بیانیه شماره  1شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر سال 11
سال  ،11سال تقویت داخلی و جهانی سازمان یابی و همبستگی كارگری
در آستانهی روز جهانی كارگر ،اول ماه مه سال  2102و  02اردیبهشت سال  ،10روز همبستگی بینالمللی طبقهی كارگر قرار گرفتهه
ایم .در سطح ایران و جهان اعتراضات کارگری در مقابل بی حقوقی هایی که نظام های سهرمایه داری بهه کهارگران یلمیهل می ه  ،ههر
چه بیشتر و بیشتر ش ه اسهت .یجربهه ی مبهارزایی طبقهه ی كهارگر در طهول یهاریخ بهه مها میگویه بها آگهاهی و یللیهل درسهت از وضه یت
موجود بای بتوانیم جبهه ی خود علیه سرمایه داری را یقویت ك یم ،یا هم در كسب مطالبات م یشهتی خهود یهروز یهر باشهیم و ههم بتهوانیم
یك ق م در راه سازمانیابی طبقایی جلو یر رفته و آمادگی بیشتری برای درهم كوبی ن اساس م اسبات سرمایه داری كسهب ك هیم و بتهوانیم
جهانی عاری از استثمار انسان بر انسان ب ا ك یم.
ما در بخش اول بیانیه ضمن بررسی مختصری از وض یت موجود در مورد كارگران ایران و در بخهش دوم ضهمن بررسهی كویهاهی از
اعتراضات كارگران در دیگر نقاط دنیا یاکی خواهیم کرد كه:
هم برای كارگران ایران و هم برای طبقه كاارگر در دیگار نقااط جهاان ،الزم اسات كاه كاارگران ،بایش از پایش باه تقویات ساازمانیابی و
تشكل یابی مستقل و طبقاتی خود و به تقویت همبستگی جهانی كارگری بپردازند.

 -1اوضاع كارگران در ایران
در اثر عمیق یر شذن بلران اقتصادی ،به دلیل یلریم ها ،در نتیجهه ی سهقوط ارز
میخواه بار این بلران ها را بر دو

هول رسهمی کشهور و بهه دلیهل ای هه سهرمایه داری

کارگران بیان ازد ،اخراج و بی ار سازی کارگران به شه لی وسهیت یهر از قبهل در حهال اجراسهت.

کارگران بای با ایلاد و هشیاری در مقابل اق امات سرمایه داران برای اخراج خود و هم ارانشان بایست  .کارگرانی که به هر بهانهه ای
از کار اخراج ش ه ان الزم است گروه ها ،ملافل ،اجتماعات و اق امات متل انه ای را سازمان ب ه و به جای اعتراضات فردی ،دست
به اعتراضات و یجم هات هماه هو و متله بدن ه  .ملافهل ،هسهته هها و یشه ل ههای کهارگران بی هار بایه در دل همهین اعتراضهات شه ل
بگیرد .حمایت مالی این کارگران از هم در قالب راه ان ازی ص وق های کمک مالی در شرایط حاضر ،اهمیت زیادی دارد.
از سویی ،عالوه بر یلمیل ح اقل دستمدد یک چهارم زیر خط فقر به کهارگران و حهذب بیشهتر و بیشهتر یارانهه هها و گرانهی سرسهام آور
اقالم مصرفی و عالوه بر یال

برای یغییرات بیشتر در قانون کار برای کسب م افت بیشهتر بهرای سهرمایه داران ایهن روزهها در ایهران،

سال  ،10سال " یولی ملی و حمایت از كهار و سهرمایه ایرانهی" نهام گرفتهه اسهت .ایهن سیاسهت و نهام گهذاری یمامها بیهانگر دفها بیشهتر از
م افت سرمایه داری و نشان از بلرانهای سرمایه داری و نید اثرات ناشی از یلریم های بین المللی و همچ ین دربردارنه ه ی نقشهه ههای
بیشتر برای حمله به زن گی و م یشت طبقه ی كارگر است .بسیارن افرادی از طبقهی سرمایه دار كه بها شهادمانی از ایهن نامگهذاری ،بهه
دنبال یفسیر و یللیل و ارائه راه و رو های یازه یری برای اسهتثمار بیشهتر كهارگران و كسهب سهود بیشهتر بهرای خودشهان هسهت  .ای هان
آنچ ان با بوق و كرنا در ملیط های كار ،سطح جام ه ،در برنامه های رادیویی و یلویدیونی ،از طریق بخشه امهها و وسهترها و نصهب
آنها بر در و دیوار ملیط های كار و در م ابر شهری ،از طریق سمی ارها و نشست ها و جلسات و سخ رانیها و در همه جها ایهن شه ار
را فریاد میكش كه یو گویی نسخه ج ی ی برای عالج اینهمه م ضالت و نابرابری های جام ه یافتهه انه  .در حهالی كهه همگهی ی هها یهك
ه ب را دنبال میك  :آنان میخواه از این طرق كارگران را یشویق به ذیر

رنج های بیشتری ك

ی گ ستی بیشتر بر گرده كارگران و با فریب های ج ی  ،سود و م افت خود را یضمین ك

و با كشهی ن یازیانهه ی اسهتثمار و

و نید بتوان از بلران های بهه وجهود آمه ه در

سیستم اقتصادی و سیاسی خود که نتیجه ای از بلران های خود نظام سرمایه داری است فرار ک  .بهه ایهن دلیهل مههم اسهت كهه مها فریهاد
برمیآوریم كه " یولی داخلی و حمایت از سرمایه ایرانی" و حذب یارانه ها هیچ ربطی به حمایت از كارگران ن ارد.
مساله مهم یر از این ش ارها برای مها كهارگران ایهن اسهت كهه بها ادامهه ی سیاسهتهای ضه كهارگری و در البهالی ای همهه سهر و صه ا و
یبلیغات و اق امات برای ادامه ی سود آوری خودشان ،یشا یش برای ما كارگران ی یین یكلیف هم كرده ان  .برای ما بیههوده اسهت كهه در

میان گفته ها و ش ارها و اق امات آنها دنبال م افت خودمان باشیم .سهرمایه داری در ایهران كمتهرین مقه ار ممكهن را بهرای حه اقل دسهتمدد
سال  981 ( ،10هدار یومان در ماه ) به ما یلمیل كرده است .ع دی كهه یهك چههارم ،زیهر خهط فقهری اسهت كهه خودشهان اعهالم میك ه .
ع دی كه برای افدایشش به دروغ ،یورم را  08درص اعالم میك  .در حالی كه كارگران كه برای خری ابت ایی یرین مایلتاج خود بهه
طور واق ی ول های واق ی در فروشگاه های واق هی رداخهت میك ه می ان ه كهه نهرو یهورم بهه طهور واق هی بسهیار بهاالیر از ایهن ارقهام
دروغین است.
ع م ام یت شغلی و اخراج و بی ارسازی روزافدون كارگران ،ی یین ح اقل دستمدد یک چهارم زیر خط فقر ،حذب یارانه ها( برای ههم
سو ش ن هر چه بیشتر بها سیسهتم جههانی سهرمایه داری و نههاد هها و موسسهات مهالی جههانی سهرمایه داری و بهرای افهدایش سهود ههر چهه
بیشتر برای سرمایه داران) ،كه به اعتراب مقامات رسهمی باعه ایجهاد طوفهان یهورمی و افهدایش قیمتهها شه ه ،هجهوم بهی حه و حصهر
شركت های یمانكاری و قراردادهای موقت ،كارهای ب ون قرارداد ،سهركو اعتراضهات و اعتصهابات كهارگری ،سهركو یشهكل ههای
مسهتقل و ف هالین كهارگری و زنه ان و اخهراج و یه یه و یلههت فشهار قهرار دادن آنهها ،یهال

بهرای یغییهر هرچهه بیشهتر قهانون كهار بهه نفههت

سرمایهداری ،ع م برخورداری از بیمه ،ناكاریی بیمه های موجهود بهرای وشهش دادن بهه حه اقل نیازههای اقتصهادی،رفاهی و به اشهتی،
نبود كمترین استان اردهای ایم ی و به اشت در ملیط های كار ،یب یض آشكار و بی حقوقی به كارگران زن ،حقوق های م وقه ،فشهار و
بهره كشی از كارگران مهاجر  ،ع م برخورداری از هر گونه آزادی بیان ،همچ ین ،سانسور ،سهركو ف هالین و ج هبش ههای اجتمهاعی،
به زن ان افك ن ف الین اجتماعی و سیاسهی ،عه م آزادی احهدا و انجمهن ههای مسهتقل و ...همهه و همهه واق یهت ههای موجهودی اسهت كهه
چهره ی واق ی نظام سرمایه داری را به نمایش میگذارد.
دلیل اعتراض بر حق و روز به روز افدای ه ی كارگران نید ریشهه در همهین م اسهبات اسهتثمارگرانه ی سهرمایه داری و هجهوم ههر چهه
بیشتر

به م افت طبقه ی كارگر دارد.

