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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

ادامه در صفحه 6

تشدید مبارزه بر ضد استبداد وظیفه
مبرم طبقه کارگر در شرایط کنونی

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران
به کارگران و زحمتکشان ایران به مناسبت اول ماه مه- روز جهانی کارگر
ار  ـخود ان که در ـصـفوف پر ـشـم ـخود را ـبه ـهـمه کارگران و زـحـمتکـشان ـجـه
وـیی ری ـج رـت ـبی، ـب ر ضـد ـجنگ ـطـل د ـب دـفـمـن ر و ـه وـث ارزه ـیی ـم ـب دار ـم پرچـم
امپریالیستی و گسترش «جهانی شدن» سرمایه داری بوده اند، تقدیم می کند. 
ـران اـمــسـال در تکـشـان اـی ـم کارگران و زـح
ـشراـیـطی ـبه اـسـتـقـبال روز ـجـهاـنی کارگر ـمی روـند
اـسی را از ـس اده ـح وق اـلـع ان دوران  ـف که ـمـیـهن ـم
ـبه ـمه ـجـاـن ـیـاـسی ـه ـسـر ـمی گذراـنـد.  ـتـهـاـجم ـس
ـیـروـهـای ارـتـجـاـعی ـبـرای مــسـدود و ـمعکوس ـن
ـان ـرـی ی، در ـج ـاـس ـی ـد اـصالـحـات ـس کردن روـن
ـرـنج و م، و اوـضـاع ـبـغ ـت ـات ـمـجـلـس ـهـف ـاـب ـتـخ اـن
ـارس و کشــورهــای ـیج ـف ـنــطـقه ـخـل ـده ـم پیچـی
ـهـمـساـیه، و ـحـضور ـنـیروـهای ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم در
اـفـغاـنـسـتان و ـعراق ـتـهدـید ـهای ویژه ـیی را ـمـتوـجه
ن ـیـه ـیـاـسی در ـم ـتـقالل کـشـور و ـتـحـوالت ـس اـس
ـروهــای واپس گرا و تــاریک ـی کرده اسـت.  ـن
ـتن ش ـسـعی دارـنـد که پس از ـبـازپس گرـف اـنـدـی
اـشـین ا ـبه کارگـیری ـهـمه ـجاـنـبه ـم کـنـترل ـمـجـلس ـب
سرکوب و ساـنسور مانع پیشرفت مبارزه ـقانونمند
ـمردم زـحـمتکش ـمـیـهن ـما در ـمـسـیر دـفاع از ـصـلح
داـلت ر و ـع ـش وق ـب وکراـسی، ـحـق رش دـم و گـسـت

اجتماعی بشوند و در این راه موفقیت هایی نیز داشته اند. 
ـنـیروـهای ـحاکم در ـجـهان ـسرـماـیه، به ـنـماـیـندگی از ـسوی اـنـحـصارـهای ـفراـمـلی،
ـمی کوـشـند ـبا ـمـعاـمـله ـهای پـشت پرده ـبا رژـیم و  ـهداـیت آن ـبه ـسـمت اـسـتـحاـله
راتژیکی و ـمـنـطـقه اـکـتـیـکى، اـسـت اـفع ـت اـمـین ـمـن راى گـسـترش رواـبط و ـحـفظ و ـت ـب
اـنی و ـس اـبع اوـلـیه و اـن ر ـمـن اـنـبه و ـبی ـمـحدودـیت را ـب اـبی ـهـمه ـج ى؛ امکان دـسـتـی ـی

همچنین بازارهای وسیع ایران و همسایگان آن را فراهم کنند.            

کارگران و زحمتکشان ایران
کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـفرا رـسـیدن اول ـماه مه، روز ـهـمـبـستگی رزـمی
ا آرزوـهای ـنیک اـنـقالـبی ـبه اـنه و ـب کارگران و زـحـمتکـشان ـسراـسر ـجـهان را ـصـمـیـم

شما شادباش می گوید.  
ـنـبرد ـخوـنـین کارگران ـشیکاگو در روز اول ـماه ـمه
ن ـت ـراـش ـراـف ن، دوران ـب ـوـی 1886،  ـطالـیه دار دوران ـن
اروـیی ام کارگران و زـحـمتکـشان در روـی درـفش ـخوـنـف
ود. پس از گذر ـبـیش از اـیه ـب رـم درت دوزـخی ـس ا ـق ـب
یک ـقـرن کار و پیکار و پـشت ـسـرگذاری ـتـحـوالت
مـتـنوع و بـغرنج و تـجربه عقب ـنـشینی ـها و پـیروزی ـهای
ـبزرگ، کارگران جـهان در اـبـتدای ـهزاره ـسوم ـمیالدی
ی ـصـلح ـاـبه گردان اـصـل ـث ـود ـبه ـم ـدـیل ـخ ی ـب ـنـقـش ـب
ت ـشـرـف ـبـارزه ـبـرای پـی ی، ـعـداـلت ـخـواـهی و ـم ـجـوـی

اجتماعی را تثبیت کرده اند.  
ـبـقه ـته، ـط در کشـورـهـای ـسـرـمـاـیه داری رـشـدیـاـف
ود د ـخ روـمـن ـی ای ـن دیکا ـه ا و ـسـن ادـیه ـه کارگر در اـتـح
اع از ا پرچم دـف ـته اـست و زـحـمتکشـان ـب اـف سـازمـان ـی
رـضد وکراـسی واـقـعی و ـصـلح، ـب اـعی، دـم داـلت اـجـتـم ـع
اـست ال ـسـی داـفع اـعـم ای ـم روـه ـی ا و ـن وم اـنـحصـارـه ـهـج
اـتی اـفع ـحـی اـمـین ـحـقوق و ـمـن راـلی، و در راه ـت وـلـیـب ـهای ـن

ا ز ـطـبـقه کارگر در اـتـحاد ـب ارزه ـمی کـنـند.  در کـشورـهای در ـحال رـشد ـنـی ـخود ـمـب
دیگر زـحـمتکـشان ـبه پیکار ـعادالـنه ـخود ـبر ـضد ـبـهره کـشی و ـسـتم در راه دـسـتـیاـبی
ـبه اـسـتقالل، آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی اداـمه ـمی دـهد. ـمـبارزه ـجـهاـنی ـطـبـقه کارگر
ر رـغم ـشراـیط دـشوار اـلـیـسم و ارـتـجاع ـب ر ـضد امپرـی اـلـیـسم و ـب در راه ـصـلح و ـسوـسـی

سال های اخیر گسترش کمی و کیفی قابل توجهی یافته است.       
اـنه ـیـق ای رـف اه ـمه درود ـه دن روز اول ـم رارـسـی اـسـبت ـف ران ـبه ـمـن وده اـی ـحزب ـت

ـبـقه کـارگر و دیگر رای ـط سـاـلی ـکه سپری شـد، ـب
زـحـمـتـکـشان ـمـیـهن ـما ـحاوی درس ـها و ـتـجرـبـیات ـفوق
الـعاده ارزـشـمـندی ـبود.  ـبی شک اـین تـجرـبـیات ـمی ـباـید
در حال و آیـنده مورد ـتوجه قرار گرـفته و از آنها ـبسود
ـمـبارزه ـبرای ـتاـمـین ـخواـستـهای ـصـنـفی و  ـسـیاـسی اـستـفاده

شود. 
ـته در اداـمه روـنـد اـجـرای ـبـرـنـاـمه ـطی ـسـال گذـش
ودـیم ـکه اـهد آن ـب ار اـقـتـصادی ـکـشور ـش اـخـت اـصالح ـس
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ان ـبـیش از وق اوـلـیه زـحـمـتـکـش اـفع و ـحـق ور ـکـلی ـمـن ـط اـمـنـیت ـشـغـلی و ـب
پیش مورد یورش و دستبرد قرار گرفت.

ـتعـدد ضـد ـین ـم صـوـیب و سپس اجـرای لـواـیح و قـواـن ن، ـت تـدوـی
ـکارگری در ارگاـنـها و نـهادـهای رژـیم والـیت ـفـقیه ـبه نـحوی گـسـترده و
ا ـطـبـقه ـکارگر ران و در راًس آـنـه اـفع ـطـیف وـسـیع ـمزدبگـی ـسـتـقـیم ـبه ـمـن ـم

آسیب های جدی و اساسی وارد ساخت.
رـصه وری اـسالـمی در ـع ار ـبه ـجـمـه ـش ا اوجگـیری ـف ان دیگر، ـب ـبه ـبـی
ـهای مـختلف، ـسران حکوـمت یکی از مـهمـترین راه ـهای بـقاء خود و ـیا
ا ر ـب د ژرف ـت وـن ظـام  را ـهمـاـهنگی و پـی اـشـیم  ـحـفظ ـن ـته ـب ر گـف ـیق ـت دـق
دـسـتورات و ـنـسـخه ـهای ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـباـنک ـجـهاـنی ـقرار

داده اند.
صـوـیب دوـین و ـت اـمه ـخصـوـصی سـازی، ـت رـن اب در اجـرای ـب ـشـت
رای اـنه ـب اـس ارـشـن اـبی ـعـلـمی و ـک دون ارزـی رـعت و ـب واـنـین آـنـهم ـبه ـس ـق
اـبل دف ـق ای اـین ـه ارـجی ـهمگی در راـسـت اـیه ـخ رـم ذب ـس ـجـلب و ـج
رـهنگی اـین صـادی و ـف اـعی  اـقـت ـم ای اـجـت دـه اـم اشـد.  پـی اـبی ـمی ـب ارزـی
ـسـیاـستـها اـکـنون دیگر ـبر ـکـسی پوـشـیده ـنـیـست و ـحـتی رژـیم ـنـیز ـتواـناـیی
اـنـیان اـنـکار آن را ـندارد.  زـحـمـتـکـشان ـکـشور اـعم از ـفـکری و ـیدی ـقرـب
اـصـلی ـبرـناـمه ـهای دـیـکـته ـشده از ـسوی ـمـحاـفل ـقدرـتـمـند ـسرـماـیه داری
ده، در درـجه اره ـش دان اـش اگواری ـکه ـب ای ـن دـه اـم د و پـی ـسـتـن اـنی ـه ـجـه
وط ـسـطح رده، ـسـق اری گـسـت ـیـک ا ـمی گردد. ـب ال آـنـه اـمل ـح ـنـخـست ـش
زـندگی آـنـهم ـبـطور پـیوـسته، دـسـتـمزدـهای پاـیـین ـتر از ـنرخ واـقـعی ـتورم،
اـبان ـقراردادـهای ـموـقت ـکه ـبه اـفزاـیش ـسرـسام آور ـهزـیـنه ـها، رواج ـشـت
ر ـمی اـعـتراف ـمـسـئوالن ـحـکوـمـتی ـنزدـیک ـبه ـنـیـمی از ـکارگران را درـب
اـیی اـست ـکه در اـمه ـه رـن اـصل ـب ود اـمـنـیت ـشـغـلی ـهمگی ـح ـب رد و ـن گـی
ده اـست. را درآـم اـعی ـبه اـج ادی  اـجـتـم وـسـعه اـقـتـص ای ـت اـمه ـه رـن اـلب ـب ـق
ـشراـیط آنچـنان وـخـیم اـست ـکه، ـحـتی گرداـنـندگان ـتـشـکل ـهای زرد و
ا، ـنـه ز اـی ار و ـج ای اـسالـمی ـک وراـه ارگر و ـش اـنه ـک د ـخ اـنـن اـعی ـم ارـتـج
زنگ ـخـطر را ـبه ـصدا در آورده و در ـهراس از رـشد ـجـنـبش اـعـتراـضی
زـحـمـتـکـشان ـبه ـسران رژـیم والـیت ـفـقیه ـهـشدار ـمی دـهـند.  ـبه عالوه اـین
د ای رژـیم ـتالش دارـن دی ـه ـن اح ـب ـتـقـیم ـجـن ـس ا ـحمـاـیت ـم ا ـب ارگان ـه
تـرل ـن ـتکـشـان را درـمجـرای قـاـبل ـک ـم بـارزه ـبه ـحق کـارگران و زـح ـم
انداخته و آنرا تحت هدایت خود بگیرـند. تبلیغات اخیر خانه کارگر و
ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی پـیراـمون  ـفـعاـلـیت اـتـحادـیه ـیی   ـضرورت
ـمـقاـبـله ـبا ـبرـناـمه چـهارم ـتوـسـعه ،  ـتـشـکـیل ـفراـکـسـیون ـکارگری در ـمـجـلس
وان وان ـمی ـشود. ـبه ـعـن ا ـتب و ـتاب ـعـن ره ـبه ـهـمـین ـمـنـظور ـب ـهـفـتم  و ـغـی
اـنـیه ـکاـنون ـعاـلی ـشوراـهای اـسالـمی اـید ـبه ـبـی ـیک ـنـموـنه در اـین زـمـیـنه ـب

