انترناسيونال
حزب کمونيست کارگری ايران
شماره

٩٥٦

يادداشتهای هفته
حمید تقوايی
* راه دفاع از کارگران ومعلمان زندانی
ایتصاب غذا نیست!
* ایران ،یربستان و "مشکل اینترنت"!
* "اخالل در امنیت"

صفحه ٧

گرانی ها و یک کاالی ارزان

اول مه امسال در ایران
امسال یکی از سیاسی ترین و پر تحرک ترین اول مه های چند دهه اخیر را پشت سر گذاشتیم .طبعب با به
به لحاظ شکل آکسیو ی آن ،بلکه به لحاظ تحرک سیاسی و گفتمان های معارزاتی و طعباباتبی ای کبه ببه
مناسعت این روز جاری شد .یک اتفاق مهم اول مه امسال ،قرار گرفتن دو جنعش اعتراضی مبهبم کبارگبران و
م لمان در کنار یکدیگر بود .بیا یه این اتحاد را ج فر عظیم زاده از چبهبره هبای شبنباخبتبه شبده کبارگبری و
اسماعیل ععدی از رهعران جنعش اعتراضی م لمان از ز دان داد د .بیا بیبه ای کبه خبواسبت مشبلبو آن لب بو
اتهامات تحت عنوان "اخالل در ظم ملی" بود .و م نی این خواست ،تاکید بر حق تشکل ،حبق اعبتب،باق ،حبق
تجمع ،و آزادیهای وسیع اجتماعی است .تاکید بر حاوقی پایه ایست که در جبمبهبوری اسبالمبی ،جبایبگباهبی
دارد و هر گو ه تالشی در جهت آ ها تحت عنوان اخالل در ظم امنیت ملی با ز دان و سرکوق مواجه مبیبشبود.
ب الوه اینکه این بیا یه کیفرخواستی علیه وض یت موجود و علیه فار و ریاضت اقت،ادی و برای داشبتبن یبک
ز دگی ا سا ی است .بیا یه ای که بیا گر اعتراض کل جام ه و در واقع پالتفرم معارزاتی اول مبه امسبال ببود.
بیا یه های که جوهر خواستهای مشترک دو قط نامه مهم امسال کارگران در اول ماه مه بود.

کیوان جاوید

صفحه ٩

سخنی با معلمان
درمورد بیانیه  ٧٥٣معلم در حمایت از
معلمان زندانی
شهال دانشفر

صفحه ٨

اطالییه حزب کمونیست کارگری ایران

سخنرانی محسن ابراهیمی در مراسم اول مه در تورنتو

با یاد گرامی شاهرخ زمانی و کورش بخشنده!

من هم سالم میکنم به همه شما و به سهم خودم اول مه روز جها ی کارگر را به همه کارگران ،به هبمبه آن
 ٦٦درصدی ها که یک لحظه از معارزه علیه یک در صد حاکم باز ایستاده ا د ،تعریک میگویم.
میدا یم که ج فر عظیم زاده و اسماعیل ععدی که به جرم دفبا از حبابوق کبارگبران در اسبارتبگباهبهبای
سرمایه داران اسالمی هستند و به اعت،اق غذای خشک دست زده ا د .اسبارتبگباهبهبایبی کبه تب بداد زیبادی
ف ال و رهعر کارگری دیگر هم سالهاست در آ ها به ز جیر کشیده شده ا د اما حتی از پشت میلبه هبای ز بدان
هم خواق را بر میلیادرهای حاکم حرام کرده ا د.

حضور فعال واحدهای حزب کمونیست کارگری در اول مه

صفحه ٦

؟

از ما میپرسند:

آیا بعد از شکست کمونیسم در چین
و شوروی و تبلیغاغاع یغ غیغم غد
کمونیستی رسانه ها کمونغیغسغم هغمغشغنغان شغانغ
موفقیت دارد؟

صفحه ٦

یلیه فقر

علی جوادی
اگر مورخ من،فی بلواهد تاریخ اعتراض کارگری و تاریخ سوسیالیسم در ایران را در ایبن دوره ببه بگبار
در آورد از مشاهده چند کته ت جب خواهد کرد .خواهد پرسید :چبرا کبارگبران عبلبیبرغبم مبعبارزات مبتب بدد و
گسترده خود کماکان اسیر سلت ترین شرایط فالکتعار اقت،ادی و سیاسی هستند؟ چبرا حبابوق صبدهبا هب ار
کارگر باید ماهها پرداخت شود؟ چرا حاوق و م ایای کارگر حتی یک چهارم خبط فبابر هبم بیبسبت؟ چبرا
قرارداد سفید در ماابل کارگر میگذرا د و کارگر اچار است برای اینکه بتوا د ز دگبی کبنبد باچبار ام بای
خود را زیر آن میگذارد؟ چرا دستم د واق ی کارگر در حال ول است؟ چگو ه است که این شرایبط ببرده وار را
به کارگران تحمیل کرده ا د؟
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اول مه امسال در ایران
حمایت گسترده از بیا یه ج فبر
عظیم زاده و اسماعیل عبعبدی از
سببوی تشببکببل هببای کببارگببری
چون یشکر هفبت تب،به ،کبمبیبتبه
هماهنگی برای کمک به ایبجباد
تشکل های کارگبری ،اتبحبادیبه
آزاد ک ببارگ ببران ای ببران ،ک ببم ببی ببت ببه
پیگیری برای ایجباد تشبکبلبهبای
کارگری ،کا ون مداف بان حبابوق
کارگر ،ا بجبمبن صبنبفبی ببرق و
فل کبار کبرمبا شباه ،سبنبدیبکبای
شببرکببت واحببد ،کببا ببون صببنببفببی
م لمان در شهرهبای اسبالمشبهبر،
بروجرد ،ز جان ،خبراسبان ،حبمبایبت
ج ببم ب ببی از پ ببرس ببت بباران ت ببه ببران و
م ببراک ب ی چ ببون ب بباز ش ببس ببت ببگ ببان
صنایع فل ی ،کبارگبران اخبراجبی
زاگرس قبروه ،کبارگبران اخبراجبی
پرریب سبنبنبدا ،کبارگبران لبولبه
های گاز خا گی سنبنبدا ،جبمبع
هایی کارگران ساختما ی تبهبران،
 ١٧ز دا ی سیاسی و ز بدا بیبا بی
که تحت عنوان غیر سبیباسبی در
ز دان رجایی شهبر بسبر مبیبعبر بد،
و ..هبمبه و هبمبه ببطبور واقب بی
تدارک سیباسبی گسبتبرده ببرای
روز جها ی کارگر بود.
همچبنبیبن ببه مبنباسبعبت روز
جها ی کارگر ،از کارخبا بجبات و
مراک کارگبری مبلبتبلب چبون
م دن چادرملبو ،کبفبش مبلبی و
بال ،و از سبوی کبارگبران پبرو ه
ای پارس جبنبوببی ،پبتبروشبیبمبی
های منطاه ماهشهر و بندر امبام،
ف الین کبارگبری در جبنبوق ،و
مبحبور تبهببران و کبرا ،شبو و
ا دیمبشبک ،کبارگبران از چبهبار
مرک کبارگبری در خبرم آبباد از
جمله از یلچال سازی ،پبارسبیبلبوم
خرم آباد ،سامان کباشبی ببروجبرد،
کارگران از فبر پبارس قب ویبن،
ب بباز ش ببس ببت ببگ ببان ل ببوازم خ ببا ببگ ببی
آزم ببای ببش ،ک ببارگ ببران اخ ببراج ببی
زاگ ببرس ق ببروه ،ج ببم ب ببی از ز ببان
کارمند شرکتهای دولتبی اسبتبان
کهکیبلبویبه و ببویبر احبمبد ،ز بان
کبارگبر کببارگباهبهبای خبیباطببی
شببمببال غببرق تببهببران و لببعببنببیببات

بیستون فبراخبوان هبایبی داده شبد
که در آ ها ضبمبن اعبتبراض ببر
ببردگبی کباری ،ببر دو خبواسببت
فوری اف ایش دستم دها و آزادی
کارگران ز دا ی تاکید شده بود.
یبک جبنبعبه سبیباسبی مبهبم
دی ببگ ببر روز ج ببه ببا ببی ک ببارگ ببر،
ق طنامه های آن از سوی تشکبل
ه ببای ک ببارگ ببری و ببه بباده ببای
اجتماعی دیبگبر ببود .امسبال ببه
مناسعت روز جبهبا بی کبارگبر دو
قط بنبامبه از سبوی تشبکبلبهبای
ملتل کارگری چبون اتبحبادیبه
آزادی کارگران ایران ،اتحادیه ببرق
و فببل ب کببار کببرمببا شبباه  ،کببا ببون
م بببداف ببب بببان ح بببا بببوق ک بببارگ بببر،
سندیکای یشکر و هبفبتبه تب،به،
سندیکای کارگران شرکبت واحبد
ات ببوب ببوس ببرا ببی ت ببه ببران و ح ببوم ببه،
سندیکای کارگران ساختمبا بی و
ببا ببا اس ببت ببان ال ببع ببرز ،ک ببم ببی ببت ببه
پببیببگببیببری ایببجبباد تشببکببل هببای
کارگری و کمیبتبه هبمباهبنبگبی
برای کمبک ببه ایبجباد تشبکبل
های کارگری داده شد .همچبیبن
قط نامه ها و ببیبا بیبه هبایبی از
سوی ز دا یان سیاسی در ز بدان و
از سوی تشبکبل هبا در عبرصبه
های دیگر مبعبارزات اجبتبمباعبی
چون کبا بون بویسبنبدگبان ایبران،
دای ز ان ایران ،جم یبت دفبا از
کودکان کار و خبیباببان ،ا بجبمبن
روز امه گاران آزاد تهران ١٧ ،فبر
از ز دا یان سیباسبی و ز بدا بیبا بی
که تحت عنوان غیر سبیباسبی در
ز دا ند ،و رهعران کبارگبری چبون
بهنام ابراهیم زاده منتشبر شبد کبه
در آ ها بر خواستهبای مشبتبرکبی
تاکید شده است.
خواستهبای مشبتبرکبی هبمبه
این قط نامه ها را ببه هبم پبیبو بد
م ببی ببده ببد .از ج ببم ببل ببه اع ببت ببراض
کارگران به سرکوبها و خبواسبت
ل و اتهامات تحت عبنبوان "اخبالل
در ظم ملی" و آزادی کبارگبران
ز دا ی و همه ز دا یان سیاسبی و
ی خواست اف ایش دستمب دهبا ببه
سه میلیون و پا ،بد هب ار تبومبان

است .خواستهای مهم دیبگبر ایبن
قط نامه ها برابری کبامبل زن و
مرد در تبمبام شب بون اقبتب،بادی،
سیاسی ،اجتماعی و فبرهبنبگبی،
ممنوعیت کار کودکان و داشبتبن
یک ز دگی ا سا بی ببرای آ بان،
حق شهرو دی برابر برای کبارگبران
مببه بباجببر و از ج ببمببل ببه مببه بباج ببران
اف ب ببا س ببت ببان ،ح ببا ببوق پ ببای ببه ای
باز شسبتبگبان و ..اسبت .در ایبن
قط نبامبه هبا کبارگبران ببر لب بو
مبجبازات اعببدام و داشببتبن یببک
ز دان ا سا ی تاکید کرد بد .ببدیبن
ت ببرت ببی ببب در اول م ببه امس ببال
کارگران با قط نامه هایشان بطبور
واق ی خواستهای کل جامب به را
مایندگی کرد د و کبیبفبرخبواسبت
خود را عبلبیبه سبرمبایبه داری و
بردگی کاری اعالم داشتند.
در بببرابببر چببنببیببن اب ب ببادی از
ت ببح ببرک ب ببرای ب ببرگ ب اری روز
ج ببه ببا ببی ک ببارگ ببر ،ج ببم ببه ببوری
اسالمی با هفته کبارگبر و ببا
بسبیبن بیببروی سبرکببوببگببر بببه
مااببلبه ببرخباسبت .تبحبت عبنبوان
روزهبایبی چبون بببیب بت ببا امببام،
بی ت با اقت،اد مااومتی و غبیبره
تال کرد بد ،ایبن روز را عبمبال
منکر شبو بد .و در بسبیباری از
شببهببرهببا ف ب ببالببی ببن کببارگببری را
اح ار ،تهدید و از ببرگب اری روز
جها ی کارگر برحذر داشتنبد .از
جمله در سنندا شری ساعد پنباه،
شیث اما ی ،یبدالبلبه صبمبدی از
اع ای اتحادیه آزادی کبارگبران
ایران و ف الین کارگری دیبگبر از
کمیته هماهنگی اح ار و تهبدیبد
شد د.
اما علیرغم همه این تمهیبدات
امس ببال ک ببارگ ببران در ای ببران ب ببا
تدارک سیباسبی وسبیبع خبود از
قعل از اول مه به استاعال ایبن روز
رفتند و پباسبخ هبمبه خب عبعبالت
ح ببببکبببببوم ببببت اس ببببالمبببببی و
س ببرک ببوب ببگ ببری ببه ببای ببش و اق ببت بب ،بباد
مااومتی ا را داد بد .اول مبه
امسال بیش از هرچی اعبالم عب م
راسخ کبارگبران ببرای پبیبگبیبری
خواستبهبا و اعبتبراضباتشبان ببود.
خواستهایی کبه امبروز به فبابط
بببنببدهببایببی از قببط ب ببنببامببه هببای
کارگبران اسبت ،ببلبکبه مبوضبو
کارزاری اجتماعی و معارزات هبر
روز کارگران در بیرون از ز بدان و
در ز دان است.
روز کارگر دولبتبی و خبا به
کارگری های رسوا
خا ه کارگریها بجای اول مبه
امروز  ٩٣آوریبل تبجبمب بی تبحبت

