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 هتاریخچە اول ماه م

 

خواست "کاهش ساعت کار، بدون کاهش دستمزدها" بە    ١٨٨٠از اوایل دهە  

گروههای فعال در  یکی از مطالبات محوری در میان تشکل های کارگری و  

بودند   کارگران مجبور  تبدیل شد.  دنیا  نقاط  بیشتر  در    ١٤تا    ١٢این عرصە 

دستمزد و حقوق   با  بیشتر  فعالیت  این  اینکە  بدون  دهند،  ادامە  کار  بە  ساعت 

در این میان جنبش کارگری آمریکا کە در دوران شکوفایی،   بیشتری همراه باشد. 

هنگ این مبارزات ظاهر شد و با قطعیت  رشد و رزمندگی خود بود، همچون پیشا 

واست هشت ساعت کار بە کارفرمایان و تصویب قوانینی  خ  بە پیگیری تحمیل

در این رابطە از سوی دولت ایاالت متحده آمریکا و بە رسمیت شناختن این حق  

 شدند.

در بیشتر شهر های آمریکا مراکز پرقدرتی برای تشکل یابی و  هدایت مبارزه  

اتحادیە های صنفی و کارگری    منسجم  "فدراسیون  بود.  تشکیل شده  کارگران 

هزار کارگر    ٥٠آمریکا" کە از شش اتحادیە کارگری شکل گرفتە بود، بیش از  

را در صفوف خود سازمان داده و از منسجم ترین سازمان های کارگری بود.  

 و حزب   (Knights of Labor) های کاردو سازمان کارگری "شوالیە  همچنین

" توانستە بودند وسیعا گسترش    (Socialist Labor Party)   کار سوسیالیست 

 پیدا کنند. این حجم از تالش فعاالن کارگری کمونیست باعث رشد هر چە بیشتر  
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آگاهی طبقاتی در میان کارگران شده بود.  آگاهی کارگران از نقش مهم کار در  

محوری و کلیدی خود در این رابطە،  این امکان را  افزایش سرمایە و نقش  

فراهم می کرد تا جسورانە تر خواستە و مطالبات خود را صریح و قاطعانە  

پیگیری کنند. مبارزات کارگران حول افزایش دستمزدها، بهبود وضعیت محیط  

مبارزات   برای  افتخارآفرینی  دستاوردهای  بود  توانستە  شغلی  امنیت  و  کار 

ستە کارگران بە همراه داشتە باشد، اما خواست کاهش ساعت کار  متشکل و همب

بود کە توانست بە کانونی شدن مبارزات کارگران در آن روزها بیانجامد. در  

دوره جدیدی از مبارزات کارگران آمریکا شروع شد. در حالی کە    ١٨٨٤سال  

اعتراضات و اعتصابات و راهپیمایی های وسیعی برای کاهش ساعت کار در  

جریان بود، دولت در همدستی با کارفرمایان از قبول این حق امتناع می کرد و  

بە هر شیوه ای در سرکوب این جنبش شرکت می کرد. در این اوضاع بود کە   

"فدراسیون اتحادیە های صنفی و کارگری آمریکا"، در کنگره خود تصمیم بە  

ساعت کار    ٨آماده سازی برای تشکیل جنبشی سراسی حول خواستە محوری  

ها  ماه طول کشید، سازمان   ١٨در برپایی این جنبش کە نزدیک بە    .گرفت روزانە  

های کارگری و سوسیالیستی بە صورت وسیعی شرکت کردند. سرانجام  و تشکل

بە دولت و کارفرمایان اولتیماتوم داده شد تا قانون  ١٨٨۴در جلسە ای در سال  

تمامی شرایط اجرایی آن را تامین  هشت ساعت کار را بە تصویب برسانند و  

 کنند.  با پایان مهلت تعیین شده و با عدم پذیرش این درخواست از سوی مقامات  

دولتی و کارفرما، موجی از اعتصابات وسیع و تظاهرات گسترده در روز اول  

 سازمان داده شد.از سوی اتحادیە های کارگری  ١٨٨٦ماه مە 
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ران اعتصاب هماهنگ شروع شده بود.  های بزرگ آمریکا هزادر بیشتر شهر  

در شیکاگو کە یکی از صنعتی ترین شهرهای آمریکا بود، دهها هزار تن بە  

  هزار   ۳۵٠ها ریختند. برآورد می شود کە در این اعتصابات نزدیک بە  خیابان

شرکت فعال داشتە اند. در چهارمین روز اعتصاب و تجمع    آمریکایی   کارگر

شیکاگو، پلیس در توطئە ای از پیش برنامە ریزی  کارگران آمریکایی در شهر 

با وقوع انفجاری نمایشی بهانە سرکوب و کشتار کارگران را   در ناحیە   شده 

"هی مارکت شیکاگو" بە دست آورد. این بهانە ای بود تا دست دولت در سرکوب  

از   شماری  اعدام  و  زندان  محاکمە،  بازداشت،  بە  اقدام  و  شود  بازتر  جنبش 

تیراندازی پلیس بە سوی جمعیت در "هی مارکت"   کارگران فراهم گردد. در  

از مجروحان بە ثبت رسیده    شدگان اعالم نشد، ولی آمار شمار زیادی آمار کشتە 

است. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد. در پی این  

 رویداد، هشت تن بە عنوان مسبب دستگیر شدند.  

محکوم کرد و بقیە محکوم   زندان سال  ١۵دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را بە  

دو   .شدند  اعدام بە ک حکم  ابد  حبس  بە  کارگران  از  از  تن  یکی  و  یافت  اهش 

تن دیگر اعدام شدند.    ٤کارگران پیش از اجرای حکم در زندان خودکشی کرد و  

این اقدام موجی از تنفر در سراسر جهان از سوی انسان های آزادی خواه و  

کە انترناسیونال    د جنبش های کارگری بین المللی ایجاد کرد. در همین سال بو

 در ادامە    .دوم، تصویب کرد "روز اول ماه مە، روز جهانی کارگر نامیده شود" 

همین مبارزات بە دعوت تشکل های کارگری آمریکا در روز اول ماه مە سال  

 و بزرگداشت این روز همراه    گرفت   صورت   دیگری   گسترده   تظاهرات   ،١٨۹٠
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ر در سطح وسیع تری در جهان  با رشد و قدرت گرفتن جنبش سوسیالیستی هر با

 و در مراسمات باشکوهی ارج نهاده شد. 
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 طبقە کارگر و اول ماه مە 

 

اول ماه مە ، روز اتحاد بین المللی و رزم مشترک طبقە کارگر در جهان است.  

در این روز در گوشە و کنار جهان، دو جبهە متضاد کار و سرمایە از هر  

زمانی بیشتر صف طبقاتی خود را بە نمایش می گذارند. در این روز، در صف  

سیتی بە کنار نهاده  کار و انسانیت، نژاد، مذهب، ملیت، زبان، پرچم و تفاوت جن 

می شوند. رنگ پوست و چشم، خارجی بودن و بومی بودن، مرد یا زن بودن،  

هیچکدام نە تحقیر و نە برتری محسوب می شوند. صف انسانیت همراه با پرچم  

های سرخ و مشت های گرە کردە و با شعار وحدت آفرین "کارگران جهان متحد  

کمونیست ها در نبرد طبقاتی برای  شوید" کە چراغ راهنمای کارگران آگاە و  

آزادی و رهایی است، رژه می روند. در این روز، طبقە کارگر در کشورهای  

مختلف جهان، خواست ها و مطالبات طبقاتی، صنفی، اجتماعی، اقتصادی و  

سیاسی خود را کە مطالبات اکثریت جامعە است، از جملە ضدیت با نظام ضد  

زدی و استثمار انسان توسط انسان، برابری  انسانی سرمایە داری، لغو کار م

جنسیتی، ضدیت با میلیتاریسم و جنگ و کشتار روزانە انسان ها، ضدیت با کار  

با تبعیض جنسیتی، نژادی، ملی و مذهبی،   کودکان و کودک آزاری، ضدیت 

تخریب روزانە محیط زیست، دفاع از آزادی عقیدە، بیان، اندیشە،  مخالفت با  

.  سازند   می   مدون  را   آنها  و   زند   می  فریاد   خود   اجتماعات   در  را .  … تشکیالت و  

 ی نوید  سرمایەدار  نظام  ، بعنوان گورکنان  آگاه  و   انقالبی  پرولتاریای   روز   این   در
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جهان دیگری می دهند، جهان سوسیالیزم و حکومت کارگران. جهانی کە تحت  

   .مفتخور و استثمارگر کنونیکنترل اکثریت تولیدکنندگان آن ادارە شود نە اقلیت  

در مقابل این صف سرشار از انسانیت و برابری طلبی، بورژوازی نیز با قوانین  

و نهادهای اجرایی، قضایی و قانونگذاری، با پلیس و دستگاەهای سرکوبگر و  

امنیتی، با پاپ و کلیسا، با آخوند و روضە خوان و فریبکاران حرفەای، با کنیسە  

، جالد  ، شکنجەگرخاخام، با پلیس و اسب و سگ های آموزش دیده، با زندانو  

و دهها ابزار و امکانات دیگر سرکوب و تحمیق، در برابر کارگران و بشریت  

دنیایی دیگر هستند، صف   آزادیخواه کە خواهان تغییر جهان کنونی و برپای 

ز از هر زمانی  آرایی کرده و چهرە کریە خود را بە نمایش می گذارد. امرو

بیشتر بورژوازی، جامعە بشری را بە سوی پرتگاه سوق داده و می دهد. سران  

و روسای کشورهای امپریالیستی، جهنمی را کە امروز از برکت “نئولیبرالیسم”  

