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  فرانسه صدای آلمان، راديو فردا، بی بی سی و راديواز ايران اول ماه مه اخبار 
   

مجموعه  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه                 
  

                                           
  بار از برگزاری مراسم روز کارگر در تهران جلوگيری خشونت

مراسمی که قرار بود به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر در تهران 

ی نيروهای انتظامی و نيروهای امنيتی لباس  ملهبرگزار شود، پيش از آغاز با ح

  . چندين نفر حين اين حمله دستگير شدند. شخصی روبرو شد

ی کارگران دعوت به شرکت  ای از همه  نهاد کارگری ايران با انتشار اطالعيه٩

  در) اول ماه مه/  ارديبهشت ١١(در مراسم روز جهانی کارگر در روز جمعه 

  : نهاد کارگری ياد شده عبارتند از٩. ده بودندی تهران کر پارک الله  رانهدر ت     ٢٠٠۶تظاهرات اول ماه مه سال  

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد 

کارگران ايران، هيأت مؤسس بازگشايی کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته 

های کارگری، شورای  شکل های آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلپيگيری برای ايجاد ت

  .زنان و جمعی از فعالين کارگری

به وقت تهران، ماموران انتظامی و امنيتی لباس شخصی ) بهشت اردي١١(حدود ساعت پنج و نيم عصر روز جمعه 

  . ی پنهانی پارک اقدام به حمله به کسانی کردند که در پارک الله جمع شده بودند پس از محاصره

خبر از برگزاری اين مراسم بوده، به قصد تفريح به پارک آمده بودند، با  در آن ميان برخی از مردمی هم که بی

  .همراه با ديگران از پارک به بيرون رانده شدندضرب و شتم 

رضا شهابی، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در 

                                                                                                               مصاحبه با دويچه وله،

ی  مراسم روز جهانی کارگر در تهران و حمله نفر از٢٠٠٠از استقبال حدود 

گاز انتظامی به اين جمع و استفاده ازتعداد بيشماری از ماموران امنيتی و 

  هار چ نفر سخن گفت که در ميانشان ۵٠آور و باتوم و دستگيری حدود  اشک
   واحد تهرانمحمدرضا شهابی، عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی شرکت

زاده، مريم محسنی،   از جعفر عظيماين چهار تن عبارتند. ی فعال کارگری هم هستند های شناخته شده تن از چهره

   .شاپور احسانی و بهروز خباز

  های کارگران خواسته

  : اين خواستها عبارتند از. تقرير يافته است   خواست مبرم کارگران ايران ١۵ی نهادهای کارگری  نامه در دعوت



های جديد  تأمين امنيت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و برچيده شدن فرم  )١

  .قرارداد کار

حداقل دستمزد کارگران بايد توسط نمايندگان ! مزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدريجی استحداقل دست) ٢

  .های مستقل کارگری تعيين گردد واقعی و تشکل

  !برپايی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست) ٣

  !دستمزدهای معوقه بايد بدون عذرو بهانه پرداخت گردد) ۴

  !  بيکارسازی کارگران بايد متوقف گردداخراج و) ۵

  .  اجتماعی بايد برابرباشد–حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی ) ۶

  .بازنشستگان بايد ازيک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردارشوند) ٧

ازمبارزات آنان ، پرستاران وسايراقشارزحمت کش جامعه متحدند و )کارگران فکری( کارگران با معلمان ) ٨

  . کنند پشتيبانی می

  .کنيم های کارگران فصلی و ساختمانی قاطعانه پشتيبانی می ازاعتراضات و خواسته) ٩

  .ما با فعالين لغو کارکودک هم سنگرهستيم. کار کودکان غيرانسانی و استثمارگرانه است) ١٠

های قضايی  ن قيد و شرط آزاد گردند و تعقيبمنصور اسانلو، ابراهيم مددی و ديگر کارگران زندانی بايد بدو) ١١

  .عليه ديگرکارگران بايد فورًا پايان پذيرد

  .ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی ديگرمانند دانشجويان و زنان می دانيم) ١٢

  .کنيم  میهای خود، قاطعانه پشتيبانی ای ما ازکارگران مهاجر مانند کارگران افغانی ، به عنوان بخشی ازهم طبقه) ١٣

های جهانی ازکارگران ايران، ما کارگران ايران، خود را متحد با ديگرکارگران جهان  ضمن تشکرازحمايت) ١۴

  . دانيم می

   .اول ماه مه، بايد تعطيل رسمی گردد و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روزملغی گردد) ١۵

