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اول ماه مه امسال روز تجلي عزم و اراده طبقه کـارگـر     
و نقطه اوجي در جنبش کارگري در ايران بود. انتشار بيانيـه   
ها و قطعنامه هائي که اهداف و خواستهاي همـه کـارگـران      
و کيفرخواست طبقه کارگر عليه حاکميت اسالمي سرمايـه  
ـا                 در ايران را بيان ميکند، اعالم هـمـبـسـتـگـي مـعـلـمـان ب
کارگران، و خنثي کردن و به عقب راندن تالشهاي ارتجاعـي  

ارديبهشت از دسـتـاوردهـاي       ۱۱ خانه کارگر در راهپيمائي 

  اول مه امسال است.  

عليرغم تشديد فضاي سرکوب و اعدام و براه افـتـادن    
موج گسترده اي از دستگيري و احضار فعالين کـارگـري از     

ارديـبـهـشـت کـارگـران بـه               ۸ سوي جمهوري اسالمي، روز   
ـايـي يـک               استقبال روز جهاني کارگر رفتند و مـوفـق بـه بـرپ
تجمع مهم در مقابل مجلس اسالمي شدند. در اين تجـمـع    
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قطعنامه اي از سوي هفـت تشـکـل مسـتـقـل کـارگـري کـه                  
بيانگر خواستها و اعتراض و کـيـفـرخـواسـت کـارگـران بـود               
قرائت شد که ميتواند پالتفرم اتحاد عملي فعاليـن کـارگـري      

 و مبارزه متحد کارگران ايران باشد.    

ـه وضـع مـوجـود               ـي مفاد اين قطعنامه  صداي رسايـي عـل
ـراي            ـران ب است. صدايي که خواستهاي اکثريت عظيم جـامـعـه اي
ـان و سـتـم و                      ـق ـارغ از خـف داشتن يک زندگي انساني و مرفه و ف
تحقير را بيان مي کند.صـدائـي کـه اعـالم مـيـکـنـد دسـتـمـزد                     

ـارزات و                ٢ ۷۱ تحقير آميز  ـرد، از مـب هزار توماني را نـمـي پـذي
خواستهاي برحق معلمان و پرستاران قاطعانه حمايـت مـيـکـنـد،        
ـيـد و شـرط             ـق ـي و خواستار لغو مجازات اعدام و شالق و آزادي ب
ـيـن               کليه کارگران و زندانيان سياسي است. اعـالم مـيـکـنـد قـوان
ـبـعـيـض از           تبعيض آميز در مورد زنان بايد لغو شود، "هرگونه ت
ـايـد رفـع شـود،           کارگران مهاجر افغاني و ساير مليتها در ايران" ب
آزادي بي قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپيمائـي، تـجـمـع،       
ـه                   ـاخـت ـرسـمـيـت شـن ـايـد ب انديشه و بيان، احزاب و مطبوعـات ب
ـرش          شود، و کار کودکان بايد ممنوع شود. اعالم ميـکـنـد گسـت
ـات                      ـاسـب ـيـجـه بـن بسـت مـن ـت ـه ن ـان جنگ و جنايت در خاورمي
ـه                ـراض ب ـه اعـت سرمايه داري است و کارگران و مردم جـهـان را ب

 اين شرايط فراميخواند.

ـان و             ـق ـيـد خـف اين قطعنامه و يا منشور آزادي جامعه از ق
ـقـي روشـن              فقر و اتحاد کارگري حول آن از يکسو نويـد بـخـش اف
ـان                    ـابـوس دشـمـن در مقابل جامعه و از سـوي ديـگـر مـوجـب ک
مردم است. نه فقط جمهوري اسالمي که اپـوزيسـيـون بـورژوايـي         
ـيـم و                    ـارگـران احسـاس ب حکومت اسالمي نيز از ايـن تـحـرک ک
ـا ايـن مـنـشـور دورنـمـاي                  هراس مي کند. چرا که طبقه کارگر ب
ـا               آزادي و برابري را در برابر جامعه مي گشايـد و مـي خـواهـد ب
ـراي                   ـارزه تـوده اي ب ـر مـب نيرويي متحد و متشکل بعنـوان رهـب
دستيابي به آزادي و رفاه پا به ميدان بگذارد و رژيـم اسـالمـي و            

 کل حاکميت سرمايه را به چالش بکشد.

ـبـهـشـت      ۸ اما اول مه امسال به اين قطعنامه و تجمع  اردي
ـرگـزاري اول مـه در             محدود نبود. اعتراضات کارگري متعدد، ب
انديمشک و دزفول و سنندج و مريوان و سقز و شـهـرهـاي ديـگـر            
و صدور قطعنامه هايي با مضمون مشابه از ديـگـر جـلـوه هـاي          
ـز           ـي ـلـمـان ن اول مه امسال بود. در تجمعات مريوان و سنندج مـع
شرکت داشتند و با کارگران قطعنامه مشتـرکـي صـادر کـردنـد.          
ـبـهـشـت در                معلمان همچنين در تجمع کارگـران در هشـت اردي
ـارگـران اعـالم                     ـا ک تهران شرکت کردند و همبـسـتـگـي خـود را ب
ـارزات چـنـد            داشتند. اين حرکت گام مهمي به جلو در ادامـه مـب

  ماه اخير معلمان است.    

ـارگـري امسـال در عـيـن                 ـارزات ک فشار اعتراضات و مـب
ـتـد        ۸ حال باعث شد که خانه کارگر بعد از  ـف ـي سال به دست و پا ب

ـر                         ـي ـنـجـا ن و فراخوان تظاهرات اول مه در تـهـران بـدهـد. امـا اي
ـراي مـخــدوش کـردن خـواســتـهــا و                          تـالش مـذبــوحـانــه شـان ب
ـا تـعـريـف و تـمـجـيـد از                     مطالبات اصيل و راديکال کارگـري ب
ـارگـران            ـا ک روحاني و خامنه اي و ربيعي و دشمني فاشيـسـتـي ب
ـه ضـد خـود                مهاجر افغان ساکن ايران به شکست انجـامـيـد و ب
ـرغـم تـمـهـيـدات                 ـي تبديل شد. هزاران کارگري که در اين روز عـل

ـانـهـا آمـده بـودنـد             ـاب نيروهاي پليس براي متفرق کردن آنها به خي
ـا                 ـان دارنـد و ب ـي تالش کردند که خواستها و مطالبات خـود را ب
ـارگـران             اعتراض خود باعث قطع سخنراني محـجـوب شـدنـد. ک
ـر           ـايـد پ ـا ب و مردم معترض با شعار فاصله خط فقر با دستمـزده
ـايـد گـردد،                    ـارگـر زنـدانـي آزاد ب شود، به ميدان آمدند، شعـار ک
زنداني سياسي آزاد بايد گردد را سر دادند، از خـواسـتـهـاي خـود          
ـر شـعـارهـاي                 ـراب ـنـد و در ب و حق بيمه هاي اجتماعي سخن گفت
ـاد                  ـيـت، زنـده ب ـه مـل فاشيستي خانه کارگر شعار "نه قوميـت، ن

 انسانيت" را مطرح کردند.

خانه کارگر بعنوان بخشي از جـمـهـوري اسـالمـي هـمـواره            
ـه                  ـي ـاشـيـسـتـي عـل ـه و ف ـان مدافع سياستها و شعارهاي نژادپرست
ـران بـوده                   کارگران خارجي و بوِيژه کارگران مـهـاجـر افـغـان در اي
است. سعي کرده و مي کنند تا کارگـران مـهـاجـر افـغـان را کـه                 
ـريـن کـارهـا را انـجـام مـي دهـنـد و                       سخت ترين و پر مشقت ت
ـرنـد، بـعـنـوان                 ـرار مـيـگـي مورد بيشترين استثمار و بهره کشي ق
ـتـشـان را از               عامل بيکاري معرفي کنند تا سرمايه داران و دول
ـيـغـات                  ـل ـب گزند اعتراض متحد کارگران مصـون نـگـاه دارنـد. ت
ـه                          ـرق ـف ـه و ت ـارگـران افـغـان و تـالش مـذبـوحـان زهرآگين عليه ک
افکنانه در روز کارگر يعني روزي که نماد اتحاد و هـمـبـسـتـگـي         
بين المللي طبقه کارگر است نتيجه اي جـز رسـوا شـدن هـر چـه                
ـراضـات          بيشتر خانه کارگر بهمراه نداشت. بطوري که بعـد از اعـت
ـه طـرح شـعـارهـاي                 ـي ـارگـري عـل زيادي که از جانب تشکلهاي ک
ـرنـد. حـتـي                   ـه بـگـي ـاصـل افغان ستيزانه شد سعي کردند از آنهـا ف
ـر شـد اعـالم         صادقي معاون خانه کارگر جمهوري اسالمي ناگزي
ـارگـري             ـام اتـحـاد ک ـي کند درشعارها اشتباه شده! آنها نتواستند پ

ـامـه              تشـکـل      ۷ در اول مه را خدشه دار کنند چرا کـه در قـطـعـن
ـه         ـيـن نـوشـت مستقل کارگري به صراحت خواست طبقه کارگر چن
ـارگـران مـهـاجـر               شده بود: "ما خواهان رفع هرگونه تبعيض از ک
ـان و                         ـران، تـوقـف فـوري اخـراج آن ـتـهـا در اي افغاني و ساير ملي
ـه اي هـاي خـود            ـق اعطاي حقوق شهروندي به اين دسته از هم طب

 هستيم."

ـات                         ـه مصـائـب و مشـق ـان دادن ب ـاي ـراي پ طبقه کارگـر ب
ـه اسـارت            جامعه سرمايه داري راه حلي را عرضه مي کنـد کـه ب
ـروت                        ـات و ث بشر و تساوي همگان در بـهـره مـنـدي از امـکـان
ـژادي            جامعه بشري تاکيد دارد. دور ريختن حصـارهـاي مـلـي، ن
ـلـي                       ـل ـيـن الـم و مذهبي و شکل گيري اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي ب
ـراروي                        ـريـن امـر ف ـاتـي ت ـه داري حـي کارگري در مقابل سـرمـاي

 .صفوف کارگري است

ـزي              ۱۳۹۴ در اول مه  ـراي پـي ري ـارگـر ب عزم راسخ طبقه ک
ـرم                ـف ـاتـي حـول پـالت ـق  ۷ مـاده اي مصـوب            ۱۷ اين اتحاد طـب

تشکل مستقل کارگري به نمايش گذاشته شد. ايـن يـک قـدمـي          
ـه چـالـش کشـيـدن حـکـومـت                      ـراي ب بزرگ در مسيري درسـت ب
سرمايه داران و ظاهر شدن بعنوان رهبر اعتـراضـات اجـتـمـاعـي         
ـر و                  ـق در ايران است. اين تنها راه نجات جامـعـه از مـنـجـالب ف
ـروزي را             ـي ـيـت و پ نداري و ظلم و ستم و استثمار است. اين موفق

 به همه کارگران ايران تبريک مي گوئيم.  
 

 زنده باد اول مه روز جهاني کارگر!
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 ٢٠١٥ مه  ٣  -١٣٩٤ ارديبهشت  ١٣ 
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۱ از صفحه  ارديــبــهــشــت     ۱۷ امــروز پــنــجــشــنــبــه        
ـلـمـان         عليرغم احضارها و تهديـدات مـع
ـا        در برخي شهرها، هزاران معلم در دهـه
ـراضـي زدنـد        شهر دست به تجمعات اعـت

 و خواست هاي خود را بيان کردند.  
 

در تهران هزاران نفر در مقابل مـجـلـس و      
ـز،                  ـنـدج، سـق در شهـرهـاي بـوشـهـر، سـن
هــمــدان، بــنــدرعــبــاس، ايــالم، زنــجــان،        
هشــتــرود، کــرمــانشــاه، اســالم آبــاد،              
بــروجــرد، ســبــزوار، دامــغــان، تــبــريــز،           
ـزويـن،       اروميه، تهران، شيراز، اصفهـان، ق
مشــهــد، رشــت، بــابــل، ســاري، اراک،            
ـيـل،    شهرکرد، چهار محال بختياري، اردب
ــهــر و              زاهــدان، بــروجــرد، دهــدشــت، اب
ـابـل ادارات آمـوزش و            کوهدشت در مـق
ـا پـالکـاردهـاي             پرورش تجمع کردنـد و ب
ـا                ـا ب ـنـد و ي متعددي که در دسـت داشـت
شعار دادن هاي خـود اعـالم کـردنـد کـه            
ـار                    ـر ب ـرنـد، زي ـپـذي اين وضعـيـت را نـمـي
ـاه آمـدن               تهديدات نميرونـد و قصـد کـوت

 ندارند.  
 

در اين تجمعات پالکاردهاي مـتـعـدد و        
ـا شـعـارهـا و خـواسـت هـاي                 متنوعي ب
ـر سـه           ـق معلمان به چشم ميخورد: خـط ف
ـيـون ، آزادي            ـل ميليون حقوق ما يک مـي

ـا      معلمان زنداني، وزير بي لياقت، اسـتـعـف
ــعــفــا، عــلــيــه خصــوصــي ســازي              اســت
ـبـعـيـض             مدارس، معلم بيدار اسـت از ت
ـلــمــان زنــدانــي،            ـيــزار اســت، آزادي مــع ب

 بداقي، باقري و هاشمي و ....  
 

اعتراضات دور اخير معلمان از آخـر دي      
ـه              ۹۳ ماه سال  ـاب ب ـا شـت شروع شده و ب

جلو ميرود. جمهوري اسالمـي کـه خـود         
ـلـمـان و        را در مقابل طوفان اعتراض مـع
کارگران ناتوان ميبيند، از طـريـق وزارت     
اطالعات و برخي نهادهاي ديگـر شـروع     
ـا اسـمـاعـيـل                به تهديد معلمان کـرد و ي
ـه اجـرايـي              عبدي دبير کانون را تـهـديـد ب

سـال زنـدان نـمـود امـا               ۱۰ کردن حکـم    
مــعــلــمــان ايــن تــهــديــدات و اقــدامــات          
ـا حضـور                ـه و ب سرکوبگرانه را شـجـاعـان
گسترده تر در خيابان ها پاسخ دادنـد. در     
برخي شهرها مقامات سعي کردنـد حـال     
ــوگــيــري از                 ــهــا بــراي جــل کــه تــالش آن
تجمعات به شکست کـامـل انـجـامـيـده           
ـه           است معلمان را به سـالـن هـاي دربسـت
هــدايــت کــنــنــد امــا ايــن تــالش نــيــز               
ـرود                    ـه در هشـت ـه بـود. از جـمل مذبوحـان
ـر آمـوزش و پــرورش از مـعــلـمــان                 مـدي

ـاب     ـن خواست از تجمع در جلوي اداره اجـت
ـراي                  ـرانـس اداره ب ـف ـن ـه سـالـن ک کنند و ب
ـنـد           ـاي ـي شنيدن نظرات و شکايات خـود ب
ـه حضـور در سـالـن            اما معلمان حاضر ب
ـايـد                کنفرانس نشدند و اظـهـار کـردنـد ب
ـرون        ـي پاسخگوي آنها در همين مکان و ب
ـلـمـان                 ـز مـع ـري ـب از ساختمان باشـد. در ت
بيانيه صادر کردند و خـواهـان عـدالـت،           
بهبود معيشت، طرح همـاهـنـگ سـازي       
و تشکيل مجلس نمايندگان معلمـان در    
ـلـمـان          ـه مـع ـي هر استان شدند. در اين بيان

ـه انــد کــه افــزايــش            درصــدي    ۱۴ نـوشــت
ـا            حقوق جوابگوي معـيـشـت خـانـواده ه
ـه اي           ـي ـان ـي نيست. در مريوان معلمان با ب
ـلـمـان زنـدانـي و لـغـو               خواهان آزادي مع
ـيـن                      ـال ـه فـع ـي کليه احـکـام قضـايـي عـل
ـه                 ـي ـل ـراي ک صنفي، تحـصـيـل رايـگـان ب
شــهــرونــدان و لــغــو خصــوصــي ســازي            
ـامـه     مدارس شدند. در سنندج طي قطعـن
اي خواهان حضور تشکـل هـاي واقـعـي         
ـه             معلمان و فراهم کـردن امـکـان مـداخل
ـيـن،               ـال ـرونـده فـع گري آنها، بسته شـدن پ
آزادي فعاليـن زنـدانـي، مـتـوقـف کـردن              
ـيـد امضـا و                  قراردادهاي مـوقـت و سـف
ـراردادي و         استخدام همکاران پيماني و ق
ـلـي خـود               ـيـت شـغ شرکتي و تامين امـن
ـرانـي هـاي         شدند. هزاران پالکارد و سخـن
ـلـف، امضـاي         متعدد در شهرهاي مـخـت
طومار، خبررساني فعال و شـعـاردادن در     
ـنـد مشـهـد و بـوشـهـر               برخي شهرها مان
ـرخـي تـالش         جايي براي سکوت نيز که ب
ـلـمـان حـاکـم                ـراض مـع ميکردند بر اعـت
ـا                    ـلـمـان بـوشـهـر ب کنند نـگـذاشـت. مـع
ـنـد شـعـار                بلندگويي که در دسـت داشـت
ـره تـو اشـغـال                    ميـدادنـد: صـنـدوق ذخـي
وزيره، خط فقر سه ميليون حقوق ما يـک    
ـزدنـد       ميليون و معلمان مشهد فرياد مـي

 معلم زنداني آزاد بايد گردد.  
 

ـلـمـان در                 تجمعات مکـرر و وسـيـع مـع
اقصـــا نـــقـــاط کشـــور بـــه مـــوازات               
ـنـده و                     ـاب اعتـراضـات هـر روزه و رشـد ي
ــده کــارگــران در مــراکــز                ــق شــون عــمــي
مــخــتــلــف، نــقــش تــعــيــيــن کــنــنــده و            
ـارگـر در تـحـوالت                  ـه ک ـق تاريخسـاز طـب
ـان                   ـي ـيـش رو در جـامـعـه را ب کنوني و پ

 ميکند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ مه  ۷ ، ۱۳۹۴ ارديبهشت  ۱۷ 

ه�اران #9!8 در ��ا�� 
�7ر د�� *+  

 <=�9	ت ا;��ا:� زد�( 



 3 ۶۰۷شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

مـبـارزه کـارگـران نـورد و لـوـلــه                
صفا، نمونه اي از يک مبارزه توده اي   
و قدرتمند، پيگير، سازمان يافته، بـا    
شعارها و مطالباتي کامال طبـقـاتـي    
و متحد کننده را به نمايـش گـذاشـتـه       
است. اين مبارزه را بايد ارج گـذاشـت    
و در ســراســر کشــور و در تــک تــک                
کارخانه ها و مراکز کارگري بـعـنـوان      
يک الـگـوي خـوب و مـوثـر بسـط و                 

 اشاعه داد.  
 

