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0202گزارش مراسم اول ماه مه   

از طرف را روز اول ماه مه ، روز جهانی کارگران ، روز اتحاد و همبستگی 

کارگران در ایران و نیز  ،شورای برگزاری اول ماه مه به طبقه کارگر جهانی

. میوئهمه حضار گرامی و عزیز تبریک میگ  

روز  کارگران، جهانی اول ماه مه که روز نمایش توازن قوا و نمایش مارش

کارگران و روز اعالم بیانیه و قطعنامه فریاد زدن خواسته ها و مطالبات 

جامعه ای است که به دست کارگران برای شرکت و شریک بودن همگان و 

بعلت ناکارآیی  متاسفانه امسال. برخورداری از امکانات جامعه ساخته میشود

نئولیبرالی حاکم، نا توانی از  سیستم شکست خورده سرمایه داری و سیاستهای

مصعونیت شهروندان از ویروس کرونا که وقیحانه به نمایش گذاشته شده، ما را 

مجبور کرد که طرح برگزاری تظاهرات مشترک در شهرهای مختلف و 

شرکت در رژه روز جهانی را به برگزاری جلسه امشب با یاری، همکاری 

مایت تشکلها مختلف موفق به فعالین کارگری و سیاسی، پشتیبانانی و ح

. برگزاری آن شویم  

اجازه بدهید با سرود انترناسیونال جلسه به مناسبت اول ماه را با کمک و 

. حضور فعال همگی رفقا آغاز کنیم  

برنامه با قرائت بیانیه و اطالعیه اول ماه مه و بعد از آن فرصت به تمامی 

عیه ها به مناسبات اول ماه مه جمعها و تشکلها برای دادن پیام و قرائت اطال

. داده شد  

قبل از شرو ع بحث آزاد یک جمع بندی از بیانیه ها ، اطالعیه ، قطعنامه های 

قطعنامه .  منتشرشده از طرف تشکلهای کارگری داخل به اطالع رسید

پیشنهادی اول مه قرائت گردید و بعد از بحث آزاد قطعنامه پایانی به تصویب 

. رسید حضارین در برنامه  

در بخش بحث آزاد  با دادن وقت مناسبت در فضایی رفیقانه ، رفقای حاضر 

فعاالنه به ارائه نظر، بحث، ایده هایشان و آلترناتیوها در مورد جنبش کارگری، 
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مطالبات و خواسته ها و ایجاد یک جامعه ای که هرکس به اندازه توانش  و هر 

نامه چند موزیک پخش گردید و در در طول بر. کس به اندازه نیازش پرداختند

. آخر قطعنامه اول ماه مه به تصویب شرکت کنندگان، رسید  

و شعرهایی که توسط رفقا خوانده  از طرف تشکل ها بولتن پیامهایی کهاین در 

. مطالعه کنید ،شد را میتوانید  

https://drive.google.com/file/d/1BTOsVJs_gxdf3Jh18gw8FqOqmqWG3Rio/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BTOsVJs_gxdf3Jh18gw8FqOqmqWG3Rio/view?usp=sharing
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 !به استقبال اول ماه مه می رویم متحدن
 

ساعت کار در روز به  8ا خواست کارگران شیکاگو ب 1886 اول ماه مه
را  این اعتصاب یه دارانهرچند پلیس حامی سرما،اعتصاب سراسری پرداختند

و در ادامه سرکوب گسترده اعتصایبون تعدادی از  به خاک وخون کشید
هم از . کارگران آنارشیست نیز محکوم به اعدام و محکومیتهای طوالنی شدند

سوسیالیست ها , یادمان این واقعه تاریخی هر ساله با تالش کمونیست ها اینرو
اول ماه  .میشودیل گران سراسر جهان تبدکار  به پرچم همبستگیو آنارشیستها 

طبقه مسیررهایی بخش برای ،روز همبستگی جهانی طبقه کارگر نماد مه 
نظام سرمایه داری براثر تمرکز هرچه بیشتر  .است کارگر و کل بشریت 

  بربریتفقرعمومی اکثریت، جهان را به و ثروت دردست مشتی کوچک
هیچ که در آن  کثریت همگانی دیگر راهی نیست جز راه ا. ده استیکشان

 !همه چیز گردند بودگان
  

سلطه بر دیگر  حفظ مالکیت خصوصی وآزادی خود را درسرمایه داری 
چیزی برای ازدست دادن  که،تنها طبقه کارگر .ستل کرده اطبقات اعما

زیرا  ،رهایی خود را در رهایی کل بشریت بدست آورد ندارد،می تواند
 تمامی فجایع بربریت ویعت و ابزار تولید منشاء بر طبخصوصی  مالکیت  که

آنچه که  بصورت ارزش اضافی از رنج زحمتکشان اخذ  و استجامعه بشری 
همگان  از آن   می شود وبه جیب مشتی کوچک بعنوان انباشت سرمایه می رود

بهداشت همگان برای رفاه وبهبود زندگی، فرهنگ و ضروری استاست و
   .ودربکار

  
مبارزه ای بس سخت تحت  صد سال گذشته به نیز طی رانایکارگران 

برای بدست آوردن حقوق خود و جمهوری اسالمی سلطنتی های دیکتاتوری 
اگرچه طبقه کارگر در ایران . لحظه به لحظه و وجب به وجب جنگیده است

ازحق ایجاد تشکل مستقل وحق اعتصاب و برگزاری مستقل روز کارگر 
ها سکوت نکرده است بلکه به اشکال مختلف به برخوردار نیست ولی نه تن

این طبقه که .مبارزه پرداخته است و دارای جنبشی زنده و پر تحرک است 
برای مقابله و شامل کارگران ومعلمان و بازنشستگان و پرستاران است امروز

حاکم متحدین بیشماری را به رژیم مبارزه با سرمایه داری و از میان بردن 
در جنبش های اجتماعی همچون زنان ، دانشجویان و رفع ستم که همراه دارد 

پذیرفت که بدون شرکت دوران  می بایستاین واقعیت را  . ملی متشکل هستند
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و تغییر توازن قوای طبقاتی  رمتشکل درجنبش های اجتماعیی کارگ ساز  طبقه
فقط نوعی پوست اندازی و یا انقالبی ، میتوان بجای سرنگونی در ایران

شکل  همین نظام را تغیی انتظار از سوی بخش های مختلف سرمایه داری ر 
 .داشت

 
جنایات  این نظام . امروزه رژیم جمهوری اسالمی به انتهای خط رسیده است

اثبات رسیده که سقوط اش حتمی  های مردم به به قدری در عمل برای توده
ی  ود جبهههنوز توازن قوا در میدان های نبرد خیابانی به ساگر چه . است

دیده می  آن بوضوح افق پیروزمندانه نچرخیده است اما از هم اکنون انقالبی
 .شود
 

در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که رژیم سرمایه داری اسالمی با 
وقیحانه ترین شکلی بی تفاوتی از مرگ و میرو بیماری هزاران نفر از مردم 

