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تحوﻻت  ٢٠١٤اوكراين

د ود !

مقدمه ای بر جنگ فاجعه بار كنونى
صفحه ٣

رحمان حسين زاده

مروری بر روز جهانى كارگر ٢٠٢٢
نادر شريفى

 ٢٠ارديبهشت  ١٠ - ١٤٠١مه ٢٠٢٢

اعﻼميه حزب حكمتيست

اعتراض توده ای عليه
گرانى و فقر
تعرض حکومت به سطح معيشت مردم با قطع
يارانه آرد و افزايش قيمت بی سابقه نان و
برخی از کاﻻهای اساسی ،موجی از خشم و
نارضايتی کارگران و مردم زحمتکش را به
دنبال داشت۔ شامگاه جمعه  ١۶ارديبهشت
مردم شهرهای مختلف خوزستان از جمله
سوسنگرد ،ايذه ،شادگان و بهبهان به خيابان
آمده و عليه حکومت و رييس جمهور دروغگو
شعار دادند۔ دولت رئيسی که با وعده کنترل
گرانی روی کار آمد ،نه فقط قدمی برای تحقق
وعده ها برنداشته ،بلکه با طرح قطع يارانه
آرد و سهميه بندی آن ،اينک به غارت آخرين
قوت ﻻيموت توده ها کمر بسته است۔ در هفته
های اخير قيمت نان  ٣٠٠درصد و برنج و
ماکارونی  ١٢٠درصد افزايش يافته است.
يک نان باگت معمولی ناگهان از سه هزار
تومان به ده هزارتومان افزايش يافت .اتفاقی
برای تهيدستان وحشتناک تر از افزايش قيمت
بنزين.
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اول مه اعتراضات گسترده كارگران عليه جنگ
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سعيد يگانه

پازلى از يک تصوير بزرگ
وقتى ورق برميگردد
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سياوش دانشور

ستون اخبار مبارزات كارگری و اعتراضات اجتماعى
تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

تجمع پرشور معلمان مريوان برای آزادی معلمان زندانى

اين وضعيت غير قابل تحمل چنانکه گفته شد
خشم زحمتکشان خوزستان را برانگيخت؛
زحمتکشانی که روی طﻼی سياه خوابيده اند و
اما حاﻻ ديگر نان هم برای خوردن ندارند.
پاسخ حکومت به معترضان به
صفحه ٢

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
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كمونيست هفتگى

اعتراض توده ای عليه
گرانى و فقر ...

اعﻼميه حزب حكمتيست

وحشت رژيم اسﻼمى از روز كارگر

روال هميشه قطع اينترنت ،گسيل نيروهای سرکوب به مناطق
نآارام و بازداشت خانه به خانه معترضان بود.
در سوسنگرد نيروهای سرکوب پس از آنکه با پرتاب گاز
اشک آور موفق به متفرق کردن مردم نشدند اقدام به شليک
مستقيم به سمت معترضين کرده اند .همچنين دهها تن از
تظاهرکنندگان بازداشت و به مکان های نامعلوم انتقال داده
شده اند .سابقه اين حکومت ددمنش و جنايتکار هر انسان آزاده
و شريفی را نسبت به سرنوشت دستگيرشدگان دچار بيم و
هراس می کند.
خبرها حاکی از تسری اعتراضات خيابانی به ديگر شهرها از
جمله قزوين ،قم ،مشهد ،شاهرود ،اراک ،تبريز و شيراز است.
در شيراز به دنبال افزايش قيمت علوفه ،دامداران در خيابان
های مجاور ساختمان جهاد کشاورزی اقدام به تظاهرات کردند
و فرياد زدند؛ دامدار ورشکسته ،ديگر توان ندارد .واقعيت هم
اين است که گرسنگان ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند.
دولت مستاصل اسﻼمی هم توسط يک مقام امنيتی عاجل ترين
وظيفه خود را سرکوب شورشيان اعﻼم می کند و هم از سر
زبونی و رياکاری به نقل از يک مقام کشوری طرح سهيمه
بندی را شايعه می خواند .بسيج دانشجويی اين هارترين نهاد
سرکوبگر ،به دولت رئيسی نسبت به شورش گرسنگان هشدار
داده است تا رندانه وضعيت موجود را ثمره ناکارآمدی دولت
جلوه دهد و نه کل حکومت .اين وضعيت حکومتی است که نه
می تواند سرکوب کند و نه می تواند جوابگوی خواسته های
مردم باشد.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست از اعتراض برحق
کارگران و مردم زحمتکش عليه فقر و گرانی حمايت و
سرکوب و بازداشت معترضان را قويا محکوم ميکند .فراخوان
ما به کارگران و بخشهای مختلف جامعه اينست که عليه
حکومت فقر و گرانی اعتراض و با اتحاد و مبارزه نيروی
سرکوب دولت اسﻼمی سرمايه داران را فلج و عقب بنشانند.
مرگ بر حکومت فقر و فﻼکت اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

بازداشت شدگان بايد فورا آزاد شوند!
جمهوری اسﻼمی قبل از روز جهانی کارگر ،به سياق هميشه ،دست به اقدامهای
امنيتی مانند؛ احضار ،تهديد و بازداشت زده است .هدف اينست که افراد و فعالين
را وادار کند که در مراسم و اجتماعات روز کارگر شرکت نکنند و اصوﻻً
اجتماعاتی برگزار نشود .دعوت معلمان برای اجتماعات روز کارگر و حمايت
بخشهای مختلف ديگر جنبش کارگری ،جمهوری اسﻼمی را دچار وحشت
بيشتری کرده است .روزهای قبل احضار و تهديد در جريان بود و امروز شنبه
رسول بداقی ،جعفر ابراهيمی ،ﷴ حبيبی ،علیاکبر باغانی از فعالين معلمان
بازداشت شدند .همينطور در شهر سنندج احضارهای فعالين در روزهای قبل
صورت گرفته و مورد سوال و جواب و تهديد اداره اطﻼعات قرار گرفته اند.
شيث امانی ،مجيد کريمی ،مظفر صالحی نيا ،فاطمه زندکريمی ،ظاهر مراديان،
مختار اسدی ،غﻼمرضا شريفه ،توفيق محمودی از جمله کسانی هستند که احضار
و بازجوئی و تهديد شدند .احضار و بازداشت معلمان در روزهای گذشته در
ياسوج و لنگرود و ابهر نيز در جريان بوده و دادگاههای حکومت تعدادی از
فعالين معلمان از جمله کوکب بداغی پگاه ،اقبال تامرادی ،بهينا بهمئی نژاد،
سيامک چهرازی ،شهريار شيروانی و رادا مردانی را به جلسه محاکمه با
اتهامات واهی فراخوانده اند.
حزب حکمتيست بازداشت و ضرب و شتم و احضار و تهديد و محاکمه معلمان و
فعالين کارگری را قويا محکوم ميکند .اين نمايش وحشت رژيم اسﻼمی از
تجمعات بديهی کارگران در روز کارگر است .پاسخ ما اينست که فردا معلمان و
کارگران و خانواده هايشان و مردم زحمتکش در اجتماعات و جشن روز کارگر
وسيعا شرکت کنند و هرجا و به هر طرق ممکن روز کارگر را گرامی بدارند.
کارگران جهان متحد شويد!
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
 ١٠ارديبهشت  ٣٠ – ١٤٠١آوريل ٢٠٢٢

خوانندگان گرامى نشريه كمونيست!

حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست

اين شماره نشريه كمونيست بدليل ايجاد مشكل فنى

 ٨مه  ١٨ -٢٠٢٢ارديبهشت ١۴٠١

در كاميپوتر با سه روز تاخير منتشر شد .سردبير.

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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تحوﻻت  ٢٠١٤اوكراين
مقدمه ای بر جنگ فاجعه بار كنونى
رحمان حسين زاده
جنگ ارتجاعی و فاجعه بار تاکنونی در اوکراين فی البداهه رخ نداده
است .فروپاشی شوروی و سربرآوردن پانزده جمهوری به اصطﻼح
مستقل و يکی از مهمترين آنها جمهوری اوکراين ،به قدرت رسيدن
دولتهای بورژوا ناسيوناليست فاسد پروغربی و يا پروروسی با
دستورکار ضد مردمی مشابه يعنی تحميل استثمار و رنج و تباهی بر
طبقه کارگر و مردم اين کشورها حاصل اين روند بوده است .در
اوکراين دست به دست شدن قدرت بين جناح بورژوازی پروغربی،
متکی به حمايت امپرياليسم آمريکا و کشورهای اروپايی و ناتو ،با
جناح بورژوازی پروروسی متکی به حمايت امپرياليسم روسيه و به
درجه ای تاييد ضمنی چين ،در دو دهه اخير فرايند پر از آزار و
تفرقه و ستم و درد و جنگ و ترور و ناامنی و عروج ناسيوناليسم و
راسيسم و فاشيسم و نهايتأ فاجعه جنگ کنونی عليه طبقه کارگر و
مردم روسيه و اوکراين را ببار آورده است .جنگ ضد انسانی کنونی
در جغرافيای اوکراين تداوم جدال و رقابت فزاينده قطب های اصلی
امپرياليسم و کاپيتاليسم جهان معاصر ،از يک سو آمريکا برای اعاده
موقعيت "هژمونيک" در معادﻻت جهانی و جبران ناکاميهای تاکنونی
در تحميل "نظم نوين جهانی اش" و از سوی ديگر قدعلم کردن مجدد
امپرياليسم روسيه با همراهی چين در مقابل طرح و نقشه های آمريکا
و اتحاديه اروپا و ناتو در صف بنديهای سرمايه داری معاصر است.
جدال و کشمکشی که از هر دو طرف تمامأ عليه منافع طبقه کارگر و
مردم است .ما از اين منظر تحوﻻت سه دهه اخير در اوکراين و
مشخصا تحوﻻت سال  ٢٠١۴را که پيش درآمد جنگ فاجعه بار
کنونی است ،توضيح داديم .مصاحبه کوتاه زير در سال  ٢٠١۴با
نشريه کمونيست در مورد ماهيت رويدادهای موسوم به "ميدان"
گويای پاسخ درست و منسجم ما در مورد تحوﻻت قبلی و پيش زمينه
های جنگ جاری در اوکراين است .اين مصاحبه اخيرأ و بعد از
هشت سال توسط فيسبوک مجددا بازتکثير شده بود ،که عﻼقمندان را
به مطالعه آن فراميخوانم.

