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 2 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۸ انترناسيونال 

ــران              ــســت انســان در اي الزم نــي
زندگي کند تا بفهمد که انتخابات در   
جمهوري اسالمي بي معنا و مسخره 
است. همه کـس ايـن را مـيـدانـد. و                
فاکت و شواهد بي نهايـت اسـت. بـه         
ـنـجـا                      ـيـل نـکـتـه اي کـه اي همين دل
ميـخـواهـم مـورد بـحـث قـرار دهـم                 

 اثبات اين ادعا نيست. 
نکته اي که ميخواهم تاکيد کنـم  
اينـسـت کـه شـرکـت در مضـحـکـه                 
انتخابات حکومت اسـالمـي و راي         
دادن و رفتن پاي صندوقهاي راي يک 
اقدام کامال ارتجاعي است. هـرکـس    
که پاي صندوقهاي راي اين حکومت 

ميرود چه بخواهد چه نخواهد به عمر 
اين حکومـت اضـافـه مـيـکـنـد. بـه                
سياستهاي ضد انساني اين حکومت 
کمک ميکند. و با توطئـه گـري ايـن         
حکومت براي مشـروعـيـت دادن بـه         
خود همراهي ميکند. و ايـن کـامـال       

 اشتباه است.
ـيـم کـه خـود                 ما بايـد کـاري کـن
حــکــومــتــي هــا هــم بــگــويــنــد کــه            
انتخاباتشان بي رونق بوده است. بايـد   
کاري کنيم که روحيه شان خرد شـود.  
دعواهاي دروني شان زيـاد شـود. در        
ـنـد.      ـت ـف برابر مردم به حالت دفاعي بي
ناچار شوند قبول کنند که مردم عليه 
آنها هستند. بايد صندوقهاي راي را      

 به خود حکومتي ها واگذار کنيم.

ميدانم که عـده اي مـثـل چـهـره            
هاي معلـوم الـحـالـي مـثـل بـهـنـود                
ميگويند "راى مـى دهـم چـون بـاور            
دارم بـا راى نـدادن مـن هـيـچ چـيـز                  
عوض نمى شود" يکـي بـه ايـن دالل           
سياسي شناخته شده بگويد مگـر بـا     
راي دادن شما چه چيز عوض ميشود 
ـنـسـت کـه حـکـومـت               جناب؟ جز اي

 هارتر ميشود؟
ميگويند اگر شمـا راي نـدهـيـد         
رئيسي بجاي روحاني رئيس جمـهـور   
ميشود. اين بحث مسـخـره تـريـن و           
کثيف ترين بحث است. اوال راي مـن   
ـيـري در                 و شما و ديـگـران هـيـچ تـاث
ـيـرون               اينکه چه کسـي از صـنـدوق ب
بيايد ندارد. خامنه اي و پـاسـداران و      

چند آخوند مرتجع ديگر مي نشينند 
و تصميم ميگيرند که به صـالحشـان   
است که چه کسي رئيس جمهـورشـان   
ـنـهـا                    ـيـا واقـعـا و واقـعـا اي شود. ثـان
تفاوتي اساسـي بـا هـم نـدارنـد. اگـر                
فضاي جامـعـه اعـتـراضـي بـاشـد و              
ـيـه مـردم                   حکـومـت از جـنـايـت عـل
ـيـايـد            وحشت داشته باشـد هـرکـس ب
ناچارا و از ترس مردم کمتر جـنـايـت      
ميکند. و اگـر فضـاي هـمـراهـي بـا              
حـکــومــت داغ بــاشـد، هــرکـدام کــه            
سرکار بيايد فرقي نميکند. جنايت و    
اعدام و دزدي و حقوقـهـاي نـجـومـي        
افزايش مي يابد. هميـن چـهـار سـال          
گذشته هم اين را تجربه کرده ايم. ايـن   
ـنـابـريـن                 منطق سـاده مـاجـراسـت. ب

استدالالت جريانات مرتجع و کثيف 
دوخـردادي و تـوده ايســتـي و خـانــه               
کارگريها و مدافعان خجول حکومت 

 را بايد دور ريخت.
عـقــل سـلــيــم مـيــگــويـد دنــبــال           
ـتـاد.      انتخابات اين حکومت نبايد اف
هرجا زورمان رسيد بايد صندوقـهـاي   
ـيـم و                   راي را تـوي سـرشـان خـرد کـن
ـيـم. امـا اگـر                    بساطشان را بـهـم بـزن
زورمان االن نميرسد بايد بسـاطشـان     

 ۱۳ صفحه  

فرارسيدن روز کارگر را به کارگران در ايران، در سراسر جهـان و بـه       
 مردم آزاده دنيا تبريک ميگويم. 

روز کارگر روزي است که همه سرها بطرف طبقه کـارگـر مـي      
چرخد. مردمي که به شکاف عظيم بين دره فقر و کـوه ثـروت در            
همه کشورها، از اروپا و آمريکا گرفته تا کشورهائي مثـل ايـران،     
ـبـعـيـض         اعتراض دارند، مردمي که خواهان آزادي و رفاه و رفـع ت
هستند، مردمي که حـتـي نـگـران نـابـودي کـره ارض در دسـت                     
سرمايه داران سودپرست و مفتخور هستند، همه در اول مـاه مـه        

 به طبقه کارگر چشم ميدوزند. 
طبقه کارگر طبقه اي است که پرچم رهائي کل ايـن مـردم را        

در دست دارد. با مبارزات خودش عليه سـلـطـه سـرمـايـه دارهـا               
درهمه کشورها توده عظيم مردم، نـود و نـه درصـد جـامـعـه، را                 
ـبـعـيـض سـرمـايـه           نمايندگي ميکند که در زير ستم و نابرابري و ت
ـيـسـم            داري دارند خرد ميشوند. امروز در غرب راسيسم و تـرامـپ
سرمايه داري را نمايندگي ميکند و موج اعتراضـي وسـيـعـي را         
عليه خودش بسيج کرده است و در کشورهائي مثل ايران و ديگـر  
ـيـروهـاي         کشورهاي اسالمزده نظام سرمايه بوسيله حکومتها و ن
مذهبي نمايندگي ميشود که بجان مردم افتاده اند و فجايـعـي را     

 آفريده اند که در تاريخ معاصر بشري بي نظير است. 
ـيـه       طبقه کارگر طبقه اي است که کيفر خواست خودش را عـل
ـيـا اعـالم                    اين نظام و عليه سلطه سرمايه داري در هـمـه جـاي دن
ميکند، طبقه اي که با مبارزات و اعتراضات خودش الهام بخش 
بخشهاي مختلف جامعه در مبارزه عليـه مصـائـب و مشـقـات            

 ناشي از سلطه سرمايه است. 
يک نمونه مشخص و بارز اين مبارزه در جامعه ايران جـريـان     
ـيـه جـعـفـر عـظـيـم زاده و                      ـيـان دارد. سال گذشته سالي بود که با ب
اسماعيل عبدي عليه سرمايه داران مفتخور شروع شد. بيانيه اي  

که اعالم ميکرد مفتخورهاي حاکم به فکر تاميـن و حـراسـت از          
ـيـت               سلطه خودشان هستند و منظورشان از "امنـيـت مـلـي" امـن
ـتـي                      ـي ثروت و قدرت خودشان است. بـا پـرونـده سـازي هـاي امـن
ـيـن جـنـبـش مـعـلـمـان و ديـگـر                           فعالين جنبش کارگري و فـعـال
جنبشهاي حق طلبانه را به زندان مياندازند که امنيـت حـکـومـت       
خودشان را حفظ کنند. اين بيانيه از افزايش دستمزدها و حقوقها، 
از حق تشکل، از حق اعتراض و اعتصاب و ديگر خواستهاي پايه 
اي معلمان و کارگران و تـوده مـردم دفـاع مـيـکـنـد و در واقـع                         
پالتفرمي است عليه نظام اسالمي سرمايه داري در ايـران. سـال            
گذشته با اين بيانيه آغاز شد، بيانيه اي که نويد بخش يک سال پـر    
ـبـشـهـاي                  تحرک و پر جنب و جوش در جنبـش کـارگـري و در جـن

 اعتراضي مختلف بود. 
حکومت اسالمي درايران عقب مانده ترين و وحشي تـريـن و     
ارتجاعي ترين نـوع حـکـومـت سـرمـايـه اسـت. آيـت اهللا هـاي                          
ميلياردر، کساني که به اسم خدا و محمد و اسالم و غيره تسمه از 
گرده کارگران ميکشند و جامعه را در مـحـاق فـروبـرده انـد، بـر                   
ـنـد.       ـيـسـت خالف دوره قرون وسطي نماينده فئودالها و زميندارها ن
اينها نماينده طبقه سرمايه دارنـد و در زمـره ثـروتـمـنـد تـريـن و                     

 مفتخور ترين صاحبان سرمايه در ايران.
مبارزه کارگران در سال گذشته اين را اعالم کرد که حتي اگر   

يک اختالس از دزديهاي مفتخوران حاکم کم بشود تا حـد زيـادي       
مشکالت رفاهي بخشي از کارگران حـل مـيـشـود. کـارگـران در              
شعارهايشان اعالم کردند که "زير بار ستم زندگي نميکنيم". سـال       
گذشته سال بچالش کشيدن حکومت از جانب طبقه کـارگـر بـود.      
چالش حکومت  نه صرفا بر سر خواستهاي بـرحـق کـارگـران، کـه            
اهميت و محوريت خودش را در مبارزات مردم دارد، بلکـه بـراي     
آزادي زندانيان سياسي، در دفاع از کودکان، عليه پرونده سازيهاي 

امنيتي، در مبارزه عليه اعدام و غيره. در همه اين عرصه ها شما 
ردپاي جنبش کارگري و نقش فعالين و رهبران جنبش کارگـري را    

 مشاهده ميکنيد. 
نه تنها در روز کارگر بلکه در تمام طول سال گذشتـه در ايـران       
ـقـه کـارگـر             سرها بطرف جنبش کارگري چرخيده بود. جنـبـش طـب
ـيـه     نشان داد که چرا مبارزه براي آزادي و براي رهائي از مبارزه عـل
سلطه سرمايه داري در ايران جدا نيست. و چرا مردمي که خواهان 
ـيـه             ـقـه کـارگـر عـل آزادي و برابري و رفاه هستند بايد به مبارزه طب

 سلطه سرمايه بپيوندند.  
سال گذشته سالي پر جوشش و پر تحرک بود. سال گذشـتـه از      
ـيـت              نظر دامنه اعتصابات و اعتراضات کارگري، از نـظـر شـفـاف
شعارها و خواستهاي کارگران و حـتـي از نـظـر چـالـش سـيـاسـي                  
حکومت که طبقه کارگر پرچمش را بلند کرد سالي بي نظير بـود.    
اميدوارم، و بايد با تمام توان بکوشيم،  که سالي که در پيش است 
ـبـش                       ـيـشـتـر بـراي جـن سال پيشرويهاي بيشتر و دسـتـاوردهـاي ب
کارگري، براي اعتراض عليه سلطه سرمايه داري اسالمي و بـراي    
خالصي جامعه نه تنـهـا از شـر حـکـومـت مـذهـبـي و سـتـم و                          
تبعيضات و بيحقوقيهائي که اين حکـومـت بـر جـامـعـه اعـمـال               
ميکند، بلکه از شر کل نظام سرمايه داري در هر شکل و در هـر        

 نوع حکومتي باشد.
 با اميد پيشرويهاي بيشتر و با اميد پيروزي.

 
 زنده باد روز جهاني کارگر!

 زنده باد سوسياليسم! 
 حميد تقوائي

 ۲۰۱۷ آوريل  ۲۶ ، ۱۳۹۶ ارديبهشت  ۶ 
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 3 ۷۰۹شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

چـرا دفـتـر پـروژه         ا����	�ـ��ـ	ل:  
حمايتي جمعيت دفاع از  -آموزشي 

کودکان کار و خيابان و مرکز انجمن 
دوستداران حقوق  کـودک در شـهـر            
تبريز توسط پليس امـنـيـت پـلـمـپ           

 گرديدند؟
قـبـل از هـر چـيـز            �	&C �2	ر�:  

تاکيد کـنـم کـه، ايـن اقـدام شـديـدا                
محکوم است! بـخـشـي از کـارکـرد             
دستگاه سرکوب و ايـجـاد رعـب و            
وحشت جمهوري اسالمي و امنيتـي  
کردن دفاع از حق کودکان اسـت. بـا      

هاي گسترده،  اعتراضات و افشاگري
بايد جمهوري اسالمي را مجبور بـه    
پس دادن مـجـوز فـعـالـيـت بـه ايـن               
نهادها کرد. سياست امنيتي کـردن     
دفاع از حق کودکان را بايد پـس زد      

 ها را خنثي کرد. و اين دسيسه
حکومتي که قادر نيست زندگي 
و معيشت کودکان جامعه را تأمين 
کند و قلدرمنشانه، خود را مسـئـول   

هــاي ريــاضــت       عــواقــب ســيــاســت    
اقتصادي و تحميل فقر و فالکت بـه    

داند. براي سرکوب کردن   جامعه نمي
باري کـه   اعتراض به وضعيت فالکت
خواهي و  خلق کرده است، صداي حق

کند.   دفاع از کودکان را خاموش مي
بايد از جامعـه، جـواب اعـتـراضـي          

 محکمي بگيرد!
پلمب اين دفاتـر بـه دنـبـال يـک            

هـاي     سلسله موانع و بـهـانـه تـراشـي       
مختلف صورت گرفت. مدتهـا بـود      
به اشکال مختلف فعالـيـتـهـاي ايـن        
مراکـز بـا ايـجـاد مـوانـع و بـهـانـه                    

هاي مداوم پليس اماکن تحـت   گيري
گـرديـد.      امر وزارت کشور روبرو مي

هـا     آيـي  ترين گردهم مجوز حتي ساده
هـاي مـخـتـلـف داده                به مـنـاسـبـت      

گرديد. کـنـتـرل        شد و يا لغو مي نمي
آشـکـار و نـهـان پـلـيــسـي، احضــار                
فــعــالــيــن بــه قصــد ارعــاب شــدت           

 بيشتري گرفته بود.
حمايتـي    –دفتر پروژه آموزشي 

جمـعـيـت دفـاع از کـودکـان کـار و                  
خيابان در واقع تـنـهـا مـکـان بـراي             
آمـوزش کـودکــان کــار خــيـابــان در            
تهران اسـت و کـودکـان نـزديـک بـه                 

خانواده را تحت پوشـش خـود      ۵۰۰ 

 ۱۵۰ دارد. چــيــزي روزانــه حــدود             
کودک بازمانده از تحصيل، عـمـدتـا    
کودکان بدون شناسنامه مـهـاجـريـن     
افغان براي آموزش کامال رايگان بـه  

کرده و اکـنـون    اين مرکز مراجعه مي
 با درهاي بسته آن مواجه شده اند.

تـهـديـد بـه اشـکـال مـخـتـلــف،                
مداوما روي سر ايـن نـهـادهـا بـوده          
وهست. مـداومـا مـنـابـع و دفـاتـر                 
مالي جمـعـيـت دفـاع را کـنـتـرل و                

انـد. بـارهـا و            کـرده    حسابرسـي مـي    
بارها فعالين آن را احضـار و مـورد       
بازخواست قرار داده بـودنـد و بـراي          
مجوز ادامه فعالـيـت ايـن نـهـادهـا           

هـا     تراشـي  ها و بهانه انواع کارشکني
 صورت گرفته است.

اواخر اسفند ماه گذشته، پـيـش     
زاده" سـخـنـگـوي         از سال نو، "قاضي 

کميسيون به اصـطـالح حـقـوق بشـر          
مجلس شوراي اسالمي در اقـدامـي   
از قبل طراحي شده، به بهانه نوروز و 
ــتــن کــار کــودکــان در               شــدت گــرف
خيابانها، با وقاحت و بيشـرمـي کـه      
فقط از جمهوري اسـالمـي سـاخـتـه          
است، عليه جمعيت دفاع، اطالعيـه  
مطبوعاتي داد و بـا نسـبـت دادن              
اتــهــامــات کــامــال ســاخــتــگــي و            

دار، زميـنـه را بـراي حـمـالت             جهت
بعدي آماده ساخـت. اتـهـامـاتـي از           
قبيل بدرفتاري و شکنـجـه کـودکـان       
ــن مــکــان! عــدم مــراعــات                 در اي
بهداشت در محل کالسهاي آموزش 
تا اتـهـامـاتـي نـظـيـر تـبـلـيـغـات و                   
مغزشويي به نفع بهائيـت و احـزاب       

هـاي   کمونيستي را سرهم و در رسانه
 تحت امر منتشر کردند.

ــل، پــاســخ دقــيــق و              در مــقــاب
مستدل جمعيـت دفـاع از کـودکـان           
کار و خيابان را عـلـيـرغـم قـوانـيـن              
شناخته شده مطـبـوعـاتـي درهـمـان         
جرايد، اجازه انتشار نيافت. پـس از      
حدود يک ماه و نيم معاونت پـلـيـس    
امنيت به بهانه واهي عدم مـجـوز و     

ــه               ــب ــن ــارش ــه ــاري، چ ــه ک  ۳۰ ادام
فروردين اخطاريه صادر کرد که طـي  
آن مسئولين دفتـر جـمـعـيـت ظـرف           

سـاعـت بـايـد بـه اداره مـزبـور                   ۲۴ 
مراجعه کنـنـد. سـپـس شـتـابـزده و               

ســاعــت بــعــد، در روز            ۱۳ ظــرف   
فــرورديــن، دفــتــر      ۳۱ پــنــجــشــنــبــه    

آبـاد        جمعيت واقع در پاسگاه نعمـت 
تهران را پـلـمـب کـردنـد. مـراجـعـه                  
مسئولين با مـدارک و مسـتـنـدات           
ــه وضــوح نشــان                 ــه ب الزم اداري ک

داد هيچ تـخـلـف اداري صـورت          مي
نگرفتـه اسـت و مسـئـولـيـن دفـتـر                 

بـار     سال يـک     جمعيت، منظما هر دو
مجوز فعاليت را در وزارت کشـور          

انـد، اسـامـي اعضـاي               تمديد کـرده   
ــر صــورت               ــراب ــره را ب هــيــأت مــدي

انـد و       جلسات، دقيقا گـزارش کـرده       
بدون ايراد اداري فعاليت نهاد پـيـش   
رفته است. در عين اينکه چـنـد بـار       
درخواست صدورمجوز از سـازمـان       
بهزيسـتـي عـامـدانـه، بـدون پـاسـخ               

 مانده است.
پس از پلمـب دفـتـر جـمـعـيـت،            
مراجعـات مـکـرر مسـئـولـيـن ايـن               
نـهـاد، بــا سـر دوانـدن عــامـدانـه و                 
جوابهاي سرباال، روبرو شد و باالخره 
مشخص شد پلمب دفتر جمعيت بـه    

 دليل "برخي موانع ديگر" است.
نظر بـه مـحـبـوبـيـت و شـهـرت               
جمعيت دفاع از حقوق کودکـان کـار     
و خيابان، خبـر مـهـر و مـوم کـردن              
دفتر آن، به سـرعـت و در سـطـحـي              

هـاي     وسيع در همه جـرايـد و رسـانـه        
داخلي و خارجـي و فضـاي مـديـاي           
اجتماعي پيچيد و موجي از خشم و 
انزجار نسبت به اين اقدام امنيتي را 

 سبب شد. 
پلمب دفاتر جمعيت در تهـران و    
دوستداران حقوق کودک در تـبـريـز،        
طبعا از خـود ايـن اقـدام و بـهـانـه                   
مجوز، فراتر است. سياست امنيتي  
کردن هر نوع فعاليت اجتماعـي کـه     
مورد پـذيـرش جـمـهـوري اسـالمـي            

هـاي     اي از سـيـاسـت          نيست، گوشـه 
امـنـيـتـي       –سازمان يافته پليـسـي     

عليه مراکز فعاليت مدافعين حقـوق  
 کودکان کار و خيابان است. 

ــن           ــي ــال ــع ــر ف احضــارهــاي اخــي
کارگري از نـيـشـکـر هـفـت تـپـه تـا                
سنندج و تهران و غـيـره، تـا پـلـمـب           
دفــاتــر تشــکــلــهــاي مــدافــع حــقــوق        
کودکان در تبريز و تهران، همگي در 

يک جهت هستند. اين يورش کامـال   
سازمان يـافـتـه و هـدفـمـنـد اسـت.               
عمدتا براي کنترل و فشار بر فعالين 
شـنــاخــتــه شــده کــارگــري بــويــژه در           
روزهاي مـنـتـهـي بـه اول مـاه مـه،                

 –ايجاد رعب و وحشـت پـلـيـسـي              
امنيتي بعنوان يـکـي از ابـزارهـاي           
شناخـتـه شـده جـمـهـوري اسـالمـي               
درمواجهه با اعتراضات اجتـمـاعـي    

گــيــرد.     و کــارگــري، صــورت مــي         
آمـد     جمهوري اسالمي بشدت از بـر     

اعـتــراضــات اجـتــمــاعــي بــويــژه در         
فضاي مضحکه انتخـابـات وحشـت      
دارد و وسيعـا دسـت بـه عـمـلـيـات              

زند تا بتواند انـدکـي       پيشگيرانه مي
 تعادل خود را حفظ کند.

 
اشاره کرديد که اين ا����	���	ل:  

اقدام فراتر از پلمب دفاتر نـهـادهـاي    
مدافع حقوق کودکان اسـت. ايـن را        

 بيشتر توضيح دهيد. 
پديده کودکان کـار    �	&C �2	ر�:  

و خيابان، پرتاب شـدن مـيـلـيـونـهـا            
کـودک از چـرخـه آمـوزش بـه بــازار                
بيرحم کار، حاصل بي پناهي و عدم 
تأمين اجتماعي اکثريت کـودکـان و     
شهروندان جامعه است. رشد وسـيـع      
حاشيه نشيني، بـيـکـاري و گـرانـي            

آور، عـمـيـق شـدن خـط فـقـر               سرسام
آمـوزش و       تحميلي به دره خط بقا،   

پــرورش پــولــي و کــااليــي، روزانــه            
کودکان هر چه بيشـتـري را بـعـنـوان          

هـاي     کارگران خردسال، آواره بيقـوـلـه   

کند. اينجا وجـدان      کار و خيابان مي
بيدار و آگاه جامـعـه واکـنـش نشـان          

کند و بـراي       دهد، سينه سپر مي مي
دفاع از کرامت انساني، براي حـفـظ   
حرمت جمعي و فردي احاد جـامـعـه    

زنـد. نـهـادهـاي           مـي    دست به اقدام   
مدافع حقوق کودک کـه بـراي پـايـان         

کشي از نـيـروي کـار           دادن به به بهره
شوند، دقيقا بـه   کودکان تشکيل مي

معناي پاسخ اعتراضي جـامـعـه بـه       
ايـن وضـعـيـت جـهـنـمـي اسـت کــه                  
جمهوري اسالمي به جامعه تحميـل  

 کرده است. 
بديهي است که تالش مستمر و   
بي وقفه نهادهـايـي چـون جـمـعـيـت            
دفاع از کودکان کار و خيابان، وجهه 
اجتماعي سـطـح بـااليـي بـراي ايـن             

ها و فعالين آن ايـجـاد کـرده           تشکل
حـق، اعـتـمـاد          است. اين نهادها به  

جامعه را بـا خـود دارنـد. جـنـبـش                
نجات کـودکـان را هـمـيـن نـهـادهـا               

کنند. مبارزه با پديـده   نمايندگي مي
ترين و  کار کودکان به يکي از محترم

هـاي     ترين فعاليـت  درعين حال وسيع
اجتماعي بدل شده است. جـمـهـوري       
اسالمي بعنـوان مسـبـب و عـامـل            

هـا را       بقاي کار کودکان اين فعاليـت 

 ۱۳ صفحه  


�دن �2	ده	� &�ا�M �-�ق 
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در شـرايـط ويـژه        �P2 دا�%;�: 
اي به طـرف روز جـهـانـي کـارگـر             
ميـرويـم. سـالـي پـر از تـحـرک و                   
اعتراض و مـبـارزه را پشـت سـر             
گذاشته ايم و فضاي محيط هـاي    
کـارگــري و کـل جــامـعــه را مــي              
بينيم. در اين شرايط مي بـيـنـيـم        
که تحرکاتـي بـراي بـرگـزاري روز           
جهاني کـارگـر هسـت، در مـيـان            
کــارگــران، تشــکــلــهــاي کــارگــري،     
فعالين کارگـري، در زنـدان و در           
سطوح مختلف ، قبل از هر چـيـز     
خوبست نگاهي به اين تـحـرکـات      

 بکنيم. چه خبر است؟
 :1���
 �^Bبا توجه به اينـکـه   ا

يکسال گذشته پرتحرک ترين دوره   
جنبش کـارگـري در تـاريـخ ايـران            
ــجــمــع و                  ــوده، و چــنــد هــزار ت ب
اعتصاب کارگري صورت گرفتـه،  
معلمان و بازنشستـگـان بـعـنـوان        
مثال خـيـلـي حضـور اعـتـراضـي              
فعالي داشتند بنـابـرايـن انـتـظـار         
ميرود که اول مه بسيار پـرشـوري   
داشته باشيم و طيف وسـيـعـي از        
کارگران و خانواده هاي کارگري و 
مردم در تجمعات شرکت کـنـنـد.      