ایجاد کردەاند، از هر زمانی دیگر تضاد طبقاتی را  آشکار و فاصلە ثروت و  

 . فقر را تعمیق نمودە است 

دستاوردهای  سرمایەدا آخرین  بە  تعرضاتش  افسارگسیختە،  و  نئولیبرال  ری 

بشری و بە ویژه طبقە کارگر در ابعاد جهانی را با شدت بیشتر از قرن گذشتە  

ادامە داد. افزایش ساعت کار و کاهش دستمزد، افزایش سن بازنشستگی، اخراج  

قت، استفاده  روزانە کارگران از کار دائم و تبدیل قرارداد رسمی بە قرارداد مو

بیشتر از نیروی کار کودکان کارگر با دستمزد کمتر و بسیار نازل، گسترش  

دامنە پدیده کودکان خیابانی، کاهش خدمات دولتی و کاستن از امکانات رفاهی  

   و درمانی مردم، تشدید بی سابقە فرایند آلودگی و تخریب محیط زیست و افزایش 
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و   تقویت خطرات جدی علیە محل زندگی کل بشریت  زندە،    دیگر موجودات 

بنیادگرایی مذهبی، راسیسم، نژادپرستی و خارجی ستیزی، چهره کنونی نظام  

سرمایە داری و نئولیبرالیسم چند دهە اخیر را بوضوح و بیشتر از هر زمانی  

 .نشان می دهد 

علیرغم حقایق بیان شدە در مورد سرمایەداری نئولیبرال و زیانهای آن برای  

میلیون  ١۳٥کە تاکنون بیش از    ١۹ماە گذشتە، شیوع جهانی کوید   ١٤بشریت، در  

میلیون و پنجاە هزار انسان را بە کام مرگ فرستادە    ۳انسان بە آن آلودە و بیش  

است، از هرزمانی بیشتر ضعف و ناتوانی نظام سرمایەداری در جوابگویی بە  

دارد و    معضالت جهانی و کشوری را آشکار کرد. بحران کرونا کماکان ادامە

بیشترین تلفات جانی این ویروس در میان کشورهای مختلف جهان بر کارگران  

بیشترین زیان   تلفات جانی،  از  تحمیل شدە است. جدا  اقشار محروم جامعە  و 

بودە   آنان  کارگران و خانوادەهای  برای  نیز  ویروس  این  از  بیکاری  و  مادی 

ا بە طور متوسط،  در دوران کرون  ٢٠٢٠ماە نخست سال    ۹در طول  .  است 

میلیون شغل تمام وقت در جهان از بین رفت. مطابق آمار سازمان   ۳۳٢معادل 

میلیون شغل در کشورهائی نابودشده کە درآمد بینابینی پائین    ١۴۳جهانی کار،  

  ۴۳میلیون شغل در کشورهای دارای درآمد بینابینی باال و    ١٢٨همچنین  .  دارند 

 .از بین رفتە است  میلیون نیز در کشورهای ثروتمند 

  ٨اما در قطب دیگر جامعە، در صف ثروتمندان و میلیاردرها کە ثروت تنها  

میلیارد و پانصد هزار انسان است، گزارش نهادهای  ۳نفر از آنان برابر با ثروت  

 اس” در  جهانی حقایق دیگری را نشان می دهد. طبق گزارش بانک “یوبی 

٧ 



 

 

 

گیری ویروس کرونا رشد  ر دوره اوج همە سوئیس، “ثروت میلیاردرهای جهان د 

  ٢٠٢٠های آوریل تا ژوئیە چشمگیری داشتە است.” طبق این گزارش “بین ماه 

درصد( افزایش داشتە و   ۵/ ٢۷)   چهارم یک   از   بیش   جهان   برپولدارهای دارایی ا

رکورد   میگوید    ١٠/٢بە  همچنین  گزارش  است.”  رسیده  دالر  تریلیون 

های مشوق  “میلیاردرها بیش از همە از احیای بازارهای سهام بعد از اعالم بستە 

 ”.اند ها سود کرده دولت 

این رکورد در حالی ثبت شده کە در دوره اوج ویروس کرونا طبق گزارشات،  

اخراج  میلیون  و  کارها  و  کسب  شدن  تعطیل  و  کرونا  شیوع  دلیل  بە  نفر  ها 

های ناچیز دولتی کە  دستەجمعی، شغل خود را از دست دادند و با دریافت کمک

استبداد زدە، چنین کمک  و  پیرامونی  از کشورهای  بخش زیادی  یا    در  هایی 

 .میکنند  معاش  امرار  ندارند، وجود بسیار ناچیز و یا اصال  

روز باقی ماندە بە  ١٠آمارهای بیان شدە از نهادهای سرمایەداری در کمتر از  

اول ماە مە روز جهانی کارگر ، حقایق جهان کنونی یعنی تلنبار شدن ثروت در  

درصد از  ۹۹ش  درصدی و انباشتە شدن فقر بر دو  ١دست اقلیت بسیار ناچیز  

کارگر   جهانی  روز  شرایطی  چنین  در  دهد.  می  نشان  را  زمین  کرە  ساکنین 

امسال، روز کیفرخواست این طبقە جهانی علیە کلیت نظام استثمارگر و ضد  

انسانی سرمایەداری است. اگر گستردەگی ویروس کرونا و رعایت سالمت و  

قارە جهان را نمی  بهداشت جامعە، اجازە حضور میلیونی کارگران در هر پنج  

اما طبقە کارگر از هر فرصت و امکانی برای محاکمە سرمایەدارن و    دهد، 

   دولت های آنها، طرح خواست و مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی 
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کرد  خواهد  استفادە  خود  درمانی  گندیدگی و  بیشتر  زمانی  ازهر  امروز   .  

سان و طبیعت توسط این نظام  سرمایەدای، بن بست آن و بە نابودی کشاندن ان

دیدە می شود. بار دیگر و در اول ماە، پرولتاریای جهانی با شعار نفی بربریت  

جامعە آزاد و برابر سوسیالیستی، عزم انقالبی و جهانی  سرمایەداری و ایجاد  

 .خود برای بە گورسپردن این نظام را نشان خواهد داد 
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 کارگران در ایران اول ماه مە و 

 

طبقە کارگر ایران امسال در شرایطی بە استقبال اول ماە مە روز جهانی کارگر  

،  می رود کە در یکی از سخترین شرایط کار ، زندگی ، حیات سیاسی ، اجتماعی

بهداشتی و درمانی خود و خانوادە بە سر می برد. استبداد سیاسی و مذهبی ،  

طبقاتی بر گردە کارگران ایران و مردم محروم این  حامی و تعمیق کنندە ستم  

ماە گذشتە و با شیوع  ١٤طی   .سال حیات رژیم اسالمی بودە است   ٤٢کشور طی  

و گسترش ویروس کرونا کە مسئولیت مستقیم آن بر عهدە دولتمردان حکومت  

در میان کارگران و اقشار محروم و    ١۹اسالمی است ، بیشترین قربانیان کوید 

ضعیف جامعە بودە کە کمترین پوشش و بستر امنیتی نداشتەاند . طبقە کارگر و  

دوران در  ایران  از    مردم ستمدیدە  هدفمند  و  اگاهانە  اسالمی  حیات جمهوری 

مستقل   سازمانهای  و  حزبی  تشکل  جملە  از  خود،  مبارزاتی  موثر  ابزارهای 

اعتصاب   ، اعتراض  تجمع،  حق   ، کارفرما(  و  دولت  از  )مستقل  ،  کارگری 

ابزارهای   چنین  وجود  عدم  است.  شدە  داشتە  نگە  محروم  بیان  و  ابرازعقیده 

بە معنای خلع سالح آنان در نبردی سخت و سنگر    مبارزاتی در دست کارگران،

بە سنگر با دشمنی تا دندان مسلح و بی رحم است کە بە چیزی جز تسلیم و  

رضایت نمی دهد. آنچە امروز طبقە کارگر ایران از سر  بردگی مطلق کارگران  

می گذراند مرگ تحمیلی ، تدریجی و فرسایشی خود و اعضای خانواده اش  

 است. دولت و سرمایە داران ایران ضمن اشراف بر این حقیقت، بە این میزان  
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از شرایط دردناک بردگی علیە کارگران هنوز راضی نیستند، بلکە روز بە روز  

خود علیە این طبقە را افزایش می دهند تا سود بیشتری کسب نمایند.    فشارهای 

طبقە سرمایەدار ایران و دولت حامی آن کە کمیتە اجرایی و بازوی مسلح این  

طبقە است، بە خوبی اگاه هستند کە ثروت آنان محصول استثمار شدید و فقر  

 ت. کارگران، و فقر کارگران، سرچشمە ازدیاد ثروت روزانە آنان اس

سیاست دولت و سرمایە داران در اعمال بی حقوقی روزانە علیە طبقە کارگر  

در اقداماتی از قبیل اخراج روزانە و دستەجمعی آنان از کار و تعطیلی مراکز  

لغو   بە موقع دستمزدها،  بیکاران، عدم پرداخت  تولیدی و وجود ارتش عظیم 

ا ، عدم رعایت قانون کار  قراردادهای دائمی و انعقاد قرارداد موقت و سفید امض

ضد کارگری دولت و کوشش برای تغییرات بیشتر در آن بە نفع کارفرمایان کە  

در دورە ریاست جمهوری احمدی نژاد مجددآ از سرگرفتە شد و در حکومت  

کارگر از پوشش  ١٠روحانی پیگیری گردید، خارج کردن کارگاههای با کمتر از  

و عدم تامین امنیت شغلی و درمانی، وجود    قانون کار رژیم، فقدان بیمە بیکاری

دائمی علیە   تهدیدی  و  ارزان  کار  نیروی  ذخیرە  ارتش  بعنوان  بیکار  میلیونها 

اعتیاد، همچون  اجتماعی  معضالت  دیگر  افزایش  شاغل،  تن    کارگران  فقر، 

فروشی ، کار کودکان، قتل و نظایر آن، کە در گام اول قربانیان آن در صفوف  

قشرهای محروم و ستمکش جامعە شکار می شوند، از دیگر  طبقە کارگر و  

عوارض نظام فاسد سرمایە داری و دولت اسالمی مدافع آن در ایران امروز  

همە    در چنین شرایط سخت و اسفناکی ، سال گذشتە، سال گسترش و    .است 

 گیری ویروس کرونا ، سال مرگ و میر و الودە شدن کارگران و محرومان  

١١ 



 

 

 