درباره تحوﻻت اوكراين!
کمونيست ماهانه :تحليل شما از تحوﻻت در اوکراين چيست؟ در متن
اين تحوﻻت کدام سئواﻻت و کشمکشها تعيين تکليف ميشود؟
رحمان حسين زاده :بدوا ﻻزمست ماهيت و ابعاد تحوﻻت جاری در
اوکراين را معنی کنيم .تصويری که دو طرف اصلی درگير در اين
ماجرا يعنی از يک سو آمريکا و اتحاديه اروپا و از سوی ديگر
روسيه ،و رسانه های نان به نرخ روز خور طرفدار هر دو طرف
ارائه ميدهند ،به شدت وارونه ،ضد حقيقت و گمراه کننده بود و هست.
بر خﻼف پروپاگاند آنها محور بحران اوکراين را ادعای "دفاع از
حقوق مردم اوکراين و حمايت از معترضين ميدان استقﻼل" توسط
غرب و يا دفاع روسيه از "روسی زبانهای کريمه و استقﻼل آنها"

تشکيل نميدهد .حتی منازعات اقتصادی و سياسی و مرزی و ديپلماتيکی
که در بين دولتهای روسيه و اوکراين وجود دارد و گويا ﻻينحل باقی مانده
باشد ،محور اصلی اين جدال نيست .اين ادعاها ماتريال تبليغی و تبعات
فرعی صف آرايی قدرتهای جهانی در مقابل هم از کانال بحران اوکراين
است .تحوﻻت اوکراين ،به بحرانی در ابعاد جهانی تبديل شده که مهر سهم
خواهی قدرتهای بزرگ جهان معاصر را در تعيين منطقه نفوذ اقتصادی و
سياسی خود در دنيای بعد از فروپاشی بلوک شرق و در جهان بدون تعادل
کنونی برخود دارد .کشمکش در جغرافيای اوکراين در جريان است ،اما
بازيگران اصلی دو سوی اين بحران ،از يک سو آمريکا و غرب و از
سوی ديگر روسيه برسر معادﻻت بنيادی تری درابعاد جهانی در مقابل هم
صف کشيده اند .نزاع کنونی در اوکراين گوشه ای از اين جدال بنيادی
است .بر اين اساس به طور مشخص صورت مسئله اينست که اوکراين به
حوزه اقتصادی سياسی غرب و اتحايه اروپا چرخش قطعی ميکند يا در
حوزه اقتصادی سياسی روسيه باقی ميماند .اين دو افق و دو تصوير
متفاوت قدرتهای جهانی است که در مقابل بورژوازی اوکراين و جامعه
اوکراين قرار داده اند و به تاثير از آن بورژوازی اوکراين و هيئت حاکمه
بورژوايی در آنجا به دو جناح عمده پروغربی و پروروسی تقسيم شده اند
و از سال  ٢٠٠۴آشکارا در مقابل هم صف آرايی کرده و به قيمت پايمال
کردن حقوق مردم ناراضی و رنج و محروميت وسيع شهروندان آن کشور
قدرت سياسی در ميان آنها دست به دست شده است .در رابطه با
فاکتورهای مورد اشاره اجازه بدهيد توضيحات بيشتری بدهم.
کشمکش کنونی غرب و روسيه ريشه در منازعات قدرتهای جهانی بعد از
فروپاشی شرق و پايان جهان دو قطبی دارد .بعد از فروپاشی بلوک شرق،
آمريکا با اتکا به حمايت اتحاديه اروپا برای تثبيت و تحميل رهبری خود
بر جهان معاصر خيز برداشت .فروپاشی اتحاد شوروی و شيفت خود
روسيه و همه جمهوريهای بازمانده از شوروی سابق به اقتصاد بازار و
الگوی اقتصادی و سيستم دمکراسی پارلمانی شبيه به غرب و پيوستن
تعدادی از آنها به اتحاديه اروپا ،دولت آمريکا را در اين مسير بيشر
وسوسه کرد .بحران خليج در سال  ١٩٩١و قلدری نظامی آمريکا در آن،
بحران و جنگ در بالکان با دخالت ناتو و نقش محوری آمريکا ،يازده
سپتامبر  ٢٠٠١و به دنبال جنگ در افغانستان و عراق به رهبری آمريکا
همه اپيزودهای سلسله اقدامات و قلدری نظامی آمريکا برای تثبيت "نظم
نوين جهانی" مورد نظرش در جهان معاصر و ايجاد جهان تک قطبی
بود .اما آمريکا و غرب با موانع جدی روبرو شدند .بسيار زود ناکاميهای
آمريکا در همين منازعات و جنگهايی که درگير شد ،خود را نشان داد.
بحران اقتصادی که از سال  ٢٠٠٨از خود آمريکا شروع شد ،باعث
کاهش بيشتر قدرت اقتصادی آمريکا در سطح جهانی شد .به عﻼوه با زور
آزمايی جدی رقيبان قدرتمند در منازعات اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک
جهانی روبرو شد .مجموعه اينها رويای "نظم نوين جهانی" مور نظر
آمريکا را باطل ساخت .بسيار زود معلوم شد جهان تک قطبی با زعامت
غرب و رهبری آمريکا توهمی پوچ بيش نيست .معلوم شد جهان معاصر
عرصه زورآزمايی و صف بنديهای قدرت های جهانی

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !
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تحوﻻت  ٢٠١٤اوكراين
مقدمه ای بر جنگ فاجعه بار كنونى ...
برای تقسيم مجدد مناطق نفوذ هر کدام و ترسيم آينده ی هنوز تعيين
تکليف نشده قطعی آن است .به طور برجسته از يک طرف چين با
قدرت اقتصادی عظيم و روبه رشد و تاثيرگذار در همه دنيا و از طرف
ديگر روسيه ای که نقاهت اقتصادی و سياسی بعد از فروپاشی شوروی
را پشت سر گذاشته و با احيای قدرت سياسی و نظامی به صحنه
برگشته ،هژمونی طلبی آمريکا و غرب را به چالش کشيده اند .بر اين
بستر قدرتهای جهانی بر سر شکل دادن به حوزه های نفوذ اقتصادی و
سياسی خود در جدال و کشمکشند .آثار اين کشمکش را بر عمده
تحوﻻت دنيای کنونی و از جمله در همه کانونهای بحرانی قابل اعتنای
جهانی در دوره معاصر و مشخصا در همين تحوﻻت خاورميانه و
شمال آفريقا و سوريه و اکنون اوکراين شاهديم .در نتيجه کشور
اوکراين به يکی از صحنه های حساس صف آرايی قدرتهای جهانی در
پروژه موسوم به تقسيم مجدد جهان و تعيين تکليف اختﻼفات بنيادی تر
ميان اين قدرتها تبديل شده است.
به طور کنکرت در اوکراين آمريکا و اروپا به دنبال آن هستند که اين
کشور را از حوزه نفوذ اقتصادی و سياسی سنتی روسيه بيرون بکشند
و مانند بعضی کشورهای ديگر بلوک شرق سابق ،لهستان و  ...به
حوزه نفوذ اقتصادی و سياسی غرب درآورند .اما اين خط قرمز روسيه
است .روسيه نميتواند در همسايگی خود شاهد از دست دادن قدرت و
نفوذ تاکنونی خود دراوکراين و قرار گرفتن آن تحت سيطره اقتصادی و
سياسی و چه بسا بعدا نظامی )احتمال پيوستن به ناتوی( اوکراين به
غرب باشد .تﻼشها و جدالهای دو طرف در اوکراين انعکاس اين
واقعيت اساسی است .اقدامات روسيه در اوکراين و از ملحق کردن

کريمه به خود و اعمال فشار اقتصادی و سياسی و تهديدات نظامی
برخﻼف ظاهر آن و پروپاگاند کشورهای غربی ،نشانه تعرض روسيه
نيست ،بلکه اقدامات دفاعی در مقابل گسترش نفوذ اقتصادی و سياسی
غرب در مناطق نفوذ سنتی خود است.
بر اساس اين روند پايه ای بورژوازی اوکراين و هيئت حاکمه بورژوايی
آن به دو بخش پروغربی و پروروسی تقسيم شده است .صف آرايی آنها
به طور آشکار و خصمانه در سال  ٢٠٠۴و در پديده موسوم به "انقﻼب
نارنجی" خود را نشان داد .آنوقت جناح پروغربی به قدرت رسيد و تا
سال  ٢٠١٠قدرت را در دست داشت .در انتخابات سال  ٢٠١٠اين بار
جناح پروروسی تا اتفاقات اخير قدرت را در دست گرفت .بعد از
تحوﻻت اخير بارديگر جناح پروغربی بورژوازی اوکراين و ملغمه ای
از نيروهای ارتجاعی ناسيوناليست اوکراين و فاشيستهای آن کشور ،با
دخالت و حمايت مستقيم غرب فعﻼ قدرت را در دست گرفته اند .اين دو
بخش بورژوازی فاسد ،افق و تصوير و آلترناتيو خود را متاسفانه بر
تحوﻻت جامعه اوکراين و اعتراض و نفرت کارگران و مردم آنجا حاکم
کرده اند .راه حل و آلترناتيو هر دو جريان و حاميان جهانی شان چيزی
جز تحميل فساد و رنج و محنت و فقر و گرانی و ضديت کامل با منافع و
حقوق کارگران و مردم و شهروندان ناراضی اوکراين نيست .طبقه
کارگر و مردم اوکراين در چنبره ارتجاع محلی و جهانی گيرافتاده اند.
تنها راه پايان دادن به اين دور باطل و يکه تازی جناحهای مختلف
بورژوازی در صحنه سياست اوکراين و راه نجات طبقه کارگر و مردم
به ميدان آمدن آلترناتيو سوسياليستی طبقه کارگر در اوکراين و پايان
دادن به سيادت بورژوازی در آن کشور است .طبقه کارگر و مردم
آزاديخواه اوکراين ظرفيت تحقق چنين آلترناتيوی را دارند و تجارب
خوبی از دوران لنين و تحقق انقﻼب کارگری و سوسياليستی در
کشورشان را بياد دارند .بی دليل نيست کارگران خارکف و بسياری جاها
اينروزها در مقابل تعرض اوباشان فاشيست به قدرت رسيده در اوکراين
باريگاد دفاع از مجسمه های لنين را ايجاد کردند.
***

