
اطالعيه ای بر انجـام     
راهپيمايی و اجتمـاع در      
بــرابــر وزارت کــار اصــرار        

هر چند کـه بـرخـی از دسـت             .   ورزيدند
اندرکاران و فعاالن جنبش کـارگـری بـر آن             
بودند که با توجه به اهميت برگزاری مـراسـم           
علنی در اين روز، بهتر است که اين تظـاهـرات           
حتی به صورت تجمع در مکان پـيـشـنـهـادی             

خـانـه   " دولت انجام شود، لکن گـردانـنـدگـان          
همچنان بر راهپيمايی  جمع شـدن در          "   کارگر

ايـن  .   مقابل وزارت کـار پـافشـاری کـردنـد             
پافشاری در ضمن، بی ارتباط با نيات باطـنـی          

در مورد نفی و تعطـيـل   "  خانه کارگر"مسئوالن  
چنان که ايـن مسـئـوالن      .   آتی اين مراسم نبود   

در صـورتـی   " پيشاپيش، اعالم داشته بودند که   
که با درخواست آنها مبنی بر تجمع در بـرابـر           
وزارت کار مخالفت شود، يکی از گزينـه هـای           
آنها، لغو تجمع اول ماه مه و شرکت در مراسم          

 "! عزاداری روز بعد خواهد بود
" خانه کارگر" اما علت اصلی اصرار گردانندگان      

بر تجمع در مقابل وزارت کار، کشمـکـشـهـای           
سياسی درون دستجات حکومتی است کـه در       
موارد و موضوعات ديگر نيز خـود را نشـان            

پيش از ايـن امـور و اخـتـيـارات              .   داده است 
رژيـم در    "   خانه کارگر " وزارت کار و همچنين     

دست باند کمالی، سرحدی زاده و مـحـجـوب           
را هـم درسـت       "   حزب اسالمی کـار   " بوده که   

نيز نهاد خود ساخـتـه و خـود        "   کرده و اخيرا 
کنفدراسيـون کـارگـران      " گماشته ای با عنوان     

پس از تغيير و تشـکـيـل        .   علم کرده اند"   ايران
کابينه دوم خاتمی، وزارت کار از دست بـانـد           
مذکور خارج شده و در اختيار صفدر حسينـی         

جبهـه مشـارکـت      " و دار و دسته وی از حزب        
قرار گرفته است که اين حـزب      "   ايران اسالمی   

نيز به نوبه خويش، درصدد ايجاد نـهـادهـای           
هـر چـنـد کـه         .   کارگری وابسته به خود است    

مسئول نظارت بـر    "   و قانونا "   وزارت کار رسما  
روابط کار و پاسخگويی به کارگران است، امـا         
کسی نمی تواند اين واقعيت را کتمان نمايد کـه          
مسئوليت ناديده گرفتن و پايمال کردن حـقـوق        
ابتدايی کارکران، نه تنها از آن وزارت کـار              
رژيم بلکه مربوط به دولت، مجـلـس، شـورای           
نگهبان، مجمع تشخـيـص مصـلـحـت نـظـام،              

کليت رژيم اسالمی "   و نهايتا . .   دستگاه قضايی،   
 . و شرکا و مدافعان آنست

خـانـه   " در هر حال، در ادامه اين کشـمـکـشـهـا،              
 ارديبهـشـت    ۱۰برگزاری مراسم در روز     "   کارگر

کانـون عـالـی      .   " را نيز، به طور يکجانبه، لغو کرد     
با صدور بيانـيـه ای در       " شوراهای اسالمی کار 

در پـی تـالش هـای          " اين باره، با اظهار اين که       
فراوان برای متقاعد کردن مسئولين مـبـنـی بـر           
موافقت آنان برای برگزاری راهـپـيـمـايـی روز           

مقابل ( جهانی کارگر در مکان مورد نظر کارگران        
متأسفانه مسئولين مربوطه به داليـل  )  وزارت کار 

مسائلی که برای کارگران به هيج وجه قابل قبول         
نمی باشد، از اجرای اين راهپيمايی ممانـعـت بـه          

و با رديف کـردن مـوضـوعـات         ..."  عمل آوردند 
مربوطه و نا مربوطه ديگر، نتيجه گيری نمود کـه          

جامعه کارگری به هيچ وجه داليل مطـرح شـده           " 
جهت تغيير مکان برگزاری تجمع و راهپـيـمـايـی           
کارگران را قبول ندارند و بدين وسيله لغـو ايـن            

خـانـه   " گردانندگـان    " .   راهپيمايی را اعالم می کند    
با صدور اين بيانيه، ضمن لغو برگـزاری        "   کارگر

را بـه گـردن       "   تقصيرها" تظاهرات، کوشيدند که    
انداخته و خود را فريبکـارانـه   "   مسئولين مربوطه" 

مدافع انجام مراسم و، فراتر از آن، سـخـنـگـوی            
لکن آشکار بود که    .   وانمود کنند "   جامعه کارگری " 

در پس اين بيانيه و لغو يکجانبه مراسم، زد و بند         
چنان کـه يـکـی از          .   پنهانی صورت گرفته است   

فـاش کـرد،     "   فعاالن جنبش کارگری نـيـز بـعـدا         
تصميم به لغو برگزاری مراسم، در واقع، پس از          

