
 مناسبت اوِل ماه مه: اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، به

دهِی مبارزٔه منسجم و سراسرِی کارگران و  سوی سازمان پیش به
ها، سرکوِب حقوق  عدالتی و محرومیت زحمتکشان بر ضِد بی

  صنفِی کارگران، و در راِه طرِد رژیم استبدادی حاکم! 

 کارگران و زحمتکشان!
اردیبهشت)، روز  ١١کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، فرارسیدن اوِل ماه مه (

داشِت نبرد تاریخی و غـرورآفـریـِن طـبـقـٔه کـارگـر و  جهانِی کارگر، روز گرامی
سال پیش برای رهایی از بندهای استثمار و سـتـم  ١٢٩زحمتکشان جهان در 

یابی به حقوق سندیکایی را به شمـا پـیـکـارگـران  سرمایٔه جهانی، و برای دست
قدِم راه آزادی، استقالل، صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در میهن،  ثابت

، کـارگـران نسـاجـی ١٨٨۶سال پیش، روز اوِل ماه مه  ١٢٩گوید.  شادباش می
شان،  های بر حق هدِف دست یافتن به خواست شیکاگو، با نبردی قهرمانانه، به

یی که تا کـنـون  داری شدند، مبارزه داِر مبارزٔه پیگیر طبقٔه کارگر با سرمایه طالیه
 ادامه داشته است.

رونـد کـه  کارگران جهان امسال در شرایطی به استقباِل روز جهانِی کارگر می
چه در عرصٔه اقـتـصـادی و ادامـه   دارِی جهانی، های مخرب سرمایه سیاست
که حاصِل آن بحران فزایندٔه بیکـاری و فـقـِر  -های مخرب نولیبرالی سیاست

کارگیرِی  و چه در به -صدها میلیون انسان زحمتکش در پهنٔه جهان بوده است
قصِد کنترِل بازارهای جهانی و منابع طبـیـعـی  های نواستعماری، که به سیاست

های محلی و تقویت  های مختلف جهان بوده است، به جنگ کشورهای منطقه
ویژه در منطقٔه خاورمیانه و آفریقا و فـاجـعـٔه  رشِد فزایندٔه نیروهای افراطی به  و

گناه و تخریب فرهنگ و تاریخ منطقه منجر شده اسـت.  عظیم کشتاِر مردم بی
رشِد نیروهای جنایتکاری همچون داعش و متحداِن آن در برخی کشـورهـای 

های نـیـروهـای  رسانی و یاری  »اسالم سیاسی«های نظرِی  بر بنیان -آفریقایی
نـتـیـجـٔه  -ای از ایران و عربستان گرفته تا پاکستان اندیش و ضدمردمی تاریک

های  ای است که امپریالیسم در دهه های مخرب و ضدانسانی مستقیم سیاست
 اخیر در منطقٔه ما و دیگر کشورهای جهان پیش برده است

که برای رهایی از چنـگـال بـحـراِن عـمـیـق و  داری جهانی درحالی سرمایه
های ملی در  اش در دهٔه اخیر، هزاران میلیارد دالر دارایی جانبٔه اقتصادی همه

کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصارهای بزرگ سرازیر کرده است، 
کـنـد.  ای اعمال مـی گیرانه کشی سخت های ریاضت در قبال کارگران سیاست

ازپـیـش  های دموکراتیِک طبقٔه کارگر و زحمتکشان جهان بیـش حقوق و آزادی
های مخرب و ضدانسانِی آزادِی  در معرض تهاجم سرمایٔه انحصاری و سیاست

 اند.   های محروم قرار گرفته قیدوشرط سرمایه برای استثمار خشن توده بی
در آماری که مرکز آمار اروپا (یورو استات) منتشر کرده است شـمـاِر لشـکـر 

مـیـلـیـون نـفـر  ٢٣از مرز   )٢٠١۵(فوریه  ١٣٩٣ماه  بیکاران در اروپا در بهمن
هـای  گـیـری سـخـت« های مـخـرِب  گذشته است، و در شرایط اعمال سیاست

درصِد بیکـاران در بـرخـی از  -شده از سوِی اتحادیه اروپا تحمیل  -» اقتصادی
باری رسیده است. بر اساس همیـن آمـار،  کشورهای اروپایی به مرزهای فاجعه