کار در ارتباط با ماده 83 قانون برنامه چهارم اشاره کرد.
اـنه اـفع ـغارتگران، در آـسـت اـین ـنـهاد واـبـسـته ـبه رژـیم و در ـخدـمت ـمـن
ـبـارزه ـکـارگران و درـجه ـنـاـخت ـسـمت و ـسـوی ـم اول ـمـاه ـمه و ـبـا ـش
ا ـصدور اـین ارـضاـیـتی آـنان از ـعـمـلـکرد ـمـجـموـعه رژـیم والـیت ـفـقـیه، ـب ـن
ـبـیاـنـیه ـکوـشـیده اـست ـجـنـبش اـعـتراـضی روـبه گـسـترش را ـبه ـکـنـترل ـخود
اـنـیه ـمذـکور ـخواـست ـحذف ـماده 83 درآورده و ـبرآن ـمـهار زـند. در ـبـی
اـعی ـکه ادی  اـجـتـم ری اـقـتـص دون اـیـنـکه از ـسـمت گـی ده، ـب وان گردـی ـعـن
ان روـشن در ـی د، ـبه ـب اـش واـنـین اـست، ـسـخن گـفـته ـب وع ـق وده اـین ـن اـل ـش
ا رـین ـهدف ـهای رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب اـضر، ـیـکی از اـصـلی ـت راـیط ـح ـش
ارزات ـب داـیت ـم ـته، ـه راگرـف وـجه ـبه ـبحـراـنی ـکه سـراپای جـاـمـعه را ـف ـت

وـعی رزـبـندی ـمـصـن رـسـیم ـم اً ـصـنـفی اـست. ـت زـحـمـتـکـشان در چارچوب ـصرـف
رگوـنه ری از ـه وگـی اـسی و ـجـل ای ـسـی واـسـتـه ا ـخ ای ـصـنـفی ـب واـسـتـه ان ـخ ـی ـم
وری د،از ـسوی ـجـمـه اـش د داـشـته ـب وـن اـسی پـی ای ـسـی واـسـتـه ا ـخ رـکـتی ـکه ـب ـح

اسالمی به شدت دنبال می شود.
ارزات ـب اـهی و ـم ارزات ـصـنـفی رـف ـیم،ـمـب ادآوری ـکـن د ـی اـی اره ـب در اـین ـب
ـسـتـند،گرچه ـهر ا ـیـکدیگر ـنـی ـسـیاـسی دوـبـخش ـبـکـلی ـمـجزا و ـبدون ارـتـباط ـب
ـیک درزـمـیـنه ـیی ـمـسـتـقل ـبروز ـمی ـکـنـند و ـهوـیت ـخاص ـخود را دارـند. اـما

به هیچ وجه جدا و رودرروی هم قرار ندارند.
ـطـبـقه ـکارگر اـیران در ـشراـیط دـشوار ـکـنوـنی پـیوـندی ـمـنـطـقی ـمـیان اـین
ز ـی اـتی و ـن ـبـق اـشی از آگاـهی ـط رار کـرده و اـین ـن رـق ا اـهـمـیت ـب رـصه ـب دو ـع

پشتوانه تاریخی جنبش سندیکایی و تجربیات چند دهه گذشته است.
اـنه ر ـخ ـسـته ـبه آن ـنـظـی ـبـلـیـغات رژـیم و ـکوـشش ارگاـنـهای واـب ـبرـخالف ـت
ـنـیت اـمـین اـم رضـد ـخصـوـصی سـازی و ـت شـان ـب ارزات زـحـمـتـک ـب کـارگر ـم
اـسی اـهـیت ـسـی ران، دارای ـم زدبگـی ودی اـمـنـیت ـشـغـلی ـم اـب ای ـن اـیه ـبه ـبـه رـم ـس
ـمی شـود. ـبه اـین اـفع ـصـنـفی  ـخالـصه ـن ـن اـست و ـفـقط در چارچوب ـتنگ ـم
ا ـبرـقراری پـیوـندی ـصـحـیح ـکه پاـیه ـترـتـیب اـکـنون ـکارگران و زـحـمـتـکـشان ـب
ـعـیـنی دارد، در راه ـخواـستـهای ـصنـفی و ـسـیاـسی ـخود ـمی رزـمـند. در اـینـجا و
ـبر اـساس اـین واـقـعـیت ـباـید ـمـهـمـترـین و ـکـلـیدی ـترـین ـعاـمل را در اـین ـمـبارزه
وـجه قـرار داد. ـبه وان ـمحـور اـصـلی پـیکـار مـورد ـت ـن ـشـخـیص داده و ـبه ـع ـت
ـارگر و دیگر ـبـقه ـک ـارزه ـط ـب ن ـحـلـقه ـم ـرـی ـت ـم ـون ـمـه ـن ـارت دیگر اـک ـب ـع
د اـی اـفـتن پاـسخ درـست ـبه اـین پرـسش ـمی ـب رای ـی ـست؟ ! ـب ان چـی ـش زـحـمـتـک
ـعـمده ـترـین ـعاـمل را در ـمـیان ـعواـمل ـمـتـعدد ـکه ـمـناـفع و ـحـقوق زـحـمـتـکـشان

براساس آن نابود و پایمال می گردد،روشن ساخت.
واـنـند از رای آـنـکه زـحـمـتـکـشان ـبـت ان اـخـیر ـنـشان ـمی دـهد، ـب اـلـی ـتـجرـبه ـس
ـسـتـقل اع ـکـنـند ـبه ـتـشـکل ـهای ـم داوم دـف ر ـیورش ـهای ـم راـب اـفع ـخود در ـب ـمـن
ازـمـند ـهـسـتـند. اـکـنون ـکارگران ـبه دـلـیل ـعدم ـحـضور ـسـندـیـکاـهای ـصـنـفی ـنـی
دوـین ا ـبه ـهنگام ـت اـمـعه و ـی ان در ـج د از ـحـقوق ـصـنـفی ـش ـسـتـن ادر ـنـی واـقـعی ـق
ـلواـیـحی ـکه ـبا زـندگی و ـکار آـنان ارـتـباط دارد دـفاع ـکرده و ـماـنع از پاـیـمال
رـین دـیـهی ـت وان ـیـکی از ـب ا، ـبه ـعـن اـه دـیـک ود ـسـن د.  ـنـب وـن ود ـش دن ـحق ـخ ـش
اـید ـبر ـحول آن اـبت ـمی ـکـند، آن ـحـلـقه اـصـلی ـکه ـب ـحـقوق دـموـکراـتـیک، ـث
ـمـبارزه را ـسازـماـندـهی ـکرد،ـهـماـنا اـسـتـبداد و ـخودـکامگی اـست ـکه در ـقاـلب
اـنع ـهرگوـنه ـتـحوـلی ـبـسود آزادی و اـتورـیی ـفردی ـیـعـنی والـیت ـفـقـیه ـم دـیـکـت
ـعداـلت اجتـماـعی است. بـناـبراـین ـتـشدـید مـبارزه ـبا اسـتـبداد که به ویژه پس از
اـنتـخاـبات ـفرـماـیـشی و ـضد ـمردـمی اول اـسـفـند ـماه ـمی ـکوـشد، ـموـقـعـیت ـخود
را ـتـحـکـیم ـکـند، ـعرصه مـهم و وـظـیفه  ـتاـخـیر ـناپذـیر زـحـمـتـکـشان ـبرای ـتاـمـین

منافع به حق شان است.
اسـتـبداد ـحاکم ـبر ـمیـهن ـما، ـعامل اصـلی فـقر و تـیره روزی زحـمتـکـشان و
ناـبودی زندگی آنهاست. ارتـجاع و سیاه ـترین الیه های سرـمایه داری ایران
در زـیر ـحـماـیت والـیت ـفـقـیه ـبه ـغارت و چپاول ـهـسـتی زـحـمـتـکـشان ـمـشـغول
ـهـسـتـند، هـمـین نـیروـهای ـسـیاه و ـکارگرسـتـیز،ـمانع ایـجاد ـسـندیـکاـهای واقـعی و
ـعاـمل اـصـلی پاـیـمال ـشدن اـمـیـنت ـشـغـلی زـحـمـتـکـشان ـبه ـشـمار ـمی آـیـند. ـبرای
ا در واـسـتـه د ـمی ـکـنـیم، ـهـمه ـخ اـکـی اـهی،ـت ای ـصـنـفی  رـف واـسـتـه اـمـین ـهـمه ـخ ـت
راری رـق داد را گـسـترش داد. ـب ر ـضد اـسـتـب ارزه ـب د ـمـب اـی وـنی ـمی ـب راـیط ـکـن ـش
پـیوـند ـمـیان اعـتراـضات پراکـنده و تـبدیل آن ـبه یک ـجنـبش وسیع، ـجز از راه

تشدید مبارزه برضد ارتجاع حاکم رژیم والیت فقیه امکان پذیر نیست.
آن حلقه اـصلی که ـباـید در ـمـبارزه کـنونی ـلحظه ـیی از ـنـظر دور ـنداـشت
اـلب رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست، اـین اـکم در ـق وری ـح اـت د دـیـکـت رـض ارزه ـب ـمـب
ردـمی در ـلـحـظه وان ـسـتون ـفـقرات ـجـنـبش ـم ارگر ـبه ـعـن رم ـطـبـقه ـک وـظـیـفه ـمـب

حاضر است!
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را 848 تومان یعنی ماهانه کمتر از 25 هزار و 500 تومان تعیین کرد.
در اـین ـسال ـکارگران ـخواـسـتار اـفزاـیش دـسـتـمزدی ـمـعادل 50 درـصد ـبودـند. ـقـبل
از آـنـکه ـحداـقل دـسـتـمزد تـعـیـین ـشود،گروـهی از ـکارگران اـسـتاـنـهای ـتـهران ، ـخراـسان
،آذرـباـیـجان ـشرـقی و ـکرـماـنـشاه ـطی ـناـمه ای رـسـمی از ـشورای ـعاـلی ـکار درـخواـست
ـتـعـیـین ـحداقل دـسـتـمزد ی ـبه ـمـیزان 62 ـهزار ـتوـمان را ـکردـند. اـین ـکارگران ـنوـشـتـند: «
ـکارگران را درـیاـبـید، گراـنی، ـتورم ـکـمرشـکن، پـشت ـما را ـخـمـیده ـکرده، ـما ـخواـسـتار
ـحداقل دـسـتـمزدی ـمـعادل ـماـهـیاـنه 62 ـهزار ـتوـمان ـهـسـتـیم ـبرای ـفـقط رفع ـنـیازـهای اوـلیه
ود ، ده ـب ات درج ـش اـمه اـطالـع ار رـسـمی ـکه در روزـن ال آـم دگی ...» در ـهـمـین ـس زـن
داـقل 20 درـصد از ـکل ده، ـح اـئی ـکه ـتـعـیـین ـش زدـه داـقل دـسـتـم ا ـح ان ـمی داد، « ـب ـش ـن
ا د آـنـه د . 40 در ـص اـمـین ـکـنـن ود را ـت از ـخ ـی ورد ـن ری ـم اـل د ، ـک واـنـن ارگران ـنـمی ـت ـک
اـلری را ـمی ـکـند و پوـشاک و اـمـین ـک اـفوی ـت وـقـشان ـفـقط ـتـک ـسـتـند ـکه ـحـق رادی ـه اـف
ال 1378 حـداـقل از ـهم در ـس ا اـین ـهـمه ، ـب ده گرـفت .» ـب ادـی د ـن اـی ا را ـب ـسـکن آـنـه ـم
دـسـتـمزد ـکارگران 1190 ـتوـمان ـیـعـنی ـماـهاـنه 35700 ـتوـمان ـتـعـیـین ـشد . پـیش از اـین،
ود :  « ان اـقـتصـادی گزارش داده ـب اـس ارـشـن ده ـسالم ـبه ـنـقل از ـک وـقـیف ـش اـمه ـت روزـن
ـبراـساس ـمـطالـعات ـموـجود ، ـخط ـفـقر ـخاـنوار پـنج نـفره شـهری ـحدود 100 ـهزار ـتوـمان
است.» کارگران در این سال نیز افزایش حداقل دستمزدی به مراتب بیش از 35700
ا اـفزاـیش ـبـهای اـضا ـکرده ـبودـند.  ـنـکـته ـجاـلب اـیـنـکه در ـسال ـمذـکور ، ـب وـمان را ـتـق ـت
ـبـنزـین و گازوـئیل ـبه ـترـتـیب 75 در ـصد و 100 در ـصد ، ـنرخ ـتورم ـصـعود پـیدا ـکرد و
دت ـسـبت ـبه ـم ارگری ـن ای ـک واده ـه اـن ارگران و ـخ د ـک رـی دگی و ـقدرت ـخ ـسـطح زـن
ـمـشابه ـسال ـقبل سـقوط ـباز هم ـبـیـشـتری ـکرده که ـکارـشـناـسان آن را مـعادل 30 در ـصد

