
 ی بولتن کارگر              

 (اکثریت) فداییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان  کار)                                                   

    192ه   شمار  چهارم سال /   1122   مه   1/   2931اردیبهشت    21شنبه   چهار                                                                                                                            

 

 

 

 
  31 صفحه

 

  5 صفحه

 

 اول ماه مه،

روز قدرت نمایی طبقه  
 کارگر

 

تشکل های مستقل در 
 برابر مجلس

 در دفاع از کارگران

 

 

 تحلیل هفته

 کارگران جهان متحد شوید،
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از بدو شکل گیری جنبش 
کارگری در ایران تا کنون همە 
نظام ها و دولت های حاکم با 
تالش های مبارزاتی کارگران 
برای برخوردار شدن از یک 
زندگی انسانی درخور و شرایط 
کاری مناسب و ایمن سر ستیز 

دەاند با کراند و تالش داشتە
فریب و ایجاد تفرقە و ، سرکوب

 جلوگیری از فعالیت سازمان
 های سندیکایی و کارگری تالش

های تشکل های کارگران و 
کارگری را خنثی و دست 
آوردهای مبارزاتی کارگران در 
مقاطع مختلف را کە بعضا بە 

قیمت جان شمار زیادی از 
را  ست،ا کارگران بە دست آمدە

ان پس بگیرند و کارگران را از از آن
نتایج مبارزات شان محروم و آنان 
را از ادامە مبارزە برای بهبود 
شرایط زندگی شان مایوس و نا 
امید و بە تمکین از صاحبان 

یکی از عرصە . سرمایە وادارند
های مهم مبارزە بین کارگران و 
نیروهای ترقی خواە با سرمایە 
 داران حاکم و نیروهای ارتجاعی

روز اول ماە "بر سر بزرگداشت 
و پذیرش  "مە روز جهانی کارگر
با این همە . تبعات آن بودە است

اما مرور کوتاهی بە تاریخ جنبش 

کارگری نشان می دهد کە 
سرکوب های سیستماتیک و 

مند اعمال شدە توسط  هدف
دولت های حامی سرمایە داران، 
اگر چە در برهە های زمانی 

لباتی و حق وقفە در مبارزات مطا
 دە وکرطلبانە کارگران ایجاد 

 شدیدی بر سازمان ه هایضرب
اما  ،های کارگری وارد نمودە

جنبش  ،نتوانستە استهیچ گاه 
کارگری را از ادامە پیکار حق 

دارد و  طلبانە و انسانی اش باز
 مانع تثبیت بخشی از دست
آوردهای تاریخی و تدریجی آن 

 . گردد

 

 صادق کار
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می شود بە عنوان نمونە ه ب

پذیرش روز اول ماە مە بە عنوان 
روز جهانی کارگر و وارد کردن آن 

کە بر ،در قانون کار اشارە کرد
رسمیت شناساندن آن ه سر ب

طی نزدیک بە یک قرن چە 
کە توسط  یفداکاری های

کارگران صورت نگرفتە و چە جان 
های شیفتەای کە در این راە فدا 

امروز روز نیز تالش و . نشدەاند
 شعفی کە برای بزرگ و شور

داشت روز جهانی کارگر در ایران 
وجود دارد بە هیچ وجە کمتر از 

 .گذشتە نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار که روز جهانی نخستن  از 
سال ایران به در  کارگر
سال می  ٦٩ ،برگزار شد١٠٣١
ها بە  در طی این سال. گذرد

  رغم مخالفت و ممانعت های

ران اختناق حتی در دو ،بسیار
روز جهانی کارگر توسط شماری 
از کارگران بە صورت مختلف 

در  و یبرگزار شدە است، گاه
شرایط نیمە آزاد شمار شرکت 
کنندگان در تظاهرات روز کارگر از 
صد هزار هم فرا رفتە است و 

تظاهرات  بعضی مواقعحتی در 
کلی از حملە اوباشان مسلح ه ب

اجیر شدە توسط حکومت در 
زدن  بر همبودە و برای امان ن

 دست ساز و از بمب تظاهرات
نارنجک هم استفادە شدە 

شاید بتوان  است، با این اوصاف

در " روز کارگر" بار چند گفت،
ایران از لحاظ مختلف بسیار 

و  تر ز اهمیتیحا،برجستە تر
 و همراە با اعتصاب بودە موثرتر
طرح کتبی مطالبات و ها، 

 ،همبستگی تحسین برانگیز
ریخی ارزشمند از خود به جای تا

اعتصاب کارگران . گذاشته است
( ١١)نفت کە در اول ماە مە 

آغاز شد، یکی  ١٠٣١اردیبهشت 
 های از مهمترین اعتصاب

انتخاب این روز . کارگری است
برای شروع اعتصاب بە هیچ 
وجە تصادفی نبود و حکایت از آن 

گران اعتصاب  داشت کە سازمان

ارگر اهمیت تا چە حد برای روز ک
قائل بودند و این روز را می 
خواستند بە معنی واقعی اش و 

بە  ،نە بە شکل صرفا صوری
از . محتوای برگزار کنندپرصورت 

لحاظ تبلیغاتی نیز این بهترین 
شکل در آن روزگار برای معرفی 
روز جهانی کارگر در میان تودە 

کارگران در این . کارگر بود
خواستە را از  ١١اعتصاب 

پانی نفت طلب کردند کە کم
برخی هایشان نیز سیاسی 

قبول نمایندگان کارگران در . بودند
ادارە محل کار و هئیت 

بهداشتی، افزایش دستمزد بە 
ریال، پرداخت دستمزد  ٥٤

بهنگام بیماری، تامین مسکن از 

ساعت کار  ٩طرف شرکت نفت، 

خاطر گرمای شدید، ه در روز ب
ی رفع تبعیض میان کارگران ایران

و هندی، پرداخت حقوق دوران 
بازنشستگی، رسیدگی بە 
اختالفات و شکایات در دادگاە 
های ایرانی بە عنوان مرجع بە 
جای انگلیسی ها، خواستە 
های مهم کارگران نفت در این 

این . اعتصاب تاریخی بودند
اعتصاب کە توسط سندیکای 
مخفی نفت سازماندهی 
شد با واکنش شدید دولت 

پانی نفت رضا شاە و کم
روبرو شد و تبلیغات شدیدی 

و با  علیە آن بە راە افتاد
 تن از سازمان ٥٤بازداشت 

با . گران سندیکا سرکوب شد
ه این حال تاثیری ماندگار از خود ب

جای گذاشت و سر منشا 
بعدی در شرکت های  اعتصاب

 . نفت شد

، با ١٠١٣در روز کارگر سال 
وجود ممنوعیت روز کارگر، 

داشت روز کارگر با  مراسم بزرگ
شرکت دەها تن از کارگران 
نساجی وطن در چهار باغ 

در این . گردیداصفهان برگزار 
مراسم انجام یک اعتصاب در 
راستای مطالبات کارگران برنامە 

 ١٤این اعتصاب در . ریزی شد
آزادی  واردیبهشت شروع 

تشکل سندیکایی، تغییر 
دستمزد از کار مزدی بە ماهانە، 

ار در روز، هشت ساعت ک
افزایش حداقل دستمزد، نیم روز 
تعطیلی هفتگی اضافی، لغو 
مقررات جریمە و تنبیە بدنی، 

ملە ججبران مخارج بیماری، از 
 ١٠مهمترین درخواست های 

گانە کارگران بود، گرچە این بار 
نیز این اعتصاب سرکوب و با 

کارگر  ٥٤بازداشت و تبعید 
با این حال کارفرما  ،خاتمە یافت

جبور بە پذیرفتن پارەای از م
 . خواستە های اعتصابیون شد
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سید دمحم اسماعیلی 
سید دمحم "معروف بە 

کە این اعتصاب را " تنها
رهبری می کرد بە 
هنگام اعتصاب 

بازداشت و زندانی و 
سال در زندان  ٧پس از 

سە . قصر بە قتل رسید
تن دیگر از هم رزمان 

نها کە از سید دمحم ت
گران  سازمان

سرشناس سندیکایی 
بودند، بە نام های، علی 
شرقی، دمحم انزابی و 
پورهمتی نیز همگی در 
زندان های رضا شاهی 

سید . بە قتل رسیدند
تقی حجازی رهبر 

سندیکای کارگران چاپ 
خاطر فعالیت ه نیز ب

هایش در راە حقوق 
کارگران در زندان بە قتل 

 رسید
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سید دمحم اسماعیلی 

" سید دمحم تنها"معروف بە 
کە این اعتصاب را رهبری 
می کرد بە هنگام اعتصاب 
بازداشت و زندانی و پس از 

سال در زندان قصر بە قتل  ٧
سە تن دیگر از هم . رسید

رزمان سید دمحم تنها کە از 
ران سرشناس گ سازمان

سندیکایی بودند، بە نام 
های، علی شرقی، دمحم 
انزابی و پورهمتی نیز 
همگی در زندان های رضا 

سید . شاهی بە قتل رسیدند
تقی حجازی رهبر سندیکای 

کارگران چاپ سندیکایی کە 
از جملە در سازماندهی 
بزرگداشت روز جهانی کارگر 
و شناساندن اهداف جنبش 

ن و اجرای آ ساعت کار ٨
ه تالش زیادی کردە بود نیز ب

خاطر فعالیت هایش در راە 
حقوق کارگران در زندان بە 

 . قتل رسید

در نتیجە فعالیت های موثر و 
روان جنبش  فداکارانە پیش

سندیکایی و کارگری، پس از 
سقوط و تبعید رضا شاە و 
شکستن اختناق پلیسی، 

از  دوباره فعالیت های سندیکایی
 . سر گرفتە شد

مدتی کوتاە و پس از ظرف 
 تشکیل حزب تودە ایران و تالش

حزب، شورای  های اعضای
متحدە مرکزی کارگران ایران با 
پیوستن سندیکاها و اتحادیە 

های کارگری کە پس از سقوط 
فعالیت هایشان را از  ،رضا شاە
تشکیل  ه بودند، دوبارهسر گرفت

کارگری بە  هو هدایت مبارز
و ، دست شورای متحدە افتاد

این شورا کە ظرف مدت 

کوتاهی بە دلیل پیگیری 

 مطالبات کارگران و سازمان
 ها دهی یک رشتە اعتصاب

توانستە بود بە جلب کارگران 
بە اتحادیەای سراسری و 

تبدیل شود،  پرنفوذ در کشور
توانست نخستین قانون کار 

اردیبهشت  2٨ایران را در 
از تصویب کمیسیون  312٤

 . مجلس بگذراند

ون در بر گیرندە این قان
بسیاری از خواستەهای طبقە 
کارگر در آن زمان و مطالباتی بود 
کە تعدادی از رهبران سندیکایی 

بە قتل  ،خاطر پیگیری شانه ب

با اتکا بە این . بود ،رسیدە بودند
پشتوانە شورای متحدە کە بە پر 
نفوذترین اتحادیە کارگری منطقە 

توانست  ،تبدیل شدە بود
یان کارگران نفوذش را در م

ها را  توسعە دهد و حمایت آن
 .حفظ کند

با این همە اما سرکوب  
جنبش سندیکایی اگر چە نە بە 
حدت سابق، اما بە اشکال 

و دولت های  دیگری ادامە یافت
وقت بە بهانە های واهی 
بخصوص در مناطق نفتی مانع بر 
سر راە فعالیت شورای متحدە و 
برگزاری مراسم روز کارگر قرار 

 .ی دادندم

حتی از کشتن  در این میان
کارگران شرکت کنندە در میتینگ 

خوداری نمی  ها ها و اعتصاب
در روز کارگر برای مثال . کردند
شش کارگر در کرمانشاە  ١٠٥٤

، توسط پلیس بە قتل رسیدند
کە با اعتراض شدید اتحادیە 

و موجی از نفرت  گردیدمواجە 
 نسبت بە این اقدام جنایت

 .راه افتادبه کارانە 

بە  ١٠٥٤در روز اول ماە مە  

رغم درخواست قوام کە با 
برگزاری مراسم خیابانی روز 
کارگر در آبادان و سایر شهرهای 

 ،خوزستان مخالفت کردە بود
شورای متحدە مرکزی در 
خوزستان مبادرت بە تظاهرات 
خیابانی کرد و عمال سنت 
ممنوع بودن تظاهرات در 
خوزستان را کە کمپانی 

نگلیسی مقرر کردە بود و دولت ا
 ،نیز از آن حمایت می کرد

 .شکست

تنها یک روز پیش از انجام  
این راهپیمایی کارگران تعمیر کار 

لوکومتیو پس از آن کە مقامات 
شرکت نفت حاضر بە مذاکرە با 

ها بر سر مطالبات شان  آن
نشدند، مبادرت بە اعتصاب 

در پی تظاهرات بزرگ روز . کردند
پیوستن کارگران قسمت  کارگر و

قیر و تقطیر پاالیشگاە، مقامات 
خاطر نگرانی از ه شرکت ب

پیوستن بخش های دیگر بە 
اعتصاب، مذاکرە با نمایندگان 

با . شورای متحدە را پذیرفتند
وجود این عقب نشینی اما روز 

در خوزستان سر  ١٠٥٤کارگر 
منشا اعتصاب بزرگی شد کە 

نی تنها چند روز بعد از عقب نشی
مقامات شرکت نفت توسط 

و  گردیدکارگران آغاجاری شروع 
بە سرعت دامنە آن توسعە 

کە زور  یافت و سرانجام بعد از آن
و تهدید ها علیە کارگران موثر 
واقع نشد، مقامات شرکت نفت 
با بیشتر خواستە های کارگران 
از آن جملە، افزایش دستمزد و 

 ٥١اجرای قانون کار کە در 
ن سال تصویب اردیبهشت هما

 .شدە بود موافقت کردند
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این کامیابی ها بە یک رشتە  

