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رئيس جمهور منتخب
اقليتى شكننده در مقابل
اكثريتى قدرتمند!
در حاشيه انتخابات ف رانسه
امان كفا
پــس از برگـزاری دو دور انتخابــات ریاســت جمهــوری ،امانوئــل ماکرون در
مقابــل حریــف انتخاباتــی راســت افراطــی» ،پیــروز« شــد .ایــن خــﱪی بــود
کــه رو بــه مــردم فرانســه و دنیــا اعــﻼم شــد و بــه پیوســت آن ،ﴎان دولــت
هــا از روســیه و چیــن تــا اروپــا و آمریــکا ،تﱪیــکات خــود را ب ـرای ایــن
»پیــروزی« بــه ماکــرون ارســال کردنــد .بــه ایــن ترتیــب از قـرار ،مــردم دنیــا
دیگــر مــی تواننــد نفــس راحتــی بکشــند کــه باﻻخــره ماکــرون توانســت
مــردم فرانســه را »قانــع« کنــد کــه بجــای »چهــره محبــوب« مــاری لوپــن،
ایــن کاندیــد حــزب راســت افراطــی و فاشیســت ،او را انتخــاب کننــد!
قبــل تــر و در طــی ایــن انتخابــات ،نــه فقــط ماکــرون و ﴎان رســمی
حاکمیــت در فرانســه ،کــه اتحادیــه اروپــا و اتاقهــای فکــری بورژوایــی،
همــه اذعــان داشــتند کــه ایــن انتخابــات ،نــه بیانگــر انتخــاب اینــده
واقعــی انتخــاب کننــدگان ،کــه بیانگــر »نــه«ی انتخــاب کننــدگان بــه
بازنــده ایــن انتخابــات اســت .بــه بیــان دیگــر اهمیــت ایــن انتخابــات
اساســا در »نــه« مــردم فرانســه بــه راســت افراطــی اســت نــه در »اری«
آنــان بــه برنــده انتخابــات! امــا ایــن ،تصویــری ســطحی از واقعیتــی اســت
کــه در بطــن جامعــه فرانســه و در کشــمکش و مبــارزه طبقاتــی جــاری در
ایــن کشــور در جریــان اســت.
هــر بیننــده ای کــه دنیــا را از دریچــه طبقــات نــگاه مــی کنــد ،مــاری
لوپــن از پیــش از آغــاز انتخابــات بازنــده بــود .بخــش وســیع جامعــه ،اصــﻼ
ایــن انتخابــات را بــه رســمیت ــی شــناخت .ب ـرای اولیــن بــار در تاریــخ
چنــد دهــه اخیــر ،بخشــی از نیروهــای چــپ خواهــان عــدم ﴍکــت مــردم
در ایــن انتخابــات بودنــد و نزدیــک بــه  ۳۰درصــد از رای دهنــدگان،
بــن بســت انتخــاب بیــن »بــد و بدتــر« را نپذیرفتنــد و پــای صنــدوق
رای نرفتنــد .در ایــن دوره ،بعــد از افتضــاح برگزیــت و اوضــاع رقــت
بــار اقتصــادی و اجت عــی در بریتانیــا ،در دوره پســا ترامــپ ،کمپیــن
لوپــن علیــه »دشــمن خارجــی« ،اروپــای واحــد ،بــه مثابــه بانــی و باعــث
وضعیــت وخیــم اقتصــادی مــردم در فرانســه ،بــی معنــا بــود .در دوره
»پســا برگزیــت« و«پســا ترامــپ« ،امــکان ســوار شــدن بــر جنبــش ســاختار
شــکن اقشــار پاییــن جامعــه ،ممکــن نبــود و بــه همیــن دلیــل ،مــاری
لوپــن کمپیــن »ضــد اتحادیــه اروپــا« را بــه مانــدن در اتحادیــه اروپــا و
»تغییــر از درون« آن تغییــر داد!  ...صفحــه۴

اول مه و استقﻼل طبقاتى
كارگران!
گفتگوى راديو نينا با مظفر محمدى

آس ــو س ــهامی امس ــال ه ــم مث ــل هر س ــال طبق ــه کارگ ــر در اس ــتانه
روز جهان ــی کارگ ــر اول م ــاه م ــه اس ــت و ب ــه اس ــتقبال آن م ــی رود
س ـوال م ــن ای ــن اس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر ام ــروز ب ــه نس ــبت س ــال و
س ــال ه ــای قب ــل در چ ــه وضعیت ــی ق ـرار دارد
مظف ــر محم ــدی در ی ــک ده ــه اخی ــر و بخص ــوص س ــال ه ــای اخی ــر
طبق ــه کارگ ــر ای ـران پی ــﴩوی چش ــم گیری داش ــته اس ــت .ﴏفنظر از
ای ــن ک ــه مطالب ــات کارگ ـران ام ــا متحق ــق نش ــده ام ــا ق ــدرت طبقه
کارگ ــر ام ــروز ب ــه درج ــه ای از اتح ــاد و انس ــجام درون ــی و ب ــه تش ــکل
و مب ــارزه رادی ــکال دس ــت پی ـدا ک ــرده و از جنب ــش ه ــای بورژوای ــی
فاصل ــه گرفت ــه و اس ــتقﻼل طبقات ــی ب ــه دس ــت آورده و حف ــظ ک ــرده
است.