عنوان روز کارگر برگ ار کبرد بد.
این اولین تال حکومت اسالمبی
برای زدن زیر روزجبهبا بی کبارگبر
اول مه بود .جمهوری اسالمبی از
همان آغاز کار با اعالم ایبنبکبه
همه روز ،روز کارگر است ،تبال
داشت کال اول مه را خط بب بد .
اما زیر فشار جبنبعبش کبارگبری،
اگ یر شد د کبه از روز کبارگبر
حرف ب ند .و ببرای ایبنبکبه ایبن
روز را از مبحبتبوی طبعباباتبی و
تاریلی ا  ،جدا ساز د ،هر سبالبه
هفته کارگر را اعالم کرده و روز
من در آوردی  ٧٧اردیبهبعبشبت را
"روز کببارگ ببر" مببی ببلببوا ببن ببد .ام ببا
کببارگببران هببر سببال بببا تببحببرک
بیشتری به تبدارک روز جبهبا بی
کارگری میرو د .به مناسعت ایبن
روز قبط ب بنبامببه داده و هبمببراه بببا
ک ببارگ ببران در س ببراس ببر ج ببه ببان،
کیفرخواست خود را علیه تبوحبش
سرمایه داری اعبالم کبرده و ببر
خواستهبای فبوری خبود تباکبیبد
میگذار د .امسال تحرک ببر سبر
بببرگ ب اری روز جببهببا ببی کببارگببر
گسترده تر از هر سال بود.
امسال اول ماه مه روز جها بی
کارگر با  ٧١اردیعهشت م،بادف
شده است .و تشکلهای کارگبری
و تشکلهای ملتلب اجبتبمباعبی
چون کا بون بویسبنبدگبان ،بدای
آزادی ز ببان ،ا ببج ببم ببن ص ببن ببف ببی
روز امه گاران آزاد تهران و جبمبع
ه ببای ک ببارگ ببری از ش ببه ببره ببای
ملتل به مناسعت روز جبهبا بی
ک ببارگ ببر ب ببه ع ببن ببوان ی ببک روز
ب رگ اعتبراض عبلبیبه سبرمبایبه
داری و تمامبی م،باشبعبش پبیبام
داده و کیفرخواست خود را عبلبیبه
سرمایه داری حاکبم اعبالم کبرده
ا د.
مببراس ببم "روز ک ببارگ ببر" خ ببا ببه
کارگر جمهوری اسالمی ،ببد بعبال
هفته کارگر دولتی تحت عنباویبن
"کارگران ،امام و ا االق و تجبدیبد
میثاق ببا ببنبیبا بگبذار جبمبهبوری
اسالمی ،کار ،کارگبران ،اقبدام و
عمل و اقت،اد مااومتی ،ببرگب ار
شد و بی تی با اقت،اد ماباومبتبی
خامنه ای و ریباضبت اقبتب،بادی
جمهوری اسالمی بود .کبارگبران
و کل جام ه از جهنبم جبمبهبوری
اسالمی به ستوه آمده و در کمیبن
پایان دادن به جهنمی هستنبد کبه
ز دگی و م یشتشبان را هبر روزه
به تعاهی میعرد ،اینها کبارگبر را
به اقت،اد مااومتی و ببیب بت ببا
امام و ظام فرا میلوا ند.
خ ببا ببه ک ببارگ ببر ج ببم ببه ببوری

اسالمی دشمن کارگران و حبافب
حکومبت اسبت و ببه هبیبچبوجبه
رببطببی ببه کببارگببران ببدارد .ایببن
پادوهای حبکبومبتبی آتبش ببیبار
م ب ببرکببه بببرای چببال ببدن بببیببشببتببر
کارگران و پیاده کرده طبر هبای
ری بباض ببت اق ببت بب ،ببادی ج ببم ببه ببوری
اسالمی و اقت،اد مااومتی ولبی
فایه شان هستند .اینان درایبن روز
از جاهای ملتل یرو جمع کبرده
و به محل آورده بود د تا بویبهه ببه
د یا شان دهند که اوضا امبن و
امان است و در این اجتما ح بور
یروی ا تظامی بسیار مبحبسبوس
بببود .چببون جببمببهببوری اسببالمببی
تجربه سالبهبای گبذشبتبه را دارد
که کارگبران تبوا سبتبنبد ،مبراسبم
دولتی را بدست بگیر د و آن را ببه
صحنه اعتراض خود تعدیل کنبنبد
و از تکرار آن خ،وصا در اوضبا
پر التهاق سیاسبی امبروز وحشبت
داشتند.
جالبب ایبنبجباسبت کبه ایبلبنبا
سایت رسمی خا ه کارگر مدعبی
شده است که ه اران بفبر در ایبن
مراسم شبرکبت کبرده اسبت .امبا
گ ارشات دریبافبتبی حبکبایبت از
جم یت های پراکنده در محبل را
دارد .و این در حبالبیبسبت کبه در
سوی دیگر در خیباببان طبالبابا بی
کارگران شرکت واحد به مناسعبت
روز جها ی کارگر و با قط بنبامبه
ای ک ببه ام ببای  ١تش ببک ببل
کارگری دیگر ی در زیبر ببود
و ج ببوه ببر مشببت ببرک ببی بببا دی ببگ ببر
قط نامه های اول مبه را داشبت،
جمع شد د و بر خواسبتبهبایشبان پبا
فشرد د.
م ببح ببور س ببل ببن ببرا ببی ه ببا و
قط نامه " روز کبارگبر" دولبتبی
خا ه کارگبری هبا  ،دعبوت ببه
اقت،اد مباباومبتبی و تباکبیبد ببر
تولید ملی بود .بدین ترتیب خبا به
کبارگبری امسبال بیب در کبنببار
دولت تبدببیبر و امبیبدشبان و ببا
تاکید ببر ریباضبت اقبتب،بادی و
بی بت ببا جبمبهبوری اسبالمبی و
خمینی ،ضدیت آشکار خود را ببا
کارگران هر چه ببیبشبتبر آشبکبار
ساختند.
ببه گب ار شباهبدان عبیبنببی
خببا ببه کببارگببری هببا از وحشببت
اینکه معادا اوضا از کبنبتبرلشبان
خببارا شببود ،در م ب ببیببت ببیببروی
ا تظامبی سب بی کبرد بد بب بد از
تشریفات اولیبه فبورا ببر بامبه را
خاتمه دهند و از جملبه مبحبجبوق
دبیر کل خا ه کارگر ب د از پایبان
سلنا ش تحت عنوان ایبنبکبه زود

دوره دوم  -شماره ٩٥٦

اول مه امسال در ایران
پراکنده شویم تا وض بیبتبی پبیبش
یاید که سال دیگر توا یم باز هبم
راه،یمایی داشبتبه بباشبیبم ،تبال
کرد هبر چبه زودتبر جبمب بیبت را
پراکنده کند.
ببنبا ببر خببعبرهبای رسبیبده در
حالیکه تال دولبت و دارودسبتبه
های خا ه کبارگبر ایبن ببود کبه
شان دهند که اوضا امن است و
کبارگببران هببمببراه سببیبباسبت هببای
حکومتند ،در هبنبگبام ببرگشبت
ج بببم ببب بببی بببت ی بببک وا بببت ب بببا
بلندگوهایش به همراه بیست فبری
ش ار مرگ بر آمریکا مبیبداد بد.
بدین ترتیب مبراسبم "روز کبارگبر"
دولتی ها در عبیبن حبال صبحبنبه
دیبببگبببری از ببب اعبببهبببای درون
حکومتی بود.
سندیکای شرکبت واحبد ببه
استاعال روز جها ی کارگر رفت
روز یازده اردیعهبشبت تب بدادی
از کارگران سنبدیبکبای واحبد ببه
اسببتبباببعببال بببرگ ب اری مببراسببم روز
جها ی کارگر رفتند و در مبحبل
خیابان طالاا ی گرد آمبد بد و ببا
ش ارهای مستال خود و تباکبیبد
بر خواستهایشان ،ص خبود را از
مراسم دولتی خا ه کارگرهبا جبدا
کرد د .در ایبن مبراسبم کبارگبران
پ ببالک ببارده ببای ببی ب ببا ش ب بباره ببای
دس ببت ببم ب د ع ببادس ببه ح ببق مس ببل ببم
ماست ،کارگر ز بدا بی آزاد ببایبد
گردد ،سندیکا حق مسلم مباسبت
ه ببم ببراه داش ببت ببن ببد .ت ب ببدادی از
دا شجویان و م لمبان بیب در ایبن
تجمع شرکت کرده بود د .جم یبت
به صد فری میرسد که دقبایبابی
ب د مبامبوران پبلبیب امبنبیبت ببا
یور به جمب بیبت پبالکباردهبا از
آ ها گرفتبنبد و هبمبا بجبا حسبیبن
آذرگشب مب بلبم و ع بو کبا بون
دفا از حاوق کودک دستگیر و
راهببی اویببن شببد و دو ببفببر از
کارگران به اسبامبی سبیبد رسبول
طالب مابدم و باصبر مبحبرم زاده
دستگیر و در ون یروی ا تظبامبی
بازداشت شد د .که بب بد از اتبمبام
مراسم روز کارگر در خیابان هبای

اطراف آزاد شد د.
سندیکای شرکت واحد یکبی
از  ٥تش ببک ببل ببی اس ببت ک ببه ب ببه
مناسعت روز جها ی کارگر بیا یبه
داد ببد و بببر خببواسببتببهببایببی چببون
اف ایش دستم دهای ببه بباستبر از
 ٩میلیون و پبا ،بد هب ار تبومبان،
آزادی فوری کارگران ز بدا بی و
ز دا یان سیای و برابری زن و مبرد
در تمام عرصه هبای اجبتبمباعبی،
اقت،ادی ،سیاسی و فبرهبنبگبی
تاکید گذاشتند و به دستمب دهبای
زیر خط فار و سبیباسبت ریباضبت
اق ببببببت بببببب ،ببببببادی دول ببببببت و
سرکوبگریهایش و پبرو بده سبازی
برای کارگبران تبحبت عبنباویبنبی
چون اخالل در ظم ملی ،اعتبراض
کرد د.
مار اول مبه کبارگبران در
سنندا
روز  ٧١اردیعهشت کارگران و
مردم در مرک اصلی شبهبر و ببا
بلند کردن پالکاردهبای سبرخشبان
روز جهبا بی کبارگبر را گبرامبی
داشببتببنببد .ر ه کببارگببران سبباعببت
یازده صعح از اول خبیبایبان ا بابالق
شرو و تا دیک خیابان سیبروس
ادامه داشت .شرکت کنندگان در
این تظاهرات با در دسبت داشبتبن
پالکاردهایی که در آن ش ارهبای
"کارگر ز دا بی آزاد ببایبد گبردد،
دستم دهای م وقه کارگران ببایبد
ف ببوری پ ببرداخ ببت گ ببردد ،ب ببی ببم ببه
بیکاری برای تبمبامبی کبارگبران
بیکار و آماده به کارف اول مباه
مه روزجها ی کارگرباید تب بطبیبل
رسبببمبببی اعبببالم گبببردد وطبببر
مطالعات دیگرازجمله اعتبراض ببه
بیکاری و دستم د های زیبر خبط
فبابر و حبق داشببتبن تشبکبلبهببای
مستال کارگری وشته شده ببود،
ببه خببیببابببان آمببده و اول مببه روز
جها ی کارگر را گرامیداشتند.
بببنببا بببر خببعببرهببا امسببال ببی ب
سرکوبگران ر یبم اسبالمبی تبمبام
تال خود را کرد د که از مراسبم
اول مه جلبوگبیبری کبنبنبد و بباز
مثل همیشه در ماابل اراده و عب م
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کارگران سنندا زا و زد د و بظباره
گر ما د د .در مراسم اول مبه در
سنندا کارگران در قط نامه شبان
ضمن اعبالم کبیبفبرخبواسبت خبود
علیه تبوحبش سبرمبایبه داری ببر
خ ببواس ببت ببه ببای ف ببوری ای آزادی
ایجاد تشبکبل و حبق اعبتب،باق،
بیمه بیکاری مکفی برای هبمبه،
درمبان رایببگبان و اراشبه خببدمببات
درما ی در سطبح اسبتبا بداردهبای
پیشرفته جها ی  ،تح،یل رایگبان
ارتااء سطح دستمب دهبا در سبطبح
یک ز دگی ا سا ی ،لب بو اتبهبام
اقدام علیه امنیت مبلبی و دیبگبر
اتهامات امبنبیبتبی ببرای فب باسن
کارگری وم لمان و سایر ف البیبن
سیباسبی در جبامب به ،لب بو کبار
کودکان ،برابری زن و مرد ،و ل بو
هر گو ه محدودیت در ببرگب اری
روز جها ی کارگر تاکید کبرد بد.
کارگران در سنندا قبعبال بیب ببا
برپایی گلگشت به اسبتبابعبال روز
جها ی کارگر رفت.
قعل از این روز بیب کبارگبران
در سنندا با گبلبگبشبت خبود ببه
استاعال روز جها ی کارگر رفتبنبد
و شنعه شب ی به مبنباسبعبت روز
جها ی کارگر ،شبهبر سبنبنبدا را
ور افشا ی کرد د.
*برگ اری مایشگاه عبکب
در جم یت دفا از کودکان کبار
و خیابان
ببم ببایش ببگ بباه ع ببک ب س ببی ببم
کا یدی با محوریبت کبارگبران و
به مناسعت  ٧مه (روز جبهبا بی
کببارگببر از روز یببکببشببنببعببه ٧١
اردیعهشت تا جم ه  ٧٧اردیعهشبت
در محل پرو ه جبمب بیبت دفبا از
کودکان کار و خیابان در بب رگبراه
واق جنوبی در جریان اسبت .ببنبا
ب ببر خ ببع ببر در ای ببن ببم ببایش ببگ بباه
ع ببک ب ه ببای ببی از ک ببارگ ببران در
محیبط کبارشبان ببه بمبایبش در
خواهد آمد.
گ ببرام ببی ببداش ببت روز ج ببه ببا ببی
کارگر در ز دان گوهردشت کرا
روز  ٧٣اردیهشت مراسمی ببه
مناسبعبت اول مبه مباه از سبوی
ز ببدا ببی ببان س ببی بباس ببی در ز ببدان
گوهردشت کرا ببرگب ار شبد .در
این مراسم ز دا یان سبیباسبی طبی
بیا یه ای یاد شباهبرخ زمبا بی از
رهعران کارگری را کبه در ز بدان
به قتل رسید ،را گرامیداشبتبنبد و
ضبمبن اعبتبراض ببه مبحبرومبیببت
کارگران از حق ببر پبایبی مبراسبم
مستال اول ماه مه ،اعتراض خبود
را ع ببل ببی ببه ف ببا ببر و س ببرک ببوق و
بیحاوقی کارگران و کل جبامب به