هزار  ۹١٠روس ، همزمان با سال دستمزد ناچیز یک میلیون  جامعە بە این وی

تومان با کمبود نیازمندیهای خوراکی ، درمانی و بهداشتی بود . دستمزد یک  

سال   در  ایران  کارگران  از    ١۳۹۹ماە  گزارش    ١٠٠کمتر  بە  کە  بود  دالر 

پژوهش  مرکز  اقتصادی  مجلس  دفترمطالعات  بە  "های  ما  کشور  در  فقر  نرخ 

یعنی  در  ۳۵حدود   است.  رسیده  قرار    ۳۵صد  فقر  خط  زیر  مردم  درصد 

دارند".البتە این آمار حکومتی با درصد باالی از دروغ و بیان غیرواقعی از  

درصد برآورد می شود و تورم لجام  ٦٠زندگی زیر خط فقر کە اکنون بیشتر از  

گسیختە همراە است. در چنین شرایطی و باتوجە بە عدم چشم انداز بهبود در  

عیت اقتصاد و سخت تر شدن زندگی در سال کنونی ، حق دست کارگران  وض

سال   در  کارگران  واقعی  نمایندگان  حضور  بدون  و  کارفرما  و  دولت  توسط 

برابر کمتر از نرخ تورم و تامین یک زندگی معمولی کە بیش از  سە    با ١٤٠٠

ایت  بە گزارش روزنامە و سمیلیون تومان در ماە است، تعیین گردید. بنا    ١٢

هزار تومان مشخص شده    ٦٥٥میلیون و    ٢حق دست کارگران "   ""اقصاد نیوز 

است. این عدد با احتساب مواردی مانند حق مسکن ،بن کارگری و پایە سنوات  

هزار تومان می رسد .بە بیان دیگر حداقل دریافتی    ۷٠٥میلیون و    ۳بە رقم  

هزار تومان    ۷٠٥لیون و  می  ۳یک کارگر تازه استخدام شده در سال آینده ماهیانە  

باشد ،حداقل حقوق   دارای یک فرزند و یکسال سابقە کار  است. چنانچە فرد 

 . "هزار تومان می رسد  ١١١میلیون و   ٤دریافتی ماهیانە او بە 

طی سال گذشتە کرونا بە فرصت برای رژیم و سرمایەداران در تقابل و کاهش  

 در تقابل با تعیین دستمزد  اعتراضات و مبارزات کارگری و تودەای از جملە 
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سال جاری تبدیل شد . همزمان تلفات سنگین جانی و انسانی را بر کارگران و  

محرومان جامعە تحمیل کرد . شیوع این اپیدمی در کنار نبود نهاد و تشکالت  

مبارزاتی و رزمندە کارگری مانع تجمعات گستردە کارگران و اقشار ناراضی  

 .ید در کف کارخانە و خیابان گرد 

اگرچە کرونا در همراهی با طبقە سرمایەدار و دولت حامی آن، بیشترین ستم و  

اجحافات را بر طبقە کارگر تحمیل نمود ، اما این طبقە نیز تسلیم نشدە و بە  

اعتراض و مبارزات خود ادامە دادە است. طی سال گذشتە نیز هر روز و هر  

ران در محیط کار ، در  ماه شاهد دهها حرکت و اقدام جمعی و گروهی کارگ 

از جملە ادارە کار ، مجلس  جلو کارخانە ، در برابر نهادهای تصمیم گیری رژیم  

  کارگری   اقدامات   و   حرکت   جامعە،   در   موجود   حرکات   زندەترین .    بودەایم   … و  

  در   مبارزات   این   سعودی  سیر  کە   بودە  تر   قبل  سال  چند   و  گذشتە  سال  طی

گران در  کار  تجمعات .  است   شدە  منعکس  آنان  میل  عالرغم  نیز  دولتی   رسانەهای

  ، نفت  پتروشیمی ها، کارگران قراردادی در صنعت  اهواز،  تپە، فوالد  هفت 

تجمعات سازمانیافتە و سراسری معلمان و اعتراض و تجمع سازمانیافتە ، پیگیر  

 . و مداوم بازنشستگان ، بە امر واقع مبارزات جاری تبدیل شدە است 

 

ضروری است کە طبقە کارگر ایران در دادخواهی خود در اول ماە مە  الزم و  

استاندار   با  تامین فوری واکسین ضد کرونا بطور رایگان و  امسال، خواست 

جهانی و همگانی ، همراە با خواست و مطالبە )حق تشکل بدون دخالت دولت  

 ر  و سرمایەداران( ،حق تحصن ، اعتصاب و تظاهرات و افزایش دستمزد باالت
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میلیون تومان را در راس هر خواست و مطالبە خود و نمایندەگانش در    ١٢از  

 .ابعاد محلی و سراسری قرار دهد 
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 طبقە کارگر و اول ماە، جنبش کارگری ایران

 

از ویژگی های اول ماە مە برای طبقە کارگر ، بویژە فعالین و پیشروان آن، چە  

رزیابی و نگاهی انتقادی بە سال  در ابعاد جهانی و چە در سطح کشوری ، ا

گذشتە ، بیان ضعف و کمبودها در جریان مبارزە و رویاروی با طبقە سرمایەدار  

و دولت حامی آن جهت برطرف نمودن کاستی ها و تاکید بر نقاط قوت و طرح  

خواست و مطالبات طبقاتی خود و بویژە مطالبات فوری و جاری جهت مبارزە  

ر سال جاری است. از این زاویە بیان برخی از ویژگی  متحدانە و پیگیری آنان د 

دولت   با  نبرد  برای  کارگر  موقعیت طبقە  ایران و  کنونی جامعە  های شرایط 

 . اسالمی و سرمایەداران از اهمیت خاصی برخوردار است 

جامعە ایران وارد دوران بسیار حساس و سرنوشت ساز نسبت بە جمهوری    - ١

است.   شدە  خود  حیات  طول  در  حکومت  عمر  پایان  یا  بقا  جملە  از  اسالمی 

دیماە   ماە    ١۳۹٦خیزشهای  آبان  و    ١۳۹٨و  انقالب  جبهە  میان  قوا  تناسب 

بە فاصلە   اجتماعی  تودەای و گستردە  دو حرکت  ضدانقالب را متحول نمود. 

سال ، پایەهای استبداد سیاسی و مذهبی را از هر زمان دیگری بیشتر  ٢تر از  کم

بە لرزە انداخت و توازن مبارزاتی را بە نفع جبهە مردم ناراضی ، از جملە  

کارگری تغییر داد. فضای مبارزاتی جامعە بر بستر مناسبتر روبەپیش  جنبش  

ایران   آن مبارزات طبقە کارگر  در متن  سال  ٤نیز در طول  گام برداشت کە 

 گذشتە بە لحاظ کیفیت نبرد طبقاتی سیر صعودی طی کرد . آمار اعتراضات و  
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 اعتصابات کارگری کە مطبوعات و نهادهای حکومتی ناچار بە بیان بخش های  

از آن هستند ، تا انعکاس مبارزە و اعتراضات توسط نهاد و سازمانهای مستقل  

اگاهی کارگران و بویژە فعالین آن،  کارگری ، درجە سازمانیابی و ارتقاء خود 

روشنی نشان می دهد. اما کماکان باید    بەتغییر در کیفیت جنبش کارگری را  

اذعان داشت کە این مبارزات بە دالیلی کە پایین تر بر شمردە خواهد شد، پراکندە  

و در جواب بە تعرضات کارفرما و دولت ، از جملە عدم پرداخت دستمزدهای  

 . معوقە ، اخراجهای دستەجمعی و بیکار سازی فلەای بودە و هست 

سال گذشتە گامهای مهمی ، بویژە  ٤ایران اگرچە طی    مبارزات کارگران در -٢

در مناطق جنوبی کشور بە جلو بر داشت ، اما هنوز محدودە یک کارخانە یا  

یک مرکزتولید را پشت سر نگذاشتە و فراگیر نشدە است . مبارزات کارگری  

هنوز سراسری و بە نبرد طبقە علیە طبقە تبدیل نگردیدە است . بلکە بە اعتراض  

ارخانە یا یک محیط کار در برابر کارفرما و دولت در همان محیط محدود  یک ک

  ، اهواز  فوالد   ، تپە  هفت  کارگران  فداکارانە  مبارزە  مثال  است.برای  ماندە 

های جنوب و کارگران پیمانکار نفت، متاسفانە باپشتیبانی و حمایت    پتروشیمی

 .وسیع و گستردە دیگر مراکز کارگری روبرو نگردید 

نهادهای ضدکارگری و وابستە بە رژیم از قبیل خانە کارگر و شوراهای    - ۳

اسالمی علی رغم ضدیت اشکار با مصالح و منافع کارگران ، بە دلیل حمایت  

 های دولت از آنان هنوز در محیط های کار حضور دارند . این نهادهای  

مسائل   در  و  دارند  خود  سر  پشت  را  کارفرما  و  دولت  حمایت  ضدکارگری 

 رگری از جملە تعیین دستمزد ساالنە، طرف حساب دولت و کارفرما هستند  کا
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و یکی از موانع شکل گیری تشکل های مستقل کارگری از بدو تشکیل تا کنون  

 .بە حساب می آیند 

طبقە کارگر هنوز بعنوان یک طبقە در برابر بورژوازی و دولت حامی آن    - ۴

ی و سیاسی فراگیر و سراسری  بعنوان طبقە دیگر و متضاد وارد نبرد اقتصاد 

نشدە است. در مبارزات کنونی و جاری کارگران ، کارگران بیکار کە لشکر  

چند میلیونی طبقە کارگر را تشکیل می دهند، متاسفانە نقش و جایگاهی ندارند.  

