 شناسد  ی کارگری را به رسمیت نمیهاآزادیهای اتحادیه

در آستانه روز جهههانی کههارگر؛ در همبسههتگی بهها کههارگران ایرانههی، مهها از اعتراضههات و اعتصههابات آنههان در ایههران بههرای 
 .کنیمسیدن به حتوق اولیه خودشان، حمایت میر

هههای مههداف  حتههوق ما بههه مناسههبت روز جهههانی کههارگر؛ ضههمن حمایههت از کههارگران ایرانههی، از عمههوم مراجهه  و ارگان
 .خواهیم؛ پایمال کردن حتوق اولیه کارگران ایرانی را مح وم کنندکارگران می

خههواهیم بههه ایههن اعههالم ی کههارگری در کشههورهای مختلههف میها و سههندی اها، اتحادیهههمهها از عمههوم فدراسههیون ههها
های تواننههد، بههه یههاری آنههها در ایههران شههتافته و از خواسههتههمبستگی کارگران پیوسههته، از هههر طریههق مم ههن کههه می

 .شان حمایت کنندبه حق

یسههتماتیو آن خههواهیم از حتههوق اولیههه کههارگران ایههران و نتهه  سما از سازمان ملههج و سههازمان بههین المللههی کههار می
  توس  ر یم ایران، محافهت کنند

  :امضا

 ایتالیا  اوربینو،- پزارو استان –روبرتو روسینی دبیرکج سندی ای کارگران سی جی آی ال 
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 مه پالتفرم سندیکاهای کارگری سو د در حمایت از فراخوان اول ماه

 فراخوان جهانی،برای حمایت از جنبش کارگری 

 
شمسههی نسههبت بههه سههالهای گذشههته بههاز هههم وخههیم تههر شههد.  ۱٣٩٩ران ایههران در سههال شرای  کههار و م یشههت کههارگ

دستمزده های م وقه طههوالنی مههدت ی نههی بههدهی کافرمایههان بههه کههارگران اکنههون بههه یههو امههر طبی ههی نههه فتهه  در 
 ۵٩بخههش خصوصههی بل ههه در مراکههز کههار دولتههی نیههز تبههدیج شههده اسههت. بنهها بههه اظهههار نهرهههای رسههمی و دولتههی 

گران ایههران شههامج قراردادهههای موقههت بههوده و امنیههت شههتلی در ایههران امههروز م نههایی نههدارد. نتیجههه درصههد کههار
خصوصههی سههازی هههای سههالهای اخیههر گسههترش دسههتمزدهای م وقههه، افههزایش بی ههاری و ت طیلههی بیشههتر مراکههز 

پیههدا تولیدی بههوده اسههت. ارزش ریههال همچنههان سههتو  کههرده و دسههتمزهای واق ههی کههارگران چنههدین برابههر کههاهش 
 بسههیار سیاسههت  کههرده اسههت. افههزایش فزاینههده ویههروس کرونهها و مههرگ و میههر بسههیار بههاالی ناشههی از آن و

 شههرای  کرونهها ضههد واکسههن از اسههتفاده چگههونگی در اسههالمی جمهههوری متامههات انسههانی غیههر و غیرمسهههوالنه
ود امهها کههارگران ایههران بهها ایههن وجهه . اسههت کههرده آمیزتههر مخههاطره بسههیار را ایههران در زحمت شههان و کههارگران رندگی

تسههلیم ایههن شههرای  نشههده و اعتههراض، تجمهه ، راهیمههایی، تحصههن و اعتصههاب بههه امههری روزمههره در ایههران تبههدیج 
شههده اسههت. کههارگران، م لمههان، پرسههتاران، بازنشههتگان، زنههان، روزنامههه نگههاران، نویسههندگان و اقشههار مختلههف مههردم 

اهههان تتییههرات بنیههادی در شههرای  کههار و زنههدگی مههی بههه اشهه ال گونههاگون بههه ایههن شههرای  اعتههراض کههرده و خو
 شهه نجه و زنههدان ارعههاب، تهدیههد، اخههراج، انسههانی و برحههق اعتراضههات ایههن بههه اسههالمی جمهههوری پاسههخ اما. باشند
 جهههت توطهههه ” اتهههام   بههه  فرهنگههی  و  اجتمههاعی  کههارگری،  مختلههف  هههای  عرصههه  ف ههالین  از  زیههادی  ت داد.  است  بوده