 ۱۷انتشار بيانيه ها شروع شـده،    
نفر از زندانيان سياسي مثل بهنام 
ابراهيـم زاده، سـعـيـد مـاسـوري،             
حسن صادقي و تعدادي ديگر کـه  
بيانيه خيلي خوبي منتـشـر کـرده      
اند، خواست هـايشـان را مـطـرح           
ــه امــنــيــتــي کــردن              ــد، ب کــرده ان
اعتراضات و سيسـتـم قضـايـي و         
کل اين وضعيـت اعـتـراض کـرده         
اند، و گفته اند اين بيـانـيـه فـقـط        
اعتراض ما نيست بيان اعـتـراض   
همه مردم به اين وضعيـت اسـت.     
اتفاق جالب ديگـر ايـنـکـه حـدود          

انجمن کارگران ساختماني از    ۴۰

ســراســر کشــور، از کــردســتــان و           
آذربايجان و خـراسـان و گـيـالن و           
مازندران و قم و شهرهايي ديـگـر     
بيانيه مشترک به مـنـاسـبـت روز         
جهاني کـارگـر داده انـد، تشـکـل            
ــل               ــث ــگــري م ــري دي ــارگ ــاي ک ه
اتحاديه آزاد و کميته پيـگـيـري و      
هماهنگي و کـانـون مـدافـعـان و            
سنديکاي هفته تپه و سـنـديـکـاي     
واحد و غيره هم يا بيانيه داده اند 
يا تحرکاتي را شـروع مـيـکـنـنـد.         
اســمــاعــيــل عــبــدي از فــعــالــيــن         
سرشناس کانون صنفي معلمان از 
زندان اعالم کرده است کـه از روز      
ده ارديبهشت دست به اعـتـصـاب    
غذا ميزند، ده ارديبهشت سالروز 
بيانيه مشترک او و جعفـر عـظـيـم       
زاده است که در آسـتـانـه اول مـه           
منتشر شد که به امـنـيـتـي کـردن        
اعتراضات کـارگـران و مـعـلـمـان           
اعتراض کرده بودند. امسـال هـم        
در آستانه اول مه کـم و بـيـش بـا           
هــمــان خــواســت هــا بــيــانــيــه اي           
منتشر کرده و به استقبال اول مـه  
رفته است. ايـن تـحـرکـات شـروع           
شده و تا اول مه تحرکات بيـشـتـر    
ميشود. و انتظار مـيـرود امسـال       
در مراکز مختلف کارگري کـه در    
سال گذشته اعتراضات متـعـددي   
داشته اند شـاهـد تـحـرک بـااليـي             

 باشيم. 
 

در کــنــار ايــن     �ــ2ــP دا�%ــ;ــ�: 
تحرکاتي که اشاره کرديد، بيانـيـه   
اتحاديه آزاد کارگران ايران اسـت،  
ــيــه مشــتــرک            ــيــان در ســالــگــرد ب
اسماعيل عبدي و جـعـفـر عـظـيـم         
زاده از زندان در سال گـذشـتـه در        
آستانه اول مـه دادنـد و بـيـانـيـه                 
مهمي بـود کـه جـنـبـشـي بـه راه                
انداخت. اين جنبشي بـود عـلـيـه          
فقر، علـيـه ريـاضـت اقـتـصـادي،            
عليه دستمزدهـاي چـنـد بـار زيـر            
خط فقر و با تاکيد بر اينکه بـايـد   
به امنيتي کردن مبارزات خاتـمـه   
داد. بايد پـرونـده هـاي امـنـيـتـي             
عليه فعالين کارگري، معلـمـان و     
بخش هاي مختـلـف جـامـعـه کـه           
بخاطر مبارزاتشان براي آنها بـاز    

شده است و تـحـت پـيـگـرد قـرار               
گرفتـه انـد، بسـتـه شـود و بـايـد                  
احکام صادر شده زندان براي آنـان  
لغو شود و بايد تمامي آنهايي که 
در زندانند آزاد شوند و پيگـردهـا   
متوقف شود. اين مهـم اسـت کـه         
دوباره اتحـاديـه آزاد مـعـلـمـان و             
کارگران را فـراخـوان مـيـدهـد کـه           
بياييد با مبارزه متـحـد خـود بـا         
همان خواسـتـهـا در آسـتـانـه روز             
جهاني کارگر جلو بـيـايـيـم و روز         
جهاني کارگـر را بـرگـزار کـنـيـم.             
همينطور کميته هماهنگـي بـراي     
ايجاد تشکلهاي کارگري بـيـانـيـه       
خود را به مناسبـت روز جـهـانـي         
کارگر داده است کـه يـک بـنـد آن             
اتفاقا مربوط به هميـن مـوضـوع      
است و در آن ديـگـر خـواسـتـهـاي           
مشخص قطعنامه هاي کـارگـران     
که اساسا اعتراض به زندگي زيـر    
خط فقر، تبعـيـض و نـابـرابـري و            
خواست داشتن يک زندگي انساني 
ــفــس                  ــم کــه ن ــي ــدان اســت. و مــي
اعتـراض عـلـيـه امـنـيـتـي کـردن                
مبارزات و جوهر اساسي آن يعني 
ــر حــق تشــکــل، حــق                 ــد ب ــي ــاک ت
ــهــاي             اعــتــصــاب و ديــگــر آزادي
ســيــاســي پــايــه اي در جــامــعــه.           
خصوصا در اوضاع امروز جنبـش  
کارگري که مي بينيم در آسـتـانـه      
تحول عظيـمـي قـرار داريـم بـراي            
امر تشکليابي توده اي کـارگـري.     
بنابراين اگر خواست خاتمـه دادن    
به امنيتي کردن مـبـارزات را بـه        
موضوع ايجاد تشکلهاي توده اي 
کارگري چفت کنيم مي بينيـم کـه     
اين خواست چه جايگاه مهمي در   
پيشبرد امر تشکليـابـي کـارگـري       
دارد. همينـطـور جـمـع هـايـي از              
کارگران بيانيه هايـي داده انـد.از        
جمله هم اکنون پنج جمع کارگـري  
از جنوب و کرج و غـيـره بـيـانـيـه           
داده انــد و خــواســتــهــايــي را بــه            
مناسبت روز جهاني کارگر اعـالم  
کرده و به استقبال ايـن روز رفـتـه        

 اند. اما برويم سراغ سواالتمان.
اصــغــر کــريــمــي قــدم بــعــدي          
چيست؟ چه کارهاي ديگري بـايـد     

کرد که با توجه به موقعـيـتـي کـه       
امروز در آن قرار داريم، بـتـوانـيـم       
يک اول مه گسترده و اجتماعي را 
سازمان دهيم؟ انتظار شما از اول 
مه چيست و چه تاکيدات ديـگـري   

 داريد؟ 

ـ��ـ�ـ1:  �^Bهـمـانـطـور کـه        ا

اشاره کردم ببينيم چه بخش هايي 
ــه                 ــت ــذش ــران در ســال گ ــارگ از ک
اعتراض داشته اند که بـعـضـا بـه       
گوشه اي از خواست هـايشـان هـم      

مـاه حـقـوق         ۵رسيده انـد مـثـال          
معوقه داشته اند موفق شـده انـد       
با اعتراض خود دو سـه مـاه آنـرا        
بگيرند. يا موفـق شـده انـد جـلـو             
بستن کارخانه يا برخي اخراج هـا    
را بـگـيـرنـد. امـا خـواسـت هــاي                 
کارگران سر جاي خود هست خطر 
اخراج، دستمزدهاي پايين، نـدادن  
دستمزدها، پرونده هاي مختلـفـي   
که عليه فعالين اعـتـصـابـات در         
بافق و چادرملو و مراکز مختلـف  
درست شـده و شـمـشـيـر زنـدان و               
ــاالي ســر کــارگــران              ــده را ب ــرون پ
نگهداشته اند که همه اين پـرونـده   
ها بايد لغو شود و فعاليـت بـراي     
مــتــشــکــل کــردن کــارگــران بــدون        
هزينه باشد، در واقع ميليـون هـا     
کارگر از مراکز مختلف کارگـري،  
معلمان، صدها هزار بـازنشـسـتـه       
چه معلمان چه کارگران وابسته بـه  
سازمان تامين اجتماعي يا فوالد 
و غيره، و خانواده هاي آنها که در 
سـال گـذشـتـه خـيـلـي پـرشـور در                  
تــجــمــعــات اعــتــراضــي شــرکــت          
داشتند و اين خصلتنماي جنـبـش   
کارگري در سال قبل بود، اول مـه    
هم که روز همه اينها است انتظـار  
ميرود جمع شوند، جشن بگيرنـد،  
حالت شادي داشته باشند، مـردم    
را از خواست هايشان و وضـعـيـت    
خودشان مطلع کنند و به صـفـوف   
خود دعوت کنند، و نه تنها آنـهـا   
بلکه در هر شهري بازنشسته ها و 
معلمان و دانشجـويـان و جـوانـان         
جويـاي کـار هـم هسـتـنـد و ايـن                  
مهمتـريـن قـدمـي اسـت کـه اگـر                
بخواهـيـم يـک ا ول مـه بـزرگ و                  

اجتـمـاعـي داشـتـه بـاشـيـم بـايـد                 
بـرداشــتـه شـود. اگــر ايــنـکــار را              
بکنند در مـبـارزه بـراي افـزايـش            
دســتــمــزد و مــتــشــکــل شــدن و             
جلوگـيـري از اخـراج و غـيـره در                
موقعـيـت بسـيـار قـويـتـري قـرار               
ميگيرند، در موقعيت متحدتـري  
قرار ميگيرند با اعتـمـاد بـنـفـس        
بيشر  وآمادگي و روحيه بـاالتـري   

 در سطح کشور قرار ميگيرند. 
ــن               ــري ــت ــم ــکــي از مــه ــن ي اي
اتفاقاتي اسـت کـه بـايـد اول مـه              
بيفتد. اگر دولت ميتوانست جـلـو    
اينـهـمـه اعـتـصـاب و تـجـمـع را                  
ميگرفت، جلو شعار يه اخـتـالس     
کم بشه مشکل ما حل ميـشـه را     
ميگرفت، جلو شعار زير بار ستـم  
نمـيـکـنـيـم زنـدگـي کـه کـارگـران                 
هپـکـو در خـيـابـان هـاي اراک و                 
سپس بازنشستـه هـا در مـقـابـل            
ــد را،                ــزدن ــي ــاد م ــري ــس ف ــجــل م
ميگرفت. جلو اينها را نتـوانسـت    
بگيـرد. جـلـو خـيـلـي چـيـزهـا را                   
خواسته اند بگيرند و نتوانستنـد.  
جلو تجمع کارگران در اول مـه را      
هم نميتواند بگيرد کـه روز هـمـه          
کارگران و مردم است و حتي خود 
حکومت هم مجبور شـده بـدرجـه        
اي آنرا بـه رسـمـيـت بشـنـاسـد و                
شــوراهــاي اســالمــي وابســتــه بــه         
حــکــومــت هــم بــرنــامــه بــرگــزار           
ميکنند. در نتيجه از هر نظر اين  
امکان و اين فضـا بـراي اول مـه            
وجود دارد. کسي نميتـوانـد جـلـو        
کارگران بافق و چادرملو و ايـران      
ترانسفو و المهدي در هرمزگـان و    
تــهــران و اســتــانــهــاي مــرکــزي و           
آذربايجان و خوزستان و کردستان 
و غيره را بگيرد که خانواده هـاي    

 ۹ صفحه  
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حزب آلتـرنـاتـيـو بـراي آلـمـان در روز                

آوريل کنگره خود را درشهـر   ٢٢ شنبه 
کلن آلمان برگزار کرد در مقابـل هـتـل      
محل برگزاري اين کنگره و در سـراسـر   
شــهــر کــلــن دو روز مــيــتــيــنــگ و                
تظاهرات و کنسـرت و بـرنـامـه هـاي            
متعددي عليه اين حزب و بويـژه فضـا     
سازي و تبليغات ضد خارجي و ضـد      
پناهندگي اين حزب برگزار شد کـه در    
اين مورد بـا مـيـنـا احـدي گـفـتـگـو                  

 ميکنيم.
 

ـ	ل:   ـ	�ــ�� اولـيـن سـوال مـا         ا��ـ��
اينست که شنبه در کلن آلمان چه خبـر  

 بود؟
  :��حـزب آلـتـرنـاتـيـو بـراي            &)	 ا�

آلمان حزبي است که متحـد لـوپـن در        
فرانسه و مدافع سرسخت سياستـهـاي   
ترامپ و همه احزاب دست راستـي در    
اروپــا اســت. ايــن حــزب تــبــلــيــغــات            
شديدي عليه اتحاديه اروپا ميکـنـد و     
خــواهــان جــدايــي از اروپــا، بشــدت             
ناسيوناليست و در عين حـال هـمـواره      
با نشان دادن قدرت و نفوذ مساجـد و    
جنبش اسالمي در اروپا و يا سياسـت  
مماشات دولت آلمان با سـازمـانـهـاي     
ـلـيـغ عـلـيـه اسـالم و                   ـه تـب اسالمي، ب
ـفـر       سازمانهاي اسالمي و ميليونهـا ن
مردم منتسب به اين مـذهـب  دسـت        
ميزند و خواهان اخراج پناهـجـويـان و      
مدافع راسيسم علني و ضـد انسـانـي      
ــيــه پــنــاهــنــدگــان و فــراريــان از               عــل

 کشورهاي اسالم زده است.  
ـفـوذ                   اين حزب کـه اخـيـرا در آلـمـان ن

هزار عضـو،     ٢٥ بيشتري پيدا کرده با 
نماينـده   ٦٠٠ کنگره خود را با حضور 

ـلـن          در هتل ماريتيم در مرکز شـهـر ک
سازمان داده بود از چـنـد مـاه قـبـل،              
ـه بـود کـه         بحث در رسانه ها باال گرفت
نبايد اجازه داد راسيسـت هـا در ايـن          
شهر کنگره برگزار کنند و باالخره بعـد  
از مباحثـات فـراوان، اعـالم شـد کـه              
کنگره در هتل مزبور برگزار ميـشـود،   
چرا که قانونا کسي نمـيـتـوانـد جـلـوي         
آنرا بگيرد ولي در مقابل اين کنگـره و    
در خــيــابــانــهــاي اطــراف هــمــه جــا              

 تظاهرات ميشود. 
ـ	ل:   ��شـمـا هـم در آنـجـا            ا����	�

حضور داشـتـيـد. چـه کـرديـد و کـال                   

 فضاي تظاهرات چگونه بود؟
  :��بله مـا از طـرف حـزب          &)	 ا�

کمونيست کـارگـري آنـجـا بـوديـم بـا                
شعارهاي نه به ترامپيسم، نه به اسـالم  
سياسي و نه به کاپيـتـالـيـسـم و انـواع           
شعارها در دفاع از حق پناهـنـدگـي و      
عليه خارجي ستيزي. نکتـه مـهـم در         
اين تظاهرات و فضاي مسلط اين بود 
که فراخوان از سوي احزاب رسمي و يـا  
اتحاديه کارگري و سازمانـهـايـي داده      
شده بود که در شـهـر کـلـن کـارنـاوال               
برگزار ميکنند و به نوعي در ابـعـادي     
تــوده اي مــردم مــيــگــفــتــنــد نــه بــه               
راسيسم، با رقص و شـعـارهـايـي کـه            
فضاي کامال انساني داشت، جـوانـان     
بسيار در اين ميتينگها فعال بودند و   
شهر چهره بسيار انساني بخود گـرفـتـه    
ـه                 بود. ولي احـزاب رسـمـي و از جـمل
سوسيال دمکراتها و حزب سبز که در   
استان نورد راين وستفالن، که کلـن در    
اين استـان اسـت، آنـهـا قـدرت را در                
دســت دارنــد و از دســت انــدرکــاران             
اصلي بودند. در مـيـتـيـنـگ پـايـانـي            
شهردار سخنراني کرد که خود قربـانـي   
حمله راسيستها بود قبال و يک نفـر بـا     
چاقو به او حمله کرده بود بدليـل دفـاع     
اين خانم از پناهندگان، ولي در عـيـن       
حال همـه مـيـدانـنـد کـه ايـن احـزاب                 
مالتي کالتراليست هستند و حـجـاب   
را حق کودکان ميدانند و يـا مسـجـد        
سازي و حتي جدا سازي استخـرهـا را     
مي پذيرند با اين توجيه که فـرهـنـگ      
مسلمانها با مـا فـرق دارد و ايـنـهـا                
اقليت هستند و بايد از اين حقوق آنهـا  

 هم دفاع کرد. 
بهر حـال فضـاي مـيـتـيـنـگ بشـدت               
انساني و در دفاع از حـقـوق مـردم و            
عليه راسيسم بود ولي حتي يک شعـار  
در مقابل جنبش اسالمي و يا حجاب 
و برقع و غيره در بين نـبـود، چـرا ايـن           
موضوع مهم هسـت بـدلـيـل ايـنـکـه            
حزب آلترناتيو براي آلمان با انـگـشـت      
گذاشتن روي اين معضـالت مـردم را       
جمع کرده و اگـر کسـي و يـا حـزبـي                  
ميخواهـد ايـن فـرش را از زيـر پـاي                  
حزب مزبور کنار بکشد بايد در مورد 
اين معضل حرف بزند و نه اينکـه آنـرا     

 زير فرش کند. 
 

ــ��ــ	ل:   ــ��ــ	�ــ ــن       ا�ــ� شــمــا در اي
ميـتـيـنـگ سـخـنـرانـي کـرديـد، چـه                  

 گفتيد؟
  :��مضمون سخنراني مـن    &)	 ا�

ـه         اين بود که سيستم کاپيتالـيـسـتـي ب
بن بست رسيده، در دنيايـي کـه هـمـه         
امکانات مادي و يـا مـعـنـوي بـراي              
ساختن يک دنياي بهـتـر فـراهـم اسـت          
ـه اســم                    امـروز مـا بــا پـديـده هــايـي ب
ترامپيسم و يا احزابي همـانـنـد حـزب       
فاشيستي و دست راستي لـوپـن و يـا        
ـلـدرز و      آلترناتيو براي آلمان و گرت خي
غيره روبرو هستيم. اينها خود بيانـگـر    
به بـن بسـت رسـيـدن نـظـام مـوجـود                   
هستند و بايد با اتکا مبارزات مـردم    
و کارگران در همه جا فکري بحال ايـن    
وضع کرد. در ادامه گفتم من نمايـنـده    
حزب کمونيست کارگري ايران هسـتـم     
و حزب ما در ايران و همچنين در دنيا 
سالهاست عـلـيـه اسـالم سـيـاسـي و                
حکومت فاشيست اسـالمـي مـبـارزه       
ميکـنـد، ايـنـهـا دو روي يـک سـکـه                   
هســتــنــد، کــنــار آمــدن بــا جــنــبــش            
ـلـيـت        اسالمي به نام دفاع از حقـوق اق
ها سياست راسيستي وارونه اي اسـت    
ـه بـا        که بايد پايان يابد، هر نوع مـقـابل
احزاب دست راستـي امـروز در اروپـا          
ـه نــفــرت پــراکـنــي عــلــيــه                 کـه بــر پــاي
بيگانگان و بويژه مسلمـانـان مـتـکـي        
ـقـد اسـالم                     است، بـايـد مـتـکـي بـر ن
سياسي و جنبش اسالمي و در دفـاع      
از مدرنتيه و حقوق فردي افراد باشد و   
ـفـتـم در هـمـه جـا در ايـن                   در پايان گ
کشورهاي اسالم زده مبارزه عليه ايـن    
حکومـتـهـا و جـنـبـش اسـالمـي در                 
جريان است که آنرا بايد ديد و در هـمـه   
ـه دسـت هـم دهـيـم و               جا بايد دست ب

 دنياي بهتري را بسازيم. 
 انترناسيونال: با تشکر از مينا احدي  
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طبق اطالعيه اي کـه جـمـعـيـت            
دفاع از کودکان کار و خيابان منتشـر  

فروردين دفتر اين  ۳۱ کرده است، روز 
مرکز تـوسـط مـعـاونـت بـر نـظـارت               
پليس اطالعات و امنيـت عـمـومـي       
پلمپ شد. وزارت کشور مجـوز آنـهـا       
ـه                      ـه بـهـان را تـمـديـد نـکـرده و حـاال ب
نداشتن مجوز دفتر اين نهاد را پلمـب  

 کرده است.  
 ۵۰۰ با اينحال فعالين اين نهـاد    

کـه تـحـت پـوشـش ايـن                 خانواده اي  
مرکز هستند تنها مکان سوادآموزي 
و توانمندسازي را ازدست داده اند اما 
فعالين اين نهاد بـرخـي کـالس هـاي           
خود را در پارک نزديک جمعيت دارنـد    
برگزار ميکنند تا کودکاني که اغـلـب   
مهاجر و کودک کار هستند از پـروسـه   
آموزش عقب نمانند. مدتي قبل نيز،  
جمهوري اسالمـي مـجـوز فـعـالـيـت            
انجمن دوسـتـداران حـقـوق کـودک در            
تبريز با بيش از يک دهه فعاليت لـغـو     

 کرد. 
اقدام جمهوري اسالمي فقط يـک    
چيز را نشان ميدهد: دشمني عـمـيـق       
ـه کـودکـان         با کودک، با سوادآموزي ب
کار و با کودکان مـهـاجـر. جـمـعـيـت           
دفاع از کودکان کار و خيابان در طـول  

ـقـش            ۱۵ حدود  سال فعـالـيـت خـود ن
بسيار بزرگي در سـوادآمـوزي هـزاران      
کــودکــي کــه امــکــان تــحــصــيــل در           
مدارس دولتي نداشته اند و در مقابله 
ـفـاده از            با کار کودک داشته و بـا اسـت
کمک هاي مردمي و کمک جـوانـان و       
معلمان شريـف و انسـانـدوسـتـي کـه             
داوطلبانه بخشي از وقت خـود را در        
اختيار اين نهاد گذاشته اند، فعـالـيـت    
ـه پـيـش بـرده                  هاي انسانـي خـود را ب

 است.  
"بــه امــيــد جــهــانــي شــايســتــه             
کــودکــان، چــرا کــه جــهــان شــايســتــه          
کودکان، شـايسـتـه هـمـگـان خـواهـد             
بود". اين شـعـار مـحـوري جـمـعـيـت               
دفاع از کودکان کار و خيابان است که 
اهداف انسانـي حـاکـم بـر آنـرا نشـان               

هـاي سـواد        ميـدهـد. ايـجـاد کـالس          
آموزي براي کودکان کـارِ مـحـروم از          

هاي مهارت  تحصيل، برگزاري کالس
ـه     زندگي به کودکان کار و خيابان، ارائ

ــوشــت         ــوازم و ن ـه             ل ــيـ ـل ـه کـ ــزار بـ اف
آمـوزان واحـد، فـعـالـيـت هـاي               دانش

ـه وزارت آمــوزش و              هـنــري، فشــار ب
پرورش جهت رايگان و اجباري سـازي  
تــحــصــيــل کــودکــان، نــقــد ســاخــتــار        
ـه       آموزش و پرورش در کشور به مـثـاب
يکي از عوامل اصلي بازتـولـيـد کـار       
ـقـد مـحـتـواي کـتـب                     کودک و نـيـز ن
آموزشي، آموزش نيروهاي اجتماعي 
به منظور شناخـت شـرايـط کـودکـان          

هـاي     کار و خيابان، آمـوزش خـانـواده     
کودکان کار به منظور بـهـبـود بسـتـر        
زيستـي ايـن کـودکـان و ارتـبـاط بـا                  

اي و آمــوزش        مـراکـز فـنــي و حـرفــه          
مهارت به کودکان کار و خـيـابـان از          
جمله فعالـيـت هـاي ايـن نـهـاد بـوده                
اســت. ايــن نــهــاد خــواهــان آمــوزش           
اجــبــاري و رايــگــان بــراي کــودکــان،           
بهداشت رايـگـان و لـغـو کـار کـودک               
است که خواسـت عـمـومـي جـامـعـه            

 است.  
جمعيت دفاع از کـودکـان کـار و          
خيابان، انـجـمـن دوسـتـداران حـقـوق              
ـه             کودک در تبريز و نـهـادهـاي مشـاب
شايسته بيشترين حـمـايـت هسـتـنـد.         
جمهـوري اسـالمـي را بـايـد شـديـدا                
محکوم کرد و فشار آورد که نه تـنـهـا      
دست از اقدام سرکوبگرانه خود بردارد 
ـه رسـمـيـت            و آزادي اين دو مرکز را ب
ـلـکـه امـکـانـات الزم در                  بشنـاسـد ب
اختيار آنها و کليه نـهـادهـاي مـدافـع          
حــقــوق کــودک قــرار دهــد. دفــاع از              
تشکل هاي غير دولتي مدافع حقـوق  
کودک و کليه تشکل هـا و نـهـادهـاي         
پيشرو و مستقل از دولت بايد به يـک    
خواست سـراسـري تـوسـط کـارگـران،           
ـلـيـه مـردم            معلمان و دانشجويان و ک
آزاديخواه و از جمله قـطـعـنـامـه هـاي         
اول مه قـرار گـيـرد و مـردم و بـويـژه                   
ـه           معلمان اعم از شاغـل و بـازنشـسـت
قاطعانه و با تمـام امـکـانـات از ايـن            
نهادهـا و اهـداف و فـعـالـيـت هـاي                  
انساني آنها حمايت کنند و فـعـالـيـت       

 هاي ارزشمند آنها را تقويت کنند. 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريل  ۲۳ ، ۱۳۹۶ ارديبهشت  ۲ 
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يک نقطه قوت اول ماه مه هـا در      
ـه                 ايران قطعنـامـه هـايـي اسـت کـه ب
مناسبت اين روز منـتـشـر مـيـشـود.         
قطعنـامـه هـايـي کـه بـطـور واقـعـي                  
خواستهاي کل جامعه را نـمـايـنـدگـي      
ميکند. بويژه امروز با تحرک بيسابقـه  
جنبش کارگري و ثقل سنگيـن آن در      
فضاي سياسي جامـعـه، قـطـعـنـامـه          
هاي کارگري بطور واقـعـي مـيـتـوانـد         
پالتفرم مبارزه متحد کل کـارگـران و       
کل جامعه براي خواستهايي سراسـري  
بــاشــد. ضــمــن ايــنــکــه امســال نــيــز            
کارگران در تحرک بـراي بـرگـزاري اول          

 مه ماه روز جهاني کارگر هستند.
تشـکـل      ٦ قطعـنـامـه مشـتـرک          

کارگري اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران،      
ـلـزکـار       انجمن صنفي کارگران برق و ف
ـقـاش      کرمانشاه، سنديکاي کارگران ن
استان البرز، کانون مـدافـعـان حـقـوق          
کــارگــر، کــمــيــتــه پــيــگــيــري ايــجــاد         
ـفـي          تشکلهاي کارگري، انـجـمـن صـن
ــي مــريــوان و             کــارگــران ســاخــتــمــان
قطعنامه مشترک سنـديـکـاي واحـد،       
سنديکاي نيشکر هفت تپه و کـمـيـتـه     
هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل 
هاي کارگري که خواستهاي مشترکي 
محور هر دوي آنهاست، به مناسـبـت   
روز جهاني کارگر يک نقطـه درخشـان     
در تدارک روز جـهـانـي کـارگـر اسـت.           
قطعنـامـه هـايـي کـه بـطـور واقـعـي                  
خواستهاي کل جامعه را بيان ميکند 
و مــيــتــوانــد مــتــحــد کــنــنــده صــف          
اعــتــراض بــخــش هــاي مــخــتــلــف            
کارگران، معـلـمـان، بـازنشـسـتـگـان،           
پرستاران، دانشجويـان و هـمـه مـردم           
تحت ستم و استثمار جامعه  بـاشـد.       

