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    ��ار0%	ی$ از ��ا��%	� اول �� 

به رسم و سنت هر سـالـه جـمـعـه          
ـبــل از          مــاه مـه بــه پــاس        ۱ هـفــتــه ق

ـبـهـشـت روز          ۱۱ گرامـيـداشـت       اردي
جهاني کارگر مراسمي در پارک جهان 

صبح بـرگـزار      ۹ نماي کرج در ساعت 
ـيـن      شد. در اين تجمع تعدادي از فعـال
تشکلهاي کارگري از جملـه اتـحـاديـه       
آزاد، سنديکاي نقاشان البرز، کارگران 
ساختماني مريوان و فعالني از کانـون  
ـنـد. در       نويسندگان ايران شرکت داشت

 ٦ اين مراسـم قـطـعـنـامـه مشـتـرک               
تشکل کارگري توسط پروين محمدي 
خوانده شد. بدنبال آن قطعنامـه هـاي      
ديگري نيز که تـوسـط تشـکـل هـاي            
کارگري منـتـشـر شـده اسـت قـرائـت              

گرديد. مراسم با شعر و سرود بـا هـم        
 خواني تمام کارگران به پايان رسيد.

تجمع کنندگان سپس به کارگـران  
کوهنورد ايران خـودرو کـه در حسـن          
ـنـد و دسـتـه                ـيـوسـت آباد کرج بودنـد پ
جمعي به خواندن شعر و سـرود و بـه           

ـنـد و بـا سـرود            رقص و شادي پرداخت
 انترناسيونال مراسم را پايان دادند.

حاضرين در اين تجـمـع تصـمـيـم        
ـبـهـشـت بـه           گرفتند روز دوازدهم اردي
مناسبت روز جهاني کارگر هـمـراه بـا      
معلمان در مقـابـل مـجـلـس تـجـمـع             

 کنند. 


	ر��ان در #	ر8 &%	ن ��	� 
�ج Jا��� 

ارديهبشت جمعي  ۸ امروز جمعه 
از زنان و مردان کارگـر و تـعـدادي از          
ـتـه              فعالين کارگري از جـملـه از کـمـي
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کـارگـري و اتـحـاديـه ازاد              

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

 کارگر رفتند. 
ــه               ــق گــزارشــي کــه کــمــيــت طــب

هماهنگي براي ايجـاد تشـکـل هـاي         
کارگري منتشر کرده اين راهپيـمـايـي    
از ميدان گاز شهر سنندج شروع شد و 
تا ميدان کوزه به شان ادامه يافت. در  
طول مسير راهپيمايي صدها کـارت    
ـتـه هـمـاهـنـگـي            پستال از طرف کمـي

ـيـه    به مناسبت اول مه و همچنين بيان
و قطعنامه اول ماه مـه کـه از طـرف          
چند تشکل کارگري منتشر شده بـود    
در ميان حاضرين توزيع شد که مورد 
استقبال گرم جمعيت قرارگرفت. چنـد   
خودرو از نيروهاي امنيتي و دهها نفر 
از ماموران اداره اطالعـات 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 نظـمـي خـاص و         مسير تعيين
در ميان شور و شوق حاضرين و کـف    

 زدن ها به پايان رسيد. 

	�
	ر��ان در ���6ج ی$راه9   

صبح  روز جهانـي کـارگـر،        ٧ ساعت 
کارگران ساختـمـانـي کـامـيـاران روز           
جهاني کارگر را با پخش شيرينـي در    

ـنـر اول         ميدان مرکزي شهر و نصـب ب
ماه مه، در ميان کارگران ساختمانـي  
جشن گرفتند و اين روز را به کارگـران  

تبريک گفتند و يکي از اعضاي هيت 
ـقـه اي در رابـطـه بـا                  ـي مديره چند دق
ــران              ــه کــارگ مشــکــالت و خــواســت

 ساختماني بحثي را ارائه داد.

 رو� &%	�$ 
	ر�� در 
	�ی	ران 

روز دوشـنـبـه اول مـاه مـي روز                
ــهــانــي كــارگــر تــعــدادي از                 ج

کـارگـران سـاخـتـمـانـي در شـهــر               
سنندج روز جهاني کارگـر را در      

 محل کار خود گرامي داشتند.

  Jـ@ و !ـ��ـ�ار� �ـ�ا�ـE!ـ* �ـ;ـ	در �+ N�;.
 ���+* روز &%	�$ 
	ر��  

صبح امروز جمعـهـايـي از کـارگـران          
ـيـروهـاي             عليرغم ممانـعـت شـديـد ن
انتظامي موفق به تجمع در مـقـابـل        
مجلس و برپايي مراسم مستقل روز   
جهاني کارگر شدند. در اين تجمع که  
از ساعت ده صبح و بـا هـمـاهـنـگـي         
اتحاديه آزاد کارگران ايران برگزار شـد  
نيروهاي انتظامي مستقر در مـحـل       
با اعالم اينکه مجلس تعطيـل اسـت     
اعالم کردند اجازه برپائي مـراسـم را       
نخواهند داد امـا کـارگـران شـرکـت              
کننده در مراسم با باز کردن بنرهايـي  
در رابطه با گراميداشت روز جـهـانـي      
کارگر و تصاوير اسماعيل عـبـدي و       
بهـنـام ابـراهـيـم زاده اقـدام بـه آغـاز                   
مراسم نمودند که با عـکـس الـعـمـل        
ـنـرهـا و             ماموران براي جمـع کـردن ب
پالکاردها مواجه شدند. در ادامه اين 
کشمکش و در حـالـي کـه کـارگـران              
ـنـد،               ـيـوسـت بيشتري به تـجـمـع مـي پ
نيروهاي انتظامي مجبور به پـذيـرش   
قرائت قـطـعـنـامـه از سـوي تـجـمـع                  
 کنندگان و سپس پايان مراسم شدند.

بدنبال اين توافـق کـه بـا کشـمـکـش             
طوالني و ايستادگي کارگران تـجـمـع    
ـنـده صـورت گـرفـت قـطـعـنـامـه                  کن
تشکلهاي مستقل کـارگـري تـوسـط         
شاپور احساني راد و ناهـيـد خـداجـو       
قرائت شد و مـراسـم بـا کـف زدن و               
دادن شعارهاي زنده باد اول مـاه مـه،     

خيابان از آن   –روز کارگر روز ماست 
ماست، در مـقـابـل مـجـلـس پـايـان             
ـنـده در             گرفت و کارگران شـرکـت کـن
ـيـروهــاي                حـالـي کــه در مــحـاصـره ن
انتظامي بودند اقدام به راهپيمائي به 
سوي مـتـرو بـهـارسـتـان و سـر دادن                
شعار کردند و در پايان بـار ديـگـر بـا         
ايستادن در مقابل مترو و سـر دادن        

شعارهاي مختلف بـه مـراسـم خـود           
پـايـان دادنـد. امـا پــس از ورود بــه                  
مـتــرو، و در حــالــيــکـه بســيــاري از             
کارگران محل را ترک کرده بودند عده 
اي از آنان از طريق يکـي از عـابـريـن         
متوجه شـدنـد کـه در مـقـابـل درب               
ـيــش آمــده اســت.              مـتـرو درگـيــري پ
بدنبال ايـن وضـعـيـت، ايـن عـده بـه                
سـمـت درب مـتـرو حـرکـت کـرده و                  
متوجه شدند مامورين امنيتي اقدام 
به بازداشت واله زماني و انتقال وي به 
کيوسک نيروهاي انتظامي مـجـلـس      
کـرده انـد. ايـن کــارگـران در مــحــل                
کيوسـک نسـبـت بـه بـازداشـت والـه                 
اعتراض کردند اما اعتراض آنـان بـه     
جائي نرسيد و نهايتا واله زمـانـي بـه      
دادسراي پارک شهر منتـقـل شـد. در         
اين مراسم حضور نيروهاي امنيتي و 
انتظامي چشمگير بود و آنان در طول 
ــن                ــارهــا اقــدام بــه گــرفــت مــراســم ب
ـنـدگـان          گوشيهاي موبايل تجـمـع کـن
کردند و اجازه فيلمبرداري و عکاسـي  

 به آنان ندادند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران، با تبريـک  
اول ماه مه بـه کـارگـران در ايـران و               
سـراســر جــهـان، بــرگــزاري مســتــقــل         
مراسم اول ماه مه توسط کارگـران را    
در مقابل مجلـس شـوراي اسـالمـي         
حق قـانـونـي و خـدشـه نـاپـذيـر آنـان                  
ميداند و با محکوم کـردن بـازداشـت      
واله زماني خواهان آزادي فوري و بـي  
قيد و شرط ايشان و برداشته شدن هر 
گونه محدوديت و ممنوعيتي نسبت 
به برگزاري مستقل مـراسـم اول مـاه          

 مه است.
اول ماه   –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

ـبـهـشـت مـاه         ۱۱  – ۲۰۱۷ مه  اردي
 ۱۳۹۶ 
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	ر��ان ��7�6	� وا�6 اول �� را ��ا�$ دا6��0  
اعضــاي ســنــديــکــاي کــارگــران        
شرکت واحد، براي برپايي مراسـم روز    
جهاني کارگـر از سـاعـت سـيـزده در              
پايانه آزادي حضور يافتند و بـا حـمـل      
بنر با مضمون اتحاد، همبستگي ايـن  
روز را گرامي داشـتـنـد. در ايـن روز              
بســتــه هــاي شــکــالت و خــودکــار              
تبليغاتي نيز در ميان کارگران تـوزيـع     
ـقـل"      شد. آنها همچنين روزنامه "مست
که در روز يـازده ارديـبـهـشـت بـخـش            
ـه            زيادي از صفحه يک و دو خـود را ب
بــررســي مشــکــالت و مــطــالــبــات           
ـه        کارگران اختصاص داده بود و بـيـانـي
سنديکا را نيز چاپ کرده بودند که در   
سطح وسيـعـي در بـيـن رانـنـدگـان و                
ـه آزادي، چـهـار راه               کارگران در پـايـان

 نواب و چهار راه وليعصر توزيع شد.
در پـــايـــانـــه آزادي مـــامـــوران            
انتظامي و امـنـيـتـي بسـيـار تـالش                
ـه          کردند که مانع از راهپـيـمـايـي دسـت
جمعي کارگران گردند. و در انـتـهـاي           

مراسم به دليل بـرخـورد مـامـوران بـا          
کارگران و اقدام شان براي ضبط بستـه  
هاي شکالت و خودکار تبليغاتي کـه    
همراه اعضا سنديکا بـود هـمـچـنـيـن         
ـلـمـبـرداري مـامـوران از کـارگـران                 فـي
حــاضــر در مــراســم بــراي دقــايــقــي             
برگزاري مراسم با تنش همراه شـد کـه     
با هوشيـاري کـارگـران ايـن درگـيـري             
کنترل شد و پس از آن ساعت چـهـارده   

 مراسم در پايانه آزادي خاتمه يافت.
با توجه به گستردگي جغرافيـايـي   
خطوط و پايانه هاي اتوبـوسـرانـي کـه       

محل اجتماع رانندگان مي بـاشـد در       
روز نهم و دهم نيز تـعـدادي از اعضـا          
سنديکا با حضور در پايانه هاي عـلـم     
و صنعت، جوانمرد قصاب، راه آهن و   
ـه              آزادگان پيشاپيـش روز کـارگـر را ب
همکارانشان تبريک گفتـنـد و پـکـيـج          
هايي شکالت و خودکار تبليغاتي در   
ميان کارگـران تـوزيـع شـده بـود.حـق              
تشکل، حق تجمع و حق برگـزاري روز    
جهاني کارگر حقوق مسـلـم کـارگـران         

 است.

جمعي از کارگران کارخانه قند شـيـراز   
ارديــبــهــشــت در روز         ۱۱ دوشــنــبــه    

جهاني کارگر، مقابل استانداري رژيـم  

در شيراز تـجـمـع اعـتـراضـي بـرگـزار               
کـــردنـــد. کـــارگـــران زحـــمـــتـــکـــش          
پالکاردهايي در دسـت داشـتـنـد کـه            

روي آن نوشته شده بـود: "مـعـيـشـت؛            
مـنـزلـت حـق مسـلـم مـاسـت"؛ "مــا                   

ايــم، کــارگــران گــرســنــه انــد؛           گــرســنــه
 مسئوالن کجايند؟"
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به مناسبت اول ماه مه، توسـط نـداي     
ارديـبـهـشـت        ۸ زنان ايران، در تـاريـخ     

ـه و                 -۹۶  سـخـنـرانـان: اسـريـن درکـال
مـجـري: نـاهـيـد            -فريـده نـخـسـتـيـن        

ـه          -شقاقي برنامه با اشاره کـوتـاهـي ب
تاريخچه روز جـهـانـي هـمـبـسـتـگـي              

در ادامه با اشاره  -کارگري شروع شد 
به اينکه، نداشتن شغل و مشـکـالت       
اقتصادي مـهـمـتـريـن عـامـل از هـم               
گسستن خانواده و معضالت جامـعـه   
ـه            و گسترش افسردگي و پـنـاه بـردن ب
اعتياد و تن فروشي و... ميشود و در    
نهايت باعث از هم پـاشـيـدن خـانـواده        
مي گردد، سخنراني اسرين درکاله بـا    
موضوع "بيکاري و روابط خانوادگي"  

 شروع شد
اسرين درکاله ضمن تبريک اول ماه مه 
و خواست اينکه روزي فـرا بـرسـد کـه           
دغدغه ي هيـچ خـانـواده اي مـعـاش            
ـه آمـار و ارقـام تـاثـيـر                   نباشد،بـا ارائ
ــط                 ــمــام وجــوع رواب ــر ت ــيــکــاري ب ب

خانوادگي و معضالت و نـاهـنـجـاري     
هايي را که در خانواده سبب مي شـود  
پرداخت و عنوان کرد که بـيـکـاري يـا       
همان"نبود معاش" ربط مستقيم دارد   
بر سالمت روان و روابـط خـانـواده و              
چطور مي توان با فراهم آوردن کـار بـا     
ـه      بيمه بيکاري براي تمام افراد آمـاده ب
کار در جامعه، شان و حرمت افـراد را    
در خانواده و در جامعه حفظ نـمـود و       
اينچنين روابط جامعه را در حـيـطـه          
سالمت و بدور از همه ي نـاهـنـجـاري     

 ها و آسيبهاي اجتماعي قرار داد.
ـه وجـود                 در ادامه بـرنـامـه بـا اشـاره ب
مشکالت و فشار مضاعف کـار، در    
محيط هـاي کـاري بـر زنـان، فـريـده                 
نخستين به ارائه سخـنـرانـي خـود، بـا          
موضوعيت "من و شغـلـم" پـرداخـت.         
او از تجربه زيسته خود سـخـن گـفـت:       
اينکه شرايط زندگي و ايـن چـرخـه ي          
تکراري مـعـيـشـت چـقـدر زنـدگـي و               
فرصت هايش را تـحـت تـاثـيـر قـرار               

داده، با کلي اميد و آرزو به پـايـتـخـت       
آمده تا کاري در رتبه ي تحصيلي اش 
پيدا کند و موفق نبوده و در پايـان وي    
با بيان اينکه خود نيز کارگر است روز   
ـه تـمـام کـارگـران                   جهاني کـارگـر را ب
تبريک گفت. پدرم کارگر بود و پـدرش    
و پدرانشان ،مادرم نيز کـارگـر بـود و          
فراوان زحمت کش، من نيز کـارگـرم ،     

 من هم...
در ادامه از نرگس الـيـکـايـي دعـوت          
شـد شـعـري در ارتـبـاط بـا اول مـي                    
بخواند. او نيز با تبـريـک روز جـهـانـي           
ــر، شــعــري را کــه در زمــان                   کــارگ
اعتصاب غذاي جـعـفـر عـظـيـم زاده             
ـه     سروده بودند را خواند. سپس محبـوب
ـقـر مـعـلـمـان و                 فرحزادي در مـورد ف
اينکه فقر اقتصادي باعث مي شـود،    
ـه     در تحصيل کودکانمان توجه کافي ب
ـه جـاي               عمل نيايد و تمـرکـز مـعـلـم ب
آموزش کودکـان بـر روي مشـکـالت           
معيشت خود باشد سخن گفت. و در      
آخر برنامه با شعر خانم اليکايي بـراي    
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بنا به گزارش اتـحـاديـه آزاد      
کارگران ايـران امـروز عـلـيـرغـم           
تالش مامورين انتظـامـي بـراي      
جلو گيـري از بـرگـزاري مـراسـم            
روز جهاني کارگر، اين مراسم با 
ايسـتـادگـي کـارگـران بـرگـزار و              

صــبــح بــا قــرائــت         ۱۱ســاعــت   
قطعنامه تشکلهاي کارگـري بـه     

 پايان رسيد. 
بنا به اين گزارش نـيـروهـاي      
انتـظـامـي مسـتـقـر در مـقـابـل                
مجلس محل بـا اعـالم ايـنـکـه            
مــجــلــس تــعــطــيــل اســت اعــالم        
کردند که اجازه برپائي مراسم را 
نــخــواهــنــد داد امــا کــارگــران            
شرکت کننده در مـراسـم بـا بـاز         
کــردن بــنــرهــايــي در رابــطــه بــا           
گراميداشت روز جهاني کارگر و 
تصاوير اسماعيل عبدي و بهنام 
ابــراهــيــم زاده اقــدام بــه آغــاز              
مراسـم نـمـودنـد کـه بـا عـکـس                 
العمل ماموران براي جمع کردن 
بــنــرهــا و پــالکــاردهــا مــواجــه           
شدند. در ادامه اين کشمکش و    
در حالي که کارگران بيشتري بـه  
تجمع مي پيوستـنـد، نـيـروهـاي        
انتظـامـي مـجـبـور بـه پـذيـرش               
قرائت قطعنامه از سوي تـجـمـع    
کنندگان و سپس پـايـان مـراسـم       

قــطـعـنــامـه تشــکـلـهــاي         . شـدنـد  
مستقل کارگري تـوسـط شـاپـور       
احسانـي راد و نـاهـيـد خـداجـو               
قرائت شد و مراسم با کـف زدن      
و دادن شعارهـاي زنـده بـاد اول          
ماه مه، روز کارگر روز ماسـت،  
خــيــابــان از آن مــاســت، پــايــان           

گرفت و کارگران شرکـت کـنـنـده       
ــه در مــحــاصــره                 ــي ک در حــال
نيروهاي انتظامي بـودنـد اقـدام        
به راهپيـمـائـي بـه سـوي مـتـرو              
بــهــارســتــان و ســر دادن شــعــار           
کردند و در پايان بـار ديـگـر بـا           
ايستادن در مقابل مـتـرو و سـر        
دادن شــعــارهــاي مــخــتــلــف بــه         
مراسم خود پايان دادند. بنـا بـه      
اين گزارش در پايان اين مـراسـم   
کارگران با راهپيمائي به سـمـت     
مترو حرکت کردند و پس از سـر  
دادن شـعـارهــاي مـخـتــلـفـي در             
مقـابـل درب مـتـرو بـه مـراسـم                
پايان دادند اما پس از ورود بـه      
مترو متوجه درگيري در مقـابـل   
درب مــتــرو و بــازداشــت والــه             
زماني از فعالين کارگري شدند. 
بدنبال اين وضعيت چند نـفـر از       
کارگران باقي مانده در محل بـه  
سمت کيوسک نيروي انـتـظـامـي       
مجلس رفـتـنـد امـا مـوفـق بـه                 
آزادي والــه نشــدنــد و نــهــايــتــا            
ايشان به دادسراي نـاحـيـه پـارک       

 شهر منتقل شد. 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
اقدامات سرکوبگرانه حـکـومـت    
را محکوم مـيـکـنـد و خـواهـان           
آزادي فوري واله زماني و سـايـر     
کارگران و مـعـلـمـان زنـدانـي از           
جــملــه بــهــنــام ابــراهــيــم زاده و            
اسماعيل عبدي و کليه زندانيان 

 سياسي است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۶ارديبهشت  ۱۱

  ۲۰۱۷مه  ۱ 
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گرامي باد اول ماه مه روز همبستگي 
جهاني کارگران، مستحکم باد اتحـاد  
ــاران،            ــرســت ــمــان، پ کــارگــران، مــعــل
ـيـش بـه       بازنشستگان و دانشجويان، پ
سوي اعتراضات متحدانه و سراسـري  
براي پـايـان دادن بـه ظـلـم و سـتـم و                    
نابرابري، پيش به سوي برپائي تشکـل 

 هاي مستقل محلي و سراسري.
هــا و نــهــادهــاي     امسـال مــا تشــکــل     

مستقل کارگري در حالي دوشـادوش    
هم، صفي متحد را به منـاسـبـت اول      
ماه مه روز جهاني کارگر شـکـل داده     
ايم که جنبش عظيمي در جـاي جـاي     
کشور عليه فقر و فـالکـت و سـتـم و             
تبعيض در جريان اسـت و مـبـارزات        

خواهانه کارگران، مـعـلـمـان و         عدالت
ديگر اقشار زحمتکش جامعه به نحو 
ـيـابـي                کم سابقه اي در حـال سـازمـان
بيشتر، آگاهانه تـر شـدن و سـراسـري           

 شدن است.
هاي اعـتـراضـي کـارگـران          راهپيمائي

ها، همراه با خانواده هايشان در خيابان
شکل گيري صفي متحد و سـراسـري     
در مــيــان کــارگــران، دانشــجــويــان،           
روزنامه نـگـاران، وکـال، مـعـلـمـان و              
ـيـه                  اساتيـد دانشـگـاه در مـبـارزه عـل
ـيــه قــانــون کــار،                  اليــحــه اصــالحـ
اعتراضات سراسري کـارگـران بـرق و        
مــخــابــرات و مــعــلــمــان شــاغــل و             
ـفـه و                   بازنشسـتـه، تـجـمـعـات بـي وق
متحدانه بـازنشـسـتـگـان لشـکـري و              
کشوري، شکـل گـيـري اعـتـراض در            
ـفـت و ديـگـر صـنـايـع                 شرکت ملي ن
ـيـه           کليدي و اعتراضات گسـتـرده عـل

ـفـي و      امنيتي کردن فعاليت هاي صـن
مدني، نـمـودهـايـي از ايـن سـازمـان             
يافتگـي، آگـاهـي و سـراسـري شـدن                
مبارزات کارگران و زحمتکشان است 

رود جنبش کارگري ايران را در که مي
جدالي آشتي ناپذير و تعيين کننده بـا    

بـار مــوجـود قــرار       وضـعـيــت فـالکــت     
 بدهد.