جهانی کارگر فايل صوتی به هم خوردن تجمع به مناسبت روزپس ازوگو با رضا شهابی بالفاصله  برای شنيدن گفت

   !زيررا کليک کنيد

  
  کيواندخت قهاری: گر مصاحبه

  شهرام احدی: تحريريه
  ٠١٫٠۵٫٢٠٠٩| حقوق بشر دويچه 

  اجتماعی / ايران
  »بازداشت های گسترده در ايران در روز جهانی کارگر«

١٣٨٨/٠٢/١١   

  بهروز کارونی

فعاالن کارگری می گويند نيروهای امنيتی و انتظامی از برگزاری مراسم روز 



  .شماری را بازداشت کردند  مل آورده وهفت تپه ممانعت به ع شهرهای تهران، سنندج، اهواز وجهانی کارگر در

جمعه با بازداشت پنج فعال کارگری در شهر صبح روز ايران،درجهانی کارگربرگزاری روزت ازتالش برای ممانع

و انتظامی جمهوری اسالمی ايران مانع از برگزاری  اين برای سومين بار بود که نيروهای امنيتی  .سنندج آغاز شد

  .ارگر توسط تشکل های مستقل کارگری شدندمراسم روز جهانی ک

ماری مانع برگزاری اين مراسم شده و در جريان آنها، ش به ويژه در شهر سنندج امنيتی در دو سال گذشته، نيروهای

ها، پنج فعال کارگری به نام های صديق کريمی، شريف اساس گزارشبر .محاکمه شدنداز فعاالن کارگری بازداشت و

  .يد حميدی، خالد حسينی و ژيان سبحانی، صبح روز جمعه در سنندج بازداشت شدندساعد پناه، مج

 تهران بازداشت روز جمعه در پارک اللهاديه آزاد کارگران ايران، که عصرعظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحجعفر

 ینجهاکردند تا مانع برگزاری روزها تالش با اين بازداشت« :گفته بود» فرداراديو  «اين بازداشت به شد، با تاييد خبر

  ».کارگر در سنندج شوند

جمله فايق  از ديگر نفر فعاالن کارگری، پنج  برخی از زيرا به گفته  يافت، زايش سنندج اف ها در بازداشتاما شمار

 جمعه روز عصرمراسم در برگزاری   کارگری، هنگام و حوزه حقوق کودک  اجتماعی در فعاالن  ، ازکيخسروی

  . شدندبازداشت

ها در پارک اميريه اين شهر بوده است، دج، که می گويد شاهد اين بازداشتسنندين نگهدار، از فعاالن کارگری درفر

  ».حتی پيش از برگزاری مراسم، حضور نيروهای امنيتی در محل کامال مشهود بود« :گفت» راديو فردا« به 

زار شد و پس از قرائت قطعنامه و پايان مراسم، شاهد با اين حال، راس ساعت پنج عصر، مراسم برگ« :وی افزود

  ».بازداشت پنج تن از فعاالن کارگر بودم

   گزارش های غير رسمی از بازداشت دهها نفر در تهران
 نگرفته است، برخی ی رسمی جمهوری اسالمی ايران قرارها تاکنون مورد تاييد مقام ها حالی که اين بازداشت در

  .تهران استبازداشت دهها نفر دراکی ازهای غير رسمی حگزارش

  . تشکل مستقل کارگری قرار بود مراسمی در پارک الله تهران برگزار شود١٠بر اساس بيانيه 

  .بر اساس اين بيانيه، تشکل های مستقل کارگری خواستار زندگی بهتر برای ميليون ها کارگر شده بودند

مله خواسته های کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، افزايش حداقل دستمزدها و توقف اخراج ها از ج

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد 

کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، شورای 

اری تشکل ها و فعالين کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد همک

  .تشکل های کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالين کارگری، بودند

ه های مستقل کارگری با ممانعت نيروهای امنيتی، انتضامی و لباس شخصی مواجتشکلبا اين همه، مراسم مورد نظر

ورودی های پارک توسط « :گفت» راديو فردا«اين خصوص به دينی، روزنامه نگار در تهران، درابوالفضل عاب.شد

  ».اين نيروها بسته شده بودند

 .داده استپارک الله تهران خبردربازداشت دهها نفربيانيه هايی ازبا صدوراين ميان، اتحاديه آزاد کارگران ايران در



اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در گفت و گو با رضا شهابی، از 

بازداشت شدگان مانند جعفر عظيم زاده، مريم محسنی، ازبه اسامی چند نفرتاييد کرد واين موضوع را » راديو فردا« 