کادر شریف و پرمسئول . ته استبدلیل ویروس کرونا را به نمایش گذاش
بهداری و درمانی شبانه روز بدون هیچ امکان حفاظتی، درمانی و بهداشتی، با 

ازجان گذشتکی کار می کنند تا بتوانند بیماران به ویروس کرونا را نجات 
دهند، لشگر بیشماری به دام بیکاری افتاده اند و تامین حداقل معیشت غیر 

یتوان گفت که ویروس کرونا وقفه ای در نابودی به جرات م. ممکن شده است
 . این دستگاه جنایت کار و اختالسگر با باندهای احتکاری اش انداخت

 
را بدور از هرگونه فرقه گرائی و  پرچم سرخ این انقالب ،ما در اول ماه مه

برافراشته گرایی در هرکجای دنیا که هستیم همراه کارگران جهان  گروه 
یکی شویم اتحاد جنبش کارگری با دیگر جنبش های اجتماعی درباید  .میکنیم

کارگران خواسته ها  و مطالبات صدای رسای با  ومتحد باید در این روز،
 .را در جهان منعکس کنیمایران در

زحمتکشان با پرچمی متحد و با اتکا به نیروی  و سایر بی تردید کارگران
خیابان ها بر می دارد وبه  خود جنازه ی رژیم جمهوری اسالمی را ازمستقل 

 .تاریخ خواهد سپرد  گورستان
 

در  اول ماه مه یسراسر یبرگزار تهیکمامضاء کننده گان این بیانیه، تحت نام  
 یجمهور یدار هیسرما میکه رژ تیواقع نیبه ا ی، با آگاهخارج از کشور

 کرده یریاول ماه مه جلوگ یاز چها ر ده ه است که از برگزار شیب یاسالم
 یآزاد یبرا ران،یاز طبقه کارگردر ا تیدر حمااند که متحدن مصمم است، 
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از حق مسلم  اعدف یبرا ،یاسیس انیزندان یکارگران و تمام, زنان و مردان
اول در ،  ییاداره شورا لیمستقل خود و بد یتشکل ها جادیطبقه کارگر در ا

هرچه بیشتر  ف،امسال صدای طبقه کارگر در ایران را به اشکال مختلماه مه 
 .رساتر کنند

 

 انجهانی کارگر همبستگیروز ،اول ماه مهزنده باد 
 

 روز اول ماه مه در سراسر جهان متحدانه پیش بسوی برگزاری
 

 در خارج از کشوربرگزاری سراسری اول ماه مه  کمیته
 0202ـ مه 9911اردیبهشت 

 

https://youtu.be/C3K7Oi---GQ 

 

https://youtu.be/C3K7Oi---GQ
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!تزازاستهپرچم اول ماە در ا  
آن کس که کار میکند حق زندگی دارد، و آن کس که حاصل کار 

و زحمت دیگران را صاحب می شود و به عیش و عشرت می 

.پردازد، باید نابود شود  

اگر نان هست، همه باید بخورند و اگر نیست، همه باید گرسنه 

.تا نان بدست آید بمانند و همه باید بکوشند  

اگر آسایش و خوشبختی هست، برای همه باید باشد و اگر نیست 

.برای هیچکس نمی تواند باشد  

 صمد بهرنگی

 

!پرچم اول ماە در احتزازاست  

برای نابودی منجالب سرمایه داری، اتحاد کارگران و زحمتکشان از 

.ارکان ضروری مبارزە میباشد  

لم در ایران، نوید بخش اتحاد هرچه تالقی روز جهانی کارگر و روز مع

بیشتر همه بخشهای طبقه کارگر برای نابودی سیستم زور و سرمایه می 

باشد که دیگر کرە زمین را برای بشریت ناامن نمودە و با سوء استفادە از 

عرصه زندگی را بر طیف عظیمی از مردم دشوار ٩١پاندمی کووید 

.نمودەاند  

کارگران بخش درمان، پرستاران خستگی امسال اول ماە مه، بویژە بر 

.ناپذیر که نجات بخش جان انسانها در تب جانکاە کرونا شدەاند، مبارک باد  

فریاد اول ماە مه علیه مناسبات سرمایه، پیام آور رهائی زنان و همه 

.انسانها از اسارت تبعیض و نابرابری است  

  

 کمیته زنان پالتفرم دمکراتیک ایران
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 ماه میبه پیشواز اول 

 !روز جهانی کارگر می رویم
روز جهانی کارگر در شرایطی فرا می رسد که جهان برای اولین بار در دوران معاصر با یک خطر به ظاهر طبیعی 

متعاقب آن، قرنطینه جهانی به عنوان مهمترین راه حل از سوی .اما بسیار کشنده و واگیردار مواجه شده است
این وضعیت مقدمه ای برای تعطیل عمومی و توقف کامل بسیاری از روند .است کشورها و دولت ها به عمل آمده

گردیده   های تولیدی،خدماتی، حمل و نقل، داد و ستد و جابجایی های معمول در سطح محله ها، شهرها و کشورها
 .است

سالمت .ن استبسیاری از کشورهای جها  بحران اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در پیش رو،تا همینجا در انتظار 
  .روانی و بنیان های کارکردی جهان نیز دستخوش تکانش های بزرگی در حال و آینده خواهد بود

های  ها و ماه علیرغم این وضعیت فوق العاده و کم سابقه،اما مبارزه طبقاتی همچنان ادامه دارد و چه بسا در هفته
های مختلف به  مطالبات متناسب با این اوضاع در عرصه تر و آینده این مبارزه به طرز بی سابقه تر و شکلهای تازه

 .میان آورده شود

 :توده کار و زحمت در مقیاس جهانی وظایف و تکالیف سنگینی را بر دوش می کشد

از یک سو سنگینی چند سده بردگی کارمزدی و استثمار بیرحمانه در همه جای گیتی و زنجیرهای به خون آلوده از  
ه داری از پیشرفته ترین ها تا عقب مانده تر ها و دوران های مبارزات و انقالبات سهمگین ستم و بربریت سرمای

از سوی دیگر ادامه مبارزه و   تاکنون نه چندان خوش فرجام و. …برای سرنگونی سرمایه و بردگی مزدی و
لیه این استثمار به مقاومت در همه عرصه ها علیه شیوه تولید سرمایه داری پیشرفته ترین کشورها و مبارزه ع

ها ستم و نابرابری و بی حقوقی دیگر در کنار دیگر طبقات محروم و فرودست جامعه از جمله زنان،  عالوه ده
 .کودکان، سالخوردگان، بیکاران اقلیتهای قومی و ملی و مسلکی و مذهبی در کشورهای اقماری و توسعه نیافته

خود در سراسر گیتی، برای دهه های طوالنی از حاکمیت شاه و  هم چون برادران و خواهران  طبقه کارگر ایران
  شیخ،زخم این رنج ها را با گوشت و پوست خود تجربه کرده است