سیاسی  -مبارزات سندیکایی 
کە البتە بعضا با  گردیددیگر منجر 

کشتار اعتصاب کنندگان همراە 
بود و مقامات شرکت نفت و 
دولت وقت تالش می کردند با 
کشتار کارگران از آنان انتقام 

کە کارگران  بگیرند و امتیازاتی را
بە دست آوردە بودند از آنان پس 

سرکوب خونین اعتصاب . بگیرند
سە روزە کارگران پاالیشگاە نفت 

 ١٠٥٤تیرماە  ٥٠آبادان کە در 
کارگر  ٤٣ شروع شد و در آن

ر و ب گتوسط نیروهای سرکو
عوامل دولتی جیرە خوار شرکت 

تن  ١٩٤کشتە شدند و   نفت
دیگر مجروح شدند، از جملە این 
اقدامات ددمنشانە بود کە بعدتر 
بە بهانە آن شورای متحدە 

 . مرکزی را غیر قانونی کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سە سال اول بعد از 
کە جنبش کارگری  ٤٥انقالب 

دوبارە برآمدی بە مراتب 
، داشت ٥٣نیرومندتر از دهە 

مراسم روز کارگر با وجود این کە 
 ،هنوز رسما قانونی نشدە بود

این مدت با شرکت صدها طی 
هزارنفر در تهران و شهرهای 
بزرگ و کوچک و با مضمون 

اما طی  گردید،واقعی برگزار 
همین مدت هم این تظاهرات 

یافتە  توسط باندهای سازمان
حکومتی مورد حملە واقع می 
شدند و تالش های زیادی برای 

ها صورت می  برهم زدن آن
کت ولی کثرت شر ،گرفت

 هرات و جو نیمەکنندگان در تظا

آزادی کە هنوز در جامعە بود 
را ناکام می  سر کوب گران

تظاهرات روز کارگر در . گذاشت
کە بە دعوت  ١٠٩٣سال 

سازمان فدائیان خلق ایران 
 ١٣٣و با شرکت بالغ از ( اکثریت)

هزار نفر در میدان آزادی تهران 
آخرین تظاهرات علنی وسیع روز 

ن از کارگر بود کە برای بهم زدن آ
و نارنجک  دست ساز بمب

استفادە شد کە در نتیجە آن 
چند نفر از شرکت کنندگان 

 . نیز جان باخت فرد مجروح و یک

های اخیر تجمعات  طی سال
علنی و مستقل کارگران کە 

های مستقل  توسط تشکل
برگزار شدە هموارە با بازداشت 
عدە زیادی از شرکت کنندگان 

ا ه مواجە گردیدە و از ادامە آن
توسط نیروهای امنیتی جلوگیری 

اعمال این . شدە است
سال  ٦٤محدودیت ها کە طی 

گذشتە توسط رژیم های 
ها امثال  دیکتاتوری و مزدوران آن

علی ربیعی، علیرضا محجوب، 
حس صادقی و امثالهم صورت 

ها از  گرفتە نشانە هراس آن
جنبشی است کە بە رغم همە 

 ها و موانع بە حیات  سرکوب

 

ە و موثرش ادامە می پویند
دهد و دست آوردهایی را برای 

زحمت کشان بە ارمغان آوردە 
است کە پس گرفتن شان طی 

سال حکومت دالالن و تجار  ٥٣
ممکن نگردیدە کە هیچ بلکە 
 بقای شان را بە چالش کشیدە

 . است

سالگی  ١٠٩امروز در آستانە 
اری روز کارگر در جهان و ذبنیان گ

در ایران  سالگی برگزاری آن ٦٩
آوردهای  کە در همە عالم دست

سترگ جنبش کارگری با یورش 
های نئولیبرالی  وحشیانە دولت

کە بە جزکسب سود بیشتر و بە 
هر قیمتی نمی اندیشند، هنوز 

این جنبش جهانی کارگری است 
کە پرچم مقاومت در مقابل 

گر و بی رحم  سرمایەداری ویران
سوی نابودی ه را کە جهان را ب

 . در دست دارددهد، ی سوق م

درست است کە 
سرمایەداری موفق شدە 

آوردهای  بخشی از دست
 ،جنبش کارگری را باز پس بگیرد

اما در عوض شرایط برای 
رادیکالیزە شدن بیشتر جنبش 
جهانی کارگری و تغییر شیفت از 

برای مطالبات صنفی در  پیکار
چهار چوب نظام های سرمایە 

کل بە سوی مبارزە علیە   داری
. گردیده استسیستم هموارتر 

رشد گرایشات سوسیالیستی 
در بزرگترین کشور سرمایە داری 
جهان یعنی امریکا و در 
انگلستان مهد تاچریسم در 

های اخیر بی ارتباط با این  سال
   .تغییر شیفت نیست

کارگران جهان متحد 
شوید، اما نە تنها برای نجات 

چنین برای  خودتان، بلکە هم
! و جهان از ویرانی نجات بشر
چنان  امروزە هم در ایران نیز

باید از کارگران خواستە شود 
خاطر نجات ه کە نە تنها ب

خودشان، بلکە نجات جهان 
 !از نابودی متحد شوند

 ی بولتن کارگر          
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 دست دارد
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 گزارش 

 

 اول ماه مه،

روز قدرت نمایی طبقه کارگر   

 

 اشاره:

کشور ها را با رژه و جشن اول ماه مه به تسخیر خود در ی ا خیابان های شهر ه در سراسر جهان، امسال نیز لشکر کارگران

قدرت نمایی تاریخی خود درس مبارزه برای و با آورند تا بار دیگر نشان دهند که تا چه اندازه دارای نفوذ و قدرت هستند، 
ه که از فرط طمع غارت یختگسو به جامعه سرمایه درای لجام  کننددنیایی بهتر را به همه زحمتکشان در سراسر عالم تاکید 

فالکت را به ارمغان آورده است، بگویند قدرت، نفوذ و مبارزه فقر و  برای اکثریت جامعه و ثروت هرچه بیشتر برای خود
احقاق خواسته های به  خستگی ناپذیر کارگران با اتکا به سندیکا ها و تشکل های مستقل کارگری هم چنان ادامه دارد و تا

 .نخواهند ایستاد ز مبارزه بازحق خود، یک لحظه ا

حول مطالبات صنفی کارگران برگزار شد،  در بسیاری از کشور ها، برگزاری روز جهانی کارگر ل نیز، امساطی اخبار دریافتی
انجام وب تظاهر کنندگان ز سوی پلیس این کشور ها به قصد سرکترکیه و فرانسه درگیری و بازداشت کارگران ا در ایران،

 .چنان با آرامش برگزار شد گردید و در بسیاری از کشور های دیگر راهپیمایی و مراسم مربوط به جشن اول ماه مه هم

 :در ادامه بخشی از گزارش های مربوط به این روز را تقدیم شما می داریم با امید به این که مورد توجه شما قرار گیرد

 

 

 

 

 ،فرانسهاول ماه مه 

  در پاریس رکارگهزار  22رژه 
 درگیری پلیس با آنارشیست ها

 
 

اونف سنديكاى دانشجوئى، /سولیدر/اف اس او/به دعوت سندیکاهای ث ژ ت
راهپیمائی  -روز جهانی کارگر- یازدهم اردیبهشت -به مناسبت اول ماه مه،

سنديكاى اف، او كه قرار . ای در عموم شهرهای فرانسه برگزار شد گسترده
امسال نیز . کردروز اخر عدم شركت خود را اعالم بود با بقیه همراه شود، در 

این تظاهرات در واقع  .شاهد پراكندگى صفوف سنديكا هاى فرانسوى بوديم
همائى ها و اعتصاب هاى كاركنان راه اهن ملى فرانسه و  دوره گرد در پى يك

و نیز كاركنان شرکت  اعتصاب دانشگاه، در اعتراض به تغیر قوانین پذيرش
 .وقوع پیوسته ير فرانس، بهواپیمائی ا

 
های اقتصادی مانوئل مکرون،  امسال شعار مرکزی راهپیمایان علیه سیاست

در نتیجه این سیاست ها، فشار بر کارگران . رئیس جمهور فرانسه متمرکز بود

و کارکنان فرانسوی طی دوره کوتاه 
ریاست جمهوری مکرون، افزایش 

افیش . گیری یافته است چشم
مكرون "ت با نوشته هائى از ث ژ 

در اشاره " فرانسه فروختنی نیست
به قصد دولت مكرون براى خصوصى 

هن ملى فرانسه و اير آكردن راه 
فرانس به نمایش گذاشته شده 

.بود

 

 ی بولتن کارگر          
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هزار تن از مردم در این راهپیمائی که قرار بود از میدان  ٥٣در پاریس بیش از 
این . ، شرکت داشتندپیدا کندیدان پالس دی تالی ادامه باستیل آغاز و تا م

ها،  نارشیستآ زراهپیمائی از همان آغاز به دلیل درگیری بیش از هزار تن ا
این درگیری . با پلیس، به میدان ضد و خورد تبدیل شد" بلک بلوک"معروف به 

اما پس از پافشاری . ها، به پلیس بهانه داد تا تظاهرات را متوقف کند
. تقسیم كرد پلیس صف را به سه مسیر دیکاها، برای ادامه تظاهرات، سن

اما همین مسئله . بدین ترتیب پس از سه ساعت اختالل، تظاهرات انجام شد
این سومین بار است که . ترافیك بخشى شهر پاريس را بشدت مختل كرد

ها،  که مجهز  نارشیستآراهپیمائی اول ماه مه در پاریس به صحنه درگیری 
آور بودند با پلیس،  سنگ و گاز اشک ،های صوتی زا و بمب به مواد آتش

 .تبدیل می شود
های قبل شدیدتر بود و تعدادی از  امسال شدت درگیری نسبت به سال 

 صدا. ها نیز طعمه آتش سوزی شد ماشین های پلیس و برخی ساختمان

تسخیر  های اشک آور فضای راهپیمائی را های انفجار و دود ناشی از گاز
امسال هم . و عمال خواسته های راهپیمایان را به حاشیه راند کرده

یافته تر حضور داشتند و هم تعداد پلیس بسیار بیشتر  آنارشیست ها سازمان
 .های گذشته بود و با آمادگی بیشتری به مقابله با آنان پرداختند از سال

ئی چادرهائی هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه در پاریس که با برپا
در مسیر راهپیمائی، در این مراسم شرکت داشت، پیش از این، طی 

از همه هموطنان دعوت کرده بود که با شرکت خود در این  فراخوانی
های کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی مردم  حرکت، خواسته

 . ایران را هر چه پر طنین تر کنند
رانسه و فارسی توزیع شعارها و تراکت های تظاهرات که به زبان ف

دفاع از حق اعتصاب و اعتراض و تظاهرات، : قرار بودند شد، از این
ایجاد سندیکاهای آزاد و مستقل و دفاع از آزادی سندیکالیست های 

های گسترده، امنیت  چنین شعارهائی علیه اخراج هم ،زندانی
شغلی کارکنان، لغو قرار دادهای موقت و سفید امضا و افزایش 

د، مطابق با افزایش تورم و برابری دستمزد زنان و مردان و دستمز
افزون بر این، پالکاردهائی در . ممنوعیت کار کودکان نیز وجود داشت

دفاع از آزادی زندانیان سیاسی 
و عقیدتی و آزادی سندیکا و 
تشکل مدنی و سازمان های 
سیاسی، در جلو چادرها، نصب 

 .شده بود
ماه مه  هماهنگی ایرانیان برای اول

طی اعالمیه کوتاهی وضیعت 
نابسامان کارگران و اقشار فرودست 
کشورمان را به زبان فرانسه تنظیم 

د، که در آن از جمله آمده کرو توزیع 
 :است

طبقه کارگر ایران از برگزاری "
مستقل تظاهرات اول ماه مه 
محروم است، هر تالشی از 

سوی فعاالن جنبش کارگری 
همچون سال های گذشته 
. توسط رژیم سرکوب می گردد
در ایران تحت حاکمیت جمهوری 
اسالمی کارگران نه فقط حق 
برگزاری آزادانه تظاهرات اول 

بلکه از داشتن  ،ماه مه را ندارند
سندیکا و یا هرگونه تشکل 
مستقل کارگری محروم 

   .                                                                      هستند
این محرومیت جزئی ازیک 
سیاست عمومی ضد کارگری و 
ضدمردمی رژیم حاکم و دولت 

این . روحانی است
نئولیبرالیسم اسالمی همراه با 

بی کفایتی و فساد گسترده و 
فراگیر ارگان های دولتی، 
کشور را در بحران اقتصادی 
عمیقی فرو برده است که 
فشار طاقت فرسائی را بر 

و دیگر زندگی طبقه کارگر 
اقشار فرودست جامعه تحمیل 

 ...کند می
برای تغییر این شرایط، ایجاد تشکل 
های مستقل کارگری مهمترین 

تواند  وسیله ای است که می
مبارزه گسترده اما پراکنده کارگری 

با متحد کردن آن  را قوام بخشیده و
رژیم و کارفرمایان رابرای تحقق 

مطالبات کارگران  وادار به عقب 
 .نماید نشینی

 

 ی بولتن کارگر          
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. شرایط جدیدی در کشور ایجاد کرده است ١٠٦٩ماه  جنبش گسترده دی
 .توازن قوا به نفع مردم تغییر کرده و رژیم در موضع تدافعی قرار گرفته است

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

تواند با مبارزه  طبقه کارگر می
متحدانه نقش شایسته ای نه 

که فقط برای مطالبات خود  
برای رهائی جامعه از قید و بند 
استبداد مذهبی حاکم ایفا 

 ."نماید
شعارها و پالکاردها مورد توجه 
تعداد قابل توجهی از فرانسویان قرار 

در طول مدت چند ساعته . گرفت
تظاهرات، ترانه سرودهای ایرانی و 
فرانسوی متعلق به جنبش کارگری 