پازلى از يک تصوير بزرگ
وقتى ورق برميگردد
دادگاه حميد نوری از قصابان قتل عام زندانيان سياسی تابستان  ١٣٦٧تمام شد .آينده وی هرچه باشد ،وقتی برايش مسجل شد که موش تو تله افتاده
است و قطعا محکوم ميشود ،در آخرين سخنانش در دادگاه دست به لودگی زد .وی از آدمکشی دفاع نکرد ،بلکه با روشی کاسبکارانه به مظلوم نمائی
پرداخت و از سر دوستی با قربانيان و شاکيان برآمد .حميد نوری گفت" :من از شما گله ای ندارم ،حرف آخرم اينست :آشتی ،آشتی ،آشتی ،همه باهم
بريم کشتی!!!"
اين پازلی از يک تصوير بزرگ است .آن تصوير بزرگ محاکمه سران حکومت اسﻼمی توسط مردمی است که آنها را بزير کشيده اند .وقتی ورق
برميگردد ،شکنجه گران و بازجويان و ماموران اعدام ناگهان مادر ترزا ميشوند و از سر صلح و آشتی درمی آيند.
نخير ،آشتی ای در کار نيست .اول بايد تک به تک حساب پس بدهيد ،بايد حقايق روشن شود ،بايد جزئيات هوﻻکاست اسﻼمی تماما ً برمﻼ شود ،بايد
جنايتکاران تاوان پس دهند .قطعا همه شما ابواب جمعی جمهوری اسﻼمی ،چه باهم آشتی کنيد يا همديگر را حذف و حصر ،از موضع مخالفين
سياسی و کارگران و آزاديخواهان ،همه در يک "کشتی" نشسته ايد .کشتی در حال غرق نظام خونبار اسﻼمی!
سردبير.
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نادر شريفى
کارگران و زحمتکشان جهان ،امسال نيز بمناسبت روز جهانی کارگر
در بيشتر کشورهای جهان اجتماعات ،تظاهرات و جشن اول مه را
برگزار کردند .دولتهای حافظ سرمايه نيز در همه جا اعتراضات
کارگری ،ضد جنگ ،ضد ناسيوناليستی و فاشيستی اما انقﻼبی کارگران
را همانند يک صد سال گذشته سرکوب کردند .حکومتهای اسﻼمی
سرمايه در ايران و ترکيه اما همچنان مقام اول سرکوب و دستگيری
رهبران کاگران و شرکت کنندگان در روز جهانی کارگر را ايفاء
کردند.

آلمان
اجتماعات بمناسبت روز کارگر در آلمان امسال يک روز قبل از اول
مه آغاز گرديد .در آلمان تظاهراتهائی که از طرف اتحاديه های
کارگری ترتيب داده شده بود ،اغلب بدون درگيری با پليس به پايان
رسيد .در شهر ﻻيپزيک تظاهرات و اعتراضات روز کارگر با سنگر
بندی و سنگ اندازی به ساختمانهای دولتی و به آتش کشيدن سطلهای
زباله و ماشينهای دولتی به نقطه اوج خود رسيد .اتحاديههای کارگری
همانند سالهای قبل به فراخوان کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آلمان
)(DGBراه پيمائی کردند و آکسيونهای مختلفی را بمناسبت روز
جهانی کارگر در سراسر کشور فراخواندند .کنفدراسيون اتحاديه های
کارگری آلمان محور اصلی خواسته های خود را حول" :يک نشانه
قابل مشاهده برای آينده عادﻻنه" اعﻼم کردند .در تظاهرات کنفدراسيون
اتحاديه های کارگری در دوسلدورف صدر اعظم آلمان )سوسيال
دموکرات( نيز شرکت داشت که با اعتراض شديد شرکت کنندگان در
تصميم دولت به ارسال سﻼحهای سنگين به اوکراين روبرو شد.
برلين :در کنار تظاهرات و آکسيونهای سنتی اتحاديه ها در آلمان،
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تظاهراتهای فراوانی نيز از طرف
آنتی امپرياليستها ،آنتی فاشيستها و
احزاب چپ و کمونيست برگزار
گرديد .در تظاهرات شب قبل روز
جهانی کارگر در برلين هزاران نفر
شرکت کردند .با اين حال ،در
تظاهرات روز جهانی کارگر در
منطقه  ،Prenzlauer Bergفضا در
شامگاه شنبه داغ شد .کيسه های رنگ
پرواز کردند ،سنگها ها به داخل ساختمانهای دولتی پرتاب شدند ،مواد
آتش زا مشتعل شدند .پليس چندين بار راهپيمايی اعتراضی را متوقف
کرد.
روز جهانی کارگر در برلين
به گفته سخنگوی پليس حکومت برلين ،در روز شنبه حدود  ١٦٠٠پليس
در اين شهر مشغول به کنترل شهر بودند .به گفته سناتور داخلی
آيريساسپرانگر) ، (SPDدر طول آخر هفته تا  6000پليس  -از جمله
پليس فدرال و از ساير ايالت های فدرال برای مقابله با تظاهر کنندگان
روز جهانی کارگر در برلين حضور داشتند .اول ماه مه در برلين و
هامبورگ سنتا با رودروئی چپ ها و اتونومها با دولت آلمان همراه
است.
هامبورگ :در هامبورگ بيش از هزار و پانصد نفر در تظاهرات
فراخوان داده شده از سازمان چپی بنام ساختار سرخ )(RoterAufbau
شرکت داشتند .تظاهرکنندگان بيش از حد انتظار پليس ،با شعار "سرمايه
داری پاندمی ،جنگ و بحران است" در روز يکشنبه در تظاهرات "اول
ماه مه انقﻼبی" در هامبورگ به خيابان ها آمدند .به گفته پليس٢٠٠٠ ،
تظاهرکننده در اواخر بعدازظهر از منطقه برلينر تور به سمت بارمبک
حرکت کردند .اين تظاهرات با نيروهای قوی پليس همراهی شد .در
بعدازظهر روز يکشنبه ،حدود  ٢٠٠٠نفر ،در تظاهراتی که توسط اتحاد
چندين سازمان چپ تحت شعار" :آن کسی که دارد ،بايد پرداخت کند"
فراخوان داده شده بود ،در مرکز شهر بندری هامبورگ راهپيمايی
کردند .اين تظاهرات مسالمت آميز به پايان رسيد.
فرانکفورت :فراخوان تظاهرات اول ماه مه در فرانکفورت از يک
طرف توسط کنفدراسيون اتحاديه دعوت شده بود و از طرف ديگر از
طرف اتحاد نيروهای چپ .هردو اين تظاهرات تحت تأثير جنگ روسيه
و اوکراين برگزار شد .معاون رئيس کنفدراسيون اتحاديه های کارگری
آلمان الکه هاناک در محل تجمع اعﻼم کرد» :ما تاريک ترين ساعات
پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می کنيم .همبستگی ما متعلق به مردم
اوکراين و کسانی است که در حال فرار هستند «.اما او همچنين از مردم
روسيه و بﻼروس که صدای خود را عليه جنگ اوکراين بلند می کنند
دفاع کرد و نسبت به يک مسابقه تسليحاتی جديد نيز هشدار داد.
اول ماه مه انقﻼبی در فرانکفورت
در مقابل تظاهرات اتحاديه ها در فرانکفورت تظاهرات

آموزش رايگان برای همگان!
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ديگری تحت نام "اول ماه مه انقﻼبی" عصر روز يکشنبه در شهر
فرانکفورت برگزار شد .نظر به اهميت اين تظاهرات من سعی ميکنم
اينجا بيشتر در اين رابطه توضيح دهم.
يکی از شعارهای اصلی اتحاد نيروهای چپ در فرانکفورت" :مبارزه
با هم برعليه جنگ و سرمايه داری بين المللی ،برای همبستگی و
مبارزه طبقاتی" بود .اين اتحاد در صفحه اينترنتی خود می نويسد:
"دنيا در بربريت اداره می شود .در شکار حوزههای نفوذ جديد و
بازارهای فروش ،ثروتمندان و قدرتمندان جهان را بين خود تقسيم
میکنند و همه چيز را برای خود به چنگ میآورند .سرمايه و رقابت
ابدی آنها را مجبور به انجام اين کار می کند ،به سودهای جديد نياز
است و رشد هرگز نبايد متوقف شود .در اوکراين ،اياﻻت متحده،
اتحاديه اروپا و روسيه جهان را برای اتصال به يک بازار يا بازار
ديگر به آستانه جنگ هستهای سوق میدهند .آنها بی رحمانه از روی
اجساد عبور می کنند ،غيرنظاميان اوکراينی و سربازان هر دو طرف
می ميرند .چه بمب در اوکراين ،چه سوريه ،کردستان ،يمن يا
فلسطين ،اين جنگ ها فقط برای مردم و طبيعت رنج و بدبختی ايجاد
می کند .ابتدا ميليون ها نفر در جستجوی زندگی امن مجبور به فرار
می شوند ،سپس با يک رژيم غيرانسانی و نژادپرستانه در مرز اروپا
مواجه می شوند که اغلب افراد غيرسفيدپوست را با بی تفاوتی و تحقير
کامل رها می کند تا در پشت مرزها بميرند .درعين حال ،فضای
جديدی کشور را فرا گرفته است .آلمان بسيج می شود تا توده ها را
برای جنگ تشويق کند .بدون مقاومت ،ارتش آلمان مجددا مجهز می
شود و به بازگرداندن سربازی اجباری فکر می شود .اما دشمن واقعی
نه مردم و نه ملت ها هستند .کارتل های نفتی ،شرکت های تسليحاتی،
بانک ها و شرکت ها ،اينها دشمن واقعی مردم اند و ما بايد اين
سودجويان جنگی را به ويژه در کشور خودمان هدف قرار دهيم و با
همه ستمديدگان جهان همبستگی کنيم!