اعالم داشتد.
اول ماه مه در شبهبر سباب و
با ه
روز یکشنعه  ٧١اردیبعبهبشبت
ماه هم مان با اول ماه مه ،جم بی
از کارگران و ف بالبعبن کبارگبری
شهر سا مراسمبی ببه مبنباسبعبت
"روز ج ببه ببا ببی ک ببارگ ببر" ب ببرگ ب ار
کرد د .در این مراسم ،کارگبران و
ف الین کبارگبری شبهبر سباب از
خبیباببان "فبلببر رازم" کبه مبحببل
تجمبع کبارگبران و زحبمبتبکبشبان
دست فرو این شهر مبی بباشبد،
با در دست داشتن پرچم سبرخ ،ببه
طرف میدان کارگران سباخبتبمبا ب
حرکت مبود بد و در ایبن مبیبدان
مراسبم خبود را هبمبراه ببا دیبگبر
کارگران و زحمتکشان حباضبر در
محل برگ ار کرد د سبلبنبران ایبن
مراسم ببا شبکبوه کبارگبر مبعبارز
عثمان اسماعیل بود.
عثمان اسماعیل قبعبل از هبر
چی به جا عاخته گان اول ماه مبه
و تببمببامببی جببا ببعبباخببتببه گببان راه
رهایی کارگران درود فرسبتباد .او
در سلبنبرا ب پبر شبور ببه روز
جها کارگر اشاره کرد و گبفبت
روز جها کارگبر روز مباسبت
اما در ایران بجبای مبا کبارگبران
مس وسن و کارفرمایبان اسبتبثبمبار
گببر آن را بببرگ ب ار م ب کببنببنببد.
مسب بوسن وکببار فبرمبایببا بی کببه
ب ببل بباط ببر ب ببرگ ببذاری م ببراس ببم روز
جها ی کارگران ما را بازداشبت و
ب د از شکنجه محکبوم ببه ز بدان
و ز دا ی می کنند .او در ببلبش
دیببگببر خز سببلببنببا ببش بببه بببیببم ببه
کارگران ساختما اشباره کبرد و
گفت مدتی اسبت کبه کبارگبران
ساختما را بیمه م کننبد .امبا
آیا تا به امبروز ببه شبمبا وببه مبا
کببارگببران گببفببت ببه ا ببد کببه چ ببه
م ایایی شامل حا ل ما کبارگبران
ساختما میشبود؟ ایبا دولبت ببه
ما کارگران که در سال تبنبهبا ۶
ماه احتمال کار کردن داریم ببیبمبه
بیکاری را پرداخت مبیبکبنبد؟ آیبا
دولت مردان اطال دار د که دولبت
موظ است در مدت بیکاری ببه
م ببا ک ببارگ ببران ب ببی ببم ببه ب ببی ببک بباری
پرداخت کند .مبراسبم و سبلبنبان،
سلنران با استاعال گرم و پبر شبور
شرکت کننبدگبان و حباضبران در
محل رو ببرو شبد .بب بد از اتبمبام

مراسم برگ ار کنبنبدگبان قبعبل از
رسیدن یروهای ا تظامی محل را
ترک کرده ا د.
بنا بر خعرها شبامبگباه شبنبعبه
ی ف الین کارگری در شهبرهبای
سنندا ،سا و با به اقبدام ببه بور
افشا ی در سبطبح ایبن شبهبر هبا
کرد د .همچنین جم ی از ف الیبن
کارگری در شهر ببا به ببه مبیبان
کببارگببران سبباخببتببمببا ببی واقببع در
میبدان "مبروتبی" رفبتبه و ضبمبن
تعریک روز جبهبا بی کبارگبر ببه
کارگران و پلش شیرینی این روز
را گرامیداشتند و یباد و خباطبره
جا عاختگان ایبن روز را گبرامبی
داشتند.
ب بببرگ ببب اری گ بببل گش بببت
خا وادگی کارگری به مناسعبت
روز جها ی کارگر در کرا
روز  ٧٣اردیعبهبشبت ببر طبعبق
سنت هر ساله مبراسبم گبلبگبشبت
خ ببا ببوادگ ببی ب ببه م ببن بباس ببع ببت روز
جبهببا بی کببارگبر (اول مباه مببه
تبوسبط گببروهبهبای کبوهبنببوردی
کارخا جات استان البعبرز و تبهبران
برگ ار گردید .بنا بر خعر مبنبتبشبر
شده در سبایبت اتبحباد در آخبریبن
جلسه اداره کار با مس ولین گبروه
ه ببای ک ببوه ببن ببوردی ک ببارگ ببری
کارخا جات قرار ببود کبه مبراسبم
گببل گشببت خببا ببوادگببی در روز
جم ه  ٧٣اردیعهشت با مبیب ببا بی
کارخا ه قالعهای ب رگ صن تبی
سای،ا در کرا اجرا شبود .امبا در
روز چهارشنعه دو فر از مس ولیبن
کببوهببنببوردی کببارگببران الببعببرز از
طریق ستباد خبعبری (اطبالعبات
اح ار و به آ بهبا اعبالم شبد کبه
حببق بببرپببایببی ایببن گببلببگببشببت را
دار د .مت اقعا در روز پنن شبنبعبه
(  ٦اردیعهبشبت از اداره کبار ببه
کببارخببا ببجببات ببی ب رسببمببا اعببالم
گردید که این ببر بامبه بعبایسبتبی
اجرا گردد .اما علیرغم هبمبه ایبن
اخطار ها ایبن مبراسبم در اطبراف
کرا توسط ت دادی از کبارگبران
و خا واده هایشان برگب ار شبد .در
این مراسم جم یتی صد فره گبرد
آمببده بببود ببد و مببوضببو اصببلببی
سلنرا ی ها اعتراض به استبثبمبار
و و جود ابرابری عمیق طبعباباتبی
در جام ه و وضب بیبت بابسبامبان
کارگبران و ببلبش عبظبیبمبی از
جام ه بود.

4

 ٧٧اردیبهشت ٧٩٦٥

انترناسیونال

با یاد گرامی شاهرخ زمانی و
کورش بخشنده!

حضور فعال واحدهای حزب
کمونیست کارگری در اول مه

سلنرا ی محسن ابراهیمی در مراسم اول مه در تور تو
بیاشید روز جها ی کبارگبر را
به این فرز دان آگاه و جسور طعابه
کارگر در ایران صمیما ه تعبریبک
بگوییم و اعالم کنیم هبر صبدمبه
ای ب ببه ج ببان وز ببدگ ببی آ ببه ببا
مس ولش مستایما سران تبعبهبکبار
جمهوری اسالمی سرمایه هستنبد
که هبمبیبن کبارگبران در فبردای
سر گو یشان مباباببل مبردم جبهبان
محاکمه شان خواهند کرد.
اول مه سنتا روز همعستبگبی
جها ی کارگران و اعبالم مبجبدد
پیمان معارزه علیه بظبام سبرمبایبه
داری است .هر روز که مبیبگبذرد
بیشتر م لوم میبشبود کبه چبابدر
معارزه متحبد ومبتبشبکبل طبعبابه
کارگر ه تبنبهبا ضبروری ببلبکبه
حیباتبی اسبت .یبک لبحبظبه ببه
اطراف خود بگباه کبنبیبد .ایبنبهبا
فاط کوشه کوچکی از کار امبه
سرمایه داری است:
ثروت  ٩١میلیاردر مبفبتبلبور
برابر ببا ثبروت  ٧مبیبلبیبارد ا سبان
است
یک میلیبارد ا سبان یب بنبی
بیش از  ٧١ببراببر جبمب بیبت ایبران
ش ببع ببه ببا را گ ببرس ببن ببه ب ببه ص ببع ببح
میرسا ند.
 ٧٧٣مببیبلببیبون کبودک در
جهان را به بردگبان کبار تبعبدیبل
کرده ا بد کبه ببرای مبفبتبلبوران
جهان ثروت تولید میکنند.
هببر روز بببیببش از  ١٩ه ب ار
ک ببودک زی ببر پ ببن ببن س ببال ج ببان
میعاز د چون دوا و درمبا شبان را
صاحعان سرمایه گرو گبرفبتبه ا بد
تببا از قببعببلببش سببود و سببرمببایببه
ا عاشت کنند.
بحران پناهنبدگبی هبم یبک
مو ه دیگر از جهنم سرمایه داری
است .از یکطرف ز جیر آدملبواران
ه ببار اس ببالم ببی را ب بباز ک ببرده در
منطاه ول کبرده ا بد و از طبرف
دیگر مبرزهبایشبان را بسبتبه ا بد.
وسهم اغلب این آوارگان از رویبای
رهایی یا اعبمباق دریباهباسبت یبا
گورستا ی ببی بام و شبان در
ج یره لسعوس یو ان.
و باسخره زمین و طعبیب بت و

آق و هوا را هم با بیرحبمبی تبمبام
تلریب میکنند طبوری کبه اگبر
ط ببع ببا ببه ک ببارگ ببر و ببی ببروه ببای
سوسیالبیبسبت بجبنبعبنبد سبرمبایبه
میتوا د حبتبی هبوا را هبم کباس
کند و از قعلش سود و ثروت ا عبار
کند.
ال ببع ببت ببه ب ببای ببد اع ببالم ک ببرد
جمهوری اسبالمبی در هبمبه ایبن
موارد پبرو بده بسبیبار سبنبگبیبنبی
دارد.
سرمایه داری هیب چبیب ی
بببرای ا سببا ببهببا ببدارد ج ب فببا ببر،
بیکاری ،ترور ،جنگ و کشبتبار
مببذهببعببی و قببومببی ،آوارگببی و
ب ببی ببل ببا ببم ببا ببی و ب ببی پ ببن بباه ببی.
سرتاپای ایبن بظبام را فسباد و
گندیدگی و ببحبران فبرا گبرفبتبه
است .افت ا مالی پا اما فبابط
اخیرترین مو ه دزدی سازما یافتبه
میلیاردرها از جبعبیبب تبوده هبای
زحتمکش است.
ص ببباح بببع بببان س بببرم بببای بببه و
دولتهایشان سالهاست که ببیبش از
پیش شعیه فر کنشتایبن شبده ا بد
که ا دام مردگان تاریخ را ببه هبم
میچسعا ند و هبیبوسهبای کبریبه
منظری مثل جمهوری اسبالمبی،
طالعان و داعش خلق میکنبنبد و
به جان بشریت میا داز د.
م ببه ببم ببی ببس ببت چ ببا ببدر ای ببن
هیوسها از کبنبتبرل صباحبعبا شبان
خارا میشو د ،مهم این اسبت کبه
سببرمببایببه داری روی تببرس داشببم
بشریبت از ایبن هبیبوسهبا حسباق
میکند .بوسیله آ بهبا ببه ز بدگبی
مردم خون ولجن می،اشد والعتبه ببا
کمال وقباحبت در قبامبت باجبی
مردم جهان از این موجبودات خبود
ساخته هم ظاهر میشود
ی ببک ببی از ای ببن ه ببی ببوسه ببا
حکومت اسالمی است کبه هبمبه
رزالتهای سرمایه داری را یبکبجبا
در خ ببود ج ببم ببع ک ببرده اس ببت .در
اق ببت بب ،بباد س ببود ،در س ببی بباس ببت
سرکوق ،در ایبدشبولبو ی ارتبجبا
محض ،در اخالقیات دروغ و ریبا
وشیادی کم ساباه خط چرکینبی
است کبه هبمبه جبنباحبهبای ایبن