های اجتماعی به  و دیگر جنبش
  .شد می طور مرتب پخش

 

 

 

 
 در تورنتو کانادا هاول ماه م

 

 گسترش فقر و تورم
 نئو لیبرالیستی های سیاست پیامد

 
 

اوریل به مانند هر  ٥١در روز شنبه 
سال برنامه اول ماه می در سالن 
ساختمان اتحادیه کارگران فوالد در 

این  در .تورنتو کانادا برگزار شد
فدائیان )حزب چپ ایران مراسم 
در کانادا ،حزب کمونیست  (خلق

کانادا ، حزب توده ایران در کانادا و 
تشکل های کارگری   ها حزب وه د

   .دندکردر این مراسم شرکت 
( فدائیان خلق)حزب چپ ایران 

به اطالعیه های حزب به  میزی را

زادی زندانیان آچنین پوسترهایی در رابطه با  زبان انگلیسی و فرانسه و هم
 ...های جهوری اسالمی  اختصاص داد سیاسی در زندان  نکارگر و زندانیا

  به نمایندگی از طرفجان کالرک در ابتدا ، شروع شد ۰۳٠٣برنامه در ساعت 
 .گروه اعتالف علیه فقر به سخنرانی پرداخت

گسترش فقر در جامعه و تورم را از پیامدهای  وی فاصله طبقاتی،
  وی همچنین .دانست سیاست نئو لیبرالیستی حاکم در کشور کانادا

ادامه داد که تعداد بیشماری از مردم به این سیاست ها اعتراض 
وی .متشکل نماییم   این اعتراضات را  و ما باید بتوانیم  دارند

سوسیالیسم را راه حلی برای برونرفت از این معضالت اجتمایی 
مورد در ادامه رقصند هایی از کشور کره به هنرنمایی پرداختند که  .دانست

 .تشویق قرار گرفتند

 ی بولتن کارگر          
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عنوان ه که پیشتر بسام گیندین 

قسمت تحقیقات و پژوهش   رئیس
کار   در بخش ماشین سازی کانادا

وی  .بود  کرده سخنران بعدی
مقایسه بحران های مالی  به

و  ۰٣،  ۰٣،٠٣سرمایه داری در دهه 
د که کرید زمان حال پرداخت و تاک

سرمایه داری حرف اخر تاریخ 
 نیست و این بحران ها در ذات و 

 

 

 .است  سیستم سرمایه داری نهفته  سرشت
وی عضو حزب کمونیست کانادا است  .اخرین سخنران برنامه بودفرح ملیک  

 .دکرمناسبت اول ماه می قرائت ه و پیام حزب را ب
ا در کره شمالی و ت امریکدر این پیام سیاست های جنگ افروزانه امپریالیس

 .سوریه محکوم شد
 .رود انترناسیونال خوانده شددر پایان س

، شرکت داشتند گری کوبا نماینده از طرف کنسول دراین مراسم دو
 .ها توضیح داده شد نآبرای  (فداییان خلق)مواضع حزب چپ ایران 

 

 

 

 

 بلژیکجشن اول ماه مه در 

 و انسانی  نو یبرای جهان

 سلجشن اول ماه مه بروکدر  (فداییان خلق)حزب چپ ایران 

 
 

 
 .همه طیف های چپ بلژیکی و خارجی در جشن اول ماه مه در بروکسل شرکت فعال داشتند

در . ب. ت. ژ. هر ساله برگزاری جشن اول ماه مه روز جهانی کارگر توسط بزرگترین سندیکای کارگری بلژیک؛ اف
انند احزاب و شخصیت امسال هم گستردگی حضور طیف های مختلف چپ م. بروکسل بشکلی باشکوه برگزار می شود

های کمونیست، سبز، سوسیالیست، جریانات صلح طلب و مترقی، انجمن ها و نهادهای مدنی بلژیکی و غیر بلژیکی و 

در این تجمع بزرگ انواع برنامه های سیاسی، تفریحی، هنری، فرهنگی و مطبوعاتی برگزار . مهاجرین چشمگیر بود
 .شد

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) یرانگروه کارگری سازمان فداییان خلق ا کار                 
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ارگری و مردمی، سرشار از همبستگی، دوستی، شادی، تبادل فرهنگی و اطالعاتی فضای حاکم در این جشن بزرگ ک

چندین کنسرت مجانی با خوانندگان معروف برگزار شد و انواع برنامه های هنری . میان شرکت کنندگان در مراسم بود
حضور هزاران شهروند بلژیکی . گردیدمتنوع به اجرا در آمد و فعالیت های گوناگونی برای بچه ها و شرکت کنندگان انجام 

 . و خارجی در این جشن بزرگ کارگری بسیار بارز بود

 .این جشن بزرگ کارگری را پوشش خبری و تصویری دادند وسایل ارتباط جمعی بلژیک

 
در این جشن پر شکوه، امسال برای اولین بار حزب 

. بلژیک، شرکت داشت -( فداییان خلق)چپ ایران 

اسی در اختیار حزب چپ قرار چادری تبلیغاتی و سی
درون و بیرون چادر شعارها و خواسته . داده شده بود

های مربوط به مبارزات کارگران و زحمتکشان و برای 
آزادی سندیکالیست های زندانی و برای آزادی 
تشکیل سندیکا و اتحادیه های کارگری آزاد و آزادی 
همه زندانیان سیاسی، علیه اعدام و توقف آن در 

. ان شعارهای بزبان فرانسه تهیه و نصب شده بودایر
نامه حزب خطاب به احزاب و اتحادیه های کارگری 

. ژ. سندیکای اف.انتشار و پخش شد و این نامه برای 
برخی از نمایندگان پارلمان بلژیک و  .ارسال شد. ب.ت

شخصیت های بلژیکی به چادر حزب چپ ایران 
 .کارگران و زحمتکشان و حزب جدید اعالم حمایت کردندآمدند و از میارزات ( فداییان خلق)

 
گو، پخش تراکت، و  تمام نیروها و مردمی که در جشن سندیکا شرکت کردند به اشکال گوناگون از طریق بحث و گفت 

ن به صد زبان، اما به یک صدا می گفتند که ما این جها... اعالمیه، فروش روزنامه های کاغذی، کتاب، اجرای موزیک و 
برای یک جهان نو، بهتر، و انسانی تر، برابر،  و سراسر از فقر، تبعیض، ستم، بهره کشی و جنگ را نمی خواهیم

 .مبارزه می کنیم مدرن

 

 

 

 
 اتریش -اول ماه مه روز جهانی کارگر در وین 

بین فعاالن چپ درهمدلی بیشتر 
 
 
در این روز . روز اول ماه مه در وین روز ویژه ای است 

شهر از ساعات صبح برای تردد اتومبیل ها بسته  مرکز

گانه وین اعضای حزب  ٥٠می شود و از تمامی مناطق 
سوسیال دمکرات، اعضای اتحادیه های کارگری در دسته 
های متشکل به سوی مرکز شهر و میدان شهرداری 

در  ووین حرکت می کنند و به تدریج در این میدان تجمع 
دمکرات و از جمله شهردار  این روز رهبران حزب سوسیال

هم چنین . وین، برای تجمع کنندگان سخنرانی می کنند
نیروهای چپ دیگر از جمله حزب کمونیست و نیروهای 
چپ خارجی در وین نیز بعد از رژه نیروهای حزب 

  .سوسیال دمکرات راهپیمائی می کنند

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ن فداییان خلق ایرانگروه کارگری سازما کار                 
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می شعارها و تما. امسال اول ماه جلوه ای دیگر داشت
پالکاردهای تظاهرات متوجه مسائل اجتماعی و در نقد 
اقدامات و برنامه های ائتالف محافظه کار و دست 

با روی کار آمدن دولت دست راستی . راستی اتریش بود
و تالش برای باال بردن ساعات کار، تالش برای کاستن از 
قدرت نهادهای مدافع کارگران و کارمندان، به نظر می 

گسترده تر برای این برنامه  اتحادیید که امسال رس
صورت گرفته است و مراسم اول ماه مه در وین باشکوه 
 .تر از سال های قبل برگزار شد

از همان ساعات آغازین صبح، سن برنامه در مقابل 
شهرداری وین با شعارهایی در طرفداری از حقوق 
 کارگران و مزدبگیران و پرچم ها و بادکنک های سرخ

میزهای کتاب طرفداران احزاب . آماده و تزیین شده بود
. چپ و سوسیال دمکرات در کنار میدان برپا می شدند

جوانانی به میزها نزدیک می شدند و ضمن معرفی خود، 

آمادگی خود را برای کار در گروه های تبلیغی اعالم می 
انجام می ماموران انتظامی آخرین کنترل ها را . کردند
ود را برای استقبال از تظاهرکنندگان و هدایت و خ دادند

ها که از محله های مختلف وین به  صف های طویل آن
. سوی شهرداری به راه افتاده بودند، آماده می کردند

که برنامه بدون  انجام می دادپلیس نیز نهایت تالشش را 
 .لی و با نظم و ترتیب برگزار شودگونه مشک هیچ

در وین « (دائیان خلقف)حزب چپ ایران »اعضای 
نیز امسال از اولین ساعات صبح در محل حاضر 
شدند تا برای اولین بار با نام حزب میز تبلیغاتی 

به همین جهت امسال اول ماه . شان را برپا کنند
. مه برای آن ها نیز حال و هوای دیگری داشت
گرچه اعضا و عالقمندان نیروهای چپ هر ساله در 

اشکال مختلف شرکت می  مراسم اول ماه مه به
کردند، ولی امسال اول ماه مه، همدلی بیشتری 

. را بین همه فعاالن حزب چپ بدنبال خود داشت

گوشه ای از کار را گرفته بود و خوشحال  فردهر 
از این که باالخره تالش های چندین ساله، به ثمر 
نشسته است و امروز بر سر یک میز دور هم گرد 

  .آمده اند
 

اول ماه مه حزب به زبان های مختلف، پیام های  اطالعیه
کنگره حزب و نیز پوسترهای تبلیغی همراه دسته گلی 

 .برای تبریک بنیانگذاری حزب، روی میز بودند
 
 
  :پوسترهایی با شعارهای زیر به چشم می خورد 
 
 

اول ماه مه روز جهانی کارگر بر همه کارگران 
 جهان خجسته باد

 
 کارورزی را متوقف کنید طرح استثمارگرایانه

 
سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری را پایان 

 دهید
 

 نان، کار، آزادی
 

 کار کودکان ممنوع
 

از مبارزه کارگران برای تشکیل سندیکاهای 
 مستقل حمایت می کنیم

 
گذاری حزب چپ را تبریک می گفتند یا  دوستانی بنیان

سوال هایی حول و حوش چگونگی ایجاد آن و اهداف 

 .تی داشتند به دور میز حلقه زده بودندآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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این آرزو و امید در همه موج می زد، که روزی هموطنان 
ما نیز بتوانند روز اول ماه مه را آزادانه جشن گرفته و 
برنامه های خود را بدون مزاحمت های تاکنونی نیروهای 

  .سرکوب جمهوری اسالمی برگزار کنند
م صف های راهپیمایان وارد میدان شهرداری می کم ک
ضمن معرفی هر دسته از راهپیمایان توسط . شدند

مجریان برنامه، فیلم ورود آن ها به میدان، بر صفحه 
بزرگی که به همین منظور در میدان نصب شده بود، 

 . پخش می شد
 

بعضی گروه ها، با ساز و دهل و بعضی با شعارها و 
. ول ماه مه وارد میدان می شدندنمادهای بزرگداشت ا

 .برنامه با پخش موزیک و سخنرانی ها ادامه یافت

 
در بخشی دیگری از برنامه که مقابل پارلمان وین بود، 
سایر نیروهای ایرانی جمع شده بودند که اعضای حزب 

نیز نزدیک ظهر به آن محل رفته ( فدائیان خلق)چپ ایران 
صف راهپیمانان از گروه . دو میز خود را در آن جا برپا کردن

های دیگر از جمله حزب کمونیست اتریش و نیروهای 
در پایان و بعد از سخنرانی . غیر اتریشی ادامه داشت

  .ها، سرود انترناسیونال پخش شد
 

پس از پایان راهپیمایی ها، جمعی از شرکت کنندگان در 
جشن اول ماه مه در پارکی نزدیک شهرداری گرد هم 

من استراحت، گفت و گوئی در رابطه با اولین آمدند، و ض
، اهداف و انتظارات (فدائیان خلق)کنگره حزب چپ ایران 

  .از آن نیز صورت گرفت

 

 

 

 اول ماه مه در شهر کلن آلمان

 (فداییان خلق)حزب چپ ایران 
 امیدی که شکوفه زد

 

 

یه امسال نیز جشن اول ماه ماه روز جهانی کارگر توسط بزرگترین اتحاد
سراسری کارگری آلمان که شش میلیون عضو دارد، در شکل گسترده در 

 . سراسر آلمان برگزار شد
در شهر کلن نیز در این روز از مقابل مقر اتحادیه کارگری آلمان از اول 
صبح تا میدانی در مرکز شهر که محل تجمع و غرفه های احزاب و 

اصلی اتحادیه سازمان ها و تشکل های مختلف و هم چنین تریبون 
در این میدان مستقر است، راهپیمایی باشکوهی با شعار خدمات 

ساعت دو بعدازظهر در میدان مرکزی شهر در . کار بهتر انجام گردید
تریبون اصلی اتحادیه برنامه سخنرانی و هنری توسط مسئوالن 

اتحادیه و احزاب چپ و هنرمندان و خوانندگان برجسته برنامه های 
 .جرا کردندمختلفی را ا

فداییان )برای اولین بار در شهر کلن آلمان غرفه حزب چپ ایران 
غرفه حزب از . از ساعت ده صبح در این مراسم برقرار شد( خلق