می گوييم :جنگ عليه جنگ! عليه تسليحات نظامی مجدد و نظامی
شدن جامعه ،نه پوتين و نه ناتو!
جنگ در اوکراين تنها بحران سرمايه را تقويت ميکند .تحت تأثير
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مديريت بحران پاندمی ،قيمت ها در حال انفجار هستند و مزدبگيران
شغلهای خود را از دست می دهند .در حالی که به دليل کوتاهی کار و
تورم ،چيزی در جيب نداريم" ،گردن کلفتها ،به ثروتهای افسانه ائی خود
اضافه ميکنند .آنها ميلياردها دﻻر به عنوان پرداخت ويژه بدون بازگشت
در طول پاندمی کرونا دريافت کردند ،در حالی که ما همچنان سﻼمت خود
را در کارخانه ها ،دفاتر يا حتی در اتوبوس ها و قطارها به خطر می
اندازيم .قرنطينه ،انزوا و ناامنی همچنين به افسردگی و خشونت
مردساﻻرانه دامن می زند .وقتی در زمستان يخ می زنيم و نمی توانيم
ماشينمان را حتی بنزين بزنيم ،سياستمداران به فکر بهتری نمی افتند از
اينکه ما را تشويق کنند و بگويند که هر کدام از ما بايد به وظيفه خود عمل
کنيم ١٠٠ .ميليارد برای ارتش آلمان و تنها کف زدن برای پرستاران
)فداکار(؟! ما می گوييم :اين اشتباه است و ما ديگر توان پرداخت هزينه
اين جهان )سرمايه( را نداريم! ما خواهان افزايش دستمزد ،رشد قيمت و
اجاره بر اساس رشد درآمد عمومی! تعليق فوری باﻻبردن قيمت گاز،
برق ،آب و ممنوعيت تخليه محل زندگی هستيم .برای ما روشن است که
اين نظام قابل اصﻼح نيست ،سرمايه داری بايد برود .هيچ مجلس ،هيچ
دادگاه و هيچ قانونی ما را به عدالت نمی رساند .توليد ثروت و همه کاﻻها
در اين جهان از طريق استثمار طبقه ما اتفاق می افتد -هيچ جايگزينی
برای انقﻼب اجتماعی وجود ندارد! ما از همه کارگران و جوانان،
سياهپوستان و مهاجران ،زنان و  LGBTIQمیخواهيم :در اول ماه مه با
ما به خيابانها بياييد ،بياييد به عنوان يک طبقه بجنگيم! ما می گوييم:
شجاعت جنگيدن و شجاعت پيروزی را داشته باشيد  -برای پايان سرمايه
داری!
امضاء کنندگان به فارسی :ساختمان شورای شفق قطبی ،گروه قدرت
کارگری ،جوانان بين المللی ،جوانان کمونيست ،پانتيفا ،ليگ جوانان
انقﻼبی راينماين ،ماينز قرمز ،واحد انقﻼبی دارمشتات ،سمرافام ،کميته
همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران ،شبکه همبستگی،
مبارزه جوان ،ياباستا راين مين ،زورا فرانکفورت.
اول ماه مه در ترکيه
پليس ترکيه با خشونت و دستگيری از تمام تظاهرات اول ماه مه در ميدان
تقسيم استانبول جلوگيری کرد .دست کم  ١٦٤نفر دستگير شدند.اين کارها
آن دشمنی باطنی نسبت به توليدکنندگان واقعی جامعه است که دولت
اردوغان ده سال است تکرار ميکند .به گزارش خبرگزاری
سوسياليستی ETHAتظاهرات اول ماه مه در ترکيه و کردستان با سه
موضوع اصلی مشخص شد .قيام گزاری ،جنگ امپرياليستی و مبارزه
طبقه کارگر عليه فقر روزافزون آنها .تظاهرات کننده گان خواهان
برگزاری روز کارگر در ميدان مرکزی تقسيم بودند که پليس اردوغان از
سال  ٢٠١٣با تمام توان سعی در جلوگيری از انجام اين اعتراضات
ميکند .ميدان تقسيم امسال و تمام خيابان های آن منطقه از همان اوايل
صبح توسط پليس ترکيه محاصر شده بود .تظاهرات کننده گان در چندين
قطار سعی کردند به ميدان برسند ولی با حضور گسترده پليس از انجام
اين کار جلوگيری شد .پليس با گاز اشک آور و باتوم تظاهراتها را به
عقب نشينی وادار کردند و طبق آمار رسمی  ١۶۴نفر به طور موقت
بازداشت شدند .تا صبح روز دوشنبه مشخص نبود که چند
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نفر از آنها هنوز در بازداشت پليس هستند .تنها هيئتی از رهبران
اتحاديهها اجازه پيدا کردند روز يکشنبه برای گذاشتن تاج گل در بنای
يادبود جمهوری به ميدان تقسيم بروند .اتحاديه های کارگری با تاج گل ها
ياد به اصطﻼح "ماه مه خونين" سال  ١٩٧٧را گرامی می دارند .در آن
زمان ،حدود يک ميليون نفر در روز اول ماه مه در ميدان تقسيم شرکت
کردند ،اشغال کارخانه ها و مبارزات بزرگ سنديکايی در بسياری از
نقاط ترکيه برپا شده بود .ناگهان از پشت بام آسمان خراش های اطراف
تيراندازی به سوی جمعيت شروع شد .دستکم  ٣٤عضو اتحاديه کارگری
آنزمان کشته شدند و برخی گزارش ها از کشته شدن  ٤٣نفر خبر دادند.
تا به امروز هيچکس مسئول قتلها شناخته نشده است ،اتحاديهها و
مخالفان ،دولت را مسئول اين قتلها میشناسند ،که در نهايت روشن شد که
مقدمه کودتای  ١٩٨٠بود .به دليل اين رويدادها ،اتحاديه های کارگری و
ديگر گروه های چپ با برگزاری يادبود »شهدای ميدان تقسيم« در روز
اول ماه مه ،علی رغم ممنوعيت اعمال شده توسط دولت اردوغان،
اصرار دارند.
دﻻيل کافی برای اعتراض وجود دارد
در حالی که پليس به تظاهرات کننده گان ماه می در اطراف ميدان تقسيم
حمله کرد ،تظاهرات مسالمت آميزی در کاديکوی در سواحل آسيايی
شهر برگزار شد .به هر حال ،از سال  ،٢٠٠٩اول ماه مه نيز در ترکيه
تعطيل رسمی است .همين امسال هزاران کارگر در بسياری از شهرهای
ترکيه در اعتراض به افزايش شديد هزينه های زندگی تظاهرات کردند.
نرخ تورم رسما ً  ٦١درصد و به صورت واقعی حدود  ١٠٠درصد است
که يکی از باﻻترين نرخهای تورم در سراسر جهان است .اقتصاددانان
مستقل محاسبه کرده اند که ترکيه ای ها در دو سال گذشته به طور
متوسط  ٧٠درصد از قدرت خريد خود را به دليل کاهش ارزش پول از
دست داده اند .پاندمی کرونا ،و اکنون جنگ در اوکراين ،به سوق دادن
هر چه بيشتر مردم به فقر کمک کرده است.
فرانسه
عليرغم اعﻼم ژرالد دارونين وزير کشور فرانسه مبنی بر اينکه در روز
اول ماه مه فقط کمپين های کوچکی برگزار می شود ،تقريبا ً در تمام
شهرهای بزرگ فرانسه حدود  ٢٥٠راهپيمايی و تظاهرات که عمدتا ً
توسط اتحاديه های کارگری سازماندهی شده بودند ،برگزار شد .به گفته
سازمان چتر اتحاديه  ،CGTحدود  ٢١٠٠٠٠نفر در اين تظاهراتها
شرکت کرده اند .درگيری بين انقﻼبيون و پليس در شهرهای مختلف در
جريان تظاهرات اول ماه مه رخ داد .در پاريس ،تظاهرات کننده گان با
پليس درگير شدند ،سطل اشغالها را آتش زدند و سنگر در مقابل هجوم
پليس برپا کردند .شيشه های امﻼک در نانت شکسته شد .در فرانسه،
اعتراضات با انتخاب مجدد امانوئل ماکرون نيز مشخص کرده بود که
پنج سال ديگر برنامه دولت ،کاهش رفاه اجتماعی و نظامیسازی داخلی
و خارجی است .مشارکت کارگران مبارز از خدمات تحويل کاﻻ نيز در

اعتراضات مشهود بود .راهپيمايی های متعددی در پاريس برگزار شد
که يکی از آنها توسط جليقه زردها رهبری می شد .آنها در ميدان
جمهوری ابتداجمع و سپس به راهپيمائی پرداختند .در حين اين راه
پيمائی ،گاهی اوقات درگيری های شديدی با پليس رخ می داد .در نانت
نيز گاهی اوقات کل خيابان ها پر از گاز اشک آور می شد .تظاهرات
کننده گان با خواسته ها و شعارهای ضدسرمايه داری در سطح شهر در
حرکت بودند.
يونان
دريونان ،دهها آکسيون در سراسر کشور انجام شد ،از جمله اقداماتی که
توسط فدراسيون اتحاديههای کارگری  PAMEدرخواست شده بود.
همبستگی با اعتصاب کارگران  COSCOنقش مهمی داشت .همانطور
که روزنامه کمونيستی  PRINگزارش می دهد ،شعارهای ضد جنگ و
اعﻼميه های همبستگی با مردم تحت ستم در روز اول ماه مه امسال در
اکثر شهرهای بزرگ کشور خودنمايی ميکرد.
ايتاليا
همين امر در مورد اعتراضات در ايتاليا نيز صدق می کند .به عنوان
مثال" ،پارتيتو دموکراتيکو" به عنوان يک حزب جنگ طلب بر روی
يک بنر در تورين توصيف شد .اين بخشی از دولت طرفدار
ماريودراگی است .در ايتاليا ،به هر حال ،مقاومت شديدتری در برابر
جنگ توسط طبقه کارگر وجود دارد .به عنوان مثال ،کارگران ايتاليايی
از بارگيری اسلحه به عنوان کمک های بشردوستانه خودداری کردند.
همچنين در حاشيه تظاهرات در تورين درگيری با پليس صورت گرفت.
کره جنوبی
در کره جنوبی ،کنفدراسيون اتحاديه های کارگری KCTUبمناسبت
اول ماه مه تظاهراتی برگزار کرد .امسال اين تظاهرات در  ١٦شهر از
جمله سئول ،بوسان و دايگو برگزار شد .شعار تظاهرات "حقوق مکفی
کار برای همه و بدون تبعيض! کار خوب برای همه! نابرابری را
سرنگون کنيد" ،بود.
آفريقای جنوبی
تظاهرات و آکسيونهای مختلفی در شهرهای آفريقای
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جنوبی برگزار شد .سيريل رامافوزا ،رئيس جمهور آفريقای جنوبی در
اوايل سال جاری در يک راهپيمايی در شهر راستنبورگ در شمال غربی
اين کشور ظاهر شد .با اين حال ،او مجبور شد اين حضور را پس از
هجوم معدنچيان اعتصابی به صحنه لغو کند .آنها خواهان افزايش دستمزد
 ١٠٠٠رند هستند در حالی که صاحبان معادن فقط  ٨٥٠رند به آنها
پيشنهاد می دهند .شمال غرب کشور نيز منطقه سختی برای حزب حاکم
ANCاست .ده سال پيش ٣٤ ،کارگر در آنجا توسط پليس در جريان
اعتصاب معدن لونمين قتل عام شدند .رامافوزا در آن زمان مدير شرکت
Lonminبود.
تايوان
در تايوان ،کارگران راه آهن از اول ماه مه برای اعتصاب و اعتراض
عليه خصوصی سازی برنامه ريزی شده اداره راه آهن تايوان )(TRA
استفاده کردند .دو هفته قبل تر ،بيش از  ١٢٠٠٠کارگر راه آهن تايوان
اعﻼم کرده بودند که در اول ماه مه کار نخواهند کرد ٩٠ .درصد
کارگران راه آهن در اعتراضات دو هفته قبل را رانندگان قطار تشکيل
ميدادند .اين اعتصاب با همبستگی بين المللی ،از جمله از سوی KCTU
کره جنوبی روبرو شد .در تظاهرات  DGBدر برلين نيز در بلوک
"مبارزه طبقاتی جهانی" از اعتصاب کنندگان تايوانی و ابراز همبستگی
با آنان ياد شد.
شيلی
به مناسبت اول ماه مه ،کارگران بسياری از شهرهای شيلی دست به
اعتصاب عمومی زدند .اين اقدام عليه دولت رئيس جمهور پينيرا بود .اين
تظاهرات منجر به درگيری های متعدد با پليس و صدها بازداشت شد.
تنها در پايتخت سانتياگو دی شيلی ،پليس بيش از  ٨٠کارگر را دستگير
کرد .صبح روز اول ماه مه ،دوازده کارگر از اتحاديه کارگری در مقابل
کاخ رياست جمهوری هنگامی که قصد داشتند نامه ای حاوی مطالبات
خود را تحويل دهند ،دستگير شدند\.
کلمبيا
در کلمبيا ،در اول ماه مه ،اعتراضات گسترده عليه اصﻼحات مالياتی
برنامه ريزی شده برای سومين روز متوالی آغاز شد .پليس و ارتش به
شدت عليه تظاهرکنندگان عمل کردند .تنها در شهر کالی حداقل  ١٤نفر
توسط پليس کشته شده اند.
ميانمار
درميانمار ،اعتراضات اول ماه مه امسال عمدتا ً بر ديکتاتوری نظامی
متمرکز بود .از زمان کودتای  ١فوريه ،مردم در معرض تهديد ترور و
خشونت قرار دارند .تظاهرات کنندگان اول ماه در ميانمار خواستار
آزادی و پايان حکومت ارتش شدند.