علیە   بیکارسازی  و  تهدید  بعنوان   ، بیکاران  خیل عظیم  از  کارفرما  و  دولت 

 .ە نمودە است کارگران شاغل استفادە بهین 

کارگران    -۵ خانوادەهای  حمایت  مواردی  در  کارگری  مبارزات  چە  اگر 

اعتصابی را بە همراه داشتە است، اما این سطح از حمایت کافی نیست . کارگر  

نیز کە بخش مهمی از  تنها در   محیط کار، کارگر نیست، بلکە محیط زندگی 

روشندە نیروی کار خود  مکان حضور اجتماعی آنرا تشکیل می دهد، کارگر و ف 

است. لذا ضروری است کە کارگران در مبارزات روزانە خود حمایت اجتماعی  

محیط   در  جملە  از   ، خود  مبارزاتی  متحدآ  و  ستمدیدە  و  اقشار محروم  دیگر 

 .زندگی را نیز پشت سر خود داشتە باشند 

کیل  زنان بخش وسیعی از طبقە کارگر و نیروی کار این طبقە درایران را تش  - ۶

می دهند. در بخش تولید ، در بخش خدمات و آموزش ، در تولیدات کوچک  

خانگی از جملە بافندگی و کار دستی ، در بخش کشاورزی و باغداری ، فعال  

بنا بە مصالح و منافع سرمایە از صفوف زنان   و بیشترین نیروی کار بیکار 

 اری گستردە  تآمین میگردد. خانەداری و بچەداری، توجیە حکومتی برای بیک
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زنان و فرستادن آنان بە گوشە آشپزخانە ، بدون هیچگونە بیمە و حقوق ماهانە  

   است . این بخش از طبقە کارگر بە نسبت کمیت و کیفیت آن ، چە در نهادهای

خودساختە فعالین کارگری، چە در سازماندهی و رهبری اعتراضات و مبارزات  

اند. بافت مذهبی و مردساالر حکومت  جاری، نقش و جایگاه شایستە خود را نیافتە

و بخش دینی جامعە در تحمیل این نابرابری بر جنبش کارگری موثر بودە و  

کمبود    . است  کردە  تمکین  آن  بە  زیادی  حد  تا  نیز  کارگری  جنبش  متاسفانە 

نقاط ضعف   از  یکی  کارگری  همە عرصەهای جنبش  در  فعال زنان  حضور 

این جنبش   این خالء رااصلی   . فرهنگ    است  مبارزە علیە  با  میتوان  باید و 

،  مردساالر و مذهبی ، با مبارزە برای حق اشتغال و برابری اقتصادی ، سیاسی

و   الزم   . کرد  پر  مردان  با  زنان  جنسیتی  برابری  و  خانوادگی   ، اجتماعی 

ضروری است کە زنان نقش واقعی و شایستە خود را در جنبش کارگری کە  

 .ان است را بە دست آورند حق طبیعی و مبارزاتی آن

، تبعید و  ، زندان ، شکنجە و اعدامسال سرکوب خشن و خونینچهل و دو    -۷

،  جالی "وطن"، اخراج و بازخرید اگاهانە با فشار کارفرما و نهادهای امنیتی

منع فعالیت و یا تعیین زندان تعلیقی با قرار وسیقە سنگین بە منظور خودداری  

ری ایران را از بخشی از فعالین و رهبران  از فعالیت کارگری ، جنبش کارگ

عملی ، علنی و فکری خود محروم کردە است. این کمبود اکنون از هر زمان  

دیگری محسوس تر است. اما قشری از فعالین جوان کارگری در حال نشو و  

   نما در درون این جنبش هستند. فعالین قدیمی کارگری الزم است و میتوانند 
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ین جوان و پرشور کارگری باشند و تجربیات غنی خود را  راهنما و همکار فعال

      در جریان عمل و مبارزات جاری روزانە در اختیار آنان قرار دهند تا کمبود 

رهبری دوراندیش، جسور، رزمندە و متحد کنندە طبقە کارگردر کمترین زمان  

 .ممکن بە حداقل خود برسد 

، اتحادیەهای  از جملە کمیتەها  ،، انقالبی و کارگری موجود نهادهای مبارزاتی  - ٨

، با نام و عناوین متفاوت، اگرچە مبارز و  مستقل و غیردولتی و غیرکارفرمایی

فداکار در جنبش کارگری فعال هستند ، حضور دارند و از جان خود مایە می  

، اما بیشتر بە محل و مکان تجمع فعالین کارگری و فعالین گرایشهای  گذارند 

ستی این جنبش تبدیل شدەاند. درد مشترک تمام این نهادها،  رادیکال و سوسیالی

. نهاد و سازمان  غیرتودەای بودن آنان و بە یک معنا تک گرایشی بودن آنان است 

تجمع محل  است  الزم  و  باید  کل  کارگری  مشترک  مبارزە  و  گردهمایی   ،

ین  های کاذب فکری ، مذهبی ، ملی و همچن فروشندگان نیروی کار، فارغ از هویت

 .تفاوتهای جنسیتی آنان باشد 

سرآنجام و نکتە گرهی کە باید تآکید چند جانبە بر آن نمود، این واقعیت است    -۹

کە طبقە کارگر ایران از ابزار و سالح مبارزە و رزم انقالبی خود کە سازمان  

و تشکیالت مبارزاتی است اگاهانە و نقشەمند توسط طبقە سرمایەدار و دولت  

. کارگران پراکندە در هر مبارزەای بە آسانی سرکوب  شدە است   حامی آن محروم

و متفرق می شوند. اما کارگران متحد و متشکل از مبارزە و رزم مشترک نیرو  

و قوت قلب می گیرند. کارگران هر پیروزی در عمل، ولو کوچک و محدود  

 را دستمایە پیشروی و اقدام بزرگتر قرار می دهند و آنر سنگری در فتح  
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در سرکوب و  سن موفقیت طبقە سرمایەدار  اگر رمز  دانند.  دیگر می  گرهای 

مهم   ارگانهای  در  طبقە  بعنوان یک  بودن  متشکل  در  کارگران  شدید  استثمار 

کشوری و بین المللی است ، طبقە کارگر نیز هیچ راه دیگری بە جز متحد بودن  

دارد. پراکندگی  و متحد شدن در مبارزە مرگ و زندگی علیە آنان در همان ابعاد ن

مهمی در مرگ تدریجی و تحمل بربریت طبقە سرمایەدار علیە  کارگر، عامل  

او است و متحد و متشکل شدن، رزمیدن و نبرد کردن برای نان، کار، آزادی  

استثمار   فردی  کارگران   " مارکس  کارل  قول  بە  است.  کارگری  حکومت  و 

تشکل شدن در حزب کارگری  ، اما جمعی رهایی می یابند". بنابراین م شوند می

کارگری تودەای  سازمانها  پیروزی  و  رمز  سراسری،  و  رزمندە  مبارزه   ،

است  سرمایەداری  با  نبرد  در  این  کارگران  از  اکنون  ایران  کارگر  طبقە   .

نبرد  مهم  است   ابزارهای  شدە  محروم  اگاهانە  و  طبقاتی،  پیشروان  وظیفە   .

این طبقە، مسلح نمودن خود و هم  ابزاری    پیشقراوالن  بە چنین  طبقەایهایشان 

است. تردیدی نیست تقویت و گسترش تشکالت حزبی و طبقاتی کارگران نیز  

. در همان حال  در دل مبارزات جاری روزانە کارگری و تودەای ممکن میگردد 

، پیشروی و پیروزی مبارزات جاری و روزانە کارگران  ابزارهای مبارزاتی

ای و حزبی کارگران نە تنها در تقابل با هم  را ممکن خواهد نمود. تشکل تودە

نیستند، بلکە در یک پروسە مبارزاتی و انقالبی کە نبرد بی امان و لحظە بە  

یابند صلحظە کارگر با سرمایەدار و دولت حامی آن است،   ، گستردە  یقل می 

شوند و همدیگر را تقویت و تکامل خواهند داد. حزب کارگری، بخش اگاه و  می

 فرق  ها را در بر می گیرد کە بە قول مانیفست "گران و کمونیست متشکل کار
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کمونیستها با دیگر احزاب پرولتارى تنها در این است کە از طرفى، کمونیستها  

همە   مشترک  مصالح  گوناگون،  ملل  پرولتارهاى  مبارزات  را  در  پرولتاریا 

مینمایند،    صرف نظر از منافع ملی شان، در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع

و از طرف دیگر در مراحل گوناگونى کە مبارزه پرولتاریا و بورژوازى طى  

 . "میکند، آنان همیشە نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند 

"هفتە    - ١٠ ضدکارگری  کارنوال  اندازی  راە  با  سالە  هر  اسالمی  جمهوری 

کارگر وابستە    "نمونە" کە کسی جز   کارگر" و با معرفی و جایزه دادن بە کارگر 

بە رژیم و ضد منافع و مصالح طبقە کارگر و خادم سرمایە نیست، قصد دارند  

کارگران را حول مصالح و منافع کارفرما و دولت در روز کارگر مسخ و بسیج  

کنند. رسالت کارگران اگاه و پیشرو و کل طبقە کارگر ایران است کە متحد و  

را بایکوت و در آن شرکت    یکپارچە این نمایش مضحک حکومتی و مذهبی

ننماید ، بلکە برعکس ، مراسم های مستقل خود را سازماندهی و برگزار کنند  

)با در نظر گرفتن ویروس کرونا ممکن است امکان برگزاری مراسم های اول  

ماە مە ممکن نگردد(. طبقە کارگر الزم و ضروری است خواست و مطالبات  

، عمومی و  مطابق  د کرونای رایگاناکثریت جامعە ، از جملە " واکسین ض

افراد جامعە تمام  برای  زندانیان سیاسی،  استاندارد جهانی  آزادی  لغو حکم    ، 

،  ، برابری کامل زن و مرد در همە عرصە، بیان و تشکل، آزادی عقیدەاعدام

میلیون تومان    ١٢کار یا بیمە بیکاری، افزایش دستمزدها مطابق تورم و حداقل 

  حداقل   بعنوان"    … سال و    ١٨کار کودکان و تحصیل رایگان تا سن    در ماە، لغو 

   کیفرخواسهای  در را  کارگران توسط  جامعە ادارە  قانون و  کارگران  مطالبات 
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  نیست   تردیدی   اما.برسانند   ستمدیدە  تودەهای   و   کارفرما  ،   دولت   اطالع   بە   خود 

   جامعەای و   کارگران فوری و   جاری مطالبات  دیگر و  ها خواست  این  بیان کە

، نە  ، تا لغو کارمزدی و رسیدن بە جامعە سوسیالیستیمیکنند   نمایندگی  آنرا   کە

"پروسە خودبخودی و حاصل تکامل و گسترش نیروهای مولدە و جبر تاریخ"  