در ایران رژیم جمهوری اسالمی همچنان بر طبل ستمگری، بی کفایتی، اختالس و دزدی ، بی تفاوتی نسبت به رنج 
میلیون ها خانواده . رجزخوانی های مخصوص به خود ادامه می دهد مردم، صرفاً به تبلیغات یاوه و دروغ بافی ها و

کارگری و از کار بیکار شده و مشاغل آزاد که با تعطیلی بازار به خیل گسترده بیکاران پیوسته اند چشم بر آینده 
یط فقدان درمانی که در شرا  هزاران مبتالی بیماری کرونا در بیمارستان ها و کادرهای. نامعلوم خود دوخته اند

علیرغم جانفشانی ها نسبت به این بحران انسانی بارها هشدار داده اند،بخشی دیگر از   تجهیزات و داروهای الزم
دوزخی است که رژیم مالیان و نوکیسه گان امنیتی و آدمکش و بوروکرات های شکم سیر و گنده دماغ،برای مردم 

 .فراهم کرده اند

تی با درک و پیش بردن وظایف و تکالیف و مبارزات و تشکل های ویژه و این وضعیت ناگوار و خودویژه بایس
با این آگاهی پایه ای که مداخله گری دموکراتیک و « گرایش کمونیسم شورایی».تاکتیک های روز مقابله شود

،بر رادیکال و شورایی و مقابله با اشکال بوروکراتیک و سترون نظم کهنه بایستی در هر گام به پیش کشیده شود
 :مهم ترین این رویکردها در زیر اشاره می کند

  مجهز ساختن بیمارستان ها و درمانگاه ها و سایر مراکز اضطراری مطابق با استانداردهای سازمان جهانی
بهداشت و طرز عمل کشورهای پیشرو در مقابله با کرونا و تجهیز کادرهای درمانی و حفظ جان و سالمت 

بساط .های من درآوردی و بدون پشتوانه علمی و توهم پراکنی و دروغگویی آنان و متوقف کردن برنامه
رمالی و عربده جویی های مشتی الت و اوباش که با راه انداختن بساط های سینه زنی عامدانه سعی در 
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آن ها مزدوران دستگاه های امنیتی و بیت رهبری هستند و .گمراه کردن مردم دارند بایستی جمع گردد
 .رایی و قضایی هم عامدانه بر این وضعیت چشم می پوشاننددستگاه اج

 های آزاد در  های رسانه اعالم آمارهای واقعی از شمار مبتالیان و جان باختگان و پاسخگویی به پرسش
پزشکان و مسئوالن هر بخش بایستی در اعالم حقایق و آمارها . خصوص عملکرد واقعی دولت در این باره

های  آنان باید از هرگونه پیگرد و اعمال فشار از سوی ارگان های امنیتی و دستگاه.نددر رسانه ها آزاد باش
 .انتظامی و بوروکراتیک در امان باشند

 متناسب با شرایط ویژه «صندوق تعاون ملی»و ذخایر تحت عنوان   تمام توان مالی و بودجه بندی حکومت
امربوط و بی تناسب با توان اقتصادی کشور های بودجه ای ن متوقف ساختن ردیف. کنونی اختصاص یابد

حکم ».بودجه دست ساز ولی فقیه باید مجددا به مجلس برگردانده شود.بایستی در دستور کار قرار گیرد
 .بایستی از درجه اعتبار قانونی ساقط گردد« حکومتی

  یط اضطراری بهره برداری از شرا  بایستی به شدت با اختالس های عوامل رژیم در همین فاصله و در
کارکنان بخش های مختلف اداری بایستی آزاد باشند که با اطالع رسانی از هر گونه فساد . مردم مبارزه کرد

مبارزه با فساد اقتصادی سیاسی فقط و فقط با . در این باره با رسانه ها و فعالین اجتماعی همکاری کنند
 جریان آزاد اطالعات امکان پذیر است

  های من درآوردی از سوی  راسری لغو محدودیت های ناقص و کج دار و مریز و طرحبرقراری قرنطینه س
 دستگاه اجرایی

   پوشش بیمه ای رایگان برای همه مبتالیان و خودداری از حساب سازی های بیمارستانی و اخذ هزینه از
 بیماران

 رتبط کنترل شورا گسترش پوشش های پیشگیرانه شامل توزیع ماسک مواد ضدعفونی کننده و داروهای م
 های مردمی در هر یک از این موارد و در مراکز گوناگون صنعتی خدماتی

 :مطالبات ویژه کارگران و کارکنان مزدی متناسب با این دوران 

 ،تعمیق و گسترش بیمه بیکاری 
   جلوگیری از اخراج کارکنان کارخانه ها موسسات و مراکز صنعتی و خدماتی و کشاورزی به بهانه توقف

 تولید و کار،
  آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی از سیاهچال های رژیم. 
 های ویژه همین دوران توسط کارگران، فرهنگیان،کادرهای  برای تحقق این مطالبات بایستی شوراها و کمیته

رنده از درمانی ، فعالین بازار و فروشندگان ایجاد گردد حضور و فعالیت این تشکل ها مهمترین عامل بازدا
 . فسادهای گسترده و تشدید شونده عوامل رژیم در این شرایط بحرانی است

 !زنده باد اول ماه می جشن بزرگ کارگران جهان

 !سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد حاکمیت شوراهای کارگران و زحمتکشان ایران

 !زنده باد سوسیالیسم  !زنده باد آزادی

 

 «مونیسم شوراییگرایش ک»

 خورشیدی 9911اردیبهشت  90برابر  0202اول ماه می 
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 !از آن کارگر باد ،همه قدرت
 حسن جداری: از 

 جهان،در زیر حکم کارگر باد
 زمانه ،بر مراد رنجبر باد

 چرا، از خوان گیتی،کارگر را
 نصیب وبهره، خوناب جگر باد؟

 چرا، دنیا به کام شیخ شیاد
 ویا، سرمایه دارخیره سر باد؟
 اساس قدرت سرمایه داری
 بدست کارگر،زیر وزبر باد

 شود بگسسته تا زنجیر بیداد
 تالش کارگرها،پر ثمر باد

 نظام پر شکوه سوسیالیستی
 به سرتاپای عالم،مستقر باد
 بجنگ دشمنان کار و زحمت
 از آن کارگر،فتح و ظفر باد

 جهان را، کارگرچون کرده آباد
 همه قدرت، از آن کارگر باد

***** 

 !ای کارگر کنفریاد 
 جداری  حسن :از

 در چنگ بیداد وستم ، فریاد کن ، ای کارگر

 عصیان علیه اینهمه ، بیداد کن ، ای کارگر

 سرمایه دار خیره سر، خونت مکد زالو صفت

 تا بگسلی بند ستم ، فریاد کن ، ای کارگر

 شیخ پلید کینه جو ، از خون تو سازد وضو

 یاد کن ، ای کارگرخود را رها ، از چنگ این ش

 کس نیست در فکر تو در این شهر پر مکر و فریب

 خود را بدست خویشتن، آزاد کن ، ای کارگر

 تا حق خود گیری از این خصمان استثمارگر

 عزمت قوی ، چون آهن و پوالد کن ، ای کارگر

 این رسمهای کهنه تبعیض و استثمار را

 زیر و زبر، ازریشه و بنیاد کن ، ای کارگر

 جای این دنیای پر اندوه زور و بردگی بر

 دنیائی از صلح و صفا ، ایجاد کن ، ای کارگر

 آنگاه ، با دستان خود، با قدرت شورائیت

 این خانه ویرانه را ،آباد کن ، ای کارگر
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 !متحدن به استقبال اول ماه مه می رویم
 