اتريش
در وين ٢٠٠٠ ،نفر در تظاهراتی که توسط بيش از دوازده جريان
سازماندهی شده بود ،شرکت کردند .حزب کارگر اتريش تظاهرات در
وين ،لينز و اينسبروک در اول ماه مه را سازمان داد .شعار حزب
کارگر در اول ماه مه اينبود" :عليه جنگ و بحران! سوسياليسم به جای
بربريت"! سخنرانی ها در اين روز متنوع بود و از شرايط کاری در
صنايع مختلف گرفته تا همبستگی با کردستان سوريه را دربرمی
گرفت .پليس تظاهراتهای اول مه اتريش را بشدت سرکوب کرد .از
اسپری فلفل استفاده شد و دستگيری ها خشونت آميز بود .دو نفر پس از
آن به دليل جراحات شديد مجبور به مداوا شدند.
حزب کارگر اتريش در نوشته ای اوضاع جهانی را چنين معرفی
ميکند" :امپرياليسم ،به عنوان باﻻترين مرحله سرمايه داری ،بار ديگر
ناتوانی خود را در برقراری صلح ثابت کرده است .جنگی بين روسيه و
اوکراين به نفع حاکمان در جريان است که طبقه کارگر هر دو ملت بايد
هزينه آن را بپردازند و بسياری از آنها با زندگی خود! در عين حال،
کشورهای اتحاديه اروپا و ناتو برای راه حل صلح کار نمی کنند ،بلکه
در جهت تشديد و گسترش جنگ هستند .ما به جنگ امپرياليستی نه می
گوييم ،نه به جنگ افروزی بيشتر ،نه به تسليح مجدد و نظامی سازی.
کارگران و خلق ها با يکديگر دشمنی ندارند ،بلکه اين حاکمان سرمايه
داری هستند که برای دستکاری مردم و فرستادن آنها به ميدان های
جنگ ،اختﻼفات ناسيوناليستی و نژادی ميکارند .دشمن واقعی طبقه
کارگر و مردم ،سرمايهداران و امپرياليست های خودشان هستند:
سﻼحها بايد عليه آنها برگردانده شود ،آنها بايد سرنگون شوند تا
سوسياليسم به عنوان دنيای صلح و دوستی بين مردم تحقق يابد.
در عين حال ،سرمايه داری يک بحران اجتماعی و اقتصادی ويرانگر
را برای ما به ارمغان می آورد .نرخ تورم به رکوردهای ناشناخته قبلی
می رسد .برای بسياری از مردم ،مسکن ،انرژی و حتی مواد غذايی به
سختی قابل پرداخت شده است ،دستمزدها برای مدت طوﻻنی با افزايش
قيمت ها سازگار نبوده است .حاکمان هيچ کاری در اين باره انجام نمی
دهند و انواع بهانه ها را امتحان می کنند ،اما در واقع
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بحران پديده طبيعی نظام سرمايه داری ناکارآمد است .تورم ،بيکاری و
فقر جنبه منفی منطقی و عمدی سودجويی بيرحمانه سرمايه است که
دولتها از هر قشری به اين امر کمک میکنند .ثروتمندان حتی در
شرايط بحرانی ثروتمندتر می شوند ،در حالی که کارگران و بيکاران
با مشکﻼت مالی و وجودی گسترده مواجه هستند .نياز به مقاومت
سازمان يافته در برابر سرمايه و دولت هايش حياتی است .نياز به غلبه
بر سرمايه داری انساندوستی است .در سوسياليسم ،توليد برنامه ريزی
شده تضمين می کند که تمام نيازهای انسان برآورده می شود.
پيامدهای جنگ امپرياليستی و تحوﻻت بحران سرمايه داری روشن می
کند که اين نظام غيرانسانی به پايانش رسيده است .سرمايه داری برای
يک اقليت ثروتمند ،تجمﻼت زشت به ارمغان می آورد ،اما برای
اکثريت قاطع فقط ناامنی ،محروميت از حقوق و مرگ به ارمغان می
آورد .زمان پايان دادن به سرمايه داری و امپرياليسم و تشديد مبارزه
طبقاتی برای انقﻼب سوسياليستی است .تنها سوسياليسم جامعه ای بدون
جنگ و بحران ،بدون استثمار و ستم را قادر می سازد".
 ٥مه ٢٠٢٢

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و مستمر كارگران است!
مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر نيازی برپا كنيد!
جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد!

جهان بدون فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد سوسياليسم ،بدون »خطر «
سوسياليسم ،به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

به حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست كمک مالى كنيد!

برابری و رفع تبعيض همين امروز!

كمونيست هفتگى

صفحه ١٠

اول مه اعتراضات گسترده كارگران
عليه جنگ
سعيد يگانه
اول ماه مه روز جهانی کارگر ،همانطور که قابل پيش بينی بود
اعتراض عليه جنگ و تهديد گسترش جنگ دولتهای سرمايه داری
حضور محوری می يابد .خوشبختانه کارگران با پرچمهای سرخ و
کارگری در خيابانها و ميادين کشورهای مختلف از اروپا تا آسيا و
آمريکای ﻻتين ،صدايشان را عليه جنگ سرمايه داران و دولتهای
آمريکا ،روسيه ،اروپا و ناتو بلند کردند و عليه مسابقه تسليحاتی دولتها
و گسترش ميليتاريسم و جنگ طلبی اعتراض کردند .اجتماعات اول مه
فضای جنگ طلبانه جاری را شکست و در بسياری از نقاط کارگران
بعناوين مختلف عليه جنگ سرمايه داران اعتراض کردند و خواست
قطع جنگ و پايان دادن به کشتار و آوارگی مردم را طرح کردند.
اعتراض به جنگ ،عليه ميليتاريسم ،مسئله گرانی و بهبود شرايط
زندگی کارگران و مزدبگيران تم اول مه بود.
در لندن کارگران و کمونيست ها بعد از راهپيمائی در ميدان ترافالگار
جمع شدند ،عليه دروغ های دولت و سياستهای رياضتی اعتراض
کردند ،خواهان زندگی بهتر و شغل مناسب و امنيت شغلی و آينده ايمن
شدند .تاکيد کردند اين حق ماست و عليه جنگ و سياستهای ميليتاريستی
سخن گفتند.
در فرانسه در اکثر شهرها تظاهرات و متينگنهای هزاران نفره برگزار
شد .در اين راهپيمايی ها کارگران و مردم آزاديخواه خواهان پايان دادن
به جنگ دولتهای سرمايه داری بودند و عليه سياستهای دولت ماکرون
شعاردادند .تظاهرکنندگان خواهان رسيدگی به بهبود وضعيت اقتصادی
مردم و لغو طرح افزايش سن بازنشستگی دولت ماکرون از  ۶٢به ۶۵
سال شدند .در پاريس ژان لوک مﻼنشون که در انتخابات اخير رئيس
جمهوری فرانسه بعد از ماکرون و لوپن بيشترين رای را به خود
اختصاص داد ،طی يک سخنرانی ضمن اعتراض به شرايط اقتصادی و
جنگ ،خواهان اتحاد احزاب چپ و سوسياليست در انتخابات پارلمانی
آينده عليه دولت ماکرون شد.
در ترکيه همانند سالهای قبل پليس سرکوبگر ترکيه کارگران معترض
با پرچم سرخ را از ورود به ميدان تقسيم منع کرد ،تظاهر کنندگان را
محاصره و با ضرب وشتم ،دهها نفر از کارگران وانسانهای آزاديخواه
و سوسياليست را با خشونت تمام دستگير و روانه زندان کردند .در
بخش آسيايی شهر استانبول در يک متينگ به مناسبت اول مه هزاران
نفر تجمع کردند.
در ايران به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر ،معلمان و فرهنگيان
بازنشسته در حمايت از کارگران اعتراضات خود را به جای ١٢

