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جعفر عظیم زاده: در سومین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی و به مناسبت 
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 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 
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 محمد شکوهی
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 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

بنننننا بننه گننزاره اتننحننادیننه آزاد  
کنارگننران ایننران امننروز عننلنیننر ننم  
تاله مامورین اننتنمنامنی بنرای  
جلو گیری از بنرگنزاری منراسنم  
روز جهانی کارگر، این مراسم بنا  
ایستنادگنی کنارگنران بنرگنزار و  

صننبنن  بننا قننرائننت    ٦٦ سنناعننت  
قطعنامه تشکلهای کارگری بنه  

 پایان رسید.  
 

بنننننا بننه ایننن گننزاره نننیننروهننای  
انننتننمننامننی مسننتننقننر در مننقننابننل  
مجلس منحنل بنا اعنالم اینننکنه  
مجلس تعطیل است اعالم کنردنند  
کننه اجننازه بننر پننائننی مننراسننم را  
نخواهند داد اما کارگران شرکنت  
کننده در منراسنم بنا بناز کنردن  
بنرهایی در رابطه با گرامنینداشنت  
روز جنهناننی کنارگنر و ت ناوینر  
اسماعیل عبدی و بهننام ابنراهنینم  
زاده اقدام به آ از مراسنم ننمنودنند  
که با عنکنس النعنمنل منامنوران  
بننرای جننمنن  کننردن بنننننرهننا و  
پالکاردها مواجه شدند. در ادامنه  
این کشمکنش و در حنالنی کنه  

کارگران بیشتری به تجنمن  منی  
پیوسنتننند، ننینروهنای اننتنمنامنی  
مجبور به پذیره قرائت قطعننامنه  
از سوی تجم  کنندگان و سنسنس  
پایان منراسنم شندنند. قنطنعنننامنه  
تشنکنلنهنای مسننتنقنل کنارگننری  
تننوسننپ شنناپننور احسننانننی راد و  
ناهید خداجو قرائت شد و منراسنم  
با کنف زدن و دادن شنعنارهنای  
زنده باد اول ماه مه، روز کنارگنر  
روز ماست، خیابان از آن مناسنت،  
پایان گرفت و کنارگنران شنرکنت  
کننده در حالی که در منحناصنره  
نیروهای انتمامی بودند اقندام بنه  
راهننسننیننمننائننی بننه سننوی مننتننرو  
بهارستان و سر دادن شعار کنردنند  
و در پایان بار دینرنر بنا ایسنتنادن  
در مننقننابننل مننتننرو و سننر دادن  
شعارهای مختلف به مراسم خنود  
پایان دادندبنا به اینن گنزاره در  
پننایننان ایننن مننراسننم کننارگننران بننا  
راهسیمائی به سمت مترو حنرکنت  
کنننردنننند و پنننس از سنننر دادن  
شعارهای منخنتنلنفنی در منقنابنل  
درب مترو به مراسم پناینان دادنند  

اما پس از ورود به مترو منتنوجنه  
درگیری در مقابل درب منتنرو و  
بازداشت واله زماننی از فنعنالنینن  
کننارگننری شنندننند. بنندنننبننال ایننن  
وضعیت چننند ننفنر از کنارگنران  
باقی مانده در منحنل بنه سنمنت  
کننیننوسننک نننیننروی انننتننمننامننی  
مجنلنس رفنتننند امنا منوفن  بنه  
آزادی واله نشدند و نهاینتنا ایشنان  
به دادسرای ناحینه پنارش شنهنر  

 منتقل شد.  
 

حننزب کننمننونننیننسننت کننارگننری  
اقدامات سرکوبررانه حکومت را  
محکوم میکند و خنواهنان آزادی  
فننوری والننه زمننانننی و سننایننر  
کارگران و منعنلنمنان زننداننی از  
جننمننلننه بننهنننننام ابننراهننیننم زاده و  
اسماعیل عبدی و کلیه زننداننینان  

 سیاسی است.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ،  ٦٩٦٩ اردیبهشت    ٦٦ 
 ٧١٦٢ مه    ٦ 

 اول مه در مقابل مجلس شورای اسالمی
 روز کارگر روز ماست، خیابان از آن ماست

 حزب کمونیست کارگری ایران 
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بهنام ابراهنینم زاده چنهنره منقناوم،  
خوشنام و قنابنل احنتنرام جنننبنش  
کننارگننری و منندافنن  حننقننو   
کودش پس از هفت سال تنحنمنل  
زندان و شکنننجنه و ا ینت و آزار  

اردیبهشت و در حنالنینکنه    ٦٦ روز  
تعدادی از اعضای اتنحنادینه آزاد  
کارگران ایران به استقبالش رفنتنه  

 بودند از زندان آزاد شد. 
 

بهنام ننمنوننه ای از سنرسنخنتنی،  
رزمندگی و شهامت یک فنعنال  
آزادیننخننواه و منندافنن  بننرابننری و  
رهایی هنمنه انسناننهنا اسنت. در  
زندان های مختلف بارها و بنارهنا  
منننورد ا ینننت و آزار منننزدوران  
حننکننومننت قننرار گننرفننت امننا  
قهرمانانه در منقنابنل هنمنه آننهنا  

ایستاد و با مبارزه بی وقنفنه کنل  
سننیننسننتننم قضننایننی حننکننومننت و  
رفتارهای وحشیانه زنداننبناننان بنا  
زندانیان را افشا کرد و با بنیناننینه  
های مختلف و به مناسبت هنای  
مختلف به مبارزه علیه بیحقوقنی  
ها و محرومیت های مردم ادامنه  

 داد. 
 

فعالیت های بهنام و کنارزارهنای  
متعدد در ایران و در سنطن  بنینن  
المللی برای آزادی او جنمنهنوری  
اسننالمننی را وادار بننه آزادی او  
کرد. جمهوری اسالمی بهنننام را  

بننه زننندان    ٩٦ خننرداد    ٧٧ در  
انداخت، او را به پنج سال و سسنس  
هفت سال و ده ماه دیرر محنکنوم  
کرد و سرانجام تنحنت فشنارهنای  

مختلف به محکومنینت او پناینان  
 داد.  

 
آزادی بهنام عزیز را صمیماننه بنه  
خانواده اه، به همسر منقناومنش،  
به نیما پسر عنزینزه، بنه پندر و  
منادر و سنناینر اعضنای خنانننواده  
اه، به همه احزاب و سازمانهنا و  
مننردمننی کننه بننرای آزادی او  
مبارزه کردند و همینطور سنازمنان  
هننای کننارگننری و نننهننادهننای  
مختلفی که در سط  بین المللنی  
صدای اعتراض بهنام بودند و بنه  
هننمننه مننردم آزادیننخننواه تننبننریننک  
میرنوینینم. بنهنننام آزاد شند امنا  
سننیننسننتننم قضننایننی جننمننهننوری  
اسالمی باید رسما و علننا اعنالم  
کند که هر نوع پرونده ای عنلنینه  

بهنام بسته شده و پروننده دینرنری  
علیه او وجود نندارد. بنهنننام آزاد  
شد اما اسماعینل عنبندی چنهنره  
خوشننام و فنعنال شنرینف حنقنو   
معلمان و آتنا دائمی فعال حنقنو   
کودش، حقو  زن و علیه اعندام  
و بسننینناری از فننعننالننیننن دیننرننر  
همچنان در زنندانننند و سنینسنتنم  
قضایی حکومت برای حفظ خنود  
و جنننلنننوگنننینننری از گسنننتنننره  
اعتراضاتی که از هرطنر  زبناننه  
میکشد، بنی وقنفنه کنارگنران و  
معلمان معترض و فعالین جننبنش  
های اجتماعی را احضار میکننند  
و بننرای آنننهننا پننرونننده سننازی  
میکند. کلیه زننداننینان سنیناسنی  
باید فنورا و بندون هنیند قنیند و  
شرطی آزاد شوند و کلیه احنکنام  

امنیتی علیه فعالین کارگنری و  
معلمان و سایر فعالین اجتنمناعنی  

 لغو شود.  
 

مبارزه برای آزادی کلیه زنداننینان  
سیاسی و پایان دادن به احضنار و  
دستریری و  پرونده سازی علنینه  
مردم معترض را ادامه میدهینم و  
سرانجام با شکنسنتنن در زننداننهنا  
کلیه عزیزان مردم را از زنندان هنا  

 آزاد خواهیم کرد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٦٩٦٩ اردیبهشت    ٦٧ 
 ٧١٦٢ مه    ٧   

 بهنام ابراهیم زاده آزاد شد 
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

فننرارسننینندن روز کننارگننر را بننه  
کننارگننران در ایننران، در سننراسننر  
جننهننان و بننه مننردم آزاده دنننیننا  

 تبریک میرویم. 
روز کارگر روزی است که هنمنه  
سرها بطر  طبنقنه کنارگنر منی  
چرخد. مردمی کنه بنه شنکنا   
عمیم بین دره فقنر و کنوه ونروت  
در هننمننه کشننورهننا، از اروپننا و  
آمریکا گنرفنتنه تنا کشنورهنائنی  
منن ننل ایننران، اعننتننراض دارننند،  
مردمی کنه خنواهنان  آزادی و  
رفناه و رفنن  تننبنعننین  هسنتننننند،  
مردمی که حتی نرران ننابنودی  
کره ارض در دست سرمناینه داران  
سودپرست و منفنتنخنور هسنتننند،  
همه در اول ماه منه  بنه طنبنقنه  

 کارگر چشم میدوزند. 
طبقه کارگر طبقه ای اسنت کنه  
پرچم رهائی کل این منردم را در  
دست دارد. بنا منبنارزات خنوده  
علیه سلطه سرمایه دارها درهنمنه  
کشورها توده عمیم مردم، ننود و  
نه درصد جامعه، را ننمنایننندگنی  
مننیننکننننند کننه در زیننر سننتننم و  
نابرابری و تبعی  سرمناینه داری  
دارند خنرد منینشنونند. امنروز در  
 رب راسیسم و ترامسیسم سرمناینه  
داری را نمایننندگنی منینکننند و  
موج اعتراضی وسیعی را عنلنینه  
خوده بسنینج کنرده اسنت و در  
کشورهائی من نل اینران و دینرنر  
کشورهای اسالمزده نمام سرماینه  
بوسیله حنکنومنتنهنا و ننینروهنای  
مذهبی نمایندگی منینشنود کنه  
بجان مردم افتاده اند و فنجناینعنی  
را آفریده اند که در تاریخ معاصنر  

 بشری بی نمیر است. 
 

طبقه کارگر طبقه ای اسنت کنه  
کیفر خواست خوده را علیه اینن  
نمام و علیه سلطه سرماینه داری  
در همه جای دنیا اعالم میکننند،  
طننبننقننه ای کننه بننا مننبننارزات و  
اعتراضنات خنوده النهنام بنخنش  
بخشهنای منخنتنلنف جنامنعنه در  
مبارزه علیه م ائنب و مشنقنات  

 ناشی از سلطه سرمایه است. 
یک نمونه مشخن  و بنارز اینن  
مبنارزه در جنامنعنه اینران جنرینان  
دارد. سال گذشته سالی بود کنه  
با بنیناننینه جنعنفنر عنمنینم زاده و  
اسماعیل عبدی عنلنینه سنرمناینه  
داران مفتخور شروع شند. بنیناننینه  
ای کننننه اعننننالم مننننیننننکننننرد  
منفننتنخننورهننای حنناکنم بننه فننکننر  
تننامننیننن و حننراسننت از سننلننطننه  
خودشان هستند  و منمنورشنان از  

امنننینت ونروت و  ”  امنیت ملنی “ 
قدرت خودشنان اسنت. بنا پنروننده  
سازی هنای امنننینتنی فنعنالنینن  
جنبش کارگری و فعالین جنبنش  
معلمان و دیرر جنننبنشنهنای حن   
طلبانه را به زندان میانندازنند کنه  
امنیت حکومت خودشان را حنفنظ  
کنننند. اینن بنیناننینه از افنزاینش  
دسنتنمنزدهنا و حنقنوقنهنا، از حن   
تشننکننل، از حنن  اعننتننراض  و  
اعت اب و دیرر خواستهای پاینه  
ای معلمنان و کنارگنران و تنوده  
مردم دفناع منینکننند و در واقن   
پننالتننفننرمننی اسننت عننلننیننه نننمننام  
اسالمی سرمایه داری در اینران.  
سال گذشته با اینن بنیناننینه آ ناز  
شد، بیانیه ای کنه ننویند بنخنش  

یک سال پر تحرش و پنر جنننب  
و جوه در جنننبنش کنارگنری و  
در جنبشهای اعتراضی مخنتنلنف  

 بود. 
حکومت اسالمنی دراینران عنقنب  
منانننده تننریننن و وحشننی تننریننن و  
ارتجناعنی تنرینن ننوع حنکنومنت  
سرمناینه اسنت. آینت النلنه هنای  
میلیاردر، کسناننی کنه بنه اسنم  
خدا و منحنمند و اسنالم و  نینره  
تسمه از گرده کارگران میکشننند  
و جامعنه را در منحنا  فنروبنرده  
اند، بر خال  دوره قنرون وسنطنی  
نماینده فنئنودالنهنا و زمنیننندارهنا  
نیستنند. اینننهنا ننمناینننده طنبنقنه  
سرمایه دارند و  در زمره وروتمننند  
ترین و مفنتنخنور تنرینن صناحنبنان  

 سرمایه در ایران. 
 

مبارزه کارگران در سال گنذشنتنه  
این را اعالم کرد که حنتنی اگنر  
یننک اخننتننالز از دزدیننهننای  
مفتخوران حاکم کم بشود تنا حند  
زیادی مشکالت رفاهی بخنشنی  
از کنننارگنننران حنننل منننینننشنننود.  
کارگران در شنعنارهنایشنان اعنالم  

زیر بار ستنم زنندگنی  “ کردند که  
سنال گنذشنتنه سنال  ”.  نمنینکنننینم 

بننچننالننش کشننینندن حننکننومننت از  
جانب طبقه کارگر بنود. چنالنش  
حننکننومننت  نننه صننرفننا بننر سننر  
خواستهای برحن  کنارگنران، کنه  
اهمیت و محوریت خنوده را در  
مبارزات مردم دارد، بنلنکنه بنرای  
آزادی زندانیان سیاسی، در دفناع  
از کننودکننان، عننلننیننه پننرونننده  
سازیهنای امنننینتنی، در منبنارزه  
علیه اعدام و  یره. در هنمنه اینن  
عرصه ها شنمنا ردپنای جنننبنش  
کننارگننری و نننقننش فننعننالننیننن و  
رهننبننران جنننننبننش کننارگننری را  

 مشاهده میکنید. 
نه تنها در روز کارگر بنلنکنه در  
تمام طول سال گنذشنتنه در اینران  
سرها بنطنر  جنننبنش کنارگنری  
چننرخننیننده بننود. جنننننبننش طننبننقننه  
کارگر نشان داد که چرا منبنارزه  
برای آزادی و بنرای رهنائنی از  
مبارزه علیه سلطه سرماینه داری  
در ایننران جنندا نننیننسننت. و چننرا  
مننردمننی کننه خننواهننان آزادی و  
برابری و رفناه هسنتننند بنایند بنه  
مبارزه طبقه کارگر علیه سنلنطنه  

 سرمایه بسیوندند. 
سال گذشته سالی پر جنوشنش و  
پر تحرش بود. سال گنذشنتنه از  

نننمننر دامنننننه اعننتنن ننابننات و  
اعننتننراضننات کننارگننری، از نننمننر  
شفافیت شعنارهنا و خنواسنتنهنای  
کارگران و حتی از ننمنر چنالنش  
سنیناسنی حنکنومنت کنه طنبنقننه  
کارگر پنرچنمنش را بنلننند کنرد  
سالی بی نمیر بود. امنیندوارم، و  
باید با تمام توان بکنوشنینم،  کنه  
سالی کنه در پنینش اسنت سنال  
پیشرویهای بیشتر و دستاوردهنای  
بیشتر بنرای جنننبنش کنارگنری،  
بننرای اعننتننراض عننلننیننه سننلننطننه  
سرمایه داری اسنالمنی و بنرای  
خالصی جامعه ننه تنننهنا از شنر  
حننکننومننت مننذهننبننی و سننتننم و  
تبعیضات و بینحنقنوقنینهنائنی کنه  
این حکومت بنر جنامنعنه اعنمنال  
میکند، بلکه از شنر کنل ننمنام  
سرمایه داری در هر شنکنل و در  

 هر نوع حکومتی باشد. 
با امید پیشرویهای بنینشنتنر و بنا  

 امید پیروزی. 
 زنده باد روز جهانی کارگر! 

 زنده باد سوسیالیسم! 
 حمید تقوائی 

 ، ٦٩٦٩ اردیبهشت    ٩ 
 ٧١٦٢ آوریل    ٧٩ 
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 رقصاندن شعله زندگی
 یاشار سهندی 

به درستی این جا افتاده است کنه  
با رسیدن روز کنارگنر، آننهنا کنه  
واقننعننا در پننی چننه بنناینند کننرد  
هستند تو سر کارگر ننمنی زنننند  
کننه "خننامننوشننی گننننناه تننوسننت".  
اتفاقا بنرعنکنس دوره منی کننند  
همه تاریخ جنبش کارگری را تنا  
نشان دهند هر آنچه کنه نشنان از  
انسنانننیننت دارد نننتنیننجننه تنناله و  
مبارزات کارگران بوده اسنت کنه  
نشان دهنند زنندگنی زینبناسنت و  
زیبای زندگی در دستنان مناسنت  
و اگر شنعنلنه هناینش کنم سنو و  
خاموه است ننه گننناه منا کنه  
نتیجه سود پرستی طبقه حناکنمنه  
است که زیبایی زندگنی خنود را  
در است مار ، در خنامنوه و ارزان  
 بودن من کارگر جستجو میکند. 
حسین اکبری در ینادداشنتنی بنا  
عنوان معنی دار "نئنولنینبنرالنینسنم،  
است مار بی قید وشنر  کنارگنران  

فننرا رسننینندن روز     ایننران اسننت" 
کنننارگنننر را نشننناننننه یننناز و  
روزمرگی قنلنمنداد منینکننند کنه  
منی آیند  و منی رود هنیند و  
پوچ!: "روز کنارگنر دینرنری در  
راه است. هر ساله فنرا منی رسند  
و پس از آن به تاریخ می پنینونندد  
و کارگران ایران دوره منی کننننند  
ماه را ؛ روز را و هنننوز را! چنرا  
کنه هننننوز ایننن بناور در  هننن و  
زندگی شنان جناری نشنده اسنت  
که زنندگنی زینبناسنت؛ زنندگنی  
آتشرهی دیرنده پنابنرجناسنت؛ گنر  
بیفروزیش رق  شعله هاه از هنر  
کران پیداست؛ ورنه خاموشسنت و  
خاموشی گناه ماست! و چنننینن  
است که در م نا  بنا سنرمناینه  
توان این اردوی بینشنمنار کنار ننه  
تنها افزایش نیافته است کنه هنر  
روز فروکاسته میشود! چنه بنایند  

 کرد؟" 
 

عنوان یادداشنت طنوالننی حسنینن  
اکبنری کنه قسنمنت دومنی هنم  
خواهد داشت تناکنیندی اسنت بنر  
اینکه ایشنان بنا ننفنس اسنتن نمنار  

مشکل ندارد فنقنپ بنایند قنیند و  
شر  داشته بناشند! در ینادداشنت  
ایشان متوجه میشویم استن نمنار از  
سننوی سننرمننایننه دار وطنننننی بننر  
اساز می ا  ملی ینعنننی قناننون  
اساسی جمهوری اسالمی دلنسنذینر  
تر از نئولیبرالنینسنم  نربنی اسنت:  
"به ر م آنکنه قنرار بنود بنراسناز  
مین نا  منلنی کنه هنمنان قناننون  
اساسی است،مننافن  منلنی را از  
راه تامین حنقنو  منردم سنرلنوحنه  
برنامه های دوره ای پنج سنالنه و  
متکی بر چشم انداز هناینی واقن   
گرایانه و درراستای اصنول اولنینه  

...     قانون اساسی هدایت کنننند؛ 
بتندرینج در جنهنت منننافن  گنروه  
های خاصی ... مسیر هنا و راه  
هاینی گشنوده شند کنه ننتنینجنه  
عننبننور از ایننن مسننیننر بننه رشنند  
نامتوازن اقت ادی و فنربنه شندن  
بخش هایی از سنرمناینه بنه زینان  
اقت ادی پنوینا و منولند منننجنر  
شننند ....بنننخنننش صنننننننعنننت و  
کشنناورزی کننمننتننریننن نننر  را  
دراقت اد ایران به عنهنده دارد ...  
این بخنش از سنرمناینه اسنرمناینه  
داری صنعتی و کشاورزی( ننینز  
باگرایش به سنوی بنازار آزاد بنه  
جای تنکنینه بنرتنواننمننندی هنای  
موجنود داخنلنی و سنازمنانندهنی  
نیروهای مولده در راسنتنای رشند  
و توسعه ملی عمنال بنه گنراینش  
نننئننولننیننبننرالننی تننن داده... و...."  
بسیار حرفهنای دینرنر از هنمنینن  
جنس که قرار بودچه باید کنردی  
را بروید که اتشرهی زندگی را  
پننابننرجننا دارد امننا عننمننال هننمننان  
پنناراگننرا  ننناامننینند کننننننننده اول  
تاکیدی است کنه از ایشنان جنز  
چه نباید کرد هید چنینز دینرنر  

 بیرون نمی آید. 
 

بننلننه ایننن چنننننیننن اسننت کننه    
روزکارگر برای ام ال ایشان هیند  
ننکنتننه ای امنیندوار کننننننده ای  
ندارد. مبارزات کارگران در هنمنه  
ایننن صنند سننال گننذشننتننه در نننزد  

ایشان بنی منعنننی و روزمنرگنی  
است. اینن چنننینن اسنت آمنال و  
آرزوهای یکی از منننحنپ تنرینن  
گنننرایشنننات در درون جنننننننبنننش  
کارگری که آمالش می ا  ملنی  
یعنی قناننون اسناسنی جنمنهنوری  
اسالمی است. گرایشی که صند  
سال مبارزه خنوننینن کنارگنران در  
ایران هنیند منی شنمنارد و ارزان  
بننودن کننارگننر را نننتننیننجننه گننننناه  
خوده میداند که خاموه اسنت.  
و حسننینن اکنبننری خنود آسنتننیننن  
همت باال زده اسنت تنا چنه بنایند  
کرد را بروید که نتیجه اه شنده  
دفاع از بخشی از سنرمناینه داری  
که تو فکر مستغالت نینسنت تنو  
فکر صنعت است و اگر این رونن   
بریرد چه شود! اینها   ه هنای  
یک کنارگنر ننینسنت اینن هنای  
دلننواپسننی جننریننانننی اسننت کننه  
هننواخننواهننی اه از بننخننشننی از  
سننرمننایننه داری را در پننوشننش"  
برتوانمندی های منوجنود داخنلنی  
و سازماندهی نیروهای منولنده در  
راستای رشد و توسعه ملی" بنینان  

 میکند.    
 

اما واقعیت زندگی چیزی دینرنر  
اسننت. کننه کننارگننر عننلننیننه کننل  
بسنا  اسنتنن نمننار از سنوی هنمننه  
بخشهای سرمایه داری است کنه  
اساسا علیه کل نمم موجود اسنت  
بر است مار  نیروی کنار بنننا شنده  
است. اول ماه مه ها فرا میرسننند  
که کارگنر منبنارزات تناکنننوننی  
خود را گرامنی بندارد و خنود را  
آمنناده سننازد کننه بننرای سننالننی  
دینرنری و روزی دینرنر  بننرای  
رق اندن شنعنلنه زنندگنی. بنرای  
روزی که کمنتنرینن سنرود بنوسنه  

 است. 
 
 
 
 

اعضای سننندینکنای کنارگنران  
شننرکننت واحنند، بننرای بننرپننایننی  
مراسم روز جنهناننی کنارگنر از  
ساعت سینزده در پنایناننه آزادی  
حضور یافتند و با حمنل بنننر بنا  
مضمون اتحاد، همبستنرنی اینن  
روز را گرامی داشتننند. در اینن  
روز بسننتننه هننای شننکننالت و  

خودکار تبلیغاتی نینز در منینان  
کننارگننران تننوزینن  شنند. آنننهننا  
همچنین روزنامه "مستنقنل" کنه  
در روز یازده اردینبنهنشنت بنخنش  
زیادی از صنفنحنه ینک و دو  
خود را به بررسنی مشنکنالت و  
مطالبنات کنارگنران اخنتن نا   
داده بود و بیانیه سندیکا را ننینز  
چاپ کرده بودند که در سنطن   
وسنیننعننی در بننیننن راننننندگننان و  
کارگران در پایانه آزادی، چنهنار  
راه نواب و چنهنار راه ولنینعن نر  

 توزی  شد. 
 

در پنننایننناننننه آزادی منننامنننوران  
انتمامی و امنیتی بسیار تناله  
کردند که مان  از راه پنینمناینی  
دسته جمعی کارگران گردند. و  
در انننتننهننای مننراسننم بننه دلننیننل  
برخورد ماموران بنا کنارگنران و  
اقندام شنان بنرای ضنبننپ بسنتننه  
هننای شننکنننالت و خنننودکنننار  

تننبننلننیننغنناتننی کننه هننمننراه اعضننا  
سندیکنا بنود هنمنچنننینن فنینلنم  
بننرداری مننامننوران از کننارگننران  
حاضر در مراسم بنرای دقناینقنی  
برگزاری مراسم با تنننش هنمنراه  
شد که با هنوشنیناری کنارگنران  
این درگیری کنترل شند و پنس  
از آن ساعت چهنارده منراسنم در  

 پایانه آزادی خاتمه یافت. 
بنننا تنننوجنننه بنننه گسنننتنننرگنننی  
جغرافیایی خطو  و پایانه هنای  
اتوبوسرانی کنه منحنل اجنتنمناع  
رانندگان می باشد در روز ننهنم  
و دهنم ننینز تنعندادی از اعضنا  
سنندینکنا بنا حضنور در پنایناننه  
های علم و صنننعنت، جنواننمنرد  
ق نناب، راه آهننن و آزادگنننان  
پننیننشنناپننیننش روز کننارگننر را بننه  
همکارانشان تبریک گنفنتننند و  
پکیج هایی شکالت و خنودکنار  
تبلنینغناتنی در منینان کنارگنران  

 توزی  شده بود. 
 

حققت تشققکققل، حققت 
تقققجقققمققق  و حقققت 
برگزاری روز جهانی 
کارگر حققو  مسقلقم 

 کارگران است.

کارگران سندیکای واحد اول 
 مه را گرامیداشتند
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 ٤ صفحه 

کمیته برگزار کنننده اول منه در  
آورینل سنمنیننناری    ٧٦ لنندن روز  

سازمنان داده بنود تنحنت عنننوان  
جنبش کارگری اینران، منبنارزات  
و چشم اندازها. در اینن سنمنینننار  
رفقا حسن حسنام از سنازمنان راه  
کارگر، ایوب رحمناننی از اتنحناد  
بننیننن الننمننلننلننی در حننمننایننت از  
کنارگننران ایننران، فنناتنن  شننیننخ از  
  -حزب کمونیست کارگنری اینران 

حکمتیست، صنال  منازوجنی از  
حزب کمونیسنت اینران و منن از  
سخنرانان آن بودینم. منتنن زینر را  
قبل از سخنرانی آماده کرده بنودم  
که فشرده آنرا در سنمنینننار لننندن  

 ارائه دادم.  
 

یک مشناهنده سناده از جنننبنش  
کارگری در ایران منینرنویند کنه  
ت ننویننر جنننننبننش کننارگننری بننا  
ت ویری که حتی پنج سال قنبنل  
داشتینم منتنفناوت اسنت. ت نوینر  
جامنعنه از کنارگنر عنوض شنده  
است. ت ویر دشمنان کنارگنر هنم  
از کننارگننر عننوض شننده اسننت.  
احساز همبسترنی و سنرننوشنت  
مشترش بسنینار قنوی تنر شنده  
است و بافت کنارگنر هنم عنوض  
شده است. کارگران متحدتر شنده  
اند، پخته تر و سنیناسنی تنر شنده  
اند، هنزاران رهنبنر بنا تنجنربنه در  
مراکز کارگری و در میان بخنش  
های مخنتنلنف کنارگنران شنکنل  
گرفته است و وزن اجنتنمناعنی و  
سیاسی کارگر در جامعه عنوض  
شننده اسننت. االن هننمننه کننارگننر  
دوسننت شننده اننند! حننتننی رضننا  
پننهننلننوی هننم از اعننتنن ننابننات  
کننارگننری بننرای شننروع انننقننالب  
صننحننبننت مننیننکننننند! کننارگننر و  

بار دیرر سرهنا بنه طنر       انقالب! 
 کارگر چرخیده است.  

 
این فاکتورها جنننبنش کنارگنری  
در ایران را در موقعینت وین ه ای  
قرار داده است. در موقعیتنی کنه  
هیچراه نبوده است. این موقعینت  
کارگر را در آسنتناننه پنینشنروی  
های بسیار مهمتری قنرار داده ،  

چشم انداز روشنی مقابل آن قنرار  
داده و مسننینر پنیننشنروی و گننام  
های بعدی را هنم مشنخن  تنر  

 کرده است.  
 

یک ت ویر راینج هنم اینن اسنت  
کننه کننارگننران پننراکنننننده اننند،  
متشکل نیستند، آگاهنی نندارنند،  
مذهبی هسنتننند، و حنتنی دینده  
شده کنه در جناهناینی کنارگنران  
الله اکبر گفته اند و صنفناتنی از  
این قنبنینل. منن اینن ت نوینر را  
واقنعنی ننمنینداننم. شنایند گنوشنه  
کوچکی از حقنینقنت را درمنورد  
بخشی از کارگران بیان کند امنا  
بخش دیرر را که اتفاقنا خ نلنت  
نمنای امنروز جنننبنش کنارگنری  
است نادینده منینرنینرد. منن اینن  
ت ویر را بشدت گمراه کنننننده و  
مخرب میدانم. کسی کنه دسنت  
اندر کار جنبش کنارگنری بناشند  
نمنینتنوانند پنینشنروی هناینی کنه  
نتیجه کار از جمله خوده هسنت  

سنال    ٧١ را نبیند و هنمنان سناز  
قبل را بزند و با چنین روحیه ای  
فکر کند میتوانند خشنتنی روی  
خشننت بننرننذارد. هننر درجننه از  
پنینشننروی را بننایند دیند، آنننرا بننه  
رسمیت شناخت و ت بیت کنرد تنا  
جنلننو رفننت. ننندیندن پننیننشننروی و  
برعکس تکرار کارگران پنراکنننده  
اند، متحد نیستنند، نناآگناهننند و  
 یره همین درجه از پینشنروی هنا  
را هم کند منینکننند و بنه ینک  

 ترمز تبدیل میشود.  
 