برای طبقه كارگر در ایران ،مساله بر سر راست و درست بودن یا نادرست بودن و یها اهمیهت ایهن یها آن شه ار و یها ادعاههایی كهه یلهت
ع وان دفا از كارگران می شود نیست .با یوجه به وض یت نابسامان و اوضا وخیم كارگران ،برای آنها مساله بر سر هسهتی و نیسهتی
و زن گی شان است.
كارگران آگاه به خوبی می ان كه نبای فریب یبلیغات فریب ه و دروغ یبلیغات چی های سرمایه داری را خورده بل ه بای روز به روز بها
ق رت و ایلاد و آگاهی بیشتری در مقابهل ایهن وضه یت مبهارزه ك ه و در سهطو مختلهف از سهازمان یهابی طبقهایی ،اعهم از یشهكل ههای
مستقل و خودساخته و طبقایی و نید سازمان ها و نهاد های مبارز كارگری دست به مبارزه ای سهازمان یافتهه و متشهكل بدن ه  .کهارگران
یشرو می ان که به موازات مبارزات عل ی بای در سطو غیر عل ی نید مبارزه در جریان باش  .بای یاکی کرد که مبهارزه کهارگری در
هر ک ام از سطو عل هی و غیهر عل هی و یها یلفیهق آنهها ههر که ام در جهای خهود ضهروری اسهت .در مجمهو  ،نتیجهه ی بهه کهار بسهتن ایهن
سطو از مبارزه بای این باش که یوده های هر چه بیشتر کارگران بهه صهل ه مبهارزه عل هی وارد شه ه و بها یقویهت سهازمانیابی و یشه ل
یابی خود در مقابل سرمایه داری مبارزه ک .
ما كارگران بای در نظر داشته باشیم كه عالوه بر اعتراض بای برای كسب هر درجه بیشهتر از بهبهود در شهرایط م یشهتی و اقتصهادی و
برای كسب هر درجه بیشتر برای آزادی های اجتماعی و سیاسی ،مبارزات مان بای هر چهه بیشهتر بها یقویهت سهازمان هی و یشهكل یهابی
همراه باش  .مبارزات ب ون سازمان هی میتوان باع فشهار اقتصهادی -سیاسهی -اجتمهاعی شهود و در نهایهت م جهر بهه ك هار گذاشهتن ایهن
ج ا سرمایه داری و سر كار آمه ن ج هاحی دیگهر شهود .مبهارزه به ون برنامهه و هه ب و مبهارزه ای كهه هه فش از بهین بهردن اسهاس ایهن
م اسبات نباش میتوان در نهایت م جر به ك ار رفتن یك دسهته از حاكمهان و بهر سهر كهار آمه ن یهك شهكل ج یه از حاكمیهت سهرمایه داری
باش  .مثال سرمایه داری در سطح جهان یال

میك طبقهی كارگر ایران مبارزایش با سازمان هی همراه نباش یا بتوان خواسته ههای بهر

حق كارگران را به مسیری بكشان كه م افت خود

در خطر نیافت  .اگر یش آم ج ا اصال طلب را جایگدین اصهولگرا ك ه ولهی كهل

نظام سرمایه داری به خطر نیافت  .اگر یاریخ مصرب كل سیستم موجود ،گذشته است ،سرمایه داری س ی میك با یلریهک احساسهات و
عواطف وطن رستانه و ناسیونالیستی بگوی "مشكالت یماما مربوط به سیستم مذهبی بود ،اك ون به ب ه ایهن سیسهتم ملهی و ناسیونالیسهتی

یماما در خ مت مردم قرار خواه گرفت" .ما كارگران می انیم كه آنها ی ها برای م افت خودشان است كه دست به دامان ایهن جهایگدین هها
میشون  .به همین دلیل است كه ادشاهان چ هدار سهال هیش را از گهور بیهرون میكشه و رنهو و ل هابی می ه ه یها بها باورههای مهذهبی
جابجا و جایگدین ك

و به خورد مردم ده  .آنها میخواه كارگران ی بهه ایهن نكتهه نبرنه كهه راه نجایشهان در ههیچ كه ام از دو سیسهتم

مذهبی و یا ناسیونالیستی نیست.
طبقه ی كارگر بای بیش از هر چیدی م افت طبقایی خود

را دنبال ك و فارغ از رنهو و ل ها و اختالفهات ج ها هها و یها دولهت ههای

سرمایه داری و فارغ از قومیت و ج سیت و مذهب کارگران ،با افدایش یوان طبقایی خهود و بها ایجهاد و یها یقویهت یشهكل ههای مسهتقل از
دولتها و كارفرماها و با یقویت و رادیكالیده كردن و یا ایجاد سازمانها ،احدا و نهادهای كارگری و سیاسهی و طبقهایی خهود ،بهه سهوی
كسب هرچه بیشتر م افت و مطالبات خود ق م بردارد یا در ایلادی جهانی با طبقه ی كارگر در سطح بین المللی بتوان بر علیه نظام ههای
سرمایه داری قیام كرده و نظامی انسانی و برابر را ب یان نه .
كارگران ایران می ان كه راه حل م ضالت شان ،در یوهم و انتظار از سرمایه داری برای گرفتن حق و حقهوق نخواهه بهود سهال 10و
در ادامه مبارزه ،سالهای دیگر بای سال یقویت سازمان یابی طبقایی باش  ،همچ ین بها در هرچهه بیشهتر ایهن موضهو كهه همهانطور كهه
نظام سرمایه داری اك ون به صورت جهانی و یكپارچه عمل میك  ،طبقه ی كارگر در هر كشوری نید بای با افدایش همبسهتگی و ایلهاد
با سایر كارگران در كشور های دیگر به مطالبات خود دست بیای و در نهایت به ایلادی جهانی كل نظام سرمایه داری را در هم بریدد،
ب ههابراین كههارگران ایهران ایهن سههال و هههر روز و مههاه هههر سههال دیگههر را بایه بههرای خههود سههالی در راسههتای یقویهت سههازمانیابی و یقویهت
همبستگی با طبقه ی كارگر در سطح جهان ب ان و در این راستا مبارزه ك .

 -2مبارزات كارگران در دیگر كشورهای جهان
در سال گذشته بیش از یش شاه اعتراضات و نید قیام هایی در سطح جهان بر علیه وض یت موجود در كشور ههای مختلهف بهودیم .در
ی ادی از كشورهای عربی و شمال آفریقا ،چ حاکم دی تایور از ح ومت ساقط ش ن  .طبقه كارگر در این كشور هها الزم اسهت نهه ی هها
بر علیه افرادی كه در راس دیكتایوری هها حهاكم انه قیهام ك ه بلكهه بها داشهتن سهازمانیابی طبقهایی بایه بتوانه اصهوال بهر علیهه دیكتهایوری
سرمایه داری قیام كرده و یا سر ح یوان مهر خواسته های طبقهایی خهود از جملهه و خالصهتا خواسهته ی نهان و آزادی را ملقهق ك ه  .در
خال حضور چ ین سازمان هی طبقایی شاه بر سر كار آم ن اشكال ج ی ی از حاكمیت سرمایه داری در این كشورها بهودیم .بهرای طبقهه
ی كارگر در این كشورها مبارزه به فاز ج ی و ج ی یهری وارد شه ه اسهت .كهارگران در ایهن كشهورها بایه بتوان ه بها ایجهاد و یها یقویهت
انوا و سطو مختلف سازمانیابی و یشكل یابی طبقایی اوضا اقتصادی -سیاسی را هر چه بیشتر به نفت خود یغییر ده .
عالوه بر اعتراضات كارگری در نقاط مختلف دنیا اعم از آسیا ،آمریكای الیین و غیره ،همچ هین ،ج هبش موسهوم بهه اشهغال وال اسهتریت
در آمریكهها و سههپا اشههكال دیگههر اعتراضههات ض ه سههرمایهداری در ارو هها و آمریكهها و از جملههه ج ههبش موسههوم بههه  %11و نی هد سههایر
اعتراضات عمومی و اعتصابات در این كشورها در سال گذشته و همچ ین ادامهی آن یها بهه امهروز ،وضه یتی ج یه و شهورانگید را در
یاریخ مبارزات طبقه ی كارگر به نمایش گذاشت.
آنچه در ایران یلت ع وان جهاد اقتصادی و یا حمایت از یولی داخلی ذكر میشود ،آنچهه در ای جها بها حهذب یارانهه هها و در حه اقل ممكهن
نگه داشتن سطح دستمدد و فشار برای یغییر در قانون كار به طوری كه هر چه بیشتر به نفت سرمایه داری باش ایفاق میافت  ،در بقیهه ی
كشور های سرمایه درای نید با اسامی ای مان ریاضت اقتصادی اجرا میشود .در این كشور ها نید سطح ایین دستمدد ،باال بهردن سهن
بازنشستگی ،ناكارام ش ن بیمه ها و اجرای هر چه بیشتر فرمول های اقتصادی-سیاسی سرمایه داری جهانی مواردی است كه طبقه ی
كارگر را به می ان مبارزه كشان ه است.
طبقه كارگر در این كشورها بای ب ان ضمن ای كه اعتراض و اعتصا و شور

علیه نظم سرمایه داری اولین و ب یهی یرین حهق آنهان

و مایه ی شادی و امی همه ی ماست ،ضم ا برای هرچه قوی یر كردن اهرم مبارزه علیه سرمایه داری چهاره ای جهد ایجهاد یشهكل ههای
رادیكال و مستقل طبقایی و ایجاد سازمان ها و احدا كارگری وجود ن ارد .چ انچه سازشكاری یشكل هایی مان ایلادیه ها و سه یكاها
م جر به كسب مطالبات كارگری نیست ،امها نبایه بهه كلهی فهارغ از مبهارزه ی سهازمان یافتهه و افهدایش یهوان یشهكیالیی بهود .اگهر در ایهن

سطح و شكل از یشكل های موجود كارگری مطالبات و م افت كارگران بهه دسهت نمیآیه امها راه حهل در آنارشیسهم و بهی برنهامگی و عه م
سازمان یافتگی نیست .حضور هر روزه بهرای اشهغال خیابهانهها و یها اعتصهابات ادامهه دار نبایه بهه ی هها سهطح موجهود از مبهارزه یبه یل
شود در خالل همین اعتراضات و مبارزات بای هستهها و اق امات اولیه برای ایجاد یشكل های مستقل و رادیكال طبقهایی و نیهد احهدا
و سازمان های طبقایی كارگری رقم بخورد.
به گمان ما این كارگران در ك ار ش ارهای بر حقی كه سر می ه و در ك ار برنامه هایی كه در دست اق ام دارن  ،بای یك ش ار ،برنامه
و اق ام اساسی دیگر را نید بیش از یش در بین خود یثبیت ك :
" متشكل شویم"

..............................
كارگران! فعالین كارگری ! تشكل ها و نهادها و جریانات فعال در مسیر مبارزه طبقاتی!
موارد مطر ش ه در این بیانیهها ی ها مربوط به م اسبت اول ماه مه ،روز جهانی كارگر نیست كهارگران ،ف هالین كهارگری و نهادهها و
جریانات كارگری میتوان بر اساس موارد و مفاهیم طهر شه ه در ایهن بیانیههها و در ههر فرصهت دیگهری بهه طهر بله و آمهوز

در

میان كارگران بپردازن و بر لدوم ایجاد یشكل های مستقل از دولت و كارفرمایان یوسط كارگران و به نیروی خودشهان ،و دیگهر اشهكال
و سطو ضروری سازمان یابی طبقایی یاكی ك .
شورای برگهداری مراسهم اول مهاه مهه سهال  10از عمهوم كهارگران ،ف هالین كهارگری ،یشهكلها و نهادههایی كهه در راه مبهارزهی طبقهایی
ف الیت دارن میخواه ضمن ارسال نظرات خود دربارهی مفاد بیانیه این شهورا نظهرات و یشه هادات خهود دربهاره ی ب ه های  01گانهه
امسال این شورا را نید به ما ارسال نمای .
ب الوه كارگران و جریانات كارگری میتوان  ،نظرات و یش هادات خود درباره ی مراسم ههای اول مهاه مهه كهه در ملهل كهار و یها شههر
خود برگدار میك

را برای اعالم عمومی به این شورا ارسال نمای .