شماره ٦٤٦

ارديبهشت روز معلم ،يکشنبه ١١
ارديبهشت روز جهانی کارگر برگزار
کردند .معلمان ضمن حمايت از کارگران
و گراميداشت روز جهانی کارگر ،با
طرح مجدد مطالبات خود در اکثر
متينگ و گردهمايی
شهرها
برگزارکردند .در مجمع کشت و صنعت
هفت تپه کارگران ضمن گراميداشت اول
مه روز جهانی کارگر و برشمردن
دستاوردهای تاکنونی مبارزه کارگران هفت تپه ،از اسماعيل بخشی فعال
کارگری و جسور هفت تپه ،ضمن قدردانی از فداکاری های او در حق
کارگران ،او را به عنوان رهبر کارگری ﻻيق و مورد اعتماد به افکار
عمومی معرفی کردند و خواهان برگرداندن او به کار شدند .نمايندگان
کارگران ،يوسف بهمنی و ابراهيم عباسی خواهان آزادی سپيده قليان فعال
و دلسوز کارگران و مختومه اعﻼم کردن پرونده خانم زيﻼبی وکيل
دلسوز کارگران هفت تپه شدند .رژيم هار سرمايه از ترس گسترش
اعتراضات در روز جهانی کارگر به احضار و تهديد فعالين کارگری و
دستگيری تعداد زيادی از معلمين مبارز مبادرت کردند و با وجود جو
سنگين امنيتی در شهرهای ايران ُ تظاهرات و گردهمايی معلمان و
کارگران در اکثر شهرها برگزار شد و نشان دادند سياست سرکوب رژيم
بيش از اين نميتواند جلو نارضايتی و اعتراض مردم را سد کند.
در کشور آلمان صدها تظاهرات و راهپيمايی و متينگ در شهرهای
مختلف برگزارشد و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند .در برلين
پايتخت آلمان تظاهرات و راهپيمايی وسيع برگزار شد و پرچم سرخ در
اين راهپيمايی ها درخشيد .در اکثر شهرهای آلمان و در تمام اين
تظاهراتها بی کم و کاست عليه هر دو سوی جنگ آمريکا ،ناتو ،روسيه و
محکوم کردن حمله روسيه به اکراين ،عليه دولت آلمان به دليل
اختصاص  ١٠٠ميليارد يورو از جيب مردم برای مسابقه تسليحاتی شعار
دادند و خواهان پايان جنگ شدند .کارگران شعار می دادند" :ما هزينه
جنگ شما را نمی دهيم" .اتحاديه ها خواهان  ٩درصد اضافه حقوق و
جبران خسارات اقتصادی و گرانی ناشی از تاثيرات جنگ برای مردم
شدند .در برلين شهردار شهر با تخم مرغ مورد استقبال قرارگرفت.
در ايتاليا همزمان با برگزاری راهپيمايی های وسيع به مناسبت اول مه،
کنسرت بزرگی در شهر رم با شرکت هزاران نفرعليه جنگ و برای
برقراری صلح برگزار شد .سه اتحاديه کارگری در ايتاليا در تظاهرات
مرکزی عﻼوه بر بهبود شرايط زندگی کارگران ،خواهان پايان جنگ
روسيه عليه کشور اوکراين شدند .رئيس اتحاديه سی ای اس ال گفت،
اين روز تعهد اجتماعی و مدنی برای صلح و کار است و افزايش تورم و
گرانی ناشی از جنگ در اوکراين نارضايتی در سراسر جهان را دامن
می زند.
در يونان که کارگران راه آهن به مدت دو هفته از ارسال تانکهای
امريکايی به اوکراين در مخالفت با جنگ جلوگيری به عمل آوردند ،در
روز اول مه هزاران کارگر در آتن پايتخت يونان در اعتراض به جنگ،
افزايش قيمت انرژی و مواد غذايی به خيابانها آمدند و دست به اعتراض
زدند .جنگ روسيه عليه اوکراين به تورم و گرانی در
صفحه ١١
کشور يونان دامن زده است .حدود ده هزار نفر از
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صفحه ١١

اول مه اعتراضات گسترده كارگران
عليه جنگ...
کارگران و سوسياليستها در راهپيمايی شرکت داشته و در تجمع مقابل
پارلمان به افزايش هزينه های زندگی که غير قابل تحمل شده است
اعتراض کردند.
بزرگترين راهپيمايی به مناسب اول مه روز جهانی کارگر در ميدان
انقﻼب کوبا برگزار شد و تخمين زده شد که بزرگترين راهپيمايی بعد
از انقﻼب کوبا در سال  ١٩۵٩بوده است.
در برزيل هزاران کارگر و مردم فقير در اعتراض به بحران بهداشتی
بيسابقه ،اوضاع نابسامان اقتصادی و فساد مالی و بهبود وضع زندگی
مردم به خيابانها آمدند و روز جهانی کارگر را گراميداشتند.
در شيلی ،سريﻼنکا ،هند و تعداد کثيری از کشورها به مناسبت اول
مه روز جهانی کارگر ،کارگران و مزد بگيران ،اتحاديه های
کارگری و مردم آزاديخواه و کمونيست با برگزاری راهپيمايی و
گردهمايی ،ضمن گراميداشت روز جهانی کارگر و درخشيدن پرچم
سرخ کارگری عليه جنگ و گرانی شعار دادند و خواهان پايان دادن
به جنگ سرمايه داران و بهبود زندگی اقتصادی مردم شدند.
دو سال پاندمی کرونا تاکنون خسارات انسانی ،روانی و اقتصادی
بيش از حدی را به اکثريت مردم کارگر و زحمتکش در جهان تحميل
کرده است .جنگ روسيه عليه اوکراين و تقابل آمريکا و ناتو و غرب
و گسترش مسابقه تسليحاتی ،بحران انسانی و اقتصادی را تشديد کرده
و آينده سياهتری را در مقابل طبقه کارگر و کل بشريت در جهان
قرار داده است .در اين دوره مردم به اين حقايق بيشتر پی بردند که
سرمايه داری و دولتهايش تنها به سود و منفعت خود فکر می کنند و
حاضرند به خاطر اين منفعت و حفظ نظم ضد اسنانی کنونی هر زمان
ﻻزم ببينند جنگ راه بيندازند و ميليونها نفر را کشته و شهرها را
ويران و مردم را آوراه کنند.
اول ماه مه روز جهانی کارگر در فضای جنگ و ترس و نگرانی از
آينده و گسترش اين جنگ برگزار شد و صدها هزار نفر کارگر و
مردم آزاديخواه و کمونيست را عليه جنگ و استثمار و شرايط سختی
که دولتهای سرمايه داری به طبقه کارگر و محرومان در سراسر
جهان تحميل کرده اند به خيابانها آورد .اين دوره به درستی نشان داد
که راه نجات بشريت از رنج و مشقت و جنگ سرمايه داران و پايان
دادن به اين وضع يک تغيير زير و رو کننده است .انقﻼب کارگری
برای برقراری سوسياليسم تنها راه وضع کنونی و نجات بشريت از
مخاطرات سرمايه داری است.
 ٥مه ٢٠٢٢

جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم!
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صفحه ١٢
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
اول ماە مه روز جهانی کارگر
روز جهانی کارگر امسال با توازن قوای بهتر بنسبت سال گذشته در
سراسر ايران برگزار گرديد! روز  ١١ارديبهشت بمناسبت روز
جهانی کارگر ،جمعيت بزرگی از کارگران مجتمع کشت و صنعت
نيشکر هفت تپه مراسم با شکوهی در محل کار برگزار کردند.
نمايندگان کارگران از جمله يوسف بهمنی و ابراهيم عباسی منجزی
سخنرانی کردند ،به مبارزات پنج سال گذشته و دستاوردها و پيروزی
بر بخش خصوصی پرداختند ،بر خواستهای بر زمين مانده از جمله
بازگشت به کار اسماعيل بخشی تاکيد کردند .خواستار آزادی خانم
سپيده قليان و مختومه شدن پرونده خانم فرزانه زيﻼبی وکيل کارگران
شدند .همسان سازی حقوق ها با صنايع هفت طرح و استاندارد شدن
قراردادهای کار از جمله ديگر مطالبات کارگران بود که در اينروز
مطرح شد .کارگران در صحبتهايشان سرمايه داران و دشمنان
کارگران و جنگ افروزان را لعنت کردند .در پايان کارگران حکم
شان را بمناسبت روز کارگر در مورد همکارشان اسماعيل بخشی
اعﻼم کردند؛ ما اسماعيل را بعنوان کارگر نمونه ايران که هميشه
مدافع و کنار کارگر و عليه فساد بوده است انتخاب می کنيم .آنها تاکيد
کردند که خواهان بازگشت به کار اسماعيل هستند و کارشکنی در
مقابل آن با اعتراض و واکنش کارگران روبرو خواهد شد.

اليگودرز بازداشت -۴صﻼح سرخی سقز بازداشت -۵مسلمی همدان
بازداشت - ۶سﻼمی مازندران بازداشت - ٧فاطمه بهمنی شازند اراک
حکم احضار -٨فرهاد ميرزايی اسﻼم آباد احضار - ٩دکتر اسدی لنگرود
بازداشت - ١٠صفر رمضانی لنگرود بازداشت - ١١مجيد کريمی سنندج
احضار - ١٢فاطمه کريمی سنندج احضار -١٣مختار اسدی سنندج
احضار - ١۴رضا مرادی سنندج احضار -١۵مليحه واعظ خراسان
احضار -١۶ترشيزی اهواز احضار - ١٧ايوبی زاده اهواز احضار -١٨
هومن عدالتی اهواز احضار - ١٩رشيدی کرمان احضار - ٢٠نادری
کرمان احضار - ٢١رسول بداقی تهران زندان - ٢٢علی اکبر باغانی
تهران زندان - ٢٣جعفر ابراهيمی کرج زندان - ٢۴ﷴ حبيبی تهران
زندان - ٢۵شعبان ﷴی مريوان بازداشت  -٢۶سوران لطفی مريوان
بازداشت - ٢٧مسعود نيکخواه  ،مريوان بازداشت - ٣٠محمود بهشتی ،
لنگرود احضار - ٣١حبيب بيگی  ،لنگرود احضار - ٣٢صﻼح حاجی
ميرزايی سنندج ،احضار - ٣٣شکرﷲ احمدی فارس احضار - ٣۴
غﻼمرضا غﻼمی کندازی فارس احضار - ٣۵سيدمهدی حسينی از فارس
- ٣۶غفارجﻼلی از فارس - ٣٧لکی زاده البرز  ،احضار - ٣٧مرتضی
پور  ،آذربايجان شرقی  ،احضار - ٣٨پگاه بداغی خوزستان احضار - ٣٩
حميد عباسی فارس  ،احضار و ده ها نفر ديگر ...برگرفته از صفحه
اينستاگرام محمود بهشتی .

شورای هماهنگی کانونهای صنفی فرهنگيان نيز طی فراخوانی روز
کارگر را برای اجتماعات خود انتخاب کرد و اين اقدام با استقبال
بخشهای مختلف کارگران و فرهنگيان در ايران مواجه شد .اجتماعات
سراسری معلمان در روز کارگر در شهرهای :اراک ،کرمانشاه،
استان مرکزی ،سقز ،نوراباد فارس ،خمينی شهر ،شيراز ،اليگودرز،
البرز ،بوشهر ،کرج ،يزد ،کرمانشاە ،اصفهان ،هرسين ،دلفان،
دهدشت ،لنگرود ،مريوان ،شوشتر ،اسﻼم آباد غرب ،شيراز ،دهگﻼن،
رشت ،ياسوج ،گچساران ،شهرضا ،اردبيل ،ﻻهيجان ،تبريز ،ايذە،
سنندج ،قزوين ،خرم بيد فارس ،تربت حيدريه ،تنکابن ،مسجد سليمان،
رستم-و -ممسنی ،قير-و -کارزين/فارس ،اهواز ،داراب/فارس و
تهران عليرغم فضای سنگين امنيتی و حکومت غيرە اعﻼم نظامی در
پارکهای فرعی برگزار گرديد .ﻻزم به توضيح است فراخوان شورای
هماهنگی فرهنگيان مورد حمايت کارگران و بازنشستگان و پرستاران
گرديد که در مناطق مختلف حضور داشتند.