چنين سطح کم سابقه اي از مـبـارزات   
هــاي مــتــحــدانــه و ســراســري بــخــش        

مختلف طبقه کارگر در شـرايـطـي بـا       
شتاب فزاينده اي در حـال گسـتـرش            

زده ايـران  است که سرمايه داري بحران
بر بستر ناتواني، عجز و درماندگي از 
ـتـصـادي،          پاسخ به معضالت حـاد اق

سياست انجماد قانوني حداقل مزد و   
ـقـه            تحميل بي حقوقي مطـلـق بـر طـب
ـتـه اسـت. در               ـيـش گـرف کارگر را در پ
ـنـه شـدن قـراردادهـاي             حاليکه نـهـادي

ـيـمـانـکـاري،         موقت و شـرکـت     هـاي پ
کارگران و کارمندان زحمتکش بخش 
خصــوصــي و دولــتــي را بــه بــردگــي            
کشانده و بيکاري و دستمزدهاي چنـد  
برابر زير خط فقر و عـدم پـرداخـت بـه         

ها خـانـواده     موقع دستمزدها، ميليون
کارگري را به مرز بي تاميني مـطـلـق    
سوق داده و بر اين بستر، پـديـده هـاي      
ضدانساني همچون کارتـن خـوابـي و        
گور خوابي، کار کودکان، اعتياد، تـن  
فروشي و تباه شدن آينده جوانان بيـداد  

کند، تازه مي خواهند تا با ايجـاد  مي
تغييرات ضد کارگري بيشتر در قانون 
کار، تصويب انواع لوايح ضد کارگري 
در مجلس شوراي اسالمي و نهادينـه  
ـفـي      ـل کردن فقر و فالکت از طرق مخـت
ـيـه فـروشـي        همچون موجه خواندن کل
براي رفع مشکالت اقتصادي اقشـار    
فرودست جامعه، بيش از پيش منافع 

 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  
چه بيشتر بر طبقـه کـارگـر بـه عـالوه            
سياست تشديد سرکوب اعـتـراضـات    

هـاي  کارگري و امنيتي کردن فعاليـت 
صنفي و مدني به عنوان يگانه پاسـخ  

ـبـاشـتـه        حکومت گران به مطالبـات ان
کارگران و ديـگـر اقشـار زحـمـتـکـش            
جامعه، مجموعه عوامل غـيـرقـابـل     
انــکــاري هســتــنــد کــه بــر مــتــن آن              
ــران و                  ــارگ ــه ک ــي وقــف ــارزات ب مــب
زحمتکشان ايران، هر دم متحدانه تر، 
سراسري تر و تعيين کننده تر به پيـش  
خواهد رفت. بديـهـي اسـت بـا تـداوم             
وضعيت مـوجـود، مـوج غـيـرقـابـل              
بــرگشــتــي از اعــتــراضــات گســتــرده         
کارگري سراسر کشور را در بر خواهـد  

 گرفت.
ما امضا کنندگان اين قطعـنـامـه بـا       
تاکيد بر صلح جهاني و محکوم کردن 
هر گونه سياست جـنـگ افـروزانـه از           

هـا و جـريـانـات         سوي تمـامـي دولـت     
طلب در منطقه خاورميانه کـه     جنگ

ـتـصـادي و جـانـي آن                   هزينه هـاي اق
ــر دوش مــا کــارگــران و                  ــمــامــا ب ت
زحمتکشان است، همبستگي خود را 

کنيم و بـا      با کارگران جهان اعالم مي
هشـدار نســبــت بــه تــداوم وضــعــيــت          
فالکتبار کنوني، بر تـحـقـق خـواسـت         

هـايـي بـراي      هاي زير به عنوان حداقل
رفت از شرايط غير قابل تـحـمـل      برون

 موجود پاي مي فشاريم.
افزايش فوري حداقل دستمـزد بـر      -۱ 

ــا                ــه مــطــابــق ب ــد هــزيــن اســاس ســب
ــروزي             ــي ام ــدگ ــاي زن ــدارده ــان اســت
(امسال، چهار ميليون و پانصد هـزار   
ـيـکـاري بـه            تومان) و پرداخت بيمـه ب
کارگران بيکار و جوانان آماده کـار بـه     

 ميزان حداقل مزد
ـتـي کـردن                  -۲  ـي پـايـان دادن بـه امـن

ــي،                ــي و مــدن ـف ــراضــات صــنـ اعــت
ـيـب قضـائـي و وارد             ممنوعيت تعـق
ـتـي نسـبـت بـه               ـي کردن اتهامات امـن

ـفــي، سـيــاسـي و            فـعـالــيـت    هـاي صـن
مدني، لغو مجازات اعدام و شـالق،      
لغو کليه احکام صادره عليـه فـعـاالن      

هـاي  کارگري، معلمان و ديگر جنبـش 
طلب و آزادي بـي      خواه و عدالتآزادي

قيد و شرط اسماعيل عبـدي، بـهـنـام       
ابراهيم زاده و همه فـعـاالن کـارگـري،       
معلمان و فعاالن سياسي و اجتماعي 

 در بند
ـيـد و شـرط ايـجـاد                  -۳  آزادي بـي ق

ـقــل، اعــتــصــاب،      تشـکــل  هــاي مســت
اعتراض، راهپيمائي، تجمع، انـديشـه   

 و بيان، احزاب و مطبوعات
پرداخت فوري مطالبـات مـعـوق       -۴ 

کارگران، بازنشستـگـان، مـعـلـمـان و           
ـتـي،    کارمندان بخش خصوصي و دول
همراه با خسارت دير کرد و تصـويـب     
قــانــونــي بــراي جــرم دانســتــن عــدم             

 پرداخت حقوق و مزايا
تامين امنيت شـغـلـي و تـوقـف             -۵ 

ــده شــدن           اخــراج ســازي    ــر چــي هــا، ب
ـيـد امضـا،          قراردادهاي موقت و سـف

هاي تامين نيـروي   برچيده شدن شرکت
ـتـن             انساني و پيمـانـکـاري، قـرار گـرف

هـاي     کليه کارگران شاغل در کـارگـاه      
کوچک، مـنـاطـق آزاد و ويـژه تـحـت               
پوشش کـامـل قـانـون کـار و اجـراي               

 کردن بيمه کارگران ساختماني
هـاي  قطع دست دولت از صنـدوق  -۶ 

بازنشستگي، سپردن اختيار صنـدوق  
سازمان تامين اجـتـمـاعـي و ديـگـر           

هاي بازنشستگي بـه هـيـات        صندوق
ـتـخـب               ـنـده هـاي مـن امنايي از نـمـاي
اعضا، محاکمه غارتگـران صـنـدوق     
ـبـــران                  ـتــگــي و جـ هــاي بــازنشــسـ

 خسارتهاي وارده به آنها
با توجه بـه ضـد کـارگـري بـودن               -۷ 

قانون کار موجود، ايـن قـانـون بـايـد            
تغيير و هر گونه اصالح و دست بـردن  
در آن بايد از طريق وسيع ترين اطـالع  
رســانــي بــه کــارگــران و بــا دخــالــت             
ـتـخـب                   ـنـده هـاي مـن ـيـم نـمـاي مستق
مجامـع عـمـومـي آنـان در سـراسـر                

 کشور صورت بگيرد
ممنوعيت کار کودکان و فـراهـم      -۸ 

کردن امکانـات زنـدگـي، تـحـصـيـل            
رايگان و برابر براي همه کودکان فارغ 
از تعلق خانوادگي، جنسيت، قوميت 
و مذهب مطابـق بـا اسـتـانـداردهـاي           

 پيشرفته امروزي
برقراري باالترين اسـتـانـداردهـاي      -۹ 

هـاي  ايمني کار در تـمـامـي مـحـيـط        
 کارگري

ـيـن            -۱۰  برچيده شدن تـمـامـي قـوان
تبعيض آميز نسبت به زنان و بـرابـري   

کامل و بي قيد و شرط حقوق زنـان و    
مردان در تمامي عرصه هاي زندگـي  
اجـتــمـاعــي، اقــتــصـادي، سـيــاســي،         

 فرهنگي و خانوادگي
به رسميت شناخـتـه شـدن حـق          -۱۱ 

شهروندي براي مهاجرين افغانستانـي  
و ديگر مهاجـران و مـنـع هـر گـونـه               

 اعمال تبعيض آميز عليه آنان
اول ماه مه روز جهانـي کـارگـر       -۱۲ 

بايد تعطيل رسمي اعالم و هـر گـونـه      
ممنوعيـت و مـحـدوديـت بـرگـزاري             

 مراسم اين روز ملغي شود
ـنـده بـه             اسامي تشکلهاي امضـا کـن

 ترتيب حروف الفبا:
 اتحاديه آزاد کارگران ايران -۱ 
ـفــي کــارگــران                -۲  ـنـ انــجــمــن صـ

واسـتـادکـاران سـاخـتـمــانـي مـريــوان             
 وسرواباد

ـفـي کـارگـران بـرق و              -۳  انجمن صـن
 فلزکار کرمانشاه

سنديکاي کارگران نقاش اسـتـان      -۴ 
 البرز

 کانون مدافعان حقوق کارگر -۵ 
کميته پيگـيـري ايـجـاد تشـکـل            -۶ 

 هاي کارگري ايران
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گرامي باد اول مـاه مـه، روز جـهـانـي            
 کارگر!

اول ماه مه، روز جهاني کارگر روز اتـحـاد   
ـارگـران در              ـلـي ک ـل و همبستگي بين الـم
سرتاسر دنيا را در شرايطي گـرامـي مـي      
ـان      داريم که فاصله طبقاتي و شکاف مـي
ـريـن حـد        ـاالت سرمايه داران و کارگران به ب
ـر شـدت و           ـز ب خود رسيده و روز به روز ني
ـزوده مـي شـود. تـعـمـيـق و                    حدت آن اف
ـاتـي     ـق تشديد بيش از پيش تضادهاي طب
و افــزايــش روزافــزون درآمــد و ثــروت               
ـان                    ـه داران و صـاحـب اقليتـي از سـرمـاي
ـر و فـالکـت          ـق قدرت، در مقابل تشديد ف
ـارگـران و        فزاينده ي اکثريت عظيمي از ک
توده هاي مردم مـحـروم و تـحـت سـتـم               
ـان و آشـکـار         جهان، نمايشي از چهره عري
ـنـديـده        بربريت و توحشي است که نظـام گ
و ضــدکــارگــري ســرمــايــه داري، بــراي            
اکثريت قريب به اتفاق کارگران و بشـريـت   
امروز به ارمـغـان آورده اسـت. در واقـع                
ـيـن                     تحت سـلـطـه و حـاکـمـيـت يـک چـن
مناسبات و البته در سايه ي سـلـطـه يـک       
ـه         چنين نظام و سياست هايي اسـت کـه ب
ويژه در اوضاع و احوال کنوني جـهـان، از       
يک سو به شکل لجام گسيخته و سـرسـام   
ـه داران      آوري بر دارايي ها و ثروت سرمـاي
ـارگـران    افزوده مي شود واز سوي ديگر، ک
ـار و      (همه ي آنان که کار مي کنند و با ک
ـراي احـاد            توليد خود رفاه و آسـايـش را ب
ـر و           ـرت ـي ـق بشر فراهم مي آورند) هر روز ف
ـه خـرابـي و             ـر، خـان بي چيزتر شده و به فق
فالکت کشانده مـي شـونـد. بـي جـهـت                
ـريـن گـزارش           نيست که بر اساس جـديـدت
ـام، دارايـي               ـتـي آکسـف ـر دول مؤسسه غـي
ـريـن هـاي                 ـروتـمـنـدت ـر از ث ـف تنهاهشت ن

ـارد و          ۳ جهان با دارايي بيـش از       ـي ـل مـي
ـر از جـمـعـيـت جـهـان                  ۶۰۰  ـف ميليون ن

 .برابري مي کند
بدون ترديد وجـود چـنـيـن فـاصـلـه ي                
ـاتـي، نـتـيـجـه اسـتـمـرار                    عظيـم طـبـق
مناسبات نابرابر و پـوسـيـده سـرمـايـه         
داري و سياست هاي استثمـارگـرانـه و      
ـا اسـت کـه                   ظالمانه ي حـاکـم بـر دنـي
امروزه، به ويژه از طريق تـوصـيـه هـاي       
نئوليبرالي صندوق بين المللـي پـول و       
بانک جهاني به دولت ها ديکته شـده و    
از اين طريق به خورد کـارگـران و تـوده        
هاي تحت ستم و استثمـار مـردم داده       

 مي شود.

کشورما ايران نيز به عـنـوان يـکـي از           
اقمار سـرمـايـه داري جـهـانـي از ايـن                
قاعده مستثـنـي نـيـسـت. صـاحـبـان              
سرمايه و دولـت هـاي حـامـي آن در               
ـا نـمـودن هـرچـه            ايران در راستاي مهـي
بيش تر شرايط براي انباشت سرمايه و 
کسب سودهاي نجومي، کارگران را به 
شديدترين و بـيـرحـمـانـه تـريـن شـکـل              
ممکن استثمار مي کنـنـد و شـرايـط         
بس سخت و دشـواري را بـه ويـژه بـه                 
لحاظ معيشتي به اين طـبـقـه تـولـيـد         
کننده و هسـتـي سـاز تـحـمـيـل مـي                 

 ۹۳۰۰۰۰ نمايند که تعيين دستمـزد    
توماني ِ دستپخت "شوراي عالي کـار"  

ـلـي كشـانـدن         ۹۶ براي سال  و به تعطـي
بسياري از كارخانه هـا، كـارگـاه هـا و           
معادن كشور و اخراج و بـيـكـارسـازي       
هاي گسترده كارگران تنها نمونه هايـي  

 از  آن هستند.
کارگران در ايران امنيت شغلي نـدارنـد   
از بيمـه هـاي اجـتـمـاعـي مـکـفـي و                  
کارآمد برخوردار نيستند؛ قراردادهـاي  
موقت و شرکت هـاي پـيـمـانـکـاري و           
واسطه اي امان شان را بـريـده؛ بـخـش           
ـا                  هاي وسيعي از آحـاد ايـن طـبـقـه ب
ـانـنـد؛     حقوق هاي معوقه دست به گريب
سفره شان بيش از هـر زمـان ديـگـري             
خالي است و گراني فزاينـده کـاالهـا و        
مايحتاج عـمـومـي رمـقـي بـرايشـان              
باقي نگذاشـتـه اسـت؛ از حـق ايـجـاد               
تشکل هاي مستقـل کـارگـري و حـق           
اعتراض و اعتصاب محرومند و حـق  
ـان سـلـب شـده اسـت؛               آزادي بيان از آن
نمي توانند آزادانه مراسـم بـزرگـداشـت       
روز جهاني کارگر را همچـون کـارگـران      
بســيــاري ديــگــر از کشــورهــاي دنــيــا          

 برگزار کنند و ... 
ـايـد تـحـمـيـل            به همه ي اين ها البته ب
ـان؛ بـيـکـاري              ستم و بي حقوقـي بـر زن
فزاينده جوانان؛ گسترش کار کـودکـان؛   
کاهش خدمات درماني و بـهـداشـتـي؛     
سرکـوب تشـکـل هـا و اعـتـراضـات                
ـاي                  ـارگـــري؛ فـــقـــدان آزادي هــ کــ
دموکراتيک و سياسي و امنيتي کـردن  
هر شکلي از حق طلبي و اعتراض کـه    
براي پيگيري خواست ها و مطـالـبـات    
کارگران و توده هاي مردم به جان آمـده  
صورت مي گيرد را اضافه کرد. و در      
اين ارتباط احضارهاي مکرر کارگـران  

آگــاه و فــعــاالن کــارگــري و تــهــديــد،             
دستگيري و زنداني کردن آنان به بهـانـه   
هاي واهي رنج هاي عـديـده اي را بـر            
ايشان افزوده است. آري سرمـايـه داري      
ـاک و             در ايران وضعيت بسـيـار خـطـرن
فاجعه باري را بـراي کـارگـران و تـوده             

 هاي زحمتکش مردم رقم زده است.  
بدون ترديـد چـنـيـن وضـعـيـتـي بـراي                
کارگران و توده هاي زحمتـکـش مـردم      
قابل تحمل نخواهد بود و خواه ـ ناخـواه  
آنان را رو در روي صاحبان سـرمـايـه و      
ـا آن      دولت حامي آن قرار خواهد داد. ت
جا که به ويژه در سال هاي اخير بـخـش   
ها و اليه هاي مختلف طبقـه کـارگـر،      
ـايـع و      اعم از کارگران حمل و نقل، صن
ــرســتــاران،             ــمــان، پ خــدمــات، مــعــل
ـلـف مـردم       بازنشستگان و اقشار مخت
بــا اعــتــراضــات و مــبــارزات خــود              
مخالفت خود را با ادامه چـنـيـن رونـد       
ظالمانه و غيـرانسـانـي اي نشـان داده           

 اند.
در اين راستا تشکل هاي امضا کننـده  
زير ضمن گرامي داشت اين روز بـزرگ  
و تاريخي مطالبات خـود را بـه شـرح          

 زير اعالم مي کنيم:
در حالي كه خط فقر بيش از چهار  -۱ 

ميليـون تـومـان در مـاه بـرآورد شـده                 
است، تعيين حداقل دستمزد از سـوي      
ــيــزان                     ــه م ـار" ب ــي كـ ـال ــوراي عـ "ش