ب ین یرییب و در ایان ،ما مهم یرین خواستها و مواضت كارگران در سال  10را در  01ب زیر اعالم مهیداریم و از عمهوم كهارگران
میخواهیم ضمن یبلیغ و گفتگو درباره ی این موارد  01گانه ،مواضت و بیانیههای این شورا را در ح یوان در میان كارگران بهه بله
بگذارن .

مهمترین خواستهها و مواضع كارگران ایران در سال 11
-1اخراج و بیکارسازی کارگران که به دلیل انداختن بار بحران سرمایه داری بر دوش کارگران است ،بیش از پایش در ااال اجراسات.
الزم است کارگران بر علیه اخراج همکاران خود دسات باه اعتاراز بزن اد .کاارگران اخراجای نیاز الزم اسات تاا اعتراضاات و تممعاات
خود را به صورت هر چه جمعی تر و متحدانه به پیش ببرند.اعتراضات آتای کاارگران بیکاار نبایاد باه صاورت شورشاهای بای هادو و
کور خاتماه یاباد .بلکاه بایاد باا اقادامات هدفم اد و جمعای و برناماه ریازی شاده و باا اتحااد و ساازمانیابی هار چاه بیشاتر ،اعتراضاات را
هشیارانه به سوی تقویت سازمانیابی و اعمال فشار جمعی علیه سرمایه داری به پیش برد.
 -2تعیین اداقل دستمزد كارگران با ارقامی بسیار پایین تر از خط فقر و با افزایشی معاادل كمتار از یاك ساوم نارو واقعای تاورم ،چیازی
جز فالكت و بدبختی بیشتر برای كارگران ،تشدید استثمار آنان و تضمین سودهای سرمایهداران در پی نخواهد داشات .ماا خواهاان ایان
هستیم كه كارگران با اعتراضاات و اقادامات ساازمانیافته و از طریاق اعاالم نمای ادگان واقعای و تشاكلهای مساتقل كاارگری در راساتای
افزایش هر چه بیشتر دستمزد خود مبارزه ك د.
 -3اذو یارانهها ،تاخت و تاز و استثمار مضاعف توسط شركتهای پیمانكاری و كارهای باا قارارداد موقات ،كارهاای بادون قارارداد ،
تغییرات در قانون كار برای تضمین م افع بیشتر سرمایهداران و استثمار بیشاتر كاارگران  ،عادم برخاورداری تماام كاارگران از بیماه و
ناكار بودن موارد پوششی بیمه در زمی ههای بیمه بیكاری ،درمان و غیاره ،هماه و هماه از نشاانههای بیاقاوقی مفرطای اسات كاه بار
كارگران ایران میرود .ما ضمن محكوم نمودن ادامه ایان ماوارد ،خواهاان اعتراضاات ساازمانیافتاه كاارگران بارای از باین باردن ایان
موارد هستیم.

 -4ما ضمن امایت از م افع كارگران مهاجر در ایران ،خود را بخشی از ج بش جهانی طبقه ی كارگر دانسته و الزم میدانیم درباارهی
مبارزات جاری در دیگر نقاط جهان اعالم ك یم كه  :مبارزات ضد دیكتاتوری مردم در كشورهای عربی و شمال افریقا باید باا ایان اصال
مهم آمیخته شود كه برای سوق دادن مبارزات به نفع مطالبات طبقاتی و جلوگیری و یا مبارزه علیه اكمرانی توسط اشاكال جدیادی از
سرمایهداری ،و برای به دست آوردن هر درجهی بیشتر از آزادیهاای اجتمااعی وسیاسای و نیاز كسا مطالباات اقتداادی و معیشاتی،
الزم اسات مبااارزات بااا افازایش هاار چااه بیشااتر و شاكل گیاری اشااكال الزم سااازمانیابی طبقااتی و كااارگری و بااا تقاباال هار چااه بیشااتر بااا
جریانات سرمایه داری انمام پذیرد.
همچ ین ما از ضمن امایات و تحساین مباارزات ضاد سارمایه داری در امریكاا و اروپاا  ،از جملاه ج ابش اشاغال وال اساتریت و ج ابش
 %11و نی از اعتدااابات عمااومی كااارگران در كشااورهای اروپااایی ،تاكی اد م ایك یم كااه طبقااه ی كااارگر در ای ان كشااورها بای اد در خااالل
اعتراضات خاود باه افازایش درجاه ی ساازمانیابی و تشاكلیاابی رادیكاال خاود و ایمااد و یاا تقویات ساازمان هاا و ااازاا كاارگری خاود
بپردازند تا بتوان د هرچه بیشتر مهر طبقاتی خود را بر روی این مبارزات و اعتراضات بزن د.
 -5ما یگانه راه بهبود در وضعیت معیشتی -اقتدادی كارگران و كس هر درجه بیشتر از آزادیهای سیاسی و اجتمااعی را در تقویات
آگاهی طبقاتی و افزایش توان سازمانیابی و تشكل یابی كارگران میدانیم .ایماد تشكلهای مستقل از دولت و كارفرماها و خودسااخته و
طبقاتی كارگری اق مسلم ماست و ما برای ایماد آن از دولت اجازه نمیخواهیم بلكه دولت ت ها وظیفه ی ثبت تشاكلهای مساتقل ماا را
بر عهده دارد.
 -6اعتراز و اعتداا ،اق تشكل ،تحزا ،آزادی بیان و قلم و مطبوعات ،آزادی فعالیتهاای اجتمااعی و سیاسای ،ااق مسالم ماسات.
ما تداوم اجرای اكم اعدام ،تعقی قضایی ،اخراج ،تهدید و زندانی كردن فعالین اجتمااعی را محكاوم كارده و خواساتار آزادی بای قیاد و
شاارط فعااالین كااارگری از جملااه رضااا شااهابی ،رسااول بااداقی،فرزاد ااماادی ،علای نماااتی ،به ااام ابااراهیم زاده ،عبدالرضااا ق بااری ،پاادرام
ندرالهی ،شاهرو زمانی ،ابراهیم مددی و محمد جراای و دیگر كارگران و فعالین كارگری هستیم.
 -7ما بر لزوم اتحاد و همبستگی بخشهای مختلف طبقه ی كارگر اعم از كارگران بخش صا عت ،خادمات ،معادن ،كشااورزی ،امال و
نقل ،معلمان ،پرستاران و سایر بخشهای طبقاه ی كاارگر تاكیاد میك ایم .همچ این ماا ضامن امایات از مطالباات بازنشساتگان ،خواهاان
ادارهی سازمان تامین اجتماعی به دست نمای دگان م تخ كارگری و نمای دگان تشكلهای مستقل كارگری هستیم.
 -8كار كودكان فارغ از ملیات ،قومیات ،ن ژاد و ماذه بایاد مم اوع شامرده شاده و آماوزش رایگاان بارای هماهی كودكاان بایاد اجبااری
شمرده شود .همچ ین تبعیضهای آشكاری كه در مورد زنان از جمله در زمی اههای اقتداادی -اجتمااعی میارود ،و از جملاه ناابرابری
هایی كه در مورد زنان كارگر در محیطهای كار و در قوانین كار وجاود دارد محكاوم اسات .ماا ضامن امایات از فعاالین ج ابش لغاو كاار
كودك  ،فعالین ج بش زنان و دیگر ج بشهای اجتماعی از جمله ج بش دانشمویی ،خود را متحد آنان میدانیم.
 -1روز جهانی كارگر ،اول ماه مه ،باید تعطیل رسمی شمرده شود و هرگونه مم وعیت برگزاری مراسم در این روز ملغی گردد.
 -11ما ضمن ای كه خود را بخشی از ج بش جهانی طبقاهی كاارگر و دارای م اافع مشاترك باا آناان و كال طبقاه ی كاارگر را در تضااد و
ناازاع بااا طبقااهی جهااانی ساارمایهداری میادانیم ،هرگونااه تهدیاد و تحااریم اقتدااادی و ج ااا افااروزی توسااط دولتهااای ساارمایه داری را
محكااوم میك ایم .ج ااا و تحااریم اقتدااادی بااه جااز اسااتثمار و فالكاات باارای كااارگران و بهانااه باارای سااركوا و سااودآوری بیشااتر باارای
سرمایهداری داخلی و جهانی نتیمهی دیگری نخواهد داشت .كارگران در این ج اها طرو هیچ كدام از دولتهای سرمایهداری داخلای
و یا جهانی نخواه د بود.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
پیش به سوی تقویت سازمانیابی و تشکل یابی کارگری
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زمان ،مكان ،و شیوه ی برگداری مراسم ها
سال  :10سال یقویت داخلی و جهانی سازمانیابی و همبستگی كارگری
روز جهانی كارگر فرا میرس  .كارگران در ایران و جهان بیش از یش دست به اعتراض و مبارزه زدهان یا بتوان ه بهه مطالبهات برحهق
خود دست یاب  .كارگران یشرو می ان كه راه مبارزه با اخراج و بیكار سازی ،راه به دست آوردن دستمدد بیشتر ،راه مقابله بها سهیطره
ی شركت های یمانكاری و قرارداد موقت ،راه متوقف كردن طر های ض كارگری مثل ه فم سازی یارانه ها و خصوصی سهازی،
راه مقابله با دیگر مشكالت و م ضالیی كه به طبقه ی كارگر یلمیل میشود ،راه كسهب آزادی ههای سیاسهی و اجتمهاعی ،و ...ی هها و ی هها
در ایجاد و یقویت یشكل ههای خودسهاخته ،مسهتقل ،یهوده ای و طبقهایی كهارگری اسهت .مها راههی اساسهی و خ شهه نا هذیر هیش روی خهود
داریم :افدایش آگاهی و یوان طبقایی ،یقویت سازمانیابی طبقایی و یقویت همبستگی با كارگران جهان.
ما اعالم میك یم كه با كارگران جهان ،در یمام كشورها متل هستیم و از ج بش اشغال وال استریت و ج بش  % 11و سایر اعتصهابات و
اعتراضات كارگری در هر جای دنیها علیهه نظهام سهرمایه داری حمایهت میك هیم و خواههان ایهن هسهتیم كهه ایهن كهارگران بها سهازمانیابی و
یشكل یابی و یقویت یشكل ها ،سازمان ها و احدا كارگری خود مبارزایشان را قوی یر و مستلكم یر به یش ببرن .
شورای برگداری مراسم روز جهانی كارگر سال  ،10از نقاط و ملیط ههای كهارگری مختلفهی عهالوه بهر یشه هادات سهازن ه در بهاره ی
مفاد ب های  01گانه كه م جر به یغییرایی در آنها ش ه است ،همچ ین از سوی كارگران ،زمان ها و مكان های برگداری مراسم و شهیوه
های متفاویی كه خود در نظر دارن را دریافت كرده است كه در ادامه ،ب ا به خواست ایهن كهارگران ،آنهها را بهه صهورت عمهومی اعهالم
میك یم .همچ ین بخشی از كارگران اق امایی را به ما اعالم كرده ان كه ب ا بر مالحظات خودشان ،خواستار ش ه انه ب ه از انجهام مراسهم
و اق ام ،یوسط ما بازیا داده شود.
به عالوه مقادیر زیادی بیانیه ،قط امه و دعوت به برگداری مراسم به صورت عل ی یوسهط كهارگران ،یشهكل هها ،گهروه هها و جریانهات
كارگری مختلف در نقاط مختلف كشور صادر و م تشر ش ه كه ما ی ها اشاره ای ییتر وار به بخشی از آنها خواهیم كرد.
اخبار و اعالم های م تشر نشده درباره روز جهانی كارگر در روز سه ش به  12اردیبهشت و مراسم های آن ،كه باه ایان شاورا واصال
شده است :
الزم به ذكر است كه چ انچه ساعت اجرای مراسم اعالم نش ه ،كارگران خود بهر حسهب شهرایط ،در همهان م طقهه ،سهاعت مهذكور را در
همان روز هماه و خواه كرد.
جم ی از كارگران س و بری های م طقه ی حاجی آباد -بین قم و یهران -عصر روز دوش به  00اردیبهشت دست از كار میكش .
شهر ص تی البرز  01 :دقیقه دست از كار كشی ن كارگران مختلف در كارخانه ههای مختلهف ایهن شههر و یبریهك ایهن روز و گفتگهو
درباره ی مهم یرین مشكالت و یاكی بر لدوم متشكل ش ن.
شهر ص تی كاوه  :یوسط كارگران در كارخانه های مختلف 01 ،دقیقه دسهت از كهار كشهی ه میشهود و ضهمن گفتگهو دربهاره ی مسهائل
كارگری ،درباره ی راه های یشكل یابی و سازمانیابی بل و گفتگو میشود.
شهر ص تی سلفچگان  01 :دقیقه دست از كار كشی ن یوسط كارگران مختلف در كارخانجات مختلف
شهر ص تی ارگ ج ی بم :صلبت و گفتگو درباره ی لدوم یشكل یهابی ،اعهالم حمایهت از كهارگران زنه انی -اعهالم حمایهت كهارگران
مختلف این شهر از رضا شهابی كارگر درب .