کمتر از سال قبل ارزیابی نمودند.
ار 62 واـسـت ال 1376 ـخ ارگران در ـس ود ، ـک اده روـشن ـمی ـش ـسه ـس اـی در ـیک ـمـق
اـلی کـار، در سـال 78 حـداـقل ـیـکه شـورای ـع د در حـاـل ودـن زد ـب ـم ـت ان دـس وـم زار ـت ـه
دسـتـمزد را ـحدود 37 ـهزار ـتوـمان تـعیـین ـکرد . یک تـفاوت آشـکار و ـهول انگـیز ! در
د. رر ـش ان ـمـق وـم زار ـت دود 45 ـه اـنه ـح اـهـی ارگران ـم زد ـک داـقل دـسـتـم ال 1379 ، ـح ـس
ار و اـمه ـک دـمت رژـیم در روزـن اد در ـخ ار ، ـنـه ا ی اـسالـمی ـک وراـه ون ـش اـن رـئـیس ـک
داـقل ـته ـح ات اـنجـام گرـف ود: « ـطـبق ـمحـاـسـب وـشـته ـب ال 78 ـن اه ـس د ـم ارگر در اـسـفـن ـک

حقوق باید 110 هزار تومان باشد .»
در ـهـمـین ـسال اـعالم گردـید ، ـبررـسی روـند اـفزاـیش دـسـتـمزد ـکارگران ـنـشان ـمی
دـهد که از ـسال 1359 ـتا 5 ـسال بـعد از آن حـقوق ـکارگران ـمـطلـقا اـفزاـیش ـنـیاـفته و از
ـسال 64 ـتا 66 ـنـیز اـفزاـیش ـبـسـیار ـناچـیز ـبوده اـست. از ـسال 66 اـین اـفزاـیش ـبا ـتوجه ـبه
ال ر ـس وده و ـه ارگران ـنـب ای ـک ازـه ـی داـقل ـن ورم ـهیچگاه پاـسخگوی ـح د ـت دـی د ـش رـش
ـشـتری ـشده اـست . ـشـکاف ـبـین دگی ـبـی اـن ورم ، دچار ـعـقب ـم رخ واـقـعی ـت ـسـبت ـبه ـن ـن
دستمزد کارگران و سبد هزینه آنان از سال 69 تا کنون 5 برابر افزایش یافته است .
ـمـلـلی پول از ـجـمهـوری اـسالـمی و ـین اـل دوق ـب در سـال 1379 ، در گزارش ـصـن
ر ـبه ـعـمل آـمده دـی اـمه ـخـصوـصی ـسازی ـتـق رـن اـتـمی ـبه دـلـیل اـجرای ـب دوـلت ـمـحـمد ـخ
بود. یکی از مسائلی که جنبش کارگری - سندیکائی هوشیارانه در جهت افشاء آن
ـیـر واـقـعی ـبـودن آـمـار ـبـاـنک ـمـرـکـزی ـشـان دادن ـغ ـمـود،  ـن ـمل ـن در ـسـال 1379 ـع
ـجـمـهوری اـسالـمی در ـمورد ـنرخ ـتورم ـبود. ـباـنک ـمرـکزی ـبه دروغ و ـبا ـهدف ـمـعـین
ـهر ـساـله ـنرخ ـتورم را ـبـسـیار پاـئـین ـتر از ـنرخ واـقـعی ارزـیاـبی و اعالم ـمی ـکـند. ـشورای
ـعاـلی ـکار ـنـیز ـبا ـمـبـنا ـقرار دادن اـین ـنرخ دروـغـین ، پاـیه ـحداـقل دـسـتـمزد را ـتـعـیـین ـمی

کند.
در اـسـفـند ـسال 79 ، زـیر ـفـشار ـجـنـبش اـعـتراـضی ـکارگران ، اـفـشاء ـشد ـکه « ـنرخ
واـقـعی ـتورم در ده ـماـهه اـمـسال (79 ) ـکه از ـسوی ـباـنک ـمرـکزی 8/12 درـصد اـعالم
ـشده ، رـقم ـصادـقانه ای ـنـیـست، ـمـحاـسـبات ـسـبد ـهزـیـنه ـکارگران در ـسال ـجاری (79 )

حتی تا 110 در صد افزایش داشته است.»
رمـاـئی و ـشـکل هـای کـارـف دگان دوـلت، ـت ـن مـاـی ار دیگر ـن ز ـب ـی در سـال 1380 ـن
ر رار دادن رـقم ـغـی ا ـق ـن ـب ا ـم ارگری ـب ام ـک اـعی ـبه ـن ای زرد و ارـتـج ـشـکل ـه ـهمچـنـین ـت
صادقانه و نادرست بانک مرکزی جمهوری اسالمی، حداقل دستمزد را به میزان 56

هزار و 790 تومان اعالم کردند.
در این سال ـطرح اصالح ساـختاری اقـتصاد کـشور وارد مرحـله عملی شد.  ـطرح
ارگری اـست از ـتـصوـیب ـمـجـلس ـشـشم اـجی ـکه ـطرـحی ـضد ـک ـس اـیع ـن ازی ـصـن وـس ـن
گذـشت.  ـبه دـنـبال آن ـطرح ـنوـسازی ـصـناـیع ـکـشور اـعالم ـشد ـکه اـصالح ـقاـنون ـکار
ـبسود ـسرمایه داران از بـهترین ـمواد آن است .  در ـسال 80 در اواسط اسفـند ماه ـطرح
ـضد ـکارگری دیگری ـبـنام الـیـحه ـحـماـیت از ـتاـسـیس ـمـجـتمع ـهای ـبزرگ و ـمـتـمرـکز
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مبارزه برای افزایش
دستمزدها 

رـین ا ـنرخ واـقـعی ـتورم، ـیـکی از ـمـهـمـت اـفزاـیش ـسـطح دـسـتـمزد ـمـطاـبق ـب
ا ـطی چـند ـسال دـیـکاـیی ـمـیـهن ـم ـعرـصه ـهای پـیـکار ـجـنـبش ـکارگری - ـسـن
رم ا ـیـکی از ـمـب د ـب وـن ا در پـی زدـه زاـیش دـسـتـم واـست اـف وده اـست ! ـخ ر ـب اـخـی
ـنی درـخـواـست ـبه ـمـوـقع ـتکــشـان ـیـع ـم ـبـات ـکـارگران و زـح ـطـاـل ـتـرـین ـم
دـسـتـمزدـها ـکه ـطی 4-5 ـسال اـخـیر ـبه ـتـنش ـهای ـحادی داـمن زده، از زـمره
وـجه ـفـعاالن ـتوده ـیی و ـکارگران رـکز ـت اـید در ـم واردی ـهـسـتـند ـکه ـمی ـب ـم
آگاه ـقرار گرفته و به مـثابه ـعوامل عـینی در ـسازماـندهی جـنبش ـکارگری -

سندیکایی و ارتقاء سطح آن مد نظر باشد !
دـیـهی واـست ـبه ـحق و ـب ز اـهـمـیت اـست ـکه، ـخ اـئ ر از آن رو ـح اـین اـم
ا، ـشاـمل ـکارگران اـفزاـیش ـسـطح دـسـتـمزدـها و پرداـخت ـبه ـموـقع آن ـنه ـتـنـه
ران اـعم از ـفـکری و وق بگـی رده ـیی از ـحـق ده ـطـیف گـسـت رـن ر گـی ـبـلـکه در ـب
ای اـهـه اران در ـم ان و پرـسـت رـهنگـی اـنه ـف اـن رـم ارزه ـقـه ود . ـمـب ز ـمی ـش دی ـنـی ـی
اـست . ـهنگاـمـیـکه از دـع ود گواه روـشن اـین ـم اـله ـخ ـس ول اـین ـم گذـشـته ـح
ـمـبارزه در راه اـفزاـیش ـسـطح دـسـتـمزدـها و پرداـخت به ـموـقع آنـها ـسـخن ـمی
دـهی اـن ازـم ای ـس واـمل ـعـیـنی در راـسـت وان ـع ر اـهـمـیت آن ـبه ـعـن گوـئـیم و ـب
ـکارگران انگـشت ـمی گذارـیم، ـباـید ـیادآور ـشوـیم ـکه اـین ـمـبارزه از آـنـجا
ـکه ـبا زـندگی و امـنیت شـغلی زـحمتـکـشان ارتـباط دارد و آنـها ـبـطور روزـمره
راـیـشان ـطرح ـمی گردد اـخواه اـین پرـسش ـب واـجه ـهـسـتـند، ـخواه و ـن ا آن ـم ـب
ـکه ـعـلت ـعدم اـفزاـیش دـسـتـمزدـها ـمـطابق ـنرخ واـقـعی ـتورم چـیـست ؟ و چرا
ارگران را اـفع ـک زد ـمـن داـقل دـسـتـم ار در ـتـعـیـین ـح اـلی ـک اـله ـشورای ـع ر ـس ـه
ر و ـتالش شـان ـبه اـین اـم ـتـک وـجه کـارگران و زـحـم ر پا ـمی گذارد ؟! ـت زـی
ود گاـمی دی، ـبه ـخودی ـخ اـفـتن پاـسـخی روـشن ـبه اـین پرـسش ـکـلـی رای ـی ـب
ـبلـند و کـیفی در زـمیـنه ارتـقاء آگاـهی و درک ـضرورت ـسازـماـندـهی مـبارزه
ال گذـشـته ـبه خـوـبی د ـس ا ـبه ـتجـرـبه ـطی چـن ـیـهن ـم شـان ـم اـست . زـحـمـتـک
اـفـته اـند ـکه ـعـلت اـساـسی ـسـقوط ـسـطح زـندگـیـشان و پاـئـین ـبودن ـسـطح درـی
اـشی از ـسـمت گـیری اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی رژـیم والـیت ـفـقـیه دـسـتـمزدـها ـن
ان رـم ا ـبه ـف ـن وـسـعه ـب اـمه سـوم و چهـارم ـت رـن رـیی ـکه در ـب اـست. ـسـمت گـی
ان ـته و پس از پاـی اـف اب ـی ازـت اـنی ـب اـنک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب ـین اـل دوق ـب ـصـن
ا از و ـت اـنی آـغ ـسـنـج اـشـمی رـف وـسط دوـلت ـه راق ـت ا ـع اـله ـب ـجنگ  ـهـشت ـس
وای اـصـلی اـین ـسـمت گـیری اـفـته اـست ! ـمـحور ـعـمده و ـمـحـت روز اداـمه ـی اـم
ار اـخـت رد ،اـصالح ـس وان ـک ال گذـشـته ـعـن اـنـکه ـسـخنگوی دوـلت در ـس آنچـن
اـیه اـست و اـمـین اـمـنـیت ـسرـم ر پاـیه ـخـصوـصی ـسازی و ـت اـقـتـصادی ـکـشور ـب
ان ـمی وق زـحـمـتـکـش اـفع و ـحـق ر ـمـن ـشـت ـی ر چه ـب ردن ـه ز ـمـحدود ـک راه آن ـنـی
ره دـی اری ـکه ـهـیـئت ـم اـخـت اـمه اـصالح ـس رـن دف ـب ان روـشن ـه ـی د . ـبه ـب اـش ـب
اـجرائی صندوق ـبین المللی پول ـموکدا اـجرای آن را از جمـهوری اسالمی
ا رژـیم اـست زدـیک ـب درـخواـست ـکرده و پـیش ـشرط ـهرگوـنه ـهـمـکاری ـن

نیز تامین نیروی کار ارزان و مطیع برای انحصارات فراملی است .
رای ارزه ـب د گـفت ـمـب اـی رار گرـفت، ـب اره ـق ورد اـش وـجه ـبه آنچه ـم ا ـت ـب
ره ـتنگ ـیک ا در داـی رـف ا، ـص وـقع آـنـه ا و پرداـخت ـبه ـم زدـه زاـیش دـسـتـم اـف
ـخواـست آـنی ـصـنـفی - رـفاـهی ـنـمی گـنـجد. اـین ـمـبارزه ـهوـشـیاراـنه ـهم ـبرای
اـمه رـن رـضد  ـب ارزه ای ـب اـسب اـست و ـهم ـمـب اـفت دـسـتـمزد ـمـن اـمـین ـحق درـی ـت
ـهای اـقـتـصادی رژـیم و ـسـمت گـیری ـضدـمـلی آن . درـست ـبه ـهـمـین ـعـلت
اـست ـکه زـمـیـنه ـهای ـعـیـنی ـکار ـسازـمان گراـنه و روـشنگراـنه را ـبرای ـفـعاالن
ا ان ـبه ویژه و در راس آـنـه ـش ای وـسـیع زـحـمـتـک وده ـه ان ـت ارگری در ـمـی ـک
ری دـقـیق از چگونگی ـتـعـیـین وـی رای آـنـکه ـتـص ازد. ـب ا ـمی ـس ارگران ـمـهـی ـک
ان ـی اوت ـم ـیه اراـئه شـود و ـتـف وـسط رژـیم والـیت ـفـق ا ـت زدـه ـم حـداـقل دـسـت
ـخواـست ـکارگران و اـقداـمات رژـیم ـعـیان گردد ـنـظری گذرا ـبه چـند ـسال