، بـا    " خـانـه کـارگـر      " تماس محجوب، دبير کـل       
 . رفسنجانی گرفته شده بود

جلوگيری از تظاهرات کارگران در اول مـاه مـه،           
چه به دليل بهانه جويی ها و مخالفت ارگـانـهـای            
دولتی و چه به واسطـه دغـلـبـازی و تـبـانـی                   

رژيم، در حقيـقـت يـکـی         "   خانه کارگر " مسئوالن  
ديگر از موارد نقض و سلب حقوق اوليه کارگران         
و نشانه بارز ديگری از سياستهای ضد کارگری        

اگر چه کارگران امکـان آن را        .   رژيم حاکم است  
نيافتند که با برگزاری مراسم خـاص ايـن روز،            
ضمن ابراز همبستگی با کارگران و زحمتکـشـان         
سراسر جهان، مطالبات اساسی و عادالنـه خـود      
را طرح و حمايت ديـگـر اقشـار و نـيـروهـای                 
ترقيخواه جامعه را نسبت به آنها جلب نمايند، اما         
همان طور که حرکتها و تظاهرات ماهها و هـفـتـه      
های اخير بروشنی نشان داده اسـت، مـبـارزات           
جمعی حق طلبانه کارگران در ماههای آينده نـيـز        

 . تداوم و گسترش خواهد يافت
  ۱۳۸۲کميسيون کارگری،     

از "   خـانـه کـارگـر      " دولت و   
برگزاری مراسم اول مـاه     
ــط         ــوس ــال ت ــه امس م
ــران        ــه ــران در ت ــارگ ک

در حالی کـه    .   جلوگيری کردند 
مسائل حـاد گـريـبـانـگـيـر            
کارگران و حرکتهای اخـيـر       
کارگری، بويـژه تـظـاهـرات        

وسيع کارگران در بهشهـر در       
اواخر فروردين، زمينه را برای يـک        

قدرت نمايی علنی ديگر و طرح مطـالـبـات عـاجـل           
کارگران بيش از پيش فراهم ساخته بود، مخالـفـت      
دولت خاتمی از يک سو و دو دوزه بازی و تبـانـی     

از سوی ديگر، مانـع از بـرگـزاری           "   خانه کارگر ” 
تظاهرات کارگران به مناسبت روز جهانی کـارگـر         

 . شد
که در سالهای اخير متولـی اصـلـی          "   خانه کارگر " 

اول ماه مه بـوده  "   قانونی" برگزاری مراسم علنی و     
، در پی تدارک انجـام آن        " است، امسال نيز، ظاهرا   

بوده و اطالعيه هايی را در اين باره صادر کـرده            
تنها "استانداری تهران نيز تأکيد نموده بود که .  بود

 ارديبهشت  ۱۱به خانه کارگر مجوز تجمع در روز        
امـا  " .   مصادف با روز جهانی کارگر را داده اسـت         

 ۱۱با اين عنوان که روز پنجشـنـبـه           "   خانه کارگر " 
و روز عـزاداری      "    صـفـر   ۲۸" ارديبهشت برابر با    

است، روز قبل از آن را برای بـرگـزاری مـراسـم             
چنان که مرتضی لـطـفـی عضـو         .   تعيين کرده بود  

هيأت اجرايی مرکزی اين نهاد و سر دبير روزنامه         
و عضو سابـق شـورای اسـالمـی         "   کار و کارگر  " 

شهر تهران، ضمن اعالم برگزاری ايـن مـراسـم،            
 ارديبهشت که روز جهانی کارگـر       ۱۱" گفته بود که    

 ماه صفر شده، از ايـن رو           ۲۸است، مصادف با    
خـانـه   ".   "  ارديبهشت برگزار می شود۱۰راهپيمايی  

" ، بر اساس اطالعيه های صـادره، ظـاهـرا          " کارگر
قصد آن داشت که اين مـراسـم را بـه صـورت                 
راهپيمايی و تجمع در برابر وزارت کـار و امـور             

 . برگزار نمايد) در خيابان آزادی(اجتماعی 
ولی وزارت کشور و استانداری تهران، به بـهـانـه           

، با انجام راهپيمايـی و    " سياسی" و " امنيتی"مسائل  
اجتماع در مقابل ساختمان وزارت کار مـخـالـفـت        
کرده و مکان ديگری را برای تجمع کـارگـران در            

 -مديـر کـل سـيـاسـی            .   اين روز پيشنهاد کردند   
انتظامی استانداری تهران در اين باره تصريح کرد        

" صـرفـا  " ،   "   خانه کارگـر  " داده شده به    "   مجوز" که  
افزود "   .   برای تجمع صادر شده است نه راهپيمايی      

ورزشـگـاه   " که برگزاری اين تجمعات در دو مکان        
، از جـانـب دولـت      " ميدان قزوين "   .   " شهيد معتمدی 

 . پيشنهاد شده است
با تجمع در مـکـان هـای           "   خانه کارگر " مسئوالن  

پيشنهادی دولت موافقت نـنـمـوده و بـا صـدور               

    ۲۲ صفحه

 

 جلوگيری از تظاهرات اول ماه مه در تهران 
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