هـزار تـومـان در واقـع بـه               ۹۳۰۰۰۰ 
منزله تحميل فقر و فالكت بيش تر بـه  
كارگران و خانواده هاي آنان مي باشـد.  
ما خواهان دريافت حداقل دستمزد بـه    

توماني براي سـال   ۴۰۰۰۰۰۰ ميزان 
 هستيم.   ۹۶ 
ــ بـخـش وسـيـعـي از کـارگـران در                   ۲ 

شرايط کنوني با دستمزدهاي مـعـوقـه    
ـه         دست به گريبانند. دستمزدهـاي مـعـوق
ـه     ـان كارگران بايد فوراً و بي هيچ عذر و بـه
ـه        ـا ب اي پرداخت شده وعدم پرداخت آن ه
ـيـگـرد           مثابه جرم قابل تعقيـب، مـورد پ

 قضائي قرار گيرد.  
ـانـون                 -۳  با وجـود ايـنـکـه مـطـابـق ق

اساسي بايد آموزش تحصيـالت بـراي     
همه مردم رايگان باشـد؛ بـخـش هـاي         
وســـيـــعـــي از آمـــوزش در کشـــور               
خصوصي شده و بخـش هـاي دولـتـي         
نيز براي آموزش مبالغ زيادي دريافـت  
مي کنند و طبقات محروم جامعـه از    
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آموزش رايگان و با کـيـفـيـت مـحـروم         
هستند. ما کارگران ضـمـن مـحـکـوم         
ـا      کردن روند مذکور خواهان آمـوزش ب
کيفيت و يکسان رايگان بـراي عـمـوم        

 مردم کشور هستيم.
ما کارگران به ويژه درشرايط تـورم     -۴ 

و گراني روزافـزون کـاالهـاي اسـاسـي            
درجامعه، اعمال برخي سياسـت هـاي     
معروف به رياضت اقتصادي همـچـون   
ــمــت هــا و حــذف                    ــي رهــا ســازي ق
سوبسيدها از جمله آب، بـرق و گـاز و         
اخراج و بيکار سازي کارگران با بـهـانـه    
ها و ترفندهايي چون تـعـديـل نـيـرو و          
خصوصي سازي، مـقـررات زدايـي از        
حـقـوق کـار و نــابـودسـازي بـرخـي از                  
دستـاوردهـاي چـنـد ده سـالـه حـقـوق                 
کارگري و تـعـرض ضـد کـارگـري بـه                 

را محکـوم نـمـوده و        …  قانون کار و 
خواهان پايان بخشيدن بـه ايـن قـبـيـل          
ســيــاســت هــاي اســارت آور و ضــد              

 عدالت اجتماعي هستيم.
ــ قراردادهاي سفيدامضا و شـرکـت      ۵ 

هاي پيمانکاري و واسـطـه اي ابـزاري          
ـاشـد. مـا          براي استثمار کارگران مي ب
كارگران خواهان برچيده شدن اين گـونـه   
قراردادهاي اسارت آور و شرکـت هـاي     

 پيمانکاري و واسطه اي هستيم .
ما خواهـان بـرخـورداري تـمـامـي            -۶ 

بازنشستگان از يك زنـدگـي انسـانـي،         
مطابق با استاندارد هاي جهاني و رفـع  
هرگونه تبعيض و نابرابري در پرداخـت  
ـاي ايـن بـخـش از                    مسـتـمـري و مـزاي
ـاشـيـم. مـا هـمـچـنـيـن                كارگران مي ب
خواهان بيمه ي درمـان رايـگـان بـراي           
کارگران و تمامي مزدبگـيـران و قشـر        

 فرودست جامعه هستيم .
اخراج و بيكارسـازي كـارگـران بـه          -۷ 

ـايـد مـتـوقـف گـردد و                   هر بهانـه اي ب
ـا بـه          تمامي كساني كه بيكار شده و ي
ـا زمـان            ـايـد ت سن اشتغال رسيده اند ب
اشتغال به كار از بيمه بيكاري مكفي، 

 برخوردار باشند.
ما كارگران خواهان برابري كـامـل      -۸ 

حــقــوق زنــان و مــردان در تــمــامــي               
شئونات زندگي اقتصادي، اجتماعـي،  
سياسي، فرهنگي و خانوادگي و محو 
ـان          كليه قوانين تبعيض آميز عـلـيـه آن

 مي باشيم .
ـا                 -۹  ـأمـيـن اجـتـمـاعـي ب سازمـان ت

اندوخته هاي کارگران ايجاد شده اسـت  
ــه دســت                ــن مــي بــايســت ب ــراي ــنــاب ب

نمايندگان منتخب و واقعـي كـارگـران      
اداره شود. ما خواهان برخورداري همه  
كارگران و زحـمـتـكـشـان جـامـعـه از                 
ـأمـيـن       امكانات و مزاياي بيمه هاي ت
اجتماعي هستيم. و دسـت انـدازي بـه         
اموال و دارايي هاي کـارگـران در ايـن          

 سازمان را محکوم مي کنيم.
مـــا کـــارگـــران ســـرکـــوب و               -۱۰ 

کارشکني و عدم به رسميت شناخـتـن   
حقـوق سـنـديـکـاهـا و تشـکـل هـاي                  
مستقل کارگري را مـحـکـوم کـرده و           
خواستار تشکيل سنديکاها و تشکـل  
هاي مستقل کارگري و رعايت حـقـوق   
بنيادين کار، به ويژه مقاوله نامه هـاي    

سازمان بين الملي کـار دايـر     ۹۸ و  ۸۷ 
” آزادي ايجاد تشکل هاي مستقـل “بر 
” عـقـد قـراردادهـاي دسـتـجـمـعـي             “ و 

هســتــيــم. و دادخــواهــي و شــکــايــت           
ـاره بـه نـهـادهـا و                کارگران را در ايـن ب
سازمان هاي بين الـمـلـي حـق مسـلـم           

 تمامي کارگران مي دانيم.
هر گونه اعـمـال فشـار، پـرونـده             -۱۱ 

سازي و صدور احكام شالق، بازداشت 
ــعــاالن                 ــراي كــارگــران و ف ــدان ب و زن
ـايسـتـي        كارگري، مدني و اجتماعـي ب
متوقف شود. ما خواهـان رفـع فـوري         
تـمـامـي ايـن فشـارهـاي زجـر آور بــر                  
فعاالن جنبش کارگري و ديگر جنبـش  
هاي اجتماعي حق طلبانه هسـتـيـم و        
آزادي فوري و بدون قيد شرط تـمـامـي    
کارگران و فعالين کـارگـري زنـدانـي را         

 خواستاريم.
تشکل هاي دست ساز دولـتـي ـ      -۱۲ 

کارفرمايي هـمـچـون خـانـه کـارگـر و                
شوراهاي اسالمي کار و ...، تشـکـل          
هاي واقعي كارگران ايران نـيـسـتـنـد و        
نبايد از جانب سنديکاهـا و اتـحـاديـه         
هـاي کـارگـري جـهـانـي بـه رسـمـيــت                  
شناخته شوند. ما به رسميت شناختـن  
تشــكــل هــايــي چــون خــانــه كــارگــر،           
شوراهاي اسالمي كار و مجمع عالـي  
نمايندگان کارگـران ايـران و ... را در                
ـلـي                   ـل تشکل ها و مـجـامـع بـيـن الـم

 کارگري محكوم مي کنيم.
كار كودكان بايد ممـنـوع اعـالم       -۱۳ 

ـان جـــدا                    گــردد و هـــمــه ي كـــودكـ
ازموقعيت اقـتـصـادي و اجـتـمـاعـي              
والدين و نوع جنـسـيـت و وابسـتـگـي           
ـايـد         هاي ملي، نژادي، مذهبي و ... ب
ـلـي و آمـوزشـي،            از امكانات تحـصـي

 ۶ صفحه  



 6 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۱۵ ـ ويژه روز جهانی کارگرانترناسيونال ـ

��	�� ه	 و #ی	م ه	 !� ��	�)� روز &%	�$ 
	ر��  �� !ی	�ی� ه	 ، 

همقطاران و کارگران زحـمـتـکـش روز       
 جهاني کارگر مبارک

ما کـارگـران، نـفـتـگـران و کـارکـنـان                  
قرارداد موقت نفت در سـطـح کشـور          
سالها است کـه مـورد بـي مـهـري و                
ـا مـا بـعـنـوان               سرکوب قرار داريم و ب
کارگران موقت تـنـظـيـم مـي شـود و             
سايه اخراج از کار، همه روزه بر سر مـا  

 هست.
سـالــيــان اســت کــه دولــتــهــاي وقــت،           
ماههاي متوالي حقـوق مـا کـارگـران         
نفت شيراز را پرداخت نـمـي کـنـنـد و            
حق اعتراض را هم با توهين، تهديد و   
اخراج از کار و سرانجام دستـگـيـري و      

 از ما سلب کرده اند.    زندان،
ما در کشوري چرخهاي تـولـيـد را بـه           
حرکت در مي آوريم که دومين ذخـايـر   
ـايـي از              نفت جهان را دارد و روي دري
منابع گاز بنا شـده اسـت. در چـنـيـن             
وضعيتي است که زنان و فـرزنـدان مـا      

ـا     ۲ گرسنه هستند و ما مجبوريم   ۳ ي
ـاز        شغله کار کنيم تا چرخ زندگـيـمـان ب
نايستد. تا امروز هيچـکـدام از وعـده         
ـان و       هاي داده شده از جانب کارفـرمـاي
نماينده هاي دولـت، عـمـلـي نشـده و              
هـيـچ گشــايشـي در کــار کـارگـران و                
زحــمــتــکــشــان ايــجــاد نشــده اســت.           
وضعيت معيشتي ما با مردم جـنـگ   

 زده سوريه هيچ فرقي ندارد.
ما کارگران در حالي به اسـتـقـبـال روز       
ــه از                   ــم ک ــروي ــي ــر م ــي کــارگ جــهــان
کوچکترين امنيت شـغـلـي بـرخـوردار        
نيستيم و اکـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق                 
کارگران با قراردادهاي موقت و بـدون      
امضاء به کار گرفته ميشوند و سـايـه     
وحشت ابتالي کارگاه و محل کارمـان  

به سرنوشت ده ها کارخانه ورشکسـتـه   
ـلـي                   و تعطيل شـده و در حـال تـعـطـي

 کشور، بر سرمان سنگيني ميکند.
سال گذشته، يک عده فـقـيـر و         ۳۷ در 

فقيـرتـر شـده و بـه کـارتـن خـوابـي و                     
اي نـيـز        اند و عده گورخوابي روي آورده

ـلـيـونـي حـق            با فيش هاي حقوقي مـي
 اند. ملت را باال کشيده

در شرايط کنوني ضروري است که مـا  
هــم صــداي خــود را بــه گــوش هــمــه              

 برسانيم.  
اين همه وعده و وعـيـد کـه داديـد بـه              

 کجا رسيد و چه شد؟  
چرا کارگران در ايـن مـمـلـکـت هـيـچ              

 منزلتي ندارند؟  
ــدهــيــد کــه چــرا در دوران                  پــاســخ ب
حاکميت تان اجازه ايجاد سـنـديـکـا و       
اتحاديـه هـاي مسـتـقـل کـارگـري را                
نـداديــد؟ بــه چــه حــقـي کـارفــرمـايــان             
ـازي        ميتوانند با زندگي و حيات مـا ب

 کنند؟
پــول هــاي فــروش نــفــت و گــاز ايــن               

 مملکت را در کجا هزينه مي کنيد؟
با سياست هاي غـيـرمـردمـي و ضـد          
کارگري تان سفره هاي ما را هر روز و     

 خالي تر کرده ايد.
آنوقت با بيشرمي ميخواهيد کـه مـا       
پاي صندوقهاي رأي شما هـم حـاضـر      
شويم؟ رأي بدهيم تا باز هم جيـبـهـا و      
سفره هايمان را خالي تـر کـنـيـد؟ رأي         
بدهيم تا خانه و کاشانه و زندگـي مـان     
را بيش از اين به نابـودي بـکـشـانـيـد؟         
اين امري محال است مـا را بـه شـمـا           

 هيچ اميدي نيست.
ـااليشـگـاه نـفـت             جمعي از نفتـگـران پ

 شيراز
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اول ماه مـه روز جـهـانـي کـارگـر               
اســت. روز هــمــبــســتــگــي طــبــقــاتــي         
کارگران و کيفرخواست طـبـقـه کـارگـر        
عليه سرمايه داري است. اين روز را بـه   
همگي کـارگـران و خـانـواده هـايشـان             

 تبريک مي گوييم .
اول ماه مـه امسـال را در حـالـي             
گرامي مي داريم که تـمـامـي شـواهـد        
حاکي از بدتر شدن وضعيت زنـدگـي و     
معيشت کارگران است. فقـر، گـرانـي،       
ــي،             بــيــکــاري، عــدم امــنــيــت شــغــل
قراردادهاي موقت و سـفـيـد امضـاء،         
اخراج سازي ها، نبـود ايـمـنـي کـار و            

نمونه هاي کوچک از مشـکـالتـي    …  
ـا رگ       هستند که طبقه کارگر امروزه ب
و پوست و استخوان خـود لـمـس مـي           
کند. هر روز به بهانه اي به معيشتمـان   

 حمله ميکنند .
درست زماني که شاهـد رسـوايـي      
هاي مالي مـديـران و آمـار نـجـومـي             
فيش هاي حقوقي هستيم که اليحه ي 
اصالحيه ي قانون کار (سـنـد بـردگـي        
طبقه کارگر) به مـجـلـس مـي رود و             
خــوشــبــخــتــانــه بــه دلــيــل مــقــاومــت         
سرسختانه بخش هايي از طبقه کارگـر  
ايران تا مدتي نامعلوم مسکوت مـي    

 ماند .
سرمايه داري در سراسـر جـهـان و        
بخصوص ايران براي باالبردن نرخ سـود  
ــمــودن بــحــران هــا و                  و ســرشــکــن ن
خساراتي که خود به بار مي آورد هيـچ  
راهي مناسبتر ازحمله به زندگي طبقـه  
ـا مـبـارزه و                 ـاتـي کـه ب کارگر و رفاهـي
فداکاري در دهه هاي گذشته به دسـت    
آورده ايم ندارد. خصوصي سازي هـاي     
گسترده و مقررات زدايي، پـروژه هـاي     
ضرب االجلي و جهـانـي هسـتـنـد کـه           
اختياراتي وسيع را به سيستم سرمـايـه   
داري مي دهد تا به هر شکلي که خـود  
مناسب مي بيند با نيروي کار برخورد 
کند، دولت در ايران هم تماما مـجـري     

 …همين برنامه ها بوده و هست
همچنين سال گذشته ما در سطـح  
ـاه و               جهان شاهد سالـي بـه شـدت سـي

 تاريک بوديم.
سرمايه داري جهاني و هم پيمانان 
منطقه ايش به واسطه انواع گروه هـا و    
ـا      فرقه هاي قومي و مذهبي مرتجـع ب
ـافـع          جنگ افروزي و رقابت بر سـر مـن
ـاپــذيـر خـود زنــدگـي بـخــش                 سـيـري ن
وسيعي از طبقه کارگر و زحمتـکـشـان    
خاورميانه و شمال آفريقا و ساير نقـاط  

جهان را به خاک سياه کشيده و هـر روز    
ـلـيـون هـا        شاهد قتل عام و آوارگي مي
انسان بيگناه، زن و مـرد و کـودک و               

 سالخورده مي باشيم.
سرمايه داري عـامـل مسـتـقـيـم             
جنگ، جنايت، توحش، بي حـقـوقـي،    
فقر و فساد و تمامي بدبـخـتـي هـايـي        
ـا آن روبـرو             است که بشر تا به امـروز ب
مــي بــاشــد. تــمــامــي رفــاهــيــات و              
ـات مـوجـود در جـهـان آفـريـده                 امکان
زحمت و کـار مـا کـارگـران اسـت کـه               
نبايد از آن بي بهره باشيم بلکه بايستـي  
ـادت و                    ـا در خــدمــت ســعـ ـامـ تــمـ

 خوشبختي بشريت باشد.
ما با مـحـکـوم نـمـودن تـمـامـي               
مصيبتـهـاي بـرخـاسـتـه از سـيـسـتـم                 
سرمايه داري، تاکيد مي کنيم رهـايـي   
کامل از اين وضعـيـت تـنـهـا در گـرو             
ـاتـي مـا            متشکل شدن و اتحـاد طـبـق
ـارغ      کارگران حول منافع مشترکمـان ف
از هر نوع هويت ملي، قومي، نـژادي،    

 مذهبي، جنسي و غيره مي باشد.
ما جمعي از کـارگـران و خـانـواده         
هايمان در سنندج ضـمـن حـمـايـت از          
تمامي مراسمات مستقل کارگري بـه    
مناسبت روز جهاني کارگـر (اول مـاه        

ـاريـخ       در    ۱۳۹۶ /    ۲ /    ۸ مه) در ت
ميدان گاز سنندج به پيشـواز اول مـاه       
مه حضور يافته و مطالبات خود را بـه  

 شرح زير اعالم مي داريم:
به رسميت شناختـن روز جـهـانـي          -۱ 

کارگر و تعطيلـي ايـن روز در تـقـويـم              
 رسمي کشور .

ايجاد اشتغال براي تـمـامـي افـراد        -۲ 
ســال و يــا        ۱۸ آمـاده بـه کــار بــاالي           

 پرداخت بيمه بيکاري مکفي .
تــوقــف اخــراج و بــيــکــار ســازي             -۳ 

 کارگران به هر بهانه اي.
لـغـو قـراردادهـاي مـوقـت ، يـک                 -۴ 

طرفه و سفيد امضاء و تامين امنـيـت   
 کامل شغلي کارگران.

 ۹۳۰ حداقل دستمزد تعيين شـده     -۵ 
هزار تومان مرگ تدريجي ما کارگـران  
و ميليون هـا خـانـواده کـارگـري مـي               
ـا                 باشد. ما خـواهـان حـقـوقـي بـرابـر ب
استانداردهاي شايسته و درخـور شـان       

 انسان امروز مي باشيم.
پــرداخــت فــوري دســتــمــزدهــاي           -۶ 

معوقه بدون هيـچ عـذر و بـهـانـه اي،              
همچنين عدم پرداخت آن بايستي جـرم  
محسوب شود و خسارت ناشـي از آن      

 جبران گردد.

تعيين دستمزد توسط نمايـنـدگـان     -۷ 
واقعي کارگران با پشتوانه وسيع طبقـه  

 کارگر.
برخورداري تمامي بازنشـسـتـگـان      -۸ 

از يــک زنــدگــي مــرفــه و بــه دور از                   
 مشکالت اقتصادي.

ـانـداردهـاي              -۹  ـاالتـريـن اسـت ايجـاد ب
 بهداشتي و ايمني محيط کار.

حق ايجاد تشکل هاي مستـقـل    -۱۰ 
ــه رســمــيــت شــنــاخــتــن             کــارگــري، ب

 اعتصاب، تجمع و راهپيمايي.
ـلـيـه     -۱۱  برابري کامل زن و مرد در ک

ي عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و   
… 
ـايـد لـغـو گـردد و             -۱۲  کار کودکان ب

تمامي کودکان مستقل از مـوقـعـيـت       
اقتصادي و اجتـمـاعـي والـديـن، نـوع           
جنسـيـت و وابسـتـگـي هـاي مـلـي،                 
قــومــي و مــذهــبــي از امــکــانــات               
آموزشي، رفاهي و بهداشتـي رايـگـان      

 برخوردار باشند.
لغو تبعيض نسبت بـه کـارگـران       -۱۳ 

 مهاجر.
ـار،              -۱۴  ــه فشـ ــون ــرگ ــن ه ــرداشــت ب

بيحرمتي، تهديد و بازداشت فـعـالـيـن     
ــمــيــن ،              کــارگــري (کــارگــران، مــعــل

 …) .پرستاران و 
تحرکات نـظـامـي دولـت هـاي             -۱۵ 

سرمايه داري و متحدين آنها در محـل  
کار و زندگي مردم از جـانـب احـزاب،          
جريانات و دولت هاي منـطـقـه عـلـيـه         
هــمــســرنــوشــتــي و مــبــارزه مشــتــرک        
طبقاتي کارگران است و بايستـي فـورا     

 خاتمه يابد.
کــارگــران و خــانــواده هــاي کــارگــري            

 سنندج و حومه
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رفاهي و بـهـداشـتـي رايـگـان و بـرابـر               
 برخوردار باشند.