اعتصاب کارگران پروژهای شرکت فراپتروسازان
کارگران پروژهای شرکت فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس نيز دست
به اعتصاب زدند .کارگران پروژهای نفت خواستار افزايش دستمزد و
نوبتکاری  ٢٠روز کار و  ١٠روز استراحت هستند.

اول ماه مه روز جهانی کارگر از طرف ديگر رژيم اسﻼمی را بشدت
وحشت زدە کرد .نيروهای امنيتی ،نظامی و سرکوبگر را وارد ميدان
کردند ،صدها فعال کارگری ،فرهنگی و اجتماعی را به اطﻼعات سپاە
جهت تهديد و گرفتن تعهد و همچنين تعداد وسيعی را هم دستگير کردند
که عبارتند از:
- ١شيروانی از اهواز احضار - ٢امانی فر از بوشهر -٣محمودی از

کارگران »شکوفا ﺻنﻌت« مقابل استانداری کرمان
تجمع
ِ
روز پنجشنبه هشتم ارديبهشت چند صد نفر از کارگران شکوفا صنعت
مقابل استانداری کرمان تجمع کردند .اين کارگران حقوق فروردين ماه
خود را هنوز دريافت نکردهاند .کارگران شرکت شکوفا صنعت خواستار
بازگشايی حسابهای شرکت و پرداخت حقوق هستند؛ اين شرکت که در
صنعت فوﻻد و در زمينه ساخت تجهيزات صنعتی فعاليت دارد٩٠٠ ،
کارگر مستقيم دارد که تعداد پرسنل آن با پيمانکاریها به  ١۵٠٠نفر
میرسد؛ هيچ کدام از اين کارگران هنوز حقوق فروردين را نگرفته اند.
تجمع کارگران کارخانه گرانيت دلفان در اعتراض به تﻌطيلی کارخانه
بيش از  ۵٠تن از کارگران کارخانه گرانيت دلفان ،روز پنجشنبه هشتم
ارديبهشت ماه ،مقابل ساختمان فرمانداری اين شهر تجمع برگزار کردند.
تجمعکنندگان نسبت به تعطيلی اين کارخانه و توقف فعاليتهای آن و
همچنين بيکاری و بﻼتکليفی کارگران ،معترض هستند و خواستار رفع
معضﻼت و آغاز فعاليتهای کارخانه گرانيت شدهاند.

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
کارگران پروژهای شرکت  IGCشاغل در پروژهی  NGL3100دست
به اعتصاب زدند
روز شنبه  ١٠ارديبهشت کارگران پروژهای شرکت  IGCشاغل در
پروژهی مجتمع گاز  NGL3100واقع در منطقه دشت عباس شهرستان
دهلران نيز دست به اعتصاب زدند .کارگران پروژهای نفت خواستار
افزايش دستمزد و نوبتکاری  ٢٠روز کار و  ١٠روز استراحت هستند .
کارگران پروژهای ساخت مخازن اسﻼم آباد غرب دست به اعتصاب زدند
روز شنبه  ١٠ارديبهشت کارگران پروژهای ساخت مخازن شاغل در
پيمانکاری قيطاسی واقع در اسﻼمآباد غرب دست به اعتصاب زدند.
کارگران پروژهای نفت خواستار افزايش دستمزد و نوبتکاری  ٢٠روز
کار و  ١٠روز استراحت هستند.
کارگران پروژهای پتروشيمی دماوند دست به اعتصاب زدند
روز شنبه  ١٠ارديبهشت  ١۴٠١کارگران پروژهای شرکت پيمانکاری
شيروانی شاغل در پتروشيمی دماوند نيز دست به اعتصاب زدند.
کارگران پروژهای نفت خواستار افزايش دستمزد و نوبتکاری  ٢٠روز
کار و  ١٠روز استراحت هستند.
تداوم اعتراض کارگران شهرداری شوش
روز دوشنبه  ١٢ارديبهشت كارگران شهرداری شوش در نهمين روز
اعتراضات خود عليه عدم دريافت حقوق معوقه ٤ ،ماه در سال گذشته و
همچنين در سال جاری دست به اعفصاب زدند .عليرغم اعتراضات،
کارگران هنوز جوابی از جانب مسولين شهرداری نگرفته اند .اين
كارگران در شرايط بسيار سختي زندگي مي كنند .سفره خالی و معيشت
زير خط فقر زندگی را بر آنان بسيار سخت کرده است .کارگران برای
حقوق معوقه خود معترضند و نگران امنيت شغلی و نوع قراردادها هم
هستند.
تيراندازی مأموران در هجدهمين روز تجمع اعتراضی مردم سراوان
روز پنجشنبه  ٨ارديبهشت ،ساکنان روستای سراوان رشت ،برای
جلوگيری از دفن زباله در نزديکی اين روستا در هجدهمين روز متوالی،
به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند که مأموران اقدام به تيراندازی هوايی
کردند .اهالی منطقه سراوان رشت از روز  ٢٢فروردين ماه ،با تجمع در
مقابل ورودی سايت دفن زباله و مسدود کردن آن ،مانع ادامه اين روند
بسيار مضر به حال طبيعت و ساکنين اين منطقه شدند .شماری از ساکنان
نيز در جريان يورش مأموران بازداشت شدند .بنابر تصاوير انتشار يافته
در شبکههای اجتماعی ،مأموران با شليک گلوله ،معترضان را مورد
حمله قرار داده و شماری را مجروح کردهاند .از  ٣۶سال قبل تاکنون
تمام زباله و پسماندهای شهر رشت و مناطق ديگر در زمينی به مساحت
 ٢٠هکتار رها و هماکنون تلی از زباله با ارتفاع  ١٠٠متر در منطقه
سراوان تشکيل شده است که بشدت برای سﻼمت مردم خطرناک ميباشد.
اعتراض کارگران شهردار اهواز

شماره ٦٤٦

روز پنجشنبه  ٨ارديبهشت ماه  ،١۴٠١جمعی از کارگران و کارکنان
شهرداری اهواز در پی دستور شهردار اهواز مبنی بر کاهش مزايای
پرسنلی کارکنان و کارگران شهرداری که با اطﻼع شورای شهر اهواز
صورت گرفته ،در محوطه شهرداری اين شهر دست به تجمع
اعتراضی زدند.
جان بهنام موسيوند در خطر است
بهنام موسيوند که پيش از اين به پنج سال زندان محکوم شده بود و از
سال  ٩٨به اين سو عليرغم بيماری ها ی مختلف ،دوران حبس خود را
در زندان طی می کند ،در روزهای اخير و در اعتراض به شرايط بد
زندان و انتقال با دستبند به بيمارستان ،از هشت روز پيش عليرغم
بيماری دست به اعتصاب غذا زده و متاسفانه روز سه شنبه ششم
ارديبهشت به دليل شرايط بسيار حاد او را به بيمارستان منتقل کرده اند
و هم اکنون با خونريزی شديد گوارشی مواجه است و وضعيت
جسمانی او بحرانی است .پزشک معالج بهنام اعﻼم کرده کبد او به هم
ريخته و احتمال آسيب جدی به کبدش وجود دارد.
کشته و زخمی شدن  ۶کولبر در مرز نوسود
بامداد شنبه  ١٠ارديبهشت نيروهای نظامی مستقر در مرز نوسود به
سمت دستهای از کولبران آتش گشوده که در اثر آن يک کولبر جوان به
نام ”صفر سبجانی“ فرزند ”حيدر“ اهل روستای دوريسان از توابع
پاوه جان باخت .ﻻزم به ذکر است که در اين حمله دست کم  ۵کولبر
نيز زخمی شدهاند ”مبين حامدی“ اهل روستای دشه از توابع پاوه در
بين زخمی شدگان است..
زندان و بازداشتها
حميداخلمدی هنر آموز هنرستانهای طرقبه شانديز )مشهد( روز هفتم
ارديبهشت پس از پنج ماه از دستگيری و پرونده سازی در دادگاه تجديد
نظر به دو سال نيم زندان به اتهام توهين به رهبری و توهين به
مقدسات محکوم شد.
بازداشت دو فﻌال ﺻنفی مﻌلمان در ياسوج
نوروز رشيدی و قدرت قاسمی دو فعال صنفی معلمان ياسوج روز
چهارشنبه  ٧ارديبهشت ماه ،پس از احضار تلفنی ،توسط اطﻼعات سپاه
اين شهر بازداشت شدند .اين دو شهروند شب گذشته پس از چندين
ساعت بازجويی آزاد شدند.
پنج مﻌلم به دادگاه احضار شدند
پنج معلم ساکن اهواز به شعبه  ١٢دادگاه انقﻼب اين شهر احضار
شدهاند .اقبال تامرادی ،بهنيا بهمئینژاد ،سيامک چهرازی ،شهريار
شيروانینيا و کوکب بداغیپگاه به دادگاه فراخوانده شدهاند .کوکب
بداغی پگاه ،معلم ورزش دبيرستانهای شهرستان ايذه در تجمع معلمان
در روز پنجشنبه يکم ارديبهشت  ١۴٠١سخنان کوبنده ای را عليه ظلم
و تبعيض بر معلمان ايران ايراد کرد .آنها در پی دريافت ابﻼغيه ،بايد
پس ظرف مدت پنج روز و حداکثر تا تاريخ  ١١ارديبهشت ماه در
دادگاه حاضر شده و دفاعيات خود را عليه اتهامهای انتسابی ارائه دهند.
احضار و بازجويی مظفر ﺻالحنيا توسط اداره اطﻼعات سنندج
روز پنجشنبه  ٨ارديبهشت مظفر صالحنيا از اعضای هيأت مديره
اتحاديه آزاد کارگران ايران پس از احضار تلفنی توسط
صفحه ١٤
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
ستاد خبری اداره اطﻼعات سنندج به مدت بيشتر از  ٢ساعت مورد
بازجويی و تهديد قرار گرفت .تاکنون تعداد زيادی از فعالين کارگری
و فعالين صنفی معلمان و اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران توسط
نهادهای امنيتی احضار شدهاند .احضار ،بازجويی و اقدام به تهديد
فعالين جنبش کارگری و معلمان در راستای تﻼش برای ممانعت از
برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر است .اتحاديه آزاد کارگران
ايران اعﻼم میکند که برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر حق
مسلم کارگران ،معلمان ،بازنشستگان و تمامی مزدبگيران است و
هرگونه احضار و تهديد و بازجويی فعالين توسط نهادهای امنيتی را
محکوم میکند.
احضار و بازجويی شيث امانی توسط اطﻼعات سپاه سنندج
روز پنجشنبه  ٨ارديبهشت ،شيث امانی از اعضای هيأت مديره
اتحاديه آزاد کارگران ايران پس از احضار تلفنی توسط اطﻼعات سپاه
سنندج مورد بازجويی و تهديد قرار گرفت .همچنين بازجويان
اطﻼعات سپاه به شيث امانی اعﻼم کردهاند که برای وی پرونده
قضايی تشکيل شده است .تعداد زيادی از فعالين کارگری و فعالين
صنفی معلمان و اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران در شهرهای
مختلف توسط نهادهای امنيتی احضار شدهاند .احضار ،بازجويی و
اقدام به تهديد فعالين جنبش کارگری و معلمان در راستای تﻼش برای
ممانعت از برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر است.
رسول بداقی بازداشت شد
روز شنبه دهم ارديبهشت  ١۴٠١ساعت  ۶و نيم صبح پنج نفر از
مأموران پليس امنيت با اقدام به زور و پس از شکستن شيشهها وارد
منزل رسول بداقی شده و او را بازداشت کردهاند .نهادهای امنيتی از
وحشت برگزاری تجمعات گسترده معلمان و کارگران در روز جهانی
کارگر اقدام به بازداشت و احضار و تهديد تعداد بسيار زيادی از
فعالين کارگری و معلمان در سراسر کشور نمودهاند .غير از رسول
بداقی ،سه تن ديگر از اعضای کانون صنفی معلمان به اسامی
علیاکبر باغانی ،ﷴ حبيبی و جعفر ابراهيمی نيز بازداشت شدند.
يورش نيروهای امنيتی به منزل ﷴ حبيبی
روز شنبه دهم ارديبهشت ماموران امنيتی به منزل شخصی ﷴ حبيبی
سخنگوی کانون صنفی معلمان هجوم بردند و با شکستن وسايل و
برخورد خشن ،کليه وسايل الکترونيک همسرش ،اعم از لپ تاب و
گوشی و  ...را ضبط کرده و با خود بردند.
احضار آرمين شريفه به ستاد خبری سنندج
روز جمعه  ٩ارديبهشت آرمين شريفه از فعالين کارگری شهر سنندج
با وجود شرايط بيماری و قرنطينه شش ماهه به ستاد خبری اداره
اطﻼعات احضار شد و پس از بازجويی دو ساعته با محوريت روز