درصد گـذشـتـه  ٢٣درصد و در اسپانیا از مرز  ٢۶شماِر بیکاران در یونان از مرز 
 ها بسیار بیشتر است. است و نرخ بیکاری جوانان در این کشورها از این رقم

مـاه  که در دی  -») ILO » (« کار المللی بین سازمان« بر اساس آخرین گزارش 
روند تعمیِق نابرابـری اجـتـمـاعـی و  -منتشر شده است  )٢٠١۵(ژانویه  ١٣٩٣

تشدیِد فقر و محرومیت، و در کناِر آن، رشِد بیکاری در کشـورهـای گـونـاگـون 
شده در ایـن گـزارش، تـا سـال  جهان روبه افزایش است. بر اساس آماِر ارائه

میلیون خواهد گذشت. این گزارش همچنیـن  ٢١٢شماِر بیکاران از مرز  ٢٠١٩
دارِی جهان) تـا بـه  (سال سقوِط بازارهای سرمایه ٢٠٠٨افزاید که از سال  می

میلیون شغل نابود شده است. در مقابِل این تهـاجـم خشـن  ۶٠امروز، بیش از 
داراِن  داری، طبقٔه کارگر در کشورهای گوناگون جهان، ازجمله طـالیـه سرمایه

های مخربی بـوده اسـت کـه  ، رودررویی با سیاست»جهانی بهتر«پیکار برای 
اند.  مبارزٔه طبقٔه کـارگـر در  رو کرده هایی جدی روبه سرنوشت بشر را با مخاطره

کشورهای عضو اتحادیٔه اروپا، ازجمله در یونان، اسپانیا، و پـرتـغـال، در کـنـار 
حرکت کارگران و زحمتکشان در کشورهای آمریکای التین، آسیا، و خاورمیانه، 

گیرِی دوبارٔه جنبش جهانِی طبقٔه کارگر و  های گوناگون، نشانگر اوج در عرصه

 اثرگذارِی عمیق این مبارزه بر زندگِی مردم سراسر جهان است.
 

 کارگران و زحمتکشان میهن!
دلـیـِل  روید که بـه شما در شرایطی به استقبال روز اوِل ماه مه، روز جهانِی کارگر، می

فقیه و دولِت برگماردٔه آن و همچنیـن  برانداز رژیم والیت های مخرب و خانمان سیاست
مـان،  میهنان ها میلیون تن از هم های مخرِب کشورهای امپریالیستی، ده ادامٔه تحریم

 طبقٔه کارگر و زحمتکشان
ً
سابقٔه فشـارهـای اقـتـصـادی و  در وضعیِت بی -خصوصا
هـای  با دشواری -شان های ماندن از تأمین زندگی حداقلی برای خود و خانواده  محروم

 رویند. عظیمی روبه
های مخرب و  ای، سیاست های سران رژیم، ازجمله علی خامنه برخالف همه دروغ

ای فـرو  سـابـقـه تنها ایران را در رکوِد اقتصادی بی ضدملِی حاکمیت در دهٔه گذشته نه
برده است، بلکه تورِم افسارگسیخته، بیکارِی میلیونی، ورشکستگِی واحدهای تولیدی، 

هـا  و تشدیِد فقر و محرومیت، درمجموع، وضعیت بسیار دشواری را بر زندگِی میلـیـون
دفـتـر «فرما کرده است. بر اساس گزارِش منتشـرشـده از سـوی  خانوادٔه ایرانی حکم

، شـمـاِر بـیـکـاران ١٣٩٣مرکز آمار ایران، در سال  »جمعیت، نیروی کار و سرشمارِی 
درصد رسیده است و مـیـزاِن  ١٠/  ۵، به بیش از ١٣٩٣رسمی در ایران، در پاییز سال 

درصد فـراتـر رفـتـه اسـت. نـکـتـٔه  ٢۵ساله از مرز » ٢۴-١۵«بیکاری در گروه سنی 
دهندٔه دیگر در این آمار، سقوِط چشمگیر میزاِن اشتغال در میان زنـان جـامـعـه  تکان

 ٢٠ماست. بر اساس همین گزارش، درصِد بیکاران زن از کِل بیکاران کشور بیش از 
درصد  ١٧(که آماِر بیکاری زنان  ١٣٨۴درصد است. بر اساس آخرین برآوردها، از سال 