به ضعف های جنبش کنارگنری  
خواهم پرداخت اما اجازه بدهید بنه  
پینشنروی هنا بنوین ه در دو سنال  

 گذشته اشاره کنم:  
 

در دو سال گنذشنتنه اعنتن نابنات  
وسننیننعننتننر شننده، بننه الیننه هننای  
بینشنتنری از کنارگنران کشنینده،  
اعت ابات طوالنی بنه ینک ننرم  
تبدیل شده و گاه تا ینک مناه و  
دو منناه ادامننه یننافننتننه اسننت،  
بسنننیننناری از منننراکنننز بنننزر   
صنعتی وارد اعت ناب شنده انند،  

اعت ابات سراسری بوی ه تنوسنپ  
معلمان و بنازنشنسنتنرنان هنم بنه  
یننک نننرم تننبنندیننل شننده اسننت،  
اعتراضات بنه اشنکنال دینرنر از  
جمله طومار نویسی یا تنجنمن  از  
جمله در میان کنارگنران ننفنت و  
بر  و آتنش نشناننی و منعنادن و  
 یره در بنعند وسنینعنتنری شنروع  
شده، خانواده هنای کنارگنری در  
ابعادی توده ای بنه منیندان آمنده  
اند و این به ینک سنننت بسنینار  
مننهننم و درخشننان در جنننننبننش  
کننارگننری تننبنندیننل شننده اسننت،  
خننواسننت هننای سننراسننری منن ننل  
دستمزد بناالی چنهنار منینلنینون،  
یعنی خارج از چنهنارچنوبنی کنه  
در شورایعالنی کنار و پنادوهنای  
شورای اسالمی میرذرد، و لنغنو  
امنننننیننتننی کننردن اعننتننراضننات و  
آزادی کارگران و معلمان زننداننی  
یا کال زندانیان سیاسی و بنرخنی  
خواست های دیرر هنم منینداننی  
شده و فقپ محدود به قنطنعنننامنه  
تشننکننل هننای کننارگننری بننه  
مننننناسننبننت اول مننه نننیننسننت.  
اعننتننراضننات شننکننل مننووننرتننر و  
تعرضی تنری بنه خنود گنرفنتنه  
اسنت از جنمننلننه راهننسننینمننایننی در  
مراکز شهرها، شعنارهنا سنیناسنی  
تنر و افشناگنراننه تنر شنده اسننت  
علیه حکومت، اتحاد کارگنران و  
مننعننلننمننان و بننازنشننسننتننرننان بننه  
درجاتی شکل گرفته که این هنم  
یننک اتننفننا  مننهننم در جنننننبننش  
کننارگننری بشننمننار مننیننرود. زنننان  
نقش فعنال تنری در اعنتنراضنات  
بدوه گرفتنه انند و بنتندرینج در  
صف اول اعتراض و سازمنانندهنی  
دارننند جننایننرنناه خننود را پننینندا  
منیننکننننننند. منندیننای اجننتننمنناعننی  
بننعنننننوان ابننزاری مننهننم و بسننیننار  
کننارسنناز بننرای سننازمنناننندهننی  
اعتراض و برای منتنشنکنل شندن  
کارگران وسنینعنا منورد اسنتنفناده  
قرار گرفته است. بنافنت کنارگنر  
بننه مننیننزان زیننادی عننوض شننده  
اسننت. اگننر زمننانننی اسنناسننا از  
روسننتنناهننا بننه شننهننرهننا کننوچ  
منیننکننردنند و صننفنو  کننارگننران  

صنعتی از کنارگنران روسنتناینی  
انباشته میشد و محافمنه کناری  
تقویت منینشند، امنروز اینن فنار   
التح یالن دانشنرناه هنا هسنتننند  
که بنه صنفنو  کنارگنران راننده  
منینشنونند، و اینننهنا جنلنوه هنای  
مهمی از تنغنینینرات در جنننبنش  
کارگری است که از اواینل دهنه  
نود شروع شده اما در این دو سنال  
 یک جهش بزر  کرده است.  

 
اشاره کنردم کنه گنفنتنن اینننکنه  
کارگر پراکنده است ننینمنه منهنم  
حقیقت را پنهان منینکننند. روشنن  
اسنت کنه کنارگننران تننا تشننکننل  
های سنراسنری خنود را ننداشنتنه  
باشند بر پراکندگی  لبنه ننکنرده  
اند، روشن است که تنا کنارگنران  
در ابننعننادی وسننینن  در حننزب  
طنبنقنناتنی خننود مننتنشنکننل نشننده  
باشند، تا زمانی که کنمنوننینسنم  
به انتخاب سیاسی مردم در ینک  
بعد اجتماعی تبدیل نشنده بناشند،  
گنننرایشنننات عنننقنننب مننناننننده و  
رفرمیستی و فرقه ای و تنفنرقنه  
میان کارگر به اصطال  بومی و  
 یر بومی یا ایراننی و افنغنان و  
شنننکنننا  هنننای قنننومنننی کنننه  
قومسرستان دامن میزننند و  نینره  
تنناوننیننرات مننخننرب خننود را بننر  
مننبننارزات کننارگننران مننیننرننذارد.  

اینها همیشه بوده است و بناز هنم  
متاسفانه ادامه خواهد یافت. امنا  
آنچه سرنوشت جننبنش کنارگنری  
را میسازد فاکتورهایی است کنه  
بطور محسوز تغییر کنرده و بنه  
سرعت در حال تغینینر اسنت. اینن  
آن جنبه شکوهمننندی اسنت کنه  
ندیدن و کم رنگ کردننش بنرای  
کسی که خود را فنعنال جنننبنش  
کننارگننری یننا منندافنن  کننارگننران  
میداند مضر است. سوال منن اینن  
است که آینا هنمنینن اعنتنراضنات  
سراسری بخشی از رونند منتنحند  
شدن کارگران نبوده است، حضنور  
خننناننننواده هنننای کنننارگنننران در  
اعتراضات بخشی از رونند اتنحناد  
کننارگننران نننبننوده اسننت، اتننحنناد  
کارگر و معلم و یا خواست هنای  
سراسری که هم در قطعنامنه هنا  
و بننیننانننیننه هننایننی تشننکننل هننای  
کارگری منعکس میشود و هنم  
بخشا به خواست هناینی منینداننی  
تبدیل شده است، بنخنشنی از اینن  
اتفا  نبوده است؟ آینا هنمنینن هنا  
زمینه را برای متشکنل شندن در  
ابعادی توده ای آماده تنر ننکنرده  
است؟ از نمر من اینننهنا خ نلنت  
نمای جنبش کارگری در شنراینپ  
امروز است نه عقب منانندگنی و  
 تفرقه و ... این روند است که  
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 ٨ صفحه   

جمهوری اسالمی در منقنابنل آن  
مانور سرکوب جنبنش کنارگنری  
سازمان میدهد و رضا پهنلنوی را  
وادار میکند از انقالب و کنارگنر  
حر  بزند. تح ن خناننواده هنای  
کارگران باف  و اعت اب بنزر   
کنننارگنننران اینننران تنننرانسنننفنننو و  
شعاردادن هایشان و یا راهسینمناینی  
کارگر هنسنکنو و رو نن ننبناتنی  
زنجان و فنوالد اهنواز اسنت کنه  
چشننم هننا را بننه طننر  کننارگننر  

هنزاری    ٦١ دوخته است. طومنار  
هنزاری کنارگنر ننفنت و    ٦٧١ و  

هنننزاری    ٦٥١ -٦٤١ طنننومنننار  
معلمان است که توجه همه را بنه  
پتانسیل عمیم این جنننبنش جنلنب  
کرده است. عقب ماندگی هنا را  
دیرران به حند کنافنی بنرجسنتنه  
میکنند الاقل کاری کنننینم کنه  
بخش پینشنرو جنننبنش کنارگنری  
اهمیت پیشروی هنای خنوده و  
نقا  قوت امنروزه را عنمنینقنتنر  
ببیند تا چشم اننداز روشنن تنر و  
وواق  بینناننه تنری از منوقنعنینت  
امنروز خننود داشننتنه بناشنند. گننام  
هننای بننعنندی را، تننفننرقننه هننا و  
پراکندگنی هنا و ینا گنرایشنات  
عقب مانده مشخ  نمیکنند اینن  
روند مشخ  میکنند. و هنرچنه  
این روند قوی تر و وسیعنتنر شنود  
عقب ماندگی ها و تفنرقنه هنا و  
پراکندگی ها هم کمتر منینشنود  
یعنی راه منقنابنلنه بنا صنرفنا از  
طری  نقد آننهنا بنلنکنه اسناسنا از  

 مسیر دیرری میرذرد.  
 

اجازه بدهید اضافه کنننم کنه بنه  
موازات این، تحوالت منهنمنی در  
کل جامعه هم اتفا  افتناده اسنت  
و دارد اتفا  منی افنتند کنه بنه  
پیشروی جنبش کارگری مربنو   
است که میتوان بنه مسنائنل زینر  
اشنناره کننرد: پننیننشننروی جنننننبننش  
رهننایننی زن، گسننتننره فضننای  
اعتراضی علیه حکومت و ننمنام،  
رشنند فضننای هننمننبننسننتننرننی و  
احساز عمی  هم سنرننوشنتنی در  
میان مردم، تفاوت فاحش حنقنو   

ها و بی آبرویی بیشتر حنکنومنت  
برای حنقنو  هنای ننجنومنی، و  
یننک اتننفننا  مننهننم دیننرننر رشنند  
محنسنوز گنراینش بنه چن  و  
روی آوری بنننه تشنننکنننل در  
مقیاسی نسبنتنا وسنین  و شنکنل  
گیری صندهنا ننهناد پنینشنرو در  
عرصه هنای منخنتنلنف. بنیناننینه  
تشکل های فراگینر دانشنجنوینی  

آ ر نموننه ای از    ٦٩ به مناسبت  
 این فضا است.  

 
اینها فضایی است که کارگنر و  
جنبش کارگنری در آن زنندگنی  
میکند. جنبش کارگری بنر اینن  
فضا تاویرات محنسنوسنی هنم از  
نمر گستره فضنای اعنتنراضنی  
و کاهش محسوز توان حکومنت  
در سرکوب و هم در رشد گراینش  
چ  در جامعه داشته و متقنابنال  
از فضای عنمنومنی جنامنعنه از  
جمله پیشروی جنبش رهناینی زن  
و فضای ضد منذهنبنی و  نینره  
تاویرات منهنمنی گنرفنتنه اسنت.  
پنینشنروی هناینی کنه خنود ننینز  
بعنوان بخشنی از جنامنعنه در آن  

 نقش داشته است.  
 

 اما گام های بعدی چیست؟  
من معتنقندم کنه امنروز جنننبنش  
کارگری میتواند و باید بنا اتنکنا  
به پیشروی های خود خیز بعندی  
را بننردارد. بننر اسنناز ایننن اصننل  
معرو  دیالکنتنینکنی کنه بنرای  
همه شمنا آشنننا اسنت تنغنینینرات  
کمی جاینی در ادامنه خنود بنه  
تحول کیفی منجر منینشنود. اینن  
درمننورد جنننننبننش کننارگننری هننم  
صنناد  اسننت. تننغننیننیننرات بننعنندی  
نمیتواند بناز هنم کنمنی بناشند و  
برویینم بناز هنم رشند منینکننند.  
گستنره منی ینابند، اعنتن ناب  
بینشنتنر منینشنود اتنحناد بنینشنتنر  
میشود. اینها کنینفنینت تنازه ای  
نیست. بنمنر منن کنینفنینت تنازه  
ایننجنناد تشننکننل هننای تننوده ای  
کارگری است. من فاکتنورهنا و  
شرایپ مساعدتنر را اشناره کنردم  

اما بنمر من ماتریال انساننی اینن  
هننم بننوجننود آمننده اسننت. طننیننف  
وسیعی از رهبران اعنتن نابنات و  
اعتراضات که هنرکندام چننندینن  
اعت اب و تجم  را هدایت کنرده  
اند رهبرانی که بیشترشان گمنننام  
هستند، شنبنکنه هنا و منحنافنل  
وسینعنی کنه در اعنتن نابنات و  
اعننتننراضننات، بننوینن ه اعننتننراضننات  
سراسری شکل گنرفنتنه اسنت و  
وجود تعداد قابل توجهی از چهنره  
هنای شننننناخننتننه شننده و مننجننرب  
جنبنش کنارگنری،  اسنکنلنت و  
استخوانبندی محکم و  یر قنابنل  
حذفی برای شکل دادن به ینک  
سنناخننتننمننان بننزرگننتننرننند، منندیننای  
اجتماعی که به ابزار منهنمنی در  
دسننت کننارگننران و مننعننلننمننان و  
بننازنشننسننتننرننان و بننخننش هننای  
مختنلنف کنارگنران تنبندینل شنده  
امروز یک ابنزار منهنم در دسنت  
کارگران است، و در کننار اینننهنا  
از نمر سیاسی قدرت سنرکنوب و  
دستریری و انباشته کنردن زنندان  
ها توسپ حکومت پایین تر آمنده  
است. طبعا هر فعالنینتنی هنزینننه  
دارد. حکومت و دسنتنرناه هنای  
امنیتی آن بیشتنرینن حسناسنت را  
روی متشکل کنردن حنتنی سنه  
نفره و چنهنارننفنره دارنند و روشنن  
اسننت کننه بننه سننادگننی ایننجنناد  
تشکل های تنوده ای کنارگنری  
را تحمل نخواهند کرد اما خینلنی  
چیزها را حکومت نخواسته اسنت  
تحمل کند و به آن تنحنمنینل شنده  
است. اعت اب و تجنمن  منمنننوع  
است اما ساالنه چند هزار تنجنمن   
و اعت اب صورت میریرد، همنه  
شعارهایی که مقابنل منجنلنس و  
 یره داده مینشنود منمنننوع اسنت  
بننیننسننت سننال قننبننل بننخنناطننر ایننن  
شعارها سنر منینبنرنندنند و کنرور  
کرور به زندان می انداختننند امنا  
امروز این قدرت را نندارنند، زننان  
حجاب هایشان را عقب زده انند و  
به منعنننی واقنعنی کنلنمنه پنوزه  
حکومت را به خاش مالیده انند،  
انواع تشکل هنا شنکنل گنرفنتنه،  

ضدیت با مذهب تا مغز استخنوان  
جامعه رشد کرده و همه اینها بنه  
حکومت تبدیل شنده اسنت. چنرا  
نتوانیم تشنکنل کنارگنری را بنه  
حکومت تحنمنینل کنننینم! امنروز  
زمینه از هنمنینشنه مننناسنب تنر  
است. حکومت مطلقا توان قبنلنی  
در مقابله با حنرکنت هنای تنوده  
ای را نندارد. عنلنینر نم اینننهنمنه  
اعتراض، اینهمه شنعنارهنای تننند  
عننلننیننه سننران حننکننومننت و کننل  
حکومت توان دسنتنرنینری هنای  
وسننینن  را ننندارد. مننیننتننواننند هننر  
فعالی کنه دسنتنرنینر کننند در  
زنندان بنه ینک رهننبنر سنینناسننی  
شناخته شنده تنبندینل منینشنود و  
هزینه بسیار بیشتری به حکومنت  
تبدیل میکند. از این شرایپ بنایند  
برای خیز برداشتن بطنر  تشنکنل  
های توده ای کارگری اسنتنفناده  
کرد. اینهم را هنم اضنافنه کنننم  
که بحث اینن ننینسنت کنه فنورا  
هیئت مدیره ای اعالم شنود بنایند  
در مسیر ایجاد تشنکنل تنوده ای  
انعطا  کامل داشت و متننناسنب  
با شرایپ گام به گنام تشنکنل را  
ایجاد کرد. بنمر من بخش هنای  
از کننارگننران عننمننال گننام هننای  
 مووری فی الحال برداشته اند.  

 
اینرا هم اضافه کنم کنه زمنینننه  
در هنمنه بنخنش هنای کنارگنران  
یکسان نیست. نقا  قوت جننبنش  
کنننارگنننری و ننننقنننا  ضنننعنننف  
حکومت را باید در نمنر گنرفنت.  
شنناینند بننازنشننسننتننرننان امننروز  
مساعدترین طیف برای متنشنکنل  
شدن باشند نه م ال پاالیشراه هنا  
یا ماشین سازی ها که کنلنیندی  
ترین مراکنز کنارگنری هسنتننند.  
مهم نیست. هر جنا کنه زمنینننه  
مساعدتر است باید دست به کنار  
شنند. مننراکننزی کننه سننراسننری  
هستند م ل کارگران بر  و آتنش  
نشانی، نفت و یا بازنشسنتنرنان و  
معلمان که اعتراضاتشان خ نلنت  
سراسری دارد شنراینپ مسناعندی  
بنننرای اینننجننناد تشنننکنننل هنننای  

سننراسننری دارننند. طننومننارهننای  
سننراسننری کننارگننران نننفننت هننم،  
هرچند در منراکنز پناالیشنرناهنی  
حکومت بسینار حسناز اسنت و  
ممکن است االن امنکنان اینجناد  
تشکل نبناشند، امنا طنومنارهنای  
آنها بیان این حنقنینقنت اسنت کنه  
اعننتننراض سننراسننری بننعننضننا از  
اعتراض در یک محنل سناده تنر  
است چون با توازن قوای بنهنتنری  
میتنوان حنرکنت کنرد و تشنکنل  
سراسری هم بعضا امکانسذیرتنر از  
تشکل در ینک منرکنز منعنینن  
است. بعالوه در میان یک بنخنش  
از کارگران من نال بنازنشنسنتنرنان  

هزار ننفنر هسنتننند    ٦١ فوالد که  
کننارگننر آمنناده    ٦١١١ سنناده تننر  

برای متشکل شدن پیدا منینشنود  
  ٥١١ تننا در یننک مننرکننز بننا  

کارگر.  توازن قنوا در کنارخناننه  
ها با بخش هنای دهنهنا هنزار و  
صدها هنزاره کنارگنران منتنفناوت  
است. در کارخانه هنا حنراسنت و  
عوامل شورای اسالمنی و تنرز  
از اخراج محدودیت هنای زینادی  
ایجاد میکنننند. آننجنا هنمنچنننان  
باید بر جنبش منجنمن  عنمنومنی  
تاکید کرد که عنمنلنی تنرینن و  
مننننناسننب تننریننن  ننر  اتننحنناد  
کارگرند. باید واقعیات منبنارزات  
کارگری را دید نراه کنرد کنجنا  
امکان پیشروی بیشتر بوده شنایند  
همانجا منناسنب تنرینن جنا بنرای  
شکل گیری تشکل توده ای هنم  

 باشد.  
 

تشکل توده ای در هنر جنا کنه  
امکانسذیر باشند منهنم ننینسنت از  
کننارخننانننه اسننت یننا در مننیننان  
بازنشستران، در منینان کنارگنران  
نفت است یا منعنلنمنان، در منینان  
کارگنران مناشنینن سنازی هنا و  
پنننتنننروشنننینننمنننی هنننا اسنننت ینننا  
بازنشستران فوالد، ینا کنارگنران  
مخابرات و راه آهن. ینک فنعنال  
جنبش شورایی که منننهنم خنودم  
را متعل  به آن میدانم بنایند تنمنام  

 قد برای ایجاد چنین تشکل  

 جنبش کارگری ایران، مبارزات و چشم اندازها                              ٩١٠٢آوریل  ٩٢اصغر کریمی : متن سخنرانی در لندن 



٢٩٣٦ اردیبهشت   ٢١ کارگر کمونيست  8 

  ٤ از صفحه   
هایی هر جنا کنه عنمنلنی اسنت  
دست به کار شود. ممنکنن اسنت  
این تشکل ها از مجم  عنمنومنی  
یا بشکل شورایی شروع نشود امنا  
فضای حاکنم بنر بنخنش پنینشنرو  
جننبنش کنارگنری و اشنتنینا  و  
آمادگنی بنرای دخنالنتنرنری در  
سرنوشت جنبش کارگری، در هنر  
تشنکننلننی کنه پننا بنرننیننرد اجننازه  
نمیدهد سندینکنالنینسنم حناکنم بنر  
جنننننبننش کننارگننری در اروپننا بننر  
جنبش کارگری بنر اینن تشنکنل  
هننا حنناکننم شننود. هننمننیننن االن  
گروههای تلررام دارند به شکلنی  
نقش همین منجنامن  عنمنومنی و  
گننفننتننمننان سننازی و طننر  انننواع  
پیشننهناد و اننتنقناد و دخنالنت و  
سازماندهی را بنازی منینکننننند.  
فعال جنننبنش شنوراینی بنایند هنر  
کجا و در هر بخشی از کارگنران  
امکنان اینجناد تشنکنل تنوده ای  
است بنرای اینجناد آن دسنت بناال  
کند و در عین حال سنعنی کننند  
امننکننان دخننالننت تننوده هننرچننه  
وسننیننعننتننری را در سننرنننوشننت آن  
تامنینن کننند و آننرا بنه منجنمن   

 عمومی متکی کند.  
 

یک نکته دیرر اینننکنه تشنکنل  
هننای تننوده ای از جننمنن  شنندن  
تشکل های منوجنود و ینا جنمن   
شدن فعالین نمیرذرد. امنا منهنم  
این است که فنعنالنینن کنارگنری  
اوال در ایننن رویننکننرد کننه زمننان  
شکل دادن به تشکنل هنای تنوده  
ای فرارسیده است شریک باشننند  
و وانیا نقش عمده خنود را صنر   
متشکل کردن توده ای کنارگنران  
و رف  موان   هنی و عنمنلنی آن  
بکنند. در فضاینی کنه بنتندرینج  
دارد جنبشی برای متشکل شندن  
در جامعه شکل میریرد فعنالنینن  

کارگری، رهبنران اعنتن نابنات و  
اعننتننراضننات کننارگننری و چننهننره  
های سرشناز جنبنش کنارگنری  
نباید م ل گذشته به شرایپ ننرناه  

 کنند.  
 

میرویند انقالبنی فنرهنننرنی در  
جامعه ایران ر  داده اسنت و منن  
اضافه میکنم کنه طنالینه هنای  
انقالبی دیرر در فضای سیناسنی  
و به چ  چرخیدن جامعه و جلنو  
آمنندن کننارگننر و تننبنندیننل شنندن  
کننارگننر بننه یننک وزنننه مننهننم  
سیاسی را هنم دارینم منینبنینننینم.  
تردیدی نیست که اینبار اننقنالبنی  
شروع شود کارگر مینتنوانند تنمنام  
قد به میدان بنینایند، و سنرننوشنت  
آنرا تعیین کند امروز باید هر چنه  
بیشتر آماده شود و تدارش ببیننند  
که فردا سراسری تر و قنوی تنر  
و روشن تر در صحنه قدرتننمناینی  

 کند.  
 

بحرانی که هر روز هم عمنین  تنر  
میشود میتواند استین نال بنیناورد  
یننا مننیننتننواننند بننه یننک مننبننارزه  
امیدوار کننده و قدرتمننند منننجنر  
شود. اگر این پیشروی ها و اینن  
فاکتورهناینی کنه تنوضنین  دادم  
نبود بنحنران و فنقنر و بنینکناری  
استی ال را حاکنم منینکنرد، امنا  
عنننلنننینننر نننم هنننمنننه فشنننارهنننای  
اقت ادی، بیکاری ده منینلنینوننی  
وبیکارسازی هرروزه، فنقنری کنه  
قابل توصیف نیست، اعتیاد و تنن  
فروشی که به سرنوشت بسنیناری  
از خانواده های کارگری تنبندینل  
شده، روحیه استی ال بنر جنننبنش  
کارگری حاکم نیسنت پنینشنروی  

 را مرتبا میبینیم.  
 

اما عالوه بر خنینزبنرداشنتنن بنرای  
ایجاد تشنکنل هنای سنراسنری و  

گستره اعتراضات سنراسنری بنه  
مننراکننز بننیننشننتننر و بننخننش هننای  
بیشتری از کارگران یک مسنالنه  
مهم دیرر نیز باید بطور جدی بنه  
مشغله فعالین کنارگنری تنبندینل  
شود و آن تقویت و تحکنینم ینک  
اف  کمونیستی و روی آوری بنه  
تحزب است. بندون اینن حنتنی بنا  
ایجاد تشکل های توده ای هنننوز  
کارگر النزامنا دسنت بناال را در  
جامعه ننخنواهند داشنت. کنارگنر  
نیاز دارد در سطنحنی مناکنرو در  
عرصه قدرت سیاسی نمایننندگنی  
شود تا در مقنابنل جنننبنش هنای  
سیاسی و آلنتنرنناتنینوهنای دینرنر  
دسننت بنناال را داشننتننه بنناشنند و  
مبارزاتش پله کان قدرت گنینری  
جریناننات ضند کنارگنری نشنود.  
امنا حننتنی در منبننارزات هنمننیننن  
امروز نیز به حزب سنیناسنی خنود  
نیاز حنیناتنی دارد تنا بنتنوانند در  
مقنابنل اننواع تنفنرقنه هناینی کنه  
جنبش های دیرر در میان طبنقنه  
کارگر ایجاد میکنند و ناامنیندی  
هایی که دامن میزنند، با قندرت  
بننایسننتنند و مسننیننر جننامننعننه ای  
سننوسننیننالننیننسننتننی و عنناری از  
است مار و طبقات را هموار کننند.  
سوسیالیسم در مقابنل منننجنالبنی  
که سرمناینه داری در هنمنه جنا  
حاکم کرده است تنها پاسخ طبقنه  
کارگر میتواند بناشند. کنارگنران  
در ایران از منجنمنوعنه شنراینطنی  
برخوردار اند که با تنقنوینت ینک  
کمونیسم اجتماعی و منربنو  بنه  
کارگر اوضاع را در اینران عنوض  
کنند و بشارت دهنده جامعنه ای  

 نوین در سراسر جهان باشند.  
 

صحبتم را با امنیند بنه ینک اول  
مه پربار و گسترده و با تنبنرینک  
این روز به کارگران و همنه منردم  

 آزاده تمام میکنم.  
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کقققارگقققران ذوب آهقققن 
اصفقهقان کقه از دیقروز 
یققر روز قققبققل از روز 
جهانی کارگر دسقت بقه 
اعققتققصققاب زدنققد امققروز 
اول مه نیز به اعتصاب 
ادامققه دادنققد. کققارگققران 
خواهان پقرداخقت فقوری 
طلب های مقعقوققه خقود 

 هستند. 
 

کققارگققران هققمققزمققان بققا 
اعقققتقققصقققاب دسقققت بقققه 
راهپیمایقی ققدرتقمقنقدی 
زدند و عقلقیقه صقادققی 
مدیقر عقامقل ذوب آهقن 

 شعار دادند. 
اعتصاب و راهقپقیقمقایقی 

کقققارگقققران ذوب آهقققن 
اصققفققهققان بققعققنققوان یققر 
مققرکققز مققهققم و بققزرگ 
کققارگققری، در حققالققیققکققه 
بدلیقل حسقاسقیقت ر یقم 
فضای امنیتی باالیی بر 
آن حقاکقم اسقت، حقائقز 
اهققمققیققت زیققادی اسققت. 
حزب کمونیست کقارگقری 
از اعقتقراو و خقواسقت 
بحت کارگران ذوب آهقن 
دفققام مققیققکققنققد و مققردم 
اصفهان را به همبستگی 

 با آنان فرامیخواند. 
حزب کمونیست کقارگقری 

 ایران
 ٠٩٢١اردیبهشت  ٠٠
  ٩١٠٢مه  ٠

اعتصاب کارگران ذوب آهن در روز جهانی 
 کارگر  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 

 
ین ایام دست از تالش و مبارزه برای فردای بهتر نکشیقدیقم ، ت ااما تاریخ پر شکوه مقاومت اول ماه مه به ما یاداوری میکند ما کارگران ایران با همه رنج و محنتی که در این سالها کشیدم در همه لحظا

یها، خودمانی سازیها و پقیقمقانقکقاریقهقا جقنقگقیقدیقم، بقا سازما کارگران برای اینکه کارخانه تعطیل و ورشکسته نشوند جنگیدیم، ما با اخراج، بیکاری،  تعلیت، تنبیه و تحقیر جنگیدیم، ما با خصوصی 
معوقه جنگیدیم، ما با همه تقوانقمقان بقرای مقعقیقشقت و  هایقرارداد موقت با حذف ده نفر از شمول قانون کار و با طرح استاد و شاگردی جنگیدیم  ما برای افزایش دستمزدها جنگیدیم  ما برای دستمزد

، ما با فقر، فالکت و گرسنکی با ناامیدی و استیصقال دیممنزلت جنگیدیم، ما برای  ما برای حت تشکل، تحم  ، اعتصاب و اعتراو، برای ازادی بیان و حقو  شهروندی برای  شان و کرامت انسانی جنگی
اور داریم  که تالش و مبارزات طبقه کقارگقر ایقران در ایقن ا بجنگیدیم، ما در غم مرگ عزیزانمان خون گریستیم، ما خون دلها خؤرده ایم ، اما شعله مقاومت و امید به زندگی را فروزان نگه داشتیم و م

مطالبات انبقاشقتقه خقود هقرگقز از   را جشن خواهیم گرفت و تا گرفتن همه ٢١نیم قرن و بویژه ده سال اخیر بطور حتم روزهای روشنی برایمان به ارمغان خواهد اورد  اول ماه مه، یازده اردیبهشت سال 
 پای نخواهیم نشست.                     زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
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م طفی اسد پنور در پناسنخ بنه  
نننقنند نسننان نننودینننننیننان و ننناصننر  
اصغنری منواضنعنی را بنه جنلنو  
صحنه پنرتناب کنرده اسنت کنه،   
بسیار آشنا هستند. دو نفر اول در  
رابطنه بنا اعنتنراضنات خنینابناننی  
کارگران، و بنا تنمنرکنز وین ه بنر  

، از  ” هنسنکنو “ اعتراض کنارگنران  
موض  بایکوت اعتراض خیاباننی  
کننارگننران، تننوسننپ اسنند پننور در  
تعجب؛ و این سوال را طر  کنرده  

م ننطننفننی اسنند پننور “ بننودننند:  
 ارشیدی( را چه شده است؟ 
 من به این سوال میسردازم. 

