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 جھان نیازمند یک مدل کسب و کار جدید است

 

 تا کنون درآمد ناخالص داخلی در سطح جھانی سه برابر شده است. این در حالی است که که ۱۹۸۰از سال 
نابرابری در یک سطح تاریخی است. نیروی کار فراموش شده و غالباً پنھاِن ثروت مند ترین شرکت ھای جھانی 

فاقد امنیت شغلی اند و ساعات متعددی را به ازای دستمزد فقر، در شرایط ناامن یا با تولیدات ناامن کار 
 می کنند. 

 درصد از تجارت جھانی توسط شرکت ھای بزرگ انجام می شود، که ۶۰جھان به نقطه ی سرریز رسیده است. 
بدون شرم از مدلی برای کسب  و کار بھره می گیرند که بر استثمار و سوءاستفاده از حقوق بشر در زنجیره ی 

تولید استوار است. کارگران برای شرکت ھای بزرگ، خواه در میھن خودشان خواه در خارج از آن -از امریکا تا 
چین و کره یا دیگر مراکز قدرت مند اقتصادی- فاقد معنا شده اند.  

سروکار ما با مدل کسب و کاری است که در آن مدیران ارشد شرکت ھای بزرگ می دانند سودھای حاصله شان 
حاصل دستمزدھای ناچیزی است که ادامه ی حیات کارگران با آن ممکن نیست؛ حاصل کار با خطر باالی ایمنی 

و صدمات جبران ناپذیر و مرگ در محل کار است؛ حاصل آلوده کردن آب و زمین و ھوای پیرامون است؛ حاصل 
رأی زنی (البی گری) در سطوح دولتی علیه حاکمیت قانونی است که بایست به آن حساب پس بدھند. این 

مدل کسب و کار مبتنی بر فاسد است.  

 درصد مردم خواھان تضمین حق کار به عنوان ۹۴برای کارگران و خانواده ھاشان این وضع دیگر بس است. 
 درصد مردم خواھان مقررات محکم تر برای حساب رسی از کار شرکت ھا و ۹۴پایه ای برای تجارت جھانی اند. 

 درصد مردم خواھان افزایش جھانی دستمزد حداقل اند. ۸۸دستمزد و شرایط کاری بھتراند. 

 حرص شرکت ھا به محاکمه کشیده خواھد شد و کارگران مدل کنونی کسب ۲۰۱۵ امسال در روز یک ماه می 
و کار را مدلی اخالقاً ورشکسته اعالم خواھند کرد. 

ما، خطاب به رھبران جھان، از آنان می خواھیم که حاکمیت قانون را متحق و به آن عمل کنند. ھرگاه ھر ملتی 
دیدبان مسئولیتی باشد که بنگاه ھای کسب و کار آن در داخل و خارج به عھده دارند، آن گاه می توان به حرص 

آنان خاتمه داد و امکانی فراھم آورد تا اقتصاد جھانی، به جای کار برای تنھا یک درصد ثروتمند ترین کسان، برای 
بسیار ھا کسان کار کند. 

اگر حکومت ھا بر پایه ی اصل آزادی تشکل، به دفاع از تقویت نھادھای بازار کار برخیزند، که ضامن توزیع 
عادالنه ی ثروت از طریق حداقل دستمزد آبرومندانه و قراردادھای کار دسته جمعی اند، آن گاه می توان حرص 

شرکت ھا و نابرابری ھا را مھار کرد. او به کوتاھی افزود: «ما نامه ای از کنگره ی اتحادیه ی کارگری دریافت 
نکرده ایم و ما به آن ھا اطمینان داده ایم که قطعاً وقتی نامه شان را دریافت کنیم، به گقت وگویی دوستانه با آنان 

اقدام خواھیم کرد.» 

قابل ذکر است که در جریان برگزاری روز اول ماه می  در سال گذشته در سالسین، که ممنوع اعالم شده بود، 
ماریو ماسوکو، رییس کل جنبش دموکراتیک متحد مردم و ماکسول دالمینی، رییس سابق دانشگاه سوازیلند 

 .توسط پلیس بازداشت شدند. بازداشت این دو تن به اتھام «بیانات فتنه انگیز» صورت گرفت
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 ھفته کارگر؛ نمایشی عوام فریبانه برای پایمال کردن روز کارگر

 صادق کار

 

فشار کارگران و نیروھای چپ و ترقی خواە برای قانونی کردن روز جھانی کارگر، و تعطیل کردن این روز و انجام 
راھپیمایی ھای میلیونی روز کارگر در سال ھای نخست انقالب، سرانجام مؤثر واقع شدند و حکومت را بر آن 

داشت تا علی الحساب این مطالبە را بپذیرد و آن را در قانون کار ملحوظ کند. البتە خواست کارگران تعطیل 
عمومی این روز بود، ولی حکومت -آن ھم بە سختی- تنھا با تعطیلی کارگران در روز کارگر موافقت کرد و عمالً 
کارمندان و کارکنان ادارات و مؤسسات را کە جزء مزدبگیران ھستند از شمول این قانون مستثنی نمود. قصد از 

 این ترفند، ایجاد جدایی میان کارگران یدی و فکری و تضعیف ھم بستگی جنبش مزدبگیران بود.

با این وصف اما چون حکومت مایل بە رعایت ھمین قانون ھم نبود، در صدد بر آمد مانع برگزاری با محتوای این 
روز توسط کارگران شود. ولی در آن زمان چون جنگ ھشت سالە در جریان بود و حکومت ھم بە کشاندن 

کارگران بە جبھە ھا و تداوم تولید و حفظ آرامش در واحد ھای تولیدی نیاز داشت، مزورانە کوشید با حفظ ظاھر، 
ھم این روز را از محتوا خالی کند و ھم با کمک خانە ی کارگر وابستە بە خودش، از مراسم روز کارگر علیە حق 

و حقوق کارگر و در جھت منافع و امیال حکومت بھرە بگیرد. 

با این ترفند پلید، «ھفتە ی کارگر» بە جای «روز کارگر» نشاندە شد تا بە جای یک روز، ھفت روز از کارگر 
سوءاستفادە شود و ضمناء چنین تبلیغ کنند کە گویا روز و حقوق کارگر نزد حکومت اسالمی چنان اھمیت دارد 
کە بە جای یک روز مرسوم در دنیا، در ایران ھفت روز برای کارگر مراسم می گیرند! از این رو ھمە سالە تنھا بە 
خانە ی کارگر، اجازە دادە می شد تا با اعالم ھفتە ی کارگر، منظور حکومت را برآوردە کنند. زیارت قبر اھل قبور، 
دیدار با رھبری، «بیعت با آرمان ھای، امام راحل» انتخاب کارگر نمونە و کارھایی از این دست جزء مراسم ھای 

ھمیشگی ھفتە ی کارگر توسط ایادی حکومت بود و ھنوز نیز چنان کە در مصاحبە ی قائم مقام وزیر کار آمدە، 
تغییر چندانی نکردە است. 

 بە بعد، پس از آن کە کنترل تجمعات خیابانی چند بار از دست خانە  کارگری ھا خارج شد و کارگران ۸۰از سال 
بە جای شعارھای رسمی، مطالبات واقعی شان را فریاد کردند، راھپیمایی خانە ی کارگر منوط بە اجازە ی وزارت 
کشور شد. و روز کارگر به خاطر نگرانی از افتادن کنترل جمعیت بە دست مخالفین، معموالً در فضا ھای بستە و 

تحت کنترل نیروھای امنیتی انجام می گرفت. محتوای قطعنامە ھا ھم معموالً، تا زمان خاتمی و آغاز راندە 
شدن تدریجی خانە ی کارگر از قدرت، مشابە و مملو از تمنا و دعا و ثنای سران نظام بود. از آن بە بعد اما لحن 

قطعنامە ھا شروع بە تغییر کرد و اندکی حالت صنفی پیدا کرد. 

امسال اما، حتی اجازە ی اعالم برنامە ی مراسم ھفتە ی کارگر نیز از خانە ی کارگر سلب شد و قائم مقام وزارت 
کار اعالم آن را بە عھدە گرفت و تنھا وظیفە ی تشریح برنامە بە عھدە ی محجوب قرار گرفت. بنا بە گزارش 
«ایلنا»، ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر کار، روز اول اردیبھشت در یک نشست مطبوعاتی برنامە ی 

 اردیبھشت با ۵ھفتە ی کارگر امسال را برای خبرنگاران اعالم کرد. بە گفتە ی این مقام دولتی، ھفتە ی کارگر از 
رفتن مسئولین دولتی و «نمایندگان تشکل ھای کارگری» بە مرقد خمینی و تجدید بیعت و زیارت آغاز می شود. 
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بیعت با شھدا، مالقات وزیر کار با علمای قم برای گرفتن رھنمود از علما، مالقات سرزدە ی وزیر کار از دو واحد 
کارگری، مالقات با رھبری و چند اقدام دیگر از این قبیل، جزو این برنامە ھا ھستند. اما مضحک تر و بی مسماتر 
از ھمە ی این اقدامات، اعالم روز دوشنبە ھفت اردیبھشت بە عنوان «روز فرھنگ، امید و نشاط» است. با این 
ھمە فقر و فالکتی کە بەکارگر تحمیل کردەاند و با این ھمە نارضایتی و اعتصابی کە سراسر کشور را فراگرفتە 

و بانگ «ما گرسنەایم» کارگرانی کە ماە ھاست حقوق نگرفتەاند، ازھر سوی مملکت بلند است، اعالم «روز 
نشاط»، چیزی جز رذالت و بی شرمی نیست. 

قائم مقام وزارت کار، بعد از تشریح این ھمه تشریفات که ھیچ کدام ربطی به کارگر و حقوق کارگر ندارد و 
مصداق ضرب المثل «آفتابه و لگن ھفت دست، شام و نھار ھیچ» است، در این باره که باالخره اجازه ی 

راھپیمایی به کارگردان داده خواھد شد یا خیر، کالمی نمی گوید! 

اما از طرف دیگر، سخن گوی دولت در رابطه با دادن یا ندادن اجازه ی راھپیمایی به کارگران در ماه می امسال 
 ھر سال کارگران در محلی ھمایش ھای خود را برگزار می کنند و به شکل ،گفته است: "تا جایی که به یاد دارم

 اما تاکنون وزارت کشور گزارشی در مورد تجمعاتی به غیر از ،رسمی و قانون مند مطالبات خود را بیان می کنند
این به ھیات دولت نداده است، در این مورد از آقای رحمانی فضلی وزیر کشور سوال خواھم کرد". و این  

دوپھلوگویی یک مقام دولتی، این ظن را کە دولت تمایلی بە راھپیمایی کارگران ندارد، تقویت می کند. 

از این ھا گذشتە، با وجود این ھمە اعتصاب و اعتراض کارگری کە ھم اکنون جریان دارد و نشانە ی سلب اعتماد 
کارگران و سایر مزدبگیران از دولت است، بسیار بعید است کە وزارت کشور حتی بە خانە ی کارگر اجازە ی 
راھپیمایی خیابانی بدھد. سپردن غیر متعارف مسئولیت مراسم دولتی روز کارگر بە قائم مقام وزیر کار نیز 
گویای آن است کە دولت قصد چنین ریسکی را ندارد. آثار این نگرانی را بە وضوح در موضع گیری علی رضا 

محجوب دبیرکل «خانە ی کارگر» کە تحت عنوان "دبیرکل خانه ی کارگر برنامه ھای گرامی داشت ھفته ی کارگر را 
تشریح کرد"، بازتاب یافت، می توان شناسایی کرد. او در مصاحبە با «ایلنا» محافظە کارانە تر از گذشتە برخورد 
کرد. رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی که در این مصاحبە سعی کرد کارگران مھاجر را عامل 
بیکاری کارگران ساختمانی جا بزند و سمتِ نارضایتی کارگران از دولت را بخشاً بە کانال انحرافی ھدایت کند، 

در بخشی از سخنان خود گفت:"به واسطه ی سھل گیری ھایی که در رابطه با حضور اتباع غیر ایرانی فاقد 
مجوز در ایران صورت گرفته است، اکنون سال ھاست که شمار قابل توجھی از این افراد خواسته و ناخواسته 

باعث برھم خوردن رابطه ی عرضه و تقاضا در بازار کار شده اند". 

محجوب در ھمین مصاحبه در مورد نقش وزیر کار در جلوگیری از افزایش مناسب دستمزد آشکارا دروغ گفت و 
خالف گزارش ھای منتشرە، گناە را تنھا بە گردن کارفرمایان انداخت و یادش رفت کە رفقای خودش رسماً 

نوشتند کە کارفرمایان در   نھایت بە وزیر کار وکالت دادند کە از طرف آنان با کارگران مذاکرە کند. او تلویحاً 
محاکمات فعالین کارگری را تایید نمود و گفت: "البته این که محاکم غیر تخصصی به دلیل نداشتن اطالعات از 

مقررات کار و تامین اجتماعی نمی توانند مرجع مناسبی برای رسیدگی به اختالفات روابط کار باشند، نقد 
بجایی است که باید نمایندگان مجلس برای برطرف کردن آن بکوشند اما مادامی که این اتفاق نیفتاده باشد 

نمی توان از دستگاه قضایی توقع داشت که به چنین پرونده ھایی رسیدگی نکند". محجوب در مورد اصالح 
بیمە ی بیکاری، شورای نگھبان را مقصر خواند و در مورد عدم تامین امنیت شغلی مجلس را... 

مجموع این موضع گیری ھا و اقدامات نشانە ی بارز نگرانی از تشدید اعتراضات کارگری و سرریز شدن کاسە ی 
صبر کارگران است. محجوب با وقوف بە این مسئلە، در مصاحبە ی خود سعی دارد وزیر کار را از زیر فشار خارج 

کند. آری وقتی بحران حاد می شود، پنھان کردن نقش و چھرە از اذھان دیگر آسان نیست. 

روز کارگر قانونی است و کارگر باید بتواند در روز خودش بە خیابان بیاید. حتی اگر روز کارگر قانونی ھم نبود، 
چون حق است، کارگران حق دارند تجمع و تظاھرات کنند و مطالبات شان را مطرح و برای دست یافتن بە آن ھا 

تالش کنند. خانە ی کارگر با وجود این کە وابستە بە حکومت است نیز، مشروط بر آن کە برای خود حق 
انحصاری قائل نشود، حق دارد تظاھرات داشتە باشد. سایر تشکل ھای صنفی نیز باید از این حق بھره مند 

شوند و تصمیم گیری در مورد شرکت در این یا آن مراسم را باید بە خود کارگران سپرد. اما قائم مقام وزارت، کار 
و ھیچ مرجع دولتی و کارفرمایی دیگری حق تعیین خط مشی برای تشکل ھا و فعالیت ھای تشکیالتی کارگری 

و حق دخالت در اموری را کە مربوط بە خود کارگر است ندارند. 
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پایان یک ماراتن و آغاز ماراتنی دیگر 

 ""آسیب شناسی تعیین حد اقل مزد کارگران

کاظم فرج الھی 

 

ھمانطور که پیش از این نیز گفته شد، در دنیای سرمایه داری و نگاه کاالیی به نیروی کار، دستمزد کارگر 
قیمت فروش نیروی کار او در بازار کار است. قیمت کاالیی که مانند دیگر کاال ھا بر پایه ی قیمت تمام شده ی 

ھر کاال و تحت تاثیر قانون عرضه و تقاضا  تعیین می شود. در بازار ممکن است قیمت نیروی کار، مانند دیگر 
کاال ھا بر حسب کاستی یا فزونی تقاضا برای آن، بسیار کمتر یا بیشتر از قیمت تمام شده آن تعیین بشود( 

 دوباره به  این بحث باز می گردیم) .

، شورای عالی کار و در راس آن جناب 1393 را در شرایطی آغاز کردیم که در آخرین روزھای 1394سال 
 تومان را برای دستمزد 425 ھزار و 712 درصد افزایش نسبت به دستمزد سال گذشته، مبلغ 17وزیرکار، با 

 کارگران ایران رقم زدند!  البته اگر کارگری آن قدر خوش شانس باشد که ھم کارفرمایش 1394ماھیانه ی سال 
 110از قانون کار تبعیت کند و ھم تمامی سال گذشته را در ھمین کارگاه فعلی مشغول کار بوده باشد، مبلغ 

ھزارتومان حق سنوات نیز دریافت می کند. جناب 30ھزار تومان کمک ھزینه ی اقالم مصرفی خوار وبار(بن) و 
 خط فقر مطلق برای 1393وزیر و مشاوران ایشان در این شورا - وزیر اقتصاد- به خوبی آگاه بودند که در سال 

 نفره یک میلیون تومان درآمد ماھیانه، میانگین ھزینه ی ماھیانه ی  یک خانوار شھری در استان 4یک خانوار 
ھزار تومان است. جناب 800 ھزار تومان و ھمین میانگین برای کل کشور یک میلیون و 400 میلیون و 2تھران 

وزیر و ھمکاران شان ھرگز به این سوال که بار ھا ازسوی افراد و تریبون ھای مختلف پرسیده شد پاسخ ندادند 
ھزارتومان چگونه باید بودجه بندی کند تا تمامی 852 یک سرپرست خانوار با درآمد ماھیانه 1394که، در سال 

ھزینه ھای حداقلی خانواده اش تامین شود؟ 

در پرداختن به مساله ی دستمزد  باید سه مقوله را مورد توجه قرار داد: نوع نگرش به مساله ی دستمزد، 
چگونگی تعیین دستمزد و چگونگی دفاع از دستمزدعادالنه. 

 باشد.   سرمایه دارانه و کاالییمی تواندنگرش به مساله دستمزد 

 در این نگاه، به نیروی کار و کارگر- اعم از کارگر ساده یا متخصص- نه به مثابه پدیده ای انسانی و یک انسان، 
که به مثابه یک کاال نگریسته می شود و صاحب آن  یعنی کارگر نیز به مثابه یک ابزار تولید. کارفرما نیز ھمواره 

تالش می کند این "ناکاال" را ھمچون کاالھای دیگر - ابزار کار، ماشین آالت، مواد اولیه و ...- ھرچه ارزانتر از 
بازار خریداری کند و پس از طی شدن پروسه ی تولید، محصول خود را جھت کسب سود و انباشت ھرچه 

بیشتر، به باالترین قیمت ممکن به فروش برساند. 

نگرش دیگر، نگاه انسانی و جامعه گرایانه است. این دیدگاه بر این باور است که در یک فرآیند کلی، مواد اولیه 
و ماشین آالت و ابزار به خودی خود نمی توانند محصول و ارزش به وجود آوردند. انسان و نیروی کارِ خالقه ی 
انسانی است که با بکارگیری مواد اولیه و ابزار و"خالقیت" خود  ارزشِ نھایی را تولید می کند، نیروی کار در 

مالکیتِ  ارزش تولید شده، باید سھمی به سزا داشته باشد. در این نگاه مزد یا دستمزد، مابه ازای پولی ای 
است که جامعه(دولت و یا کارفرما) به ھر فرد کارگر متناسب با کار و خدمتی که وی عرضه می کند، می 
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حداقل دستمزد یا مزد یک کارگر ساده و بدون ھیچ تخصص و سابقه، باید به اندازه ای پردازد. و 
باشد که زندگی او و خانواده اش را تامین کند به گونه ای که شان و کرامت انسانی او رعایت 

. سایر سطوح مزدی نیز، بسته به میزان دانش و تخصص الزم، سختِی کار و تجربه و سابقه ی کارگر به گردد
طبقه بندی مشاغل نسبت ھایی متناسب و منطقی، باالتر از مزد حداقل تعیین و پرداخت می شود. بحث "

" و تدوین و اجرای ساز و کاری مناسب و منطقی برای تعیین دستمزِد مشاغل گوناگون  در این راستاست که 
معنی و مفھوم و ضرورت پیدا می کند. در نگرش انسانی و اجتماعی، این نکته ھمیشه لحاظ می گردد که 

به تدریج و متناسب با افزایش سابقه و تجربه و  باید بتواندکارگر - ساده یا در ھر سطحی از تخصص-  
 قانون 41. ماده ی تخصص خود، سطح زندگی و بھره مندی اش از نعمات و رفاھیات  را افزایش دھد

کار و بند ھای آن به مقدار زیادی متاثر از این دیدگاه و مفاھیم آن تدوین شده است؛ که البته از بدو تصویب تا 
کنون ھرگز حتا به طور نسبی ھم رعایت نشده است. 