تا امسال، وضعیت اشتغال زنان در میهن ما هرسال دشوارتر شده   شد) تخمین زده می
است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعِی دولِت روحانی، در همیـن زمـیـنـه 

هزار نفـر از زنـان از چـرخـٔه  ۵۵٣بیش از  ١٣٩٣در یک سال منتهی به پاییز   گفت:
هزار نفر  ٧۴٩اند و شماِر زنان بیکار به سه میلیون و  های اقتصادی خارج شده فعالیت

 .رسیده است ١٣٩٣در تابستان 
بیکارِی مزمن، در کنار تورِم افسارگسیخته، همراه با سقوِط چشمگیر توان مـالـی و 

ها میلیون ایرانی، بیانگر واقـعـیـت  فقر بودِن ده قدرت خرید زحمتکشان، و در زیِر خط
 است. -جهان»نظام نمونهٔ « -فقیه دهندٔه زیستن در رژیم والیت تکان
 
 
 



 کارگران و زحمتکشان مبارز!
گـذرد. دولـت  نزدیک به دو سال از روی کار آمدِن دولت حسن روحانی مـی

تنها هیچ گام مثبتی در راه تحقق حـقـوق  در دو سال گذشته نه »تدبیر و امید«
کارگران و زحمتکشان برنداشته است، بلکه وضعیت زحمتکشان میهن مـا را، 

فـاز «رو کرده اسـت. آغـاِز  ای روبه های تازه های متفاوت، با دشواری در عرصه
توجهـی بـه خـواسـِت  بی  از سوی دولت روحانی، »ها دوم هدفمند کردِن یارانه

زحمتکشان در تعییِن حداقل دستمزدها و افزایش آن بـر اسـاس نـرخ تـورم، 
ای یـافـتـه اسـت،  های اخیر اوج تازه های کارگری که در ماه سرکوِب اعتراض

های اقتصادی نولیبرالی کـه در  تشدیِد فشار بر فعاالن کارگری، ادامٔه سیاست
هـای  تضاِد آشکار با منافع زحمتکشان قرار دارد، و جلوگیری از برپایِی تشـکـل

فقیه است که بـا  والیت »تدبیر و امید«صنفِی کارگران، بخشی از کارنامٔه دولت 
 بر سر کار آمد. ١٣٩٢مهندسِی انتخابات سال 

ای که به عهدٔه دولت حسن روحانی گذاشته شده  های اساسی یکی از وظیفه
تفاهم با آمریکا و کشورهای اروپـایـی و تـالش در راه لـغـِو  است، رسیدن به

،  »تفاهم لـوزان«المللی بر رژیم بوده است.  ها و کاستن از فشارهای بین تحریم
های روحانی و سخنـگـویـان دولـت او و تـبـریـک  پردازی برخالف همٔه دروغ

ها و تأمین مـنـافـع  تنها به برداشتِن تحریم های سران رژیم به یکدیگر، نه گفتن
ملی ایران منجر نگردید، بلکه نشان داد که سران رژیم حاضرنـد بـرای حـفـِظ 

باری تن  رژیم پوسیده و ضدمردمِی حاکم، به هر دروغ و فریبکاری و توافق ذلت
در دهند. حزب ما، در دو سال گذشته، ضمن بررسی و توجه ویژه به وضـعـیـِت 

باِر آن برای کارگران و زحمتـکـشـان، ازجـمـلـه  بحرانی کشور و پیامدهای زیان
کـنـد،  نـاپـذیـرتـر مـی تر و تحـمـل کننده یادآور شد که آنچه این اوضاع را نگران

روزی  ای است که بر دامنٔه فقـر و تـیـره جویانٔه امپریالیستی های مداخله تحریم
ویژه زحمتکشان بسی افزوده است. زندگی شما کارگران، نمونٔه گویـا و  مردم به

 های امپریالیستی است. های رژیم و تحریم مشخِص فقر بر اثِر سیاست
های اخیر، سقوط چشمگیر قیمت نفت در بازارهـای جـهـانـی،  در طول ماه

شدٔه دولت در بـودجـٔه سـال  بینی هزار میلیارد تومان از درآمِد پیش ٢٣بیش از 
محصـولـِی کشـور  آینده را از بین برد و نشان داد که چگونه اقتصاد بیمار و تک