 انجهانی کارگر همبستگیروز ،اول ماه مهزنده باد 
 

 روز اول ماه مه در سراسر جهان متحدانه پیش بسوی برگزاری
 بحث و گفتگو، شعر و موسیقی

افعین و طرفدارن همه فعالین کارگری، سیاسی، مد

جنبش کارگری را دعوت میکنیم که با هم روز جهانی 

!کارگر، روز مبارزه و اتحاد را برگزار کنیم  

 پالتالک

Iran Karegaran Dar Avale Mahe May 
 

0202 ماه مه 1جمعه   

بوقت اروپای مرکزی 10.22ساعت   

 برگزاری اول ماه مه  شورای
 

 0202ـ مه 9911اردیبهشت 
 

!براین باوریم که سوسیالیسم جواب است وراه حلما همچنان   

شرکت نموده و دیگران را به شرکت دعوت کرده تا در این نشست ما نیز

!کنیمدر این باره تبادل نظر بتوان   

 اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
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اول ماه مه روز جهانی کارگر، تجدید میثاق 

 !کارگران جهان بر ضد سرمایه داری
ایطی به استقبال روز اول ماه مه می رویم که شیوع بیماری کرونا، سایۀ شومش را بر سرچند میلیارد امسال در شر

 . افکنده است جهانکارگر و زحمتکش در سرتاسر 

سرمایه داری . ، طبیعت را نیز از تجاوز خویش در امان نگذاشته استکه کسب حداکثر سود است منطق سرمایه داری 

به تخریب گستردۀ محیط زیسِت گیاهی، حیوانی و انسانی پرداخته است و از  تن توازن طبیعبهم زدبا افسارگسیخته 

همین منطق با پولی کردن سیستم درمانی و . ا فراهم کرده استبیماری های همه گیر راین طریق زمینۀ أنواع 

، آورته های صرفاً سودبهداشتی،  وجهت دادن سرمایه گذاری های تحقیق و داروسازی و خدمات بیمارستانی به رش

به این دلیل  دست کم . ستکلی فلج کرده اه ب ،چون کروناهمبا بیماری های همه گیر،  برخورداین سیستم را در 

ابتال به این بیماری و میلیون ها تن در معرض اند دویست هزار نفر در اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده 

و به اعتراف مقامات رسمی و کارشناسان پزشکی و ایمنی به مقیاس زیادی ناشی از  خطری که بی تردید .قرار دارند

 .فاجعه ای که هنوز پایان نیافته است.کمبود دارو، تخت و تجهیزات بیمارستانی ونقصان کادر درمانی است

را از میان آسیب گفته می شود که کرونا فقیر و غنی نمی شناسد، اما پر واضح است که کرونا، بیشترین قربانیانش 

کارگران و . ویروس ندارنداین اقشاراجتماعی می گیرد که توان محافظت خویش را در مقابل و پذیرترین طبقات 

زحمتکشانی که یا خود مجبورند به دالیل اقتصادی کار کنند یا توسط  دولت ها و کارفرماها و سرمایه دارانی که نمی 

ه ای قطع شود به محیط های کار روانه می شوند، بی خانمان ها و ظلحخواهند جریان سود آوری سرمایه هایشان 

آلونک نشین هائی که هیچگونه امکان عملی برای رعایت فاصلۀ اجتماعی ندارند، کادر درمانی، پرستاران و پزشکان 

قاتی و ها نفری هستند که به علت جایگاه طب میلیون...عمومی، کارکنان بخش های خدمات عمومی و یدرمانگاه ها

 . شغلی شان در سازمان اجتماعی کارو فقر وفاقه، به طور مستقیم در خطر مواجهه با ویروس کرونا قرار دارند

ویروس کرونا ، بحران .  ، می گذارداستتأثیر خود را بر اقتصادی که از درون شکننده بیماری های وسیعاً همه گیر 

های بازار  غول. ه استکار شده بود، در ابعاد جهانی تشدید کردادواری سرمایه داری را که نشانه هایش از قبل  آش

میلیون ها کارگر و زحمتکش در آستانۀ از دست دادن کار و . های تولیدی و خدماتی زمینگیر شده اند بورس و شرکت

 .زندگی خویش اند

رکزی در اروپا و بانک های م. ها مثل همیشه، نجات بانک ها، شرکت ها و صاحبان سرمایه است اولویت دولت 

تزریق هزاران میلیارد دالر به بازار برای حمایت از . برای این کار بسیج شده اند 8002-8002آمریکا، چون سالهای 

در  یهای اانقباضی بازهم شدیدتر سرمایه داران که به مقروض شدن هرچه بیشتر دولت ها منجر می شود، سیاست

ثروتمندتر و فقرا  ثروتمندانمثل همیشه . اعی و حمایتی را به دنبال داردو کمک های اجتمها و حقوق ها دستمزدۀزمین

 .می شوند و شکاف های طبقاتی عمیقتر می گردند فقیرتر
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تورم و بیکاری در . در ایران نظام سرمایه داری با خشونتی قرون وسطائی، هارتر ازنقاط دیگر جهان عمل می کند

سیستم تأمین اجتماعی در تار و پود . یران از پائین ترین مزدها در جهان استایران بیداد می کند و مزد کارگران در ا

 . فساد مزمن، قادر به همراهی با میلیون ها کارگر و بیکار و بازنشسته نیست

زنان کارگرعالوه بر استثمار و ستمی که بر . یت زنان در ایران بویژه زنان کارگر و زحمتکش از اینهم بدتر استعوض

 .ی نیز رنج می برندیتران حکفرماست از  ستم و تبعیض جنسعموم کارگ

کارگران مبارز و مدافعان حقوق کارگران زیر فشار نهادهای سرکوب، به شدت تحت انواع ضربات و شکنجه و زندان 

 در ایران، سالی که با گسترش بیماری کرونا تمام شد، سالی پر از. و اخراج و توهین های قرون وسطائی قرار دارند

در عین حال سالی سرشار از تجربۀ مبارزاتی برای بسیاری از  کارگران و . درد و رنج برای اکثریت مردم بود

مروری برآنچه در سال گذشته به وقوع پیوسته، بخوبی این ادعاهای ما را ثابت می . زحمتکشان و دانشجویان بود