 شیوه ی تعیین دستمزد و دفاع از دستمزد- تجربه ھای جھانی

در دنیای سرمایه داری و ساختارھای موجود دیدگاه حاکم بر روابط کار، تدوین حقوق کار و برخورد به مساله ی 
دستمزد، به ھر شکل و در کلیّتِ خود، دیدگاھی کاالیی است. در این دیدگاه، در راستای کسب ھرچه بیشتر 

سود و انباشت، تمایل کلی و تالش کارفرمایان بر این است که: "نسبت دستمزد و ھزینه ھای پرسنلی به 
قیمت تمام شده ی محصول" ھرچه بیشتر کاھش یابد، یعنی سطح دستمزدھا را تا جایی که می توانند پایین 

نگه دارند. اما رشد آگاھی و سازمان یافتگی جنبش جھانی طبقه ی کارگر نیز در دوره ھای مختلف 
دستآوردھایی داشته و دولت ھا و کارفرمایان را در اینجا و آنجا به عقب نشینی ھا و دادن امتیازھایی چند به 

کارگران مجبور کرده است. ایجاد تشکل ھایی چون سندیکاھا و اتحادیه ھا، فدراسیون و کنفدراسیون ھای 
کارگری در سطوح منطقه ای و سراسری و بین المللی،رسیدن به ضرورت وجود وایجاد سازمان بین المللی کار 

و تصویب کنوانسیون ھایی برای به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران و باالخره فراھم آوردن 
شرایطی که سیستم سرمایه داری به دولت ھای رفاه تن بدھد، ھمگی دستآوردھای جنبش جھانی کارگران 

و مبارزات آن ھاست. 

در تمامی دوران سرمایه داری بحث دستمزد و تعیین سطوح مختلف مزدی ھمواره مورد چالش و اختالف  بین 
نھادھای طبقه ی کارگر از یک سو و اتحادیه ھای کارفرمایان  و دولت ھا از دیگر سوی دیگر بوده است. و 

ھمیشه ھم سطح دستمزد و میزان افزایش آن در پی مذاکرات یا چانه زنی ھای نمایندگان کارگران (تشکل 
ھای کارگری*چون سندیکا و اتحادیه ھای محلی و منطقه ای و سراسری) و کارفرمایان(سازمان ھا و تشکل 

ھای کارفرمایی)به دست آمده است. در جنبش کارگری ھرگاه کارفرمایان و نھاد ھای طبقاتی آن ھا از پذیرش 
خواسته ھا و مطالبات کارگران خود داری کرده و مذاکرات به نتیجه نرسیده است کار به اعتصاب و توقف تولید و 

انواع مختلف اعتراض ھای کارگری کشیده شده و گاه با دخالت پلیس و نیروھای سرکوب و اعمال خشونت و 
دستگیری و... توام بوده است. اما در  نھایت – ھرچند ممکن است با تحمل ھزینه ھایی- با میانجیگری 

سیستم ھای قضایی و دادگاه ھای خاص، در سطوح مختلف به توافق ھایی دست یافته اند که متاثر از توازن 
قوا و شرایط موجود بوده است. در تمامی موارد نقطه ی قوت و پشتوانه یا بالعکس ضعف نمایندگان کارگری 
مذاکره کننده، میزان پشتیبانی و حمایت و سازمان یافتگِی بدنه ی کارگرِی تشکل ھا و تکیه رھبران به این 
بدنه بوده است. تاریخ جنبش کارگری مملو از پیروزی و شکست ھایی در مراحل مختلف مبارزه است  که 

ھمگی ریشه  در بود و نبوِد سازمان یافتگی و حمایت بدنه و ھمچنین میزان آگاھی، پختگی و درایت نمایندگان 
مذاکره کننده داشته است؛ و متاسفانه این تاریخ مواردی از خیانت و خریداری شدن نمایندگان کارگری در اثر 

تھدید و تطمیع نھاد ھای قدرت و کارفرمایان را نیز در دل خود دارد. ساز و کار صحیح نظارت و دموکراسِی درونی 
تشکل ھا به مقدار زیادی می تواند از این موارد انحرافی پیشگیری کند. 

 شیوه ی تعیین مزد و دفاع از آن - تجربه ھای ایران

، ھمیشه وزارت کار(دولت) در تعیین حداقل مزد و میزان افزایش سایر 1357در ایران و به ویژه بعد از انقالب 
، میزان 1369سطوح مزدی نقش مھم و اساسی داشته است. تا پیش از تصویب و اجرای قانون کار در سال 

افزایش مزد کارگران بدون ھیچ ضابطه ی تعریف شده ای و بر اساس تشخیص زمان و موقعیت، توسط وزیرکار- 
یا شورای انقالب و ھیات وزیران- تعیین می شد و کارگران در آن نقشی نداشتند. سرانجام در این سال مجمع 

تشخیص مصلحت نظام مجموعه ی تکه پاره شده ای را تحت نام  "قانون کار" تصویب و ابالغ کرد. 

این قانون شیوه ی تعیین حداقل مزد را در دو بند بیان و شورای عالی کار را مسئول محاسبه و  41ماده ی  
اجرای آن معرفی می کند. 

این قانون ترکیب اعضای شورای عالی کار را براساس اصل موھوم سه جانبه گرایی، معین می  167ماده ی 
کند:سه گروه سه نفره ی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی اعضای این شورا  را تشکیل می دھند. سه 

عضو کارگری این شورا برگزیدگان فقط  یکی از سه تشکل کارگری رسمی یعنی کانون عالی شوراھای 
اسالمی کار ھستند؛ برگزیدگان دیگر تشکل ھا در صورت حضور در نشست ھای شورا فقط سمت مشاور 

دارند و فاقد حق رای ھستند. بدون درنظر گرفتن نداشتن استقالل، و وابستگی ھرسه تشکل کارگرِی رسمِی 
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موجود وایدئولوژیک بودن یکی از آن ھا، نفس این که قانون، ازانبوه کارگران عضو دو تشکل دیگر، حق داشتن 
نماینده را سلب کرده است نادرستی این قانون و لزوم تغییر آن را اثبات می کند    

قانون کار به تشکل ھای کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. آیین نامه ھای اجرایی این فصل بر فصل ششم 
 سازمان بین المللی کاربه گونه ای تدوین شده است که با دخالت و 87 و 98خالف کنوانسیون ھای بنیادین 

آمریت نمایندگان وزارت کار(دولت) در تنظیم اساسنامه، برگزاری مجامع عمومی و انتخاب ھیات مدیره ی این 
تشکل ھا، عمال استقالل و پویایی این نوع تشکل ھا از میان رفته و تبدیل به تشکل ھای بی اراده، وابسته، 

مطیع و بله قربان گو می شوند. طنز تلخ قضیه اینجاست که با وجود این تخلف آشکار و مدت دار دولت و وزارت 
کار از مقررات این سازمان، دوسال است که ھیات نمایندگی دولت جمھوری اسالمی ایران در ھیات رئیسه 
این سازمان قرار گرفته و جناب وزیر کار ریاست دوره ای مجمع سازمان بین المللی کار را عھده دار ھستند. 

ھمانطور که در باال گفته شد شورای عالی کار ظاھرا تبلور سه جانبه گرایی است. اما بدون نظرداشت به این 
که شمار زیادی از مسئوالن بلند پایه دولت خود از فعاالن کالن عرصه ی اقتصاد ھستند، دولت خود کارفرمایی 
بزرگ است و نمایندگان دولت در این شورا نمی توانند بی طرف بوده و منافع کارفرمایی دولت را در نظر نگیرند؛ 
و نقش میانجی کارگران و کارفرمایان را داشته باشند. بر اساس آیین نامه ی قبلی این شورا، حضور و رای ھر 

سه گروه  واز جمله گروه کارگری برای رسمیت یافتن جلسه و تصمیمی گیری الزامی بود. اما در دور دوم دولت 
 5 به 3تعداد نمایندگان دولت از الف) احمدی نژاد، ھیات وزیران آیین نامه ی این شورا را به این ترتیب تغییر داد:

 حضور و رای نمایندگان ھر سه گروه برای رسمیت یافتن جلسه و اتخاذ تصمیم دیگر  ب)نفر افزایش یافت .
ضروری نیست و اکثریت نسبی تعداد آرا کفایت می کند. به این ترتیب حتا اگر ھر سه نماینده کارگری در 

جلسه حضور نداشته باشند و یا رای منفی بدھند باز ھم نشست شورای عالی کار رسمیت و مصوبات آن 
ضمانت اجرایی دارد. با این تغییر آن سه جانیه گرایِی کذایِی ادعایی ھم دیگر موضوعیت ندارد. 

سه نفر نماینده ی کارگری حاضر در شورا برگزیده ی تشکلی ھستند که ھمانطورکه در باال ھم گقته شد بطور 
عمده (بدون نظر داشت  به اشخاص منفردی که شخصا با صداقت و مستقل ھستند ولی در این مجموعه 

نمی توانند موثر باشند)فاقد استقالل رای و وابسته ھستند، گروه نمایندگان دولتی و کارفرمایی ھم که منافع 
و اھداف گروه خود را پپیگیری می کنند. با این ترتیب تکلیف رعایت عدالت، شان و کرامت انسانی  و حقوق 

اجتماعی کارگران در نشست تعیین دستمزِد این شورا کامال معلوم و مشخص است. در چنین ترکیبی که گروه 
 قانون که تاکید دارد: 41ھای نمایندگان کارفرمایی و دولتی دست باال را دارند آشکار است که بند دوم ماده 

آیا "حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند" ھرگز رعایت نشده و  نخواھد شد؛ 
 سال گذشته به عنوان رئیس شورای عالی کار از این ماده قانون تخلف 25وزیران کار تمامی 

 نکرده و نباید پاسخگو باشند؟

تاسف بارتر این که نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورا در حالی که قبل از شرکت در این جلسه، بارھا 
 درصد رای نداده و جلسه را ترک خواھند 25در مصاحبه ھا ونشست ھا تاکید کرده بودند که به افزایش کمتر از 

 درصدی رای 17کرد. اما در بزنگاه رای دادن و تصمیم گیری، گفته ھا و تعھدات خود را کناری نھاده به افزایش 
مثبت دادند. نام این عمل چه می تواند باشد؟ این در حالی اتفاق افتاد که طبق گزارش ھا و اخبار مندرج در 

 نھاد و تشکل 12سایت ایلنا فقط در نیمه ی دوم اسفند ماه، طومار امضا و نامه ھای حمایتِی دست کم 
کارگرِی استانی و منطقه ای با بیش از صد ھا ھزارعضو و امضا  در حمایت و پشتیبانی از تصمیم و قاطعیت 

 درصدی مزد ھا  موجود است. آیا با امضای 25نمایندگان شان در شورای عالی کار و در ایستادگی بر افزایش 
 درصدی شورا، به این حمایت و پشتیبانی ھا خیانت نشد؟ موکالن این نمایندگان به آنان ماموریت 17مصوبه ی 

 درصدی را تایید و امضا کنند والغیر! اینان حتا براسا س قول ھا و وعده 25و اختیار داده بودند که فقط مصوبه 
ھای خودشان، اجازه نداشتند یر اساس تشخیص و تحلیل فردی عمل کنند. این عمل نمایندگان خالف اصول 

رفتار تشکیالتی است. چنین ماموریت و اجازه ای نداشتند. 

 بار) به کارگران نشان داد برای رسیدن 10 برای چندمین بار(شاید بیش از 1394به ھر حال تجربه افزایش مزد 
به دستمزد عادالنه و منطقی تغییر آیین نامه ھا و قوانینی که در باال به آن ھا اشاره شد ضروری و بلکه گریز 
ناپذیر است. نشان داد برای اعمال این تغییرات و رسیدن به مزد عادالنه به تشکل ھای مستقل و قدرتمندی 

نیاز است که در آن ھا نمایندگان واقعی کارگران که فقط به کارگران متعھد ھستند، حضور داشته باشند . 
نشان داد که به تشکل ھای وابسته و نا مستقل نمی توان اعتماد کرد. برگزیدگان این تشکل ھا یا شجاعت 

کافی ندارند و یا به جای تعھد به موکالن خود، وامدار نھاد ھای دیگری ھستند. 
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 کارگران جھان متحد شوید

 یعقوب مھدیون کارگر بازنشسته از صنف دست دوز کفاش

 

 11/2/1285 مصادف با 1866با درود  به روان پاک شھیدان کارگری از بدو آغاز مبارزات طبقاتی و روز اول ماه مه 
 م براثر فشار ، کارگران آگاه و مبارز و متحد انگلستان توانستند اولین قانون کار دنیا را به 1833ش . در سال 

 ساعت در 15ثبت برسانند ؛ این کار عملی نشد مگر در سایه اتحاد و ھمبستگی . ساعت کار در آن قانون 
نظر گرفته شده بود که از پنج و نیم بامدادان تا ساعت ھشت و نیم شامگاھان را در بر می گرفت که یک  

 ساعت برای کار روزانه این 5/13ساعت و نیم آن نیز برای دو وعده غذا اختصاص داده شده بود و این یعنی 
  م ادامه داشت .1844سند اولین دست نوشته  در مورد مدت کار در روز بود و تا سال 

 م ادامه داشت و در ھمان سال پس 1852 تا 1846آوازه این دست آورد در سراسر جھان پیچید و در سالھای 
از تالش ھای وسیع ، اتحادیه کارگری توسط فرزندان آگاه طبقه کارگر تشکیل شد و آغاز به کار کرد و در بیانیه 

آن چنین آمده " کارگران جھان متحد شوید " و " کارگران و زحمتکشان جھان شما چیزی به جز رنجبیرھای 
اسارت بار تان از دست نخواھید داد " . 

با توجه به اوضاع پیش آمده در اروپا و فعالیت ھای سیاسی در فرایند انقالب کبیر فرانسه اتحادیه ھای کارگری 
 که تبدیل به تشکیل اتحادیه بین المللی اول کارگران گردید . 1864به ضرورت عملی در سال 

آموزگار بزرگ طبقه کارگر در میانه سده نوزدھم برای تبین ساختاراقتصادی و سیاسی سرمایه داری تحقیقاتی 
کرد که نھایتاٌ به کشف " تئوری ارزش اضافی " انجامید که به طور متوسط بنا به نوع کار با کمی پائین و باالی 

 ساعت کار روزانه است و مابقی 4دستمزد کارگر و برخورداری از ده ساعت که دستمزد کار اثر بخش برابر 
ثمره کار کارگر در طول ساعا ت دیگر به استثمار طبقه سرمایه داری در می آید . 

 میالدی نخستین کنگره انترناسیونال کارگری در ژنو تشکیل شد وھدف آن تبدیل تئوری به عمل 1866در سال 
برای بدست آوردن منافع کارگر اعالم شد و از آن به بعد کسب این ھدف یکی از اساسی ترین خواست ھای 

مبارزاتکارگری و صنفی گردید . 

 

) (امریکا

 

 و نیز با 1831محدود کردن ساعت کار روزانه به ھشت ساعت  با حفظ ھمان دستمزد در امریکا از سال 
 مطرح گردید . 1834فراخوان اعتصاب کارگران رسینده در اروپا در سال 
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 ساعته قاعده عا م و متحد الشکل کلیه رشته ھای صنفی و 12 میالدی کار روزانه 1847 تا 1844در سالھای 
 ساعت کار می کردند . 16 تا 14صنعتی شد . اما در آمریکا کارگران بین 

 فدراسیون اتحادیه اصناف کارگری با کمک سازمان ھای کارگری کوچک به نام شوالیه ھا 1881در سال 
 قطعنامھای به تصویب رسید که در آن کارگران خواھان ھشت ساعت کار 1884تشکیل شد . در کنگره سال 

 را برای بدست آوردن 1886در روز شدند و اعتصاب را برای دستیابی آن اعالم داشتند . دوسال بعد اول ماه مه 
 از طرف کارگران برگزار شد . 1866 تا 1885این خواست اعالم نمودند و تظاھرات ھای متعدد ی از سال 

 ھزار نفر رقم 730 ھزار تا 70تاریخ نویسان تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات ھای سال ھای فوق را از آغاز ( 
 برای مقابله با اعترض ھا و اعتصابات 1886زده اند ). سرمایه داران پس از اعالم تظاھرات بزرگ اول ماه می 

کارگری با پلیس ھمدست شدند و نقشه ای شوم و شیطانی را طرح و پی ریزی نمودند و عده ای از لومپن 
ھای کارگری ضد کارگر را که ھمیشه ای از ایا م وجود داشته برای اجرای طرح بدست پلیس برای تعلیم 

سپرده شد مقرر گردید در روز تظاھرات با پرتاب بمبی به سوی پلیس طرح اجراء گردد . از آوریل یعنی یک ماه 
 ساعت کار پیوستند عبارت بودند از اتحادیه ھای کارگری قصابان – درشکه 8قبل اتحادیه کارگری به جنبش 

چی ھا – گچ کاران – کارگران تولیدی اسباب بازی – کفاشان – کارگران حمل و نقل – فروشنده گان خشکه بار 
و چاپخانه ھا و .... که قبالٌ به  این جنبش پیوسته  بودند . در شھرھای مھم امریکا ، شیکاگو – میلواکی – 
 86نیورک – بالتیمور – واشنگتن – بوستون  کارگران خود را آماده شرکت در اعتصاب و تظاھرات روز اول ماه مه 

تدارک دیدند . 

 در شھر شیکاگو روز با شکوھی بود و شرکت کنندگان از ھر طرف دسته دسته در 86روز شنبه اول ماه مه 
حالی که بھترین لباس ھای خود را پوشیده و به ھمراه خانواده ھایشان به میدان اصلی شھر در حرکت بودند 

 8که تعداد آنان به بیش از صدھا ھزار نفر کارگران از ھر نژاد و عقیده ای دوش به دوش یکدیگر به دفاع از 
ساعت کار روزانه به راه پیمایی آرام در میدان اصلی شھر مشغول و نمایندگان کارگران یکی پس از دیگری 

سخنرانی ھا یشان به پایان رسید و آخرین آن آقای اسپایس بود تظاھرات آن روز بدون برخورد و اتفاقی به پایان 
 تظاھرات تعداد 86 ماه می 3رسید در وز دوم ماه مه بار دیگر شھر شیکاگو تظاھرات آرام بود در روز دوشنبه 

شرکت کننده گان بیش از روزھای گذشته بود کارگران کارخانه چوب بری واد صحنه شدند پلیس مانع آنان شد 
و درگیری بین پلیس و کارگران به وقوع پیوست که چھار نفر از کارگران کشته وعده ای از افراد پلیس و کارگران 
مجروح شدند .جو شھر شکاگو کامال متشنج شد و بسیاری از سازمان ھای کارگری شبانه جلسه ای تشکیل 

دادند قرار شد در روز بعد در میدان اصلی شھر شیکاگو در اعتراض به حمله پلیس گرد ھم آیند در چھارم ماه 
مه در حالی که باران شدید می بارید تنھا در حدود چھار ھزار نفر در گرد ھمایی اعالم شده شرکت کردند . 