اخیر در ارتباط با تعیین حداقل دستمزدها سودمند است.
ادامه در صفحه 8در ـسال 1376 ـشورای ـعاـلی ـکار ـجـمـهوری اـسالـمی ـحداـقل دـسـتـمزد
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فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو در اندازیم

به مناسبت    11 اردیبهشت (اول ماه مه) روز
همبستگی بین المللی کارگران جهان

ـعـید کارگران جـهان از راه ـمی رـسد. جـهان ـبه استـقـبال عـیدی می رود که
ـتارـیـخی ـسراـسر رنج و پیکار و ـخون و اـیـثار دارد. رنج و پیکاری که ـسرـشت
ر ـسان ـب ار اـن اری که از ـظـلم واـسـتـثـم ازد و ـخون و اـیـث دگی کارگر را ـمی ـس زـن
یکاگو در ـسـال      1886 ـسـان حکاـیت ـهـا دارد. ـخـون وـسـرود کارگران ـش اـن
ـمـیالدی ـجاـمه اول ـماه ـمه پوـشـید و ـبر ـفراز ـمرزـهای کـشورـهای ـجـهان پرده از
جنایت سرمایه داران غارتگر برداشت و همزمان نابودی محتوم سرمایه داری
را نوید داد. پیامی که بر لبان کارگران اعتـصابی شیکاگو در خیابان ها و پای
اه ـمه ـبه ـشـست و اول ـم اـلم ـن ر دل کارگران ـع اری گـشت، ـب ای دار ـج چوـبه ـه
رای یگانگی کارگران ارزه ـب ارزه و ـمـب ار، ـبه یگانگی ـمـب اـنی و اـیـث رـم ـسـمـبل ـقـه
ـجـهان ـبدل ـشد.  ـطـبقه کارگر اـیران از ـهـمان نـخـسـتـین روزـهای ـموـجودـیـتش ـبه
اـین رود ـخروـشان پـیوـسـته و پـیام ـهـمـبـستگی رزـمی و اـنـترـناـسـیوـناـلـیـسـتی ـخود را

به گوش کارگران جهان رسانیده است.
ـتارـیخچه ـبرگزاری ـجـشن اول ـماه ـمه ـبه ـمـثاـبه روز ـهـمـبـستگی و اـتـحاد ـبـین
ش ارـیخ ـجـنـب ا ـت ـشـیـبی دارد که ـب راز و ـن ر پُر ـف ران، ـسـی ـمـلـلی کارگران در اـی اـل
دان، ـشـمـن د داـن رچـن ان ـعـجـین گـشـته اـست. ـه ـم ـن ـیـه ـسـتی ـم ـی وـن کارگری و کـم
ـمـحقـقـین، اـساـتـید و ـفـعاالن اـین ـجـنـبش، ـطی ـمـقاالت و ـنوـشته ـهای ـخود( که ـبه
ـمـناـسـبت ـهای ـمرـبوطه و در ـجای ـخود در ـمـطـبوـعات ـحزب ـتودهٌ اـیران ـمـنـتـشر
گردـیده اـست) گوـشه ـهاـیی از ـتاریخ ـجـنـبش کارگری و کـموـنـیـسـتی در اـیران
ارـیخ ـبه و دـقـیق اـین ـت اـن ر ـهـمه ـج وز ـتحـرـی د، وـلی ـهـن ده اـن ر کـشـی را ـبه ـتصـوـی
ـنـیازـمـند تـحـقـیـقات و ـمـجال ـفزوـنـتری ـمی ـباـشد. ـبی ـمـناـسـبت ـنـیـست اگر ـبه ـبـهاـنه
راـسم اـین رگزاری ـم ارـیخچه  ـب اـلی و گذرا ـبه ـت روری اـجـم اه ـمه، ـم روز اول ـم

روز فرخنده در ایران داشته باشیم.
***

ار از ـسوی کارگران ـمـهاـجر دـیـشه ـهای اـنـقالـبی و چپ ـبرای ـنـخـسـتـین ـب اـن
د، ـبه د ـمی کردـن اکو رـفت و آـم از و ـب ال 1280 ـبه ـقـفـق راـنی که      از اواـیل ـس اـی
ای ال ـه ای کارگری ـبـین ـس ادـیه ـه ای ـنـخـسـتـین اـتـح ـطـفه ـه ران آورده ـشد. ـن اـی
1283 و 1284 همزمان با شروع موج مبارزاتی علیه استبداد قاجاری برای نیل
ران ـبه شکل ای کارگری در اـی شکل ـه ـسـتـین ـت د. ـنـخ ـسـته ـش روـطـیت، ـب ـش ـبه ـم
ا در ری اـین ـتشکل ـه داـیت و رـهـب ود و ـه ای ـصـنـفی ـب ا و اـنـجـمن ـه ادـیه ـه اـتـح
اخـتـیار  ـسوـسـیال دمکراـسی انقالـبی اـیران ـقرار داـشت. تالش ـبرای ـسازـماـندـهی
اـنـند اـنـجـمن ـهـسـته ـها و ـسازـمان ـهای پراکـنده ـطرـفدار ـمارکـسـیـسم در اـیران (ـم
ـهمت، اجتـماعـیون و عامـیون) در ـسال      1296 منجر ـبه تشکیل «ـحزب سوسـیال
ن ـین کنگره اـی ـت دـمـوکرات کارگری اـیـران ـ ـعـداـلت» ـمی ـشـود و در ـنخــس
زب زب ـبه «ـح ام ـح د، ـن رگزار ـش ر رـشت ـب ال 1299 در ـشـه زب، که در ـس ـح

کمونیست ایران» تغییر می یابد.
در ـسال      1299 ـیـعـنی    84 ـسال پـیش ـبرای اوـلـین ـبار اول ـماه ـمه در اـیران،
ر، اـلـیـسـتی اکـتـب وـسـی أـثـیر اـنـقالب ـمـشروـطـیت و پـیروزی اـنـقالب کـبـیر ـس ـتـحت ـت
ـنـفی ـته ـمی شـود. رشـد و تـوـسـعه اـتحـادـیه هـا و اـنـجـمن هـای ـص جــشن گرـف
ـای کارگری در ـودی داـشت. اـتـحـادـیه ـه ـری ـصـع ـی کارگران در کـشـور ـس
ـتـهران، ـشورای ـمرکزی اـتـحادـیه ـهای ـتـهران را ـتأـسـیس و ـتواـنـسـتـند ـتوـسط آن
ال      1301 در اـنی را در روز   11 اردـیـبـهـشت ـس اـب اشکوه ـخـی رات ـب اـه ـظ اوـلـین ـت

رـیع کـمی و کـیـفی د ـس د رـش اـه ران ـش د اـی ای ـبـع ال ـه د. ـس اـیـن ـم رگزار ـن ران ـب ـتـه
ـات ـبـحق کارگران و ـب ـاـل ب آن مــط ـاـق ـع ـت ـای کارگری اـست و ـم ـادـیه ـه اـتـح
زـحـمتکـشان ـمـیـهـنـمان ـنـیز اـفزاـیش ـمی ـیاـبد. ارـتـجاع ـحاکم که از رـشد و گـسـترش
ا ـمی واـسـته ـه اـبل اـین ـخ ود، در ـمـق راس ـب ـجـنـبش کارگری و اـتحـادـیه ای در ـه
ـمل خــشن ـیـهن ـمـان در ـمـقـاـبل عکس اـلـع تکـشـان ـم ـم ـتـد و کارگران و زـح ـس اـی
ارتجاع، چاره ای جز توسل به سالح اعتصاب نمی بینند.  زمانی انگلس نوشت:
رای ـسـتـند که در آن کارگران ـب ات یک ـمدرـسه ـنـظاـمی ـه اـب « اـعـتـص
اده ـمی ود را آـم ده، ـخ ر ـش اپذـی اب ـن زرگی که دیگر اـجـتـن ارزهٌ ـب ـمـب
کـنـند. اـعـتـصاب ـنـماـیش گردان ـهای ـجداگاـنهٌ ـطبـقه کارگر اـست که
ـارکس و ش کارگری اـعالم ـمی کنـد «.ـم ـب ـن اـلحـاق خـود را ـبه ـج
انگلس، مجموعه آثار، جلد 2 ، ص  448  .مضمون این جمالت در مورد جنبش
ای      1302و      ال ـه د. در ـبـین ـس ز صـدق ـمی کـن ـی ران ـن ادـیه ـیی اـی کارگری و اـتـح
1303 ـجنـبش اـعتـصاـبی کارگران و زحـمتکـشان مـیهـنـمان اـفزاـیش چشمگـیری می

یابد. 
پس از روی کار آـمدن رـضا ـخان ـمـیرپـنج و ـبرـقراری دیکـتاـتوری وی، ـیورش و
ـفـشار ارـتـجاع ـبر ـجـنـبش کارگری و اـتـحادـیه ـهاـیش اـفزاـیش ـیاـفت. ـبر ـطـبق اـسـناد
اـلغ ـبر ـصدـهزار ـموـجود ـتـعداد کارگران ـصـنـعـتی اـیران در ـنـیـمه اول دـهه 1300      ـب
نـفر بود که باـلغ بر پنجاه ـهزار نفر آن در صـنایع نفت جنوب ـمشغول بکار ـبودند.
شکـیالت و یـرـغم کـمـیت چـشمگیـر خـود، فـاقـد ـت تگر ـجنـوب ـعـل کارگران ـنـف
اـتحادیه کارگری بودند. این ضعف از چشم حزب کمونیـست ایران پنهان نبود.
ان ـمـخـفی کارگران ـنـفت ازـم اـیع ـنـفت در ـسال      1304 و ـس ادـیه کارگران ـصـن اـتـح
د. سـازمـان ـمـخـفی ـیم حـزب، شکل ـمی گیـرـن ـتـق ـس وب در سـال      بکمک ـم ـجـن
کارگران ـنـفت ـجـنوب ـموـفق ـشد ـبا ـبرگذاری دو کـنـفراـنس، درـخواـست ـتـجدـید
ـنـظر در ـقرارداد اـمـتـیاز ـنـفت ـجـنوب و درـخواـست ـهاـیی در ـجـهت ـبـهـبود ـشراـیط
رای د که ـب ـن ـت ـصـمـیم گرـف د. کارگران ـت ـن مـاـی طـرح  ـن کار و کارگران ـنـفت را ـم
د. ـن زـن صـاب ـب اه ـمه 1308    دـست ـبه اـعـت شـان در روز اول ـم اـت ـب طـاـل دن ـبه ـم رـسـی
کمپاـنی انگـلـیـسی ـنـفت ـجـنوب از ـتـصـمـیم کارگران ـمـطـلع ـمی ـشود و دو روز ـقـبل
ادـیه کارگران را ای اـتـح اـلـین و اـعـض ر از ـفـع اـنه    93 ـنـف ات، ـشـب اـب ـص روع اـعـت از ـش

توقیف می کند. 
اـعتـصاب وـلی ـبا چـهار روز ـتأخـیر از ـموـعد ـمـقرر در روز    14 اردـیبـهـشت (4  
ا اه ـمه) ـساـعت ـهـشت ـصـبح آـغاز ـمی ـشود. ـعـمال کمپاـنی و دـسـتـجات پـلـیس ـب ـم
ـد. اگر چه ـن ی کـن ـا را ـسـرکوب ـم ـه ـصـاب ـسه روزه آـن ـت ـمـله ـبه کارگران اـع ـح
اـعـتـصاب نـفتگران ـجـنوب شکست ـخورد و کارگران ـبه ـمـطاـلـبات ـخود ـنرـسـیدـند،
اـیش در روی ـمـتشکل کارگران ـبه ـنـم ران اـهـمـیت ـنـی ار در اـی رای ـنـخـسـتـین ـب ا ـب اـم
آـمد. دو ـسال ـبـعد از ـحرکت ـنـفتگران ـجـنوب، کارگران کارـخاـنه ـنـساـجی وـطن
ا ـتوـسل ـبه ـسالح اـصـفـهان، ـتـحت رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست اـیران، ـموـفق ـشدـند ـب

اعتصاب به خواست های خود دست یابند.
اه ـضد کـموـنـیـسـتی      1310 از اـنون ـسـی ا گذراـندن ـق اـتوری رـضا ـشاـهی ـب دیکـت
ـمجـلس ـبه ـسرکوب و پیگرد کـموـنـیـست ـها و دیگر نـیروـهای دـموکرات و ـمـترـقی
ران ـبـعد از یک دوره رـشد و ـصـعود ـبه وـنـیـسـتی اـی اـفزود. ـجـنـبش کارگری و کـم
ـمرـحـلهٌ اـفول ـخود وارد ـمی ـشود اـما ـعـلـیرـغم ـخواـست و ـتالش ارـتـجاع، ـهیچگاه
رـیـشه کن ـنـشد. ـتالش کـموـنـیـست ـها به شکل ـمخـفی اداـمه ـیاـفت و ـمرکز ـفـعاـلـیت
ا ش، اـحـی اـن رزـم ر ـتـقی اراـنی و ـهـم وـسط دکـت ار ـت ـب ـن ران اـی ـست اـی وـنـی زب کـم ـح
گردـید. رژیم رـضا ـشاهی که ـنـتواـنسـته ـبود ـبا داغ و درـفش ـقاعـلهٌ کـمونـیـست ـها و
ا ـموـجی از ـمـقاوـمت ـهای ـجـنـبش کارگری اـیران را از ـسر ـخود ـباز کـند، ـحاال ـب
ا ـقـبل از ا ـت دـه ر و ـبـبـن ود. بگـی واـجه ـشده ـب ز ـم ان کـشور ـنـی ـشـجوـیی و داـنشگاـهـی داـن
ر و ا دـستگـی ورش ـه ر ـتـقی اراـنی در پی اـین ـی ور      1320 اداـمه داـشت. دکـت رـی ـشـه
ـمـرداـنه در زـنـدان ـبه زـنـداـنی ـمی گردد و ـبـر اـثـر شکـنـجه ـهـای وارده، ـنـاـجـواـن
ـشـهادت ـمی رـسد. کـموـنـیـست ـها و دیگر ـنـیروـهای ـمـترـقی ای که ـتواـنـسـته ـبودـند
ـجان ـساـلم از زـندان ـهای رـضا ـخان ـبدر ـبـبرـند، بـعد از ـسـقوط دیکـتاـتوری وی در
ـمـهر ـماه ـسال      1320 ـحزب ـتوده اـیران را ـتأـسـیس ـنـمودـند ـتا ـبـمـثاـبه وارث ـحزب
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ـبـقه کارگر و مـام ـط اـت رگ و ـن ارزه ـسـت ـب ری ـم ر رـهـب ران اـم ـست اـی ـی کمـوـن
زحمتکشان میهن مان را پی گیرد.