، بلکە محصول نبرد و رزم مشترک ، اگاهی و سازمانیابی کارگران و محرومان  

 . ت کارگر اسجامعە حول خواست و مطالبات طبقە 
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 اول ماە مە و کارگران کردستان 

 

جنبش کارگری در کردستان جنبش واقعی و زندە است. این جنبش، بخش فعال  

و جدایی ناپذیر از جنبش کارگری با رهبران و فعالین جسور و شناختە شدە در  

 .سطح ایران و مجامع کارگری جهانی است 

اول    ، کارگری کردستان  بە یک سنت  در جنبش  کارگر  مە روز جهانی  ماە 

جاافتادە و شناختە شدە تبدیل شدە است . اطالعات مکتوب و قابل استنادی از  

و در دوران رژیم سلطنتی از    ١۳٥۷مراسمهای اول ماە مە قبل از قیام سال  

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در کردستان در دسترس نیست . جوان بود  

اقتصادی ،  طبقە کارگر کردستان د  ر آن دوران ، عدم وجود مراکز متمرکز 

صنعتی نبودن این مناطق و سیال بودن کارگران این منطقە، کە اساسآ از سیاست  

تبعیض و سرکوب گستردە مردم کردستان توسط حاکمان شونیست مرکزنشین  

این   نگەداشتن  عقب  آمیز  تبعیض  سیاست  عامدانە  و  اگاهانە  و  شد  می  ناشی 

می داد، بر شرایط کار ، زندگی و سازمانیابی کارگران در    مناطق را پوشش

 . کردستان تاثیر گذاشتە بود 

با فروریزی اولین بارقەهای استبداد سیاسی در ایران ، نسیم آزادی کە محصول  

فداکاری و پراتیک مردم ناراضی از جملە مردم کردستان نیز بود ،شور و شوق  

بدون حضور استبداد حکومت    ١۳٥٨گستردەای ایجاد شد. اولین ماە مە سال  

 اسی و چپ، همراە  مرکزی در کردستان برگزار گردید . سازمانها و احزاب سی 
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با کارگران در ابعاد تودەای گستردە ، مراسمهای روز جهانی کارگر را در تمام  

شهرهای کردستان با شرکت زنان و مردان کارگر و حق طلب برگزار کردند.  

در برخی از شهرها مردم از روستاهای همجوار هم همراە با ابزار کار ، در  

بە بعد حضور فعالین کارگری در   ١۳٥۷این مراسم ها شرکت نمودند. از قیام 

در   بود.  پوشی  چشم  و  انکار  غیرقابل  کردستان  رویدادهای  و  اعتراضات 

رهبران   و  فعالین  از  نمایندەگانی   ، کردستان  شهرهای  از  برخی  شوراهای 

در   بە کردستان  یورش جمهوری اسالمی  بودند.  کارگری جزو شورای شهر 

ی باالترین مرجع جمهوری اسالمی  کە با فرمان سیاسی _مذهب  ١۳٥٨مرداد  ٢٨

، شخص"روح ەللا خمینی" صورت گرفت ، کردستان را بیرحمانە بە خاک و  

از   چشمگیری  بخش  کردستان،  بە  سرکوبگران  لشکرکشی  با  کشیدند.  خون 

با   همراە  یا   ، رفتند  کردستان  خارج  بە  سیاسی  و  کارگری  فعالین  و  رهبران 

"سازمان   بویژە   ، احزاب  نظامی  کردستان  نیروهای  زحمتکشان  انقالبی 

ایران_کومەلە" و بخشی از نیروهای چپ دیگر از جملە "سازمان پیکار در راە  

چریک های فدایی خلق ایران" از شهرها خارج  آزادی طبقە کارگر" و "سازمان  

شدند و بعدآ نیز بە دلیل سرکوب و کشتار روزانە هرگز نتوانستند در محیط کار  

یاب  زندگی خود حضور  این  و  غیبت  با  همراە   ، خشن  استبداد  و  ند. سرکوب 

فعالین، برای یک دورە چندین سالە برجنبش کارگری کردستان سنگینی میکرد.  

اما جنبش کارگری کردستان در شرایط سخت خفقان و دیکتاتوری فاشیسم مذهبی  

، در دوران جنگ ارتجاعی ایران و عراق و بمباران شهرها ، در رویدادهای  

 .دوبارە کمر راست کرد  ٦۷و تابستان و پاییز  ۶٠رداد خ ۳٠خونین  
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کامال   فضایی  در  کە  کارگر  جهانی  برگزاری روز  از  پیشتاز  های  نمونە  از 

نظامی و جنگی، در مقیاسی کوچک، اما رزمنده و بیاد ماندنی سازماندهی شد  

، در اوج سرکوب ، خفقان و جنگ  ١۳۶٢،اقدام کارگران پیشرو مهاباد در سال  

بود کە روز اول ماه مە را اگرچە محدود ، اما چالش برانگیز با صاحبان کار  

 .و نظام سیاسی حاکم گرامی داشتند 

خورشیدی شهر سنندج کانون اصلی اعتراضات کارگری    ٦٠در نیمە دوم دهە  

و سرآغاز برگزاری مراسم های مستقل کارگری اول ماە مە بود. سالهای و  

نی و تودەای روز کارگر در این شهر بر  برگزاری عل١۳۷٨و   ١۳٦۷،  ١۳٦٦

و همکاری   همیاری  با  مراسمات  این  داشت.  تآثیر  ایران  کارگری  جنبش  کل 

نهادی کامآل کارگری ، غیر حکومتی و مبارز از فعالین کارگری این شهر بە  

صنعتگر" همراهی می شد کە بحث تشکیل ، چگونگی فعالیت و  اسم "اتحادیە  

فتن ، ضربە خوردن و علل انحالل و ارزیابی از آن،  اشکال آن ، دالیل لو ر

پرداختە   آن  بە  امیدوارم مجددآ  و  آن است  بنیانگذاران  فعالین و  جزو وظایف 

 .شود 

  ١۳۶۶از مراسم های پرشکوه اول ماه مە در کردستان، برگزاری اول مە سال  

در سنندج است. علی رغم آمادگی رژیم در تقابل با تجمعات کارگری و بسیج  

یروهای سرکوبگر و راه اندازی تبلیغات جنگی، کنترل خیابان ها، محاصره  ن

محالت کارگری و تفتیش بدنی وسیع، مراسم های مختلفی در "پاساژ عزتی،  

در میان کارگران "قناد" و خانواده های   پوشاک، کارخانە شاهو" و  کارخانە 

 نفر در آن  کارگری برپا گردید. در مراسم پاساژ عزتی کە بیش از دو هزار  
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شرکت داشتند،در حالی کە شعارهای اول مە پاساژ را بە لرزه در آورده بود،  

ماده ای کارگران سنندج بە تائید اجتماع کنندگان رسید. در سال    ١۷قطعنامە  

هم نیز مراسم روز کارگر ، با وصف آمادگی ارگانهای رژیم کماکان    ١۳٦۷

 .در این شهر برگزار گردید 

بود کە در تاریخ مبارزات    ١۳٦٨گر در سنندج ، سال  اوج مراسم روز کار

کارگران کردستان و ایران برجستە و ماندگار است و در فضای مملو از شور  

و رزمندگی برگزار گردید. در این روز اجتماع بزرگی از کارگران در سالن  

ورزشی تختی سنندج برپا شد. مراسم با سرود انترناسیونال آغاز و با سخنرانی  

کارگر  پرشو کارگر  ر  یافت.  ادامە  ویسی"  چراغ  "جمال  جانباختە  کمونیست 

تشریح   بر  مبسوط خود، عالوه  ویسی" طی سخنرانی  "جمال چراغ  جانباختە 

وضعیت فالکت بار کارگران و زحمتکشان، بر ضرورت اتحاد و همبستگی و  

لزوم ایجاد تشکل های کارگری و استحکام صفوف مبارزه علیە نظام سرمایە  

باشکوه  دا های  جلوه  داشت.  تاکید  جامعە  در  موجود  نابرابر  شرایط  و  ری 

در سنندج، هیچگاه از یادها مردم    ۶٨برگزاری مراسم های اول ماه مە سال  

 .این شهر و فعالین کارگری و اجتماعی نخواهد رفت 

جانیان اسالمی بعد از این مراسم ، بە منظور زهرچشم گرفتن از جنبش کارگری  

اول ماە مە، جمال را دستگیر کردند .این کارگر رزمندە، با هزینە    و بویژە سنت 

کردن از جان عزیزش، بهای سخنان و آرادە انقالبیش را در مقابل فاشیست های  

اسالمی ، با مقاومت در برابر شکنجەگران در زندان پرداخت نمود.جمال چراغ  

 جە و در اواخر  ویسی بە اتهام سخنرانی در روز کارگر دستگیر ،زندانی ، شکن
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اعدام شد. اما امران و عامآل اعدام جمال ، خبر اعدام آن کارگر  ١۳٦٨دیماە سال  

سال   در  کارگر  از روزجهانی  قبل  چند روز  را  با   ١۳٦۹مبارز    ١٦همراە 

سالە اعالم کردند تا باعث ترس و    ١۷اعدامی دیگر از جملە دو دختر نوجوان 

امە سنت برگزاری روز کارگر در  وحشت در صفوف کارگران گردند و مانع آد 

کردستان و بویژە شهر سنندج گردند. قابل ذکر است کە در تاریخ جنبش کارگری  

در  جهان   برای رهایی کارگران  نبرد طبقاتی  بە جرم  فعالین کارگری زیادی 

خیابان جانباختە ، زندانی ، شکنجە و حتی اعدام شدەاند )برای نمونە "جوهیل"  

بە دلیل    ٢٠١٥مهاجر و رهبر کارگری آمریکا در نوامبر    متولد سوئد، کارگر

شد( سپردە  اعدام  جوخە  بە  کارگری  و  فعالیت  کارگری  فعالین  جز  بە  اما   ،

کە    ١٨٨٦سازماندەهندگان تظاهرات کارگری آمریکا در شهر شیکاگو در سال  

اعدام شدند، جمال چراغ   دستگیر و سپس  آن کشور  درندە  بورژوازی  توسط 

سخنران اول ماە مە است کە بە جرم سخنرانی در روز جهانی کارگر  ویسی تنها  

 .دستگیر ، زندانی ، شکنجە و درندانە توسط فاشیسم اسالمی اعدام شد 

بە شکل علنی و   بە سازماندهی و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر  اقدام 

با همت جـمع    ١۳٨۳تودەای در داخل شهر ، بعد از مراسم های سنندج، در سال  

چشمگیری از فعالین کارگری و خانوادەهای آنان در شهر سقز مجددآ راەاندازی  

اما قبل از شروع مراسم ، محل برگزاری مراسم مورد هجوم نیروهای   شد. 