هم ــه میدانی ــم ک ــه س ــال ه ــا اس ــت حق ــوق ه ــای معوق ــه یعن ــی کار ک ــردن ب ــدون گرف ـ دس ــتمزد در اخر هر
هفت ــه ی ــا م ــاه مث ــل زنجی ــری ب ــر دس ــت و پ ــای بخ ــش بزرگ ــی از کارگ ـران ب ــود و فق ــر و س ــفره خال ــی کم ــر
کارگ ـران و خان ــواده ه ــای کارگ ــری را خ ــم ک ــرده ب ــود .ام ــروز ول ــو در می ــان بخ ــش های ــی هن ــوز حق ــوق ه ــای
معوق ــه وج ــود دارد ام ــا بخ ــش ه ــای مهم ــی از طبق ــه کارگ ــر از حال ــت دفاع ــی ب ــه تع ــرض دس ــت زده اس ــت.
حت ــی در بخ ــش های ــی مث ــل پﱰوش ــیمی ه ــا و نف ــت و گاز دس ــتمزدهای بیش ــﱰی را ب ــه کارفرماه ــا تحمی ــل
ک ــرده ان ــد ... .صفح ــه۲
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اول مه و استقﻼل طبقاتی كارگ ران
موض ــوع دیگ ــر ویژگ ــی ای ــن دوره مس ــاله اتح ــاد و تش ــکل کارگ ــری اس ــت .در ــام ای ــن ده ــه
ه ــای اخی ــر تش ــکل ه ــای دولت ــی ش ــورای اس ــﻼمی و خان ــه کارگ ــر در کن ــﱰل مب ــارزات کارگ ــری
و بازدارندگ ــی آن از ب ــه می ــدان آوردن ق ــدرت اتح ــاد و اع ـﱰاض رادی ــکال کارگ ــری ،نق ــش مخ ــرب
ضدکارگ ــری داش ــتند .ط ــرح مس ــاله مجام ــع عموم ــی و ش ــوراهای کارگ ــری می ــخ اخ ــری ب ــر تابوت
ان تش ــکل ه ــای زرد و س ــیاه ض ــد کارگ ــر اس ــت .مجم ــع عموم ــی کارگ ــری و اداره ش ــورایی ابت ــدا
از هف ــت تپ ــه پ راتی ــک ش ــد و ب ــه عم ــل در آم ــد و م ــی رود ت ــا بخ ــش ه ــای مه ــم طبق ــه کارگ ــر
را در ب ــر بگی ــرد .مجام ــع عموم ــی ب ــا ش ــکوه کارگ ـران هف ــت تپ ــه و ش ــعار اداره ش ــورایی جامع ــه
و ش ــوراهای مردم ــی ،مث ــل ب ــی اس ــت ک ــه زی ــر پ ــای نظ ــام س ــیاه ﴎمای ــه داری در ای ـران منفج ــر
ش ــد .مجام ــع عموم ــی و ش ــوراهای کارگ ــری م ــی روند ت ــا به یکه ت ــازی کارفرماه ــا و ﴎمای ــه داران
و دول ــت در بیحق ــوق ک ــردن کارگ ـران ،تحمی ــل دس ــتمزدهای ن ــازل ،ب ــاز ب ــودن دستش ــان در اخ راج
کارگ ـران ،ایج ــاد تفرق ــه در صف ــوف کارگ ـران و غیره خا ــه بدهند .ره ـﱪان و آژیتاتوره ــای کارگری
ب ــا ات ــکا ب ــه مجام ــع عموم ــی و ق ــدرت اتح ــاد و همبس ــتگی منفع ــت کارگ ـران را ایندگ ــی م ــی
کنن ــد .وقت ــی کارگ ـران هف ــت تپه کارفرمای اختﻼس ــگر و فاس ــد و دش ــمن ﴎ س ــخت کارگ ـران را از
ﴍک ــت بی ــرون کردن ــد و ﴍک ــت را مل ــک و م ــال جامع ــه تعری ــف کردند ،نش ــان داد ک ــه کارفرماها
در ه ــر کج ــا و در ه ــر بخ ــش صنعت ــی ــی ت وانن ــد فع ــال مایش ــا باش ــند و ه ــر غلط ــی دلش ــان
خ واســت بکنند.