حکومت را به هم وصل میکند.
در ماابل این ت،ویبر تبیبره و
تار اما غول  ٦٦درصبدیبهبا یبک
دم از تال ومعارزه بباز بایسبتباده
ا د .از خیابا های تهران در  ٨٨تبا
مبیبدان تبحبریببر قباهببره تبا مبیببدان
خ ببورش ببی ببد م ببادری ببد ت ببا م ببی ببدان
ج ببم ببه ببوری ف ببرا س ببه ت ببا ح ببت ببی
خیابا های آزمایشگاه خو یبن بظبم
وین ی نی ب داد مبردم سبتبمبدیبده
ب،ا خواسته ا د و برای کبرامبت و
ح ببرم ببت ا س ببا ببی خ ببود م ببع ببارزه
میکنند.
خواست و تبمبایبل ببراببری و
آزادی س ببوس ببی ببال ببی ببس ببت ببی آ ببا ببدر
ق ببدرت ببم ببن ببد هس ببت ک ببه ح ببت ببی
سیاستبمبداران جبنبا چب خبود
دمکراسیهبای سبرمبایبه داری را
مببجببعببور کببرده اسببت از ا بباببالق
سیاسبی حبرف بب بنبد و خبود را
یک جوری سوسیالیست خبطباق
کنند.
اما روشن است کبه تبنبهبا و
تنها یک یرو میتوا د بشبریبت را
از منجالق سرمایه داری بجبات
دهد.
طعابه کبارگبری کبه هبمبه
چی را خبلبق مبیبکبنبد و ،بیبب
خود فاط ز جیر بردگی است.
طعابه کبارگبری کبه ببرای
رهایی خود مجعور است ببنبیباد
همه ابرابریبهبا وهبمبه تبعب بیب بهبا
ی نی سبرمبایبه داری را از ببیبن
بعرد.
طعاه کارگری که با از بیبن
بردن بنیاد هبمبه باببراببریبهبا هبمبه
مردم را آزاد میکند.
تنها طعاه کارگر مبتبشبکبل
در ح ق سیاسی خبود  ،حب ببی
که بر پرچمش وشتبه شبده اسبت
آزادی ،ب ببراب ببری ،س ببوس ببی ببال ببی ببس ببم
میتوا د کره زمین و  ٧مبیبلبیبارد
ا سا ش را از جهنم سرمبایبه داری
جات دهد.
تا آ جا که به ما و اول مبی
مربوط است ،ببه مبا کبارگبران و
میلیو ها مردم م تبرض ایبران ،ببه
مایی که اینجا برای بب رگبداشبت
روز جها ی کارگر جمع شبده ایبم،

ف ب ببال ببی ببن ح ب ق در اول م ببه
امسال در کشبورهبای مبلبتبلب
ح ور برجسته و سازما یافتبه ای
در تظاهراتبهبا و راهب،بیبمبایبی هبا
داشتند و در ببیبش از  ٧٥شبهبر
اروپا ،استرالیا و آمریکای شمالبی
در مراسمها و راه،یمایی های اول
مه ف اس ه شرکت کرد د.
ف البیبن حب ق در شبهبرهبای
استکهلم ،گوتنبعبرگ ،مبالبمبو و
ب بببببببوروس در س بببببببوش بببببببد،
فبببرا بببکبببفبببورت،کبببلبببن ،ببببرلبببیبببن،
سی ،یک ،هامعورگ ،هبا بوفبر و
برمن در آلبمبان ،لبنبدن ،تبور بتبو و
و کوور ،ویکبتبوریبا و سبیبد بی...
ف اس ه پاب،ای کبارگبران و مبردم
م ترض در راه،یمایی ها شبرکبت
کببرده و بببا حببمببل پببالکبباردهببا و
بنرهای مبتب بدد عبلبیبه سبرمبایبه
داری و در دفا از سوسیالیبسبم و
همچنین با حمل پالکاردهایبی ببا
ت،اویری از کارگران و مب بلبمبان
ز ببدا ببی در ای ببران ،ب ببر ض ببرورت
همعستگی جها ی کارگران علیبه
بی دالتی و توحش سبرمبایبه داری
تاکید کبرد بد و صبدای مبعبارزه
کارگران ایران را به گو دیگبران
رسا ید د.
ف ب ببالببیببن ح ب ق هببم ب مببان بببا
راه،یمایی ،با بر پا کردن چبادرهبا
و مببی ب هبای اطببالعباتببی ،ه ب اران
سلبه از اطبالعبیبه حب ق را در
م ببی ببان م ببردم پ ببل ببش ک ببرد ببد و
قط نامبه ای ببا خبواسبت آزادی
فوری کارگران ،م لمان و کبلبیبه

ز دا یبان سبیباسبی ،مبحبکبومبیبت
جمهوری اسالمی بلاطر سرکبوق
معارزات حق طلعبا به کبارگبران و
مردم و اخراا این ر یم از سبازمبان
جها ی کار را به ام ای ف البیبن
کارگری رسا د د.
در و ببک ببوور و وی ببکببت ببوری ببای
کا ادا ف الین ح ق اش فب بالبی
در راه ببب ،بببی بببم بببای بببی اول م بببه
داشببتببنببد.مس ب ببود ار ببگ کببادر
ح ق و پرزید ت لبوکبال اتبحبادیبه
خ ببدم ببات ع ببم ببوم ببی و ع ببع بباس
مبببا بببدگبببار کبببادر حببب ق و از
س ببازم ببا ببده ببن ببدگ ببان اول م ببه در
وی ببک ببت ببوری ببای ک ببا ببادا ،در ب بباره
وض یت کار و ز دگبی کبارگبران
در ای ببران س ببل ببن ببرا ببی ک ببرد ببد.
شرکت کنندگان در راهب،بیبمبایبی
اول مبه در و بکبور ضبمبن اعبالم
حمایت از مبعبازرات کبارگبران در
ایببران ،خببواه ببان آزادی ک ببارگ ببران
ز ببدا ببی ش ببد ببد .ف ب ببالببیببن ح ب ق
همچنین در لندن ،تور تو و و بکبور
و لندن به مناسعت اول مه مبراسبم
های مشبتبرکبی ببا تب بدادی از
اح اق چ برگ ار کرد د.
سزم بببه تببوضببیببح اسببت کببه
هم مان با اول مه چهبار اتبحبادیبه
ک ببارگ ببری در س ببوش ببد ب ببا ص ببدور
ق ببط ب ببن ببام ببه ای ،از م ببع ببارزات
کبارگبران ایبران حبمبایبت کبرد بد،
دستگیری رهبعبران کبارگبری را
محکوم کرد بد و خبواهبان آزادی
کارگران و م لما دا ی شد د.

ما میبتبوا بیبم و ببایبد جبمبهبوری
اسالمی سرمایه داری را در هبم
بشبکبنبیبم و دریبچبه امبیبدی در
ماباببل تبال  ٦٦درصبدیبهبای
جهان ،مل،وصا کارگران و ز بان
و جوا ان منطاه از فساد و تعاهبی
حاکم باز کنیم.
ببگبذاریبد ببه مبنباسبعبت روز
جها ی کبارگبر یبک ببار دیبگبر
ع م راسلمان را ببرای مبعبارزه تبا
آخر با این مبوجبود پبلبیبد یب بنبی
جببمببهببوری اسببالمببی سببرمببایببه و
سرمایه داری را با صدای ببلبنبد

اعالم کنیم.
مببوفببق و سببرفببراز و پببیببروز
باشید
اول م ببببببه ٧١ -١٣٧٩
اریعهشت ٧٩٦٥
این مبراسبم تبوسبط کبمبیبتبه
ب ببرگ ب اری م ببراس ببم روز ج ببه ببا ببی
کارگر  -تور تو با حمایبت احب اق
چ و کمو یست و تشبکبلبهبای
ک بببارگ بببری از ج بببم بببل بببه ح ببب ق
کمو یست کارگری ایبران ببرگب ار
شده بود.

دوره دوم  -شماره ٩٥٦

یلیه فقر
علی جوادی
مس ببال ببه چ ببی ببس ببت؟ مش ببک ببل
کجاست؟ م ل را در کجا بایبد
جستجو کرد؟ ایبن پبدیبده کبن و
مب بوا چبگبو به شبکبل گبرفبتببه
اسببت؟ چببه بببایببد کببرد؟ حببلبباببه
گرهی کدام است؟ این شرایبط را
چگو ه میتوان ت ییر داد؟
جنعش کمو یسم کبارگبری و
ح ق ما ببایبد ببه ایبن سب بواست
پاسلی پراتیبک ببدهبد آ بهبایبی
که سب بوالبی بدار بد مسبلبمبا راه
حلی هم دار بد و ببلبشبی از راه
حل هم لواهند بود .آ هبایبی کبه
وضع موجبود ببه فبکبر وادارشبان
میکند ،مسلما بلشی از واق یبت
آتی هم لواهبنبد ببود .ببرای مبا
اما وضع موجود باید ت ییر کبنبد.
بلاطر آینده کارگر ،بلاطبر آیبنبده
جام به و اکبثبریبت عبظبیبم تبوده
هایمردم ،این وض یت بایبد تب بیبیبر
ک ببن ببد .ب ببرای درک م ببل ب وم ببات
ت ییر بایبد از شبنباخبت مبکبان و
جببایببگبباه سببیبباسببی و اقببتبب،ببادی
ف ببالک ببت اق ببت بب ،ببادی در ح ببف ب
اسارت طعاه کارگر شرو کرد.
سیاست فالکت اقت،ادی
آ چه در ایران شاهد آن هستیبم
فالکت اقت،ادی همبه جبا بعبه و
رو بببه گسببتببر اسببت .فبباببر و
فالکت گسبتبرده و هبمبه جبا بعبه
است .فاری که پیکره جامب به و
ز ببدگ ببی م ببردم ک ببارک ببن را در
چنگال خبود ببه اسبارت گبرفبتبه
است .سرکوق سیسبتبمباتبیبک و
وحشیا ه ر یم اسالمی فاکبتبوری
ت یین کننبده در ایبجباد و ببابای
چنین شبرایبطبی اسبت .سبرمبایبه
داری در ایران ببر مبعبنبای ”کبار
ارزان و کارگر خامبو “ سبازمبان
داده ش ببده اس ببت .ک ببار ارزان و
ک ببارگ ببر خ ببام ببو ب ببی ببان راب ببط ببه
اقت،باد و سبیباسبت در سبرمبایبه
داری ایران اسبت .سبرمبایبه داری
در ایران با تبوجبه ببه سبطبح بازل
تببکببنببولببو یببک ،دا ببش فببنببی و
ض ب ب سبباخببتببارهببای رو بببنببای
ت ببول ببی ببدی ب ببرای س ببود آوری و
ا عاشت سرمایه ،اساسا بر معبنبای
کار ارزان و کارگر فوق استبثبمبار
شده ببنبا شبده اسبت .ببرای ارزان
ببگ ببه ببداش ببت ببن ک ببارگ ببر ،ب ببرای
جلوگیری از گستر سهم طعبابه

کارگر از مح،وست اجبتبمباعبی
تولید شده ،باید کارگبر مب بتبرض
را خ ببام ببو ک ببرد و خ ببام ببو
گهداشت .باید هر اعبتبراضبی را
سرکبوق کبرد .سبرکبوق روزمبره
کارگبر عبالوه ببر حبفب شبرایبط
سلبطبه و ببابای ر یبم اسبالمبی،
یک رکن پایه ای و بیباز حبفب
مناسعات سرمایبه داری در ایبران
است .مبا ببه ازاء سبطبح پباشبیبن
تکنولو ی و دا ش فنی و ض ب
ساختاری سرمایه را کارگبر ببایبد
با کار بیشتر و دستمب د کبمبتبر و
مایبه گبذاشبتبن از شبیبره جبا بش
ج ببع ببران ک ببن ببد در ای ببن ال ببگ ببوی
اقت،ادی ،سیاست ریاضت کشی
اقت،ادی یک رکبن اسباسبی و
همیشگی است .سالهبا پبیبش در
اواشل شکل گبیبری دوم خبرداد و
ام ببی ببدی ک ببه دوم خ ببرداد در دل
برخی از جناحهای راست جبنبعبش
ملی اسالمی ایبجباد کبرده ببود،
ابراهیم ی دی جبوهبر ایبن تبوحبش
سرمایه در ایران را بطور گبویبایبی
این چنین بیان کرد:
"ایببران ببمببیببتببوا ببد وارد ع،ببر
توس ه اقبتب،بادی شبود ببجب از
طریق ا عاشت سبرمبایبه ...امبا در
یک کشور توس ه یافته مبا بنبد
ایران چگو ه مبیبتبوا بیبم ا بعباشبت
کنیم؟ بج از طریق ریاضت؟ بجب
از طریق اینکه از مبردم خبواسبتبه
شود ،بیشتر تولید کنید و کبمبتبر
م،رف کنیبد؟  ...جبامب به ای
ک ببه م ببردم آن ب ببی ببش ببت ببر م ،ببرف
میکنند و کمتر تولیبد مبیبکبنبنبد
هرگ قادر ببه تبوسب به بلبواهبنبد
بود ... .ما میتوا بیبم بفبتبمبان را
که سرمایه ملی است بفروشبیبم و
پببنببیببر و تببلببم و مببرغ و کببره و
گوشت بلبریبم و ببدهبیبم شبمباهبا
بلورید م،رف را باید کبم کبرد،
باید قناعت کرد و تبولبیبد را بباس
برد" .چندی پب از آن داریبو
همایون هم ظرات مشباببه ای را
در یک م،احعه تبلبویب یبو بی در
این زمینه اراشه کرد" .باید بیبشبتبر
کار کنید ،کمتر بلواهید .کبمبتبر
م د بگیرد" ؟
این سهم کارگبر در اقبتب،باد
س ببرم ببای ببه داری در ای ببران اس ببت.
یروهای سیاسی سرمایه چبه در
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حاکمیت و چه در اپبوزیسبیبون ببر
این سیاست متبفبق البابولبنبد .ایبن
بربریتی است کبه تبمبام دسبتبگباه
سرکوق و تحمیق آخو بد و اسبالم
و سرمایه برای حف و تداوم آن ببر
پا شده است.
از طرف دیگر تحمیل چبنبیبن
م ببوق ب ببی ببت اق ببت بب ،ببادی ف ببالک ببت
آمی ی ببه طبعبابه کبارگبر فبابط
عاملی در کارکرد روتین سرمایبه
در ایبران بیبسبت ،یبک ضبرورت
سیاسی حف دستگباه حباکبمبیبت
کثی اسالمی در شرایط کنو بی
هم است .واق یبت ایبن اسبت کبه
فاکتور اقت،اد در جبامب به ایبران
ببا ببش ببی دوگ ببا ببه دارد .ببا ببش ببی
سیاسی و اقت،ادی .ببه عبعبارت
دیگر تحمیل فبالکبت اقبتب،بادی
ی بببک رک بببن اس ببباس بببی ه بببدف
سرکوبگری ر یم اسالمبی اسبت.
در اینجا تاکید بر این کتبه اسبت
ک ببه اع ببم ببال س ببی بباس ببت ف ببالک ببت
اقت،ادی در عین حال جبایبگباه و
مکا ی سیاسی ببرای حبکبومبت
اسالمی دارد .یک اش سیاسبی
ت یین کننده .این فاکتبور عبامبل
مهمی در تابلبیبل ا بر ی و تبوان
اعتراضی کارگبر و عبامبلبی در
زم ببی ببن گ ببی ببر ک ببردن اع ببت ببراض
کارگری اسبت .یبک سبیباسبت
آگاها ه از جا بب دولبت اسبالمبی
برای حف سلطه سبیباه اسبالم ببر
جام ه است .شرطبی ببرای بباباء
حببف ب اس ببالم سببی بباسببی در راس
حاکمیت سرمایه در ایبران اسبت.
ب ببه ع ببعبببارت دیبببگ ببر ف ببالکبببت
اقت،ادی ما ند تحریم اقبتب،بادی
یبا حبمبلبه بظبامبی یبک سبال
کش ببت ببار دس ببت ببه ج ببم ب ببی اس ببت.
عاملی در جهت ابودی تدریبجبی
و دسبتبه جبمب بی ببلبشبهبایبی از
جام ه است.
به لحاظ سیاسی هبم مسبالبه
این است که کارگبری کبه تبوان
اقت،ادی دارد ،مبیبتبوا بد هب یبنبه
اعبتببراضببش را بببدون چشببم ا ببداز
ابودی خا واده خود تحمبل کبنبد.
و این واق یت مساله ای تب بیبیبن
کببنببنببده در مببعببارزه بببرای آزادی
جام ه و رهعری اعتراضات مبردم
است.
ام ببروز ح ببت ببی ک ببودن ت ببری ببن
مایندگان سبیباسبی سبرمبایبه در
ایران میدا ند که تفنگ و سر بیب ه
و شالق به تنهایی قادر ببه مبهبار
و کنترل طعاه کارگر م ترض در
جام ه یست .میدا بنبد کبه ببایبد
قدرت تحرک طعاه کارگر را ببا
س ببال کش ببت ببار دس ببت ببه ج ببم ب ببی
فالکبت اقبتب،بادی هبم مبحبدود