رژیم قرار گرفت و مکان مراسم بە میدان نبرد کارگران و خانوادەهایشان با  

ین و چهرهای شناختە  مزدوران رژیم تبدیل شد. در این رویداد چندین تن از فعال

 شدە کارگری دستگیر و زندانی شدند کە در زندان سقز مراسم ناتمام روز کارگر  
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را با شجاعت کم نظیر برگزار کردند.دستگیری فعالین کارگری در شهر سقز،  

جهانی یافت و این رویداد کارگری در سینە تاریخ حک شد و  انعکاس وسیع  

 .ی کردستان و ایران گردید سرآغاز حرکت نوینی در جنبش کارگر 

برگزاری مراسم اول ماە مە در کردستان بە یک سنت شناختە شدە تبدیل شدە  

فعالین و    .است   ، میلیتاریزم حکومتی  و  استبداد  در متن  اخیر و  طی سالهای 

رهبران کارگری و خانوادەهایشان اگر امکان برگزاری مراسمهای روز جهانی  

ودەای نیافتە باشند ، در جمع و محافل کوچکتر  کارگر را در ابعاد گستردە و ت

این روز را گرامی داشتەاند . با صدور قطعنامە و بیانیەهای انقالبی کیفرخواست  

خود علیە نظام سرمایەساالر و دولت حامی آنرا بە گوش حاکمان سرکوبگر و  

 . د بە اطالع جامعە رساندەان

کە الزم   است  برخوردار  برجستەای  ویژەگیهای  از  کردستان  کارگری  جنبش 

است بە دقت آن را شناخت و در جهت سازماندهی و پیشرویهای ایندە از آنها  

سود جست . این جنبش نسبت بە مناطق دیگر ایران اگرچە کماکان جوان تر  

ن بە جز  است، اما هنوز از مراکز کارگری متمرکز،نسبت بە دیگر مناطق ایرا

استان سیستان و بلوچستان محروم تر است . جمع وسیعی از کارگران کردستان  

دهە   از  بعد از اصالحات ارضی شاە    ٤٠در شکل کارگر سیال و مهاجر  و 

)انقالب سفید( پا بە عرصە کار و مبارزە نهادند . این کارگران بعنوان رابطین  

پیام آوران آزادی و پل    جنبش کارگری و تودەای کردستان با سایر کارگران،

در  ارتباطی   کە  کردستان  جامعە  در  و چپ  کمونیسم  بودەاند.  طبقاتی  وحدت 

 تبلور    ١۳٥۷جریان "کمونیستی کومەلە" بعد از علنی شدن در بهمن ماە سال  
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یافتە بود و ادامە دارد ، تاثیر غیرقابل انکاری بر جنبش کارگری در کردستان  

بش کارگری پتانسیل ، نیرو و انرژی گرفتە و  گذاشتە است. این جریان از جن 

بودە است. کارگر   آن  و پشتیبان  تاثیر مثبت گذاشتە و همیشە حامی  برآن  هم 

امروز کردستان نە تنها تحزب گریز و سازمان ناپذیر نیست ، بلکە اگر استبداد  

بدهد، در حزب سیاسی و طبقاتی مورد نظر خود ، متشکل و   اجازە  سیاسی 

ی و انقالبی صنفی و سیاسی را در ابعاد وسیع تودەای ایجاد خواهد  سازمان تودەا

کرد. بخش وسیعی ازکارگران کردستان چپ و راست جامعە را از روی برنامە  

با چپ و   دهند.  تمیز می  از هم  ادارە جامعە میشاند و  برای  و راەکار عملی 

در این    سوسیالیست هم نظر و منتقد و مخالف راست و لیبرال هستند. کمونیسم 

منطقە نە تنها ناشناختە و بیگانە نیست ، بلکە کمونیستها در پراتیک نیم قرن  

فعالیت برای تودەهای زحمکتش محبوب و الگوی مبارزە و رهایند. سیاست در  

کردستان امر عمومی و تودەای است و بخش چشمگیر آن محصول کار و زحمت  

لیت سیاسی و مبارزاتی  کارگران و کمونیست ها است کە زمینە را برای فعا 

هموارتر کردە است .جنبش کارگری کردستان بە اعتبار همین تاریخ و پراتیک  

عملی در متن رویدادهای سیاسی و اجتماعی قرار دارد و آنرا رادیکال نمودە  

است. کارگران کردستان و بویژە رهبران و فعالین آن، تنها بە مبارزات صرف  

ا دیگر مسائل و معضالت اجتماعی درگیر و  کارگری معطوف نیستند، بلکە ب

در جدال هستند . با ستم در نبرد و رزمندە خستگی ناپذیر دست یافتن بە برابری  

می باشند و آزادی مشغلە آنان و آنرا از نان روز ضروری تر می دانند. شناخت  

 از جهان پیرامون خود و انتخاب تاکتیک های مناسب در تقابل با سیاست های  
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برای مثال نقش فعالین    .رانە رژیم در کردستان از ویژەگی آنان است سرکوبگ

کارگری و دیگر فعالین مبارز اجتماعی در سازماندهی و بە پیروزی رساندن  

اعتصاب عمومی در کردستان در همراهی با نیروی چپ و کمونیست غیرقابل    ۳

عتبارکردن  انکار است. فعالین و بسیاری از مبارزین کارگری کردستان در بی ا

نهادهای ضدکارگری و زرد رژیم ،تا خنثی کردن نمایشات مسخرە انتخاباتی،  

و   آنان  داخلی  طرفداران  و  حکومتی  طلبان  اصالح  نمودن  اعتبار  بی  تا 

اصولگرایان ذوب در والیت ، بدون توهم بە هیچ جناح و گروە حکومتی،نقشی  

ا در  کارگری  فعالین  و  رهبران  نقش  نمودەاند.  ایفا  نگرشهای  مهم  ترد  و  فشا 

بورژوایی در جامعە کردستان از جملە مذهب و ناسیونالیسم و دفاع از حقوق  

برابر زن و مرد ، حمایت از کودکان کار و بی سرپرست ، مبارزە با پدیدە  

ایجاد   و  کرونا  ویروس  مصدومین  با  همیاری  و  کمک   ، اعتیاد  خانمانسوز 

رانە رژیم در رها کردن جامعە در  کمیتەهای محالت در تقابل با سیاست جنایتکا

از محیط زیست و مبارزە برای حق حیات و حقوق  برابر این ویروس ، دفاع  

جامعە   در  است. حضور گستردە چپ  ستودنی  مبارزین  این  توسط  حیوانات، 

دخالت  کردستان بدون حضور و  انقالبی و سرمایەستیز،  اتخاذ سیاست های   ،

ن ، بویژە در فضای نظامی و امنیتی کردستان  کارگران اگاە و رهبران عملی آنا 

 هزار نیروی مسلح است، ممکن نبود.  ٢٠٠کە کماکان پادگان عظیمی با بیش از  

 

در کردستان، کماکان آدم کشان حرفەای سپاە و وزارت اطالعات حرف اول و  

     آخر را می زنند و با مشت آهنین حکومت میکنند . کوچکتری گشایش در فضای  
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با پاکسازی گستردە نیروهای مسلح رژیم از شهرها و خزیدن  سیاسی ایران ،  

فشار و سرکوب رژیم ، بیانگر وحشت حاکمان    . آنان بە پادگانها همراە خواهد بود 

کارگری حی و حا در    ر ضاز جنبش  انقالبی  و  های رادیکال  دیگر جنبش  و 

 . کردستان بودە و هست 

 

ید بە وضع کنونی ، بە تشکل های  اما جنبش کارگری کردستان و فعالین آن، نبا

محدود بە فعالین و تفرقە موجود در این جنبش و در حاشیە بودن زنان رضایت  

دهند. کوشش برای ایجاد تشکل و نهاد سراسری کارگری، شعار و مطالبە بخش  

فعال و اگاه این جنبش بود. در روز کارگر امسال این خواست و مطالبە از هر  

ر و فعاالنە تر با فعالین و مبارزین دیگر بخش های جنبش  زمان دیگری باید بیشت

از  کارگری ایران پیگیری و دنبال شود. چپ کمونیست و دخالتگر کردستان،  

این همکاری و همراهی    این جنبش تغذیە و آنرا تقویت و حمایت نمودە است. 