رو شـود و  هایی جدی روبـه های جهانی با دشواری تواند با نوسان چنین می این
درصد کـارگـران  ٨٠زندگی را برای اکثر شهروندان دشوارتر سازد. امروز بیش از 
کـارنـد، و هـرگـاه  کشور با قراردادهای مـوقـت و سـپـیـدامضـا مشـغـول بـه

شوند. در ایـن زمـیـنـه آمـارهـا  داری اراده کند، اخراج و بیکار می سرمایه کالن
مزد و حقوق کارگران واحدهای صنعتی بزرگ  دهند که، رشِد شاخِص  نشان می

هـای  هـزیـنـه درصد کمتر از رشِد شاخـِص  ٣٣سال اخیر،  ۵و کلیدی کشور در 
زندگی بوده است. عالوه بر این، برآوردهای رسمِی منتشرشده حاکی از آنند که 

درصد کاهش داشته اسـت. بـه  ٧۵قدرِت خرید کارگران و زحمتکشان بیش از 
هـا و  باهـدف حـذِف اصـل -این موردها اصالِح قوانین کار و تأمین اجتماعی

را باید افزود تا ژرفای یورش رژیـم بـه  -اند هایی که مدافع حقوق کارگران ماده
حقوق و دستاوردهای طبقٔه کارگر ایران و نیز زندگی و معیـشـت نـاگـواِر آنـان 

روشنی در معرض داوری قرار گیرد. در چنین وضعیتی، مبارزٔه دلیرانـه شـمـا   به
سـرکـوب  -حتی در چارچوِب قوانـیـن مـوجـود -کارگران و فعاالن سندیکایی

ها، تهدیـد، اخـراج، و بـازداشـت  شود. فشارهای هدفمند بر سندیکالیست می
هـاِی مسـتـقـل، سـیـاسـِت دائـمـی و  کارگران فعال در سندیکاها و تشـکـل

شدٔه ارتجاع حاکم در رویارویی با طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان میهـن  شناخته
عالوه، تهدید، تطمیع، و فریب، از دیگر اجـزای سـیـاسـِت  ما بوده و هست. به

ها فـعـاِل سـنـدیـکـایـی و  حاضر، ده اند. درحال ارتجاع در برابر جنبش کارگری
های رژیم بازداشت و زیر  ازجمله فعاالِن انجمن صنفی معلمان ایران، در زندان

 فشارهای جسمی و روحی قرار دارند. 
 

 کارگران و زحمتکشان شریف!
ای از  بـا مـوج فـزایـنـده ١٣٩۴هـای آغـازیـن  سـال  و ماه ١٣٩٣سال 
های کارگران و زحمتکشان میهن ما هـمـراه بـوده اسـت. اعـتـراِض  اعتراض

، و نامٔه اعتراضی بیش از ٩٣ماه  گسترده و سراسری پرستاراِن کشور، در بهمن
هزار پرستار در روزهای اخیر در اعتراض به دسـتـمـزدهـای نـاعـادالنـه، و  ٣

های اخیـر برانگیز معلمان در هفته همچنین مبارزٔه اعتراضِی گسترده و تحسین
که به دستگیری دبیرکل سازمان معلمان ایران و انتقال او بـه زنـدان اویـن  -

ها حرکت اعتراضِی کـارگـران، ازجـمـلـه تـظـاهـرات  در کناِر ده -منجر گردید
گستردٔه کارگران مخابراتی روستاهای سراسر کشور، اعتصاب کارگران کارخانـٔه 
سیمان مسجدسلیمان، کارخانٔه پارس قو در جنوب تهران، کارکنان پتروشیمـی 
اصفهان، کارگران نیروگاه تبریز، کارگران منطقٔه گاز پارس جنوبی (عسـلـویـه)، 

سازی خوزستان، کارگران قطار شهری اهواز، و کـارگـران مـعـدن  کارگران صنایع لوله
مـان بـا  یی از مبارزات رو به رشِد طبقٔه کارگر و زحمتکشان مـیـهـن طبس، تنها گوشه

 های ضدملی و کارگرستیزانٔه حاکمیت کنونی است. سیاست
فرد خـود  توانند و باید نقِش منحصربه مان می طبقٔه کارگر ایران و زحمتکشان میهن

های مهِم آتی کشور ایفا کنند. آیندٔه ایران، و همچنین سرنـوشـِت مـبـارزٔه  را در تحول
یابی به عدالت اجتماعی، آزادی، و حاکـم شـدِن  جنبش مردمی میهن ما در راِه دست

