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 ٢۱٢۰اول ماه مه  ۰۰۱۱کارگر  یقطعنامه روز جهان

سنندج، کرمانشاه، مریوان، کامیاران، پاوه، بوکان، : کارگران و خانواده های کارگری شهرهای

 هدقن و هیونشاسردشت، مهاباد، 

 

بحران  دیکه تشد میرو یکارگر م یروز جهان( بهشتیارد ۱۱)به استقبال اول ماه مه  یطیدر شرا امسال

کارگران و فرودستان جهان اََعم  یزندگ یایزوا یکرونا، تمام روسیو یریگ و همه یدار هیسرما یجهان

 . قرار داده است یآنان را در معرض فروپاش یجان تیو امن شتیاز کار و مع

 ی موجود را بر دوش طبقه تیوضع نیها بار سنگ آن یحام یها و دولت داران هیسرما یطیشرا نیچن در

مناسو  جهوت هور  یموجود را همچوون فرتوت یها ، و بحران فرودست جامعه انداخته یها هیکارگر و ال

 .اند کرده یکارگر جهان ی کردن طبقه تر حقوق یچه ب

 ازیوو مورد ن یاساس یکاالها متیق یتعود ریو س ختهیگس تورم لِجام زین رانیدر ا یتیوضع نیچن رویپ

حال پرداخوت نروردن بوه موقو   نیخط فقر و در ع ریچند برابر ز یمردم، همراه با دستمزدها ی روزانه

فرودست جامعه  شارکارگر و اق ی طبقه تیرا به اکثر یا سابقه یفقر و فالکت ب ز،یناچ یدستمزدها نیهم

 شیهمچووون افووزا)یاجتموواع یها  یآسوو ی سووابقه یگسووترش بوو یاوضوواع نیبوور مووتن چنوو. کوورده اسووت لیووتحم
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سوقوط   یرا در سراشو یکوارگر یهوا خانواده یو هسوت یزنودگ( یناموسو هاس و قتل یخانگ یها خشونت

  .قرار داده است

 یها انیرا بور جامعوه گسوترانده، و شور یمرگبوار ی هیکرونوا سوا روسیوو ی گسوترده وعیحوال شو همان در

. اسوت  کورده یگوریاز هور زموان د تر وبیورا مع یاجتمواع اتیوح وبیمع  ی آن را مسدود و چرخه یاتیح

کادر  ی وقفه یب یها یو جانفشان ها یچنان گسترده است که با وجود فداکار یماریب نیا وعیش یابعاد واقع

 یبار به روشن اوضاع فاجعه نیا. کند یم ییبار آن خودنما فاجعه یامدهایو پرستاران، هنوز هم پ یپزشر

 نیودر مقابلوه بوا ا یمختلو  حروومت یها دسوتگاه یکوالم درمانودگ کیوو در  ت،یریضوع  مود ،یناکارآمد

 یها نوهینتوانسوت بوا اِعموال قرنط راگو داران هیسورما دیوو ام ریدولوت تودب. دهود یبحران مرگبار را نشان م

موان   یبهداشوت یها دسوتورالعمل تیوملزوموات رعا نیموردم، تو م یزندگ یها نهیهز نیالزم، همراه با تام

 ی هیووته یالزم بوورا ی کرونووا شووود، اکنووون هووم بووا اِمتنوواع از اخت ووا  بودجووه روسیووو ی گسووترده وعیشوو

گسوترده  یاسویقورار داده، و در مق یمواریب نیوا هدر معرض خطر ابوتال  بو شتریرا ب رانیواکسن، مردم ا

را بوه  یو اجتمواع یانسوان یازهوایبر ن هیسود سرما تیرا و اتل تقدم اولو یدار هینظام سرما یوارونگ

 .دهد یشرل نشان م نیتر انیعر

اوضاع فالکتبار  نیبه ا م،یا ما کارگران همانطور که با اعت ابات و اعتراضات خود نشان داده نرویا از

کورده  لیوبوه موا تحم داران هیسورما تیوکوه بحوران کرونوا تحوت حاکم یمرگبوار طیشورا نیو به ا یاقت اد

 میخوواه یمبوارزات جوار نیو انزجار خوود را در بسوتر همو یتیکرد، و تخم نارضا مینخواه نیاست تمر

و  ده،یبخشو انیورا پا یاوضواع اََسوفبار کنوون ،یطبقوات یآن، و در پرتو اتحاد و همبسوتگ امدیپَرَوراند؛ تا پ

 .میرا خلق نمائ یتر بهتر و روشن یروزها

لحظوه  کیونظام ظالمانه حاکم است حتوا  نیکه ا یتا زمان: میدار یاعالم م  ً ایما قو یافتیَره نیپرتو چن در

 میها دست نخوواه  آن یحام یها و دولت داران هیبر حق خود به سرما یها خواسته لیتحم یاز مبارزه برا