آخرین سخنران در حالی که از سکو پایین می آمد ناگھان صدای مھیب انفجار در میان پلیس برخاست که یک 
نفر افسر پلیس کشته و عده ای از افراد پلیس زخمی شدند . انفجار این بمب ھدیه ای بود برای پلیس که 

 نفر از 7بتواند به سرکوب کارگران بپردازد ناگھان بیش از بیست نفر پلیس تا دندان مسلح به جمعیت کردند و 
کارگران کشته شدو عده ای زخمی و عده ای زیادی دستگیر به جرم دست داشتن در اغتشاش و بمب گذاری 
روانه زندان شدند و در شھر نیوجرسی صاحبان کارخانه ھا ی پیراھن دوزی بیش از دو ھزار نفرکارگر را به جرم 

ھمکاری با سازمان ھا ی کارگری از کار اخراج کردند و بسیاری از کارگران کارخانه ھا مجبور کردند که تعھد نامه 
ای امضاء کنند که دیگر در این تظاھرات ھا شرکت نکنند . 

کارگران نیک می دانستند این کشتا ر ھا نه اولین و نه آخرین آن خواھد بود زیرا سرنوشت کارگران و 
زحمتکشان محتوم به این امر خواھد بود . 

بیداد گاھھا به محاکمه دستگیر شدگان از جمله ھشت نفر از رھبران زحمتکشان پرداختند و آنا ن را به جرم 
 به مرحله اجرا در 1887دست داشتن در اغتشاش و بمب گذاری محکوم به مرگ نمودند و این احکام در نوامبر 

آمد در زمانی که طناب دار برگردن آنھا می انداختند یکی از آنھا فریاد بر آورد: امروز که شما صدای ما را با 
طناب دار خفه می کنید روزی فرا خواھد رسید که صدای ما رساتر از ھر صدایی به گوش تمام زحمتکشان 
جھان خواھد رسید . وھمان نیز شد و ھمانطور ی که اسپارتاکوس د رھنگاھم قیام فریاد زد" ای یاران شما 

چیزی جز زنجیرھای اسارت که بر دست و پای خود دارید از دست نخواھید داد" این شعار در اولین بیانیه 
اتحادیه فرزندان آگاه کارگران و زحمتکشان را ھرچه بیشتر بھم نزدیکتر کردند و حلقه ھای زنجیر اتحاد بھم گره 
خورد و توانستند از بیداد گاھھا با جمع آوری اسناد مدارک مظلومیت کشته شدگان را ثابت و ارائه آن به دادگاه 

 میالدی این برائت نامه صادر شد و در دومین کنگره انترناسیونال کارگری 1889ھا حکم برائت بگیرند و در سال 
 شمسی طی قطعنامه مصوبه کنگره روز اول ماه مه ھر سال را 11/2/1269 مصادف با 1890در روز اول ماه مه 

روز جھانی کارگری و روز سان نیروھای کارگری اعالم کردند . شاید صادر کنندگان این قطعنامه خود نیک نمی 
دانستند چه بنیان گرانسنگی را بیناد نھادند و از آن روز این روز الھام بخش بسیار از جنبش ھای درخشان 

کارگری جھا ن شد. اعتراضات و اعتصابات کارگران در سده بیستم میالدی علیرغم تغییر و تحوالت عظیم در 
نظام سرمایه داری و رویکرد بورژوازی نسبت به کارگران جنیش ھای فروزان کارگری نوید روزھای بھتری را برای 

کارگران می داد . 
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در این برھه از زمان، تاریخ دست آوردھای بزرگی را برای کارگران به ھمراه داشت ووجود جنبش ھای قوی 
چب و اتحادیه و سندیکاھای مستقل کارگری که توانایی سازمان دھی وسیع سیستماتیک کارگرا ن را داشتند 

از جمله آنان به حساب می آیند . 

در آن دوران سرمایه داران در گریز از محقق شدن تئوری ھای مارکسیسم در زمینه تضاد کارگر و کارفرما به 
بازسازی و تعریف مجدد از رابطه با نیروی کار روی  آوردند . 

اگر چه این تغییرات در جھت محو استثمار از کارگر و یا کم و شدت تر کردن آن نبود و بلکه به گونه ای حتی به 
دلیل پیچیده تر شدن این روابط فرایند معکوسی را طی نمود. 

اما این بیداری جنبش در اردوگاه کارگران رحمتکش و رنجبران با این وجود اعتراضات کارگری تداوم یافت واکنون 
در سرتاسر جھان ادامه دارد . که نموداری کوچکی از آن و اعتراضات و اعتصابات در کشورھای پیرامون سرمایه 

داری انجام می شد و بطور خالصه شرح داده می شود . 

 خلبان 2004 و نمونه آخر ( اول آوریل 1993اعتصاب کارگران خطوط ھوائی فرانسه در ماه نوامبر  .1
پاریسی ) 

 میالدی 1993اعتصاب دو اتحادیه بزرگ در اسپانیا د رنوامبر  .2

 م 1994 ھزارنفری از پرسنل آلمان پزانویه 94اعتصاب بزرگ و تظاھرات  .3

 م 1993اعتصاب بزرگ کارگران بلژیک در نوامبر  .4

 م 1994اعتصاب کارگران فوالد سازی امریکا در مارس  .5

م 1994اعتصاب کارگران موسسات تولیدی روسیه نوامبر  .6

) و چھار اتحادیه دیگر در اکوادور . و صدھا fotاعتراض کارگران وابسته به جبھه متحد کارگران ( .7
اعتراضات بزرگ و کوچک از ھر نقطه از جھان وھم چنین اعتصابات و اعتراضات کارگران بر علیه جھانی سازی 

تجارت . آفریفا – ایتالیا – آمریکا- کره جنوبی – کره شمالی- ویتنام شمالی و جنوبی- ترکیه –انگلستان – 
امریکای التین – آمریکای جنوبی- اسپانیا – استرالیا – ھند – پاکستان – کشورھای تازه استقالل یافته – 
کشورھای عربی – آسیای خاورمیانه – عراق – افغانستان – تحت اشغال امپریالیسم امریکا – ھم چنین 

 اعتصابات و تظاھرات بزرگ در سراسر جھان . را می توان از اثرات الھام بخش روز اول ماه مه به حساب آورد .

 

(ایران) 

 

تاریخ : مبارزات خونین کارگری ایران را قرنھا قبل از انقالب مشروطیت در خود دارد که احتیاج به 
 کتابی بس قطور است .

 ش اشارتی رفته ما آن را سر آغاز 1284چنانچه در تاریخ به اعتصاب کارکنان دولت ایران به سال 
تاریخ مبارزات کارگران ایران نمی دانیم و بلکه این اعتصاب احتیاج به فعالیت قرنھا دارد که 

دسترسی به آن مقدور نبود ولی در تاریخ مدون مبارزات کارگری ایران چندین نفر آنرا به نگارش 
آورده پس از بررسی ھای انجام گرفته خالصه ی از آن را شرح میدھم . ھمانطور ی که از تاریخ 

 1297پیداست این اتحادیه ھای کارگری در قبل از این به فعالیت مشغول بودند که در سال 
شمسی اتحادیه کارگران ایران با شرکت بیش از پنجاه نفر که رھبریت آنھا را محمد دھگان به 

عھده داشتند به شرح ذیل می باشد تشکیل می گردد. 

 

صورت اسامی اتحادیه ھا و نمایندگان شرکت کننده                                      

 

 تعداد نفرات اسامی نمایندگان اتحادیه شرکت کننده نام اتحادیه ھای کارگری ردیف

 3 باقرنوائی – پروانه- سادات کارگران چاپخانه ھا 1

 3 کیمرام – مسگرزاده – اسکافی اتحادیه کارگران کفاش    2

 3 شیخ رسول – شاطر علی خلج – میرزا عباسقلی کارگران نانوائیھای تھران 3

 3 ناصحی ودونفر دیگر کارگران دوا ساز 4
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 3 حبیب اله سیدی – علیرضا انصاری – عباس مصدقی کارگران پست و تلگراف 5

 3 میرزا علی طرفدار- استادمحمدبنا- یک نفردیگر کارگران بناخانه ھای تھران 6

 3 منوچھر احمدی-محمود رامز- احمدی کارگران رفتگر 7

 3 عباس آقا سیگاری و دونفر دیگر کارگران سیگار 8

 3 رضا پا برھنه و دونفر دیگر کارگران حمامی 9

جلیل زاده – ابوالقاسم معروف به آقاکوچولوو عالالدین  کارگران بزاز خانه 10
 نقوی

3 

 3 سید عبدالغنی و دونفردیگر کارگران شاگرد تجار 11

 3 عبداله موسوی – محمد باقر فخریان –کمال مدرسی کارگران پارچه بافی تھران 12

کارگران حمال ( باربری)  13
 انزلی

 3 میرزا محمد آخوندزاده و دو نفردیگر

 3 اسامی در دسترس نبوده کارگران تافتونی تھران 14

 3 اسامی در دسترس نبوده کارگران جوراب باف تھران 15

  

 نفر بینان گذاران اتحادیه کارگران ایران می باشند ولی از آن 50ده نفر دیگر به ریاست محمد دھگان که جمعاٌ 
به بعد اتحادیه ھای دیگر در سراسر ایران تشکیل و به این اتحادیه پیوستند . 

در دوران قاجاریه که اقتصاد ایران بطور تجارت سنتی اداره می شد و کارخانجات  صنعتی ھنوز رواج نیافته بود 
 ش با سرکردگی سید 1299تاریخ مدون بنام اتحادیه بزرگ در دسترس نبود ولی بعد از کودتای سوم اسفند 

) تحول 1300ضیاالدین و با رضاخان سردار سپه که بعداٌ به پھلوی ملقب گردید و از قرن سیزدھم شمسی (
عظیمی در تجارت ایران به وقوع پیوست  دولت ھای خارجی جھت سرمایه گذاری و بھره کشی به ایران روی 

آوردند و شرکت نفت ایران و انگلیس با کارشناسان انگلیسی ابتداء در مسجد سیلمان به اکتشاف نفت 
پرداختند . شاغلین در کارگاه ھای شرکت نفت ایران و انگلیس عبارت بودند عده ای از کارگران خارجی  ( 

ھندوھا ) و کارگران مھاجر ایرانی که سالیان سال در شرکت نفت باکو مشغول به کار بودند وبه ایران برگشتند 
و مشغول به کار شدند . بودن کارگر این که در روسیه با سندیکا ھای کارگری سویال دمکران آنروز رابطه 

مستقیم داشتند از آن جمله آقای یوسف افتخاری  می توان نام برد که در شرکت نفت ایران انگلیس مشغول 
بکار شدند و در اندک مدتی توانست از بین کارگران ایرانی اشخاصی مانند آقایان علی امید مرد فداکار خطه 

جنوب . رحیم ھمدار – علی آوینی وعده دیگر برای خود یا ر پیدا کند و با ھمکاری آقایان اقدام به تاسیس 
 نفره به آموزش اصول سندیکایی بپردازند 5 و 3ریشه ھای اصلی اتحادیه کارگری با تعداد کم  در حوزه ھای 

طولی نکشید کارگران نفت جنوب متشکل شدن و فعالیت گسترده تشکیالت اتحادیه کارگران ایران در دیگر 
شھری ایران مانند تبریز – اصفھان – مشھد – رشت وانزلی – ارومیه تشکلھایی را بوجود آورد که این 

 ش اعتصاب کارگران صنعت نفت جنوب انجام گرفت 1301تشکیالت قدرت روز افزونی پیدا کردند . در سال 
اتحادیه عمومی کارگران پشتبیانی خود را از آن اعالم داشت و تمام اتحادیه ھای کارگری را برای پشتیبانی 

آماده نمود و اتحادیه ھا یکی پس از دیگری اعالم پشتیبانی کردند و کارگران صنعت نفت جنوب با موفقیت 
اعتصاب را به پایان بردند . 

 نفر کارگر بیکار 500 ش در یک روز حکومت قوام چھارده روزنامه مخالف دولت را توقیف و حدود 1301در سال 
شدند و دولت دستور توفیف رھبران اتحادیه چابخانه ھای تھران صادر و آقایان باقر نوایی – عبدالحسین گوشه 

-  سید عبداله امام دستگیر و روانه زندان شدند لیکن ھیچ یک از کارگارن بر سر کار خود نرفتند واتحادیه 
مرکزی فوراٌ جلسه فوق العاده تشکیل و تصمیم به ادامه اعتصاب و با اعالم اعتصاب بارزترین شکل مخالفت با 

 1301 شھریور 17دولت را شکل دادند وبه این ترتیب مانع انتشار روزنامه ھای دولتی شدند که در نتیجه دروز 
از کلیه روزنامه توقیف شده رفع توقیف شد و نمایندگان کارگران آزاد شدند و کارگران بر سرکار خود رفتند . در 

 ش از طرف اتحادیه بین المللی کارگران برای کنفرانس چھارم کنگره سوم از اتحادیه کارگران ایران 1303سال 
دعوتی به عمل آمد که آقای محمد دھگاه به عنوان اولین نماینده کارگران ایران معرفی و شرکت کردند آقای 
دھگان در آن کنفرانس سالیانه اتحادیه ھای کارگری ایر ان را معرفی از آن پس ارتباط بین المللی با کارگران 

جھان برقرار گردید. 
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  بر پایی مراسم اول مه در ایران

 

اولین اتحادیه ای که برای تعطیل و جشن اول ماه مه پافشاری کرد اتحادیه کارگران چاپخانه ھا بود وھمه ساله 
از طرف این اتحادیه به رھبری آقایان نوایی – پروانه بیانیه ھایی منتشر و جشن خصوصی گرفته می شد . 

 ش این جشن با 1306و 1305 بطور علنی برگزار می گردید و در سال ھای 1302جشن اول ماه مه تا سال 
انتشار اعالمیه ھا و شعارھای با شکوھی تقریبا مخفی در باغ ھای اطراف شھر تھران و دیگر شھرھای ایران 

 ش این جشن برگزار گردید و مامورین خفیه ( امیتی ) رضا خان در 1306برگزار می شد که در تھران در سال 
روز دوم ماه مه باتفاق مامورین نظمیه ( شھربانی و انتظامی ) به چاپخانه ھا حمل کردند . 

و چند نفر از کارگران چاپخانه ھا و نمایندگان اتحادیه مرکزی از جمله آقایان باقر نوایی – مھدی کیمرام – محمد 
پروانه – براتعلی – سلمان قالب تراش – استاد حسین سیاسی – علی آقا کاوه – علی اصغر کاوه – وزنی – 

واھان ما طاوسیان دستگیر و روانه زندان ھا مخوف رضاخانی شدند چند نفر از آنان که زنده مانده بودند تا سوم 
 شمسی دو اتفاق تاریخ ساز مھم در ایران رخ داد که 1308 از زندان آزاد شدند . در اول ماه مه 1320شھریور 

آوردن خالی از لطف نیست . 

کارگران تھرانی با شرکت بیش از دو ھزار نفر کارگر در باغی نزدیک امامیه تھران جشن با شکوه و  .1
جاالل بیشتر ی تشکیل دادند و در آنجا به جشن و سرور و سرود خوانی مشغول شدند و مامورین امنیتی 
 50رضاخانی متوجه آمد و رفت کارگران به باغ می شوند که فردای آنروز با یورش به کارگاه ھا ی آنروز عده ای 

 نفر دیگر 50نفر از جمله چند نفر از نمایندگان – آقایان مسگرزاده – اسکافی نمایند کارگران کفاش دستگیر و 
تحت تعقیب قرار می گیرند و آنان نیز فراری و پنھان می شوند . علیرغم تحت تعقیب ھا و دستگیر ی ھا 

جشن اول ماه مه ھمه با شرایط خاص زمان بطور علنی و نیمه علنی و مخفی برگزار می گردد و سندیکاھا ی 
 ش جشن جشن اول ماه 1335مستقل کارگری ھرگز این روز بزرگ را فراموش نکرده ونخواھد کرد و در سال 

مه با شکوه و جالل بیشتری از طرف شورای متحده مرکزی کارگری و زحمتکشان ایران در بسیاری ازشھرھا از 
جمله تھران بطور علنی برگزار و کارگران در خیابان ھا برای نمایاندن قدرت کارگران رژه رفتند و در آن روز نماینده 

 )wfiu فدراسیون جھانی کارگری سراسر جھان بنام لوئی سان دبیر این فدراسیون شرکت کردند و از آن پس (
شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران به عضویت این اتحادیه در آمد . 

 نفر کارگر شاغل نفت آبادان برای دریافت حقوق حقه خویش و 10000نفر از 9000 ش 1308در ماه مه  .2
به رسمیت شناخته شدن اتحادیه ھای کارگری و تعطیلی اول ماه مه دست از کار کشیدن و به اعتصاب و 
تظاھرات پرداختند که سربازان با شمشیر ھای برھنه به کارگران حمله بردند که با مقاومت شدید کارگران 

 نفر از سربازان زخمی و چند نفر از نمایندگان 15 نفر از کارگران و 20روبرو شند و در این حمله ناجوانمردانه 
 در زندان ھا محبوس بود که با اشغال ایران توسط متفقین ( اتحاد 1320کارگران دستگیر تا سوم شھریور شوم 

جماھیر شوری سوسیالیستی – بریتانیای کبیر – ایاالت متحده امریکا ) با فروپاشی حکومت قلدر رضاخانی 
مردم درب زندان ھا را گشودند افرادی که به جرم سیاسی و یا مخالفت با حکومت زندانی بودند آزاد شدند و 

 ش بار دیگر یورش ھای 1362تحول بس عظیم کارگری به نمایش بگذارند که متاسفانه در آبان ماه 
ناجوانمردانه به سندیکا ھای کارگری بده شد و بناحق بدون مجوز از دادگاه ھای صالحه آنان را به تعطیلی 

 باردیگر با ورود نماینده آزادی بخش اتحادیه ھای کارگری 1382کشانیدن که خوش بختانه در دھه دوم سال 
)ILO دولت جمھوری اسالمی ایران فعالیت سندیکا ھا را امضا و از آن به بعد ھئیت موسس احیای سندیکا (  

 تا 20ھای مستقل کارگری پیگیر مداوم برای بازگشایی سندیکا ھا فعالیت دارند و اگر بخواھیم فاصله سال 
 درا شرح بدھم احتیاج به کتاب قطور است که در آینده پی خواھم گرفت . 1382

یعقوب مھدیون کارگر بازنشسته از صنف دست دوز کفاش 

 

* * * * * * * * * 
 

  اعالمیه کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت
 

به مناسبت در گذشت رفیق یعقوب مھدیون 

 !مبارز و فعال برجسته جنبش سندیکایی و کارگری ایران

 
با اندوه و تاسف بسیار اطالع یافتیم که رفیق یعقوب مھدیون مبارز و فعال برجسته و با سابقه جنبش 

سندیکایی و کارگری کشورمان که تمام عمر خود را صرف مبارزه برای بھبود شرایط معیشتی و اجتماعی 
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 سالگی در شھر تبریز ، جھان را بدرود حیات گفت.  78کارگران کرده بود، در سن 
رفیق مھدیون فعالیت سیاسی و سندیکایی خود را از دوران جوانی با فعالیت در سندیکای کارگران کفاش آغاز 

کرد و تا قبل از مرگ ھنوز دبیر سندیکای کارگران کفاش ، عضو ھیئت موسسان سندیکاھای کارگری، عضو 
ھیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان و دبیر کانون بازنشستگان شھر کرج بود.  