ـتأـسـیس ـحزب ـتوده اـیران و ـشراـیط ـمـساـعد ـفـعاـلـیت آزاد ـبرای ـفـعاـلـین
ران د ـجـنـبش کارگری و اـتحـادـیه ای اـی ـب ر کاـل ازه ای ـب کارگری، روح ـت
ار ـسـی ا ـب اـندـهی آـنـه ا در ـبـین کارگران و ـسازـم دـمـید. ـفـعاـلـیت ـحزب ـجوان ـم
د      1320 ران» در اـسـفـن رکزی کارگران اـی ورای ـم د و « ـش ر رـسـی زود ـبه ـثـم
ـتـحـده ـمـرکزی ـتـعـاـقب آن در ـسـال 1323      «ـشـورای ـم ـبـوـجـود آـمـد و ـم
تکـشـان اـیـران» ـبـا وـحـدت چـهـار ـسـازـمـان کارگری و ـم کارگران و زـخ
اه ـمه را ا ـتواـنـست ـجـشن اول ـم أـسـیس گردـید. ـحزب ـتوده ای ـم اـنی، ـت دـهـق
ا ا و ـب ان ـه رـسـت ران و ـشـه ار در ـتـه ـسـی ا شکوه ـب ـبـهـشت 1324      ـب در    11 اردـی
راـسم د. در ـم دـهی کـن اـن ازـم ده، ـس زار ـشرکت کـنـن ـحـضور ـبـیش از 330     ـه
ـجـشن اول ـماه ـمه ـسال ـبـعد رـقم ـتـظاـهرکـنـندگان ـبه ـبـیش از     700  ـهزار ـنـفر
االی ار ـب ـب ـت ران در جـاـمـعه و کـسب اـع وده اـی د. رشـد سـرـیع حـزب ـت رـسـی
ـسـیاـسی در ـبـین کارگران و زـحـمتکـشان، که ـبه اـعـتالی ـجـنـبش کارگری و
اتـحادیه ای اـنـجاـمـید، ـهراس و نگراـنی ارتـجاع ـحاکم و نـیروـهای اسـتعـماری
را ـبرانگـیـخت. ـیورش وـسیـعی را که مـحافل ارـتـجاع ـتدارک دـیده ـبودـند به
بـهانه ـتـیراـندازی ـبه ـسوی ـمـحـمد رـضا ـشاه، ـبه اـجرا در آورده و ـحزب را در

سال      غیرقانونی اعالم کردند. 
ش ـست ـنـق واـن اـلـیت حـزب در حـاـلت ـمـخـفی ـهم اداـمه داـشت و ـت ـفـع
مـان در ـن ـیـه دـهی کارگران و زـحـمتکشـان ـم اـن ـسـیج و سـازـم سـزاـیی در ـب ـب
ار و وـطـئه ـهای درـب ا ـت اـبـله ـب ـجرـیان ـجـنـبش ـمـلی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت و در ـمـق
ا اـنـجام کودـتای اء ـنـماـید. ـب وـنی دکـتر ـمـصدق، اـیـف اـن اـسـتـعـمار ـعـلـیه دوـلت ـق
اـلـیـسـتی    28 ـمرداد ـسال      1332 (که ـهدف ـعـمده اش ـسرکوب ـحزب امپرـی
ـتوده اـیران و ـجـنـبش کارگری ـبود) و اـسـتـقرار دیکـتاـتوری پـهـلوی، ـجـنـبش
کارگری و ـسـندیکاـیی اـیران ـنـیز ـبه دوران اـفول دیگری وارد ـمی ـشود. اـما
اه حکوـمت ـمـحـمدرـضا پـهـلوی ـهم کارگران اـیران ـبه ـحـتی در ـساـلـهای ـسـی
ـمـبارزات ـخود اداـمه ـمی دـهـند و ـجـشن ـهای اول ـماه ـمه را زـیر ـبرق ـسرـنـیزه

های دشمن برگزار می کنند.
ش ـب ـن ـتم شـاـهی و دوران اـعـتالی ـج در سـال هـای آخـر حکوـمت ـس
تکـشـان ـم ـده کارگران و زـح ـن ن کـن ـی ـی ـع ـران، ـنـقـش ـت ـردم اـی ـراـضی ـم ـت اـع
ـسـیل اـن ار دیگر پـت دن اـنـقالب ـبـهـمن 1357     ، یکـب اـن ـش ر ـن ان در ـبه ـثـم ورـم کـش
ـاـیـش گذاـشت. ـم ـران را ـبه ـن ـبـقه کارگر اـی ی ـط ـر و اـنـقالـب شگرف، پیگـی
ـنـهـا چـنـد ـمـاه پس از ـبـزرگـتـرـین جــشن اول ـمـاه ـمه در ـتـارـیخ اـیـران ، ـت
پیروزی انقالب در سال      1358 با شرکت میلیون ها نفر با فریادهای «درود

بر کارگر»  برگزار گردید. 
رون وری ـق اـت رار دیکـت د از اـنـقالب و اـسـتـق ای ـبـع ال ـه ای ـس دادـه روـی
روـهای ا ـسرکوب و ـترور ـمـجدد ـنـی ران، که ـب وـسـطاـیی «والـیت ـفـقـیه» در اـی
کـموـنـیست، چپ و فـعاـلین کارگری ـمـیـسر ـشد، دوـباره روـند ـطبیـعی رـشد و
رو شکـلی اسـاـسی روـب ا ـم ران را ـب ـسـتـقل کارگری اـی اـیی ـجـنـبش ـم شکوـف
گرداـنـیده اـست. ـتارـیخ ـجـنـبش کارگری اـیران و ـجـهان ـفراز و ـنـشـیب ـهای
بـسیاری را به خود دـیده است ولی هرگز ارتـجاع قادر نـبوده و نخواـهد بود
ـمانع داـئـمی اـتـحاد، ـمـبارزه و پـیروزی آنـها گردد. کارگران ـمیـهن ـما در اـین
اگون وه هـای گوـن ـی ز روز اول مـاه ـمه را ـبه اشکال و ـش ـی سـاـلهـای شـوم ـن
گراـمی ـمی دارـند. پـیام ـظـفرـنـمون کارگران اـعـتـصاـبی ـشیکاگو کـماکان در

سراسر عالم طنین انداز است. 

فرخنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران !

اول ماه مه
بیایید عهد پیشین را به یاد آریم

امید رفتگان را تازه گردانیم
در این فرخنده جشن ماه مه جام نخستین را
به یاد آن رفیق، یا آن شهید خلقِ ما نوشیم

که در این نو بهار ما
اگر بس سرخ گل، بس الله خواهد رست

ز خون پاک ایشان مایه خواهد داشت
***

جهان پیر ما یاران!
امید و آرزوهای جوان دارد

ولی افسوس،
که این جنگاور پیر و امیدافروز ملت ها
نشد سالی که داغی را به داغ ما نیافزاید

***
جهان می خواهد این رسم کهن را ما براندازیم

«فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم»
بدین شهر ستم گستر بساط عدل و علم آریم

که «دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم»
***

شما ای همرهان با هر کالم اتحاد و هر سرود خوش
طلوع آفتاب آرزوها را

به جان ها مژده می آرید:
رسد آن روزگار خوش که دنیا را جوان سازیم

درفش کاوه را با رأی و فتوای زمان خود
به دشت و کوه و دریاها بیافرازیم

رسد آن روزگار خوش
که فارغ از غم نان و ستمهای توان فرسای امروز

ز حاصل بخشیِ کار خود و عدلِ زمانِ اقتدارِ خود
به رسم حافظ شیراز

همیشه «گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم»
و یاد آن رفیقان را

که جان را جام فتح مردمان کردند
سرودی جاودان سازیم.

*       *      *
شعر «اول ماه مه» یکی از اشعار رفیق شهید توده ای، 

حسن حسین پور تبریزی، از رهبران جنبش سندیکایی ایران است که
در بهار 1338      سروده شده است

رفیق حسن حسین پور تبریزی به دست مزدوران رژیم والیت فقیه زیر
شکنجه های وحشیانه به شهادت رسید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
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کارگران و زحمتکشان ایران
ا اداـمه و ـتـسرـیع ـسـیاـست ـهای ـضدـمـلی درـهای ـباز و رژـیم «والـیت ـفـقـیه» ـب
خصوصی سازی و برداشتن پوشش حـمایت های قانونی از کارگران در عمل
ـجز رـنج و ـتـیره روزی، ـجز ـفـقر و ـبیکاری و ـبی ـخاـنـماـنی ـبرای ـشـما ـبه ارـمـغان

نیاورده است.
ای حکوـمـتی از ـهـمه گوـنه اح ـه ـسـته ـبه ـجـن اـیه داران واـب رـم اـلی که ـس در ـح
ـیـعی ـب اـبع ـمـلی و ـط ـن رد ـبه ـم ـب ود و دـسـت رای اداـمه چپاول گری ـخ آزادی ـعـمل ـب
برـخوردار هستند، کارگران و زـحمتکشان به طور روزـمره هدف سـیاست های
ره گـیری از ا ـبـه ان ـب اـی رـم اـیه داران و کارـف رـم د. ـس رار دارـن ـسرکوبگراـنه رژـیم ـق
ـمـصوـبه  ـخارج کردن کارگران کارگاه ـهای ـتوـلـیدی ـبا کـمـتر از 10 کارگر را
از ـشـمول ـحـماـیت ـهای ـمـحدود ـقاـنون کار و ـبا تکیه به ـحـماـیت ـمـسـتـقـیم دوـلت
و دیگر ارگان ـهای رژـیم، و ـهمچـنـین گـسـترش ـبی ـسابـقه ـقرار دادـهای ـموـقت،
ای ـصـنـفی واـقـعی خـود شکل ـه رـسی ـبه ـت ـطی که کارگران از دـسـت راـی و در ـش

محرومند، ستم و بهره کشی طبقاتی را تشدید کرده اند. 
در ـسال گذـشـته ـبا اـفزوده ـشدن 6 درـصد، ـجـمـعـیت کارگران ـقراردادی ـبه
ـمــزد کارگران و 42 درـصــد کارگران کـشــور رســیــد.  ـســطح ـنــازل دســت
زـحـمتکـشان ـشاـغل ـبه ـهیچ وـجه ـبا ـهزـیـنه ـهای ـسرـسام آور و ـنرخ ـفزاـیـنده ـتورم
ـتغـال ـبه یک دارد. در حـاـلی که اـیجـاد کار و ـمـحل اـش ـمخـواـنی ـن و گراـنی ـه
ز دوـلت ـبی رانگـی وال ـب اٌ ـسـئ اـست ـهای ـعـمـیـق ـمـعـضل ـمـلی ـتـبدـیل ـشده اـست، ـسـی
ـمـول ـمـزاـیـای قـاـنـون کار ـبـا ـمـله ـخـارج کردن کارگران از ـش کـفـاـیت، از ـج
راکز اـیه داران را در ـتـعـطـیل کردن ـم رـم ان، ـعـمالٌ دـست ـس راردادی کردن آـن ـق
از گذاـشـته ا، ـب رای اداـمه کارـخاـنه ـه اـشـین آالت ـضروری ـب وـلـیدی و ـفروش ـم ـت
ود ـب ورکـلی ـن ردی و گروـهی و ـبه ـط ای ـف راج ـه وـنی و اـخ ـی ـیـل اـست. ـبیکاری ـم
امنیت شغلی چون بختگی بر سر کارگران و زحمتکشان سنگینی می کند.    