 .کند

عید ...ی فقر زده چون خوزستان، لرستان و گلستان ودر آستانۀ سال گذشته، سیل ویرانگر در بعضی از استان ها

های مؤثر دولتی و به رغم  در نبود کمک. وعزا تبدیل کرد بسیاری از ساکنان این مناطق را به درد و رنج بی خانمانی

ً باسرکوب  همیاری توده ای وگسترش تشکل های مردمی برای کمک به مردمان محروم مناطق سیل زده که بعضا

امی و انتظامی و دستگیری هم روبرو شدند، داغی دردناک و دیرپا بردل فرودستان مناطق محروم باقی نیروهای نظ

کرد و یکی از جنبش های بزرگ توده ای دوران اخیررا فوران  ینخونبه صورت  22ماند که از جراحات آن در آبانماه 

ها تن از دانشجویان وشرکت کنندگان در تظاهرات  چند ماه پیش از آن یعنی در مراسم اول ماه سال گذشته ده. رقم زد

های  ها در زندان برخی از آنها ماه. از جمله برخی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و غیره بازداشت شدند

 . های طوالنی محکوم شدند رژیم ماندند و یا به حبس

یکی از درخشان ترین فصلهای مبارزاتی  ،22در سالی که گذشت، جنبش دفاع و حمایت از بازداشتی های اول ماه مه 

جنبش اعتراضی کارگران، معلمان و دانشجویان و بازنشستگان تا ماههای شهریور و مهر قطع .فعاالن کارگری بود

اردیبهشت و در جریان اعتراضات بعدی، ضربه ای  11دستگیر شده در  های سنگین دانشجویان محکومیت. نگردید

بسیاری از فعاالن کارگری عدۀ های سنگین  ین روند با محکومیتا .را به شدت تکان دادکشور  بود که محیطدانشجویئ

کاغذ سازی پارس، کنتور سازی شهر صنعتی البرز، آذر آب و که اعتصابات اینجا و آنجا در  در حالی. همراه شد

 .هپکوی اراک ادامه داشت

ق و تعیین وثیقه های سنگین نظام قضایی علیه هنوز مهر احکام ظالمانه و طوالنی مدت و حکم قرون وسطایی شال

و سایر عرصه های اجتماعی خشک نشده ، دانشجویان کارگران و فعاالن هفت تپه، فوالد اهواز، کارگران شرکت واحد

در حالی که ماه ها و روزهای متوالی . که تجمع کارگران هپکوی اراک در محاصره گارد ویژه به خون کشیده شد بود

بار معیشت  ، کوچکترین اعتنایی به وضعیت فالکتبوداراک زیر پای کارگران معترض به لرزه درآمده  خیابان های

و خفه کارگران کارگران و وضعیت نابسامان شرکت صورت نگرفت، اما به فوریت، نیروی گارد ویژه جهت قلع و قمع 

 .شدندوارد عمل  حق طلبی شانکردن فریاد 
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تراض درمیان کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، معلمان و فرودستان، بغض و سرکوب سنگین و مداوم هرگونهاع

برابر شدن قیمت بنزین در آبانماه، ترکید و آتشی به پا کرد که  3 ۀکینه ای را در میان توده ها انباشت که با اولین جرق

در همان روزهای نخست شهر 52استان و بیش از  82بیش از . ارکان رژیم جهل و سرمایه را به لرزه در آورد

اسدار، بسیجی، نیروی انتطامی، لباس شخصی پرژیم با بسیج ده ها هزار . بپاخاستند تا به گرانی بنزین اعتراض کنند

صدها نفر کشته و ناپدید و هزاران نفر دستگیر  .ها و نیروهای ارتش این جنبش اعتراضی را به خاک و خون کشید

 .ادن آماراین کشتار وسیع خود داری می کندهنوز هم رژیم از د. وزندانی شدند

تشدید تضاد بین رژیم های ایران و آمریکا، فرصتی شد تا خامنه ای  ترور قاسم سلیمانی، توسط دار ودستۀ ترامپ و

. کندبااستفاده از آن و برپائی خیمه شب بازی تشییع جناره سردار جانی، بخواهد خیزش آبان و نتایج سیاسی آنرا لوث 

سرانجام پس . کلی بهم زده وط هواپیمای اوکراینی و رو شدن دست مقامات سپاه در آن رویداد، این ترفند را باما سق

از چند روز دروغگویی و بندبازی های رذیالنه، مسئوالن حکومت در کمال وقاحت و بیشرمی مجبور به اعالم و قبول 

 سرنشین آن توسط پدافند 175این و کشته شدن اوکر۷۳۷بویینگ  مسافربری اصابت موشک و ساقط کردن هواپیمای

 . مردم نشان دادند که برای همیشه از این رژیم جدا شده اندسال گذشته در پایان .شد موشکی سپاه

این به اصطالح . انتخابات قالبی مجلس با کمترین آرای شرکت کنندگان در تاریخ جمهوری اسالمی برگزار شد

ب سیاسی را روانۀ مجلسی کرد که اکثر آنان از اعوان وانصار مراکز قدرت مشتی رجاله و فرصت طل ،انتخابات

آخوندی و نظامی هستند و بقیه مجیزگویان این قدرت ها و در رأسشان بیت رهبری می باشند که تنها فایده شان 

 .   همراهی کالبد این رژیم به گورستان تاریخ خواهد بود

کشیده کارگران و زحمتکشان پرتاب شد، تصویب مزد حداقل یک میلیون و  آخرین تیری که در این سال  بر پیکر رنج

حتی بر اساس محاسبات کارگزاران خود رژیم در شورای . هشتصد هزار تومانی بود که کمتر از یک پنجم خط فقر است

 .  تر استمورد قبول این  شورا کم( بخوانید سبد جیره بندی)عالی کار، مزد تصویب شده از یک سوم سبد معیشتی 

باید به هر . ، روزی است که ترس در دل سرمایه داران و امید در دل کارگران می افکند(اردیبهشت ١۲)اول ماه مه 

وسیله که میتوانیم و به رغم محدودیت هائی که اپیدمی کرونا بوجود آورده، خواسته های خود را به گوش همگان 

 :سال گذشته نیزفریاد کردیم برسانیم و این همان خواسته هائی است که ما در

 ،آزادی بی درنگ و بی قید و شرط زندانیانسیاسی و عقیدتی 

  آزادی تمام دستگیرشدگان تظاهرات ها، معرفی تمام آمران و عامالن سرکوب و تیراندازی به سوی

 تظاهرکنندگان،

 ،آزادی ایجادتشکل های مستقل کارگری و فعالیت آنها 

 شهری طبق آمار بودجه خانوار و افزایش َسالیانه  ۀ زندگی متوسط خانوار حداقل بر اساس هزین تعیین مزد

 مزدی به تناسب تورم و رشد متوسط بارآوری کار، چنین

 ،ایجاد یک صندوق دولتی برای پرداخت فوری مزدهای عقب افتادۀ کارگران 
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 بیمۀاجتماعی  ،(کارگران شاغل حداقل دست کم معادل مزد)مستمری  حل معضالت بازنشستگان در زمینۀ