  .بهروز خباز، شاهپور احسانی و غالمرضا خانی اشاره کرد

  ».و مردان زيادی بازداشت شدند که من آنها را نمی شناختمزنان « :وی گفت

  . نفر بازداشت شده اند۵٠اين فعال کارگری احتمال داد که بيش از 

 نفر توانستند که در ضلع ٣٠٠ تا ٢٠٠پس از آنکه حدود « :اين خصوص توضيحات بيشتری می دهدآقای شهابی در

و انتظامی مواجه شدند که اقدام به بازداشت آنان  وهای اطالعاتی شرقی آب نمای پارک الله جمع شوند، با حمله نير

  ».کردند

سوار مينی بوس های نيروهای انتظامی شوند، مورد   کسانی که مقاومت می کردند و نمی خواستند«  :او اضافه کرد

  ». می گرفتند ضرب و شتم قرار

  .نکرده اندتاکنون منابع خبری جمهوری اسالمی ايران در اين مورد خبری منتشر 

رگزاری مراسم روز جهانی کارگر ممانعت نيروهای امنيتی از بهای تاييد نشده حاکی ازخی گزارشهمين حال، بردر

  .اهواز و هفت تپه استدر

پرسش که چرا مقامات انتظامی و  جمعه در پاسخ به اين  اديه آزاد کارگران ايران صبح روزرييس هيئت مديره اتح

ابتدايی ترين حقوق خود مانند اعتصاب، تجمع کارگران از« : می شوند، گفته بوداری اين مراسمامنيتی مانع از برگز

  ».و تشکل، محرومند

اگر به کارگران فرصت برگزاری مراسم روز اول ماه مه را بدهند، کارگران برای رسيدن « :آقای عظيم زاده گفت

  » .به خواسته های به حق خود گام برخواهد داشت

کرمانشاه مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی تشکل های مستقل کارگری شهرن رويدادها، دربه رغم اي

  .برگزار شد

  .برگزار شد کارگر١۵٠کرمانشاه و با شرکت حدود مقابل ساختمان استانداری شهرصبح در١٠اين مراسم در ساعت 

راديو « ن ايران در کرمانشاه، از چگونگی اين مراسم جوانمير مرادی، از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگرا

برق و فلزکار کرمانشاه،   فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران، انجمن صنفی کارگران  اين مراسم با« :گفت» فردا

 و آمونياک کرمانشاه  و پتروشيمی اوره پلی اتيلن سنگين  کارگران کارخانه های چينی کرد، کاشی کرد، پتروشيمی 

  ».ار شده بودبرگز

 ١٢ساعت بال تهديد نيروهای لباس شخصی، درقرائت بيانيه و به دننشاه، به گفته آقای مرادی، پس ازمراسم در کرما

  .ظهر روز جمعه به پايان رسيد

  ١٣٨٨/٠٢/١١ -بهروز کارونی

  فرداراديو 
  

  روز کارگر؛ از شيکاگو تا تهران
  

           



به  به شدت و  هزاران نفر در کشورهای مختلف جهان، روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را گرامی داشته

ها  های حاکم، بسته شدن کارخانه های اقتصادی دولت سياست

و بيکاری عده زيادی از کارگران و کارمندان اعتراض 

در تهران نيز چند هزار تن از کارگران به دعوت  .اند کرده

خانه کارگر، تشکيالت نيمه دولتی کارگری، در ساختمان 

  .اين تشکيالت تجمع کردند

اين در حالی است که سازمان عفو بين الملل به مناسبت اول 

های ايران  ای از مقام  در بيانيهماه ماه، روز جهانی کارگر،

های صنفی مستقل  ها و تشکل خواست تا به سرکوبی اتحاديه

   . عکس تزئينی است. تظاهرات گروهی از کارگران ایرانی                                                            .کارگری پايان دهند

هايی که عليه شماری ديگر از فعاالن  آزادی رهبران و فعاالن کارگری زندانی، بستن پروندهاين بيانيه خواستار

                                                 . اينگونه تشکل ها شده است کارگری تشکيل شده و پايان دادن به فشارها عليه اعضای

به نوشته روزنامه بريتانيايی گاردين، اتحاديه های کارگری در فرانسه می گويند که سنديکاهای مختلف اين کشور 

   .کنند ای واحد در اين تظاهرات شرکت می برای نخستين بار پس از جنگ جهانی دوم به صورتی جبهه

  .کنند ها نفر در تظاهرات امروز شرکت می اريخی است و ميليونگويند که اين روزی ت سنديکاهای فرانسه می