خﻼص ــه ،امس ــال و در اس ــتانه ی اول م ــه یازده ــم اردیبهش ــت طبق ــه کارگ ــر ای ـران متح ــد ت ــر و
قدر ن ــد ت ــر و ب ــا اعت ـ د ب ــه نفس بیش ــﱰ ب ــه اس ــتقبال ای ــن روز م ــی رود .ام ــروزه ﴎمای ــه داران و
دولتش ــان و جنب ــش ه ــای مختل ــف بورژوای ــی در موقعیت ــی هس ــتند ک ــه ــی ت وانن ــد به آس ــانی
و ک ف ــی س ــابق یک ــه ت ــازی کنن ــد ،به کارگ ـران زور بگوین ــد ،دس ــتمزد کارگ ـران را وق ــع نپردازند،
ب ــه مطالب ــات کارگ ــری ده ــن کج ــی کنن ــد و طف ــره برون ــد .و ای ــن آغ ــاز پای ــان قل ــدری و زورگوی ــی
ﴎمای ــه داران و دولتش ــان اس ــت .اول م ــه امس ــال مه ــر ای ــن دوره ی طبق ــه کارگ ــر متحدت ــر و ق ــوی
ت ــر را ب ــر خ ــود دارد .ب ــورژوازی ای ـران و دولتمردان ــش ام ــروز ب ــا چنی ــن نی ــروی م واجهن ــد .س ــیلی
کارگ ــر را تجرب ــه ک ــرده ان ــد .و ای ــن ت ــازه ﴍوع کار اس ــت.
آس ــو س ــهامی ب ــا توج ــه ب ــه موقعیت ــی ک ــه ش ـ از طبق ــه کارگر ام ــروز ای ـران تصوی ــر و تعریف
کردی ــد در اول م ــه امس ــال چ ــه اتفاق ــی ق ـرار اس ــت بیفتد
مظف ــر محم ــدی ب ــه نظ ــر م ــن اولی ــن اتفاق ــی ک ــه انتظ ــار م ــی رود بیفت ــد ای ــن اس ــت ک ــه روز
جهان ــی کارگ ــر مه ــر پی ــﴩوی ه ــای طبق ــه کارگ ــر را برخ ــود داش ــته باش ــد و آن را منعک ــس کن ــد.
ب ـرای مث ــال اگ ــر کارگ ـران نف ــت و ف ــوﻻد و هف ــت تپ ــه ت وانس ــتند مجام ــع عموم ــی ب ــزرگ برپ ــا
کنن ــد ،اعتصاب ــات ب ــا ش ــکوه و تجمع ــات ت ــوده ای پ ــر ق ــدرت برگ ـزار کنن ــد ،روزه ــا و هفت ــه ه ــا
خیاب ــان ه ــای ش ــهرها را ق ــرق کنن ــد ،س ــمپاتی و ح ی ــت م ــردم ش ــهر را ب ــه مب ــارزه ش ــان جل ــب
کنن ــد ،...قاعدت ــا کارگ ـران و خان ـواده هایش ــان بای ــد بتوانن ــد اول م ــه یازده ــم اردیبهش ــت ه ــم
تجمع ــات و میتین ــگ ه ــای ب ــا ش ــکوه برپ ــا کنن ــد.
موض ــوع دیگ ــری ک ــه در روز کارگ ــر از اهمی ــت باﻻی ــی برخ ــوردار اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن روز
بای ــد تعطی ــل باش ــد .ت ــا ام ــروز کارفرماه ــا ب ــا ح ی ــت پلی ــس دول ــت ،اول م ــه را ــی گذارن ــد
تعطی ــل ش ــود .تعطیل ــی روز کارگ ــر ی ــک گام دیگ ــر در پی ــﴩوی جنب ــش مس ــتقل کارگری اس ــت.
تعطیل ــی اول م ــه ب ــه کارگ ـران و بهم ـراه خان ـواده هایش ــان در هر ش ــهرو منطق ــه ای ،این فرصت
را م ــی ده ــد ک ــه دور ه ــم جم ــع ش ــوند و م راس ــم کارگ ــری اول م ــه را برگ ـزار کنن ــد .ب ـرای مث ــال
تعطیل ــی روز کارگ ــر ب ــه کارگ ـران ﴍک ــت نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا و غی ــره ک ــه بی ــن پ ــروژه ه ــا و
پی ن ــکاری ه ــای مختل ــف تقس ــیم و متف ــرق ش ــده ان ــد ،این ام ــکان و فرص ــت را می ده ــد که در
ای ــن روز جم ــع ش ــوند ،دی ــوار تفرق ــه را بش ــکنند و اتحاد و همبس ــتگی ش ــان را نش ــان دهن ــد .اول
م ــه بای ــد تعطی ــل ش ــود .پافش ــاری ب رای ــن موض ــوع ،بس ــیار ب ــا اهمی ــت اس ــت .در حال ــی که حتی
در اس ــناد دولت ــی ای ــن روز تعطی ــل اع ــﻼم ش ــده اس ــت
آس ــو س ــهامی اول م ــه و روز کارگ ــر موف ــق چ ــه خصوصیات ــی دارد کارگ ـران در ای ــن روز چ ــه
ه ــدف و ی ــا مطالبات ــی دارن ــد
مظف ــر محم ــدی اولی ــن خصوصی ــت اول م ــه ،روز کارگ ــر این اس ــت ک ــه ای ــن روز روز هیچ جنبش
دیگ ــر نیس ــت .ی ــا روز مل ــی و قوم ــی و مذهب ــی نیس ــت .اول م ــه روز کارگ ــر اس ــت بعن ـوان طبقه
ای واح ــد در ای ـران و بعن ـوان بخش ــی از ارت ــش جهان ــی طبق ــه کارگ ـر .روزی اس ــت که طبق ــه کارگر
در هرکج ــای جه ــان ی ــک منفع ــت واح ــد و ی ــک ه ــدف واح ــد دارد و آن علی ــه نظ ــام ﴎمای ــه داری
اس ــت .طبق ــه واح ــد و جهان ــی کارگ ـران ب ــه طبق ــه واح ــد و جهان ــی ﴎمای ــه داران اع ــﻼم م ــی کن ــد
ک ــه نظ ــام س ــود و ﴎمای ــه و کار و بردگ ــی م ــزدی ازل ــی و اب ــدی نیس ــت .طبق ــه کارگ ــر جهان ــی را
م ــی خواه ــد و م ــی س ــازد ک ــه سوسیالیس ــم و ازادی و ب راب ــری ب ــه معن ــای واقع ــی برق ـرار اس ــت.