تشکل کـارگـري      ٦ از جمله قطعنامه 
سرسخنش تاکيد بر اتحـاد کـارگـران،      
معلمان، پرستاران، بازنشستـگـان  و       
دانشجويان و رفتن بسوي اعتراضـات  
متحدانه و سراسري براي پـايـان دادن       
به ظلم و ستم و نـابـرابـري، و بـرپـايـي           
تشکلهاي مستقل محلي و سـراسـري   
کارگران است. اگرچه يک اتفـاق مـهـم       
ميتوانسـت ايـن بـاشـد کـه تـمـامـي                 
تشکلهايي که پاي اين دو قطـعـنـامـه     
را امضا کـرده انـد، صـف واحـدي را             
تشــکــيــل مــيــدادنــد و خــواســتــهــاي        

مشترکشان را در يک قطعنامه واحـد    
ـه           انتشار ميدادند و کل کـارگـران را ب
مبارزه متحد حول آن خـواسـتـهـا فـرا        
ـلـکـه                      ـه تـنـهـا ايـن ب ميخواندنـد. و ن
تمامي نهادهاي مبارزاتي در عرصـه  
ـه                ـلـف اجـتـمـاعـي از جـمل هاي مخت
تشکلهاي دفاع از حقوق زن، دفـاع از    
حقوق کودک، اعتراض عليه تـخـريـب    
محيط زيست، تـمـامـي گـروهـهـاي           
مــبــارزاتــي شــکــل گــرفــتــه از ســوي          
کارگران، معـلـمـان، بـازنشـسـتـگـان،           
پرستاران، دانشجويان و بـخـش هـاي        
مختلف جامعه همه و هـمـه امضـاي      
خــود را پــاي قــطــعــنــامــه مشــتــرک           
ـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـي                کارگران ب
کارگر ميگذاشتند و اعالم ميکردنـد  
که خواستهاي قـطـعـنـامـه کـارگـران،          
خواستـهـاي آنـهـا نـيـز هسـت و آنـرا                    
پالتفرم مبارزات متـحـد و سـراسـري         
خود ميدانند. و اين چنـيـن اسـت کـه          
ــي                 ــان ــه ــاعــي روز ج ــم ــت ــره اج ــه چ
کارگرعليه سرمايه داري قدرتمنـد تـر     
به نمـايـش در مـي آيـد. چـطـور کـه                   
ـه مـبـارزات سـال گـذشـتـه،               نگاهي ب
کــارگــران، مــعــلــمــان، بــازنشــســتــه،        
پرستاران، دانشجـويـان و شـعـارهـاي          
واحد اعتـراضـاتشـان، بـطـور واقـعـي            
نشان ميدهد که اين همبـسـتـگـي در       
ـلـف کـارگـري          ميان بخش هاي مـخـت
وجود دارد و هر روز بيشتر مـيـشـود.      
نفس اينکه کارگران چـنـيـن روشـن و           
مــتــعــيــن خــواســتــهــايشــان را بــيــان         
ميکنند و با خواستهاي کل جـامـعـه      
جــلــو آمــده و ابــراز وجــود ســيــاســي            
ميکنند. و نفس اينکه مـحـور هـاي         
ـه هـم          مشترکي اين قطعنامه ها را ب
ـفـاق مـهـم           پيوند ميدهد، خود يـک ات
است. خواستهاي اين قـطـعـنـامـه هـا         
ميتواند پالتفرم عملي اي براي شـروع   
يک مبارزه متـحـد و سـراسـري بـراي            
همه کارگران و کـل جـامـعـه در سـال            

 باشد .    ٩٦ 
قطعنامه هاي مـنـتـشـر شـده از            
سوي تشکلهاي کارگري به مناسـبـت   
ــا اشــاره بــه                 روز جــهــانــي کــارگــر ب
اعــتــراضــات گســتــرده و بــيــســابــقــه         
کارگـران، مـعـلـمـان و ديـگـر اقشـار                 
زحمتکش جامعه عليه فقر و فـالکـت   
و ســتــم و تــبــعــيــض، بــا اشــاره بــه                

مـــبـــارزات درخشـــان کـــارگـــران و           
راهپيمايي هـاي شـورانـگـيـرشـان بـا              
خانواده ها در خيابانها در طـول سـال       
گــذشــتــه و اعــتــراضــات ســراســري           
ـفـي چـون مـعـلـمـان،             بخشهاي مختل
دانشجويان، بازنشستگـان، کـارگـران      
ـقـر و              نفت و غيره و غيره  بـر عـلـيـه ف
فالکت و ستم و تبعيض از موج غـيـر   
قابل بـرگشـت اعـتـراضـات گسـتـرده            

 کارگري سراسر کشور نويد ميدهد.
اعتراض اين قطعنامه ها به فقر، 
تبعيض و نابرابري اسـت و خـواسـتـار         
يک زنـدگـي شـايسـتـه انسـان اسـت.                
اعــتــراض ايــن قــطــعــنــامــه هــا بــه             
ـقـر و         دستمزدهاي چند بار زير خـط ف
مـحــرومـيــت کـارگــران از هــر گــونــه            
تامين اجتماعي است. اعتـراض ايـن     
قطعنامه ها به محروميـت کـارگـران      
از حق تشکل، حـق اعـتـصـاب، حـق          
ـه سـرکـوب مـبـارزات               آزادي بـيـان، ب
کارگران، معلمان و توده هاي مـحـروم   
جــامــعــه بــراي داشــتــن يــک زنــدگــي          
انساني با انگ هاي امـنـيـتـي اسـت.        
در اين قطعنامه کارگران با مـحـکـوم      
ـه   کردن هر گونه سياست جنگ افروزان
از سوي تمامي دولتـهـا و جـريـانـات          
جنگ طلب در منطقه خاورميانه کـه    
هزينـه هـاي اقـتـصـادي و جـانـي آن                  
ــر دوش مــا کــارگــران و                  ــمــامــا ب ت
زحمتکشان است، همبستگي خود را 
با کارگـران جـهـان اعـالم کـرده و بـر                 
تحقق خواستهاي حداقلي خـود بـراي       
برون رفت از شرايط غير قابل تـحـمـل    
موجود تاکيد کرده انـد. کـارگـران در         
اين قطعنامه هـا بـطـور واقـعـي کـل             
ـه داري     بساط توحش و بربريت سرماي
در ايــران و در جــهــان را بــه چــالــش                
کشيده اند. از همين رو اين قطعنـامـه    
ها صداي اعتراض هـمـه کـارگـران و           
ــده                     ــن ــن ــان ک ــي ــعــه و و ب کــل جــام

 خواستهايشان است.
تاکيد هر دو قطعنامه بر افزايـش  
فوري حداقل دستمزدها به اندازه سبـد  
ـه          هزينه اعالم شده دولت اسـت. کـه ب

ـلـيـون و نـيـم            ٤ ميليون و  ٤ ارقام  مـي
تاکيد و مـطـابـق بـا اسـتـانـداردهـاي              
زندگي امروزي تاکيـد شـده اسـت. و           
محور مشترک خواست آنها اعتـراض  
ـقـر اسـت.            به دستمزدهاي زير خـط ف

همچنين پايان دادن به امنيتي کـردن    
اعــتــراضــات مــردم و مــمــنــوعــيــت         
تعقيب قضائي و وارد کردن اتهامـات  
امنيتي نسبت به فعاليتهاي صنفـي،  
سياسي و مدني، لغو مجازات اعـدام  
و شالق، لغو کليه احـکـام صـادره بـر         
عليه فعالـيـن کـارگـري، مـعـلـمـان و               
ديگر جنبشهاي آزاديخواه و عـدالـت       
طلب و آزادي بي قـيـد و شـرط هـمـه            
فعالين کارگري، معلمـان و فـعـالـيـن          
سياسي و اجتماعي در بند، آزادي بي 
قــيــد و شــرط ايــجــاد تشــکــلــهــاي              
مســتــقــل، اعــتــصــاب، اعــتــراض،         
راهپيمائي، تجمع، انـديشـه و بـيـان،           
ــراري              ــرق احــزاب و مــطــبــوعــات، ب
باالترين استانداردهاي ايمني کـار در    
تمامي محيطهاي کارگري، بـرچـيـده      
شدن تمامي قوانين تـبـعـيـض آمـيـز           
نسبت به زنان و برابـري کـامـل و بـي           
قيد و شرط  حقوق زنـان و مـردان در         
ـه هــاي زنــدگــي                  تــمــامــي عــرصـ
اجـتــمــاعــي، اقــتـصــادي، ســيــاســي،       
ـه رسـمـيـت             فرهنگي و خـانـوادگـي، ب
شناخته شـدن حـق شـهـرونـدي بـراي               
مــهــاجــريــن افــغــانســتــانــي و ديــگــر         
ـه اعـمـال                    مهاجـران و مـنـع هـر گـون
تبعيض آميز عليه آنان، برچيده شـدن    
قراردادهاي موقت و سفـيـد امضـا و        
واسطه هاي کاري و پـيـمـانـکـاران از            
محيط هاي کـار، بـيـمـه بـيـکـاري و              
ديگر بيمه هاي اجتماعي چون درمان 
رايگان و تحصيل رايگان براي هـمـه،     
پرداخت فـوري مـعـوقـات کـارگـران،             
بازنشستگان، معلمـان و کـارمـنـدان         
بخش خصوصي و دولتـي، هـمـراه بـا         
خسارت ديرکرد و تصـويـب قـانـونـي          
براي جرم دانستن عدم پرداخت بموقـع  
دستمزدها، توقـف اخـراجـهـا، پـايـان           
دادن به تحميل محروميت و بـردگـي       
ـه کـارگـران تـحـت عـنــوان                    بـيـشـتـر ب
مناطق ويـژه اقـتـصـادي، مـحـاکـمـه             
غارتگران صندوقهاي بازنشستگي و   
جــبــران خســارتــهــاي وارده بــه آنــهــا،          
ممنوعيت کـار کـودکـان و تـامـيـن               
ــق                 ــعــل ــهــا فــارغ از ت مــعــيــشــت آن
خانـوادگـي، جـنـسـيـت، قـومـيـت و                
مذهبشان مطابق با اسـتـانـداردهـاي       
ـلـي     پيشرفته امروزي، و باالخره تعطـي
روز جهاني کارگر و گنجانده شـدن آن      

ـه     در تقويم رسمي کشور و لغو هـرگـون
محدوديتي براي برگزاري مراسـم ايـن     
ــاي                ــه ــت ــواس ــي خ ـل ــوس اصـ روز رئ
ـه              قطعنامه هـاي تشـکـل کـارگـري ب
مناسبت روز جهاني کارگر به عـنـوان   
حداقلهايي براي برون رفت از شـرايـط     

 غير قابل تحمل موجود زير است.
ـه     ٥ قبال نيز  جمع کارگري از جـمل

جمعي از کارگران پـتـروشـيـمـي هـاي         
منطقه ماهشهر و بندر امام، جمـعـي   

کــرج،   –از کـارگـران مـحـور تــهـران              
کارگران پروژه هـاي پـارس جـنـوبـي،            
فعاالن کارگري شوش و انديـمـشـک و      
فعاالن کـارگـري جـنـوب بـا انـتـشـار               
قطعنامه مشترکـي بـر خـواسـتـهـاي           
مشابهي با دو قطعنامه ديگري که به 
مناسبت روز جهاني کـارگـر انـتـشـار        

 يافته،  تاکيد گذاشته اند.  
کانون نويسندگان ايران نـيـز طـي      
بيانيه اي روز جهاني کارگر را گرامـي  
داشــتــه و در ســرســخــنــش چــنــيــن              
مـيــنـويســد: "دفــاع نـويســنـدگــان از             
مــنــافــع کــارگــران دفــاع از مــنــافــع           

که پشتيبـانـي    خودشان است؛ همچنان
کارگران از آزادي بيان حمايت از حـق      

شان است ... در قسـمـتـي        آزاد زيستن
از بيانيه آنها چنـيـن آمـده اسـت: "در             

ي    وقفه ايران به موازات فرو کاستن بي
سـطــح مـعــيــشـت کــارگـران از خــط             

ـه   حداقل ها به خط فقر و از مسکنت ب
خط بقـا کـه سـرمـنـشـا بسـيـاري از                 

ـه بـا آن          ها و تباهي رنج هاست، مـقـابل
اسـت. در           نيز شدت و گسترش يافته

يکي دو سال اخير تقريبا هـيـچ روزي       
هـاي     نبوده است کـه کـارگـران بـخـش         

هـا     مختلف براي دستيابي به خواستـه 
ـه خـيـابـان             و مطالبات معوق خـود ب

سـازي   نيامده و با بگير و ببند و پرونده
و شالقِ حاکميت روبرو نشده بـاشـنـد؛    

هـيـچ      از اين رو خواست آزادي بيان بي
ي اشـکـال        حصر و استثنا و لغو هـمـه  

سانسور فقط امر نويسندگان نـيـسـت    
بلکه به کارگران نيز مربـوط اسـت تـا        
ديــگــر بــه صــرف بــيــان اعــتــراض،             

ها و ايـجـاد تشـکـل          پيگيري خواست
محاکمه و زنداني نشوند.". در پـايـان        
کــانــون نــويســنــدگــان ايــن روز را بــه            
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گـــرامـــي بـــاد اول مـــاه مـــه روز                  
هــمــبــســتــگــي جــهــانــي کــارگــران،          
مســتــحــکــم بــاد اتــحــاد کــارگــران،          
معلمان، پرستاران، بازنشـسـتـگـان و       
دانشـــجـــويـــان، پـــيـــش بـــه ســـوي            
اعتراضات متحدانه و سراسري بـراي    
پايان دادن به ظلم و ستم و نـابـرابـري،        
ـه سـوي بـرپـائـي تشـکـلـهـاي                   پيش ب

 مستقل محلي و سراسري.
امســال مــا تشــکــلــهــا و نــهــادهــاي          
مستقل کارگري در حالي دوشـادوش    
هم صفي متحد را به مـنـاسـبـت اول         
ماه مه روز جهاني کارگر شـکـل داده     
ايم که جنبش عظيمي در جـاي جـاي       
کشور بر عليه فقر و فالکت و سـتـم و       
تبعيض در جريان اسـت و مـبـارزات        
عدالتخواهانه کارگران و مـعـلـمـان و         
ديگر اقشار زحمتکش جامعه به نحو 
کم سابقه اي در حال سـازمـايـانـيـابـي       
بيشتر، آگاهانه تـر شـدن و سـراسـري            

 شدن است.  
راهپيمائيـهـاي اعـتـراضـي کـارگـران            
همراه با خانواده هايشان در خيابانهـا،  
شکل گيري صفي متحد و سـراسـري     
در مــيــان کــارگــران، دانشــجــويــان،          
روزنامه نگـاران، وکـال، مـعـلـمـان و             
ـه                 اساتيد دانشـگـاه در مـبـارزه عـلـي
ـه قــانــون کــار،                  ـه اصــالحــيـ اليــحـ
اعتراضات سراسري کـارگـران بـرق و        
مــخــابــرات و مــعــلــمــان شــاغــل و             
ـه و                   ـف بازنشسـتـه، تـجـمـعـات بـي وق
متحدانه بـازنشـسـتـگـان لشـکـري و            
کشوري، شکـل گـيـري اعـتـراض در            
ـفـت و ديـگـر صـنـايـع               شرکت ملي ن
کليدي و اعتراضات گسـتـرده عـلـيـه        
ـفـي و           امنيتي کردن فعاليتـهـاي صـن
ــن                 ــي از ايـ ــايـ ــودهـ ــمـ ــي، نـ ــدنـ مـ
سازمانيافتگي، آگـاهـي و سـراسـري         
شدن مبارزات کارگران و زحمتکشـان  
است که ميرود جنبش کارگري ايـران    
را در جدالي آشتي ناپـذيـر و تـعـيـيـن           
کننده با وضعيت فالکتـبـار مـوجـود       

 قرار بدهد.
چنين سطح کم سابقه اي از مـبـارزات   
مــتــحــدانــه و ســراســري بــخــشــهــاي          
مختلف طبقه کارگر در شـرايـطـي بـا       
شتاب فزاينده اي در حـال گسـتـرش            
است که سرمايه داري بحران زده ايـران  
بر بستر ناتواني و عجز و درمـانـدگـي    
از پاسخ به معضالت حاد اقتصـادي،  

سياست انجماد قانوني حداقل مزد و   
ـه            ـق تحميل بي حقوقي مطـلـق بـر طـب
کارگر را در پـيـش گـرفـتـه اسـت. در              
حاليکه که نهادينه شدن قـراردادهـاي     
موقت و شـرکـتـهـاي پـيـمـانـکـاري،                
کارگران و کارمندان زحمتکش بخـش  
خصـوصــي و دولــتــي را بــه بــردگــي             
کشانده و بيکاري و دستمزدهاي چنـد  
ـقـر و عـدم پـرداخـت                  برابر زير خـط ف
بموقع دستمزدها، ميليونهـا خـانـواده      
کارگري را به مرز بي تاميني مـطـلـق    
سوق داده و بر اين بستر، پـديـده هـاي      
ضد انساني همچون کارتن خـوابـي و       
گور خوابي، کار کودکان، اعتياد، تـن  
فروشي و تـبـاه شـدن آيـنـده جـوانـان                    
بيداد ميکند، تازه مي خواهند تـا بـا     
ايجاد تغييرات ضد کارگري بـيـشـتـر       
در قانون کار، تصـويـب انـواع لـوايـح          
ضــد کــارگــري در مــجــلــس شــوراي          
اسالمي و نهادينه کردن فقر و فالکت 
ـفـي هـمـچـون مـوجـه                ـل از طرق مـخـت
ــيــه فــروشــي بــراي رفــع             خــوانــدن کــل
مشکالت اقتصادي اقشار فـرودسـت   
جــامــعــه، بــيــش از پــيــش مــنــافــع             

 چپاولگرانه خود را تامين کنند. 
ناتواني بي سابقه سرمايه داري حـاکـم   
بــر ايــران در حــل مــعــضــالت حــاد              
اقتصادي و در پيش گرفتن سـيـاسـت    
تحميل بي حقوقي و فقر و فالکت هـر  
ـه عـالوه             چه بيشتر بر طبقـه کـارگـر ب
سياست تشديد سرکوب اعـتـراضـات    
کارگري و امنيتي کردن فعـالـيـتـهـاي      
صنفي و مدني به عنوان يگانه پاسـخ  
حکومتگران به مطالـبـات انـبـاشـتـه         
کارگران و ديـگـر اقشـار زحـمـتـکـش            
جامعه، مجموعه عوامل غير قـابـل     
انــکــاري هســتــنــد کــه بــر مــتــن آن              
ــران و                 ــارگ ـفــه ک ــي وقـ ــارزات ب مــب
زحمتکشان ايران، هر دم متحدانه تـر،  
سراسري تر و تعيين کننده تر به پيـش  
خواهد رفت. بديـهـي اسـت بـا تـداوم             
وضعيت موجـود، مـوج غـيـر قـابـل             
بــرگشــتــي از اعــتــراضــات گســتــرده        
کارگري سراسر کشور را در بر خـواهـد   

 گرفت.
ما امضا کنندگان اين قطعـنـامـه بـا       
تاکيد بر صـلـح جـهـانـي و مـحـکـوم               
ـه   کردن هر گونه سياست جنگ افروزان
از سوي تمامي دولتـهـا و جـريـانـات          
جنگ طلب در منطقه خاورميانه کـه    

هزينـه هـاي اقـتـصـادي و جـانـي آن                  
ــر دوش مــا کــارگــران و                  ــمــامــا ب ت
زحمتکشان است، همبستگي خود را 
با کارگران جهان اعالم ميکنيـم و بـا       
هشـدار نسـبــت بــه تـداوم وضـعــيــت             
فالکتبار کنوني، بر تحقق خواستهـاي  
زيــر بــه عــنــوان حــداقــلــهــايــي بــراي            
برونرفت از شرايط غير قـابـل تـحـمـل        

 موجود پاي مي فشاريم.
افزايش فوري حداقل دستمزد بـر     -١  

ــا               اســاس ســبــد هــزيــنــه مــطــابــق ب
اســتــانــداردهــاي  زنــدگــي امــروزي           
(امسال، چهار ميليون و پانصد هـزار   
ـه            تومان) و پرداخت بيمـه بـيـکـاري ب
ـه      کارگران بيکار و جوانان آماده کـار ب

 ميزان حداقل مزد  
ـه امـنـيـتـي کـردن                  -٢  پايـان دادن ب

ــي،               ــي و مــدن ــراضــات صــنــف اعــت
ممنوعيت تعـقـيـب قضـائـي و وارد            
ـه             کردن اتهامات امـنـيـتـي نسـبـت ب
فعاليتهاي صنفي، سياسي و مدنـي،  
لغو مجازات اعدام و شالق، لغو کليه 
احــکــام صــادره بــر عــلــيــه فــعــالــيــن           
کارگري، معلمان و ديگر جنبـشـهـاي    
آزاديخواه و عدالت طلب و آزادي بـي      
قيد و شرط همـه فـعـالـيـن کـارگـري،            
معلمان و فعالين سياسي و اجتماعي 

 در بند
آزادي بـي قـيـد و شـرط ايـجـاد                  -٣ 

تشــکــلــهــاي مســتــقــل، اعــتــصــاب،      
اعتراض، راهپيمائي، تجمع، انـديشـه   

 و بيان، احزاب و مطبوعات 

پرداخت فوري مطالبـات مـعـوق       -٤ 
کارگران، بازنشستگـان، مـعـلـمـان و          
کارمندان بخش خصوصي و دولـتـي،   
همراه با خسارت دير کرد و تصـويـب       
قــانــونــي بــراي جــرم دانســتــن عــدم             

 پرداخت حقوق و مزايا 
تامين امنيت شـغـلـي و تـوقـف             -٥ 

ــده شــدن                 ــر چــي ــهــا، ب اخــراج ســازي
قراردادهاي موقت و سـفـيـد امضـا،         

هاي تامين نيـروي   برچيده شدن شرکت
انساني و پيمـانـکـاري، قـرار گـرفـتـن            

هـاي     کليه کارگران شاغل در کـارگـاه      
کوچک، مـنـاطـق آزاد و ويـژه تـحـت               
پوشش کامل قانون کار و اجراي بيمـه  