ما خواهان رفع هر گونه تبـعـيـض      -۱۴ 
و بي عدالتي نسبت به كارگران مـهـاجـر      
در ايران از جمله كارگران مهاجر افغـان و    
نيز ساير كارگران مهاجردر سراسر جـهـان   

 مي باشيم .
ما به همراه عموم كارگران ايـران   -۱۵ 

و جهان، سياست هاي مداخله گـرانـه،     

جنـگ افـروزانـه و تـجـاوز كـارانـه از                  
جانب هر دولت مـتـجـاوزي را عـلـيـه           
مــردم كشــورهــا مــحــكــوم نــمــوده و           
خواهان برقراري صلح، امنيت، رفاه و   
پيشرفت بـراي تـمـامـي مـردم ايـران،             

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

حقوق و مطالبات معلمان، پرسـتـاران   
و کليه کارگران هستيم و آزادي بـدون        
قيد و شرط فعالين دلسوز زنداني ايـن  

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

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

 هستيم  
 کارگران جهان متحد شويد!

ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد        
 اتوبوسراني تهران و حومه

 سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
کميته هماهنگي براي کمک به ايـجـاد   

 تشکل هاي کارگري
 ۹۶ يازده ارديبهشت 

 ۶ از  صفحه  
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و مالي به دانشجويان توسط سيستـم  
ـيـد         آموزشي، دانشگاه و بـرخـي اسـات

ـفـاده            هـاي     هستيم. بايـد بـا سـوءاسـت
علمي از دانشجويان بصـورت جـدي       
مقـابلـه شـود. مـا خـواهـان تـوقـف                  
خواسته اساتيد از دانشـجـويـان بـراي       
ـيـد             ثبت اسم استاد در مـقـاالت تـول
ـيـم. مـا                شده توسـط دانشـجـو هسـت
خواهان اخراج اساتيدي هستيم که از 
دانشــجــويــان در قــبــال دادن ســوال            
امتـحـانـي و نـمـره حـتـي اگـر خـود                    
دانشجو ممتاز باشد مطالبه کـادو و    
ـيـز                     ـنـد. و ن سکه طال و ... مـي کـن
خواهان مبارزه با مـقـالـه فـروشـي و          

پــايــان نــامــه فــروشــي در مــقــاطــع            
مختلف تحصيلي که اغلـب تـوسـط      

 برخي اساتيد ترويج شده، هستيم.
ما خواهـان پـايـان دادن خـدشـه دار              
کردن منزلت اجتماعي و شخـصـيـت    
ـيـد                  دانشجويـان و کـارکـنـان و اسـات
ـتـهـاي سـيـسـتـم           دانشگاه ها و خشون
ــي و                 ـنــيــت آمــوزشــي در حــوزه امـ
حراستي، از نظر تحميل نـوع خـاص       
ايدئولوژي، تفکـر و سـبـک زنـدگـي،            
هستيم. خشونتهاي سيستم آموزشي  
چه در حوزه امنيتي و حراستي، بـراي  
تحميل نوع خاص پوشش هم يکي از 

 ۸ صفحه  
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زنده باد اول ماه مه، زنده باد بـرابـري:     
امسال در شـرايـطـي اول مـاه مـه را              
جشن مي گيريم که فرياد مـعـيـشـت     
منزلت در تـمـامـي اقشـار جـامـعـه              
طنين انداخته اسـت. و اول مـاه مـه             
روز جهاني کارگر، ملزومات داشـتـن   
يک زندگي در خور شأن انسـان را در        
برابر مناسباتي مي گذارد که با گـرو    
گرفتن زندگي ميليون ها نفر، بسـاط    
سود و سرمايه شان را هر روز پربارتـر  
مي کنند و در مقابل، ارمغـانـي جـز      
فقر بيکاري و کارتـن خـوابـي و گـور           

 خوابي براي جامعه نخواهند داشت.
در شرايطي که بيکاري به بـزرگـتـريـن     
معضل جامعه بدل گشته است، زنان 
ـبـعـيـض و بـي حـقـوقـي                      به سـبـب ت
جنسيتي از فـرودسـت تـريـن اقشـار            
جامعه به شمار ميرونـد و کـمـتـريـن          
سهم را از سـقـف اشـتـغـال دارا مـي             
ـتـن       باشند و از همين رو شاهد بـاالرف
ـيـم کـه بـه               هر روزه آمار زنـانـي هسـت
دلــيــل نــداشــتــن شــغــل و حــمــايــت            
ـقـر و کـارتـن                    اجتمـاعـي بـه ورطـه ف
خوابي و اعتياد و نابودي کشيده مي 

 شوند.
از همين روي براي داشتن يک زندگـي  

 شاد، ما خواهان:
رفع هر گونه تبـعـيـض حـقـوقـي و            -

قانوني از زندگي زنان و ايجاد شرايط 
 برابر براي کسب شغل 

ـيـکـاري و تـامـيـن                   - ـيـمـه ب ايجاد ب
مسکن مـنـاسـب بـراي هـمـه افـراد                

 بيکار و مشغول به تحصيل 

وجود بيـمـه درمـانـي و بـهـداشـت               -
 رايگان براي افراد

تاميـن تـحـصـيـل رايـگـان و رفـع                 -
ـتـي     هرگونه تبعيض و تفکيک جنسـي

 در محيط ها ي کاري و تحصيلي 
تامين امنيت جاني و شغلي بـراي     -

 زنان در محيط هاي عمومي و کاري
لغو تمام طرحهايي کـه سـبـب بـي          -

ثباتي زنان در محيط هاي کاري مي 
 شود از قبيل دورکاري و نوبت کاري

تامين مهد هـاي کـودک رايـگـان            -
 براي کودکان 

تامين امنيت شغلي بـراي زنـانـي         -
که از مرخصي زايـمـان و شـيـردهـي          

 استفاده مي کنند
لغو تمام قوانين و طرح هـايـي کـه         -

شکاف جنسيتي را رواج مـيـدهـد و        
پرداخت دستمزد بـرابـر در ازاي کـار            

 برابر
تعطيلي رسمي روز جهاني کارگر و  -

لغو ممنوعيت برگزاري مراسم هـاي    
 اول ماه مه

اول ماه مه فرصتي است براي فـريـاد     
انسان هايي که زندگـي را حـق خـود          
مي دانند. از هـمـيـن روي در کـنـار               
فـريــاد بــرابــري زن و مــرد از ديــگــر              
مطالبات جنبش کارگري که خواست 
ـيـم و              همه ماست، حمـايـت مـي کـن
مارش اول ماه مـه تـا بـرقـراري يـک            
زندگي انساني و بدور از تبعـيـض پـر      

-طنين خواهد بود. نداي زنان ايـران     
 ۹۶ ارديبهشت  ۱۱ 
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اول مــاه مــه روز مــا و روزي بــراي                
ماسـت، روزي بـرآمـده از مـبـارزات              
انسانهايي که در مقـابـل نـابـرابـري و          
صاحبان قدرت و سـرمـايـه سـر خـم              
ـيـر                نکرده و تاريخ بشـر را تـحـت تـاث
مبارزات عدالت خواهانـه خـود قـرار        
داده اند. اول ماه مه روز اعتراض مـا     
بــه وضــعــيــت مــوجــود اســت، روز             
اعتراض ما به بعنوان انسانهايـي کـه     
ـنـهـا از ثـروت هـا و امـکـانـات                    نه ت
ـلـکـه              جامعه هيچ سـهـمـي نـداريـم، ب
اســتــثــمــار، فــقــر، بــيــکــاري، بــحــران        
ـنـه هـاي                اقتصادي پـي در پـي، هـزي
باالي مسکن، عدم امنيـت جـانـي و        
شغلي، عدم برخورداري از بهداشت و   
ـنـه هـاي بـاالي           درمان مناسب، هـزي
تحصيلي، عدم برخورداري از منزلـت  
و حــق شــهــرونــدي، تــبــعــيــض هــاي          
ــي و عــدم                  ــســيــت ــي و جــن ــات طــبــق
برخورداري از يک آينده روشـن بـر مـا        
تحميـل شـده اسـت. سـيـاسـت هـاي                 
حاکم، يک رکود اقتصـادي هـمـراه بـا         
فقر و گرسنگي و گراني را بر اکثـريـت   
مردم تحميل کرده است، پايين آمـدن  
ـيـدي، ورشـکـسـتـگـي و                ظرفيت تـول
تعطيلي کـارخـانـه هـا، حـقـوق هـاي              
معوقه، بيکارسازي هر روزه کارگران، 
ـيـکـاري گسـتـرده         سونامي بيکاري، ب
ـقـر    فارغ التحصيالن، افزايش تورم و ف
مضاعف بـه يـک رونـد عـمـومـي و                 
روزمره مبدل شده است. عوارض ايـن   
بحران به ويژه خانواده هاي کارگـري و    
ـقـر    اکثريت مردم ايران را به زير خط ف
ـتـي            و فالکت کشانده اسـت. نـارضـاي
گسترده و سراسري توده هاي مردم از   
همه جوانب زندگـي خـود، گسـتـرش         
تضادهاي طبقاتي ميان پائيني ها و   
باالئي ها، افزايش فقر و بـي کـاري و       
تورم، زندگي روزمره را براي اکـثـريـت    
مطلق مردم ايران غير قـابـل تـحـمـل          
ـقـه حـاکـم زنـدگـي             کرده است. در طب
هاي لوکس، اختالس ها، حقوق هاي 
ـقـه    نجومي، زمين خواري ها و در طب
فرودست کارتن خوابي ها، گورخوابي 
ها، افزايـش تـعـداد کـودکـان کـار و               
خيابان، روند صعودي اعتياد در بيـن  
جوانان و نـوجـوانـان، و افـزايـش تـن               
فروشي بيداد مي کند و توده عـظـيـم      
مردم ديگر تاب بي تفاوتـي مسـوالن     
نسبت به اين همه نابرابـري را نـدارد.       

توليد و بازتوليد خشونت در جامعه و 
دستگيري، زنداني و شکـنـجـه کـردن       
فعالين سياسي و صنفي و اجتماعـي  
در زندانهاي ايران به يـک امـر عـادي          
تبديل شده است و اين از مخـتـصـات    
يک سيستم ناکارآمد و يـک جـامـعـه           

 ناسالم است.
اول ماه مه روز صداي ماست، صداي 
ـبـات     ما صداي عدالتخواهي و مطـال
ما مطالبات بر حق است. ما امضـا     
ـيـه در حـمـايـت از               ـيـان کنندگان اين ب
زحمتکشان جامعه ايران، درحـمـايـت    
ــلـمـان، پـرسـتــاران،              از کـارگــران، مـع
دانشجويان، زنان و همه اقشار جامعه 
ايران که از ابتدايي ترين حـقـوق خـود      
ـبـال روز جـهـانـي             ـق محرومند به اسـت
ـيـه             ـيـان کارگر مي رويم و در هـمـيـن ب
اعالم ميکنيم که سـيـاسـت گـذاران،         
مديران و دست انـدرکـاران را مسـول        
چنين شرايط اسفناک تحميل شده بـه    
ـيـم و       ميليونها انسان در ايران، ميـدان
بــديــنــوســيلــه مــطــالــبــات صــنــفــي          
ـبـات               دانشجويان و در پـي از مـطـال
عمومي پيوند خورده با ديگـر اقشـار     

 جامعه را اعالم مي کنيم؛
ما خواهان تحصيل رايگان براي همه 
ـيـم. هـدايـت              و در همه سـطـوح هسـت

سـازي آمـوزش        جامعه بسمت پـولـي    
عــمــومــي بــاعــث ايــجــاد تــبــعــيــض        
گسترده در سطح عمومي و نيز هزينه 
هـاي گـزاف آمـوزش عـالــي بــاعــث             

ـبـعـيـض در          استوارتر شدن پايه هاي ت
دانشــگــاه هــا شــده اســت. جــامــعــه            
بسمتي هدايت مي شود که ديگـر بـه     
تحصيل به عنوان يک کاالي لـوکـس     
نگريسته مي گردد. افزايش مـدارس     

هاي خصـوصـي    غيرانتفاعي و کالس
و تــولــيــد کــاالي آمــوزشــي شــرايــط          
ـلـي را بـراي فـرزنـدان عـمـوم                  تحصـي
جامعه سخت کـرده اسـت.در سـطـح            
آموزش عالي، از يـکـطـرف فـرزنـدان        
طبقات فرودست امکان بهـره بـرداري     
از دانشگاه ها را ندارند و آنهـايـي کـه      
دارنــد از چشــم مســوالن آمــوزشــي           
بصورت يک بانک و وسـيلـه اي بـراي          
درآمدزايي دانشگاه ديده مي شـونـد،     

 نه به عنوان آينده سازان يک جامعه.
هاي گزاف و عدم ارائـه   دريافت شهريه

ـلـي،      خدمات درخور، سنوات تحـصـي
هاي روزافزون خوابگاه و تغـذيـه    هزينه

و سـلـف سـرويـس هـاي نـابسـامـان،               
ـيـه و ايـاب           ـل ـق کيفيت پايين وسايط ن
ذهاب دانشجويـان، عـدم امـکـانـات          
رفاهي مناسب و درخـور و در شـان             
شــهــرونــدي دانشــجــويــان، واگــذاري        
فضاها و امکـانـات دانشـگـاهـي بـه           

ـيـرون از            نهادهـا و سـازمـان        هـايـي ب
دانشــگــاه، واداشــتــن دانشــجــويــان،        
همگي باعث يک نارضايتي عمومـي  
در بين دانشجويان شده است و وقـت      

 آنست که اين وضعيت پايان بگيرد.
بيکاري در سطح عمومي و در سطـح  
ـيـداد         فارغ التحصيالن دانشـگـاهـي ب
ميکند. آسيب هاي اجتماعي نـاشـي    
ـيـشـتـري      از بيکاري هر روز با شتاب ب
افزايش مـي يـابـد. وقـت آنسـت کـه                
جــدي تــر از دولــت و نــظــام حــاکــم                
ـنـه اي جـهـت           بخواهيم، مديريت بهـي
اشــتــغــال جــويــنــدگــان کــار و فــارغ            
التحصيالن در پيش بگيرد. دولت بـه   
عنوان نهادي که دسترسي مستقيم به 
منابع و امـکـانـات جـامـعـه را دارد             
موظف است تمهيداتي بيانديشد کـه    
عدالت شغلي را براي آحاد جامـعـه و     
فارغ التحصيالن فراهم نمايد. نهادها  
و سازمانهاي اجتماعي بايد بر اساس 
ــي کــه                  ـيــالت ــخــصــص و تــحــصـ ت
دانشجويان کسب مي کنند بـه آنـهـا        
شغل اخـتـصـاص دهـنـد. سـيـاسـت                
خصوصي سازي بايد پايان بـگـيـرد و      
امکانات بازار کار و صنعت بايـد در    
اختيار عموم جامعه قرار بگيرد نه در 
اختيار بخشي از اقليت هاي جامعـه.  
ــده اســت کــه                 ديــگــر وقــت آن رســي
ـنـه هـاي بـروز           نهادهاي مسئول زمـي
افسردگي و اعتياد و خودکشي و تـن    
فروشي را از بين ببرند. وقت آن رسيده 
است که جوانان و فارغ التحـصـيـالن،    
آينده اي روشن بـراي خـود مـتـصـور            
باشند و مـجـبـور بـه تـرک و فـرار از                 

 کشور نشوند.
افزايش حقوق و دستمزدها تـا بـاالي       
ـقـر يـکـي خـواسـت عـمـومـي                 خط ف
جامعه و نيز مطالبه ما دانشجويان و 
اساتيد و کارکنان دانشگاه هـا اسـت.     
لغو قوانين کار که دست کارفرمـايـان   
ـيـشـتـر از           را براي بهره کشي هر چـه ب
کارگران و کارکنان باز ميگذارد بـايـد   

 صورت بگيرد.
ما خواهان پايان دادن به نگاه ابـزاري    
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فرخنده است اول ماه مه؛ روز جهـانـي   
 کارگر

دفاع نويسندگان از منافع کارگـران   •
ــافــع خــودشــان اســت؛              دفــاع از مــن

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

 شان است ... زيستن
اول ماه مه روز جـهـانـي کـارگـر روز              

ي  گري پرشمارترين طبقه  جشن و جلوه
اجتماعي است که گـرچـه سـازنـدگـان        
ـنـد، خـود امـا بـي               ثروت هاي جـهـان

ترينند. هم از اين نقش و جايـگـاه     بهره
ي زيبا کردن جهان بـا     است که انديشه

ي  خيزد. در پهنه  آزادي و عدالت برمي
اجتماع نويسندگان و پـديـدآورنـدگـان       
ـيـز زيسـت و سـرنـوشـتـي                 فرهنگي ن

گــاه    هــمــچــون کــارگــران دارنــد. گــره         
سرنوشتي نويسندگـان و کـارگـران         هم

اي مشـتـرک    فقط شهروندي در جامعه
تـر دارد:     نيست بلکه پيوندهايي جدي

تــا آنــجــا کــه نــويســنــدگــان در ازاء              
گـيـرنـد،       هـاي خـود مـزد مـي             نوشته

ـنـد هـمـچـون ديـگـر                 مزدبرانـي هسـت
مزدبگيران در چهارچوب منـاسـبـات    
موجود. به اين معنا هـنـگـامـي کـه           

ها هـر سـال حـداقـل دسـتـمـزد               دولت
کنند، بر خـالف   کارگران را تعيين مي

ــرخــورداري               ــزان ب ــر امــر، مــي ظــاه

ـيـز رقـم                   نويسنـدگـان از زنـدگـي را ن
اي اسـت کـه          زنند. انتظار بيهـوده   مي

دستمزد کارگران جامعه چند بار زيـر    
خط فقر "توشيح" شود؛ آنگاه کسـانـي    

ـنـد       که با کار فـکـري گـذران مـي           کـن
بتوانند از شرايـط بـهـتـري بـرخـوردار           
باشند. حق برخورداري ما نويسندگان 
از امکانات زندگي را نيز همان زمـان  

زنند که حـداقـل دسـتـمـزد را           رقم مي
ـبـري          اعالم مي کنند. هيچ ديـوار سـت
کنـد و     ها را از هم جدا نمي اين عرصه
ـيـن         هيچ پرده ي توهمي نيز نبـايـد چـن

کند. محروميت نويسنـدگـان چـه در         
مناسبات اقتصادي و چـه در ديـگـر          

ها از آن روست کـه بـزرگـتـريـن           زمينه
بـهـره از        ي اجتماعي جامعه بـي  طبقه

حقوق و نابرخوردار است. بنا بـر ايـن        
دفاع نويسندگان از مـنـافـع کـارگـران        
ــافــع خــودشــان اســت؛              دفــاع از مــن

که پشتيباني قشرهاي ديـگـر    همچنان
از جمله کارگران از آزادي بيان و ستيز 
بــا ســانســور حــمــايــت از حــق آزاد               

 شان است. زيستن
در ايــران بــه مــوازات فــرو کــاســتــن            

ي سطح معيشت کـارگـران از        وقفه بي
هــا بــه 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 بخش 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 تـجـلـي 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 پرونده ـي هـاي امـن
گشـــوده شـــده بـــراي کـــارگـــران و               
نويسندگاني است کـه "جـرمـي" جـز             
بيان اعتراض و کوشش براي رسـيـدن     

 به حق خود ندارند.
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دغــدغــه هــاي اصــلــي دانشــجــويــان        
بخصـوص دانشـجـويـان دخـتـر شـده              
ـپـذيـرد و مـا                    است که بـايـد پـايـان ب
خواهان پـايـان دادن نـگـاه نـابـرابـر و                
ـنـه پـوشـش، و           تبعيض آميز در زمـي
ــاي            خــواهــان ارزشــگــذاري بــر مــبــن