گويند که احتمال دارد که  ها می  درصد از فرانسوی۶۶دهد که  به نوشته گاردين يک نظرسنجی در فرانسه نشان می

  .های شديد اجتماعی روبه رو شود های آينده با نا آرامی فرانسه در ماه

های را  های کارگری و فعاالن چپ، در استانبول گردهم آمده و بيانيه ی اتحاديهدر ترکيه نيز چند هزار تن از اعضا

در جريان برگزاری اين مراسم، ميان صدها تن از تظاهرکنندگان و نيروهای امنيتی در ميدان تقسيم در . خواندند

  .هايی روی داد مرکز استانبول درگيری

   .ی، اول ماه مه را بار ديگر روز تعطيل عمومی اعالم کردا پارلمان ترکيه روز چهارشنبه اين هفته، در مصوبه

، وابسته به »حدروسيه مت«های کارگری نيمه دولتی و هوادارن حزب حاکم  مسکو هزاران تن از اعضای اتحاديهدر

ن چند هزارتن از هوادارا. من اعالم حمايت خود از دولت، خواستار رسيدگی به مطالباتشان شدندوالديمير پوتين، ض

آنها شعارهايی را در حمايت از جوزف . گيری دولت بودند مسکو، خواهان کنارهبا راهيپمايی درحزب کمونيست نيز

  . دادند استالين می

   نگاهی به تاريخ
  . ميالدی به اين نام شهره شد١٨٨۶اياالت متحده در سال شيکاگو دربه ياد تحصن و اعتراض کارگران درروزی که 

دو روايت متفاوت از . کاگو خواهان آن بودند که ساعت کاری روزانه به هشت ساعت کاهش پيدا کندکارگران در شي

حمله خشونت . روايت اول اين است که پليس به جمع تظاهرکنندگان حمله کرد. آنچه در آن روز رخ داد وجود دارد

  . گرفتباری که با تيراندازی به سوی کارگران همراه بود و جان بسياری از آنها را



ترين  های شيکاگو به زمين ريخت، به يکی از مهم رنگ سرخ، به ياد خون کارگرانی که در آن روز در خيابان

  شهور بهاين روايت در نشست معروف احزاب سوسياليست در پاريس، م. های کارگری تبديل شد نمادهای اعتراض

    .الملل دوم، بيان شد بين

  .فوريه، کارگران شرکت مک کورميک در شيکاگو دست به تحصن زدنداما روايت دوم اين است که از ماه 

ها که عمدتًا مهاجران آلمانی بودند به  در اين روز گروهی از آنارشيست. اين تحصن تا سوم ماه مه به درازا کشيد

  .کنندگان پيوستند جمع تحصن

احتماًال توسط يکی از (رتاب يک بمب ها به شکل غيرقابل کنترلی به سطح شهر کشيده شد و يک روز بعد پ اعتراض

   .جان هشت پليس را گرفت و چند ده نفر را زخمی کرد) همکاران مخفی پليس

   .فعاالن کارگری، که احتماًال مقصر نبودند، اعدام شدندتن ازچندی بعد چهار. پايان گرفتها با دخالت پليس  اعتراض

 خواسته کارگران متحصن شيکاگويی امروزه در همه جای دنيا ها درست است، فارغ از اينکه کداميک از اين روايت

  .روز کار کند شود و ديگر کسی موظف نيست که بيش از هشت ساعت در طول شبانه بر زبان جاری می

چهار سال پس از حادثه خونبار شيکاگو، به ياد آن روز و تحصن کارگران، اول ماه مه برای اولين بار به شکل 

المللی  روز بين«يا » روز کارگر«، »روز جهانی کار«شد و از آن پس، اول ماه مه به عنوان رسمی گرامی داشته 

  .مشهور شد» گراميداشت طبقه کارگر

  ١٣٨٨/٠٢/١١ -راديو فردا
  

  روز جهانی کارگر: اول ماه مه
 )بی بی سی(

، روز جهانی کارگر، مراسمی ) ارديبهشت١١(به مناسبت روز اول ماه مه 

  . در محل خانه کارگر در تهران برگزار شده است

سابقه بزرگداشت روز جهانی کارگر به تالش در پيشبرد و حمايت از حقوق 

آمريکا در اواخر قرن نوزدهم و کارگران در کشورهای صنعتی اروپا و 

  .مخالفت های سازمان يافته با اين تالش ها باز می گردد

 در اواخر قرن هجدهم در اروپا" انقالب صنعتی"تحول اقتصادی موسوم به 

  کارگران در آمريکا باز می گردد سابقه برگزاری روز کارگر به مبارزات
  .بروز کرد و در خالل دهه های بعد، به سرعت در بخش هايی از جهان، و عمدتا در اروپا و آمريکا، رشد يافت