وی بخاطر فعالیت ھای سندیکایی و اجتماعی، بارھا در طول دوران فعالیت ده ھا ساله خود بازداشت و یا از 
کار اخراج گردید و در این راه متحمل رنجھای بسیاری گردید، اما ھیچ یک از این نا مالیمات و رنجھا نتوانست 
برعزم و اراده استوار این مبارز پیگیر و پرشور راه عدالت و آزادی فائق آید و او را از راه و ھدفی که دنبال می 
کرد مایوس و منفعل نماید. او مبارزی بود باتجربه، آگاه، منعطف که در گردآوری امکانات و نیروھا و ھمچنین 

عملی کردن ایده ھایش بسیار توانا و کار آمد بود. و پس از ھر حمله و تعرضی که به سندیکاھا و فعالین می 
شد او ھمواره جزو اولین کسانی بود که پنھان و آشکار دست به کار می شد و با گردھم آوردن فعالینی که 

جان سالم بدر برده بودند مجددآ فعالیت ھای سندیکایی را به جریان می انداخت. در ادامه ھمین تالش بود که 
توانست بار دیگر با کمک دیگر فعالین با تشکیل ھیئت موسسان سندیکاھای کارگری و تشکیل کانون کارگران 
بازنشسته شرایط را برای احیاء و تشکیل مجدد سندیکاھای کارگری فراھم آورد. او با آموزش کارگران جوان و 
فعال نمودن آنھا در فعالیت ھای سندیکایی و انتقال تجربیات نسل ھای پیشین مانع گسست میان فعالین نو 

پا و فعالین پیشین گردید.  

رفیق مھدیون علیرغم کھولت سن و بیماری قلبی حتی به اصرار یاران و ھمرزمان نزدیک خود تا آخرین لحظه 
حیات حتی برای لحظه ای دست از تالش و مبارزه برنداشت و در پاسخ به ھمرزمان خود می گفت، وقتی 

جوانان آمدند و این پرچمی را که ما سالھا برافراشته نگاه داشته ایم از ما گرفتد من با خیال آسوده دنبال کار 
خودم می روم.  

به ھنگام خاک سپاری رفیق مھدیون در شھر کرج و در مراسم ھایی که در مسجد نور در محل سندیکاھای 
خبازان و در سازمان تامین اجتماعی به منظور ارج گذاری و گرامی داشت این رھبر برجسته سندیکایی 

تشکیل شده بود به غیر از کارگران و فعالین پیش کسوت سندیکایی عده زیادی از فعالین جوان سندیکایی نیز 
برای تجلیل از معلم خود حضور یافته بودند.  

عالوه بر خاطرات مھدیون که بوسیله یکی از ھمرزمان او برای انتشار ضبط گردیده است، مقاالت منتشر نشده 
ای نیز از وی به جای مانده که امید است به ھمت ھیئت موسسان سندیکاھای کارگری چاپ و در اختیار 

عالقه مندان قرار گیرد.  

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت در گذشت یعقوب مھدیون را به خانواده ایشان، ھیئت 
موسسان سندیکاھای کارگری و کانون کارگران بازنشسته و به ھمه فعالین و عالقه مندان جنبش سندیکایی 

و کارگری تسلیت گفته و خود را در غم از دست دادن این مبارز با ھمه آنھا سھیم می داند.  

 
پرچمش بر فراز و راھش پر رھرو باد 

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت 

 شمسی  1384 مرداد ماه 28 برابر با 2005 اوت 17
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قطعنامه تشکلھا و نھادھای مستقل کارگری 

 

زنده باد اتحاد و ھمبستگی جھانی کارگران، ھمبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نھادھا و 
 .تشکلھای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی

این فراخوان ما تشکلھا و نھادھای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران 
 .است

ما امروز در حالی به مناسبت روز جھانی کارگر دست در دست ھم نھاده ایم که بیش از ھر زمان دیگری، 
جنبش عظیم و یکپارچه ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده ھای زحمتکش مردم ایران بر سر 

  .معیشت و پایان دادن به فقر و فالکت در حال شکل گیری است

وقوع ده ھا اعتصاب کارگری در جای جای کشور، تجمعات بی وقفه معلمان، اعتراضات متحدانه پرستاران و 
گسترش مبارزات کارگران از ھمراھی خانواده ھای کارگری در اعتراضات گرفته، تا طومار نویسی و تجمع در 

مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع کلیدی ھمچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودرو سازیھا که 
بطور روزمره ای در جریان ھستند، ھمگی تنھا گوشه ھایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی است که میرود 

با خلق صحنه ھای قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری، بساط تحمیل بی حقوقی مطلق و ستم 
  .معیشتی بر میلیونھا خانواده کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند

این جنبش در شرایطی ھر روزه ابعاد گسترده تری به خود میگیرد که سرمایه داری حاکم بر ایران، چنان غرق 
در چپاولگری و کشمکش بر سر سھم خواھی از غارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که نه می تواند 

و نه می خواھد نقطه پایانی بر وضعیت مشقت بار موجود بگذارد. به ھمین دلیل نیز ھست که با تصویب 
 ھزار تومانی، تعیین چنین مزد تحقیر آمیزی را بی شرمانه به ما کارگران تبریک میگویند و 712حداقل مزد 

سبعانه تر از آن، با عدم پرداخت بموقع ھمین مزد، تداوم قطع سوبسیدھا، افزایش ھر روزه قیمتھا، آزاد سازی 
 درصد ارزش افزوده بر مایحتاج زندگی، دست به غارت و چپاول بی رحمانه ای از این 9قیمت نان و اعمال 

دستمزد ناچیز و خفت بار میزنند و با سرکوب بر حق ترین اعتراضات کارگری، محاکمه دسته جمعی کارگران 
معترض و محکوم کردن آنان به شالق و زندانھای طویل المدت در صدد به تمکین واداشتن طبقه کارگر ایران به 

  .وضعیت موجود و شرایطی مصیبت بارتر از این ھستند

بدون تردید تحمیل فقر و فالکت روز افزون بر میلیونھا خانواده کارگری و سیاست تشدید سرکوب اعتراضات 
کارگری، نه تنھا مفری برای سرمایه داری حاکم بر ایران نخواھد داشت بلکه ما کارگران و عموم مردم 

زحمتکش ایران را به مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواھد کشاند و دیری نخواھد پائید که خشم در 
حال فوران ما کارگران و مردم زحمتکش ایران از اینھمه بی حقوقی، سرکوب و استیصال و درماندگی برای 

گذران زندگی، زمین را بر زیر پای عاملین و مسببین چنین وضعیتی داغ خواھد کرد. لذا ما امضا کنندگان این 
قطعنامه با ھشدار نسبت به تداوم سیاست تحمیل فقر و فالکت و تشدید کم سابقه سرکوب اعتراضات 

کارگری و اعالم انزجار از تداوم چنین سیاستھایی، خواستھای خود را به شرح زیر اعالم و مصرانه بر تحقق آنھا 
 .پای می فشاریم

 ھزار تومانی که با خیمه شب بازی دولت، کارفرمایان، نماینده 712ما با محکوم کردن تعیین حداقل مزد  - 1
ھای دست ساز کارگری و فضا سازی ریاکارانه رسانه ھای رسمی و حکومتی بر طبقه کارگر تحمیل شد، 
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مصرانه خواھان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب و افزایش آن به سه میلیون تومان بر اساس سبد ھزینه 
 .ی مطابق با استانداردھای زندگی امروزی ھستیم

ما با حمایت قاطعانه از اعتراضات بر حق و بی وقفه معلمان و پرستاران، یگانه راه حل پایان دادن به ستم  - 2
معیشتی موجود را اتحاد و یکپارچگی مبارزات عموم مردم زحمتکش ایران و بروز بیش از پیش آن به مثابه یک 

 .جنبش اجتماعی و سراسری میدانیم و خواھان تحقق فوری ھمه مطالبات معلمان و پرستاران ھستیم

ما تالشھای دولت و خانه کارگر برای تحمیل تشکلھای فرمایشی بر طبقه کارگر ایران را که از باال و به  - 3
شکل سازماندھی شده ای از طریق ایجاد انجمنھای صنفی و اتحادیه ھای دست ساز به پیش برده میشود 

قویا محکوم میکنیم و با فراخوان به کارگران در محیطھای کار برای برپائی سندیکاھا، شوراھا و تشکلھای 
مستقل کارگری، خواھان پایان دادن به ھر گونه ممنوعیت و محدودیتی در ایجاد این تشکلھا بدون دخالت دولت 

 .و کارفرمایان ھستیم

ما ھرگونه سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی، اعدامھای گسترده، صدور احکام شنیع شالق و زندانھای - 4
طویل المدت بر علیه کارگران معترض و تحمیل شرایط غیر انسانی بر فعالین کارگری دربند و دیگر زندانیان را 

قویا محکوم میکنیم و خواھان توقف فوری اعدامھا، لغو مجازات اعدام و شالق از قوانین قضائی کشور، آزادی 
 .فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران و زندانیان سیاسی و توقف پیگردھای قضایی علیه آنان ھستیم

آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راھپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات باید به عنوان - 5
 .حقوق مسلم و خدشه ناپذير اجتماعی كارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند

دستمزدھای معوقه كارگران بايد فورا و بی ھیچ عذر و بھانه ای پرداخت و تاخیر در پرداخت مزد به مثابه يك  -6
 .جرم قابل تعقیب قضائی به قانون تبدیل گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود

ما خواھان تامین امنیت شغلی، بر چیده شدن قراردادھای اسارت بار موقت و سفید امضا، حذف شرکتھای - 7
تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاھھای کوچک تا کارگران مناطق آزاد 

 .تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی ھستیم

ما تصویب ھر گونه قوانین ضد کارگری تحت ھر عنوان و مصوبه ای را قویا محکوم میکنیم و با تاکید بر وجود  -8
 .مواد ضد کارگری در قانون کار موجود، خواھان تغییر آن با دخالت نماینده ھای واقعی کارگران ھستیم

ما گسترش روز افزون سوانح شغلی منجر به فوت و جرح را ناشی از زیاده خواھی و سود جوئی کارفرمایان - 9
و نتیجه سرکوب و پایمال شدن بدیھی ترین حقوق انسانی و اجتماعی کارگران میدانیم و خواھان اعمال فوری 

 .باالترین استانداردھای ایمنی در محیطھای کار ھستیم

اخراج و بیكار سازی كارگران به ھر بھانه ای بايد متوقف گردد و تمامی كساني كه بیكار شده و يا به سن  - 10
اشتغال رسیده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بیمه بیكاری متناسب با يك زندگی مطابق با استانداردھای 

 .امروزی برخوردار شوند

کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان فورا لغو و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در - 11
 .تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و خانوادگی باید به رسمیت شناخته شود

ما خواھان برخورداری تمامی بازنشستگان از يك زندگی مرفه و رفع ھرگونه تبعیض و نابرابری در پرداخت - 12
مستمری و حقوق و مزایای بازنشستگان ھستیم و با تاکید بر اجرای بھداشت و درمان رایگان به عنوان یکی از 

حقوق اساسی مردم ایران به مثابه یکی از وظایف اصلی دولت، خواھان باز پس گیری طرح ادغام صندوق 
تامین اجتماعی در بیمه سالمت ھمگانی، محاکمه علنی و فوری غارتگران این صندوق و سپردن اختیار آن به 
دست نماینده ھای منتخب مجامع عمومی کارگران شاغل و بازنشسته بدون ھر گونه اعمال نفوذی از سوی 

 .دولت و کارفرمایان ھستیم

ھرگونه کار کودکان مطلقا باید لغو و آنان می باید از تامین اجتماعی کامل، امكانات آموزشی رفاھی و - 13
بھداشتی يكسان و رایگان جدا از جنسیت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی و وابستگی ھای ملی، 

 .ن  ژادی و مذھبی برخوردار شوند

ما خواھان رفع ھرگونه تبعیض از کارگران مھاجر افغانی و سایر ملیتھا در ایران، توقف فوری اخراج آنان و - 14
 .اعطای حقوق شھروندی به این دسته از ھم طبقه ای ھای خود ھستیم

ما با تاکید بر ماھیت استثمارگرایانه نظام سرمایه داری در ھمه جای دنیا و قدردانی از حمايت تمامی - 15
سازمانھای کارگری جھان از مبارزات كارگران ايران، پشتیبانی خود را از اعتراضات كارگری در سرتاسر جھان 

 .اعالم میداریم و بر ھمبستگی بین المللی كارگران تاكید می كنیم

ما با محکوم کردن جنگ و جنایت و گسترش ھر روزه آن در منطقه خاورمیانه، پیش آمدن این وضعیت - 16
ھولناک و عروج بی سابقه جریانات تروریستی و سیاست وحشت آفرینی در کشورھای این منطقه را حاصل 

بن بست مناسبات سرمایه داری در پاسخ به نیازھای بشر امروز و سیاستھای ضد انسانی دول غرب و منطقه 
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میدانیم و با فراخوان به کارگران و مردم آزادیخواه در سرتاسر جھان برای اعتراض به جنگ و ویرانگری در منطقه 
 .خاورمیانه، خواھان توقف فوری آن ھستیم

اول ماه مه روز جھانی کارگر بايد تعطیل رسمی اعالم و ھر گونه ممنوعیت و محدوديت برگزاری مراسم - 17
 .اين روز ملغی گردد

 
 :اسامی تشکلھا و نھادھای کارگری امضا کننده قطعنامه به ترتیب حروف الفبا

اتحادیه آزاد کارگران ایران  - 1

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - 2

سندیکای کارگران نیشکر ھفته تپه  - 3

سندیکای کارگران نقاش استان البرز  - 4

کانون مدافعان حقوق کارگر  - 5

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری  - 6

کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری  - 7

 

 

 

 

 
 

 کارگران ایران در زیر خط فقر

ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران 

 

 سال پیش به نام اسالم و 36فقر و تھیدستی و بیکاری روزافزون کارگران، دستاورد حکومتی است که 
مستضعفان و با وعده ریشه کن کردن فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی، قدرت را در ایران به دست گرفت. 
وضع معیشتی کارگران و مزدبگیران و صدھاھزار کارگر بیکار و اخراجی در سال ھای اخیر آن قدر وخیم شده 

است که نماینده انتصابی و دولتی کارگران، در آستانه نوروز امسال گفته است: «ما یک خط فقر داریم یک خط 
مرگ و االن ما رسیده ایم به خط مرگ». بنابراین و به اعتراف نماینده دولتی کارگران، ارمغانی که حکومت 

اسالمی برای میلیون ھا کارگر ایرانی و خانواده ھای آنان آورده «خط مرگ» بوده است. یونس عساکره 
دستفروش  خرمشھری و حمید فرخی دستفروش تبریزی که بر اثر فقر و تنگدستی و در اعتراض به ستم ھای 
حکومتی، اخیرا خود را آتش زدند و در شعله ھای آتش جان سپردند، ایرانیانی که در جستجوی کار مجبور اند 
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خانه و خانواده خود را ترک کنند و آواره سرزمین ھای دیگر شوند، کارتن خواب ھائی که ھمه روزه در گوشه و 
کنار تھران جان می سپارند و... ھمه بیانگر خط مرگی است که حکومت والیت فقیه برای کارگران و زحمتکشان 

 ایران ترسیم کرده است.

طبق آمار رسمی و با توجه به تورم و رکود اقتصادی در ایران، خط فقر برای یک خانواده چھار نفره در ایران یک 
میلیون و ششصدھزار تومان محاسبه شده، در حالی که شورای عالی کار جمھوری اسالمی حداقل دستمزد 

، حدود ھفتصد ھزار تومان تعیین کرده است و این در شرایطی است که 1394کارگران ایران را برای سال 
حقوق و درآمد ماھانه اوباشانی که برای اسیدپاشی بر روی زنان و سرکوب اعتصاب ھای کارگری به استخدام 

حکومت اسالمی درمی آیند ده ھا برابر بیشتر از حقوق ماھانه کارگران زحمتکشی است که از صبح تا شام 
برای به دست آوردن یک لقمه نان کار می کنند. 

در ایران روز کارگر با روز رنج و زحمت و زیر خط فقر زندگی کردن گره خورده است. ھر روز بخش ھای بیشتری از 
شھروندان ما از قشر متوسط به اردوی کار و رنج و زحمت و فقر رانده می شوند، ما از مبارزه روزمره معلمان، 

مزدبگیران، کارمندان و خیل وسیع جوانان و زنان بیکار و تحصیل کرده در جھت مطالبات به حق شان پشتیبانی 
کرده و سرکوب اعتراضات را از سوی دولت و حکومت جمھوری اسالمی محکوم نموده و خواستار آزادی فعالین 

این اعتراضات می باشیم. 

برای رھائی از خط مرگی که جمھوری اسالمی بر میلیونھا کارگر ایرانی تحمیل کرده است، کارگران ایران چاره 
ای نداشته و ندارند که از حق اعتصاب که در اعالمیه جھانی حقوق بشر و حتی قانون کار جمھوری اسالمی 
به رسمیت شناخته شده است استفاده کنند. ولی از آنجائی که دیکتاتوری حاکم بر ایران تحمل شنیدن ھیچ 
گونه اعتراض و صدای حق طلبانه ای را ندارد، مطالبات قانونی کارگران را نیز پیوسته با سرکوب اعتصاب ھای 
کارگری و ضرب و شتم  و زندان و شکنجه و اعدام فعاالن جنبش کارگری پاسخ داده و می دھد. ھم اکنون در 

اعتراض به فقر روزافزونی که میلیونھا کارگر ایرانی و خانوادھایشان با آن دست به گریبان اند، موج اعتراض ھا و 
اعتصاب ھای کارگری در گوشه و کنار ایران جریان دارد. این اعتراض و اعتصاب ھا ھمه جا از طرف نیروھای 

امنیتی رژیم سرکوب و فعاالن کارگری دستگیر و به زندان ھای طویل المدت محکوم می گردند. 

در روز جھانی کارگر، ما نھادھای حقوق بشری ایرانی پشتیبانی خود را از مطالبات کارگران زحمتکش میھنمان 
که ھمانا افزایش دستمزد، رعایت حقوق سندیکایی، پایان بخشی به سرکوب سندیکاھای مستقل کارگری و 

به رسمیت شناختن آنھا به عنوان نمایندگان کارگران و آزادی فعالین کارگری زندانی می باشد اعالم می داریم و 
ازتمام  مجامع و شخصیت ھای مدافع حقوق بشر و سندیکاھای کارگری در سرتاسرجھان درخواست می کنیم 
که صدای حق طلبانه میلیونھا کارگر ایرانی و خانواده ھای آنان را به گوش وجدان ھای بیدار و نھادھای حقوق 
بشری در سایر کشورھا برسانند و از حکومت سرکوبگر جمھوری اسالمی بخواھند که حقوق کارگران مندرج 

در اعالمیه جھانی حقوق بشر، از جمله حق تشکیل سندیکاھا و اتحادیه ھای مستقل کارگری و حق اعتصاب 
و اعتراض برای بھبود شرایط کار را در ایران به رسمیت بشناسد. 