کارگران رزمنده و آگاه 
اـیه رـم وـحش کازگزاران رژـیم ـس د ـت اـه ات ـش ر ـبه دـفـع ای اـخـی ال ـه ا در ـس ـشـم
ـساـنی و داـمات ـضد اـن وـنه اـین اـق وده اـید. آـخرـین ـنـم ا ـب ر ـمـیـهن ـم داری ـحاکم ـب
س ـمع ذوب ـم ـت تـرض ـمـج ـسـتن کارگران ـمـع تکاراـنه  فـاـجـعه ـبه رگبـار ـب نـاـی ـج
وـنی ـخود اـن ا کارگر، که ـخواـهان ـحـقوق ـق رـبابک و ـبه ـخون کـشـیدن ده ـه ـشـه
ـته ـبـود.  کوشـش رژـیم ـبـرای ـجـلـوگـیـری از ـبـودـنـد، در دی ـمـاه ـسـال گذـش
ص ـشـخـی بـرگزاری جــشن اول مـاه ـمه ـبه ـبهـاـنه «حـسـاس بـودن» شـراـیط ـبه ـت
ا ان ـه رـسـت ران و ـشـه راـسم در ـتـه ور»، ـمـحدود کردن اـین ـم «ـشورای اـمـنـیت کـش
فقط به میادین و پارک ها به منـظور جلوگیری از پیوسـتن مردم عادی به آن و
اـست ای اـین ـسـی اـید در راـسـت ردم،  را ـب ان ـم ارـهای کارگران در ـمـی اـنعکاس ـشـع
ودن» اس ـب ـس ـیه» از «ـح ات رژـیم «والـیت ـفـق اـم ـست. ـمـق رکوبگراـنه داـن ای ـس ـه
ار ر اـین اـست که ـبه اـظـه اـسـیت ـبه ـغـی ـس ا اـین ـح د.  آـی راـیط ـسـخن ـمی گوـیـن ـش
اـفـته اـست،  ـبـیش از زوـنی ـی اـبع رـسـمی کـشور ـنرخ ـبیکاری از 12/8 درـصد ـف ـمـن
31 درـصد ـجواـنان ـبیکارـند،  24 درـصد ـبیکاران دارای ـتـحـصـیالت داـنشگاـهی
ان زـیر د،  65 درـصد کارگران در زـیر ـخط ـفـقر و ـبـیش از 25 درـصد آـن ـسـتـن ـه
ان د ـمـعـلـم ـستگان و 50 درـص ـش ازـن د ـب د، و 80 درـص رار  دارـن ـطـلق ـق ر ـم ـخط ـفـق

کشور زیر خط فقر زندگی می کنند؟ 
کارگران و زحمتکشان ایران

اه ـمه در ـشراـیـطی ـبرگزار ـمی ـشود که ـشـما از اـبـتداـئی اـمـسال ـجـشن اول ـم
اـبه ا ـبه ـمـث اری از کـشورـه ـسـی رـین ـحـقوق و آزادی ـهای دـموکراـتیک که در ـب ـت
اـمری طـبیـعی به ـشـمار می آـید، ـمـحروم ـهسـتـید و در وضـعـیت دـشوار و ـتوانـفرـسا
د، ـهیچ ـسـتـی اـمـعه ـه اـعی در ـج روی اـجـتـم رـین ـنـی وان ـت ا پرـت د. ـشـم رـی ر ـمی ـب ـبه ـس
دون ـشرکت اـعی- اـقـتـصادی ـب ادی و ـهیچ ـبـهـسازی ژرف اـجـتـم دگرگوـنی ـبـنـی
وـفـقـیت د ـبه ـم واـن ـمی ـت اـسی ـشمـا ـن ـی ان هـای واـقـعی ـصـنـفی و ـس ـشمـا و سـازـم
ـشه ـعـمر رژـیم در اـهرگ ـهای ـحـیات اـقـتـصادی کـشور ـیـعـنی ـشـی اـمد.  ـش اـنـج ـبـی
ات گر اـین ـحـقـیـقت اـست که ـهیچ  ران اـثـب ر اـی اـص ارـیخ ـمـع اـست.  ـت دـست ـشـم

رژیمی قادر به مقاومت در مقابل عمل متحد و مبارزه پیگیر شما نمی باشد.  
کارگران و زحمتکشان ایران

ادامه و رـشد  مبارزات صنـفی- سیاسی شـما در سالیان اـخیر نماـیشگر امکانات
رد ردـمی و ـحرکت در ـجـهت ـط ر ـجـنـبش ـم رد اـم ـشـب وه ـجـنـبش کارگری در پـی اـلـق ـب
رژـیم والـیت ـفـقـیه از اـهرم ـهای ـتـعـیـین کـنـنده ـسـیاـسی- اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی کـشور
ـمی ـباـشد.  ـشـما ـنـشان داده اـید که ـبر رـغم ادامه ـسـیاست ـسرکوب ـسـیاه، ـبرـناـمه ـهای
ـشـتی، ـی ور ـشـغـلی و ـمـع ـبعـات آن ـبه ـلحـاظ اـم مـاـعی ضـد ـمـلی و ـت صـادی- اـجـت ـت اـق
دـفـمـند ـخود اداـمه ارزه ـه اـتی ـبه ـمـب اری و درک روـشن ـطـبـق ـشـی ا ـه ـسـتـید که ـب ادرـه ـق
ـسـتـقل، ان ـصـنـفی ـم ازـم ورداری از ـحق داـشـتن ـس رـخ رای ـب ا ـب ارزات ـشـم د.  ـمـب دـهـی
شرکت موثر نمایندگان کارگران در تدوین قوانین و مقررات مربوط به شرایط و
حـقوق کاری و از ـجـمله ـحداقل دـسـتـمزد، ـبرـخورداری از ـحق ـمـشارکت در ـبرـناـمه
ر ـبـهداـشت و اـیـمـنی در ـمـحـیط ـهای ازرـسی و ـنـظارت ـب د، ـب وـلـی رـیزی و ـمدـیرـیت ـت
وزش رایگان، ان و آـم داـشت و درـم اـعی، ـبـه ـم اـمـین اـجـت یکاری و ـت ـمه ـب ـی کاری، ـب
ارزه کـنوـنی ـمردم اـمـین ـمسکن و ـتوـسـعه ـتـعاوـنی ـهای کارگری ـبـخـشی ـمـهم از ـمـب ـت
ـسـتـقل کارگری ى ـم اى ـصـنـف اـنـه ازـم ا و ـس ـشـکـلـه اد ـت ا اـیـج ران اـست. در اـین راـسـت اـی
ـضرورت ـفورى دارد و ـتـعـطـیل ـناپذـیراـست ودرـست ـبه دـلـیل ـهـمـین ـضرورت اـست
وـکراـسى ـبـیش از ـهر ـطـبـقه و ـقـشر اـسى و دـم از ـسـی ـکه کارگران در اـیـجاد ـفـضاى ـب

اجتماعی و نیروى دیگر سیاسى ذینفعند. 
سـاـئل ا ـم ـطه ـب ارزات کارگران در راـب ـب ر اسـاس رشـد ـم وده ایـران ـب حـزب ـت
اب ای ـمـشـخص و ـحـس ـشـیـنی ـه ر،  و ـعـقب ـن ای اـخـی ال ـه ادی و ـصـنـفی در ـس اـقـتـص
ار ـش ر ـف ا که زـی دیکا ـه اـله ـتشکـیل ـسـن ـس ا ـم ـطه ـب ال گذـشـته در راـب ده رژـیم، در ـس ـش
سازمان بین المللی کار صورت گرفت، بر این اعتقاد است که زحمتکشان کشور
ده و اـیق آـم ود ـهای ـتشکـیالـتی ـجـنـبش کارگری ـف ا و کـمـب ر ـضـعف ـه واـنـند ـب ـمی ـت
واـست د ـخ اـی د. ـب اء دـهـن ود را ارـتـق ـستگی در ـصـفوف ـخ دـهی و ـهـمـب اـن ازـم ـسـطح ـس
ـتشکیل ـسـندیکا ـهای ـمـستـقل کارگری ـبر اـساس ـمـقاوله ـنامه ـهای 87 و 98 ـسازـمان
ارزاـتی  کارگران اه ـمه ـتـبـلور داد و ـبه پرچم ـمـب ـجـهاـنی کار را در ـشـعار ـهای اول ـم

کشور تبدیل کرد. 
ـسازـماـندـهی ـموـثر ـطبـقه کارگر از ـطرـیق ـتشکـیل ـسازـمان ـهای ـصـنـفی ـمـسـتـقل، کارا
ارزه ـبرای دـموکراـسی و ـحـقوق ارز آـنان پـیش ـشرط ـتوـسـعه کـمی و کـیـفی ـمـب و ـمـب
ـبـشر و ـتـحوالت پاـیدار و تکاـمل ـیاـبـنده در ـمـسـیر ـبرـطرف کردن ـظـلم و اـسـتـثـمار ـمی
ارزه ـصـنـفی و اگون ـمـب اده از اشکال گوـن ر پاـیه اـسـتـف ا ـب ارزه ـشـم اد و ـمـب اـشد.  اـتـح ـب
ـسـیاـسی ـموـثرـترـین اـبزار ـبرای ـهـموار کردن راه ـتـحوالت پاـیه ـیی ـسـیاـسی در کـشور
ـمی ـباـشد.  ـحزب ـتوده اـیران ـتـنـها ـحرـبه ـموـثر ـبرای شکـست ارـتـجاع را اـتـحاد ـعـمل
د. د ـمی داـن دـفـمـن اوـمت ـه ا ـبه ـمـق وده ـه ـسـیج ـت ردـمی و ـب ای ـم روـه ر ـنـی وـث واـقـعی و ـم
ـموـفـقـیت ـجـنـبش ـمردـمی ـمـیـهن ـمان در ـغـلـبه ـبر ـبن ـبـست ـهای کـنوـنی در گرو اـتـحاد
ان و ا دیگر آحـاد ـجـنـبش مـردـمی ـیـعـنی زـن ـبـقه کارگر ـب ـهمـاـهنگ و یکپارچه ـط

دانشجویان می باشد.
کارگران و زحمتکشان ایران

ـبار دیگر ـفرارـسـیدن اول ـماه ـمه را به ـشـما ـسازـندگان واقـعی ـتارـیخ ـتـبریک ـمی
ال روز اول ار از اـمـید ـبه پـیروزی ـخـلق ـهای ـمـیـهن، ـبه اـسـتـقـب ا ـقـلـبی ـسرـش گوـئـیم و ـب

ماه مه، روز جهانی کارگر می رویم.

زنده باد اول ماه مه- روز همبستگی رزمی کارگران و
زحمتکشان سراسر جهان!
زنده باد طبقه کارگر قهرمان و پیکارگر ایران!
پیروزباد مبارزه متحد در راه آزادی، دموکراسی، عدالت
اجتماعی و طرد رژیم کارگر ستیز «والیت فقیه»!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
اردیبهشت ماه 1383    

ادامه  پیام کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به...
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انعکاس مبارزه کارگران ایران در جهان 
ـمـلـلی» ( International Union Rights ) ارگان دیکاـیی ـبـین اـل وق ـسـن ر «ـحـق ـب ـت رـیه ـمـع ـش ـن
«ـمرکز ـبـین اـلملـلی ـحـقوق سـندیکاـیی» در آـخرـین ـشـماره ـخود به ـنقل از فـعاـلـین ـسـندیکایی اـیران، ـمـقاله
ـیی تـحلـیـلی در راـبطه ـبا اوـضاع و ـشراـیط زـندگی و فـعاـلـیت کارگران ـمـیهن و ـمـبارزات شکوـهمـند آـنان
ـمـلـلی کار» ـبه ان ـبـین اـل ازـم وی «ـس دیکاـیی که از ـس وق ـسـن ـمـلـلی ـحـق رکز ـبـین اـل رده اـست.  ـم ر ـک ـش ـمـنـت
رـسـمـیت ـشـناـخـته ـشده و ـمراکز ـسـندیکاـیی ـخوـشـنام و ـمـبارز پـنج ـقاره ـجـهان در آن ـعـضوـیت دارـند، در
ـساـلـیان اـخـیر ـنـقش ـبرـجـسـته ـیی در ـجـنـبش ـهـمـبـستگی ـبا زـحـمتکـشان اـیران داـشـته اـست. ـنـشرـیه «ـحـقوق
رورت ا ـض ـطه ـب ده ای را در راـب رات ـتـحـلـیـلی ارزـن ـظ اـنی دارد، ـن راژ ـجـه ـی ـمـلـلی» که ـت دیکاـیی ـبـین اـل ـسـن
ـمـبارزه ـبرای حـقوق ـسـندیکاـیی در ـشراـیط «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـمایه داری، روـند ـمـبارزات ـسـندیکاـیی در
ارزات کارگران در راـمـلی و ـهمچـنـین ـمـب اـیه داری و ـعـملکرد اـنـحـصارـهای ـف ـشرـفـته ـسرـم کـشورـهای پـی