 
صا  و سناده از ننمنر اسند پنور  
مبنارزه طنبنقناتنی، م نا  بنینن  

اسنت.  ”  ننا آگناهنی “ و  ” آگاهی “ 
این جمالت از نوشته های ایشنان  
در باینکنوت اعنتنراض خنینابناننی  

 کارگران، شاخ  اند: 
برای کسی که صنر  کنارگنر  “ 

در خیابان منعنینار کنافنی بنرای  
شناختنن منوقنعنینت طنبنقناتنی و  
مبارزاتی کارگری وی ننینسنت،  
کلنجار با چننند سنوال اجنتننناب  
ناپذیر است: چرا صنف کنارگنران  
سینه میزنند؟ کارگران به سنمنت  
نبرد میروند، کارفرما و اسنتنانندار  
را به هماورد میطلبننند پنس چنرا  
راه عننقننب نشننینننننی خننود را دو  
دستی تحویل دشنمنن منیندهننند؟  
استنعنفنای اسنتنانندار چنه عنایند  
کارگران میسازد؟ یک اخنتنالز  
کننمننتننر دیننرننر چننه صننیننغننه ای  
مننیننتننواننند بنناشنند؟ چننرا زنننان را  
جداگانه و آنهم تنه صنف بندننبنال  

ام طفی اسند  ”   خود میکشند؟ 
پننور، حننقننانننیننت کننارگننری در  

 اعتراضات خیابانی بیهوده!( 
کننارگننران،  ”  نننا آگنناهننی “ ایننن    

” تنننفنننکنننر “ یننعنننننننی: رسنننوبنننات  
عننقننب  ”  عننقنناینند “ مننردسنناالری و  

مانده کارگران، سینه زننی آننهنا،  
است که آماج حمله است. اننرنار  

اخنننراج از کنننار و وضنننعنننینننت  
بننالتننکننلننیننف و نننا امننن خننانننواده  

و اینننکنه آننان  ”  هسکو “ کارگران  
تاله کنردنند کنه در تنمناهنرات  

کنردن  ”  امننینتنی ”  خیابانی مان   
فضا بشوند، و در آن راسنتنا هنم  

و  ”  رهنبنر  “ باندرول در  حمایت از  
عکس او را حمل کنند، نشنان از  
سط  پنائنینن آگناهنی کنارگنران  
است، انرار کارگران هنسنکنو درد  
گرسنری، ننا امنننی شنغنلنی و  
آینننده تنارینک پننس از تنعنطنیننل  
کردن کارخانه را نداشتند، گنوینا  
از قرار بدون آننکنه خنود بندانننند،  
یک مرشد که دور گود نشستنه  
است برایشان خپ راهنمنا کشنینده  
که بهتر است گرسننه بنمناننیند و  
کارخانه تعطیل شنود، امنا نشنان  

هسنتنیند، بنه  ”  آگناه ”  بدهید کنه  
امر برابری زن و منرد وفناداریند،  
ضد مذهبید و قول بدهنیند دینرنر  
سینه نزنید، آننوقنت کنارفنرمنا و  
دولنننت و ننننمنننام در بنننرابنننر  

و سننطنن  دانننش  ”  فننکننر ” عننمننمننت 
کارگنر آگناه جنا منینزنننند. اینن  
همنان تناکنتنینک خنورده بنور وا  
است که وقتی در پنارلنمنان قنرار  
اسننت نننطنن  کننننند، تنناکننتننیننک  
باریکاد و سنرر بندی خنینابناننی  
روی میز میرذارد و وقنتنی هنم  
بننه بنناریننکنناد و سنننننرننر خننیننابننان  
میرسد، به تاکتیک سخنوری و  
افشاگری و تروینج و تنبنلنین  پنر  
حننرارت چنننننگ مننیننزننند. بننطننور  
خالصنه خنینابنان و تنمناهنرات و  
راهسنینمناینی و پنینکنت و بسنتنن  
باریکاد جایش با جلسه تنبنلنین  و  
ترویج در باره اهنمنینت منبنارزه بنا  
مننذهننب و روشنننننرننری عننلننیننه  
رسنوبننات مننردسنناالری در مننیننان  
کننارگننران مننرد نسننبننت بننه زنننان  
کارگر، عوض مینشنود، ننرنفنتنه  
پیداست کسی که خود را کنلنیند  
دار بنناالبننردن آگنناهننی کننارگننران  
میداند، و آنها را سرکوفت میزنند  

و تنحنقنینر،  درد مشنتنرکنی بنا  
کارگر در خیابان ندارد. کنارگنر،  
در میدان تاله و مبازره زنندگنی  
برای ح  حیات و جنلنوگنینری از  
تباهی و فروپاشی خانواده اه بنه  
خیابان میرود، با فرمنانندار جنر و  
بحث میکند، مروج ما، اما، بنی  
تفاوت به سیر جدال زندگی، دارد  
ابهامنات تنئنورینک خنود را بنه  
معرض آزمایش و خطا میرنذارد،  
دو دنننیننای تننمننامننا مننجننزا از  

منبنارزه  “ یکدیرر. این موض  که  
آنراه مبنارزه طنبنقناتنی  ”  طبقاتی 

بناشند و  ”  آگاهاننه “ است که باید  
بر آن حناکنم بناشند،  ”  آگاهی “ یا  

خیلی قدیمی است. ریشه اه بنه  
و اننواع سنوسننیننالنیننسننت  ”  هنرننل “ 

”  نننینننر کنننمنننوننننینننسنننت “ هنننای  
برمیرردد که تنارینخ را بنا سنینر  

بنه  ”  آگناهنی “ تکامل فلسنفنه و  
سننوی کننمننال مننطننلنن ؛ تننوضننینن   
میدادند و سوسنینالنینسنم شنان در  
بهترین و اننتنقنادی تنرینن و گناه  

” تنخنینلنی “ انقالبی ترین حنالنت،  
 بود. 

 
آن هنرام کنه کنارگنران منعنادن  
  ننال سنننننگ انننرننلننیننس بننرای  
مندتنی بننینش از یننک سنال بننه  
جنننننننرنننی سنننرننننوشنننت سننناز و  

با حکومت خانم تاچنر  ”  خیابانی “ 
و واحدهای پلیس ضد شنوره و  
اسب و سرهنایشنان و حنکنومنت  
سرمایه روی آوردند، ام ال همنینن  
سوسیالیست های منزه طلب ننینز  
فننعننال بننودننند: کننارگننران مننعنندن  
انرلیس بنه  نرفنینت و قنابنلنینت  

اتحادیه کارگنری،  ”  سازشکارانه “ 
بودند. پنس از جنننگ  ”  نا آگاه “ 

بین انرلیس و آر اننتنینن بنر سنر  
، بنخناطنر فنقندان  ” فالکلند “جزایر  

، ناسیونالیستی زدنند و  ” آگاهی “ 
به دفناع از دولنت خنودی روی  

که صنننعنت  ” نمیدانستند “آوردند.  
  ال سنگ در حال انقراض بنود  

و مطنالنبنه کنننتنرل آننهنا تنوسنپ  
 ”.توهم “کارگران و اتحادیه،  

آن وقتها هم ام نال اسندپنورهنا و    
مننندافنننعنننان هنننمنننینننن ننننرنننره  
سوسیالیسم انزوا گفتند و نوشتنند  
کننه مننبننارزات کننارگننران مننعنندن  

   ٩٥̵ انرلیس طی سنالنهنای  
 بود. ” بیهوده “،  ٦٦٩٤ 

در مننورد اعننتننراض خننیننابننانننی  
، اسد پور هنمنان  ” هسکو “ کارگران  

موضن  را دارد، عنکنس چناپ  
ننا  “ کرده است که ببینید چنقندر  

ما مطنین   “ اند که پالکارد  ”  آگاه 
را بلند کرده اند؟ ببینننیند  ”  رهبریم 

چقدر آگاهی شان در باره برابنری  
حقو  زن و مرد پائینن اسنت کنه  
زنان کارگر را به تنه صنف بنرده  
اند؟ نوشتنه اسنت چنه فناینده از  
حضور در خیابان، وقتی کمتنر از  

خنواهنان  ”  شا نل “ ن ف کارگران  
جلوگیری از تعطیلی کارخناننه و  
 یا علیه خ وصی سازی آن اند؟ 
کمونیسم اسد پنور در تنعنابنینر و  
روایات و تاریخ این جنبش، جائنی  
دارد:  در حنناشننیننه جننامننعننه و  

خننلننو  عننقننیننده و  “ نننرننهننبننان  
کنه در سنینر  منبنارزه  ”   موض  

واقعی طنبنقناتنی، بسنینار هنم از  

خود راضی و از خنود منتنشنکنر   
آگناهنی  ” ترویج ” برای خود نقش  

در صفو  کارگنران را قنائنل؛ و  
مبارزه ای را کنارگنری منیندانند  
که در قالب معیارهای سنکنتنی  

” کارگر آگناه “ و آماتور، در خانه  
وننبننت شننده بنناشنند. از نننمننر ایننن  
سوسیالیسم حاشیه ای، کنارگنران  
هسکو  میبایست قبل از اعتنراض  
بننه بننیننکنناری و گننرسنننننرننی و  
مبارزه برای معاه و ح  حینات،  

 باشند. ” فیلسو  “
اما این نوع  کمونینسنم بنینرون از  
متن مبارزه و زنندگنی کنارگنران  
و جامعه، قنبنل از آننکنه بنتنوانند  
منشا و الهام بخش رهائی بناشند،  
باید مقدمتا خود را از قنیند اینن  
انننزوا از مننتننن مننادی مننبننارزه  
طبقاتی رها سازد. اگر اسند پنور  

شنده بناشند، اسنارت  ”  چینزی “ را  
های اننزوای منربنوطنه و  ” تز “ در  

تعلن  سنیناسنی و عنقنیندتنی بنه  
جریان مهجور و بی تاویری اسنت  

اه  ”  کنارگنری “ که او قنلنم زن  
 است. 
 ٧١٦٢ آوریل    ٧٤ 

منب ا از سایت انترنتنی اینرج  
 فرزاد(  

iraj.farzad@gmail.com 

 ”آگاهانه“مبارزه طبقاتی 
 ایرج فرزاد 
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 ٢٢ صفحه  

یک نقطه قوت اول ماه منه  
ها در ایران قطعنامه هایی اسنت  
که به مناسبت این روز منننتنشنر  
میشود. قنطنعنننامنه هناینی کنه  
بطور واقنعنی خنواسنتنهنای کنل  
جامعه را نمایننندگنی منینکننند.  
بوی ه امروز با تحرش بنینسنابنقنه  
جنبش کارگری و وقل سننرنینن  
آن در فضای سیاسنی جنامنعنه،  
قطعنامه های کنارگنری بنطنور  
واقعی میتوانند پنالتنفنرم منبنارزه  
مننتننحنند کننل کننارگننران و کننل  
جننامننعننه بننرای خننواسننتننهننایننی  
سراسری بناشند. ضنمنن اینننکنه  
امسال نیز کارگران در تنحنرش  
برای برگزاری اول منه مناه روز  

 جهانی کارگر هستند. 
 

  ٩ قننطننعنننننامننه مشننتننرش  
تشکل کنارگنری اتنحنادینه آزاد  
کارگران ایران، اننجنمنن صنننفنی  
کنننارگنننران بنننر  و فنننلنننزکنننار  
کرمانشاه، سندیکنای کنارگنران  
نننقنناه اسننتننان الننبننرز، کننانننون  
مدافعان حقو  کارگر، کنمنینتنه  
پننیننرننیننری ایننجنناد تشننکننلننهننای  
کننارگننری، انننجننمننن صنننننفننی  
کارگران ساختنمناننی منرینوان و  
قطعنامه مشتنرش سننندینکنای  
واحد، سندیکای نینشنکنر هنفنت  
تسه و کمیته هنمناهنننرنی بنرای  
کمک به ایجناد تشنکنل هنای  
کننارگننری کننه خننواسننتننهننای  
مشننتننرکننی مننحننور هننر دوی  
آنهاست، به مناسبت روز جهناننی  
کارگر یک ننقنطنه درخشنان در  
تنندارش روز جننهننانننی کننارگننر  
است. قطعنامه هایی کنه بنطنور  
واقعی خواستهای کل جامعه را  
بیان میکند و منینتنوانند منتنحند  
کننده صف اعتراض بخش های  
مننخننتننلننف کننارگننران، مننعننلننمننان،  

بنننازنشنننسنننتنننرنننان، پنننرسنننتننناران،  
دانشجویان و هنمنه منردم تنحنت  
ستم و است مار جامعه  باشد. از  

تشننکننل    ٩ جننمننلننه قننطننعنننننامننه  
کارگری سرسخننش تناکنیند بنر  
اتننحنناد کننارگننران، مننعننلننمننان،  
پننرسننتنناران، بننازنشننسننتننرننان  و  
دانشننجننویننان و رفننتننن بسننوی  
اعتراضات متحدانه و سنراسنری  
برای پایان دادن به  لم و ستنم و  
نابرابری، و برپناینی تشنکنلنهنای  
مسننتننقننل مننحننلننی و سننراسننری  
کارگنران اسنت. اگنرچنه ینک  
اتفا  مهم میتوانست اینن بناشند  
که تمامی تشکلهایی که پنای  
این دو قطعنامه را امضنا کنرده  
اند، صنف واحندی را تشنکنینل  
منننیننندادنننند و خنننواسنننتنننهنننای  
مشترکشان را در یک قطعنامنه  
واحند انننتننشننار مننینندادننند و کننل  
کارگران را بنه منبنارزه منتنحند  
حول آن خواستها فرا میخوانندنند.  
و نه تنننهنا اینن بنلنکنه تنمنامنی  
نهادهای منبنارزاتنی در عنرصنه  
های مختلف اجتماعی از جملنه  
تشکلهای دفناع از حنقنو  زن،  
دفننناع از حنننقنننو  کنننودش،  
اعتراض علیه تنخنرینب منحنینپ  
زیسننت، تننمننامننی گننروهننهننای  
مبارزاتی شکل گرفته از سنوی  
کارگران، معلمان، بازنشستنرنان،  
پرستناران، دانشنجنوینان و بنخنش  
های مختلف جامعه همه و همه  
امضای خود را پای قنطنعنننامنه  
مشترش کارگران به مننناسنبنت  
روز جهانی کارگر میرنذاشنتننند  
و اعنننالم منننینننکنننردنننند کنننه  
خواستهای قطعننامنه کنارگنران،  
خواستهای آنها نیز هست و آننرا   
پننالتننفننرم مننبننارزات مننتننحنند و  
سراسری خود منیندانننند. و اینن  
چنین است که چهره اجتمناعنی  

روز جهانی کارگرعلیه سنرمناینه  
داری قدرتمند تر به ننمناینش در  
می آید. چطور که نرناهنی بنه  
مبارزات سال گذشته، کارگنران،  
معلمان، بنازنشنسنتنه، پنرسنتناران،  
دانشجنوینان و شنعنارهنای واحند  
اعتراضاتشان، بطور واقعی نشنان  
میدهد که این همنبنسنتنرنی در  
مننیننان بننخننش هننای مننخننتننلننف  
کارگری وجنود دارد و هنر روز  
بیشنتنر منینشنود. ننفنس اینننکنه  
کارگران چنین روشن و منتنعنینن  
خواستهایشان را بیان میکنننند و  
با خواستهای کل جنامنعنه جنلنو  
آمننده و ابننراز وجننود سننینناسننی  
میکنند. و نفس اینننکنه منحنور  
های مشترکی این قطعنامه هنا  
را به هنم پنینونند منیندهند، خنود  
ینننک اتنننفنننا  منننهنننم اسنننت.  
خواستهنای اینن قنطنعنننامنه هنا  
میتواند پالتفرم عملی ای بنرای  
شروع  ینک منبنارزه منتنحند و  
سراسری برای همه کنارگنران و  

 باشد .     ٦٩ کل جامعه در سال  
قطعنامه های مننتنشنر شنده  
از سوی تشکلهای کارگری بنه  
مناسبت روز جهانی کنارگنر بنا  
اشاره به اعتنراضنات گسنتنرده و  
بیسابنقنه کنارگنران، منعنلنمنان و  
دیرر اقشار زحمنتنکنش جنامنعنه  
علیه فقر و فنالکنت و سنتنم و  
تبعی ، بنا اشناره بنه منبنارزات  
درخشان کارگران و راهنسنینمناینی  
های شورانریرشان با خانواده هنا  
در خیابانها در طول سال گذشتنه  
و اعتراضات سراسری بخشنهنای  
مننخننتننلننفننی چننون مننعننلننمننان،  
دانشننجننویننان، بننازنشننسننتننرننان،  
کارگران نفت و  یره و  یره  بنر  
علیه فقر و فنالکنت و سنتنم و  
تننبننعننینن  از مننوج  ننیننر قننابننل  
بننرگشننت اعننتننراضننات گسننتننرده  

کارگنری سنراسنر کشنور ننویند  
 میدهد. 
 

اعتراض این قطعنامه ها بنه  
فقر، تبعی  و نابرابنری اسنت و  
خواستار یک زندگنی شنایسنتنه  
انسنننان اسنننت. اعنننتنننراض اینننن  
قطعنامنه هنا بنه دسنتنمنزدهنای  
چننننند بننار زیننر خننپ فننقننر و  
محرومیت کارگران از هر گنوننه  
تامین اجتماعی است. اعنتنراض  
این قطعنامه ها بنه منحنرومنینت  
کنارگنران از حن  تشننکنل، حنن   
اعت اب، حن  آزادی بنینان، بنه  
سننرکننوب مننبننارزات کننارگننران،  
منعنلنمنان و تنوده هنای منحننروم  
جننامننعننه بننرای داشننتننن یننک  
زندگی انسانی بنا اننگ هنای  
امنیتی است. در این قطنعنننامنه  
کارگران با منحنکنوم کنردن هنر  
گونه سیاست جنگ افروزانه از  
سوی تمامی دولتها و جنریناننات  
جنننننگ طننلننب در منننننطننقننه  
خنناورمننیننانننه کننه هننزینننننه هننای  
اقت ادی و جانی آن تنمنامنا بنر  
دوه ما کارگران و زحمتکنشنان  
است، هنمنبنسنتنرنی خنود را بنا  
کارگران جهان اعالم کرده و بنر  
تحق  خواستهای حنداقنلنی خنود  
برای برون رفت از شنراینپ  نینر  
قابل تحمل موجود تاکنیند کنرده  
اند. کارگران در این قنطنعنننامنه  
هننا بننطننور واقننعننی کننل بسننا   
توحش و بربرینت سنرمناینه داری  
در ایران و در جهان را به چنالنش  
کشینده انند. از هنمنینن رو اینن  
قطعنامنه هنا صندای اعنتنراض  
همه کارگران و کل جامعه و و  
 بیان کننده خواستهایشان است. 

تاکید هر دو قنطنعنننامنه بنر  
افزایش فوری حداقل دستمنزدهنا  
به اندازه سبد هزینننه اعنالم شنده  

  ٤ دولننت اسننت. کننه بننه ارقننام  
میلیون و نیم تاکنیند    ٤ میلیون و  

و مننطننابنن  بننا اسننتننانننداردهننای   
زننندگننی امننروزی تنناکننینند شننده  
اسنننت. و منننحنننور مشنننتنننرش  
خننواسننت آنننهننا اعننتننراض بننه  
دستمزدهای زیر خپ فقنر اسنت.  
همچنین پایان دادن به امنننینتنی  
کنننردن اعنننتنننراضنننات منننردم و  
ممنوعیت تعقیب قضائی و وارد  
کردن اتهامات امنیتی نسبت بنه  
فعالیتهای صنفنی، سنیناسنی و  
مدنی، لنغنو منجنازات اعندام و  
شال ، لغو کلیه احنکنام صنادره  
بنر عننلننیننه فننعننالننیننن کننارگننری،  
منعنلنمنان و دینرنر جنننبنشنهننای  
آزادیننخننواه و عنندالننت طننلننب و  
آزادی بننی قننیند و شننر  هننمننه  
فعالینن کنارگنری، منعنلنمنان و  
فعالین سیاسی و اجتنمناعنی در  
بنننند، آزادی بننی قننینند و شننر   
ایننجنناد تشننکننلننهننای مسننتننقننل،  
اعت اب، اعتراض، راهسینمنائنی،  
تجم ، اندیشه و بنینان، احنزاب و  
مطنبنوعنات، بنرقنراری بناالتنرینن  
استاننداردهنای اینمنننی کنار در  
تمامی محنینطنهنای کنارگنری،  
برچنینده شندن تنمنامنی قنواننینن  
تبعی  آمیز نسنبنت بنه زننان و  
برابری کامل و بی قید و شنر    
حقو  زنان و منردان در تنمنامنی  
عرصه های زندگی اجتمناعنی،  
اقت ادی، سیاسی، فرهنرنی و  
خانوادگی، به رسمیت شننناخنتنه  
شنندن حنن  شننهننروننندی بننرای  
مهاجرین افغنانسنتناننی و دینرنر  
مهاجران و من  هر گونه اعنمنال  
تبعی  آمیز علیه آنان، بنرچنینده  
شدن قراردادهای موقت و سفنیند  
امضا و واسطنه هنای کناری و  
 پیمانکاران از محیپ های کار،  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 ٢١قطعنامه های اول مه ، پالتفرم مبارزات متحد کارگران برای سال 

............. 
 رهبران کارگری سخن میگوید



 ٧٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 ت م ا ا   ب ا   ا م ز د     بررر ا د   آ   ا د د   ارا ر گرر ا ن     ن د ا نر  
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

بیمه بیکاری و دیرنر بنینمنه  
هننای اجننتننمنناعننی چننون درمننان  
رایران و تح یل راینرنان بنرای  
همه، پرداخنت فنوری منعنوقنات  
کارگران، بازنشستران، منعنلنمنان  
و کارمندان بخنش خ نوصنی و  
دولتی، همراه با خسارت دینرکنرد  
و ت ننویننب قننانننونننی بننرای جننرم  
دانسننتننن عنندم پننرداخننت بننمننوقنن   
دستمزدها، توقف اخراجها، پناینان  
دادن به تنحنمنینل منحنرومنینت و  
بردگی بیشتر به کارگران تنحنت  
عنوان مناط  وین ه اقنتن نادی،  
محاکمه  ارترران صنندوقنهنای  
بازنشستری و جبران خسارتهنای  
وارده به آنهنا، منمنننوعنینت کنار  
کودکان و تامین معینشنت آننهنا  
فننار  از تننعننلنن  خننانننوادگننی،  
جنسیت، قومنینت و منذهنبنشنان  
مطاب  با استانداردهای پیشرفتنه  
امروزی، و باالخره تعطنینلنی روز  
جهانی کارگر و گنجناننده شندن  
آن در تقویم رسمی کشور و لنغنو  
هننرگننونننه مننحنندودیننتننی بننرای  
برگزاری مراسم اینن روز رئنوز  
اصلی خنواسنتنهنای قنطنعنننامنه  
هننای تشننکننل کننارگننری بننه  
مناسبت روز جهانی کنارگنر بنه  
عنوان حنداقنلنهناینی بنرای بنرون  
رفت از شرایپ  یر قابل تنحنمنل  

 موجود زیر است. 
جم  کارگری از    ٥ قبال نیز  

جننمننلننه  جننمننعننی از کننارگننران  
پتروشیمی های منطقه ماهشهنر  
و بندر امام، جمعی از کنارگنران  

کنرج، کنارگنران    –محور تهران  
پننرو ه هننای پننارز جنننننوبننی،  
فننعنناالن کننارگننری شننوه و  
اندیمشک و فنعناالن کنارگنری  
جنننننوب بننا انننتننشننار قننطننعنننننامننه  
مشننتننرکننی بننر خننواسننتننهننای  

مشابهی با دو قطعنامه دیرنری  
که بنه مننناسنبنت روز جنهناننی  
کارگر انتشار ینافنتنه،  تناکنیند  

 گذاشته اند.  
کانون نویسندگان اینران ننینز  
طننی بننیننانننیننه ای روز جننهننانننی  
کارگر را گرامنی داشنتنه و در  
سرسخنننش چنننینن منینننویسند:  
"دفنناع نننویسننننندگننان از منننننافنن   
کارگران دفاع از مناف  خودشنان  

کنه پشنتنینبناننی    است؛ همنچنننان 
کارگران از آزادی بینان حنمناینت  

شنان اسنت ...    از ح  آزاد زیستن 
در قسمتی از بیانیه آنها چنننینن  
آمده است: "در ایران بنه منوازات  

ی سنطن     وقنفنه   فرو کناسنتنن بنی 
مننعننیننشننت کننارگننران از خننپ  

هننا بننه خننپ فننقننر و از    حننداقننل 
مسننکنننننت بننه خننپ بننقننا کننه  

هنا و    سرمنشنا بسنیناری از رننج 
هاست، مقابلنه بنا آن ننینز    تباهی 

اسنت.      شدت و گستنره ینافنتنه 
در یکی دو سنال اخنینر تنقنرینبنا  
هننینند روزی نننبننوده اسننت کننه  

هنای منخنتنلنف    کارگنران بنخنش 
هنا و    برای دستیابی به خنواسنتنه 

مطالبات معو  خود بنه خنینابنان  
نینامنده و بنا بنرنینر و بنبننند و  

سازی و شنال   حناکنمنینت    پرونده 
روبنرو نشنده بناشننند؛ از اینن رو  

هننینند    خننواسننت آزادی بننیننان بننی 
ی    ح ر و استن نننا و لنغنو هنمنه 

اشننکننال سننانسننور فننقننپ امننر  
ننویسننندگننان ننیننسنت بنلننکنه بننه  
کارگران ننینز منربنو  اسنت تنا  
دیرر به صنر  بنینان اعنتنراض،  

هنا و اینجنناد    پنینرنینری خنواسنت 
تشننکننل مننحنناکننمننه و زننندانننی  
نشننوننند.". در پنناینننان کنناننننون  
نننویسننننندگننان ایننن روز را بننه  
کارگران ایران و جهنان شنادبناه  

ی    گفته و خواستار آزادی هنمنه 
فعاالن کارگری و نویسندگان و  

نراران در بننند و دینرنر    روزنامه 
زنداننینان سنیناسنی و عنقنیندتنی  
است؛ خنواهنان منخنتنومنه شندن  

های امنیتی گشنوده شنده    پرونده 
برای کارگران و ننویسننندگناننی  
اسننت کننه "جننرمننی" جننز بننیننان  
اعتراض و کوشش برای رسنیندن  
 به ح  خود ندارند. شده است.  

قننطننعنننننامننه هننا و بننیننانننیننه  
کننارگننران و نننهننادهننایننی چننون  
کانون نویسندگان، بطور واقنعنی  
صدای اعتراض همه کارگران و  
کننل جننامننعننه و بننیننان کننننننننده  
خننواسننتننهننایشننان اسننت. یننک  
خ لت منهنم قنطنعنننامنه هنا و  
بیانیه هایی که به مناسبت روز  
جهانی کارگر انتشار می ینابند،  
فراگینر بنودن آنسنت کنه بنطنور  
واقعی پالتفرمی برای منبنارزات  
منننتنننحننند منننردم اسنننت. صنننف  
اعتراضاتمان را حول خواسنتنهنای  
سننراسننری قننطننعنننننامننه هننای  
 مشترش کارگران متحد کنیم. 

 

رهققققققبققققققران 
کقققققارگقققققری 
سققققققققخققققققققن 

 میگوید
اول مه فرا میرسد و رهنبنران  
کننارگننری سننخننن مننیننرننوینند.  
مننحننمننود صننالننحننی و عنن ننمننان  
اسننمنناعننیننلننی از چننهننره هننای  
شناخته شده کارگنری در شنهنر  
سقز کنارگنران را بنه بنرگنزاری  

یک اول مه قدرتمند فرا خواننده  
اند. در گفتروی سناینت اتنحناد  
با محمود صالحی به مننناسنبنت  
روز جهانی کارگر، او خطاب بنه  
کارگران پیاده داده و منینرنویند:  
"پیام من برای هنمنه کنارگنران؛  
فننعنناالن کننارگننری و دلسننوزان  
طننبننقننه کننارگننر ایننن اسننت کننه  
مراسم روز جهانی کارگنر را در  
اول ماه مه برگزار کنند. بنرنذار  
کارفرمایان و حامیان آنان در آن  
روز برخود بلرزند و بنا جنینبنهنای  
خالی به خانه برگردنند. اول مناه  
مه روز رزم طبقه کارگر است و  
طبقنه کنارگنر بنایند در آن روز  
نیروی کنار خنود را بنه فنروه  
نرذارد. منا کنارگنران در طنول  

روز در سنال، تنننهنا ینک    ٩٩٥ 
روز دارینم و بننایند در آن روز و  
بدون اجازه گرفتن از ارگناننی و  
یا شخ ی، خنینابنان هنا را کنه  
خود ما آن را تسطی  کردەایم بنه  
ت ر  در آوریم. کارگران دینرنر  
نباید به محفل های چننند ننفنره  
بننرای بننرگننزاری مننراسننم روز  
جهانی کارگر، اتکا کننند. منا  
کننارگننران، نننیننروی اجننتننمنناعننی  
هستیم و باید مراسم روز جهناننی  
کارگر را در خنینابناننهنا بنرگنزار  

 کنم.". 
 

جوانمیر منرادی از اعضنای  
هیات مدیره انجمنن بنر  و فنلنز  
کرمانشاه، طی پیامی ت وینری  
از جننایننرنناه مننهننم ایننن روز در  
مبارزات کارگنری و بنرگنزاری  
هر چه با شکوه تر آن میرنویند.  
شاپور احسانی راد بیانیه ای بنه  
مناسبت روز جهانی کارگر داده  
است که در بخشی از آن چننینن  
آمننده اسننت: "تنناریننخ پننر شننکننوه  

مننقنناومننت اول منناه مننه بننه مننا  
یاداوری مینکننند منا کنارگنران  
ایران با همه رنج و محننتنی کنه  
در این سالهنا کشنیندم در هنمنه  
لحمات این ایام دست از تاله و  
مننبننارزه بننرای فننردای بننهننتننر  
نکشیندینم، منا کنارگنران بنرای  
اینننننکننه کننارخننانننه تننعننطننیننل و  
ورشکسته نشوند جنرنیندینم، منا  
با اخراج، بیکاری، تعلی ، تنبنینه  
و تننحننقننیننر جنننننرننینندیننم، مننا بننا  
خ وصنی سنازینهنا، خنودمناننی  
سازیها و پیمانکاریها جنرنیندینم،  
با قرارداد موقت با حذ  ده ننفنر  
از شمول قاننون کنار و بنا طنر   
استاد و شاگردی جنریندینم منا  
بنننرای افنننزاینننش دسنننتنننمنننزدهنننا  
جنریدیم ما برای دسنتنمنزدهنای  
معوقه جنرنیندینم، منا بنا هنمنه  
توانمان برای معیشت و منننزلنت  
جنریدیم، ما برای ما برای حن   
تشننکننل، تننجننمنن ، اعننتنن نناب و  
اعنتنراض، بنرای ازادی بنینان و  
حقو  شنهنرونندی بنرای شنان و  
کرامت انسانی جنریدیم، ما بنا  
فقر، فالکنت و گنرسنننکنی بنا  
ناامیدی و استی ال جننرنیندینم،  
ما در  م مر  عزیزانمان خنون  
گریستیم، ما خنون دلنهنا خنورده  
ایم ، اما شعله مقاومت و امنیند  
بننه زننندگننی را فننروزان نننرننه  
داشننتننیننم و مننا بنناور داریننم کننه  
تاله و مبارزات طبنقنه کنارگنر  
ایران در این نیم قرن و بنوین ه ده  
سال اخنینر بنطنور حنتنم روزهنای  
روشنی برایمان به ارمغان خنواهند  
اورد اول منننناه مننننه، یننننازده  

را جشننن    ٦٩ اردیننبننهننشننت سننال  
    خواهیم گرفت و تا گرفتن هنمنه 
مطالبات انباشته خود هنرگنز از  

 پای نخواهیم نشست.".  

 ٦٩ ت متحد کارگران برای سال  رزا شهال دانشفر:             کارگران در هفته ای که گذشت                                          قطعنامه های اول مه ، پالتفرم مبا 
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گننرامننی بنناد اول منناه مننه روز  
همبسنتنرنی جنهناننی کنارگنران،  
مستحکم بناد اتنحناد کنارگنران،  
معلمان، پرستاران، بازنشسترنان و  
دانشننجننویننان ، پننیننش بننه سننوی  
اعتراضات متحنداننه و سنراسنری  
برای پایان دادن به  لم و سنتنم و  
نابرابری، پیش به سوی بنر پنائنی  

هنای مسنتنقنل منحنلنی و  تشکل 
 سراسری. 