طبقه کارگر ﴎباز و س ــیاهی لش ــکر هیچ جنبش ــی نیس ــت .جنبش ــی مس ــتقل و روی پای خود
اس ــت .دش ــمنان طبق ــه کارگ ــر ت ــﻼش م ــی کنن ــد کارگ ـران را بخش ــی از م ــردم ،بخش ــی از خل ــق،
بخش ــی از ه ــم وط ــن ه ــا و غی ــره تعری ــف کنن ــد .طبق ــه کارگ ــر ن ــه بخاط ــر این ک ــه نام ــش کارگر
اس ــت بلک ــه بخاط ــر نقش ــش در تولی ــد و خدم ــات در جامع ــه او را ب ــه طبق ــه اصل ــی در مقاب ــل
طبق ــه ﴎمای ــه دار تبدی ــل ک ــرده اس ــت .جامع ــه ب ــدون کار کارگ ــر م ــی ایس ــتد .ای ــن را ه ــر بچ ــه
دبس ــتانی م ــی فهم ــد .طبق ــه ب ــورژوا و ﴎمای ــه داران ه ــم از راه زور و ﴎکوب و ه ــم از راه تفرقه

در صف ــوف طبق ــه کارگ ـر ،ای ــن طبق ــه را تح ــت اس ــتث ر و به ــره کش ــی و تس ــلط خ ــود در آورده
ان ــد .ت ــا زمان ــی ک ــه ق ــدرت دس ــت طبق ــه ﴎمای ــه دار اس ــت ،ای ــن وضعی ــت ادام ــه دارد .ب ــه همی ــن
خاط ــر اس ــت طبق ــه کارگ ــر مدع ــی اس ــت و اع ــﻼم م ــی کن ــد ک ــه بای ــد ق ــدرت دس ــت م ــن باش ــد.
ق ــدرت دس ــت نیروی ــی باش ــد ک ــه عم ــﻼ چ ــرخ ه ــای اقتص ــاد و تولی ــد را م ــی چرخان ــد و هم ــه ی
نع ـ ت جامع ــه محص ــول کار او اس ــت .ب ــورژوازی و اح ـزاب و جنب ــش های ــش هی ــچ منفعت ــی از
کارگ ـران و زحمتکش ــان را ایندگ ــی ــی کنن ــد .برعک ــس ای ــن اقلی ــت س ــودجوو مفتخ ــور مان ــع
رش ــد و پیﴩف ــت و تعال ــی انس ــان کارگ ــر و زحمتک ــش اس ــت .مان ــع ازادی و ب راب ــری اس ــت ک ــه
طبق ــه کارگ ــر خ واه ــان آن اس ــت .ت ــا زمان ــی ک ــه ب ــورژوازی در ق ــدرت باش ــد آب خ ــوش از گل ــوی
طبق ــه کارگ ــر ک ــه اک ی ــت جامع ــه را تش ــکیل م ــی دهن ــد ،پایی ــن ــی رود.
این ها اهداف و ادعانامه ی روز جهانی کارگر علیه نظام ﴎمایه داری است.