پوستر و شعارهای گوناگونی که برگرفته محتوای منشور آن بود 
با شیرینی از بازدیدکنندگان پذیرایی می شد و . تزیین گردیده بود

 . بازدید کنندگان از غرفه حزب قرار گرفتمورد استقبال 

 -سازمان اتحاد فداییان خلق )اکثرا از اینکه توسط سه جریان 

طرفداران وحدت، سازمان فداییان 
اکثریت و کنشگران  -خلق ایران 

(چپ

  

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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بنیانگذاری شده است، خوشحال بودند ( فداییان خلق)حزب نوبنیاد چپ ایران 

رزوی موفقیت می کردند و از اهداف و راجع به حزب و تبریک می گفتند و آ
تعدادی . سوال هایی را مطرح می کردند، که توسط رفقا پاسخ داده می شد

از رفقای سابق که سال ها بود ارتباط خود را باسازمان به دالیل مختلف قطع 
کرده بودند با استقبال از تشکیل حزب آمادگی خود را برای شرکت در کنگره 

م کردند، حتی اعضای جریان های دیگر نیز تشکیل چنین حزبی را آتی اعال
 .مثبت ارزیابی می کردند و در مجموع، برخورد ها مثبت بود

اعالمیه های حزب به زبان فارسی و آلمانی در بین غرفه ها و بازدیدکنندگان   

ساعت دو بعدازظهر که راهپیمایی به میدان محل تریبون رسید، . توزیع شد

فداییان )حزب چپ ایران اعضای 

با در دست گرفتن ( خلق
پاالکادهایی از حزب به میان 
جمعیت در مقابل تریبون اصلی 

، تا بدین وسیله بتوانند حزب را رفتند
به جمعیت حاضر و در مقابل رسانه 

 .ها بهتر معرفی کنند

 

 

 

 ترکیهدر شهرهای  اول ماه مه اهراتظت

 استانبول  کارگرانهزار پلیس برای سرکوب  2١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

در استانبول، تعداد زیادی از کارگران و بازنشستگان 
کارگری در میدان ها و مکان های مهم شهر تجمع 

 .کردند
 

وی ترکیه، تجمعات .تی.به گزارش شبکه تلویزیونی ان

کارگران و گروه های کارگری با مداخله خشن پلیس 
 .گردیداستانبول مواجه 

 
کارگری در شهر  های پلیس برای مقابله با تجمع

هزار نیرو به کار گرفته بود و عالوه بر  ٥۰استانبول 
برقراری ایستگاه های کنترل پلیس، تدابیر رفت و آمد 

 .نیز در داخل شهر برقرار بود
 

به رغم این تدابیر، کارگران معترض در برخی میدان ها 
و مراکز مهم شهر به خصوص در منطقه مال تپه تجمع 

شعارهایی خواستار حقوق و  کرده و با سر دادن
 .مطالبات صنفی خود شدند

 
تجمع کنندگان که به دعوت حزب رهایی خلق در 
میدان های استانبول جمع شده بودند، در پی 

ن به اجتماع خود، با مداخله دخودداری از پایان دا
 .گشتندخشن پلیس متفرق 

 
بر اساس قانون وضعیت فوق العاده که برای هشتمین 

 ١۰هه و پس از کودتای نافرجام ترکیه در دوره سه ما
تصویب شده و در حال ( ١٠٦۰تیرماه  ٥۰) ٥٣١۰جوالی 

اجراست، برگزاری هر گونه تجمع در این کشور ممنوع 
.است  

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) داییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان ف کار                 
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 هاول ماه م ،یونان

 

 آمریکا انهسیاست های جنگ افروزتظاهرات علیه 
 
 
 

هرات را به تظا' گررروز کا' کارگران یونان اول ماه می 
سراسری علیه آمریکا تبدیل و با سردادن شعار، سیاست 
های توسعه طلبانه و جنگ افروزی دونالد ترامپ در دنیا را 

 .محکوم کردند
 

تظاهرات روز سه شنبه از مرکز شهر آتن پایتخت یونان آغاز 
سوی سفارت آمریکا در این کشور ه شد و تظاهر کنندگان ب

واقع در شمال و دومین شهر در تسالونیک . راهپیمایی کردند

بزرگ یونان نیز تظاهر کنندگان در محل کنسولی آمریکا و در 
در برابر پایگاه نظامی واشنگتن ' سودا' شهرهای خنیون و 

 .تجمع کردند
 

دیه سراسری ، اتحا(یسه)اتحادیه سراسری کارگری یونان 
، اتحادیه سراسری استادان و معلمین (پامه)کارگران مبارز 

احزاب سیاسی چپگرا و سوسیالیست یونان، اتحادیه  (المه)
از جمله سازماندهندگان ( دی –اد )پزشکان و کارکنان دولت 

مخالفت با جنگ در سوریه، یکی از . تظاهرات امسال بودند
  .محورهای تظاهرات امسال در یونان بود

 

 

مه هااول م ،تهران  

 تشکل های مستقل در برابر مجلس

 در دفاع از کارگران

در تهران دو تظاهرات جداگانه 

کانون هماهنگی . برگزار شد
شورا های اسالمی کار که 
عمدتا با تفییر دولت اعضای 
هیات مدیره آن خود را به جناح 
حاکم نزدیک می کنند، تا از آن 
ها تغذیه کنند و اکنون با توجه به 
این که دولت روحانی بر سر کار 
است بیشتر به خانه کارگر تمایل 

دفتر در برابر دا کرده اند، پی

خانه کارگر در خیابان  یقدیم

کرده و نسبت به  تجمع ابوریحان
عدم مجوز برگزاری تظاهرات از 

خود را سر سوی دولت اعتراض 
 .دادند

در این اجتماع برخی شعارهای  
نژادپرستانه و ضدخارجی 

کارگر خارجی اخراج باید »نظیر
، از سوی مسئوالن خانه «گردد

 .سر داده شد ی کارگر

تظاهرات در برابر مجلس،  اما 

بنا کامال متفاوتی در جریان بود، 
به فراخوان کمیته ی برگزاری اول 
ماه که متشکل از پنج تشکل 

، استمستقل و غیردولتی 
 ٥٣٣ با حضور گردهمایی دیگری 

که بنابر گزارش  گردیدبرگزار تن 
تن توسط  چندی دریافتی ها

 .پلیس دستگیر شدند

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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اتحادیه آزاد کارگران  در همین رابطه
 خودگزارش تکمیلی  در –ایران 

 مقابل مجلس شورای اسالمی
 :اعالم کرد

 
های مستقل  بدنبال فراخوان تشکل

کارگری برای برگزاری مراسم اول 
ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل 
 مجلس شورای اسالمی، علی

رغم فضای امنیتی شدیدی که در 
 ،برقرار شده بود اطراف مجلس

صدها نفر از کارگران، بازنشستگان 
 هایی از معلمان و و جمع

 ١١دانشجویان از ساعت ده صبح 
اردیبهشت ماه دست به تجمع در 

 .مقابل مجلس زدند
 

های رسیده به اتحایه  بنا بر گزارش
آزاد کارگران ایران، شرکت کنندگان 
در این مراسم عالوه بر در دست 

پالکاردهایی  داشتن بنرها و 
پیرامون روز جهانی کارگر و مطالبات 
کارگران و معلمان بازنشسته و 
شاغل، به طور مرتب تا پایان 
مراسم شعارهایی از قبیل نان 
مسکن آزادی حق مسلم ماست، 
حقوق های نجومی فالکت عمومی 

 –کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد  -
معیشت منزلت حق مسلم ماست 

معلم  -زاد باید گردد کارگر زندانی آ -

زندانی  -زندانی آزاد باید گردد
اعتراض،  –سیاسی آزاد باید گردد 

تشکل، اعتصاب حق مسلم ماست 
میلیون حقوق ما یه  ٤خط فقر  –

تا حق خود نگیریم از پای  -میلیون 
 .سر میدادند... ننشینیم و 

 
بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع 

ای که تحت کنترل شدید نیروه
انتظامی و امنیتی ادامه پیدا کرد 

و بدنبال قرائت  ١١حوالی ساعت 
قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان و 
کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه 

متشکل از سندیکای نقاشان )

استان البرز، کانون مدافعان حقوق 
کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و 
فلز کرمانشاه، اتحادیه آزاد کارگران 

 و کمیته پیگیری ایجاد تشکل ایران
 انمامور( های کارگری ایران

انتظامی و امنیتی با یورش به 
تجمع کنندگان و پاره کردن پالکاردها 
و بنرها که توام با مقاومت تجمع 
کنندگان بود آنان را به نقطه ای در 
جلوی مجلس راندند و با ایجاد 
دیواری از فنس در دور تا دور  تجمع 

م به بازداشت تعدادی کنندگان، اقدا
 .از آنان کردند

 
اسامی تعدادی از دستگیر شدگان 
این تجمع که علیرغم مقاومت 
شدید تجمع کنندگان صورت گرفت 

حسین : به شرح زیر است
آذرگشسب، محسن ثقفی، پیمان 

، ....احمدی، مصطفی آقایی، بابک
 افشین حیرتیان و تهمینه خسروی

ها و انتقال  بدنبال این بازداشت
دستگیر شدگان به نقطه ای در 
داخل مجلس، تجمع کنندگان با 
ایستادگی و سر دادن شعار 
خواهان آزادی بازداشت شدگان 
شدند اما آنان با یورش نیروهای 

ناچار مجبور ه انتظامی و امنیتی ب
یورش به تجمع . به ترک محل شدند

کنندگان و راندن اجباری آنان از محل 
   .داشتتجمع تا داخل مترو ادامه 

در این تجمع شاپور احسانی راد 
عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد 
کارگران ایران طی سخنان کوتاهی 
با تاکید به حق کارگران برای 
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، 

ها  با بر شمردن مصائبی که میلیون
خانواده کارگری با آن مواجه هستند 

 جا جمع شده ایم تا  ما این: گفت

 ،شدید خود را به فقر اعتراض
فالکت و بی حقوقی مان اعالم 

 ... کنیم و
 

اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر 
حقوق خدشه ناپذیر کارگران ایران 
برای برگزاری مستقالنه مراسم روز 
جهانی کارگر، تعرض به مراسم این 

کند و  روز جهانی را قویا محکوم می
با اعالم همبستگی با بازداشت 

گان این مراسم و فراخوان به شد
اعتراض علیه  بازادشتهای صورت 
گرفته، خواهان آزادی فوری همه 
بازداشت شدگان این مراسم و 

همچنین مراسم روز جهانی کارگر 
 .در شهر سقز می باشد
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 سقز،

درگیری نیروز های امنیتی با کارگران   

 

صبح آن  ٥؛ نیروی های لباس شخصی که از ساعت هانی کارگرر با اول ماه مه روز جبراب ٥/١١/٦٥سه شنبه مورخ 

داشت روز جهانی کارگر در میدان  به صفوف کارگرانی که برای بزرگ. را اشغال کرده بودند( چمی ولی خان)منطقه 
 محمود) من  ،ده و بعد از یک ساعت درگیری با کارگرانکرتجمع کرده بودند؛ حمله ( چمی ولی خان) کارگران ساختمانی

در میان دستگیرشدگان عثمان اسماعیلی کارگر . از ناحیه دست زخمی شدم و چند نفر نیز دستگیر شده اند( صالحی
قابل ذکر است که ماموران چند دستگاه . نقاش وجود دارد و تا پخش این خبر از سرنوشت آنان اطالعی در دست نیست

کوم کردن حمله به صفوف کارگران در اول ماه مه روز ما ضمن مح. گوشی موبایل را از شرکت کننده کان گرفته اند
 .جهانی کارگر خواستار آزادی همه دستگیرشدگان هستیم

 

 

 

 

 

 ازتجربه دیگران

 

 

 "اتحادیه های صنفی اتیوپی"چارچوب قانونی برای 
 یک دیدگاه تاریخیدر 

 

 هشتمبخش 

 

 
 مهاری ریدای

 ترجمه گودرز

 2231ژوئیه   LGDانیمجله حقوق، عدالت اجتماعی و توسعه جه

 
 

 ادامه -تأسیس رسمی اتحادیه های صنعتی در اتیوپی 

است که اتحادیه ها را عالوه بر موارد اقتصادی از هرنوع فعالیت ( ٥٥مانند ماده )عالوه بر اینها، قانون شامل مواضعی 
ی بجایی بود یا نه، قابل بحث است اگر سیاسی سازی اتحادیه ها در آن زمان نگران. سیاسی محروم ساخته است

حقیقت اما حاکی از آن است که برخالف اتحادیه ها در بسیاری از مناطق قاره آفریقا که فعالیت جنبش کارگری با 
مبارزات ضد استعماری گره خورده بود، در اتیوپی که سنت استعمار خارجی  نماد ویژه ای نداشت، شرایط فاقد چنین 

د ساختن فعالیت اتحادیه ها به امور غیر سیاسی و منع مداخله در امور سیاسی با این وجود محدو. خصیصه هایی بود
 .بیشتر در جهت خنثی سازی و غیرسیاسی کردن نیروی کارگران در مقابل ماشین دولتی بود
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منگیستو هایله ماریام، به همراه فیدل و رائول کاسترو: 5791آوریل   

 

 

 

 

 

در هر حال ممنوعیت عمومی فعالیت سیاسی اتحادیه ها عمالً در مقابل اصول آزادی اجتماعات و تشکل دیده می 
در مجموع با وجودی که بیانیه فوق الذکر برای پیشبرد تأسیس اتحادیه ها در اتیوپی امری مثبت و گامی بجلو . شود

قی باالی اعضای مورد نیاز برای تأسیس و محروم ساختن اتحادیه ها از مشارکت دیده می شود، تعداد غیرمنط
 .عمل می نماید ILOسیاسی ابزاری برخالف روح و اهداف مکانیزم های سازمان جهانی کار 

 