به خصوص در قابل نظم  نظام توليد را از شکل قبلی سنتی آن خارج ساخت و به نظام سرمايه داری، انقالب صنعتی

       .کارخانه ای، تبديل کرد

مل دهقانانی بود که به صورت رعيت در اکثر کشورهای غربی، نيروی کار در دوران ماقبل سرمايه داری عمدتا شا

يا مستاجر زمينداران بزرگ، فعاليت داشتند و در ازای اجازه استفاده از زمين، بخشی از محصول خود را به شکل 

  .اجاره يا بهره مالکانه به مالک می پرداختند

  ده او را تامين می کرد، مشخصه کشاورزی دهقانی وابستگی کامل دهقان به زمين اربابی بود که نه تنها معاش خانوا



  .بلکه ساير جوانب زندگی و روابط اجتماعی و سياسی آنان را نيز شکل می بخشيد

در برخی از مناطق جهان، از جمله در بخش هايی از آمريکا، بخش عمده ای از توليد کشاورزی با استفاده از 

بلکه به عنوان اموال برده داران، خريد و نيروی کار برده ها صورت می گرفت که نه تنها به زمين وابسته بودند، 

  .فروش می شدند و حق ترک زمين را نداشتند

در دوره قبل از سرمايه داری، فعاليت توليدی بيرون از بخش کشاورزی به کارگاه های کوچک استادکاران منحصر 

دند که برای مدتی معين، می شد که برای تامين نيروی کار مورد نياز، به پذيرش شاگرد يا کارآموز مبادرت می کر

  . به طور کامل در حمايت استادکار، از جمله از نظر تامين خوراک و مسکن، قرار داشتند

با ظهور نظام سرمايه داری، روابط کار و توليد تحول يافت به نحوی که نيروی کار به عنوان کارگر در ازای 

حاليکه رابطه کارفرما و کارگر از حد کار در برابر دريافت دستمزدی معين به استخدام سرمايه دار در می آمد در 

دستمزد فرا تر نمی رفت و به خصوص، کارفرما هيچ مسئوليتی در قبال زندگی خصوصی و اجتماعی کارگران بر 

  .عهده نداشت

استقرار نظام سرمايه داری به منزله تحولی مثبت در آزادی انسان از قيود قديمی اجتماعی بود اما همزمان، به 

کارفرما امکان آن را می داد تا با بهره برداری از اجبار کارگران به امرار معاش از طريق فروش نيروی کار، 

  .شرايط دلخواه خود را به آنان تحميل کند

به همين دليل، جوامع سرمايه داری برای چندين دهه شاهد شرايط دشوار کار و زندگی طبقه کارگر بود که غالبا در 

که تنها برای تامين حداقل نيازهای او کفايت می کرد، ناگزير بود ساعاتی طوالنی را در شرايط مقابل دستمزدی 

نامساعد کارخانه ها به کار بپردازد بی آنکه از امکاناتی که امروزه به عنوان حقوق اوليه انسانی شناخته شده، 

  .برخوردار باشد

  جنبش های کارگری و اول ماه مه
داری در خالل قرن نوزدهم به سرعت رشد کرد که به منزله رشد توليد و افزايش نياز اقتصاد کشورهای سرمايه 

سرمايه داران به نيروی کار هرچه بيشتر و در نتيجه، کمبود نسبی عرضه نيروی کار به خصوص در دوره های 

  . رونق اقتصادی بود

 باعث شد تا کارگران خواست هايی را آگاهی از وابستگی متقابل سرمايه و کار در دهه های پايانی قرن نوزدهم

برای بهبود شرايط کار، از جمله افزايش دستمزد، قانونمند شدن ساعات 

کار، محيط بهتر کار و امنيت نسبی شغلی مطرح کنند و برای تحقق اين 

خواست ها، به ايجاد تشکل هايی، موسوم به اتحاديه ها يا سنديکاهای 

  .کارگری مبادرت ورزند

هدف از ايجاد اين تشکل ها، همبستگی و اتحاد کارگران در برابر اجحاف 

مراسم کارفرمايان و امکان دست زدن به اقدامات دستجمعی به منظور طرح و 

 واقتصادی  اجتماعی، زمان، شرايط تا اين .برد خواست کارگران بودپيش             شودکشورهای جهان برگزار ميبسياری ازروز کارگر در