بزار  دوجانبە، در دورە اخیر نیز باید فعاالنەتر و جدی تر پی گرفتە شود وبە ا

 .سازمانیابی و همبستگی جدی تر جنبش کارگران و ستمدیدگان تبدیل گردد 

 

در نبرد برای رهایی و در ادارە جامعە آزاد شدە کردستان از ستم و سرکوب  

جمهوری اسالمی ، کارگران این منطقە ، بویژە رهبران آنان ، با درس گرفتن  

با جمهوری اس  ٤٢از   بە سنگر و نفس گیر  المی و ارتجاع  سال نبرد سنگر 

 داخلی ، در همراهی با نیروی چپ و کمونیستها و طبقە کارگر بە پا خواستە  
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ایران ، ضمانت ادارە شورایی جامعە ، کە در کردستان سنت شناختە شدەای  

 .است را خواهند کرد 

 

کارگر جهانی  روز  پایان،  و  در  رادیکال  بخش  و  کمونیست  کارگران  روز   ،

ت. روز نشان دادن هویت و کارت حزبی و  سوسیالیست جنبش کارگری نیس

 .سازمانی نیست. روز مردان کارگر یا کارگران شاغل یا بیکار و کولبر نیست 

اول ماە مە ، روز جهانی کل طبقە کارگر ، فارغ از زبان، نژاد، مذهب، جنسیت  

، گرایش فکری و نظری و روزی فراملی و انترناسیونالیستی است. این روز،  

ل و بیکار، کولبر ، سوخت بر و دستفروش ، مهاجر و بومی  روز کارگر شاغ

پیر و جوان و کودک ، زن و مرد و در یک کالم، روز کل طبقە کارگر    ،

بعنوان تنی واحد است . این روز ، روز جشن کارگران ، روز اعالم مانیفست  

در    . درصدیها است   ١درصدیها در برابر    ۹۹، روز سرمایەداران کارگران علیە  

روز،  ای این  در  است.  کارگران  بە  متعلق  شهرها  میادین  و  خیابان  روز  ن 

چرخهای تولید بە فرمان کارگران و در جهت خدمت بە اتحاد، سازمانیابی و  

رزم انقالبی آنان، میتواند از گردش و تولید بازایستد. در این روز، کل جامعە  

یی بشریت از توحش  و کل بشریت ، باید سایە اول ماه مە ، نسیم و امید بە رها

و بربریت نظام سرمایەداری را در محیط کار، در محل زندگی و استراحت  

خود لمس و حس کند. اول ماه مە روز اتحاد و رزم انقالبی طبقە کارگر برای  

آزادی و رهایی است . نوید دهندە جامعە سوسیالیستی با اتکا بە نیروی اگاه و  

 فتە مانیفست حزب کمونیست، نوشتە  رزمندە طبقە کارگر جهانی است . بە گ 
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مارکس و انگلس "پرولتاریا در نبرد برای رهایی چیزی جز زنجیرهای خود  

تمام   کارگران  آورد.  خواهند  چنگ  بە  را  جهانی  اما   ، داد  نخواهند  دست  از 

 ". کشورها متحد شوید 

 

 

 زندە باد اول ماه مە 

 زندە باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقە کارگر 

 ٢٠٢١آوریل  ٣٠
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رفیق جانباختە   سخنرانی کارگر پیشرو و کمونیست متن

 سنندج ٦٨در مراسم اول ماه مە سال  جمال چراغ ویسی

 

خوش آمدید، امروز روز جهانی کارگر و جشن جهانی خودمان    رفقای کارگر!

است. جشن روز کارگر بر همە ما پیروز باد. همانطور کە رفیق مجری برنامە  

  عمومی   مجمع   کند،  صحبت   عمومی  مجمع  اعالم کرد، قرار بود کە رفیقی درباره

شویم  وز جهانی کارگر ما بە دور هم جمع  ر   امروز  اینکە  یعنی   ساده  تعریف   با

 .و در این رابطە بحث و گفتگو کنیم

مجمع عمومی با تعریف ساده یعنی جمع شدن تعدادی کارگر در محل و مکان  

شود بە  مشخصی کە روی مسئلە ای مشخص کە قبال تعیین شده و یا تعیین می 

نتیجە  بە  پرداختە و تصمیم بگیرند و  انسان موجودی  بحث  برسند.  ای درست 

تواننند  ماع و در جمع شدن انسانها بدور هم کە آنها می اجتماعیست یعنی در اجت

باید دور هم جمع  بە نان دارند     نیازهایشان را برآورده کنند مثال اگر احتیاج 

تهیە کنند و اگر رنجی   تا بتوانند نانی را  شوند و دست در دست هم بگذارند 

 .کشند هست همە با هم در کنار هم می 

با ما کارگران  برای گرفتن حق و  ید حربە مجامع عمومی  باشد  ای و ضامنی 

می  اعالم  کارگر  جهانی  روز  در  امروز  ما  و  افزایحقوقمان    ش کنیم، 

دستمزدهایمان، کاهش ساعت کار، استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی، حق  

 بیمە بیکاری، جلوگیری از اخراج کارگران و صدها و هزاران خواستی کە  
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ه و یا بە فراموشی سپرده شده است مطالبات ما هستند  نسبت بە آنها کم کاری شد 

ها برسیم، و بخواهیم زندگی  و باید تأمین گردند. اگر ما بخواهیم بە این خواست 

هایمان را بگیریم، تنها و تنها بە کمک جمع شدنمان و با تکیە بە  کنیم و خواستە 

 .مجمع عمومیمان امکانپذیر است 

ی کە کارگر قدم بە میدان جامعە گذاشتە و  تاکنون و در طول تاریخ، از روز 

های زیادی داریم  رساند تا با آن زندگی کند، نمونە نیروی کارخود را بفروش می

کە کارگر چیزی برایش مطرح بوده و یا برایش مطرح شده و زمانیکە خواستە  

است مسئلە را بە تنهایی حل کند سرکوب و یا اخراجش کرده باشند، یا حداقل  

هایی هم داریم کە کارگران باهم چیزی برایشان مطرح  اند. نمونە نداده  جوابش را 

اند با هم مسئلە و مشکل را حل کنند. مجمع  بوده یا ظلمی بە آنها شده ولی توانستە 

عمومی چیز عجیب و غریبی نیست، چیزی نیست کە خیلی خیلی از ما دور  

کار تعدادی  بگیریم  نظر  در  را  خودمان  جمع  همین  از  باشد.  تعدادی  و  گر 

خواهیم  ایم و می های کارگری و زحمتکشی هستیم کە بدور هم جمع شده خانواده

مە   ماه  اول  روز  از  طرح    ٦٨یادی  برای  گویی  بلند  بە  را  روز  این  بکنیم 

  اینجا   در  ۳هایمان و رسیدن بە آنها تبدیل کنیم. و بە این دلیل از ساعت  خواستە 

وییم و مطالباتمان را بیان کنیم، این خود برای  مان بگدی کارگر کە از مسائل تعدا

ما مجمع عمومی است. مجمع عمومی برای ما ناآشنا نیست، ما در محل کارمان،  

های  هایمان مجمع عمومی داریم و بە شیوه در محل زیستمان در میان خانواده 

کارگر در کارگاهی    ۶شویم، وقتی  متفاوت و بدالیل مختلف دور هم جمع می 

 گیرند این  کنند و تصمیم می شان صحبت می کنند و با هم از مسائل ر می باهم کا
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دهد و  باشد. باید بگویم چیزی کە بە مجمع عمومی رسمیت می خود مجمعی می 

کند، تنها و تنها منظم بودن و همیشگی بودن آن است. اگر ما هر  آنرا تثبیت می 

توانیم در روز هم نیم ساعت و در ماه دو  کنیم می می  کار   باهم  ساعت   ١٠روز 

یا حداقل     و   اعتبار.  بگوییم   مشکالتمان   از  و  بنشینیم  دورهم   ساعت   ٢روز و 

  آن   گرفتن   همیشگی   بطور   و   منظم   گرو   در  مان عمومی   مجمع   بە  دادن   رسمیت 

  یا   و  طوالنی  را  کار  ساعات   خواهد می   کارفرمایی   وقتی   اغلب   ما  اما.  باشد می

گیریم. از آنجا کە نمی توانیم مسئلە را  ا کم کند، با عجلە مجمع می ر  دستمزد 

بگیریم،   قاطعی  تصمیم  و  بکنیم  مشخصی  ارزیابی  و  کنیم  بررسی  خوب 

توانیم حقوقمان را بگیریم. البتە مجمع عمومی تنها  ماند و نمی  هایمان می حرف

ارگاههای کوچک  ها و کارگاههای بزرگ نیست، ما حتی در کمختص کارخانە 

تواند شکل مشخصی از  توانیم مجمع بگیریم. در کارگاههای کوچک میهم می 

شیوه  چە  بە  باشد،  کارگران  بودن  را  متحد  سنندج  خودمان  شهر  وقتی  ای؟ 

های آن صدها کارگاه خصوصی کوچک وجود  ها و کوچە بینیبم، در خیابان می

فکاری و نقاشی و سایر  دارد، از مکانیکی و جوشکاری و نجاری گرفتە تا صا 

های دیگر این کارگاهها ساعات کار مشخص ندارند و از امکانات زیستی،  رشتە 

بهداشتی برخورد دار نیستند، دستمزدها در آنها پایین است، قانون کاری کە در  

این کارگاهها حاکم است قانون کاری است کە کارفرما خود تعیین کرده و نە  

و از قانون کار ما کارگران در این    کار   ٔ  دارهحتی قانون کار خود دولت و ا

ای کە برایش سازگار باشد و بە نفعش  کارگاهها خبری نیست. کارفرما بە شیوه 

 کنم، اگر ما  کند، کاری بە این ندارد کە من چگونە زندگی می باشد عمل می 
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مسائل کارگران   و  شویم  جمع  هم  بدور  بتوانیم  را  کارگاههای خصوصی  مان 

دفتر   اتحادیە،  سندیکا،  بنام  تشکلی  و  کنیم  بیان  را  مشکالتمان  و  کنیم  بازگو 

نمایندگی و یا هر اسم دیگری بوجود آوریم، این در واقع همان چیزی است کە  

توان جوابگو باشد. ما باید در  اکنون بە نفع ماست و معضل ما کارگرانرا می 

 .جاهایی دور هم جمع شویم 

مان را مطرح کنیم و بتوانیم مثال تعاونی  باهم بحث و گفتگو کنیم و ما مسائل   و

مصرف بوجود آوریم، تعاونی مصرفی کە بتواند حداقل کمکی بکند بە مسایل  

معیشتی ما و وسایل و ارزاق عمومی و مایحتاج عمومی ما را بە قیمت دولتی  

ه کنیم، شهرسنندج هم  های اطراف شهرمان نگادر اختیارمان بگذارد. بە محلە

کارگران،   ما  مشخص  وضعیت  دادن  نشان  برای  است  بارزی  نمونە  اکنون 

آباد و زورآباد و تا دهها و  لە و تا حاجی مان از عباس آباد تا کانی کوزه محالت 

صدها محلە دیگر نمایانگر محرومیت ما از امکانات ابتدایی و اساسی زندگی  

کنید. برای  ردن زبان خشکتان پیدا نمی هستند. حتی چند قطره آب برای تر ک

صد و حتی دویست خانە یک شیر آب عمومی وجود دارد کە برای یک سطل  

آب باید ساعت ها در صف ماندگار شوی کە البتە این درد و رنج بر دوش زنان  

باشد. در خیلی از محالت آب لولە کشی وجود ندارد و مردم  و خواهرانمان می 

شویم، نتوانیم سرکار برویم و نتوانیم  یگری دچارش می از چشمە و یا هر جای د 

پولی را هم قرض کنیم در آنصورت باید از گرسنگی بمیریم و جان خود را از  

دست بدهیم، بە این خاطر کە در هیچ جایی اعتبار نداریم، کارفرما تا زمانی ما  

 ند بە تنهایی  توانخواهد کە بە ما احتیاج داشتە باشد. رفقای دیگرمان هم نمی را می 
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بە ما کمک کنند چون اگر وضعشان خرابتر از ما نباشد، بهتر از ما نیستند و  