ش ـ از مطالب ــات گفتی ــد .ک ــه روز کارگ ــر چ ــه مطالبات ــی دارد .ب ــه نظ ــر م ــن اهمی ــت اول م ــه
در ط ــرح مطالب ــات ک ــم ی ــا زی ــادش نیس ــت ک ــه معم ــوﻻ در قطعنام ــه ه ــای مختل ــف ردی ــف می
ش ــوند .اهمی ــت اول م ــه در ای ــن اس ــت ک ــه کارگ ـران در قام ــت ی ــک طبق ــه چ ــه در ی ــک کش ــور و
چ ــه در س ــطح بی ــن اﳌلل ــی م ــی ایس ــتد و ب ــه طبق ــه ﴎمای ــه دار مقاب ــل خود م ــی گوی ــد ،روابط و
مناس ــباتی ک ــه ب ــورژوازی ب ــه اک ی ــت جامع ــه تحمی ــل ک ــرده اس ــت قابل قب ــول نیس ــت .اهمیت
اول م ــه در نق ــد ــام و ک ل ــی اس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر ب ــه جامع ــه ﴎمای ــه داری دارد.
ب ــرده ه ــا رواب ــط و مناس ــبات صاح ــب ب ــرده و ب ــرده را نپذیرفتن ــد .ای ــن نظ ــام از بی ــن رف ــت و ــام
ش ــد .رعی ــت ه ــا رواب ــط ارب ــاب و رعیت ــی را نپذیرفتن ــد و ای ــن نظ ــام ب رافت ــاد و ــام ش ــد .طبق ــه
کارگ ــر ه ــم رابط ــه کار و ﴎمای ــه را ک ــه ب راس ــاس باﻻدس ــتی ب ــورژوازی و فرودس ــتی کارگ ــر اس ــت را
 .ای ــن نظ ــام ه ــم بای ــد ب ــر بیفت ــد و ــام ش ــود.
طبق ــه کارگ ــر ای ــن نظ ــم ظاﳌان ــه و ناب راب ــر و ناعادﻻن ــه را ــی پذی ــرد .و ای ــن ادعانام ــه مطالب ــه ی
طبق ــه کارگ ــر از ب ــورژوازی نیس ــت .ب ــورژوازی ب ــه می ــل خ ــود و از ﴎ ترح ــم ی ــا ﴍافت ــی ک ــه ن ــدارد
دس ــت از به ــره کش ــی از کارگ ــر ب ــر ــی دارد .بای ــد از او گرف ــت .ادعانام ــه ی طبق ــه کارگ ــر گرف ـ
ق ــدرت از ب ــورژوازی و نگ ــه داش ـ آن در دس ــتان خ ــودش اس ــت .ق ــدرت و ثروت ــی ک ــه دیگ ــر در
دس ــت اقلیت ــی نیس ــت ،م ــال کل جامع ــه اس ــت.
در نتیج ــه اگ ــر در اول م ــه و در بیانی ــه و قطعنام ــه ه ــای کارگ ـران مطالبات ــی مط ــرح م ــی ش ــود،
ای ــن خ واس ــته ه ــا نبای ــد ب ــر ماهی ــت و ادعانام ــه ی طبق ــه کارگ ــر علی ــه نظ ــام ﴎمایه داری س ــایه
بین ــدازد .کارگ ـران بخ ــش ه ــای مختل ــف در مب ــارزات و اع ﱰاض ــات و اعتصابات خود مطالباتش ــان
را مط ــرح م ــی کنن ــد و ب رای ــش م ــی جنگن ــد .ام ــا جن ــگ اول م ــه طبق ــه کارگ ــر ب ــر اف راش ـ پرچ ــم
طبق ــه ای اس ــت ک ــه م ــی گوی ــد نظ ــام بردگ ــی م ــزدی را ــی پذی ــرد .م ــی خواه ــد ق ــدرت دس ــت
خ ــودش باش ــد .ب ــدون کس ــب ق ــدرت رواب ــط و مناس ــبات ظاﳌان ــه ی ﴎمای ــه داری از بین ــی رود.
پ ــس اول م ــه ب ـرای کارگ ـران اوﻻ خود ای ــی بعن ــوان ی ــک طبق ــه واح ــد و متحد اس ــت و دوم ــا اعﻼم
م ــی کن ــد ک ــه ق ــدرت بای ــد دس ــت کارگ ــر باش ــد.
اول م ــه زمان ــی موف ــق اس ــت ک ــه اگ ــر میکروف ــون را جل ــو هر کارگ ــری بگی ــری و از او بپرس ــید روز
کارگ ــر ب ـرای ش ـ چ ــه معن ــی دارد ،بگوی ــد امروزب ـرای م ــن روزی ــه ک ــه بهم ـراه هم ــه ه ــم طبق ــه
ای های ــم در ﴎاﴎ ای ـران و هم ــه ه ــم طبق ــه ای های ــم در ﴎاﴎ جه ــان اع ــﻼم م ــی کنی ــم که نظام
کار م ــزدی و به ــره کش ــی از گ ــرده طبق ــه ی کارگ ــر از جان ــب ﴎمای ــه داران قاب ــل قب ــول نیس ــت.
نظام ــی ک ــه طبق ــه کارگ ــر ب رای ــش می جنگ ــد سوسیالیس ــم اس ــت .ب رابری کامل انس ــان ها اس ــت.