 اتحادیه های صنفی تحت کنترل رژیم حکومت نظامی

امپراطور  ١٦٥1حکومت نظامی در سال 
بعنوان  را از تاج و تخت محروم کرد و

قدرت انتقالی حکومت را برای هفده 
همین که دولت . سال در کنترل درآورد

نظامی مستقر شد اعالم کرد که 
سیاست های اقتصادی را بر مدار ایده 
های توسعه سوسیالیستی پی خواهد 

در نتیجه مالکیت امکانات تولیدی . گرفت
در . و توزیع کاال در کنترل دولت قرار گرفت

ختار سیاسی هم دیکتاتوری ارتباط با سا
پرولتاریا برای مدل حاکمیت سیاسی به 

بالطبع بیانیه رابطه . کار گرفته شد
لغو شد و بالفاصله قانون  ١٦۰٠صنعتی 

به اجرا درآمد که در  ١٦٥۰دیگری درسال 
آن کارگران بطور یکجانبه مجاز به تشکیل 
اتحادیه های صنفی شدند ولی در قانون 

کارفرمایان نشده  جدید صحبتی از تشکل
 .بود

هماهنگ با مواضع عملی ایدئولوژیک و 
دیدگاه مثبت به تشکیل اتحادیه های صنفی، بیانیه کارگری دولت نظامی تعداد حداقل کارگران در یک واحد کاری را به 

دودیت های در نتیجه مح. این کاهش امکان تشکیل اتحادیه ها در واحد های کوچک را افزایش داد. بیست نفر کاهش داد
در دوران کوتاهی بعد از آن و با . دوران امپراطوری برای تشکل کارگران به سطح قابل دسترس و منطقی تغییر یافت

 .هزار نفر از کارگران در انواع تشکل های صنفی جمع شدند ٥٦٣دیدگاه ایدئولوژیک حاکم بیش از 

تالفی جویانه علیه اتحادیه ها و فعالین جنبش کارگری برخالف دوران امپراطوری که برخی از کارفرمایان به اقدامات 
دست می زدند، دیگر نگرانی برای کنشگران جنبش اتحادیه ای ازمیان رفت و تا زمانی که آنها علیه سیستم سیاسی 

باید توجه داشت که گرچه بسیاری از مؤسسات صنفی . حاکم اقدامی نمی کردند خطری هم آنها را تهدید نمی کرد
چنان در مدیریت باقی مانده بودند، چرا که تغییرات در مدیریت ها  ولتی و ملی شده بودند، اما مدیران انها همخصوصی د

که حال مخالف سیاست های )درهمین حال تشکل های کارگری به عنوان ناظر بر اعمال مدیران . به سرعت عملی نبود
 .ان در امور کارگاه سابوتاژ و اخالل اقتصادی صورت نگیردمواظب بودند که از سوی ایش( ایدئولوژیک حاکم دیده می شدند

با این وجود قانون کار دولت نظامی دارای ویژگی خاصی هم بود که برطبق آن در سطح کارگاه ها فقط یک اتحادیه 
کل این سیاست با ش. قانونی می توانست تشکیل شود و نوعی انحصار و مونوپولی در ایجاد اتحادیه ها اعمال شده بود

نه تنها یک اتحادیه و یک حزب سیاسی وجود داشت بلکه در اکثر . عملی احزاب پرولتری در اداره امور البته هماهنگ بود
مواقع همپوشانی در مسئولیت ها هم دیده می شد، یعنی رهبران اتحادیه ای گاه رهبری احزاب سیاسی را هم 

ه قبال گفته شد، دولت امپراطوری از تمام توان خود ازجمله قابل توجه آن که همان طور ک. برعهده داشتند و بالعکس
برعکس در دولت نظامی تغییر . امکان قانونگذاری برای محدود کردن فعالیت سیاسی اتحادیه ها استفاده می کرد

 پارادایمی اتفاق افتاد که در آن اتحادیه ها و کارگران به صف مقدم فعالیت سیاسی تشویق و تهییج می شدند و در
 .نتیجه نقش سیاسی اتحادیه ها به دستور روز تبدیل شده بود
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  دیگر کشور ها

 
 

 های کارگری ن اونایی سوردو دبیرکل کمیسیو ،اسپانیا

 اکره یا تقابل اجتماعییا مذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دو تشکل  های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران کمیسیوندعوت ه ب

شهر اسپانیا بیش از نیم ملیون نفر در  ٥٣در  عمده سندیکایی در اسپانیا
بزرگترین این اعتراضات در مادرید . تظاهرات اعتراضی اول ماه مه شرکت کردند

 . هزار کارگر  برگذار شد ۰٣و با راه پیمایی بیش از 
شعارهای عمده تظاهرات حول نبود امنیت شغلی، پایین آمدن دستمزدها، 

فتن حقوق بازنشستگان همپای رشد نرخ قطع کردن حقوق بیکاری، باال نر
جوی کار به سایر کشورهای اروپایی و و  تورم، مهاجرت جوانان به جست

 .تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه بود
های کارگری طی سخنانی در میتینگ  ن دبیرکل کمیسیواونایی سوردو 

ه م و بکه ما به انترناسیونالیسم کارگری اعتقاد داری: پایانی این تظاهرات گفت
قدر  همین خاطر امروز همپای دیگر کارگران جهان به خیابان آمده ایم تا همان
کنند  به شرایط کاری کودکانی که کولتن را از معادن کنگو استخراج می

اعتراض کنیم که به شرایط کارگران اسپانیا و دیگر کشورهایی که بمانند کاال 
وابسته و متعلق به طبقه ما سندیکایی هستیم . کنند ها برخورد می با آن

و دقیقا بخاطر اعتقادات انترناسیونالیستی ماست که . طبقه زحمتکش کارگر و
 .ستا ماکه اسپانیا میهن  استقدر میهن ما  همه جای دنیا همان
همه ما شاهد هستیم که : در ادامه سخنانش گفتاونایی سوردو 

ت باید بگویم که سندیکاهای کارگری آماج حمالت پی در پی هستند، در حقیق
سندیکاها هیچ نمی گویند جز . هدف این حمالت طبقه کارگر و منافع اوست

 دفاع از منافع طبقات زحمتکش، صدای ما صدای طبقه کارگر است و صدای 

 
ما میگوییم وقتی . دنیای کار است

 ٥/١٣که رشد اقتصادی اسپانیا 
 ٥٣٣١است و بیشتر از سال  درصد 

ایه داران کند، سود سرم تولید می
 ٠۰ها  و صاحبان صنایع و شرکت

 ٥٣٣١میلیارد یورو بیشتر از سال 
 ٥٥چرا کارگران و کارمندان  ،است
قدرت خریدشان کمتر از سال  درصد

آغاز بحران اقتصادی است، 
سندیکاها به این وضعیت اعتراض 

 کنند و کارگران را متشکل می می
کنند تا اعتراض کنند و مبارزه کنند 

ایط را بنفع مردم کم درآمد تا این شر

و این خوش آیند طبقه  تغییر دهند
شان  حاکمه و نمایندگان سیاسی

 بخاطر اینهاست که تشکل. نیست
های کارگری مورد تهاجم هستند، 
سیاست حاکم دوست ندارد تا 
سندیکاها نقشی در تقسیم ثروت 

 .داشته باشند
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 (اکثریت) فداییان خلق ایران گروه کارگری سازمان کار                 

    192ه   شمار  چهارم سال /   1122 مه     1/   2931اردیبهشت    21چهار  شنبه      
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 وظیفه سندیکاها آن: گفتدر بخش دیگری از سخنانش اونایی سوردو 
ست که شرایط بهتری برای اشتغال و نتیجتا برای کارگران ایجاد کنند، این امر ا

های اجتماعی، مذاکره و  امکان پذیر است فقط از طریق سازمان دادن جنبش
ها و  ما مطمئن هستیم بدون اعتراض در خیابان. های سندیکایی سیاست

 .پیدا کنیمهای انسانی خود دست  آلتوانیم به اهداف و ایده  فشار نمی
توانند توجیه کنند که امروز در  ها چگونه می دولت اسپانیا و مدیران شرکت

آیا . اسپانیا قراردادهای موقت گرایش مسلط در عقد قراردادهای کاری است
خواهند اخراج بی رویه کارگران را تنها به  غیر از آنست که با این قراردادها می

 : ان رایج کنند؟ او در پایان سخنانش گفتمیل کارفرمای

از این تریبون به دولت و به 
کنیم  صاحبان سرمایه اعال می

یا برای بسط عدالت اجتماعی و 
اقتصادی سر میز مذاکره با 
سندیکاها می نشینند و یا 
منتظر تقابل اجتماعی با ما 

 .باشند
 

 

 

 

 
 

  :سندیکاهای کارگری برزیل

 آزادی لوال دا سیلوا مبارزه برای 
 

سندیکاهای کارگری برزیل در تظاهرات اعتراضی اول ماه 
لوال مه امسال شعار اصلی خود را حول خواست آزادی 

که از هفتم ماه آوریل محکومیت دوازده ساله  دا سیلوا
گردهمایی . متمرکز کردند ،کند خود را در زندان طی می

لوال دا س در جنوب برزیل که محل حبکوری تی با در 

هفت تشکل بزرگ . در آن قرار دارد برگذار شد سیلوا 
سندیکایی برزیل متفقا این تظاهرات را سازمان دهی 

 .کرده بودند
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 تظاهرات در کوری تی با برای آزادی لوال دا سیلوا

 

 
 رالس رئیس جمهور بولیویاوو مو

 کارگرانمنزلت واقعی اکنون 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

در تظاهرات کانون کارگری بولیویایی رهبر اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی باتفاق خوان کارلوس گواراچی 
 :تری صبحگاهی خود اعالم داشتهای تویی در پیاماوو مورالس پیش از آن . اول ماه مه امسال شرکت کردند

های نه چندان دور این روز را یا در  بیاد داشته باشیم در زمان. گویم ه را به تمامی کارگران جهان تبریک میاول ماه م
مان را مجددا صاحب شدیم، دستمزدها را باال  لطف این مبارزات میهنه اعتراضات خیابانی بودیم و یا در اعتصاب غذا و ب

بازهم اول ماه مه را به همه شما کارگران . به دست آوردندرا بردیم و اکنون کارگران منزلت واقعی اجتماعی خود 
 .گویم شادباش می
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 جبهه چپ  از نیکالس کانیو نماینده مجلس
 و کارگران آرژانتین

 

 سیاست علیه  اتحاد همه خلق ها
 یسمهای نئولیبرال

 
 ارزمه در آرژانتین امسال دوگانه برگتظاهرات اول ماه 

دیلما روسف رئیس جمهور پیشین برزیل در . شد

 .شرکت داشت آرژانتینامسال تظاهرات 
در میدان جبهه چپ و کارگران دیگر توسط  تظاهرات

نیکالس . انجام گرفتدر بوئنوس آیرس  هاول ماه م
نماینده مجلس از این حزب به شدت به اعمال کانیو 

رئیس ماریسیو ماکری های نئو لیبرالی  سیاست
ها را باال  ر آرژانتین حمله کرد و نتیجه این سیاستجمهو

رفتن نرخ خدمات دولتی برای افراد کم درآمد دانست و 
تصویب قانون تازه کار از جانب دولت را اعالن جنگ علیه 

او در ادامه سخنانش گفت برای مبارزه با  . کارگران خواند
چنان در تمامی  های نئولیبرال که هم اعمال سیاست

تمامی  ،ی آمریکای التین در حال گسترش استکشورها
 .کنیم ها و همه کارگران این کشورها را متحد می خلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از جهان کار
 

 شاکله های آیندۀ کار

 بخش ششم

 

 
 کنفدراسیون جهانی استخدام

 2236سپتامبر 

 
 گزاری توصیه ها برای سیاست 3.1

 –! با بیکاری از طریق ایجاد کار مبارزه کن( پ
 ادامه

ایجاد محلهای شغلی در بخش بهداشت مبتنی . 4
کارفرما به  در این الگو .حمایت شود" وپنیکار ک"بر 

ازای کار کارگر، به جای پول نقد به او کوپن می دهد؛ 

کوپنی که به یک شخص ثالث و معموالً به دولت تعلق 
کارها یا خدمات ارائه شده توسط کارگر غالباً وظایف . دارد

فوری و معینی اند و به تبع آن به کارهای موردی، عمدتاً 
منطق پشت این . ی و کشاورزی، تعلق دارندبه کار خانگ

واقعیت که تمرکز این نوع کار در بخشهای خانگی و 
کشاورزی است، این است که این دو بخش معموالً 

کار کوپنی در نظر دارد با . عرصۀ اصلی کار غیرقانونی اند
به آن انواع کار قانونیت " راه دست"ارائۀ ابزاری 
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 میدان اول ماه می در آرژانتین
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اداری ساده است، به  این مکانیسم مستلزم کار. بخشد

مناسبات استخدامی مرسوم خاتمه می دهد و تأمین 
کنندۀ انعطاف بسیاری برای پاسخگوئی به مطالبات و 

 .تقاضاهای منابع انسانی است

باید با " خویش فرمائی"و " کارآفرینی"مقررات  .5
تشویق شرکتهای با مسئولیت محدود برای 

بود و به( شرکتهای یک تنه" )خویش فرمایان"
دسترسی به امکانات مالی و سرمایه تسهیل 

یک اقتصاد مبتنی بر همکاری به شهروندان اجازه  .شود
از این . تأمین خدمات مورد نیاز خویش را به آنها می دهد

طریق است که شهروند با دستیابی به آنچه بی 
فقدان تربیت . استفاده مانده کارآفرینی را خواهد آموخت

ی مدرسه تا دانشگاه و در از سالها)کارآفرینی 
همچنان یک مانع مهم برای تحرک ( آموزشهای حرفه ای

در اتحادیه اروپا کمتر از : بخشی به خویش فرمائی است

سال، باور  ۰1تا  ١١درصد اهالی دارای سن بین  ۰٣
دارند که دارای مهارت و دانش الزم برای دست زدن به 