کنند .باید طعاه کارگر را فباقبد
توان و تحمل اقت،ادی هبر گبو به
معارزه جدی ای کبنبنبد .راببطبه
اقت،اد و سبیباسبت در حبکبومبت
اس بببالم بببی راب بببط بببه ای ف بببرای
مناسعات و مل ومبات اقبتب،بادی
کارکرد سرمایبه اسبت .در عبیبن
حال سیاسی است .از ایبن رو در
ای ببران م ببع ببارزه اق ببت بب ،ببادی ی ببک
عرصه ت ییبن کبنبنبده و حبیباتبی
معارزه طعااتبی اسبت .سبر بوشبت
ساز است .سر بوشبت بسبیباری از
معارزات کارگری را ه قبدرت و
زور اسلحه و توحش سرکبوببگبری
سرمایه بلکه در عین حبال فشبار
و اسبتبیب،بال اقبتب،بادی تب بیبیبن
میکند .در یبک کبالم فبالکبت
اقببتبب ،ببادی در ای ببران ضببرورت و
اهمیتی سیاسی هم دارد .از ایبن
رو معارزه علیه آن هبم ببه هبمبان
ا دازه ت یین کنبنبده اسبت .و ایبن
مسببالببه در ش ببرایببطببی ضببرورت ببی
حیاتی دارد.
مکان اجتماعی معارزه علیبه
فالکت اقت،ادی
اگر تبحبمبیبل یبک فبالکبت
اقت،ادی گسترده و بازتولید شبده
عببالوه بببر ایببنببکببه از ضببروریببات
کارکرد اقت،ادی بظبام سبرمبایبه
داری شببات مبیببگببیبرد و دارای
ضبببرورت سبببیببباسبببی در سبببرپبببا
گهداشتن حاکمیت سیاه اسالمبی
اسببت  ٬در ط ببرف م ببابباب ببل ببی ب
معارزه گسترده اقتب،بادی طبعبابه
کبارگببر عببالوه ببر مببکبان آن در
بهعود ز دگبی روزمبره کبارگبر و
مردم زحمتکش ،دارای اهبمبیبتبی
سببیبباسببی و ت ب ببیببیببن کببنببنببده در
اف ایش توان مبعبارزاتبی طبعبابه و
سر وشت سبیباسبی جبامب به دارد.
این معارزه ای است که هر بلبش
طعاه کارگر در اشکال مبلبتبلب
هر روزه با آن درگبیبر اسبت .ببایبد
سازما دهی و متشکل و هبدایبت
شود.
مس ببال ببه ای ک ببه م ببا ب ببا آن
مواجهیم این است که طبعبابه مبا
در مببعببارزه اقببتبب،بادی صببدمببات
بسیاری را مبتبحبمبل شبده اسبت.
تال برای بااء و تامیبن مب با
ز دگبی یبک مشب بلبه اسباسبی
طبعبابه مباسبت .ببیبکباری یبک
واق بیبت خشبن ز بدگبی کبارگبر
است .گرا ی یک واق یبت باببود
کننده ز دگی طبعبابه مبا اسبت.
تورم قبدرت خبریبد کبارگبر را ببه
شببدت م ببح ببدود ک ببرده اس ببت .دو
شبیب کباری واقب ببیبت ز بدگببی
بلشهایی گسترده ای از طبعبابه
کارگبر اسبت .ببیبکبار سبازی و

ت دیل یروی ا سا ی یک تبهبدیبد
جدی در باسی سر کارگر اسبت.
رقابت برای کار و شب بل در حبد
باسیی در صفوف کارگران جباری
است .کار قراردادی و مبوقبت ببر
شدت ا امنی اقبتب،بادی افب وده
است .از این رو طعی ی است کبه
در عین معارزه بر سر اببودی ایبن
ظام سراسر کثبافبت مبعبارزه فبی
ال ببح ببال ج بباری ب ب ب ببا ب ببر س ببر
مطالعات زیر است:
 -٧اف ایش فوری دستبمب دهبا
به باسی سه میلیون و یم تبومبان
در ماه -١ ،مبمبنبوعبیبت اخبراا و
ب بببی بببک بببارس بببازی -٩ ،ال ببب بببای
ق ببرارداده ببای م ببوق ببت و ”س ببف ببی ببد
ام ا“ و کار کبنبتبراتبی و سبایبر
مطالعاتی که در ق طنبامبه هبای
تشکالت کارگری ببه مبنباسبعبت
اول ماه قید شده است.
معارزه برای ت ییر این شبرایبط
یک عرصه عرد ت یین کننده در
معارزه طعبابه کبارگبر اسبت .هبر
درجه پیشروی طعبابه کبارگبر در
این عرصبه تسبهبیبل کبنبنبده امبر
پیشروی سیاسی طعاه کبارگبر و
ایفای بابش سبیباسبی و تب بیبیبن
کننده خود در تحوست سیاسبی و
کلیدی جام ه است .امبا کبلبیبد
مساله در سازما بدهبی و مبعبارزه
ت بببوده ای و ع بببل بببن بببی ب بببرای
خواستهای معرم و حیاتبی طبعبابه
اس ببت .ط ببع ببا ببه م ببا زی ببر فش ببار
اقت،ادی سهمگیبنبی قبرار دارد.
ب نوان یک طبعبابه تبحبت فشبار
اقت،ادی خبرد کبنبنبده اسبت .از
این رو هبر درجبه ببهبعبود اوضبا
اقت،ادی ببه مب بنبای بباسرفبتبن
حرمت ا سبا بی کبارگبر و مبردم
زحمتکش و به م نبای بباسرفبتبن
توان مبعبارزاتبی ببرای ح بور در
تحوست سبر بوشبت سباز جبامب به
است .ببهبعبود داشبمبی مبوقب بیبت
اقت،ادی و اجتماعی کارگر امبر
همیشگی طبعبابه کبارگبر اسبت.
کارگر بدون معبارزه داشبمبی ،گباه
آشکار گاه پبنبهبان ،ببرای ببهبعبود
موق یت اقبتب،بادی خبود اصبوس
قابل ت ری بیبسبت .امبا مسبالبه
معارزه علیه فبالکبت اقبتب،بادی
جایگاه بمراتب مهم تبر و تب بیبیبن
کننده تری از معارزه هبمبیبشبگبی
طعاه دارد .مساله ببر سبر فبنبای
تبدریبجبی یبا تب ببیبیبر ببنبیبادی و
دورا ساز جامب به اسبت .واقب بیبت
ساده این است که هر چبه طبعبابه
کبببارگبببر از رفببباه و امبببنبببیبببت
اقت،ادی باستری برخبوردار بباشبد
به همان درجه شرایط ببرای یبک
ت یین تکلی قطب بی ببا بکبعبت
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سبیبباسبی – اقببتب،ببادی مببوجببود
مناسب تر اسبت .و حب ق مبا و
جنعش کمو یسبم کبارگبری ببایبد
در ص مادم چنیبن مبعبارزه ای
قرار داشته باشد.
سازما دهی توده ای
پیبشبعبرد چبنبیبن مبعبارزه ای
مسبتببلب م سبازمببا بدهببی تببوده ای
است .این معارزه کار مبحبافبل و
عناصر دلسبوز کبارگبر و یبا ببه
یابت از رهبعبران و تبوده کبارگبر
یست .پیشعرد چنین مبعبارزه ای
کار و امر خود کارگران و رهعبران
کارگری و تشبکبالت کبارگبری
است .اما چگو ه میتوان چبنبیبن
معارزه توده ای گسترده کارگبری
را در ماابله با فالکت اقتب،بادی
به پیش برد؟ به یبک مبجبمبوعبه
س وال در این زمیبنبه ببایبد پباسبخ
داد؟ چگو ه ببایبد سبازمبان داد؟
کدام پرچم سیاسی را باید در ایبن
ع بببرص بببه در دس بببت گ بببرف بببت؟
مل ومات سبیباسبی و سبازمبا بی
چنین معارزه ای چیست؟ مبوا بع
سعبک کباری و عبمبلبی کبدام
اس ببت؟ ببی ببروی ای ببن م ببع ببارزه را
چگو ه باید گرد آورد؟
چنبیبن مبعبارزه ای مسبتبلب م
س ببازم ببان و تش ببک ببل اس ببت .ام ببا
تشکل و سبازمبان ببا تبعبلبیب آن
ال اما ایجاد میشبود و ببا تبعبلبیب
ضببرورت آن ش ببک ببل ببم ببی ببگ ببی ببرد.
هببدایببت مببعببارزه کببارگببری بببدون
وجود ص گسترده ای از رهبعبران
ع ببم ببل ببی و رادی ببک ببال ک ببارگ ببری
مبمببکبن ببیبسببت .ایبجبباد چبنببیببن
سازما ی از باسی سر این رهبعبران
و ف ب ببالببی ببن کببارگ ببری مببم ببک ببن
یست .رهعرا ی که مورد اعتبمباد
ک ببارگ ببران در م ببح ببی ببط ک ببار و
ز دگی شان هستند .سازما بدهبی
کارگری مستل م ح بور داشبم در
محل و ببرخبورد مبدام ببه مبوا بع
کببار و شببنبباخ ببت دقببی ببق از ببو

حرکتی است کبه ببایبد سبازمبان
داده ش ببود .چ ببن ببی ببن م ببع ببارزه ای
مستل م دخالت عبلبنبی و داشبتبن
عناصر و چهره های علنبی کبار
در جنعش کارگری است که ایبن
تال را در دستور کار خبود قبرار
دهند .به اعتعاری ،مجموعبه ای
از ف ب ببالببیببن و رهببعببران رادیببکببال
سوسیالیست جنعش کارگری بایبد
پرچمدار چنیبن حبرکبتبی شبو بد.
سیاست کمو یستی کبارگبری در
شرایط کبنبو بی ببایبد ببر مبحبور
پیشعرد چنین امری و گرد آوری
صفی از این رهعران و ف البیبن در
صفبوف جبنبعبش طبعبابه کبارگبر
مببتببمببرک ب شببود .ایببن رهببعببران و
ف الین کبارگبری ببایبد ضبرورت
چنین امبری را در دسبتبور خبود
قرار دهند.
چنین مبعبارزه ای بمبیبتبوا بد
یک معارزه ملفی ،غیر عبلبنبی
و یا غیر "قا و ی" و "زیر زمبیبنبی"
باشد .معارزه و سازما بدهبی تبوده
ای و ایجاد تشکل سزم ببمبنبظبور
پیشعرد این معارزه مستل م پیشبعبرد
یک معارزه "قبا بو بی" و عبلبنبی
است .مسلما ”مبعبارزه قبا بو بی و
علنی“ به م نای مبحبدود کبردن
معارزه و اعتراض در چبهبارچبوق
قوا ین اعالم شده و مدون بیبسبت.
مسبالبه ببر سبر تبحبمببیبل شبرایببط
"قا و بی" و "عبلبنبی" مبعبارزه ببه
دولت و طعاه حاکمه است .قبا بون
واق ی در هر زمان مح،ول تبوازن
قوای سیاسی در جبامب به اسبت.
ب الوه مساله بر سر شکل مبعبارزه
است و ه هدف معارزه .هدف ایبن
معارزه ببایبد تبحبمبیبل مبطبالبعبات
عمومی علیه فالکت اقبتب،بادی
بر طعاه حباکبمبه و کبارفبرمبا و
دولببت ببباشببد .هببدف بببایببد عبباببب
شا دن دولت و درهم شکستن ایبن
ت رض ضد کارگری بباشبد .امبا
از کجا باید آغاز کرد؟ مبگبر به