 شخصيت و هويت انساني هستيم.
ـنـه تـخـصـيـص رشـتـه هـاي                  در زمـي
دانشگاهي بر اساس نيازمندي هـاي    
جامعه سياست درستي طرح و اجـرا      
نمي شود و بخش عظيمي از سرمايـه  
هاي جامعه و خانواده ها جهت رشتـه  
ها و مفاد درسي صرف مي شود کـه  
اساسا ضرورتي براي کليـت جـامـعـه       
ندارند. دروس عمومي اجباري، مفاد 
درسي بي ربط و هزينه بر و وقت تلف 
کن بايد از رشـتـه هـاي دانشـگـاهـي             
حذف گردد. لذا مـا خـواهـان اتـخـاذ           
تصميماتي درست بر مبناي تاسيـس  
و گسترش رشته هـا و مـفـاد درسـي           
ـتـصـادي            هستيم تا سرمـايـه هـاي اق
مستقيما براي تربيت سـرمـايـه هـاي       
فرهنگي در چرخه اجتماع وارد شوند. 
ـتـصـادي     ضمن اينکه سرمايه هاي اق
بايد در راستاي ارتقاي سطـح عـلـمـي       
اساتيد و دانشجويـان در جـهـت رفـع           
وضعيت رکود دانش جـامـعـه بـکـار          

 گرفته شود.
تبعيض جنيـسـتـي در دانشـگـاهـهـا            
ـتـي نـه          بيداد ميکند. تفکيک جنـسـي
تنها باعث گسترده تر شدن ايـن نـوع       
تبعيض شده، بلکه نگاه جنسيتـي بـه     
دانشجويان دختر را تقويت ميـکـنـد.    
تــا جــائــيــکــه بــرخــي از اســاتــيــد از             
دانشجويان انتظار بهره مندي جنسي 
ـبـال دادن نـمـره دارنـد. لـذا مـا                    در ق
ـتـي در                 ـفـکـيـک جـنـسـي ميخواهيم ت
دانشگاه و فضاهاي عمـومـي ديـگـر       
لغو شود و اساتيدي که به دانشجويان 
دختر به چشم کاالي جنسي نگاه مـي  

 کنند اخراج و تنبيه شوند.
ما خواهان ممنوعيت کار حـرفـه اي       

سـال   ۱۵ براي کودکان و نوجوانان زير 

و پـايـان دادن بـه اشـکـال گـونـاگـون                   
ـفـاده از کـودکـان                 تبعيض و سـواسـت
درهرسطـح و کـاربسـت اکـيـد اصـل               
تحصيالت اجباري براي همه کودکان 
و نوجوانان، منع خشونت در خـانـواده   

 و جامعه عليه آن ها هستيم.
ما اعالم مي کنيم که خواهان برابرى 
کامل حـقـوق هـمـه افـراد جـامـعـه،                 
صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، 
نـژاد، ارزشـهـاي قـومـي و بـومـي و                  
تابعيت، در سطح حقـوق شـهـرونـدي،       
تحصيل و استخدام و رفـع هـر گـونـه         

 اشکال تبعيض قانوني هستيم.
ـيـد و      ما خواهان برابرى کامل و بى ق
شرط زن و مرد در همه عـرصـه هـاي      
زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
و خانوادگي هستيم. زنان بـه عـنـوان         
نيمي از جامـعـه يـکـي از فـرودسـت             
تــريــن اقشــار جــامــعــه در عــرصــه             
اقتصادي و بي حقوق ترين از لـحـاط     
حقوق شهروندي هستند کـه وقـت آن       

 رسيده اين وضعيت را تغيير دهيم.
حفاظت از مـحـيـط زيسـت، تـالش            
براي پايان دادن به بحران فـاجـعـه بـار       
زيست محيطي در ايران، مـبـارزه بـا        
آلودگي محيط زيست و مـقـابلـه بـا           
نــابــودي طــبــيــعــت امــروز بــراي مــا          

 ضروري است.
مطالبات ما گره خورده به مطالبـات  
ـبـات مـا        اکثريت جامعه است. مطال
ــت              ــم بــه وضــعــي ارتــبــاط مســتــقــي
اقتصادي در جامعه دارد و تا به حـال  
عملکرد سياست گذاران و مـديـران و     
مسوالن نشان داده انـد کـه هـمـگـي            
موجب تنـگ تـر شـدن حـقلـه فشـار               
ـلـي بـر اکـثـريـت              معيشتي و تحـصـي
جامعه بوده است. وقت آن رسيده کـه     
ما خواهان پايان گرفتن اين وضعيـت  

 باشيم.
 

جــمــعــي از دانشــجــويــان، اســاتــيــد           
ــان            وکــارکــنــان دانشــگــاه هــاي اســت

 مرکزي
 ۱۳۹۶ ارديبهشت 

 ۷ صفحه  
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ـيـس اتـحـاديـه                 استفانـي اسـمـيـت رئ
کارگران دولتي و خدمات در کـانـادا       
ـيـن بـراي آزادي         در پاسخ به نامه کمپ
کارگران زنـدانـي، بـه مـنـاسـبـت روز              
ـيـامـي صـمـيـمـانـه                جهاني کـارگـر، پ
خــطــاب بــه کــارگــران ايــران را بــراي            
مسعود ارژنگ عضو اين کمپيـن در    
کــانــادا ارســال کــرده اســت. تــرجــمــه           
ـنـال آن ضـمـيـمـه              فارسي و متن ارژي
ـيـن بـراي آزادي کـارگـران              است. کمـپ

ـيـس    -زنداني پيام استفاني اسميت رئ
اتحاديه کارگران دولتي و خدمات در   

 کانادا خطاب به کارگران ايران
در اين اول ماه مه و از طرف بيـش از    

هزار اعضاي اتحاديـه کـارکـنـان        ٧٣ 
ـيـاي       دولتي و خدمات بريتيش کـلـمـب
کانادا، مايلم پيام همبستگي خـودرا    

 به دوستانمان در ايران بفرستم.
ما ميدانيم که فعال کارگري بـودن در    
ايران نه فقط کار شاقي است بلکه بـه    
دليل سياستها و عملکرد گستـاخـانـه    
حکومت ايران بسيار خطرناک اسـت.    
ـيـد کـه مـا در کـنـار شـمـا                       اما بـدان
ايستاده ايم. بدانيد که مـا بـراي حـق           
شما براي نماينـدگـي کـردن کـارگـران          
ايران ايستاده ايم. و مـا کـوتـاه نـمـي             
آييم. حقـوق کـارگـري حـقـوق انسـان              
ـيـم تـا               ـن است و ما از پاي نـمـي نشـي

زماني که اين حق توسط همه دولتهـا  
برسميت شناخته شود. ما هـمـچـنـان      
بر اساس اين اصل که "آنچه براي خود 
ميخواهيم براي هـمـه مـيـخـواهـيـم"            

 زندگي و عمل خواهيم کرد.
 استفاني اسميت-با اعالم هبستگي

  $�Cر��ان دو	
@ ا.?	د�� Aر �	م ا��1	�$ ا��#
 و >�6	ت در 
	�	دا >�	ب !� 
	ر��ان ا��ان  
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جان کالرک از نـهـاد ائـتـالف         
عليه فقر در کانادا طي پيامي بـه  
مناسبت روز جهاني کارگـر و در      
پاسخ به نامه کمپين بـراي آزادي      
کارگران زنداني، به اين مناسبت، 
همبستگـي خـود را بـا کـارگـران              
زنداني در ايران اعالم داشـت. او       

 در پيام خود مينويسد:
ــم              ــل ــع ــذاي م ــصــاب غ ــت "اع
معـتـرض اسـمـاعـيـل عـبـدي در               
زندان اوين، نـوري بـر سـرکـوب و           
ــراي            ــدان ب ــه زن احــکــام وحشــيــان
کارگران در ايران انداخته و نشـان    
مــيــدهــد کــه چــگــونــه بســادگــي          
کارگران بخاطر خواست متشـکـل   
شدن براي اينکه حق و حـقـوقشـان    
را به پيش برنـد، بـه آن مـحـکـوم            

 ميشوند.   
بــه مــنــاســبــت اول مــاه مــه،          
ائتالف انتاريو در مبارزه با فـقـر     

(OCAP)   حمايت کامل خـود
را از کساني که با چنـيـن هـزيـنـه         

وحشتناکي مبارزاتشـان را بـراي       
برقراري عـدالـت بـراي کـارکـنـان             
ادامه ميدهنـد، اعـالم مـيـدارد.         
حکومت ايران بايد بخاطر محروم 
کردن کارگران از  حق و حقوقشـان  
و امنيتي کـردن مـبـارزات آنـان،         

 محکوم شود. 
ــراي هــمــه فــعــالــيــن            آزادي ب
کارگري زنداني و پـيـروزي را بـه            

 طبقه کارگر ايران.
 جان کالرک
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ـاريـخـچـه         برنامه با اشاره کوتاهي بـه ت
روز جهاني همبستگي کارگري شـروع    
ـا اشـاره بـه ايـنـکـه،                      شد. در ادامـه ب
نداشتن شغل و مشکالت اقـتـصـادي      
مهمـتـريـن عـامـل از هـم گسـسـتـن                  
خــانــواده و مــعــضــالت جــامــعــه و              
ـاه بـردن بـه                  گسترش افسـردگـي و پـن
اعتياد و تن فروشي و... ميشود و در      
ـاشـيـدن خـانـواده           نهايت باعث از هم پ
ـا      مي گردد، سخنراني اسرين درکالـه ب
موضوع "بيکاري و روابط خانوادگـي"   

 شروع شد.
اسرين درکاله ضمن تبريک اول ماه مـه  
و خواست اينکه روزي فـرا بـرسـد کـه             
دغدغه ي هيـچ خـانـواده اي مـعـاش            
ـاثـيـر                   ـام ت ـا ارائـه آمـار و ارق نباشد، ب
بيکاري بر تمام وجوه روابط خانوادگـي  

و معضالت و ناهنجاريهايي را که در   
خانواده سـبـب مـي شـود پـرداخـت و               
عنوان کرد که بيکاري يا هـمـان"نـبـود        
معاش" ربط مستقيم دارد بر سالمـت   
روان و روابط خـانـواده و چـطـور مـي              
تـوان بــا فــراهـم آوردن کــار يــا بــيـمــه                
بيکاري براي تمام افراد آمـاده بـه کـار          
در جامعه، شان و حرمت افـراد را در        
خانواده و در جـامـعـه حـفـظ نـمـود و              
اينچنين روابط جامعـه را در حـيـطـه           
ـاهـنـجـاري        سالمت و بدور از همه ي ن

 ها و آسيبهاي اجتماعي قرار داد.
ـا اشـاره بـه وجـود                   ـامـه ب در ادامه بـرن
مشکالت و فشار مضاعف کـار، در      
ـان، فـريـده                   محيـط هـاي کـاري بـر زن
ـا           نخستين به ارائه سخـنـرانـي خـود، ب

 موضوعيت "من و شغلم" پرداخت.
او از تجربه زيسته خود سـخـن گـفـت:         
اينکه شرايط زندگي و ايـن چـرخـه ي            
تکراري مـعـيـشـت چـقـدر زنـدگـي و                 
فرصت هايش را تحت تاثير قرار داده،   
ـا     با کلي اميد و آرزو به پايتخت آمده ت
ـلـي اش پـيـدا           کاري در رتبه ي تحصـي

ـا             ـان وي ب ـاي کند و موفق نبوده و در پ
بيان اينکه خود نيز کـارگـر اسـت روز          
جهانـي کـارگـر را بـه تـمـام کـارگـران                   

 تبريک گفت.
پدرم کارگر بود و پـدرش و پـدرانشـان          
،مادرم نيز کارگر بود و فراوان زحـمـت     

 کش، من نيز کارگرم، من هم...
در ادامه از نرگس اليکايي دعوت شـد  
شعري در ارتباط با اول مـي بـخـوانـد.       
او نيز با تبريـک روز جـهـانـي کـارگـر،             
شعري را که در زمان اعتصاب غـذاي    

 جعفر عظيم زاده سروده بود را خواند.
سپس محبوبه فرحزادي در مورد فـقـر   
ـاعـث       معلمان و اينکه فقر اقتصـادي ب
مي شود، در تـحـصـيـل کـودکـانـمـان             
ـايـد و تـمـرکـز               توجه کافي به عمـل نـي
معلم به جاي آموزش کودکان بـر روي      
مشکالت معيشت خود باشد سـخـن     
ـا شـعـر خـانـم              گفت. و در آخر برنامه ب
ـان       ـاي اليکايي براي انسان و انسانيـت پ

 پذيرفت.
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پدرم کارگر بود و پدرش و پـدرانشـان،     
ــراوان                  ــود و ف ــيــز کــارگــر ب مــادرم ن
زحمتکش، من نيز کارگرم، من هم بـه  
اندازه امرار معاشم پـول درمـي آورم،         
نه بيشتر نه کمتر، اين روزهـا دائـم بـه        
گذشته بر ميگردم، اينکه چه بودم چـه  
شدم و چه ميشـوم، آيـنـده ي مـن بـه              
کدام سو مي رود، به سـمـت آيـنـده ي         
پدرم و مادرم که معلوم نـيـسـت بـدون       
بيمه تامين اجتمـاعـي چـگـونـه قـرار           
ـا خـودم کـه              است روزگار بگـذرانـن. ي

سـال     ۱۵ سال بعد سي ساله ميشم و     
ـا چـه          ديگه بازنشسته، با چه حقي و ب
حقوقي بمانـد، شـرايـط ايـن روزهـاي            
ـانـم مـرا سـخـت مـي                  پدرم و اطـرافـي
ـاقـي بـراي مـن             ترساند، اينکه چه اتـف
قرار است بيوفتد، من که نه دستي در   
شغلي دولتي دارم و نـه در شـرکـتـي               
ـان        آينده دار مشغولم، مدرک ارشـد زب
ـا خـون دل درس                  انگليـسـي را دارم ب

ـا      ۵ خواندم، ترم  کارشناسي بودم کـه ب
ترجمه متن، کار کردن را شروع کـردم.  
با حقوقي اندک به فکر کاري با درآمـد  
بيشتر بودم. دنبال تدريس رفـتـم ولـي        

زود فهميدم که بايد آشنايي کسي مـن  
 ۶ را جايي معرفي کند وگرنه باز بايـد    

ماه يا بيشتر، در راه رضـاي خـدا کـار        
ميکردم، در تمـام ايـن مـدت مـادرم           
خرج و مخارج خـانـه را از مـغـازه ي             
لباس عروسش و گاهي با سـوزن زدن      
به پارچه و دوختن لباس براي مردم در   
مي آورد هزينه ها اينقدر سـرسـام آور       
ــش                   ــدرم تــنــهــا بــا شــغــل بــود کــه پ
ميتوانست اجاره خانه را بدهد.شرايط  
بدي بود تازه با سختي درسم را تـمـام       
ـا درآمـد              کرده بودم و بـدنـبـال کـاري ب
بـيـشـتــر بـودم کــه يـک روز يـکـي از                    
دوستانم خبـر داد کـه مـيـتـوانـيـم بـه                 
عنوان نيروي کارگـر بـه کـارخـانـه اي            
برويم و در خط توليد کار کنيـم الاقـل     
ـا مـادرم بـه               حقوق پايه مي دهـنـد، ب
مصاحبه رفتم و همانجا با من اتـمـام     
حــجــت کــردن کــه نــبــايــد رو کــنــي               
کارشناسي داري، ما کارگر با مـدرک    
ديپلم ميخواهيم، براي مـن آن دوران،      
دوران سختي بود، فـکـر هـاي بـزرگ           
ـار    داشتم و جيب هاي پر از خالي. بسي
جوان بـودم و مـيـخـواسـتـم از انـرژي                
جواني ام استفاده کـنـم، سـريـع قـبـول           
کــردم و مشــغــول شــدم، بــا دخــتــران            
زيادي که ماننـد مـن مـدرک داشـتـن            

وحتي چند نفـرشـان فـوق لـيـسـانـس،            
ـاعـث شـد              آشنا شدم. همين قضـيـه ب
احساس تنهايي نکنم وبتوانم در آنـجـا   
دوام بياورم، همه ي ما کارگران دخـتـر   
خط توليد در يه چيز اشتراک داشتـيـم،   
ــري را                   ــت ــي. دخ ــد مــال ــيــاز شــدي ن

سـاعـت      ۱۶ ميشـنـاخـتـم کـه روزي            
سرکار مي ماند تا جهيزيه ي زنـدگـي     
اش را خودش بخرد و دائم ميگفت از   
آبــرو نــداشــتــن مــيــتــرســد. ديــگــري           
دانشجو بود و يـک سـالـي مـرخصـي            
ـا پـول جـمـع کـنـد. زنـي                    گرفته بود ت
ـايـد خـرج           ديگر، تازه بيوه شده بود و ب
خانه را ميداد گـاهـي فـکـر مـيـکـنـم             
شــانــس آوردم کــه مــحــيــط کــاريــم             
محيطي سالم بـود و مـن را درگـيـر               
حاشيه هاي اخالقي شـرکـتـي نـکـرد،        
يک سال گـذشـت و شـرکـت مـدام در              
پرداخت حق وحقوقمان تاخير داشـت،    

مـاه     ۴ ،   ۳ روزي به خودم امدم و ديدم 
است که حقوق نگرفتم، همه شاکـي و    
ناراحـت بـودن. اعـتـصـاب کـرديـم و                 
اخــراج شــديــم و درحــالــي کــه حــق                
وحقوقمان را خوردند بيمه هـايـمـان را      
نصفه و نيمه هـر مـاه پـرداخـت کـرده              
بودند سرگردان به دنـبـال کـار بـوديـم،          
فکر ادامه تحصيل به سـرم زد گـفـتـم         

شايد با کمي پس اندازم بـتـوانـم ارشـد       
بــخــوانــم و بــا آن کــاري در رتــبــه ي                
تحصيليم پيدا کنم، در طي آن مـدت      
به کارخانه هاي زيادي بـراي کـار سـر          
زدم به عنوان کارگر، دوستم با شيـفـت   

ساعته در کارخـانـه    ۱۲ هاي چرخشي 
نخ ريسي کار ميکرد و روحيه بـرايـش   
نـمـانــده بــود تــازگـي هــا خــس خــس              
ميکرد، رنگ صورتـش بـخـاطـر بـي          
خوابي و کار زياد پريده و روزها به زور   
سرپا مي ماند، گاهـي شـيـفـت شـب          
بود ولـي حـقـوق خـوبـي مـيـگـرفـت،                
ميگفتن که سروقت است، ميگفتـنـد   
که قدبلندي، يکي از شـرايـط کـارگـر           
شدن در آن کـارخـانـه اسـت. خـالـصـه             
تصميمم اين شد که اگـر ارشـد قـبـول           

ـا         ۱۲ نشدم من هم مثل او  سـاعـت ب
تغيير شيفت کار کنم، درس خـوانـدم،     
روزهاي سـخـت دودلـي را گـذرانـدم،              
گاهي روزگار سيـاهـي را پـيـش روي           
خودم مي ديدم، افسردگي مي گرفـتـم   
و بيشتر نا اميد مي شدم. ارشد قبـول   
شدم ولي تهران. اين بار جنگي ديـگـر      
ـايـد تـنـهـا در تـهـران                   داشتم اينـکـه ب
زندگي کنم، همه چيز را به جان خريـدم  
تا از آن شهرو بيکاري اش فـرار کـنـم،      
که بتوانم ازتوانايي هايم استفاده کـنـم     