  ی سازمان هاليرا درمورد اجازه تشک  قوانينیکشورها يافته بود که بسياری ازوی تغييرنحجوامع غربی به  سياسی



د ی بتواننموجوديت و فعاليت آنها را به رسميت شناختند به نحوی که اتحاديه کارگررساندند و بيتصو به یر کارگ

  .چانه زنی با کارفرمايان بپردازندمذاکره و سوی آنان بهازبه عنوان نماينده کارگران و

با اينهمه، قدرت مالی، همراه با نفوذ سياسی سرمايه داران در اکثر کشورها در حدی بود که در بسياری موارد، 

رفرمايان به سادگی قادر به مقاومت در برابر خواست کارگران بودند و در اين زمينه، از حمايت دولت ها کا

  .برخوردار می شدند

، تالش تشکل های کارگری اياالت متحده برای تصويب قوانينی به منظور کاهش ١٨٨٠از جمله، در اوايل دهه 

  .و دولت مواجه شده و به نتيجه نرسيدساعات کار بدون کاهش دستمزد با مخالفت کارفرمايان 

در واکنش به تعلل قانونگذاران در تصويب قانون هشت ساعت کار در روز، فدراسيون اتحاديه های صنفی و 

 دو سال به دولت و کارفرمايان مهلت داد تا قانون هشت ساعت کار را ١٨٨۴کارگری آمريکا در جلسه ای در سال 

  .ذارندبه تصويب برسانند و به اجرا بگ

، تظاهرات گسترده ای در شماری از ١٨٨۶با خودداری مقامات از پذيرش اين درخواست، در روز اول ماه سال 

شهرهای آمريکا برگزار شد و به خصوص در شهر شيکاگو، چند ده هزار نفر در حمايت از اين خواست دست به 

  .اعتصاب و راهپيمايی زدند که چند روز ادامه داشت

 مه به خشونت گراييد و در جريان برخورد تظاهرکنندگان و پليس در ناحيه ۴ سرانجام در شامگاه ادامه تظاهرات

هی مارکت شيکاگو، وقوع انفجار در ميان نيروهای پليس، باعث تيراندازی ماموران به سوی تظاهرکنندگان شد که 

  .در اثر آن، تعدادی از کارگران کشته شدند

محاکمه و اعدام چند نفر به اتهام شورش و قتل ماموران پليس را در پی داشت، در مورد جزئيات اين واقعه، که 

ادعاهای متقابل دو طرف و نظرات متفاوتی ابراز شده، اما آنچه که مسلم است اينکه مبارزه برای تصويب قانون 

  .هشت ساعت کار در روز برای چند سال با وقفه مواجه شد

، تظاهرات گسترده ديگری صورت ١٨٩٠ آمريکا در روز اول ماه مه سال با اينهمه، به دعوت تشکل های کارگری

  .گرفت و در سال بعد هم، در همين روز مراسمی را به عنوان بزرگداشت روز کارگر برگزار کردند

در سال های بعد و با قدرت گرفتن جنبش های سوسياليستی در شماری از کشورهای جهان از اوايل قرن بيستم، 

  .مه به عنوان روز جهانی کارگر مورد توجه خاص قرارگرفتروز اول ماه 

  روز جهان کارگر در ايران 
بسياری از  در-جهانی کارگر روز-حال حاضر، روز اول ماه مه در

ورد تشکل های کارگری بزرگداشت کارگران و دستاکشورها به عنوان روز

همين مناسبت حقوق آنان، به رسميت شناخته شده و مراسمی به حمايت ازدر

برگزار می شود و کشورهای متعددی هم اين روز را تعطيل عمومی يا 

  در ايران، نخستين مراسم بزرگداشت روز جهانی . کارگری اعالم کرده اند

   و به ابتکار يک تشکل چپگرا به نام)  شمسی١٣٠٠ (١٩٢١کارگر در سال 
  قوانين ايران به کارگران اجازه فعاليت سنديکايی نمی دهد    



   شد که شمار کارگران شاغل در واحدهای نوينو در حالی برگزار" شورای مرکزی فدراسيون سنديکای کارگری"

 توليدی، به استثنای صنعت نفت، بسيار محدود بود و عمدتا به کارگران واحدهای کوچکی مانند چاپخانه ها، کارگاه 

  .های توليدی و البته کارکنان بخش دولتی منحصر می شد

با اينهمه، نفوذ افکار غربی در ايران از زمان انقالب مشروطه، که به ويژه تحت تاثير بازگشت کارگران مهاجر 