 ١٥در ژاپن  و ۰٠در امریکا این درصد )یک کار را دارند 
به عالوه دسترسی کارآفرینان به امکانات مالی (. است

مرسوم و سنتی، به علت هرینه های سنگین آن، سن، 
تبعیضات جنسیتی، شناخت ناکافی از سرمایه گذارن 

در بسیاری از موارد دشوار ... روی مدلهای شغلی و 
از )دولتها باید اشکال جدید و بدیل تأمین مالی . است

آنها . را حمایت و ضمانت کنند( ین مالی جمعیجمله تأم
همچنین باید مقررات مالیاتی را ساده کنند و استفاده از 
منابع عمومی را برای گشودن اعتبارات خرد سامان 

 .دهند

حمایت از اقداماتی که ناظر بر تعادل سازگار . 6
این حمایت می تواند شامل  .بین کار و زندگی اند

ن پاره وقت از دسترسی به مزایای تأمین اطمینان کارگرا

 .مناسب و تشویق برنامه های کاری منعطف باشد

برای بازتاباندن تغییرات وارده در جوهر کار و ( ت
پیدایش کارگران آنالین مقررات استخدامی را 

 !مدرن کن

قوانین کار باید ناظر به آینده باشند، تغییرات شتابنده در 
شیدن مرزهای مبتنی بر جهان کار را بازتاب دهند و از ک

روزآمد کردن . رویکردهای ناظر به گذشته پرهیز کنند
مقررات ناکارا و نامنطبق نوآوری و کارآفرینی را به تحرک 
می آورد و فرصتهای کاری فزاینده ای را، خاصه برای 

مقررات حمایت از استخدام که با . جوانان، به بار می آورد
نشدۀ مدیریت نیروی  هزینه های قابل توجه یا پیش بینی

کار برای شرکتها همراه است، اهمیت رشد بارآوری آنها 

را دست کم می گیرد، تمایل و توان آنها را برای 
نوآوریهای فنی تقلیل می دهد و نیز توان آنها را برای 
جلب منابع مالی برای تحقق ایده های تازه شان تضعیف 

 نه را هر مقرراتی برای کار باید هدفی دوگا. می کند

 

ضامن رشد اقتصادی به منظور ایجاد مشاغل : تعقیب کند

جدید، و در عین حال تأمین کنندۀ توسعۀ اجتماعی و 
برای غلبه بر پیچیدگی . حمایت الزم از کارگران باشد

عادل بین قوانین موجود در مقررات موجود باید مؤثرترین ت
دارای اهمیت . نرم و قوانین سخت فراهم آورده شود

بسیار است که قوانین کارا باشند، به سرعت عمل 
کنند، با اجرای درست به استقبال چالشهای جدید بروند 

 :برای این منظور. و بازی در سطح باالتری را تضمین کنند

از )باید برای پالتفرمیهای آنالین هوشمند  .١
مقررات ( ازون، ایربی ان بی، اوبر و غیرهقبیل آم

هر قانون جدیدی باید تنوع : مناسبی وضع شوند
تیپولوژیها و گوناگونی مدلهای شغلی را، که پالتفرمهای 
آنالین ممکن است پیشه کنند، تصدیق کند و به منظور 

در . تشویق رقابت در این عرصه از انعطاف برخوردار باشد
تأمین کننده و هم مصرف  عین حال حقوق و وظایف هم

این نکته . کننده را به روشنی و با شفافیت به تثبیت کند
خاصه متوجه تحقیق در محدودیتهای مالی ای است که 

در هر صورت نقطۀ . بر برخی پالتفرمها اعمال می شود
اگر این )آغاز برای تطبیق مقررات با جهان متغیر کار 

باید همانا ( انطباق مهم باشد و زمانی که مهم است
تشخیص دقیق و اقتصادبنیان یک پالتفرم پیچیده، دارای 

 .جوانب متعدد و دمساز با اکوسیستم باشد
 

رویکرد نسبت به اقتصاد جمعی باید همان  .٥
مقررات و وظایفی را که برای فعالیتهای 
اقتصادی مشابه قائل است، برای این نوع 

شغلی جدید  مدلهای. اقتصاد هم قائل باشد
رقابت و عرصه های بده بستانی را که  ممکن است

بین مدلهای جدید و مدلهای سنتی با سرویسهای 
مشابه در چارچوب مقرراتی متفاوتی ایجاد می 

 .شوند، دست کم بگیرند
 
این نکته . این تحول باید با دقت زیر نظر گرفته شود 

خاصه هنگامی است که پای وضع و اعمال مالیاتها، 
مربوط به بهداشت و ایمنی آزادی استقرار، الزامات 

کارگران یا امنیت اجتماعی و مقررات استخدامی در میان 
 .است، اهمیت دارد

 
اران باید چگونگی مشمولیت زسیاستگ .٠

این که آیا . کارگران پروژه ای از قانون را روشن کنند
قوانینی چون حداقل دستمزد شامل کارگران پروژه ای 

رما در قبال این خواهد شد، و این که باقی وظایف کارف
 . قبیل کارگران کدام است، باید روشن باشند

پیمانکار "برای مثال کشورهای آلمان و کانادا یک 
را تعریف کرده اند، که برخی حمایتهای بعدی از " وابسته

کارگران را، که طرف قرارداد فقط یک کارفرما هستند، 
 .تضمین می کند
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 اطالعیه

 
 مناسبت روز جهانی کارگر به کانون نویسندگان ایران  ی بیانیه

 

 هر اعتراض حق طلبانهبه  رژیمپاسخ  تنها حربهسرکوب 
 

 
 

گزافه نیست اگر بگوییم از سیصد و شصت و پنج روز سال، بیش از سیصد و شصت . روز جهانی کارگر; اول ماه مه است
شان ُو مفتخوران  روز آن پایکوب سرمایه داران، استثمارگران ریز و درشت، ستاره های شان ُو قالا رسانه ای، مدیران ُو کالا

است و تنها یک روز ، روز طبقه ی کارگر جهانی است، روزی که در خاستگاه خود به خون سرخ کارگران « کارآفرینان»ُو 
  .رنگین شده است

 

ارگران از زن و مرد، ، هر جا که مجال دم زدنی هست، ک«متمدن»در این روز، در هر جای این جهان ستم زده، جهان 
دست از کار می کشند، کوی و برزن را از جشن و پایکوبی و سروِد شادی خود سرشار می کنند، به خیابان ها می 

 :آیند، راهپیمایی می کنند و فریاد بر می آورند
 
راسر فقر و تبعیض ما این جهان س. چه در اوست از دسترنج ماست ، ثروت این جهان و آناین ماییم، ما را ببینید! آهای“

، «چه کنم چه کنم»، عمری را در اضطرابِ در هراسِ از دست دادن کار و نان نمی خواهیم. و بهره کشی را نمی خواهیم
ی ، عرصه نمی خواهیم که به ساده ترین زبان، ما جهانی را ان اماا به یک صدا فریاد می کنیمما به صد زب. سر کنیم

 .تاس« کار کردن خر و خوردن یابو»
ما حق داریم از همه ی مواهبی برخوردار شویم . همه ی ثروت و مکنت این جهان از گوشت ُو خون ُو رگ ُو پی ماست

مسلام بدانید زبان . برابری و جهان نو سخن بگویید ،با ما تنها از آزادی. مدرن است که برازنده ی انسان آزاد و برابر و
 ”.وده نکوشید این جهان کهنه ی رو به زوال را بزک کنیدبیه. ستم و سرکوب و تبعیض در ما نمی گیرد

 
، که حد اقل دستمزد کارگر، مطابق آمار رسمی در سرزمینی. ا ماجرا یکسر رنگی دیگرگونه دارددر ایران ام  

چهار برابر پایین تر از خط فقرِ سیاه است و پرداخت همین دستمزد ناچیز گاه شش ماه و هشت ماه و بلکه 

افتد، پاسخ هر اعتراض حق طلبانه و هر اعتصاب کارگری ، سرکوب است و  عویق مییک سال به ت
  .سرکوب است و سرکوب

، غرق در ثروت و ناز و رفرمایان و گردنه گیران دین پناهکارگر از حق ایجاد تشکل های مستقل و آزاد محروم است و کا
به هر بهانه و به « هفته ی کار و کارگر»ا اعالم کوشد ب و سرانجام ، حاکمیت هر سال می… نعمت در حال انفجارند

 .الحیل، روز اول ماه مه را لوث کند و از به خیابان آمدن کارگران به ضرب چماق سرکوب جلوگیری کند لطایف
، روز اول ماه مه را به همه ی کارگران ایران و جهان شادباش کانون نویسندگان ایران، کانون کارگران فکری و فرهنگی

ید و بر خواست همیشگی خود، حق آزادی بیان کارگران و حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، پای می می گو
 .فشارد

 
 کانون نویسندگان ایران
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 روز اعتصاب غذا هشتمیندر  هسماعیل عبدی به مناسبت اول ماه مپیام ا

 

 اند صاحبان قدرت و سرمایه، هستی ما کارگران را به گروگان گرفته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  !گویم اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را به همه کارگران جهان تبریک می
 

علیه " تابند و آنرا اند، هیچ اعتراضی از طرف ما را برنمی صاحبان قدرت و سرمایه، هستی ما کارگران را به گروگان گرفته
ها خانواده کارگری در زیر خط فقر  تحت شرایط کنونی حاکم بر ایران، میلیون. نامیده تا ما را به بند کشند" امنیت ملی
ها  باری را بر این خانواده کنند، ابعاد هولناک بیکاری و فقدان امکانات رفاهی برای بیکاران، زندگی فالکت  زندگی می

  .تحمیل کرده است
 

ها  سازی آموزش و پرورش عمالً امنیت کار و زندگی میلیون شتن صنایع، معادن، ثروت اجتماعی و کاالییبه حراج گذا
های مالی از طرف مافیای قدرت، ثروت انباشته  اختالس. ها را در خطری بسیار جدی قرار داده است کارگر و خانواده آن

دهند اما کارگر، معلم و هر  وجود به زندگی خود ادامه میبرد و تحت چتر امنیتی م ها انسان را به غارت می شده میلیون
  .شود شدت سرکوب و به بند کشیده می بار کنونی به معترضی به شرایط فالکت

 
ها، آلودگی هوا، و خشک  محیطی، بحران آب، مشکل ریزگردها، تخریب جنگل ناپذیر زیست بار و بعضاً جبران تخریب اسف

تداوم شرایط حاکم . ها نفر از جمعیت کشور را با خطر جدی روبرو کرده است زندگی میلیونها ادامه  شدن دریاچه و تاالب
بر ایران، سقوط استانداردهای زندگی کارگران، معلمان، زحمتکشان و افزایش تعداد بیکاران و تخریب بازهم بیشتر 

گسیختگی  ، اعتیاد و ازهمفروشی های اجتماعی، چون تن زیست و گسترش فقر و فالکت و انواع ناهنجاری محیط
  .ها خواهد شد خانواده

 
  .دنبال خواهد داشت ناپذیری را به انداز وضعیتی است که اگر تغییر نکند فجایع جبران این چشم

 
آیند تا به همه فالکتی که نظام  ها می اول ماه مه روزی است که کارگران در بسیاری از کشورهای جهان به خیابان

  .در ایران اما کارگران حتی از برگزاری این هم محرومند. ها تحمیل کرده اعتراض کنند داری به آن ایهاستثمارگرانه سرم
 

غذای خود، اول ماه می، روز همبستگی جهانی  من به عنوان یک معلم، از درون زندان اوین و در هشتمین روز اعتصاب
های کارگری و معلمان که حمایت خود را با  االن و تشکلگویم و از همه فع کارگران را، به همه کارگران جهان تبریک می

  .کنم ها و مطالبات من که همانا خواست تمامی کارگران و معلمان است، اعالم کردند، تشکر می خواسته
 

خواه با همبستگی بیشتر  امیدوارم در ایران، معلمان و کارگران عدالت. این روز، روز همبستگی همه گارگران جهان است
  .هت احقاق حقوق حقه خود تالش کننددر ج
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 یادداشت منتخب

 
 

 ما ایستاده ایم
 

 
 

نه ماهی می شود که حقوق 
نگرفته است، همسرش بیمار 
. است و فرزندش نحیف و ناتوان

صاحب خانه جوابشان کرده است و 
اگر تا چند روز دیگر خانه را تحویل 
ندهد تمام زندگیش کف خیابان 
خواهد بود، سوپر مارکت محله هم 

نمی دهد زیرا  دیگر جنسی به او

حسابش باال رفته است، اکنون رنج 
فراوان، هر لحظه باید شرمنده ی 

 ...شودخانواده 
 

این آغاز یک داستان یا سریال 
خانوادگی صدا و سیما نیست، 
این بخشی از زندگی حداقل 

این . نیمی از جامعه است
بخشی از زندگی بسیاری از 
کارگران در سرزمینی است که 

ابیده است، گنج خو یبر رو
می   مردمانش در فقر غوطه

خورند و ثروتشان چپاول می 
 .شود

 
چهل سالی می شود که از 
شعارهای عدالت و برابری 

شعارهایی که نه برای . گذرد می
عمل کردن، بلکه صرفا جهت گردش 
نخبگان حاکم مطرح شدند و همانند 
بسیاری از کشورهای جهان 
سومی بعد از تغییرات مورد نظر، 

م قراردادهای میان دولت و ملت تما
در این مدت . زیر پا گذاشته شد

دچار سیستمی افسارگسیخته 
شدیم، تورم فزاینده، قطع ارتباط با 
بسیاری از کشورهای دنیا، عدم 
تولید علم، عدم زیرساخت های 
مناسب برای علوم انسانی و 