به خيالم تهران مدينـه ي فـاضـلـه اي           
ـاد، حـقـوق             بود براي خـودش، کـار زي
باال، با ايـن تصـور بـه تـهـران آمـدم.                 
دانشجوي ارشد بودم، ترم اول رفـت و        
آمد کردم ولي باالخره با کمک يکي از   
دوستانم توانستم در تهران ساکن شـوم  
و بعد خانه اي تهيـه کـنـم و مـجـبـور             
نباشم به خـوابـگـاه بـروم، دانشـجـوي             
تمام وقت بودم، و سخت بـدنـبـال کـار         
نيمه وقت. خيلي سـخـت بـود، کـاري          
پيدا نميشد که حـقـوق مـکـفـي دهـد             
اتفاق هاي زيادي برايم افتاد، از دسـت  
درازي کارفرماي دو روزه ام تا انـواع و    
ــه و                 ــهــادات ، کــالف ــشــن ــي اقســام پ
مستاصل بودم تا اينکـه کـاري پـيـدا         
کردم کـه بـيـمـه نـداشـت ولـي بـنـظـر                   
محيط سالمي بود، مجبور شـدم يـک     
سال تمام در شـرايـطـي کـار کـنـم کـه              
حقوقم سر وقت نيسـت و نـگـاه هـاي           
معنادار مديرعامل گاه و بيگـاه تـنـم      
را مي لرزاند، گاهي فـکـر مـي کـردم         
اگــر خــواســت بــه مــن تــجــاوز کــنــد             
چه؟چکار کنم!، مثل ريـحـانـه سـريـع           
ـا             فرار کنم و يا اينکه تسـلـيـم شـوم، ب

 ترس و لرز هر روزه کار کردم.
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روز جــهــانــي   ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل: 
کارگر امسـال در ايـران چـگـونـه              

 گذشت؟ 
اول مـه امسـال       H%0 دا�-ـ1ـ�: 

همانطور که پيش بينـي مـيـشـد،       
نشان از فضاي پـرتـحـرک جـنـبـش         
کــارگــري را داشــت. يــک مــثــال             
بارزش  قطـعـنـامـه هـاي پـرشـور            
کارگران و بخـش هـاي مـخـتـلـف           
جامعه چـون نـهـادهـاي دفـاع از              
حقـوق زن، دانشـجـويـان، کـانـون             
نويسندگان، به مناسبت ايـن روز    
بود و شاخص  ديگرش، جـنـگ و     
جدال بر سر برگزاري اول مـه روز        
جهاني کارگر است. که همين جـا     
الزمست به تـمـامـي فـعـالـيـن و              
رهبران جسور کارگري کـه چـنـيـن       
براي برپايي اين روز آزاديخـواهـي   
و بــرابــري طــلــبــي جــنــگــيــدنــد و          

 برگزارش کردند، درود بگويم. 
امسال نيز به سـنـت هـر سـال         
کارگران با برگزاري تجـمـعـات بـه       
استقبال روز جهاني کارگر رفتـنـد   
تا قرار و مـدارهـايشـان را بـراي             
برپايي مراسم هايشان بـگـذارنـد.      
از جــملــه در تــهــران در هشــتــم               

ارديبـهـشـت مـاه گـردهـمـايـي از                
فعالين تشکلهاي کارگري از جمله 
اتحاديه آزاد، سنديکاي نـقـاشـان      
البرز، کارگران ساختماني مريوان 
و ديگر فعالين اجتماعي در پارک 
جــهــان نــمــاي کــرج بــرپــا شــد و              
کارگـران بـا خـوانـدن قـطـعـنـامـه                
هايشان به مناسبت اين روز، عزم 
خود را براي برگزاري روز جـهـانـي    
کارگري اعالم داشتند. در سنندج  
نيـز در هـمـيـن روز کـارگـران بـا                  
راهپيمايي  در خيابـان هـاي ايـن        
شهر به استقبال روز جهاني کارگر 

 ٢٠رفتند. در اين روز در حاليکه 
نــفــر از کــارگــران بــراي بــرگــزاري          
مراسم دولتي سازماندهي شـده و    
در حال راهپيمايي از ميـدان گـاز     
بــه ســوي مــيــدان کــوزه بــدوشــان          
بودند، بيش از يکصد و پنجاه نفر 
از زنان و مردان کارگر و تـعـدادي   
از فعالـيـن کـارگـري از جـملـه از               
انجمن صنفـي خـبـازان سـنـنـدج،           
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه           
ايجاد تشکلهاي کارگري، اتحاديه 

آزاد کارگران و فعـالـيـن کـارگـري        
ديگر با فاصله حدود صـد مـتـري      
از آنان در وسط شهر مارش رفتند 
و صــحــنــه هــاي پــرشــوري از                  
گراميداشت از مراسم روز جهاني 
کــارگــر را خــلــق کــردنــد. نــيــروي           
انــتــظــامــي اقــدام بــه مــحــاصــره          
کارگران کـرد امـا عـلـيـرغـم ايـن              
مـحـاصـره و تـالش بـراي ايـجــاد               
فضاي رعب و وحشـت، کـارگـران        
شرکت کننده قطعنامه هايشان را 
پخش کردند و  مـراسـم بـا دسـت         
زدنهاي پرشور، مراسم را به پايان 
بردند. بدنبال اين تحرکات اول مه 

 فرا رسيد.
ارديـبـهـشـت      ١١از صبح روز 

جمعهايي از کـارگـران عـلـيـرغـم             
ممانعت شديد نيروهاي انتظامـي  
موفق به تجمع در مقابل مجـلـس   
و بر پـايـي مـراسـم مسـتـقـل روز              
جهاني کارگر شدند. در اين تجمع  
اعتـراضـي نـيـروهـاي انـتـظـامـي              
مستقر در محل به بهانـه ايـنـکـه       
مجلس تعطيل است، اعالم کردند 
ــي مــراســم را                ــائ ــرپ کــه اجــازه ب
نخواهند داد. اما کـارگـرانـي کـه        
براي برگزاري مراسم ايـن روز بـه         
آنجا آمـده بـودنـد، بـا بـاز کـردن               
بنرهايي در رابطه با گراميـداشـت   
روز جــهــانــي کــارگــر و تصــاويــر           
اسماعيل عبدي و بهنام ابـراهـيـم      
زاده مراسم خود را آغاز کردنـد و    
ماموران براي جمع کردن بنرها با 
کارگران درگيـر شـدنـد. امـا  در              
حالي کـه کـارگـران بـيـشـتـري بـه               
تجمع مي پـيـوسـتـنـد، نـيـروهـاي           
انتظامي مجبور به عقب نشيـنـي   
شدند و قطعنامه مشترک کارگران 
توسط نـاهـيـد خـداجـو و شـاپـور              
احساني راد قرائت شد و مراسم با 
کف زدن و دادن شعـارهـاي "زنـده       
باد اول ماه مه"؛ "روز کـارگـر روز       

خيابان از آن مـاسـت"،          –ماست 
پايان گرفت. سـپـس کـارگـران در          
حالي که در مـحـاصـره نـيـروهـاي         
انــتــظــامـــي بــودنــد اقــدام بـــه                
ــرو               ــه ســوي مــت ــي ب ــائ ــم ــي راهــپ
بهارستان و سر دادن شعار کردنـد  
و با ايستادن در مقابل مترو و سر 
دادن شعارهاي مختلف به مراسم 

خود پايان دادند. در اين هـنـگـام       
بــود کــه والــه زمــانــي عضــو                  
سنديکاي نقاشان البرز دسـتـگـيـر     
شد. کـه بـعـد از يـکـروز نـيـز از                     

 بازداشت آزاد گرديد. 
همچنين اعضاي سـنـديـکـاي       
کارگران شرکت واحد، براي برپايي 
مــراســم روز جــهــانــي کــارگــر از            
ساعت سـيـزده در پـايـانـه آزادي              
واقعي در چهار راه نواب و چـهـار     
راه وليعصر حضور يـافـتـنـد و بـا          
حمل بنـري بـا مضـمـون اتـحـاد،             
همبستـگـي ايـن روز را گـرامـي               
داشتند. آنها روزنامه "مسـتـقـل"        
ــادي از                   ــخــش زي ــه ب ــود را ک خ
صفحات آن به بررسي مشکالت و 
مطالبات کارگـران و قـطـعـنـامـه           
مشترک کارگران سنديکاي واحد، 
هفت تپه و کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي              
اختصاص داده شده بود، در سطح 
وســيــعــي در بــيــن رانــنــدگــان و             
کارگران توزيع کردند. در آنجا نيز 
ماموران انـتـظـامـي و امـنـيـتـي             
تـــالش کـــردنـــد کـــه مـــانـــع از               
راهپيمايي دسته جمعي کـارگـران     
شوند. آنها حتي اقدام بـه ضـبـط         
بسته هاي شکالت و خودکارهـاي  
تبليغاتي کارگران کرده و درگـيـر       
شدند. اما با هوشيـاري کـارگـران       
اين درگيري کنترل شـد و مـراسـم        
در ساعت دو عصر پايـان يـافـت.      
گفتني است که در روزهاي نهم و   
ــعــدادي از اعضــاي              ــيــز ت دهــم ن
سـنــديــکــاي واحــد بــا حضــور در          
پــايــانــه هــاي عــلــم و صــنــعــت،            
ــن و                ــرد قصــاب، راه آه ــم جــوان
آزادگان پيشاپيش روز کارگر را به 
همکـارانشـان تـبـريـک گـفـتـنـد و                
پکيج هـاي شـکـالت و خـودکـار              
تبليغاتي در ميان کارگران توزيـع  

 کرده بودند.
برنامه ديگر به مناسبـت روز    
جهـانـي کـارگـر سـمـيـنـار کـار و                  
خانواده بود که توسط نـداي زنـان     
ايران در هشتم ارديبهشـت بـر پـا        
شد و اين خود ويژه بود. نداي زنان 
ايران در بـيـانـيـه اش از اول مـه                
بعنواني فرصتي براي فرياد انسان 
هايي که زندگي را حق خـود مـي       
دانند، و براي بلنـد کـردن صـداي        

اعتراضـشـان عـلـيـه تـبـعـيـض و                
نابرابري سخن گفته و با بـرگـزاري   
ايـن ســمـيـنــار بـه اسـتـقــبـال روز                
جهاني کارگر رفت. اين برنامه بـا   
اشاره کوتاهي بـه تـاريـخـچـه روز          
جهاني همبستگي کارگري شـروع    
شد . اسرين درکـالـه از فـعـالـيـن              
ــقــوق زن يــکــي از                    ــاع از ح دف
سخنرانان بود. اسرين سخنانش را 
بـا مـوضـوع "بـيـکـاري و روابــط                
خانوادگي" آغـاز کـرد. او ضـمـن             
تـبـريـک اول مـاه مــه و خـواســت                
اينکه روزي فرا برسد که دغـدغـه     
ي هيچ خانواده اي معاش نباشد، 
با ارائه آمار و ارقام تاثير بيکاري 
بر تمام وجوه روابط خـانـوادگـي و      
معضالت و ناهنجاريهايي که در   
خانواده سبـب مـي شـود، بـر دو             
خـواســت اســاسـي کـار يـا بـيــمــه              
بيکاري تاکيد گذاشت. در ادامـه     
برنامه فريده نخسـتـيـن از ديـگـر          
فعالين جنبش رهايي زن با اشـاره  
ــار                ــود مشــکــالت و فش ــه وج ب
مضاعف کـار در مـحـيـط هـاي              
کاري بر زنان، با موضوعيت "من 
و شغلم" سخن گفت. او از تـجـربـه     
زيست خود و از ايـنـکـه چـگـونـه             
شرايـط زنـدگـي و ايـن چـرخـه ي                 
تکراري معيشت زندگي و فرصـت  

هايش را تحـت تـاثـيـر قـرار داده             
گفت. و در پايان با بـيـان ايـنـکـه          
خود نيز کارگر است و بـا تـبـريـک       
روز جهاني کارگر گـفـت : "پـدرم            
کارگـر بـود، پـدرش و پـدرانشـان              
کارگر بودند، مـادرم نـيـز کـارگـر          
بود و فراوان زحمت کش،من نـيـز     

 کارگرم ، من هم...
بعد از سخنـرانـي هـا نـرگـس          
اليکايي شعري اشعارش را خواند 
و محبوبه فرحزادي در مورد فـقـر   
معلمان و اينکه فـقـر اقـتـصـادي          
چـگـونـه بـر تــحـصـيـل و زنـدگــي                 
کودکان تاثير مـيـگـذارد، سـخـن          
گفت و مـراسـم بـا شـعـر خـوانـي                

 خاتمه يافت. 

عالوه بر اين مراسمها، خبرها 
حــکــايــت از گــرامــيــداشــت روز           
جهاني کارگر در جمع هاي کوچک 
و محافل کـارگـران در شـهـرهـاي          
مختلف حکايت دارد. از جمله در 
محله حسن آباد  و در شهرک هاي 
صنعتي سنندج کارگران با پخـش  
شکالت و شيريـن در مـحـل ايـن           
روز را گراميداشتند. همچنين يک 
ابتکار جالب در شهر شيـراز روي    
داد. در کارخانه قند شيراز بـا در     
دست گرفتن پالکاردهايي که روي 
آن نوشته شـده بـود: "مـعـيـشـت،             
منزلت حق مسلـم مـاسـت"؛ "مـا           

ايم!، کارگران گرسـنـه انـد،        گرسنه
مسئوالن کجايند؟"؛ روز جـهـانـي     

 کارگر را گرامي داشتند.
ابــتــکــار جــالــب ديــگــر بــراي        
گراميداشت روز جهاني کارگر، در 
کامياران اتفاق افتـاد. درسـاعـت       

ارديــبــهــشــت     ١١صــبــح روز         ٧
کارگران ساختماني کامياران روز   
جهاني کارگر را با پخش شيرينـي  
در ميدان مرکزي شهر و نصب بنر 
اول ماه مـه، در مـيـان کـارگـران              
ساختماني جشن گرفتند. در ايـن     
مــراســم آنــهــا و ايــن روز را بــه                
کارگران تبريک گفتند و يـکـي از       
اعضاي هيت مديره چند دقيقه اي 
در رابطه با مشکالت و خـواسـتـه    
کارگران ساختماني بحثي را ارائه 
داد. در سننـدج نـيـز تـعـدادي از             
کارگران ساختمانـي روز جـهـانـي         
کارگر را در محل کار خود گرامي 

 داشتند. 
نگاهي به ايـن اتـفـاقـات، بـه          
روشني نشان ميدهد کـه اول مـه         
امسال چه گذشت. نشان ميدهنـد   
که کارگـران چـگـونـه ايسـتـادنـد،            
شعار دادنـد و بـا بـيـانـيـه هـا و                    
ــان             ــرشــورش ــاي پ ــه ه ــام ــن ــع ــط ق
کيفرخواست خود را عليه سرمايه 
داري حاکم اعالم کرده و بار ديگر 

 ۱۱ صفحه  
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بر مبارزه اي متـحـد و سـراسـري         
براي داشتن زنـدگـي اي انسـانـي           

 تاکيد گذاشتند.
 

قطعنـامـه هـا و        ا����	���	ل: 
بيانيه هاي منتشر شده از طـرف      
تشــکــل هــاي کــارگــري و ســايــر           
تشــکــل هــا و شــخــصــيــت هــاي           
 اجتماعي، چه ويژگي هايي دارد؟

يــک بــخــش از     0ــ%ــH دا�-ــ1ــ�: 
بيانيه ها و قطعنامه هاي اول مه 
از سوي تشکـل هـاي کـارگـري و           
ديگر نهـادهـاي اجـتـمـاعـي داده           
شده بود و بخشي ديگـر از سـوي       
جمع هايي از کـارگـران و ديـگـر             
نهادهاي اجتماعي. از جـملـه بـه         
مــنــاســبــت اول مــه امســال دو             
قطـعـنـامـه کـارگـري بـا امضـاي               
مشــتــرک تشــکــلــهــاي مــخــتــلــف       
کارگري داشتيم کـه خـواسـتـهـاي          
کــارگــران و کــل جــامــعــه را در             
سطحي سراسري پوشـش مـيـداد.      

تشکل کارگـري   ٦يکي قطعنامه 
ــران،           ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
انجمن صـنـفـي کـارگـران بـرق و               
فلـزکـار کـرمـانشـاه، سـنـديـکـاي              
کارگران نقاش استان البرز، کانون 
مدافعان حقـوق کـارگـر، کـمـيـتـه            
ــهــاي            ــجــاد تشــکــل ــيــگــيــري اي پ
کارگري، انجمن صنفي کـارگـران     
سـاخـتـمـانـي مـريـوان و ديـگــري               
قطعنـامـه مشـتـرک سـه تشـکـل               
کـــارگـــري ســـنـــديـــکـــاي واحـــد،       
سنديکاي نيـشـکـر هـفـت تـپـه و              
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه         
ايجاد تشکـل هـاي کـارگـري کـه            
بطور واقعي امضا کنندگان آنـهـا   
ميتوانند، امضاي خود را پاي هر 
دو قطعنامه بگذارند. هـمـانـطـور      
که در نوشتـه ديـگـري هـم اشـاره            
کردم خواستهاي مشترکي محـور  
هر دوي اين قطعنامه ها بـود. و       
امروز نيـز  ايـن قـطـعـنـامـه هـا                 
مـيـتـوانـد مـتـحـد کــنـنـده صــف                
اعتـراض بـخـش هـاي مـخـتـلـف               
کارگران، معلمان، بازنشستگـان،  
پرسـتـاران، دانشـجـويـان و هـمـه              
مــردم تــحــت ســتــم و اســتــثــمــار           
جامعه  باشـد. اعـتـراض هـر دو            
قطعنامه به زنـدگـي زيـر خـود و           
تاکيدش بر افزايش فوري حـداقـل   
دستمزدها به اندازه سبـد هـزيـنـه       
اعالم شده دولت است. کـه در آن       

ميليون و    ٤ميليون و  ٤به ارقام 
نيم به عـنـوان نـرخ امـروز سـبـد               
هزينه خانوار کـارگـري و بـر حـق           
داشتن يک زندگي انساني تـاکـيـد    
شده است. همچنين يک خـواسـت      
مهم اين قطعنامه ها پايان دادن   
ــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات             ب
ــردم                ــان و م ــم ــل ــع ــران، م ــارگ ک
مــعــتــرض اســت. حــول ايــن دو             
موضوع مهم هم اکنون کـارزاري    
ــادي                 ــع ــه اب ــان اســت ک ــري در ج
ــه و هــر روز               ــمــاعــي داشــت اجــت
قدرتمند تر ميشـود، قـطـعـنـامـه         
هاي اول مـه تـاکـيـدي بـر تـداوم               
متحد اين مبارزات است. بعالوه  
کارگران در اين قطعنامـه هـا بـر        
برابري زن و مرد تاکيد کرده انـد.  
خواستار لغو مـجـازات اعـدام و          
شالق و آزادي بدون قيـد و شـرط       
تمامي زندانيان سياسي شده اند. 
آزادي بدون قيد و شـرط، ايـجـاد          
تشـــکـــلـــهـــاي مســـتـــقـــل، حـــق         
اعتصاب، اعتراض، راهپيمائـي،  
تجمع، انديشه و بـيـان و تـحـزب           
شده اند. خـواسـتـار بـه رسـمـيـت             
شــنــاخــتــه شــدن حــق شــهــرونــدي         
ــاجـــريـــن               ــراي مـــهـ ــاوي بـ مسـ
افغانستاني و ديگر مـهـاجـران و        
برچيده شدن قراردادهاي موقت و 
سفيد امضا و واسطه هـاي کـاري     
و پيمانکاران از محيط هاي کـار    
شده اند. در ايـن قـطـعـنـامـه هـا              
کارگران همچنين بر خواستهـايـي   
چون بيمه بيکاري و ديـگـر بـيـمـه        
ــمــاعــي چــون درمــان             هــاي اجــت
رايگان و تحصيـل رايـگـان بـراي         
همه تاکيد ميکنند. بر جرم اعالم 
شدن تعويق پرداخت دستمزدها و 
پــرداخــت فــوري طــلــب تــمــامــي         
کارگران، بازنشستگان، معلمان و 
ــارمــنــدان بــخــش دولــتــي و                 ک
ــا خســارت            خصــوصــي هــمــراه ب
ديرکرد آن شـده انـد، مـيـگـويـنـد            
اخراج ها بايد فورا متوقف شود. 
خواستار پايان دادن بـه تـحـمـيـل        
محروميت و بردگـي بـيـشـتـر بـه           
کارگران تحت عنوان مناطق ويژه 
ــد.               اقــتــصــادي و غــيــره شــده ان
خواسـتـار مـحـاکـمـه غـارتـگـران              
صندوقهاي بازنشستگي و جبران 
خسارتهاي وارده به آنها شده اند. 
مــيــگــويــنــد کــار کــودکــان بــايــد        
ممنوع باشد و بر تامين معيشت 
آنها فارغ از تـعـلـق خـانـوادگـي،             