 پس از ايرانی از شهرهای روسيه، به خصوص باکو و عشق آباد، قرار داشت، باعث آغاز نهضت سنديکايی

  .پيروزی انقالب مشروطه شده بود که در سال های بعد هم ادامه يافت

 و ١٣١٠فعاليت آزاد سنديکايی و بزرگداشت روز اول ماه مه، در مواردی با برپايی راهپيمايی هايی، تا سال 

فتن گروه های ادامه داشت اما پس از آن، با تحت فشار قرار گر) کمونيسم(تصويب قانون مقابله با مرام اشتراکی 

  .چپگرا، کمابيش به دست فراموشی سپرده شد

 تغييری نيافت اما ظهور مجدد گروه های چپ و احزاب ١٣٢٠اين وضعيت تا زمان استعفای رضاشاه در سال 

وی در ايران، فعاليت های سنديکايی و شورسوسياليست، به ويژه با برخورداری از حمايت نيروهای ارتش 

، کمابيش ١٣٣٢بزرگداشت روز اول ماه مه بار ديگر از سر گرفته شد و تا سقوط دولت محمد مصدق در سال 

  .مشهود بود

پس از سقوط دولت دکتر مصدق، تشکيل و فعاليت اتحاديه های مستقل کارگری با محدوديت هايی مواجه شد و 

اول ماه مه، که به نظر بسياری، با گروه ها و کشورهای کمونيست ارتباط نزديک داشت، همراه با آن، مراسم روز 

  . کمابيش ناديده گرفته شد

پايه گذاری شد اما منتقدان دولت وقت آن را يک " سازمان کارگران ايران"، نهادی با عنوان ١٩۶٠اگرچه در دهه 

  .  نمی توانست نماينده واقعی کارگران محسوب شودتشکل دولتی توصيف کردند که از استقالل برخوردار نبود و

، و با توجه به نقش اعتصاب های کارگری در جريان انقالب، تالش هايی برای ١٩٧٩پس از انقالب اسالمی سال 

احيای جنبش های کارگری و تشکيل اتحاديه های مستقل آغاز شد اما اين اقدامات، بدون حمايت قانونی دولت، نتيجه 

  .دنبال نياوردچندانی به 

 و تصويب قانون کار جمهوری اسالمی در مجمع تشخيص مصلحت، هيچ چارچوب قانونی ١٩٩٠در واقع، تا سال

برای تشکيل اتحاديه های کارگری وجود نداشت و با تصويب اين قانون نيز، زمينه مساعدی برای فعاليت های 

  .سنديکايی، به شکل رايج در ساير کشورها، فراهم نيامد

اقع، قانون کار جمهوری اسالمی اتحاديه های آزاد کارگری را به رسميت نمی شناسد و به جای آن، تشکيل در و

نهادهايی تحت عنوان شوراهای اسالمی کار را تجويز می کند که براساس قانون شورای اسالمی کار مصوب سال 

  . تشکيل می شود و وظيفه آنها حل و فصل اختالفات کارگر و کارفرماست١٩٨۴

بر خالف اتحاديه های مستقل کارگری، اعضای شورای اسالمی کار، که می تواند در کارگاه هايی با بيش از سی و 

شش کارگر تشکيل شود، منحصر به نمايندگان منتخب کارگران نيست بلکه عالوه بر آنان، نمايندگان مديريت نيز در 

  .يت را ايفا می کندآن عضويت دارند و، براساس قانون، نقش مشورتی برای مدير

  حاليکه در شناسد، شامل حق اعتصاب را به رسميت نمياصلی فعاليت های سنديکايی،ايران همچنين ابزارقانون کار



   فروشحق خودداری از کارفرما، برابرکارگران درتنها وسيله موثر ،گریهای مستقل کاربه گفته مدافعان تشکل

  . وليد استنيروی کار خويش و به تعطيل کشاندن ت

سازمان بين المللی کار نيز در برخی از گزارش های خود ساختار و ماهيت شورای اسالمی کار، و نهاد خانه 

کارگر را که به عنوان تشکل سرتاسری کارگران در ايران مورد تاييد حکومت قرار دارد، منطبق با خصوصيات 

  . اتحاديه های آزاد و مستقل کارگری نداسته است

، مراسمی )ارديبهشت١١جمعه، (جمله امروزهای اخير، ازسالهای کارگری جمهوری اسالمی درشکلال، تعين حدر

  .را به مناسب روز جهانی کارگر برگزار کرده و در جريان آن، خواست های اصلی کارگران را مطرح ساخته اند
  