کارگران کارخـانـه نـورد و لـوـلـه             
ارديـبـهـشـت        ۱۴ صفا در ساوه، روز     

، سه روز پس از اول مـه، روز        ۱۳۹۴ 
جهاني کارگر، و در پانـزدهـمـيـن روز       
اعتـصـاب، در مـقـابـل فـرمـانـداري               
شهرستان ساوه تجمع کـردنـد، شـعـار         
دادند، خواست هايشان را بـا صـداي       
بــلــنــد مــطــرح کــردنــد، رهــبــرانشــان         
سخنراني کردند و در مجمع عمومـي  
خود درمورد ادامه مـبـارزه تصـمـيـم        

 گرفتند.  
 

در گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران     
 ايران چنين آمده است:  

بـعــد ازظــهــر روز         ۴ از ســاعــت     «
 ۱۵۰ ارديبهشت بـيـش از        ۱۴ دوشنبه 

کـارگـر      ۱۰۰۰ کارگر به نمايندگـي از      
کارخانه نورد و لوله صـفـا، در مـقـابـل          
فرمانداري ساوه تجمع اعتـراضـي بـرپـا       
کردند. کارگران در اين تجمع، خـواهـان      

 ۱۷ ماه حقوق عقب افـتـاده و واريـز           ۴ 
 خود شدند.   ماه بيمه هاي

 

 ۱۴ صبح آن روز کـارگـران پـس از          
روز اعتصاب، در مـحـل سـالـن آربـي              
تجمع کردند و در مجمع عمومي خـود    
تصميـم گـرفـتـنـد جـواب بـي مـحـلـي                   
مديريت کارخانه و مسئولـيـن ذيـربـط،       
جـواب تــهــديــد بــه اخــراج و فشــار بــه               
کارگران در جهت شکستن اعتصـاب و    
اتحاد کارگران را بدهـنـد. کـارگـران در          
مجمع عمومـي خـود بـه ايـن نـتـيـجـه                 
رسيدند که براي احقاق حـق خـود بـايـد         
ــرون از                       ــود را بــه بــي ــات خ ــجــمــع ت

در مــقــابــل فــرمــانــداري يــا          کــارخــانــه
مجلـس و وزارت کـار بـبـرنـد در ايـن                   

مــجــمــع بــه پــيــشــنــهــاد تــعــدادي از              
کارگران، شاپور احساني راد بـه عـنـوان      
يکـي از سـخـنـگـويـان و نـمـايـنـدگـان                    
کارگران بـراي تـحـقـق خـواسـتـه هـا و                   
مذاکره با مسئوليـن مـعـرفـي شـد کـه             
مورد موافقت حاضـريـن قـرار گـرفـت.          
مديريت به محض اطـالع از تصـمـيـم           
کارگران مبني بر رفتن به وزارت کـار و    
مـجـلـس، بـا دسـتــپـاچـگـي در مـيــان                  
کارگران حاضر شد و قـول داد کـه سـر              
هــر مــاه بــمــوقــع حــقــوق کــارگــران را              
پرداخت کند اما اين وعده ديـگـر بـراي      
کــارگــران کــارســاز نشــد و کــارگــران              
تصميم گرفتند ساعت سه و نيم دسـتـه     
جمعي به فرمانداري بروند. بدنبـال ايـن      
تصــمــيــم قــاطــع کــارگــران، مــديــريــت          
کارخانه از ترانسپورت خواست کـه حـق     
ــداري               ــه فــرمــان ــد کــارگــران را ب نــدارن
برساننـد امـا بـا ايـن حـال جـمـعـي از                     
کارگران باهر وسيله اي که تـوا نسـتـنـد       

 خود را به فرمانداري رساندند.  
 

را که خـط اول       کارگران بنر بزرگي 
آن، گرامي باد اول ماه مه، روز جـهـانـي    
کــارگــر، و خــط دوم آن "مــعــيــشــت،                
منزلت" و در انتهاي آن کارخانه نـورد و     

و نورد و پروفيل ساوه نـوشـتـه     لوله صفا
در مــحــوطــه فــرمــانــداري نصــب           بــود

کردند و برگ نوشته هايي حاوي حـقـوق   
و مــطــالــبــات شــان را نــيــز در دســت               
داشتند که بـر روي آنـهـا نـوشـتـه شـده                

 بود:  

مــعــيــشــت، مــنــزلــت حــق مســلــم        
 ماست

آيا اعتراض به سطح مـعـيـشـتـمـان       
 جوابش شالق و زندان است
 نه به فالکت، نه به تورم

يک درصد تاميـن، نـودونـه درصـد         
 گرسنه گرسنه

ماليات بر ارزش افـزوده، دزدي از        
 سفره کارگران

 

ــزديــک يــک               ــه مــدت ن کــارگــران ب
ساعت به صحبت چند نفر از کـارگـران       
درمورد مطالبـات خـود و چـگـونـگـي             
تحقق آنها گوش دادند و با فرياد بـلـنـد      

 شعار دادند.  
 

در اين ميان شـاپـور احسـانـي راد           
در سخنان کوتاهي از کارگران خـواسـت   
ضمن پافشاري ويژه بـراي خـواسـتـه بـه          

 ۱۷ ماه حقوق مـعـوقـه و واريـز            ۴ حق 
ماه بيمه ، در مقـابـل تـعـيـيـن حـداقـل             

شـورايـعـالـي         هزار تومـانـي   ۷۱۲ مزد 
ــيــايــنــد و بــر اتــحــاد و                   کــار کــوتــاه ن

کارگران وخـواسـت بـر حـق            همبستگي
کارگران براي ايجاد تشکل کارگـري در    
کارخانه تاکيد کرد که مورد اسـتـقـبـال       
پرشور کارگران قـرار گـرفـت. کـارگـران             
پـــس از لـــحـــظـــاتـــي شـــعـــار دادن،               
خشــمــگــيــنــانــه خــواهــان جــوابــگــويــي       
فرمانداري به مطالبات شان شـدنـد کـه      
ــيــا مــعــاون ســيــاســي             آقــاي مــعــمــارن
فرماندار از پشت درب بسـتـه، حـاضـر         

به جوابگويي شد که خوشايند کـارگـران   
نـبـود. بـه قـول کـارگـران ايشـان فـقــط                    
سخنان مدير کارخانه صـفـا را تـکـرار           
مــيــکــرد و از دســتــگــيــري رســتــمــي،           
صاحب کارخانه، نـبـود مـواد اولـيـه و              
فروش مي گفت و بطور کـلـي کـارگـران       
را به شکستن اعتصاب و شروع به کـار    
دعوت کرد که کارگران ضمن رد تـمـام       
ادعاهـاي او، بـر خـواسـتـه هـاي خـود                  

 پافشاري کردند.  
 

يکي از کارگـران بـه او گـفـت مـن              
سال زندگي مشـتـرک، کـارم         ۲۵ بعد از 

بـه طــالق کشــيــده اســت مسـبــب ايــن             
وضــعــيــت کــيــســت؟ هــمــه کــارگــران            
دردهايشان را فرياد ميزدند و هريـک از    
درد و رنجـي کـه طـي ايـن شـش سـال                 
گريبانشان را گرفته بود، سخن گفتـنـد.   
بدنبال جواب هاي تکراي و کلـيـشـه اي      
معاون فرماندار، کارگران به او گـفـتـنـد     
ما براي توجيه ايـن وضـعـيـت و فـقـط             
صرف جوابگويي شما به اينجا نـيـامـده    
ايم. ما بـراي حـل مسـئلـه مشـخـص،               
چگونگي پـرداخـت چـهـار مـاه حـقـوق              

ماه حـق بـيـمـه        ۱۷ عقب افتاده و واريز 
و اکـنـون مشـخـص          به اينجا آمـده ايـم    

شد که اين فرمانداري قادر به حـل ايـن       
 مشکل نيست.  

 

ــر از خشــم                   ــي پ ــا دل ــران ب ــارگ ک
فرمانداري را تـرک کـردنـد و در پـارک               
مقابل فرمانداري مجمع عمومي خـود    
را بر پا کردند در ايـن تـجـمـع تصـمـيـم            

گرفتند فـردا در سـالـن آربـي گـرد هـم                 
آيند و در مجمع عمـومـي بـزرگ خـود         
براي رفتن به مجلس يا وزارت کـار يـا         
ديــگــر اقــدامــات مــقــتــضــي تصــمــيــم         
بگيرند. ساعت هـفـت ايـن تـجـمـع بـا                 
شعارهاي کوبنده کارگران بر پـيـگـيـري       
مبارزات خود تا نيل به مـطـالـبـات بـه        

 ». حقشان به پايان رسيد

 

تشکيل مجـمـع عـمـومـي بـراي           
تصــمــيــم بــه اعــتــراض در مــقــابــل            
فرمانداري و باز هم تشکيـل مـجـمـع       
عمومي براي برگزاري مـجـمـع بـزرگ       
کارگران در کارخانه، نمونه اي از يـک      
مبارزه متـحـد و سـازمـان يـافـتـه و                
تصــمــيــم مشــتــرک و هــم فــکــري و             
همدلي کارگران اسـت. کـاري کـه در           
جريان هر اعتراض و اعـتـصـابـي در           
هر کارخانه اي به سادگي امکانـپـذيـر    
است و مبـارزه کـارگـران را يـک گـام              
موثر به جلو ميراند. مجمع عمـومـي    
جايي است که هر کارگري خود را در     
تصـمــيـم شـريــک مـيــدانـد، احســاس            
احترام ميکـنـد، درمـورد سـرنـوشـت           
مــبــارزه خــود تصــمــيــم مــيــگــيــرد،          
نمايندگان واقـعـي خـود را انـتـخـاب             
ميکنـد، پشـت آنـهـا را مـيـگـيـرد،                  
اعتماد بنفس پيدا ميکند و تـوطـئـه      
ها و تـفـرقـه هـاي دشـمـنـان خـود را                 
خنثي ميکند. مجمع عمومـي پـايـه       
و اساس هر تشکل واقـعـي کـارگـري         
اسـت کـه بـايــد در تــک تــک مــراکــز                
کارگري در جـريـان هـر اعـتـصـاب و             
تجمعي به اجرا گـذاشـتـه شـود و بـه              
تشکـيـل مـجـمـع عـمـومـي مـنـظـم                  

 تکامل پيدا کند.  

ابتکار بسيار مهم ديگر کارگـران  
پالکارد بزرگ زنـده بـاد اول مـه روز              
جهاني کارگر بود که در سطر دومـش  
معيشت منزلت نـوشـتـه شـده بـود و            
امضاي کارگران دو کارخـانـه نـورد و        
لوله صفا و نورد و پـروفـيـل سـاوه در         
پاي آن بود. سه روز از اول مه گذشـتـه    
بود اما با اينحال کارگران بر اهـمـيـت    
اين روز براي اتحاد جهاني خود عليـه  
طبقه سرمايه دار واقـف بـودنـد و از            

 ۸ صفحه  
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هفته گذشـتـه اول مـه        انترناسيونال:  
در ايران و در بسياري از کشـورهـاي   
جهان برگزار شد. امسال روز جهاني  
کارگر در ايـران چـه ويـژگـي هـايـي               

 داشت؟
شهال دانشفر: ويژگي اول مه امسـال   
نسبت به سال هاي گـذشـتـه فضـاي         
سياسي متفاوتي است که امـروز در    
آن قرار داريم. اعتـراضـات گسـتـرده        
کارگري، اعتراضات هـزاران مـعـلـم       
در دو سه ماهه اخيـر، و فضـاي پـر          
الـتـهــاب جـامــعـه، فضــاي اول مــه             
امسال را شـکـل داده و ويـژگـي آن             
نسبـت بـه سـالـهـاي گـذشـتـه بـود.                  
بعالوه در همين فـاصـلـه و بـدنـبـال             
توافقات لوزان، حکـومـت اسـالمـي       
ــه                کــه زيــر فشــار جــامــعــه وادار ب
نوشيدن جام زهـر شـده و پـاي ايـن               
مذاکرات رفته بود، براي عـقـب زدن     
اعــتــراض جــامــعــه اي کــه تــوقــع             
معيـشـت، مـنـزلـت و يـک زنـدگـي                 
انساني دارد، به ماشيـن سـرکـوبـش       
شدت داده و بر شمار اعـدامـهـايـش       
افزود. اما کارگران، معلمان و مردم  
ــردن                  ــر ک ــرده ت ــا گســت ــه ب ــع ــام ج
اعتراضـاتشـان، عـمـال جـواب ايـن             
سرکوبگري ها را دادند و در چـنـيـن      
فضايي رژيم اسالمي از رسيـدن روز    
اول مه و به خيابان آمدن کارگـران و    
مردم معـتـرض بـه ايـن مـنـاسـبـت               

 هراس داشت.  
حکومت اسالمي از يـکـسـو بـا       
تهديد و دستگيري فعالين و رهبـران  
کارگري تالش کرد با بـرگـزاري روز       
جهاني کارگر مقابله کند و از سـوي    
ديگر بـا هـمـدسـتـي خـانـه کـارگـرو                
ايادي اش هـفـتـه کـارگـر را تـدارک               
ــه                ديــد. امــا کــارگــران بــا رفــتــن ب
استقبال اول مه، با قطعـنـامـه هـاي       
مشترک و بـيـانـيـه هـايشـان  و در                 
همان روز جهـانـي کـارگـر بـا بـلـنـد               
کردن شعار "نه قوميت، نه مـلـيـت،       
انسانيت"، در برابر ايـن تـمـهـيـدات           
ايستاده و اول مه را بـه يـک نـقـطـه              
عطف و پيشروي مـهـم در جـنـبـش            
کارگري تبديل کردند. از جـملـه بـا           
هو کـردن مـحـجـوب در حـالـيـکـه                 
داشت در سخنراني اش از روحاني و 

هيات مذاکره کنـنـده لـوزان تشـکـر          
ميکرد، و ناتمام گذاشـتـن سـخـنـان        
وي، زير بساط تبلـيـغـي ارتـجـاعـي         

 شان زدند.  
ايــنــهــا هــمــه ويــژگــي شــرايــط          
برگزاري اول مـه امسـال نسـبـت بـه            
سالهاي قبل را بـيـان مـيـکـنـد. از                
همين رو جدال بر سـر بـرگـزاري روز        
جهاني کارگر امسال بسيار گستـرده  
بود. کارگران کـه ايـن وضـعـيـت را              
ميديدند از قبل به استقبال ايـن روز    
رفتند. از جمله يک اقدام هوشيارانـه   
کارگران در اول مه امسـال فـراخـوان      
هشت ارديبهشت در مقابل مجلـس  
اســـالمـــي بـــا شـــعـــار مـــحـــوري            
"مــعــيــشــت، مــنــزلــت حــق مســلــم          
ماست"، بود. هماهنگ کنـنـده ايـن       
تجمع اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران           
بود و در اين روز بيش از سيصد نفـر  
در مقابل مجلس گرد آمدند و يکي 
از لحظات شورانگيز آن زمانـي بـود     
که مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه بـه صـف                 
کارگران پيوستند و شـعـار "کـارگـر            
معلم اتحاد اتحاد" سر داده شد. در     
اين تجمع کارگران با پالکـاردهـايـي    

درصد  ٩٩ چون "يک درصد تامين و  
گرسنه، گرسنه" ، و بـا شـعـارهـايـي          
چون "کارگر زنداني آزاد بايد گـردد،     
سرمايه دار حيا کن ممـلـکـتـو رهـا        
کن" و ...، مـقـابـل مـجـلـس را بـه                  
صحنه پرشوري از فرياد و اعـتـراض   
در گراميداست روز جـهـانـي کـارگـر        
تبديل کردند. يک نکته قابل توجه و  
مهم در اين حرکت قرائت قطعنـامـه   
اي است که از سـوي هـفـت تشـکـل          
کارگري به مـنـاسـبـت روز جـهـانـي            
کارگر داده شده است. قطعنـامـه اي      
کـه در مـراسـم دانشـجـويـان عـلـوم                 
ســـيـــاســـي دانشـــگـــاه تـــهـــران در           
گراميداشت روز جهاني کـارگـر نـيـز       
خوانده شـد و مـورد حـمـايـت قـرار               
گرفت. قطعنامه اي که بطور واقعـي   
پالتفرم مـبـارزه اي مـتـحـد بـر سـر                
خواستهائيست که در آن آمده اسـت    
و  بيش از هـر چـيـز صـف مـتـحـد                  
تشــکــلــهــا و رهــبــران کــارگــري در           
مبارزه بر سر ايـن خـواسـتـهـا را بـه             
نمايش گذاشـت و ايـن خـود اتـفـاق              

مهمي است که بـه اول مـه امسـال            
ويژگي ميدهد. در همين رابطه بـود     
که  در دهم ارديبهشت جعفر عظـيـم   
زاده رئيس هيـات مـديـره اتـحـاديـه           

 ٥ آزاد کارگران ايـران را احضـار و             
ساعت تمام مـورد بـازجـويـي قـرار            
دادند و او که از هماهنگ کننـدگـان   

هــزار امضــا بــر ســر            ٤٠ طــومــار   
خواست افزايش دستمزدهـا اسـت و       

سال حکم زندان گـرفـتـه     ٦ بخاطر آن 
است، مورد اخطار قرار گرفت که بـه  
خاطر فعاليت هايش بـه مـنـاسـبـت          
روز جهاني کارگر احتماال تشـکـيـل      
پرونده ديگري در انتظـارش خـواهـد      

 بود.  
ــژگــي اول مــه امســال              ــن وي اي
نسبت به سالهاي گذشتـه بـود و در         
دل چنـيـن اوضـاع و کشـاکشـي بـه               

 استقبال روز جهاني کارگر رفتيم.
   