جنسيت، قوميـت و مـذهـبـشـان          
مطابق با استانداردهاي پيشرفته 

 امروزي تاکيد گذاشته اند و... 
گفتنـي اسـت کـه در مـارش             
کارگـران در سـنـنـدج در هشـتـم               
ارديبهشت ماه در گـرامـيـداشـت       
روز جهـانـي کـارگـر، کـارگـران و             
خــانــواده هــاي کــارگــري شــرکــت        
کـنـنـده طـي قـطـعـنـامـه اي روز                  
جهاني کارگر را روز همبسـتـگـي    
طبقاتي کارگران و کيـفـرخـواسـت     
طبقه کارگر عليه سـرمـايـه داري      
خوانده و ضمن تبريک اين روز بـه    
همه کارگران و خانواده هايشان بر 
خواستهـايـي تـاکـيـد کـردنـد کـه                
ــا دو              ــي ب ــرک مــحــورهــاي مشــت

 قطعنامه فوق دارد.  
جدا از اين قطعنامه ها نـداي  
زنان ايران با انتشار بيانيه اي بـه    
مناسبت روز جهاني کارگر، ايـن    
ــه اســت.               ــرامــي داشــت روز را گ
فوکوس اين بيانـيـه اعـتـراض بـه          
تبعيض عليه زن به عـنـوان وجـه        
ديگري از تبعيض و نابـرابـري در     
جامعه سرمايه داري اسـت. ايـن        
بيانيه با اشاره به وجوه مـخـتـلـف     
تبعيض و بيحقوقي جسنيتـي در    
جامعه و قـرار گـرفـتـن زنـان در                
موقعيت فرودست ترين اقشار که 
کمترين سهم را از سقف اشـتـغـال    
دارند و بـا وجـود ابـعـاد وسـيـع                 
بيکاري، هر روز بيشتر بـه صـف       
بيکاران پيوسته و به ورطه فقـر و    
کــارتــن خــوابــي و اعــتــيــاد مــي          
افتند، بـر خـواسـتـهـايـي تـاکـيـد                
دارد. اين بيانيه خواستاررفع هـر     
گونه تبعيض حقوقي و قانوني از   
زندگي زنان و ايجاد شرايط برابـر  
براي کسب شغل، بيمه بـيـکـاري،    
درماني و تحصيل رايـگـان بـراي      
همگان و رفع هرگونه تبـعـيـض و      
تفکيک جنسيتي در محيط هـاي    
کاري و تحصيلي، تامين امنيـت  
جــانــي و شــغــلــي بــراي زنــان در            
محيط هاي عمومي و کاري، لغو 
تمام طرحهايي که سبب بي ثباتي 
زنان در محيط هـاي کـاري مـي          
شود از قبيـل دورکـاري و نـوبـت           
کاري، تامين مـهـد هـاي کـودک           
رايگـان بـراي کـودکـان، تـامـيـن              
امنيت شغلي براي زنـانـي کـه از        
مـرخصــي زايــمــان و شــيـر دهــي           
استفاده مـي کـنـنـد، لـغـو تـمـام               
قوانين و طرح هايي کـه شـکـاف        
ــد                ــده ــي ــي را رواج م ــت ــســي ــن ج
وپرداخت دستمزد بـرابـر در ازاي       

 کار برابر شده است. 
همچنين کانون نـويسـنـدگـان       
ايــران نــيــز طــي بــيــانــيــه اي بــا              
شادباش روز جهانـي کـارگـر، بـه         
وجه ديگري از خواستهاي جامعه 
اشاره مـيـکـنـد. در قسـمـتـي از                 
بيانيه آنـهـا چـنـيـن آمـده اسـت:                

هيچ حصر  "خواست آزادي بيان بي
ي اشـکـال        و استثنا و لـغـو هـمـه        

سانسور فـقـط امـر نـويسـنـدگـان            
نـيـسـت بـلـکـه بـه کـارگـران نـيـز                    
مربوط است تا ديـگـر بـه صـرف         

ها  بيان اعتراض، پيگيري خواست
و ايجاد تشکل محاکمه و زنداني 
نشوند.". کانون نـويسـنـدگـان در            

ي  بيانيه خود خواستار آزادي همه
فعاالن کارگري و نـويسـنـدگـان و         

نگاران در بـنـد و ديـگـر          روزنامه 
زندانيان سيـاسـي و عـقـيـدتـي و             

هاي امنيتي  مختومه شدن پرونده
ــراي کــارگــران و              گشــوده شــده ب
ــي شــده اســت کــه             ــويســنــدگــان ن
"جــرمــي" جــز بــيــان اعــتــراض و            
کوشش براي رسيدن به حـق خـود       

 ندارند. 
جدا از بيانيه ها و قطعـنـامـه    
هاي نهادها و تشکلهاي کارگـري  
و ديگر بـخـش هـاي اجـتـمـاعـي              
همانطـور کـه اشـاره کـردم جـمـع               
ــز                ــارگــران از مــراک ــي از ک هــاي
مختلف کارگري و جمع هايـي از    
بخش هاي مختلف اجتماعـي بـه     
مناسبت روز جهاني کارگر بيانيه 
داده و بر وجوه مختلف مصـائـب     
جامعه سرمايه داري تاکيد کـرده    
اند و خواستهايي را عنوان نموده 

 ٥اند. يک نمونـه آن قـطـعـنـامـه              
جمع کارگري، از جمله  جمعي از   
کارگران پتروشيمي هاي مـنـطـقـه     
ماهشهر و بندر امام، جـمـعـي از      

کـرج،     –کارگران محـور تـهـران        
کارگران پروژه هاي پارس جنوبي، 
فعاالن کارگري شوش و انديمشک 
و فعاالن کارگري جنوب است کـه  
ــا دو             ــهــي ب ــهــاي مشــاب خــواســت
قطـعـنـامـه تشـکـلـهـاي کـارگـري               

 دارد. 
همچنين جمعي از نـفـتـگـران       
پااليشگاه نفت شيراز به مناسـب  
روز جهاني کارگربيانـيـه اي داده       
اند که  درآن به وضعيت نابسامان 
کاري شان، به حقوقهاي زير خـط    
فقر و نداشتن هيچگونه امنـيـتـي    
ــه اخــراج هــا و                   شــغــلــي اي و ب
بيکارسازي ها اعتراض کرده انـد  
که در بخشي از آن چـنـيـن آمـده           

سال گـذشـتـه، يـک        ۳۷است: "در   
عده فقـيـر و فـقـيـرتـر شـده و بـه                   
کارتن خوابي و گـورخـوابـي روي        

اي نيز با فيش هاي  اند و عده آورده
حقوقي ميليوني حق ملت را باال 

انـد. در شـرايـط کـنـونـي                 کشيـده 
ضروري است کـه مـا هـم صـداي           
خود را به گوش همه برسانيم." و     
بعد با طـرح سـواالتـي چـون ايـن            
همه وعده و وعيـد کـه داديـد بـه           
کجا رسيد و چه شد؟ چرا کارگران 
در اين مملـکـت هـيـچ مـنـزلـتـي             
ندارند؟ پاسخ بدهيد کـه چـرا در         
دوران حاکميت تان اجـازه ايـجـاد      
سنديکا و اتحاديه هاي مسـتـقـل    
کارگري را نداديد؟ بـه چـه حـقـي           
کارفرمايان ميتوانند با زندگي و 
حيات ما بازي کننـد؟ پـول هـاي        
فروش نفت و گاز اين مملکـت را    
در کــجــا هــزيــنــه مــي کــنــيــد؟              
اعــتــراضــشــان را ابــراز کــرده و            
مـيـگــويـنـد: "بـا سـيـاســت هــاي                
غيرمردمي و ضـد کـارگـري تـان         
سفره هاي ما را هر روز خالي تـر    
کرده ايـد. آنـوقـت بـا بـيـشـرمـي                
ميخواهيد که ما پاي صندوقهاي 
رأي شما هم حاضـر شـويـم؟ رأي        
بدهيم تا باز هم جيـبـهـا و سـفـره          
هايمان را خالي تـر کـنـيـد؟ رأي           
بدهيم تا خانه و کاشانه و زندگـي  
مان را بيـش از ايـن بـه نـابـودي              
بکشانيد؟ اين امري محال اسـت    
مــا را بــه شــمــا هــيــچ امــيــدي               
نيست.". اين بيانيه بطور واقـعـي      
پاسخ کارگران و کـل جـامـعـه بـه          
مضحکه انتخابات حکومت است 
کــه صــداي اعــتــراض کــل مــردم          
عليه فقر، عليه تبعيض و شکاف 
عــمــيــق طــبــقــاتــي در جــامــعــه            

 نمايندگي ميکند. 
نمونه ديگر بيانيه  جمعـي از    
کارگران شرکت نفت پارس جنوبي 
به مناسبت روز جـهـانـي کـارگـر            
است. اين بيـانـيـه بـا تـاکـيـد بـر                
خواستهاي سراسري کـارگـري کـه      
در ديگر قطعنامه ها و بيانيه ها 
نيز آمده است، بر چـنـد خـواسـت         
افزايش حقوق ها بـه بـاالي خـط          
فــقــر، تــوقــف اخــراج هــا، و بــه              
رسميت شناختن حق اعـتـراض و     
داشــتــن تشــکــل تــاکــيــد کــرده و          
برگزاري مراسمهاي دولتي تـحـت   
عنوان روز کارگر را مـورد حـملـه      

 قرار ميدهد. 
ــعـــي از            ــمـ ــن جـ ــيـ ــنـ ــچـ ــمـ هـ

 ۱۲ صفحه  

 ۱۰ از  صفحه  
 روز &%	�$ 
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دانشجويان، اساتـيـد و کـارکـنـان          
دانشگاه هاي اسـتـان مـرکـزي بـه          
مناسبت روز جهاني کارگر بيانيه 
داده اند. اعتراض اين بيـانـيـه بـر        
پولي سازي آمـوزش عـمـومـي و           
تبعيض گسترده آموزشي در سطح 
ــنــه هــاي گــزاف            عــمــومــي، هــزي
ــبــديــل امــر              آمــوزش عــالــي و ت
تحصيل به کـااليـي لـوکـس بـراي          
جامعه، تبديل دانشگاهها به يـک  
بـانـک و وسـيلـه اي بـراي درآمــد                
زايي، دريافت شهريه هاي گزاف و 
عدم ارائه خدمات درخور، هزيـنـه   
هـاي روز افــزون خــوابــگــاهــهــا و          
تــغــذيــه و ســلــف ســرويــس هــاي            
نابسامان، کيفيت پاييـن وسـايـل      
اياب و ذهاب دانشـجـويـان، عـدم       
امکانات رفاهي مناسب و درخور 
و در شان شهروندي دانشـجـويـان،    
ــات            واگــذاري فضــاهــا و امــکــان
ــه نـــهـــادهـــا و             دانشـــگـــاهـــي بـ

هايي بيرون از دانشگاه و    سازمان
وضــعــيــت بشــدت نــابســامــان             
دانشگاه ها است. اعـتـراض ايـن         
بيانيه به ابعاد وحشتناک بيکـاري  
در سطح عمومي و در سطح فارغ 
الــتــحــصــيــالن دانشــگــاهــي و              
محروميت بـيـکـاران از هـرگـونـه           
تامين است. اين بيانيه عالوه بـر     
طرح خواستهايي که در قطعنامـه  
ها و بيانيه هايي که اشاره کـردم،  
برخواستهاي ديگـري چـون پـايـان         
دادن بــه خشــونــتــهــاي ســيــســتــم          
آمــوزشــي در حــوزه امــنــيــتــي و           
ــه                ــان دادن بـ ــايـ ــي، پـ ــتـ ــراسـ حـ
برخـوردهـاي تـبـعـيـض آمـيـز در               
زمينه پوشش خصوصـا در قـبـال        
دختـران و تـفـکـيـک جـنـسـيـتـي،                 
تحصيل رايگان بـراي هـمـه و در          
همه سطوح، بيمه بـيـکـاري بـراي         
همه و تامين اجتماعي مردم براي 
داشتن يک زندگي شايسته انسان، 
تالش براي پايان دادن بـه بـحـران        
فاجعه بـار زيسـت مـحـيـطـي در               
ايران و مبارزه با آلودگي محـيـط   
زيست و مقابله با نابودي طبيعت 

 امروز تاکيد کرده است.
خـالــصــه کــالم ايـنــکــه اعــتــراض         
تمامي اين قطعنامه ها و بيانـيـه   
ها به فقر و سياست هاي رياضـت  
اقتصادي حکومت و به تبعيض و 
نابرابري است و همگـي در کـنـار        
ــي                  ــه گ ــب ــان ــه ج ــم ــگــر ه ــکــدي ي
خواستهاي کارگران و کل جامـعـه   

را در روزي چون روز جهاني کارگر 
به نمايش ميگذارد. چـرا کـه روز        
جهاني کارگر اساسا روز اعتراض 
ــمــام               ــه داري و ت ــيــه ســرمــاي عــل

 مصائب ناشي از آن است.
 

اين قطعنامه هـا  ا����	���	ل: 
و بيانيه ها چه جايگاهـي دارد و      
کـدام چشـم انـداز و افـقـي را در                  
مقابل جنبش کارگـري قـرار مـي        

 دهد؟
قـطـعـنـامـه هـا و           H%0 دا�-�1: 

بيانـيـه هـاي اول مـاه مـه بـطـور                  
واقعي کل بساط توحش و بربريت 
سرمايه داري در ايران و در جهـان  
را بــه چــالــش کشــيــده انــد. ايــن              
قطعنامه ها و بيـانـيـه هـا بـطـور           
واقعي، ابزاري بـراي ابـراز وجـود          
سياسي کارگران با خـواسـتـهـايـي      
است که کل جامعه را نمايـنـدگـي    
ميکند. و در شـرايـط پـر تـحـرک             
جنبش کارگري که  کـارگـران هـر          
روز با خواستهاي اجتماعي تـر و      
سياسي تري به ميدان مـي آيـنـد،      
خواسـتـهـاي سـراسـري راديـکـال،            
انساني و چپ هر روز ميدانـي تـر     
شده، و به شعار اعتراض کارگـران  
در خيابان تبديل ميشود،  و نـيـز     
بــا تــوجــه بــه وزن ســنــگــيــن                    
اعـتـراضــات کــارگـري بــر فضــاي          
سياسي جامعه، چنين قطـعـنـامـه     
ها و بيانيه هايي جايگاه مهم تـر    
و سياسي پيدا ميکند. به عبارت  
روشنتر قطعنامه هاي اول ماه مه 
کــه اســاســا کــل بســاط تــوحــش            
سرمايه داري را در تمام وجوهـش  
به چالش ميکـشـد، قـطـب نـمـاي           
روشنتري بـه مـبـارزات هـر روزه             
کارگري و کل جامعه ميدهـد. بـه      
ايــن اعــتــبــار اســت کــه مــن از               
قــطــعــنــامــه کــارگــري بــه عــنــوان        
پــالتــفــرم اعــتــراضــات ســراســري        
کارگران و کـل جـامـعـه صـحـبـت            
ميکنم. از همين رو از نـظـر مـن         
قطعنامه هاي اول مـه کـارکـردش      
فقط منحصـر بـه آن روز مـعـيـن              
نيست. بلکه ميتـوانـد روشـنـايـي         
بيشتري به مبارزات کـارگـران در     

بـبـخـشـد و تـعـيـن               ٩٦طول سال 
بيشتري به خواستها و مـبـارزات       
کارگران بدهـد. بـنـابـرايـن اولـيـن             
نتيجه گيري ام اينست که به نظرم 
رهبران و فعالين کارگري بايـد در    
اين راستا به اين قطعنـامـه هـا و        
بيانيه ها نگاه کـنـنـد و صـفـوف            

ــول             ــارگـــران را حـ ــارزات کـ مـــبـ
خواستهايي که در آنها بـرشـمـرده      
شــده، مــتــحــد کــنــنــد. و جــالــب            
ــن               ــران اي ــارگ ــه ک ــجــاســت ک ــن اي
قطعنامـه هـا را در تـجـمـعـشـان                
مقابل مجلس قرائت کـردنـد. در        
مراسمشان در پايانه آزادي قرائت 
کردند. آنها را به مـيـان کـارگـران        
بردند و در جمع ها و مجامع شان 
پخش کردند. و اين خود يک اتفاق 
سياسي مهم در جنـبـش کـارگـري       

 است. 
 

جمعبـنـدي شـمـا       ا����	���	ل: 
از مراسم ها و موضعگيري ها در 
 روز جهاني کارگر امسال چيست؟ 

جدال کـارگـران بـر      H%0 دا�-�1: 
سر برگزاري روز جـهـانـي کـارگـر،        
ايستـادگـي کـارگـران در مـقـابـل              
فضاي امنيتي حکومت اسـالمـي   
و تالش براي برگزاري مراسم هاي 
روز جهاني کارگر، و بيانيه هـا و      

قطـعـنـامـه هـاي راديـکـال، چـپ                
کارگران به مناسبـت ايـن روز بـا          
خــواســتــهــاي ســراســري شـــان،             
همانطور که اشاره کردم، فضاي پر 
تحرکت جنبش کارگـري در ايـران       
 را به روشني به نمايش ميگذارد. 
در عين حال براي ديدن قدرت 
جــنــبــش اعــتــراضــي کــارگــري و          
جايگاه اول مه امسال خوبست بـه  
عکس العمل حکومت اسالمي و   
تشکلهاي دست ساز دولتـي اش،    
نــگــاهــي بــيــنــدازيــم. جــمــهــوري          
اسالمي براي بازداشتن کـارگـران     
از برگزاري اين روز، مثل هر سـال  
کارگـران و فـعـالـيـن کـارگـري را                
احضار و تهديد کـرد. آنـهـا را از           
برگزاري اين روز برحـذر کـرد. در        
تجمعات بـرگـزار شـده از جـانـب              
کارگران حضور يافت و تهديد کرد 
و دست بـه دسـتـگـيـري زد. امـا                
کارگران مصمم تر از هر سـال بـه       
استقبال روز جهاني کارگر رفتـنـد   
و اين روز را گرامي داشـتـنـد. از         
سوي ديـگـر خـانـه کـارگـريـهـا از               
مدتي پيش به تدارک هفته کذايـي  
کارگرشان رفتند. و مـيـدانـيـم از          
هفته کارگر سخن ميگـويـنـد، تـا       
منکر وجود روز جـهـانـي کـارگـر            
شوند. هفـتـه کـارگـرشـان، هـفـتـه              
بيعت با خامنه اي، با قانون کار، 
با خميني، با اقتصادي مقاوتي و 
سياستـهـاي ريـاضـت اقـتـصـادي            
حکومت و در واقع هـفـتـه تـدارک       
ــدگــي و               ــه زن تــعــرض بــيــشــتــر ب
معيشت کـارگـران بـود. اگـر چـه               