ما   چیست؟  چاره  راه  بنابراین  هستند،  استثمار  و  ستم  بگریبان  دست  نیز  آنها 

های  های مختصرمان بطور ماهانە و یا مدت زمان کردن پول توانیم با جمع  می

احتیاج باشد، خود یا رفیق دیگری کە    دیگری پولی جمع کنیم و در ضروری کە

های  ها را بە خانواده توانیم مقداری از این پول نیازمند است از آن استفاده کنیم. می 

هایی کە بدهکارند کمک بکنیم. بیکاری واقعا از ما  بضاعت و خانوادهندار و بی 

تا  زهر چشم گرفتە است و اگر کارفرمایی بما توهین کند، مجبوریم تحمل کنیم  

کە اخراج نشویم واین دیگر احتیاج بە توضیح ندارد. اکنون کارگر بیکار بی حد  

زیاد است و هر لحظە امکان دارد کە کسانی کە سرکارند تک تک بیکار شوند.  

انداز کنیم در آن صورت میتوانیم  ما اگر بتوانیم مقداری پول برای خودمان پس 

بضاعت کمک  های ندار بی نواده با مقداری از این پول، بە رفقای بیکار و خا

 .ای دستش شکستە و پایش شکست کمکش کنیمکنیم و اگر رفیقی در سانحە 

سوادند، دلیلش طوالنی بودن ساعت کار است.  بینید کە تعداد زیادی از ما بی می

اگر ما بتوانیم در هفتە یکی دو روز و یا هروقت توانستیم رفقایی را کە سواد  

یادشان   سواد  را  ندارند،  اوضاع  بهتر  کنیم،  مطالعە  داریم  سواد  اگر  و  بدهیم 

توانیم تعاونی کار بوجود آوریم، تعاونی کاری کە مشکالت ما  شناسیم. ما می می

را حل بکند، مثال اگر من نجار هستم و رفیقم احتیاج بە نجار دارد، کارش را  

ر، کارش  با دلسوزی و با کیفیت بهتری انجام دهم و با دستمزدی کمتر از بازا

 را اتمام کنم و یا اگر آن رفیق نجار بود و من احتیاج بە نجار داشتم، کمکم کند  
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تواند حداقل  های مصرف بوجود آوریم. تعاونی مصرفی کە می توانیم تعاونی می

مشکالتمان را حل کند، مایحتاج زندگیمان را بە قیمت ارزان و رسمی و بە نرخ  

 .دولتی در اختیارمان بگذارد 

مورد بیمە بیکاری هم کمی صحبت کنم، بیمە بیکاری عبارت است از حقوقی  در  

اخراج   یا  و  بیکار می شوند  کە  کارگرانی  بە  کار  اداره  از طرف  ماهانە  کە 

می می پرداخت  اخراج  گردند  از  بتواند  باید  بیکاری  بیمە  گرفتن  حق  شود. 

است؟ طبق آمار  کارگران بوسیلە کارفرمایان جلوگیری کند. اکنون ببینبم چگونە  

  کە   ۶۷تا آخر بهمن ماه   ۶۶فروردین    اول   از  است   رسمی   آمار   کە   ١۳۶۷سال 

  واقعا   آیا .  کنند   استفاده   بیکاری  بیمە  از  اند توانستە   نفر  هزار   ده   شود می   ماه   ٢۳

  دهد می   نشان   این .  است   این   از   غیر  واقعیت !  خیر  داریم؟  بیکار   هزار  ١٠  فقط

  در   آنها  اینکە  بخاطر  چرا؟.  کنند   استفاده  توانند می   بیمە  حق  از  نفر   ١٠  فقط  کە

گاههایی هستند کە مجوز کار دارند و بیمە هستند و شناسنامە کار دارند و  کار

می  استفاده  بیمە  حق  از  خاطر  این  فصلی،  بە  کشاورزی،  کارگر  اما  کنند 

کند و کارگری کە در قالیبافی کار  ساختمانی و کارگری کە در کوره کار می 

شود چیزی  خت می کند از حق بیمە محرومند. حق بیمە بیکاری کە ماهانە پردامی

با زلزلە آمده باشد بلکە چیزی است کە   یا  نیست کە با رعد و برق آسمان و 

کنند  شود. آن رفقایی کە حق بیمە پرداخت می ماهانە از حقوق خودمان کسرمی

  از   تومان  ۷٠  تا   ۶٠بە این طرف ماهانە    ۶۶از اول سال  اند کە  متوجە شده 

 شود پس  بار بیمە بیکاری افزوده می عت برا  مبلغ  این و   شود می  کسر  دستمزدشان
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بخود   بانک  حالت  مربوطە  مسئولین  و  اجتماعی  بیمە  و  کار  اداره  واقع  در 

 کنند تا اگر رفیقی  اند و ماهانە مقداری پولی را از کارگران شاغل جمع می گرفتە 

بیکار شد و یا اخراج گشت، کمکش کنند، آن هم طبق شرایطی کە بە آن اشاره  

 .شد 

کارگران در مقابل بیمە بیکاری این است کە بیمە بیکاری بە تمام    خواست ما 

  سال   ١٨کارگران بیکار و تمام کسانی کە آماده بە کارند و سن آنها باالتر از  

  کشاورزی،   خداماتی،  کارگران  تمام   شامل  بیکاری  بیمە . شود می  داد   است 

و    هاپزخانە   کوره   کارگران  موفقتی،  و  فصلی  ساختمانی،  کارگران  صنعتی،

قالیبافی باشد و شامل تمام کسانی شود کە برای تامین زندگیشان نیروی کار خود  

 .رسانند را بە فروش می 

برای تامین بیمە بیکاری ماهانە از دستمزدهایمان کسرنگردد. بیمە بیکاری فعلی  

  از   استفاده  بدون  و  گردد می   پرداخت   تومان  ٨۳بر مبنای حداقل دستمزد یعنی  

  ۴٠٠  پول   یا   و   چای   گرم  ١۵٠  پول  فقط   تومان   ٨۳دانیم  و می   کارگری   بن   مزایاو 

  رفاه   بتواند   باید   بیکاری   بیمە  صورتیکە   در.  است   روغن  گرم  ٢۵٠  و  قند   گرم

  وجود   بازار  در  کە  باشد تورمی   نرخ  با  متناسب   و  کند   تامین  را  نفره  ۵  خانواده

و قرار  شود  می   داده  بعد   بە  ۶۵  سال  از   کاال  بن  کردیم،  کاالها  بن  بە   اشاره.  دارد 

بر این بود کە بە این وسیلە سطح معیشت کارگران باال رود. قرار براین بود  

دولت کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی مثل برنج، قند و چیزهای اساسی و  

ضروریمان را بما بدهد و در مقابل آنها پول دریافت نکند. در مراحل اول این  

 اند! چرا  یر و مسواک دادهعمل شد اما بعد چە شد؟ بجای روغن و برنج، خم 
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اینطور شد؟ برای اینکە گویا کارفرمایان نارحت می شوند چون حقوق زیادی  

 شود! آیا واقعا اینطور است؟  پرداخت می کنند و این حقوق اضافی بما داده می 

  بخشی   دهند،می   ها تازگی   کە   تومانی   ۷٠٠  یا   تومان   ۴٠٠  ،۳٠٠آیا واقعا ماهی  

نیست! تازه اگر کارفرما آنرا پرداخت کند، آیا کاله سرش    خودمان   دستمزد   از

  کمتر   و   دستمزدمان   کاهش  و   طوالنی   کار   ساعات   با   را   تومان  ۷٠٠می رود؟  

  و   گیرد،می   بازپس   ما   از  دیگر  طریق   صدها   بە   و   کارمان   ایمنی  شرایط  کردن

ن  ای  و  گیرند می   پس   ما   از  را  آن   از  بیشتر   خیلی  بلکە  را   تومان   ۷٠٠  آن   تنها   نە 

عادت و قانون آنها است. خواست ما کارگران در مقابل بن کاالها این است کە  

شود. مثال بن سە ماه  شود و کی آورده میها کی اعالم می خارج از این کە بن 

سوم و چهارم در فروردین امسال داده شد و بن امسال هم معلوم نیست کی داده  

پرداخت گردند و مبلغ آن بر دستمزدمان    ها سر وعده و بموقع خواهد شد بن 

اضافە شود و مبلغ آن بر دستمزدمان اضافە شود و کاالهای اساسی کە نتوانند  

مایحتاج زندگیمان را تامین کنند. در اختیارمان قرار گیرند. در آخر تنها اینرا  

می گویم  می را  حرفهایمان  اینجا  ما  مطرح  کە  خواستهایمان  بخوبی  و  زنیم 

، آما هدف تنها گفتن و حرف زدن نیست، بلکە عمل کردن است و مبارزه  شود می

برای دستیابی بە خواستهایمان، و در این راه اگر تشکلی نداریم از همین امروز  

دست در دست هم بگذاریم و تشکل بوجود آوریم و اگر صندوق نداریم، آنرا  

 .بوجود آوریم
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 کارگر زنده باد اول ماه مە، روز جهانی 

 ١٤٠٠اول ماه مە  –انتشارات کومەلە  
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