در سوسیالیس ــم کارگ ــری اقلی ــت ﴎمای ــه دار مفتخ ــور و س ـوار ب ــر گ ــرده اک ی ــت کارگ ـران وج ــود
ن ــدارد .نظ ــام طبقات ــی جامع ــه بای ــد ب ــر بیفت ــد و ب راب ــری و ازادی ب ــی قی ــد وﴍط برق ـرار ش ــود.
ای ــن پی ــام اول م ــه کارگ ـران اس ــت .ب ــا ای ــن اع ــﻼم و ادع ــا ه ــر کارگ ــری ک ــه ش ــب ب ــه خان ــه ب ــر م ــی
گ ــردد ،خ ــود را عض ــو ی ــک طبق ــه چن ــد ده میلیون ــی در ای ـران و چن ــد میلی ــاردی در جه ــان م ــی
بین ــد .ای ــن اتح ــاد طبقات ــی ب ـرای ف ــردای اول م ــه کارگ ـران اله ــام بخ ــش اعت ـ د به نفس ،احس ــاس
ق ــدرت و وح ــدت در مب ــارزه ب ـرای مطالبات ــش و در جن ــگ ج ــدال روزم ــره کارگ ـران ب ــا کارفرمای ــان
و دولتش ــان اس ــت.
ام ــروز م ــا ش ــاهد بح ـران اقتص ــادی و بلبش ــو سیاس ــی در نظ ــام بورژوای ــی حاک ــم ای ـران هس ــتیم.
بع ــد از اول م ــه اتفاق ــی ک ــه بای ــد بیفت ــد ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن ب ــورژوازی بح ـران زده ،ت ــا مغ ــز
اس ــتخ وان فاس ــد و دزد ،ض ــد کارگ ـر ،ض ــد زن و ض ــد ــدن و انس ــانیت خ ــودش را در مقاب ــل طبق ــه
کارگ ــری ببین ــد ک ــه آگاه ــی طبقاتی ــش و اتح ــادش و رواب ــط بی ــن ره ﱪانش محکم تر ش ــده اس ــت.
ب ـرای ب ــورژوازی و حکام ــش اع ـﱰاض م ــداوم ب ـرای معوق ــه ه ــا ی ــا مطالب ــات دیگ ــر ام ــری ع ــادی و
حت ــی از نظ ــر خودش ــان قاب ــل چش ــم پوش ــی اس ــت .ام ــا ظاه ــر ش ــدن کارگ ـران مث ــل ی ــک طبق ــه
واح ــد و متح ــد و خ ــودآگاه و مدع ــی کس ــب ق ــدرت ب رایش ــان کابوس ــی مرگب ــار اس ــت .ای ــن قدرت
عظی ــم خ ـواب را از چش ـ ن دش ــمنان طبقات ــی کارگ ـران م ــی ربای ــد و ت ــوازن ق ـوا را ب ـرای ج ــدال
ه ــای مس ــتمر و مطالب ــات و خواس ــتها ب ــه نف ــع طبق ــه کارگ ــر تغیی ــر م ــی ده ــد.
آس ــو س ــهامی ش ـ درصحب ــت ت ــان از اس ــتقﻼل طبقاتی کارگ ـران گفتید اس ــتقﻼل طبق ــه کارگر
از ک ــه و ب ـرای چ ــه
مظف ــر محم ــدی م ــن در اول صحبت ــم گفت ــم روز کارگ ــر فقط متعلق ب ــه طبقه کارگر اس ــت .هر
س ــال رژی ــم ت ــﻼش م ــی کن ــد از طری ــق نهاده ــای ضدکارگری خان ــه کارگر م راس ـ تی برگ ـزار کند و
ب ــه تع ــدادی از کارگ ـران ب ــه ق ــول خودش ــان نخب ــه و برت ــر جای ــزه بدهند .کارگ ــر نخبه ب ـرای دولت
و کارفرم ــا یعن ــی کارگ ــر خام ــوش و ﴎبزی ــر و مطیع کارفرما و کس ــی اس ــت که منفع ــت کارفرما
را بیش ــﱰ از منفع ــت خ ــود و همکارانش ــش پ ــاس م ــی دارد ... .ادام ــه در صفحه بعد
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اس ــتقﻼل طبقات ــی کارگ ـران ب ــه ای ــن معن ــا اس ــت ک ــه ای ــن طبق ــه هی ــچ س ــنخیت و منفع ــت
مش ــﱰکی ب ــا تش ــکل ه ــای ض ــد کارگ ــری ش ــورای اس ــﻼمی ،خان ــه کارگ ــر و اح ـزاب و جنب ــش ه ــای
بورژوای ــی س ــبز و س ــیاه و غی ــره ن ــدارد .طبق ــه کارگ ــر ب ــا تش ــکل ه ــای فابریک ــی و منطق ــه ای و
ﴎاﴎی اش ،ب ــا مجام ــع عموم ــی و ش ــوراهایش و ب ــا ضدیت ــش ب ــا نظ ــام ﴎمای ــه داری ،در جامع ــه
ظاه ــر م ــی ش ــود .ای ــن اس ــتقﻼل واقع ــی طبق ــه کارگ ــر اس ــت.