انترناسيونال: همبستگي تشکلهـاي   
کارگري به چه شکل مطـرح خـود را       
نشان داد و از چه اهميتي بـرخـوردار   

 است؟
ــل                  ــب ــر: در ســوال ق شــهــال دانشــف
مختصري بـه ايـن مـوضـوع اشـاره              
کــردم. ولــي اجــازه دهــيــد بــيــشــتــر           
توضيح دهـم. چـون نـکـتـه بسـيـار                  
مهمي است. از نظر من يـک نـقـطـه          
قدرت اول مـه امسـال قـطـعـنـامـه                
مشترک هفت تشکل کـارگـري بـود        
که صفي از اتحاد مبارزاتي بـر سـر       
خواستهاي سراسري را بـه  نـمـايـش         
گذاشت. و تداوم اين حرکت بـدنـبـال       
اول مه ميتوانـد يـک دسـتـاورد مـا            

 بدنبال روز جهاني کارگر باشد.  
مــتــحــد شــدن هــفــت تشــکــل           
کــارگــري حــول يــک قــعــطــنــامــه و            
خواستهايي که اساسـا خـواسـتـهـاي        
کل جامعه است، بيش از هـر چـيـز          
نشانگر صف مـتـحـدي از رهـبـران            
کارگري است که ميتوانند حول ايـن    
قطعنامه و خواستهايش نيـرو جـمـع      
کنند و حـرکـت و اعـتـراض شـکـل               
دهند. و اين خود يکي از حلقه هـاي   
کليدي براي پيشروي بيشتر جـنـبـش    

 کارگري است.  
نکته قابل توجه ديگر در هميـن  
رابطه در اول مه امسال اينـسـت کـه      

ما معلمان را بيش از هـر وقـت در           
کنار کارگران ديديم و ايـن بـيـش از        
هر وقتي هم سرنوشتي طبقاتي آنـان  
را به نمايـش مـيـگـذاشـت. شـرکـت             

ارديـبـهـشـت،        ٨ معلمان در تجـمـع     
همـان روزي کـه قـطـعـنـامـه هـفـت                  
تشــکــل کــارگــري قــرائــت شــد،                
قـطــعـنــامـه مشـتــرک مــعـلــمـان بــا             
کارگران خباز که اساسا محور هـاي  
مشترکي با قطعنامه هفت تشـکـل     
کارگري داشت، خود گوشه ديـگـري     
از اين اتحاد و همبـسـتـگـي در اول         
مـه امســال بـود. دلـيـلــش نـيــز بــه                 
روشني ايـنـسـت کـه خـواسـتـهـايـي                
ــران،          ــبـــارزات کـــارگـ ــتـــرک مـ مشـ
پرستاران، بـازنشـسـتـگـان و بـخـش            
هاي مختلف جامعه را بـه هـم گـره          
ميزند و نزديک ميکنـد. و مـا گـام           
هاي اوليه اين همبستگي طـبـقـاتـي     
را در اول مه امسال ديـديـم. دامـنـه        
اين همبسـتـگـي و اتـحـاد را بـايـد                
گسترده تر کرد. بطور مثـال هـمـيـن        
امروز انتـظـار اسـت کـه وقـتـي کـه                
معلمـان فـراخـوان بـه تـجـمـع بـراي                 
پيگيري خواسـتـهـايشـان مـيـدهـنـد           
کارگران، پرستاران، بازنشستگـان و    
کل جامعـه وسـيـعـا در آن شـرکـت               
کنند و اعالم همـبـسـتـگـي کـنـنـد.           
چون خواستهاي معـلـمـان، خـواسـت        
هاي کل جـامـعـه اسـت. اعـتـراض              
ــي و                     ــران ــر و گ ــق ــه ف ــان ب ــم ــل ــع م
دستمزدهاي زير خط فقر است و يـک  
خــواســت اســاســي شــان تــحــصــيــل         
رايگان بـراي هـمـه اسـت. و ايـنـهـا                 
خواستهاي کل جامعه است و بـحـث   
بــر ســر  اســتــانــداردهــاي پــايــه اي             
جـامــعــه و يـک آمــوزش و پــرورش             

 مدرن و انساني است.
يــا مــثــال پــرســتــاران بــراي                
خواستهايشـان طـومـار اعـتـراضـي           
داده اند. خـواسـت آنـهـا نـيـز مـثـل                
معلمان، مثل کارگران و مثل بخش 
هـاي ديـگــر جــامـعــه اعــتـراض بــه             
حـقـوقـهــاي زيـر خـط فـقــر اسـت و                  
انتظار است که وقتي کارگران تجمع 
ميکنند و ميگويند بايد دستمزدها 
در گام اول سه ميليون تومان باشـد،  
و يا وقتي معلم اعتراض ميکـنـد و     

با اعتراض پـالکـارد خـط فـقـر سـه             
مــيــلــيــون، حــداقــل دســتــمــزد يــک          
ــرد،              ــگــي ــدســت مــي ــيــون را ب ــل مــي

 پرستاران هم کنارشان باشند.  
اينها همه بيانگر زمـيـنـه هـاي         
اجــتــمــاعــي مــبــارزات مــتــحــد، و         
همبستگي مبـارزاتـي بـخـش هـاي          
مختلف جامعه را فراهم کرده است. 
و هــمــيــن زمــيــنــه هــاســت کــه بــه             
قطعنامه ها و بيانيه هـاي مشـتـرک      

 ختم ميشود.  
اهيمت ديگر اين مساله و دادن   
قطعنامه هاي مشترک، تعين يافتن 
بيشتر خواستها به عنوان مـبـنـايـي       
براي اتحاد سـراسـري در مـبـارزات           

 است.
از همين رو مـيـتـوان گـفـت کـه           
يکي از دستاوردهاي اول مه امسـال  

 قطعنامه هاي آن است.  
انترناسيونال: کارگران چـه خـواسـتـه        
هايي را مطرح کردند؟ اهمـيـت ايـن      
خواسته ها و شعارها در چـيـسـت و       

 چه چيزي را نشان مي دهند؟
شهال دانشفر: "معيشـت، مـنـزلـت،         
حق مسلم ماست"، "نه به قوميـت ،     
نه به مليت، انسـانـيـت"، "سـرمـايـه           
دار حــيــا کــن، مــمــلــکــت رو رهــا             
کن"، :قوميت نـه، انسـانـيـت آري"،            

درصــد    ٩٩ "يــک درصــد تــامــيــن،         
گرسنه، گرسنه"، صداي انسانـيـت و      
 آزاديخواهي در اول مه امسال بود.  

قطعنامه مشترک هفت تشـکـل   
کــارگــري و قــطــعــنــامــه مشــتــرک           
معلمان و کـارگـران در بسـيـاري از           
خواستها محور مشترکي داشت. از   

تشـکـل کـارگـري          ٧ جمله قطعنامه 
که کيفرخواسـتـي عـلـيـه اسـتـثـمـار              
جامعه سرمايه داري بود هفـده بـنـد      
داشــت کــه بــر خــواســتــهــاي مــهــم            
کارگران که بطور واقعي خواستـهـاي   
کل جامعه است تاکـيـد داشـت. در         
اولين بند اين قطعـنـامـه  کـارگـران          
خواستار پس گرفـتـه شـدن مصـوبـه          
دولــت مــبــنــي بــر مــيــزان حــداقــل           

هـزار تـومـان، و بـه              ٧١٢ دستمزد   
عنوان اولين قدم افزايش دستمزدهـا  
 به ميزان سه مـيـلـيـون تـومـان شـده           

 ۶ صفحه  

 وی��J ه	� اول #+ ا#�	ل در ای�ان 
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درصد جوانان ما امروز به واسطه رفتـار هـاي      ۹۰" 
 سياسي ما از اسالم فاصله گرفته اند" 

 معاون سياسي استاندار تهران
 

اصطالح "فاصله گرفتـن" هـنـوز حـق مـطـلـب را ادا                   
 -نميکند. حقيقت آنست که اکثريت قريب به اتفاق جوانان    

ـيـم بـه                   ـق يعني همه منهاي آقازاده هـا و وابسـتـگـان مسـت
دين و مذهب را کـنـار         -باندهاي غارت و چپاول اسالمي

گذاشته اند. امکان پرسش و آمارگيري مستقيم از بيدينـان   
از حسيـن پـارتـي و         -در ايران وجود ندارد اما همه شواهد 

هجو امام نقي وجوکهاي فيس بوکي عليه خميني گرفته تا 
گسترش رابطه جنسي آزاد بين نوجوانان و ازدواجهاي سفيد 
امضا تا سوت و کوري مساجد و شکوه و شکايت هر چنـد  
ـتـن       ماه يکبارمقامات و امام جمعه ها بخاطر از دسـت رف

حاکي از آنست که مساله بسيار از فـاصـلـه     -"اسالم عزيز" 
گرفتن جوانان از اسالم فراتر ميرود. جـامـعـه ايـران امـروز           
ـيـا           يکي از آته ئيست ترين و ضد مذهبي تريـن جـوامـع دن
است. و عامل اصلي اين مذهب گريزي وسيع و بي سابقـه،   
ـتـهـاي فـوق                  ـي عبارتست از استفاده حکومتـي هـا از ظـرف
ارتجاعي و ضد انساني اسالم در سرکوب و غارت و چپاول 
جامعه. يعني آنچه جناب معاون استـانـدار از آن بـعـنـوان             

 "رفتارهاي سياسي ما" ياد ميکند.  

ـيـرون              ورود اسالم به حکومت عمال آنـرا از جـامـعـه ب
رانده است. امروز با اطمينان ميتوان گفت که در جـامـعـه         
ايران عقيده و ايمان مذهبـي جـائـي نـدارد. حـتـي آن يـک                   
ـيـده    درصدي هم که دست از اسالم نکشيده است بخاطر عق
و ايمانش نيست بلکه بدليل موقعيت و مقام و ثروتي است 
ـيـت خـود         که با استفاده از "اسالم عزيز" براي خود و باند و ب

 فراهم کرده است. 
ما هميشه گفته ايم کـه اسـالم تـنـهـا يـک سـيـسـتـم                     
عقيدتي نيست بلکـه يـک کـار و کسـب و يـک صـنـعـت                       

در    -مثل صنعت دخانيات و يا مواد مـخـدر        -منحط 
جامعه است که صدها سال شغل آبا اجدادي يـا در واقـع         
ممر مفتخوري آيت اهللا ها و آخوندها و "روحانيـون" بـوده       
است. جمهوري اسالمي نمونه بارز و مظهر مجسـم رونـق      
کار اين صنعت کثيف در ايران است. و در مقابل جامـعـه    
گريزان از مذهب ايـران نـمـونـه و مـظـهـر آزادگـي و آزاد                     
انديشي ضد مذهبي. تقابل و تضادي که مـدتـهـاسـت در        
ايران بين فرهنگ پوسيده و منحط مذهبي حـکـومـت و        
فرهنگ پيشرو و انساني و ضدمذهبي مردم شکل گرفتـه  
است تنها ميتواند بـا پـيـروزي مـردم بـه فـرجـام بـرسـد.                    
جامعه ايران آبستن يک رنسانس اته ئـيـسـتـي و تـعـيـيـن               

 تکليف نهائي و ريشه اي با سم مذهب است. 

کارفرما حيا کن افغاني را رهـا  "
 کن!"

از شعارهاي  خانه کارگر در روز 
 يازده ارديبهشت

يک نمونه بارز بـي حـيـائـي         
کارفرمايان هميـن شـعـار خـانـه          
کــارگــر اســت! در روز جــهــانــي            
کارگران، روز اعالم همبسـتـگـي    
و وحدت طبقه کـارگـر در هـمـه           
کشــورهــا، نــهــادي بــا نــام بــي             
مسماي "خانه کـارگـر" بـه خـود             
جرات ميدهد چنين بي شرمـانـه   
عليه اتحاد کارگران تيغ بکشـد!  
اين خانـه کـارگـر نـيـسـت خـانـه               
کـارفــرمــا اسـت، ســتــون پــنــجــم         
ــرمــايــه داران و حــکــومــت                س
اسالميشان در جنبـش کـارگـري      

 است.  
پــاســخ ايــن بــي شــرمــي را          
کــارگــران ايــران از پــيــش داده             
ــنــد قــطــعــنــامــه              بــودنــد. يــک ب
مشترک هفت تشـکـل مسـتـقـل          
کارگري (اتحاديه آزاد کـارگـران      
ايران، انجمن صـنـفـي کـارگـران          
ــرق و فــلــزکــار کــرمــانشــاه،                 ب
سنديکاي کارگران نيشکر هفتـه  
تپه، سنديکاي کـارگـران نـقـاش         
استان الـبـرز، کـانـون مـدافـعـان            
حقوق کارگر، کميته هماهنـگـي   
براي کمک به ايجـاد تشـکـلـهـاي        
کارگري و کميته پيگيري ايجـاد  
تشکلهاي کارگري) کـه در روز         
هشــت اردبــيــهــشــت در تــجــمــع         
کــارگــران در مــقــابــل مــجــلــس          
ــحــا اعــالم                ــت شــد صــري ــرائ ق

 ميکند:  
ــه              "مــا خــواهــان رفــع هــرگــون
تبعيض از کارگران مهاجر افغانـي و    
ساير مليتها در ايران، تـوقـف فـوري        
اخراج آنان و اعطاي حقوق شهـرونـدي   

به اين دسته از هم طبقه اي هاي خود 
 هستيم".  

سنديکاي کارگران شرکت واحـد  
ـيـز در               اتوبوسراني تهـران و حـومـه ن

اي بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـي                بيانيه
کـارگــر خــواســتـار رفــع تــبــعـيــض و            

عدالتي نسبت به کارگران مهـاجـر    بي
ـبـعـيـض از               در ايران ميشـود. رفـع ت
کارگران مهاجر! اين جواب قـاطـع و        
محکم جنبش کارگري ايران به تفرقـه  
افکني هاي دولت اسالمي سرمايه و 

 نهاد دست ساز او است. 
ـيـز مـوجـي از               بعد از اول مـه ن
ـيـه خـانـه         اعتراض و محکوميت عـل
کارگر شکل گرفت. اتحاديـه آزاد در       
پيامي به کارگران و مردم افغانسـتـان    
ـيـه کـارگـران                 شعار خـانـه کـارگـر عـل
افغاني را شعاري فاشيستي خوانـد و    
بر همبستگي کارگـران ايـران بـا هـم           
طبقه اي هاي افغانستانيشان تـاکـيـد    
نمود.  فعالين کارگري نيز در مديـاي   
اجتماعي و در مصاحبه با رسانه هـا    
ضمن محکوميت اين شـعـار، خـانـه       
کارگر را نهادي حکومتي خواندند که 
کارکردش "به بيراهه بـردن مـبـارزات       
کارگران" است. ابراز انزجار نسبت بـه    
اين شعار خانه کارگر چنان در مـيـان     
فعالين جنبش کارگري و در جـامـعـه    
گسترده بود که صادقي معاون خـانـه   
کارگر جمهوري اسالمـي بـالفـاصـلـه        
ناگزير شد اعـالم کـنـد "در نـگـارش             

 شعارها اشتباه شده است"!
اشتباه خانه کارگر شعـارهـايـش    
نيست، کل سياستها و مـوجـوديـت        
اوست. اين "اشتباه" را تنها ميـتـوان      
بــا انــحــالل ايــن نــهــاد دســت ســاز             

 حکومتي بر طرف کرد. 
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ـبـه اسـت کـه هـم                     "اينترنت و ابزار جديد يک شمـشـيـر دو ل
تواند خطرناک باشد کـه     تواند سود داشته باشد و هم مي مي

يکي از وظايف مهم آموزش و پرورش اين است کـه نـحـوه        
استفاده درست از اين ابزار را بـه جـوانـان و نـوجـوانـان مـا                  

 ".آموزش دهند

 روحاني
خوب بود جناب روحاني کمي هم در مورد مضـمـون     
ـبـه              آموزش "استفاده درست از اينترنت" توضيـح مـيـداد. ل
خطرناک کدامست؟ ويدئوهاي موزيک و رقـص و شـادي؟           
جوکهاي ضد اسالمي و دسـت انـداخـتـن آيـت اهللا هـا و                     
امامها و مقدسات مذهبي؟ عکسهاي بي حجاب زنـان و      
اعتراض عليه حجاب و بستن استاديـومـهـا بـروي زنـان و            
آپارتايد جنسي؟ هجو ولي فقيـه و ديـگـر "آيـات عـظـام"؟                 
اعتراض به قتل امثال ستاربهشتي که به همين نوع جرمها  
ـنـهـا          بازداشت شد و جانش را زير شکنجه از دسـت داد؟ اي
البته براي حکومت اسالمي که عامل همه ايـن مصـائـب        

است "لبه خطرناک" محـسـوب مـيـشـود ولـي بـراي مـردم                   
اينترنت يک ابزار موثر اعتراض و مبارزه عليه  حـکـومـت      
اسالمي است. جمهوري اسالمي نه با "آمـوزش جـوانـان و          
ـتـي و             ـتـرن ـن نوجوانان" و نه با سرکوب و بازداشت فعاليـن اي

 قتل ستاربهشتي ها قادر به رفع اين خطر نيست.   
اخيرا مشاور دادستان کل کشـور ضـمـن تـاکـيـد بـر               

اعمال فيلترينگ هوشمند بر همه سـايـتـهـاي ايـنـتـرنـتـي             
گفته است فيسبوک همچنان بطور کامل فـيـلـتـر خـواهـد           
شد. بايد به اين متحجرين گفت حتي اگر مـوفـق بشـويـد          
تمام فضاي مجازي را به روي جامعه ببـنـديـد زنـدگـي را          
نميتوانيد فيلتر کنيد. توده مردم همـانـطـور کـه خـودتـان            
اعتراف ميکنيد در زندگي واقعي از اسـالم و حـکـومـت         
اسالمي گريزان شده اند. فضاي مجازي تنها بـازتـابـي از       
فضاي واقعي زندگي اجتماعي است و ريشه لبه خطـرنـاک   

  اينترنت در اينجاست!

