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روز همبستگي جهاني طبقه كارگر فرا  - 1394، برابر با يازده ارديبهشت 2015اول ماه مه -روز جهاني كارگر
در ايران و جهان كماكان در تضاد هميشگي خود با سرمايه داري،هر روزه به شكل هاي مختلف  طبقه كارگر.ميرسد

در حال نبرد است؛ تجربه ي تاريخي مبارزات طبقه كارگر نشان ميدهد كه كارگران در هر رده و دسته و صنف و 
هاي سرمايه داري و مستقل از  محل كاري كه هستند تنها و تنها در اتحاد و همبستگي و سازمانيابي مستقل از دولت

كارفرمايان و تنها با تكيه بر نيروي سازمانيابي خود قادر خواهند بود بر جناح ها و گروه هاي مختلف سرمايه داري 
  .پيروز شده و به مطالبات و خواست هاي طبقاتي خود دست يابند

كارگران ايران اعم از كارگران كارخانه ها، معادن،كشاورزي، ساختماني و عمراني، كارگران خدماتي، كارگران رسته 
و كارگران حمل و ) همچون معلمان(،كارگران عرصه ي آموزش)مانند پرستاران و بهياران(هاي بهداشت و درمان 

رصه هاي فروش و توزيع،كارگران در درجات مختلف نقل،نانوايي ها، كوره پز خانه ها،زنان خانه دار،كارگران ع
همچون فني و ماهر، كارگران شاغل در توليد و خدمات، كارگراني كه در امور هنري و يا فني به فروش نيروي 
كارشان دست ميزنند، بازنشستگان و نيز كارگران بيكارو كارگران فصلي و پروژه اي، همه و همه در مناسبات طبقاتي 

در حال استثمارند؛ اينان همگي چاره اي جز مبارزه ي هماهنگ و متحد و سازمان يافته عليه سرمايه  سرمايه داري
داري چه در شكل خصوصي و چه در شكل دولتي و نيز مبارزه اي مستقل از تمام جناح هاي مختلف سرمايه داري اعم 

  .از اصولگرا و اصالح طلب نداشته و ندارند

گراني ، تورم ، قدرت خريد بسيار پايين مردم ، حقوق هاي چندين برابر زير خط فقر، در حالي كه فقر و فالكت ، 
سركوب فعالين ، سركوب بيان و انديشه و نبود آزادي هاي اجتماعي وسياسي هر روز بيش از پيش چهره ي واقعي 

ارگران در ايران نيز روز نظام استثمار و سركوب سرمايه داري را به طبقه كارگر نشان ميدهد با اين حال مبارزات ك
به روز روندي رو به افزايش داشته است؛ درسالي كه گذشت مبارزات بخش هايي از طبقه كارگر ايران به صورت 
گسترده تري به وقوع پيوست؛ اعتصاب هاي سراسري و باشكوه معلمان سرفصل نويني در مبارزات اين بخش از 

كوهمند كارگران معدن در ايران مركزي و اتحاد آنها در حمايت از همچنين اعتراضات ش. طبقه ي كارگر را رقم زد
نمايندگان خود، اعتراضات پرستاران،اعتراضات كارگران خودروسازي ها و اعتراضات و اعتصابات مختلف براي 
افزايش دستمزد، اعتراضات عليه بيكاري و عدم امنيت شغلي،عليه خصوصي سازي، براي كسب حقوق معوقه، 

عليه شركت هاي واسط و پيمانكاري، عليه عدم ايمني در محيط هاي كار و اعتراضات براي كسب ساير اعتراضات 
  .مطالبات كارگري،بسيار گسترده تر و متنوع تر از ساليان پيش انجام گرفته است

رض اين تجارب نشان داده است كه اكنون بيشتر از هر زمان پيش نياز و زمينه آن وجود دارد كه كارگران معت 
قدم هاي  -خانه كارگر - عالوه بر طرد تشكل هاي وابسته و ضد كارگري همچون شوراي اسالمي كار و آشيانه اش