کشورهای درحال رشد منتشر می کند.
اـنه کارگران ـمـعـترض ار ـسـبـع از ـبه کـشـت ران در آـغ ارزات کارگران اـی ا ـمـب اـله ـمـنـتـشره در راـبـطه ـب ـمـق
ـمـجـتـمع ذوب ـمس ـشـهرـبابک ـتوـسط ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی و اـمـنـیـتی  حکوـمت اـسالـمی که چـند ـهـفـته ـقـبل
از اـنتـخاـبات ـفرـماـیـشی، که به پـیروزی ـنـیروـهای ـمـحاـفظه کار اـنـجاـمـید، اـشاره ـمی کـند و ـشراـیط دـشوار
ـمـبارزات کارگری در اـیران را ـبرای ـخواـنـندگان ـخود ـبازگو ـمی کـند. ـمـقاـله اـشاره ـمی کـند: « ـتـجرـبه
ران اـست.  کارگران وق کارگری در اـی اک ـحـق وه ای از وـضـعـیت اـسـفـن اک اـین کارگران ـجـل دردـن
اچـیزی ـبرـخوردارـند.  اگر اـعـتراـضی ـبه اـمور بکـنـند، ـنـیروـهای ـحـقوق ـمـحدودی دارـند و از ـحـفاـظت ـن
اـمل کارگران ون کار ـش اـن ات ـق ود....... ـمالـحـظ ـته ـمی ـش ا ـبه کار گرـف ر ضـد آن ـه رکوبگر رژـیم ـب ـس
ـته ـمی شـود. ـبه گـف د ـن ر از 10 کارگر دارـن ـت دی که کـم ـی وـل ا کارگران کارگاه هـای ـت راردادی و ـی ـق
ـمـیرشکاری، دـبـیر ـتشکل کارگری ـطرـفدار رژـیم «ـخاـنه کارگر»، در اـسـتان ـسـیـسـتان و ـبـلوچـسـتان، 28/
500 ـشرکت از 29/000 ـشرکت ـموـجود و ـفـعال در اـین اـسـتان که در ـجـنوب ـشرق کـشور ـقرار گرـفـته
اـست، ـخارج از پوـشش ـقاـنون کار ـقرار دارـند.  او اظـهار داـشت که 95 درـصد کارگران اـین اـسـتان در
صـنایع خدـماتی استـخدام هـستند و از ـهیچ امنیت کاری ای ـبرخوردار نـیستـند.» مقاله در ـبخش دیگری
اـبه ـساـخـتار ـهای کارگری «ـبی کـفاـیت»، ـبه ـتوـضـیح ـماـهـیت و ـعـملکرد « ـشوراـهای اـسالـمی کار» ـبه ـمـث
اـثـیر و ـطرـفدار رژـیم ـمی پردازد و اـضاـفه ـمی کـند که در ـماه ژوـئن گذـشـته (ـخرداد- ـتـیرـماه 82)، ـبی ـت
ـهنگامی که دوـلت پس از ـمذاکرات ـطوالـنی ـبا ـسازـمان ـبـین اـلملـلی کار فـعاـلیت ـسـندیکاـهای کارگری
د و از کردـن ر وصـداـیی را آـغ ای اـسالـمی کار کارزار پر ـس وراـه اـخت، ـش ـسـتـقل  را ـبه رـسـمـیت ـشـن ـم
دوـلت را ـمـتـهم کردـند که ـقاـنون کار را ـنـقض کرده اـست.  «آن ـها ـبه واـقع از اـین وـحـشت داـشـتـند که
اـفی داـشـته و اـض راب ـن ای اـسالـمی کار  ـمـحـلی از اـع وراـه ـسـتـقل کارگری، ـش ای ـم ادـیه ـه اد اـتـح ا اـیـج ـب
ـخواـهـند ـبود.  زـیر ـفـشار اـین ـشورا و کارزار ـمـطـبوـعاـتی وـسیـعی ـیی که از ـسوی روزـنامه ـهای  راـست و
رای اـلـین کارگری از اـین ـفرـصت ـب ا اـین وـجود ـفـع راـطی ـسازـمان دـهی ـشد، دوـلت ـعـقب ـنـشـست.  ـب اـف

گسترش کارزار برای احیاء اتحادیه های کارگری مستقل استفاده کردند.»
رار اـلـعه ـق اـیـتی دوـلت ـمورد ـمـط اـله، ـسـقوط اـقـتـصادی کـشور و ـبی کـف در ـبـخش دیگری از اـین ـمـق
گرـفـته و ـبا اـشاره ـبه اـثرات ـمـخرب ـموج گـسـترده ـخـصوـصی ـسازی ـها و ـسـیاـست درـهای ـباز، و ـحذف
رای کارگران کـشور  ـبه ـفـعاالن ـسـندیکاـیی ـجـهان اـطالع داده ـمی اـنون کار ـب ـحـفاـظت ـهای ـمـحدود ـق
اـبد و زـیر ـساـخـتار اـجـتـماـعی کـشور در ـشود که: «ـبیکاری ـغوـغا ـمی کـند، ـفـقر گـسـترش ـبـیـشـتری ـمی ـی
ردم رـین ـمـعـضالـتی اـست که ـم اد ـت د «ـبیکاری یکی از  ـح زاـی اـله ـمی اـف دن اـست.» ـمـق ال از ـهم پاـشـی ـح
ـعادی ـبا آن ـمواـجه اـند. ـبر اـساس آـمار رـسـمی که ـتوـسط ـبانک ـمرکزی ـمـنـتـشر ـشده اـست، ـحدود 16
درـصد ـنـیروی کار ـفـعال ـبیکار اـند.  ـبر اـساس ـهـمـین گزارش در ـسال 2001، ـنرخ ـبیکاری 6/9 درـصد
اـفزاـیش ـیاـفت و ـتـعداد ـبیکاران ـثـبت ـشده ـبه 3/2 ـمـیـلـیون ـنـفر رـسـید..... ـبـیـشـتر اـعـتراض ـهای کارگری
ده، ـنـبود اـمـنـیت کاری و در اـعـتراض ـبه اـن ا درـخواـست پرداـخت ـحـقوق ـهای ـعـقب ـم اـخـیر در راـبـطه ـب

خصوصی سازی، اخراج نیروی کار، و همچنین نبود حقوق سندیکایی بوده اند.»
ده ای از ـن دوار کـن ـی دی اـم ـن ارزه آغـاز شـده اـست» ـجـمع ـب ـب وان «ـم ـن اـنی ـمقـاـله ـتـحت ـع در ـبـخش پاـی
ـمـبارزات کارگری اراـئه ـشده و از ـجـمـله آورده ـشده اـست: «در دو ـسال گذـشـته ـحـتی یک روز ـنـبوده
اـست که اـعـتـصاب، ـتـحـصن، ـبـسـتن راه ـها و ـتـظاـهرات اـعـتراـضی ـبرای ـبـهـبود ـشراـیط کاری، پرداـخت
ـسـته ـشدن ری از ـب وگـی وار، اـمـنـیت کاری و ـجـل اـغل دـش ـش رای ـم ـشـستگی زودرس ـب ازـن وـقه، ـب ـحـقوق ـمـع

کارخانجات در مطبوعات رسمی کشور گزارش نشده باشد.
ان اـی رـم ا کارـف ا ـب زدیک آن ـه ای اـسالـمی کار ـعـمالً از طـرف کارگران که ـبه رواـبط ـن شـورا ـه
ا ـنـقش و ارزش واـقـعی ده ای در راـبـطه ـب اـبـن دـی د، آگاـهی رـش ده ـشده اـن اـشـیه راـن د، ـبه ـح ـسـتـن ـمـعـترض ـه

ــــای ه ـه ــــادـی ـح اـت
ل ـق ــت ـــس کارگری ـم
د و اـب رش ـمی ـی گـسـت
ن ـی ـاـل ـع ـر ـبه ـف ن اـم اـی
رـبه ا ـتـج دیکاـیی ـب ـسـن
ه ــــرای دو دـه که ـب
شـار شـدیـد ـتـحت ـف
بـوده انـد، جـسـارت
ال ـمی ـبـخـشد.  در ـح
رای ـشی ـب رـجـنـب اـض ـح
نـدیکاهـای یـاء ـس اـح
ـسـتـقل کارگری در ـم
ـــــــران و دیگر ـتــه

ـشـهرـهای ـعـمده کـشور در ـحال ـنـضج گـیری اـست.  فـعاـلـین
سندیکایی ـمطمئنـند که با وجود دـشواری های ـعظیمی که
درپـیش روی آـنان ـقرار دارد، ـقادر ـخواـهـند ـبود که سـهـمی
تعیین کننده یی در مبارزه جاری برای اصالحات سیاسی،

اقتصادی و اجتماعی در کشور ایفاء کنند.            

ادامه مبارزه برای افزایش دستمزدها...
ا ضـد ـیـق ـم اـهـیت ـع صـوـیب شـد ـکه ـم اـفی طـرح و ـت ـب ـی اـل ـق

کارگری دارد.
ـین دوق ـب ره اجـراـئی ـصـن دـی در ـهـمـین سـال ـهـیـئت ـم
اـلـملـلی پول در گزارش ـساـلـیاـنه ـخود ، رژـیم والـیت ـفـقـیه و
ـیل اـنجــام اـصالحــات ی را ـبه دـل ـم ـد خــاـت ت ـمحــم دوـل
ول اـنی ـق اـنک ـجـه رار داده و ـب اـیت ـق ورد ـحـم اری ـم اـخـت ـس

همکاری و پرداخت وام به رژیم را داد.
ا اـعالم ـکرد ، رـقم 70 ـهزار در ـسال 80 ، دوـلت رـسـم
ـتوـمان ـماـهـیانه ـمـبـنا و ـخط فـقر در ـکـشور ـمـحـسوب ـمی ـشود
وـبی ارگران ـبه ـخ زد ـک داـقل دـسـتـم ا ـح ـسه اـین رـقم ـب اـی . ـمـق
وـنهـا کـارگر و ـی ـیـل دگی ـم اک زـن اگوار و دردـن شـراـیط ـن

خانواده های آنها را نشان می دهد.
داـقل ان گذـشـته ، ـح اـلـی ز ـهمچون ـس ـشـین ـنـی ال پـی در ـس
ـبـقه ـکـارگر و دیگر ـمـزد ی ـمـخـاـلف ـبـا ـخـواـست ـط ـت دـس
د ، رـقم ار ـتـعـیـین ـش اـلی ـک ورای ـع وـسط ـش ان ـت ـش زـحـمـتـک
698460 رـیال ! و اـین در ـحاـلی اـست ـکه ـکارگران اـعالم
زان 186 زدی ـبه ـمـی داـقل دـسـتـم ار ـح واـسـت د ـخ ودـن داـشـته ـب

هزار تومان هستند.
ـسـته ـبه رژـیم ای واـب ره ـه در اـین ـخـصوص ـیـکی از ـمـه
اـعالم ـکرد: « ـمـطاـبق ـشاـخص ـهای ـمـخـتـلف ـکه ـتورم ـیـکی
مـزد 135 هـزار و ـت از مـؤـلـفه هـای آن اـست ، حـداـقل دـس
دـیم ـتـق ا ـمـع ان ـمی داـنـیم.  ـم وـم زار ـت انگـین آن را 186 ـه ـمـی
ـباـید ـکارگر ـحداـقل ـمزدی بگـیرد که زـنده ـبـماـند ، زـندگی
پـیـشـکش.» ـبر پاـیه آـمار ـمـنـتـشره در ـسال گذـشته ـخورـشـیدی
ر راـب زـیـنه زـندگی در ـبـیـست ـسال گذـشـته 100 ـب ، ـحداـقل ـه
ار ـسـی ارگران ـب زد ـک داـقل دـسـتـم ال ـح ده و در ـهـمـین ـح ـش

عقب تر از نرخ واقعی تورم است. 
ـعالوه ـبر اـین ـبا ـتوـجه ـبه ـطرح ـیـکـسان ـسازی ـنرخ ارز
ـکه ـبه اـجرا گذاـشـته ـشده اـست ـقـیـمت رـسـمی دالر از 175
ـتوـمان ـبه 770 ـتوـمان  رـسـید و اـین اـثرات ـتورـمی ـشدـید و
ـجه زـنــدگی ـی ـت ـعه و در ـن ی ـبــر ـجــاـم ـکــان دهــنــده ـی ـت