شهر ص تی م طقه آزاد چابهار 0 :ساعت دست از كار كشی ن برای اعالم حمایت از مبارزات كارگران
كارگران خباز در شهر مشه  :از جمله م اطق شهری قاسم آباد ،دانشجو ،س اباد ،یهروزی ،سهلمان فارسهی ،م لهم 01 ،شههریور ،خیهام –
ساعت  01صبح به م ت  01دقیقه دست از كار میكش .
یهران  :جم ی از كارگران در صبح روز دوش به راس ساعت  8صهبح در مقابهل خانهه ی كهارگر یجمهت خواه ه كهرد و یهال

میك ه بهه

جای ش ارهای ض كارگری خانه كهارگر ،شه ار هها و مطالبهات خهود را طهر و اعهالم ك ه  .ایهن كهارگران در زمی هه ی خواسهت ایجهاد
یشكل های مستقل و برعلیه دستمدد های بسیار ایین ،گرانی ،یورم ،شركت های یمانكاری ،قراردادههای موقهت ،دسهتگیری كهارگران و
ف االن كارگری ش ارهای خود را به یش خواه برد.
همچ ین كارگران در ملیط های كهاری مختلهف در یههران و حومهه راس سهاعت  01صهبح دوشه به  00اردیبهشهت و نیهد  01صهبح و 4
عصههر روز سههه شه به بهها دسههت كشههی ن از كههار بههه مه یی كههه خههود ی یههین كههرده انه  ،ضههمن جشههن گههرفتن روز جهههانی كههارگر ،دربههاره ی
مطالبات خود و لدوم ایجاد یشكل های مستقل خواه گفت.
س ه ج  :مطههابق اعههالم عمههومی كمیتههه برگههدار ك ه ه ی مراسههم روز جهههانی كههارگر در ایههن شهههر ،كههارگران ،ف ههاالن كههارگری و عمههوم
كارگران راس ساعت  6عصر در خیابان فردوسی نبش خیابان ناصرخسرو یجمت كرده و با طر ش ارهای مسهتقل خهود اقه ام بهه انجهام
راهپیمایی خواه كرد.
كههارگران و جمههت ههها و یشههكل هههای كههارگری مختلفههی ضههمن ص ه ور اعالمیههه ،قط امههه و دعههوت بههه برگههداری و ایلههاد عمههل ،از عمههوم
كارگران دعوت كرده ان كه در ملیط های كاری ،در ملالت و در خیابان و ب ا بر شرایط و مالحظات خود به اعتراض علیه م اسهبات
سرمایه داری رداخته و ضمن طر مطالبات و ش ارهای خود به لدوم یشكل یابی و سازمانیابی و همبسهتگی كهارگری در سهطح داخلهی
و جهانی یاكی نمای .
در این مورد میتوان به نوشتهجات م تشر ش ه یوسط جریانات  ،گروه ها و یشكل ههای زیهر اشهاره كهرد  :كهارگران ایهران خهودرو كهه از
كارگران دعوت كرده در مراسم هایی كه در قسمت های مختلف شركت برگدار میشود شركت نمای  ،جم هی از كهارگران نیروگهاه ههای
ایران ،جم ی از كارگران نفت و گاز و تروشیمی عسلویه ،جم هی از كهارگران عسهلویه ، ،كمیتهه همهاه گی بهرای كمهك بهه ایجهاد یشهكل
های كارگری  ،جم ی از كارگران خبهازی ههای سه ج و حومهه ،جم یهت زنهان آزادیخهواه و برابهری طلهب سه ج ،جم هی از كهارگران
بیكار س ج ،جم ی از كارگران فصلی و ص تی دماون  ،هیهات بازگشهایی سه یكای كهارگران فلدكهار مكانیهك ،انجمهن صه فی كهارگران
بهرق و فلهد كهار كرمانشههاه ،جم هی از ف هالین كههارگری كامیهاران ،جم هی از ف ههالین كهارگری اصهفهان ،جم ههی از ف هالین كهارگری سههقد،
جم ی از ف الین كارگری س ج ،جم ی از كارگران تروشیمی ب ر ماهشهر ،كمیته برگدار ك ه ی مراسم روز جهانی كارگر سه ج،
جم ی از كارگران كردستان ،ایلادیه آزاد كارگران ایران ،جم ی از كارگران عسلویه ،ك گان ،و كارگران روژه ای نفت و گاز
و ...
شوری برگداری مراسهم روز جههانی كهارگر ،اول مهاه مهه سهال  ، 2102مطهابق بها  02اردیبهشهت سهال  10از كلیهه كهارگران و ف هاالن
كارگری ،یشكل های مستقل ج هبش كهارگری و كلیهه جمهت هها ،ملافهل و جریانهات كهارگری میخواهه كهه بها ایلهاد و همبسهتگی ههر چهه
بیشتر برای برگداری هر چه باشكوه یر مراسم های این روز ،بكوش .
ما خواهان این هستیم كه در این روز ضمن حمایت از خواست های كارگران ایران و ضمن اعالم حمایت از ج بش اشهغال وال اسهتریت
و سایر اعتراضات كارگری در سراسر جهان ،بیش از یش بر لهدوم سهازمان یهابی و همبسهتگی داخلهی و جههانی كهارگری یاكیه و یكیهه
ك یم.
این شورا از عموم كارگران میخواه كه در روز جهانی كارگر در هر جا كه در یهوان آنهاسهت ،چهه در ملهیط ههای كهار ،چهه در ملهیط
های ملل زن گی ،چه در خیابان ها ،به اشكال مختلهف و ممكهن ،ضهمن بر هایی جشهن روز جههانی كهارگر ،بها اعتهراض بهه وضه یتی كهه
م اسبات سرمایه داری برای طبقه ی كارگر ایجاد كرده است خواهان حذب این م اسبات شون .