کامل، تأمینمسکن و حق نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق های بازنشستگی و شرکت در 

 ادارۀ آنها،

  ،خروج نیروهای سرکوبگر اعم از پاسدار، بسیجی، انتظامی، امنیتی و لباس شخصی ها از دانشگاه ها

های مبرمی اند که بایدراهنمای ئ شاد، خواستکارخانه ها و دیگر محل ها ی کار و فعالیت و انحالل گشت ار

 . جنبش اعتراضی باشند

این خواست ها باید توأم باخواست برابری کامل حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان با مردان، لغو تمام 

تصاب، قوانین ارتجاعی ضد زن، آزادی عقیده و بیان، آزادی اطالع رسانی، حق اعتراض، لغو سانسور، حق اع

تظاهرات و گردهمائی، جدائی دین از دولت و آموزش عمومی، حذف کمکهای دولتی به تمام مؤسسات مذهبی، رفع 

در زمینۀسیاست . ستم ملی، برابری حقوق همۀ ملت های ساکنایران و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، مطرح شوند

دخالتگرانه و هژمونی  ، شووینیسم و تالش هایعمومی و سیاست خارجی رژیم، باید اصل حکومت دینی، نظامیگری

 «.طلبانۀرژیم در منطقه باصراحت و دقت نقد و افشاشوند و مبارزۀپیگیربا آنها صورت گیرد

کارگرو آزادی این طبقه و تمام زحمتکشان از استثمار، باحاکمیت رژیمجمهوری اسالمی تضاد  منافع اساسی طبقۀ»

ها و دسته های وابسته به رژیم، اصالح طلبان درون و برون حکومت و یا  یک از جناح هیچ. آشتی ناپذیردارند

حتی تحقق . اپوزیسیونهای رنگارنگ بورژوائی نه قادر به تأمین منافع و حقوق کارگران اند و نه چنین تمایلی دارند

رکافی نیستند دنیزبرای آزادی کامل طبقۀکارگ های اقتصادی و سیاسی مبرمی که در باال مطرح شدن کامل خواست

از این رو کارگران ضمن . هرچند به آن یاری می رسانند و برای تکامل مبارزۀ طبقاتی اجتناب ناپذیرند

داری ه مبارزۀپیگیربرای دموکراسی و حقوق سیاسی و اجتماعی همۀ مردم، نباید از مبارزۀاساسی خود با نظام سرمای

رسیدن به اهداف طبقۀکارگرو توده هایزحمتکش و . منحرف شوند در ایران و جهان، الغای کاِرمزدی و طبقات، ذره ای

رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی و استقرار قدرت سیاسی  استقرار دموکراسی واقعی در ایران تنها باسرنگونی انقالبی

 «.پذیرند کارگران و زحمتکشان امکان

رورت ها ض چند جمله خالصه کنیم، به این های قبل از آن را در سال گذشته و سال مبارزاتی های درس اگربخواهیم

 : رسیم می

ضرورت مبارزۀ سیاسی کارگران؛ ضرورت ترکیب مبارزات اقتصادی و سیاسی و ضرورت ایجاد سازمان های کارگری 

درخوراین مبارزات یعنی حزب سیاسی انقالبی طبقۀکارگر و سندیکاهای مستقل کارگری در سطح کارخانه ها و 

 (قل از کارفرما، دولت، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبیمست)دیگرمراکزکار 

 گرامی باد اول ماه مه روز اتحاد و مبارزۀ مشترک کارگران جهان

 !به ضد نظام سرمایه داری 

 !سرنگون باد رژیم جهموری اسالمی با انقالب کارگری

 !زنده باد آزادی

 !زنده باد سوسیالیسم

 ١۳٩٩ت اردیبهش ۷ -کارگران انقالبی متحد ایران 
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کارگر یمناسبت روز جهان به  
 

 من کارگرم
ام پتک شهیاند  

پتک زبانم  
پتک میدستها  
بزرگ یُهّرست همچون  

.شوم یسرت آوار م بر  
هاست که خوابت را برآشفته ام قرن  

زیرا ن التیخ  
تو همچون  

یا دهیقرنهاست مرا به بند کش که  
روزها نیاز هم یروز  

شوم یخاکستر خودم زاده م از  
ام تفنگ شهیاند  

تفنگ زبانم  
تفنگ میدستها  
پلشتت را قلب  
.روم یم نشانه  
سرخ یشبح همچون  
را فتح کرده ام آسمانت  
زیرا ن نتیزم  

یروز  
- ستین ریکه د -  
دیتبره خواهم کش به  

یآر  
کارگرم من  
ام تبر شهیاند  

تبر زبانم  
تبر میدستها  
شهیر از  

!یدار هیخواهمت کند سرما بر  
 
آذر لیاسماع  
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برای مبارزه، اتحاد و  ،هرچه مستحکمتر روز جهانی کارگران زاریبرگبرای 

در کنار و همراه دیگر تشکلها، در جلسه اول ماه مه شرکت نموده  ،همبستگی

بطور جمعی در مورد خواسته  ،و همگان را فرامیخوانیم که در همراهی با ما

. ها، مطالبات و مبارزات کارگران به بحث و گفتگو بپردازیم  

!ان جهان متحد شویمکارگر  

 
استکهلم –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا    

فریاد خاوران –شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی   
 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

استکهلم –پالتفرم دمکراتیک ایران   
 استکهلم –شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران 

استکهلم –ک الله ران پاحامیان مادر  
(روناک) کمیته زنان   

 انجمن سوسیالیستها سوئد

 با استقرار مالکیت اجتماعی و بدست گرفتن مدیریت و اداره جامعه بدست خود، میتوان دنیای دیگری را بنا نهاد،
!یک جامعه باشد حقوق ابتداییبهداشت و آموزش رایگان و تامین معیشت همگانی باید از   
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(9991اردیبهشت  99)تاریخی از مراسم اول ماه مه  خاطره ای  
شورای برگزاری اول ماه مه در روز جمعه اول ماه "در جلسه ای که به مناسبت اول ماه مه توسط 

در پالتالک برگزار شد، یکی از رفقای حاضر پیشنهاد کرد که اگر از رفقای قدیمی کسی   0202مه
لذا رفیقی خاطره ای جالب را که در . برایمان بیان کندخاطره ای از اول ماه مه دارد، چه خوبه 

جایی هم منتشر نشده برایمان بازگو کرد که جا دارد به عنوان تجربه ای از جنبش کارگری در آن 
شرایط خفقانی و سرکوب در اینجا منتشر کنیم تا به عنوان صفحه ای درخشان از این جنبش ثبت شود 

البته این متن از نوار پیاده نشده، بلکه بازنویسی : )ه به این شرح استمتن آن خاطر. و به یادگار بماند
 .(شده و نکاتی فراموش شده بر آن اضافه شده