جهانی کارگر و تهديد بر عدم حضور در فعاليت های اجتماعی آزاد
گرديد.
بازداشت الوار قلیوند
الوار قلیوند ،روز  ١٠ارديبهشت به شعبه يک اجرای احکام دادسرای
قدس احضار و جهت تحمل  ٣سال حبس روانه زندان اوين شد.
گزارشی از تجمع يازده ارديبهشت در مريوان و ضرب و شتم فﻌالين
در آغاز ،ماموران با ايجاد جو امنيتی به آقای آرام قادری حمله کرده و
ايشان را زخمی و بازداشت کردند ،آقای ارکان صائب را با باتوم و شوکر
مورد ضرب و شتم قرار داده و به خانم سعدی حمله ور شدند و گوشی
ايشان را ربودند و از ايشان بابت عودت گوشی و آزادی تعهد گرفتند.
اقای اميد رشيدی را نيز با اعمال ضرب و شتم دست بند زده و بازداشت
کردند در ادامه جهت اقدام به بازداشت آقای مبارکشاهی نيز دست به
خشونت زدند که با مقاومت همکاران مواجه شدند و ايشان را رها کردند.
همچنين ماموران چندين بار سعی کردند تحسين مصطفی ،صالح حبيبی و
شعبان ﷴی را بازداشت کنند که با مقاومت سخت همکاران مواجه شدند
در نهايت چندين نفر لباس شخصی به تحسين مصطفی حمله کرده و ايشان
را به طرز وحشيانه ای کتک زدند و گوشی ايشان را ربودند که همت
همکاران تحسين مصطفی را از دست آنها رها شد .در نهايت وساطت
همکاران برای پس گرفتن گوشی همکاران ميسر نيفتاد و آقای شعبان
ﷴی را به داخل يک مغازه برده در را بستند و با اعمال خشونت به ايشان
بوسيله شوکر و باتوم ايشان را بازداشت کردند.
ارجاع پرونده  ٩فﻌال ﺻنفی به دادسرای انقﻼب سقز
در پی ادامه فشارها بر جامعه معلمان و اعضای تشکلهای صنفی در
سراسر کشور ،پس از احضار ده تن از اعضای انجمن صنفی معلمان
کردستان )سقز و زيويه( به پليس امنيت ،روز دهم ارديبهشت آقای صﻼح
سرخی بازداشت و پرونده نه تن ديگر به دادسرای سقز ارجاع شد .پرونده
خانمها آوات رضوی ،ليﻼ عنايتزاده و آقايان ،طاهر حامدی،
طاهر_قادرزاده ،آمانج امينی ،عزيز مرزی ،احمد قادری ،خالد عبداللهی،
سليمان عبدی ،در حالی به دادسرای سقز ارجاع شده است که معلمان در
روز معلم در انتظار آزادی همکارانشان بودند.
اعتصاب غذای اسماعيل عبدی
اسماعيل عبدی در زندان طی بيانيه ای نوشته است" :اينجانب در
اعتراض به صدور احکام امنيتی برای فعاﻻن صنفی و ظلم مضاعف به
خانواده های معلمان و کارگران زندانی از تاريخ  ١١ارديبهشت ،يک ماه
می اعتصاب غذا ميکنم" .ابوالفضل رحيمی شاد ،مهدی فراحی شانديز،
اسکندر لطفی ،مسعود نيکخواه و منوچهر بختياری او را در اعتصاب
غذا همراهی کردند.
***

كارگران و معلمان زندانى،
كليه زندانيان سياسى آزاد بايد گردند!

زنده باد جمهوری سوسياليستى!
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برای آزادی معلمين و دستگير شدگان
اول ماه مه تﻼش كنيم
روز اول ماه مه ) ١١ارديبهشت( در سراسر جهان صدها هزار
کارگر به همراه نيروهای چپ و کمونيست و مترقی ،عليه نظام
سرمايهداری و تهاجم گسترده آن به سطح معيشت و رفاه کارگران و
استثمار فزاينده نيروی کار و نيز عليه جنگ طلبی و ميليتاريسم اين
نظام ويرانگر به خيابانها آمدند .در ايران نيز هزاران کارگر به
اشکال مختلف صدای اعتراض خود عليه رژيم سرمايهداری
جمهوری اسﻼمی را رساتر نموده و جنبش اعتراضی خود را گسترش
دادند و به همين خاطر تعدادی از فعالين کارگری و معلمين بازداشت
شدند.
در مرکز اعتراضات امسال حضور پرشور جنبش سراسری معلمان
بود که با وجود سياستهای پليسی و امنيتی گسترده و دستگيری
فعالين و سازماندهندگان آن ،اين جنبش عقب ننشست و فرهنگيان
برای طرح خواستههايی چون همسان سازی و رتبه بندی مشاغل )با
حقوق مکفی متناسب با همه نيازهای انسانی( ،آموزش رايگان ،آزادی
تجمع و تشکل ،آموزش زبان مادری ،آزادی معلمين دربند و  ...در
بسياری از شهرهای جامعه به خيابان آمدند .رژيم برای ايجاد رعب و
وحشت ،و ترس از گستردهتر شدن اعتراضات بيش از سی نفر از
فعالين شوراهای صنفی فرهنگيان را در شهرهای :بوشهر ،مريوان،
سقز ،تهران ،مشهد ،هريسن ،اهواز ،منطقه البرز ،جلفا ،اليگودرز،
همدان ،اراک ،لنگرود و  ...را دستگير کرده است .وسعت

دستگيریها ،نماد روشنی از
يک جنبش سراسری و پديداری
کادرها و فعالين پيشرو آن
است .اعتراض فرهنگيان با
حمايت گسترده بازنشستگان،
تشکلهای کارگری ،نيروهای چپ و کمونيست و مترقی و همه انسانهای
شريف و آزاده مواجه شده است.
شواهد نشان میدهند که با رشد اعتراضات و مبارزات کنونی در جامعه،
امکان سامان دادن يک جنبش سراسری نيرومند ،حول خواستههای
مشترک ،و برای نان ،آزادی و رفاه و نيز آماج قرار دادن جمهوری
اسﻼمی بيش از گذشته ،فراهم شده است .تﻼشهای همبسته برای آزادی
معلمين زندانی ،فعالين کارگری و ديگر جنبش اجتماعی گام مهمی در اين
راستا است .هم اکنون ﻻزم است از هر طريقی که میتوانيم در داخل و
خارج از جامعه برای آزادی آنها تﻼش کنيم .شورای همکاری نيروهای
چپ و کمونيست ضمن محکوم کردن اين فشارها ،خواهان آزادی بی قيد و
شرط همه دستگيرشدگان است.
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
چهارم ماه مه  -٢٠٢٢چهاردهم ارديبهشت ١۴٠١
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری-
حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فداِئيان )اقليت( وهسته اقليت

تجمع و تحصن پرشور معلمان شاغل و بازنشسته شهرستان های
مريوان-سرو آباد برای آزادی معلمان زندانى
#مسعود_نيكخواه# ،اسكندر_لطفى و ساير معلمان ايران

كارگران ،كمونيست ها ،به حزب حكمتيست بپيونديد!

صفحه ١٦

شماره ٦٤٦

كمونيست هفتگى

آدرسهای تماس با حزب
كمونيست كارگری  -حكمتيست
دفتر مركزی حزب
پروين كابلى
daftaremarkzy@gmail.com
رئيس دفتر سياسى
سياوش دانشور
siavash_d@yahoo.com
دبير كميته مركزی
جمال كمانگر
jamalkamangar@yahoo.com
دبير كميته سازمانده
رحمان حسين زاده
hosienzade.r@gmail.com
دبير كميته كردستان
صالح سرداری
sale.sardari@gmail.com
دبير تشكيﻼت خارج
نادر شريفى
sharifi.nader@gmail.com

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

برنامه های تلويزيون پرتو ،رسانه حزب كمونيست

سردبير :سياوش دانشور

كارگری-حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال

Siavash_d@yahoo.com

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

دوستانتان معرفى كنيد .آدرس خط زنده:
https://alternative-shorai.tv/

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