 ....بررسی جامعه و
 

چهل سال 
تمام از 
شعارهای کلی 
و مبهم عدالت 
و برابری 
گذشت و 
امروز، حتی به 
اندازه ی نیمی 

از قبل، آزادی و 
عدالت و برابری 
را پیش روی 

. بینیم خود نمی
هدف هر 
سیستم و 
دولت در مرحله 

ی اول باید آرامش و آسایش مردم 
جامعه ای باشد که به وجود آن 
دولت یا سیستم هویت و موجودیت 

 .می بخشد
 

 امروز، در آستانه ی یکم ماه مه
و روز جهانی کارگر، با تمام 

امروز . سیستم سخنانی داریم
فقر گسترده بخش عظیمی از 
جمعیت کشور را در بر گرفته 

حدود چهل میلیون نفر . است
زیر خط فقر یا فقر مطلق به 
سر می برند، هیوالی گرسنگی 

های مرزی کشور نظیر  استان
کرمانشاه، سیستان و 

بلوچستان و بخش عظیمی از 
را در برگرفته است و  خوزستان

ادامه ی این روند مسلما 
وضعیتی بحرانی را رقم خواهد 
زد که به نفع هیچ شخص یا 

 .گروه و جناحی نخواهد بود
 

ملت ایران فارغ از هر جناح 
سیاسی و تفکری که دارد، سال 

جدید را در وضعیتی آغاز کرد که 
گرانی و تورم از یک سو و 

فقر دستمزدهای چهار برابر زیر خط 
از سوی دیگر فشاری سنگین را بر 

 .آنها تحمیل کرد
خشکسالی، تن فروشی، 
اعتیاد، کودکان کار، کودکان 
زباله گرد، کارتن خوابی، کلیه 

فروشی، دست فروشی و 
هزاران آسیب اجتماعی دیگر 
حاصل چهل سال مدیریت 
ناکارآمد مسئوالنی است که 
سرمایه ها را در دست گرفته 

واهمه ای از  اند و هیچ ترسی و
ظلم به اقشار ضعیف جامعه، 
حتی شالق زدن و در بند کردن 

  .آنها ندارند
امروز بر همه مشخص است که 
فاصله ی میان دستمزدها و هزینه 
های زندگی، دره ای عمیق را 
ساخته است که کارگران و اقشار 

چون معلمان را  آسیب پذیر دیگر هم

 .نیز در خود می بلعد
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لتی و خصوصی سرمایه داران دو
برای کسب سود و درآمد از هیچ 
فشار و ظلمی دریغ نمی کنند، آنها 
حقوق اکثریت جامعه را نادیده 
گرفته اند و تنها کسب و حفظ سود 

. را در دستور کار خود قرار داده اند
سیاست های فلج کننده ی 
اقتصادی، خصوصی سازی 
نهادها و شرکت ها که حاصلی 
ت جز جمع کردن قدرت در دس

عده ای خواص ندارد، حذف 
بسیاری از خدمات اجتماعی و 
هزاران معضل دیگر، شرایطی 
را بوجود آورده است که ادامه 
دادن حتی یک روز دیگر هم 
برای کارگران و اقشار آسیب 
پذیر جامعه را ناممکن ساخته 

 .است
 

ما کارگران تمام بخش ها و حوزه 

های مختلف کشور، در یکم ماه مه 
 .ویممتحد می ش

ما فریاد می زنیم تا حقوق از دست 
رفته ی خود را یادآوری کنیم، فریاد 
. می زنیم تا دنیا به ما چشم بدوزد

ایران، با این همه ذخایر نفتی و 
غیر نفتی، با این حجم از ثروت که 
دنیا به آن غبطه می خورد، نمی 
تواند ناتوان از پرداخت حقوق 

ان تواند ناتو کارگران خود باشد، نمی
از ساختن یک زندگی آبرومندانه 

 .برای مردمش باشد
 

اول ماه مه برابر با یازده اردیبهشت 

این . ماه، روز جهانی کارگر است
روز، روز ما کارگران در سراسر جهان 

 ما این روز را که  حاصل . است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقاومت، ایستادگی و جانفشانی 
ها کارگر و انسان مبارز و از  میلیون

ی نقاط دنیا  جان گذشته در اقص
برای پایان دادن به فقر و نابرابری و 
نابودی بهره کشی انسان از انسان 

 .است گرامی می داریم
 

برگزاری مراسم مستقل و غیر 
دولتی روز جهانی کارگر یکی از 
بدیهی ترین و خدشه ناپذیرترین 
. حقوق اجتماعی ما کارگران است

ما پیشاپیش اعمال هر گونه 
ری مراسم روز محدودیتی در برگزا

جهانی کارگر و یا دادن رنگ و بوی 
. کنیم دولتی به آنرا قویا محکوم می

ما خواهان پایان دادن به فقر و 
فالکت و گرانی، افزایش فوری 

 ٤)حداقل مزد باالتر از خط فقر
، برچیده شدن (میلیون تومان

شرکتهای پیمانکاری، لغو 

قراردادهای موقت و پایان دادن به 
صیبت باری می شویم کل شرایط م

که به ما کارگران و همه مزدبگیران 
زحمتکش شاغل و بازنشسته 

 .تحمیل شده است
 

درخواست جواب نداد، نامه و طومار 
. جواب نداد، اعتصاب جواب نداد

کدام جواب نداد پس با محکم  هیچ
ما . و استوار اعتراض می کنیم

 .ایستاده ایم
 
 

 به نقل از اتاق تلگرامی

 اتحادیه آزاد کارگان ایران 
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چهل میلیون نفر زیر 
خط فقر یا فقر مطلق 
به سر می برند، 
هیوالی گرسنگی 

های مرزی  استان
کشور نظیر 

کرمانشاه، سیستان 
و بلوچستان و بخش 
 عظیمی از خوزستان
را در برگرفته است و 
ادامه ی این روند 
مسلما وضعیتی 

بحرانی را رقم خواهد 
زد که به نفع هیچ 
شخص یا گروه و 
 جناحی نخواهد بود
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 گفت و گو
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یابی تشکل ضرورت

 کارگرانبه هم پیوسته  های و اعتراض 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :اشاره
را تغییر دهند، بلکه این پروسه را اعتراض و جنگ هر روزه جلو  ندگی خودتوانند شرایط ز مردم یک جامعه یک شبه نمی

این یکی از نکات مطرح در مصاحبه زیر با پروین دمحمی، نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران و نایب رئیس « .برد می
 . است( اردیبشهت 33/ اول ماه مه )اتحادیه آزاد کارگران ایران، با زمانه به مناسبت روز جهانی کارگر 

 :متن کامل گفت و گوی ایشان در زیر می آید

 
 

   ✍  

شود  ها اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگری برپا می هر روز چند و هر هفته ده
چه عواملی . نها پرداخت مزدهای معوقه است که خواست محوری اغلب آ

، خودداری  سبب شده کارفرماها از پرداخت مزد کاری که کارگر انجام داده
 اند این وضع را به نفع خود تغییر دهند؟ وانستهکنند، چرا کارگران نت

 
ی گذشته همراه با شروع به اصطالح  از دو دهه: پروین دمحمی 

قانون اساسی، عدم پرداخت مزد کارگران  11سازی و اجرای ماده  خصوصی
 چرا سراسری؟. هم به شکل سراسری کلید خورد

 
های بزرگ  شرکت ها حقوق معوقه دارند، هایی که کارکنان  آن تمام شرکت

اند که در حرف، به باصطالح بخش خصوصی و در عمل، با رانت به  دولتی
کرد صاحباِن جدید پیمودن مسیر  عمل. اند مافیای اقتصادی واگذار شده

. های تولیدی به صورت ظاهرا قانونی است نابودسازی و تعطیلی این شرکت

هایی  های گذشته شرکت در سال
ن، ارج، چون صنایع فلزی ایرا هم

زاگرس، شهاب، پارس الکتریک، 
ها برند  و ده(  جنرال استیل)فیلور

اکنون در . اند معروف تعطیل شده
ادامه این سیاست رکود و 

های بزرگی  ورشکستگی شرکت
تپه،  چون هپکو، آذرآب، نیشکر هفت

نباتی  گروه ملی فوالد اهواز، روغن
نینا، جهان و غیره را شاهد 

 .هستیم
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شکالت کارگران کوتاه کردن دست مافیای قدرت و دزدان راه حل م    
های اجتماعی به صاحبان  اقتصادی از چرخه تولید و برگرداندان ثروت

 .واقعی آن است
 

هایی که باقی  اند و چه آن ها که تعطیل شده ها، چه آن تمام این شرکت
شان چندین ماه حقوق معوقه دارند، در یک مساله  اند و کارگران مانده

ها  این شرکت. خریدار اصلی یک مقام مهم حکومتی است :اند شترکم
چند نفر . اند تر از قیمت اصلی واگذار شده ها برابر پایین با رقمی ده

نوچه به افکار عمومی و کارگران به عنوان مالکان شرکت معرفی 
کارگران این  .اند و پروسه نابودی شرکت شروع شده است شده

اند روند نابودی  اشان تنها توانسته گیر و متحدانهها با مبارزات پی شرکت
ها نبود،  ها و مبارزات کارگران این مجموعه اگر مقاومت. ها را کند کنند شرکت

ها  به طور حتم ما با سرعت به مراتب بیشتری شاهد فروپاشی این شرکت
 .بودیم

 

ک مقام کارگران نتوانستند این وضعیت را به نفع خودشان تغییر دهند چون با ی
 .مهم حکومتی سرکار دارند، نه با یک کارفرمای به اصطالح خصوصی

 
برغم آن که مسئوالن به وخامت وضعیت معیشت کارگران و سایر   ✍   

کنند، در بر همان پاشنه  مزدبگیران و گسترش فقر و بیکاری اذعان می
به روال  ٦٥حداقل مزد برای سال . از ایجاد شغل خبری نیست. چرخد می
شته چند برابر زیر خط فقر تعیین شده و کاهش ارزش پول ملی سطح گذ

ارزیابی شما چیست؟ کارگران با . معیشت کارگران را بازهم تنزل خواهد داد
 این وضعیت چگونه روبرو خواهند شد؟

 
این اعتراف از سر تعقل . ای جز اعتراف به شکست  ندارند مسئوالن چاره 

هر روزه  های ه تجعمات و اعتراضای شدن گسترد رسانهنیست، بلکه 
گذارد که قبول کنند ما را  ای جز این نمی کارگران، برای مسئوالن چاره

 .اند به خاک سیاه نشانده
 

به ُیمن مبارزات پیگیر کارگران در ابعاد محلی و سراسری، و وجود ابزارقدرتمند 
دست سانسورگران بیش از پیش کوتاه … ارتباط جمعی همچون تلگرام و 

شوند و برای  ها کارگر معترض محاکمه می حاکمان هر روز توسط میلیون. شده

ای ندارند جز  حفظ بقای خود چاره
های  این که بپذیرند که سیاست

شان شکست خورده  تاکنونی
 .است

 
اما در پاسخ سوالتان که کارگران با 

شوند،  این وضعیت چگونه روبرو می
باید بگویم کارگران روز به روز، بیش 

کرد مافیایی  از پیش  متوجه عمل
برند  می شوند و پی مسئوالن می

ای برای حل  که در حاکمیت اراده
معضالت کارگران وجود ندارد، و 

ای جز این ندارند که  کارگران چاره
برای برون رفت از معضل کنونی و 

هایشان به  نجات خود و خانواده

اعتراضات سراسری در ابعاد 
 .گسترده دست بزنند

 
یکی از معضالت کارگران     ✍ 

رکود فعالیت در بسیاری از 
واحدهای تولیدی و خدماتی و 

علت . های عمرانی است پروژه
اغلب عدم تخصیص اعتبار و کمبود 

دولت . شود نقدینگی عنوان می
داران واحدهای  سرمایه. بودجه ندارد

خصوصی نیز در این اوضاع ترجیح 
دهند پولشان را به جای  می

ذاری در داللی بکار گ سرمایه
. کنند بیاندازند یا از کشور خارج 

  مانند با واحدهای نیمه کارگران می
تکلیف . تعطیل یا تعطیل شده

شود،  کارگران این واحدها چه می
 توانند بکنند؟ فعاالن کارگری چه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ی ولتن کارگر ب         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    192ه   شمار  چهارم سال /   1122 مه     1/   2931اردیبهشت    21چهار  شنبه      

 

 

 

26 



 
 
 
 
 
اتفاقا حکومت . که بگوییم دولت بودجه ندارد، کامال گمراه کننده است این 

 .خورد رایی کالنی دارد که دنیا به آن حسرت میبودجه و دا
. ذخایر گازی جهان را دارد دومینذخایر نفتی و  سومینایران 

 .چهارمین رتبه را در معادن جهان داراست
نوع ماده  6٨درصد معادن جهان شامل حدود  ٧ایران که دارنده 

بیلیون تن  5٧بیلیون تن ذخایر کشف شده و  1٧، (غیرنفتی)معدنی 
 .ای و نبود نقدینگی بنالد تواند از فقر بودجه یر بالقوه است، نمیذخا

مشکل این جاست که سیستم حاکم این دارایی را بصورت اهم و غیر اهم 
های کالن به نهادهای  اهم آن در داخل کشور اختصاص بودجه. کند تقسیم می

 ،لبنان ،های جنگی سوریه ز کشور به هزینهنظامی و مذهبی، و در خارج ا
های کالن هزاران  ها و دزدی البته نباید لفت و لیس. است… یمن و ، حماس

 .میلیاردی را هم از نظر دور داشت
آن است که بگوییم کارگران از این همه ثروت سهمی ندارند و  درست تر

ها  حکومتی که این ثروت را در کنترل دارد کماکان جیب کارگرانش را خالی و آن
 .کند را چپاول می

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 کارگران با این وضعیت چه می توانند بکنند؟ ماا