 
هنا و ننهنادهنای  امسال ما تشکل 

مسننتننقننل کننارگننری در حننالننی  
دوشادوه هم، صفی متحد را بنه  
مناسبت اول ماه مه روز جنهناننی  
کارگر شکل داده ایم که جنننبنش  
عمیمی در جنای جنای کشنور  
علیه فقنر و فنالکنت و سنتنم و  
تننبننعننینن  در جننریننان اسننت و  

خواهانه کارگنران،  مبارزات عدالت 
معلمان و دیرر اقشار زحنمنتنکنش  
جامعه به نحو کم سابنقنه ای در  
حال سازمانیابی بیشتر، آگناهناننه  

 تر شدن و سراسری شدن است. 
هننای اعننتننراضننی  راهننسننیننمننائننی 

کارگران همراه با خانواده هنایشنان  
ها، شکل گیری صنفنی  در خیابان 

مننتننحنند و سننراسننری در مننیننان  
کارگنران، دانشنجنوینان، روزننامنه  
نراران، وکال، معلمان و اسناتنیند  
دانشراه در مبارزه عنلنینه الینحنه  
اصالحیه قانون کنار، اعنتنراضنات  
سنننراسنننری کنننارگنننران بنننر  و  
مخنابنرات و منعنلنمنان شنا نل و  
بازنشسته، تجمعات بنی وقنفنه و  
متحدانه بازنشستران لشنکنری و  
کشوری، شکل گیری اعنتنراض  
در شرکت منلنی ننفنت و دینرنر  
صنناین  کنلنیندی و اعنتنراضنات  
گسترده عنلنینه امنننینتنی کنردن  

هنای صنننفنی و مندننی،  فعالیت 
نننمننودهننایننی از ایننن سننازمننان 
یافنتنرنی، آگناهنی و سنراسنری  
شننندن منننبنننارزات کنننارگنننران و  

رود  زحمنتنکنشنان اسنت کنه منی 
جنننننبننش کننارگننری ایننران را در  
جدالی آشنتنی نناپنذینر و تنعنینینن  

بنار  کننننده بنا وضنعنینت فنالکنت 
 موجود قرار بدهد. 

 
چنین سنطن  کنم سنابنقنه ای از  
مبنارزات منتنحنداننه و سنراسنری  

های مختلف طبقنه کنارگنر  بخش 
در شرایطی با شتاب فزاینننده ای  
در حننال گسننتننره اسننت کننه  

زده اینران بنر  سرمایه داری بنحنران 
بستر ناتوانی، عجز و درمانندگنی  
از پنناسننخ بننه مننعننضننالت حنناد  
اقننتنن ننادی، سننینناسننت انننجننمنناد  
قانونی حداقل مزد و تحمینل بنی  
حقوقی مطل  بر طبقه کارگنر را  
در پیش گرفته است. در حالیکنه  
نهادینه شدن قنراردادهنای منوقنت  

هننای پننیننمننانننکنناری،  و شننرکننت 
کارگران و کارمندان زحنمنتنکنش  
بخش خ وصی و دولنتنی را بنه  
بردگنی کشناننده و بنینکناری و  
دستمزدهای چند بنرابنر زینر خنپ  
فقنر و عندم پنرداخنت بنه منوقن   

هنا خناننواده  دستنمنزدهنا، منینلنینون 
کارگری را به مرز بی تنامنینننی  
مطل  سو  داده و بنر اینن بسنتنر،  
پدیده های ضندانسناننی هنمنچنون  
کارتن خنوابنی و گنور خنوابنی،  
کننار کننودکننان، اعننتننینناد، تننن  
فروشی و تباه شدن آینننده جنواننان  

کند، تازه می خنواهننند  بیداد می 
تننا بننا ایننجنناد تننغننیننیننرات ضنند  
کارگری بیشتنر در قناننون کنار،  
ت ویب انواع لوای  ضد کارگنری  
در مجنلنس شنورای اسنالمنی و  
نهادینه کردن فقنر و فنالکنت از  
طر  مختنلنفنی هنمنچنون منوجنه  
خواندن کلیه فروشنی بنرای رفن   
مشننکننالت اقننتنن ننادی اقشننار  
فرودست جامعه، بنینش از پنینش  
مناف  چساولررانه خود را تنامنینن  

 کنند. 
 

ناتوانی بی سابقه سنرمناینه داری  
حاکم بر ایران در حنل منعنضنالت  
حاد اقت ادی و در پیش گرفنتنن  
سیاست تحمنینل بنی حنقنوقنی و  
فقر و فالکت هر چه بنینشنتنر بنر  

طبقه کارگر بنه عنالوه سنیناسنت  
تشنندینند سننرکننوب اعننتننراضننات  
کننارگننری و امنننننیننتننی کننردن  

های صنفی و مندننی بنه  فعالیت 
گنران  عنوان یرانه پاسخ حکنومنت 

به مطالبات انباشتنه کنارگنران و  
دیرر اقشار زحمنتنکنش جنامنعنه،  
مننجننمننوعننه عننوامننل  ننیننرقننابننل  
انکاری هستند کنه بنر منتنن آن  
مبارزات بنی وقنفنه کنارگنران و  
زحمتکشان ایران، هر دم متنحنداننه  
تر، سراسری تر و تعنینینن کنننننده  
تر به پیش خواهد رفنت. بندینهنی  
است با تداوم وضنعنینت منوجنود،  
مننوج  ننیننرقننابننل بننرگشننتننی از  
اعننتننراضننات گسننتننرده کننارگننری  
سراسنر کشنور را در بنر خنواهند  

 گرفت. 
 

ما امضا کنندگان این قطعنننامنه  
با تناکنیند بنر صنلن  جنهناننی و  
محکوم کردن هر گونه سنیناسنت  
جنگ افروزانه از سوی تنمنامنی  

طنلنب    ها و جریانات جنننگ دولت 
در منطقه خاورمیانه کنه هنزینننه  
های اقت ادی و جانی آن تمنامنا  
بنننر دوه منننا کنننارگنننران و  
زحمتکشان اسنت، هنمنبنسنتنرنی  
خود را با کارگنران جنهنان اعنالم  

کنیم و با هشندار نسنبنت بنه  می 
تداوم وضعیت فالکتبار کنننوننی،  

هنای زینر بنه  بر تنحنقن  خنواسنت 
رفنت  هایی برای برون عنوان حداقل 

از شرایپ  یر قابل تحمل منوجنود  
 پای می فشاریم. 

 
افزایش فوری حداقل دستمنزد    -٦ 

بر اساز سبد هزینننه منطنابن  بنا  
استاننداردهنای زنندگنی امنروزی  
اامسال، چهار میلینون و پنان ند  
هننزار تننومننان( و پننرداخننت بننیننمننه  
بیکاری بنه کنارگنران بنینکنار و  
جوانان آماده کار به میزان حنداقنل  

 مزد 
پایان دادن به امننینتنی کنردن    -٧ 

اعننتننراضننات صنننننفننی و منندنننی،  
ممنوعیت تعقیب قضائنی و وارد  

کردن اتهامات امنیتی نسبنت بنه  
های صنفی، سنیناسنی و  فعالیت 

مندنننی، لننغننو مننجننازات اعنندام و  
شال ، لغو کلنینه احنکنام صنادره  
علیه فعاالن کارگری، معلمان و  

خنواه و  هنای آزادی دیرر جنننبنش 
طلب و آزادی بنی قنیند و  عدالت 

شر  اسماعیل عنبندی ، بنهنننام  
ابننراهننیننم زاده و هننمننه فننعنناالن  
کننارگننری، مننعننلننمننان و فننعنناالن  

 سیاسی و اجتماعی در بند 
آزادی بی قید و شر  اینجناد    -٩ 

های مسنتنقنل، اعنتن ناب،  تشکل 
اعنتننراض، راهننسنیننمننائننی، تننجننمنن ،  
انننندیشنننه و بنننینننان، احنننزاب و  

 مطبوعات 
پننرداخننت فننوری مننطننالننبننات    -٤ 

معو  کنارگنران، بنازنشنسنتنرنان،  
مننعننلننمننان و کننارمننننندان بننخننش  
خ نوصنی و دولنتنی، هنمنراه بننا  
خسننارت دیننر کننرد و ت ننویننب  
قانونی بنرای جنرم دانسنتنن عندم  

 پرداخت حقو  و مزایا 
تامین امنیت شغلی و تنوقنف    -٥ 

هنا، بنر چنینده شندن  اخراج سنازی 
قننراردادهننای مننوقننت و سننفننینند  

هنای    امضا، برچیده شندن شنرکنت 
تنننامنننینننن ننننینننروی انسننناننننی و  
پیمانکاری، قرار گنرفنتنن کنلنینه  

هنای    کارگران شا ل در کنارگناه 
کوچک ، مننناطن  آزاد و وین ه  
تحت پوشش کامل قاننون کنار و  
اجننرای کننردن بننیننمننه کننارگننران  

 ساختمانی 
قط  دست دولنت از صننندو    -٩ 

های بازنشستری، سسردن اخنتنینار  
صندو  سازمان تامین اجتنمناعنی  

های بازنشسترنی  و دیرر صندو  
به هیات امنایی از نمایننده هنای  
منننننتننخننب اعضننا، مننحنناکننمننه  

هننننای   ننننارتننننرننننران صننننننننندو  
بازنشستری و جبران خسنارتنهنای  

 وارده به آنها 
با تنوجنه بنه ضند کنارگنری    -٢ 

بننودن قننانننون کننار مننوجننود، ایننن  
قانون بنایند تنغنینینر و هنر گنوننه  
اصال  و دست بردن در آن باید از  

طری  وسی  ترین اطالع رسانی بنه  
کارگران و بنا دخنالنت مسنتنقنینم  
نماینده هنای منننتنخنب منجنامن   
عمومی آننان در سنراسنر کشنور  

 صورت بریرد 
ممنوعنینت کنار کنودکنان و    -٩ 

فراهم کردن امنکناننات زنندگنی،  
تح یل رایران و برابر برای هنمنه  
کنننودکنننان فنننار  از تنننعنننلننن   
خانوادگی، جنسینت، قنومنینت و  
مذهب مطاب  بنا اسنتناننداردهنای  

 پیشرفته امروزی 
ننننرقننننراری بنننناالتننننریننننن    -٦  ب

اسنتناننداردهنای ایننمنننی کنار در  
 های کارگری تمامی محیپ 

بر چیده شدن تمامی قوانینن    -٦١ 
تبعی  آمنینز نسنبنت بنه زننان و  
برابری کامل و بی قیند و شنر   
حقو  زنان و منردان در تنمنامنی  
عرصه های زندگی اجنتنمناعنی،  
اقت ادی، سیاسی، فرهنننرنی و  

 خانوادگی 
به رسمیت شناخته شدن حن     -٦٦ 

شننهننروننندی بننرای مننهنناجننریننن  
افغانستانی و دینرنر منهناجنران و  
من  هر گونه اعمال تبعی  آمینز  

 علیه آنان 
اول منناه مننه روز جننهننانننی    -٦٧ 

کارگر باید تعطیل رسنمنی اعنالم  
و هننر گننونننه مننمنننننوعننیننت و  
محدودیت بنرگنزاری منراسنم اینن  

 روز ملغی شود 
 

اسققامققی تشققکققلققهققای امضققا 
کننده بقه تقرتقیقب حقروف 

 الفبا:
 اتحادیه آزاد کارگران ایران   -٦ 
انننجننمننن صنننننفننی کننارگننران    -٧ 

واستادکاران ساخنتنمناننی منرینوان  
 وسرواباد 

انجمن صنفی کارگران بر  و    -٩ 
 فلزکار کرمانشاه 

سندینکنای کنارگنران ننقناه    -٤ 
 استان البرز 

 کانون مدافعان حقو  کارگر   -٥ 
کمیته پیریری ایجاد تشنکنل    -٩ 

 های کارگری ایران 

قطعنامه مشترك تشكل های مستقل كارگری به مناسبت روز جهانی كارگر 
٠٩٢١ 



 ٧٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

مننافن  منلنی ، منننافن  اکن نرینت  
  ٦٦ جامعه یعنننی صنف منینلنینوننی 

درصدی هاست و دقنینقنا کسناننی  
درصد جنامنعنه را بنه    ٦٦ که مناف  

خطر انداخته اند باید به جرم "اجتنمناع  
و تبانی به ق د اقدام علیه امنننینت  

 .ملی" محاکمه شوند 
 

کسانی که با طرحهای اقنتن نادی  
اشان باعث میشوند ، در هر سناعنت  

کنارگنر اخنراج و از زنندگنی    ٦٥١ 
ساقپ شده و به صف گرسنننرنان و  

 بیکاران جامعه بسیوندند 
واز همین صف میلنینوننی بنینکناران  
بننننرای ارزان نننننرنننناه داشننننتننننن  
دسننتننمننزدکننارگننران ، نننهننایننت سننو   

 استفاده را میکنند 
 

کسانی که فقنپ بنا اننرنینزه سنود  
بیشتر بی اعتنا  بنه جنان انسناننهنا  
شرایطی در محیطهای کنار فنراهنم  
میکننند کنه روزاننه پنننج کنارگنر  
قربانی تنولنیندشنان منینشنود و جنان  

 میدهد 
کسانی که میزان دستمنزدی بنرای  
میلیونها کارگر و منعنلنم وپنرسنتنار  
و ...تعیین منینکننننند کنه فنقنر و  
گرسنری را در سنفنره هنای آننان  

 نهادینه کنند 
کسانی که با تنحنمنینل بنینرحنمناننه  
ترین است مار وحقنارت بنه کنودکنان  
کار وخیابان متعل  به خانواده هنای  
کارگری وروت نجومی به چنننگ  

 میاورند 
کسننانننی کننه درمننان را بننه گننرو  
گرفته اند تا مر  را بنه خناننواده  

 های آنان هدیه دهند 
 

 ... کسانی که 
همری اینان باید به جرم "اجتنمناع و  

تبانی به ق د اقدام عنلنینه امنننینت  
 ملی" محاکمه شوند 

در سالهای اخنینرقناننون "اجنتنمناع و  
تبانی به ق د اقدام عنلنینه امنننینت  
ملی" همانند دیرر واروننرنی هنای  
این جامعه حربه ای است که علنینه  
کارگران و معنلنمنینن و فنعنالنینننی  
بکار میرود کنه خنواهنان ابنتنداینی  

 ترین حقو  انسانی هستند 
علیه کسانی که بنعند از گنذشنت  

سنال از تن نبنینت روز    ٦٥١ بیش از  
جهانی کنارگنر و منعنلنم ،خنواهنان  
برگزاری مسنتنقنالننه و آزاداننه روز  
جهانی کارگر و روز جهاننی منعنلنم  

 هستند 
عننلننیننه کسننانننی کننه در دفنناع از  
مننعننیننشننت و زننندگننیننشننان خننواهننان  
برخورداری از یک زندگی بنا رفناه  
اسننتنناننندارد مننوجننود،خننواهننان ایننجنناد  
تشننکننالت مسننتننقننل بننه دور از  
وابستری های جناحی و دولنتنی ،  
خننواهننان کننار یننا بننیننمننه بننیننکنناری  
،خواهان درمان و امنوزه راینرنان،  
خواهان توقف کشتنار کنارگنران در  
مننحننیننطننهننای کننار،خننواهننان لننغننو  
قراردادهای موقت و سفید امضا بنا  
ساعات طوالنی کنار،خنواهنان لنغنو  

 ... کار کودش و 
تمامی این خواسته های ابتداینی و  

  ٦٦ بدیهی بشر امروز ، جنرم هنای  
درصدی هاست که امنیت و خنواب  
و آسایش یک درصندی هنا را بنه  

 .خطر انداخته است 
پر واض  است کنه از طنر  ینک  
درصنندی هننا ، بننمنننننمننور پنناپننیننن  
نرهداشنتنن منزد و جنلنوگنینری از  
تننعننرض اکنن ننریننت جننامننعننه ، جننرم  
"اجتماع و تبانی به ق د اقدام علینه  
امننینت منلنی" بنرنوننه ای واروننه  
تعریف و بعنوان کیفنرخنواسنت بنرای  
به حبس کشیدن و خنامنوه کنردن  

 .درصدی ها بکار رود   ٦٦ صدای  
بیایید بنا اعنتنراض بنه اینن گنوننه  
اتهامات ، شرایپ امنیت واقنعنی را  

 برای اک ریت جامعه تامین کنیم 
 باز انتشار  

از سایت اتحادینه آزاد كنارگنران  
 ایران  

 باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی"
 نویسنده: پروین محمدی 

پیام جعفر عمنینم زاده در اولنینن  
روز اعت اب  نذای اسنمناعنینل  

 عبدی 
حکومترران بی توجه به عنزم و  
اراده ما کارگران و منعنلنمنان و  

مننردم شننریننف ایننران و بننا دهننان  
کجی به خواستهایمان کنه بنایند  
پننیننشنناپننیننش و قننبننل از آ نناز  
اعت اب  نذای اسنمناعنینل بنه  
خواستهای او و میلیونها کارگنر  
و معلم مبنی بر بنرداشنتنه شندن  
اتهامات امنیتی از پروننده هنای  
قضننایننی فننعننالننیننن تشننکننلننهننای  
صنفی و مدنی توجه میکنردنند،  
نشننسننتننننند و نننمنناره گننر آ نناز  
اعت اب  ذای اسماعیل شدنند.  
بر اساز این واقعیت  نینر قنابنل  

انکار، مسئولیت هر پنینشنامندی  
از قبیل تنجنمنعنات و اعنتن ناب  
 ذای ما کارگران و معلمان در  
مقابل ننهنادهنای حنکنومنتنی و  
مهم تر از اینها به خنطنر افنتنادن  
جان اسماعیل بر عهده بلننندتنرینن  
مقامات نمام جمهوری اسنالمنی  

 است. 
جعفر عمیم زاده دهم اردیبنهنشنت  

 ٦٩٦٩ ماه  

جعفر عظیم زاده: در سومین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی و به 
 همبسته تر باد اتحاد کارگران و معلمان ایران -مناسبت روز معلم 

به مناسبت اول مه ، روز جهانی  
 کارگر 

اسمیت رئیس اتحادیه کارگران  پیام استفانی   
خطاب به کارگران  دولتی و خدمات در کانادا  

 ایران 

استفانی اسمیت رئیش اتحادیه کنارگنران 
دولتی و خدمات در کانادا در پاسنخ بنه 
نننامننه کننمننسننیننن بننرای آزادی کننارگننران 

زندانی، به مناسبت روز جهانی کارگر، پیامی صمیمانه خطاب بنه 
کارگران ایران را برای مسعود ار نگ عضو این کمسین در کاننادا 
 ارسال کرده است.  ترجمه فارسی و متن ار ینال آن ضمیمه است. 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
http://free-them-now.com 

Shahla.daneshfar ٢gmail.com@ 
 ٢٣٠٢ آپریل    ٠٣ 

 
اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا  پیام استفانی   

 خطاب به کارگران ایران 
 

ه ار اعضا  اتحادیه  ار نان دولتی و    ٣٧ در این اول ماه مه و ا  طرف بیش ا   
 خدمات بریتیش  لمبیا   انادا، مایلم پیام همبستگی خودرا به دوستانمان در ایران بفرستم. 

 

ما میدانیم  ه فعال  ارگر  بودن در ایران نه فقط  ار شاقی است بلکه به دلیل سیاستها و  
عملکرد گستاخانه حکومت ایران بسیار خطرناک است. اما بدانید  ه ما در  نار شما  
ایستاده ایم. بدانید  ه ما برا  حق شما برا  نمایندگی  ردن  ارگران ایران ایستاده ایم. و  

 ما  وتاه نمی آییم. 
 

حقوق  ارگر  حقوق انسان است و ما ا  پا  نمی نشینیم تا  مانی  ه این حق توسط  
همه دولتها برسمیت شناخته شود. ما همچنان بر اساس این اصل  ه "آنچه برا  خود  

 میخواهیم برا  همه میخواهیم"  ندگی و عمل خواهیم  رد. 

 استفانی اسمیت        با اعالم هبستگی 

mailto:Shahla.daneshfar2@gmail.com
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تجم  کاله زردها مقابل سازمان مقدیقریقت 
 ریزی کشور و برنامه

اردیبنهنشنت، حندود دویسنت    ٦٧ ار ساعت ده صب  روز  
نفر از اپراتنورهنای پسنت هنای فشنار قنوی بنر  منقنابنل  

 ریزی کشور تجم  کردند.   سازمان مدیریت و برنامه 
کنندگان، تغییر وضعیت و ت نوینب طنر     خواسته تجم  

کارگر دائم توسپ سازمان مدیریت و برنامنه رینزی کشنور  
است. این کارگران قبنال ننینز در رابنطنه بنا اینن منوضنوع  
تجمعاتی داشتند و علیر م وعده های داده شده مبنننی بنر  
ترمیم حقو  ها و بهبود یافتنن وضنعنینتنشنان، هنیند اقندام  

 نشده است. کارگران پیریر خواستهایشان هستند.  
اپراتورهای پست های فشار قوی بر  بنارهنا پنینش از  
این نیز به تهران آمده اند و در منقنابنل ننهنادهنای منربنوطنه  
تجم  سراسری برپا کرده اند. در بخشی از این اعنتنراضنات  
خانواده های کارگران نیز همراه بوده انند. خنواسنت واقنعنی  
آنان استخدام رسمنی، پناینان دادن بنه قنراردادهنای منوقنت  
کاری و افنزاینش حنقنوقنهنایشنان اسنت. ینک بننند منهنم  
قطعنامه های اول ماه مه کارگران افنزاینش دسنتنمنزدهنای  
  ٤ به باالی رقم سبد هنزینننه کنارگنری ینعنننی بناالتنر از  

 میلیون و نیم بوده است. 
 

تجم  اعتراضی دوباره کارگران اخقراجقی 
طرح توسعه حوزه گازی تنگ بیجارنسبت 
بققه تققوخققالققی درآمققدن وعققده هققامقققققابققل 

 استانداری ایالم!
اردیبهشت کارگران اخراجی طر  توسعنه حنوزه    ٦٦ روز  

گازی تنگ بیجاردراعتراض به توخالنی درآمندن وعنده و  
وعیدهای مسئولین مبنی بر بنازگشنت بنکنارشنان منقنابنل  
استانداری ایالم تجم  کنردنند. در هنمنینن رابنطنه در طنول  
یکسال گذشته کارگران از کار بنینکنار شنده شنرکنتنهنای  
نفت وگاز استان در مقابل استانداری و وزارت ننفنت بنارهنا  

 و بارها تجم  کرده اند. 
 

تقجققمقق  اعققتققراضقی کققارگقران بققیقکققارشققده 
کارخانه قند مقمقسقنقی نسقبقت بقه عقدم 
پرداخت مقطقالقبقات مقققابقل اسقتقانقداری 

 فارس!
اردیبهشت ،جمعی از کارگران بیکنارشنده    ٦٦ صب  روز  

کنارخننانننه قنننند مننمننسننننی دراعننتننراض بنه عنندم پننرداخننت  
مطالنبناتشنان منقنابنل اسنتناننداری فنارز تنجنمن  کنردنند.  
کارگران کارخانه تعطنینل شنده منمنسنننی در اینن تنجنمن   
خواستار پرداخت مطالنبنات و منعنوقنات خنود شندنند. اینن  

ماه است حقو  معوقه دارنند .کنارخناننه  ٩٩ کارگران حدود  

قند ممسنی در مردادماه تعطیل و همه کارگران آن بنینکنار  
 شده اند. 

تجم  اعتراضی کارگران سهام دار مقعقدن 
کرومیت اسفندقه مقابل سقاخقتقمقان اداره 

 کل بازرسی استان کرمان!
اردیبنهنشنت جنمنعنی از    ٦٦ صب  روز    ٦ حوالی ساعت  

کارگران سهامدار معدن کرمیت اسفندقه که از کنارگنران  
درصند    ٩٧ بازنشسته و اخراجی این واحد تولیدی و صاحب  

از سهام این واحد تولیدی هستند، با خنواسنت روشنن شندن  
سود سهام این شرکت مقابل ساختنمنان اداره کنل بنازرسنی  

 استان کرمان تجم  کردند. 
سهام منعنادن کنرومنینت    ٢٦ به گفته کارگران در سال  

اسفندقه ایکی از بزرکترین منعنادن کنرومنینت کشنور (از  
سوی وزارت صنننعنت ومنعندن دولنت وقنت بنینن صننندو   
بازنشستری فوالد وشرکت صنعتی معدنی امینر و بنینش  

کنارگنری کنه آن زمنان در اینن واحند منعندننی    ٩٥١ از  
اند، تقسنینم شنده اسنت. آننهنا خنواهنان شنفنا     مشغول بوده 

سازی روند توزی  سود سهام وگزارشهای ساالنه هسنتننند و  
تاکید دارند که خرید و فروه سهام اینن منعندن وتنغنینرات  
مدیریتی آن بدون در نمر گرفتن میزان سنهنم آننان عنمنلنی  

  یر قانونی است. 
 

تجم  اعتراضی صدها کارگران ذوب آهقن 
 اصفهان!

کارگناه  وب    ٤ اردیهبشت، صدها کارگر   ٦٦ صب  روز  
آهن برای دومین روز مقابل دفتنر مندینر عنامنل کنارخناننه  
تجم  کرده و با شعارهایی، خواهنان کننناره گنینری احنمند  
صادقی مدیرعامل این شرکت شدنند. اعنتنراض کنارگنران  

ماه حقو  و قنطن  پناداه و منزاینای    ٤ به تعوی  پرداخت  
دیررشان از سوی مدیر عامل کارخاننه اسنت. در منقنابنل  
اعتراض کارگران، کارفرما آنها را تهندیند بنه اخنراج کنرده  
است. کارگران در اعتراضاتشان به صوری بنودن شنرکنتنی  

 که در آن کار میکرده اند و اختالسها اعتراض کردند. 
 

تجم  اعتراضی کارگران کقارخقانقه ققنقد 

 شیراز
جمعی از کنارگنران کنارخناننه قننند شنینراز دوشنننبنه  

اردیبهشت در روز جهانی کنارگنر، منقنابنل اسنتناننداری  ٦٦ 
ر یم در شیراز تجم  اعتراضی بنرگنزار کنردنند. کنارگنران  
زحمتکش پالکاردهناینی در دسنت داشنتننند کنه روی آن  

 نوشته شده بود: 
اینم!،    معیشت؛ منزلت ح  مسلنم مناسنت. منا گنرسنننه 

 کارگران گرسنه اند؛ مسئوالن کجایند؟.  
 

 اعتصاب کارگران در ذوب آهن اصفهان
اردیبهشت بدلنینل پنرداخنت ننکنردن    ٦٦ و     ٦١ روزهای  

پاداه و مزایای کارگران  وب آهنن دسنت بنه اعنتن ناب  
زدند. کارگران ضمن اعت اب در محل کارگناه دسنت بنه  
راه پینایی زدند و خواهان کنننار رفنتنن مندینر عنامنل اینن  
کارخانه شدند. و شعار "صادقی حنینا کنن،  وب آهنن را  

 رها کن" را سر دادند. 
تجم  اعتقراضقی کقارگقران شقرکقت حقمقل 

 ونقل خلیج فارس بابت مطالبات مزدی
کنارگنر    ٤٧١ اردیبهشت نزدیک به    ٦١ و    ٦ صب  روز  

شرکت حمل ونقل خلینج فنارز در اعنتنراض بنه پنرداخنت  
نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما در منحنوطنه  
این شرکت تجم  کردند.به گفته کارگران کارفرمنای اینن  

مسئولینت اینن آن    ٦٥ واحد خدماتی که از اردیبهشت سال  
را بر عهده گرفته است ح  اضافه کناری ، کناراننه،بنهنره  

ننفنر از کنارگنران را    ٦٧١١ بری وبیمه تنکنمنینلنی حندود  
 پرداخت نمی کند. 

اردیبهشت هنمنزمنان بنا کنارگنران تنعندادی از    ٦١ روز  
راننده های تجاری شرکت حنمنل وننقنل خنلنینج فنارز بنه  

منینلنینارد تنومنان از    ٤٧ راننده نیز بابت    ٩٧١ نمایندگی از  
مطالبات خود خارج از محوطه مقابل درب ورودی شنرکنت  

 دست به اعتراض زده اند. 
 

کارگران فصلی واحد کشاورزی هفت تقپقه 
 امروز تجم  کردند

اردیبهشت گنروهنی ازکنارگنران ف نلنی    ٦١ صب  روز  
و صنننعنت هنفنت تنسنه در    بخش کشاورزی مجتمن  کشنت 

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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اعتنراض بنه ننحنوه اسنتنخندامنهنا در منحنل ورودی درب  
کارخانه تجم  کردند. کارفرما تاله میکنند بنا اسنتنفناده  
از کارگران  یربومی کارگران را در شنراینپ بنرده وارتنری  
به کار گیرد. اما خواست کارگران استخندام آننان در کنار  
بطور مستقیم است. بنا بر خنبنر اردینبنهنشنت مناه هنر سنال  
همزمان با پایان بهره برداری نی شکر، فنعنالنینت کنارگنران  

ننفنر    ٥١١ ف لی بخش کشاورزی که تعدادشان به حندود  
می رسد خاتمه و در نتیجه همه آنها بیکار منی شنونند.در  
سال جاری فعالیت بخش کشناورزی بنا پناینان بنهنربنرداری  
نیشکر هنوز خاتمنه ننینافنتنه اسنت امنا بنراسناز ت نمنینم  
کارفرما کارگران مذکور بیکار و به جنای آننهنا تنعندادی  

اند. کنارگنران بنه اینن    از افراد  یر بومی مشغول کار شده 
روه تفرقه افکنانه و بیکارسازی خنود از کنار اعنتنراض  

 دارند. 
 

 کارگران
پیام جعفر عقظقیقم زاده در اولقیقن روز 

 اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
حکومترران بی توجه به عزم و اراده منا کنارگنران و  
مننعننلننمننان و مننردم شننریننف ایننران و بننا دهننان کننجننی بننه  
خواستهایمان که باید پیشاپیش و قنبنل از آ ناز اعنتن ناب  
 ذای اسماعیل به خواستهای او و منینلنینوننهنا کنارگنر و  
معلم مبنی بر برداشته شدن اتهنامنات امنننینتنی از پنروننده  
های قضایی فعالین تشکلهای صنننفنی و مندننی تنوجنه  
میکردند، نشستنند و ننمناره گنر آ ناز اعنتن ناب  نذای  
اسماعیل شدند. بر اساز این واقعنینت  نینر قنابنل اننکنار،  

مسئولیت هر پیشامدی از قنبنینل تنجنمنعنات و اعنتن ناب  
 نذای منا کنارگننران و منعننلنمننان در منقننابنل ننهننادهننای  
حکومتی و مهم تر از اینها به خطر افتادن جان اسنمناعنینل  

 بر عهده بلندترین مقامات نمام جمهوری اسالمی است. 