الزم را در راستاي تثبيت و ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري خود بردارند؛ تجارب ماه هاي گذشته عمال نشان داد 
: ر راستاي سازمان يابي مستقل كارگري شده اندكه كارگران در چند مركز كاري موفق به برداشتن قدمي مهم  د

انتخاب نمايندگان مستقل از كارفرما و دولت و مستقل از شوراهاي اسالمي كار و مستقل از انجمن هاي صنفي و مجمع 
هاي نمايندگي كارگري وابسته به دولت و كارفرما ؛ اين الگو ميتواند در اعتراضات ديگر كارگران مورد استفاده قرار 

و عالي ترين شكل آن يعني شوراهاي  –يرد تا بتواند بسترهاي الزم  براي ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري گ
  .را هر چه بيشتر و عيني تر فراهم كند -مستقل كارگري

و نيز اقدامات سرمايه ) همچون دولت هاي پيشين آنها( سياسي دولت هاي يازدهم و دهم- سياست هاي اقتصادي
اما خدمت هر چه بيشتر به سرمايه داري داخلي و جهاني و عليه منافع طبقه كارگر ايران است به داري جهاني كه تم

تحريم . شكل هاي مختلف در حال اجراست و پاسخ هر چه متحدانه تر و گسترده تر طبقه ي كارگر را طلب ميكند
منافع و معيشت طبقه ي كارگر ايران هاي خانمان برانداز، خدمت به منافع سرمايه داران ايران و جهان و تنها عليه 

پروژه ي اتمي كه از جيب مردم تامين بودجه كرده است تنها و تنها به ضرر عموم كارگران و مزدبگيران . بوده است
ساخت و پاخت . اكنون نيز، رفع تحريم ها به تنهايي براي منافع ما كارگران كفايت نميكند. ايران تمام شده است
سياسي ديگري ختم ميشود كه -نظامي-يران با سرمايه داري جهاني، به سياست هاي اقتصاديدولت سرمايه داري ا

كارگران بايد با هشياري و سازمانيابي مستقل و طبقاتي، نه تنها خواهان . باز هم منافع كارگران را نشانه رفته است
ت طلبي داخلي و منطقه اي رفع تحريم ها باشند بلكه باعث شوند از اين پس، سياست هاي ضد كارگري و قدر

حكومت سرمايه درايران و نيز فرمول هاي نئوليبراليسم،صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، خصوصي سازي و نيز 
اختالس و غارت منابع مالي عمومي در كشورهر چه بيشتر مهار شود و سرمايه هاي عمومي مردم و عموم كارگران و 

ي خدمت به منافع حاكميت و گروه ها و طبقه ي سرمايه داري به خدمت منافع مزدبگيران به جاي هزينه شدن برا
  .عمومي جامعه و به خصوص براي منافع و مطالبات و رفاه عمومي كارگران هزينه گردد

تسليحاتي قدرت هاي - ما كارگران به خوبي ميدانيم جنگ ها، آشوب ها و كشتارهاي مختلفي كه با تامين مالي
سرمايه داري جهاني و منطقه اي و با استفاده از ابزارهايي چون تفاوت هاي قومي، ملي، مذهبي و غيره و با هزينه 

تنها و تنها صحنه آرايي براي سودآوري سرمايه هايي از جيب ما كارگران در منطقه و جهان در حال وقوع است، 
داري در منطقه و جهان است و براي ما كارگران تنها خانه خرابي و فالكت و فقر و مرگ به همراه ميĤورد ؛ بديهي 
است كه ما بايد با چشم پوشي از تفاوت هاي قومي، ملي و مذهبي و با افزايش اتحاد كارگري و طبقاتي در سطح 

ن بر عليه تمامي نيروهاي اجير سرمايه داري و تمامي آشوب ها و جنگ هايي كه به توسط دولت هاي منطقه و جها
سرمايه داري منطقه اي و جهاني ايجاد شده متحد شده و اجازه ندهيم بيش از اين زندگي و هستي ما دستخوش 