روزي چون روز جهاني کارگر وبـال  
گردنشان شده اسـت و نـاگـزيـر از           
راهپيمايي روز کارگر نـيـز سـخـن       
گفتند. اما ديديم که آخر سـر هـم      
از ترسشان به قبر خـمـيـنـي پـنـاه           
بردند، چون ميدانند که قبر کسـي  
که بنـيـانـگـزار جـهـنـم جـمـهـوري               
اسالمي اسـت، مـکـان حضـور و           
اعتراض کارگران نخواهد بود. بـه   
عبارت روشـنـتـر در مـحـل قـبـر                
خميني جمع شدنـد تـا مـبـادا بـا            
ــان، اوضــاع از               ــاب ــه خــي آمــدن ب
کنترلشان خارج شود. چون تجربـه   
سالهاي قبل را دارند و ديـده انـد       
که گذاشتن راهپيـمـايـي هـمـان و          
ريختن کارگران به خيابان و بدست 
گرفتن اوضاع همان، چطور که يک 
نمونـه بسـيـار کـوچـکـش هـمـيـن                
امســال در ســنــنــدج روي داد و              
ديديم وقتـي کـه قـدمشـان را بـه              
خيابان گذاشتند، مارش کارگـران  
معترض بـه راه افـتـاد. از سـوي                
ديگر آنـهـا بـه بـرگـزاري نـمـايـش               
مســخــره "کــارگــري" شــان تــحــت           
عنوان "روز کارگر" نـيـاز دارنـد و        
اتوبوس هـاي کـرايـه اي شـان را               
راهي همه شهـرهـا کـردنـد و زيـر            
فشار کارفرمايان و بعضا فشار بر 
کـــارگـــران، بـــه مـــراســـمـــي کـــه           
ســخــنــرانــش روحــانــي بــود نــيــرو        
کشيدند. چرا که به قول خـودشـان      
راي آنها به روحاني است. سياست 
آنــهــا هــمــان ســيــاســت اقــتــصــاد         
مقاومتي و کشيدن کـار از گـرده         
کار است. اما جالب است، که اين 
بار نزاعهاي دروني شان، نگذاشت 
در محـل قـبـر رهـبـر نـظـامشـان               
آسوده بمانند و شـعـاردهـي هـاي         
مقابل فضـا را مـتـشـنـج کـرد و               
سخنراني روحاني اندر وصف سال 
اقتصاد مقاومتي و مقام کـارگـر     
در شکوفا کردن اين اقتصاد دچار 
اخالل شد. اينها همه نشانـدهـنـده     

 حال و هواي اول مه امسال بود.
در آخر بـدنـيـسـت اکـنـون کـه            
بحث بر سر ارزيابي از روي جهاني 
ــن روز                ــزاري اي ــرگ ــري و ب ــارگ ک
همبستگي جهاني کارگري اسـت.  
به وجه ديگري از موضـوع، آنـهـم      
قدرتنمايي صف متحـد کـارگـران      
اشاره مختصري داشته باشم. يـک   
اتفاق مهم در اول ماه مه امسـال    
ميتوانست اين باشد کـه تـمـامـي       
تشکلهايي که پاي دو قـطـعـنـامـه      
متفاوت را امضا کرده اند، صـف  
واحـدي را تشـکـيــل مـيــدادنـد و              
خواستهاي مشترکشان را در يـک    

قطعنامه واحد انتشار ميدادند و   
کل کارگران را به مبـارزه مـتـحـد       
حول آن خواستها فرا ميخواندنـد.  
و نــه تـنــهــا ايــن بـلــکــه تــمــامــي              
نهادهاي مبارزاتي در عرصه هاي 
مــخــتــلــف اجــتــمــاعــي از جــملــه         
تشکلهاي دفاع از حقوق زن، دفاع 
از حقوق کودک، اعـتـراض عـلـيـه          
تخريب محيـط زيسـت، تـمـامـي          
گروههاي مبارزاتي شکل گـرفـتـه    
ــان،             ــم ــارگــران، مــعــل از ســوي ک
بـــازنشـــســـتـــگـــان، پـــرســـتـــاران،     
دانشجويان و بخش هاي مختلـف  
جامعه همه و همه امضاي خود را 
پاي قطعنامه مشترک کارگران بـه  
مــنــاســبــت روز جــهــانــي کــارگــر         
ميگذاشتند و اعالم ميکردند کـه  
خواستهاي قـطـعـنـامـه کـارگـران،          

خواستهاي آنها نيز هسـت و آنـرا        
ــحــد و              ــارزات مــت ــرم مــب ــف ــالت پ
سراسري خـود مـيـدانـنـد. و ايـن                
چنين بود که چهره اجتماعـي روز    
جهاني کارگرعليه سـرمـايـه داري      
قدرتمند تر به نمايش در مي آمد. 
نگاهي به مبارزات سال گذشـتـه،   
کارگران، معـلـمـان، بـازنشـسـتـه،          
پرستاران، دانشجويان و شعارهاي 
واحد اعتراضاتشان، بطور واقعـي  
نشان ميدهد که اين همبـسـتـگـي     
در مـيـان بـخـش هـاي مـخـتـلـف                
کــارگــري وجــود دارد و هــر روز             
بيشتـر مـيـشـود. اگـر چـه نـفـس                  
اينکه کـارگـران چـنـيـن روشـن و               
متعين خـواسـتـهـايشـان را بـيـان            
ميکنـنـد و بـا خـواسـتـهـاي کـل                 
جامعه جلـو آمـده و ابـراز وجـود             
سياسي ميکنند و نـفـس ايـنـکـه          
مــحــور هــاي مشــتــرکــي ايــن                
قطعـنـامـه هـا را بـه هـم پـيـونـد                    
ميدهد، خود يک اتفاق مهم است. 
خواسـتـهـاي ايـن قـطـعـنـامـه هـا                 
ميتواند پالتفرم عـمـلـي اي بـراي         
شــروع  يــک مــبــارزه مــتــحــد و               
سراسري براي همه کارگران و کـل    

 باشد. ٩٦جامعه در سال 
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روز اول مه ميليونها نفردر سـراسـر جـهـان در گـرامـيـداشـت               
روزجهاني کارگر بـه خـيـابـانـهـا آمـده و دسـت بـه تـظـاهـرات و                           
راهپيمايي زدند. در بسياري از تظاهراتهاي امسال که مـتـاثـر از         
اوضاع سياسي، بويژه بعد از سرکارآمدن ترامپ، گرايش به راست 
در احزاب اروپايي و به تبع آن رشد جريانات نـژادپـرسـت بـود، در           
کنار طرح مطالبات برحق کارگران و محرومان جامعه، فـراخـوان   
به مبارزه برعليه خطر راسيسم محورهاي اصلي سخنرانـي هـا و       

 مباحث اول مه امسال بود.
تشکيالت خارج کشور حزب هم در چنين اوضاع و احوالي به 
استقبال مراسمهاي اول مه رفت و پـا بـه پـاي کـارگـران و مـردم                   
ـيـن حـزب                      آزاديخواه در تظاهراتهاي اول مـه شـرکـت کـرد. فـعـال
کمونيست کارگري در هـر شـهـري در اروپـا و آمـريـکـا حضـور                       

ـبـات و                    داشتند، در اين روز پا به پاي کـارگـران و بـا طـرح مـطـال
خواستهاي کارگران ايـران در ايـن بـرنـامـه هـا شـرکـت کـردنـد.                         
شعارهاي نه به ترامپيسم، نه به راسـيـسـيـم، نـه بـه اسـالمـيـسـم،                 
ـنـهـا راه                 رهايي از سرمايه داري، دنياي بهتري مـمـکـن اسـت و ت
ـيـسـم اسـت، بـه هـمـراه               نجات از منجالب سرمايه داري سوسيال
دهها پالکارد و پوسترهاي کارگـران زنـدانـي در ايـران، از جـملـه                 
شعارها و پوسترهاي حزب در مراسم هاي اول مه امسال بـود کـه     

 توجه شرکت کنندگان در اين برنامه هارا به خود جلب کرد.
در طول برنامه هاي اول مه فعاليـن حـزب هـزاران نسـخـه از              
ـيـن            اطالعيه هاي حزب به اين مناسبت را به زبانـهـاي اروپـايـي ب
مردم پخش کردند. در کنار اين فعاليتـهـا تـعـدادي از کـادرهـاي              
ـتـو درايـن تـظـاهـراتـهـا در بـاره                      حزب در شهرهاي مالمو و تـورن

وضعيت کارگران در ايران، سرکوب و دستگيري فعالين کـارگـري     
سخنراني کرده و از کارگران و سازمانهاي مدافع حقـوق کـارگـران      
خواستار حمايت از مبارزات کارگران در ايران و آزادي کارگـران و    

 معلمان زنداني شدند. 
عالوه بر اين برنامه ها قبل از اول مه دو نشست با احـزاب و      
سازمانهاي چپ در قالب سمينار درباره مبارزات کارگران در ايران 
و چشم اندازهاي آتي آن در شهرهاي لندن و کلـن بـرگـزار گـرديـد.          
همچنين به مناسبت اول مه جشنـي در ونـکـوور و يـک بـرنـامـه                  

 سخنراني دراستکهلم برگزار گرديد.
 

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ مه  ۳ 
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واله زمـانـي عضـو سـنـديـکـاي            
کارگران نقاش استان البرز که بعـد از    
خاتمه تجمع روز جـهـانـي کـارگـر در          
مقابل مجلس در تهران دستگير شده 
بود، امروز آزاد شد. آزادي واله را بـه       

 او، و به همگان تبريک ميگوييم.
واله زماني ديشب را در پـايـگـاه      
هفتم پليس امنيت به سر برد و صبح 
امــروز بــه بــازپــرســي شــعــبــه شــشــم          
دادسراي ناحيه اوين منتقل و در آنجا 

 تحت بازپرسي قرار گرفت.
به گزارش منتشر شده در سـايـت   
اتحاد، از صبح امروز و بدنبال انتقـال  
واله به دادسراي ناحيه اوين جمعي از   
يـاران وي و اعضــاي اتـحــاديــه آزاد             
کارگران ايران بـا حضـور در مـقـابـل            

زندان اوين پيگير وضعيت وي بودند. 
اين انتظـار سـاعـت چـهـارده و سـي               
دقيقه به پايان رسيد و واله زماني در   
ميان شادي جمع حاضـر در مـقـابـل         

 زندان اوين آزاد شد.
زنده باد اول مـاه مـه، زنـده بـاد والـه              

 زماني، زنده باد همبستگي کارگري
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

  ٢٠١٧ مه  ٢ ، ٩٦ ارديبهشت ١٢ 
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فرارسيدن روز کارگر را به کارگران در ايران، در سـراسـر جـهـان و بـه            

 مردم آزاده دنيا تبريک ميگويم.  
روز کارگر روزي است که همه سرها بطرف طبـقـه کـارگـر مـي          
چرخد. مردمي که به شکاف عظيم بين دره فـقـر و کـوه ثـروت در                
همه کشورها، از اروپا و آمريکا گرفته تا کشورهـائـي مـثـل ايـران،          
ـاه و رفـع تـبـعـيـض              اعتراض دارند، مردمي که خواهان آزادي و رف
هستند، مردمي که حتي نگران نابودي کره ارض در دست سرمـايـه   
داران سودپرست و مفتخور هستند، همه در اول ماه مه  بـه طـبـقـه         

 کارگر چشم ميدوزند.  
طبقه کارگر طبقه اي است که پرچم رهائي کل اين مردم را در      

دست دارد. با مبارزات خودش عليه سلطه سرمايـه دارهـا درهـمـه          
کشورها توده عظيم مردم، نود و نه درصد جامعـه، را نـمـايـنـدگـي           
ميکند که در زير ستم و نابرابري و تبـعـيـض سـرمـايـه داري دارنـد              
خرد ميشوند. امروز در غرب راسيسم و ترامپيسم سرمايه داري را    
نمايندگي ميکند و موج اعتراضي وسيعي را عليه خودش بسـيـج     
کرده است و در کشورهائي مثل ايران و ديگر کشورهاي اسـالمـزده     
نظام سرمايه بوسيله حکومتها و نـيـروهـاي مـذهـبـي نـمـايـنـدگـي                
ميشود که بجان مردم افتاده اند و فجـايـعـي را آفـريـده انـد کـه در                  

 تاريخ معاصر بشري بي نظير است.  
طبقه کارگر طبقه اي است که کيفر خواست خـودش را عـلـيـه           
ـا اعـالم                       اين نظام و عليه سلطه سـرمـايـه داري در هـمـه جـاي دنـي
ميکند، طبقه اي که با مبارزات و اعتراضات خودش الهام بـخـش     
بخشهاي مختلف جامعه در مبارزه عـلـيـه مصـائـب و مشـقـات                

 ناشي از سلطه سرمايه است.  
ـان           يک نمونه مشخص و بارز اين مبارزه در جامـعـه ايـران جـري
ـانـيـه جـعـفـر عـظـيـم زاده و                          ـا بـي دارد. سال گذشته سالي بود کـه ب

اسماعيل عبدي عليه سرمايه داران مفتخور شروع شد. بيانـيـه اي      
ـامـيـن و حـراسـت از               که اعالم ميکرد مفتخورهاي حاکم به فکر ت
سلطه خودشان هستند و منظورشان از "امـنـيـت مـلـي" امـنـيـت                   
ثروت و قدرت خودشان است. با پرونده سازي هاي امنيتي فعالـيـن    
جنبش کارگري و فعالين جنبش معلمان و ديگر جـنـبـشـهـاي حـق           
طلبانه را به زندان مياندازند که امنيت حکومت خودشان را حـفـظ       
کنند. اين بيانيه از افزايش دستمزدها و حقوقها، از حق تشـکـل، از      
ـايـه اي مـعـلـمـان و                حق اعتراض و اعتصاب و ديگر خواستهاي پ
کارگران و توده مردم دفاع ميکند و در واقع پالتفرمي است عـلـيـه      
نظام اسالمي سرمايه داري در ايران. سال گذشته با اين بيانيه آغـاز     
شد، بيانيه اي که نويد بخش يک سال پر تحرک و پر جـنـب و جـوش        

 در جنبش کارگري و در جنبشهاي اعتراضي مختلف بود.  
حکومت اسالمي درايران عقب مانده ترين و وحشـي تـريـن و          
ارتجاعي تـريـن نـوع حـکـومـت سـرمـايـه اسـت. آيـت اهللا هـاي                              
ميلياردر، کساني که به اسم خدا و محمد و اسالم و غيره تسـمـه از       
گرده کارگران ميکشند و جامعه را در محاق فروبرده اند، بر خـالف    
دوره قرون وسطي نماينده فئودالها و زميندارهـا نـيـسـتـنـد. ايـنـهـا               
نماينده طبقه سرمايه دارند و در زمره ثروتمـنـد تـريـن و مـفـتـخـور               

 ترين صاحبان سرمايه در ايران.
مبارزه کارگران در سال گذشته اين را اعالم کرد که حتـي اگـر       

ـادي              ـا حـد زي يک اختالس از دزديهاي مفتخوران حاکم کم بشـود ت
مشکالت رفاهي بخشي از کـارگـران حـل مـيـشـود. کـارگـران در                  
شعارهايشان اعالم کردند که "زير بار ستم زندگي نميکـنـيـم". سـال          
گذشته سال بچالش کشيدن حکومت از جانب طـبـقـه کـارگـر بـود.           
چالش حکومت  نه صرفا بر سر خواسـتـهـاي بـرحـق کـارگـران، کـه               
ـلـکـه بـراي            اهميت و محوريت خودش را در مبارزات مردم دارد، ب

آزادي زندانيان سياسي، در دفاع از کودکان، عليه پرونده سـازيـهـاي      
امنيتي، در مبارزه عليه اعدام و غيره. در همه اين عرصه ها شـمـا      
ردپاي جنبش کارگري و نقش فعالين و رهبران جنبـش کـارگـري را        

 مشاهده ميکنيد.  
نه تنها در روز کارگر بلکه در تمام طول سال گـذشـتـه در ايـران           
سرها بطرف جنبش کارگري چرخيده بود. جنبش طبقه کارگر نشـان   
داد که چرا مبارزه براي آزادي و براي رهائي از مبارزه علـيـه سـلـطـه        
سرمايه داري در ايران جدا نيست. و چرا مردمي که خـواهـان آزادي      
و برابري و رفاه هستند بايد به مبارزه طبـقـه کـارگـر عـلـيـه سـلـطـه                 

 سرمايه بپيوندند.  
سال گذشته سالي پر جوشش و پر تحرک بود. سـال گـذشـتـه از          
ـافـيـت                  نظر دامنه اعتصابات و اعتراضات کـارگـري، از نـظـر شـف
شعارها و خواستهاي کارگـران و حـتـي از نـظـر چـالـش سـيـاسـي                       
حکومت که طبقه کارگر پرچمش را بلند کرد سالي بي نـظـيـر بـود.       
اميدوارم، و بايد با تمام توان بکوشيم،  که سالي که در پـيـش اسـت      
سال پيشرويهاي بيشتر و دستاوردهاي بيشتر براي جنبش کارگري، 
براي اعتراض عليه سلطه سرمايه داري اسالمي و بـراي خـالـصـي         
جامعه نه تنها از شر حکومت مذهـبـي و سـتـم و تـبـعـيـضـات و                    
ـلـکـه از           بيحقوقيهائي که اين حکومت بر جامعه اعمال ميکـنـد، ب
شر کل نظام سرمايه داري در هر شکل و در هـر نـوع حـکـومـتـي                 

 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 

يک خبر مسـرت بـخـش روز اول          
مه امسال اين بود که بهنـام ابـراهـيـم       
زاده از چهره هاي محبوب و شناخـتـه   
شده کارگري، فـعـال دفـاع از حـقـوق            
کودک و حقوق انسانها، امروز اول ماه 
مـه، حــالــيــکــه جــمــعــي از اعضــاي           
ــه                ــران ب ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
استقبالش رفته بودند بـعـد از هـفـت           
سال زندان، آزاد شد. آزادي بهنام را به  
وي، بـه خـانـواده اش و بـه هـمـگـان                  

 تبريک ميگوييم.
ـيـکـه در کـارزار          ما از همه کسان
بــراي آزادي بــهــنــام ابــراهــيــم زاده و             
کمپين عليه امنتي کـردن مـبـارزات      
کارگران، معلمن و مـردم مـعـتـرض،       
حمايت کرده و صميمانه تالش کردند 
که صداي اعتراض بهنام ابراهيم زاده   
باشند و از خواستهاي اعـتـراضـي او        
بــراي داشــتــن يــک زنــدگــي انســانــي          

 حمايت کردند، قدرداني ميکنيم.
بهنام ابراهيم زاده آزاد شـد، امـا         
پرونده قضايي او بسـتـه نشـده اسـت.         
پرونده تشکيل شده براي بهنام ابراهيم 

زاده که تحت عنوان اخالل در نـظـم و       
امنيت براي او گشوده شده و بـخـاطـر    
مبارزاتش سالها در زندان بوده است، 
بايد فورا بطور کلي بسته شود. بهنـام   
ابــراهــيــم زاده ســالــهــا زيــر فشــار و              
شکنجه در زنـدان قـرار داشـتـه و بـه              
همين دليل دچار بيماريهاي بسـيـاري   
گرديده است. او بايد تحـت درمـان و        
معالـجـه بـا امـکـانـات مـنـاسـب و                  

 رايگان قرار گيرد.
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         
زنداني هم اکنون پيگيـري دو پـرونـده        
اضطراري يـکـي پـرونـده اسـمـاعـيـل             
عبدي از رهبران اعتراضات معلـمـان   
که بخاطر مبارزاتش در زندان است و 
از دهم ارديبهبشت ماه (سي آپريـل)    
با خواست لغو تمامي احکام زندان با 
اتهامات امنيتي بـراي خـود و بـراي          
تمامي زندانيان سياسي در اعتصاب 
غذا بسر ميبرد، و ديگري آتنا دائمي 
فعال دفاع از حقوق کودک، فعال دفاع 
از حقوق زن و فعال عليه اعدام را کـه    
بخـاطـر احـکـام زنـدان صـادره بـراي                

خواهرانش هانيه و انسيه دائمي که به 
عنوان اهرمي براي فشار به وي حکـم  
گرفته اند و اعتراض بـه حـکـم زنـدان         
خود در اعتصاب غذا بسر ميبرد، را 
در دستور کار خود دارد.  از تـمـامـي     
سـازمــانــهــاي کــارگــري و نــهــادهــاي        
انساندوست انتظار داريم که ما را در     
پيشبرد کارزار براي آزادي فوري آنـهـا   
و تمامي زندانيان سـيـاسـي از زنـدان         

 ياري دهند.
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