 

 ای)���� 6ی!��*�دار �ی��!“ 34+ ,��2	1”

 

 


	ر�� *	ی( #)'& ��د! +�	, 

  
                                       www.wpiran.orgسايت حزب: 

                                            

 www.rowzane.comسايت روزنه:                              
 

            www.newchannel.tvسايت کانال جديد: 
   

 www.anternasional.comنشريه انترناسيونال:       



 6 ۱۳۹۴ارديبهشت  ۱۸ انترناسيونال 

بودنـد. يـک بـنـد ديـگـر آن اعـالم                   
همبستگي با مبارزات معلـمـان و     
پرستاران و اتحاد و يـکـپـارچـگـي          
مبارزات عموم مردم بـود. و بـنـد           
ديگرش محکوم کـردن تـالـشـهـاي          
دولت و خانه کارگر براي تـحـمـيـل       
تشکـلـهـاي فـرمـايشـي بـر طـبـقـه                 
کارگر ايـران نـظـيـر انـجـمـن هـاي                 
صنفي و اتحاديه هاي دست ساز و   
غــيــره در مــحــيــط هــاي کــار و                
فراخـوان بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
مستقل کارگري و پـايـان دادن بـه          
هر گونه ممنوعيت و مـحـدوديـتـي     
در ايجاد اين تشکلها بدون دخالت 

 دولت و کارفرمايان بود.  
برابري کامل زن و مـرد، حـق           
تشکل، حق تـجـمـع، آزادي بـيـان،          
آزادي بي قيد و شـرط اعـتـصـاب،         
اعتراض، راهـپـيـمـايـي، انـديشـه،            
احــزاب و مــطـــبــوعــات، لــغـــو               
مــجــازات اعــدام، رفــع هــر گــونــه          
تبعيض از کارگران مهاجر افغـانـي   
و ساير مـلـيـتـهـا و تـوقـف اخـراج               
آنها، آزادي همه کارگران زندانـي و    
زندانيان سياسي ، دفاع از حـقـوق       
کودکان، بـازنشـسـتـگـان و ديـگـر              
مطالبات رفاهي از جمله بـنـدهـاي    

 ديگر اين قطعنامه بودند.   
بدين ترتيب قـطـعـنـامـه هـاي           
مشترک اول مه پالتفرم مـبـارزاتـي    
صف آزاديخواهي و انسانـيـت بـود      
که ميتواند سـرآغـاز يـک جـنـبـش             
مطالباتي وسيع اجـتـمـاعـي بـراي          

 کل جامعه باشد.  
انتـرنـاسـيـونـال: واکـنـش رژيـم در                

 مقابل کارگران چه بود؟
شهال دانشفر: هـمـانـطـورکـه اشـاره         
مختصري کـردم، اعـتـراضـات هـر          
روز کارگران، تجمعات اعـتـراضـي      
هزاران نفره معلمـان و تـداوم آن و           
فضاي ملتهب سـيـاسـي جـامـعـه،           
حکومت اسالمي را از فـرارسـيـدن      
روز جـهـانـي کـارگـرو بـه خـيـابــان                  
آمدن صـف مـعـتـرض کـارگـران و             
مردم به وحشت انـداخـتـه بـود. از            
ــمــهــوري اســالمــي بــا                ــنــرو ج اي
تمهيدات بسـيـاري بـه مـقـابلـه بـا              
برگزاري اين روز برخاست. احضـار     
ها شدت گرفت. دو سه روز مـانـده      
به روز جهانـي کـارگـر تـعـدادي از            
فعالين و رهبران کارگري هـمـچـون    
مــحــمــود صــالــحــي، عــثــمــان               
اسماعيلي، داود رضوي، ابـراهـيـم      

مــددي، پــدرام نصــرالــلــهــي و ...            
دستگير شدند. در روز قـبـل از آن         
نيز با بسياري از فعاليـن کـارگـري      
تـمــاس گــرفــتـه شــد و آنــهـا را از                
برگزاري روز جهاني کارگـر بـرحـذر      
داشتند. در عين حـال و در کـنـار           
اين سرکوبها حکومت اسالمي  بـا  
کـمـک خـانـه کـارگـر و ايـادي اش                  
هفـتـه کـارگـر را رديـف کـردنـد و                  
برنـامـه هـاي ايـن هـفـتـه بـعـد از                    
تشريفات اوليه رفتـن بـه سـر قـبـر            
خميني و ديـدار بـا خـامـنـه اي و                
لبيک گفتن به اقتصاد مقاومتي و   
ســيــاســت ريــاضــت اقــتــصــادي             
حکومت و غيره، بـه راهـپـيـمـايـي           

ارديـبـهـشـت        ١١مهندسـي شـده،       
ختم ميشد. شروع اين راهپيـمـايـي     
از خانه کارگر در خيابان ابوريحـان  
و ختم آن بـه نـمـاز جـمـعـه تـهـران                 

 طراحي شده بودند.  
در هر حال جدال اصلي بـر سـر       
ــن                 ــارگــر را در اي ــي ک روز جــهــان
راهپـيـمـايـي کـه دولـت از طـريـق                 
ايادي اش خانه کارگر و دارو دسته 
ــي کــرده              ــرا  کــارگــردان هــايــش آن
بودند، ديديم. در اين روز کـارگـران    
با شعار نه قـومـيـت، نـه مـلـيـت،              
انسانيت، قـومـيـت نـه، انسـانـيـت            
آري و شعار معيشت مـنـزلـت حـق       
مسلم مـاسـت، جـواب شـعـارهـاي           
فاشيستـي حـکـومـت اسـالمـي را             
دادند. بـا هـو کـردن مـحـجـوب و                
ناتمام گذاشـتـن سـخـنـرانـي اش و             
ــم                  ــت ــه خ ــا ب ــه ــردن آن ــور ک مــجــب
نيمساعت زودتر بـرنـامـه هـايشـان        
دادنــد. بــطــوريــکــه درســت وقــتــي         
محجوب سخنانش را با تشـکـر از     
روحاني و هـيـات مـذاکـره کـنـنـده            
شروع کرد، هو شد و مـجـبـور شـد         
سر و ته بحث را هم بـيـاورد و ايـن        
را در ويدئو هاي منتشر شـده شـان     
نيز ميشود ديـد. ايـنـان از شـدت              
هراسشان از سيل عظيم جمـعـيـتـي     
که بـه خـيـابـان آمـده بـود، حـتـي                   
ــي             مــجــبــور شــدنــد کــه ســخــنــران
هايشـان را در سـه ضـلـع مـيـدان                 
فلسطين، جداگانه انـجـام دهـنـد و         
ختم برنامه را فوري اعالم کنند تـا  
کنترل اوضاع از دسـتـشـان خـارج           

 نشود.  
بدين ترتيب کارگران بـا رفـتـن      
به استقبال اول مه و مراسـم هشـت     
ارديبهشت، و يا مراسم سنديـکـاي   
شرکت واحد در پايانه آزادي و کـال    
جنب و جوشي گستـرده اي کـه بـر          
سر برگزاري اين روز داشتـنـد و بـا        
تبديل کردن راهـپـيـمـايـي دولـتـي            

مهندسي شده خانه کارگري هـا بـه     
صحنه اعـتـراضـشـان، و نـيـز  بـا                  
قطعنـامـه هـاي مشـتـرک و ابـراز                
وجــود مــتــحــد شــان در بــرابــر                  
ــه               ــان ــدات حــکــومــت و خ ــي ــه ــم ت
ــادنــد و صــداي               ــارگــرش ايســت ک
آزاديخواهي و برابري طلبي را سـر      

 دادند.  
انترناسيونال: خانه هـاي کـارگـر و         

 حاميان آن چه نقشي بازي کردند؟
شهال دانشفر: نـقـش خـانـه کـارگـر            
همراهي با دولت در برپايي هـفـتـه      
دولت بـراي قـبـضـه کـردن فضـاي               
اعتراضي اين روز بود. نقش خـانـه      
کارگر آوردن شعـارهـايـي در دفـاع         
از دولت روحاني و توافقات هسـتـه   
اي لوزان بـود، و ارزش مصـرفـش          
براي آنها برپايي نمايش تبليغـاتـي   
رو به رسانه هاي غرب بـود. نـقـش       
خانه کارگر تالش براي ايجاد نفـاق  
در صفوف کارگران بـا جـلـو آوردن        
شعارهاي ارتجاعي و فـاشـيـسـتـي        
ــز                 ــي ــغــان و ن ــران اف ــارگ ــه ک ــي عــل
فراخواندن کـارگـران بـه انـتـظـار و             
بيعـت بـا اقـتـصـاد مـقـاومـتـي و                  
سياست رياضت اقـتـصـادي دولـت       
بـود. و کــارگـران بـا بـيــان قــاطــع                
خواستهايشان، و بـا هـو کـردنـهـا              
اين بي آبرويان را عـقـب زدنـد. تـا          
ــد و                 ــان آمــدن ــکــه خــود آن ــي جــائ
شکستـشـان را بـا گـفـتـن ايـنـکـه                  
ــوده، اذعــان              ــاه ب ــب ــت ــارشــان اش ک
کردنـد. در اول مـه امسـال خـانـه                 
کارگر بيش از هـر وقـت بـي آبـرو               

 شد.  
انترناسيونال: تشکلـهـاي کـارگـري        
به خانه کارگر و عوامـل رژيـم چـه        

 پاسخي دادند؟
شهال دانشفر: خانه کارگر تشکـلـي    
دولـت ســاخـتــه اســت. يــک بــازوي            
سرکوب حکومت در محيـط هـاي     
کـــارگـــري اســـت و يـــک تـــالش               
هميشگي آن ايجاد نفاق و تـفـرقـه        
در صفوف کـارگـران، تـرمـز کـردن          
ــا              ــت ــاي ــه ــران و ن ــارگ ــارزات ک مــب
کشاندن آن به چهارچوبه هاي نـظـام   
و  قانون کار اسالمـي بـوده اسـت.        
ضديت بـا کـارگـر جـوهـر وجـودي             
آنست. در اول مه امسال نيـز بـراي      
ايفاي اين نقش کثيف و ارتـجـاعـي    
اش ســنــگ تــمــام گــذاشــت. امــا             
همانطور که اشاره کـردم کـارگـران        
در همان اول مه روز جهاني کـارگـر   
با هو کردن محجوب دبير آن و بـا      
برافراشتن شـعـارهـاي راديـکـال و            
انساني، جوابشـان را دادنـد. بـعـد            
نيز تشـکـلـي چـون اتـحـاديـه آزاد                

کارگران ايران در پـيـامـي پـرشـور            
خطاب به مردم شريف افـغـانسـتـان     
ــاي                 ــاره ــع ــود را از ش ــار خ ــزج ان
فاشيستي خانه کارگر و ايادي اش   
اعالم داشت وبا ارسال قـطـعـنـامـه        
ــن تشــکــل                   ــر اي ــه عــالوه ب اي ک

تشکـل ديـگـر       ٦کارگري، امضاي 
ــنــدي از آن                  را داشــت و اعــالم ب
قطعنامه که مسـتـقـيـمـا حـمـايـت           
خود را از کارگـران افـغـان و غـيـر            
ايراني اعالم کرده بود، همبستگـي  
خــود را بــا کــارگــران و مــردم                    
افغانستان اعـالم داشـت. در ايـن             
بند از قـطـعـنـامـه هـفـت تشـکـل                  
کارگري آمده اسـت: "مـا خـواهـان           
رفع هرگونه تبـعـيـض از کـارگـران          
مهاجر افغاني و ساير مليـتـهـا در      
ايران، توقف فـوري اخـراج آنـان و            
اعطاي حـقـوق شـهـرونـدي بـه ايـن              
دسته از هم طـبـقـه اي هـاي خـود              

 هستيم".
اين فشار ها بـر روي دولـت و           
ــود.            ــه کــارگــرش ســنــگــيــن ب خــان

 ١١بـــطـــوريـــکـــه روز بـــعـــد از               
ارديبهشت  صادقي مـعـاون دبـيـر         
خانـه کـارگـر از ايـنـکـه شـعـارهـا                  
"اشــتــبــاه " بــوده ســخــن گــفــت و                
محجوب از اينکه اين راهپيـمـايـي    
زير فشار کارگران برپا شـد، حـرف       
زد. بــديــن تــرتــيــب ايــنــان بــه                    
شکستشان اذعـان کـرده و بـازنـده           
اين روز جمهوري اسالمي و ايـادي    

 اش خانه کارگر بود.
در عين حال به نـظـر مـن يـک           
جــواب قــاطــع بــه  ســيــاســتــهــاي            
فاشيستي خانه کـارگـر و عـوامـل           
حکومتي، تـجـمـع اعـتـراضـي اي             

نفر از کـارگـران نـورد       ١٥٠بود که 
لوله صفا به نـمـايـنـدگـي از سـوي             
هزار کارگر ايـن کـارخـانـه و بـراي            

 ١٤پيگيري خواستهايشان در روز   
ارديبهشت برپا داشـتـنـد. در ايـن            
ــتـــراضـــي کـــارگـــران          حـــرکـــت اعـ
پالکاردي با شعار گرامي بـاد روز      
جهاني کـارگـر کـه در زيـر شـعـار                 

مـعـيـشـت، مـنــزلـت ،حـق مسـلــم               
ــد و در                  ــردن مــاســت را نصــب ک
اعتراضشان با شـعـار هـايـي چـون          
سرمايه دار حيا کن، مـمـلـکـت را         
رها کـن، پـاسـخ قـاطـعـي بـه ايـن                 

 مرتجعين ضد کارگر دادند.   
انترناسيونال: گستردگـي بـرگـزاري       
مراسم هاي اول مه در چه سـطـحـي    

 بود؟
شهال دانشفر: جنب و جوش بر سـر     
اول مه گسترده بود. جدا از برنامـه   
هشت ارديبـهـشـت، گـرامـيـداشـت          
روز جهاني کارگر در پايـانـه آزادي     
نيز گوشه ديگري از جدال کـارگـران   
بر سر برگزاري اين روز همبستـگـي   
جهاني بود. کـارگـران سـنـديـکـاي            

 ٩واحد در حـالـي ايـن روز را در                
ارديبهشت ماه گرامي داشتند کـه    
در روز قبلش دو تن از رهبران ايـن    
سنديـکـا داود رضـوي و ابـراهـيـم               
مددي بـازداشـت شـده بـود و ايـن              
کارگران وقتي که در صبح اين روز   
براي برگزاري مراسم خود با مـانـع     
روبرو شدند، در بعد از ظهر آنـروز،    
تجمع خود را بر پـا کـردنـد و يـک             
شعار آنـهـا آزادي فـوري ابـراهـيـم               

 مددي و داود رضوي بود.  
درکردستان نيز وضع بر همـيـن   
مـنــوال بــود. جــمــهــوري اســالمــي          
بويژه نيروي انتظامي بسـيـاري بـه        
سنندج آورده بـود و شـهـر کـامـال              
نظامي بـود. بـطـوريـکـه در شـهـر               
سنـنـدج بـطـور مشـخـص سـه بـار                 
کارگران عازم شدند که مراسمشـان  
را برگزار کنند و با سـد نـيـروهـاي         

 انتظامي رژيم روبرو شدند.  
کـارگـران خـبـار در سـنـنـدج،               

ــه             ســقــز و مــريــوان تــجــمــعــاتــي ب
مناسبت روز جهانـي کـارگـر بـرپـا          

 داشتند.
در دل ايـن جـنـب و جـوش بـه              
ــي کــارگــر            مــنــاســبــت روز جــهــان
ــول و                  ــز در دزف ــي ــي ن ــات ــع ــم ــج ت
انديمشک برگزار شد. در تبريـز هـم      
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 ۶۰۳ بخش اول اين نوشته در شـمـاره       ( 
 منتشر شد)

توافـقـات هسـتـه اي مـيـان حـکـومـت                  
يکي از مـهـم    ۵+۱ اسالمي و دولتهاي 

ترين رويدادهاي سياسي در ايـران و بـه         
اعــتــبــاري در ســطــح جــهــان در دوران             
حاضر است. در بخش قبل اين مـطـلـب       
به داليل پايه اي تن دادن رژيم اسـالمـي   
به اين سـازش و چـرخـش اسـتـراتـژيـک                
سياسي در سـيـاسـت خـارجـي اش در                

اشـاره شـد. در           ۵+۱ قبال کشـورهـاي     
ايــن بــخــش بــه تــاثــيــر ايــن تــغــيــيــر و               
تحوالت بر نيروهاي راست اپـوزيسـيـون      
پرداخته ميشود. اين نيروها چـگـونـه از      
اين توافقات احتمالي مـتـاثـر خـواهـنـد         
شد؟ رابـطـه آنـهـا بـا رژيـم اسـالمـي و                   
جامعه دستخوش چه تغييراتي خـواهـد     
شد؟ تاکيدات کـمـونـيـسـم کـارگـري در            
اين شرايط در قبـال ايـن نـيـروهـا کـدام             

 است؟    
از تعريف عمـومـي ايـن نـيـروهـا آغـاز              
ميکنيم. اپوزيسيون راسـت شـامـل دو         
جنبش اجتماعي ريشه اي و پـايـدار در       
جامعه است. جنبش ملي ـ اسـالمـي و        
جنبش ناسيوناليسم پرو غربي. ايـن دو       
جنبـش در کـنـار جـنـبـش کـمـونـيـسـم                    
کارگري آينده تحوالت سياسي جـامـعـه    

 را رقم خواهد زد.  
جنبش ملي ـ اسـالمـي و تـوافـقـات بـا             

 غرب
جنبش مـلـي ــ اسـالمـي يـک جـنـبـش                  
واقعي و گستـرده اسـت. بـخـش عـمـده              
ــدار               ــون ســازشــکــار و طــرف ــوزيســي اپ
حکومت اسالمي به اين جنبـش تـعـلـق       
دارد. ايـن يـک قـطـب سـيـاسـي عـقـب                     
مانده، ارتجاعي و بيـگـانـه بـا آزادي و           
حقوق مردم است. در برگيرنده طيفـهـاي    
مـتــفــاوت و مــحــافــل و ســازمــانــهــاي           
گوناگون است که عـلـيـرغـم کشـمـکـش          
هاي تاريخي مـولـفـه هـاي مشـتـرکـي              
مبناي هويتي اين جـريـانـات را شـکـل          
ميدهد. ايـن جـنـبـش بـورژوايـي شـرق                 
زدگان و اسالم زدگـان اسـت. جـنـبـشـي            
اسـت کـه در تــقـابـل بـا افـق غـربـي و                       
آمريکايي در جـامـعـه شـکـل گـرفـت.                
داراي تمايالت بعضا ضد اسـتـعـمـاري،     
اسالمي، سنتـي و غـرب گـريـز اسـت.              
کال شرقزده و اسالمزده است. فـرهـنـگ      
"خودي" و مدرن ستيزي از ارکان فـکـري   
اين جنبش است. از نـظـر سـازمـانـي و             
حزبي جريانات تـوده ايسـتـي و شـاخـه              