  .فالكت هاي ايجاد شده توسط سرمايه داري گردد

در سطح جهان و ايران با توجه به موارد فوق الذكر، بسيار ضروري است كه يك سياسي موجود - در شرايط اقتصادي
مساله ي حياتي در دستور كار كارگران، فعاالن كارگري و تشكل هاي جنبش مستقل كارگري و نيز نمايندگان 

وه هاي امروزه بيش از هر زمان الزم است كه افراد و گر: مستقل كارگري و بخش هاي معترض كارگري قرار گيرد
با پرهيز از اختالفات شخصي و گروهي، اتحاد و همبستگي در ميان صفوف خود و ) در جنبش مستقل كارگري(مختلف



نيز اتحاد ميان صفوف مختلف مبارزاتي را در راستاي دستيابي به حقوق ، منافع طبقاتي و مطالبات مشترك و از جمله 
  .دهنددر برگزاري متحدانه مراسم هاي روز جهاني افزايش 

 11شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر ايران، مطابق سنت هر ساله و در آستانه ي روز جهاني كارگر،
ضمن شادباش اين روز باشكوه به تمامي كارگران ايران و جهان و با  – 2015اول ماه مه  – 94ارديبهشت سال 

باشكوه تر مراسم هاي مستقل روز جهاني دعوت از تمامي كارگران و گروه هاي كارگري براي برگزاري هر چه 
كارگر و ضمن دعوت از تمامي كارگران، گروه ها، تشكل ها و نهاد هاي مختلف براي اتحاد هر چه بيشتر براي 
تقويت صفوف مبارزه براي كسب مطالبات طبقاتي و ضمن اعالم حمايت از بيانيه هاي گروه هاي كارگري، مهم ترين 

ما از تمامي جريانات و افراد مدافع مبارزات .ايران را در موارد شش گانه زير اعالم ميدارد مطالبات جاري طبقه كارگر
طبقاتي كارگران و نيز از كارگران و فعاالن كارگري ميخواهيم در نشر و تبليغ بيانيه هاي گروه هاي كارگري در 

  :جنبش مستقل كارگري و نيز بيانيه هاي اين شورا ما را ياري نمايند

هزار تومان  712(ما كارگران ايران ضمن اعتراض به دستمزد هاي چندين برابر زير خط فقر      -1
همراه و همصدا با تشكل هاي مستقل جنبش كارگري و ضمن اعالم حمايت از بيانيه ) 94براي سال 

حداقل دستمزد ماهيانه بايد سه ميليون مشترك آنها درمورد حداقل دستمزد، اعالم ميداريم كه 
و دستمزد كمتر از اين مقدار، تحميل مرگ و فالكت بيش از پيش بر ما كارگران است  ان باشدتوم

و ما به روش ها و شكل هاي مختلف و با اتحاد افزاينده عليه اين سطح دستمزد مبارزه خواهيم 
  .كرد

ما كارگران در بخش هاي مختلف ضمن اعالم حمايت از اقدامات كارگران در بخش هاي       -2
تفاوت مانند اعتراضات معلمان و پرستاران و اعتراضات كارگران معدن و اعتراضات كارگران م

پتروشيمي،اعتراضات خودروسازي ها، اعتراضات عليه حقوق هاي معوقه،عليه اخراج و بيكاري، 
عليه دستمزد هاي زير خط فقر، عليه سركوب فعالين و نمايندگان كارگري، شركت هاي واسط و 

اعتراض عليه فقر و فالكت و سركوب و اعتراض عليه نابرابري جنسيتي در محيط هاي  پيمانكاري،
تنها راه كسب مطالباتمان سازمانيابي مستقل كارگري و ايجاد كار و اجتماع، اعالم ميداريم كه 
؛ تشكل هاي مستقلي كه عالوه بر استقالل از خانه كارگر و تشكل هاي مستقل كارگري است