 ٦٩٦٩ جعفر عمیم زاده دهم اردیبهشت ماه  
 

دقایقی پیش بهنام ابراهیم زاده در میان 
استقبال جمعی از اعضقای اتقحقادیقه آزاد 

 کارگران ایران از زندان آزاد شد
بهنام ابراهیم زاده پس از تحمل حدود هفنت سنال حنبنس  
در حالیکه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کنارگنران اینران  

 به استقبالش رفته بودند از زندان آزاد شد. 
اتحادیه آزاد کارگران اینران بنا ابنراز مسنرت فنراوان از  
آزادی بهنام ابراهیم زاده، رهایی وی از زندان را بنه خناننواده  
مقاوم او و جنبش کنارگنری اینران شنادبناه منینرنویند و  
بدینوسیله خواهان ازادی فوری وبی قید و شر  اسمناعنینل  
عبدی و برداشته شدن اتهامات امنننینتنی از پنروننده هنای  

 فعالین صنفی و مدنی می باشد.  
اسماعیل عبدی امروز دومنینن روز اعنتن ناب  نذای  
خود را پشت سر گذاشت و با توجه بنه لنطنمنات جسنمناننی  
که در اعت اب  ذای سال گذشته متحمل شنده اسنت در  

 شرایپ سختی قرار دارد و باید بدون درنگ آزاد گردد. 
اردینبنهنشنت مناه    ٦٦   –اتحادیه آزاد کنارگنران اینران  

 ٦٩٦٩ 

ویژه روز جهانی 
 کارکر

سمینار کار و خانواده بقه مقنقاسقبقت اول 
 ماه مه

 سخنرانی اسرین درکاله:"بیکاری و روابپ خانوادگی" 
برای حفظ شان و حنرمنت هنمنه ی افنراد خناننواده و  

 جامعه: کار یا بیمه بیکاری! 
 بیکاری و روابط خانوادگی

از تعریف بیكاری شروع نمی كنم چون بنمرم منی آیند  
بیكاری مفهوم ملموز و زنده ای بنرای هنر كندام از منا  
دارد یا تجربه اه كرده ایم یا ترز تجربه كنردننش هنمنینشنه  
همراهمان بوده ودر دنیای امروز بنمنر وا ه ای تنرسننناك و  
مخو  می آید! چراكه مستقیما مربو  می شود به سنفنره  
و معاه خانواده، مربو  می شود بنه درمنان و بنهنداشنت  
خانواده، مربو  می شود به آموزه و تح نینل خناننواده و  
مربو  می شود به سالمت روان و روابنپ خناننواده. و از  
آنجا كه خانواده اساز جامعه را تشكیل می دهد بنینكناری  
وعدم اشتغال نیروی فعال جامعه بخ نو  در نسنل جنوان  
زمینه بروز انواع معضالت و انحرافات و ناهنننجناری هنای  
اجتماعی را درخانواده فراهم می كند كه حناصنلنش سنلنب  
امنیت و آسایش از جامعه خواهد بود و جنامنعنه شننناسنان  
عنوان می كنند كه ردپای بیكاری یا همان "نبود منعناه"  
در تمام معضالت اجتماعی مشهود است و این منعنضنالت  
كه تك به تك درباره شان صحبت خواهیم كرد گنرینبناننرنینر  
خانواده ها هست بنابراین روابپ در خانواده ربپ مستنقنینم بنا  
 موضوع بیكاری دارد كه عنوان سمینار ما هم می باشد. 

،ننر  بنینكناری را در  ٦٩٦٥ مركز آمار اینران در سنال  
درصند اعنالم كنرد كنه    ٦٧٢٤ ساله و بیشنتنر،    ٦١ جمعیت  

درصد نسبت به سال قبل رشد داشته اسنت و اینن در    ٦٢٤ 
حالی است كه معاون خانه صنعت و معدن و تنجنارت اینران  
عنوان می كند كه محاسبه بینكناری و اشنتنغنال بنراسناز  
تعریف"یك ساعت كار در هفنتنه" بنا واقنعنینت جنامنعنه منا  
همخوانی ندارد و با اینن تنعنرینف ننمنی تنواننینم فنردی را  
شا ل تلقی كنیم كه با هفته ای ینك سناعنت كنار بنتنوانند  
  ٩ امورات خود را برذراند و اك را در كشنور منا بنا روزی  

ساعت كار هم نمی توانند درآمد الزم جهت پرداخت هنزینننه  

های زندگی را فراهم كنند و همچنین در تعریف بنینكناری  
دانشجویان و زنان كه نیمی از جامعه هستند جنزو بنینكناران  

 به حساب نمی آیند از جمله زنان خانه دار! 
  ٦٥ برای همین رئیس مركز آمار اینران در هنمنان سنال  
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اعالم می كند اگر نحوه محاسبه نر  بیكاری تغنینینر كننند  
 درصد خواهد رسید.   ٧٧ نر  بیكاری به  

و درهمین محاسبات مسئولین امر یك پراننتنز بنایند بناز  
كرد برای طر  اینن سنوال كنه چنرنوننه در تنعنرینف افنراد  

ساله نیز جزو آمار افراد آمناده بنه كنار بنه  ٦١ شا ل، كودك  
 حساب می آید؟!!! 

و همین موضوع بیشتر صحت و سقم اینن آمنار را زینر  
 سوال می برد. 

پنلنه ای    ٢ همینطور صندو  بین الملی پول از سنقنو   
تنا    ٦٧ جایراه ایران به لحاظ بیكاری در جهان در سالهنای  

  ٧٧ بنه    ٧٦ صحبت می كند كه رتبه كشنور اینران از    ٦٥ 
 رسیده كه نشانه بدتر شدن اوضاع است. 

در صنحنن    ٦٥ در گزاره دیرر از وزیر كشور در خرداد  
علنی مجلس منی آیند کنه بنینكناری ینكنی از عنوامنل  

ملیون نفر بنینكنار در    ٩٢٥ آسیبهای اجتماعی است و حدود  
درصند    ٩١ كشور داریم و در برخی شهرها و استانها حندود  

 بیكاری داریم. 
و همچنین مركز پ وهشهای مجلس اعالم می كنند در  

تعداد افراد دلسرد و نناامنیند از    ٦٤ تا    ٦٦ فاصله سالهای  
هزار نفنر بنه ینك    ٤١١ برابر شده و از    ٤ یافتن شغل بیش از  

هزار نفر رسیده است و درخبنرگنزاری منهنر در    ٩٢١ میلیون  
درصدی بیكاری زنان جنوان و خنروج    ٦١ ، رشد  ٦٥ آ ر    ٧٢ 

هزار زن از بازار كار را داریم و روزننامنه شنر  از    ٥١ ساالنه  
  ٤ میلیون زن آماده به كارصحبت می کند کنه فنقنپ    ٧٢ 

میلیون نفراز آنها شا ل هستنند و منالوردی منی گنویند:  

زنان ركورددار بیشترین نر  بیكاری می باشند منخن نوصنا  
 بسیاری از زنان تح یل كرده!! 

حاال تمام این آمارها را به خانوداه برمیررداننینم خناننواده  
ای كه با بیكاری افراد آماده به كار در آن خناننواده، تنمنام  
سازمان و اموراتش بهم می رینزد و بنینكناری در خناننواده  
گره می خورد با شروع تمام معضالت در خناننواده: ینعنننی  

  ٦٥ فقر!!!! به طوری كه معاون وزارت بهنداشنت در منرداد  
درصند منردم اینران ننان خنوردن نندارنند و    ٩١ می گوید:  

گرسنه اند! و رئیس كمیسیون اجتماعی عنننوان منی كننند  
درصد جمعیت ایران حاشیه نشین هستنند و در حنال    ٩٥ كه  

میلیون نفر حاشیه نشین داریم و بنر اسناز آمنار    ٧١ حاضر  
میلیون ایرانی زیر خپ فنقنر منطنلن  و نسنبنی    ٤١ دیرری  

 زندگی می كنند. 
در چنین حدی از فقر، تكلیف كودكنان خناننواده روشنن  
می شود: از تح یل باز منی منانننند و راهنی بنازار كنار  

 می شوند و پدیده كودكان كار و خیابان! 
در اسنتنان خنراسنان شنمنالنی    ٦٥ -٦٩ در سال تح یلی  

پسر از تح یل باز ماندنند و تنن بنه    ٦٦١٥ دختر و    ٦٧٤٦ 
كار اجباری سسردند. كودكانی كنه بنایند كنودكنی كننننند و  
جایشان در كالسهای درز و آموزه و مهارتهای زنندگنی  
برای آینده شان باشد از كالسهای درز، از تنحن نینلنی كنه  
باید هزینه هایش جدا از میزان معاه جامنعنه بناشند بنینرون  
انداخته می شنونند و سنر از جنامنعنه در منی آورنند كنه  
آدمهایش همین مسیر را طی كرده اند! خشنم اینن كنودك و  
تقابلش با این تبعی  هنمنراه منی شنود بنا خشنم كنودكنان  

دیروز این جامعه و تولید خشونت و بزهكاری.به طوری كنه  
وانیه یك خشنوننت    ٦ مركز آمار ایران اعالم می كند: در هر  

درصند از خشنوننتنهنای    ٦٦٢٦ در ایران ر  منی دهند كنه  
درصند از آن    ٥٧٢٤ خانری در تهران را خشونت جسمی و  

را خشنوننت هنای رواننی تشنکننینل منی دهند واینلنننا در  
هنزار    ٩١١ گزارشی عنوان می کند که در ایران بنینش از  

نفر اختالل شدید روانی دارند و در سال گنذشنتنه ننزاع پنای  
هزار نفر را بنه پنزشنکنی قناننوننی کشنانند و دروزینر    ٤١١ 

در صحن علنی مجلس گنزاره منی    ٦٥ کشور در خرداد  
هزار نفر عازم زندان هنا منی شنونند و    ٩١١ دهد که سالی  

 هزار نفر در زندان ها باقی می مانند.   ٧١١ 
همین فقنر و بنینکناری بنالینی مضناعنف تنر بنر سنر  
کودکان دختر می آورد کنودکنان دخنتنری کنه از جناننب  
خانواده در کودکی تن به ازدواج های اجباری منی دهننند  
و آمار سازمان وبت احوال کشور دربناره اینن کنودکنان اینن  

سنال    ٦٥ هزار دختر زیر    ٤١١ گونه است که در یک دهه،  
در ایران ازدواج کرده اند یا دختران فراری که بهزیسنتنی در  

سنال خنبنر    ٦ گزاره خود از کاهش سن دختران فراری به  
 می دهد! 

همچنین ردپای بیکاری را می تنوان در آمنار بناالی  
طال  در خناننواده هنا جسنتنجنو کنرد وقنتنی کنه رئنینس  

طنال  در هنر ینک    ٦ کمیسیون اجتماعی مجلس از وبت  
درصند ازدواج    ٥١ دقیقه در ایران سخن می گوید و اینکه  

ها به طال  می انجامد اگنر منوضنوعنات فنرهنننرنی را  
بخشی از علل طال  بنداننینم بنینش از ننینمنی از طنالقنهنا  



 ٧٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     17     کارگر کمونيست 

سرمنشا  اقت ادی دارند اینکه خانواده امکنان اداره کنردن  
خود را ندارد و خانواده ای که نتواند معاه خود را تنامنینن  
کند از هم می پاشد و همین از هم پاشیدگی خناننواده هنا  
سرآ از بحران های عاطفی در روابپ خانوادگی منی شنود  
که خوده را ب ورت اعتیاد دانش آموزان نشان منی دهند  
که ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید اگر قناننون اجنازه  
دهد آمار دانش آموزان معتاد را اعنالم منی کنننینم و ینا  
موضوعی دردناش تر: خودزننی در منینان داننش آمنوزان  
دختر با عنوان "خون بنازی" کنه گنزاره هناینی از آن در  

 خبرگزاری ها منتشر شد. 
بیشتر که اور بیکاری را در خانواده بررسی می کنننینم  
م هر آن را بر ینکنی از منهنمنتنرینن آسنینبنهنای اجنتنمناعنی  
پررنگ تر می بینیم یعنی تن فروشی و فحشا ! و ابنعناد  
آن آنقدر وسی  است که که منالوردی عنننوان منی کننند:  
آمار کارگران جنسی ایران محرمانه است و ننمنی تندان آن  
را اعالم کرد و بنهنزیسنتنی از کناهنش سنن تنن فنروشنی  

 سال خبر می دهد.   ٦٩ دختران به  
برابر زینر خنپ    ٩ تامین نبودن خانواده ها و اینکه درآمد  

فقر نمی تواند جوابروی مخارج زندگی شان شود جنامنعنه  
را با پدیده زنان متاهل تن فروه منواجنهنه کنرده اسنت بنه  
طوری که انجمن جامعه شننناسنی اینران اعنالم کنرده: از  

درصند    ٦٧ میان چند هزار زن تن فروشی کنه وجنود دارد  
 آن را زنان متاهل تشکیل می دهند. 

موضوع بیکاری و ابعاد آن به همینن جنا بسنننده ننمنی  
شود و اورات آن بر خانواده آنجایی فجین  و وقنینحناننه منی  
شود که روزنامه ها از بنازار دا  پنینش فنروه جنننینن در  
شکم مادر به دالیل فقر اقت ادی،اعتیاد،کارتن خنوابنی و  
ازدواج کودکان خبر می دهند و همچنین از فنروه ننوزاد  
زنان معتاد و کارتن خوابنی کنه فنقنر و بنی تنامنینننی و  
بیکاری عامل اصلی بی خانمان شندنشنان بنه شنمنار منی  

هزار تومان صحبت منی کننننند    ٧١١ تا    ٦١١ رود در ازای  
و در مقابل این آمار دارینم کنه رئنینس کنمنینتنه بنهنداشنت  

بنرابنری    ٥ شورای فرهنری و اجتماعی زننان از افنزاینش  
سقپ جنین عمدی در کشور گزاره می دهد و اینن آمنار  
باید عر  شرم بر پیشانی مسئولین بیاورد که مدعنی پناز  
داشت خاننواده هسنتننند امنا چنننان شنراینپ فنرهنننرنی و  
اقت ادی بر افراد جامنعنه تنننگ اسنت کنه منجنبنور بنه  
کشتن جنینشان منی شنونند چنرا کنه منی دانننند هنیند  
امکانی برای بودنشان و بدنیا آوردنشان وجنود نندارد و اینن  

 چنین است ارزه حرمت آدمی در این دیار! 
این حلقه اضمحالل و نابودی خانواده ادامه دارد وقنتنی  
بیکاری یکی از متهمان پرونده اعتیناد جنواننان منی شنود  
جوانانی که به دلیل نبود شنغنل و درآمند کنافنی روحنینه  
امید به زندگی و آینده را در جامعه از دست می دهننند و  
دچار افسردگی می شوند و بنرای تسنکنینن خنودشنان بنه  

 اعتیاد روی می آورند. 
  ٩ مدیر کل سالمت روان وزارت بنهنداشنت از ابنتنالی  

هزار نفر در ایران به افسنردگنی خنبنر داد و    ٤١١ میلیون و  
از طرفی دیرر معاون سازمان پنزشنکنی قناننوننی از رشند  

درصدی آمار فوت شدگنان نناشنی از م نر  منواد    ٦٢٦ 
خنبنر منی    ٦٥ ماهنه ننخنسنت    ٩ مخدر و روان گردانها در  

دهد. و هنمنه ی اینننهنا رو بنرنذاریند کنننار آمنار بناالی  

خودکشی ها به طوری که وزیر بهداشت می گنویند: بنننا  
ننفنر خنودکشنی    ٦٩ بربرآوردهای  یررسمی، روزانه دستکم  

می کنند و بیکاری،فقر،تبعی  و نداشتن آینننده روشنن از  
دالیل خودکشی در ایران است و چنین می شود کنه اینران  

 دومین کشور  مرین جهان معرفی می شود 
به این ترتیب می بینیم کنه سنازمنان جنامنعنه بنخناطنر  
بیکاری دارد از هم منی پناشند! و آن وقنت در منقنابنلنش  
صاحبان جامعه که خودشان را متولیان و حاکمنان جنامنعنه  
می دانند و اداره امور جامعه را به دست گرفتند هنیند راه  
حل و فکری برای این بیکاری نندارنند آننان کنه در تنمنام  
صحبتهایشان مدعی استنحنکنام و منحنافنمنت از خناننواده  
هستند و در برابر جامعه ای که از این هنمنه بنزهنکناری و  
خشونت و قاچا  و اعتیاد و دیرنر منعنضنالت اجنتنمناعنی  
لبریز شده راه حل دست قط  کردن، اعدام، زنندان و ق نا   
را می گذارند ومی خواهند با نره داشنتنن چنمنا  بناالی  
سر جامعه و بستن احکام سنرین و فشنار قنواننینن جنزاینی  
جلوی جرم و جنایت و بزهکاری و منعنضنالت جنامنعنه را  
بریرند در حنالنی کنه ریشنه جنای دینرنری اسنت،ریشنه  
اسنتننحننکنام خنناننواده نننه در تننار مننوی زننان و دور نننرننه  
داشتنشان از جامعه،بلنکنه در منعنینشنت آن خناننواده اسنت  
خوشی و سالمت و شادی خناننواده بسنتنه بنه منعنینشنتنش  
هست که وقتی این معیشت ننینسنت خناننواده از هنم منی  

 پاشد 
 پس چه باید کرد؟! 

دنیای امروز که دنیای تکنولو ی و اطنالعنات هسنت  
این امکان را می دهد که مشاهده کرد در جاهنای دینرنر  
دنیا بنرای منقنابنلنه بنا اینن مشنکنل بنرای حنفنظ روابنپ  
اجتماعی برای اینکه آن جامعه در حنینطنه سنالمنت ننرنه  
داشته شود چه می کنند و چطور بنرای افنراد بنزرگسنال  
جامعه برای حفظ حرمت و ارزه افراد در خاننواده ینا کنار  
یا بیمه بیکاری در نمر می گیرنند. بنینمنه بنینکناری کنه  
منو  به شر  نیست و به همه ی افراد آماده بنه کنار تنا  
پیدا کردن کار مناسب پرداخت می شود نه ایننکنه منانننند  
قوانین بیمه بیکاری در اینران کنه بنرای مندت منحندود و  
منو  به شا ل بودن و باالی یکسال کار و آنهم با قنواننینن  

 بسیار پیچیده و گاها متناق  تعل  می گیرد. 
مرکز آمار ایران اعالم می کند که تعداد کل منقنرری  

ننفنر    ٩٩١،٦٦٦ بنالن  بنر    ٦٤ بریران بیمه بیکاری در سال  
  ٢ بوده است و این تعداد مقرری بریر بیمه بیکناری فنقنپ  

درصد کل جمعنینت بنینکنار کشنور را شنامنل منی شنود  
بنابراین پ ر پیداست کنه افنراد بنینکناری کنه هنیند منمنر  
درآمدی ندارند چروننه در سنراشنینبنی نناهنننجناری هنای  
جامعه قرار می گیرند بنابراین برای حفنظ شنان و حنرمنت  

 همه ی افراد خانواده یا کار یا بیمه بیکاری! 
 اسرین درکاله 
 ٦٩ اردیبهشت  

 
 سمینارکاروخانواده به مناسبت اول ماه مه

سخنرانی فریده نخستیقن بقاعقنقوان"مقن و 
 شغلم"

پدرم کارگر بود و پدره و پدرانشان ،مادرم نیز کنارگنر  
بود و فراوان زحمت کش،من نیز کارگرم ،من هم بنه انندازه  

امرار معاشم پول درمی آورم ،نه بیشتر نه کمتر ،اینن روزهنا  
دائم به گذشته بر میرردم ،اینکه چه بودم چه شدم و چنه  
میشوم ، ،آینده ی من به کدام سو منی رود ، بنه سنمنت  
آینده ی پدرم و مادرم که معلوم نیست بدون بنینمنه تنامنینن  
اجتماعی چرونه قرار است روزگار برذرانن. یا خنودم کنه  

سال دیره بازنشنسنتنه ، بنا    ٦٥ سال بعد سی ساله میشم و  
چه حقی و با چه حقوقی بماند ،شرایپ این روزهنای پندرم  
و اطرافیانم مرا سخت می تنرسنانند ،اینننکنه چنه اتنفناقنی  
برای من قرار است بیوفتد ،من که نه دسنتنی در شنغنلنی  
دولتی دارم و نه در شرکتی آینننده دار مشنغنولنم ،مندرش  
  ٥ ارشد زبان انرلیسی را دارم با خون دل درز خوانندم ،تنرم  

کارشناسی بودم که با ترجمه متن ، کنار کنردن را شنروع  
کردم.با حقوقی اندش به فکر کناری بنا درآمند بنینشنتنر  
بودم ،دنبال تدریس رفتم ولی زود فهمیدم که باید آشننناینی  

مناه ینا    ٩ کسی من را جایی معرفی کند وگرنه باز باید  
بیشتر ، در راه رضای خدا کار میکردم ،در تمام اینن مندت  
مادرم خرج و مخارج خانه را از مغازه ی لباز عنروسنش و  
گاهی با سوزن زدن به پارچه و دوختن لنبناز بنرای منردم  
در می آورد هزینه ها اینقدر سرسام اور بود که پندرم تنننهنا  
با شغلش میتوانست اجاره خانه را بندهند.شنراینپ بندی بنود  
تازه با سختی درسم را تمام کرده بودم و بندننبنال کناری بنا  
درآمد بیشتر بودم که یک روز یکی از دوستناننم خنبنر داد  
که میتوانیم به عنوان نیروی کارگر به کارخانه ای بنروینم  
و در خپ تولید کار کنیم الاقل حقو  پناینه منی دهننند،بنا  
مادرم به م احبه رفتم و همانجا با من اتمام حجنت کنردن  
که نباید رو کنننی کنارشننناسنی داری ،منا کنارگنر بنا  
مدرش دیسلم میخواهیم ،برای من آن دوران ،دوران سنخنتنی  
بود ،فکر های بزر  داشتم و جیب های پنر از خنالنی .  
بسیار جوان بودم و میخواستم از انر ی جنواننی ام اسنتنفناده  
کنم ،سری  قبول کردم و مشغول شندم ،بنا دخنتنران زینادی  
که مانند من مدرش داشتن وحنتنی چننند ننفنرشنان فنو   
لیسانس ، آشننا شندم هنمنینن قضنینه بناعنث شند احسناز  
تنهایی نکنم وبتوانم در آننجنا دوام بنیناورم ، هنمنه ی منا  
کارگران دختر خپ تولید در ینه چنینز اشنتنراش داشنتنینم  

  ٦٩ ،نیاز شدید مالی،دختنری را منینشننناخنتنم کنه روزی  
ساعت سرکار می ماند تنا جنهنینزینه ی زنندگنی اه را  
خوده بخرد و دائنم منینرنفنت از آبنرو ننداشنتنن منینتنرسند  
،دیرری دانشجو بود و یک سالی مرخ نی گنرفنتنه بنود  
تا پول جم  کند ،زنی دیرر ،تازه بیوه شده بود و بایند خنرج  
خانه را میداد گاهی فکر میکنم شانس آوردم که منحنینپ  
کاریم محیطی سالم بود و منن را درگنینر حناشنینه هنای  
اخالقی شرکتی نکرد ،،یک سال گذشت و شنرکنت مندام  
در پرداخت ح  وحقوقمنان تناخنینر داشنت ،روزی بنه خنودم  

مناه اسنت کنه حنقنو  ننرنرفنتنم ،هنمنه    ٤ ،  ٩ امدم و دیدم  
شاکی و ناراحت بودن ،اعت اب کردینم و اخنراج شندینم و  
درحالی که ح  وحقوقمان را خوردند بیمه هایمان را ن نفنه  
و نیمه هر ماه پرداخت کرده بودند سرگردان بنه دننبنال کنار  
بودیم ،فکر ادامه تح یل به سرم زد گفتم شاید بنا کنمنی  
پس اندازم بتوانم ارشد بخوانم و بنا آن کناری در رتنبنه ی  
تح یلیم پیدا کنم ،در طی آن مندت بنه کنارخناننه هنای  
زیادی برای کار سر زدم بنه عنننوان کنارگنر، دوسنتنم بنا  

ساعته در کنارخناننه ننخ ریسنی    ٦٧ شیفت های چرخشی  



٢٩٣٦ اردیبهشت   ٢١ کارگر کمونيست    

کار میکرد و روحیه برایش نمناننده بنود تنازگنی هنا خنس  
خس میکرد ،رنگ صورتش بنخناطنر بنی خنوابنی و کنار  
زیاد پریده و روزها به زور سرپا می مانند ،گناهنی شنینفنت  
شب بود ولی حقو  خوبی میررفت ،میرفتن که سنروقنت  
است ،میرفتند که قدبلندی ، ینکنی از شنراینپ کنارگنر  
شدن در آن کارخانه است . خالصه ت مینمنم اینن شند کنه  

ساعت بنا تنغنینینر    ٦٧ اگر ارشد قبول نشدم من هم م ل او  
شیفت کار کنم ، درز خواندم ،روزهای سنخنت دودلنی را  
گذراندم ،گاهی روزگار سیاهی را پینش روی خنودم منی  
دیدم ،افسردگی می گرفتم و بیشتر ننا امنیند منی شندم  
،ارشد قبول شدم ولی تهران ،این بار جننرنی دینرنر داشنتنم  
اینکه باید تنها در تهران زندگی کنم ،همه چیز را به جنان  
خریدم تا از آن شهرو بیکاری اه فنرار کنننم ،کنه بنتنواننم  
ازتوانایی هایم استفاده کننم بنه خنینالنم تنهنران مندینننه ی  
فاضله ای بود برای خوده،کار زیاد ،حقنو  بناال ،بنا اینن  
ت ور به تهران امدم ، دانشجوی ارشد بنودم ،تنرم اول رفنت  
و آمد کردم ولی بناالخنره بنا کنمنک ینکنی از دوسنتناننم  
توانستم در تهران ساکن شوم و بعد خانه ای تنهنینه کنننم و  
مجبور نباشم به خوابراه بروم ،دانشجوی تمام وقت بنودم ،و  
سخت بدنبال کار نیمه وقت ،خیلی سخت بود کناری پنیندا  
نمیشد که حقو  مکفی دهند اتنفنا  هنای زینادی بنراینم  
افتاد از دست درازی کنارفنرمنای دو روزه ام تنا اننواع و  

اقسام پیشنهادات ،کنالفنه و مسنتناصنل بنودم تنا اینننکنه  
کاری پیدا کردم که بنینمنه ننداشنت ولنی بنننمنر منحنینپ  
سالمی بود ،مجبور شدم یک سال تمام در شنراینطنی کنار  
کنم که حقوقم سر وقنت ننینسنت و ننرناه هنای منعنننادار  
مدیرعامل گاه و بیراه تنم را منی لنرزانند ،گناهنی فنکنر  
می کردم اگر خواست به من تنجناوز کننند چنه ؟چنکنار  
کنم !،م ل ریحانه سری  فرار کنم و یا اینکه تسنلنینم شنوم  

 ،با ترز و لرز هر روزه کار کردم . 
 

 برگزاری سمینار کار و خانواده 
به مناسبت اول مقاه مقه ، تقوسقا نقدای زنقان 

 ٢١اردیبهشت  ٨ایران ، در تاریخ 
 سخنرانان : اسرین درکاله و فریده نخستین 

 مجری : ناهید شقاقی 
برنامه با اشاره کنوتناهنی بنه تنارینخنچنه روز جنهناننی  

 همبستری کارگری شروع شد  
در ادامه با اشاره به اینکه، نداشتن شغنل و مشنکنالت  
اقت ادی مهمنتنرینن عنامنل از هنم گسنسنتنن خناننواده و  
معضالت جامعه و گستنره افسنردگنی و پننناه بنردن بنه  
اعتیاد و تن فروشی و... میشود و در نهایت باعنث از هنم  
پاشیدن خانواده می گردد ، سخنرانی اسنرینن در کنالنه بنا  

 موضوع "بیکاری و روابپ خانوادگی" شروع شد 

اسرین درکاله ضمن تبنرینک اول مناه منه و خنواسنت  
اینکه روزی فرا برسد که د د نه ی هنیند خناننواده ای  
معاه نباشد ،با ارائه آمار و ارقام تاویر بنینکناری بنر تنمنام  
وجوع روابپ خانوادگی و معضالت و ناهنجاریهایی را کنه  
در خانواده سبب منی شنود پنرداخنت و عنننوان کنرد کنه  
بیکاری یا همان"نبود معاه" ربپ مستقیم دارد بر سنالمنت  
روان و روابپ خانواده و چطور می توان با فراهم آوردن کنار  
با بیمه بیکاری برای تمام افراد آماده به کنار در جنامنعنه،  
شان و حرمت افراد را در خانواده و در جامعه حفظ ننمنود و  
اینچنین روابپ جامعه را در حیطه سالمت و بندور از هنمنه  

 ی ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی قرار داد. 
در ادامه برنامه با اشاره به وجنود مشنکنالت و فشنار  
مضاعف کار ، در محیپ های کناری بنر زننان ، فنرینده  
نخستین به ارائه سخنرانی خود ، بنا منوضنوعنینت "منن و  

 شغلم" پرداخت. 
او از تجربه زیسته خود سخن گفنت : اینننکنه شنراینپ  
زندگی و این چرخه ی تکراری معیشت چقدر زنندگنی و  
فرصت هایش را تحت تاویر قرار داده ، بنا کنلنی امنیند و  
آرزو به پایتخت آمده تا کاری در رتبه ی تنحن نینلنی اه  
پیدا کند و موف  نبوده و در پایان وی با بیان ایننکنه خنود  
نیز کارگر است روز جهانی کارگر را بنه تنمنام کنارگنران  

 تبریک گفت. 



 ٧٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     19     کارگر کمونيست 

پدرم کارگر بود و پدره و پدرانشان ،مادرم نیز کنارگنر  
 بود و فراوان زحمت کش،من نیز کارگرم ،من هم... 

در ادامه از نرگس النینکناینی دعنوت شند شنعنری در  
 ارتبا  با اول می بخواند 

او نیز با تبریک روز جهانی کارگر، شعری را کنه در  
زمان اعت اب  ذای جعفنر عنمنینم زاده سنروده بنودنند را  

 خواندند. 
سسس محبوبه فرحزادی در مورد فقر معلمان و اینننکنه  
فقر اقت ادی باعث می شود ، در تح نینل کنودکناننمنان  
توجه کافی به عمل نیاید و تمرکز معلم به جنای آمنوزه  
 کودکان بر روی مشکالت معیشت خود باشد سخن گفت 
و در آخر برنامه با شعر خانم النینکناینی بنرای انسنان و  

 انسانیت پایان پذیرفت. 
 