در ای ـران م ــا جنب ــش ه ــای اجت ع ــی دیگ ــر از جمل ــه جنب ــش معل ـ ن و بازنشس ــتگان و جنب ــش
زن ــان و در مقاطع ــی جنب ــش دانش ــجویی ...را داری ــم .س ــمپاتی و دوس ــتی و همبس ــتگی ای ــن
جنب ــش ه ــا ب ــه طبق ــه کارگ ــر و جنب ــش کارگ ــری در میتینگ ه ــا و تجمع ــات و تظاه رات ش ــان با
ش ــعار »کارگ ـر ،معل ــم ،دانش ــجو اتح ــاد ،«...خ ــودش را نش ــان داده اس ــت .ای ــن ک ــه ﴎه ــا ب ــه ط ــرف
جنب ــش طبقات ــی کارگ ـران ب ــر م ــی گ ــردد ،نش ــان از موقعی ــت قدر ند این طبق ــه در جامع ــه و در
ج ــدال ب ــا ﴎمای ــه داری اس ــت .جنب ــش ه ــای اجت ع ــی »غیرکارگ ــری« ،به ــر درج ــه ب ــا مطالب ــات
و منفع ــت طبق ــه کارگ ــر و مب ــازه طبقات ــی ب ـرای انق ــﻼب سوسیالیس ــتی و پایی ــن کش ــیدن نظ ــام
ﴎمای ــه داری ،آگاه باش ــند و نزدی ــک باش ــند ،پش ــتوانه و حام ــی خوبی ب رای طبقه کارگر هس ــتند
و ه ــر گام پی ــروزی و پی ــﴩوی جنب ــش کارگ ــری ،پی ــروزی آن ه ــا ه ــم هس ــت.
جنب ــش کارگ ــری در حاش ــیه هی ــچ جنب ــش دیگ ــری نیس ــت و معی ــار دوری ی ــا نزدیک ــی اح ـزاب
و جنب ــش ه ــای ت ــوده ای خیاب ــان و غی ــره ،ب ــا می ـزان همس ــویی ب ــا مب ــارزه طبقات ــی و اف ــق
سوسیالیس ــتی کارگ ــری ،س ــنجیده م ــی ش ــود .ب ـرای مث ــال رهای ــی واقع ــی زن در گ ــرو رهای ــی
جامع ــه ب ــا ق ــدرت گی ــری طبقه کارگر و کمونیس ــم و برق راری جامع ــه سوسیالیس ــتی ،آزاد و ب رابر
اس ــت .پذیرف ـ ای ــن واقعی ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر ن ــه بخاط ــر تق ــدس ن ــام کارگ ــر ی ــا بخاط ــر تعداد
روش ــنفک ران و تحصیلک ــردگان در صف ــوف طبق ــه کارگ ـر ،بلک ــه بخاط ــر موقعی ــت خطی ــر طبقه
کارگ ــر در تولی ــد و گردان ــدن چ ــرخ ه ــای جامع ــه اس ــت .کس ــی ــی توان ــد منک ــر باش ــد ک ــه بدون
کارگ ــر جامع ــه م ــی ایس ــتد .ای ــن ب ـرای دیگ ــر بخ ــش ه ــای جامع ــه ص ــدق ــی کن ــد .ب ــه همی ــن
دلی ــل اس ــت طبق ــه کارگ ــر نق ــش ره ــﱪی کنن ــده در انق ــﻼب ب ـرای بزی ــر کش ــیدن دول ــت ﴎمای ــه
داران و خل ــع ی ــد از مالکی ــت ب ــورژوازی و برق ـرای جامع ــه سوسیالیس ــتی دارد.
اس ــو س ــهامی ش ـ از رابط ــه جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ب ــا جنب ــش و مب ــارزه طبقات ــی کارگ ـران
گفتی ــد امس ــال ش ــورای ه هنگ ــی معل ـ ن روز  ١١اردیبهش ــت و روز کارگ ــر را ف راخ ــوان تجم ــع
معل ـ ن ص ــادر ک ــرده ان ــد ای ــا ای ــن اتفاق نش ــانه همبس ــتگی جنبش ه ــای مختل ــف و در اینجا
معل ـ ن ب ــا کارگ ـران اس ــت ای ــن همزمان ــی را چگون ــه م ــی بینی ــد
مظف ــر محم ــدی م ــن رابط ــه ب ــا اس ــتقﻼل طبقات ــی کارگ ـران از دیگ ــر جنب ــش ه ــای اجت ع ــی و
معی ــار دوری و نزدیک ــی ای ــن جنب ــش ه ــا ب ــه مب ــارزه طبقات ــی و اف ــق سوسیالیس ــم در ج ـواب
س ــوال قبلیت ــان اش ــاره ک ــردم.