كارگران میتوان به طرق مختلف ،مثال یجمت در ملیط های كار ،دست از كهار كشهی ن حتهی بهه مه ت  01دقیقهه ،یجمهت و راهپیمهایی در
خیابان ها و هر شكل دیگری كه خود ب ا بر مالحظات و شرایط خود صال می ان در ایهن روز كهه روز همهه ی كهارگران جههان اسهت،
برای بیان خواست های خود و یاكی بر ضرورت ایجاد یشكل های مستقل كارگری ،مشاركت هر چه بیشتری داشته باش .
ب ی وسیله و بار دیگر ما مهم یرین خواست ها ،مواضت و مسائل اساسی كارگران در سال  10را در  01ب اعهالم داشهته و از كهارگران
میخواهیم مضمون این ب ه ها را به هر طریق كه میتوان در میان دیگر همكاران و كارگران م تشر ،یوزیت و یكثیر ك ه و یها در انتقهال
آنها به صورت شفاهی و دهان به دهان بكوش .

مهمیرین خواستهها و مواضت كارگران ایران در سال 10
-0اخراج و بی ارسازی کارگرا ن که به دلیل ان اختن بار بلران سرمایه داری بر دو

کارگران است ،بهیش از هیش در حهال اجراسهت.

الزم است کارگران بر علیه اخراج هم اران خود دست به اعتراض بدن ه  .کهارگران اخراجهی نیهد الزم اسهت یها اعتراضهات و یجم هات
خود را به صورت هر چه جم ی یر و متل انه به یش ببرن .اعتراضات آیهی کهارگران بی هار نبایه بهه صهورت شورشههای بهی هه ب و
کههور خایمههه یاب ه  .بل ههه بای ه بهها اق ه امات ه فم ه و جم ههی و برنامههه ریههدی ش ه ه و بهها ایلههاد و سههازمانیابی هههر چههه بیشههتر ،اعتراضههات را
هشیارانه به سوی یقویت سازمانیابی و اعمال فشار جم ی علیه سرمایه داری به یش برد.
 -2ی یین ح اقل دستمدد كارگران با ارقامی بسیار ایین یر از خط فقر و با افدایشی م هادل كمتهر از یهك سهوم نهرو واق هی یهورم ،چیهدی
جد فالكت و ب بختی بیشتر برای كارگران ،یش ی استثمار آنان و یضمین سهودهای سهرمایهداران در هی نخواهه داشهت .مها خواههان ایهن
هستیم كه كهارگران بها اعتراضهات و اقه امات سهازمانیافته و از طریهق اعهالم نمای ه گان واق هی و یشهكلهای مسهتقل كهارگری در راسهتای
افدایش هر چه بیشتر دستمدد خود مبارزه ك .
-9حذب یارانهها ،یاخت و یاز و استثمار مضاعف یوسط شركتهای یمانكهاری و كارههای بها قهرارداد موقهت ،كارههای به ون قهرارداد ،
یغییرات در قانون كار برای یضمین م افت بیشتر سهرمایهداران و اسهتثمار بیشهتر كهارگران  ،عه م برخهورداری یمهام كهارگران از بیمهه و
ناكار بودن موارد وششهی بیمهه در زمی هههای بیمهه بیكهاری ،درمهان و غیهره ،همهه و همهه از نشهانههای بیحقهوقی مفرطهی اسهت كهه بهر
كارگران ایران میرود .ما ضمن ملكوم نمهودن ادامهه ایهن مهوارد ،خواههان اعتراضهات سهازمانیافته كهارگران بهرای از بهین بهردن ایهن
موارد هستیم.
 -4ما ضمن حمایت از م افت كارگران مهاجر در ایران ،خود را بخشی از ج بش جهانی طبقه ی كارگر دانسته و الزم میدانیم دربهارهی
مبارزات جاری در دیگر نقاط جهان اعالم ك یم كه  :مبارزات ض دیكتایوری مردم در كشورهای عربی و شمال افریقا بای با ایهن اصهل
مهم آمیخته شود كه برای سوق دادن مبارزات به نفت مطالبات طبقایی و جلوگیری و یها مبهارزه علیهه حكمرانهی یوسهط اشهكال ج یه ی از
سرمایهداری ،و برای به دست آوردن ههر درجههی بیشهتر از آزادیههای اجتمهاعی وسیاسهی و نیهد كسهب مطالبهات اقتصهادی و م یشهتی،
الزم اسههت مبههارزات بهها افههدایش هههر چههه بیشههتر و شههكل گیههری اشههكال الزم سههازمانیابی طبقههایی و كههارگری و بهها یقابههل هههر چههه بیشههتر بهها
جریانات سرمایه داری انجام ذیرد.
همچ ین مها از ضهمن حمایهت و یلسهین مبهارزات ضه سهرمایه داری در امریكها و ارو ها  ،از جملهه ج هبش اشهغال وال اسهتریت و ج هبش
 %11و نیههد اعتصههابات عمههومی كههارگران در كشههورهای ارو ههایی ،یاكی ه مههیك یم كههه طبقههه ی كههارگر در ایههن كشههورها بای ه در خههالل
اعتراضههات خههود بههه افههدایش درجههه ی سههازمانیابی و یشههكلیابی رادیكههال خههود و ایجههاد و یهها یقویههت سههازمان ههها و احههدا كههارگری خههود
بپردازن یا بتوان هرچه بیشتر مهر طبقایی خود را بر روی این مبارزات و اعتراضات بدن .
 -5ما یگانه راه بهبود در وض یت م یشتی -اقتصادی كارگران و كسب هر درجه بیشتر از آزادیههای سیاسهی و اجتمهاعی را در یقویهت
آگاهی طبقایی و افدایش یوان سازمانیابی و یشكل یابی كارگران می انیم .ایجهاد یشهكلهای مسهتقل از دولهت و كارفرماهها و خودسهاخته و

طبقایی كارگری حق مسلم ماست و ما برای ایجاد آن از دولت اجازه نمیخواهیم بلكه دولت ی ها وظیفه ی ثبت یشكلهای مستقل ما را بهر
عه ه دارد.
 -6اعتراض و اعتصا  ،حق یشكل ،یلد  ،آزادی بیان و قلم و مطبوعات ،آزادی ف الیتهای اجتماعی و سیاسی ،حق مسلم ماسهت .مها
ی اوم اجرای حكم اع ام ،ی قیب قضایی ،اخراج ،یه ی و زن انی كردن ف الین اجتماعی را ملكوم كرده و خواستار آزادی بی قی و شرط
ف الین كارگری از جمله رضا شهابی ،رسول ب اقی ،علهی نجهایی ،به هام ابهراهیم زاده ،عب الرضها ق بهری ،شهاهرو زمهانی ،علهی اخهوان،
مه ی فرحی شان ید ،ملم جراحی و دیگر كارگران و ف الین كارگری هستیم.
 -1ما بر لدوم ایلاد و همبستگی بخشهای مختلف طبقه ی كارگر اعم از كارگران بخش ص ت ،خ مات ،م ه ن ،كشهاورزی ،حمهل و
نقهل ،م لمههان ،رسههتاران و سهایر بخشهههای طبقههه ی كهارگر یاكیه میك ههیم .همچ هین مهها ضههمن حمایهت از مطالبههات بازنشسههتگان ،خواهههان
ادارهی سازمان یامین اجتماعی به دست نمای گان م تخب كارگری و نمای گان یشكلهای مستقل كارگری هستیم.
 -8كار كودكان فارغ از ملیت ،قومیت ،نژاد و مهذهب بایه مم هو شهمرده شه ه و آمهوز

رایگهان بهرای همههی كودكهان( افهراد زیهر 08

سال) بای اجباری شمرده شود .همچ ین یب یضهای آشكاری كه در مورد زنان از جمله در زمی ههای اقتصادی -اجتمهاعی میهرود ،و از
جمله نابرابری هایی كه در مورد زنان كارگر در ملیطهای كار و در قوانین كار وجهود دارد ملكهوم اسهت .مها ضهمن حمایهت از ف هالین
ج بش لغو كار كود  ،ف الین ج بش زنان و دیگر ج بشهای اجتماعی از جمله ج بش دانشجویی ،خود را متل آنان میدانیم.
 -1روز جهانی كارگر ،اول ماه مه ،بای ی طیل رسمی شمرده شود و هرگونه مم وعیت برگداری مراسم در این روز ملغی گردد.
 -01ما كارگران ایران خود را بخشی از ج بش جهانی طبقهی كارگر و دارای م افت مشتر با آنهان و كهل طبقهه ی كهارگر را در یضهاد
و نهدا بها طبقههی جههانی سهرمایهداری میه انیم .مها كهارگران ،هرگونهه یه یه و یلهریم اقتصهادی و ج هو افهروزی یوسهط سههرمایه داری
آمریكا و ارو ا و دیگر كشورهای سرمایه داری و هرگونه بهانه سازی برای ج و و یلریم و به م ظور رفت بلران و كسب بهانه بهرای
سركو داخلی از سوی دولت ایران را كه همگی ی ها فقهر وفالكهت بهرای كهارگران ایهران و جههان بهه وجهود میهآورد را ملكهوم میك هیم.
كارگران ایران و جهان ،در این ج وها طرب هیچ ك ام از دولتهای سرمایهداری چه داخلی و چه خارجی نخواه بود.