در اين راستا ما از كار و انجمن هاي صنفي از كارفرما ها و دولت مستقل باشند؛ شوراهاي اسالمي 
اقدامات كارگراني كه دست به انتخاب نمايندگان مستقل از كارفرما و دولت زده اند حمايت كرده 

  .و تالش خواهيم كرد اين الگو را در محيط هاي كاري مختلف اشاعه دهيم

ينكه بار اصلي تحريم هاي اقتصادي بر دوش ما بوده و سود آن به جيب ما كارگران ضمن اعالم ا      -3
عالوه بر اينكه رفع تحريم ها را ضروري ميدانيم اما سرمايه داران داخلي و خارجي رفته است، 

سياسي سرمايه داري ايران و شركاي - تالش خواهيم كرد بر عليه تمامي سياست هاي اقتصادي
ت هاي پس از توافق احتمالي نيز چون گذشته قرباني سود طلبي تا در سياس جهاني اش بايستيم



در اين راستا . سياسي ضد كارگري نشويم-سرمايه داري داخلي و خارجي و برنامه هاي اقتصادي
هوشياري و تقويت سازمان يابي مستقل كارگري براي به كرسي نشاندن منافع طبقاتي، بايد هر چه 

  .بيشتر در دستور كار ما قرار گيرد

كارگران و فعاالن كارگري كه در راه ايجاد و يا تثبيت تشكل هاي مستقل در جنبش كارگري       -4
ايران و در راستاي دفاع از حقوق طبقاتي كارگران مورد سركوب حاكميت سرمايه داري ايران قرار 

مچون ما حمايت خود را از كارگراني ه. گرفته اند بايد پيش از پيش مورد حمايت قرار گيرند
شاهرخ زماني، يوسف آبخرابات، بهنام ابراهيم زاده، واحد سيده، رسول بداقي، رضا شهابي، نظام 
صادقي، كوروش بخشنده،محمد جراحي،حامد محمودي نژاد،مهدي فرحي شانديز،ريبوار عبدالهي 

و ديگر كارگران دربند اعالم  داشته و نيز احكام صادره عليه كارگراني همچون جمال ....  
يناشيري، جعفر عظيم زاده، هادي تنومد، جميل محمدي،قاسم مصطفي پور، محمد كريمي،ابراهيم م

مصطفي پور، يداله صمدي،حسن رسول نژاد،فردين ميركي،فرزاد مرادي نيا، اقبال شعباني،رضا 
را محكوم كرده و خواهان پايان دادن به تعقيب  قضايي و آزار و سركوب و احضار ... امجدي و 

  .ن و فعالين كارگري هستيمكارگرا

در ايران منجمله كارگران افغانستاني،  كارگران مهاجر ما كارگران ايران ضمن اعالم حمايت از      -5
از مبارزات كارگران در ديگر نقاط جهان حمايت كرده و همچنين خود را متعهد به پشتيباني از 

و به ويژه كودكان كار ( ن، كودكانزنا جنبش هاي اجتماعي ديگر منجمله جنبش هاي مدافع حقوق
و  جنبش هاي مدافع محيط زيست و ساير جنبش هاي مترقي ميدانيم ،،جنبش دانشجويي)و خيابان

آزادي هاي اجتماعي،آزادي  همچنين تمامي تالش خود را براي مبارزه براي كسب مطالباتي همچون
به كار دي عقيده و لغو اعدام اعتصاب و تجمع، آزادي بيان و پوشش، آزادي تحزب و تشكل و آزا

  .خواهيم بست

ما كارگران اعالم ميداريم حق تشكل و تجمع، حق اساسي ما كارگران است و هر گونه برخورد و       -6
  .ممانعت در برگزاري مراسم هاي روز جهاني كارگر را محكوم مينماييم

   

  زنده باد همبستگي جهاني طبقه كارگر

  پيش به سوي برگزاري مراسم هاي با شكوه روز جهاني كارگر

  پيش به سوي ايجاد تشكل هاي مستقل و شوراهاي مستقل كارگري
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