 کارگران ساختماني
قطع دست دولت از صـنـدوقـهـاي      -٦ 

بازنشستگي، سپردن اختيار صنـدوق  
سازمان تامين اجـتـمـاعـي و ديـگـر             
ـه هـيـات          صندوقهاي بازنشستگـي ب
امنايي از نـمـايـنـده هـاي مـنـتـخـب              
اعضـــا، مـــحـــاکـــمـــه غـــارتـــگـــران        
صندوقهاي بازنشـسـتـگـي و جـبـران           

 خسارتهاي وارده به آنها
ـه ضـد کـارگـري بـودن                -٧  با توجـه ب

قانون کار موجـود، ايـن قـانـون بـايـد             
تغيير و هر گونه اصالح و دست بـردن    
در آن بايستي از طـريـق وسـيـع تـريـن           
اطالع رساني به کارگران و با دخـالـت   
مستقـيـم نـمـايـنـده هـاي مـنـتـخـب                  
مجـامـع عـمـومـي آنـان در سـراسـر                 

 کشور صورت بگيرد
ممنوعيت کار کودکان و فـراهـم        -٨ 

کردن امکـانـات زنـدگـي، تـحـصـيـل             
رايگان و برابر براي همه کودکان فـارغ  
از تعلق خانوادگي، جنسيت، قوميـت  
و مذهب مطابـق بـا اسـتـانـداردهـاي           

 پيشرفته امروزي
برقراري باالترين اسـتـانـداردهـاي        -٩ 

ايمني کار در تـمـامـي مـحـيـطـهـاي             
 کارگري

بر چيده شدن تـمـامـي قـوانـيـن            -١٠ 
تبعيض آميز نسبت به زنان و بـرابـري     
کامل و بي قيد و شرط  حقوق زنان و   
مردان در تمامي عرصه هاي زنـدگـي   
اجـتــمــاعــي، اقــتـصــادي، ســيــاســي،       

 فرهنگي و خانوادگي
به رسميت شنـاخـتـه شـدن حـق           -١١ 

شهروندي براي مهاجرين افغانستانـي  
ـه                 و ديگر مهـاجـران و مـنـع هـر گـون

 اعمال تبعيض آميز عليه آنان
اول ماه مه روز جهـانـي کـارگـر        -١٢ 

ـه         بايد تعطيل رسمي اعالم و هـر گـون
ممنوعيـت و مـحـدوديـت بـرگـزاري             

 مراسم اين روز ملغي شود
ـه             اسامي تشکلهاي امضـا کـنـنـده ب

 ترتيب حروف الفبا:
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

ـلـزکـار       انجمن صنفي کارگران برق و ف
 کرمانشاه

 سنديکاي کارگران نقاش استان البرز
 کانون مدافعان حقوق کارگر 

کميته پيـگـيـري ايـجـاد تشـکـلـهـاي              
 کارگري
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اول ماه مه، روز جـهـانـي کـارگـر        
ـلـي      روز اتحاد و همبستگي بين الـمـل
کــارگــران در ســرتــاســر دنــيــا را در              
شرايطي گرامي مي داريم که فاصلـه  
طبقاتي و شکاف ميان سرمايه داران 
و کارگران به باالترين حد خود رسيـده  
و روز به روز نيز بر شدت و حـدت آن        
افزوده مي شود. تـعـمـيـق و تشـديـد            
ـقـاتـي و          بيش از پيش تضادهاي طـب
افــزايــش روزافــزون درآمــد و ثــروت           
اقليتي از سرمايه داران و صـاحـبـان        
قـدرت، در مــقـابــل تشــديـد فــقــر و              
فالکت فزاينده ي اکثريت عظيمي از   
کارگران و توده هاي مردم مـحـروم و       
تحت ستم جهان، نمـايشـي از چـهـره         
عريان و آشکار بـربـريـت و تـوحشـي            
است که نظام گنديده و ضـدکـارگـري      
سرمايه داري، براي اکثريت قريب بـه    
اتفاق کارگـران و بشـريـت امـروز بـه              
ارمغان آورده اسـت. در واقـع تـحـت            
ســلــطــه و حــاکــمــيــت يــک چــنــيــن              
مناسبات و البته در سايه ي سـلـطـه        
يک چنين نظام و سياست هايي اسـت  
که به ويژه در اوضاع و احوال کـنـونـي    
جهان، از يـک سـو بـه شـکـل لـجـام                  
گسيخته و سرسام آوري بر دارايي هـا  
و ثروت سـرمـايـه داران افـزوده مـي              
شود واز سوي ديگر، کارگران (هـمـه      
ي آنان که کار مي کنند و بـا کـار و           
توليد خود رفاه و آسايش را براي احاد 
بشر فراهم مي آورند) هر روز فقيـرتـر    
و بي چيزتر شده و به فقر، خانه خرابي 
و فالکـت کشـانـده مـي شـونـد. بـي                 
جهت نيست که بر اساس جديـدتـريـن    
گزارش مؤسسه غير دولتي آکسفـام،  
دارايي تنهاهشت نفر از ثروتمندتريـن  

ـيـش از                     ۳ هاي جـهـان بـا دارايـي ب
ـيـارد و        ـفـر از              ۶۰۰ ميل ـيـون ن ـل مـي

 .جمعيت جهان برابري مي کند

بدون ترديد وجود چنين فاصله ي 
ـيـجـه اسـتـمـرار                 ـت ـقـاتـي، ن عظيم طـب
مناسبات نابرابر و پوسيـده سـرمـايـه       
داري و سياست هاي استثمارگرانـه و    
ـيـا اسـت کـه                ظالمانه ي حاکـم بـر دن
امروزه، به ويژه از طريق توصيه هـاي    
نئوليبرالي صندوق بين المللي پول و   
بانک جهاني به دولت ها ديکته شده و 
از اين طريق به خورد کارگران و تـوده    

هاي تحت ستم و استثمار مـردم داده    
 مي شود.

کشورما ايران نيز به عنوان يکي 
از اقمار سرمايه داري جهاني از ايـن      
ـيـسـت. صـاحـبـان             قاعده مستثني ن
سرمايه و دولت هـاي حـامـي آن در            
ايران در راستاي مهيا نـمـودن هـرچـه       
بيش تر شرايط براي انباشت سرمايـه  
و کسب سودهاي نجومـي، کـارگـران      
ـيـرحـمـانـه تـريـن                را به شديدتريـن و ب
ـنـد و          شکل ممکن استثمار مـي کـن
شرايط بس سخـت و دشـواري را بـه            
ـقـه     ويژه به لحاظ معيشتي به اين طـب
توليد کننده و هستي سـاز تـحـمـيـل          
ـيـن دسـتـمـزد                   ـنـد کـه تـعـي مي نمـاي

ِ  دســتــپــخــت          ۹۳۰۰۰۰  تــومــانــي
و به  ۹۶ "شوراي عالي کار" براي سال 

تعطيلي كشاندن بسياري از كارخـانـه   
ها، كارگـاه هـا و مـعـادن كشـور و                
اخراج و بيكـارسـازي هـاي گسـتـرده          
ـنـهـا نـمـونـه هـايـي از آن                    كارگران ت

 هستند.
کارگران در ايران امنيت شـغـلـي      
ندارند از بيمه هاي اجتماعي مکـفـي   
ــد؛              ــســتــن ــرخــوردار نــي و کــارآمــد ب
قراردادهاي مـوقـت و شـرکـت هـاي            
پيمانکاري و واسطه اي امان شـان را    
بريده؛ بخش هاي وسيعي از آحاد اين 
طبقه با حقوق هاي معوقه دسـت بـه       
گريبانند؛ سفره شان بيش از هر زمان 
ـنـده        ديگري خالي است و گرانـي فـزاي
کاالها و مايحتاج عـمـومـي رمـقـي        
برايشان باقي نگذاشته است؛ از حـق      
ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري و 
حق اعتراض و اعتصاب محرومـنـد   
و حق آزادي بيان از آنـان سـلـب شـده           
ـنـد آزادانـه مـراسـم                است؛ نـمـي تـوان
بـزرگـداشــت روز جــهـانـي کـارگـر را               
همچون کارگـران بسـيـاري ديـگـر از            

 کشورهاي دنيا برگزار کنند و ... 
ـتـه بـايـد                   ـب به همه ي ايـن هـا ال
تحميل ستم و بي حـقـوقـي بـر زنـان؛          
بيکاري فزاينده جوانان؛ گسترش کـار  
کودکان؛ کاهش خدمات درمـانـي و       
بهـداشـتـي؛ سـرکـوب تشـکـل هـا و                 
ـقـدان آزادي             اعتراضـات کـارگـري؛ ف
هاي دموکراتيک و سياسي و امنيتي 
ـبـي و                   کردن هر شـکـلـي از حـق طـل

اعتراض که براي پيگيري خواست ها 
ـبـات کـارگـران و تـوده هـاي                و مطال
مردم به جان آمده صورت مي گـيـرد   
را اضــافـه کــرد. و در ايــن ارتــبــاط               
احضارهاي مـکـرر کـارگـران آگـاه و            
فعاالن کارگري و تهديد، دستگيري و 
زنداني کردن آنان به بهانه هاي واهـي    
رنج هاي عديده اي را بر ايشان افزوده 
است. آري سـرمـايـه داري در ايـران                
وضعيت بسيار خـطـرنـاک و فـاجـعـه           
باري را بـراي کـارگـران و تـوده هـاي              

 زحمتکش مردم رقم زده است. 
بدون ترديد چنين وضعيتي بـراي  
کارگران و توده هاي زحمتکش مـردم  
قابل تحمل نـخـواهـد بـود و خـواه ـ                
ناخواه آنان را رو در روي صـاحـبـان              
سرمايه و دولت حامي آن قرار خواهد 
داد. تا آن جا که به ويژه در سال هـاي     
ـلـف        اخير بخش ها و اليه هاي مـخـت
طبقه کارگر،اعم از کارگران حـمـل و       
نقل، صنايع و خـدمـات، مـعـلـمـان،         
پرستـاران، بـازنشـسـتـگـان و اقشـار              
ــلــف مــردم بــا اعــتــراضــات و           مـخــت
ـفـت خـود را بـا            مبارزات خود مخال
ــه و                 ــمــان ــد ظــال ــن رون ادامــه چــنــي

 غيرانساني اي نشان داده اند.
در اين راستا تشکل هاي امضـا    
کننده زير ضمن گرامـي داشـت ايـن        
ـبـات خـود       روز بزرگ و تاريخي مطال

 را به شرح زير اعالم مي کنيم:
 

ـيـش از             -۱  ـقـر ب در حالي كه خـط ف
چهار ميليون تومـان در مـاه بـرآورد          
شده است، تعيين حداقل دستمـزد از    
سوي "شوراي عالي كـار" بـه مـيـزان           

هزار تومـان در واقـع بـه           ۹۳۰۰۰۰ 
ـيـش تـر       منزله تحميل فقر و فالكت ب
به كارگران و خانواده هـاي آنـان مـي          
باشد. ما خـواهـان دريـافـت حـداقـل            

 ۴۰۰۰۰۰۰ دســتــمــزد بــه مــيــزان         
 هستيم.  ۹۶ توماني براي سال 

ــ بخـش وسـيـعـي از کـارگـران در                ۲ 
شرايط کنوني با دستمزدهاي معوقه 
ـنـد. دسـتـمـزدهـاي                 ـبـان دست بـه گـري
معوقه كارگران بايد فوراً و بـي هـيـچ      
عذر و بهانه اي پرداخـت شـده وعـدم        
پرداخت آن ها به مـثـابـه جـرم قـابـل             
تعقيب، مورد پيگـرد قضـائـي قـرار         

 گيرد. 
با وجود اينـکـه مـطـابـق قـانـون             -۳ 

اساسي بايد آموزش تحصيالت براي 
همه مردم رايگان باشد؛ بـخـش هـاي      
ـيــعــي از آمــوزش در کشــور                  وسـ
ـتـي       خصوصي شده و بخش هـاي دول
نــيــز بــراي آمــوزش مــبــالــغ زيــادي           
دريافت مي کنند و طبقات مـحـروم     
جامعه از آموزش رايگان و با کيفيت 
محروم هستند. ما کـارگـران ضـمـن        
محکوم کردن روند مذکـور خـواهـان      
آموزش با کيفيت و يکسـان رايـگـان      

 براي عموم مردم کشور هستيم.
ما کارگران به ويژه درشرايط تورم  -۴ 

و گراني روزافزون کـاالهـاي اسـاسـي         
درجامعه، اعمال برخي سياست هاي 
معروف به رياضت اقتصادي همچون 
ــمــت هــا و حــذف                  رهــا ســازي قــي
سوبسيدها از جمله آب، برق و گـاز و    
اخراج و بيکار سازي کارگران با بهانه 
ـيـرو و         ها و ترفندهايي چون تعديـل ن
خصوصي سازي، مقررات زدايـي از      
حقوق کـار و نـابـودسـازي بـرخـي از               
دستاوردهاي چـنـد ده سـالـه حـقـوق               
کارگري و تعـرض ضـد کـارگـري بـه            

را محکوم نمـوده و    …  قانون کار و 
ـيـل       ـب خواهان پايان بخشيدن به اين ق
ســيــاســت هــاي اســارت آور و ضــد            

 عدالت اجتماعي هستيم.
ــ قراردادهاي سفيدامضا و شرکـت   ۵ 

هاي پيمانکاري و واسطـه اي ابـزاري       
براي استثمار کارگران مي باشد. مـا     
كارگران خواهـان بـرچـيـده شـدن ايـن             
گونه قراردادهاي اسارت آور و شرکت 
ــکــاري و واســطــه اي               ــمــان هــاي پــي

 هستيم .
ما خواهان برخـورداري تـمـامـي        -۶ 

بازنشستگان از يك زندگي انسـانـي،     
مطابق با استاندارد هـاي جـهـانـي و         
رفع هرگونه تبعيـض و نـابـرابـري در           
پرداخت مسـتـمـري و مـزايـاي ايـن               
بخش از كـارگـران مـي بـاشـيـم. مـا               
ـيـمـه ي درمـان                همچنين خـواهـان ب
رايــگــان بــراي کــارگــران و تــمــامــي           
مزدبگيران و قشر فرودست جـامـعـه      

 هستيم .
اخراج و بيكارسازي كارگـران بـه      -۷ 

هر بهانه اي بـايـد مـتـوقـف گـردد و             

تمامي كساني كه بيكار شده و يا بـه    
سن اشتغال رسيده اند بايـد تـا زمـان        
ـيـكـاري                      ـيـمـه ب اشتـغـال بـه كـار از ب

 مكفي، برخوردار باشند.
ما كارگران خواهان برابري كامل  -۸ 

حــقــوق زنــان و مــردان در تــمــامــي             
ـتـــصـــادي،            ـئـــونــات زنـــدگــي اقـ شـ
اجتمـاعـي، سـيـاسـي، فـرهـنـگـي و                
ـيـن                    ـيـه قـوان ـل خانـوادگـي و مـحـو ك

 تبعيض آميز عليه آنان مي باشيم .
سازمان تـأمـيـن اجـتـمـاعـي بـا              -۹ 

اندوخته هـاي کـارگـران ايـجـاد شـده             
است بنابراين مي بـايسـت بـه دسـت         
نمايندگان منتخب و واقعي كارگـران  
اداره شود. مـا خـواهـان بـرخـورداري           
همه كارگران و زحمتكشان جامعه از 
امكانات و مزاياي بيمه هاي تأمـيـن   
اجتماعي هستيم. و دست اندازي بـه     
اموال و دارايي هاي کارگران در ايـن      

 سازمان را محکوم مي کنيم.
مــا کــارگــران ســرکــوب و                  -۱۰ 

کارشکني و عدم به رسميت شناختن 
حقوق سـنـديـکـاهـا و تشـکـل هـاي               
مستقل کارگري را محـکـوم کـرده و        
خـواسـتـار تشـکـيـل سـنـديـکـاهـا و                  
ـقــل کــارگــري و            تشـکــل هــاي مســت
رعايت حقوق بنيادين کـار، بـه ويـژه          

سـازمـان   ۹۸ و  ۸۷ مقاوله نامه هاي 
آزادي ايـجـاد     “ بين الملي کار داير بر   

عــقــد “ و   ”  تشــکــل هــاي مســتــقــل      
ـيـم. و       ”  قراردادهاي دستجمعي هسـت

دادخواهي و شکايت کـارگـران را در       
اين باره به نهادها و سازمان هاي بين 
الملي حق مسلم تمامي کارگران مي 

 دانيم.
هر گونه اعمال فشـار، پـرونـده         -۱۱ 

ــازي و صــدور احــكــام شــالق،                 س
بازداشـت و زنـدان بـراي كـارگـران و                
فعاالن كارگري، مدني و اجـتـمـاعـي     
بايستي متوقف شـود. مـا خـواهـان          
رفع فوري تمامي اين فشارهاي زجـر    
آور بر فعاالن جنبش کارگري و ديگـر  
ـبـانـه           جنبش هاي اجتماعي حـق طـل
ـيـد                هستيم و آزادي فـوري و بـدون ق
ـيـن                 شرط تـمـامـي کـارگـران و فـعـال

 کارگري زنداني را خواستاريم.
تشکل هاي دست ساز دولتي ـ    -۱۲ 

 ۱۵ صفحه  
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کارگري ميخواهند بيايند بـيـرون     
جشن بگيرند، يا روي پـالکـاردي       
بــنــويســنــد زنــده بــاد اول مــه و              
خواست هايشان را مطرح کـنـنـد.    
اين عملي است و اگر اين کـار را      
نکنيم خطا است. و نه تنها کارگر 
و معلم و بازنشسته و پرستاران و   
غيره بلکه دانشجويـانـي کـه نـود         
درصــدشـــان از خـــانـــواده هـــاي           
کــارگــري هســتــنــد و در شــرايــط          
اقتصـادي بـدي دارنـد تـحـصـيـل              
ميکنند با بيانيـه درخشـانـي کـه         
سال قبل دادند از آنها هم انتـظـار   
ميرود تحرک را شروع کـنـنـد، در      
دانشگاهها مراسم بگيرند و يا به 
تجمع کارگران بپيونـدنـد. صـدهـا        
مرکز دانشجويي ميتوانند يـکـي     
از مــوتــورهــاي مــحــرک اول مــه           
باشند يا ميليون ها جوان بيکار، 
از جوانان ته لنجي هاي آبادان که 
اخيرا راهپيمايي کردند يا جوانان 
بهبـهـان کـه بـراي کـار دسـت بـه                  
ــد و            تــجــمــعــات اعــتــراضــي زدن
دستفروشان و غـيـره هـمـه ايـنـهـا            
نيروهاي بـزرگ و وسـيـع اول مـه             
هستند و صحبت من خـطـاب بـه      
همه اينها است که اول مه متعلق 

 به همه شما است. 
 

نکـات اصـلـي را        �P2 دا�%;�: 
در واقع اشاره کرديد. بـد نـيـسـت        
من هم به چند نکته اشـاره کـنـم.        
اول بـــيـــانــيـــه هــاي مشـــتـــرک.            
خواستهاي کـارگـران، مـعـلـمـان،            
بازنشستگان، جوانان و ... امروز    
مــيــدانــي شــده و بــه شــعــارهــاي           
خياباني در بسياري از اعتراضات 
تبديل شده است. يعني ديـگـر در      
سطح قطعنامه ها و بيانيـه هـا و       
جلسات معـيـن مـحـدود نـمـانـده            
است، اين خواستها را مي بينـيـم   
که مي آيند و در تجمعات هزاران 
نفره مقابل مجلس فرياد ميزنند. 
بيـانـيـه فـراگـيـر دانشـجـويـان بـا                 
استقبال کارگر و مـعـلـم و بـخـش          
هــاي مــخــتــلــف جــامــعــه روبــرو          
ميشود. يعني ايـنـکـه قـبـال ايـن            
گفتمان ها صورت گـرفـتـه اسـت.       
تدارک روز جهاني کـارگـر بـه يـک         
معنا ميداني صورت گرفته است. 
بنابراين اينها مي تواند ماتـريـال   
و محتواي بيانيه هاي اول ماه مه 

باشد. امروز بـيـش از هـر وقـتـي             
بخش هاي مختلف طبقه کارگر به 
هم نزديکند. مبارزاتشان بـه هـم        
گره خورده است. اول مه بايد ايـن     
قدرت هـمـبـسـتـگـي و اتـحـاد را               
نمايش دهد. کارگر و معلم امروز  
بيش از هر وقتي کـنـار هـم قـرار           
ــم،                ــل ــر، مــع ــد. کــارگ ــه ان ــت گــرف
بازنشستـه، پـرسـتـار و دانشـجـو             
بيش از هر وقتي به هم نزديکنـد.  
به همين دليل يک فعال کـارگـري،   
يک رهبر کارگري، انتظار مـيـرود     
که اگر خود را صاحب ايـن روز و      
ناجي جامعه از شر سرمايه داري   
حاکم ميداند بـا ايـن ديـدگـاه بـه              
موضوع نگاه کنـد و بـرود سـراغ          
بخش هـاي مـخـتـلـف جـامـعـه و               
بگويد اين بيانيه همه ماست شما 
هم بياييد آنرا امضا کنيـد. شـمـا       
نهادهاي دفاع از حـقـوق کـودک،          
شما نهادهاي دفاع از حـقـوق زن،     
شما نـهـادهـاي اعـتـراض عـلـيـه                
تخريب محيط زيست که يکي از   
مصائب بشريت تحت حـاکـمـيـت       
سرمايه داري است و شمـا بـخـش      
هـاي مــخـتــلــف مــعــتـرض مــردم          
بياييد اين را امضا کنيد. در اين  
صورت يک نقطه قوت روز جهاني 
کارگر ميتواند اين باشد که بطـور  

ــا           ٥٠مــثــال     نــهــاد مــعــتــرض ب
همديگر بيايند و چنين بيانيه اي   
را امضا کنند کـه کـيـفـرخـواسـت         
جامعه عليه کل توحش سـرمـايـه      
داري حاکم باشد. اين همبستگـي   
و اتحاد مبارزاتـي مـهـم اسـت و           
بايد خود را در روز جهاني کارگـر  
نشان دهد. اينها انتظاراتي اسـت   
کــه دارم بــه آن اشــاره مــيــکــنــم.            
ميدانم تالش هست. ولي من دارم 
از ممکن بودن ها و موانع ذهنـي  
اي که بايد کـنـار زد تـا اول مـه               
گسترده و قدرتمندي برگزار کـرد،    

 اشاره ميکنم. 


��ـ�ـ1:  �^Bاجـازه بـديـد بـه         ا
صحبت هاي شما نکته اي اضافه 
ــه                کــنــم. مــن فــرامــوش کــردم ب
پرستاران و کال پرسنل بيمارستان 
ها اشاره کنم و حتي بسـيـاري از       
پـزشـکــان کــه خـودشــان را کـنــار             
پرستاران مـيـبـيـنـنـد و بـه قشـر                 
مفتخوري که ماهي صدمـيـلـيـون     
حقوق ميگيرند تعلق ندارند، همه 
اينها بايد اول مه را مـتـعـلـق بـه            
خودشان ببـيـنـنـد. بـيـانـيـه ابـزار               
خوبي براي متحد کردن و دخـيـل       

کردن طيف وسيعي از مردم است.  
اين بيانيه ها را بـايـد کـوچـه بـه              
کوچه و شهر به شهر به مـردم داد    
امضا کنند با چند خواست سـاده    
که طب رايگان و تحصيل رايگـان  
مــيــخــواهــيــم، دســتــمــزد بــهــتــر          
ميخواهيم، زنـدگـي مـيـخـواهـيـم          
داشته باشيـم، رفـاه مـيـخـواهـيـم            
ميخواهيم آزاد باشيم که متشکل 

کـودک        شويم، اعدام نميخواهيـم، 
بايد حرمت و رفاه داشـتـه بـاشـد،       
اين خواست ها خواست هاي همـه  
مردم است در واقـع اگـر بـيـانـيـه             
ساده اي با چـنـد خـواسـت عـمـوم           
مردم داشته باشيم چرا مردم شهـر  
نتواننـد امضـا کـنـنـد؟ مـيـتـوان               
بيانيه تشکل هاي کارگـري را بـه       
هزاران هزار مردم هـم داد امضـا       

 کنند. 
 

دقيقا هـمـيـنـطـور       �P2 دا�%;�:
است. ايـن بـيـانـيـه هـا در واقـع                   
جمعبندي آن تجمعات هزاران نفره 
ايسـت کـه  در جـامــعـه صــورت               
ميگيرد. بـيـش از ده هـزار نـفـر                 
کارگر، معلم، بازنشسته، پرستار، 

 ٩٥در همين روزهـاي آخـر سـال            
جمع شدند و اين بيانيه ها بيانگر 

 خواستهاي متحد آنها است. 
:1���
 �^Bهـر کـدام از ايـن            ا

جمعيت ده هزار نفره ميتوانند بـه    
نفر بدهند که اين بيانيه ها را  ٥٠

 امضا کنند. 
 