هاي متفاوت جبهه ملي دو قطب آن را     
تشکيل ميدهند. اين جنبش در کلـيـت    
خود پشت ائتالف ارتـجـاع خـمـيـنـي و           
بــازرگــان رفــت. بــخــشــا در حــکــومــت           
اسالمي شريک شدند و عليرغم تصفـيـه   
هاي بيشـمـار حـکـومـتـي کـمـاکـان در                
گوشه و کنار حکومت و خارج از آن بـه      
بقاي خود ادامه ميدهند. ايـن جـنـبـش        
ــر                      ــت ــر چ ــه زي ــرداد ب در دوران دوم خ
ارتجاعي خاتمي رفت و با تمام قـوا در      
کنار شکنجه گران و جالدان حکـومـتـي    
اي قرار گرفتند که بعضا خـودشـان نـيـز       
در زمره قربانيانشان بـودنـد. پـس از آن           
پراکنده و سـرشـکـسـتـه امـا هـمـچـنـان               
وقيحانه بـه حـمـايـت مشـروط خـود از               
بخشـي از حـاکـمـيـت اسـالمـي ادامـه                 
دادند. در دوران جنبش ارتجاعـي سـبـز       
چنين تـاريـخـي را تـکـرار کـردنـد. در                    
دوران روحـانـي بـاز طـيـف هـاي قـابـل                 
مالحظه اي از نيروهاي اين جـنـبـش بـه       

رفسـنـجـانـي و در          -گرد پرچم روحاني 
دفاع از اهداف اين جناح در تـقـابـل بـا           

 جناح راست حاکميت گرد آمدند.  
اين جنبش علـيـرغـم جـوهـر سـنـتـي و               
غرب گريزي خود امروز حـامـي ايـجـاد       
مناسبات "متعارف" مـيـان حـکـومـت          
اسالمي و آمريکا و غرب اسـت. غـرب      
ستيزي کـور کـه ويـژگـي جـنـاح راسـت                
حکـومـت اسـالمـي اسـت را بـه ضـرر                  
منافـع عـمـومـي حـکـومـت اسـالمـي                 
ميدانند. بر اين تصورند کـه هـر درجـه           
حاد شدن کشـمـکـش مـيـان حـکـومـت             
اســالمــي و آمــريــکــا و مــتــحــديــنــش           
ميتواند صدمـات جـدي بـه حـکـومـت             
اسالمي وارد مـيـکـنـد. ضـربـاتـي کـه                
ترکش هاي آن بـه ايـن جـريـانـات نـيـز                  
اصابت خواهد کرد. واقعيـت ايـن اسـت        
که ميدانند سرنوشت جـنـبـش و آيـنـده            
شان به سرنوشت حکومت اسالمي گـره    
خورده است. از ايـن رو در هـر بـزنـگـاه               
سياسي از کانال حمايـت از بـخـشـي از           
رژيم در خدمت مـنـافـع عـمـومـي کـل              
رژيم قرار گـرفـتـه انـد. ايـن دوران نـيـز                   

 چندان متفاوت نيست.  
اين نيروها خاطره دوران عروج جـنـبـش      
ارتجاعي دوم خـرداد را بـه يـاد دارنـد.             
ديده اند که چگونه هر سـازش و بـنـد و          
بستي ميان حـکـومـت اسـالمـي و يـا               
جــنــاحــي از حــکــومــت اســالمــي ايــن           
جريانات را به عنوان بلندگوي بي جـيـره   
مواجب بخشهايي از رژيـم در خـارج از         

کشور مطرح مـيـکـنـد و بـلـنـدگـوهـاي              
دولتي و جانبدار دولتي در اخـتـيـارشـان     
قرار ميگيرد. منفعت جنبشي شـان را       
در به سرانـجـام رسـيـدن ايـن تـوافـقـات               
ميدانند. از طرف ديگر، يک رکـن پـايـه       
اي و تــعــيــيــن کــنــنــده آيــنــده و بــقــاي              
حکومت اسالمي را در تـداوم بـهـبـود             
مناسبات حکومـت اسـالمـي و غـرب           
ميدانند. از ايـن رو بـا شـدت و حـدت                
بسيار ميکوشند که نـيـروي ارتـجـاعـي        
خود را براي بـه سـرانـجـام رسـيـدن ايـن              

 پروسه صرف کنند.
اين جنبش ارتجاعي در عـيـن حـال بـا           
تــمــام قــوا مــيــکــوشــد کــه تــوافــقــات             
احتمالي غرب و حکومـت اسـالمـي را        
به اهرمي براي به سازش کشاندن مـردم    
و رژيم اسالمي تبديل کند. تالشـي کـه      
از هــم اکــنــون شــدت گــرفــتــه اســت.                
سياست اساسي اين نيرو در ايـن راسـتـا      
بر اين استوار است که رژيـم تـغـيـيـرات          
روشن و مهمي را در دوره روحاني آغـاز    
کـرده اسـت. "بــه ايـن تـغــيـيـرات بـايــد                    
فرصت داد"! مردم در طـي پـروسـه اي              
چنانچه "صبور" باشند، به خـواسـتـهـاي       
خود خواهند رسيد. "اقـتـصـاد چـرخـش          
به گردش خواهد افتاد"! آيـنـده جـامـعـه          
در گرو سرانجام گرفـتـن ايـن تـغـيـيـر و              
تحوالت است. قرار دادن ايستگاهـهـاي    
تــوقــف در مــقــابــل حــرکــت مــردم در              
مقابله با حـکـومـت اسـالمـي تـالـشـي             
است که محور سياستهاي اين جـنـبـش      

 در قبال مردم خواهد بود.  
اين جنبش در عين حال به مقابلـه خـود     
با ساير جنبشها و نيروها و مشـخـصـا        
جــنــبــش کــمــونــيــســم کــارگــري شــدت          
بيشتري خواهـنـد بـخـشـيـد. و در ايـن                 
تقابل حداقل از کمکهاي غير مستقـيـم   
پروژه هـاي حـکـومـتـي در ايـن راسـتـا                 
برخوردار خواهند شد. مـخـالـفـت هـمـه          
جانبه با هرگونه تالش براي سـرنـگـونـي       
رژيم اسالمي، مقابله همه جانبه تـر بـا       
هر تـالش راديـکـال و کـمـونـيـسـتـي و                  
آزاديــخــواهــانــه در راس فــعــالــيــتــهــاي         
ارتجاعي نيـروهـاي ايـن جـنـبـش قـرار              

 خواهد گرفت.
 ناسيوناليسم پرو غرب

ناسيوناليـسـم مـحـافـظـه کـار طـرفـدار                
غرب قديمى تـريـن و ريشـه دار تـريـن                
سنت و جنبش سياسى در ايـران امـروز         
اســت، ارتــجــاعــى اســت، امــا کــهــنــه            
نيـسـت. ايـن جـنـبـش بـورژوازى ايـران                  

اسـت بـراى شــرکـت تـمـام و کـمـال در                    
سرمايه دارى جـهـانـى و دگـرگـون شـده             
جهان امـروز. ايـن جـنـبـشـى اسـت کـه                  
هژمونى اقتصادى، سياسى، فـرهـنـگـى     
و نظامى غرب را نـه فـقـط مـيـپـذيـرد،            
بـلـکـه هـويـت خــود مـيـدانـد. خـود را                     
نماينده اين قطب جهانى در ايران اعـالم    
ميکنـد. از نـظـر اقـتـصـادى ايـن يـک                    
جريان عميقا محـافـظـه کـار و مـدافـع             
ــاســى                    ــظــر ســي ــازار آزاد اســت. از ن ب
کوچکترين توهمى به ايجاد يک سـازش    
طبقاتى بر مـبـنـاى تـعـديـل ثـروت در                
جامعه ندارد و شديدا آنتى کـمـونـيـسـت      
و ضد کارگر اسـت. از نـظـر فـرهـنـگـى               
مدافع مدل جـوامـع غـربـى اسـت، امـا             
دقيقا منطبق بر الگوى ايـدئـولـوژيـکـى      
حــاکــم بــر غــرب در ايــن دوران، ابــدا                
روشنگر و مدرنـيـسـت نـيـسـت. بـلـکـه               
کامال خـواهـان بـقـاى نـقـش مـذهـب،                 
باورهـا و افـکـار و نـهـادهـاى سـنـتـى                    
بعنوان نيروهاى کمکى در حفظ اقـتـدار   
بــوروژايــى در بــرابــر طــبــقــه کــارگــر و              
سوسياليسم و کمونيـسـم کـارگـرى ايـن          
دوره است. اين جنبش با تشديد پـروسـه    
زوال جــمــهــورى اســالمــى بــخــشــهــاى          

 -مهمـى از اپـوزيسـيـون سـنـتـى مـلـى                 
اسالمى و مدافعان رژيم کـنـونـى را در          
تقابل با کمونيسم و کارگر بخـود جـذب     

 ميکند.  
يک رکن مـهـم پـيـشـروي ايـن جـنـبـش                  
اتکاء به دست راستي ترين و ارتجـاعـي   
ترين نيروهاي دولتي کشورهاي غـربـي،   
مشخصـا در آمـريـکـا و اروپـا اسـت.                  
هـمـواره در کـنـار ايـن نـيـروهـا ظـاهــر                    
ميشوند. در تالشـنـد تـا حـمـايـت ايـن               
جريانات از خود را به برگ مشـروعـيـت      
بخشيدن به خود بـه عـنـوان آلـتـرنـاتـيـو             
سياسي آينده ايران تـبـديـل کـنـنـد. تـز               
عمومي شان اين است که اگـر آمـريـکـا       
بخواهد آنها در قـدرت خـواهـنـد بـود.              
تحوالت و باال پائين اين جـريـانـات بـه         
درجات زيادي تحت تاثـيـر مـنـاسـبـات         
حکومت اسـالمـي و دول غـربـي قـرار                
دارد. هر زمان که دول غربي بـه بـنـد و           
بست با حـکـومـت اسـالمـي مـتـوسـل               
شدند اين جريانات نيز دچـار افسـردگـي      
سياسي و بي افقي شده اند. هر چند کـه     
بخشهاي دور انديش تر اين جـنـبـش در      
طي سـالـهـاي اخـيـر کـوشـيـده انـد کـه                   
سرنوشت مستقلي براي خود دست و پـا    
کنند و اين چنين در پس هـر مـعـاملـه         

اي دچار سرگيجه سياسي نشـونـد. امـا       
هر درجه نزديـکـي و "مـتـعـارف" شـدن               
حکومت اسـالمـي، ايـن جـريـانـات را                
دستخوش دگرگوني و تشتت مـيـکـنـد.     
هر چند که عوامل پايه اي تري مـبـنـاي    

 تحرک و تداوم اين جنبش است.  
بــه لــحــاظ ســيــاســي دو ســيــاســت در             
صفوف اين جريانات در قبال حـکـومـت    
اسالمي قطبي خواهد شـد. سـيـاسـتـي           
که به دنبال استحـالـه رژيـم اسـالمـي و            
تغييرات از بـاال اسـت. بـر ايـن تصـور                 
است که رژيم اسـالمـي در دراز مـدت            
ماحصل و ميوه تـغـيـيـر و تـحـوالت و             
"چرخش" به سوي غرب را نخواهد چـيـد     
و ناچارا حکومتي که در مـقـابـل غـرب       
عقب نشينـي کـنـد مـيـتـوانـد در پـس                 
پروسه هاي دروني که حاصـل کـودتـا و        
استحاله باشد، دگرگون شـود بـه دسـت          
نـيــروهــاي خــارج از حـکــومــت فــعــلــي            
بيفتد. و اينها خود را به ايـن تـحـوالت         
دلخوش ميکنند. سياست ديگر اتـکـاء    
به تـقـابـل نـظـامـي و در دسـتـور قـرار                    
گرفـتـن سـيـاسـت "رژيـم چـنـج" اسـت.                    
تــقــابــل ايــن دو ســيــاســت در صــفــوف            
جنبش ناسيوناليسم پرو غربي در عـيـن   
حال انـعـکـاس کشـمـکـشـهـاي درونـي                
هيات حاکمه آمريکا و مـتـحـديـن اش         

 است.  
اما اين نيروها هر تصـوري کـه داشـتـه           
باشـنـد، پـروژه شـان در قـبـال مـردم و                    
جــامــعــه کــمــرنــگ تــر خــواهــد شــد.              
جرياناتي که خـواهـان تشـديـد تـحـريـم              
هاي اقتصادي و خواهـان تـکـرار پـروژه         
عراق در ايران هستنـد، فـريـادشـان ايـن          
بود که بعد از عراق نـوبـت ايـران اسـت،         
در ايـن پـروسـه پـروژه شـان بـي تـرديـد                   

 آبروباخته تر خواهد شد.
در خاتمه: تغيير و تـحـوالت مـهـمـي         
در پيش است. کـمـونـيـسـم کـارگـري             
بايد براي مقابله با وضـعـيـت جـديـد          
بيش از هر دوره اي آمـاده تـر بـاشـد.           
کمونيسم کارگري ميتـوانـد بـيـش از         
هــر زمــان بــه نــمــايــنــده بــالمــنــازع            
خــواســت و آرزوهــاي ديــريــنــه مــردم          
تبديل شود. بايد با تمام قوا دست بـه     

 کار شد.  
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فـرصــت اســتــفـاده کـردنــد و آنــرا در              
محوطه فرمانـداري نصـب کـردنـد و           
مثل خاري در چشـم دشـمـنـان خـود            

 کردند.  
 

اما روي پالکاردهاي ديگري کـه    
در دست کارگـران بـود نـيـز جـمـالت             
مهمي نقش بسته بـود کـه هـر کـدام             
خواسته مهم و يا حقيـقـت تـلـخـي را          

 بيان ميکرد:  
"معيشت، مـنـزلـت حـق مسـلـم            
ماست". اين شعار معلـمـان در سـال          

 در مقابل مجلس اسالمي بود.   ۸۵ 
ــح                 ــطـ ــه سـ ــراض بـ ــتـ ــا اعـ "آيـ
معيشتمـان جـوابـش شـالق و زنـدان              
است" و ايـن اعـتـراضـي بـه احـکـام                   
شالق و زندان عليه رهبران و فعـالـيـن    
کارگري در سنندج و تهران تا بـافـق و     

چادرملو، و اهواز و تـبـريـز و ديـگـر            
 نقاط کشور بود.  

"نه به فالکت، نه به تورم" و "يـک         
درصد تامين، نودونه درصد گـرسـنـه      
گرسنه" و "ماليات بـر ارزش افـزوده،         
دزدي از ســفــره کــارگــران"، افشــاي             
جـوهــر و مــاهـيــت نــظــام ظــالــمــانــه            

 سرمايه داري بود.  
 

ــيــن کــارگــران             ــعــال رهــبــران و ف
سخنراني کردند و بـر خـواسـت هـاي           
بحق کارگران يعني خواست پـرداخـت     
فوري دستمزدهاي معوقه و پـرداخـت     
فوري بيمه کارگران تاکيد کردنـد امـا     
در عــيــن حــال تــاکــيــد کــردنــد کــه              

 ۷۱۲ کارگران در مقابل حداقل مـزد    
شورايعالي کـار نـبـايـد         هزار توماني

ــر اتــحــاد و                      ــد و ب ــايــن ــي ــاه ب ــوت ک
کارگران وخواست بـر حـق      همبستگي

کارگران براي ايجاد تشکـل کـارگـري      
در کارخانه تاکيد کردند. و  کـارگـران    

 شعار دادند:  
 کارگر، اتحاد انحاد

معيشت، مـنـزلـت، حـق مسـلـم           
 ماست

حقـوق مـعـوقـه، پـرداخـت بـايـد               
 گردد

 بيمه کارگر، پرداخت بايد گردد
 کارگر ميميرد، ذلت نمي پذيرد

سرمايه دار حيا کـن، مـمـلـکـتـو         
 رها کن

سرمايه دار حيا کن، کارگرو رهـا  
 کن  

 

اين مجموعه، از تشکيل مجمـع  
ــالکــارد اول مــه و                  ــا پ عــمــومــي ت
پالکاردهاي ديگر، سـخـنـرانـي هـا و          
شعارها و تصميم آخر آنها براي بحـث  
در مجمع عـمـومـي کـارخـانـه بـراي              
رفتن به مقابل مجلس و وزارت کـار،  
نشان ميدهد که چگونـه کـارگـران بـا         
آگاهي بر منافع خود و با سمـاجـت و     
شــجــاعــت و بــا اتــحــاد و بشــکــلــي            
سازمان يافته مبـارزه خـود را ارتـقـا           

ميدهند و راه مقابل کل طبقه کارگـر  
 در سراسر کشور ميگذارند.  

 

امــا در عــيــن حــال يــک نــقــطــه            
ضـعـف در کـل مـبـارزات کـارگــران               
کارخانه هاي لوله و نورد صفا و نـورد  
و پروفيل ساوه به چشم ميخـورد و آن      
عــدم حضــور هــمــســران و اعضــاي            
خانواده هاي کارگـران در تـجـمـعـات          
اعتراضي آنها اسـت. در ايـن مـورد             
نقش همسران کارگران دستگـيـر شـده      
در مــعـدن سـنــگ آهـن بـافــق بــايــد               
سرمشق کارگران لولـه و نـورد صـفـا           
قرار گيرد. حضور همسـران کـارگـران       
در تجمعات کارگران اين ظـرفـيـت را      
دارد کــه مــردم شــهــري را بــه گــرد                
کارگران متحد کند. مبارزه را بسيـار   
اجتماعي تر، قدرتمندتر و رسـانـه اي     
تر کند. به مبـارزه کـارگـران ابـعـادي           
بمراتب قدرتمنـدتـر بـدهـد و امـکـان             
سرکوب کارگران را به شـدت پـايـيـن         
بياورد. همسـران کـارگـران کـارخـانـه            
کنتورسازي ايران در شهرستان الـبـرز     

 ١٣ در اســتــان قــزويــن کــه در روز                
اسفند به درون کارخانه رفتـنـد تـا در        

تجمع کارگران کارخانه شرکت کننـد،  
نيز نمونه ديگري اسـت کـه بـايـد ارج           
گذاشته شود و به عـنـوان تـجـربـه اي          
گرانبها در هـمـه جـا و در کـارخـانـه               
هاي لـوـلـه و نـورد صـفـا و نـورد و                      

 پروفيل ساوه عملي شود.  
 