اینکه ر یبم اسبالمبی هبر تبال
ساده ای را سبرکبوق مبیبکبنبد؟
چگو ه در چنین شرایطی میتبوان
چنین امری را پیش برد؟
ج ببای ببگ بباه ج ببن ببع ببش م ببج ببام ببع
عمومی
ظرف اصلی چنین اعتبراضبی
کببدامسببت؟ مببجببامببع عببمببوم ببی
کارگری مناسعترین و آماده تبریبن
ظرف پیشعرد چبنبیبن مبعبارزه ای
در محیط کار و مبحبل ز بدگبی
هس ببت ببن ببد .م ببج ببام ببع ع ببم ببوم ببی
کارگران شبکبل عبام تشبکبل در
ببرگبیبر بده تببوده هبای کبارگببری
اس ببت .تش ببک ببی ببل و راه ا ببدازی
مجامع عمومی ،شبکبل دادن ببه
جنعش مبجبامبع عبمبومبی یبک
هدف قابل ح،ول و عملی اسبت.
هی ما ع جدی و ت یین کبنبنبده
ای در شبکبل دادن ببه مبجبامبع
عمومی کارگری و روتین کبردن
آ ها موجود یست .روزمره ببه هبر
بها ه ای میتوان مجامع عمومبی
کارگری را شکل داد .مبجبامبع
عمومی آن شکلبی از تشبکبالت
موجود کارگری ا د که به عبمبل
مس ببت ببا ببی ببم ک ببارگ ببری م ببت ببک ببی
هستند .سلسله مراتب پبیبچبیبده و
دور از دس ببت ببرس ت ببوده ک ببارگ ببر
دار د .در هبر مبحبیبط کباری و
مبحبل زیسبت مبیببتبوا ببنبد شبکببل
بگیر د .تبوان ر یبم ببرای ضبرببه
زدن و س ببرک ببوق آن ب ببه ش ببدت
محدود است .تامین ادامه کباری
و ف ب ببالببیببتببش مسببتببل ب م سببازمببان
عریبض و طبویبلبی بیبسبت .ایبن
سنت ف البحبال مبیبان کبارگبران
ریشه دارد ،اما بایبد آگباهبا به ببه
یببک جببن ببعببش ب ببرپبباش ب مببجببم ببع
عموم تعدیل شود.
کارگران شاغل ستون اصبلبی
و یروی تب بیبیبن کبنبنبده چبنبیبن
حرکبتبی ببایبد بباشبنبد .ببدون در
برگرفتن کارگران شباغبل مبراکب

کلیدی میتوان در چنیبن مبعبارزه
ای پ ببی ببروز ش ببد .ق ببدرت ط ببع ببا ببه
کببارگببر در اتببحبباد و تشببکببل و
اشی است که در کبنبتبرل چبرخ
اقت،اد در جامب به دارد .کبارگبر
بیکار فاقد بلشی از اطه قبدرت
طعاه است ،اهرم اقت،بادی را در
کنتبرل بدارد .از ایبن رو ح بور
محوری و کلیدی کارگر شباغبل
در کنار و در اتبحباد ببا کبارگبر
بیکار در این معارزه ت یین کنبنبده
است .مجامع عمومی کبارگبری
در عین ایجاد تشکل عبمبومبی و
پبایببدار کببارگبری در عببیبن حببال
میتوا بنبد سبتبون فبابرات چبنبیبن
حرکتی باشند .اما ببرای شبکبل
دادن به یک حرکت تبوده ای در
سطح جام ه این مجامع عمومبی
باید در هر منطاه ج رافبیبایبی ببه
ه ببم م ببرت ببع ببط ش ببو ببد .ا ببت ببل بباق
مایندگان کارگبری در مبجبامبع
عمبومبی گبام کبلبیبدی در ایبن
راستا است .معارزه علیه فبالکبت
اقت،ادی معارزه ای اجبتبمباعبی
است .سازما دهی متناسب ببا آن
هم باید سازمان و تشکلی فراگیبر
و همه جا عه باشد.
ره ببع ببری ،ره ببع ببران ع ببم ببل ببی
کارگران
هی معارزه ای بدون وجبود و
اش رهعران شناخته شده و مبورد
اعتماد امبکبان پبذیبر بیبسبت .و
رهعری از بباسی سبر رهبعبران در
محیط کارگرم ممبکبن بیبسبت.
موفایت چنین معارزه ای تبمبامبا
به اش و تحرک چنین رهعبرا بی
گره خورده است .چنین رهبعبرا بی
را میتوان به محل ”صبادر“ کبرد.
متااعبد کبردن ،کبار ببا رهبعبران
عملی موجود ،تال ببرای جبلبب
این رهعران به چنین امبری تبنبهبا
کا ال پیشعرد این اهداف است .در
این رابطه تجربه عملی ما حاکبی
از آن است که ما با دو و رهبعبر

کارگبری مبواجبه خبواهبیبم شبد.
رهعبران عبمبلبی قبدیبمبی کبار و
رهعران کارگری جدید و جبوان و
در حال شبکبل گبیبری .کبار ببا
رهعران جوان و جدید کبارگبری از
م ب بالت و پبیبچبیبدگبی هبای
کمتری برخوردار است .این دسبتبه
از رهعران کبارگبری اگبر چبه از
تجربه کبمبتبری ببرخبوردار بد امبا
کمو یسم و م،لحت کارگبری را
به روایت واق ی آن شبنباخبتبه ا بد.
کمتر تحت تاثیر جریا ات راست و
چ سنتی ببوده ا بد .پبرشبور و
م ترضند .ایبن دسبتبه از رهبعبران
کارگری کسا ی هستند که بایبد
بطور ویهه مورد توجه قرار گیبر بد.
پیشابدم شبدن ایبن رهبعبران شبرط
اساسی پیشعرد چنین مبعبارزه ای
است.
ب الوه باید تباکبیبد کبرد کبه
رهببعببری در چببنببیببن مببعببارزه ای
حاصل تبعبلبیب و تبرویبن بیبسبت.
"قاپید ی یست" .مبحب،بول روی
آوری و قرار گرفتن رهبعبران فبی
الحال موجود کارگری در چبنبیبن
مکان و تال برای پیبشبعبرد ایبن
معارزه است .هی راه میبان ببری
وجود دارد .راه دیبگبری مبوجبود
یست .کار مبا بب بنبوان فب بالبیبن
سوسیالیست و کمو یست جبنبعبش
کارگرم اینست که موا ع ایبن راه
را رف ببع ک ببن ببی ببم ،ص ب ره ببع ببران
کارگران را مبتبحبد کبنبیبم و در
راس ج ببن ببع ببش ع ببل ببی ببه ف ببالک ببت
اقبتب،بادم و آزادم جبامب به قببرار
دهیم.
گببامببهببای ب ب ببدی پببیببشببعببرد
چنین معارزه ای مبنبوط ببه حبل
ایببن مسببالببه گببرهببی اسببت مببا
تمامی رهعران و ف الیبن رادیبکبال
سوسیالیست طعاه کبارگبر را ببه
سازما دهی چنین معارزه ای فبرا
میلوا یم*.

گرانی ها و یک
کاالی ارزان

سایر حاملهای ا ر ی ما نبد آق
و برق و گباز هبم در راه خبواهبد
بود.
یک جنگ عظیم اجتمباعبی
در جببریببان اسببت .جببنببگ بببابباء،
جنگ ز دگبی ،جبنبگ ببر سبر
رفاه .در یبک سبوی ایبن بعبرد
ط ببع ببا ببات ببی ح ببک ببوم ببت اس ببالم ببی
ایسبتباده اسبت .ببا مبتبفبکبریبن و
ایبدشببولبوگببهبایببش ،ببا اقبتبب،بباددان
هایش و با ظامیان و سرکوببگبران
و جالدهایش .در سوی دیگر ایبن
ببعببرد اجببتببمبباعببی ارتببش عببظببیببم

کببارگببران و هببمببه م ب د بببگببیببران
ایستاده ا بد ٦٦ .درصبدی هبای
ج بببام ببب بببه ای بببران ب بببا ح ببب ق و
س ببل ببن ببگ ببوی ببان و م ببت ببف ببک ببری ببن و
رهعرا ش.
این فاط جمهوری اسالمی و
یک مشت »آخو د بی سبواد «
و عاب ما ده یستند که کمبر ببه
تاراا ز دگی ما بسبتبه ا بد .ایبن
دکترین ظام اقت،ادی و سیباسبی
حاکم بر جبهبان اسبت کبه عبلبیبه
اک ببث ببری ببت آح بباد ج ببام ب ببه بش ببری
سازمان یافتبه اسبت .از صبنبدوق

بین المللی پول تا با ک جبهبا بی
تا کبارفبرمبایبان وطبنبی و دولبت
های جها بی و حبکبومبت هبای
محلی ،دشمنان بشریبت و رفباه و
آسایش مردم جهان ا د.
در ماابل گبرا بی کبه افسبار
گسیلته است و سیل وار ز دگبی
ما را ببه تباراا مبی ببرد ،فبابط
یک کاس است که هر روز ارزان
و ارزان تر می شود و آن بیبروی
ک ببار م ببا ک ببارگ ببران ،م ب ببل ببم ببان،
پرستاران و همه م دبگیبران اسبت.
این گرا بی و ارزا بی را سبر بباز

ایستادن یست چبون قبا بون بظبام
اقت،ادی حاکم ببر هبمبه جبوامبع
بشری همین است .تبنبهبا جبدال و
جنگ بی امان ما ببا مسبعبعبیبن
این اوضا غیر ا سا ی اسبت کبه
ورق ز دگی می تبوا بد ببه سبود
ا سا یت برگبردد .تبا در ز بدگبی
بشری هی چی کاس عاشد کبه
کس ببا ببی ب ببل ببواه ببن ببد ب ببل ببر ببد ی ببا
بفروشند .تا همه چیب ببرای رفباه
همگان باشد .تحاق ایبن امبیبد و
این آرزو ی نبی ببرقبراری جبامب به
آزاد ا سا ی ،ی نی سوسیالیسم.

کیوان جاوید
سایت فبردا خبعبر مبیبدهبد در
راستای ادامبه طبر هبدفبمبنبدی
یارا هها و هم مان با گرا ی بن یبن
که با دو رخی شد ش به بوعبی
ت،ویب شده اسبت ،حباس گبرا بی

دوره دوم  -شماره ٩٥٦
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يادداشتهای هفته
حمید تقوايی

راه دفاع از کارگران ومعلمان زندانی ایتصاب
غذا نیست!

اول مه و خواست لاو اتهام
"اخالل در امنیت"
یبببک خبببواسبببت مبببهبببم در
ق ببط ب ببن ببام ببه ک ببارگ ببران س ببن ببن ببدا
بمناسعت اول مه "ل و اتبهبام اقبدام
عببلببیببه امببنببیببت مببلببی و دیببگببر
اتهامات امبنبیبتبی ببرای فب باسن
ک ببارگ ببری وم ب ببل ببم ببان و س ببای ببر
اص ببن بباف" اس ببت .ای ببن ی ببک ببی از
خواستهای اعالم شبده در ببیبا بیبه
عظیم زاده  -ععدی است کبه در
تومار  ٩٥٧م بلبم در حبمبایبت از
م لمان ز دا ی یب مبطبر شبده
است.
"اخبالل در امبنبیببت" ببهببا به و
پاپو قا بو بی اسبت کبه اسباس
پرو ده سازیهای حبکبومبت عبلبیبه
کارگران و م لمان وهمه ز بدا بیبان
سببیبباسببی را تشببکببیببل مببیببدهببد.
جمهوری اسالمبی ،مبا بنبد هبمبه
دیکتباتبوریبهبای سبرکبوببگبر ،هبر
تبببال و اعبببتبببراض کبببارگبببران
وم لمان و سایر بلشهای جبامب به
دردفا از حاوق پایه ای خبود را
"اخالل در امنیت ملی" میلوا د و
با ت ایبب و ببازداشبت و ز بدان و
شکنجه و اعبدام پباسبخ مبیبدهبد.
خواست پاک کردن این اتبهبام از
پرو ده هبا در واقبع دفبا از حبق

ایران ،یربستان و "مشکل اینترنت"!