دقـيـقـا ايـنـطـور         �P2 دا�%;ـ�: 
است و خانواده هايشان آنرا امضا 
کــنــنــد. و ايــنــجــاســت کــه جــاي            
خانواده ها که گفتيد در مـحـالت   
و غيـره جـمـع شـونـد، خـودش را               
آشکارتر نشان مـيـدهـد. اگـر اول          
مه قرار است روز قدرتنمايـي مـا     
کارگران، ما مردم علـيـه تـوحـش       
سرمايه داري حاکـم بـاشـد، جـاي         
خانواده ها کـه هـمـيـن امـروز در            
ميداننـد بـرجسـتـه تـر مـيـشـود.               
هــمــچــنــيــن يــک ابــتــکــار جــالــب         
ميتواند اين باشد که هر کارخانـه  
به مناسبـت اول مـاه مـه، پـرچـم              
زنده باد روز جهاني کـارگـر را بـر        
سر در کـارخـانـه نصـب کـنـد. و                  
عکس بگيرد و رسانه اي کند. در  
هر شهري هم اکنون دهـهـا مـرکـز       
کــارگــري در اعــتــراض اســت.              
همانروز کارگـرانـي کـه دسـتـمـزد           
نگرفته اند، کارگرانـي کـه عـلـيـه          
ــيــکــارســازي هــا در اعــتــراض            ب

هستند. پرچم گراميداشت اول مه  
ــنـــد و                      ــد نصـــب کـــنـ را بـــايـ

 خواستهايشان را اعالم کنند. 

��ـ�ـ1:  �^Bمـثـال کـارگـران       ا

هپکو همانطور که در راهپيمايـي  
شان، آرم هپکو را داشتند، اتفاقا 
خيلي خوب است که در تجمعاتي 
که در اول مه ميتوانند در مـراکـز   
شهرها داشته باشند، پالکارد زنده 
باد اول ماه مه بـا آرم هـپـکـو يـا            
روغن نباتي زنجان يا ترانسـفـو و     
غيره را داشـتـه بـاشـد و مـراکـز                 
مختلف کارگـري مـثـال کـارگـران          
کارخانجات آوانگان، روغن نباتي 
جهان، ترانسفو، فوالد و غيره هـم  

 به همين صورت. 
 

ايـن کـار رنـگ        �P2 دا�%ـ;ـ�: 
ديگري به اول ماه مـه مـيـدهـد و         
اينها تجربيات جـنـبـش کـارگـري        
نيز هست. در اولين اول مـاه مـه         

کـارخـانـجـات        ٥٧بعد از انقالب   
مختلف با پرچم هاي خودشان کـه  
اسم کارخانه شان روي آن نـوشـتـه      
شده بود، به خيابان آمده بودنـد و    
خـانــواده هـا شــرکـت داشــتـنــد و             
جمعيت بنـا بـر آمـارهـا بـه نـيـم                
ميليون ميرسيد. بويژه اينکه روز  
جهاني کارگر اساسا روز اعتراض 
عليه سرمايه داري است و اتفـاقـا   
جنبش کارگـري و جـامـعـه ايـران            
بيش از هر وقتي دارد بـنـيـانـهـاي      
ــر تــعــرض              ــه داري را زي ســرمــاي
خودش قرار ميدهد. حتـي شـعـار       
عليه بربريت سـرمـايـه داري نـيـز          
امروز ميداني شده است. خط فقر 
را قبول نـمـيـکـنـيـم شـعـار مـردم              
نيست. ميگويند ملک نجومي تو 
ما را بي مسکن کرده. يعـنـي در      
واقع به چالش کشيـدن تـبـعـيـض،        
 نابرابري و کل نظام سرمايه داري. 
اصغر کريمي ما از تـحـرکـات    
در جنبش کارگري صحبت کرديم. 
امـا تـحــرکـات جـريــانـات راســت            
چيست و در قبال آنـهـا چـه بـايـد            

 کرد؟
 :1���
 �^Bاينـقـدر کـارگـران       ا

سال براي اول مـه   ۳۸در طول اين 
تــالش کــردنــد کــه بــه شــوراهــاي          
اسالمي هم تحميل شده که کـاري  
بکنند. در واقع جمهوري اسالمي  
ديــد نــمــيــتــوانــد فــيــزيــکــي جــلــو        
کارگران را بگيرد تالش ميکند به 
کمک شوراهاي اسالمي کـارگـران     
را منحرف کنند. مثال سال قـبـل      

در اول مه که روز اتحـاد جـهـانـي       
کارگران است شوراهاي اسـالمـي     
بيشرمانه سياستي نژادپرستانه در 
پيش گرفتند و بيکاري را به گردن 
ــي                ــان ــغ ــر و اف ــاج ــه ــران م ــارگ ک
گذاشتند تا بـه کـارگـر بـگـويـنـد              
بيکاري شما مقصـرش جـمـهـوري       
اسالمي و سـرمـايـه داران و ايـن           
نــظــام نــيــســتــنــد، مــفــتــخــوران و        
اختالس کننده ها نيستند، بـلـکـه    
بخشي از کارگران هسـتـنـد. ايـن          
ســيــاســت شــوراهــاي اســالمــي و        
کانون عالي شـوراهـاي اسـالمـي         
بود همان ها که دستمزد چندرغاز 
را امضا ميکنند و مهر تاييد بـر  
آن ميزنند. کارگران بـايـد تـمـامـا        
صفشان را از اينـهـا جـدا کـنـنـد.           
اينها تسمه نقاله هاي حکومت در 
کارخانه ها هستند، تشکـل هـاي     
سياه وابسته به حکومت. کارگران 
در اول مه بايد تجمعات مستـقـل   
خودشان را داشته باشند. بـعـالوه      
در ميـتـيـنـگ هـاي انـتـخـابـاتـي               
حکومتي ها و هر جا که کارگـران  
مــيــتــوانــنــد بــايــد پــالکــاردهــاي        
خودشان و خواست هاي خـودشـان   
را مطرح کنند. عالوه بر شوراهاي 
اسالمي جريانات ناسيوناليست و 
قومپرست هم هستند که کارشـان  
تفرقه ايجـاد کـردن مـيـان بـخـش             
هاي مختلف کارگـران اسـت. هـر         
کارگري که از اتحاد حرف ميـزنـد   
و ميگويد کارگر آذربـايـجـانـي و         
ــي و                ــان ــردســت ــي و ک ــان ــســت ســي
خوزستاني و تهراني و غيره بـايـد     
ــواع                 ــا ان ــاشــد دارد ب ــحــد ب مــت
ناسيوناليسم و قومپرستي و فرقه 
گرايي و انواع گرايشات ارتجاعي 
مقابله ميکند. جريانات سلطنـت   
طــلــب هــم هســتــنــد کــه حــاضــر            
نيستند حتي چهار خواست سـاده    
کارگر مثل دستمزد و بيمه و حـق    
تشکل و غيره را مـطـرح کـنـنـد.            
کارگران بايد در مقابل همه اينها 
بايستـنـد و بـر اتـحـاد خـودشـان                
پافشاري کنند. به هر رو مسـالـه        
اساسي اين است که کارگر بگويد 
اول مه همراه با بقيه کـارگـران در     
سراسر جهان به خيابان مـيـايـم و        
نشان ميدهم کـه تـوسـري خـور و           
بيچاره و مسـتـعـضـف نـيـسـتـم،               
صفاتي که حکومتي ها به کارگـر  
ميدهند تا کارگر را توسري خـور    

 ۶ از  صفحه  

 ۱۱ صفحه  

 در 0�ار6 اول &	7 &'،...  
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سال از آن فاجـعـه انسـانـي        ۱۰۲ 
در    ۱۹۱۵ آوريـل       ۲۴ گذشت. روز    

فضاي تيره و تار جنگ جـهـانـي اول        
 عمليات پاکسازي رسما شروع شد! 

در اين روز صفحه اي بسيار شوم 
ـيــن بــه تــاريــخ اســالم و                       و خــونـ
ناسيوناليسم اضافه شد. همه چيـز از     
ــود. در                 ــدســي شــده ب پــيــش مــهــن
امپراطوري عثماني در حال فروپاشي 
ـيـن    حتي کميته مرگ سه نفره هم تعي
شده بود تا با نقشه اي از پيش آمـاده    
شده يکي از بزرگترين قتل عامـهـاي   
ـتـه تـاريـخ بشـريـت را راه                سازمانياف
بياندازند. طلعت پاشـا وزيـر اعـظـم،          
انورپاشا وزير جنگ، جمال پاشا وزير 
درياداري سازماندهندگان آن جنايـت  
بزرگ بودند که امروز از آن به عـنـوان   

 نسل کشي ارامنه ياد ميشود. 
همه چيز از هجوم ناگهاني گزمه 
هاي حکومت عثماني بـه رهـبـران و        
فعاليـن سـيـاسـي و نـويسـنـدگـان و                 
هنرمندان ارمني شروع شد. در يـک        
عمليات برق آسا در استانبول نـزديـک   

ـيـرون          ۵۰۰  نفر را از خانه هـايشـان ب
ـتـل            کشيدند و به طرز فجـيـعـي بـه ق

هـزار     ۵ رسانـدنـد. فـردايـش قـريـب              
ـبـول    ارمني ديگر در همان شهر استان
کشتار شدند. استانبول شهري بود که  
ـيـر              قبال امپراطور عثـمـانـي بـا تـغـي
نــامــش از کــنــســتــانــتــيــنــوپــولــيــس       
ــول               ــه اســالمــب ــه) ب ــطــنــي (قســطــن
(استانبول) پايان امپراطوري بيزانس 
و پــيــروزي امــپــراطــوري اســالمــي          
عثماني را جشن گرفته بود. ايـن بـار      
همان شهر در لحظات فروپاشي همان 
ـيـن              امپراطوري بـه مـحـل شـروع اول

 نسل کشي قرن بيست تبديل شد. 
بسرعت نوبت به سـراسـر تـرکـيـه        

ساله ارمني  ۵۰ تا  ۱۸ رسيد. مردان 
را به نام دفاع از امپراطـوري و وطـن       
مقدس به جبهه ها فـرسـتـادنـد. ايـن         
پوشش دفاع از مـيـهـن تلـه اي بـود              
بــراي جــدا کــردن و کشــتــار مــردان            
ارمني. آنها را خـلـع سـالح و دسـتـه             
جمعي تيرباران کردند. بعد نـوبـت بـه       
زنان و کودکان و پيرمردان و پيـرزنـان   
رسيد. به شـهـرهـا و روسـتـاهـايشـان            

هجوم آوردند و گفتند ميخواهـنـد از     
منطقه جنگي دورشان کنند. بيـخـبـر    
از سرنوشتي شوم در صفـوف هـزاران     
نفره و با پاي پياده وادار به پيـاده روي    
به سمت "مناطق امن" کـردنـد. و بـه           
ـيـونـي               ـل اين ترتيب "کـوچ مـرگ" مـي
آغاز شد. جمعيتي عظيم زير سرنيـزه   
سـربــازان "خــدا و مــلــت" بــه ســمــت               
بيابانـهـاي مـرکـزي سـوريـه حـرکـت               
کردند. مقصد بيـابـانـهـا و غـارهـاي            
ديرالزور در نزديکي حلب بـود. آنـهـا         
ـيـمـاري       که از گرسنگي و تشنگي و ب
هالک نشده بودند نيمه جان به اردوگاه 
نهايي مرگشان رسيدنـد. جـايـي کـه          
خوش شانس ترينشان کساني بـودنـد   
که زنده زنده سوزانـده نشـدنـد. بـديـن           
ترتيب يک نسل کشي تاريخي در زير 
ـيـسـم               بيرق اسالم و پـرچـم نـاسـيـونـال
ـيـم            عثماني به فرجام رسيد. يـک و  ن

 ميليون انسان نابود شدند. 
در اين يادداشت قصد نـداريـم از     
ـتــارگـــران              ـنـــشــي کشـ ابــعــاد ددمـ
ناسيوناليست عثماني صحبت کـيـم.   
اين جنايت با اتکا به اسناد غيرقابـل  
ـبـات شـده اسـت کـه             انکار آنچنان اث
حتي آدمکشـي مـثـل اردوغـان کـه            
ـيـسـت و يـکـمـي            خود را وارث قرن ب
سالطين عثمـانـي مـيـدانـد دو سـال             
پيش مجبور شد اگر چـه بـا لـکـنـت          
زبــان بــه "نــوادگــان کســانــي کــه در              
سالهاي آخـرامـپـراطـوري عـثـمـانـي             
ـيـت      جانشان را از دست داده اند" تسـل
ـيـت ريـاکـارانـه               بگويد! (به ايـن تسـل

 برميگرديم).
اما مهم است در سـالـگـرد ايـن         
نسل کشي روي چـنـد نـکـتـه تـعـمـق             

 کنيم:  
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طلعت پاشا هـمـان وزيـر اعـظـم            
ـنـرش هـيـمـلـر          آدمخوار که نقش هاي
ـنـده         عثماني را بازي ميکرد بـه نـمـاي
سفير وقت آلمان، متحد امپـراطـوري   
عثماني در جنگ گفته بود: ترکيه از    
شرايط جنگ بـه عـنـوان سـرپـوشـي           
بـراي تسـويـه حسـاب بـا "دشـمـنــان                 
ـيـان              داخلي" استفاده ميـکـنـد! ايـن ب
ديپلماتيک هولوکاستي بود کـه قـرار     

بود عليه ارمنيـهـا آغـاز شـود. ايـن             
آدمکش با پايان جنگ به برلين رفت 
و تا لحظه ترورش توسـط يـک جـوان        
ـيـت زنـدگـي             ارمني همانجا در امـن

 ميکرد.
آزار و کشتار ارامـنـه در تـرکـيـه          
عثماني به سالها پيش بـرمـيـگـردد.       
ــطــان                  ــش ســل ــا ارت ــاره ــا و ب ــاره ب
ـتـل عـام کـرده              عبدالحميد آنها را ق
بـود. امــا فضـاي جــنــگ فــرصــتــي            
طاليي فراهم کرده بود که يک کشتـار  

مذهبي داخلي در ميان دود  -نژادي 
و آتش و خوني که دولتهاي متخاصم 
از جمله دولت عثمـانـي راه انـداخـتـه          
بودند به انجام بـرسـد. جـنـگ مـيـان            
دولتـهـا امـکـان داد کـه در فضـاي                 

مـيـهـنـي قصـابـان            -ويرانگر مـلـي     
عثماني دست بازتري براي پـاکسـازي   
داشــتــه بــاشــنــد. در طــول کشــتــار،            
ـيـغـات دولـت عـثـمـانـي              دستگاه تبل
ارمــنــيــهــاي مســيــحــي را در چشــم          
"ترکهاي مسلمان" ستون پنجم دشمن 
خارجي يعني روسيه قملداد مـيـکـرد    
و عليه شان نفرت قومي و مـذهـبـي      
ايجاد ميـکـرد. عـالـي تـريـن مـقـام                
مذهبي سني در جهان عثـمـانـي، بـا       
ـيــه کـافــران و              ــل ـتــواي جــهــادش "ع ف
دشمنان اسالم" و اعالم آن از مساجد  
شمشير مذهب را هـم بـه ابـزارهـاي             

 کشتار ناسيوناليسم اضافه کرد. 
ـتـل عـام،              مبتکر وسـازمـانـده ق
"ترکان جوان" متشکـل  در حـزب "             
ـنـه         اتحاد و ترقي" بودند. آنها بر زمـي
شکستهاي دولت عثماني در غرب و 
از کف رفتن قلمرو نفوذ عثـمـانـي در      
منطقه بالکان و از ميان ناراضيان از   
امــپــراطــوري رو بــه زوال عــثــمــانــي          
برخاسته بودند و در يـک کشـمـکـش         
کودتا و ضد کودتا قدرت را بـدسـت       
گرفته بودند. "ترکان جوان" بـا اتـکـاء       
به ايـدئـولـوژي پـان تـرکـيـسـم تـاالن                
مذهبي غير ترکها و غير مسلمانـهـا   
را کــه در دوران آخـريــن امـپــراطــور             
عــثــمــانــي رواج داشــت بــه مــقــصــد          
رســانــدنــد. آنــچــه پــان اســالمــيــســم          
عثماني در لحظه زوالش نميتوانسـت  
انجام دهد، "ترکان جوان" با سالح پان 
ترکيسم با سالخي مسيحيان ارمنـي  

 منطقه آناتولي به فرجام رساندند. 
به طور مشخصتر، "ترکان جوان" 
با پاکسازي قومي و نابودي فيزيکـي  
مردم "غير ترک و غير مسـلـمـان" در        
آناتولي حائل جمعيتي بـزرگـي را از         
ـيـسـم تـرک و پـان                    مقابـل نـاسـيـونـال
ـنـد تـا بـه آرزوي                   ـيـسـم بـرداشـت توران
ماليخوليايي شان بـرسـد کـه چـيـزي          
نبود جز گسترش قلمرو نفوذ ترکيه به 
ـقـاز       ـف "ترکهاي مسلمان" در ماوراي ق
 و آنسوي درياي خزر و آسياي ميانه. 

فراموش نبايد کنيم که در مـتـن   
نسل کشي ارامنه، قتل عام ديـگـري   
هم عليه يونانـي هـا و آشـوريـهـا در              
جريان بود. اسناد ميگويند به عنوان  
مکمل پاکسازي قومـي و مـذهـبـي         
صدها هزار يوناني و آشـوري هـم در         
اين سالها کشتار شدند کـه جـا دارد         

 در فرصتي ديگر به آن پرداخت. 
ـيـب در مـتـن يـک                 و به ايـن تـرت
جنگ جهاني ميان صاحبان سرمايه 
و دولتهاي امپرياليـسـتـي يـک نسـل          
ـتـهـاي            کشي کم سابقه رخ داد. در ان
اين جنگ خانمـانسـوز امـپـراطـوري        
عــثــمــانــي فــروپــاشــيــد. از درونــش           
جمهوري تـرکـيـه مـدرن بـه رهـبـري                
آتاتورک سـر بـرآورد و بـا پـرچـم يـک                 
ملت، يک نژاد، يک زبان و يک کشـور    
ـيـه           اشکال ديگري از آزار و سـتـم عـل
"غير ترکها" را وارد صحنه کرد. کوچ 
اجباري بيش از يک ميليون يوناني از 
تــرکــيــه و بــعــدا ســتــم و ســرکــوب               
سيستماتيک عليـه مـردم کـرد زبـان           
ــوب               ــرکـ ــد سـ ــديـ ــاي جـ ــوه هـ جـــلـ
ناسيوناليـسـتـي بـه رهـبـري آتـاتـرک               
هستنـد کـه مـوضـوع ايـن مـطـلـب                 

 نيست.   
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اجازه بدهيد اينجا خيلي کوتاه به 
موضوعي اشاره کنم که مـربـوط بـه        

 نکته پاياني ام است. 
اين يک تخصص طبقـات حـاکـم      
در "جهان مدرن" است که جنايتـشـان     
ـنـد کـه          را به اعداد و ارقام تبديل کـن
ديگر احسـاسـي بـر نـمـي انـگـيـزد.                 
انسانها پوست و گوشت و احساس و   
عاطفه و عشق و همـسـر و فـرزنـد و           
پدر و مادر و همسايه و همکالسي و   

ـنـهـا        همکار دارند. ارقام هيچکدام اي
را ندارند. انسانها احساس و عـاطـفـه     
برمي انگيزند. ارقام عاطفه و احاسي 
را تکان نميدهد. انسانها سـرشـار از        
گرماي زندگي هستند. اعداد سرد و    
بيروحند. صـاحـبـان پـول و ثـروت و               
قدرت تمام کارشان اين است که بشـر  
را در مقابل ابـعـاد جـنـايـاتشـان بـي            
احساس کنند. نبايد گـذاشـت هـيـچ          
 جنايتي به بازي با ارقام تبديل شود. 

من در جريان نوشتن اين مطلـب  
تعدادي مستند ديدم. بازماندگان آن    
قتل عام که در آن لحظه کودک بودنـد  
از اتفاقاتي حرف ميزدند کـه بـر سـر        
خودشان و مادر و پدر و عـزيـزانشـان      
آمده بود. دلي از سنگ ميخواهد که 
ـيـدن داسـتـان غـمـبـار                   انسان بـا شـن
زندگي اين انسانها بارها هـمـراه ايـن        
ـتـرکـد و سـرشـار از               راويان بغضش ن
ـفــرت و انــزجــاراز هــر چــه                خشـم و ن

 مذهب و قومپرستي نشود. 
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ــدرت               ــه ق ــگــام ب ــورک هــن ــات آت
ـفـاق بـه عـنـوان                   رسيدنـش از ايـن ات
"عملي شرم آور" يـاد کـرد. ايـن جـا                  
ـيـسـت کـه        فرصت تحليل موضع او ن
بعدا زير رهبريش ناسيوناليـسـم تـرک      
ـيـه بـخـشـهـاي                  گامهاي تـازه اي عـل
مختلف مردم غير ترک زبـان تـرکـيـه       
برداشت. به اين بسنده ميکنيم که در  
ــات                 ــدامـ ــرک اقـ ــاتـ ــود آتـ دوره خـ
سازمانيافته اي براي پاک کـردن آثـار     
نسل کشي ارامنه از حافظه تاريـخـي   
مردم ترکيه انجام شد. از جمله ويـران   
ـبـاخـتـگـان و            کردن گورستانهاي جـان
استفاده از سنگ قبـرهـا بـراي فـرش         
کردن جاده ها، ممنوع کردن ورود هر 
کتابي که به اين قتل عام اشاره کـرده    
است و البته بعدا جاي گرفتن تـعـداد     

 ۱۱ صفحه  
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زيادي از آمرين وعاملين کشـتـارهـا      
در مقامهاي مهـم وزارت و وکـالـت          
دولت آتاترک. و به ايـن بـايـد اضـافـه           
ـيـسـت              کنيم که ژنـرالـهـاي نـاسـيـونـال
وفادار به آتاترک هرگز حاضر نشـدنـد     

 سخني عليه اين فاجعه بگويند. 
تکليـف اردوغـان ديـگـر روشـن            
ـتـن "نسـل           است. جدا از اينکه پـذيـرف
کشي ارامنه" دردوره عثماني ممکـن  
است دولت ترکيـه را مـجـبـور کـنـد             
سرکيسـه چـپـاول را بـاز کـنـد و بـه                     
بازمانـدگـان ايـن جـنـايـت خسـارت               
بپردازد، مساله او اساسا ايدئولوژيک 
ــالم و                      ــت. اسـ ــي اسـ ــاسـ ـيـ و ســ
نـاســيــونــالــيـســم دو جــفـت مــکــمــل           
ايدئولوژيک اردوغان و حـزبـش بـراي        
حکومت کردن است. کسـي کـه اگـر         
همين االن دستش برسد با شـمـشـيـر       
دو دم اسالم و ناسيونالسم ترک "نسـل   
کشي کردها" را راه ميداندازد معلـوم   
ـيـاد ايـدئـولـوژيـک             ـن است که تير به ب
خودش و دولتش نميزند مگر اينـکـه   
ـيـسـم و        زماني جنبش عليه ناسيونـال
مذهب آنچنان قـدرتـمـنـد بـاشـد کـه            
ارکان قدرتش به خطر بيافتد. بـه ايـن      
اعتبار قابل فهم است که ايدئولوگهـا  
و سـران سـيـاسـي دولـت او سـر هـر                  
ـتـل عـام مـي            فرصتي به توجيه آن ق
پردازند که گويا شراطي جنگي بود و 
تعداد زيادي هموطنان ترک و ارمنـي  
کشته شده اند! حتي با بيشـرمـي کـم       
ـنـد اصـال ايـن وسـط             نظيري ميگوي
دولت ترکيه به خاطر ايـن اتـهـامـات       
سنگين تاريخي مـظـلـوم واقـع شـده            
است. با اين موضعگيريهـا بـه نـظـر          
من ناسيوناليسـم تـرک و در راسـش            
اردوغان و حزبش عمال  شريـک جـرم     
ايدئولوژيک وسياسي جنايتي هستند 

 که اسالفشان مرتکب شده اند.  
انکـار نسـل کشـي بـراي دولـت              

اسالمي ترک آنقدر حياتي  -ناسيونال
است که بر سرش حاضر است بـا دول    
غرب وارد تنـش شـود. بـراي مـثـال             

 ۲۰۱۱ هنگامي که فرانسه در سـال    
رسماً از ان فاجعـه بـا عـنـوان "نسـل             
کشــي" يــاد کــرد دولــت تــرکــيــه بــه              
ـيـرش را از آن کشـور                  اعـتـراض سـف
فراخواند و بـعـدا هـمـيـن کـار را بـا                  
اتريش انجام داد. وقتي صـحـبـت از         
پذيرش آن فاجـعـه بـه مـثـابـه "نسـل               
کشي" درکنگره آمريکـا شـد، دولـت         