مبارزات کارگران لـوـلـه و نـورد           
ــهــا در مــقــابــل                صــفــا و تــجــمــع آن
فرمانداري شـهـرسـتـان سـاوه در روز            

ارديبهشت و در کنار آنها تـحـرک    ۱۴ 
ــال،                   ــه امسـ ــران در اول مـ ــارگـ کـ

 ۱۷ اعتراضات معلمان و بيانـيـه اي       
ماده اي تشکل هاي کـارگـري نشـان        
ميدهد که طبقه کارگر در ايـران گـام       
هاي بزرگي به جـلـو بـرداشـتـه اسـت.           
کارگران ايران کارگران ده سال و پـنـج       
سال قبل نيستند. جهش بزرگي کـرده     
انــد و مــيــرونــد تــا مــتــشــکــل تــر،              
قدرتمندتر، بـا مـطـالـبـات سـراسـري            
خود و با کـل نـيـروي خـود از جـملـه               
نزديکترين نيروي طبقاتي خود يعنـي  
همسران و اعضاي خـانـواده هـايشـان       

 به ميدان بيايند.  
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که شـهـر حـالـت نـظـامـي داشـت،               
فعالين کارگري و مـردم مـعـتـرض       
با نصب پالکاردهايي به مناسـبـت   
اين روز سعي کردند، روز جـهـانـي        
کارگر را گرامي بدارند. در مـيـان        
اين تجمعات ابتـکـار کـارگـران در         
دزفول قابل تـوجـه بـود و در ايـن               
شهر تعدادي از کارگران بيـکـار بـا      
شعار يا کار يا بيـمـه بـيـکـاري در          
مقابل شرکت شهيد رجايي تـجـمـع    
ــاد                 ــن شــعــار فــري ــا اي ــد و ب کــردن
اعتراض خود را به مـنـاسـبـت روز       

 جهاني کارگر سر دادند.  
همچنين زندانيان سـيـاسـي در      
زنداني رجايـي شـهـر روز جـهـانـي             
کارگر را گراميداشـتـنـد و بـه ايـن            
مناسبت بيانيـه دادنـد. زنـدانـيـان           
ســـيـــاســـي مـــهـــابـــاد و کـــانـــون           
نويسندگان نيز با بـيـانـيـه اي روز           

 جهاني کارگر را گراميداشتند.  
جا دارد که به سـهـم خـودم بـه           
هـــمــــه دســــت انــــد کــــاران و                  
سازماندهندگان ايـن اعـتـراضـات         
خسته نباشيد بگويم و دسـت تـک         

 تک شان را بگرمي ميفشارم
انترناسيونال: جمعـبـنـدي شـمـا از           
اول مه امسـال چـيـسـت؟ جـنـبـش            
کارگري چه موضوعاتي را بايد در   

 دستور کار خود قرار دهد؟
شهال دانشفر: اول مـه امسـال در            
ايران بطور واقعي ادامـه کشـاکـش      
وسيعتر و گستـرده تـري در مـيـان           
کارگران و کل جامـعـه بـود و ايـن           
خود را در شعارها، قطعنامه ها و   

 بيانيه ها به روشني نشان ميداد.
از نظر من اول ماه مـه امسـال     

 يک  
 اول ماه مه امسال بود.

اول مــه در عـيــن حــال بــطــور            
آشـــکـــار صـــحـــنـــه جـــدال صـــف           
آزاديخواهي و انسانيت از يکسو و 
صف ارتجاع حکومت اسـالمـي و       

 ايادي اش خانه کارگر بود.
اول مه با شکـوه بـود. امـا در           
عين حال نگاهي به ويژگي فضـاي    
سياسي امروز جامعه و شـرايـطـي        
که در آن قرار داريم ، نـگـاهـي بـه           
مبارازت سراسري هزاران معلم در   
سراسر کشور که فضاي شهـرهـا را     
تغيـيـر داده اسـت، الـبـتـه بـه مـا                   
ميگويد کـه هـمـه قـدرت و تـوان                
جنبش کارگري و فضاي اعتراضـي  
جامعه همين نبود که در ايـن روز        
شاهدش بوديم. به نظر من مـيـشـد     

قدرت بيشتري به خيابان ريخـت  با 
ــارگــر و                    ــه ک و کــل بســاط خــان
شعارهاي فاشيستي اش را در روز   

ارديبهشت از خـيـابـانـهـا پـاک          ١١
کرد. اگر همه کارگـران، اگـر هـمـه          
معلمان، اگر همه پـرسـتـاران، اگـر         

همه بازنشستگان، اگر دانشجويـان  
و اگر همـه بـخـش هـاي مـعـتـرض              
جامعه در اين روز  به خيابـان مـي     
آمدند. به نظر من امـروز جـامـعـه          
در چنين مکان و موقعـيـتـي قـرار       
گرفته اسـت و ايـن را تـجـمـعـات                  
هزاران نفره مـعـلـمـان و مـبـارزات           
گسترده هر روزه کارگران و تـبـديـل    
مقابل مجلس اسالمـي و مـراجـع        
دولتي  به محل تجمـعـات هـرروزه      

 کارگري دارد نشان ميدهد.  
ضمن اينکه همين اول مـه راه      
هاي پـيـشـروي را در مـقـابـل مـا                
گذاشته است. به نظر مـن اول مـه          
يک شروع اسـت. و هـمـانـطـور کـه              
جلوتر اشاره کردم اول مه ميتـوانـد   
ــنـــبـــش              ــراي يـــک جـ ــي بـ شـــروعـ
مــطــالــبــاتــي ســراســري بــاشــد کــه         
قطعنامه اول مه پالتفرمش باشـد.  
اين پـالتـفـرم را  بـدسـت گـيـريـم،                   

 دورش متحد شويم و جلو رويم.
به عبارت روشنتر قـطـعـنـامـه        
اول مه فقط مصرف اعالم مـوضـع   
در اين روز معين را نـدارد. بـلـکـه        
يک پالتفرم مبارزاتي براي عـرصـه     
هاي مختلـف مـبـارزه مـا بـر سـر               
خواستـهـاي سـراسـري مـان اسـت.              
بايد گرد آن جمع شد و پيگيـر ايـن     
خواستها شد. بويژه اينـکـه هـمـيـن         
امروز جنبشي اجـتـمـاعـي بـر سـر             
خـواسـت افـزايـش دسـتـمـزدهـا در               
جريان است. معلمان بـا قـدرت بـه         

ميدان آمده اند. و خواست افزايـش   
دستمزدها باال تر از خـط فـقـر کـه         
بندي از قطـعـنـامـه اسـت، اکـنـون            
ــع و                  ــي ــي وس ــت ــه خــواس ــر ب ــگ دي
اجتماعي تبديل شـده اسـت. بـايـد          
صف متحدي از مبارزه بر سر ايـن    
خواست شکـل داد. بـيـانـيـه هـاي              
جمعي داد و حـول آن اعـتـراض و              

 مبارزه به راه انداخت.  
آزادي کـــارگـــران زنـــدانـــي و           
زندانيان سـيـاسـي و لـغـو احـکـام                
صــادر شــده زنــدان بــراي رهــبــران           
کارگري از جمله احکام صادر شـده  
براي جعفر عـظـيـم زاده و جـمـيـل               
ــع              ــجــم مــحــمــدي کــه خــواســت ت
اعــتــراضــي کــارگــران در مــقــابــل         
مجلس در هشت ارديبـهـشـت نـيـز        
بود، همچنين  پايان دادن به فشـار  
و تهديد بر روي رهـبـران کـارگـري           
خواست فوري ديگري اسـت کـه در       
قــطــعــنــامــه اول مــاه مــه آمــده و            
اعـتــراضــي ســراســري بــر ســر ايــن           
ــا                 ــور مـ ــتـ ــوع را در دسـ ــوضـ مـ

 ميگذارد.
هــمــيــنــطــور جــمــع شــدن دور          
خـواسـت لـغــو مــجـازات اعـدام و              
اعتراض عليه اعدام ها بـه عـنـوان      
بــنــد ديــگــري از قــطــعــنــامــه روز           
جهاني کارگر و گـرفـتـن ايـن ابـزار          
سرکوب از دست جمهوري اسالمـي  
يکي ديگر از تاکيدات فـوري کـار       

 ماست.  

مساله ديـگـر پـاسـخ دادن بـه              
فراخوان قطعنامه به امر متشـکـل   
شدن و ايجاد تشکلهاي مستقل از   
دولت، خصوصا در مـحـيـط هـاي         

 کار است.  
و بـــاالخـــره ايـــنـــکـــه نـــقـــش           
ضدکارگري و تخريبي خانه کـارگـر   
و ايــادي اش را در روز جــهــانــي               
کارگر ديديم، کوتـاه کـردن  دسـت          
تشکلهاي دست ساز حکومـتـي از     
سر مبارزات کارگران و از مـحـيـط    
هاي کار يک رکن مهم قدرتـگـيـري    
مبارزات ما ست و بايد پيـگـيـرش    
باشيم. و اين هم خود بنـد ديـگـري       
از قطعنـامـه اول مـاه مـه امسـال              
ــه                  ــظــار اســت ک ــت ــژه ان ــوي ــود. ب ب
تبليغات فاشيستي و نفرت انـگـيـر    
اين مزدوارن در روز جهاني کـارگـر   
از سـوي تشـکـلـهـاي مـخـتـلـف و                  
رهـبــران  کـارگــري بــا بــيـشــتـريــن             

 انزجار و نفرت پاسخ گيرد.
و در خاتمه باز هم تـاکـيـدم بـر       
اتحاد کارگري اسـت. ظـاهـر شـدن          
تشکلها و رهبران کارگري در کنـار  
همديگر، عمـل مشـتـرک آنـهـا در            
عرصه هاي مختلف مبارزاتي يـک  
حلقه کليدي در جـنـبـش کـارگـري            

تشکل کارگري در اول مـه   ٧است. 
اين گام  اوليه را بـرداشـتـنـد. ولـي         

 بايد اين اتحاد گسترش يابد.
انترناسيونال: بـا تشـکـر از شـهـال             

 دانشفر.

 ۳ از صفحه  

۵ از صفحه   

 وی��J ه	� اول #+ ...  
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 مردم مبارز و آزاديخواه شهرهاي کردستان!
 

ـبـه       ـبـهـشـت        ۱۷ همانطورکه اطالع داريد روز پنجشـن اردي
ـنـاز                  مردم مبارز مهاباد در اعتـراض بـه کشـتـه شـدن فـري
خسرواني که در تالش براي فرار از تجاوز مامور حکومـت  
از طبقه چهارم هتل تارا به پايين پرتـاپ شـد، بـه خـيـابـان             
آمدند که با تيراندازي مزدوران حکـومـت مـواجـه شـدنـد.           
مردم خشمگين مهاباد بعد از تجمع و تظاهرات به مـحـل     
ـفـر و                              ـن ـنـد، آنـجـا را بـه آتـش کشـيـدنـد و ت هتل تارا رفت
نارضايتي خود از جمهوري اسـالمـي و مـامـوران وزارت             
اطالعاتش را بنمايش گذاشتد. مردم مـهـابـاد بـعـد از بـه              
آتش کشيدن هتل تارا به يکي از مراکز اطالعاتي رژيم نيز 
ـتـه                     حمله کردند. بنا به اخباري که تـا ايـن لـحـظـه بـه کـمـي
کردستان حزب رسيده است در جريان تيرانـدازي مـامـوران      

 آدمکش اسالمي يک نفر کشته و سه نفر زخمي شده اند. 

نبايد بيش از اين اجازه داد چنين وقايع دلـخـراشـي تـکـرار          
شود. بنا به اخبار منتشر شده، مـردم شـهـرهـاي مـريـوان،            

 ۱۸ بوکان، شنو و پيرانشهر اعالم کرده اند که روز جـمـعـه        
ارديبهشت در حمايت از مردم مهابـاد و در اعـتـراض بـه             
کشته شدن فريناز خسرواني دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي               

 خواهند زد. 
کميته کردستان حزب کمونيست کـارگـري از هـمـه مـردم              
شهرهاي کردستان مي خواهد با مردم مـهـابـاد، مـريـوان،        
بوکان، شنو و پيرانشهر همراه شده و خشم و تنفر خود را از   

 مزدوران و کل بساط سرکوب حکومت ابراز دارند. 

حضور گسترده شما مردم آزاديـخـواه و مـبـارز شـهـرهـاي              
کردستان در تجمعات اعتراضي و در محکوميت عوامـل  
حکومت اسالمي ميتواند اوباشان اسالمي را عقب زده تا 
بار ديگر به خود جرئت ندهند دست بـه تـجـاوز و جـنـايـت             

 بزنند.

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري
  ۹۴ ارديبهشت  ۱۷ 

 ۲۰۱۵ مه  ۷ 
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گزارشات رسيده به کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت        طبق 
ـا     کارگري جمعيت زيادي از مردم مهاباد به خيابان ريختند ت
ـاز        به جنايت مامور وزارت اطالعات که منجر به قتـل فـريـن
خسرواني شد اعتراض کنند. مردم خشمگين بعد از رسـيـدن   
به مقابل هتل تارا که فريناز خسرواني براي نـجـات خـود از          
دست مامور وزارت اطالعات رژيم از طبقه چـهـارم آن خـود        
را به پايين انداخت، اين هتل را به آتش کشـيـدنـد. اعـتـراض         
همچـنـان ادامـه دارد. مـزدوران حـکـومـت در وحشـت از                         
ـا                 گسترش اعتراض مردم مرتکب قـتـل ديـگـري شـدنـد و ب

 تيراندازي بسوي جمعيت يک جوان را به قتل رساندند.  
جمهوري اسالمي اکنون مرتکب دو جنايت شـده اسـت. هـم         
مسئول مرگ فريناز است و هم عامل سـرکـوب و بـه قـتـل              
رساندن يکي از تظاهرات کنندگان. کميته کـردسـتـان حـزب          
کمونيست کارگري جنايت نيروهاي انـتـظـامـي را مـحـکـوم            

ميکند و به مردم مبارز و آزاديخواه مهاباد درود ميـفـرسـتـد     
 و از اعتراض آنان قاطعانه حمايت ميکند. 

دولت که ميداند يکي از مزدورانش قصد تجاوز به فرينـاز را    
داشته و مسبـب قـتـل او شـده اسـت، بـراي جـلـوگـيـري از                         
آبروريزي بيشتر تالش ميکند روي مساله سرپوش بگذارد و   
مانع روشن شدن مساله شود. مردم بايد خود کميته حقيقـت   
يابي تشکيل بدهند و امر تحقيق درمورد مـرگ فـريـنـاز را           
بعهده بگيرند و گزارش دقيقي از اين اتفاق به مـردم بـدهـنـد.       
مزدور وزارت اطالعات و همدستان احتمالي اش و آمريـن و    
عاملين تيراندازي بطرف مردم بايد در يک دادگاه عـلـنـي بـه       

 محاکمه کشيده شوند.  
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري

 ۱۵ ۲۰ مه  ۷ ،  ۹۴ شهريور  ۱۷ 
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ـان                ـان حـزب، مـردم و جـوان بنا به  اخبار رسيده به کميته کردسـت
ـا صـبـح             شهر مهاباد از ديروز تا نيمه هاي شب و متعـاقـب آن ت
جمعه در خيابانها به اعتراضات خود ادامه دادند. فضـاي شـهـر         
مهاباد همچنان ملتهب است و مردم در خيابانها حضـور دارنـد.     
ـارا از           بنا به خبرهاي دريافتي بعد از به آتش کشيده شدن هـتـل ت
ـرانـدازي                  ـي ـر ت ـاد، در اث ـاب سوي مردم معترض و خشمگيـن مـه

ـه شـدن                 ـر و        ۱ نيروهاي سرکوب رژيم به سـوي مـردم، کشـت ـف ن
ـا                 ۱۵ زخمي شدن  نفر گزارش شده  که حـال دو تـن از زخـمـي ه

ـه              وخيم است. بنا به اين خبر يک خودرو نيـروهـاي مـزدور رژيـم ب
 آتش کشيده شده است.  

ـرانشـهـر،                 ـي ـنـدج، مـريـوان، پ در همين رابطه مردم شهرهاي سـن
ـراضـات خـود            شنو، بوکان و سقز اعالم کرده اند که تجمع و اعـت

ـه      ۱۸ را در روز جمعه  ارديبهشت، در حمايت از حرکت شـجـاعـان

مردم آزاده مهاباد و در محکوميت قتل فجيع فريناز خسـروانـي     
ـر و                ـف ـن ـانـي ت ـاب برگزار خواهند کرد و با حضور در تجمعـات خـي
ـه دم و                    ـي انزجار خود را عليه ماموران سرکـوب و تـجـاوز و عـل

 دستگاه جهل و جنايت اسالمي نشان خواهند داد.
ـه مـردم شـهـرهـاي                 ـارگـري ب کميته کردستان حزب کمونيست ک
ـز درود               مهاباد  سنندج، مريوان، پيرانشهر، شنـو، بـوکـان و سـق
ميفرستد و از تمامي مردم ديگر شهرهاي کردستان مـيـخـواهـد       
که به اين حرکت اعتراضي ملحق شوند و روز جمـعـه و روزهـاي        
ديگر نيز اعتراضات و تجمعات خـود را در صـفـي مـتـحـد و                   
ـا      يکپارچه عليه آدمکشان اسالمي در اشکال تجمع اعتراضـي ت

 اشکال ديگري همچون اعتصاب گسترش دهند.
 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ مه  ۸ ، ۹۴ ارديبهشت  ۱۸ 
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پريناز خسرواني دخـتـري کـارگـر در           
شهر مهاباد بود. او مهمـانـدار هـتـل        
  "تارا" در اين شهر بود. در پـي حـملـه       
يـک مــامــور اطــالعــاتــي کــه قصــد          
تجاوز به او را داشت و درب اتـاق را        
به روي او بسته بود، پريناز ناچار شـد  

ـيـن     از طبقه چهارم هتل خود را به پاي
پرتاب کند. متـاسـفـانـه پـرش او بـه              
پايين منجر به مرگ فوري اين دختـر  

 جوان گرديد.
ـتـه کـردسـتـان          طبق خبري که به کمـي

ـبـه          ۱۴ حزب رسيده است روز دوشـن
مـاه يـک مـامـور وزارت             ارديبهشت

اطالعات بـه قصـد بـازرسـي هـتـل                
"تارا" آمده بود. اما با هر ترفندي کـه     
بـوده درب اتــاق را بــه روي پـريــنــاز               
ميبندد و به قصد تجاوز به او نزديـک  
ـنـاز بـه            ميشود. در اين لحظـات پـري
دوستش و همکارش زنگ مـيـزنـد و      
تقاضاي کمک مـيـکـنـد. امـا طـبـق             
برنامه از قبل طراحي شده راه کـمـک       
ـنـاز      رساني به او ممکن نميشود. پـري
تنها راه نجات خود را پريدن از طبقـه  
چــهــارم مــيــدانــد و بــا ايــن عــمــل                
متاسفانه فـورا جـانـش را از دسـت               
ميدهد. گفته ميـشـود ايـن مـامـور           

امــاکــن        اطــالعــاتــي بــازرس اداره      
 مهاباد بوده است.