آزادی بیان و اعت،اق و اعبتبراض
در جام ه است .کارگران هبمبواره
در معبارزات و اعبتبراضباتشبان از
جمله در اول ماه مه ها از آزادی
تش ببک ببل و اع ببت بب ،بباق و آزادی
کارگران ز دا ی دفا کبرده ا بد.
امببروز حببذف اتببهببام اقببدام عببلببیببه
امنیت مبلبی از پبرو بده ز بدا بیبان
سیاسی در ادامه این خبواسبتبهبای
همبیبشبگبی کبارگبران و بب بنبوان
یببک ج ب ء مببک ببمببل آن م ببط ببر
م ببی ببش ببود .ای ببن ی ببک خ ببواس ببت
مشلو و فراگیر است که بهبا به
و توجیه قا و ی حکومت ه تنهبا
در اض حق اعتب،باق و تشبکبل
ب ببل ببک ببه پ ببای ببم ببال ک ببردن ک ببل ببی ببه
آزادیهای سیاسی ومد ی از جملبه
آزادی بیان و عایده و مطعوعبات
وکببل پببرو ببده سببازیببهببا و پبباپببو
دوزیببه ببای ح ببک ببوم ببتببی ببه ببا ع ببل ببی ببه
آزادیلواهان را هدف گرفته اسبت.
این خواست پایبه ای مبیبتبوا بد و
بایبد ببه خبواسبت هبمبه فب بالبیبن
جنبعبش ای اعبتبراضبی در ایبران
تعدیل بشود.
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سخنی با معلمان
درمورد بیانیه  ٧٥٣معلم در حمایت از معلمان
زندانی
دوستان ع ی
این روزهبا جبنبب و جبو و
تحبرک اعبتبراضبی مبهبمبی در
میان م لمان و کارگران در جریبان
است .حرکت اعتراضی مب بلبمبان
باز شسته در ماابل مجل در دو
هفته قعل همراه ببا بباز شبسبتبگبان
صنایع فوسد با شب بار خبط فبابر
سبه مبیببلببیبون ،حباببوق مبا یببک
میلیون که تجم ی  ٥ه ار فره را
در ماابل مجل اسالمبی شبکبل
داده بود ،بیا یه مشبتبرک جب بفبر
عظیم زاده و اسماعیل عبعبدی از
ز ببدان و ح ببم ببای ببت تش ببک ببل ببه ببای
کارگری ،کا بون هبای صبنبفبی
م لمان در چندین شبهبر ،حبمبایبت
مراک کارگری ملتل  ،حمبایبت
از س ببوی  ١٧ببف ببر از ز ببدا ببی ببان
سیاسی و ز بدا بیبا بی کبه تبحبت
عنوان غیبر سبیباسبی در رجبایبی
شهر در ز دا ند و حبمبایبت رهبعبران
کارگری و ف بالبیبن سبیباسبی از
ز دان و از ببیبرون از ز بدان چبون
بهنام ابراهیم زاده ،پروین محبمبدی،
هاشم خواستار و ببازتباق گسبتبرده
این حرکت در ایبران و حبتبی در
سطح بین المللی از بمبو به هبای
قابل توجه آ ست.
از جمله این تحرکبات ببیبا بیبه
مشتبرک جب بفبر عبظبیبم زاده از
رهببعببران کببارگببری و اسببمبباعببیببل
عبببعبببدی از رهبببعبببران جبببنبببعبببش
اعتراضی م لمان به مناسعت روز
جها ی کارگر و ا گشت گذاشتبن
آ ببه ببا ب ببر خ ببواس ببت ببه ببای ف ببوری
کببارگببران و م ب ببلببمببان در کببنببار
یکدیگبر ،شبرو دور جبدیبدی از
اتحباد و هبمبعبسبتبگبی دو صب
کارگران و م لمان در آستبا به روز
جها ی کارگر بود .و ایبن بسبیبار
مهم است.
ک ببارگ ببران و م ب ببل ببم ببان ه ببم
سر وشتند .به یک طبعبابه تب بلبق
دار د .با ر ن ها و مساشبل اسباسبا
مشابهی دست بگریعا بنبد .و مبن
به عنوان کسی کبه خبود مب بلبم
بوده ام و ببه عبنبوان کسبی کبه
وض یت کل طعاه کارگر مش لبه
هر روزه ام میعاشد ،مب بتبابدم کبه
اعببتببراض مشببتببرک اسببمبباعببیببل
ععدی و ج فر عظیم زاده از درون

ز دان یک حرکت اعتراضی مهبم
اس ببت کبببه ببببه طبببور واقببب بببی
خ ببواس ببت ببه ببای ک ببل ج ببام ب ببه را
مایندگی میکند .به همین دلبیبل
هم با موجی از حمایت از گبوشبه
و کنار جام ه روببرو شبده اسبت.
باید تال کنیم که ایبن حبرکبت
با حمایت و توجه هبرچبه ببیبشبتبر
کل جام ه مواجه شود.
طوماری که شما  ٩٥٧م لبم
شری ا تشار داده اید ی یکی از
هببمببیببن لببحببظببات اعببتببراضببی در
حرکت م لمان و طبعبابه کبارگبر
است .شما به درسبت ببه ز بدا بی
کردن م لمان اعتبراض داریبد ،ببه
دادگبباهببهببای مببلببفببی اعببتببراض
دارید .به امنیتی شبدن مبعبارزات
برحق کارگران ،مب بلبمبان و مبردم
م ترض اعتراض دارید .ببیبان ایبن
خواستها و اعتراضات بسیار مبهبم
و حیاتی اسبت و مبن خبودرا در
ک ببن ببار ش ببم ببا م ببی ببدا ببم و از ای ببن
خواستها که در طومار اعتراضبی
ت ببان اع ببالم ک ببرده ای ببد ح ببم ببای ببت
میکنم .اما دو مالحظه جدی یب
دارم کببه مببایببلببم بببه اطببالعببت ببان
برسا م.
اوس چرا اعت،اق غذا؟
در ز دان بیب اعبتب،باق غبذا
شکل مبنباسبعبی ببرای اعبتبراض
یسبت امبا کبامبال قباببل درک
است که ز دا ی در ز دان ،بب ب با
زیر فشار اگ یر به اعت،اق غبذا
میشود برای اینکه اعتبراضبش را
به گو جام ه برسبا بد .امبا در
بیرون ز دان حوه حمایت ما از ایبن
حرکت گستبر اعبتب،باق غبذا
یست .کار ما قاعدتا اینست کبه
با حبمبایبت هبمبه جبا بعبه مبان از
خواستهای ز دا یان سیباسبی و ببا
فشرده کردن معارزاتمبان فشبار را
از روی آ ان کم کنیبم ،صبدایشبان
را بازتاق دهیم ،ببرایشبان حبمبایبت
جمع کنیم و کباری کبنبیبم کبه
اگ یر شبو بد ببه ایبن شبکبل از
اعتراض روی آور د و ببه جسبم و
به وجبودشبان آسبیبب ببرسبا بنبد و
خواستار آزادی بدون قیبد و شبرط
آ ان از ز دان شویم.
ام ببا اع ببالم اع ببت بب ،بباق غ ببذا
ب بنبوان شبکبلبی از اعبتبراض در

ب ببی ببروی از ز ببدان ،م ببوض ببوع ببی
کامال متفاوت است و اتبلباذ آن
به عنوان شکلی از بیان اعبتبراض
از سوی شما  ٩٥٧مب بلبم اصبال
م ببببببوض ببببببوع ببببببی ببببببت ببببببدارد.
به ععارت روشنتر اعبتب،باق غبذا
شکل مناسب اعتبراض مبا مبردم
و بببیببان اعببتببراضببات اجببتببمبباعببی
جام ه یست .آ بهبم در شبرایبطبی
ک ببه ع ببم ببال ش ببان داده ای ببم ک ببه
میتوا یم طومار بدهیم ،اعبتب،باق
کنیم ،راه،یمایی کنیم ،و امبثبال
اینها،
اعت،اق غذا به لحاظ ساببابه
ی شکلی از بیان اعبتبراض اسبت
که عمدتا ر گی مذهعی داشتبه
و در راستای همان روزه سبیباسبی
و خودز بی و اشبکبال مبعبارزاتبی
جریا ات ملی اسالمبی قبرار دارد
و بببط ببور واق ب ببی شببک ببل بسببی ببار
دفبباعببی و شببایببد بببتببوان گببفببت
پبباسببیببوی از مببعببارزه اسببت کببه
عمبدتبا راهبکباری در تباباببل ببا
معارزات خیابا بی و تبجبمب بات و
اعتراضات سبراسبری کبارگبران و
کل جام ه است .روی آوردن ببه
این شکل از اعبتبراض در سبطبح
جام ه ،میتوا د جبهبت مبعبارزه را
ت ییر دهبد و ببایبد سبعبت ببه آن
هوشیار بود.
ی ببک ک ببارزار م ببه ببم ش ببم ببا
م لمان در طول معارزات یکبسبالبه
تان حمایت از م لمان ز دا ی ببوده
اس بببت .ج بببم بببع آوری ط بببوم بببار
اعتراضی در تمامبی شبهبرهبا در
حببمببایببت از م ب ببلببمببان ز ببدا ببی و
تمامی ز دا یان سیاسی ،تاکید ببر
خواست آزادی بدون قبیبد و شبرط
م لمان ز دا ی و تمامی ز بدا بیبان
سیاسی در واقع کار مهمی اسبت
که اکنون در ادامبه ایبن حبرکبت
میتوا بد صبورت گبیبرد و ببه آن
کمک کند.
کته و شاید بهتر است بگویبم
مالحظه دوم من اینست کبه چبرا
وقتی که حبرکبت مشبلب،بی از
جا ب اسماعیل عبعبدی و جب بفبر
عظیم زاده صورت گرفته شمبا در
مورد این حبرکبت و ایبن ببیبا بیبه
کامال ساکت هستید؟ چرا اشباره
ای به بیبا بیبه آ بهبا و اعبتب،باق

غذای ا ها بمبیبکبنبیبد؟ مبمبکبن
است کسی بگوید مبالحبظبه ای
در کار است که حبکبومبت سبوء
استفاده کنبد و غبیبره .امبا اگبر
شما میلواهیبد مبالحبظبه کباری
ک ببن ببی ببد ه ببم ببی ببن ط ببوم ببار را ه ببم
میتوا ستید بیرون بدهید.
حمایت از ببیبا بیبه مشبتبرک
ج بفبر عبظبیبم زاده و اسبمباعبیبل
ععدی که میگویبد ببایبد کبلبیبه
احکام ز دا ی که بلاطر اعتبراض
م ب ببلببم ،اعببتببراض کببارگببر و هببر
اعتراضی برای حق و حاوق خبود
با حکم "اخالل در امبنبیبت مبلبی"
داده ش ببده ،ل ب ببو شببود ،بببه ط ببور
واق ی حمایت از تمامی مب بلبمبان
ز دا ی و همه ز بدا بیبان سبیباسبی
است .حمایت از حق تشکبل ،حبق
اع ببت بب ،بباق و آزادی ببه ببای وس ببی ببع
اجتبمباعبی اسبت .از جبمبلبه ایبن
بیا یه حمایت از محمود ببهبشبتبی
یکی دیگر از م لمان ز دا ی کبه
بلاطر معارزاتش  ٧١سبال حبکبم
ز دان گرفته ی هسبت .مبحبمبود
بهشتی در اعتراض به ایبن حبکبم
از اول اردیعهشت در اعت،اق غبذا
بسر میعرد و وض یت وی یبکبی
از موضوعات اعتراض شبمبا بیب
هست .ا تظار میرود هبم او و هبم
شما  ٩٥٧م لمی کبه دسبت ببه
اق ببدام ببی اع ببت ببراض ببی زده ای ببد،
قاط ا ه از بیا یه مشترک جب بفبر
عظیم زاده و اسبمباعبیبل عبعبدی
حمایت کنید .و حبمبایبت از ایبن
بیا یه را به بندی از خبواسبتبهبای
مبببهبببم خبببود در طبببومبببارهبببای
اعببتببراضببی تببان تببعببدیببل کببنببیببد.
سکوت شبمبا مب بلبمبان عب یب در
مبورد حبرکببتبی کبه کبامببال بببه
اع ببت ببراض ببت ببان م ببرب ببوط اس ببت و
ا کاس و پبهواک وسبیب بی هبم
داشته است بسیار سبوال ببرا بگبیب
است.
این حرکت هما طور که اشباره
کردم بطور سمعلیک بر اتبحباد و
هم سر وشتی پایه ای مب بلبمبان و
کارگران تاکید مبیبگبذارد .و هبر
م لمی سعت به آن ببایبد حسباس

و همراه باشد.
روشن است که وظیفه مباسبت
که با کارزاری متحد و سراسبری
از تمامبی مب بلبمبان و کبارگبران
ز دا ی و همه ز بدا بیبان سبیباسبی
بدون قید و شرط حمبایبت کبنبیبم.
اس ببم بباع ببی ببل ع ببع ببدی ،م ببح ببم ببود
ب ببه ببش ببت ببی ،ج ب ببف ببر ع ببظ ببی ببم زاده،
علیرضا هاشمی ،محمد جبراحبی،
بهنام ابراهیم زاده و همه کبارگبران
و م ب ببلببمببان ز ببدا ببی و ز ببدا ببیببان
سیباسبی ببایبد فبورا آزاد شبو بد.
تمامی احکبام ز بدان صبادر شبده
ب بببرای ره بببع بببران اع بببت بببراض بببات
کارگری ،م لمان ،و بلبش هبای
ملتل جبامب به ببایبد فبورا لب بو
شود .علی اکعر بباغبا بی یبکبی
دیگر از اع ای کبا بون صبنبفبی
م لمان که ب د از یبکبسبال ز بدان
برای اجرای حکم تع یبد ببه زاببل
راهی شد ،باید به کار خبود و ببه
مببح ببل ز ببدگ ببی ا ب ببازگ ببردد.
و باسخره آخرین تاکیدم اینست کبه
تببحببمببیببل ریبباضببت اقببتبب،ببادی و
سرکوق معارزات مردم و از جمبلبه
س ببرک ببوق ف ب ببال ببی ببن و ره ببع ببران
کارگری دو ج ء مبهبم سبیباسبت
جمهوری اسالمی است .در کبنبار
اعتراض ببه سبرکبوببگبری هبا و
خبواسببت آزادی فبوری مب ببلبمببان
ز دا ی و همه ز دا بیبان سبیباسبی،
پ ببی ببگ ببی ببری خ ببواس ببت ببه ببای ببی چ ببون
خواست اف ایش حاوق هبا ببه سبه
میلیون و پا ،د ه ار تبومبان کبه
رقم اعالم شبده خبط فبابر اسبت،
تح،یل و درمبان رایبگبان یبک
گببام م ببه ببم ب ببرای ح ببف ب ات ببح بباد
سراسری ما م لبمبان اسبت .حبول
این خبواسبتبهبا گبرد آیبیبم ،صب
اعتراضمان متحد گاهداریبم و ببا
تمام قوا از همکاران ز بدا بی خبود
و ز ببدا بیببان سبیبباسبی حببمبایببت و
پشتیعا ی کنیم.
شهال دا شفر
 ٧٩اردیهعشت ٦٥