 ٢٠٠٩-٠۵-٠١ -)بی بی سی(
  

 روز اول ماه مه يا روز جهانی کارگر
  رستمی شهال :به قلم 

  راديو فرانسه

 جهانی کارگر می همه ساله در اين روز ما به تاريخچه روز اول ماه مه يا روز

در اين روز در سراسر جهان، . پردازيم و امسال نيز از اين روند مثتثنی نيست

به جز در آمريکا، هزاران هزار نفر به خيابانها می ريزند تا اين روز را گرامی 

بدارند و يا چون امروز، از آن برای نشان دادن ناخشنودی های خود از سياست 

  . های دولت، استفاده کنند

جالب اينجاست که فشار سنديکاها در آمريکا باعث شد در روز اول ماه 

 کارگر بتوانند ساعات کار روزانۀ خود را به هشت ٢٠٠٫٠٠٠، ١٨٨۶   مه

  در واقع پيش از اين تاريخ، شماری از کارگران توانسته. ساعت کاهش دهند
  )رويترز: عکس( .تظاهرات روز کارگر در پاريس

اعتصاب بزنند و از اين راه حق خود ست به  تن ديگر ناچار شدند د٣۴٠٫٠٠٠بودند به خواسته های خود برسند، اما 
  . را بگيرند

در روز سوم مه، طی تظاهراتی در شيکاگو سه نفر کشته شدند و در فردای آن روز يک راهيپيمائی اعتراضی انجام 

در . اما وقتی شمار تظاهر کنندگان کاهش يافت، بمبی منفجر شد که به کشته شدن پانزده مأمور پليس انجاميد. گرفت

ی اين رويداد، سه سنديکاليست آنارشيست به حبس ابد محکوم شدند و پنج سنديکاليست ديگر به چوبه دار سپرده پ

در پاريس، شرکت کنندگان بر اين شدند که ساعات کار " انترناسيونال سوسيالسم"سه سال بعد، در کنگرۀ . شدند

، شرکت ١٨٨٩ ژوئن ٢٠سپس در روز . هندروزانه را که بين ده تا دوازده ساعت بود، به هشت ساعت کاهش د

کنندگان در کنگره خواستار اين شدند که در يک روز معين، در سراسر جهان و در همۀ شهرها، کارگران، 

کارفرماهای خود را برای کاهش ساعات کار و ديگر خواست های مطرح شده در کنگره ياد شده، زير فشار 

سپس در روز اول ماه .  اولين تظاهرات برپا شد١٨٩٠م، در روز اول مه اما پيش از پياده شدن اين تصمي. بگذارند

  .  قربانی زير بيست سال بر جا گذاشت٨، تظاهرات به خشونت انجاميد و ١٨٩١مۀ 

  سمبل های بسياری افشاندند و او را تبديل بهاو لباس سپيد پوشانده، گلبود که بر" ماری بلوندو"بانيان، اين قريکی از



  . ردندآن روز ک

 ساعت در هدف های معاهدۀ ٨، کاهش ساعات کار در روز به ١٩١٩در پايان جنگ اول جهانی، و در سال 

اما از آن پس، خواست ها ديگر به کاهش ساعات کار محدود نگرديد و گسترۀ آن به بسياری . گنجانده شد" ورسای"

جلب توجه طبقۀ کارگر، روز اول ماه مه را جالب اينجاست که هيتلر، به منظور . از زمينه های ديگر کشيده شد

، يعنی در زمان اشغال اين کشور توسط آلمان نازی، از ١٩۴١تعطيل همراه با حقوق اعالم کرد و فرانسه در سال 

  . آلمان تقليد کرد

، طی تظاهرات، تظاهر کنندگان يک مثلث قرمز به سينه های خود می زدند که ١٨٩٠در فرانسه، از همان سال 

چند سال بعد اين مثلث جای خود را . کار، خواب و تفريح بود: ر از آن تقسيم ساعات روز به سه قسمت يکسان منظو

در نتيجه در روز اول ماه مه، .  جانشين آن گرديد١٩٠٧به گل نسترن داد و سپس گل برف و يا موگه در سال 

  .اکثرأ به يکديگر گل موگه هديه می دهندفروش اين گل، که سمبل اميد به شمار می آيد، برای همه جايز است و 
  

  رستمی شهال

  راديو فرانسه

  TU ٠١/٠۵/٢٠٠٩١۵:٠۵ به روز شده  ٠١/٠۵/٢٠٠٩ انتشار مقاله تاريخ 

  