زن ه باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
یش به سوی یقویت سازمانیابی و یش ل یابی کارگری
شورای برگداری مراسم روز جهانی كارگر  - 10بیانیه شماره 2
یكش به  01 -اردیبهشت 0910
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بیانیه شماره  3شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر سال 11
گزارش ،تحلیل مختدر و توضیحی در باا ابعاد و اشكال مراسم های مختلف
سال  :11سال تقویت داخلی و جهانی سازمانیابی و همبستگی كارگری

روز جهانی كارگر امسال ،اول ماه مه سال  ،2102مطهابق بها  02اردیبهشهت سهال  ،10شهاه رشه كمهی و كیفهی برگهداری مراسهمهای
مختلف در نقاط مختلف بودیم .كارگران در ای جا و آنجا بیشتر و بیشتر به این موضو

ی میبرن كه برای مقابلهه بها وضه یت جانفرسهای

اقتصادی-سیاسی -اجتماعی ای كه سرمایه داری به آنها یلمیل میك چاره ای جد اعتراض و سازمان هی نیروی جم ی شهان ن ارنه  .بهه
همین م ظور ،روز جهانی كارگر فرصتی م اسب برای یرییب دادن اشكال مختلفی از اعتراض ،و نید مشق ایلهاد و همبسهتگی در میهان
كارگران و ف االن كارگری ش ه است.
با شت سر گذاشتن اول ماه مه در سال های گذشته ،به ویژه مشاه ایی كه از سهال ههای  81 ،88و  11بهه دسهت آمه ه اسهت مهیبی یم كهه
ی و در اشكال برگداری مراسمهای روز جهانی كارگر سال  ،10گستردگی و افدایش كمهی آنهها ،بازیها ده ه ه ی وضه یت ج یه ی از
مبارزه در ج بش كارگری است.
كارگران ،ب ا به ضرورت اوضا شان و در نتیجه ی مجموعهه شهرایط جهاری ،م تظهر اعهالم و اقه ام یهك یها چ ه یشهكل و یها نههاد خها
نمیمان  .ف الین و هسته های مختلف كارگری در جاهای مختلف دست ان ركار سازمان هی برای برگهداری مراسهم ههای اول مهاه مهه بهه
مثابه روزی برای اعالم مواضت ،اعتراض ،بل و یبادل نظر و نشان دادن یوان ایلاد و قه رت طبقهایی خهود شه ه انه  .طب ها ایهن اقه ام،
صرفا به روز جهانی كارگر ،ختم نخواه ش  .این ف الین و هسته های كارگری ،یش از این روز ،زمی ه ای عی ی از سازمان هی و كهار
ف االنه داشته ان و ب از آن نیهد ،یوسهط آنهها رونه سهازمان هی نیهروی جم هی ،مت اسهب بها سهطح مبهارزه و آگهاهی طبقهایی بهرای كسهب
مطالبات كارگری ،ادامه خواه یافت .ف الین كارگری و یشكل هایی كه در سال های گذشته مسوولیت اعهالم مواضهت و ایلهاد عمهل  -در
ح یوان و اب اد واق ی خود -را بر عه ه داشته ان نید ،بای بتوان با مشاه ه و یللیلی واق هی ،بهه سهرعت ،خهود را بهرای سهازمان هی و
یشكل یابی كارگری برای حوزه های كارگری مخاطب و مریبط خود و به ویژه در سطح ب نه ی كارگری و در میان بخهش ههای مختلهف
طبقههه ی كههارگر ،آمههاده و بههاز-سههازمان هی ك ه  .هههر یههاخیری در ایههن زمی ههه ،ی ههها ،عرصههه را بههرای یسههلط بیشههتر جریانههات و گرایشههات
سرمایهدارانه و راست خالی میك .
شورای برگداری مراسم روز جهانی كارگر سال  ، 10ضهمن یاییه و حمایهت از دیگهر اعهالم نظهرات و بیهان مواضهت در بخهش رادیكهال
ج بش كارگری ،باورها ،انگیده و انرژی خود را در این زمی ه به كار بست یا مراسم های روز جهانی كهارگر ( یها آنجها كهه مها یوانسهتیم
نقشی خط ده ه ،هماه و ك ه و موثر ایفا ك یم) هرچه بیشتر و متل انه یر برگدار شود .مها بیشهترین یهال

خهود را صهرب یوضهیح و

یصریح و نشر و یبلیغ این نكته كردیم كه  :كارگران برای كسب هر چه بیشتر مطالبات اقتصهادی-سیاسهی-اجتمهاعی خهود الزم اسهت كهه
به یقویت اشكال الزم سازمانیابی و یشكل یابی كارگری و یقویت همبستگی داخلی و جهانی كارگری بپردازن .
در ادامه ی این بیانیه ،مها گهدار

ههای مراسهمهای مختلهف روز جههانی كهارگر را در دو بخهش بهه عمهوم كهارگران ،ف هالین و یشهكلها،

ملافل ،هستهها ،جریانات و نهاد و رسانه های ف ال در عرصه ی مبارزه ی طبقایی ارائه می هیم.
بخش اول ،غالبا گدارشایی است كه یشتر ،برنامه و قص برگداری آنها ،از سهوی كهارگران بهه مها اطهال داده شه ه و ب ه از برگهداری
نید انجام و كیفت برگداری مراسم ها ،از سوی آنها برای ما ارسال ش ه است.
همچ ین در این بخش ،هست مواردی كه ب ون ای كه ما اطال قبلی از آنها داشته باشیم ،ی از برگهداری مراسهم ،گهدار

آنهها بهرای مها

ارسال ش ه است.
بخش دوم ،گدار

مراسم هایی است كه مستقیما به این شورا اطال داده نش ه و ما ی ها از ملل انتشار عمهومی ایهن گهدار

هها ،یوسهط

یشكل های كارگری دیگر ،آنها را برداشت كرده و در این بیانیه میآوریم.
یوضیح ضروری دیگر این است كه كارگران بر حسب وض یت و شرایط خود روزهای متفاویی را برای برگداری مراسم خود انتخها
كرده ان  .البته ی اد زیادی از مراسم ها در روز دوش به  00اردیبهشت و بیشترین ی اد آن در روز سه ش به 02 ،اردیبهشت ،مطابق بها
اول ماه مه برگدار ش ه است.
بخش اول

اخبار و گدارشات اختصاصی شورای برگداری در مورد مراسم های روز جههانی كهارگر در نقهاط مختلهف كهه یوسهط كهارگران بهه ایهن
شورا واصل ش ه است.
قابل ذكر است كه اكثر اق امات در روز سه ش به  02اردیبهشت انجام گرفته و ب ضهی از مراسهم هها از جملهه صه ودهای كهارگری ،نیهد
در روز دوش به انجام گرفته است.
یهران :زن ان اوین  :گدار

ارسالی به این شورا حاكی از آن است كه :جم ی از زن انیان ملبوس در ب  951زن ان اوین ،كه برنامهه

های مفصلی برای برگداری روز جهانی كارگر داشت با وجود فشار و یه ی ماموران بهه اجهرای هرآنچهه از برنامهه ههای مه نظهر ،كهه
ممكن بود رداخت  .قابل ذكر است كه مامورین زن ان در روزهای قبل با یور
ی روز جهانی كارگر را جمت آوری كردن ونید یال

به این ب  ،نوشتهجات و ویژه نامه ی یهیهه شه ه دربهاره

نمودن با اعمال فشار و یه ی برخی از زن انیان به ارسال آنها بهه ب ه  211سه ی

در متوقف كردن این كارگران ك  .برنامه های این زن انیان عبارت بود از خوان ن مقاالیی درباره ی یاریخچهه ی روز جههانی كهارگر،
چ سرود و برنامه ی موسیقی ،سرود همبستگی جهانی كارگران -سرود انترناسیونال -و یوزیت كیك و شیر در میان زن انیان .
جم ی از كارگران عسلویه ،ك گهان ،تروشهیمی ههای ماهشههر ،االیشهگاه الوان و ب ه رعباس :همگهی ب ها بهه دعهوت جم هی از كهارگران
م طقه ی عسلویه و ك گهان در یكهی از كمها ههای كهارگری ایهن م طقهه گهرد ههم آم نه و مشهتركا اقه ام بهه برگهداری مراسهم روز جههانی
كارگر كردن .
در این مراسم یكی از كارگران ب از اعالم یك دقیقه سكوت به یادبود كارگران مبارز ،سخ انی ایراد كرد.
در این نشست عالوه بر گفتگو درباره ی مسائل مشتر كاری و ف الیت ،به شهرایط جهاری و اوضها م یشهتی كهارگران اعتهراض شه و
در این مورد صلبت هایی انجام گرفت .همچ ین یك اعتراض به ف الین و یشكل های كارگری ایراد ش كه چرا نتوانسته ان یهك بیانیهه یها
قط امه ی مشتر صادر ك .
در این مراسم ،قط امه ی مشتر كمیته هماه گی برای كمك به ایجاد یشهكل ههای كهارگری-كمیتهه یگیهری ایجهاد یشهكل ههای كهارگری-
انجمن ص فی كارگران برق و فلدكار كرمانشاه و همچ ین بیانیه ی شورای برگداری مراسم روز جهانی كارگر  10قرائهت شه  .یكهی از
كارگران نید قط امه ی ایلادیه آزاد كارگران ایران را قرائت كرد.
یهران  :مراسم خانه ی كارگر در روز دوش به :مراسم فرمایشی برگدار ش ه در روز دوش به یوسط خانه ی كارگر به مللی بهرای یبلیهغ
انتخابایی و ادامه ی فریبكاری این یشكل ض كارگری ب ل ش  .ی ی چ ه از اعضهای یشهكل ههای مسهتقل یهال

نمودنه یها بها خهش نوشهته

های خود ،در ح یوان به طر ش ار ها و مطالبات مستقل كارگری بپردازن .
مشه  :كارگران خبازی های این شهر اعالم كرده ان كه امكان ص ور یك بیانیه ی مشتر نبوده اما در م هاطق و در مله وده ی خیابهان
های یش گفته ش ه ( در بیانیه  2این شورا ) راس ساعت مقرر (  01صبح ) دست از كار كشهی ه انه  .ایهن كهارگران اعهالم كهرده انه كهه
ب ون هیچ مشكلی این اق امشان یش رفته است و مشكلی اعم از ام یتی و یا برخورد دیگری ایفاق نیافتاده است.
حاجی آبهاد  ( :جم هی از كهارگران كارخانجهات سه وبری بهین یههران-قهم) ،عصهر روز دوشه به ها از ای كهه دسهت از كهار كشهی ن  ،در
ورودی شهر یجمت كرده و در مورد مسائل كاری و مشكالیشان با هم به بل و گفتگو رداخت .
االیشگاه یبرید  :در موع ساعت نهار ،بیانیه شورای برگداری و نیهد قط امهه ی مشهتر كمیتهه همهاه گی بهرای كمهك بهه ایجهاد یشهكل
های كارگری-كمیته یگیری ایجاد یشكل های كارگری -انجمن صه فی كهارگران بهرق و فلدكهار كرمانشهاه كهه یوسهط جم هی از كهارگران
یكثیر ش ه بود در میان كارگران دست به دست ش .
شهر صه تی البهرز  :در اكثهر كارخانهه ههای ایهن شههر  ،كهارگران بهه مه ت  01دقیقهه دسهت از كهار كشهی ن و در مهورد روز جههانی
كارگر ،و مسائل خود با هم به گفتگو رداخت  .در یكی از این كارخانه ها ،كارفرما به خاطر  01دقیقه متوقهف كهردن كهار ،بها كهارگران
درگیر ش  .این مساله شكلی ج ی به خود نگرفت و فیصله یافت.
شهر ص تی كاوه  :كارگران در اكثر كارخانجات این شهر به م ت  01دقیقهه دسهت از كهار كشهی ه و ضهمن صهلبت در بهاره ی اول
مه مه ،به بل و یبادل نظر درباره ی مسائل كاری خود رداخت .