ترکيه اخطار داد در صورت تاييد اين 
موضوع در کنگره پـايـگـاه نـاتـو در            

 ترکيه را مي بندد.
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آنهايي که نسل کشي ارامـنـه را       
مرتکب شدند خـودشـان ديـگـر زنـده          
نيستند که حساب پس بدهـنـد. امـا       
وارثان سياسـي ايـن نـوع کشـتـارهـا             
بخشا زنده انـد و هـمـيـن امـروز در                
مقابل چشمان ما همان جنايات را نه 
ـلـکـه خـود در            تنها توجيه ميکنند ب
ابعادي ديـگـر مـرتـکـب شـده انـد و                
ـبـغـدادي و                   ـنـي و ال ميشونـد. خـمـي
اردوغان در يک سـطـح کـلـي وارثـان            
سياسي سلـطـان عـبـدالـحـمـيـدهـا و              
طـلــعـت پـاشــاهـا هسـتــنـد کـه اگــر                
ـنـد بـي تـرديـد بـه                شرايطش را داشـت
جــنــايــاتــي در هــمــان ابــعــاد دســت           

 ميزدند. 
بيش از يک قـرن از نسـل کشـي          
ارامنه گذشته است. سئوال اين اسـت   
که چرا عليرغم کوهي از اسناد غـيـر     
قابل انکار، در اول قرن بيست و يـک      
هنوز فقـط تـعـداد بسـيـار کـمـي از                
دولتها حاضر شده اند آن فاجعه را بـا    
نام شايسته اش يـعـنـي نسـل کشـي            

 محکوم کنند؟ 
پاسخ ساده اسـت. ايـن مصـالـح          
قدرت و مـحـاسـبـات و مـعـامـالت            
ـيـن مـيـکـنـد               سياسي است کـه تـعـي
امروز يک دولت در باره اتفاقي در اول 
قرن بيست چه موضعي بگيرد. يکي  
مشکلش اين اسـت کـه پـاي اسـالم             
عزيز در ميان است. مشکل ديگـري   
مثل الهام علي در آذربايجان اينسـت  
ـتـگـري                که آن قتل عـام عـمـق جـنـاي
ناسيوناليسم هم سـنـخـش را بـرمـال          
ميکند که امروز قالب ايـدئـولـوژيـک     
قدرتـش اسـت. يـکـي مـثـل آنـجـال                  
مرکل مجبور ميشود مکررا اعـالم    
کند که قـطـعـنـامـه پـارلـمـان آلـمـان               
درمورد نسل کشي الزام قانوني ندارد 
چون ميترسد به تريج قبـاي اردوغـان     
بـر بـخــورد و مــعــاملـه مــربـوط بــه               
پناهجويان را به هم بزنـد و دروازه را        
براي هجوم پناهجويان به سمت غرب 
باز کند. (اشپيگل اخيـرا فـاش کـرد         
که توافقي ميان وزارت خارجه و دفتر 
صدر اعظـم هسـت کـه سـخـنـگـوي              
دولت علنا از قطعنامه پارلمان آلمان 
تبري کند!)  يکي مثـل تـرامـپ کـه           
ـنـجـا در            همه جا دهن دريده اسـت اي
مـقــابــل اردوغــان يـکــبــاره صــاحــب         

ـقـط از               نزاکت سياسي مـيـشـود و ف
"فاجعه اي بزرگ" اسم ميبرد و فـورا        
شان اسپايسر سخنگويش خـلـق اهللا       
را مطمئن مي کند که رئيس جمهور 
ـبـرده       عبارت "نسل کشي" را به کـار ن
است! و البته اين چاپلوسي سـيـاسـي       
رهبر "جهان آزاد" به اين خاطـر اسـت       
که نميخواهد دومين ارتـش نـاتـو را        

 برنجاند.  
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ـنـهـا        براي همه جانيان تاريخ نـه ت
پاک کردن آثـار جـنـايـت از حـافـظـه                
تاريخي مردم و بلکه فراموش کـردن    
آن توسـط مـردم يـک امـر سـيـاسـي                
بسيار مهم اسـت. ايـن در وهلـه اول             
تالشي بـراي فـرار از دسـت عـدالـت              
اســت. آنــهــا در عــيــن حــال خــوب               
ميدانند که هر چقدر آگاهي و انزجـار  
اجتماعي از کشتارهـاي سـيـاسـي و         
عقيدتي و جنـبـش مـحـکـومـيـت و            
دادخواهي در ميان نسلهاي کـنـونـي      
ــهــه              بــاالتــر بــاشــد، هــمــانــقــدر جــب
عدالتخـواهـي و حـقـوق انسـانـي از               
ـيـشـروي              زمينه محـکـمـتـري بـراي پ
برخوردار خواهد بود. همانقدر دسـت     

دولتها و طبقات حاکم بـراي تـعـرض      
به جان وحرمت انسانها به نام مذهب 
و ملت و مـيـهـن و هـر الطـائـالت                 

 سياسي ديگر بسته تر خواهد بود.
در خود ترکيه مدتهاست کـه در      
ميان طيف وسيعي از نسـل جـوان و       
نويسندگان و هنرمندان انساندوست، 
چپ و سکوالر مخصوصا ترک زبـان    
يک گرايش قدرتمند در محکومـيـت   
ـتـه              اين جنايت تـاريـخـي شـکـل گـرف

ـتــي در دســامـبــر               ۲۰۰۸ اسـت. وق
کمپيـنـي تـحـت عـنـوان "مـن عـذر                  
ميخواهم" به ابتکار روزنامه نـگـاران    
و اساتيد دانشگاه ترک زبان راه افتاد، 

ســــاعــــت اول          ۲۴ در هــــمــــان         
ـفـر امضـا       ۵۰۰۰ دادخواستشان را  ن

کردند و دو هفتـه بـعـد امضـاهـا بـه             
رسيد که باعث خشم  ۳۰۰۰۰ باالي 

 مقامات دربار اردوغان شد. 
نمونـه ديـگـر از ضـديـت مـردم               

ـيـسـت           –ترکيه با مواضع ناسـيـونـال
اسـالمــيـســتــهـاي حــاکـم بــه ژانــويــه           

ـتـي هـرانـد                 ۲۰۰۷  بـرمـيـگـردد. وق
ـنـه     دينک، روزنامه نگار فعال در زمـي
"همبستگي ميان ترک و ارمـنـي" در       
مقابل دفتر روزنامـه اش تـرور شـد،          
صدها هزار از شهـرونـدان تـرک زبـان         

موج اعتراضي وسيعي با شعار "من  
هراند دينک هستم"، راه انداختند و با  
ارامنه ساکن ترکيه اعالم همبستگي 
کردند. اين نشان ميدهد که عليـرغـم    
تبليغات گسترده دولتي براي ايـجـاد     
ـيـري در ايـن             نفرت و نفاق تعـداد کـث
ـيـسـم تـرک         زمينه در مقابل ناسيونـال

 هستند. 
هر انساني که خود را شريک غـم    
و انــدوه بــازمــانــدگــان ايــن جــنــايــت          
ميداند، هر انساني کـه نـمـيـخـواهـد           
هيچ انسان ديگري در هيچ جـايـي و       
ـفـاق            ـيـن ات هيچ زماني موضـوع چـن
شومي باشد بايـد خـود را در صـف            
ـنـد آنـهـم نـه             ـي ـب قربانيان اين جنايت ب
فقط به عنوان همدرد بلکه به عـنـوان   
معترض، به عنـوان عضـوي از يـک          
جــنــبــش اعــتــراضــي بــراي اجــراي           
عدالت، براي مصون داشتـن خـود و       
ـنـدگـان از تـعـرض               هم نسالنش و آي

 دولتها و جنبشهاي ارتجاعي.
ايــن مــخــصــوصــا يــک وظــيــفــه        
هميشگي جنبشها و نيروهايي بـايـد     
باشد که فلسفه سـيـاسـيـشـان حـفـظ            
ـقـرار آزادي      حيات و حرمت بشر، است
و برابري در مناسبات  انساني اسـت.  
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و بيچاره و بدبخت بکنند. کـارگـر    
بايد نشان بدهد که به هـمـه چـيـز         
ــم             ــرچ جــامــعــه حســاس اســت، پ
تحصيل رايگان و بهداشت رايگان 
و آزاديهـا و هـمـه خـواسـت هـاي               
جامعه را بلند کند و توجه جامعه 
را بـه خـود جـلـب کـنـد. اول مـه                   
بگويد خيابان ها مـال مـن اسـت        
بيرون ميايم و با بقيه مردم شـهـر     
جشن مـيـگـيـرم و خـواسـت هـاي              

 خودم را مطرح ميکنم. 
 

اول مـه بـيـش از            �P2 دا�%;�:
هـر وقـتـي چـهـره  ضـد کـارگــري                  
شوراي اسالمي و خانه کـارگـر را       
مي بينيم. اينها يک پاي برگـزاري   
هفته دولت هستند به اسم "هـفـتـه     
ــصــاد              ــت ــر". شــعــارشــان اق ــارگ ک
مقاومتي است که همان تاکيد بـر  
سياست رياضت اقتصادي است و 

را به اين اسـم     ٩٦خامنه اي سال 
نامگذاري کرده است. و شعارهاي 
ديگرشان در جهت داغ کردن تنور 
مضحـکـه انـتـخـابـات حـکـومـت              
است. کارگر هر چه قـدرتـمـنـد تـر         

ــيــانــيــه هــاي               ظــاهــر شــود. بــا ب
مشترکش اتحاد طبقاتي خـود را    
به نمايش بگذارد و اجتماعـي تـر     
به تدارک روز جهاني کارگر بـرود،    
به همان درجه اين تشکلهاي دست 
ساز حکومتي و جريـانـات راسـت      
را از سر راهش کنار زده است. در  
اول مه که خصلتـا ضـد سـرمـايـه          
داري است، جايي براي قومگرايي 
نيست. جايي براي ناسيونـالـيـسـم      
نيست. جايي براي تحجر و عـقـب    
ماندگي نـيـسـت. و جـايـي بـراي                
ضديت با کارگر نيـسـت. اول مـه         
روز اتحاد کارگران است. به همين 
دليل مي بينيم که قطعنامه هـاي  
کارگري هر سـال کـيـفـرخـواسـتـي            
عليه بربريت سرمايه داري اسـت.    
آخرين تاکيدات شما اصغر کريمي 
 در آخرين لحظات برنامه چيست؟

ــارگــران،  اBــ^ــ� 
ــ��ــ�ــ1:  ک
پرستاران و معلمان، دانشجويان و 
بازنشستگان و تمام نهادهايي که 
شما هم اشاره کرديد، در دفـاع از    
محيط زيسـت يـا حـقـوق زن يـا                
حقوق کارگر يا عليه اعدام و هـر      
نــهــادي کــه بــراي يــک خــواســت             
انساني مبارزه ميکنـد بـايـد اول        

مه را مـال خـود بـدانـنـد در ايـن               
صورت در مبارزه بـراي خـواسـت        
هايشان قويتر ميشوند. اميدوارم  
بتوانند و تالش کنند کـه بـيـانـيـه        
هاي مشتـرک کـارگـر و مـعـلـم و               
پرستار و دانشجو را منتشر کنند 
که بسيار سمبليک اسـت بـعـنـوان         

درصــدي هــاي      ۹۹نــمــايــنــدگــان    
جامعه عليه يک درصد مـفـتـخـور     
حاکم. که اين وضعيت را به  سـر       
مردم آورده انـد. مـردم هـم بـايـد               
جبهه شان را مثل بااليـي هـا کـه        
عليرغم هر اختالفي که دارنـد در    
ــردم               ــي م ــوق ــحــق ــي ســرکــوب و ب
متحدند، متحـد ظـاهـر شـونـد و            
نمايندگانشان که در ايـن تشـکـل        
ها و جـمـع هـا هسـتـنـد بـيـانـيـه                   
هايشان را در سـطـح شـهـرهـا بـه             
امضاي مردم برسانند و يـک اول        

 مه واقعا تاريخي شکل بدهند. 
 

اول مـه يـک روز           �P2 دا�%;ـ�:
است. ولـي مـيـتـوانـي يـک روزي              
باشد که اتـحـاد طـبـقـاتـي مـا را              
تقويت کند و سرآغاز خوبي بـراي    

 باشد.  ٩٦سال 

 ۱۰ از  صفحه  
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بنا به تصميمي که کميسـيـون   
قضايي و حقوقي مجلس اسالمي 
روز يکشنبه سوم ارديبهشت مـاه    

اتخاد کرد مجازات اعدام  ۱۳۹۶
از ماده واحده قانون اصالح قانون 
مواد مـخـدر نـاظـر بـر مـيـزان و                
مقادير مواد مـخـدر حـذف شـد.           
بعبـارت ديـگـر مـجـازات اعـدام             
براي مجرماني که اقدام به توليد، 
توزيع، فروش يا وارد کردن مـواد    
مخدر کنند حذف شد و مجـازات  
حبس ابد براي آنها در نظر گرفـتـه   
خواهد شـد. بـه گـفـتـه مـديـرکـل                
حقوقي مجلس اسالمـي، بـه ايـن        

اعدام در اين قانون صرفـاً    ترتيب
در موارد مسلحانه، تکـرار جـرم،     
سازمان يافته بودن و سوءاستفاده 
از مجانين و اطفال قـابـل اعـمـال       

 است. 
طرح الحاق يک ماده به قانـون  
مبارزه با مواد مخدر در آذرمـاه      

بـا يـک فـوريـت در مـجـلـس                 ۹۵
اسالمي به تصـويـب رسـيـد. ايـن           
طرح سپس براي بررسي بيشتر بـه  
کـمــيــســيــون قضـايــي و حــقــوقــي          
مجلس سپرده شد. پس از تعيـيـن    
و تکليف طرح جايگزيـنـي اعـدام      
براي مـجـرمـان مـواد مـخـدر در             

حـاال بـايـد ايـن طـرح             کميسـيـون  
مجددا براي راي گيري نهـايـي بـه      

 محلس برود. 
سخنگوي کميسيون قضايي و 
حقوقي مجلس  اسـالمـي گـفـتـه            
است: در صورت تصويب نـهـايـي       
طرح کاهش مـجـازات اعـدام در          
صحن عـلـنـي مـجـلـس و تـأيـيـد                
شوراي نگهبان، اين قانون عـطـف   

شــود. يــعــنــي        بــه مــاســبــق مــي      
زندانيـان مـحـکـوم بـه مـجـازات              
اعــدام شــامــل قــانــون جــديــد                

 شوند.  مي
در مورد اين قانون و تصمـيـم   
کـمــيــســيــون قضـايــي و حــقــوقــي          
مجلس چند موضوع را بـايـد در         

 نظر داشت:
بر فرض اينکه قانون در    -اول

مجلس تصويب نهايي شـود و از      
فيلتر شوراي نگهبـان  بـگـذرد و          

مجمع تشخيص مصلـحـت نـظـام        
نيز نسـبـت بـه آن نـظـر مسـاعـد                  
داشـتـه بـاشـد هـنـوز ايـن قـانــون                 
مجازات اعدام را در بـاره جـرايـم      
مواد مخدر حذف نکرده است. از  
نظر مخالفين اعدام اين مجـازات  
ضد انساني بايد تماما از قوانيـن  
کشور بدون هيچ شرط و شـروطـي     

 بر چيده شود. 
دوم ـ حتي اگر اين قـانـون بـه        
تصويب بـرسـد و بـه مـورد اجـرا              
گذاشته شود بايد  منتظـر بـود و       
نتيجه آنرا در عمل ديد. اعدام در  
دست جمهوري اسالمي يـک اهـرم     
سياسي است و با اقتضـاي زمـان     
براي مرعوب کردن جامعـه از آن      
استفاده مي کند. از طرف ديـگـر      
بايـد دقـت داشـت کـه مـجـازات               
ــوري                ــه ــم ــن ج ــي ــوان اعــدام در ق
اسـالمــي در پــرونـده هــاي مــواد           
مخدر از مجازات هـاي تـعـزيـري       
محسوب مي شود. بعني ايـنـکـه     

مشخصي بـراي      شرع اسالم اندازه
آن تعيين نکرده و تعيين ميزان آن 
به تصـمـيـم حـکـومـت و قـاضـي                 
بستگي دارد. در سيستم قضايـي   
جــمـــهــوري اســـالمــي دادرســـي          
عادالنه معنايـي نـدارد. بـنـا بـه             
ــتــعــدد                ــات م ــبــار و گــزارش اخ
متهمين بازداشت شده در ارتباط 
با مواد مخدر معموال در هـمـان       
هفته هاي اول مورد شکنجه قـرار  
مي گيرند، از وکـيـلـي بـرخـوردار        
نيستند، آنـهـا را بـه اعـتـرافـات               
اجباري وادار مي کنند و زمـانـي     
که حکم در مورد آنها صادر شـده  
است وکيل وارد مي شود کـه بـي     
ثمر است. جمهوري اسالمـي مـي      
تواند با استناد بـه مـوارد بـاقـي           
مانده مجازات اعـدام در قـانـون          
مبارزه با مواد مخـدر هـر زمـان        
بخواهد اين افراد را اعـدام کـنـد.      
بخصوص اينکه دستگاه قضـايـي     
جمهوري اسالمي بارها مخالـفـت   
خود را با حذف مـجـازات اعـدام        
در رابطه با متهمين مواد مـخـدر   

اعــالم داشــتــه اســت. کــافــيــســت         
سخنان صـادق آمـلـي الريـجـانـي           
رئـيــس قــوه قضــايــيــه را بــه يــاد            

 ۲۰۱۶بياوريم که در اکتبر سـال      
 اينطور گفته بود:

ها في حد ذاته مطلوب  "اعدام 
نيست ولي مسأله اين است که در 
کـنـار آن ضــرر عـظـيـمــي کـه بــه                 

هايـي را     زند و خانواده جامعه مي
کند ناچار به برخـورد   متالشي مي

سريع و صريح و آشکار و قاطع با 
ــم. و از                   ــتــي ــخــدر هس ــواد م م

خواهم  هاي کل کشور مي دادستان
در اجراي احکام تعلل نـکـنـنـد و         
پس از صـدور حـکـم، آن را اجـرا             

سـال     ۳کنند. چراکه اجازه نداريم  
اجراي حکم را به تعويق بياندازيـم  
تا مجرم در زندان نمازخوان شـود    
و به علت نماز خواندن او اعدام را 

توان اعدام را بـه   منتفي کرد. نمي 
طور کلي مـنـتـفـي کـرد چـرا کـه                
بــازدارنــدگــي دســتــگــاه قضــا را          

ــي      ــف م ــي ــه           تضــع ــک ــن ــد. اي ــن ک
گوينـد اعـدام فـايـده نـداشـت              مي
مورد است و اگر سـخـتـگـيـري         بي

قوه قضائيـه نـبـود وضـع بسـيـار             
 آمد". بدتري به وجود مي

واقعيت اين اسـت کـه         -سوم
جمهوري اسالمـي بـدلـيـل شـمـار           
زياد اعدامهايي کـه بـدان دسـت          
مي زند تحت فشار بوده است. هم 
از سوي جامعه جهـانـي و هـم از          
سوي جنبش وسيع عليه اعدام در 
ايران. تالش جـمـهـوري اسـالمـي           
براي تعديـل بـه اصـالح قـانـونـي             
مجازات متهمين مواد مخدر در 
ــن                ــال اي ــب ــنــشــي در ق ــع واک واق
فشارهاست. طـبـق گـزارش عـفـو           

درصـد از       ۵۰بين الملل  بيش از  
در سطـح   ۲۰۱۶اعدامها در سال 

جهان در جمهوري اسالمـي ايـران     
اتــفــاق افــتــاده اســت. جــمــهــوري          
اسالمي بارها از سوي نـهـادهـاي      
مدافع حقوق انسان و جامعه بيـن  
المللي بدليل روند گسترده اعـدام    
ها در ايران مورد اعـتـراض قـرار        
گرفته است. همچنين همکاريهاي 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جـرم  

سازمان ملل با جمهوري اسالمي 
ايران مورد انـتـقـاد سـازمـانـهـاي          
نــظــيــر ديــده بــان حــقــوق بشــر و             
سازمان عـفـو بـيـن الـمـلـل بـوده                 
اســت. ايــن ســازمــانــهــا بــدرســت         
معتقدند که همکاريهاي سازمـان  
مـلـل بــا جـمـهــوري اسـالمـي در               
مقابله با مواد مخدر بايد بدلـيـل   
اعدامهاي فزاينده در ايـران قـطـع      
گردد. شماري از دولتهاي اروپايي 
نظير دانمارک، انگلستان و ايرلند 
به قطع کمـک هـاي مـيـلـيـون هـا              
دالري خود به ايران در ارتباط بـا    
همکاري با دفتر مقابله بـا مـواد       
مخدر و جرم سازمان مـلـل اقـدام      
کردند. اين دولتها اعالم داشتـنـد    
کــه "بــراي مــا روشــن اســت کــه               

هاي ما در دفتر مـقـابلـه بـا          کمک
موادمخدر و جرم سـازمـان مـلـل       
متحد، براي اعـدام قـاچـاقـچـيـان         

شود." بنا    موادمخدر استفاده مي
به يـک اليـحـه مصـوب پـارلـمـان              

هـر گـونـه      ۲۰۱۶اروپا در اکـتـبـر      
کمکي که به اعدام بيشتر مـنـجـر    
شود بايد نفي گردد. اين اليحه از  
کميسيون اروپا مـي خـواهـد هـر           
گونه کمک فني يا همکاري ديـگـر   
به ايران را مشروط به عدم نـقـض     

 حقوق بشر کند.
اما عالوه بر فشـارهـاي بـيـن         
المللي وجود يک جنبش گسـتـرده     
عليه اعدام در ايـران يـک عـامـل           
مهم در به تقال افتـادن جـمـهـوري       
اسالمي براي ايجاد اصالحات در 
قوانين موجود است. اين جنـبـش    
وجوه مختلفي در ايـران دارد. از         
گفتمان و سيع و گسـتـرده عـلـيـه            
ــا اعــتــراضــات            ــتــه ت اعــدام گــرف
خانواده هاي محکومين به اعـدام  
با خـواسـت روشـن لـغـومـجـازات            
اعدام، از جنبش بخشش گرفته تا 
تالش مردم براي رهايي اعـدامـي   
ها به هنگام اجـراي ايـن مـراسـم           
ــراضــات             ــي، از اعــت ضــد انســان
خانواده ها در مـقـابـل زنـدان هـا          
گرفته تا حمـايـت بـخـشـهـايـي از            
مردم از اين تجمعات اعتـراضـي،   
از فعاليت گسترده در شبکه هـاي  

اجتماعي عليه اعـدام گـرفـتـه تـا          
اطــالع رســانــي وســيــع در مــورد         
مــاشــيــن آدمــکــشــي جــمــهــوري         
اسالمي اينها هم  صـورت هـاي         
بروز يک جنبش واحد و بـزرگ در      
ايران هستند کـه جـنـبـش عـلـيـه              
اعدام نام دارد. اين جنبش کـه بـا     
وارد شــدن و حضــور مســتــقــيــم            
خانواده هاي محکومين به اعـدام  
قدم مهمي به جلو برداشـتـه اسـت      
طبعـا مـايـه نـگـرانـي جـمـهـوري                
اسالمي است. بـنـا بـه هـمـه ايـن             
فشارهاست که جمهوري اسـالمـي   
ــاره اي                 ــرش پ ــذي ــه پ ــور ب مــجــب
اصالحات در قوانين موجود شـده  
است تا چهره ديگـري از خـود بـه          

 دست دهد.
آدم کشــي بــه اســم           -چــهــارم

مبارزه با مـواد مـخـدر يـکـي از            
سياستهاي جنايتکارانه جمهـوري  
اســـالمـــي در طـــول ســـالـــهـــاي           
حاکميتش بوده اسـت. امـا بـراي           
همه روشن اسـت کـه اعـدام و يـا             
حتي اعمال مجازاتهاي سـنـگـيـن     
پاسخ مواد مخدر و رواج اعتـيـاد   
در جـامـعـه نـيـسـت. مـعـضـالت               
اجتماعي کـه ريشـه در بـيـکـاري            
ــداري و                   ــر و نـ ــقـ ــرده، فـ ــتـ گسـ
نامطمئني از آينده دارند را نـمـي     
توان با خشونت دولتي پاسخ داد. 
بلکه بايد با بهبود شرايط کـار و      
زندگي شهروندان زمينه هاي رشد 
چنين مصيبتهايي را خشکانـد و    
ــا زمــانــي کــه جــمــهــوري               ايــن ت
ــي             اســالمــي حــاکــم اســت عــمــل
نميشود. تا آنجا که به اعتياد بـه     
مواد مخدر برمي گردد مسئله به 
حاکميت سياسي در جامـعـه گـره      
خورده است. تا وقتي که حکومت 
فقر و فالکت و مصيبـت و مـاتـم        
جمهوري اسالمي در قدرت بـاشـد   
جامعه در مقابل اعتياد به مـواد  
ــود.            ــخــواهــد ب مــخــدر مصــون ن
سرنـگـونـي و نـفـي کـامـل نـظـام                  

 ۱۳ صفحه  
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جمهوري اسالمي يک شرط مهم و 
اساسي در مبارزه جدي و پيـگـيـر    
بر عليه رشد روزافزون اعتيـاد در    