  

 پالتاک اول ماه مه « ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران»

 ۱۳۹۴ اردیبھشت ۱۳ برابر با ۲۰۱۵یکشنبه، سوم ماه مه 

با شرکت: دکترفریبرز رئیس دانا استاد اقتصاد دانشگاه تھران 

ھمایون جابری از بنیادگزاران سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی ایران 

مکان: تاالر پالتاک 

solidarity for human rights in iran 

category: Middel East 

sub category: community & family 

، اروپای مرکزی ۱۲، شرق امریکای شمالی ساعت  ۹زمان: به وقت غرب امریکای شمالی ساعت 
  ۲۰:۳۰، تھران ساعت ۱۸ساعت 

  

امضا: 

ـ اتحاد برای ایران ـ بلژیک ۱

ـ انجمن تئاتر ایران و المان ـ کلن ۲

ـ انجمن ایران و سوئیس ـ ژنو ۳
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ـ انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران ـ ھامبورگ ۴

ـ انجمن ھمبستگی ایرانیان داالس ۵

ـ انجمن ھمبستگی ایرانیان استین ـ تگزاس ۶

ـ انجمن جمھوری خواھان ایران ـ پاریس ۷

ـ بنیاد اسماعیل خویی ۸

ـ باشگاه جنبش سکوالر دموکراسی ایران ـ لوس انجلس ۹

ـ جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیک ایران ـ شاخه بلژیک ۱۰

ـ حامیان مادران پاک الله (مادران عزادار ایران) جبوب کالیفرنیا ۱۱

ـ حامیان مادران پارک الله ـ دورتموند ۱۲

ـ حامیان مادران پارک الله ـ ھامبورگ ۱۳

ـ حامیان مادران پارک الله ـ مونیخ ۱۴

ـ حامیان مادران پارک الله ـ فرزنو ۱۵

ـ فدراسیون اروپرس ۱۶

ـ فعالین حقوق بشر و دموکراسی برای ایران ـ ھامبورگ ۱۷

ـ کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۸

ـ کانون فرھنگ و ھنر فرزنو ۱۹

ـ کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران ـ شیکاگو ۲۰

ـ کمیته مستقل ضد سرکوب شھروندان ایرانی ـ پاریس ۲۱

ـ مادران پارک الله ایران ۲۲

ـ مادران صلح مونترال ۲۳

ـ ھمایش ایرانیان ـ ھامبورگ ۲۴

ـ ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ایران (ھجا) ـ نیویورک ۲۵

ـ ھمبستگی برای جمھوری عرفی وحقوق بشر درایران (ھجا) ـ تورانتو ۲۶

ـ ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ایران ـ ونکوور ۲۷

ـ ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ایران ـ مونترال ۲۸

ـ ھمبستگی ملی ایرانیان ـ فرزنو کالیفرنیا ۲۹
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 خوش باد این گلبانگ آزادی

 )علی رضا جباری (آذرنگ

  

برپاشده ست، صف در صف 
در گرمگاه کار و به پیکار 

 این خیل تن سپرده به زحمت.

افکنده است پژواک 
در چارسوی این کره ی خاک 

آنک سرود رھایی 

وال استریت، 
این پایگاه بھره کشان، 

آنک 
در زیرپای ارتش زحمت می لرزد. 

پس لرزه ھای آن 
درچارگوشه ی دنیا 
احساس می شود. 

وانک جھان کار 
در ھرکجای رزمگه خویش 

فریاد می کشد: 

فریاد! 
دیگر گذشت آن روزگارانی که می کشتید، 

انبوه این رزم آوران ارتش رھپوی راه کار و زحمت را، 
برلب شعارھشت ساعت کار 

دیگر گذشت آن روزگارانی که می بردید، 
صدھا یل رزمنده، 

ازاین ارتش بی باک جان برلب، 
نودونه در صدی ھا را، 

در گیرودار ھر ھجوم گزمگان دیو سرمایه، 

انک جھان سر می دھد آوا: 
دژخیم تیغ آخته برکف! 

ای گزمگان در کمین، در راه! 
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ھان بشنوید این طرفه آوای رھایی را، 
در چارسوی این جھان، پیوسته در پژواک! 

زان سو ھیابانکی عجب، اکنون طنین افکنده درآفاق: 
این نوشبانگ صبح آزادی، 

وین نوشخند رستن از زنجیر پوالدین این شام آوران رنج و استثمار، 
نَک بر لبان رزمیان ارتش کار جھان خوش باد! 

پرمی کشد از چشم من این خواب نوشین شبانگاھی 
در گوش حان من، میان خواب و بیداری 

افکنده پادآوا: 
خوش باد این آوای بیداری! 

خوش باد این گلبانگ آزادی! 

 

 

 

 

 

 با ھم به پیشواز “اول ماه می” روز پرشکوه کارگر

انجمن کارگری دموکراسی خواه به مناسبت روز جھانی کارگران 

 

امروز بیش از ھر زمان دیگری  روشن گردیده است که بیکاری به مھمترین معضل اقتصادی و اجتماعی برای 
کارگران تبدیل شده است . سرمایه داری مالی- تجاری و دالل به ھمراھی نوکیسه گان نظامی با بھره مندی 
از بازار آشفته تاثیرپذیر از تحریم ھای ضد مردمی امریکا و متحدانش ؛ موجبات تعطیل مراکز کار و تولید را رقم 

 زده اند.

بازارھای مصرف داخلی مملو از کاالھایی است که با واردات بی رویه و قاچاق سرشار گردیده است و تولیدات 
داخلی توان ھیچ گونه رقابتی با آن را ندارد. 

سیاست ھای تعدیل ساختاری پس از جنگ ھشت ساله کلیه واحد ھای صنعتی که از زیرساخت ھای 
مناسب تولیدی برخوردار بودند را به تعطیلی کشانید و امروز ھنوز پس از سال ھا کمترین سرمایه گذاری برای 

ایجاد ساختارھای جدید تولیدی انجام نگرفته است. 

این در شرایطی است که ھر ساله نیروھای وسیعی از جوانان و دانش آموختگان دختر و پسر وارد بازار کار می 
 میایون نفری ارتش بیکاران را شاھدیم. 5.5شوند ودرخوش بینانه ترین ارزیابی ھای آماری، جمعیت قریب 

در عین حال اکنون پس از گذشت قریب سی و ھفت سال از برپایی جمھوری اسالمی کارگران نتوانسته اند 
به داشتن تشکل ھای صنفی – طبقاتی خود دست یابند. طی این سال ھا تشکل ھای موضوع قانون کار بنا 

به دالیلی که بر وابستگی آن ھا مھر تایید می زند؛ ھمواره به عنوان سازمان ھای مطیع و سر و گوش به 
فرمان به حفظ و نگھداری وضعیت موجود و ادامه آن گردن نھاده اند. این در شرایطی است که خود این تشکل 
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ھا در تبعیض و تمایز ھای قانونی نسبت به یکدیگر قرار دارند. کانون عالی شوراھا  تنھا تشکل رسمی است 
که از حق داشتن نمایندگان صاحب امضا برخوردار است و دوتشکل دیگر (کانون عالی انجمن ھای صنفی و 

کانون عالی نمایندگان کارگری) تنھا به عنوان مشاوران کانون عالی شوراھا عمل کرده و از اعمال نظرات خود 
محروم اند. 

تعداد معدودی از تشکل ھای کارگری توانسته اند بر پایه و خواست کارگران شکل گیرند که آنھا ھم به اعمال 
فشار ھا و تھدید ھای گوناگون قادر به ادامه منظم و برنامه دار فعالیت صنفی خود نیستند. رھبران این تشکل 

ھا تحت ناعادالنه ترین احکام قضایی به زندان ھای طوالنی مدت محکوم و درشرایط اجرای احکام قرار دارند. 
شرایط امنیتی امکان ھرگونه فعالیت را از آنان سلب کرده است و آنان ناگزیر از تحمل سختی ھای بسیار برای 

تماس و ارتباط با موکالن خود ھستند. دولت جمھوری اسالمی به رغم عضویت در یکی ازباالترین سطوح 
مدیریتی سازمان بین المللی کار از پذیرش حق آزادی تشکیل سازمان ھای سندیکایی و اتحادیه ای موضوع 

 آن سازمان سر باز میزند و حقوق کار را در این زمینه نقض کرده است. 98 و87مقاوله ھای 

سال ھاست که امنیت شغلی از زندگی کارگران و مزد و حقوق بگیران گرفته شده است . قرادادھای به 
شدت ناعادالنه و کوتاه مدت که حتی زمان آن تا یکماه ھم کاھش یافته است مطابق اظھارات نھاد ھای ذینفع 

 درصد رشد یافته است. شرکت ھای پیمان کار تامین نیروی کار در عقد این قراردادھای 95دولتی به سطح 
اسارتبار نقش تعیین کننده ای دارند. تنھا یک شرکت پیمان کاری تامین نیروی انسانی در تھران به نام« 

 ھزار تومان 80ھزار نفر نیروی کار را تحت پیمان دارد که بابت ھرفرد ماھیانه  450شرکت بھارروب» بیش از 
 ملیارد تومان میگردد. شمار 36فقط از کارفرمایان مطالبه و کسب می کند که ماھیانه رقمی در حدود 

بسیاری از این شرکت ھا که صاحبان آنھا عمدتا ازوابستگان نھاد ھای نظامی – امنیتی ھستند به کار تامین 
نیروی انسانی واحدھای تولیدی و خدماتی مشغولند. 

درھمین ارتباط کارفرمایان با بھره گیری از تبعیض جنسیتی ترجیح میدھند تا کارگران زن را با نرخ مزد کمتر از 
مردان به کار گیرند و با توجه به گرایش عمده زنان کارگر و مزد وحقوق بگیر به سوی استقالل اقتصادی زمینه 
بھره کشی از پتانسیل فراوان این بخش از نیروی آماده به کار  را به سود خود فراھم سازند . متاسفانه این 

بخش از جمعیت کارگری کشور در نھایت بی حمایتی مضاعف قانونی قرار دارند . 

شیوه سرکوب دستمزد ھا ھمچنان چون سال ھای پیشین برقرار است . ارگان قانونی شورای عالی کار بنا به 
ماھیت نھاد ھای تشکیل دھنده آن، مانع تعیین ھر گونه دستمزد عادالنه است. ھم اکنون بیشترین آرای این 

شورا در اختیار کارفرما و دولت کارفرمایی است و تنھا سه رای از مجموعه آرا منتسب به نمایندگان کارگری 
است که آن ھم با توجه به تبعیض قانونمند و برتری کانون شوراھای اسالمی کار و با توجه به عدم استقالل و 

وابستگی بیشتر این نھاد به سیستم کارفرمایی کشور نسبت به دو دیگر تشکل، در تحلیل نھایی کارگران 
ھیچ نقش تعیین کننده ای در شورای عالی کار برای تصویب نرخ عادالنه دستمزد نداشته و نخواھند داشت. 

قانون کار  با ھمه نارسایی ھا و ضعف ھایش بنا به توصیه ھای سازمات تجارت جھانی ، صندوق بین المللی 
پول و بانک جھانی ھمچون سایر قوانین به عنوان موانع اساسی سرمایه کذاری ھای خارجی باید تغییر یابند 

ھمه دولت ھای پیشین (اعم از اصالح طلب ،اصول گرا و اعتدال گرا ) در جمھموری اسالمی تالش دارند تا این 
قانون را از جنبه ھای حمایت آمیز از کارگران تھی سازند . خروج کارگران قالبیاف از شمول این قانون ، خروج 

 کارگرا از شمول این قانون، برقراری 10کارگاه ھای دارنده تا ینچ کارگر و سپس خروج کارگاه ھای دارنده تا 
روابط استاد شاگردی به جای فصل پنجم این قانون در تربیت نیروی انسانی کارآمد برابر استاندارد ھای پذیرفته 
شده در مقاوله ھای بین المللی و ھمچنین در قانون کار کنونی ھمه وھمه در راستای بی اثر سازی قانون کار 

 این قانون و دادن حق فسخ یک جانبه  قرارداد به کارفرما یان و 27کنونی است. تغییر موادحمایتی چون ماده 
تنگ تر کردن دایره مشمولیت فصل ششم این قانون در ایجاد نھاد ھای کارگری مجموعه ای از اقداماتی است 
که پیشاپیش زمینه انجام آن با لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسالمی فراھم گردیده است و اگر کارگران در 

این روند مبارزه نابرابر برسر حقوق کار ھوشیاری الزم را بکار نبندند درآینده ای نزدیک شاھد لغو گسترده 
قوانین و مقررات در روابط کار خواھیم بود. 

دردناکتر از ھمه آنکه ھم اکنون لغو مقررات و قوانین کار در مناطق آزاد تجاری به بھای انباشت ھرچه بیشتر 
سرمایه خودی و بیگانه جاری است و کارگران در این مناطق از ھیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند و 
بدین ترتیب این مناطق حتی از شمول قانون اساسی ایران و به ویژه فصل سوم این قانون خارج شده اند و 

کرامت انسانی کارگران آماج سود  و انباشت سرمایه ی سرمایه داران قرار گرفته است. 

امروز تیغ تیز اخراج بیش از ھر زمان دیگر بر گلوی اشتغال کارگران نشسته است و ھر آن شاھرگ حیاتی 
اقتصاد خانوارھای کارگری را تھدید میکند وبا برقراری نظام قراردادھای موقت، بیمه بیکاری ھم به تبع آن در 

نازلترین سطح ممکن اجرا میگردد. خدمات بیمه و تامین اجتماعی به پایین ترین حد ممکن رسیده است 
وسازمان تامین اجتماعی و صندوق وابسته آن که حق مشاع کارگران ایران است در طی سال ھای اخیر 

 میلیونی افرادی 60توسط وابستگان به دولت ھا به ویژه دولتِ نھم و دھم غارت شده است عالوه برحقوق 
چون قاضی مرتضوی در راس این سازمان اموال و شرکت ھا تحت مالکیت آن (شرکت ھای سرمایه گذاری 
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تامین اجتماعی "شستا") به ثمن بخس در اختیار دالالن تحریم و امثال بابک زنجانی ھا قرار گرفته است و 
معلوم  نیست سیستم قضایی چرا به این غارت لجام گیسخته به صورت فوری و ضرب االجلی نمی پردازد. 

انجمن کارکری دموکراسی خواه بر این باور این که جز اراده ھمبسته و وحدت رویه و عمل کارگران ایران و جز 
ایجاد تشکل ھای آزاد و مستقل سندیکایی و اتحادیه ای آنان راھی برای کنترل و پایان دادن به این روند 

خانمانسوز برای کارگران  متصور نیست. 

ما براین اعتقادیم که : 

باید علیه بیکاری ، تشکل ستیزی، مطیع سازی ، تبعیض ، ناامنی شغلی و اجتماعی ، سرکوب دستمزد ھا و 
اخراج  متحد شویم. 

بکوشیم تا برای برقراری نھاد ھا و سازمان ھای صنفی  - طبقاتی ، ھسته ھای سندیکایی را درواحد ھای کار 
تولید به شکل ھای ممکن سازمان دھیم و باپیوند خطی این ھسته ھا زمینه را برای ایجاد سازمان ھای 

واقعی سندیکایی و اتحادیه ای در محیط ھای کار و کار وتولید فراھم سازیم. 

بکوشیم تا با فشار از پایین بر تشکل ھای رسمی موجود از راه توانمند سازی کارگران تحت سیطره آنان و 
پیگیری مطالبات برحق از این تشکل ھا، آنان را از مسیر قانون زدگی وتعظیم و کرنش در برابر ھر آنچه به زیان 

کارگران است بازداریم و با افشای ماھیت وابسته آن ھا و بر مال کردن محدودیت ھای قانونی که منجر به 
تبعیت بی چون و چرای کارگران از آنان می گردد پایان دھیم. 

جاوید باد یاد و خاطره آفرینندگان" اول ماه می "روز جھانی کارگران! 

برقرار و پر توان باد وحدت و ھمبستگی آگاھانه ھمه کارگران ایران و جھان 

 10/02/1394انجمن کارگری دموکراسی خواه ایران 
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 به ماه مه می اندیشم

 رحمان

ھر بھار که می آیی 
مرا با دل آشوبھایم می یابی 

با سوز سرمایی از زمستان 
که ھنوز بر تنم جاریست 

با خط نگاھی از قله ھای 
برف آلود 

که ھنوز در ذھنم پا برجاست 
با کودکی ایستاده 

بر درگاھی برف آلود 
به انتظار گشودن در 

 فرورفته، در قفایش

ھر بھار که به سراغم می آیی 
پوتین ھا را بر پا دارم 
در افاق راھپیمایانی 

که گشودند راه 
می گشایم راه از فراز 

ھر بھار که به سرغم می آیی 
بی تابم، در اشتیاق بھار 

در واپسین ماه سال 
پایان خویش را رقم می زنم 

ھنوز دریچه قلبم 
بر روی ماه و آسمان باز است 

ھنوز آن کودک 
در پشت درگاه برف آلود 

در انتظار است 
من اما در دامنه کوه ھا 
به قله ھا می اندیشم 

ھر بھار که به سراغ من می آیی 
من به ماه مه می اندیشم 

به آن لشگر عظیم کار و رنج 
که از کشاکش طوفانھای 

مھیب و سھمگین 
راه می گشاید 

از پس زمستانی! 
بس سرد و یخبندان 

ھر بھار که به سراغم می آیی... 
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 حقوق بشر و حقوق کارگران

 )گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

 

 "ھر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل : اعالمیه جھانی حقوق بشر می گوید۲۳ماده ی 
خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه ی مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری 

است. ھر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت ھیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. ھر 
کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق 

با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی ھای اجتماعی تکمیلی برخوردار 
گردد. ھر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دھد یا به اتحادیه ھای 

  صنفی بپیوندد"

شرایط کار و زندگی میلیون ھا کارگر و مزدبگیر قرن بیست و یکم در گوشه و کنار جھان و به طور مشخص 
کارگران و زحمت کشان میھن ما، تا چه اندازه با این ماده و دیگر مواد مربوط به حقوق سیاسی، مدنی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی اعالمیه ی جھانی حقوق بشر انطباق یافته است؟ 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه چگونه عمل می کند؟ کارگران ایران در این شورا و در 
تالش ھای فعالین حقوق بشر ایرانی در نھادھای حقوق بشری چه جایگاھی دارند؟ آیا در ھمان حدی که به 

آزادی ھای سیاسی، مدنی و اجتماعی در ایران در مجامع حقوق بشری توجه می شود، به مسائل معیشتی و 
صنفی کارگران نیز پرداخته می شود؟ نقش فعاالن کارگری در زمینه ی اطالع رسانی از شرایط زندگی صنفی و 
اجتماعی  کارگران در نھادھای حقوق بشری چگونه است؟ آنان تا چه حد بر مؤثر بودن نقش این گونه نھادھا 

باور دارند و با آنھا ارتباط برقرار می کنند؟ 

این ھا مجموعه  پرسش ھایی اند که به مناسبت اول ماه می با دکتر حسن نایب ھاشم، از فعاالن شناخته شده 
 در میان گذاشتیم. ]1[و پی گیر حقوق بشر و از اعضای سازمان غیردولتی «زودویند»

  

آقای نایب ھاشم، «حق حیات، آزادی و امنیت فردی» از اصول اولیه ی اعالمیه ی جھانی حقوق 
بشر و از ارکان اساسی این عالمیه به شمار می رود. معیشت و تأمین معاش نیز جزیی از حق 

زندگی، آزادی و امنیت فردی است. اما چرا با این وجود، حقوق کارگران، مبارزات صنفی آنان برای 
تأمین دستمزد مناسب، امنیت شغلی و ... آن چنان که باید در فعالیت ھای حقوق بشری بازتاب 

 ندارد؟

ابتدا اجازه بدھید، به سھم خودم، فرارسیدن اول ماه می را به تمام کارگران ایران و دنیا تبریک بگویم؛ روزی که 
در تمام دنیا، به اشکال مختلف جشن گرفته می شود و ھرچند کشورھایی ھم ھستند که سعی می کنند 

روزھایی را به موازات این روز مطرح کنند، لیکن این روز توانسته خود را در جھان امروز جا بیاندازد. 