ترین قشرهای اجتماعی بـر ِگـرِد  شان، در گرِو مبارزٔه مشترِک وسیع مردم بر سرنوشت
یافـتـگـِی  شدت از سازمان فقیه به روست که رژیم والیت محورهای مشترک است. ازاین

شدت در هراس است،  به -خصوص طبقه کارگر و زحمتکشان به -های اجتماع گردان
کار گرفته است تا از تـحـقـق چـنـیـن امـری  های اخیر به و تمام توان خود را در سال

های پراکندٔه اعـتـراضـِی کـارگـران و  داند که حرکت تجربه می جلوگیری کند. رژیم به
زحمتکشان و همچنین قشرهای دیگر اجتماعی ازجمله زنان، جوانان، و دانشجویـان، 

هـا  ها، آن تواند با محدود کردِن حیطٔه عمل این اعتراض اثربخشِی الزم را ندارند و می
 سرعت کنترل و سرکوب کند. را به

وجود آوردِن امکان برای هماهنگِی هرچه بیشتر مبارزات کارگری در  تالش در راه به
چـالـش  فقیه و بـه های مخرب و ضدمردمِی رژیم والیت افشاِی سیاست  سراسر کشور،

ویـژه ادامـٔه  اجـتـمـاعـی، بـه -های دولت در عـرصـٔه اقـتـصـادی طلبیدِن سیاست
، ممانعت از احیا و تأسـیـس »ها هدفمند کردِن یارانه«سازی، اجراِی فاز دوم  خصوصی

ازپـیـش  ساختارهای سندیکایِی مستقِل کارگری، اصالح قانون کار برای تأمین بـیـش
فعاالن و کادرهای جنبِش کارگری و   منافع کارفرمایان، وظیفٔه امروِز نیروهای مترقی،

هـای رسـیـده،  برانگیز اینکه، بنا بر آخرین گـزارش تأمل سندیکایی کشور است. نکتٔه 
نشـده در دورٔه  شده و عمل های داده دولت روحانی و وزارت کشور آن، مانند همٔه قول

مبارزات انتخاباتی مبنی بر رسیدگی به حقوق زحمتکشان، امسال نیز همچـون سـاِل 
ی مستقـل کـارگـری نـداده هاگذشته، اجازٔه برگزاری مراسم اوِل ماه مه را به سندیکا

است، و این یعنی حقی که کارگران میهن ما با مبارزه و ایفای نقشی قاطع و انکارناپذیر 
انـدیـش و  کسب کردند، امروز به دست حاکمیت تـاریـک ۵٧در پیروزی انقالب بهمن 

 سلب می
ً
 شود. ضدمردمی کنونی مجددا

کارگران و زحمتکشان میهن ما، آزادِی فوری و بدون قـیـدوشـرط هـمـٔه فـعـاالِن 
عـقـیـدتـی، احـیـاِی حـقـوق  -کارگری گرفتار در بنِد رژیم و دیگر زندانیان سیـاسـی

سندیکایی و حِق برپایِی سندیکاهای مستقل، افزایِش دستمزدها متـنـاسـب بـا نـرخ 
رسمیت شناختِن حِق اعتصاب، و لغِو قراردادهای سـفـیـدامضـا و مـوقـت را  تورم، به

 خواهانند.
کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران بار دیگر، ضمن تبریِک فرا رسیدن اوِل ماه مـه، روز 

های واالی طبقٔه کارگر و زحمتکشان، هـمـه  جهانِی کارگر، و نیز تجدیِد عهد با آرمان
کارگران و زحمتکشان میهن را به انسجام در مبارزٔه مشـتـرک، و مـتـحـد بـا دیـگـر 

خواند. تحقِق حـقـوق صـنـفـی،  فقیه فرامی های اجتماعی، بر ضد رژیم والیت گردان
یابی به عدالت اجتماعی، و رهایی از وضعیِت دهشتنـاک فـقـر و مـحـرومـیـت  دست

 ناپذیر دارد. فقیه ارتباطی گسست کنونی، با مبارزٔه عمومی خلق برای طرد رژیم والیت
 

 فرخنده باد اوِل ماه مه، روز جهانِی کارگر!
 باختگاِن جنبش کارگرِی میهن! درود به خاطرٔه تابناک جان

 آزادی برای همٔه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ١٣٩۴ماه  اردیبهشت

  