زحمتکشان داشت.
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رادراـنه ای ـب اه ـمه، درودـه اـسـبت اول ـم ای کارگری ـبه ـمـن ادـیه ـه اـنی اـتـح ون ـجـه دراـسـی ـف
ام ـم ای کارگری ـت ردم زـحـمتکش و اـتحـادـیه ـه ـمـلـلی ـبه ـم ـین اـل ـستگی ـب ـمـب رای ـه خـود را ـب
ر در ـت دگی ـبـه رای زـن روزی آـنهـا در پیکارشـان ـب د پـی ـن د، و آرزوـم ا اـعالم ـمی کـن کشـورـه
جـهاـنی بـهـتر اـست. ـهـمان ـطوری که اتـحادیه ـهای کارگری و دیگر ـسازـمانـهای اـجتـماـعی در

سالهای اخیر اعالم کرده اند یک دنیای بهتر براستی هم ممکن است و هم ضروری. 
ـفـعاـلـیـتـها و اـعـتـصاب ـهای  ـسراـسری ـبـیـشـمار اـتـحادـیه ـهای کارگری در آـمریکای الـتـین،
اـنه ـعـلـیه ـبیکاری، ـفـقر، گرـسنگی و ـبـیـماری و دـفاع از ـحـقوق، ا، اروپا و ـخاورـمـی رـیـق ا، آـف آـسـی
اـشـتـغال و ـمـطاـلـبات اـقـتـصادی و ـسـیاـسـیـشان در ـساـلـهای اـخـیر ـهمه ـنـشاـندـهـنده ـهدـفـهای شـفاف
ارزه ری اـین ـتالش و ـمـب رای پیگـی ا ـب زم آـنـه ای کارگری و ـع ادـیه ـه ردم زـحـمتکش و اـتـح ـم
است. ـبرای کاـهش پـیاـمدـهای ـطاـقت ـفرـسای اجـتـماعی «جـهاـنی ـسازی» امپرـیالـیسم، در مـجمع
اـتـحادـیه ـسـندیکای ـجـهاـنی و دیگر ـنـشـست ـهای اـتـحادـیه ـهای کارگری در چارچوب ـمـجـمع
اـجـتـماـعی ـجـهاـنی در ـشـهر ـموـمـباـیی در ـهـندوـسـتان که در اواـئل ـسال ـمـیالدی ـبرگزار ـشد، ـبر
ای اری یکدیگر ـتالـشـه ا ـی اـیـید ـب اه ـمه، ـبـی اـسـبت اول ـم أکـید ـشد. ـبه ـمـن اـلـبات ـمـجددا ـت اـین ـمـط
صـادی و ای اـقـت ارزه خـواـسـتـه ـب رای ـم ان، ـب ـم اـی روـه ـی رای اـتحـاد ـن رک ـب ـشـت ور ـم ـط خـود را ـب

اجتماعی در راه صلح، حقوق ملتها و خلقها و پیشرفت اجتماعی تقویت کنیم.
رای زام در اـج ا را ـبه اـلـت ود، ـهـمهً دوـلت ـه اری ـخ ـش اـلـبه و پاـف ا ـمـط ا ـهم ـب د ـهمگی ـب اـیـی ـی ـب
اـمیگراـنه و ـظ اـست ـهای ـن ان ـمـلل ـمـتـحد وادارـیم واداـمه ـسـی ازـم ـشور ـس واـنـین ـبـین اـلـمـلـلی و ـمـن ـق
ـجنگ اـفروز ـبوش در اـیاالت ـمتـحده آـمریکا و ـمتـحد ـنزدیکش دوـلت اـسراـئیل، که ـسرزـمـین
ـهای ـمـتـعـلق ـبه اـعراب در ـفـلـسـطـین، ـبـلـندـیـهای ـجوالن در ـسورـیه و ـبـخـشی از ـجـنوب ـلـبـنان را
ر و ـبـین ـش وق ـب واـنـین ـحـق د که ـق ازه ـمی دـه ود اـج ود دارد و ـبه ـخ وـنی ـخ اـن ر ـق ال ـغـی در اـشـغ
ای روـه اـنب ـنـی راق از ـج ال ـع د. ـبه اـشـغ وـقف گردـن د، ـمـت ال کـن اـحـشی پاـیـم ور ـف ـط ـمـلـلی را ـب اـل
رار اره اـسـتـق ان داد و ـحاکـمـیت ـمـلی آن را دوـب ر پاـی رـیـعـت اـید ـهر چه ـس ریکا و ـمـتـحداـنش ـب آـم
ـبـخـشـید. اداره و وـظـیـفه ـبازـسازی یک ـعراق ـمـسـتـقل، آزاد و دـموکراـتیک ـباـید ـبه ـخود ـمردم
و ای ـعـض واـهـیم که ـهـمه دوـلت ـه د ـبـخ ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ا ـهم از ـس د ـهـمه ـب اـیـی ـی ود. ـب سپرده ـش
ارـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـتـعـیـین ـشده کارگری را اـجرا ـسازـمان ـجـهاـنی کار را ـموـظف کـند که ـمـعـی
کـنـند و گاـمـهاـیی ـقاـطع ـعـلـیه ـمرتکـبـین ـهـجوم و ـسوءـقـصد ـبه اـعـضای اـتـحادـیه ـهای کارگری
بردارند. بیایید همه با هم خواهان اجرای تمام توصیه های کمیسیون سازمان جهانی کار در

بارهً جهانی سازی شویم.
ـبـیاـیـید ـهـمه ـبا ـهم از ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـبـخواـهـیم که کار ـخود را ـبرای ـتـنـظـیم آـیـین ـناـمه
اره آـغاز کرده و ـتـضـمـین ـنـماـید که اـین ـیی  ـبرای کـنـترل ـعـملکرد ـشرکت ـهای ـفراـمـلی دوـب
ـشرکت ـها، ـمـعـیارـهای ـتـعـیـین ـشده  ـبـین اـلـمـلـلی کارگری را، ـبویژه در ـمورد ـحق ـسازـماـندـهی

کارکنانشان و حق مذاکره و بستن قرارداد دسته جمعی را، اجرا کنند .
بیایـید همه با هم ـبخواهیم که سـیاستهای «جـهانی شدن»، ـمورد بازبـینی جدی ـقرار گیرد،
ـبه ـترـفـندـهای «آزاد ـسازی» و ـخـصوـصی ـسازی ـخاـتـمه داده ـشود و ـنـماـیـندگان ـعـضو ـسازـمان
ا ـبرداـشـتن گاـمـهای ـموـثر، ـخـطوط کـلی ـترـسـیم ـشده در کـنـفراـنس  اـهداف ـهزاره  اـین ـمـلل،  ـب
اوز و واـهـیم ـبه ـهـمه اشکال ـتـج ا ـهم ـبـخ د ـهـمه ـب اـیـی ـی د. ـب راء درآورـن رـحـله اـج ان را ـبه ـم ازـم ـس
ران، ا، اـی د کوـب اـنـن اـیی ـم ورـه اکـمـیت ـمـلی کـش د ـعـلـیه ـح دـی ره اـقـتصـادی، ـتـه اـص ال، ـمـح اـشـغ
ـسوریه، کره شـماـلی و دیگر کـشورـها و ـهمچنـین ـسرکوب حـقوق ـمردم، ـبـیدرنگ پاـیان داده

شود.
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ام  ـخـلع ـن ان ـمـلل ـب ازـم وـبه ـس واـهـیم که ـمـص ا ـهم  ـبـخ د ـهـمه ـب اـیـی ـی ـب
ـسالح ـبرای ـتوـسـعه ، ـهـمان ـطوری که ـمورد ـتواـفق کـشورـهای ـعـضو
راـسـتی ر، که ـب اـیی ـبـهـت رای دـنـی ز ـهـمه ـب ری ـشود و ـنـی رار گرـفـته پیگـی ـق

امکان پذیر و ضروری است تالش کنند.
از ـهـمه ـمـهـمـتر، ـبه ـمـناـسـبت ـماه ـمه ـسال2004، ـعزم ـخود را ـبرای
ارـتـقاء اـتـحاد ـعـمل ـمـشـترک و وـحدت اـتـحادـیه ـهای کارگری ـجـهان
اـفع و ـخواـست ـهای ـمردم زـحـمتکش، و در رای پـیـشـبرد ـحـقوق، ـمـن ـب
وـیت ر ـتـق ـشـت ان، ـبـی راـسر ـجـه اـعی در ـس وـسـعه اـقـتـصادی و اـجـتـم راه، ـت

کنیم.

پیام فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری
جهانی به مناسبت ماه مه

شماره 8685  سه شنبه 8 اردیبهشت ماه 1383

ال ـقدرت ادل 698460 رـی ا ـحداـقل دـسـتـمزدی ـمـع در اـین ـسال ـب
ـخرـید ـکارگران ـبه ـشدت سـقوط ـکرده و چنگال فـقر گـلوی ـخاـنواده
ـهای ـکارگری را درـهم ـمی ـفـشرد. در ـسال ـکـنوـنی ـنـیز، ـبر پایه ـبرـناـمه
ری اـقـتصـادی اـعی و ـکال ـسـمت گـی ـم وـسـعه اـقـتصـادی - اـجـت ای ـت ـه
رخ ر از ـن ار پاـیـین ـت ـسـی ا ـب زدـه ـم ار دیگر ـسـطح حـداـقل دـسـت رژـیم، ـب

واقعی تورم تعیین گردید.
ـبر اـساس ـطرح ـسه ـجاـنـبه گراـیی ـکه وزارت ـکار ، ـخاـنه ـکارگر
و ـنـظاـیر آـنـها ، پـیراـمون آن ـتـبـلـیـغات گـسـترده ـیی ـبه راه اـنداـخـته اـند ،
اـنه 106 اـهـی ـشورای ـعاـلی ـکار ـبرای ـسال 1383 ـحداـقل دـسـتـمزد را ـم
ـتهـای ـی یـزان چنـان بـا واـقـع هـزار و 600 تـومـان اـعالم داـشت. اـین ـم
ود: « راف ـنـم ار اـعـت ر ـک اون وزـی رار دارد ـکه، ـمـع اد ـق ود در ـتـض وـج ـم
دـسـتـمزد ـکارگران ـبه ـتنـهاـئی ـبا ـتورم ـهمـخواـنی ـندارد و اگر ـقرار ـبود

تورم را به تنهائی لحاظ کنیم، این رقم به دست نمی آمد. »
ـته ـبه رژـیم در ـس ـنجـاـست آمـاری ـکه ارگان هـای واـب جـاـلب اـی
ا دـسـتـمزدی زـمـیـنه ـخط ـفـقر اـنـتـشار داده اـند، ـحاـکی از آن اـست ـکه ـب
وردار رـخ دگی ـب داـقل زـن وان از ـح ان ـنـمی ـت وـم زار ـت ر از 200 ـه ـکـمـت
ـبود . در اـین خـصوص یکی از ـنـماـیـندگان ـکارگران اـسـتان ـخوزـسـتان
ـضمن بـیان مـخالـفت ـبا مـصوبه ـشورای ـعاـلی ـکار از جمـله ـتاکـید ـنـمود
اـنه 106 ـهزار ـتوـمان زـندگی ـکرد ا ـحـقوق ـماـهـی : « چگوـنه ـمی ـتوان ـب
وار 5 اـن رای ـیک ـخ اه ، ـب ان در ـم وـم زار ـت ا ـمـبـلغ 207 ـه اـلـیـکه ـب ، در ـح

نفره کارگری حتی نمی توان یک وعده غذای گرم فراهم کرد.» 
ـبه اـین ـترـتـیب در ـسال ـجاری ـخورـشـیدی ـنـیز ـشاـهد آن ـبودـیم ،
رژیم والیت فقیه چگونه برخالف اراده زحمـتکشان ، میزان حداقل

دستمزد را پائین تر از نرخ واقعی تورم تعیین نمود . 
ـبا ـتوجه به آنچه ـمورد اـشاره ـقرار گرـفت ، ـبدون تـغـیـیر در سـمت
ار ـتحـول ـمـثـبت در ـظ ـت وان اـن اـعی ، ـنـمی ـت ـم صـادی - اـجـت ری اـقـت گـی
چگونگی تـعـیـین ـمـیزان ـحداـقل دـسـتـمزدـها ـبـطور ـساـلـیانه و ـمـطاـبق ـنرخ

واقعی تورم را داشت .
ـباـید ـمـبارزه در راه اـفزاـیش ـسطح دـسـتـمزدـها و پرداـخت به ـموـقع
آن را در پـیـوـنـد ـبـا ـمـخـاـلـفت ـجـدی و آگاـهـاـنه ـبـا ـسـمت گـیـری
اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی رژـیم والـیت ـفـقیه ـطرح ـکرد و ـبا اـتـصال آن ـبا
ـمـبارزه ـضد اـسـتـبدادی ـبه ـعـنوان رـشـته اـصـلی پـیـکار ـعـلـیه ارـتـجاع ، در
ارگری - ـستگی ـجـنـبش ـک دـهی و ـهـمـب اـن ازـم اء ـکـیـفی ـسـطح ـس ارـتـق

سندیکائی گام بلند به پیش برداشت

ادامه مبارزه برای افزایش دستمزدها...