 .نمود میمبارزات روزمره تفوف خود را متحدتر خواه نیو در دل هم د،یکش
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همراه با  ،یو اجتماع یاقت اد یها یو گسترش نابرابر یشراف طبقات قیکه تعم ستین دهیپوش یکس بر

نظوام  ریانروار ناپو  ی دهیومح وول و زائ نیزمو ی کوره شیو گرموا یعویطب یها بوم سوتیمناب  و ز ینابود

لوو ا . انوودینما اهوودرا بووه همگووان خو یتَوور  رهیت اریبسوو یهووا آن افق تیووبوووده، و بووا تووداوم حاکم یدار هیسوورما

و فقور و  یبر گرسنگ یانیپا تواند یم دهینظام سرا پا گند نیکارگر در برابر ا ی طبقه یالملل نیب یهمبستگ

 .باشد ینیتاُم یو ب یماریب ،یفالکت، بردگ

 یهووا و نَِعمووات و وروت میچرخووان یرا موو دیووتول یهووا توانمنوود خووود چر  یها شووهیها و اند کووه بووا دسووت مووا

و مسواوات را رسواتر از  یموا کوه بانوز آزاد م؛یسواز یبشور مو یمنود و بهره یرا جهت خوشبخت یانیپا یب

آوار شووم نظوام  یامبشر را خلق کرده، و تم ی ستهینظام شا میتوان یم زیخود ن م،یده یسر م یدار هیسرما

 .میرنجور جهان پاک نمائ یمایحاکم را از س

 

  

کوارگران را در قبوال وضو  موجوود  اسوتیامسوال س طیقطعنامه، در شرا نیما امضا  کنندگان ا نرویا از

. میجامعه خواستار یتمام یکارگران بلره برا یتوقعات و خواسته ها را نه فقط برا نیما ا. میرنیاعالم م

طلو  حوول  کوارگران و موردم حق یو ابترار مبارزات یابیو سازمان یهمبستگ نیشتریب جادیفراخوان ما ا

 .ها است توقعات و خواسته نیا

  :میدار یاول ماه مه امسال اعالم م در

 ونیناسویواکس. ملزومات آن توسوط دولوت کنتورل شوود نیو تام نهیقرنط استیبا س دیکرونا با روسیو -۱

 .شود نیبسرعت اجرا و تضم یعموم شهروندان با استاندار جهان گانیرا

دولوت موظو  . اسوت یزنودگ یاتیوح یازهواین نیموردم، توام ریودامنگ یبوه فقور و گرسونگ یپاسخ فور -۲

 . دینما نیآحاد جامعه را تام یتمام یُمرف شتیو مع یاست لوازم زندگ
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 یگرسنگ لیرا تحم داران هیو سرما انیکارفرما یاعالم شده از جان  دولت حام" حداقل دستمزد"ما  -۳

 م؛یکنو یرا به شدت مردود و محروم مو دانسته، و آن یکارگر یها به کارگران و خانواده یجیو مرگ تدر

و  م؛یوودار یمعوقووه اعووالم موو یخووط فقوور، و دسووتمزدها ریووز یدسووتمزدها هیووخووود را بوور عل فرخواسووتیو ک

انسووان امووروز را  ی سووتهیدرخووور و شا یموجووود جهووت ح ووول زنوودگ طیمتناسوو  بووا شوورا ییدسووتمزدها

 .میخواهان

 یروواریب. در سوال گ شوته داشووته اسوت یتووعود ریبوزرگ و کوچووک سو یها در شورکت یرارسووازیب -۴

 دیوبا یرارسازیل ا اخراج و ب. کند یم دیرا تهد یکارگر یها کار و خانواده انسان آماده به ونهایلیم یزندگ

 .ممنوع شود

کار را  و آمواده بوه رواریب یها همه انسان یبرا یُمرف یراریب مهیپرداخت ب ایدولت موظ  است کار  -۵

  .دینما نیتام

کودکووان کووار  نان،ینشوو هیحاش. میافووراد فاقوود سوورپناه هسووت ی همووه یمسوورن مناسوو  بوورا نیخواهووان تووام -۶

زبالووه  افووتیکووارگران بخووش باز ن،یدستفروشووان، معتوواد ها، خواب نیهووا، ماشوو هووا، گورخواب خواب ،کارتُن

 رانیووخووارج از محوودوده را بووا بولوودوزر و یهووا حووال دولووت آلونک نیمسوورن هسووتند؛ و در عوو یعموودتاً بوو

مسورن  نیو دولوت را مُوظو  بوه تواُم میکنو یرا محرووم مو یضود انسوان اقودامات نیوموا کوارگران ا. کند یم

  .میدان یآنان م یحرمت انسان تیشهروندان با رعا نیمناس  ا

ها و احضارها و  ما خواهان توق  بازداشت. ادامه دارد یو اجتماع یکارگر نیو بازداشت فعال دیتهد -۷