اما در پاسخ به پرسش شما، من فکر می کنم که از «حق حیات» نباید در این ارتباط شروع کرد. این حق 
مسائلی مانند جنگ، اعدام و ... را در برمی گیرد. اعالمیه ی جھانی حقوق بشر دو جزء دارد: یک جزء آن، یعنی 

، حقوق اقتصادی- اجتماعی ]2[ به بعد۲۲ به حقوق سیاسی- مدنی بشر برمی گردد و از ماده ی ۲۱تا ماده ی 
و فرھنگی را شامل می شود که در این جا مسائل مربوط به برابری ھا و به طور مشخص، مسائل مربوط به کار 

مطرح می شوند. عالوه بر این، متمم اعالمیه ی جھانی حقوق بشر نیز دو میثاق را شامل می شود: یکی 
میثاق بین المللی حقوق سیاسی- مدنی و دیگری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی است. موضوع میثاق 
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 به طور عموم، به مسائل برابری مربوط می شود که در ارتباط با برابری ھا حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی
و عدالت اجتماعی، آن چه بیش از ھمه مطرح می شود، مسائل کارگران است. 

در رابطه با حقوق سیاسی و مدنی ھم این طور نیست که مسائل کارگران مطرح نباشد. چون به طور 
مشخص، وقتی از حق اجتماعات و تشکل ھا صحبت می شود، این حق، شامل حق اتحادیه ھای کارگری برای 

ایجاد تشکل ھا و سندیکا ھا نیز می شود. 

یعنی حقوق کارگری ھم با اعالمیه ی جھانی حقوق بشر و ھم با دو میثاق متمم آن عجین شده اند؛ به 
خصوص در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی. ھم چنین در بسیاری از کنواسیون ھایی که چه در 

رابطه با رفع تبعیض و چه در رابطه با مسائل دیگر مطرح شده اند، به مسئله ی حقوق کارگران اشاره ی جدی 
شده است. جدا از این، «سازمان بین المللی کار» کنوانسیون ھای عدیده ای در رابطه با حقوق کارگران دارد که 

حتی نسبت به اعالمیه ی جھانی حقوق بشر، از قدمت بیشتری برخوردار اند. 

نگاھی به این کنوانسیون ھا و میثاق ھای متمم اعالمیه ی جھانی حقوق بشر نشان می دھد که حقوق بشر تا 
چه حد با حقوق کارگران پیوند دارد. حقوق بشر الیه ھا و طبقات مختلف بشر را دربر می گیرد و کارگران از 

مھم ترین طبقات اجتماعی اند. تفکیک ھای مختلف را ھم که در نظر بگیریم، در سیستم دوطبقه ای، به یک 
معنا طبقه ی اصلی جامعه محسوب می شوند و اگر الیحه ھا و اقشار را ھم مد نظر داشته باشیم،کارگران از 

الیه ھا و اقشار جدی و مھم جامعه ی امروز اند. 

  

سؤال دقیقاً این است که با وجود تاکیداتی که در اعالمیه ی جھانی حقوق بشر، میثاق ھای متمم 
آن و کنواسیون  ھای مختلف در این باره صورت گرفته، اگر بخواھیم به مورد مشخص ایران نگاه 
کنیم، جایگاه مطالبات کارگری در فعالیت ھای حقوق بشری در حدی که باید باشد نیست. و به 

طور مشخص در گزارش ھای گزارش گر ویژه ی ایران (احمد شھید) کم تر منعکس می شوند. نظر 
 شما چیست؟ آیا با این ارزیابی موافق اید؟

ھم آری و ھم نه؟ آری، از این زاویه که مجموعه ی مسائل سیاسی و مدنی در جامعه ی ما نسبت به مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی وزن بیشتری دارد. البته منظورم نسبت به کل جھان است. چون وقتی نقض 
حقوق بشر را مثالً در برخی کشورھای آفریقایی در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با ایران 

مقایسه می کنیم، می بینیم که در آن کشورھا به خاطر فقر مطلقی که وجود دارد مردم از حق بسیار کم تری 
(از حق غذا تا برخورداری از سالمت، آموزش، داشتن کار و حق تامین اجتماعی و غیره) برخوردارند. اما از آن 

طرف در رابطه با حقوق سیاسی- مدنی، مثالً مجازات اعدام را که در نظر بگیریم، می بینیم وضعیت بسیار 
متفاوت است و در بسیاری از ھمان کشورھای آفریقایی، سال ھاست که دست به مجازات اعدام نزده اند. در 

 ماه بیش از ۱۴حالی که در جمھوری اسالمی ایران میزان اعدام ھا تقریباً به سالی ھزار اعدام می رسد و در 
ھزار نفر اعدام شده اند. 

وقتی از این زاویه نگاه می کنیم، می بینیم که حقوق مدنی- سیاسی در داخل کشور ما ارججیت بیشتری پیدا 
کرده و حتی در رابطه با مسائل کارگران نیز، حق تشکل ھا و سندیکا ھا، به عنوان یک حق سیاسی- مدنی 

بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، تا این که کارگران تا چه حد از حق تأمین اجتماعی، بھداشت، آموزش و امنیت 
شغلی و ... برخوردار اند. بنابراین از این زاویه می توان موافق ارزیابی ای بود که در سئوال شما مطرح شد. 

نه؛ از این نظر که متاسفانه ما با این واقعیت روبه رو ھستیم که  فعاالن کارگری و برابری خواه، از این زاویه که 
فکر می کنند سازوکارھای سازمان ملل در مجموع کارآیی الزم را ندارد، کم تر از آزادی خواھان به سازمان ملل 
اعتنا و توجه دارند. به این معنا که وقتی فکر می کنند این ارگان ھا کم تر می توانند تاثیرگذار باشند، کم تر ھم 

سیستم ھم پیوندی، گزارش دھی، پیوند کامل برقرار کردن را از این فعاالن می بینیم. ھرچند در مواردی ما 
شاھد گزارش ھای کارگری معینی در رابطه با فشارھا و تضییقات اعمال شده در حق تشکل ھای کارگری یا 

زندانیان کارگر (فعاالن کارگری) به دفتر گزارش گر ویژه و احمد شھید ھستیم، اما کم تر شاھد روند گزارش دھی 
به این دفتر از جانب مدافعان حقوق صنفی کارگری ھستیم. 

از این جنبه می توان گفت که انتظار می رود که خود مدافعان حقوق کارگر اطالعاتی را که الزم است در اختیار 
نھادھای حقوق بشری سازمان ملل و یا مثال گزارش گر ویژه بگذارند که او بتواند این اطالعات را در گزارش خود 

منتشر کند. 

  

خود شما ھم اشاره کردید که گزارش ھایی از وضعیت سندیکاھا و اتحادیه ھای کارگری، از 
دستگیری  و بازداشت فعاالن سندیکایی و صنفی کارگران در اختیار احمد شھید قرار گرفته اند. 

فعاالن کارگری نیز معتقدند که به اندازه ی کافی در این باره گزارش به دفتر گزارش گر ویژه 
فرستاده شده است. با این حال میزان توجه به آن ھا، در گزارش ھای ارائه شده، به حدی که باید 

 باشد، نبوده...
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با توجه به این که من از نزدیک این گزارش دھی ھا را تعقیب می کنم و در جریان این فعالیت ھا ھستم، فکر 
می کنم ھنوز گزارش دھی ھا کافی نیستند و جا دارد که در این زمینه بیشتر کار شود. طریقه ی ارائه ھم مھم 

است و بھتر است طوری باشد که بھتر منعکس شود. مثالً اتحادیه ی سراسری کارگری سوئد سال گذشته از 
آقای احمد شھید دعوت کرد که در آن جا حضور پیدا کند و ایشان ھم با عالقه ی تمام این دعوت را پذیرفت و در 

آن جا تماس ھای بسیاری برقرار کرد و اقداماتی ھم انجام داد. این است که اگر در این رابطه بیشتر تالش 
شود، قطعاً بازدھی آن بیشتر ھم خواھد بود. 

  

در یکی دو سال اخیر و به ویژه پس از تشدید تحریم ھای بین المللی و شرایط ویژه ی اقتصادی 
ایران، تالش  شده و می شود که ھمان قانون کار نیمه حمایتی ھم که با تمام نواقص اش 

می توانست در جاھایی حقوق کارگران را در حدی در نظر بگیرد، محدود و محدودتر بشود. در 
مجموع شرایط کارگران از نظر حقوقی، حداقل دستمزد ھا، بیمه ھای اجتماعی و ... بدتر شده 

است. اما از آن سو، حرکات اعتراضی کارگران، ھم از نظر کمی بیشتر شده و ھم کیفیت 
اعتراض ھا تغییر کرده و منسجم تر و پی گیر تر شده است. این شرایط در سال گذشته تا چه حد در 

فعالیت ھای شما به عنوان یک فعال حقوق بشر، به ویژه در نشست ھای شورای حقوق بشر 
 انعکاس داشت؟

ما در دیدارھایی که با ھیأت ھای نمایندگی  کشورھای مختلف در شورای حقوق بشر داشته و داریم، بسته به 
میزان توجه آن کشور معین نسبت به یک موضوع خاص، سعی کرده ایم در مورد آن صحبت کنیم. در آخرین 

مورد، یکی از اعضای ھیئت نمایندگی برزیل در رابطه با شرایط کارگران ایران بسیار ابراز عالقه کرد و ما 
مجموعه ی شرایط و اطالعاتی را که داشتیم در اختیار او گذاشتیم. 

این را ھم باید در نظر گرفت که اعضای ھیئت ھای نمایندگی کشورھا در شورای حقوق بشر، نماینده ی 
دولت ھای عضو شورا ھستند و ما متأسفانه این مشکل را داریم که کشورھایی که به مسائل کارگری توجه 

بیشتری دارند، مانند بولیوی، ونزوئال، کوبا، تا حدی ویتنام (اگر از چین و روسیه دیگر نتوان در این رابطه نام برد، 
چون چندان مدافع حقوق کارگر نیستند و سابقه شان با اکنون شان بسیار متفاوت است)، در روابط 

سیاسی شان احساس نزدیکی بیشتری با نمایندگان جمھوری اسالمی می کنند و مثالً از کشورھایی ھستند 
که به تمدید دوره ی آقای احمد شھید رأی مخالف می دھند. 

البته ھیئت ھای نمایندگی این کشورھا در ھرحال به این مسائل عالقه مند اند و ما مجموعه ی شرایط کار و 
کارگری در ایران را با آن ھا مطرح می کنیم. ھرچند دست آوردھای ما در آن جا در این زمینه که تغییر رأی بدھند، 
ناچیز است، ولی در این راستا که اطالع پیدا کنند که وضعیت مردم و به خصوص طبقه ی کارگر در ایران چگونه 

است، تا حد زیادی روشن می شوند. حتی گاھی اوقات اختالفاتی ھم در درون خودشان در این زمینه به وجود 
می آید و بسیاری از آنان با کارگران ایران و با ما احساس ھم دردی و یگانگی می کنند، ولی صحبت شان این 

است که سیاست مرکزی حکومتی که نمایندگی اش را بر عھده دارند، در این جھت قرار می گیرد که به خاطر 
موضع ضد امریکایی و ضدامپریالیستی، احساس می کنند باید از جمھوری اسالمی ایران دفاع کنند. 

ما به خاطر اطالعات معینی که داریم و به عنوان کسانی که نسبت به این موضوعات ھم اطالع و ھم عالقه 
دارند، در آن جا متأسفانه با این پارادوکس روبه رو ایم که بسیاری از کشورھا که با خواست ھای سیاسی- 

مدنی مردم ایران ھم سو اند، شاید توجھی به خواست ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ایران و مشخصاً 
خواست ھای کارگران ایران نداشته باشند و از سوی دیگر، آن ھایی که به این موضوعات عالقه دارند، 

عالقه شان به جمھوری اسالمی کمی بیش از معمول و بیش از حد انتظار است. 

  

به جز گزارش گر ویژه ی ایران، از چه سازوکار دیگری در شورای حقوق بشر برای انعکاس مسائل 
صنفی و سیاسی کارگران ایران می توان بھره گرفت؟ شیوه ی کار شما در این زمینه چگونه 

 است؟

فقط آقای احمد شھید نیست که در رابطه با مسائل ایران می تواند حرکت کند و موضع بگیرد. با بسیاری از 
گزارش گرھای ویژه ی موضوعی مختلف، برای نمونه، با گزارش گر ویژه ی مربوط به آزادی اجتماعات و تشکل ھا 
می توان در ارتباط بود و مسائل مختلف مربوط به تشکل ھا را در اختیار او قرار داد که در گزارش خود به شورای 

حقوق بشر مطرح کند. 

رسم ما این است که حدوداً در زمانی که گزارش گر ویژه ی یک حوزه ی مشخص، گزارش خودش را ارائه 
می دھد، سعی می کنیم یک رویداد موازی ھم زمان داشته باشیم؛ به این ترتیب که دوستانی که در آن 

عرصه ی معین کار می کنند، در آن جا حضور داشته باشند. مثالً سال گذشته تعدادی از فعاالن جنبش کارگری -
چه از داخل و چه از خارج از کشور- و ھمین طور فعاالن دیگر جنبش ھای اجتماعی مدافع حق تشکل در ژنو 

حضور پیدا کردند و ما در یک رویداد جانبی برای آنان برنامه ای را برگزار کردیم. یعنی این امکان وجود دارد که در 
آن جا حاضر شد و با گزارش گران موضوعی مربوطه ارتباط گرفت. 
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به طور مشخص در ماه سپتامبر امسال گزارش گر ویژه ی بھداشت و آموزش گزارش خود را خواھد داد و این 
امکان وجود دارد که فعاالنی در رابطه با مشکالتی که خانواده ھای کارگران دارند در آن جا حضور پیدا کنند و 

مستقیماً رابطه ی نزدیکی با این گزارش گران داشته باشند. ھمان طور که گفتم، می توانیم از چنین امکاناتی 
استفاده کنیم و در پیوند نزدیک تری با ھم دیگر، سعی کنیم که اطالعات مربوط به نقض حقوق بشری کارگران و 

خانواده ی آن ھا را به آقای احمد شھید ھم دقیق تر گزارش بدھیم. 

این نکته را ھم یادآور شوم که احمد شھید در حال تدوین گزارش بعدی خود است و برای دقیق کردن 
اطالعات اش چند دیدار در کشورھای مختلف اروپایی خواھد داشت و فعاالن کارگری ھم می توانند در این ارتباط 
سھم بگیرند، با ایشان دیدار داشته باشند و مسائل کارگری را مطرح کنند. قطعاً وقتی این مسائل خوب انتقال 

پیدا کنند، او ھم می تواند آن را  در گزارش خود بازتاب دھد. 

 
]1[   SUEDWIND یک سازمان غیردولتی   است که ده ھا سال سابقه ی کار در زمینه ی حق توسعه و کاھش ،

 شکاف بین شمال و جنوب را دارد و دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است

 ھر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه ۲۲ماده ی    ]2[
کوشش در سطح ملی و ھم یاری بین المللی با سازمان دھی منابع ھر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، 

اجتماعی و فرھنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد. 

ھر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری ۲۳ماده ی 
منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. ھر انسانی سزاوار است تا 
بدون رواداشت ھیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. ھر کسی که کار می کند سزاوار دریافت 

پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز 
می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی ھای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. ھر شخصی حق دارد که برای 

حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دھد و یا به اتحادیه ھای صنفی بپیوندد. 

 ھر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی ھای ۲۴ماده ی 
دوره ای ھمراه با حقوق است. 

 ھر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردھای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه خود و ۲۵ماده ی 
خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت ھای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و 

ھم چنین حق دارد که در زمان ھای بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه گی، سال مندی و فقدان منابع تأمین 
معاش، تحت ھر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بھره مند گردد.دوره ی مادری و 

دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. ھمه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از 
پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند. 

 آموزش و پرورش حق ھمگان است. آموزش و پرورش می بایست، دست کم در دروه ھای ابتدایی و ۲۶ماده ی 
پایه، رایگان در اختیار ھمگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز 

می بایست قابل دسترس برای ھمه مردم بوده و دست یابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد 
و بر پایه شایستگی ھای فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جھت رشد ھمه جانبه ی شخصیت 

انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی ھای اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن 
تفاھم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت ھا و گروه ھای نژادی یا دینی و نیز به برنامه ھای «ملل 
متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند. 

 ھر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرھنگی اجتماع خویش ھمکاری کند، از گونه ھای مختلف ۲۷ماده ی 
ھنرھا برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سھیم گشته و از منافع آن بھره مند شود.ھر شخصی به عنوان 

آفرینش گر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا ھنری خویش را داراست. 

ھر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادی ھای مطرح در این ۲۸ماده ی 
«اعالمیه» به تمامی تأمین و اجرایی گردد. 

ھر فردی در برابر جامعه اش که تنھا در آن رشد آزادانه و ھمه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول ۲۹ماده ی 
است.در تحقق آزادی و حقوق فردی، ھر کس می بایست تنھا زیر محدودیت ھایی قرار گیرد که به واسطه ی 

قانون فقط به قصد امنیت در جھت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی ھای دیگران وضع شده است تا این که 
پیش شرط ھای عادالنه ی اخالقی، نظم عمومی و رفاه ھمگانی در یک جامعه ی مردم ساالر تأمین گردد.این 

حقوق و آزادی ھا شایسته نیست تا در ھیچ موردی خالف با ھدف ھا و اصول «ملل متحد» اعمال شوند. 
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 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در بروکسل

علی صمد 

 

 شرکت فعال سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در جشن اول ماه مه در بروکسل

طبق سنت ھمشیگی در بلژیک، در روز اول ماه مه ھر سال، بزرگترین سندیکای کارگری و سوسیالیست 
بلژیک "اف.ژ ت. ب." در شھرھای مختلف این کشور، جشن بزرگداشت روز کارگر را به ھمراه ده ھا حزب، 

 اردیبھشت جشن 11سازمان، انجمن بلژیکی و خارجی برگزار می کند. امسال نیز از ساعت ده صبح جمعه 
بزرگی در مرکز شھر بروکسل در نزدیکی دفتر سندیکای سوسیالیست برگزار شد. ھوای خوب و آفتابی 

فرصتی را ایجاد کرد تا ھزاران نفر از بلژیکی ھا، اروپائی ھا، خارجیان و مھاجرین مقیم بروکسل در جشن اول 
 غرفه متنوع در محل جشن در اختیار احزاب، سازمان ھا، نھادھای مدنی، 100ماه مه شرکت کنند. نزدیک به 

فرھنگی و دمکراتیک گذاشته شده بودند تا از طریق ارائه میزھای اطالعاتی، خبری، فرھنگی، سیاسی، 
سندیکائی، تفریحی و ھنری (برای کودکان و بزرگساالن)، کنسرت ھای متنوع موزیک و ... فضای دوستی و 

تبادل اطالعات و فعالیت ھای فرھنگی و ھنری را تقویت کنند. در جشن اول ماه مه بروکسل، رنگارنگی و تنوع 
موجود میان شرکت کنندگان بسیار برجسته بود و ھمین امر فرصت مناسبی برای شرکت کنندگان فراھم کرد 

تا با تنوع فرھنگی موجود میان خود و احترام متقابل و با ھمبستگی با ھم، اول ماه مه را مشترکاً جشن 
بگیرند و بدین طریق جشن اول ماه مه را به روز اتحاد و ھمبستگی میان کارگران و زحمتکشان ھمه کشورھا 

 تبدیل کنند.