گزارش تکمیلی مراسم روز جهانی کقارگقر 
والقه  -در مقابل مجلس شقورای اسقالمقی 

 زمانی بازداشت شد
صب  امروز جمعهایی از کارگران عنلنینر نم منمناننعنت  
شدید نیروهای انتمامی موف  به تجم  در مقابنل منجنلنس  

 و بر پایی مراسم مستقل روز جهانی کارگر شدند. 
در این تجم  که از ساعت ده صب   و با هنمناهنننرنی  
اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار شد نینروهنای اننتنمنامنی  
مستقر در محل با اعالم اینکه مجلس تعطیل اسنت اعنالم  
کردند اجازه بر پائی مراسم را نخواهننند داد امنا کنارگنران  
شرکت کننده در مراسم با باز کردن بنرهایی در رابنطنه بنا  
گرامیداشت روز جهانی کارگر و ت اویر اسماعیل عنبندی  
و بهنام ابراهیم زاده اقدام بنه آ ناز منراسنم ننمنودنند کنه بنا  
عکس العمل ماموران برای جم  کردن بنرها و پنالکناردهنا  
مواجه شدند. در ادامه اینن کشنمنکنش و در حنالنی کنه  
کارگران بیشتری بنه تنجنمن  منی پنینوسنتننند، ننینروهنای  
انتمامی مجبور به پذیره قرائت قطعنامه از سوی تنجنمن   

 کنندگان و سسس پایان مراسم شدند. 
بنندنننبننال ایننن تننوافنن  کننه بننا کشننمننکننش طننوالنننی و  
ایستادگی کارگران تجم  کننده صورت گرفت  قطعننامنه  
تشکلهای مستقل کارگری  توسپ شاپور احسناننی راد و  
ناهید خداجو قنرائنت شند و منراسنم بنا کنف زدن و دادن  
 –شعارهای زنده باد اول ماه مه، روز کارگر روز مناسنت  

خیابان از آن ماست، در منقنابنل منجنلنس پناینان گنرفنت و  
کارگران شرکت کننده در حالی که در محاصره ننینروهنای  
انتمامی بودند اقدام به راهسیمائی به سوی مترو بنهنارسنتنان  
و سر دادن شعار کردند و در پایان بار دیرر بنا ایسنتنادن در  
مقابل مترو و سر دادن شعارهای مختلف بنه منراسنم خنود  
پایان دادند. امنا پنس از ورود بنه منتنرو، و در حنالنینکنه  
بسیاری از کارگران محل را ترش کرده بودند عده ای از  
آنان از طری  یکی از عابرین متوجه شدند کنه در منقنابنل  
درب مترو درگیری پیش آمده است. بدنبال اینن وضنعنینت،  
این عده به سمت درب مترو حرکت کرده و منتنوجنه شندنند  
مامورین امنیتی اقدام به بازداشت والنه زمناننی و اننتنقنال  
وی به کیوسک نیروهای انتمامی مجلس کرده انند. اینن  
کارگران در منحنل کنینوسنک نسنبنت بنه بنازداشنت والنه  
اعتراض کردند اما اعتراض آنان به جائی نرسید و ننهناینتنا  
واله زمانی به دادسرای پارش شهر مننتنقنل شند. در اینن  

مراسم حضور نیروهای امنیتی و انتمامی چشنمنرنینر بنود  
و آنان در طول مراسم بارها اقدام بنه گنرفنتنن گنوشنینهنای  
موبایل تجم  کنندگان کنردنند  و اجنازه فنینلنمنبنرداری و  

 عکاسی به آنان ندادند. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، با تبریک اول مناه منه بنه  
کارگران در ایران و سراسر جهان، برگزاری مستنقنل منراسنم  
اول ماه مه توسپ کارگران را در مقنابنل منجنلنس شنورای  
اسالمی ح  قانونی و خندشنه نناپنذینر آننان منیندانند و بنا  
محکوم کردن بازداشت واله زمانی خواهان آزادی فنوری و  
بی قید و شر  ایشان و برداشته شدن هر گونه منحندودینت  
و ممنوعیتی نسبت به برگزاری مسنتنقنل منراسنم اول مناه  

 مه است.   
 

اول  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
اردیبهشت ماه  ٠٠ – ٩١٠٢ماه مه 

٠٩٢١ 
ارینبنهنشنت(  کنارگننران    ٦٦ صنبن  امنروزا   ٢ سناعنت  

ساختمانی کنامنیناران روز جنهناننی کنارگنر را بنا پنخنش  
شیرینی در میدان مرکزی شهر و ن ب بنننر اول مناه منه،  
در میان کارگران ساختمانی جشن گرفتند و این روز را بنه  
کارگران تبریک گفتند و یکی از اعضنای هنینت مندینره  
چند دقیقه ای در رابطه با مشکالت و خواسنتنه کنارگنران  

 ساختمانی بح ی را ارائه داد. 
 

صدها نفر از كارگران و مردم سنندج بقه 
 استقبال اول مه روز جهانی كارگر رفتند!

 زنده باد اول مه روز جهانی کارگر 
اردیبهشت جم  كن نینری از كنارگنران و    ٩ امروز جمعه  

فعالین كارگری همراه خانواده هایشان ، در یك راهنسنینمناینی  
 پیشاپیش اول مه روز كارگر را گرامی داشتند . 

صب  امروز راهنسنینمناینان در منیندان گناز    ٩ از ساعت  

ماره خود را آ از كنردنند .    ٦ سنندج تجم  كرده و ساعت  
این راهسیمایی با پنخنش تنراكنت و كنارت پسنتنالنهناینی در  
گرامی داشت روز كارگر تا میدان "گنززە بششنان " ادامنه  
پیداكرد . نیروهای امنیتی و لنبناز شنخن نی هنا تناله  
كردند مان  حنركنت كنارگنران شنونند ، كنه بنا هنوشنیناری  
راهسیمایان ناكام ماندند. درخاتمه این راهنسنینمناینی ینكنی از  
شركت كنندگان به اسم پنرشنننگ فناتنحنی سنخننناننی در  
مورد بیكاری و وضعیت وخیم خانوده خنود اینراد كنرد كنه  

 متعاقبا ازطر  نیروهای سركوبرر دستریر شد . 
برگزاری اول مه ح  مسلم کارگنران اسنت. پنرشنننگ  

 فاتحی باید فورا آزاد شود. 
   

 کارگران به استقبال اول مه میروند 
 مراسم کارگران در پارک چیتگر کرج
مناه منه  ٦ به رسم و سنت هر ساله جمعه هفته قبنل از  

اردیبنهنشنت روز جنهناننی کنارگنر    ٦٦ به پاز گرامیداشت  
صنبن     ٦ مراسمی در پارش جهان نمای کرج در سناعنت  

برگزار شد. در این تجم  تعدادی از فنعنالنینن تشنکنلنهنای  
کارگری از جمله اتحادیه آزاد، سندیکنای ننقناشنان النبنرز،  
کارگران ساختمانی مریوان و فعالنی از کانون نویسننندگنان  
  ٩ ایران شرکت داشتند. در این مراسم قطعنامنه مشنتنرش  

تشکل کارگری توسپ پروین محمدی خوانده شند. بندننبنال  
آن قطعنامه های دیرری ننینز کنه تنوسنپ تشنکنل هنای  
کارگری منتشر شده است قرائت گردید. مراسم با شنعنر و  

 سرود با هم خوانی تمام کارگران به پایان رسید. 
تجم  کنندگان سنسنس بنه کنارگنران کنوهنننورد اینران  
خودرو که در حسن آباد کنرج بنودنند پنینوسنتننند و دسنتنه  
جمعی بنه خنوانندن شنعنر و سنرود و بنه رقن  و شنادی  

 پرداختند و با سرود انترناسیونال مراسم را پایان دادند. 
حاضرین در این تجم  ت نمنینم گنرفنتننند روز دوازدهنم  
اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر همراه با منعنلنمنان  

 در مقابل مجلس تجم  کنند. 
*** 
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بیاانیه مشترک سندیکای کارگران شقرکقت 
واحد اتوبوسرانی هقمقراه بقا سقنقدیقکقای 
کارگران کشت نیشکر هفت تپه و کقمقیقتقه 
هماهنگی برای ایجاد تشکل های مسقتقققل 

 کارگری، به مناسبت روز جهانی کارگر
 گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر! 

اول منناه مننه، روز جننهننانننی کننارگننر روز اتننحنناد و  
همبستری بین المللی کنارگنران در سنرتناسنر دننینا را در  
شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتنی و شنکنا   
میان سرمایه داران و کارگران به باالترین حد خود رسینده و  
روز به روز نیز بر شدت و حدت آن افزوده می شود. تعمنین   
و تشدید بینش از پنینش تضنادهنای طنبنقناتنی و افنزاینش  
روزافزون درآمد و وروت اقلیتی از سرمایه داران و صناحنبنان  
قدرت، در مقابل تشدید فقر و فالکت فزاینده ی اکن نرینت  
عمیمی از کارگران و توده های مردم محروم و تحت سنتنم  
جهان، نمایشی از چهره عریان و آشکار بربرینت و تنوحشنی  
است که نمام گندیده و ضدکارگری سرمایه داری، بنرای  
اک ریت قریب به اتفا  کارگران و بشریت امروز بنه ارمنغنان  
آورده است. در واق  تحت سلطه و حاکمنینت ینک چنننینن  
مناسبات و البته در سایه ی سلطه ینک چنننینن ننمنام و  
سیاست هایی است که به وی ه در اوضاع و احوال کنننوننی  
جهان، از یک سو به شکل لجام گسیخته و سنرسنام آوری  
بر دارایی ها و وروت سرماینه داران افنزوده منی شنود واز  
سوی دیرر، کارگران اهمه ی آنان که کار می کنننند و  
با کار و تولید خود رفاه و آسایش را برای احاد بشر فنراهنم  
می آورند( هر روز فقیرتر و بی چیزتر شده و به فقر، خناننه  
خرابی و فالکت کشانده می شوند. بی جهت ننینسنت کنه  
بر اساز جدیدترین گزاره مؤسسه  نینر دولنتنی آکسنفنام،  
دارایی تنهاهشت نفر از وروتمندترین های جنهنان بنا داراینی  

میلیون ننفنر از جنمنعنینت جنهنان    ٩١١ میلیارد و    ٩ بیش از  
 .«برابری می کند 

بدون تردید وجود چنین فاصلنه ی عنمنینم طنبنقناتنی،  
نتیجه استمرار مناسبات نابرابر و پوسینده سنرمناینه داری و  
سیاست های است مارگرانه و  المناننه ی حناکنم بنر دننینا  
است که امروزه، به وی ه از طری  توصیه های نئنولنینبنرالنی  
صندو  بین المللی پنول و بناننک جنهناننی بنه دولنت هنا  
دیکته شده و از این طری  به خورد کارگنران و تنوده هنای  

 تحت ستم و است مار مردم داده می شود. 
کشورما ایران نیز به عننوان ینکنی از اقنمنار سنرمناینه  
داری جهانی از این قناعنده مسنتن نننی ننینسنت. صناحنبنان  
سرمایه و دولت های حامی آن در ایران در راستنای منهنینا  
نمودن هرچه بیش تر شرایپ برای انباشت سرمایه و کسنب  
سودهای نجومی، کارگران را به شدیندتنرینن و بنینرحنمناننه  
ترین شکل ممکن است مار می کنند و شرایپ بنس سنخنت  
و دشواری را به وی ه به لحاظ منعنینشنتنی بنه اینن طنبنقنه  
تولید کننده و هستی ساز تحمیل می نماینند کنه تنعنینینن  

تومانی   دستسخت "شورای عنالنی کنار"    ٦٩١١١١ دستمزد  
و به تعطیلی كشانندن بسنیناری از كنارخناننه    ٦٩ برای سال  

ها، كارگاه ها و معادن كشور و اخراج و بیكنارسنازی هنای  
 گسترده كارگران تنها نمونه هایی از آن هستند. 

کارگران در ایران امنیت شغلی نندارنند از بنینمنه هنای  
اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستننند؛ قنراردادهنای  
موقت و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای امنان شنان  
را بریده؛ بخش های وسیعی از آحاد این طنبنقنه بنا حنقنو   
های معوقه دست به گریبانننند؛ سنفنره شنان بنینش از هنر  
زمان دیرری خالنی اسنت و گنراننی فنزاینننده کناالهنا و  
مایحتاج عمومی رمقی برایشان باقی نرنذاشنتنه اسنت؛ از  
ح  ایجاد تشکل های مستقل کارگری و ح  اعنتنراض و  
اعت اب محرومند و ح  آزادی بنینان از آننان سنلنب شنده  
است؛ نمی توانند آزادانه منراسنم بنزرگنداشنت روز جنهناننی  
کارگر را همچون کارگران بسیاری دینرنر از کشنورهنای  

 دنیا برگزار کنند و ...  
به همه ی این ها البته باید تحمیل ستم و بی حنقنوقنی  
بر زنان؛ بیکاری فزاینده جوانان؛ گسنتنره کنار کنودکنان؛  
کاهش خدمات درمانی و بهداشتی؛ سرکوب تشکل هنا و  
اعتراضات کارگری؛ فقدان آزادی های دمنوکنراتنینک و  
سیاسی و امنیتی کنردن هنر شنکنلنی از حن  طنلنبنی و  
اعتراض که بنرای پنینرنینری خنواسنت هنا و منطنالنبنات  
کارگران و توده های مردم به جان آمده صورت می گنینرد  
را اضنافننه کنرد. و در اینن ارتننبنا  احضنارهنای منکننرر  
کارگران آگاه و فعاالن کارگری و تهدیند، دسنتنرنینری و  
زندانی کردن آنان به بهانه های واهی رنج های عدینده ای  
را بر ایشنان افنزوده اسنت. آری سنرمناینه داری در اینران  
وضعیت بسیار خطرناش و فاجعه باری را بنرای کنارگنران  

 و توده های زحمتکش مردم رقم زده است.  
بدون تردید چنین وضعیتی برای کارگران و توده هنای  
زحمتکش مردم قابل تحمل نخواهد بود و خواه ن ناخنواه آننان  
را رو در روی صاحبان سنرمناینه و دولنت حنامنی آن قنرار  
خواهد داد. تا آن جا که به وی ه در سال های اخنینر بنخنش  
ها و الیه های مختلنف طنبنقنه کنارگنر،اعنم از کنارگنران  
حمل و ننقنل، صننناین  و خندمنات، منعنلنمنان، پنرسنتناران،  
بازنشسترنان و اقشنار منخنتنلنف منردم بنا اعنتنراضنات و  
مبارزات خود مخالفت خود را با ادامه چنین روند  النمناننه  

 و  یرانسانی ای نشان داده اند. 

در این راستا تشکنل هنای امضنا کنننننده زینر ضنمنن  
گرامی داشت این روز بزر  و تاریخی مطالبنات خنود را  

 به شر  زیر اعالم می کنیم: 
در حالی كه خپ فقر بیش از چهار میلینون تنومنان    -٦ 

در ماه برآورد شده است، تعیین حنداقنل دسنتنمنزد از سنوی  
هنزار تنومنان در    ٦٩١١١١ "شورای عالی كار" بنه منینزان  

واق  به منزله تحمیل فقر و فالكت بیش تر بنه كنارگنران و  
خانواده های آنان می باشد. منا خنواهنان درینافنت حنداقنل  

  ٦٩ تنومناننی بنرای سنال    ٤١١١١١١ دستمزد بنه منینزان  
 هستیم.  
نن بخش وسیعی از کارگران در شنراینپ کنننوننی بنا    ٧ 

دستمزدهای معوقه دست به گریبانند. دستمزدهای معنوقنه  
كارگران باید فورا  و بی هید عنذر و بنهناننه ای پنرداخنت  
شده وعدم پرداخت آن ها به م ابه جرم قابل تنعنقنینب، منورد  

 پیررد قضائی قرار گیرد.  
با وجود اینکه مطاب  قانون اسناسنی بنایند آمنوزه    -٩ 

تح یالت برای هنمنه منردم راینرنان بناشند؛ بنخنش هنای  
وسیعی از آموزه در کشور خ وصی شده و بنخنش هنای  
دولتی نیز برای آموزه مبال  زیادی دریافت منی کننننند  
و طبقات محروم جامعه از آموزه راینرنان و بنا کنینفنینت  
محروم هستند. ما کارگنران ضنمنن منحنکنوم کنردن رونند  
مذکور خواهان آموزه با کیفیت و یکنسنان راینرنان بنرای  

 عموم مردم کشور هستیم. 
ما کنارگنران بنه وین ه درشنراینپ تنورم و گنراننی    -٤ 

روزافزون کاالهای اساسی درجامعه، ا عمال برخی سنیناسنت  
های معرو  به ریاضت اقنتن نادی هنمنچنون رهنا سنازی  
قیمت ها و حذ  سوبسیدها از جنمنلنه آب، بنر  و گناز و  
اخراج و بیکار سازی کارگران با بهانه هنا و تنرفننندهناینی  
چون تعدیل نیرو و خ نوصنی سنازی، منقنررات زداینی از  
حقو  کار و نابودسازی برخی از دسنتناوردهنای چننند ده  
ساله حقو  کارگری و تعنرض ضند کنارگنری بنه قناننون  

را محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن بنه اینن  …  کار و  
قبیل سیاست های اسارت آور و ضند عندالنت اجنتنمناعنی  

 هستیم. 



 ٧٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     21     کارگر کمونيست 

نن قراردادهای سفیدامضا و شرکت های پیمناننکناری    ٥ 
و واسطه ای ابزاری برای است مار کارگران می باشند. منا  
كارگران خواهان برچیده شدن این گونه قنراردادهنای اسنارت  

 آور و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای هستیم . 
ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستنرنان از ینك    -٩ 

زندگی انسانی، مطاب  با استاندارد هنای جنهناننی و رفن   
هرگونه تبعی  و نابرابری در پرداخت مستمری و منزاینای  
این بخش از كارگران می باشیم. ما همچنین خواهان بینمنه  
ی درمان رایران برای کارگران و تنمنامنی منزدبنرنینران و  

 قشر فرودست جامعه هستیم . 
اخراج و بیكارسازی كارگران به هر بهناننه ای بنایند    -٢ 

متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یا بنه سنن  
اشتغال رسیده اند باید تا زمنان اشنتنغنال بنه كنار از بنینمنه  

 بیكاری مكفی، برخوردار باشند. 
ما كارگران خواهان بنرابنری كنامنل حنقنو  زننان و    -٩ 

مردان در تمامی شئونات زندگی اقنتن نادی، اجنتنمناعنی،  
سیاسی، فرهنری و خناننوادگنی و منحنو كنلنینه قنواننینن  

 تبعی  آمیز علیه آنان می باشیم . 
سازمان تأمین اجتماعی با اندوخته های کنارگنران    -٦ 

ایجاد شده است بنابراین می بایست بنه دسنت ننمنایننندگنان  
منننننتننخننب و واقننعننی كننارگننران اداره شننود. مننا خننواهننان  
برخورداری همه كارگران و زحمتكشان جامعه از امنكناننات  
و مزایای بیمه های تنأمنینن اجنتنمناعنی هسنتنینم.و دسنت  
اندازی به اموال و دارایی های کارگران در این سازمنان را  

 محکوم می کنیم. 
ما کارگران سنرکنوب و کنارشنکنننی و عندم بنه  -٦١ 

رسمیت شناختن حقو  سندیکاها و تشکنل هنای مسنتنقنل  
کارگری را محکوم کرده و خواستار تشکیل سندیکناهنا و  
تشکل های مستقل کارگری و رعناینت حنقنو  بنننینادینن  

سنازمنان بنینن  ٦٩ و    ٩٢ کار، به وی ه مقاوله ننامنه هنای  
و  ”  آزادی ایجاد تشکل هنای مسنتنقنل “ الملی کار دایر بر  

هسنتنینم. و دادخنواهنی و  ”  عقد قراردادهای دستنجنمنعنی “ 
شکایت کارگران را در این باره به نهادها و سنازمنان هنای  

 بین الملی ح  مسلم تمامی کارگران می دانیم. 
هر گونه اعنمنال فشنار، پنروننده سنازی و صندور    -٦٦ 

احكام شال ، بازداشت و زنندان بنرای كنارگنران و فنعناالن  
كارگری، مدنی و اجتماعی بایسنتنی منتنوقنف شنود. منا  
خواهان رف  فنوری تنمنامنی اینن فشنارهنای زجنر آور بنر  
فعاالن جنبش کارگری و دیرر جنننبنش هنای اجنتنمناعنی  
ح  طلبانه هسنتنینم و آزادی فنوری و بندون قنیند شنر   
 تمامی کارگران و فعالین کارگری زندانی را خواستاریم. 

تشکل های دست سناز دولنتنی نن کنارفنرمناینی    -٦٧ 
همچون خانه کارگنر و شنوراهنای اسنالمنی کنار و ...،  
تشکل های واقعی كارگران ایران نیستند و نبایند از جناننب  
سندیکاها و اتحادیه های کارگری جنهناننی بنه رسنمنینت  
شناخته شوند. ما به رسمیت شناختن تشنكنل هناینی چنون  
خانه كارگر، شنوراهنای اسنالمنی كنار و منجنمن  عنالنی  
نمایندگان کارگران ایران و ... را در تشکل ها و منجنامن   

 بین المللی کارگری محكوم می کنیم. 
كار كودكان باید ممنوع اعنالم گنردد و هنمنه ی    -٦٩ 

كودكان جدا ازموقعیت اقت ادی و اجتماعی والدینن و ننوع  
جنسیت و وابستری های ملنی، نن ادی، منذهنبنی و ...  

باید از امكانات تح یلی و آموزشی، رفاهی و بنهنداشنتنی  
 رایران و برابر برخوردار باشند. 

ما خواهان رف  هر گونه تبعی  و بنی عندالنتنی    -٦٤ 
نسبت به كارگران مهاجر در ایران از جمله كارگنران منهناجنر  
افغان و نیز سایر كنارگنران منهناجنردر سنراسنر جنهنان منی  

 باشیم . 
ما به همراه عموم كارگران ایران و جهان، سنیناسنت    -٦٥ 

های مداخله گرانه، جننگ افنروزاننه و تنجناوز كناراننه از  
جانب هر دولت متجاوزی را علیه مردم كشنورهنا منحنكنوم  
نموده و خواهان برقراری صل ، امنننینت، رفناه و پنینشنرفنت  

 برای تمامی مردم ایران، منطقه و جهان هستیم . 
منا کنارگنران خنواهنان تنحنقن  کنلنینه حنقنو  و    -٦٩ 

مطالبات معلمان، پرستاران و کنلنینه کنارگنران هسنتنینم و  
آزادی بدون قید و شر  فعالین دلسوز زندانی این بنخنش از  

 طبقه کارگر را خواستاریم.  
اول ماه مه، روز جنهناننی كنارگنر بنایند تنعنطنینل    -٦٢ 

رسمی اعالم شده و در تقویم رسمی كشور گننجناننده شنود.  
ما خواهان لغو هرگونه محدودیت در برگزاری منراسنم اینن  

 روز جهانی هستیم . 
 کارگران جهان متحد شوید! 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبنوسنراننی تنهنران و  
 حومه 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تسه 
کمیته هماهنری برای کمک به ایجاد تشنکنل هنای  

 کارگری 
 ٦٩ یازده اردیبهشت  

 
اول ماه مه روز جقهقانقی کقارگقر، یقادآور 

 اعتالی جنبش جهانی طبقه کارگر است
روز اول ماه مه، یازده اردیبهشت برای منا کنارگنران ،  
هویت ماست پاز می داریم این روز را بنخناطنر تناله و  
مقاومت خستری ناپذیر کارگران سراسر گیتی در منقنابنل  
است مار و بیداگری نمام سرمایه، و اما ما کنارگنران اینران  

روز هنای پنر از    ٦٩٦٩ در استانه روز جهانی کارگر سال  
بیم و امنیندی را منی گنذارننینم، منا کنارگنران در اینن  
سرزمین سالهاست کار منی کنننینم امنا حسنرت،  لنت و  
خفت درو می کنننینم، تنولنیند منی کنننینم امنا اخنراج و  
بیکاری و بیراری تحویل می گیرم ن یب منا از ونروتنی  
که خل  می کنیم، دستنمنزدهنای زینر خنپ فنقنر، حنقنو   
های معوقنه، ننالنه هنمنسنراننمنان ، حسنرت کنودکناننمنان،  

 ناکامی جوانانمان، را هدیه گرفتیم. 
 

تهاجم سرمایه داری حاکم ، ابرو ، حی نت و شنر  منا  
    را خنندشننه دار کننرده اسننت و هننمننه راهننهننای م ننالننحننه، 
مماشات، سازه و اصال  را بر ما مسدود کرده اسنت، هنر  
منفذ و مفری برای نفس کشیدن و احقنا  حنقنو  منان را  

 بسته و به انسداد کشانده است. 
 

اما تاریخ پر شکوه مقاومت اول ماه مه به ما یناداوری  
میکند ما کارگران ایران با همه رننج و منحنننتنی کنه در  
این سالها کشیدم در همه لحمات این اینام دسنت از تناله  
و مبارزه برای فردای بهتر نکشیدیم ، منا کنارگنران بنرای  

اینکه کارخانه تعطیل و ورشکسته نشوند جنریدیم، منا بنا  
اخراج، بیکاری،  تعلی ، تنبیه و تحقیر جنننرنیندینم، منا بنا  
خ وصی سازینهنا، خنودمناننی سنازینهنا و پنینمناننکنارینهنا  
جنریدیم، با قرارداد موقت با حذ  ده نفر از شنمنول قناننون  
کار و با طر  استاد و شناگنردی جنننرنیندینم  منا بنرای  
افزایش دستمزدها جنریدیم  ما برای دستمزدهای منعنوقنه  
جنریدیم، ما با همه تنواننمنان بنرای منعنینشنت و منننزلنت  
جنریدینم، منا بنرای  منا بنرای حن  تشنکنل، تنحنمن  ،  
اعت اب و اعتراض، برای ازادی بیان و حقنو  شنهنرونندی  
برای  شان و کنرامنت انسناننی جنننرنیندینم، منا بنا فنقنر،  
فالکت و گرسنکی با ناامیدی و استی ال جنریندینم، منا  
در  م مر  عزیزانمان خنون گنریسنتنینم، منا خنون دلنهنا  
خؤرده ایم ، اما شعنلنه منقناومنت و امنیند بنه زنندگنی را  
فروزان نره داشتیم و ما باور داریم  که تاله و منبنارزات  
طبقه کارگر ایران در این نیم قنرن و بنوین ه ده سنال اخنینر  
بطور حتم روزهای روشنی برایمان بنه ارمنغنان خنواهند اورد   

را جشنن خنواهنینم    ٦٩ اول ماه مه، یازده اردیبنهنشنت سنال  
مطالبات انباشنتنه خنود هنرگنز از      گرفت و تا گرفتن همه 
 پای نخواهیم نشست. 

 زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر 
 

بیانیه جمعقی از کقارگقران شقرکقت نقفقت 
پارس جنوبی به مقنقاسقبقت روز جقهقانقی 

 کارگر
جمعی از کارگنران شنرکنت ننفنت پنارز جنننوبنی بنه  

اردیبهشت روز جهانی کارگر با بنینان حنداقنل    ٦٦ مناسبت  
خواسته هایشان بیانیه ای را منتشر کنردنند. منتنن کنامنل  

 بیانیه به شر  زیر می باشد. 
روز جهانی کارگر نزدیک اسنت؛ امنا بنرای کنارگنر  
ایرانی خبری از حقو  بنیادین و اولیه اه هنم ننینسنت چنه  

 رسد به برگزاری جشن روز کارگر 
سالیان است که در یک نمایش دست سناز ننهنادهنای  
وابسته بنه دولنت؛ بنه اصنطنال  روز کنارگنر را گنرامنی  

دارند؛ اما کیست که نداند؛ این حاکمان هیند ارزشنی    می 
 برای زندگی کارگران قائل نیستند. 

سالیان است که میروییم و منی ننویسنینم و اعنتنراض  
میکنیم که با حقو  یک میلنینون و دویسنت هنزار ننمنی  
شود زندگی کرد. در سرما و گرما چرخهنای اقنتن نادی  
این مملکت را با تاله بی وقفه و تولید خنود بنه حنرکنت  
در می آوریم ولی در نهایت دستهنا و سنفنره خناننواده منان  
خالی است و نزد خانواده و فرزندان خود شرمنده هسنتنینم و  

 تامین حداقل نیازهای خانواده برایمان  یرممکن است . 
آنهم در شرایطی که روی منننابنعنی از ننفنت گناز و  
سرمایه ملی نشسته ایم و آنرا استخراج و صادر منینکنننینم.  
پس اینهمه سرمایه های کشور به کجا میرود و چنرا منا  
کارگران باید در این شرایپ م یبت بنار زنندگنی دسنت و  
پا بزنیم و هید آینده یی برای خود و فنرزننداننمنان ننبناشند.  
وهرروز بر تعداد آقا زاده ها و خارجه نشینان با دسنتنرننج منا  

 افزوده شود. 
به مناسبت روز کارگر از دولت و مسئولین میخنواهنینم  
که فریاد و صدای ما کارگران را بشنننونند و بنه حنداقنل  
درخواست های ما که سالیان است فریاد مینزننینم جنامنعنه  
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عمل بوشانند . حقو  اولیه شامل حقو  عادالنه سنننوات و  
حقو  پایه دو و نیم میلنینون  … ح  بیمه و حوادث و فرزند و 

نفره. در خاتمه یاد آور میشنوینم کنه    ٤ الی    ٩ برای خانواده  
کارد به استخوانمان رسنینده اسنت و دینرنر بنینش از اینن  
ساکت نخواهیم نشست و نخواهیم گذاشت که فنرزننداننمنان  
هم به سرنوشت ما دچار شوند و نسل نفرین شده یی باشنینم  
که فرزندانمان در فردا برویند که پندران بنی عنرضنه ینی  

 داشتیم. 
 حداقل خواسته های کارگران از این قرار است: 

ما خواستار حداقل دستمزد و حنقنو  خنودمنان بنرپناینه  
  ٩ همان دو میلیون و پان د خپ فقر بنرای ینک خناننواده  

 نفره هستیم؛   ٤ الی  
ما خواستار تجدید نمر در حقو  بازنشنسنتنرنان تنامنینن  
اجتماعی و مستمری بریران از کار افنتناده و تنعنلن  حن   

 برای کارگران هستیم.  …بیمه و  
ما خواستار توقف اخراج کارگران از کار و خ نوصنی  

 سازی هستیم 
و بر حمایت قانونی از کارگران و به رسمیت شننناخنتنن  

برای این قشر از جامعه و بنرخنورداری از  … ح  اعتراض و 
 اتحادیه های کارگری و سندیکا تاکید می کنیم. 

ما خواستار یکسان سازی برای کارگنران قنراردادی و  
 موقت هستیم . 