 جامعه است. 
پنجم ـ اعمال مـجـازات بـراي      
جوانان و مردمي که بـه اعـتـيـاد         
کشانده شده انـد نـادرسـت اسـت.         
کساني که  بدليل سـرخـوردگـي و      
افسردگي و نابودي آرزوهايشان و 
احســاس عــدم خــوشــبــخــتــي بــه          
اعتياد کشانده شده انـد و يـا بـه            
دلـــيـــل بـــيـــکـــاري و فـــقـــر بـــه              

خـرده پـاي فـروش مـواد            عامـل    
مخدر تبديل شده اند از قربانـيـان   
جامعه فقر زده و خفقان زده تحت 
حــاکــمــيــت جــمــهــوري اســالمــي         
هستنـد. جـمـهـوري اسـالمـي بـا                
ــک                  ــا ي ــه ــازات آن ــج ــدام و م اع
آدمکشي گسترده را در جـامـعـه        
رواج داده تا هم مردم را مـرعـوب   
کند و هم مسـئـولـيـت مسـتـقـيـم             
خود در تـولـيـد شـرايـطـي کـه بـه               
اعتياد شهروندان منجر مي شـود  
را بپوشاند. يک جامعه سالم علي  
القاعده بايد بتواند از روي آوري       
شــهــرونــدانــش بــه مــواد مــخــدر          
جلوگيري کند و به اين منظور يک 

سري اقدامات پيشگـيـرانـه را در        
دستور خود قرار دهد. فقرزدايـي،   
مبارزه با تـبـعـيـض و نـابـرابـري،            
ــجــاد امــکــانــات رفــاهــي و                 اي
تفريحات سالم و مفـيـد و اطـالع        
رساني و آموزش گسترده از جمله 
اقدامات پيشگيرانه اي اسـت کـه     
مي توانـد زمـيـنـه روي آوري بـه              
مواد مخدر را به درجـات بسـيـار      

 زيادي از ميان بردارد. 
زندگي معتـاديـن بـايـد غـيـر           
جنايي شود. معتادين قـربـانـيـان        
جامعه غير انسانـي هسـتـنـد کـه          
زيــر فشــار غــيــر قــابــل تــحــمــل             
اقتصادي و تبعيضات اجتمـاعـي   
زندگي دشواري داشته اند و بـراي    
کــاســتــن از بــار ايــن فشــارهــاي            
کمرشکن به اعتياد کشـيـده شـده        
اند. اينها انسانهايي هستـنـد کـه       
بيش از هر چيز به کـمـک جـامـعـه        
نياز دارند و نـه سـالخـي تـوسـط            
مــاشــيــن دولــتــي. خــيــلــي ســاده          
جامعه بايد بـه مـعـتـاديـن کـمـک            
کند. فرد معتاد نمي تواند بـطـور    
آني از اعـتـيـاد بـه مـواد مـخـدر              
خالص شود. بايد بجاي تحقيـر و     
شکنجـه و اعـدام کـلـيـنـک هـاي                 
دولــتــي دايــر کــرد تــا نــيــازهــاي           

معتادان بـه مـواد مـخـدر را در               
صورت اعالم آمادگي آنـهـا بـراي      
شرکت در دوره هاي ترک اعـتـيـاد    
برآورده کنند. اگر اين کار کـنـتـرل    
شده و طـبـق بـرنـامـه مشـخـصـي             
صورت بگيرد آنگاه فـرد مـعـتـاد       
نياز ندارد کـه در خـيـابـانـهـا بـه                
گــدايــي کشــيــده شــود، خــانــه و            
کاشانه خود را رها کند و زنـدگـي   
خود را به تـبـاهـي بـکـشـانـد. او               
بعنوان يـک شـهـرونـد شـريـف کـه              
جامعه قدر و ارزشش را مي دانـد  
ديگر طعمه بـانـدهـاي مـافـيـايـي          
قاچاق مواد مخدر نخواهد شـد و    
مي تـوانـد بـه زنـدگـي عـاري از                 
اعتياد برگـردد. در ايـن صـورت           
است که سوداگـران مـواد مـخـدر         
نيز بازار خود را کسـاد خـواهـنـد         
يــافــت و بــدنــبــال بــازار ديــگــري           

 خوهند رفت.
يک رکن ديگر مبارزه با مواد 
مخدر پيگرد و مجازات عامليـن  
تــولــيــد، قــاچــاق و فــروش غــيــر            
قانوني مواد مخدر اسـت. روشـن      
است که از نظر ما مـجـازات ايـن      
جرايم اعـدام نـبـايـد بـاشـد. ولـي               
بطور قـطـع بـه نـابـودي کشـانـدن                
زندگـي مـردم از طـريـق تـولـيـد،                
قاچاق و فروش مواد مخدر بـايـد     
مجازات سنگيني داشتـه بـاشـد.      

اگـر چــه ايــنـجــا هــم بـايــد آيــيــن               
دادرسي و مراحل رسيدگي به جرم 
بر اساس مـوازيـن انسـانـي و بـا              
رعايت کامل حقوق متهم انـجـام     
گيرد. تاکيد مي کنيم که اعـمـال      
چنين مجازاتهايي در همراهي بـا  
اقدامات پيشگـيـرانـه و بـرخـورد          
انساني با معـتـاديـن مـي تـوانـد           
نـتـيــجـه بــخـش بــاشـد وگــرنـه بــه               
تنهايي ثـمـري بـهـمـراه نـخـواهـد               

 داشت.
جمهوري اسالمي رژيم اعدام  

و شکنجه است. اين را هـمـه مـي       
دانند. ولي جمهوري اسالمـي چـه      
از سوي جامعه بين المللي و چـه      
از سوي جنبش وسيع عليه اعـدام    
در ايران در مـنـگـنـه فشـار قـرار             
داشته است و از هميـن رو بـحـث        

ايـجـاد تـعــديـالتــي در مـجــازات            
متهمين مرتبط با  جرائم مـخـدر   
را براه انداخته است. صرفنظـر از     
اينکه سرنوشت اين تغـيـيـرات بـه       
کجا بيانجامد نبايد يک لحظه هم 
جمهوري اسالمي را از زير فشـار    
و اعتراض و مـبـارزه رهـا کـرد.             
حتي اجرايي شدن همين ميزان از 
تعديالت مـنـوط بـه پـافشـاري و            
اعتراض همـه جـانـبـه بـراي لـغـو              
مـجــازات اعــدام اســت. جــنــبــش         
عليه اعدام بايد با اعتماد بنـفـس   
بيشتر و قدرت بيشتر بـه مـبـارزه      
براي لغو مـجـازات اعـدام و هـر             
ــدهــد و              نــوع شــکــنــجــه ادامــه ب
جــمــهــوري اســالمــي را وادار بــه          
عقب نشيني هاي بسيار بـيـشـتـر       

 کند. 

 ۱۲ از  صفحه  

ـيـم بـي رونـق                   ـتـوان را تا آنجـا کـه مـي
سازيم. يک انتخابات بي رونق يـعـنـي     
يک شکست بـراي حـکـومـت و يـک              
پيروزي نسبي براي مردم. و هـرکـس        
ـيـايـد        بعد از چنين شکستي سرکـار ب
ناچار اسـت تـا حـدي کـه چـارچـوب                 
حکومتش اجـازه مـيـدهـد در بـرابـر             
مردم کوتاه بيـايـد. و بـرعـکـس يـک              

نمايش شلوغ و پرچمعيت انتخابـاتـي   
زبان همه جنايتکاران حکومت را در   
برابر مردم دراز تر مـيـکـنـد. ايـن را             
 سالهاست ديده ايم و تجربه کرده ايم. 

ـتـخـابـات          بايد بساط مسـخـره ان
حکومت اسالمي را بهم ريخت و اين 
ــراي                  ــي ب ــه شــکــســت ــمــايــش را ب ن
حکومتيان تبديل کرد. اين بنفع همه  
 ما مردم از هر قشر و طبقه اي است. 

تواند تحـمـل کـنـد! بـه لـيـسـت                 نمي
طوالني مدافعين حقوق کودکـان در    
زندانهاي جمـهـوري اسـالمـي نـگـاه           
کنيد! آتنا دائمي، سـعـيـد شـيـرزاد،         

شناس، ئـاسـو رسـتـمـي،           اميد علي
هـاي        زاده و ... چـهـره            بهنام ابراهيم

شاخص ايـن فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي                
هستند. اسماعيل عـبـدي و دهـهـا            
معلم زنداني و تـبـعـيـدي، بـه جـرم               
دفاع از آموزش رايگان و در دفاع از 
حقوق معلمين که مستقيما بخـشـي   
جدايـي نـاپـذيـر از حـق کـودکـان و                  

آموزان است در زندان و تبعيـد   دانش
 هستند!
بـيـنـيـد کـه از هـنـرمـنـد و                   مي

ورزشکار گرفته تا فعالين سياسي و 
اجتماعي به جـنـبـش دفـاع از حـق              
ــه                  ــان دادن ب ــاي ــراي پ ــان، ب ــودک ک

کشي از نـيـروي کـار کـودکـان،             بهره
بــراي بــازگــردانــدن کــودکــان کــار و          
خيابان به کالسهاي درس با تالـشـي   

غرور آفرين بـا جـمـهـوري اسـالمـي           
 درگيرند.

از دريـا تـا       «به کمپين مـوفـق       
نگاه کنيد؛ چيزي حدود سـي    » دريا

نهاد مدافع حقوق کودکان در سراسر 
ايران، اين کمپين را مشتاقـانـه روي     

احــمــد  «دوش خــود گــرفــتــنــد.               
شـجـاعـانـه بـا طـي           » فـرد    شعبانـي 

مسيري چند هزار کـيـلـومـتـري، بـا           
شکستن رکورد جهاني، شهر به شهر 
رکاب زد، دويد، شنا کرد و همه جـا  

اي    با برافراشتـن الـغـاي کـار حـرفـه            
کودکان با اشتياق مـورد اسـتـقـبـال          
صف بزرگي از فعالـيـن اجـتـمـاعـي         
روبرو گرديد. يا آن کـوهـنـوردي کـه          
براي فتح قله هيـمـالـيـا دارد تـالش          

کند، اين افتخار را به لغو فـوري     مي
کـنـد. ايـن          کار کودکـان هـديـه مـي        

وجدان بيدار و آگاه جامعه اسـت کـه     
ها به خط شـده   پشت سر اين فعاليت

است. جنبش دفاع از حـق کـودکـان         
 علني و آشکار به خيابان آمده است!

اين جنبش، بـه مـدد سـالـهـاي            
متمادي مبارزه و تالشِ بي وقفه بـا    
عبور از همه موانعي کـه جـمـهـوري       
اســالمــي ايــجــاد کــرد، مــرزهــاي           
ممنوعه را به هـم زد و مـطـالـبـات            
خود را به بستر اصلـي اعـتـراضـات       
جامعه رساند. امروز، بـي حـقـوقـي          
کودکان يک کيفرخـواسـت صـريـح و         
روشن جامعه ما عليه مسببـيـن آن     

اي کـودکـان، فـقـط            است. کار حرفه 
استثمار نيروي کار کودکان نيـسـت!   

آشــکــار جــهــان         ايــن يــک بــربــريــت        
داري عليه حرمت و کـرامـت    سرمايه

ــي از                    ــکــ ــت. يــ ــي اســ ــانــ انســ
هـاي     بـارتـريـن بـي حـقـوقـي              مشقت

 کودکان است. 
دعوا دقيـقـا از ايـن جـا شـروع              

شود؛ مـجـبـور کـردن دولـت بـه                مي
پذيرش مسئوليت و تأمين معيشت 
زندگي کـودکـان جـدا از وضـعـيـت               
اقتصادي خانوداه، تأمين آموزش و   
پرورش رايـگـان و اجـبـاري بـا يـک                 
استاندارد واحد براي همه کـودکـان،     
اين جنگي تمام عيار با منافع ضـد    

انساني جمهوري اسالمي بـا کـودک     
سـتــيــزي  أشــکــار آن بــا ســيــاســت            
خصوصـي سـازي و کـااليـي کـردن              
آموزش و پرورش، با سـازمـان دادن     
اعتراضات همين نهادها خود را بـه    
بستر اصلي جامعه رسانده و مقابـل  

آن       فقر تحميلي و رياضت اقتصادي 
 صف آرايي کرده است. 

همين نهادها توجه جامعه را به 
مبارزه عـلـيـه ازدواج کـودکـان، بـه             
مبارزه عليه دست درازي مذهب در   
زندگي کودکان، به ازدواج کـودکـان،   
به ممکن بـودن يـک زنـدگـي شـاد،              
ايمن و خـالق بـراي کـودکـان جـلـب             

اند. اين مطالـبـات حـاال رنـگ          کرده
اجـتـمـاعـي بـخـود گـرفــتـه اسـت و                  

اش ادامـه   تواند محکم به مبارزه مي
 دهد.

جامعه با تالش اجتمـاعـي ايـن      
نهادها دريـافـتـه اسـت، بـزرگـتـريـن             
دشمن و خطري که کودکان را تهديـد  

کند، خـود جـمـهـوري اسـالمـي              مي
است. کودکان دشـمـنـي بـزرگـتـر از            

 جمهوري اسالمي ندارند!

بستن دفاتـر جـمـعـيـت دفـاع و             
دوستدارن حقوق کودکان در تهران و   
تبريز نشانه آشکار ضديت بـنـيـادي      
ــن               ــي ــم ــا ه ــهــوري اســالمــي ب جــم

 هاست. پيشروي
مبارزه براي حقوق کـودکـان، بـا      
بستن اين دفاتر نه تعـطـيـل خـواهـد        
شد، نه از تـکـاپـو خـواهـد ايسـتـاد!            
برعکس اين نشـانـه درجـه نـفـوذ و              
قدرت اين تشکلهاست. با پيـوسـتـن     
هر چه بيشتر به نهادهايي چون دفتر 
جمعيت دفاع، بايد اين صـف دفـاع       
از کرامت انساني را تقويت کرد. بـا     
تمام قدرت بايـد از ايـن نـهـادهـا و              
فعالين آن دفاع کرد. حمايت مالي و 
تدارکاتي امکـانـات فـعـالـيـت ايـن            

 نهادها را بايد هرچه بيشتر کرد. 
اين را جامعه دارد بـا واکـنـش          

دهد.  حمايتي خود آشکارا نشان مي
جمهوري اسالمي را با ااين حرکـات  
مذبوحانه خود را بيـشـت راز پـيـش         

کند و مـجـبـور بـه عـقـب                رسوا مي
هاي تاريخي بشتري خـواهـد      نشيني

 شد.

 ۶ از  صفحه  

�دن �2	ده	� &�ا�M �-�ق 
�د6  N�DO ی�ا&�نO 

�ن ��
... :1&Pا� QD8& 1+�-� 1 و�	K+  

 ۲ از  صفحه  
 �	زهG در �	ر5IK& 7' ا��J	�	ت 



 14 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۸ انترناسيونال 

 

اين روزها تعـداد کسـانـي کـه در           
روزهاي تعطيل آخر هفته به کـوه هـاي     
شمال تهران مـي رونـد بـيـشـتـر شـده                
است. شايد به خاطر آن که بهـار اسـت      
و هوا گرمتر شده است. پس طـبـيـعـي     
است که مردم بيشتري بـراي ورزش و        
تفريح و هواخوري به کوه ها بروند. اما  

 اين همه ي ماجرا نيست.  
اگر يک صبح زود به کوه بروي و با 
دقت بيشتري نگاه کـنـي، عـده اي را          
مي بيني که در دامـنـه هـا و شـيـب              
هاي تند و ماليم و در سـنـگـالخ هـا،       
خم و راست مـي شـونـد و يـک يـا دو                
ساعت بعد، با يک يـا دو گـونـي روي          
دوش، از کوه پـايـيـن مـي آيـنـد و در               
پائين، آنجا که مـردم از کـوه بـر مـي             

گردند، بساط پهن مي کنند و ريـواس  
ها و سبزي هاي کوهي و آويشـن مـي     

 فروشند.
در روزهاي غـيـرتـعـطـيـل هـم در            
ايستگاه هـاي اتـوبـوس، مـتـرو و در              
بسياري از ميدان هاي شهر، مـردان و    
زناني را مي بـيـنـي کـه سـبـزي هـاي              
کوهي مي فروشند. سال ها قبل فقـط   
ـقـالب،          در ميدان تجريش و مـيـدان ان
عده اي ريواس و سـبـزي کـوهـي مـي          
فروختند، اما امروزه در بيشتر ميـدان  
ها اين کار به يکي از فـعـالـيـت هـاي          

 دستفروشان تبديل شده است.
هرچه اخراج ها و بـيـکـاري هـا و           
ـه تـعـداد          گراني ها بيشتر مي شـود، ب
اين کارگران فصلي اضافه مـي شـود.     

مردان و زناني که دستشان از همه جـا    
ـقـدر پـول                   کوتاه مـي شـود و حـتـي آن
ندارند که آدامس و بادکنک و لـواشـک     
و جوراب و خـرد و پـرت هـاي ديـگـر              
بخرند و در اتوبـوس هـا و قـطـارهـاي            
ـقـمـه            مترو و چهارراه ها بفـروشـنـد و ل
ـه     ناني به خانه ببرند، ناچار مي شوند ب
کوه بزنـنـد و سـبـزي هـاي کـوهـي را                  

 بکنند و بفروشند.
بيمه بيکاري براي همه افراد آماده 
به کار اعم از زن و مرد، درمان رايگان 
براي همه و تـحـصـيـل رايـگـان بـراي                
ـه اي مـا مـردم              فرزندان ما حقوق پـاي
است. اين خواستها بندهاي قطعنـامـه   

 هاي ما خواهد بود.
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تناقضات ساختاري و سـيـاسـي،        
سرتاپاي رژيم را فراگرفته است. شوراي  

نـفـر کـه بـه            ۱۶۳۶ نگهبان، از ميان   
صــورت فلــه اي بــراي کــانــديــداتــوري          
دوازدهمين دوره ي رياسـت جـمـهـوري       

نفـر را بـه        ۱۶۳۰ ثبت نام کرده بودند، 
نفر  ۶ صورت قله اي حذف کرده و تنها 

را تايـيـد کـرده اسـت. يـعـنـي بـقـيـه،                    
 ۶ صالحيت نداشته اند. انگار که ايـن      

 نفر، صالحيت دارند!
نفر، بيشتـر   ۶ کيست که نداند اين 

ـات ايـن        ـاي از بقيه ي کانديداها، در جـن
 سال دست داشته اند.  ۳۸ رژيم در طول 

از سوي ديگر در ميان آن هـا کـه         
صالحيتشان از سوي شوراي نگـهـبـان    
رد شده است، رئيس جمـهـور سـابـق و         
ـايـه و       وزير و معاون وزير و مدير بلنـدپ
دبــيــر و عضــو مــجــمــع تشــخــيــص            

مصلحت نـظـام ديـده مـي شـونـد. از                
غــرضــي وزيــرنــفــت و وزيــر پســت و             
ـا مـحـمـد                    ـلـفـن گـرفـتـه ت تلگراف و ت
هاشمي رفسنجاني رئيس اسبق صـدا    
و سيما تامحسن رضايي دبير دايـمـي     
ـا             مجمع تشخيص مصـلـحـت نـظـام ت
احمدي نژاد رئيس جمهـور دو دوره ي        

 پياپي پيشين.
ـا       شوراي نگهبان رژيم بحران زده ب
اين رد صالحيت اخيرش، بيشتر از هر 
زمان ديگري مضحکه ي انتخابات را   
ـا    به نمايش گذاشته و نشان داد که سـرت
 پاي اين رژيم از تناقض موج مي زند.

معلوم نيست سران نظـام چـگـونـه       
ـاسـخ         مي خواهند به اين تـنـاقضـات پ

 دهند؟
ـا مـحـسـن               مردم مي پـرسـنـد؛ آي
رضايي و احمدي نژاد پـس از ايـن رد           

صالحيت، هـمـچـنـان دبـيـر و عضـو              
 مجمع تشخيص نظام خواهند بود؟!

مردم مي پرسند؛ چگـونـه افـرادي      
که صالحيت شان از سوي مصـلـحـت      
انديشان نظـام زيـر سـوال رفـتـه، سـال               
هاست که دارنـد مصـلـحـت نـظـام را               

 تشخيص مي دهند؟!
واقعـا کـه خـنـده دار اسـت. ايـن                  
مضحکه و خيمه شب بازي انتخابات، 
ـاريـخ و در هـيـچ                      در هـيـچ بـرهـه از ت

 کشوري ديده نمي شود.
مردم، سال هاست که بـه روشـنـي      
دانسته اند که ايـن رژيـم مشـروعـيـت            
مردمي ندارد و روي دريايي از خـون و    
روي فرش سياهي از دروغ و دزدي و           
تبهکاري ايسـتـاده اسـت و بـه جـايـي               

ـا انـقـالب            رسيده است که عنـقـريـب    ب
 مردم سرنگون خواهد شد. 
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شکـل هـاي اعـتـراضـات  کـارگـران                
برخاسته از زندگي اجتماعي آنهاست. 
اين طور نيست که اراده گرايانه بـاشـد   
و مثالً يک تشکل بخواهد به مـيـل و     
اراده خود مراسم روز جهاني کارگر را   
برگزار کند و اگر هم برگزار کرد، حتما 
و لزوما بـه اهـدافـش رسـيـده اسـت.               
شکل هاي برگزاري اجتماعي اين روز 
ـقـا از دل               ـي و يا هر مراسم ديـگـر، دق
شرايط مبارزه بيرون مي آيد. در سـال   
گذشته، کارگران هپکو و روغن نباتي 

و چند کارخانه ديگر، در اعتـراض بـه     
وضعيت دستمزد و مـعـيـشـت خـود            
اعتصاب و تجمع کردنـد و حـتـي در          
مواقعي هم به خيابان آمدند. ويـژگـي    
حرکت هاي اين کارگران اين بـوده کـه     
با خانواده هايشان به خيابان آمدنـد و    
يا جلوي استانداري و يا اداره کار و يـا  
مجلس تجمع کردند. و ايـن يـکـي از         
راه هاي اجتماعي شدن اعتراضات و   
مبارزات کارگـري اسـت. حـرف ايـن            
است که در اول ماه مـه امسـال مـي          

ـفـاده کـرد و             توان از همين شيـوه اسـت
کارگران هـمـراه هـمـسـر و فـرزنـد در                
مراسمي کـه بـرگـزار خـواهـنـد کـرد،              

 شرکت کنند.
اين شيوه، به کارگر امکان ميدهد که 
در قامتي اجتماعي و قدرتمند ظاهـر  
شود، امنيت مراسم ها نيـز در بـرابـر        
 تعرضات حکومت باالتر خواهد بود. 
ـنـد        بايد ديد کارگران چگونه مـي تـوان

 اين شکل از حضور را تجربه کنند؟

 �� ا��	!ی" ! 
��را �زاد ��د! �   �	ی

اسماعيل عبدي چهره سرشناس 
فعالين معلمان از آبان سال گـذشـتـه      
در زندان به سر ميبرد و به شش سال 
زندان محکوم شده است. جرم عبدي  
دفاع از مطالبات بحق مـعـلـمـان و         
کارگران و تالش براي متشکل کردن 
ـيـه اي         ـيـان معلمان است. عبدي در ب
اعـالم کـرده اسـت کـه از روز دهــم                 
ارديبهشت، سالروز بيانيـه مشـتـرک      
او و جـــعـــفـــر عـــظـــيـــم زاده، در                
همبستگي با معلمان و کـارگـران و       
در اعتراض به صدور احکام امنيتي 
ـفـي              براي فعالين تشـکـل هـاي صـن
معلمان و کارگران و بـا درخـواسـت          
صريح خروج روند پيگيري پرونـده او    
از حالت امنيتي به عادي از تـاريـخ       
دهم ارديبهشت دست به اعـتـصـاب      
غذا خواهد زد. با گستـرش مـبـارزه       
براي آزادي اسماعيل عـبـدي کـاري        
کنيم که او مجبور به اعتصاب غـذا  

 نشود. 
ـيـانــيـه اي کـه اســمـاعـيــل                در ب
عبدي به اين مناسبت منتشر کـرده    

هـاي نـجـومـي مـديـران،              به "حـقـوق   
ـقـه از صـنـدوق             دزدي هـاي بـي     سـاب

هـاي     انضباطي ذخيره فرهنگيان، بي
هــاي    مــالــي گســتــرده در تــعــاونــي        

ـبـعـيـض در              مصرف فرهـنـگـيـان، ت
ها، عدم تخصيص حقوق و    استخدام

تـوجـهـي بـه          دستمزد شـايسـتـه، بـي      
معيشت و منزلت بازنشـسـتـگـان و       

ـتـدريـس،       مشکالت معلمـان حـق     ال
ـيـروهـاي          پيماني، پيش دبستانـي و ن

آزاد، رشد بي سابقه کودکان بازمانده 
از تحصيل و افزايش تعداد کـودکـان   
ـيـن     کار، پايين آمدن سن فحشا، پـاي
آمدن سنِ اعتياد و کشيـده شـدن آن       
ـتــوازن                ــامـ ــع ن ــدارس، تــوزي ــه م ب
امکانات، نابرابري در حقـوق دانـش     
آموزان بـا ايـجـاد مـدارس خـاص،              
پــولــي ســازي آمــوزش و پــرورش،           