فوالد مباركه و ذو آهن اصفهان  :جم ی از كارگران ایهن كارخانجهات بهه م اسهبت روز جههانی كهارگر اقه ام بهه صه ود بهه قلهه كهركا
كردن  .در این ص ود ضمن گرامی اشت روز جهانی كارگر و خوان ن سرودهای مت اسب با این روز ،برای اعالم همبستگی با كهارگران
مبارز ،یصاویری از دو ف ال كارگری درب رضا شهابی و علیرضا اخوان را برفراز قله ی كركا به اهتداز درآوردن .
كارخانجات كاشی و سرامیك یدد  :جم ی از كارگران این كارخانجات به م اسبت اول ماه مه اقه ام بهه صه ود بهه قلهه ی شهیركوه كردنه .
سرودخوانی و بل و گفتگو و به اهتداز درآوردن یصاویر رضا شهابی و علیرضا اخوان از اق امات این كارگران بود.
كههارگران السههتیك دنهها و مخههابرات راه دور شههیراز  :صه ود مشههتر بههه قلههه ی دنهها ،سههرودخوانی ،گرامی اشههت روز جهههانی كههارگر و بههه
اهتداز در آوردن یصاویر رضا شهابی كارگر مبارز و علیرضا اخوان ف ال كارگری درب .
شهر ص تی ارگ ج ی بم ،برگداری مراسم و اعالم حمایت از رضها شههابی – شههر صه تی م طقهه ی آزاد چابههار ،دسهت از كهار
كشی ن به م ت  0ساعت و اعالم حمایهت از كهارگران مبهارز  :ب ها بهه گدارشهات واصهله اقه امات از هیش برنامهه ریهدی شه ه در ایهن دو
ناحیه به انجام رسی ه .اما گدار

جدئی از مراسم های این كارگران ه وز واصل نش ه است.

سقد مراسم اول :جم ی از كارگران ،ف الین كارگری و اعضای خانواده های آنها با حضور در می ان كارگر این شههر بهه بدرگ اشهت 0
مه رداخت  .خش شیری ی و یبریك این روز و صلبت های ملمود صاللی از ف الین كارگری و از اعضای كمیتهه همهاه گی ،از جملهه
اق امات این مراسم بوده است.
سقد مراسم دوم  :جم ی از ف الین كارگری با حضور در مراسم فرمایش دولتی در ملل سالن ارشاد یال

در بیان خواسته ههای مسهتقل

كارگری كردن .
سقد مراسم سوم  :حضور جم ی از كارگران در ملل س یكای كارگران خباز سقد.
بل و گفتگو و صلبت های جالل حسی ی از اعضای كمیته هماه گی ،ازجمله اق امات آنها بوده است.
بخش دوم
مراسم هایی كه گدار

آنها از طریق دیگر م ابت م تشر ش ه است:

س ج  :مراسم باشكوه روز جهانی كارگر در روز سه ش به و در س ج ،از باشكوه یرین مراسم های امسال بوده است .كمیته برگداری
ایهن مراسهم كهه مركهب ا ز جمهت هها و یشهكل ههایی همچهون كمیتهه همهاه گی بهرای كمهك بهه ایجهاد یشهكل ههای كهارگری ،جم هی از ف هالین
كههارگری شههورایی س ه ج  ،جم ههی از كههارگران بیكههار س ه ج ،ایلادیههه آزاد كههارگران ایههران و جم ههی از ف ههالین آزاد كههارگری بههود بهها
فراخوان و قط امهه ی ویهژه خهود مراسهم امسهال را برگهدار نمهود .بها وجهود حضهور انبهوه مهاموران ام یتهی جمهت زیهادی از كهارگران و
ف االن كارگری و عموم مردم كه ی ادشان بیش از چ ص نفر بوده است به خیابان آم ه و كاغذ نوشته های خود را بر دست گرفت .
گدار

های رسی ه به این شورا حاكی از دستگیری ح ود  4نفر از شركت ك گان یوسط ماموران ام یتی است.

دماونهه  1 :اردیبهشههت ،جم ههی از كههارگران فصههلی و صهه تی در مللههه احمهه آبههاد ایههن شهههر مراسههم برگههدار كردنهه  .قرائههت سههرود
انترناسیونال ( سهرود همبسهتگی كهارگران جههان) ،یهك دقیقهه سهكوت بها احتهرام و بهه یهاد جانباختگهان راه آزادی و برابهری .قرائهت بیانیهه
شماره  0شورای برگداری مراسم روز جهانی كارگر یوسط یك كارگر زن و ایراد سخ رانی یوسط وی .سپا سهخ رانی ،اعهالم حمایهت
از كارگران درب

در این گدار

اعالم ش ه كه ی اد شركت ك گان در مراسم ،بیشتر از سالهای یش اعالم ش ه است.

یهران ،كارگران باربر  :بیش از  51ین از كارگران باربر مهاجر و شهاغل در یههران ،روز دوشه به  00اردیبهشهت سهاعت  5.5عصهر
در ار سردار در م طقه كن یهران گرد هم آم ن و با خوان ن مقهاالت مهریبط بها مسهائل كهارگری و خهش شهیری ی بهه بدرگ اشهت روز
جهانی كارگر رداخت .
اش ه ویه  :دوش ه به  00اردیبهشههت .مراسههم بهها حضههور جم ههی از كههارگران و ف ههالین كههارگری برگههدار ش ه  .برنامههه ههها عبههارت بههود از :
سخ رانی یكی از اعضای كمیته هماه گی درباره یاریخچه ج بش كهارگری و وضه یت ك هونی .سهخ رانی یكهی دیگهر از شهركت ك ه گان
درباره ی اوضا سخت م یشتی كارگران ،ش رخوانی و دكلمه و سرود و خش شیری ی و یبریك روز جهانی كارگر.

مهاباد  :ساعت  9عصر روز  02اردیبهشت .با حضور جم ی از اعضای كمیته همهاه گی و دیگهر ف هالین و كهارگران.برنامهه هها شهامل
سرود انترناسیونال ،یك دقیقه سكوت به احترام جانباختگان راه مبارزه ی طبقایی ،سخ رانی واح سی ه و یوسف آ خرابات از اعضهای
كمیته هماه گی  ،ش ر خوانی و قرائت قط امه ی مشتر كمیته هماه گی برای كمك به ایجاد یشكل های كارگری-كمیتهه یگیهری ایجهاد
یشكل های كارگری -انجمن ص فی كارگران برق و فلدكار كرمانشاه.
اوه :جم ی از ف الین كارگری در روز  6اردیبهشت اق ام به بر ایی بدرگ اشت  0مهه كردنه  .سهرود انترناسهیونال ،یهك دقیقهه سهكوت بهه
یاد جانباختگان آزادی و برابری ،ش رخوانی و سخ رانی و قرائت قط امه ای كه یوسط خودشان یهیه ش ه بود از جمله برنامه های آنهان
بوده است.
زن ه ان مركههدی یبریههد :برگههداری مراسههم اول مههاه مههه در ب ه  05متههادون در زن ه ان یبریههد ،خههش شههیری ی و بل ه و گفتگههو دربههاره ی
یاریخچه و موضوعات مربوط به روز جهانی كارگر و مسائل كارگری .این مراسم مورد استقبال سایر زن انیان قرار گرفته است.
كامیاران مراسم اول  :بهه همهت كمیتهه برگهدار ك ه ه ،مراسهمی در روز  8اردیبهشهت برگهدار شه  .جم هی از كهارگران ،اعضهای كمیتهه
هماه گی برای كمك به ایجاد یشكل های كارگری و خانواده های آنهها در مراسهم شهركت كردنه  .سهرود انترناسهیونال ،یهك دقیقهه سهكوت،
ش ر خوانی و سخ رانی و بل در مورد مسائل ایران و جهان و قرائت قط امه ی كمیته برگداری كامیهاران از جملهه برنامهه ههای آنهها
بوده است.
كامیاران مراسم دوم  :به همت و با حضور ی ادی از ف هالین كهارگری مراسهمی در روز سهه شه به در كامیهاران برگهدار شه  .جم هی از
كارگران ،ف االن كارگری و اعضای خانواده های آنها در این مراسم شركت كردن .
بانه  :در روز  8اردیبهشت ع ه ای از كارگران و اعضای خهانواده هایشهان ،مراسهمی ،شهامل برنامهه ههای زیهر برگهدار كردنه  :سهرود
انترناسیونال ،یك دقیقه سكوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری ،سخ رانی و بل درباره ی دستمدد ههای بسهیار هایین ی یهین شه ه
برای كارگران و قرائت قط امه  04ماده ای كه یوسط خود این ف الین یهیه ش ه بود.
و...