این بار ھم مانند سال گذشته انجمن دوستی ایران- بلژیک و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- بلژیک به 
دعوت سندیکای کارگری "اف.ژ. ت. ب." مشترکاً با در اختیار گرفتن غرفه ای در این جشن فرخنده شرکت 

کردند. فعالیت اصلی غرفه مشترک، اختصاص به دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان ایران متمرکز شده بود. 
شعارھای نوشتاری با مضمون زیر به زبان فرانسوی درھمبستگی با سندیکالیست ھای زندانی، دفاع از حق 
تشکیل سندیکا، آزادی تمامی زندانیان و بویژه ھمه کارگران سندیکالیست زندانی، قطع فشار حکومت علیه 

سندیکاھای مستقل، ھمبستگی با مبارزات سندیکالیست ھا در ایران، ھمبستگی با مبارزات کارگران در 
ایران، ھمبستگی علیه سرکوب در ایران، زنده باد اول ماه مه روز کارگر، دستمزد برابر برای زنان، نه به کار 

کودکان در ایران، لغو حکم اعدام در ایران، تشکیل سندیکا در ایران برابر با زندان رفتن است و ... در غرفه 
مشترک نصب شده بودند. عکس زندانیان کارگر و سندیکالیست ھا در دو تابلوی بزرگ در دو طرف غرفه نصب 
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شده بود و شعار و خواست آزادی سندیکالیست ھای زندانی در تمام بخش ھای غرفه مشترک به چشم 
بازدیدکنندگان می آمد. 

نامه گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در خصوص وضعیت معشیتی کارگران و وضعیت 
سندیکالیست ھا در ایران بزبان فرانسه و اعالمیه انجمن دوستی ایران-بلژیک که در آن خبر دستگیری فعاالن 
کارگری و تھدید آنھا بازتاب یافته بود در اختیار بازدید کنندگان در جشن قرار گرفت. رفقای فدائی با بسیاری از 

شرکت کنندگان در جشن که از غرفه مشترک دیدن می کردند، پیرامون وضعیت کارگران و سندیکالیست ھای 
زندانی گفتگو کردند و آنھا را در جریان آخرین اخبار مربوط به فعالیت سندیکالیست ھای ایرانی و دستگیری 

 اردیبھشت (روز کارگر) در تھران و شھرستان ھا قرار دادند. تعدادی از 11شماری از آنھا در روزھای قبل از 
ایرانیان مقیم بلژیک در این جشن خجسته شرکت کردند و بسیاری از ھموطنان ما، از غرفه مشترک دیدن 

کردند.  
 برنامه بزرگداشت اول ماه مه بخوبی و در فضای ھمبستگی و دوستی تا ساعت ھشت شب ادامه یافت.

گزارش از خبرنگار سایت کارآنالین در بروکسل- بلژیک 
علی صمد 

عکس ھا: از سیامک فرید 
 2015دوم ماه مه 

 1394 اردیبھشت 12

 

 

 
 

 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در استکھلم

 کار آنالین

(باغ Kungsträgårdenبه سنت ھرساله، جشن اول ماه مه در استکھلم، امسال نیز در مرکز این شھر در پارک  
شاه) برگزار شد. بخشی از نیروھای حزب چپ سوئد و "چپھای جوان"، برگزار کنندگان اصلی، و دیگر شرکت 

 (میدان تمدن) اجتماع کرده و از آنجا به سمت Medborgarplatsen در میدان 12کنندگان در جشن از ساعت 
 12پارک راھپیمائی کردند. تعدادی از شرکت کنندگان ھم مستقیماً به محل سخنرانی آمده بودند. از ساعت 

 ورود گروه ھای تظاھرکننده به محل پارک آغاز شده بود.
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مراسم روز اول ماه می در پارک با تظاھرات، سخنرانی و موزیک ادامه یافت و تا ساعت چھار بعد ازظھر به 
طول انجامید. سخنران اصلی برنامه از حزب چپ سوئد بود. در این برنامه کسان دیگری از انجمن دانشجویان 
چپ، "چپھای جوان – استکھلم" و اتحادیۀ کارگران ھتل و رستوران نیز سخنرانی کردند. اکثر قریب به اتفاق 

 شرکت کنندگان امسال را جوانان زیر سی سال تشکیل می دادند.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – سوئد، امسال نیز ھمراه با حزب چپ سوئد، با برپا کردن چادر و 
گذاشتن میز اطالعاتی روز اول ماه می را جشن گرفت. دیگر احزاب چپ ایرانی که در این جشن حضور داشتند 

و از حزب چپ سوئد چادر و میز دریافت کرده بودند، از سازمان چریکھای فدایی خلق، حزب کمونیست ایران، 
پژاک (حزب حیات آزاد کردستان)، حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست و حزب 

کمونیست کارگری ایران حکمتیست را می توان نام برد. متاسفانه دیگر احزاب وسازمانھای چپ ایرانی که در 
گذشته خیلی پرشور و فعال بودند، چندی است کم تحرک و در این جشن کارگری غیر فعال گشته اند. عدم 

حضور این دوستان در جشن روز اول ماه می ملموس بود. 

اکثریت اعضای تشکیالت سازمان در استکھلم در برپایی و اداره ی میز سازمان شرکت فعال داشتند و ضمن 
پذیرائی با شیرینی و شکالت از بازدیدکنندگان خاصه از خردساالن، اطالعات الزم در مورد وضع کاروکارگری در 

ایران امروز و اوضاع عمومی را به صورت کتبی و شفاھی در اختیار آنان قرار می دادند. تعداد بسیار بازدید 
کنندگان از میز سازمان قابل توجه بود. 
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 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در پاریس

كمیته "ھماھنگى ایرانیان براى اول ماه مه" 

 

براى برگزارى و گرامیداشت اول ماه مه امسال كمیته "ھماھنگى ایرانیان براى اول ماه مه" ھممیھنان ایرانى 
 ساكن پاریس را دعوت به شركت  در این تظاھرات نمود.

ھواى سرد وبارانى پاریس و تعطیالت طوالنى آخر ھفته مانع شركت ھموطنان ما در این گردھمایی نشد . 

عده اى از انجمنھا و سازمانھاى سیاسى ایرانى موجود در فرانسه، به ھمراه جمعى از ایرانیان مقیم پاریس 
ضمن شركت در این گردھمایی ھمبستگى خود را با فعاالن كارگراى و سندیكالیستھاى در بند اعالم كرده و 

خواھان آزادى ھر چه زودتر آنھا شدند. 

شركت كنندگان ضمن پخش اعالمیه و تراكت از شھروندان فرانسوى خواھان ھمبستگى و پشتیبانى از 
كارگران ایران شدند.  

 

 
 

در ضمن "كمیته ..." امسال با ابتكار جالبى دست به بر پایی غرفه اى زِد كه به شكل جالب با پرچم ایران و 
شعارھاى "نه به جمھوری اسالمى، سندیكالیستھاى زندانی آزاد باید گردند، مزد برابر براى زنان، ممنوعیت 

 كار كودكان، افزایش دستمزد كارگران و زنده باد ھمبستگى بین المللى و ..." تزئین شده بود.
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ھمچنین عكسھاى فعاالن گارگرى در بند، از جمله رسول بداقى، شاھرخ زمانى، بھنام ابراھیم زاده، جعفر 
عظیم زاده، افشین ندیمى، رضا شھابى، محمد جراحى، غالب حسینى، واحد سیده و یوسف آبخرابات و 

شعارھایی كه خواھان آزادى آنھا بودند، در این غرفه به چشم می آمدند. 

از دیگر ابتكارات جالب در این غرفه پخش موسیقى ملل و بویژه پخش سرود انترناسیونال بود كه راھپیمایان با 
شنیدن آن إبراز شادى كرده و با دست زدن ھمبستگى خود را اعالم می كردند. 

كمیته "ھماھنگى ایرانیان براى اول ماه مه" 

 

 

 
 

 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در اسن

 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - اسن

 

امسال تظاھرات و جشن روز اول ماه می، روز جھانی کارگران، در شھر اسن (آلمان) با شکوھتر از سالھای 
 پیش بود و شرکت کنندگان زيادی داشت.

 صبح با فراخوان سنديکاھای کارگری و احزاب و سازمانھای چپ آلمانی و 10جشن در اين روز از ساعت 
خارجی، با شعار بھبود وضع کار و دستمزدھا و نیز شعارھای سیاسی علیه سیاست ھای نئولیبراستی دولت 

آلمان آغاز شد. 

بیشتر تظاھرکنندگان خارجی روز کارگر، سازمانھای کردی و حقوق بشری و از اپوزسیون دولت ترکیه و نیز 
ايرانیان ساکن اين منطقه بودند. اين تظاھرات با قرائت قطعنامه و سخنرانی مسئول کارگری شھر اسن در 

 مجموعه تظاھرکنندگان و جمعیت زيادی از مردم شھر اسن و حومه در 13 خاتمه يافت و از ساعت 12ساعت 
جشن روز کارگر در محل يک معدن قديمی معروف به نام "سشه کارل" شرکت نمودند. 

در محل جشن، غرفه ھای متعدد سازمانھای کارگری و حقوق بشری دائر بودند. سازمان فدايیان خلق ايران 
(اکثريت) نیز در اين محل غرفه ای ھمراه با نمايشگاھی از عکس ھای مبارزات کارگری و ھمچنین از کارگران 

زندانی ايران، برپا نموده بود که مورد استقبال صدھا تن از حاضرين قرار گرفت. 
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اعالمیه سازمان فدايیان خلق ايران-اکثريت بمناسبت گرامیداشت روز کارگر به زبان آلمانی، در اين نمايشگاه 
بین مردم پخش گرديد و رفقای سازمان اقدام به اطالع رسانی در رابطه با اعتصاب کارگران و معلمان در ايران 

 کردند.

 به پايان رسید. 19اين جشن در ساعت 

 

 

 
 

 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در تورنتو

 مریم تنگستانی

 

مراسم بزرگداشت روز کارگر درشھر تورنتو با شرکت بیش از سه ھزار نفر از مردم تورنتو در روز اول ماه می در 
مقابل شھرداری مرکز شھر آغاز شد. بسیاری از کارگران و دانشجویان و اقشار متفاوت مردم در این مراسم 

شرکت کرده بودند. در این اجتماع نمایندگان بسیاری از گروه ھای کارگری و فعاالن کارگری سخنرانی کردند؛ از 
جمله نماینده مردم کوبا، نمایندۀ دانشجویان کمونیست دانشگاه تورنتو، نمایندگان سکس ورکرز (کارگران 

بخش سکس)، نماینده سرخپوستان کانادا، نماینده دختران فلیپینی نگھدارنده کودکان و سالمندان (کارگران 
 خانگی) و نماینده کمپین علیه دیپورت مھاجران.

در محوطۀ مقابل شھرداری گروه ھای مختلف برای عرضۀ اطالعات و فروش کتابھا و جزوات مربوط به 
گروھشان میزھایی داشتند. گروه ھای کمونیست، چپ و سوسیالیستھای ایرانی ھم با پالکاردھا و 

شعارھایشان در این جمع حضور داشتند. 

پس از انجام سخنرانیھا جمعیت به راھپیمایی پرداخت. نوای موسیقی و طبل جمعیت را ھمراھی می کرد. 
 ساله به شکل گروھی کوچک با در دست داشتن بادکنک و بسیاری از دختران و پسران  دانشجو 9-8کودکان 

با در دست داشتن پالکارد و کارگران اتحادیه ھای مختلف به مدت یکساعت در معیت  پلیس با دوچرخه در 
مرکز شھر راھپیمایی کردند. 

شعارھا: 

 دالر 15افزایش حداقل حقوق به 

حق کار برای مھاجران 

ھیچ مھاجری غیر قانونی نیست 

اتحاد رمز پیروزی است 

در روز دوم ماه می کمیته برگزاری جشن روز کارگر که شامل احزاب کمونیست کانادا، یونان، برزیل، السالوادور، 
... دوستان حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)-تورنتو است، برنامه سخنرانی و موسیقی و 

 نفره از اقشار مختلف 10 میز 20رقص را در ساختمان کارگران استیل تدارک دیده بودند. در این برنامه حدود 
 میز به ایرانیان اختصاص داده شده بودند.در این برنامه نماینده کنسولگری کوبا 5مردم شرکت کرده بودند که 

پیام خود را خواند و نماینده کنگره کارگران کانادا وھمچنین رھبر حزب کمونیست کانادا سخنرانی کردند که با 
استقبال بسیار حاضران روبرو شد. گروه رقص آذربایجانی ایرانی نیز رقصھای بسیار زیبایی اجرا کردند. 
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 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در برلین

رضا کاویانی 

 

روز جھانی کارگران، روزی نشاندار،محکم و مستقل و گویای مطالبات تاریخی کارگران و مبارزه برای احقاق 
حقوق و به رسمیت رساندن حقوق تشکلھای صنفی کارگری و نیروھای کار است. امسال نیز کارگران ایران و 
تشکل ھای مستقل کارگری اجازه برگزاری راھپیمایی پیدا نکردند و مسئوالن دولت جمھوری اسالمی ایران با 

عناوین مختلف با درخواست آنھا مخالفت نمودند و مطابق معمول سعی کردند تا اعتراضات کارگران را در 
 چھارچوب سیاستھای دولتی "خانه کارگر" محدود نمایند.

مطالبات کارگران ایران که از بدیھی ترین خواستھای نیروھای کار اند، ھمچنان بر روی ھم تلنبار می شوند و 
پاسخ مسئوالن جمھوری اسالمی به آنھا ھم جز سھل انگاری، سرکوب، تھدید و دستگیری، شکنجه و کشتار 

نیست. امنیت شغلی، درخواست ماه ھا حقوق عقب افتاده، تناسب اضافه دستمزدھا بر اساس تورم لگام 
گسیخته، تأمین بیمه ھای اجتماعی و درمانی، حق اعتراض و اعتصاب و برگزاری مناسبتھای کارگری، و 

مقابله با سیاستھای ضد اشتغال زنان و خانه نشین کردن آنھا از زمرۀ این مطالبات اند. امسال نیز در آستانه 
روز کارگر، ماموران امنیتی به خانه ھا و محل کار تعداد زیادی از فعاالن سرشناس کارگری یورش برده و 

اقدام به دستگیری آنھا نموده اند. دستگاه ھای امنیتی سعی به متوحش کردن کارگران و عقب راندن آنھا از 
خواستھای بر حق خود دارند. 

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در پی ھر رویداد و مناسبتی که مربوط به مطالبات کارگران ایران باشد، 
دست به موضعگیری زده و ھشدار داده است و از مطالبات کارگران ایران اعالم پشتیبانی نموده است. سازمان 

ما، در آستانه روز جھانی کارگران، با انتشار بیانیه ای تحلیلی از وضعیت کار، امنیت و آزادیھای اجتماعی، 
درخواستھای مطالباتی و روند خطرناک سیاستگذاری ھای دولت جمھوری اسالمی در این باره اعالم موضع 

کرد. ھمچنین به مناسبت روز جھانی کارگران اطالعیه ای صادر کرد و پشتیبانی مجدد خود را از مطالبات 
 سازمان پیرامون مسائل کارگری صادر کرد، تاکید ۱۴کارگران ایران اعالم نمود. در قطعنامه سیاسی که کنگره 

شده است: "بازداشت فعاالن کارگری و سازمان گران اعتصابات کارگری و اخراج و تھدید آنان در سال گذشتە 
افزایش یافت. ما این اقدامات را غیرقانونی، مغایر با حقوق تشکل يابی و حق شھروندی کارگران می دانیم و 

محکوم می کنیم. ما خواھان لغو کلیە احکام ظالمانە، آزادی کلیە کارگران زندانی و بازگشت بە کار آنھا و رعایت 
حقوق سندیکایی کارگران ھستیم." 

در این قطعنامه ھمچنین آمده است: "جلوگیری از فعالیت ھای سندیکایی کارگران و پیگرد فعاالن صنفی 
کارگری در شرایطی صورت می گیرد کە فعالیت اتحادیە ھا و سنديکاھای کارفرمائی بە رسمیت شناختە شدە 

و تشکل  ھای کارفرمائی برای تامین منافع خود فعالیت و در تصمیم سازی ھای دولت نقش ايفا می کنند. ما این 
رفتار را یکجانبە، تبعیض آمیز، مغایر با حقوق شھروندی و عدالت و کنوانسیون ھای سازمان بین المللی کار 

می دانیم و خواھان پایان دادن بە آن ھستیم." 

سرانجام پس از سالھا  ۲۰۱۵گرچه مبارزات کارگران آلمان و اتحادیه ھا و سندیکاھای کارگری در آغاز سال 
تالش، موفق به اجرائی کردن و تعیین حد اقل دستمزد (ھشت و نیم ایرو) برای ھر ساعت کار شدند، اما 

مطابق معمول شھر برلین شاھد برگزاری جشن و جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و دیگر نیروھای کار 
در روز اول ماه می بود. ھزاران نفر به دعوت اتحادیه ھا و سندیکاھای کارگری علیه نابرابریھای جاری و ناشی 

از سیاستھای نئولیبرالیزم لجام گسیخته دولت ھای سرمایه داری، تسلط روز افزون بانکھا بر منابع ملی 
کشورھا، قدرت گرفتن روزافزون بورس بازان، بانکھا، کنسرنھا و ساختارھای جدید الیگارشیھای مالی و انتقال 
غیر عادالنه فشارھای مضاعف بر دوش کارگران و دیگر اقشار کم درآمد و ھمچنین سعی روزافزون در تضعیف 
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تشکلھای کارگری و حقوق مساوی برای زنان و مردان در برابر کار معین و مشخص به میدان آمدند، دست به 
تظاھرات زدند و حضور پررنگ و ھمبستگی خود را به نمایش گذاشتند. 