 جمعی از کارگران پاالیشراه گاز پارز جنوبی 
 
 

بیانیه جمعی از دانشجویان، اساتید 
و کققارکققنققان دانشققگققاه هققای اسققتققان 
مرکزی به مناسبت روز جهانی کارگر 

 ٠٩٢١اردیبهشت ٠٠
اول ماه مه روز ما و روزی برای ماست، روزی بنرآمنده  
از مبارزات انسانهایی که در مقابل ننابنرابنری و صناحنبنان  
قدرت و سرمایه سر خم نکرده و تاریخ بشر را تنحنت تناونینر  
مبارزات عدالت خواهانه خود قرار داده اند. اول ماه منه روز  
اعتراض ما به وضعیت موجود است، روز اعنتنراض منا بنه  
بعنوان انسانهایی که نه تنننهنا از ونروت هنا و امنکناننات  
جامعه هید سهمی نداریم، بلکه است مار، فنقنر، بنینکناری،  
بحران اقت ادی پی در پی، هزیننه هنای بناالی مسنکنن،  
عدم امنیت جانی و شغلی، عدم برخورداری از بنهنداشنت و  
درمان مننناسنب، هنزینننه هنای بناالی تنحن نینلنی، عندم  
برخورداری از منزلنت و حن  شنهنرونندی، تنبنعنین  هنای  
طبقاتی و جنسیتی و عدم برخورداری از یک آیننده روشنن  
بر ما تحمیل شده است. سیاست های حاکنم، ینک رکنود  
اقت ادی همراه با فقر و گرسنری و گرانی را بر اکن نرینت  
مردم تحمیل کرده است، پناینینن آمندن  نرفنینت تنولنیندی،  
ورشکستری و تعطیلی کارخانه ها، حقو  هنای منعنوقنه،  
بیکارسازی هر روزه کارگران، سونامی بیکاری، بنینکناری  
گسترده فار  التح یالن، افزایش تورم و فقر مضناعنف بنه  
یک روند عمومی و روزمره مبدل شده است. عنوارض اینن  
بحران به وی ه خانواده های کارگری و اک ریت منردم اینران  
را به زیر خپ فقر و فنالکنت کشناننده اسنت. ننارضناینتنی  
گسترده و سراسری توده های مردم از همه جوانب زنندگنی  

خود، گستره تضادهای طبنقناتنی منینان پنائنینننی هنا و  
باالئی ها، افزایش فنقنر و بنی کناری و تنورم، زنندگنی  
روزمره را برای اک ریت مطل  مردم ایران  یر قنابنل تنحنمنل  
کرده است. در طبقه حاکم زندگی های لوکنس، اخنتنالز  
ها، حقو  های نجومی، زمنینن خنواری هنا و در طنبنقنه  
فرودست کارتن خوابی ها، گورخوابی ها، افنزاینش تنعنداد  
کودکان کار و خیابنان، رونند صنعنودی اعنتنیناد در بنینن  
جوانان و نوجوانان، و افزایش تن فروشی بیداد می کننند و  
توده عمیم مردم دیرر تاب بی تفاوتی مسنوالن نسنبنت بنه  
این همه نابرابری را ندارد. تولیند و بنازتنولنیند خشنوننت در  
جامعه و دستریری، زندانی و شنکنننجنه کنردن فنعنالنینن  

هنای اینران بنه  ̵ سیاسی و صنفی و اجتمناعنی در زنندان 
یک امر عادی تبدیل شده است و این از مخت نات ینک  

 سیستم ناکارآمد و یک جامعه ناسالم است. 
 

اول ماه مه روز صندای مناسنت، صندای منا صندای  
عدالتخواهی و مطالبات ما مطنالنبنات بنر حن  اسنت. منا  
امضا کنندگان این بیانیه در حمایت از زحمتکشان جنامنعنه  
ایران، درحمایت از کارگران، معلمان، پرستاران، دانشنجنوینان،  
زنان و همه اقشار جامعه ایران که از ابتداینی تنرینن حنقنو   
خود محرومند به استقبال روز جهانی کارگنر منی روینم و  
در همین بیانیه اعالم میکنیم که سیاست گنذاران، مندینران  
و دست اندرکاران را مسول چنین شرایپ اسفناش تنحنمنینل  
شده به میلیونها انسان در اینران، منینداننینم و بندینننوسنینلنه  
مطالبات صنفی دانشجویان و در پی از مطالبات عنمنومنی  

 پیوند خورده با دیرر اقشار جامعه را اعالم می کنیم؛ 
ما خواهان تح یل رایران برای همه و در همه سنطنو   

سازی آموزه عنمنومنی    هستیم. هدایت جامعه بسمت پولی 
باعث ایجاد تبعی  گسترده در سط  عمومی و نیز هزینننه  

هنای    های گزا  آموزه عالی باعنث اسنتنوارتنر شندننسناینه 
تبعی  در دانشراه ها شده است. جامعه بسنمنتنی هنداینت  
می شود که دیرر به تح نینل بنه عنننوان ینک کناالی  
لوکس نرریسته می گردد. افزایش مدارز  نینراننتنفناعنی  

های خ وصی و تولید کاالی آمنوزشنی شنراینپ    و کالز 
تح یلی را بنرای فنرزنندان عنمنوم جنامنعنه سنخنت کنرده  
است.در سط  آموزه عالی، از یکطر  فنرزنندان طنبنقنات  
فرودست امکان بهره برداری از دانشنرناه هنا را نندارنند و  
آنهایی که دارند از چشم مسوالن آموزشی ب نورت ینک  
بانک و وسیله ای برای درآمندزاینی دانشنرناه دینده منی  

 شوند، نه به عنوان آینده سازان یک جامعه. 
های گزا  و عدم ارائه خدمنات درخنور،    دریافت شهریه 

های روزافزون خوابراه و تنغنذینه و    سنوات تح یلی، هزینه 
سلف سرویس های نابسامان، کیفیت پایین وسایپ نقلنینه و  
ایاب  هاب دانشجویان،  عدم امکانات رفاهنی مننناسنب و  
درخور و در شان شهروندی دانشجویان، واگذاری فضناهنا و  

هناینی بنینرون از    امکانات دانشراهی به نهادها و سنازمنان 
دانشننرنناه، واداشننتننن دانشننجننویننان، هننمننرننی بنناعننث یننک  
نارضایتی عمومی در بین دانشجنوینان شنده اسنت و وقنت  

 آنست که این وضعیت پایان بریرد. 
بیکاری در سط  عمومی و در سط  فار  التح نینالن  
دانشراهی بیداد میکند. آسیب های اجتمناعنی نناشنی از  
بیکاری هر روز با شتاب بیشتری افزایش می ینابند. وقنت  

آنست که جندی تنر از دولنت و ننمنام حناکنم بنخنواهنینم،  
مدیریت بهینه ای جهت اشتغنال جنویننندگنان کنار و فنار   
التح یالن در پیش بریرد. دولنت بنه عنننوان ننهنادی کنه  
دسترسی مستقیم به منابن  و امنکناننات جنامنعنه را دارد  
مو ف است تمهیداتی باندیشد که عدالت شغلنی را بنرای  
آحاد جامعه و فار  التح ینالن فنراهنم ننمنایند. ننهنادهنا و  
سازمانهای اجتماعی باید بر اساز تخ   و تح نینالتنی  
که دانشجویان کسب می کنند به آنهنا شنغنل اخنتن نا   
دهند. سیاسنت خ نوصنی سنازی بنایند پناینان بنرنینرد و  
امکانات بازار کار و صنعت باید در اختیار عنمنوم جنامنعنه  
قرار بریرد نه در اختیار بخشی از اقنلنینت هنای جنامنعنه.  
دیرر وقت آن رسیده است که نهادهای مسول زمیننه هنای  
بروز افسردگی و اعتیاد و خودکشی و تنن فنروشنی را از  
بینن بنبنرنند. وقنت آن رسنینده اسنت کنه جنواننان و فنار   
التح یالن، آینده ای روشن برای خنود منتن نور بناشننند و  

 مجبور به ترش و فرار از کشور نشوند. 
افزایش حقو  و دستمزدها تا بناالی خنپ فنقنر ینکنی  
خواست عمومی جامعه و نیز منطنالنبنه منا دانشنجنوینان و  
اساتید و کارکنان دانشراه ها است. لغو قواننینن کنار کنه  
دست کارفرمایان را برای بهره کشنی هنر چنه بنینشنتنر از  

 کارگران و کارکنان باز میرذارد باید صورت بریرد. 
ما خواهان پاینان دادن بنه ننرناه ابنزاری و منالنی بنه  
دانشجویان توسپ سنینسنتنم آمنوزشنی، دانشنرناه و بنرخنی  

هنای عنلنمنی از    اسناتنیند هسنتنینم. بنایند بنا سنو اسنتننفناده 
دانشجویان ب ورت جدی مقابله شود. منا خنواهنان تنوقنف  
خواسته اساتید از دانشنجنوینان بنرای ونبنت اسنم اسنتناد در  
مقاالت تولید شده توسپ دانشجو هستیم. ما خواهان اخنراج  
اساتیدی هستیم کنه از دانشنجنوینان در قنبنال دادن سنوال  
امتحانی و نمره حنتنی اگنر خنود دانشنجنو منمنتناز بناشند  
مطالبه کادو و سکه طال و ... می کنند. و نینز خنواهنان  
مبارزه با مقاله فروشی و پایان نامنه فنروشنی در منقناطن   
مختلف تح یلی که ا لب توسپ بنرخنی اسناتنیند تنروینج  

 شده، هستیم. 
مننا خننواهننان پننایننان دادن خنندشننه دار کننردن منننننزلننت  
اجتماعی و شخ یت دانشجنوینان و کنارکنننان و اسناتنیند  
دانشراه ها و خشنوننتنهنای سنینسنتنم آمنوزشنی در حنوزه  
امنیتی و حراستی، از نمر تحمیل نوع خنا  ایندئنولنو ی،  
تفکر و سبک زنندگنی، هسنتنینم. خشنوننتنهنای سنینسنتنم  
آموزشی چه در حوزه امنیتی و حراسنتنی، بنرای تنحنمنینل  
نوع خنا  پنوشنش هنم ینکنی از د ند نه هنای اصنلنی  
دانشجویان بخ و  دانشجویان دختر شنده اسنت کنه بنایند  
پایان بسذیردو ما خواهان پایان دادن نراه ننابنرابنر و تنبنعنین   
آمیز در زمینه پوشش، و خواهان ارزه گذاری بر منبنننای  

 شخ یت و هویت انسانی هستیم. 
در زمینه تخ ی  رشته های دانشنرناهنی بنر اسناز  
نیازمندی های جامعه سیاست درستی طر  و اجنرا ننمنی  
شود و بخش عمیمی از سرمایه های جامعه و خاننواده هنا  
جهت رشته ها و مفاد درسی صر  می شنود کنه اسناسنا  
ضرورتی برای کنلنینت جنامنعنه نندارنند. دروز عنمنومنی  
اجباری، مفاد درسی بی ربپ و هزینه بر و وقت تلنف کنن  
باید از رشته های دانشراهی حذ  گردد. لذا ما خنواهنان  
اتخا  ت میماتی درست بر منبنننای تناسنینس و گسنتنره  
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رشته ها و مفاد درسی هستیم تا سرمایه های اقنتن نادی  
مستقیما برای تربیت سرمایه هنای فنرهنننرنی در چنرخنه  
اجتماع وارد شوند. ضمن اینکه سنرمناینه هنای اقنتن نادی  
باید در راستای ارتقای سط  علمی اساتیند و دانشنجنوینان  
در جهت رف  وضعیت رکود دانش جنامنعنه بنکنار گنرفنتنه  

 شود. 
تبعی  جنننینسنتنی در دانشنرناهنهنا بنینداد منینکننند.  
تفکیک جنسیتی نه تنها باعث گسترده تر شندن اینن ننوع  
تبعی  شده، بلکه نراه جنسیتی بنه دانشنجنوینان دخنتنر را  
تقویت میکند. تا جائیکه برخی از اسناتنیند از دانشنجنوینان  
انتمار بهره مندی جنسی در قبال دادن نمره دارنند. لنذا منا  
میخواهیم تفکیک جننسنینتنی در دانشنرناه و فضناهنای  
عمومی دیرر لغو شود و اسناتنیندی کنه بنه دانشنجنوینان  
دختر به چشم کاالی جنسی ننرناه منی کننننند اخنراج و  

 تنبیه شوند. 
ما خواهان ممنوعیت کار حرفه ای بنرای کنودکنان و  

سال و پناینان دادن بنه اشنکنال گنونناگنون    ٦٥ نوجوانان زیر 
تبعی  و سواستفاده از کنودکنان درهنرسنطن  و کناربسنت  
اکید اصل تنحن نینالت اجنبناری بنرای هنمنه کنودکنان و  
نوجوانان، من  خشونت در خانواده و جنامنعنه عنلنینه آن هنا  

 هستیم. 
ما اعالم می کنیم که خواهان برابنری کنامنل حنقنو   
همه افراد جامعه، صرفنمر از جننسنینت، منذهنب، منلنینت،  
ن اد، ارزشهای قومی و بومی و تابعیت، در سنطن  حنقنو   
شهروندی، تح یل و استنخندام و رفن  هنر گنوننه اشنکنال  

 تبعی  قانونیهستیم. 
ما خواهان برابری کامل و بی قید و شنر  زن و منرد  
در هننمننه عننرصننه هننای زننندگننی سننینناسننی، اقننتنن ننادی،  
اجتماعی و خانوادگی هستیم. زننان بنه عنننوان ننینمنی از  
جامعه یکی از فرودست ترینن اقشنار جنامنعنه در عنرصنه  
اقت ادی و بی حقو  تنرینن از لنحنا  حنقنو  شنهنرونندی  

 هستند که وقت آن رسیده این وضعیت را تغییر دهیم. 
حفا ت از محیپ زیست، تناله بنرای پناینان دادن بنه  
بحران فاجعه بنار زیسنت منحنینطنی در اینران، منبنارزه بنا  
آلودگی محیپ زیست و مقابله با نابودی طنبنینعنت امنروز  

 برای ما ضروری است. 
مطالبات ما گره خورده به مطالبات اکن نرینت جنامنعنه  
است. مطالبات ما ارتبا  مستقیم به وضعنینت اقنتن نادی  
در جامعه دارد و تا به حال عنمنلنکنرد سنیناسنت گنذاران و  
مدیران و مسوالن نشان داده اند که همری منوجنب تنننگ  
تر شدن حقله فشار معینشنتنی و تنحن نینلنی بنر اکن نرینت  
جامعه بوده است. وقت آن رسنینده کنه منا خنواهنان پناینان  

 گرفتن این وضعیت باشیم. 
جمعی از دانشجویان، اساتید وکارکنان دانشنرناه هنای  

 استان مرکزی 
 ٦٩٦٩ اردیبهشت  

 گزارش
 

جعفر عظیم زاده: ما با به راه انداخقتقن 
جققنققبققشققی بققزرگ عققلققیققه امققنققیققتققی کققردن 

فققعققالققیققتققهققای صققنققفققی و مققدنققی اجققازه   
نخواهیم داد جان اسقمقاعقیقل عقبقدی بقه 

 خطر بیافتد
پنج روز از انتشار نامه اسماعینل عنبندی گنذشنت  و  
تنها سه روز به آ از اعت اب  ذای این معلم  برجسنتنه و  
ح  طلب  باقی مانده است. با این حال قوه قضنائنینه دولنت  
جمهوری اسالمی هید عکس العملی در قنبنال بنه خنطنر  
افتادن جان اسماعیل و رسیدگی به خواستهای او از خنود  
نشان نداده است. انتمناری ننینز بنینش از اینن ننمنینتنوان از  
سیستمی داشت که امنیتی اعتراضات صنفی و مندننی و  
به زندان انداختن انسانهای بزرگی چون اسماعیل عنبندینهنا،  

 بخش الینفکی از موجودیتش است. 
 

نیازی به تاکید نیست که در سیستمی  که منعنلنمنان  
بدلیل فقر و تنردستی بنه سنروینس ایناب و  هناب داننش  
آموزان تبدیل شده اند و دهها م یبت اجتمناعنی دینرنر از  
قبیل فقر و تنردستی بنازنشنسنتنرنان تنا  نارت دسنتنرننج   
کارگران و معلنمنان در صننندوقنهنای بنازنشنسنتنرنی، تنن  
فروشی زنان، اعتیاد به مواد مخدر و کنلنینه فنروشنی، تنا  
کارتن خوابی و گور خوابی و تردی گری و وامنانندگنی  
از گذران زندگی بیداد میکند جان انسانهای بزرگی چنون  
 اسماعیل عبدیها هم برای آن سیستم ارزشی داشته باشد. 

 
اما سیمای یک جامعه هشتناد منینلنینوننی تنننهنا بنه  
سیستم حاکم بر آن خالصه نمیشود چرا کنه در اینن طنر   
و در نقطه مقابل، صفی منینلنینوننی از انسناننهنای شنرینف  

وجود دارد که اسماعیل و اسمناعنینلنهنا مناینه منبناهنات و  
 افتخارشان است. 

 
اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده و دهها فعال مندننی  
و سیاسی آزدیخواه و عدالت طلب در بند، هید جرمنی جنز  
به خطر انداختن امنیت و مناف  چساولررانه اقلینتنی دزد و  
 ارترر مرتکب نشده اند. آنان سر سنخنت تنرینن مندافنعنان  
امنیت ما مردم ایران هستند و برای دست یابی به جنامنعنه  
ای امننن و آزاد و  بننرابننر کنه کننارگننران و مننعننلننمننان و  
بازنشسترانش د د ه نان ننداشنتنه بناشننند و کنودکنان و  
جوانانش بی هید د د ه ای باالترین مدارج تح نینلنی را  
طی کنند، در مقابل کسانی قرار گرفته اند کنه امنننینت  
ملی برای آنان معنایی جنز امنننینت  نارتنرنری هنایشنان  

 ندارد. 
اسماعیل و اسماعیلها نماینده شنایسنتنه منطنالنبنات منا  
کارگران و منعنلنمنان اینران هسنتننند. منا بنا تنمنام قنوا از  
اسماعیل عبدی و مطالبات بر ح  اه به دفاع بر خنواهنینم  
خواست و با براه انداختن جنبشی بنزر  عنلنینه امنننینتنی  
کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، اجازه نخواهنینم داد جنان  
او و دیرر زندانیانی که برای دستیابی به مطالنبناتشنان بنه  

 اعت اب  ذا روی می آورند به خطر بیافتد. 
 ٦٩٦٩ ششم اردیبهشت ماه   –جعفر عمیم زاده  

 
اعالم حمایت فرهنگیان استان سیستقان و 

اردیبهقشقت در  ٠٩بلوچستان از تجم  روز 
 تهران
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بدنبال فراخوان فرهنریان تهران به تجم  اعنتنراضنی در  
اردیبهشت فرهنریان استان سیسنتنان    ٦٧ روز معلم در تاریخ  

و بلوچستان نیز با بیان مشکالت این قشر جامعنه حنمناینت  
 خود را از این تجم  اعتراضی اعالم کردند. 

متن کامل حنمناینت فنرهنننرنینان اسنتنان سنینسنتنان و  
 بلوچستان به شر  زیر می باشد: 

در ایران عزیز ما منعنلنمنینن و فنرهنننرنینان را بنخناطنر  
فعنالنینتنهنایشنان بنازداشنت و رواننه زننداننهنا منی کننننند.  
فرهنریان را از کار تعلی  می کنند؛ بنرایشنان اننفن نال از  
خدمت می دهند؛ تذکرات کتبی و شنفناهنی منی دهننند  

 که در میان آنها ترز و وحشت ایجاد کنند. 
فرهنریان مانند کارگران در اینران از امنننینت شنغنلنی  
برخوردار نیستند. در صورتی کنه فنرهنننرنینان در کنالز  
درز؛ بر سر مشکالت معینشنتنی و اقنتن نادی صنحنبنت  

 کنند؛ با تبعید به مناط  بد آب و هوا روبرو می شوند. 
حاکمان کنونی بر کشور ما ایران؛ برای حنفنظ قندرت  
خود؛ حاضر به انجام هر اقدامی علیه مردم هسنتننند. ر ی  
و نمر ملت بر این چساولرران اهنمنینتنی نندارد و هنر وقنت  
موعد انتخابات است؛ بنه گنداینی ر ی منلنت روی منی  
 آورند. برذریم که البته کسی به آنها توجهی نمی کند. 

زندگی را برای منردم مشنقنت بنار کنرده انند. حنقنو   
کارگران و فرهنریان را نمی دهنند. هنر روز شناهند قنطن   
بر  و گاز هسنتنینم؛ تنوفنان شنن و آلنودگنی هنوا از حند  
گذشته است. آنوقت برای  زه و لبنان و عنرا  و سنورینه؛  
تسلیحات می فرستند. به اسم دفاع از حنرم؛ منردم را بنه  
زور به سوریه می فرستند. اگر یک دهم این هزینه هنا را  
صر  رفاه و آسایش مردم کننننند؛ وضنعنینت فنر  خنواهند  
کرد. اینها بایستی پناسنخ بندهننند حنقنو  هنای ننجنومنی  
مدیران دولت از کجا تامین می شود؟ چنرا منردم پنس از  

سال از حکومت جنمنهنوری اسنالمنی؛ اینن    ٤١ نزدیک به  
 قدر در فقر دست و پا می زنند؟  

چرا فعالین فرهنری و کارگری در زنداننهنا هسنتننند؟  
چرا ما معلمین در سر کالسهای درسمان بایستی با داننش  
آموزانی روبرو شویم کنه گنرسنننه هسنتننند؟چنرا کنودکنان  
ایرانی به جای رفتنن بنه کنالنسنهنای درز و تنحن نینل؛  

 بایستی در گوشه و کنار خیابانها دستفروشی کنند؟ 
    

حمایت کانون صنفی فرهنگیان گقیقالن از 
 خواسته های اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی معلم ح  خواه و شجاع از زندان بیاننینه  
ای داده است. او در این بیانینه ضنمنن بنر شنمنردن منننابن   
تهدید کننده آموزه و کنشرری صنفی مستقل و منوانن   
شکل گیری اتحادیه ها ی مردمنی،خنواهنان لنغنو احنکنام  
امنیتی از پرونده خود شده است. عنبندی در اعنتنراض بنه  
روند امنیتی پروننده خنود اعنالم کنرده اسنت کنه از دهنم  

 اردیبهشت دست به اعت اب  دا می زند. 
از آنجا که این گونه برخورد قوه قضنائنینه بنا منعنلنمنان  
فعال صنفی که د د ه ای جز بهبودی وضعنینت آمنوزه  
و پروره ، وضعیت معیشت فرهنریان و سنربنلننندی اینران  
ندارنند منوجنب آزردگنی و رننجنش فنرهنننرنینان بنه وین ه  
فرهنننرنینان فنعنال صنننفنی شنده اسنت، کناننون صنننفنی  
فرهنریان گیالن ضمن اعالم حمایت از خنواسنتنه هنای بنه  

ح  این کنشرر صناد  زننداننی م نرا  از منقنامنات قنوه  
قضائیه آزادی آقای اسمناعنینل عنبندی را در اینن هنفنتنه  
گرامیداشت معلم که به راستی انبیا   زمنان انند خنواسنتنار  

 است. 
 کانون صنفی فرهنریان گیالن 

 ٦٩٦٩ هفتم اردیبهشت  
گروهی از معلمان در حمایت از اسماعیل 

 کنند عبدی اعتصاب غذا می
اسماعیل عبدی، عضو هیأت مندینره کناننون صنننفنی  

بنرد در    معلمان استان تهران که در زندان اوینن بنه سنر منی 
اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فنعناالن صنننفنی از  

اردیبهشت اعت اب  نذا کنرده اسنت. جنمنعنی از    ٦١ روز  
اردیبهشت اروز معلنم( بنه    ٦٧ اند از روز    معلمان اعالم کرده 

 کنند.   روز در همبستری با او اعت اب  ذا می   ٩ مدت  
 اند:   ای به این مناسبت نوشته   معلمان در نامه 

به همان مواردی که جناب عنبندی در اعنتنراض بنه  »
آنها در اعت اب  ذا هستند منا هنم اعنتنراض دارینم .آینا  
تقاضای زیادی است که معلمان عدالنت خنواهنی کنه بنه  

قناننون    ٦٩٩ اید، مطاب  اصل    ناروا بازداشت و محبوز کرده 
اساسی، درخواست برگزاری دادگاه علنی با حضور هنینات  

 «من فه دارند؟ 

معلمان در ادامه به نقش آمنوزگنار اشناره کنرده انند و  
اطمینانی که والدین در سسردن آموزه فرزنندانشنان بنه آننان  

 اند:   دارند و پرسیده 
به راستی در کجای جهان اعتراض به حن  و حنقنو   »

تنرینن قشنر جنامنعنه، حنتنی    صنفی، آن هم توسپ فرهیختنه 
گننناه را    ها منعنلنمنان بنی   یک روز زندان دارد که شما سال 

 «کنید؟   زندانی می 

اند روزهای سه شنبه ، چهار شنننبنه    معلمان اعالم کرده 
در اعت ناب  نذا    ٦٩ اردیبهشت    ٦٤ و    ٦٩ و   ٦٧ ،پنج شنبه  

 اسماعیل عبدی را همراهی خواهند کرد. 
معلم نامه اعالم اعت اب  ذا را امضنا     ٩٥ تا کنون  

 اند.   کرده 
چندین کانون صنفی معلمنان مننناطن  منخنتنلنف ننینز  

هنای عنبندی صنادر    هناینی در حنمناینت از خنواسنت   بیانینه 
 اند.   کرده 

 
احضار شیق  امقانقی بقه اداره اطقالعقات 
سنندج و تهدیقد اعضقای اتقحقادیقه آزاد 
کارگران ایران برای جلوگیری از برگقزاری 

 مراسم روز جهانی کارگر
در پی احضار شیث امانی از اعضنای هنینات مندینره  
اتحادیه آزاد کارگران ایران به ستاد خنبنری اداره اطنالعنات  

روز دوشنبه چهارم اردیبهنشنت مناه    ٦٤ سنندج، وی ساعت  
 در این نهاد امنیتی حضور پیدا کرد. 

 
این احضار بدنبال آن صورت گرفت کنه شنینث امناننی  
همراه با برخی دیرنر از اعضنای اتنحنادینه آزاد کنارگنران  

فروردینن مناه،    ٧٩ ایران و فعالین کارگری شهر سنندج روز  
نامه ای را به فرمانداری سنندج دادند و طنی آن خنواهنان  
صدور مجوز برای برگزاری منراسنم روز جنهناننی کنارگنر  

شدند. اما به جای رسیندگنی بنه خنواسنت اینن کنارگنران  
برای صدور مجوز، روز سوم اردیبهشت مناه سنتناد خنبنری  
اداره اطالعات سنندج با استناد به مجوز قضائنی اقندام بنه  
احضار شیث امانی کرد و پس از حضور وی در این ننهناد،  
مامورین امنیتی به بازجوئی از ایشنان در منورد مسنائنل  
کارگری، وضعیت اتحادیه و اعضای آن پنرداخنتننند و در  
پایان تهدید کردند که چنانچنه ایشنان و ینا هنر ینک از  
اعضای اتحادیه در شهر سنندج اقدام به برپائی منراسنم اول  
ماه روز جهانی کارگر بکنند بنرایشنان گنران تنمنام خنواهند  

 شد. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران بنا منحنکنوم کنردن احضنار  
شیث امانی و تهدید اعضای اتنحنادینه در شنهنر سننننندج،  
عموم کارگران در سراسر کشور را به برگزاری هنر چنه بنا  
شکوه تر منراسنم روز جنهناننی کنارگنر فنرا منینخنوانند و  
بدینوسیله اعالم میدارد برگزاری مراسم این روز ح  مسنلنم  
ما کارگران اسنت و هنیند قندرتنی ننمنینتنوانند منا را از  
برگزاری مراسم به مناسبت روزی که متعلن  بنه مناسنت،  

 بر حذر دارد. 
 زنده باد اول ماه مه روز همبستری جهانی کارگران 

پیش به سوی برگزاری هر چه با شکوه تر منراسنم اول  
 ماه مه روز جهانی کارگر 

پنننجنم اردینبنهنشنت مناه    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ٦٩٦٩ 
 
 

پلمپ مراکز دفام از حققو  کقودکقان کقار  
را قویا محکوم میکقنقیقم و خقواهقان رفق  
فوری همه موانق  ایقجقاد شقده در بقرابقر 

 فعالیتهای آنها هستیم
فروردین ماه، مرکز جمعیت دفناع از    ٩٦ روز پنج شنبه  

کودکان کار و خیابان در منطقه پاسراه نعمنت آبناد تنهنران  
و بدنبال آن مرکز انجمن دوستداران حقو  کودش در شنهنر  
تبریز پلم  شد. این خبر برای همه انسانهای شرینفنی کنه  
وجود صدها هزار کودش کنار در کشنور وجندان آننهنا را  

 جریحه دار میکند بسیار تکان دهنده بود. 
 

از دل    ٦٩٩٧ جمعیت کودکان کار و خینابنان در سنال  
شنراینپ دردنناش در حنال گسنتنرشنی کنه بنرای هننزاران  
کودش رقم خورده بود سر برآورد. این جمعیت پاسخ وجندان  
بیدار جامعه به پدیده ضد انسانی کنودکنان کنار، آوارگنی  
دهها هزار کودش در خیابانها، محرومیت آنان از تحن نینل  

 و لرد مال شدن کودکیشان  بود. 
 

سنال از تناسنینس اینن    ٦٤ اینک و پنس از گنذشنت  
جمعیت و تاله شبانه روزی و داوطلبانه اعضای آن بنرای  
نجات هزاران کودش از خیابانها، مرکز آن تنوسنپ دولنتنی  
که هید هزینه و مسئولینتنی در قنبنال اینن کنودکنان بنر  

 عهده نررفته بود پلم  شده است. 
 

پلم  مرکز جمعیت دفاع از کودکان کار و خینابنان و  
مرکز انجمن دوستداران حقو  کودش، آننهنم در شنراینطنی  



 ٧٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

که پدیده کودکان کار بنطنور بنی سنابنقنه ای در سنراسنر  
کشور بیداد میکند و ساالنه دهنهنا هنزار کنودش دینرنر  
بدلیل تحمیل بی حقوقی مطل  و فقر و فالکت بنر طنبنقنه  
کارگر  به کام این پدیده ضند انسناننی کشنینده منینشنونند  
معنایی جز به قهقرا کشاندن بیش از پنینش ینک جنامنعنه  
هشتاد میلیونی ندارد. جنامنعنه ای کنه روی کنوهنی از  
وروت نشسته و تنهنا اخنتن نا  گنوشنه ای از  نارت و  
چننسنناول هننزاران مننیننلننینناردی تننوسننپ حننکننومننتننرننران و  
وابسترانشان میتواند بنطنور منوونری بنه اینن پندینده  نینر  

 انسانی پایان دهد. 
 

پلم  مرکز جمعیت دفاع از کودکان کار و خینابنان و  
مرکز انجمن دوستداران حنقنو  کنودش، تنننهنا و صنرفنا  
جلوگیری از فعالیت یک نهاد اجتمناعنی ننینسنت، بنلنکنه  
سیاستی در به فالکت کشاندن بیش از پیش یک جنامنعنه  
و نهادینه کردن سیاه ترین شکلنی از زنندگنی اجنتنمناعنی  
است که می باید با حساسیت بسیار بناالینی منورد تنوجنه  
همه وجدانهای بیدار، دانشراهیان، جامعه شننناسنان، وکنال،  

 روزنامه نراران و کارگران و معلمان قرار بریرد. 
 

اتحادیه آزاد کارگران ایران پلم  مرکز جمنعنینت دفناع  
از کودکان کار و خیابان و مرکز انجمن دوسنتنداران حنقنو   
کودش را قویا محکوم میکند و با تاکید بر رفن  فنوری  
همه موان  ایجاد شده در برابر فنعنالنینتنهنای آننهنا، خنواهنان  
ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکناننات زنندگنی،  
تح یل رایران و بنرابنر بنرای هنمنه آننان فنار  از تنعنلن   

 خانوادگی، جنسیت، قومیت و مذهب است. 
 

جهان، زمانی شایسته زندگی برای همران خواهند شند  
 که جهانی شایسته برای کودکان باشد. 