مرداد علیه دولت ملی دکتر  08سال از کودتای ارتجاعی و امپریالیستی  5شمسی  7331در سال "
اما تدریجاً گروه . مه داشتمصدق گذشته بود، شرایطی هنوز بسیار خفقانی و سرکوب و بگیر ببند ادا

هایی مخفی از جوانان و نوجوانان شکل می گرفت و شروع به فعالیت هایی ابتدایی در سطح 
ما نیز گروهی . مطالعاتی و یا شناسایی مناطق کوهستانی و غارها برای فعالیت های آینده می کردند

هم جمع شده و یکی از کادرهای  از نوجوانان و جوانان کارگر و دانش آموز و دانشجو بودیم که دور
البته سالیان بعد، پس از انشعاب بزرگ . )قدیمی حزب توده، مسئول ما بود و ما را آموزش می داد

در حزب توده و تشکیل سازمان انقالبی حزب توده، راه من هم از او جدا شد، ولی من همیشه به او 
قعاً دست ما بگرفت و پا به پا برد و ارج می گذارم و قدردان زحمات و آموزش هایش هستم که وا

از جمله اغلب به کوه می رفتیم و ایشان صفحاتی از مانیفست حزب (. پس از مرگش بسیار گریستم
 .کمونیست به زبان فرانسه را با خود می آورد و برایمان ترجمه می کرد و شرح و توضیح می داد

یم، در ارتفاعات کوهستانی تهران از جمله به مناسبت اول ماه مه به کوه رفت7331اردیبهشت  77در 
سنگ های بزرگ و مشخصی بود که برای کالس های آموزشی وارتان ساالخانیان سنگ " شیرپال"

نوردی و تمرینات مورد استفاده قرار می گرفتند و نام گذاری شده بودند، از جمله سنگ مریم، سنگ 
کوچک کارگر فلزکار . اری شده بودکه به یاد کوچک شوشتری نام گذ" )کوچک"وارتان، سنگ 

عضو حزب توده بود که همراه وارتان ساالخانیان در زندان ستم شاهی، سخت ترین و وحشیانه ترین 
شکنجه ها را تحمل کردند و دم بر نیاوردند و زیر شکنجه کشته شدند و پیکرهای آنها را بعداً در 

در آن روز پس از برنامۀ . سنگ وارتان بودپاتوق ما در زیر ... و ( رودخانه جاجرود پیدا کردند
"( تنور"نوع )معمول آموزشی ، رفیق مسئولمان که آذری بود و صدای بسیارگرم و رسایی داشت 

طبق رسم هر ساله گروه های چند نفره بسیاری از . )ابتدا شروع به خواندن چند سرود آذری کرد
هان چیت، راه آهن، کارگاه های از جمله از کارخانجات دخانیات، چیت ری، ج -کارگران 

نیز در آنجا و سایر نقاط کوهستانی اجتماع کرده و به اشکال مختلف با شادی و  –... تراشکاری و 
از جمله گروهی که گویا از دخانیات بودند چندین دیگ )پایکوبی برنامه های خود را اجرا می کردند 

تش را از قبل پخته بودند و سبزی و رشته بزرگ آش رشته با خود آورده بودند که بعضی از مخلفا
اش را همانجا آتش بزرگی برپا کرده و پختند و بعد همه کسانی را که با سرودخوانی رفیقمان تدریجاً 

، مزه و خاطره اش هرگز فراموش شدنی نیست، !به دور ما جمع شده بودند، مهمان کردند، آی چسبید
 052م همۀ آنها به جمع ما پیوستند که جمعیتی بیش از با طنین صدای رفیقمان کم ک!( جایتان خالی
. سایر افراد هم یا با رفیقمان همصدایی می کردند و یا خود سرود یا شعری می خواندند. نفر می شد

و دنبک آورده بودند شروع به نواختن کردند و ( نوعی آکاردئون" )گارمان"دو کارگر که با خود 
شروع به رقصیدن کردند، چه حال و هوایی؟ همراه با چنین بزم  آذری ها و بعد همگی با ساز آنها

زنده باد اول ماه مه، کارگران جهان متحد شوید، کارگر، : کارگری، رزم کارگری هم با شعارهای
آن را تکمیل کرد که با خواندن دسته جمعی سرود انترناسیونال کامل تر ...کارگر، اتحاد، اتحاد و 

 . .شد
توسط رفیق ما " وحدت و تشکیالت"خواندن شعر معروف ابوالقاسم الهوتی به نام پایان بخش برنامه 
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من اجازه می خواهم که به یاد آن روز تاریخی و با بزرگداشت زنده یاد ابوالقاسم الهوتی، به . بود
 ا! مناسبت برنامه امشب این شعر را برایتان بخوانم البته نه به زیبایی صدای آن عزیز

  

 ، وحدت و تشکیالت استچارۀ رنجبران
 

 ابوالقاسم الهوتی
 

 ی نتراشیده و رخساری زردئسر و رو"

 زرد و باریک، چو نِی

 یی کرده حمایل، بر سِر دوشسفره

 ژنده یی در تن وی

 یی پیچیده به پا، چونکه ندارد پاپوشکهنه

 در سِر جادۀ ری

 چند قزاق سوار از پِیَش، آلوده به گرد

 دستها، بسته ز پس

 د اینهمه راه؟که َروَ 

 مگر آن مرد قوی هّمِت صاحب مسلک

 که شناسد ره و چاه

 خسته بُد

 گرسنه بُد

 لیک نمی خواست کمک

 نِه ز َمِلک ، نی ِز اله،

 نه به فکر دیّار –بجز از فعله و دهقان 

 از سواران مسلح ، یکی آمد به سخن

 که دلش سوخت به او

 چنین گفت به وی –آخر ای شخص گنهکار  –:

 !چیست ؟ بگو گنهت

 بندی، از لفظ بر آشفت به وی

 ای مرد نکو: گفت

 گنهم اینکه من از عائلۀ رنجبرم

 زادۀ رنجم و پروردۀ دسِت زحمت

 نسلم از کارگران

 چرا کوشش و زحمت از ماست: حرف من اینکه 
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 حاصلش از دگران ؟

 این جهان یکسره از فعله و دهقان بر پاست

 ! نه که از مفت خوران

 ن ، من ز گناِه دگری بی خبرمغیر از ای

 : دگری گفت که

 ، ضِد قانون و وطن “آشوب کنی  “گویند تو 

 دشمن شاهی و بی دینی و دهری مذهب

 جنگجو ، فتنه فکن

 ! پرده از کار برانداز و مپیچان مطلب

 ! راست گوی به من

 تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعیدی ؟

 .تندتر می دوی از من، اگر آگاه شوی

 : اینگونه جوابدادش 

 دین و قانون و وطن ، آلت اشراف بَُود

 رنجبر ، لُخت و کباب

 سِگ خان ، با ُجِل مخمل

 بگو انصاف بود؟

 ! خانۀ جهل خراب

 حیله است این سخنان

 کاش که می فهمیدی

 این عبارات ُمطال ، همه موهومات است

 بنِد راِه فقرا

 چیست قانون کنونی، خبرت هست از این ؟

 ی ماحکم محکوم

 بهر آزاد شدن ، در همۀ روی زمین

 از چنین ظلم و شقا

  "چارۀ رنجبران، وحدت و تشکیالت است

 
بعد از بیش از صد سال هنوز چاره گر نشده و نه از آن وحدت خبری " چاره"اما صد افسوس که این 