....................................................................
قط ا مراسم ها و برنامه های دیگری نید در روز جهانی كارگر سال  10برگدار ش ه كه یا للظهه ی انتشهار ایهن بیانیهه ،گدارشهی از آن
ندد شورای برگداری مراسم روز جهانی كارگر ،موجود نیست.
ما بار دیگر با یبریك یروزی های ج بش كارگری در روز جههانی كهارگر امسهال ،افهدایش كمهی و كیفهی گهروه هها و ملهافلی از ف هالین
كارگری كه در نقاط مختلف كشور ،كه وارد به عرصه ی یقویت سازمان هی و یشكل یابی كارگری ش ه ان را مهورد یاییه و یاكیه قهرار
می هیم .ما همچ ین ،از عموم كارگران ،ف الین كارگری ،یشكل های مستقل ج بش كارگری ،رسهانه هها و نههاد هها و جریانهایی كهه در راه
مبارزه ی طبقایی و افدایش یوان سازمانیابی و یشكل یابی برای كسب مطالبات كارگری و حركت به سوی ملهو م اسهبات سهرمایه داری
ف الیت میك

میخواهیم كه هر روزه و بهه طهرق و اشهكال مختلهف و م اسهب ،در یوضهیح و یشهریح نظهری و نیهد بسهط و اجهرای عملهی

مواضت و دی گاه هایی كه در ب های  01گانه ،یوسط این شورا جمت ب ی و اعالم ش ه ،بكوش .

مهمترین خواستهها و مواضع كارگران ایران در سال 11
-0اخراج و بی ارسازی کارگران که به دلیل ان اختن بار بلران سرمایه داری بر دو

کارگران است ،بهیش از هیش در حهال اجراسهت.

الزم است کارگران بر علیه اخراج هم اران خود دست به اعتراض بدن ه  .کهارگران اخراجهی نیهد الزم اسهت یها اعتراضهات و یجم هات
خود را به صورت هر چه جم ی یر و متل انه به یش ببرن .اعتراضات آیهی کهارگران بی هار نبایه بهه صهورت شورشههای بهی هه ب و

کههور خایمههه یاب ه  .بل ههه بای ه بهها اق ه امات ه فم ه و جم ههی و برنامههه ریههدی ش ه ه و بهها ایلههاد و سههازمانیابی هههر چههه بیشههتر ،اعتراضههات را
هشیارانه به سوی یقویت سازمانیابی و اعمال فشار جم ی علیه سرمایه داری به یش برد.
 -2ی یین ح اقل دستمدد كارگران با ارقامی بسیار ایین یر از خط فقر و با افدایشی م هادل كمتهر از یهك سهوم نهرو واق هی یهورم ،چیهدی
جد فالكت و ب بختی بیشتر برای كارگران ،یش ی استثمار آنان و یضمین سهودهای سهرمایهداران در هی نخواهه داشهت .مها خواههان ایهن
هستیم كه كهارگران بها اعتراضهات و اقه امات سهازمانیافته و از طریهق اعهالم نمای ه گان واق هی و یشهكلهای مسهتقل كهارگری در راسهتای
افدایش هر چه بیشتر دستمدد خود مبارزه ك .
-9حذب یارانهها ،یاخت و یاز و استثمار مضاعف یوسط شركتهای یمانكهاری و كارههای بها قهرارداد موقهت ،كارههای به ون قهرارداد ،
یغییرات در قانون كار برای یضمین م افت بیشتر سهرمایهداران و اسهتثمار بیشهتر كهارگران  ،عه م برخهورداری یمهام كهارگران از بیمهه و
ناكار بودن موارد وششهی بیمهه در زمی هههای بیمهه بیكهاری ،درمهان و غیهره ،همهه و همهه از نشهانههای بیحقهوقی مفرطهی اسهت كهه بهر
كارگران ایران میرود .ما ضمن ملكوم نمهودن ادامهه ایهن مهوارد ،خواههان اعتراضهات سهازمانیافته كهارگران بهرای از بهین بهردن ایهن
موارد هستیم.
 -4ما ضمن حمایت از م افت كارگران مهاجر در ایران ،خود را بخشی از ج بش جهانی طبقه ی كارگر دانسته و الزم میدانیم دربهارهی
مبارزات جاری در دیگر نقاط جهان اعالم ك یم كه  :مبارزات ض دیكتایوری مردم در كشورهای عربی و شمال افریقا بای با ایهن اصهل
مهم آمیخته شود كه برای سوق دادن مبارزات به نفت مطالبات طبقایی و جلوگیری و یها مبهارزه علیهه حكمرانهی یوسهط اشهكال ج یه ی از
سرمایهداری ،و برای به دست آوردن ههر درجههی بیشهتر از آزادیههای اجتمهاعی وسیاسهی و نیهد كسهب مطالبهات اقتصهادی و م یشهتی،
الزم اسههت مبههارزات بهها افههدایش هههر چههه بیشههتر و شههكل گیههری اشههكال الزم سههازمانیابی طبقههایی و كههارگری و بهها یقابههل هههر چههه بیشههتر بهها
جریانات سرمایه داری انجام ذیرد.
همچ ین مها از ضهمن حمایهت و یلسهین مبهارزات ضه سهرمایه داری در امریكها و ارو ها  ،از جملهه ج هبش اشهغال وال اسهتریت و ج هبش
 %11و نیههد اعتصههابات عمههومی كههارگران در كشههورهای ارو ههایی ،یاكی ه مههیك یم كههه طبقههه ی كههارگر در ایههن كشههورها بای ه در خههالل
اعتراضههات خههود بههه افههدایش درجههه ی سههازمانیابی و یشههكلیابی رادیكههال خههود و ایجههاد و یهها یقویههت سههازمان ههها و احههدا كههارگری خههود
بپردازن یا بتوان هرچه بیشتر مهر طبقایی خود را بر روی این مبارزات و اعتراضات بدن .
 -5ما یگانه راه بهبود در وض یت م یشتی -اقتصادی كارگران و كسب هر درجه بیشتر از آزادیههای سیاسهی و اجتمهاعی را در یقویهت
آگاهی طبقایی و افدایش یوان سازمانیابی و یشكل یابی كارگران می انیم .ایجهاد یشهكلهای مسهتقل از دولهت و كارفرماهها و خودسهاخته و
طبقایی كارگری حق مسلم ماست و ما برای ایجاد آن از دولت اجازه نمیخواهیم بلكه دولت ی ها وظیفه ی ثبت یشكلهای مستقل ما را بهر
عه ه دارد.
 -6اعتراض و اعتصا  ،حق یشكل ،یلد  ،آزادی بیان و قلم و مطبوعات ،آزادی ف الیتهای اجتماعی و سیاسی ،حق مسلم ماسهت .مها
ی اوم اجرای حكم اع ام ،ی قیب قضایی ،اخراج ،یه ی و زن انی كردن ف الین اجتماعی را ملكوم كرده و خواستار آزادی بی قی و شرط
ف الین كارگری از جمله رضا شهابی ،رسول ب اقی ،علهی نجهایی ،به هام ابهراهیم زاده ،عب الرضها ق بهری ،شهاهرو زمهانی ،علهی اخهوان،
مه ی فرحی شان ید ،ملم جراحی و دیگر كارگران و ف الین كارگری هستیم.
 -1ما بر لدوم ایلاد و همبستگی بخشهای مختلف طبقه ی كارگر اعم از كارگران بخش صه ت ،خه مات ،م ه ن ،كشهاورزی ،حمهل و
نقهل ،م لمههان ،رسههتاران و سهایر بخشهههای طبقههه ی كهارگر یاكیه میك ههیم .همچ هین مهها ضههمن حمایهت از مطالبههات بازنشسههتگان ،خواهههان
ادارهی سازمان یامین اجتماعی به دست نمای گان م تخب كارگری و نمای گان یشكلهای مستقل كارگری هستیم.
 -8كار كودكان فارغ از ملیت ،قومیت ،نژاد و مهذهب بایه مم هو شهمرده شه ه و آمهوز

رایگهان بهرای همههی كودكهان( افهراد زیهر 08

سال) بای اجباری شمرده شود .همچ ین یب یضهای آشكاری كه در مورد زنان از جمله در زمی ههای اقتصادی -اجتمهاعی میهرود ،و از
جمله نابرابری هایی كه در مورد زنان كارگر در ملیطهای كار و در قوانین كار وجهود دارد ملكهوم اسهت .مها ضهمن حمایهت از ف هالین
ج بش لغو كار كود  ،ف الین ج بش زنان و دیگر ج بشهای اجتماعی از جمله ج بش دانشجویی ،خود را متل آنان میدانیم.

 -1روز جهانی كارگر ،اول ماه مه ،بای ی طیل رسمی شمرده شود و هرگونه مم وعیت برگداری مراسم در این روز ملغی گردد.
 -01ما كارگران ایران خود را بخشی از ج بش جهانی طبقهی كارگر و دارای م افت مشتر با آنان و كل طبقه ی كارگر را در یضهاد و
ندا با طبقهی جهانی سرمایهداری می انیم .ما كارگران ،هرگونه یه ی و یلریم اقتصادی و ج و افهروزی یوسهط سهرمایه داری آمریكها
و ارو هها و دیگههر كشههورهای سههرمایه داری و هرگونههه بهانههه سههازی بههرای ج ههو و یلههریم و بههه م ظههور رفههت بلههران و كسههب بهانههه بههرای
سركو داخلی از سوی دولت ایران را كه همگی ی ها فقهر وفالكهت بهرای كهارگران ایهران و جههان بهه وجهود میهآورد را ملكهوم میك هیم.
كارگران ایران و جهان ،در این ج وها طرب هیچ ك ام از دولتهای سرمایهداری چه داخلی و چه خارجی نخواه بود.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
پیش به سوی تقویت سازمانیابی و تشکل یابی کارگری
شورای برگداری مراسم روز جهانی كارگر  - 10بیانیه شماره 9
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