زنههدانهای طویههج المههدت  بههه و قرارگرفتههه شهه نجه مههورد ههها بههازجویی در شههده، ممههته ملههی” امنیههت زدن بههرهم
 ت ههدادی آزادی وجههود بهها. میشههود  ب ههاربرده  مح وم میشوند. مجههازات هههای قههرون وسههطایی ماننههد شههالق نیزاغلههب

 اعیجاسههم جملههه از ف ههالین ایههن از زیههادی ت ههداد زاده، عهههیم ج فههر جملههه از اخیههر ماههههای در  کههارگری ف ههالین از
کیههج، حسههن سهه یدی از اعضههای سههندی ای اتوبوسههرانی، صههبا و  سههتوده  نسههرین  م لمههان،  صههنفی  کههانون  دبیههر  عبدی

یادگههاری ف ههال حتههوق زنههان، ب تههاش آبتههین، رضهها خنههدان )مهابههادی( و کردافشههاری، گلههرخ ایرانههی، بتههول امینههی ده
ن سههینما و ت ههداد بسههیار بیشههتری کیههوان بهها ن از اعضههای کههانون نویسههندگان ایههران و محمههد رسههول اف کههارگردا

اول مههاه مههه روز اعتههراض کههارگران در سراسههر جهههان علیههه شههرای  نههابرابر و بههرای . همچنان در زندان بسههر میبرنههد
بهبود شرای  کههار و زنههدگی اسههت. ایههن شههرای  در ایههران بسههیار اسههفناک و بحرانههی اسههت. ت ههدادی از تشهه ج هههای 

تگان در ایههران ضههمن اعتههراض بههه ایههن شههرای  و طههرح مطالبههات گونههاگون کارگری و اتحادیههه ای، م لمههان و بازنشهه 
فراخههوان مشههترکی را بههرای روز اول مههاه منتشههر کههرده انههد. در ایههن اطالعیههه خواسههتهای حههق داشههتن تشهه یالت 
مسههتتج، تجمهه ، اعتههراض، حههق اعتصههاب، آزادی تمههامی کههارگران، م لمههان، دانشههجویان و همههه ف ههاالن مههدنی و 

ی حتههوق برابههر بههرای زنههان و مههردان، افههزایش حههداقج دسههتمزد متناسههب بهها تههورم واق ههی، لتههو سیاسههی، برقههرار
خصوصی سازی ها، توقههف فههوری کههار کودکههان، تههامین بیمههه فراگیههر، در اختیههار گذاشههتن تمههامی ام انههات ایمنههی و 

و حههق  بهداشههتی بههه کههادر درمههانی بههرای متابلههه بهها ویههروس کرونهها، تههامین اجتمههاعی و بیمههه بی ههاری م فههی
پالتفههرم سههندی اهای کههارگری سههوئد ضههمن شههادباش روز اول مههه . برخههورداری از آزادی بیههان و آزادی شههده انههد

مههه روز جشههن و مبههارزه جهههانی کههارگری حمایههت خههود از ایههن فراخههوان را اعههالم داشههته و از متامههات جمهههوری 
شههده جهههانی، از جملههه متاولههه  اسههالمی میخواهههد کههه ایههن خواسههتها کههه جههزو حتههوق بنیههادین و برسههمیت شههناخته

حتههوق بشههر سههازمان ملههج،  ٣٢سههازمان جهههانی کههار و همچنههین کنوانسههیون شههماره  ٩8و  8٧نامههه هههای شههماره 
 بهها خواسههتها ایههن از المللههی بههین حمایههت جلههب بههرای خههویش سهههم  بههه  مهها.  نمایههد  اجههرا  را  آنههها  و   است را تصههویب

یم خههواه ادامههه خههود همیشهه ی تههالش بههه المللههی  بههین  هههای  ادنههه   و  کههارگری  سههندی اهای  بهها  خود  رواب   از  استفاده
 .داد

 ٢۰٢۱آوریج  ٢۰
 پالتفرم سندی اهای کارگری سوئد/ایران
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