 
کارگران مطرح شده است راه  های و اعتراض ها طور که بارها در تجمع همان

حل کوتاه کردن دست مافیای قدرت و دزدان اقتصادی از چرخه تولید و 
 .های اجتماعی به صاحبان واقعی آن است برگرداندان ثروت

 
هر روز شاهد اعتصاب و . گذشت ٦٩ماه  ماه از خیزش دی چند   ✍  

ها  ها و اعتراض تجمع اعتراضی کارگران هستیم اما این اعتصاب
این  .عمدتا دفاعی است و تغییر کیفی در آن صورت نگرفته است

 توان توضیح داد؟ مساله را چگونه می
 
شان را تغییر دهند، بلکه  توانند شرایط زیست مردم یک جامعه یک شبه نمی 

 .برد اعتراض و جنگ هر روزه جلو می این پروسه را
و دی ماه سال  ١١و  ٥١های مختلفی همانند  در طی این چهل سال خیزش

 .اند که بطور روزمره صورت گرفته است های مبارزاتی بوده گذشته نقطه عطف
کیفی زندگی کارگران و مزدبگیران و عموم جامعه نشان دهنده آن  عدم تغییر

یرند و با زبان خوش از پله چپاول و غارت پایین ناپذ  است که حاکمان سیری

ها از واحدهای تولیدی و  به همین دلیل است که رویارویی. آیند نمی
 .های منفرد به جامعه و مراکز قدرت کشیده شده است شرکت

 
حاکمیتی که پاسخ کارگر گرسنه 

تپه، هپکو و گروه ملی فوالد  هفت
هاست حقوق چند  اهواز را که ماه

ر خط فقرش را نگرفته با گارد برابر زی
ضد شورش و سرکوب و زندان و 

دهد، یک پیام بیشتر  اخراج می
 پیام او این است که . ندارد

 
حلی برای محو   جز سرکوب هیچ راه
های اقتصادی و  معضالت و بن بست

 .فالکت زندگی ما کارگران ندارد
درست است که شرایط زیست 
کارگران و مزدبگیران هر روز 

از پیش شده، و به قول تر  سخت
شما تغییر کیفی در زندگی ما 

  رویی صورت نگرفته، اما همین رویا

هاست که قدم بعدی را جلوی پای 
 .دهد ما کارگران قرار می

 
یک کارگر در ابتدا برای رساندن 
صدایش به کارفرما و مسئوالن نامه 

 نویسد، بعد طومار دسته فردی می
ر کند، اعتصاب و د جمعی تهیه می 

کند، بعد بیرون  محل کار تجمع می
از کارخانه تجمع و راهپیمایی 

کند،  کند، سفره خالی پهن می می
جلوی مراکز دولتی همچون 
فرمانداری و استانداری و مجلس و 

 … رود، سپس ریاست جمهوری می
 

به نظر شما مهمترین    ✍   

معضل جنبش کارگری چیست و راه 
 حل آن کدام است؟

 
یابی به زندگی از  معضل ما دست 

ها خانوار  ی میلیون رفته دست
کارگری است؛ از رفاه تا بهداشت و 

در یک . مسکن و درمان و آموزش
شان انسان قرن  کالم زندگِی درخور

 .بیست و یکمی
 

ین زندگی هم راه رسیدن به ا
به  های یابی و اعتراض تشکل

هم پیوسته و سراسری ما 
 .کارگران است
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 گزارش تصویری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ولتن کارگر ب         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    192ه   شمار  چهارم سال /   1122 مه     1/   2931اردیبهشت    21چهار  شنبه      

 

 

 

 

 

 

 در جشن اول ماه مه درشهر اسن آلمان( فدائيان خلق)حزب چپ ايران 
 

 

 

 

 

 

اتريش / ويندر جشن اول ماه مه درشهر ( فدائيان خلق)حزب چپ ايران   2٨ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ولتن کارگر ب         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    192ه   شمار  چهارم سال /   1122 مه     1/   2931اردیبهشت    21چهار  شنبه      

 

 

 

 

آلمان / لنکدر جشن اول ماه مه درشهر ( فدائيان خلق)حزب چپ ايران   

 

 

 

  

بلژيک / بروکسلشهر ، مه در جشن اول ماه( فدائيان خلق)حزب چپ ايران   

 2٦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 ی ولتن کارگر ب         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    192ه   شمار  چهارم سال /   1122 مه     1/   2931اردیبهشت    21چهار  شنبه      

 

 

 

 

 

آلمان  / برليندر جشن اول ماه مه درشهر ( فدائيان خلق)حزب چپ ايران   

 

 

 

کانادا  فرانسه / پاريسجشن اول ماه مه درشهر   

 ا

 
 

   کانادا / ترنتودر جشن اول ماه مه درشهر ( فدائيان خلق)حزب چپ ايران 



 
 
 

 تیتر اخبار
 
 
 

  :نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت
 
 
 
 
 
 های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر قطعنامه تشکل 
 جهانی کارگر باید به فوریت آزاد گردندبازداشت شدگان مراسم اول ماه مه روز  
 سفره خالی کارگران شهرداری ماهشهر مقابل شهرداری و ماهها حقوق معوقه 

 فرهنگیان ایران به مناسبت روز جهانی کارگرشورای هماهنگی تشکل های صنفی #بیانیه  
 پیام مادر کارگر جانباخته راه آزادی، ستار بهشتی به مناسبت روز جهانی کارگر 
 مه در مقابل مجلس شورای اسالمیقرائت قطعنامه پنج تشکل مستقل کارگری در مراسم اول ماه  
یورش به تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان / گزارش مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسالمی 

 در مراسم
 .سقز را محکوم می کنیم ١٠٦٥ر اول ماه مه حمله به صفوف کارگران د 
 بیانیه جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه به مناسبت اول ماه مه 
 پیام اسماعیل عبدی به مناسبت اول ماه می 
 حمایت دانشجویان دانشگاە پیام نور بانە از سفرەهای خالی مردم و حرکت اعتراضی سراسری در این شهرستان 
 !ال کارگری سنندج و عضو هیت مدیره سندیکای خبازان سنندج امروز دستگیر شدیدی صمدی فع 

 
 اعتراض رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب گروه ملی صنعتی فوالد اهواز

ید شرکت سایپا دیزل کامیون هایشان را فروختند، قرار بود دو ماهه تحویل بگیرن و هنوز بعد رانندگانی که با وعده و وع 

 میلیون افزایش دادند ١٥٣از دو سال تحویل که ندادند هیچ ، قیمت کامیون ها را هم 
ی پهن کردن سفره خالی در مقابل شهردار ماه حقوق معوقه و۰اعتصاب کارگران شهرداری بدلیل عدم پرداخت  

 بندرامام خمینی
 نصب برعکس پالکارد  در شرکت هپکو اراک به عنوان اعتراض از شرایط موجود 
  پهن کردن سفره خالی توسط  رانندگان تاکسی در ارومیه در اعتراض به وضعیت معیشتی 
، رئیس کانون کارگران ساختمانی، «احمد شوکت»به گفته . کننده است میزان مرگ و میر کارگران در ایران شوکه 

 .«دیده کارگری در دنیا رکورددار است هزار حادثه١۰ایران با »
ابر زیر سیاسی ترین روزی که ما کارگران باید سیاست اتحادمان علیه فقر و فساد و دستمزد چند بر: فرهاد شیخی  

 خط فقر را در خیابان فریاد کشیم
 ٦۰میلیون در سال  ۰٣٣مدیر دولتی با پاداش نجومی باالی  ١٥بازنشستگی  
پارس جنوبی منجر به گازگرفتگی سه نفر و فوت یک نیروی  ١٥نشت گاز هیدروژن سولفوره از خط فلرینگ فاز  

 .پیمانکاری شد
 ویه همراه با کارگران در سراسر ایران اول مه، روز جهانی کارگر را گرامی میداریمما کارگران در عسل: کارگران عسلویه 

 مناسبت روز جهانی کارگر ی کانون نویسندگان ایران  به  بیانیه 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر امام نسبت به عدم پرداخت حقوق ووعده های توخالی شهرداروشورای شهر 
 وباره کارگران اخراجی شهرداری تهران مقابل ساختمان شورای شهرتجمع اعتراضی د 
دومین روز تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال نسبت به بالتکلیفی شغلی  

 ومعیشتی مقابل مجتمع
 
د بهمراه خانواده دراعتراض به درآستانه روز جهانی کارگر، جمعی از کارگران بیکارشده مجتمع کشت و صنعت مهابا 

 .عدم پرداخت مطالبات مقابل دفترکارفرما اجتماع کردند
پتروشیمی ایالم ومتقاضیان کارشهر چواربرای اشتغال  ٠و٥تجمعات مشترک و دامنه دار کارگران پیمانکاری فازهای  

 مقابل مجتمع

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 ١٠٤٣ردیبهشت ماه ا١زنده باد یاد کارگران جان باخته کارخانه جهان چیت کرج در�

 
 
 
 
 
 مین روز میشود١٤اعتصاب وارد # بانه در #با چادرزدن  فرمانداری جلوی  ها ای بانه   اعتراض#  
در اعتراض به مشخص شدن وضعیت سهام خود مقابل ساختمان فرمانداری ، امدار معدن کرمیجمعی از کارگران سه 

 .ارزوئیه در استان کرمان تجمع کردند
را « دوره کمک بهیاری»را آموزش ببینند، اما « دوره بهیاری»بهیاران سه میلیون و ششصد هزار تومان پول دادند که  

 «!امکان استخدام وجود ندارد و مدارک شما هم اعتباری ندارد»: آموزش دادند و گفتند
 معلم زندانى در اوين( كرج  ٥مشاور در ناحیه ) مردانى معلم _هللا_روح#روز از اعتصاب غذاى_پنجمین# 
 هشتی اززندان اوین در رابطه با موضوع اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زنداننامه عبدالفتاح سلطانی و محمودب 

 ادامه دارد معلم دربند عبدی_اسماعیل#اعتصاب غذای    

 بازگرداندن زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به زندان علیرغم عدم درمان 
ها کارگر معترض محاکمه  هر روز توسط میلیون حاکمان»وگو با پروین دمحمی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت 

 «شوند می
 بخشنامه وزارت نیرو اجرایی نشد/زردها بازهم مقابل وزارت نیرو تجمع کردند  کاله 

 .جمعی از زنان کارکنان قراردادی بدون بیمه شهرداری تبریز مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند 
 گفتگوی صدای نو با خانم پروین دمحمی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره اول ماه مه روز جهانی کارگر 
 کارگر ۰۰بیکاری /کارگر موقتا متوقف شد ٥٥٣فعالیت کارخانه روغن غنچه با  

 .مختلف یدر شهرها گریبازداشت چند تن د ی شش تن همزمان با ادامه یآزاد�
 یهفت تپه به اتهام شرکت در تجمع اعتراض شکریکارگران ن محاکمه

 کودک مورد شکنجه در ماهشهر ٠نجات �
شهر تحصن  نیا یاخراج شده شرکت نفت و گاز گچساران با دهان چسب زده مقابل فرمانداراز کارگران  یجمع�

 .کردند
 کارفرما چهار درصد را نپرداخت/از موعد شیپ یدر انتظار بازنشستگ« پارس متال»کارگران �
 مصدومان حوادث کار در مازندران یدرصد ۰آمار  شیافزا�

تاکنون اعتصاب کرده بودند،  روزیحق و حقوق خود از د افتیدر یتاکستان که برا یصنعت یها ستمیکارگران شرکت س�
 سنگها و کف سالن ها صبح کردند یبرو یشب را با شکم خال

 .شدند لیشهر اصفهان تعد نیانتخاب واقع در شاه یگذشته چند صد نفر از کارگران کارخانه گروه صنعت یدر روزها�
احقاق  یه انجمن برادر معدن چادرملو و تالش صد روز یحاتم یمانکاریبه نفع کارگران پ یاز صدور را انیرجائ نیحس�

 .حق کارگران خبر داد
 .ندارند یاعتماد  نیلمسئو یهاەوعد ەمردم ب. دارد ەروز کماکان ادام ١٣پس از  ەاعتصاب در بان�
متر  ونیلیم ۰٣٣حدود  یزارهایشال یاریآب یبرا النیگ_برنجکاران#: مجلس#لنگرود در # ندهی،نمایمهرداد بائوج الهوت�

 آب کم دارند#مکعب 

   المیا یمیو کارگر پتروش یبوم یروهایتجمع ن�
 نیسوم یبرا یباو یحقابه مقابل فرماندار نینسبت به عدم تام یو مالثان سیو یکشاورزان شهرها یتجمع اعتراض�

 یروز متوال
 قرارداد تیروضعییخوزستان نسبت به تغ یجهاد کشاورز یران قرارداداعتراض کارگ�

 یروز متوال نیدوم یبرا یتوخال یدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق  و وعده ها هیدیحم یتجمع کارگران شهردار
 ماه حقوق٤نسبت به عدم پرداخت هیدیحم یسبز شهردار یکارگران فضا یتجمع اعتراض�
وزارتخانه، اقدام به  نیو اجرا نشدن قانون مقابل ا یشتیاز کارکنان وزارت نفت در اعتراض به مشکالت مع یجمع�

 کردند یتجمع  اعتراض یبرگزار
 
 
 
 
 

 
 
 

 ی بولتن کارگر          
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 رفقای عزیز 

 با درود
 

در  کارگری عذز خواهی می کنیم، هیات تحریریه بولتن در این هفته، از شما برای تاخیر در انتشار بولتن کارگری
 مناسب تری در رابطه با اول ماه مه خبری روز جهانی کارگر پوشش گزارش های مربوط به  دریافتتالش بود تا با 

 .کند ارایهی شما  برا امسال،
 .هفته منتشر خواهد شدر دوشنبه شب هربولتن کارگری د ،در هفته آینده مانند شماره های قبل

 

 تا هفته آینده
  بدرود
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 بدون شرح
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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