ها و لغوو مجوازات  توقو  اعودام خواهوان .آزاد شووند دیوبا یفوور یاسویس انیزنودان. میهسوت هوا یسرکوبگر

  .میاعدام هست

بور . میرنویم تیواز مبارزات بازنشستگان، معلموان، زنوان و جوانوان و موردم زحموترش  قاطعانوه حما -۸

 یهوا جنبش گوریو نسول جووان و د انیبا جنبش معلمان، زنان، دانشوجو یجنبش کارگر یاتحاد و همبستگ
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و  وبو اِعموال سورک تیفشوار و محودود  میکنو یو اعوالم مو فشورده، یو حق طل  پا ضیضد تبع یاجتماع

   .ممنوع شود دیها با مستقل آن یها ها وتشرل جنبش نیا نیفعال هیعل یساز پرونده

و بور  م،یکنو یو بلوچسوتان را محرووم مو ستانیبَران در س قتل و کشتن کولبران در کردستان و سوخت -۹

 نیو تضوم نیزحموترش توام یها انسوان نیوا شوتیو مع تیامن دیل ا با م؛یکن یم یپافشار اتیجنا نیتوق  ا

  .  شود

از جمله اخراج و  یدر قبال کارگران مهاجر افغانستان انینژادپرستانه دولت و کارفرما یها استیس -۱۱

 رانیوا نیسواکن ی هیوکل. میکنو یمحروم م اً یرا قو ها مارستانیدر ب رشیها و عدم پ  به آن یامران چیندادن ه

  . برخوردار باشند یو همگان رسانیو بهداشت  یو منزلت و سالمت شتیاز مع ض،یبدون تبع دیبا

 یشوونونات زنوودگ یاز زنووان در تمووام ضیکاموول زن و موورد و رفوو  تبعوو یبرابوور نیخواهووان تضووم -۱۱

زن و مرد در قبال کار  یو  بر پرداخت دستمزد و حقوق برابر برا م،یهست یاسیو س یاجتماع یاقت اد

  .میکن یم دیمشابه تاک

 یا هیوتشرل و تحوزب، اعت واب، اعتوراض و تجمو  بوه عنووان حقووق پا ده،یو عق انیب یما بر آزاد -۱۲

 ی هیروز که از حقوق اول نیا داشت یروز اول مه و گرام یلیو تعط م؛یکن یم یکارگران و مردم پافشار

 .میکارگران است را خواهان

 جوادیو ا ده،یوورز دیوتاُک یلیسوطو  تح و یدر تموام یو همگوان گوانیبور آمووزش و پورورش راموا  -۱۳

و اسوتفاده  م؛یرا خ وتواً در بحوران کرونوا خواهوان یکوارگر یها فرزندان خانواده یمناس  برا طیشرا

ضود  را آنبوه  دسوتان یاز تهو یاریبسو یآموزش را با توجه به عدم دسترسو ی در ارائه" شاد" ی از برنامه

 میدان یم زیآم ضیو تبع یانسان
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پزشران و پرستاران و کارکنان کادر درمان، به کارگران بخوش نظافوت،  یبه تمام مانهیما تم انیپا در

کوه در تو  اول  یو بهداشوت یموواد ذو ائ دیوو حمل و نقل و به کوارگران مراکوز تول  رانندگان آمبوالنس

بر همگان وابت شود  گریچرا که در بحران کرونا بار د. میفرست یدرود م اند ینجات دهندگان جامعه جهان

  . استثمارگر داران هیها و سرما جهان هستند، نه دولت انیاند که ناج کارگران و انسان دوستان نیا

کوارگر  ی بوا جنوبش طبقوه. میودار یمو یدر سراسر جهان روز کارگر را گرامو مانیها یا با هم طبقه همراه

 هیواز مبوارزه عل یجهان بخشو ی ما خود را در هر گوشه. میکن یم یو همبستگ یسرنوشت اعالم هم یجهان

و  یکوارگر یهوا وادهموا بوا خان. میدانو یآزاد و برابور و مرفوه مو یجهوان جوادیا یو تالش بورا یدار هیسرما

 یآرزو مووارانیب یبوورا. میکنوو یموو یکرونووا شوودند، اعووالم هموودر یموواریب یکووه قربووان یمحرومووان و کسووان

  . میگوئیم کیو جهان تبر رانیکارگر ا ی اول مه را به طبقه. میبهبود دارو  یسالمت

  

  باد اول مه زنده

 ۱۲۱۲مه  -۱۴۱۱ بهشتیطبقه کارگر ارد یجهان یباد همبستگ زنده

مریااوان، کامیاااران، پاااوه، بوکااان، کرمانشاااه، ساانندج، : کااارگران و خااانواده هااای کااارگری شااهرهای

 نقدهسردشت، مهاباد، اشنویه و 