 ا!!! هست و نه از آن تشکیالت اثری

 
او به یاد وارتان که ابتدا بخاطر مخفی کاری با جا دارد به یاد زنده یاد احمد شاملو شعر معروف 

 ا: منتشر شد هم در اینجا آورده شود" نازلی سخن نگفت" عنوان
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 "ان سخن نگفتطوار" 
 

 احمد شاملو
 

 بهار خنده زد و ارغوان شکفت، ! ـ وارطان
 

  در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر،
 

 ! دست از گمان بدار
 «. . .اصه در بهاربودن به از نبود شدن، خ
 

  وارطان سخن نگفت،
 سرافراز

 . دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
 
*  

 ! سخن بگو! ـ وارطان »
 مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را 

  «!در آشیان به بیضه نشسته ست
 

 وارطان سخن نگفت،
 چو خورشید

 از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت
 
*  

 وارطان سخن نگفت
 :ره بودوارطان ستا

 .یک دم درین ظالم درخشید و جست و رفت
 
*  

 وارطان سخن نگفت
 :وارطان بنفشه بود

 گل داد و 
  «زمستان شکست»: مژده داد

 و
 . . ." رفت 
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 !مصوب مراسم شورای برگزاری اول ماه مهقطعنامه 
 

 به مناسبت اول ماه مه، 
 !روز جهانی کارگر

 
همبستگی عمیق  خود را با مبارزات   (نی کارگرروز جها)ما ضمن گرامیداشت اول ماه مه  

در سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و تحقق آزادی و رفاه  کارگران و مردم زحمتکش
کارگران و زحمتکشان که ستونهای  88در خیزش آبان ماه . اجتماعی در ایران اعالم میکنیم

بازداشت و شکنجه گردیدند ظالمانه  نظام شدیدا به لرزه در آمد، هزاران نفر کشته ، زخمی ،
وتعدادی در بیدادگاههای رژیم به اعدام محکوم شده اند و کماکان تعداد بیشماری در دستان 

با فرا رسیدن اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقۀ . حاکمان سرمایه در ایران اسیرند
شدگان و تمامی کارگریاد جانباختگان خیزش آبان ماه را گرامی میداریم و برای آزادی دستگیر 

کارگران و زندانیان سیاسی میکوشیم، ضمن حمایت ازقطعنامه تشکل های کارگری اول ماه مه 
در ایران وانعکاس مطالبات آنان در خارج از کشور،رئوس حداقل مطالبات کارگران در ایران 

ت در خارج از کشوررا تقوی تنظیم می کنیم تا صف حمایت از آنان  را به صورت قطعنامه ای
 .کنیم

===================================================== 
ـ میزان حداقل دستمزد می بایست با توجه به میزان تورم واقعی و خط فقردر جامعه در 7

 .نظر گرفته شود
  
ـ پرداخت بالدرنگ حقوق های معوقه تمامی مزدبگیران اعم از بخش دولتی و 0

 خصوصی
  
 به کارگران بیکار و جویندگان کار به میزان حداقل دستمزدـ پرداخت بیمه بیکاری 3
  
ـ تآمین بیمه های اجتماعی و سالمت کامل با باز پرداخت بدهی های دولت به سازمان 4

 بیمه های اجتماعی
  
ـ توقف فوری خصوصی سازی  ها، اخراج ها و بیکار سازی ها و تأمین امنیت شغلی و 5

 ی کارگران اخراجی به کار بازگرداندن بدون قید و شرطتمام
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ـ ممنوعیت کار کودکان و برخورداری از کلیه امکانات آموزشی و بهداشتی همگانی و 6
 بصورت رایگان

  
 ـ برابری کامل حقوق زنان کارگر با مردان و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی1
  
ت ـ برابری کامل حقوق تمامی کارگران مهاجر بویژه کارگران افغانستانی و برسمی8

 شناختن حقوق شهروندی آنان
  
ـ تامین کامل استاندارها و ملزومات ایمنی محیط کار و تدوین برنامه ای جدی برای 8

 پیشگیری از سوانح مرگبار محیط کار
  

ـ لغو کلیۀ قراردادهای موقت، پیمانی، بدون امضاء و قطع دست پیمانکاران و واسطه 72
 ات کارو مؤسسات تأمین نیروی کار در مناسب  ها
  

ـ نهادینه شدن حق مزایای شغلی با مشارکت نمایندگان مستقل کارگران بر پایه حقوق 77
 اساسی کارگران و تعمیم آن برای تمامی مزدبگیران اعم از کارگران نیم وقت،

 ... کارگاه های کوچک، روزمزد، مناطق آزاد و ساختمانی،
  

رخورداری از تشکل مستقل ـ به رسمیت شناختن اعتراضات، اعتصابات و حق ب70
 کارگران ، آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات و احزاب

  
ـ لغوهر گونه شکنجه، اخراج، جریمه های نقدی، اعدام و کلیه احکام صادره علیه 73

 کارگران
  

تمامی  ـ آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و 74
 زندانیان سیاسی

  
تعطیل رسمی اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگر و حق برگزاری مراسم ـ 75

 مستقل کارگران
 

در شرایطی که ویروس کرونا در ایران جان بیشماری از کارگران، زحمتکشان و مردم 
بی امکان را گرفته است و بیشماری از مردم در خطر نابودی از این ویروس هستند و 

ورد نیاز موجود نیست، بیشمارانی به بیکاری و بی تامین هیچ امنیت درمانی و بهداشت م
اقتصادی پرتاب شده اند، ما خواهان بهداشت و درمان رایگان و تامین معیشت همگانی 

 .در جامعه هستیم
 

 0202، مه 9911اردیبهشت 
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 هشت رهبر کارگری که به خاطر سازماندهی تظاهرات 

 چهارم مه 6881 شیکاگو دستگیر و در دادگاهی نمایشی محاکمه شدند. 

 پنج کارگر مهاجر آلمانی، یک آلمانی تبعه آمریکا و دو آمریکایی. 
 

 خواسته آنان، 

 کاهش ساعت کار از چهارده و شانزده ساعت به 

 هشت ساعت کار در روزبود!
 

 گوست اسپایسر، الیوت پارسن، ساموئل فیلدمن، آدولف فیشر، لوئیس کینگ،آ

 .ل و اسکار نیپمایکل شوارتز، جورج انج

 .و یک نفر به پانزده سال زندان محکوم شدند بدپنج نفر به اعدام، دو نفر حبس ا