سایت روزنه:
سایت کانال جدید:
نشریه انترناسیونال:

دوره دوم  -شماره ٩٥٦

؟

از ما میپرسند:

آیا بعد از شکست کمونیسم در چین و شوروی و
تبلیااع ی یم د کمونیستی رسانه ها کمونیسم
همشنان شان موفقیت دارد؟
حمید تاواشی:کمو بیبسبم مبدل
شوروی چبیب ی فبراتبر از یبک
سرمایه داری دولبتبی و ببر بامبه
ری ی شده عود و لذا شکست آ برا
عاید به پای کبمبو بیبسبم بوشبت.
دولتها و رسبا به هبای ببور وایبی
چنین تبعبلبیب مبیبکبنبنبد کبه در
شوروی سوسیالیسم و کبمبو بیبسبم
ش ببکبببسبببت خبببورد امبببا حبببتبببی
صاحعبنبظبران و آکبادمبیبسبنبهبای
ب ببور واش ببی م ببی ببدا ببن ببد آ ببچ ببه در
شوروی و ببلبوک او فبروپباشبیبد
وعی سرمایه داری دولبتبی ببود
که تاق رقابت ومااومت در ببراببر
سرمایه داری بازار آزاد را داشبت.
آ چه تجربه شوروی شان داد ایبن
واق یت بود کبه سبرمبایبه داری
تحت بام کبمبو بیبسبم و مبنبهبای
رقابت و مکا یسم ببازار آزاد قبادر
به ادامه حبیبات بیبسبت .ایبن به
سوسیالیسم بلکه هایتبا ببن بسبت
س ببرم ببای ببه داری دول ببت ببی ت ببح ببت
ام سوسیالیسم ببود کبه ببلبوک
شبوروی را بببه بببحببران کشببیببد و
هایتا فرو پاشا بد .در چبیبن ایبن
تناقبض را ببا پبیباده کبردن مبدل
اقت،ادی ب بولبیبعبرالبی (مبکبتبب
ش ببی ببک بباگ ببو و م ببی ببدان دادن ب ببه
مکا یسمهای بازار حل کرده ا بد.
کمو یسم چینبی حبتبی سبرمبایبه
داری دولتی یست بلکه سبرمبایبه
داری بازار آزاد با شبدیبد تبریبن و
عریان ترین استثمار و بهبره کشبی
از کارگران است.
طعی ی و کامال قاببل درک
است که رسا ه های غبرببی کبه
در تببمببام مببدت جببنببگ سببرد از
سلیفترین و شبدیبدتبریبن حبمبالت
ع ببل ببی ببه آرم ببان س ببوس ببی ببال ببی ببس ببم و
ک ببم ببو ببی ببس ببم ف ببروگ ببذار ببک ببرد ببد
شبکبسبت ببلببوک شبوروی و یببا
استثمار شدید کارگبران در چبیبن
را بحساق کمو یسم بنویسند .امبا
این خ،ومت ببلباطبر آرمبا بهبای
ا سا ی و برابری طلعا ه ای اسبت
کبه هببمبچبنببان ببا کبمبو ببیبسبم و
سبوسببیببالبیببسببم تببداعببی مببیببشببود.

تعلی ات ضد کمو یستی سبرمبایبه
داران و دولببتببهببا و رسببا ببه هببای
مدافع منافع آ ان تبنبهبا حبابا بیبت
سوسیالیسم و کمو بیبسبم را شبان
میدهد و ب .
ضرورت و مطلوبیت کمو یبسبم
ه از این یبا آن تبجبرببه شبکبسبت
خورده ،بلکه از شبرایبط عبیبنبی
سیاسی و اقت،ادی ،و تع یب بات
و بیحاوقی ها و اببراببری هباشبی
اشی مبیبشبود کبه زاشبیبده بظبام
سببرمببایببه داری اسببت و هببر روز
فاحش تر و شدید تر ز دگی تبوده
مردم جهبان را در چبنبگبال خبود
میفشارد .تع یب بات و باببراببری
هاشی کبه امبروز در غبارت بود
درص بببد ث بببروت ت بببول بببی بببد ش بببده
بوسیلبه کبارگبران و تبوده مبردم
زحمتکش جهان بوسیبلبه سبرمبایبه
دارن مببالببت ببی مببیببل ببیبباردری ک ببه
ت داشان از یک درصبد جبمب بیبت
د یا بیشتر بیبسبت خبود را شبان
میدهد .کمو یسم راه رهاشی مبردم
جهان و امروز باید گبفبت رهباشبی
ک ببره ارض ،از س ببل ببط ببه ی ببک
درص ببدی ببه بباش ببی اس ببت ک ببه ببف ب
ز دگی و ببابای بشبریبت و کبره
زمین را در م رض اببودی قبرار
داده ا د .اگر ده ها شوروی ببیبایبد
و بببرود در ببیبباز تببوده مببردم بببه
ره بباش ببی از ببظ ببام ض ببد ا س ببا ببی
س ببرم ببای ببه داری ت ب ببی ببی ببری داده
میشود .همین ضرورت اسبت کبه
امروز ف ای سیباسبی حبتبی در
کشورهای محور سبرمبایبه داری
جها ی ظیر آمریکا و ا بگبلبسبتبان
را به چب سبوق داده اسبت .ده
سال بب بد از فبروپباشبی شبوروی
مارک بب بنبوان مبحبعبوق تبریبن
شل،بیبت هب اره از سبوی مبردم
اروپبا ا ببتبلبباق مبیببشبود و یببک
کا دید ریاست جمهوری آمبریبکبا،
کشوری که حتی سبلبن گبفبتبن
از سوسیالیسم یک تباببو و یبک
و خودکشی سیاسی است ،خبود
را سببوسببیببالببیببسببت مببیببنببامببیببد و
محعوبیت کسب میبکبنبد .جبهبان
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مردم هرمزگان به حمایت از کارگران ایتصابی برخاستند!
کارگران امروز هشتمین روز تجمع خود را پشت سر گذاشتند!
خانواده های کارگران نقش فعالی در ایتراض دارند!
حدود  ٧٣٣٣فر از کبارگبران
شرکت آلومینیوم المهدی هبرمب آل
امروز همبراه ببا اع بای خبا بواده
های خود و جمع کثیری از مبردم
شهر دست به تجمع اعتبراضبی در
ماابل استا داری زد بد .کبارگبران
به اخراا  ٩١٣فر از کارگران ایبن
مببجببتببمببع ،حببذف حبباببوق شببرایببط
سلت و زیبان آور مبحبیبط کبار،
اف ب ای ببش س بباعببات ک بباری ،ع ببدم
وجود امنیت ش لی ،عدم پبرداخبت
به موقع حاوق ،عدم پرداخبت حبق
بیمه تبکبمبیبلبی و عبدم پبرداخبت
م ایبای م،بوق از قبعبیبل ببهبره
وری و عبیبدا به اعبتبراض دار بد.
هش ببت روز م ببت ببوال ببی اس ببت ک ببه
کارگران دست به تجمع و تحب،بن
در مباباببل کبارخبا به زده ا بد .از
جببم ببل ببه در روز  ٧١اردیببع ببه ببش ببت
ک ببارگ ببران پ ببالکبببارده ببایبببی ببببه
مناسعت روز جبهبا بی کبارگبر در
دست داشبتبنبد .کبارگبران تبجبمبع
امروز خود را به ماابل استبا بداری
کشا د د.
کببارگببران ایببن شببرکببت طببی
فراخوا ی از کلیه مردم هرمب گبان
خببواس ببت ببه ب ببود ببد ک ببه دوش ببادو
برادران و خواهران خود در شبرکبت
آلومیبنبیبوم البمبهبدی هبرمب آل در
تجمع ب رگ اعتراضی امبروز در
م ببا بباب ببل اس ببت ببا ببداری ه ببرم ب گ ببان
شرکت مبوده و ببار دیبگبر شبان
دهند که مردم هرم گان متحبدا به
در ماابل ظلبم و تب بدی ببه آ بان
خواهند ایستاد .در پباسبخ ببه ایبن
فراخوان جمع کثیری از جبوا بان و
مببردم شببهببر و اع ببای خببا ببواده
ما ،ود و ه درصد مبردم د بیبا و
امروز حتی ف ادامه ز دگی ببر
روی کبره زمبیبن ،ببیبش از هبر
زمان دیبگبری ببه سبوسبیبالبیبسبم
یازمند است.
امبببا آی بببا ایبببن ضبببرورت و
مطلوبیت به تحبابق سبوسبیبالبیبسبم
منجر خواهد شد؟ پباسبخ ببه ایبن
س وال تماما ببه تبال و مبعبارزه
کمو یستها و اح ابی کبمبو بیبسبت
کارگبری بظبیبر حب ق مبا گبره

هبای کببارگبران بببه تببجبمبع آ بهببا
پیوستند و تجمع گسبتبرده ای در
ماابل استا داری تشکیل شد.
گفته میشود که کارفبرمبای
خ،وصی این مبجبمبع ق،بد دارد
صببدهببا کببارگببر دیببگببر را اخببراا
کند .پیش از ایبن بیب کبارگبران
مجتمع آلومینیوم المهدی هبرمب آل
دست به تجمب بات مبتب بددی زده
که آخبریبن آن سبه روز ببه طبول
ا جامید و منبجبر ببه بسبتبه شبدن
درق این کارخا ه توسط کارگبران
م ترض شد .گفته مبیبشبود کبه
این مجتمع به معل ی چبنبد ببراببر
کمتر از قیمت واق ی آن به ببلبش
خ،بببوصبببی فبببروخبببتبببه شبببده و
کببارف ببرمببای جببدی ببد آن بببه ج ببان
کارگران افتاده ،حاوق و مب ایبای
آ ان را باس کشیده و در حال اخبراا
ت داد قابل توجهی از آ ان است.
هببرم ب گببان یببکببی از مببراک ب
ا فجاری کارگری است .بسیباری
از مراک کارگبری در سبالبهبای
اخیر با ت طیلی و یا ت دیل یبروی
کار مواجه شده و ت داد زیادی از
کارگران با سوابق کاری باس کبار
خود را از دست داده ا د و به خیبل
عببظببیببم بببیببکبباران پببیببوسببتببه ا ببد.
ارضایتی بیداد میکنبد و تبجبمبع
امروز کارگران و مبردم شبهبر در
مببا بباب ببل اس ببت ببا ببداری ح بباک ببی از
ف ببای ت ب ببرضببی در ایببن شببهببر

خورده است .شرایط امروز د یبا ببه
یک یروی چ اجتبمباعبی در
غرق و در شرق شکبل داده اسبت
اما متشکل و متح ق کردن ایبن
یرو تماما به ف الیت اح ابی ظیبر
ح ق ما بسبتبگبی دارد .از بظبر
ع ببی ببن ببی و ش ببرای ببط س ببی بباس ببی و
اجتماعی سیاسی امبروز ضبرورت
و مطلوبت کمو یسم ببیبش از هبر
زمان دیگری برجسته و آشبکبار و
به یک امبر مبعبرم تبعبدیبل شبده

است.
فببراخببوان کببارگببران بببه مببردم
شببه ببر ب ببرای ح ببمببای ببت از آ ببان و
شرکت در تبجبمبع آ بهبا و پباسبخ
مثعت مردم به ایبن فبراخبوان ببی
ا دازه حاش اهمیت است و بب بنبوان
الگویی راهگشا میتوا د از جبا بب
کارگران کلیه مراک کارگری و
م لمان و پرستاران به کار گرفبتبه
شود .این یک پیشروی مبهبم در
اعتراضات رو ببه رشبد کبارگبران
است .در دو سال گبذشبتبه ح بور
خبببا بببواده ه بببای ک بببارگ بببران در
تجم ات اعتراضی آ هبا گسبتبر
یافته است .فراخوان کارگران ایبن
مجتمع به مردم شهبر گبام بسبیبار
مببه ببم دی ببگ ببری ب ببه ج ببل ببو اس ببت.
کارگران در ماابل اب اد ت برضبات
هر روزه ای کبه ببه آ بان صبورت
میگیرد راهبی جب هبمبراه کبردن
خا واده های خود و خبیبل وسبیبع
مردم م ترض دار د.

ز ببده ب بباد ک ببارگ ببران ش ببرک ببت
آلومینیوم المهدی هرم آل ،خبا بواده
های آ ها و مردم هرم گان
ح ق کبمبو بیبسبت کبارگبری
ایران
 ٧٥اردیعهشت  ۴ ،٧٩٦٥مبه
١٣٧٩

است .اما امکان تحاق آن تبمبامبا
به ف الیت احب اق و جبنبعبشبهبا و
افبرادی بسبتببگببی دارد کبه ایببن
ضرورت و مطلوبیت را ماینبدگبی
و برای توده مبردم قباببل ا بتبلباق
میکنند .کمو یبسبم در دوران مبا
ه تبنبهبا یبک امبر مبطبلبوق و
ضروری بلکه تنها راه عبمبلبی و
م ببمبببک ببن ره بباشبببی بشبببری ببت از
منجالبی است که سرمایبه داری
بر د یا حاکم کرده است.

10

انترناسیونال

 ٧٧اردیبهشت ٧٩٦٥

انترناسيونال
نشريه حزب کمونيست کارگری
سردبیر این شماره :یلی جوادی
مسئول فنی :سهند مطلق

ای میلanternasional@yahoo.com :
انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