در ھمین راستا، اعضا و دوستداران سازمان ما در برلین با برپایی چادر و میز تبلیغاتی سازمان دست به 
تبلیغات گسترده ای زدند که مورد استقبال شایسته ای قرار گرفت. اطالعیه ھای سازمان به مناسبت روز 

جھانی کارگران، عالوه به زبان فارسی، به زبانھای آلمانی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و سوئدی 
ترجمه  شده بودند و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گرفتند. شھر برلین به دلیل موقعیت ویژه 
خود، ھمه ساله به مناسبت اول ماه می، مورد توجه فعاالن کارگری و جنبش چپ قرار می گیرد 

و مھماندار ھزاران نفر از دیگر کشورھا و شھرھای آلمان است که برای اعالم ھمبستگی خود با اتحادیه ھای 
کارگری و احزاب چپ آلمان، حضور پیدا می کنند. میزان  حضور ایرانیان ساکن برلین در مراسم  

امسال ماه مه و حضور آنھا در چادر سازمان چشمگیر بود و رفقا و دوستداران سازمان این امکان را پیدا کردند 
تا در بسیاری موارد به تبادل نظر و گفتگو بپردازند. در واقع چادر سازمان محل تالقی و تجدید دیدار ھم میھنان 

ما بود. از طرف رفقای سازمان در برلین، تصویر فعاالن کارگری زندانی، معلمان زندانی و فعاالن حقوق بشر 
تھیه شده بود و رفقا در مورد حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی، مسائل سیاسی روز به مراجعه کنندگان 

پاسخ می دادند. 

 

 
 

ارائه تاریخچه  کوتاھی از سازمان به زبان فارسی و نیز بویژه به آلمانی، در معرفی سازمان فداییان خلق ایران 
(اکثریت) توسط رفقای برلین، مورد توجه تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به چادر ما قرار گرفت. رفقای برلین از 

 .مراجعه کنندگان با چای و شیرینی و موزیک دلنشین ایرانی پذیرائی می کردند
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 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در وین

 فدائیان خلق ایران (اکثریت) - اتریش

 

امسال نیز مانند سالھای کذشته کارگران و زحمتکشان اتریش در شھر وین ھمانند تمامی کارگران جھان به 
استقبال اول ماه مه روز جھانی کارگر رفته و آن را با شکوه فراوان برگزارکردند. اولین گردھمایی که  توسط 

حزب سوسیال دمکرات اتزیش برگرار گردید، از ساعات اولیه صبح با راھپیمایی گروه ھای گوناگون کارگری از 
تمامی نقاط شھر به مقصد محوطه جلوی شھرداری وین که برای مراسم آماده شده بود شروع شده و با ورود 

 آنھا و خارج شدن از آن در حدود ساعت یازده به پایان رسید.

حزب کمونیست اتریش نیز گردھمایی دیگری را در جلوی پارلمان برگزار کرد. 

گروه ھا و احزاب مھاجران نیز در این مراسم حضور چشمگیری داشته و در دسته ھای مختلف در این 
راھپیمایی شرکت کردند. 

مانند ھر سال، تشکیالت سازمان فداییان خاق ایران (اکتریت) در اتریش نیز در این مراسم شرکت کرده و ضمن 
بزرگداشت این روز با برپایی میز اطالعاتی خود به انعکاس مسائل و مشکالت کارگران ایران پرداخته و با 

نمایش عکسھایی از کارگران زندانی، خواھان آزادی آنھا و دیگر زندانیان سیاسی میھنمان شد. 
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 جلوه ای از ھمبستگی کارگری در کپنھاگ

 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - دانمارک

 

خیابانھا و چھارراه ھای شھر مسدود شدە اند، پلیس ھای موتورسوار آرام آرام راه را برای آمدنشان آمادە می 
کنند. صدای طبل و شیپوراز دور بە گوش می رسد و در ژرفای جادەھای باریک شھرکم کمک راھپیمایان چون 
جویھای روان بە ھم می رسند وھمچون رودخانە سرخی بە ھم پیوستە وبە سوی پارک مرکزی شھر جاری 

می گردند. پیشاپش پرچمھای سرخ، مردم گردآمدە در پارک را از رسیدن راھپیمایان خبر می دھند و اندک انک 
 با ۲۰۱٥درانبوه مردم یکی می شوند. با جای گرفتن پرچمداران در جلوی سن بزرگ پارک، روز اول ماه می 

سرود و نوای انترناسیونال در کپنھاگ و حضور بیش از ھفت صد ھزار زن و مرد، پیر و جوان در فیلە پارک رسماً 
آغاز می شود. گروه ھای موزیک با اجرای برنامەھای خود خستگی راه را از تن راھپیمایان و فعاالن این روز بە 

 در کردە و سپس سخنرانان یکی پس از دیگری بروی سن می آیند.

 ۲٤غرفە سازمان دراین روز با شکوه پرجوش ھمانند سالھای گدشتە پابرجا و پر دید و بازدید بود. بیرون از چادر 
متری ما با نام و گل سازمان و از درون عکسھا و پوسترھای گوناگونی چون اعتراضات و ھمایشھای سندیکای 

آزاد کارگری کشور، مبارزان کارگری و آموزگاران، تصاویر ھمیشە بە یادماندنی از جنبش سبز، زندانیان سیاسی 
و ... آذین شدە بود. 

یک میز بزرگ کتاب و میز دیگری از اطالعیە ھا و بیانیەھای سازمان، کار چاپ شدە برای فروش، کارت پستال 
کارزار دفاع از زندانیان سیاسی جھت ارسال بە سازمانھای جھانی حقوق بشر و یا ارسال مستقیم بە سفارت 

جمھوری اسالمی، بیانیە اول ماه می سازمان بە فارسی و انگلیسی، اطالعیە ھای دفاع از حقوق زنان، 
آموزگاران و زحمتکشان و مبارزات ضد ارتجاعی و ترقیخواھانە آنان بە فارسی و دانمارکی، بچزھا ... بە چشم 

می خورند. 

 درون و بیرون چادر فضایی بسیار زندە حاکم بود و رفقا با صمیمیت بسیاری، از برگزاری کنگرە سازمان با 
دوستان کنجکاو در حال گپ زدن بودە و در پیوند با اتحاد و یکپارچگی جنبش فدایی و چپ دمکراتیک و نیاز 

عاجل آن در کشور، برگزار شدن با شکوه مراسم اول ماه می در ایران، جنبشھای ملی و قومی در حال گفتگو 
بودند. بازدیدکنندگان و فعاالن سابق سیاسی از طیف ھای گوناگون چپ با شور زیادی با یکدیگر بحث می 

کردند. بسیاری از رفقا و ھواداران سازمان پس از سالیانی، دو بارە در چادر حضور پیدا کردە و با کمکھای 
ارزشمند خود ھم از نگاه مالی و عملی و ھم از نگاه سیاسی چادر را گرم و از آن خود نمودە بودند. 

رفقای طیفھای دیگر جنبش فداییان بە ویژە سازمان اتحاد فدائیان خلق با تالش و کار خود در غرفە حضور 
داشتند و خود را در خانە خود باز می دیدند. امسال چادر ما نە از آن سازمان فداییان خلق (اکثریت) بل چادر 
جنبش فداییان خلق و نیروھای چپ و دمکرات کشورمان بود. خانە دیرآشنای ایرانیانی کە چشم براه، در پی 

یافتن اتحاد و یک فضای دمکراتیک و سیاسی متحد ایرانیان بودە و ھستند. نیاز ایجاد جایگزینی مبرم و 
دمکراتیک در چارچوب یک ساختار متحد، و یا سازمانی از اتحاد چپھای ایران را درحرفھا و خواستھایشان 

جستجو می کردند. بە ھمین دلیل ما قرار وحدت عمل در زمینە فعالیتھای آیندە ھمچون سازماندھی 
کنفرانسھای مشترک در چارچوب مسائل وحدت، شرکت در برنامە ریزی برای برگزاری ھماھنگ روز جھانی 
کارگر در سال آیندە در یک جا با نام اتحاد چپھای ایران را نھادە و نشستھای تدارکاتی را پیش خواھیم برد. 

در بخش چادرھای ھمبستگی رفقای حزب تودە ایران نیز ھمچون گذشتە در حال کار و تالش بودند و با رفت و 
آمد و بازدید از غرفەھای یکدیگر مباحث سیاسی و دوستی ھا و نزدیکیھا بسیارمحسوس بود. 

اما درون چادر ما ھمیشە با یادی از رفیق زندە یاد خلیل مۆمنی ھمراه است و این بار نیز عکس خلیل چادر را 
آراستە بود و بازدید کنندگانی کە رفیق را می شناختند او را، یادش و فعالیتھایش را ارج می نھادند. 

در گوشە دیگری، چادر پذیرای بازدیدکنندگان با چایی و قھوە بود. در بیرون و ھمسایگی ما انبوه مردم گرد آمدە 
و نظارە گر موزیک و رقص یک گروه آفریقایی با جامەھای شاد و رنگینشان بودند. بخش ھمبستگی جھانی 
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پارک، بویژە چادر سازمان و حزب تودە ایران میعادگاه ھمە سالە بازدیدکنندگان ایرانی، ترک، کرد، بلوچ، عراقی 
و افغانی و ... در روز اول ماه می شدە است. 

 

 
شادی و سیاست، سرمستی و دوستی بر جو گاه بارانی و گاه آفتابی پارک حاکم بود. در این فضا، سخنرانی 
نخست وزیرسوسیال دمکرات دانمارک خانم ھلە تورنینگ اسمیت، یوھانا اسمیت نیلسن از حزب اتحاد چپھای 

دانمارک، پیە اولسن دویر از حزب سوسیالیستھای مردمی و سخنگویان اتحادیەھی صنفی بە حملە و انتقاد 
شدید از احزاب راستگرای نئولیبرال و محافظە کار و حزب مردم دانمارک در پیوند با سیاستھای کامال ضد رفاه 

اجتماعیشان بسیار در مرکز توجە قرار گرفت. بە دلیل نزدیک شدن بە دور جدید انتخابات مجلس و نخست 
وزیری در یکی دو ماه آیندە روز اول ماه می امسال بە میدان و کارزار مبارزات انتخاباتی بسیار مناسبی تبدیل 

 شد.

دولت پیشین در شرایطی بە رفرم دست زد کە بحران بیکاری و مالی سراسر روپا را در بر گرفتە بود. آنھا بر 
پایەی دیدگاه عمیقاً ایدئولوژیک خویش بر این سیاست و راھکار باور داشتە و دارند کە اگر کمکھای اجتماعی و 
مالی را از بیکاران کمتر کنیم، آنھا بە جستجوی کار و یا ایجاد کار تشویق خواھند شد. اما این فاکتور مھم را کە 

برای جستجوی کار باید بازار کاری نیز باشد و برای داشتن بازار کار باید رونق اقتصادی و دادوستد جریان 
داشتەباشد را کامال با نگاھی لیبرالیستی می نگرند. از دید نئولیبرالھا ایجاد اشتغال و بازار کار، گردش و رونق 
اقتصادی و دادوستد را می بایست از کانال تشویق سرمایە داران و دادن بخششھای مالیاتی و امتیازات مالی 

بسیار کالن بە مدیران بانکھا و مٶسسات خصوصی پیش برد. آنھا با بکارگیری سیستم پداگوژیک نئولیبرالی 
خود کماکان بر این باورند کە یکی از علل مھم بیکاری کارورزان، وجود صندوقھای بیکاری، کمک ھزینەھای 
دولتی و تنبلی و گناھکاری خودشان در نداشتن شوق بە کار است. آنھا اندیشە سوسیال دمکراتیسم و 

عدالت اجتماعی را عامل وجود بحران و بیکاری در جامعە می بینند. نئولیبرالھای اروپا نیز بە رفاه اجتماعی باور 
دارند اما این رفاه را از منظر دارایان جامعە و در نتیجە بیشتر شدن فاصلەھای طبقاتی می نگرند. 

یکی از تفاوتھای فاحش سوسیال دمکراسی و لیبرالیسم نوع نگاه بە سیستم اداری و کار در بخشھای 
خدمات اجتماعی است. در نگاه اول اشتغال در دوایر دولتی و خدماتی نیاز یک جامعە با محتوای عدالت 

اجتماعی و مدرن است و باید در این زمینە نیز ایجاد اشتغال کرد. در نگاه دوم کار در بخشھای دولتی و خدمات 
اجتماعی در جامعە رقابتی انسانھا و موئسسات و شرکتھا با یکدیگر، زائد بودە و باید به حداقل رساندە شود. 

 

 و آغاز کارزار ۲۰۱٥در ادامه نگاھی می اندازیم به بخشی از مباحثات کارگری و صنفی که در روز یکم ماه می 
انتخاباتی در دانمارک مطرح شدند. 

  

 حقوق بیکاری و رفرمھا

یکی از نکات بسیار برجستە این سخنرانیھا مدت زمان پرداخت حقوق بیکاری بە بیکاران عضو اتحادیەھای 
 سال بە یک سال و برداشتن حق ٤صنفی و صندوق بیکاری بود کە با رفرم ھای دولت پیشین این مدت از 

آموزش در حین بیکاری، کاھش یافتە بود. البتە باید متذکر شد کە در این زمینە اختالفات فاھشی میان 
سوسیال دمکراتھا و لیبرالھای چپ کە دولت ائتالفی را در دست دارند، از یکسو و احزاب پشتیبان دولت یعنی 

اتحاد چپھای دانمارک، سوسیالیستھای مردمی و اتحادیەھای کارگری و صنفی از سوی دیگر وجود دارد. در 
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 دولت کنونی در این رفرم بازنگری نمودە وبا ھمکاری و حمایت احزاب راستگرای نئولیبرال و محافظە ۲۰۱۲سال 
 سال با امکان اموزش بیکاران تغییر داد، کە کماکان احزاب چپ ۲کار و حزب مردم دانمارک این مدت را بە دو 

پشتیبان دولت آن را نادرست دانستە و با آن مخالف اند. پیشنھاد این احزاب و سندیکاھا باز پس گرداندن قانون 
 سال حق بیکاری ھمراه با تحصیل و باال بردن توانایی و کیفیت علمی و فنی بیکاران و دیگر اعضای ٤

اتحادیەھای صنفی است. 

 سال دورە اول ٤بر پایە قوانین حقوق بیکاری پیشین، شرط برخورداری مجدد از حقوق صندوق پس از اتمام 
 سال اول ۳ ھفتە کار یا آموزش تمام وقت اعضا بە کمک اتحادیە و صندوق بیکاری درمدت ۲٦حقوق بیکاری، 

بیکاری خود بود. این امکان در دوران زمامداری لییرالھا و راستھا از عضو ستاندە شد. اما پس از بازرفرم دولت 
 ھفتە را ٥۲ ھفتە، ۲٦کنونی اعضا دو بارە از این حق برخۆردار شدند با این تفاوت کە عضو می بایست بە جای 

در کار یا آموزش تمام وقت باشد، کە این خود یکی از چالشھای بزرگ و مطرح در جامعە است. یکی از 
 نفر بودە است. ٤٤۰۰۰برایندھای منفی این رفرمھا از دست دادن مزایای حقوق بیکاری بیش از 

 تعدیل یا کاھش در کمک ھزینەھای اجتماعی 

 ۹۰قوانین بستە و محدودی گذراندە شدند. تقریبا از دھە   در زمینە رفرمھای مالیاتی و اجتماعی۲۰۱۲در سال 
فاصلە میان افزایش سطح درآمدھا و کمک ھزینەھای اجتماعی فزونی گرفتە و امروز این فاصلە بسیار بیشتر و 

جبران ناپذیرتر گشتە است. عالوە بر پسرفت کنونی حقوق بیکاری و کمک ھزینەھای اجتماعی، برآیند این 
، موجب کاستە شدن مبلغ بیشتری از حقوق ھر بیکار در سال بە میزان ۲۰۲۳رشد ناموزون در سال 

 ملیارد کرونی آسان کاریھا و بخشش ھای مالیاتی ۲/۲کرون شدە کە این مبالغ صرف پرداخت ھزینە ۱۳۰۰۰
مدیران و قشرھای پر درآمد و مرفە جامعە شدە و خواھد شد. 

رفرم در زمینە باز نشستگی پیش از وقت و کار منعطف یا فلکس (کار مطابق با توانایی ھای 
 محدود جسمی و روحی) 

 قوانین بازنشستگی پیش از وقت و کار منعطف نیز دچارمحدودیتھا و تغییرات ژرفی گردیدند. اگر ۲۰۱۲در بھار 
شھرداریی ارزیابی کند کە شھروندی توانایی حتی یک ساعت کار در ھفتە را دارد، از حق بازنشستگی پیش 

ازوقت محروم می گردد و یا درخواست بازنشستگی وی را علیرغم ناتوانی و بیماریھای جسمی و روحی 
بسیار بە سختی می پذیرند. 

ھمگام با این محدودیت، کار منعطف نیز مورد بازنگری و تغییرات سختی قرار گرفت کە تاثیرات منفی و 
نابازدھی آن بر میزان دستمزدھا و وابستگی پذیرش این گونە کارورزان بە بازار کار را دچار محدودیت بسیار 

جدی و بیشتری نمود. 

 رفرم در زمینە کنارە گیری تدریجی سالمندان از بازار کار

 یا ٦٥ سالگی می توانستند با حفظ حقوق پیشین تا سن ٦۲بر پایە قوانین کار مندرج، سالمندان از سن 
 ۲۰۱۱بازنشستگی تدریجاً خود را از بازار کار بیرون بکشند، اما دولت ائتالفی نئولیبرال و محافظەکاران در سال 

 سال باال برد، با این تفاوت کە تنھا تا دو سال از حق گرفتن دستمزد کامل برخوردار می ٦٤ بە ٦۲این سن را از 
شدند. 

 رفرم در زمینە کمک ھزینەھای اجتماعی شھرداریھا

 کە ۲۲ و بیشتر از ۳۰با این رفرم جوانان بیکار متشکل نشدە در اتحادیەھا و صندوقھای بیکاری با سن کمتر از 
 درصد کاھش یافت. یعنی بدون ٥۰زیر پوشش مالی کمک ھزینەھای شھرداریھا ھستند، کمکھایشان تقریبا

 کرون در ماه پیش از کسر مالیات) ٦۰۰۰احتساب مالیات بە سطح کمک ھزینەھای دانشجویی تقلیل پیدا کرد (
با این تفاوت کە دانشجویان می توانند در کنار تحصیل وھمراه با گرفتن کمک ھزینە تحصیلی کار نیز بکنند، از 

بلیتھای ماھانە و ارزان قیمت دانشجویی اتوبوس و راه آھن استفادە کنند و خانە ھای ارزان دانشجویی را 
کرایە نمایند و شامل دیگر تخفیفھای دانشجویی می شوند. درصورتی کە این گروه اجتماعی حق برخورداری از 

این مزایا را نداشتە و اگرھم ھمسری شاغل داشتە باشند، بە تناسب درآمد وی از کمک ھزینەاش کسر 
میشود. این خود عاملی است کە باعث جدایی ھای روزافزون و جدا زندگی کردن بیشتر زن و شوھرھای 

جوان و صدمات روحی بە فرزندان این گروه اجتماعی شدە است. 

 رفرم درزمینە مرخصی ھای درمانی ھمراه با حقوق

 دولت کنونی با احزاب راست بە یک توافق عمومی در چارچوب مرخصی ھای درمانی ھمراه با ۲۰۱۳در سال 
حقوق رسیدند. پیشتر کارورزان و شاغالن حق برخورداری از این گونە مرخصیھای استعالجی و دراز مدت را 

 ماه کاھش یافت. به این ترتیب امروز ٦ ماه داشتە باشند. اما با این توافق این مدت بە ۱۲می توانستند تا 
 ماه کمتر از حق مرخصی ھای درمانی ھمراه با حقوق برخوردار اند. ۷ شاغل با بیماریھای دراز مدت، ۱٤٥۰۰
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