ـيـسـت            کميته کردستان حـزب کـمـون
کارگري ايران اين واقعه درد ناک را به 
ـيـت              ـنـاز تسـل خانواده و دوسـتـان پـري
ميگويد. ما ضمـن مـحـکـوم کـردن           
اين عمل جنايتکارانه مامور وزارت   

اطـالعــات از هــمــه مــردم مــهــابــاد           
 ميخواهيم که در 

ـنـد.      ـيـاي مقابل اين جانيان به ميدان ب
بايد ضمن اعتراض و تجمع خـواهـان   
دستگيري و مـحـاکـمـه ايـن جـانـي                
وزارت اطالعات رژيم و همدستان او   

  شد.
پريناز و پرينازها هر روز در مـعـرض   
تهديد و تجاوز مـامـوران حـکـومـت        
اسالمي هستند. پرينـاز اگـر تـن بـه            
تجاوز ميداد سنگسار ميشد و اگـر      
در دفاع از خودش اين مامور وزارت 
اطالعات را ميزد سرنوشت ريـحـانـه    
جباري در انتظارش بود و اعـدامـش     
ميکردند. او تنها راهـي کـه بـرايـش          
باقي مانده بود هـمـيـن بـود خـود را            
قرباني کند و اجازه نـدهـد مـامـوران         
خــدا بــه او تــجــاوز کــنــنــد. خــانــم                 
خسـروانــي مــرگ شــرافــتــمــنــدانــه را         
تــرجــيــح داد و حــقــارت و کــثــافــت             
ماموران وزارت اطـالعـات و رژيـم            
ـبـوت             اسالمي را يک بار ديـگـر بـه ث

  رساند.
مردم آزاده و معتـرض مـهـابـاد الزم         
است اين لمپنهاي اسالمي مـتـجـاوز    
را افسار بزنند. بايد به خيابان آمـد و      
اين جانيان اسالمي را بـه مـحـاکـمـه        

  کشيد.
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
   ١٣٩٤ ارديبهشت  ١٥ 

   ۲۰۱۵ مه  ۵ 
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بنا بـه فـراخـوان سـراسـري مـعـلـمـان                  
تجمعات هزاران نفره معلمان در صبح 

ارديــبــهــشــت در شــهــرهــاي         ۱۷ روز   
سنندج، مريوان، بانه، سقز، بـوکـان و       
همه شهرهاي کردستان در هماهنگـي  
با تجمعات گسترده معلمان در سراسر 
کشور برگزار و با حضـور در مـقـابـل           
ادارات آمـوزش و پــرورش دســت بــه            
تجمعات اعتراضي زدند. معلمـان در    
تجمعات اعتراضي خود با تاکـيـد بـر      

و  ۹۳ مطالبات خود که در اسفند ماه 
اعــالم نــمــوده بــودنــد،        ۹۴ فـرورديــن    

عالوه بر خواست افـزايـش دسـتـمـزد،          
خواهان آزادي هر چه سريعتر معلـمـان   
زنداني و لغو کليه احکام قضايي عليه 
فعالين صنفـي شـدنـد. مـعـلـمـان در               
تجمعات اعتراضي خود و در تاکيد و 
پافشاري بر طرح خـواسـتـهـايشـان در          
تجمعات ماههاي اخير خواهان آزادي 
تشکل، ايجاد تسـهـيـالت الزم بـراي           
تامين مسکن، استخدام معلمان حـق  
ـتــدريسـي، ارائــه بــيـمــه درمـانــي و              ال
تکميلي، اجراي قانون بـازنشـسـتـگـي      
پيش از مـوعـد و پـرداخـت سـريـع و               
ـيـه    کامل پاداش بازنشستگي، رفع کل
قوانين تبعيض آميز عليه زنان مـعـلـم    

مانند عائله مندي و بـهـبـود شـرايـط        
ــي در                 کــاري خــود و فضــاي انســان
مــدارس شــدنــد. تــجــمــع کــنــنــدگــان          

در نـظـر           همچنين به مـيـزان بـودجـه        
گرفته شده براي آموزش و پـرورش در      

 معترض هستند. ۹۴ سال 
در تجمعـات امـرز قـطـعـنـامـه هـاي               
انــجــمــن هــاي صــنــفــي  شــهــرهــا و             
استانهاي مختلف در ايـن تـجـمـعـات        
قراعت شد و با کف زدن و تاييد مواد 
ـبـال            ـق آن از جانب معلمـان مـورد اسـت
قرار گرفت. ابـعـاد وسـيـع تـجـمـعـات              
امــروز در ســراســر کشــور عــمــق و               
گسترش اين اعتـراضـات را يـک بـار           
ديگر به همگان نشان داد. شـعـارهـاي     
برجسته اين تجمعات از اين قرار بـود:  
ـقـر سـه       حقوق معلم يک ميليون خط ف
ـيـاقـت اسـتـعـفـا                   ميليون، وزيـر بـي ل
استعفا، پيشرفت جامعه در گـرو رفـاه     
حال معلم اسـت، مـا خـواهـان آزادي           
معلمان زنداني هستيم، مـا خـواهـان        
ـيـه       بسته شدن پرونده هاي امنيتي عـل

 فعالين صنفي هستيم و....  
در اين تجمعات عـالوه بـر مـعـلـمـان             
اقشــار ديــگــري از دانــش آمــوزان،              
معلمان اخـراجـي، کـارگـران و مـردم              

آزاديخواه حضور داشتند و معلمان را   
ـبـانـه هـمـراهـي           در اين حرکت حق طـل

 کردند. 
پالکارد قابل توجه ديگري که در ايـن      
ـيـن                تجمعات بـه چشـم مـيـخـورد چـن
است: ما معلمين اخـراجـي سـالـهـاي         

به بعد حمايت خود را از معلـمـان    ٥٩ 
 شاغل و بازنشسته اعالم ميکنيم.  

ـيـسـت              کميته کردسـتـان حـزب کـمـون
کارگري به تمامي مـعـلـمـان شـرکـت           
کننده و ديگر اقشار نـاراضـي در ايـن        
اجــتــمــاعــات درود مــيــفــرســتــد و از          
خــواســت هــاي بــحــق آنــان حــمــايــت           
ـلـف          ميکند. حمايت بخشهـاي مـخـت
مردم، خـانـواده هـاي دانـش آمـوزان،            
کارگران، پرستاران و بازنشستـگـان از     
خواستهاي معـلـمـان گـام بـزرگـي در             
جهت تحقق خواست و مطالبات همـه  
مزدبگيران است. همبستگي و اتحـاد   
معلـمـان در سـراسـر کشـور ضـامـن                
موفقيت و پيشروي براي دستيابـي بـه     

 مطالبات بحق معلمان مي باشد. 
 

ـيـسـت              کميته کردسـتـان حـزب کـمـون
 کارگري ايران

  ۹۴ ارديبهشت  ۱۷ 
 ۲۰۱۵ مه  ۷ 

 <=�9	ت ����دA و ه�اران �A�C #9!�	ن در ���ه	� 
�د��	ن 

 ا;��ا:	ت #9!�	ن در <��ان و �	ی� ���ه	 
ـبـهـشـت  طـبـق قـرار               روز هفدهم اردي
قبلي معلمان  دور اخير خـود و بـراي         
پيگيري خـواسـتـهـايشـان در سـراسـر              
کشور از جمله در شهرها و استـانـهـاي    
تهران، کردسـتـان، زنـجـان، دامـغـان،           
ـلـويـه و بـويـر            همدان، خراسان، کهگـي

ــه                     ــهــان و ... دســت ب احــمــد، اصــف
معمـان در     تجمعات اعتراضي زدند.  

ــابــل مــجــلــس و در                 تــهــران در مــق
شهرستانها در مقابل مراکز آموزش و 
پـرورش گـرد آمـدنــد.  مــعـلــمـان بــر                 
خواستهاي مهمي چون افزايش حقـوق  

ـقـر بـراي عـمــوم                      بـه بـاالتـر از خـط ف
فرهنگيان شاغل و بازنشسـتـه، آزادي     
و بازگشت به کـار مـعـلـمـان زنـدانـي،            

 آموزش رايگان و ... تاکيد کردند.
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روز جهاني کـارگـر در انـديـمـشـک بـا                
ـيـن کـارگـري و          ۵۰ حضور  نفر از فعال

اجتماعي در اين شهر برگـزار شـد. در        
اين مراسم ابتدا تاريخچـه روزجـهـانـي       
کارگر توسط مجري برنامه گفته شـد.    

سپس يکي از فعالين کارگـري ضـمـن      
تبريک اين روز بـه هـمـه کـارگـران بـه                 
بررسي وضعيت کارگران پرداخت و در   
ـيـه اي کـه حـول                 ـيـان انتها با خوانـدن ب

ها و مطالبات کـارگـران بـود،         خواسته
اين جلسه پـس از دوسـاعـت خـاتـمـه               

 يافت. 

 <��ان 
ـاره تـظـاهـرات                  گزارشـي از ايـران در ب

 امروز تهران
تظـاهـرات خـانـه کـارگـر را مـردم بـه                   
صحنه هايي پرشور از اعـتـراض خـود      
تــبــديــل کــردنــد. امــروز صــبــح بــراي           
بزرگداشت روز جهاني کارگر به هـمـراه     
همسرم به مقابل وزارت کار رفتم. خبر  
ـادي در مـيـدان              دادند که جمـعـيـت زي
ـارک                    فلسطيـن و جـمـعـيـتـي هـم در پ
پرديسان که معلمان فراخـوان داده انـد       
شکل گرفته است. ما هـم بـه مـيـدان            
فلسطين رفـتـيـم. مـا ديـر رسـيـدم و                   
مردمي که بودند گفتند کـه جـمـعـيـت        
پراکنده شده است و ايـنـکـه جـمـعـيـت          
معترض اجازه سخنراني به مـحـجـوب    

 را نداده اند.
ـانصـد          وقتي رسيدم جمعيتـي حـدود پ
نــفــري بــودنــد کــه شــعــار مــيــدادنــد             
"معيشت منزلت حق مسلم مـاسـت"،     
"ما گرسنه ايم، خط فقر سه ميليـون و     

هـزار     ٧١٢ حداقل مصوب دسـتـمـزد      

تومان" و "اعدام را بس کنيد". ما نـيـز     
ـا خـود            پالکاردي تهيه کرده بـوديـم و ب
برده بوديم که بر رويش نـوشـتـه بـوديـم          
"احکام زندان و شالق در حق کـارگـران      
را تمام کنيد"، "اعدام نـه"! سـه ربـعـي              
ـا ايـن         آنجا بوديم و شعار داديم و بعـد ب
جمعيت بطرف مجلس رفتيم. در آنجـا   

نـفـري مـيـشـد.           ٣٠٠ جمعيت حدود   
آنجا نيـز جـمـعـيـت مـعـتـرض شـعـار                 
ميدادند. از جمله شعارهـا، "کـارگـر ،          
معلم ، اتحاد، اتحاد"، "ما گرسنه ايـم،   
خط فقر سه ميليون ، دستمـزد کـارگـر      

هزار تومان". گارد ويژه و پلـيـس      ٧١٢ 
همه جا حضـور داشـت. در حـالـيـکـه              
شعار ميداديم يکي از تظاهر کنندگـان  
ـا دخـالـت مـردم از                       را گـرفـتـنـد کـه ب

 دستشان رها شد.
بدين ترتيب تظاهرات خانه کارگري ها 
را به صحنه اعتراض خودمان تـبـديـل      

 کرديم.
 تهران -جعفر 

در تظاهراتي که امروز بمناسـبـت روز     
جهاني کـارگـر بـرگـزار شـد کـارگـران                
خواستها و مطالبـات مسـتـقـل خـود          
ـايـد گـردد،       نظير کارگران زنداني آزاد ب
حق بيمه هـاي اجـتـمـاعـي را مـطـرح              
کردند و اعتراض خود به دستمزدهـاي  
چند برابر زير خط فقـر را بـه نـمـايـش            
گذاشتند. اين در حاليـسـت کـه خـانـه           
ـا در               ـادي شـان ب کارگر و عوامل و اي
دست داشتن شعارهاي فاشيسـتـي در     
ـا                     ـا کـارگـران افـغـانـي و ب مخالفـت ب
تعربـف و تـمـجـيـد از خـامـنـه اي و                     
روحاني مـذبـوحـانـه تـالش کـردنـد از              
ــران در                ــره کــارگ ــف حضــور هــزاران ن
اجتماعات امروز تهران به نفع خـود و      
ايجاد نفاق در مـيـان صـفـوف طـبـقـه            

 کارگر استفاده کنند.
ـاد بـود          فشار تظاهرکنندگان چـنـان زي
کــه ســخــنــرانــي پــايــانــي عــلــيــرضــا           
محجوب که با تشکر از خامنـه اي و      
روحاني شروع شد با واکنش کـارگـران     
ـامـه                 ناتمام ماند. از سـوي ديـگـر بـرن
ريــزي خــانــه کــارگــر بــراي کشــانــدن             
ـاکـام مـانـد و             کارگران به نماز جمعـه ن
جماعت خانه کـارگـر مـجـبـور شـدنـد            
راهپيـمـايـي روز کـارگـر را زودتـر از                 

 موعد مقرر پايان دهند.
طبق اخبار رسيده نيروهـاي امـنـيـتـي        
سرکوبگر جمهوري اسالمي از تـجـمـع    
انبوه کارگران جلوگيري مـي کـردنـد و        

 سعي مي کردند آنها را متفرق کنند.
کارگران يکساعت زودتر از آنچه خـانـه   
کارگر اعالم کرده بود يعني از سـاعـت   

هشت صبح با حضور سه هزار نفره در   
خيابان فلسطين مارش خود را شـروع    
کردند و هر لحظـه بـر شـمـار تـظـاهـر              
کنندگان افزوده مـيـشـد. کـارگـران از             
چندين شهر و کارخانجات مختلـف و    
ـا                     ـاران بـ ــتـ ــرس ـان و پ ــمـ ـل ــعـ ــز م ــي ن
شعارهايشـان بـه آنـجـا آمـده بـودنـد.                
مردم به طرف جلو در حرکت بـودنـد و     
نــيــروي انــتــظــامــي مــانــع گســتــرش         
تظـاهـرات کـارگـران و مـردم بـودنـد.                
ـا شـعـار نـيـروي              تظاهرات کنندگـان ب
انتظامي خجـالـت، خـجـالـت، تـالش           
داشتند به جلو حرکت کننـد و مسـيـر        
را باز کنند. تجـمـعـات در سـه ضـلـع              
ميدان فلسطين بود و نيروي انتظامـي  
مانع پيوستن اين تجمعات به هم بـود.  
بنا بر خبر ها جمعيت به بيـسـت هـزار      
نفر ميرسيد. خانـه کـارگـر جـمـهـوري            
اسالمي که خواب کشاندن راهپيمايي 
به نماز جمعه را در سر داشت، در برابـر  
صف هزاران نفره کارگران قرار گـرفـتـه      
بود. محجوب به عنوان سخنـران ايـن      
تجمعات با شروع تشکر از روحانـي و    
ـا هـو کـردن               مذاکره کنندگـان لـوزان ب
جــمــعــيــت روبــرو شــد و تــظــاهــرات            
کنندگان مانع سخنرانش اش شـدنـد.       
سرانجام خانه کارگر که اوضاع را پـس    
ديــد در ســاعــت يــکــربــع بــه دوازده               
تظاهرات را خاتمـه شـده اعـالم کـرد.           
اما همچنان جمعيتي چند هـزار نـفـره        
در خيابان فلسطين اطـراف هسـتـنـد.         
نيروي انتظامي نيز همه جا پـر اسـت.       
ـا شـعـار               کارگران و مـردم مـعـتـرض ب

ـايـد پـر         فاصله خط فقر با دستمزدها ب
شود، به ميدان آمدند، شـعـار کـارگـر         
زنداني آزاد بايد گردد، زنداني سياسـي  
ــد، از                    ــد گــردد را ســر دادن ــاي آزاد ب
خواستهـاي خـود و حـق بـيـمـه هـاي                  
اجتماعـي سـخـن گـفـتـنـد، در بـرابـر                  
ـاشـيـسـتـي خـانـه کـارگـر                 شعارهاي ف
حمايت خود را از کارگران افغانستانـي  
اعالم داشتند و به اين ترتيب بار ديگر 
ــد.                 ــهــا را از آن خــود کــردن  خــيــابــان
تالشهاي مـذبـوحـانـه مـزدوران خـانـه            
کارگر و ممانعت نيروهاي سـرکـوبـگـر     
نتوانست امروز از خودنمايي کـارگـران   
و سنگيني فشار و خواستهـاي بـرحـق      

 آنها جلوگيري کند. 
مه با تـجـمـع در         ۸ کارگران امسال از 

مقابل مجلس به استقبال روز جهـانـي   
کارگر رفتند و با انتشار قطعنـامـه اي     
که خواستهاي انساني همه مردم ايـران  
نظير افزايش دستمزد، بيمه بـيـکـاري،    
لـــغـــو اعـــدام و پـــايـــان دادن بـــه                    
ـان و          دستگيرهاي، رفع تبعيـض از زن
کارگران افغان ساکن ايـران و غـيـره را          
بيان مي کند عزم و اراده خود را بـراي    
تــغــيــيــر وضــع مــوجــود بــه نــمــايــش           
گذاشتند. جـمـهـوري اسـالمـي نـمـي               
تواند اين عزم و اراده را با دسـتـگـيـري     

 هاي اخير در هم بشکند.
آنچه خصلت نمـاي اول مـه امسـال و            
روزها و هفته هاي قـبـل از آن اسـت،            
تحرک گسترده کارگران و مـعـلـمـان و           
اتحاد عميـق تـر در صـفـوف طـبـقـه                

 کارگر در سراسر کشور است.  