ويـژه در       فرسودگي ابنيه مـدارس بـه    
حاشيه شهـرهـا و مـنـاطـق مـرزي،             

زدگـي مـحـتـواي کـتـب              ايدئـولـوژي  
ــي کــردن فضــاي             درســي، امــنــيــت
آموزش و پرورش، عدم اجراي کامل 
نظام هماهنگ پرداخت و..."، اشـاره    

 کرده و از جمله سوال کرده است: 

آيا اعـتـراض بـه دزدي و غـارت              -
ويژه صندوق ذخيره  اموال عمومي به

 فرهنگيان جرم است؟ 
روي مـعـلـمـان در پـارک،           آيا پياده -

 زننده امنيت ملي است؟  برهم 
ـفـي و       - آيا عضويت در تشکل صـن

 تجمع جرم است؟  برگزاري
و سـوال مـا ايـن اسـت کـه چـه                 
کسي مجرم است؟ اسماعيل عبـدي  
و تعداد قابل توجهي از کـارگـران و         
معلمان و ديگر فعالين اجتماعي که 
براي تحقق خواست هـاي انسـانـي و        
عادالنه شان دست به مبارزه زده انـد  
يا حکومت و مقامات و سـيـاسـت        
قضايي و ساير ارگانهايـي کـه بـراي        
اين فعالين پرونده ميسازند و آنها را   

 به زندان مي اندازند؟ 
اسماعيل عبدي و ساير فعاليـن  
سياسي و اجتماعي بايد فـورا و بـي       
قيد و شـرط آزاد شـونـد. مـا هـمـه                
معلمان اعم از شاغل و بازنشـسـتـه،    
کليه کارگران و تشکل هاي کارگـري  
و کليه تشکل ها و نهادهاي پيـشـرو   
و آزاديخواه در ايران و کليه سـازمـان   
هاي کارگري و سازمان هاي مـدافـع   
حـقــوق انســان در سـطــح جــهــان را             
فراميخوانيم بـا کـارزاري گسـتـرده،         
ـيـد و                  خواهان آزادي فـوري و بـي ق
ـيــه                   ـل شـرط اسـمـاعـيـل عـبـدي و ک
زندانيان سياسي و فعالين کارگري و   
اجتماعي شوند. کليه پرونـده هـايـي       
که عليه فعالين کارگري و معلمان و 
ساير فعالين اجتماعي ايجاد شـده و    
از جمله پرونده دهها فعال اعتصـاب  
در بافق و چادرملو و سـايـر مـراکـز           
کارگري بايـد بـدور ريـخـتـه شـود و               
آزادي تشکل و اعـتـصـاب و آزادي          
بيان و عقيده به رسـمـيـت شـنـاخـتـه          
شود. در آستانه روز جهـانـي کـارگـر        
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسـي،  
عليه امنيتي کـردن اعـتـراضـات و           
دفـاع از حــق تشـکــل را گســتــرش             

 دهيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريل  ۲۴ ، ۱۳۹۶ ارديبهشت  ۴ 

 ۲۰۱۷   
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کارفرمايي همـچـون خـانـه کـارگـر و             
شوراهاي اسالمي کار و ...، تشـکـل      
ـنـد و       هاي واقعي كارگران ايران نيسـت
نبايد از جانب سنديکاها و اتـحـاديـه      
هاي کـارگـري جـهـانـي بـه رسـمـيـت                
شــنــاخــتــه شــونــد. مــا بــه رســمــيــت            
شناختن تشـكـل هـايـي چـون خـانـه                
كـارگــر، شــوراهـاي اسـالمــي كــار و            
مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران 
ـيـن          و ... را در تشکل ها و مجامـع ب

 المللي کارگري محكوم مي کنيم.
كار كودكان بايد ممنوع اعـالم   -۱۳ 

ــان جــدا                     ــه ي كــودك ــردد و هــم گ
ازموقعيت اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي           
والدين و نوع جنسـيـت و وابسـتـگـي          
هاي ملي، نژادي، مذهبي و ... بـايـد      

ـلـي و آمـوزشـي،           از امكانات تحصـي
رفاهي و بهـداشـتـي رايـگـان و بـرابـر              

 برخوردار باشند.
مــا خــواهــان رفــع هــر گــونــه              -۱۴ 

ـتـي نسـبـت بـه                    تبعيـض و بـي عـدال
كارگران مـهـاجـر در ايـران از جـملـه               
ـيـز سـايـر                كارگران مهاجر افـغـان و ن
كارگران مهاجردر سراسر جـهـان مـي      

 باشيم .
ما به همراه عموم كارگران ايران  -۱۵ 

و جهان، سياست هاي مداخله گرانـه،  
جنگ افـروزانـه و تـجـاوز كـارانـه از                 
ـيـه           جانب هر دولت متـجـاوزي را عـل
مــردم كشــورهــا مــحــكــوم نــمــوده و          
خواهان برقراري صلح، امنيت، رفاه و 
پيشرفت براي تـمـامـي مـردم ايـران،            

 منطقه و جهان هستيم .
ما کارگران خواهان تحقق کليه  -۱۶ 

حقوق و مطالبات معلمان، پرستـاران  

و کليه کارگران هستيم و آزادي بـدون      
قيد و شرط فعالين دلسوز زنداني اين 

 بخش از طبقه کارگر را خواستاريم. 
اول ماه مه، روز جهاني كـارگـر      -۱۷ 

بايد تعطيل رسمي اعـالم شـده و در           
تقويم رسمي كشور گنجانده شود. ما  
خواهان لغو هرگونـه مـحـدوديـت در         
بــرگــزاري مــراســم ايــن روز جــهــانــي           

 هستيم .
 کارگران جهان متحد شويد!

سـنـديــکـاي کــارگـران شــرکـت واحــد            
 اتوبوسراني تهران و حومه

 -سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد  

 تشکل هاي کارگري
 ۹۶ يازده ارديبهشت 

 ۸ از صفحه  

دفاع نويسندگان از مـنـافـع کـارگـران        
ــافــع خــودشــان اســت؛              دفــاع از مــن

ـبـانـي کـارگـران از               همچنان ـي که پشـت
ــان حــمــايــت از حــق آزاد                 آزادي بــي

شان است ... اول مـاه مـه روز          زيستن
گـري        جهاني کارگر روز جشن و جـلـوه  

ي اجتمـاعـي اسـت       پرشمارترين طبقه
کــه گــرچــه ســازنــدگــان ثــروت هــاي           

تريننـد. هـم       جهانند، خود اما بي بهره
از ايــن نــقــش و جــايــگــاه اســت کــه              

ي زيبا کردن جهان بـا آزادي و       انديشه
ي اجتماع  خيزد. در پهنه  عدالت برمي

نويسندگان و پديدآورندگان فرهـنـگـي    
نيـز زيسـت و سـرنـوشـتـي هـمـچـون                  
کارگران دارند. گرهگاه همسرنوشتـي   
نويسندگان و کارگران فقط شهرونـدي  

ـلـکـه            در جامعه ـيـسـت ب اي مشترک ن
تر دارد: تا آنـجـا کـه          پيوندهايي جدي

هـاي خـود        نويسندگان در ازاء نوشتـه 
ـنـد            مزد مي گيرند، مـزدبـرانـي هسـت

ــران در              ــگــي هــمــچــون ديــگــر مــزدب
چهارچوب مناسبات موجود. به ايـن     

هـا هـر سـال         معنا هنگامي که دولت
ـيـن            حداقل دستمزد کـارگـران را تـعـي

کنند، بر خالف ظاهر امر، ميزان  مي
برخورداري نويسندگان از زنـدگـي را         

ـيـهـوده          نيز رقم مي ـتـظـار ب اي    زنند. ان
است که دستمزد کارگران جامعه چند 
بار زير خط فقر "توشيح" شود؛ آنـگـاه       

کســانــي کــه بــا کــار فــکــري گــذران             
کنند بتوانند از شـرايـط بـهـتـري             مي

برخوردار باشند. حق بـرخـورداري مـا       
نويسندگان از امکانات زندگي را نيـز  

زننـد کـه حـداقـل          همان زمان رقم مي
ـنـد. هـيـچ            دستمزد را اعـالم مـي     کـن

هـا را از هـم          ديوار ستبري اين عرصه
ي توهمي نيز  کند و هيچ پرده جدا نمي

نــبــايــد چــنــيــن کــنــد. مــحــرومــيــت           
ــات              ــاســب ــدگــان چــه در مــن نــويســن

هااز آن  اقتصادي و چه در ديگر زمينه
ي اجتماعي  روست که بزرگترين طبقه

بهره از حقوق و نابـرخـوردار    جامعه بي
است. بنا بر اين دفاع نويسـنـدگـان از       
مــنــافــع کــارگــران دفــاع از مــنــافــع           

که پشتيبانـي   خودشان است؛ همچنان
قشرهاي ديگر از جـملـه کـارگـران از           
آزادي بيان و ستيز با سانسور حمايـت  

 شان است. از حق آزاد زيستن
در ايــران بــه مــوازات فــرو کــاســتــن             

ي سطح معيشت کـارگـران از        وقفه بي
هـا بـه خــط فــقـر و از                 خـط حـداقــل    

ـقـا کـه سـرمـنـشـا             مسکنت به خط ب
ـبـاهـي        بسياري از رنج هـاسـت،      ها و ت

ـيـز شـدت و گسـتـرش                 مقابله با آن ن
است. در يـکـي دو سـال اخـيـر               يافته

ـبـوده اسـت کـه                   تقريبـا هـيـچ روزي ن
ـلـف بـراي              کارگران بخـش  هـاي مـخـت

ـبـات          دستيابي به خواسته ها و مـطـال

ـيـامـده و بـا              معوق خود به خيـابـان ن
سـازي و شـالقِ          بگير و ببند و پـرونـده  

حاکميت روبرو نشده باشند؛ از اين رو   
هـيـچ حصـر و         خواست آزادي بيان بي

ي اشکـال سـانسـور       استثنا و لغو همه
فقط امر نويسندگان نيست بلـکـه بـه      
کارگران نيز مربوط است تا ديگـر بـه     
صــرف بــيــان اعــتــراض، پــيــگــيــري          

ها و ايجاد تشکل محاکمه و    خواست
 زنداني نشوند.

روز اول مـاه مـه تــجـلـي جـهـانـي و                    
تاريخي همبستگـي مـيـان مـزدبـران          
است؛ يادآور تاريخي است سراسر حق 

 خواهي و عدالت جويي.
کانون نويسندگان ايران اول ماه مه را   
به کارگران ايـران و جـهـان شـادبـاش              

ي    گـويـد و خـواهـان آزادي هـمـه               مي
فــعــاالن کــارگــري و نــويســنــدگــان و          

نگاران در بند و ديگر زندانيان  روزنامه
ـيـدتـي اسـت؛ خـواهـان             سياسي و عـق

ـتـي           مختومه شدن پرونـده  ـي هـاي امـن
گشـــوده شـــده بـــراي کـــارگـــران و                
نويسندگاني است کـه "جـرمـي" جـز             
بيان اعتراض و کوشش براي رسـيـدن     

 به حق خود ندارند.
 کانون نويسندگان ايران

 ۹۶ ٣ ۱ ارديبهشت    ۷ 
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ـه نـيـمـه        هواپيماهاي جنگي ترکي

 ۲۵ ارديـبـهـشـت (          ۵ شب سه شنبه   
آوريل) مناطق شنگال در کـردسـتـان       
ـه       عراق و مناطقي از کردستـان سـوري
در شمال شرقي اين کشور را بـمـبـاران    
ـفـر       کردند. در اثر اين بمبارانها دهها ن
از افراد مسلح ي.پ.گ و پ.ک.ک در     
ـه و         کردستان عراق و کردستـان سـوري
تعدادي از مردم ساکن ايـن مـنـاطـق         

 کشته و زخمي شدند. 
طبق اخبار منتشر شـده در ايـن         

فروند جـت جـنـگـي          ۲۵ بمبارانها که 
ارتش ترکيه در آن شـرکـت داشـتـنـد،          

ـه و        ۲۰ حداقل  نفر از کردستان سـوري
نفر از کردستان عراق کشته و دهها  ۸ 

 نفر زخمي شده اند.  
طبق اطالعيه ارتش ترکيه هـدف  
اين حمالت، پ.ک.ک و ي پ گ بـوده    
اســت، امــا اشــتــبــاهــا يــک پــايــگــاه           
نيروهاي مسـلـح بـارزانـي هـم مـورد             

ـفـر از آنـهـا            ۱۵ هدف قرار گرفته و      ن
کشته و زخمـي شـدنـد. فـرمـانـدهـان             
ارتش ترکيه تاکيد کـرده انـد کـه ايـن           
حمالت با اطالع قبلي بارزاني انـجـام   
ــکــه احــزاب                 ــي شــده اســت. در حــال
مختلف در کـردسـتـان عـراق دولـت              
ترکيه را محکوم کرده اند، بارزاني پ   
ک ک را مقصر بمباران شنگال توسـط  
ــي کــرده و                دولــت اردوغــان مــعــرف
ـه          درمورد حمله به ي پ گ در سـوري
نــيــز ســکــوت کــرده اســت. در واقــع             
بمباران شنگال و پايـگـاه هـاي ي پ          

 -گ يک تـوطـئـه مشـتـرک اردوغـان            

 بارزاني است.  
ـه            اين حمالت تـروريسـتـي شـبـان
ارتش تـرکـيـه اولـيـن اقـدام گسـتـرده                 
اردوغان بعد از رفراندوم اخيـر تـرکـيـه       
است که دست اين ديکتاتور اسالمـي  
را باز گذاشته است که ابعاد جنايتـش  
را گسـتـرش بـدهـد. بـدون شـک اگــر                  
اعتراضات مردم نـتـوانـد اردوغـان و         
ـه            دولتش را مهار کـنـد، دولـت تـرکـي
دست به جنايات بسيار بـيـشـتـري در       
منطقه خواهد زد. هـدف اردوغـان از        
يکطرف کـنـد کـردن رونـد شـکـسـت              
داعـش و از طـرف ديـگــر تـحــکـيــم                
ـه بـدنـبـال                  موقعيت خـود در مـنـطـق

 شکست داعش است.  
ـه دولــت               مـا اقـدام جـنــايـتـکـاران
ترکيه و همراهي بارزاني بـا سـيـاسـت       
اردوغان در ايـن جـنـايـت را شـديـدا                 
محکوم ميکنيم. ما مردم آزاديخـواه   
جهان را فراميخوانيم کـه در مـقـابـل           
توحش افسار گسيخته دولت تـرکـيـه      
بايستند و از مبارزات مـردم تـرکـيـه         
علـيـه اردوغـان و دولـتـش حـمـايـت                 
کنند. ما مردم آزاديخواه در کردستان  
ــيــه                 ـل ــم عـ ــي ــخــوان ــرامــي عــراق را ف
سـيــاســتــهــاي حـزب بــارزانــي و کــل            
ـلـيـمـي بـر              وضعيتي که حـکـومـت اق
ـه        ـه ب مردم تحميل کرده است قاطـعـان

 ميدان بيايند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريـل     ۲۶ ،   ۱۳۹۶ ارديـبـهـشـت        ۶ 

 ۲۰۱۷ 

کارگران ايران و جهان شادباش گفته و 
ي فعاالن کارگري  خواستار آزادي همه

نگاران در بنـد   و نويسندگان و روزنامه
و ديگر زندانيان سياسي و عـقـيـدتـي       
اســت؛ خــواهــان مــخــتــومــه شــدن             

هاي امنيتي گشوده شـده بـراي      پرونده
کارگران و نـويسـنـدگـانـي اسـت کـه                
"جرمي" جز بيان اعتراض و کـوشـش       
براي رسيدن به حق خود نـدارنـد. شـده       

 است.  
قطعنامه ها و بيانيه کـارگـران و       

نهادهايي چون کـانـون نـويسـنـدگـان،         
بطور واقعي صـداي اعـتـراض هـمـه            
کارگران و کل جامعه و بـيـان کـنـنـده        
خواستهـايشـان اسـت. يـک خصـلـت              
مهم قطعنامه ها و بيانيه هايي که به 
مناسبت روز جهاني کـارگـر انـتـشـار        
مي يابد، فراگير بودن آنست که بطـور  
ـفـرمـي بـراي مـبـارزات                واقعـي پـالت
ــف                   ــت. صـ ــردم اسـ ــد مـ ــحـ ــتـ مـ
اعتراضاتـمـان را حـول خـواسـتـهـاي              
سراسري قـطـعـنـامـه هـاي مشـتـرک             

 کارگران متحد کنيم.

 ۶ از  صفحه  
 ...'

	ر��ان در ه;�' ا�  



 16 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۸ انترناسيونال 

 

  �(��
	ر��ان در O	رY 6ی��9 
�ج �' ا��- 	ل اول &' ر 
 اول مه روز جهاني کارگري گرامي باد 

ماه مه بـه  ۱ به رسم و سنت هر ساله جمعه هفته قبل از 
ـبـهـشـت روز جـهـانـي کـارگـر                   ۱۱ پاس گراميداشـت     اردي

صـبـح      ۹ مراسمي در پارک جهان نـمـاي کـرج در سـاعـت              
ـيـن تشـکـلـهـاي                  برگزار شد. در اين تجمع تعـدادي از فـعـال
ـبـرز،              ـقـاشـان ال کارگري از جمله اتحاديه آزاد، سنـديـکـاي ن
کارگران ساختماني مريوان و فعالني از کانون نـويسـنـدگـان     

 ٦ ايران شرکت داشتند. در اين مراسم قطعنـامـه مشـتـرک         
تشکل کارگري توسط پروين محمدي خوانده شد. بدنبال آن  
قطعنامه هاي ديگري نيز که توسط تشکل هـاي کـارگـري      

منتشر شده است قرائت گرديد. مراسم با شعر و سـرود بـا          
 هم خواني تمام کارگران به پايان رسيد. 

تجمع کنندگان سپس به کارگران کوهنورد ايران خودرو 
که در حسن آباد کرج بودند پيوستند و دسـتـه جـمـعـي بـه               
خواندن شعر و سرود و به رقص و شادي پرداختند و با سرود 

 انترناسيونال مراسم را پايان دادند. 
ـنـد روز دوازدهـم             ـت حاضرين در اين تجمع تصميم گـرف
ارديبهشت به مناسبت روز جهاني کارگر همراه با معلـمـان   

 در مقابل مجلس تجمع کنند. 
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ارديهبشت جمـعـي از      ۸ امروز جمعه 
زنان و مـردان کـارگـر و تـعـدادي از                  
ـتـه                فعالين کارگري از جـملـه از کـمـي
هـمـاهـنــگـي بـراي کـمـک بــه ايـجــاد                 
تشکلهاي کـارگـري و اتـحـاديـه ازاد              

در خيابان   کارگران ايران با راهپيمايي
هاي اين شهر به استقبال روز جـهـانـي      

  کارگر رفتند. 
طبق گزارشي که کميته هـمـاهـنـگـي        
بـراي ايــجـاد تشـکـل هـاي کـارگــري               
منتشر کرده اين راهپيمايي از ميـدان  
گاز شهر سنندج شروع شد و تا ميدان 
کوزه به شـان ادامـه يـافـت. در طـول               
مسير راهپيمايي صدها کارت پستال 

ـيـه     به مناسبت اول مه و همچنين بيـان
و قطعنامه اول ماه مـه کـه از طـرف            
چند تشکل کارگري منتشر شـده بـود     
در ميان حاضرين توزيع شد که مـورد  

استقبال گرم جمعيت قرارگرفت. چـنـد    
خودرو از نيروهاي امنيتي و دهها نفر 
از ماموران اداره اطـالعـات در طـول        
مســيــر حضــور داشــتــنــد. يــکــي از            
نيروهاي لباس شخصي قصد اخالل و 
ـنـد گـان       دستگيري يکي از شركت كن
در مراسم را داشت کـه بـا مـقـاومـت          
حــاضــريــن روبــرو شــد و مــوفــق بــه              
دستگيري او نشد. ايـن هـمـايـش در            

شده با نظمي خاص و در  مسير تعيين
ميان شور و شوق حاضرين و کف زدن 

 ها به پايان رسيد. 
ـيـسـت کـارگـري ايـران بـه               حزب کمون
شرکت کنندگـان در ايـن مـراسـم هـا              
درود ميفرستد و کارگران و مردم آزاده 
در سراسر کشور را فراميخواند هرچـه  
گسترده به استقبال اول مه روز جهانـي  

  کارگر بروند.

اول مه فرا ميرسد و رهبران کـارگـري   
سخن ميگويد. محمود صـالـحـي و       
ـلـي از چـهـره هـاي                  عثمان اسـمـاعـي
شناخته شده کارگري در شـهـر سـقـز           
کارگران را به بـرگـزاري يـک اول مـه             
قدرتمند فرا خوانده اند. در گفتـگـوي    
سايت اتحاد با محمود صـالـحـي بـه       
مـنـاسـبـت روز جـهـانـي کـارگـر، او                  
خــطــاب بــه کــارگــران پــيــاده داده و             
مــيــگــويــد: "پــيــام مــن بــراي هــمــه             
کارگران؛ فعاالن کارگري و دلسـوزان      
طبقه کارگر اين است که مراسـم روز    
جهاني کارگر را در اول ماه مه برگزار 
کنند. بگذار کارفرمايان و حـامـيـان        
ـلـرزنـد و بـا                    آنان در آن روز بـرخـود ب
جيبهاي خالي به خانه بـرگـردنـد. اول       
ماه مه روز رزم طبقه کارگـر اسـت و       
طبقه کارگر بايد در آن روز نيروي کار 

خود را به فروش نگذارد. ما کارگران  
روز در سال، تنهـا يـک      ۶۵ ٣ در طول 

روز داريم و بـايـد در آن روز و بـدون                
اجازه گرفتن از ارگاني و يا شخصـي،  
خيابان ها را که خود ما آن را تسطيح 
کردەايم به تصرف در آوريم. کـارگـران      
ـفـره       ديگر نبايد به محفل هاي چنـد ن
براي بـرگـزاري مـراسـم روز جـهـانـي              
ـنـد. مـا کـارگـران،                 کارگر، اتـکـا کـن
ـيـم و بـايـد                   نيروي اجـتـمـاعـي هسـت
مــراســم روز جــهــانــي کــارگــر را در            

 خيابانها برگزار کنم.".
جوانمير مـرادي از اعضـاي هـيـات           
ـلـز کـرمـانشـاه،         مديره انجمن برق و ف
طي پيامي تصويري از جايگاه مـهـم   
ايــن روز در مــبــارزات کــارگــري و              
بــرگــزاري هــر چــه بــا شــکــوه تــر آن               
ـيـه       ـيـان ميگويد. شاپور احساني راد ب
اي به مناسبت روز جـهـانـي کـارگـر            

ـيـن         داده است که در بخشي از آن چـن
آمده است: "تاريخ پر شکوه مقاومـت  
اول ماه مه به ما ياداوري ميکند مـا  
ـتـي      کارگران ايران با همه رنج و مـحـن
که در اين سـالـهـا کشـيـدم در هـمـه              
لحظات اين ايـام دسـت از تـالش و              
مبارزه براي فرداي بهتر نـکـشـيـديـم،      
ـنـکـه کـارخـانـه                ما کارگـران بـراي اي
ــد               ــه نشــون ــل و ورشــکــســت ــعــطــي ت
ـيـکـاري،             جنگيديم، ما بـا اخـراج، ب
تعليق، تنبيه و تحقير جنگيديم، مـا    
با خصـوصـي سـازيـهـا، خـودمـانـي             
سازيها و پيمانکاريها جنگيـديـم، بـا      
ـفـر از                 قرارداد موقـت بـا حـذف ده ن
شمول قانون کار و با طـرح اسـتـاد و          
شاگردي جنگيديم ما بـراي افـزايـش      
دســتــمــزدهــا جــنــگــيــديــم مــا بــراي         
دستمزدهاي معوقه جنگيديم، ما بـا  
همه توانمان براي معيشت و منـزلـت   

جنگيديـم، مـا بـراي مـا بـراي حـق                 
ــصــاب و                ــع، اعــت ــجــم تشــکــل، ت
ـيـان و حـقـوق          اعتراض، براي ازادي ب
شهروندي براي شان و کرامت انساني 
ـقـر، فـالکـت و                    جنگيـديـم، مـا بـا ف
ـيـصـال            گرسنکي با ناامـيـدي و اسـت
جنگيديم، ما در غم مرگ عزيزانمان 
خون گريستيم، ما خون دلهـا خـورده     
ايم ، اما شعله مقاومت و امـيـد بـه          
ـيـم و مـا            زندگي را فروزان نگه داشـت
باور داريم که تالش و مبارزات طبقه 

کارگر ايران در اين نيم قرن و بويژه ده   
سال اخير بطور حتم روزهاي روشـنـي   
برايمان به ارمغان خواهد اورد اول ماه 

ـبـهـشـت سـال           را    ۹۶ مه، يازده اردي
  جشن خواهيم گرفت و تا گرفتن همـه 
مطالبات انباشته خود هرگز از پـاي      

 نخواهيم نشست.".  
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