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 فراخوان سنديكاي نقاشان استان البرز

 
به روال سال گذشته نهايتاً پس از كش و قوس هاي فراوان و » خانه كارگر«در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگر امسال، 

، از 11الي  9ساعت ( 1395ارديبهشت ماه  11، فراخوان به راهپيمايي در روز شنبه، مورخ «هفته كارگر«تعيين به اصطالح 
خانه كارگر، به عنوان يك نهاد عميقاً ضد كارگري براي مهار جنبش . داده است) خيابان ابوريحان، جنب خيابان انقالب

الزم براي اين راهپيمايي را دريافت كرد تا اين بار نيز با هدايت » مجوز«كارگري، پس از قريب به يك دهه، سال گذشته 
خود را در مقابل كارگران و نهادهايي مانند » اعتبار«تراضات و نارضايتي كارگران به پشت يك مراسم فرمايشي و تبليغاتي، اع
به نمايش گذارد، و با اين برگ برنده، وارد پروژه هاي ايجاد تشكالت دست ساخت آتي براي » سازمان جهاني كار«

نشان داد كه در غياب حضور فعالين  1394راسم فرمايشي خانه كارگر در سال تجربه م. كارگران به دنبال توافقات اخير برود
كارگري پيشرو، خانه كارگر چه طور مي تواند با به دست گرفتن تريبون، بي هيچ دردسري شعارهاي ارتجاعي خود را 

خالي از محتوا عليه  اين گونه بود كه شعارهاي تهوع آور و. جايگزين مطالبات و خواسته هاي حقيقي جنبش كارگري كند
كارگران عزيز افغان، در ميانه سكوت و بي ميلي بسياري از كارگران جوانِ حاضر در مراسم، غالب مي شد و فرصتي براي 

در . اعتراض به فقر، بيكاري، تورم، مشكالت رواني ناشي از اين معضالت و هزاران بيماري سرمايه داري باقي نمي گذاشت
در استاديوم شيرودي، كه زنده ياد شاهرخ زماني نيز از سازماندهان آن  86مراسم اول ماه مه سال حالي كه تجربه درخشان 

بود، نشان داد كه حضور سازمان يافته و متشكل فعالين كارگري مستقل حول مطالبات مشخص، چگونه مي تواند با اتكا به 
در آستانه اول ماه مه امسال، . به ضد خود تبديل كندخشم و پتانسيل اعتراضي كارگران، به سادگي يك مراسم فرمايشي را 

در شرايطي كه توازن قوا اجاره برگزاري يك مراسم مستقل و تأثيرگذار را از فعالين جنبش كارگري سلب مي كند، ما 
ورد، حضور به عنوان ابزار تبليغاتي خود گرد مي آ» خانه كارگر«پيشنهاد مي كنيم كه فعالين كارگري، در ميان كارگراني كه 

آزادي : پيدا كنند و با طرح شعارها و مطالبات مستقل جنبش كارگري اجازه ندهند اين نهاد ارتجاعي برنامه خود را پيش ببرد
بي قيد و شرط فعالين كارگري زنداني، تشكل مستقل كارگري، افزايش حداقل دستمزد با حضور نمايندگان منتخب 

تنها با اتحاد عمل ميان طيف وسيع فعالين جنبش كارگري و چنين . جر، و غيرهكارگران، رفع تبعيض عليه كارگران مها
حضور سازمان يافته و هدفمندي است كه مي توان ضمن دخالتگري، ماهيت نهادهايي مانند خانه كارگر را پيش روي 

اقشار تحت ستم را فرامي خوانيم، ما كارگران، بيكاران، زنان، دانشجويان و تمامي . كارگران افشا و بديل مستقلي را ارائه كرد
 .تا در اين روز با حضور مستقل خود مطالبات واقعي خود را فرياد بزنند
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