 �)Sی)� 76	ر و ,�ا���	� #��?& 
	ر��ان 
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ـا سـه               تجمع از ساعت هشـت صـبـح ب
هزار نفر در خيابان فلسطين شروع شـد    
و هر لحظه بر شمار تظـاهـر کـنـنـدگـان         
افزوده شد و تعداد آنها بـه هـزاران نـفـر           
ــجــات               ــران از کــارخــان رســيــد. کــارگ
ـا          مختلف و نيز معلمان و پـرسـتـاران ب
شعارهـايشـان بـه آنـجـا آمـده بـودنـد.                  
ـلـف بـراي            همچنين از شهرهـاي مـخـت
شرکت در ايـن تـجـمـع اعـتـراضـي بـه               
تهران آمده بودند. مردم به طـرف جـلـو         
در حرکت بودنـد و نـيـروي انـتـظـامـي              
مانع گستـرش تـظـاهـرات کـارگـران و             
مردم بود. تظاهرات کنندگان با شـعـار      
نيروي انتظامـي خـجـالـت، خـجـالـت،            
تالش داشتند به جلو حرکـت کـنـنـد و         
مسير را باز کنند. تـجـمـعـات در سـه             
ضلع ميدان فلـسـطـيـن بـود و نـيـروي              
انتظامي مانع پيوستن اين تـجـمـعـات       
به هم بود. بنا بر خبر هـا جـمـعـيـت بـه           

 بيست هزار نفر ميرسيد.  
خانه کـارگـر جـمـهـوري اسـالمـي کـه                 
خواب کشاندن راهـپـيـمـايـي بـه نـمـاز               
جمعه را در سر داشت، در بـرابـر صـف        
هزاران نفره کارگران قـرار گـرفـتـه بـود.            
مـحــجـوب بــه عــنــوان ســخــنـران ايــن            
تجمعات با شروع تشکر از روحـانـي و       
ـا هـو کـردن                مذاکره کننـدگـان لـوزان ب
جمعيت روبرو شد و تظاهرات کنندگان 
مانع سخنرانش اش شـدنـد. سـرانـجـام         
خانه کارگر که اوضاع را پـس ديـد در           

ساعت يکربع بـه دوازده تـظـاهـرات را           
خاتمه شده اعالم کرد. امـا هـمـچـنـان           
ـان                 ـاب جمعيتي چنـد هـزار نـفـره در خـي
ـاقـي مـانـدنـد. در                   فلسطـيـن اطـراف ب
حاليکه نيروي انتظامي نـيـز هـمـه جـا          
ـادي و              مستقر است. خانه کـارگـر و اي
عواملش بيشرمانه با طرح شـعـارهـاي    
فاشيستي عليه کارگران افـغـان سـعـي       
در ايجاد فضاي نفاق و تفرقه داشتند و   
مي خواستند خشم کارگران را به جـاي    
دولت و سرمايه داران متوجه کـارگـران     
افــغــان ســاکــن ايــران کــنــنــد. ايــن در              
حــالــيــســت کــه کــارگــران مــبــارز در             
قــطــعــنــامــه هــاي امســال اول مــه بــا            
صراحت اعالم کرده اند که "ما خواهـان   
رفع هرگونه تبعيض از کارگران مهاجـر  
افغاني و ساير مليتها در ايران، تـوقـف     
فــوري اخــراج آنــان و اعــطــاي حــقــوق            
شهروندي به اين دسته از هم طـبـقـه اي      

 هاي خود هستيم".
امسال جدال سنگيني بر سـر بـرگـزاري      
ـان اسـت.                 روز جهـانـي کـارگـر در جـري
کارگران از مدتي پيش با قطعنامه هـا    
و بيانيه هايشان و با تدارک تـجـمـعـات       
اعتراضي شان به استقبال اين روز رفته 
اند. امسـال بـيـش از هـر سـال صـف                    
ـاتـي کـارگـران، مـعـلـمـان،              متحد طبق

 ٩٩ پرستاران، بازنشستـگـان و صـف          
 درصدها را شاهديم.  

جدا از تهران در سنندج، سقز، مريـوان،  
کرمانشاه، تبريز، و شهرهاي خوزستـان  

شاهد تحرکات گسترده بـراي بـرگـزاري      
روز جــهــانــي کــارگــري بــوديــم. ايــن               
درحاليست که معلمان نيز به مناسبـت  
اين روز در تهران و در کـرمـانشـاه و در        
اهــواز دســت بــه تــجــمــع زده انــد. در                
مريوان به مناسبت روز جهاني کـارگـر     
مراسمي بر پا شد و قعطنامه مشـتـرک   
انجمن صنفي معلمان مريوان، انجـمـن   
صنفي کارگران خبازي هاي مـريـوان و     
سروآباد و انـجـمـن صـنـفـي کـارگـران                 
خبازي هاي سنندج و حـومـه خـوانـده           

 شد.
ـا قـطـعـنـامـه هـفـت                    صف کـارگـران ب
تشکل کارگري به مناسبت اول ماه مه 
و با خواستهاي برابري زن و مـرد، لـغـو      
ـارگـــران               ـازات اعــدام، آزادي کـ مــجـ
زنداني، افزايش دستمزدها در قـدم اول      
ـان و ديــگــر                      ـلــيــون تــومـ ســه مــيـ
خواستهاشان، پالتفرم مبارزاتي متحد 
خود را اعالم کرد. نـمـونـه ديـگـري از             
ـانـيـه هـا، قـطـعـنـامـه                    همين گـونـه بـي
مشترک سـه تشـکـل کـانـون صـنـفـي                 
معلمان، کارگران خـبـاز در مـريـوان و           

 سقز با خواستهايي مشابه است.
اول مــاه مــه بــا قــطــعــنــامــه هــا و                   
پالتـفـرمـهـاي مـبـارزاتـي کـارگـران و                
معلمان، در ادامه مـبـارزات گسـتـرده         
کارگران و معلمان در دو مـاهـه اخـيـر           
ميتواند يک نقطه عـطـفـي در اوضـاع           
ـاد         متحول سياسي امروز باشد. زنـده ب

 روز جهاني کارگر.
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صـبـح تـعـدادي از          ٩ امروز از ساعت 
جوانان بـيـکـار از دزفـول و شـوش و                

نـفـر      ٥٠ شوشتـر کـه تـعـدادشـان بـه               
ـابـل "شـرکـت شـهـيـد               ميرسيد در مـق
رجايي" در دزفـول (شـل سـابـق) بـه                   
مناسبت روز جهـانـي کـارگـر تـجـمـع            
کردند. معنترضين پالکاردي را که بـر   
روي آن نوشته شده بـود "روز جـهـانـي            
کارگر مبارک باد" بر در ورودي شرکت  
نصب کرده بودند. شعـارهـاي شـرکـت        
ـا بـيـمـه           کننده عبارت بود از "يا کار ي
بيکاري"، "کـار کـارايـن اسـت شـعـار               
بـيــکـار"، "کــارگـر کــارگـر حــمـايــتــت               

 ميکنيم". 
در اين مـراسـم يـکـي از کـارگـران در               
مورد ابعاد بيکاري در جامعه و سـي      
و شـــش ســـال وضـــع نـــابســـامـــان              
کــارگــرصــحــبــت کــرد و بــا اعــالم               
ـا مـبـارزات کـارگـران،               همبستـگـي ب
ـاع از مـعـيـشـتـشـان و               معلمان در دف
همچنين گـرامـيـداشـت روز جـهـانـي              
کارگر صحبت خود را خاتمه داد. ايـن     
اعتراض تا حدود دوازده ظـهـر ادامـه          
داشت. کارگران اعالم کرده اند کـه بـه        
اعتراضشان عليـه بـيـکـاري روزهـاي          
 يکشنبه هر هفته ادامه خواهند داد.  
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 ۹سنديکاي کارگران شرکت اتـوبـوس رانـي واحـد تـهـران در تـاريـخ                     
اردبيهشت اول ماه مه را با سر دادن شعار کارگـر زنـدانـي آزاد بـايـد            

  گزدد، و زنده باد روز جهاني کارگر، جشن گرفتند

 برگزاري مراسم روز جهاني کارگر توسط کارگران خبار سنندج
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روز جهاني کارگر در تورنتـو بـا شـکـوه وپـرشـور بـرگـزار                  <�ر��� :    
شد.حزب کمونيست کارگري ايران اينبار هم صـداي رسـاي کـارگـران            

  ايران در تورنتو، بود

 ��وژ ـ ا�!�: 

بمناسبت روز جهاني کارگر صدها تـن  
ـا     در کابل گرده هم آمدند و اين روز را ب
طرح خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات خـود                  
گرامي داشتند. شعار اصـلـي تـجـمـع           
کنندگان در ايـن گـردهـمـايـي کـار و                 
ـامسـاعـد     مقابله با بيکاري و شرايط ن

 و ناامن کار بود.
 ۱۲ بنا به آمار موجود در حال حاضـر    

ـلـيـون نـفـر واجـد شـرايـط کـار در                     مي
 ۶۰ کـنـنـد کـه            افغانستان زندگي مـي 

درصد آنها بيکارند. بنا بـه گـزارشـات       
حداقل حقوق در افغانستان پـنـج هـزار      
ـا ايـن درآمـد کسـي            افغاني است که ب

 نميتواند زندگي خود را اداره کند.
محمد سليم، يکي از کارگراني کـه در    
اين راهپيمايي شرکت کرده بود، گفت: 

خواهيم در کشور صلح بـرقـرار    "ما مي 
شــود. هــيــچ کــاري نــيــســت. هــمــه                
بيکارند. مخارج خـانـواده را نـداريـم.            
همه فقيريم. توان پرداخت کرايـه خـانـه       

را نــداريــم. شــانــزده نــفــر در خــانــواده             
هستيم و پـنـج هـزار افـغـانـي حـقـوق                 

گيرم. با اين پنج هزار افـغـانـي چـه         مي
 کنم؟"

قلنـدر رجـبـي، کـارگـر ديـگـر گـفـت:                  
"کلنگ ميزنـم، چـاه مـيـکـنـم. روزي               
دوصد افغاني ميدهـنـد. زن و فـرزنـد            
دارم. در سه ماه نتوانسـتـم پـنـج هـزار           
افغاني به دست بياورم. خـواسـتـم ايـن          
است که به ما کار بدهند. کـارگـران از      
صــبــح تــا ســاعــت پــنــج مــنــتــظــر               

ـا بـه            مانند، يکي نمي مي گويـد کـه آي
 روي." روي يا نمي کار مي

نبـود شـرايـط مـنـاسـب کـار و عـدم                   
مصونيت شغلي، از ديگر مشـکـالت     
ـا بـه              کارگران در افغانستـان اسـت. بـن

کارگـر در     ۱۱۴ خبر در چند سال اخير 
 ۵۶ محل کار خود کشته شـدهـانـد و        

کارگر هم هنگام رفتن بـه مـحـل کـار           
خــود از ســوي نــيــروهــاي طــالــبــان و            

 تروريست به قتل رسيده اند.

&*	
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اول مـاه    
	�	دا ـ و�/ـ�ور: 
مه روز جهاني کارگر در ونـکـوور   
بـــا حضـــور صـــدهـــا نـــفـــر بـــا               
راهپيمايي در خيابان و سخنراني 
هايي در ضرورت افزايش حـداقـل   
دستمزد برگزار شد. فعالين حزب  
نيز در ايـن حـرکـت کـه از سـوي                
شوراي کـارگـران شـهـر فـراخـوان             
داده شده بود, شـرکـت داشـتـنـد.           
مسعود ارژنگ يکي از سـخـنـران    
اين مراسم پر شور بود و از جملـه  
در بــاره مــبــارزات کــارگــران،               

مـعـلـمـان و پـرسـتـاران در ايـران                 
صحبت کرد و بـر آزادي رهـبـران          

کارگري زنداني در ايـران و هـمـه          
  زندانيان سياسي تاکيد گذارد!

ارديبهشت ماه، در  ۱۰ روز پنجشنبه 
گراميداشت اول ماه مه روز جـهـانـي        
کارگر مراسمي با حضور صـدهـا تـن      
از کارگران و فعالين کارگري در پـارک  

 "نالي" شهر سليمانيه برگزار گرديد.
کارگران مهاجر ايراني در کـردسـتـان        
عراق نيز بـا شـرکـت در مـراسـم روز              
جهاني کارگر در سليمانيه با در دست 
داشــتــن تصــاويــر فــعــاالن کــارگــري         
ــران، ضــمــن                ــازداشــت شــده در اي ب
محکوم کردن موج جـديـد سـرکـوب         

عليه کارگران و فـعـاالن کـارگـري در         
آستانه اول ماه مه، خواهان آزادي بـي  

 قيد و شرط آنان شدند.

  ��	��*���ار� #�ا�8 روز 
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 ۱۴ کارگران لوله و نورد صفا امـروز      
ارديــبــهــشــت در پــانــزدهــمــيــن روز           
ـپـرداخـتـن        اعتصاب در اعتراض به ن
حقوق آنها، مجمع عمومـي خـود را       
تشکيل دادند و تصميم بـه بـرگـزاري        
تجمع در مـقـابـل فـرمـانـداري سـاوه              
گرفتند و تصـمـيـم خـود را عـمـلـي                  
کردند. بر روي يکي از بنرهـا بـزرگـي       
که تـوسـط کـارگـران حـمـل مـيـشـد                

گرامي باد اول مـاه     ”نوشته شده بود: 
روز جـهـانـي کـارگـر و مـعـيـشـت و                  
منزلت، از طرف کارگران لوله و نـورد  

و  .”صفا و لوله و نورد پروفيل سـاوه   
روي پالکاردهاي بزرگ کارگـران ايـن     

کـارگـر   ”      شعارها به چشم ميخـورد:  
هزينه زندگي ” ،”کارگر اتحاد اتحاد

تــومــان حــداقــل مــزد         ۳۵۰۰۰۰۰ 
درصــد    ۱ ”،   ”تــومــان   ۷۱۲۰۰۰ 

درصـد گـرسـنـه          ۹۹ تامين تاميـن،    
معيـشـت مـنـزلـت حـق           ”،  ”گرسنه

  .”مسلم ماست
 

به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، 
کارگران لولـه و نـورد صـفـا بـعـد از                 
ـنـي بـر        تهديدات مديريت شرکت مـب
اخراج کارگران، بـه مـديـريـت اعـالم            
کردند که در صورت نپرداختن حقـوق  
هاي معوقه شان، در مقابل مجـلـس   

و وزارت کـار و فـرمـانـداري تـجـمـع              
خواهند کرد و اولين تـجـمـع خـود را         

کارگـر بـه      ۱۵۰ امروز برگزار کردند.  
کارگر اين  ۲۰۰۰ نمايندگي از طرف 
عصر امـروز در       ۴ شرکت در ساعت 

مقابـل فـرمـانـداري سـاوه دسـت بـه                
تـــجـــمـــع زدنـــد و شـــعـــار دادنـــد:              

مــعــيــشــت، مــنــزلــت حــق مســلــم        ”
حـقـوق کـارگـر پـرداخـت           ”، ”ماست

حقوق معوقه پرداخت ”، ”بايد گردد
بيمه کـارگـر پـرداخـت       ”، ”بايد گردد
سرمايه دار حيـا کـن،     ”، ”بايد گردد

  .”مملکتو رها کن
 

شعارها و پالکاردهاي کارگران لوله و 
نورد صفا، طبقاتي تـر از هـمـيـشـه،          
متحدکننده از هميشه و تعرضـي تـر     
از هميشه است و ميليونها کـارگـر و     
معلم و پرستار و بازنشسته در سراسر 
کشور را نمايندگي ميکند و بايـد بـه     
ـيـون هـا        ـل شعارها و خواست هاي مي

  نفر در سراسر کشور تبديل شود.
 

زنده باد کارگران لوله و نورد 
 صفا

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
مه  ۴، ۱۳۹۴ارديبهشت  ۱۴

۲۰۱۵ 
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ارديبهشـت خـانـواده دو         ١٤ روز 
نفر از فعالين کارگري دستگير شده در   
شهر سقز، محمود صالحي و عـثـمـان      

داديــاري    ٥ اســمــاعــيــلــي بــه شــعــبــه        
ـا              دادسراي انقالب سنـنـدج  رفـتـنـد ت
پيگير وضعيت عزيزان خود شوند. در    
ـا قـاضـي       جلسه اي که اين خانواده ها ب
اين شعبه داشتند، به آنها گفته شد کـه    

روزه صادر  ١٥ براي آنان قرار بازداشت 
 شده است.  

محمود صالحي از چـهـره هـاي          
سرشناس کارگري در شهر سـقـز اسـت      

ــه                      ــب ــن  ٨ کــه در عصــر روز ســه ش
ارديبهشت در پي حمله نيروهاي لباس 
شخصي به مـنـزل وي در شـهـر سـقـز               
بازداشت و بعد نيز به اداره اطـالعـات       

 شهر سنندج منتقل شد. 
 ١٣ همـچـنـيـن روز يـکـشـنـبـه                

ارديبهشت همسران  ابراهيم مـددي و      
داوود رضوي براي پيگيري وضـعـيـت      

ــعــال کــارگــري کــه در                    ــن دو ف  ٨ اي
ارديبهشت دستگـيـر شـده بـودنـد، بـه             
شعبه شـش دادسـراي اويـن (شـهـيـد                
مقدسي) مراجعه کردند، اما موفق به  
مالقات و حتي تماس تلفني با ايشـان  
نشدند و به آنها گفته شـد کـه ابـراهـيـم          
ـازداشـت               مددي و داوود رضـوي در ب
موقت هستند و معلوم نيست که آنهـا  

 تا کي در بازداشت خواهند ماند.  
در متن همين دستگيري هـا در      

ارديهبشت، دو روز مانده به روز  ٩ روز 
جهاني کارگر پدرام نصراللهـي (نـه بـه         
ز) از فعالين کـارگـري سـرشـنـاس در             
شهر سنندج و عضو کميته هماهنگي 
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي            

 کارگري، دستگير شد. 
جمهوري اسالمـي در هـراس از         
برگزاري روز جهاني کـارگـر، فشـار بـر         
روي رهبران و فعالين کارگري را شدت 
ـان را احضـار و از                  داد. بسيـاري از آن

شرکت در مراسم اول مه بـرحـذر کـرد،      
بــراي جــعــفــر عــظــيــم زاده و جــمــيــل            

 ٤٠ محمدي دو تن از رهبران طـومـار     
هزار امضا بـر سـر خـواسـت افـزايـش               

 ٦ دستمزدها احکام سـنـگـيـن زنـدان            
سال و سه سال و نيم  صادر کرد و بـعـد   
از هشت  ارديـبـهـشـت نـيـز دسـت بـه               

 دستگيري ها زد.
دستگير شدگان اول مه، محمـود  
صالحي، عثمان ابراهـيـمـي، ابـراهـيـم         
ـايـد آزاد           مددي و  داود رضوي فـورا ب
شوند. فشار و تهديد بر روي فعاليـن و     
ـايـد فـورا مـتـوقـف               رهبران کارگـري ب
شود. و احکام زندان جعفر عظـيـم زاده      

 و جميل محمدي بايد لغو شود.
هــمــه کــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان            

 سياسي بايد فورا آزاد شوند
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 

   ٥ ۱ ٢٠ مه   ٤ ، ١٣٩٤ ارديبهشت  ١٤ 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.c
om 
http://free-them-
now.com 
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