 
چنهنارم اردینبنهنشنت مناه    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ٦٩٦٩ 
 

درخواست عفو بین الملل از ایران: فعاالن 
کارگری زندانی را آزاد کنید و به حقققو  

 کارگران احترام بگذارید
 

سازمان عفو بین الملل روز ینکنشنننبنه در بنیناننینه ای  
مناه    ٦ هشدار داد در آستانه ی روز جهانی کارگر در روز  

می، چندین فعنال کنارگنری در زنندان هسنتننند و بنرای  
بسیاری دیرر به خناطنر فنعنالنینت هنای مسنالنمنت آمنینز  

 سال صادر شده است .   ٦١ صنفی احکام زندان تا  
 

عفو بین الملل یک بار دیرر از مقامات ایران خنواسنت  
تا کسانی که به خناطنر فنعنالنینت هنای مسنالنمنت آمنینز  
کارگری زندانی شده اند را فورا و بدون قنیند شنر  آزاد و  
حکمهای سنرین زندان که به دالئل مشابه بنرای فنعناالن  
دیرر صادر شده را لغو کنند. اینن سنازمنان هنمنچنننینن از  
مقامات خواست به ممنوعیت و سنرکنوب اتنحنادینه هنای  
مسننتننقننل کننارگننری پننایننان دهننننند و بننرننذارننند کننارگننران  
گردهمایی های مسالمت آمیز از جنمنلنه در روز جنهناننی  

کارگر برگزار کنننند و از حن  تشنکنینل و عضنوینت در  
اتحادیه های مستقل کارگری استفاده کنند تنا در جنهنت  
بهبود معیشت خویش که به گفته کارگران بیش از پنینش  

 سخت و فقرزده شده قدم بردارند. 
 

فننعنناالن کننارگننری کننه در حننال حنناضننر بننه خنناطننر  
فعالیتهای مسالمت آمیز زندانی اند عبارتند از اسنمناعنینل  
عبدی معلم ریاضی و عضو هیات مدیره کناننون صنننفنی  
معلمان ایران اتهران( که در حال گذراندن حکنم شنش سنال  
زندان است و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیتنه ی پنینرنینری  

سال اسنت در    ٢ ایجاد تشکلهای کارگری که نزدیک به  
  ٦٩ زندان به سر میبرد و با دو پرونده جداگانه مجموعنا بنه  

سال زندان محکوم شده است. اسماعیل عنبندی بنا اننتنشنار  
  ٦١ اردینبنهنشنت اعنالم کنرد از روز    ٧ نامه ایی در تاریخ  

اردیبهشت در همبستری با تمام معلمان و کنارگنران و در  
اعتراض به عدم استقالل قوه ی قضاینینه و صندور احنکنام  
امنیتی برای فنعناالن تشنکنل هنای صنننفنی منعنلنمنان و  

 کارگران دست به اعت اب  ذا خواهد زد. 
 

از دیرر فعاالن کارگری که با خطر زندانی شدن روبنه  
رو هستننند عنبنارتننند از: منحنمنود بنهنشنتنی لنننرنرودی،  
محمدرضا نیکن اد و مهدی بهلولی، سه عضنو سنابن  ینا  
فعلی هیات مدیره کانون صنفی منعنلنمنان اینران اتنهنران(،  
محمود صنالنحنی، عضنو کنمنینتنه ی پنینرنینری اینجناد  
تشکلهای کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضنا  
شهابی، سه نفر از اعضای سندیکای شرکت اتنوبنوسنراننی  
تهران و حومه و جعفر عمیم زاده و شاپور احسناننی راد، دو  

 تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران. 
 

تمامی این افنراد پنس از منحناکنمنه هنای بنه شندت  
ناعادالنه در دادگاههای انقالب با اتهاماتنی بنی اسناسنی  

تبلین  عنلنینه  »،  «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی »مانند  
تشکیل گروه بنا هند   »و   «اخالل در نمم عمومی »،  «نمام 

تنا    ٥ به زندانهای طوالنی مندت   «بر هم زدن امنیت کشور 
سال محکوم شده اند. در حال حاضر بیشتر آنها بنا قنرار    ٦٦ 

وویقه آزاد و منتمر نتیجنه رسنیندگنی دادگناه تنجندیندننمنر  
پنس از    ٦٩٦٩ هستند. رضا شهابی که از مهر مناه سنال  

گذراندن چهار سال زندان به منرخ نی درمناننی آمنده بنود  
 اخیرا به زندان فراخوانده شده است. 

 
دادنامه های صادره علیه این فعاالن به روشنننی نشنان  
میدهد که تا چنه انندازه فنعنالنینتنهنای مسنالنمنینت آمنینز  

در   «اقدام عنلنینه امنننینت منلنی »کارگری به عنوان سند  
دادگاهها مورد استفاده قرار میریرد. فعالیتنهناینی کنه در  
دادنامه ها مشنخن نا از آن اسنم آورده شنده عنبنارتننند از  
برگزاری تجمعات مسالمتآمینز از جنمنلنه در روز جنهناننی  
کارگر، شرکت در تماهرات صلحآمیز علینه دسنتنمنزدهنای  
پایین، انتشار عکسهای تماهرات کنارگنری در اینننتنرننت،  
دریافت دعوتنامه برای شرکت در جنلنسنات بنینن النمنلنلنی  
اتحادیه های کارگنری، امضنای بنیناننینه در حنمناینت از  
اتحادیه های کارگری و جم  آوری امضا برای درخنواسنت  

 افزایش حداقل دستمزد 

 
 سرکوب تجمعات روز جهانی کارگر. 

 
به گفته عفو بین الملل به نمر میرسند منقنامنات اینران  
قرار است امسال نیز مطابن  روینه سنالنهنای گنذشنتنه حن   
برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به مناسنبنت روز جنهناننی  
کارگر را زیر پنا بنرنذارنند. اتنحنادینه آزاد کنارگنران اینران  
گزاره داده اسنت کنه در آسنتناننه روز جنهناننی کنارگنر  
ماموران اطالعاتنی چننند تنن از فنعناالن اتنحنادینه هنای  
کارگری از جنمنلنه عنلنی ننجناتنی عضنو هنینات مندینره  
سندیکایکارگرات نیشکنر هنفنت تنسنه در دزفنول و شنینث  
امانی عضو هیات مدیر اتنحنادینه آزاد کنارگنران اینران در  
سنننندج را بنرای بنازجنوینی احضنار کنردنند و آننان را از  

 برگزاری تجم  در این روز برحذر داشته اند. 
 

به گزاره خبرگزاری هنراننا سنال گنذشنتنه ننینروهنای  
امنیتی مان  از برگزاری تنجنمنعنات روز جنهناننی کنارگنر  

تن از فعاالن اتحادیه های کنارگنری    ٦٧ شدند و دست کم  
تنن دینرنر را بنرای    ٤ را در شهرهای مختلف بازداشت و  

 بازجویی احضار کردند. 
 

در دادنامه هایی که مورد مطالعه عفو بین الملل قنرار  
گرفته شرکت در تجعات روز جهانی کارگر بنه طنور دائنم  

یا دیرر جرائم امنننینت   «تبلی  علیه نمام »به عنوان م دا   
ملی آمده است. در بنرخنی منوارد منانننند پنروننده کنارگنر  
ساختمانی ع مان اسماعیلی این فعالیت اصلیترین منبنننای  
محکومیت بوده است. شعبه یک دادگاه انقنالب سنقنز در  

بنه ینک    ٧١٦٥ کردستان ع مان اسماعیلی را در اکنتنبنر  
سال زندان محکوم کرد. او در حال حاضر در انتمار ننتنینجنه  
جلسه رسیدگی دادگاه تجدیند ننمنر اسنت کنه در منارز  

 برگزار شد.   ٧١٦٢ 
 

در آستانه تجمعات برنامه ریزی شده برای روز جنهناننی  
کارگر، عفو بین الملل از مقامات ایران مینخنواهند بنه حن   
آزادی تجمعات مسالمت آمیز احترام گنذاشنتنه و اقندامنات  
سرکوبررانه برای ممانعت از برگزاری تجمنعنات مسنالنمنت  

 آمیز را پایان دهند. 
 

 پیشینه 
مقامات ایران با جرم انراشتن فعالیتهای مسالنمنتنآمنینز  
کارگری و ایجاد ممنوعینت بنرای تشنکنینالتنحنادینهنهنای  
کارگری مستقل تعهدات حقو  بشری ایران تنحنت قنواننینن  
بینالمللی را بنه طنور فناحنش ننقن  منینکننننند. منین نا   
بینالمللی حقو  اقت ادی، اجتماعی و فرهنری و منین نا   
بینالمللی حقو  مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنهنا را  
امضا کرده مقامات ایران را متعهد میکند کنه بنه آزادی  
بیان، اجتماعات و گردهمایی و همچننینن حن  تشنکنینل و  
پیوستن به اتحادیه منتخب خود احنتنرام گنذاشنتنه و از آن  
محافمت کنند. فعاالن کارگری همچنین تنحنت حنمناینت  
اعالمیه مدافعان حقو  بشر قرار میریرند کنه بنر و نینفنه  
دولتها در رعایت ح  دفاع از حقو  بشنر و منحنافنمنت از  
مدافعان حقو  بشر در بنرابنر آزار و ا ینت، دسنتنرنینری و  
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بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیرر بدرفتاریها تاکیند منی  
کند. ح  دفاع از حقو  بشر شامل ح  دفناع از فنعنالنینت  

 اتحادیه های کارگری مستقل می شود. 
 

حقو  کارگر جز  حقو  بشر است. عنفنو بنینن النمنلنل  
ضمن همبستری با فنعناالن اتنحنادینهنهنای کنارگنری در  
ایران، برای تحق  ح  تشنکنینل اتنحنادینه هنای کنارگنری  
مستقل کنار آنها میایستد و از تاله آنها برای رسنیندن بنه  
روزی کننه تننمننام افننراد در ایننران از حننقننو  اقننتنن ننادی،  
اجتماعی و فرهنری خود، از جمله برخنورداری از شنراینپ  
مطلوب و من فانه کار، امنیت اجتماعی و استاننداردهنای  
مناسب زندگی برای خود و خانواده شنامنل دسنتنرسنی بنه  
خوراش، پنوشناش، مسنکنن، آمنوزه و منراقنبنت هنای  

 پزشکی مناسب بهرهمند شوند، حمایت میکند. 
 
 

 به مناسبت اول مه ، روز جهانی کارگر 
پیام استفانی اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولنتنی و  

 خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران 
استفانی اسمیت رئنینش اتنحنادینه کنارگنران دولنتنی و  
خدمات در کانادا در پاسخ به نامنه کنمنسنینن بنرای آزادی  
کارگران زندانی، به مناسبت روز جهانی کنارگنر، پنینامنی  
صمیمانه خطاب به کارگران ایران را برای مسعنود ار ننگ  
عضو این کمسینن در کناننادا ارسنال کنرده اسنت. تنرجنمنه  

 فارسی و متن ار ینال آن ضمیمه است. 
 کمسین برای آزادی کارگران زندانی 

 اتحادیه کارگران سوئد " ال او"
 خواهان آزادی کارگران زندانی 

 در ایران است!
اتحادیه ال او، اتحادیه کارکنان شهرداریهناا کنمنوننال(،  
اتنحنادیننه تنرانسننسنورت و اتنحنادیننه فنلننز در یننک بنینناننیننه  
مشترش، ر یم ایران را برای نبود هید احترامی به حنقنو   

 پایه انسانی محکوم میکنند.  
در بیانیه مشنتنرش اتنحنادینه هنای کنارگنری، آننهنا  
خواهان آزادی بی قید و شر  همه فعالین کنارگنری، پنس  
گرفتن تمامی احکام علیه فعالین اتنحنادینه ای، بنه اجنرا  
گذاشتن حقو  پایه ای سازمان جنهناننی کنارو هنمنچنننینن  

 اعمال بیرحمانه علیه فعالین کارگری قط  شود.  
 کارل پتتر توواردسسون  –ال او  

 توبیاز بودین  –کمونال  
 اندره فربه  –اتحادیه فلز  

 الره لیندگرن  –اتحادیه ترانسسورت  
 ٧١٦٢ مارز    ٦٥ 
 

حمایت کانون صنفی مقعقلقمقان تقهقران از 
بققیققانققیققه اسققمققاعققیققل عققبققدی از رهققبققران 

 اعتراضات معلمان
کانون صنفی معلمان تهران طی بنیناننینه ای حنمناینت  
خود را از بیانیه اسماعیل عبدی در اعتراض بنه امنننینتنی  
کردن مبارزات کارگنران، منعنلنمنان و منردم منعنتنرض بنا  
خواست بسته شدن پرونده های امنیتی تشکینل شنده بنرای  

وی و همه فعالین سیاسی، اجتماعی و لغنو احنکنام زنندان  
صادره شده برای آنان اعالم داشت. عالوه بر کانون صنننفنی  
معلمان تهران، کانونهای صنفی سنینسنتنان و بنلنوچسنتنان،  
البرز، گیالن، مریوان و الیرودرز و جعفر عمینم زاده رئنینس  
هیات مدیره اتحنادینه آزاد کنارگنران اینران از اینن بنیناننینه  
حمایت کرده اند. بیانیه اسنمناعنینل عنبندی بنطنور واقنعنی  
اعتراض علیه فنقنر، تنبنعنین ، سنرکنوب و دفناع از حن   
تشکل، اعت اب و تجم  و آزادی بیان است. وسینعنا از او  
حمایت کنیم. اسماعیل عبدی اخطار کرده اسنت کنه اگنر  
پاسخ نریرد از دهم اردیبنهنشنت دسنت بنه اعنتن ناب  نذا  
خننواهنند زد ، بننا حننمننایننت وسننینن  خننود از اعننتننراض و  
خواستهایش، نرذاریم که بنا اعنتن ناب  نذا سنالمنتنی و  
جانش به خطر افتد. در اول مه امسال صندای اعنتنراض او  

 و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باشیم. 
 متن اطالعیه کانون صنفی معلمان استان تهران 

در آستانه دوازدهم اردیبهشت و بزرگداشت منقنام منعنلنم  
،اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معنلنمنان  
استان تهران و از معلمان زننداننی ،بنا صندور ننامنه ای از  
زندان اوین ضمن اعتراض به عدم استقالل قنوه قضناینینه در  
صدور احکام امنیتی بنرای فنعناالن تشنکنلنهنای صنننفنی  
،خواهان خروج پرونده قضایی خنود از حنالنت امنننینتنی بنه  
عادی شده است .این عضو کانون صنفی منعنلنمنان اعنالم  
کرده است که در صورت عدم توجه به این خواسته مشنروع  
 از تاریخ دهم اردیبهشت ،دست به اعت اب  ذا خواهد زد. 
در شرایطی اسماعیل عبندی بنه صندور اینن ننامنه از  
زندان اوین ،اقدام کرده که بیش از یک سال است به دلنینل  
فعالیت هنای صنننفنی بنه نناحن  در زنندان بنه سنر منی  
برد .اقدامات عبدی برحسب مسئولیتی که داشته چنینزی  
جز پیریری مطالبات صنفی معنلنمنان و تناله در جنهنت  
احقا  حقو  مشروع هم صنننفنان ننبنوده اسنت .بنی تنردیند  
تالشهای ایشان در جنهنت پنینرنینری منطنالنبنات صنننفنی  
،خواست همنه منعنلنمنان ، فنعناالن صنننفنی و منجنمنوعنه  
کانونهای صنفی بوده و هست .از همین منننمنر اسنت کنه  
انتساب اتهامات امنیتی به ایشان بنه عنننوان ینک فنعنال  

ای از    صنفی بیش از هر چیز ناشی از تفسیر های سنلنینقنه 
قوانین قضایی بوده و خال  ن  صری  قانون اساسی اسنت  
که بر ازادی فعالیت های صنفی و تشنکنینالتنی تناکنیند  
دارد.لذا کانون صنفی معلمان استان تهران ،ضنمنن حنمناینت  
از خواسته مشنروع اقنای عنبندی منبنننی بنر رفن  اتنهنام  
امنیتی از پرونده فنعناالن صنننفنی ،خنطناب بنه مسنئنوالن  
قضناینی و امنننینتنی اعنالم منی کننند کنه مسنئنولنیننت  
پیامدهای ناخوشایند احتمالی ناشی از اعنتن ناب  نذای  
آقای عبدی با کسانی است که به خواسته به ح  او بنی  

اند.کانون صنفی معلمان امیدوار اسنت مسنئنوالن    توجه بوده 
مربوطه با دور اندیشی همراه با عقالنیت،به خنواسنتنه هنای  
مطر  شده در نامه اقای عنبندی تنوجنه کنرده و زمنینننه  

 ازادی ایشان را فراهم کنند. 
 ٦٩/١٧/١٩ کانون صنفی معلمان استان تهران  

پرستار در سال گذشتقه بقر  ٠١مرگ 
 اثر فشار کاری

 

پرسنتنار بنر اونر اسنتنرز و فشنار    ٦٤ در سال گذشته،  
 کاری جان خود را از دست داده اند. 

سختی کار پرستاران، عواقنب بسنینار نناگنواری بنرای  
آنها دارد. این در حالیست که به گنفنتنه دبنینر کنل خناننه  

تننواننننند بننه راحننتننی از مننزایننای    پنرسننتننار، پننرسننتناران نننمنی 
بازنشستری پیش از موعد استفناده کننننند و آینینن ننامنه  
مشا ل سخت و زینان آور بنرای پنرسنتناران شنرکنتنی ننینز  

 اجرایی نمی شود. 
در همین سال جدید کنه حندود چنهنل روز از آ ناز آن  
گذشته، اخبار وقوع حنادونه بنرای دو پنرسنتنار جنوان بنراونر  
فشار کاری منتشر شد که در مورد اول بنه منر  ینک  
پرستار و در مورد دوم به خونریزی مغزی پرسنتناری دینرنر  

 منجر شد. 
 

حاال رئیس سازمان نمام پرستاری در گفترو بنا دینرنر  
پرستار بر اور فشنار کناری در سنال    ٦٤ ها از مر     رسانه 

 گذشته خبر داد. 
ننفنر از    ٦٤ علی محمد آدابی گنفنت: سنال گنذشنتنه  

سنال    ٤٥ تنا    ٧٥ پرستاران کشور که ا لب در گروه سننی  
 بودند بر اور فشار کاری زیاد، جان خود را از دست دادند. 

هنای    وی خاطرنشان کرد: کمبود پرستار در تمام بنخنش 
بیمارستانی مشهود است اما در بخش اور انس، جنراحنی و  

شنود    های وی ه کمبود پرستار بنینشنتنر احسناز منی   مراقبت 
که یکی از دالیل این امر پناینینن بنودن تنمناینل پنرسنتناران  

هناسنت زینرا پنرسنتناران در اینن    برای اشغال در اینن بنخنش 
ها باید ضمن تحمل فشنار کناری بسنینار، از درآمند    بخش 

 اندکی برخوردار باشند.امنب  ایلنا( 
 

 بین المللی
اردن ققانقون ازدواج مقتقجقاوز بقا   -اردن

 قربانی را لغو کرد
 

دولت اردن قانونی جنجالی را لغو کرده که براسناز آن  
متجاوزان به عنف در صورت ازدواج با قربانی، از منجنازات  

 شوند.   عفو می 
بسننینناری از فننعنناالن حننقننو  بشننر، روشنننننفننکننران،  

نرناران، وکنال، بنرای حنذ  اینن قناننون از قناننون    روزنامه 
مجازات اردن، فعالیت کرده بودند .حامیان اینن قناننون امنا  

گویند این اقدام برای حفنظ کنرامنت قنربناننینان تنجناوز    می 
 است. 

قانون مجازات اردن، هر متنجناوز بنه    ٩١٩ براساز ماده  
سال بنا او    ٥ عنفی که با قربانی خود ازدواج کند و مدت  

 شود.   زندگی کند،از پیررد قانونی جرم خود معا  می 
براساز قوانین اردن مقاربت جنسی با دختری که بنینن  

 شود.   سال باشد تجاوز محسوب می   ٦٩ تا    ٦٥ سن  
به گزاره خبرگزاری دولتنی اردن اپنتنرا(، اصنالحنینه  
این قانون با هد  اجرای قانون در کشنور صنورت گنرفنتنه  

شنود،    است تا بر اساز آن هرکسی که مرتکب جرمی منی 
 مجازات قانونی اجرا شود. 

لبنان نیز قانونی بسنینار شنبنینه بنه اینن قناننون دارد و  
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 مخالفان آن در تاله هستند تا این قانون لغو شود 
اخیرا معترضان به قانون فعلنی لنبنننان کنه منتنجناوزان  

کننند،    جنسی را در صورت ازدواج با قربانی مجنازات ننمنی 
هنای کنننار سناحنل    هنای عنروز از ننخنل   با آویختن لبناز 

 بیروت، خواستار برچیدن این قانون شدند. 
لنبناز عنروز در    ٩١ در این حرکت اعتراضی حندود  

محل پیاده روی کنار ساحل در بیروت آویخته شد تنا ننمنر  
رهرذاران در این منطقه پر رفت و آمند را بنه خنود جنلنب  

 کند. 
در ماه نوامبر سنال گنذشنتنه منینالدی ننینز بنرخنی از  

ای از    نمایندگان پارلمان ترکیه در بحث ت ویب منجنمنوعنه 
ای حمایت کرده بودند. امنا اینن    قوانین از ماده قانون مشابه 

ماده قانون پس از اختال  ننمنرهنا و منخنالنفنت بسنینار در  
مجموعه قوانین مورد بحث ننمنایننندگنان پنارلنمنان تنرکنینه،  

 منمور نشد. 
 

تقظقاهقرات کقارگقران عقلقیقه  -فرانسه  
اصالحات قانون کقار هقمقزمقان بقا آغقاز 

 انتخابات
 

همزمان با آ از انتخابنات ریناسنت جنمنهنوری فنرانسنه،  
اعضای بزرگترین سندیکای کارگری اینن کشنور "ث    
ت" ، تجمعاتی اعتراضی علینه اصنالحنات قناننون کنار و  
 افنننزاینننش سنننن بنننازنشنننسنننتنننرنننی بنننرگنننزار کنننردنننند. 
هزاران کارگر با تماهرات در خیابان هنای پنارینس، عنلنینه  
اصال  قانون کنار کنه بنه گنفنتنه آننان کنامنال بنه زینان  
کارگران و بازنشستران است، اعتراض کردنند. روز شنننبنه  
دوم اردیننبننهننشننت منناه نننیننز صنندهننا نننفننر در اعننتننراض بننه  

جنمنهنوری    نامزدهای ریناسنت  های اتخا  شده توسپ   سیاست 
های پاریس آمده و انتنخنابنات  پنینش رو را ینک    به خیابان 

 فریب سیاسی خواندند.  
سال گذشته نینز کنارگنران، دانشنجنوینان و جنواننان در  
اعتراض به این الیحه تماهرات وسیعی در سنراسنر فنرانسنه  
برگزار کردند که همین امنر منوجنب شند تنا دولنت، رونند  

اننتنخنابنات فنرانسنه     اصالحات قانون کار را متوقف کنند. 
این دوره تحت شدیدترینن تندابنینر امنننینتنی و هنمنزمنان بنا  
افزایش تنهندیندهنای تنروریسنتنی در سنراسنر اروپنا بنرگنزار  

تواننند در آن    میلیون فرانسوی نیز می   ٤٢ شود و حدود    می 
 شرکت کنند.  

فنرانسننه    ٧١٦٢ جنمننهنوری    دور اول اننتنخنابننات ریناسنت 
    شود که "مارینن لنوپنن" راسنت افنراطنی،   درحالی آ از می 

گنرا     ان لوش مالنشنون" چن    "امانوئل ماکرون" مستقل، " 
کار، چهنار کنانندیندای پنینشنتناز    و "فرانسوا فیون" محافمه 

 جمهوری هستند.    برای ریاست 
نرنراننی از خنروج فنرانسنه از اتنحنادینه اروپنا، بنحنران  
مهاجرت و بحران اقنتن نادی و عندم امنننینت در منقنابنل  

هنا بنه اننتنخنابنات    حمالت تروریستی، موجب شده که ننرناه 
 فرانسه دوخته شود. 

 
شقهقر دنقیقا بقرای  ١١١تظاهرات در 

 آزادی علم

 
ها هزار نفر در سراسر دنیا برای اسنتنقنالل پن وهنش و    ده 

آزادی علم راهسیمایی کنردنند. دانشنمننندان آمنرینکناینی در  
شهر این کشور بنه کناهنش شندیند بنودجنه عنلنوم و    ٩١١ 

شنهنر    ٦٩ تحقیقات توسپ دولت ترام  اعتراض کردند. در  
 آلمان هم تماهرات برپا شد. 

ایده تماهرات برای آزادی علم زمناننی شنکنل گنرفنت  
هنای    بنودجنه سنازمنان    که دولت دونالند تنرامن  کناهنش 

تر تغییرات اقلینمنی را    علمی را پیشنهاد کرد. ترام  پیش 
هم زیر سئوال برده و حتی آن را ینک درو  خنواننده بنود.  

اردینبنهنشنت( بنه    ٧ آورینل/   ٧٧ تماهرکنندگان روز شننبنه ا 
کننند و    هایی که دستاوردهای علمی را تحقیر می   سیاست 

شمارند اعتراض کردند. آنها از افنزاینش    آن را کوچک می 
بنندبننینننننی سننینناسننتننمننداران دربنناره مننوضننوعنناتننی هننمننچننون  

 اند.   واکسیناسیون هم نرران 
 اهرات اصلی دانشنمننندان اگنرچنه در آمنرینکنا و از  
مقابل کا  سفید آ از شد، اما در بسیاری از کشنورهنا از  
جنمنلنه آر اننتنینن، بنرزینل، کناننادا، کنلنمنبنینا، داننمنارش،  

جنوبی و اوگنانندا هنم اینن    هندوستان،  اپن، مکزیک، کره 
شهر آلمان از جنمنلنه بنرلنینن،    ٦٩ تماهرات انجام گرفت. در  

کلن، بن، درسدن، فرانکفورت، مونیخ، کوبلنز، اشتوتنرنارت  
 هم تماهرات مشابهی برپا شد. 

پننیننتننر شننلننوسننر، پننروفسننور  ئننوفننیننزیننک از دانشننرنناه  
کننند کنه    کلمنبنینای ننینوینورش ا نهنار امنیندواری منی 

راهسیمایی درباره اهمیت کار و تحقیقات علمی دانشنمننندان،  
کند. رانرا ینوگشنوار، منحنقن  و    در جامعه آگاهی ایجاد  

گوید، به جای عنلنم و داننش    خبرنرارعلمی آلمانی هم می 
داوری راینج اسنت تنا    در حال حاضر بیشتر تع ب و پنینش 

 ترز و وحشت ایجاد کنند. 
رینگ، نماینده مجلس آلنمنان و سنخنننرنوی    کای گه 

خنواهند کنه بنرای    حزب سبزها هم از دولت این کشور منی 
کننند، اینن کنافنی    او تاکید منی    آزادی علم مبارزه کند. 

گنر بناشنینم، بنلنکنه    نیست که فقپ در این خ نو  ننمناره 
 اقدامات عملی الزم باید انجام بریرد. 

به گفته نماینده سبزها، برای آزادی علم و تنحنقنینقنات  
دانشمندان، فشار دیسلماتیک و سیاسی را هم بایند بنینشنتنر  

این نماینده مجلس از این اقدام دولت پشتیباننی کنرده   کرد. 
که در آلمان به آن عده از دانشجویان و دانشمنندان پننناهنجنو  
که مجبور به فنرار کشنورشنان شندنند بنورز تنحن نینلنی  

 شود.   پرداخت می 
منندار ضننمننن انننتننقنناد از اقنندامنناتننی کننه    اینن سننینناسننت 

های لهستان، مجارستان بر ضد موسسات علمنی اینن    دولت 
کشورهاینی چنون     کند که   اند، تاکید می   کشور انجام داده 

ترکیه، ایران، عرا ، م ر، چینن و روسنینه جنلنوی آزادی  
 گیرند.   علم و تحقیقات عالمان و محققان را می 

 
اعتصاب گسترده در حمایت از  -فلسطین 

 اعتصاب فلسطینیان زندانی
 

مدارز، بانک ها و نهادهای فنلنسنطنینننی در کنراننه  
آوریل در همبنسنتنرنی بنا    ٧٢  ربی رود اردن روز پنجشنبه  

صدها نفری که در زندان های اسرائیل دست به اعنتن ناب  

  ذا زده اند، تعطیل شد. 
بیش از هزار فلسطینی در اعتراض به زننداننی شندن و  

آورینل    ٦٢ شرایپ بد و نامناسنب حنبنس، از روز دوشنننبنه  
 دست به اعت اب  ذای نامحدود زده اند. 

روز جنمنعنه ننینز روز خشنم و اعنتنراض تنعنینینن و از  
فلسطینی ها خواسته شده است تا نمامیان اسرائیلنی را در  

 ایست بازرسی ها به چالش بکشند. 
اعت اب  ذای گستنرده زننداننینان بندرخنواسنت منروان  
برقوتی آ از شده است. آقنای بنرقنوتنی از رهنبنران شناخنه  
سیاسی جنبش فت  به حبس ابد محکوم و زننداننی اسنت.  
مروان برقوتی از رهبران انتفاض  دوم فلسطیننی هنا در بنینن  

 میالدی است.   ٧١١٥ و    ٧١١١ سالهای  
فنلنسنطنینننی در    ٥١١ هزار و    ٩ گفته می شود حدود  

 زندان های اسرائیل محبوز هستند. 
 

  وطن، نه  جوانان خشمگین فرانسوی : نه
 ماکرون  لوپن، نه  رئیس، نه

صدها نفر از جوانان معترض به نامزدهای راه یافتنه بنه  
  ٧٢ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنننبنه 

آوریل در پاریس، پاینتنخنت اینن کشنور تنمناهنرات کنردنند.  
تنا هنزار ننفنر تنخنمنینن زده شنده    ٥١١ تعداد معترضان بین  

 است. 
اینن افننراد کننه ا ننلنب دانننش آمنوزان دبننیننرسنتننانننی و  
دانشجویان بودند شعار می دادند "نه وطنن، ننه رینینس/ ننه  
لوپن، نه ماکرون". تماهرکنندگان چهار مرکز آموزشنی را  

مرکز دینرنر را بنرای    ٩ به صورت کامل مسدود کردند و  
 چند ساعت به تعطیلی کشاندند. 

معترضان، مارین لوپن و امانوئل ماکرون، دو نامنزد راه  
یافته به دور دوم انتخابات را "کاندیدهنای راسنت افنراطنی  
و اقت اد افراطی" می خوانند و خواستار بسنینج عنمنومنی  

 علیه این دو شدند. 
 

عقب نشینی تقرامقپ از سقاخقت  -آمریکا 
 دیوار مکزیر

دونالد ترام  که ساخت دیوار حائل منینان آمنرینکنا و  
مکزیک را شعار اصلی خود قرار داده بنود گنفنتنه بنرای  
جلوگیری از تعطیل شندن دولنت فنعنال درخنواسنت منننابن   
مالی برای ساخت اینن دینوار را از الینحنه بنودجنه خنارج  

 کند.   می 
همزمان کلیان کانوی، از مشاوران ارشد ترام  گفنتنه  
برای تسهیل در جریان رسیدگی و ت نوینب بنودجنه دولنت  
که هم اکنون در کنرره است، فعال بخنش تنامنینن منننابن   

 شود.   ساخت این دیوار از الیحه خارج می 
ساخت دیوار حائنل منینان آمنرینکنا و منکنزینک کنه  

هایش هم به پای مکزیک نوشته خواهند شند ینکنی    هزینه 
 های انتخاباتی دونالد ترام  بود.   ترین وعده   از اصلی 

 
 