ای ــن ک ــه ش ــورای ه هنگ ــی معل ـ ن تصادف ــا و ی ــا آگاهان ــه  ١١اردیبهش ــت روز کارگ ــر را ب ـرای
تجم ــع و اع ـﱰاض در ته ـران جل ــو مجل ــس و در شهرس ــتان ه ــا جل ــو ادارات آم ــوزش و پ ــرورش
ف راخ ـوان داده ان ــد ،اط ــﻼع ن ــدارم.
ام ــا ه ــر چ ــه هس ــت ،مب ــارزه و اع ـﱰاض معل ـ ن ،جنبش ــی مس ــتقل ب ــا مطالب ــات معی ــن خ ــود
اس ــت .همزمان ــی اع ـﱰاض معل ـ ن ب ــا روز کارگ ـر ،چی ــز متفاوت ــی ب ــه ای ــن جنب ــش اضاف ــه ــی
کن ــد .همی ــن ش ــورای ه هنگ ــی معل ـ ن اول م ــه را ب ــه کارگ ـران تﱪی ــک گفت ــه و از مب ــارزات
کارگ ـران ح ی ــت ک ــرده ان ــد ،نش ــان از آگاه ــی طبقات ــی معل ـ ن و تعل ــق خاطرش ــان ب ــه طبق ــه
کارگ ــر اس ــت.
همزمان ــی تجم ــع معل ـ ن ب ــا روز کارگ ـر ،ب ــه ای ــن معن ــی نیس ــت ک ــه کارگ ـران هم جل ــو مجلس
ی ــا ادارات آم ــوزش و پ ــرورش ب ــه تجمع ــات معل ـ ن م ــی پیوندن ــد .خ ــود معل ـ ن هم ای ــن تقاضا
ی ــا توق ــع را نداش ــته ان ــد .ول ــو بعض ــی از مطالب ــات معل ـ ن عموم ــی ت ــر و ب ــه جامع ــه مرب ــوط
اس ــت از قبی ــل آم ــوزش رای ــگان و غی ــره ام ــا روز جهان ــی کارگ ــر ن ــه کارش ط ــرح مطالب ــات اس ــت و
ن ــه م ــکان اب ـراز وج ــودش جل ــو مجل ــس ی ــا ادارات ام ــوزش و پ ــرورش.
ف راخ ـوان و ادعای ــی ه ــم در حاش ــیه ی جنب ــش اول م ــه مط ــرح ش ــده ک ــه م ــی گوی ــد ،روز کارگ ــر
را بخاط ــر تجمع ــات معل ـ ن ب ــه روز اع ـﱰاض ﴎاﴎی تبدی ــل کنی ــد! ای ــن فرم ــان قی ــام ﴎاﴎی،
نش ــان پ ــرت ب ــودن از تح ــوﻻت جامع ــه ،جای ــگاه جنب ــش ه ــای اجت ع ــی و ت ـوازن ق ـوا و ی ــک
اتوپ ــی گم ـراه کنن ــده اس ــت!

کمیت ــه های ــی ک ــه از این ــدگان کارگ ـران بخ ــش ه ــای مختل ــف تش ــکیل می ش ــوند و م ــی ت وانند
صده ــا و ه ـزاران کارگ ــر و خان ــواده ه ــای کارگ ــری را در ش ــهرهای ب ــزرگ و کوچ ــک ب ـرای برگ ـزاری
اول م ــه بس ــیج کنن ــد.
خان ـواده ه ــای کارگ ــری جزئ ــی از طبق ــه کارگ ــر اس ــت .جمع ش ــدن خان ــواده ه ــای کارگ ــری ،متحد
ش ــدن و احس ــاس رفاق ــت و اتح ــاد و آگاه ــی طبقات ــی در صف ــوف طبق ــه کارگ ــر ه ــدف اساس ــی
اول م ــه روز کارگ ــر اس ــت.
ﻻزم اس ــت خاط ــر نش ــان کن ــم ک ــه اگ ــر تعطیل ــی اول م ــه میﴪ نش ــود که امی ــدوارم چنین نش ــود،
تجم ــع کارگ ـران در میان ــه ی کار و س ــاعت معین ــی در محل کار کامﻼ ممکن اس ــت.
در م ــورد قطعنام ــه ه ــای کارگ ــری در اول م ــه اگ ــر طبق ــه کارگ ــر ب ــه ص ــدور ی ــک ادعانام ــه ی
مش ــﱰک و ﴎاﴎی ــی ت وان ــد دسﱰس ــی پی ــدا کن ــد ،ام ــا در س ــطح منطق ــه ای و م راک ــز ب ــزرگ
صنعت ــی نزدی ــک به ــم و در ی ــک منطق ــه ای ــن ام ــکان وج ــود دارد .ب ـرای مث ــال در جن ــوب ای ـران
م راک ــز صنعت ــی ب ــزرگ مث ــل نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا و ف ــوﻻد و کش ــت و صنع ــت نیش ــکرهفت
تپ ــه ق ـرار گرفت ــه ان ــد .و بط ــور قط ــع م ــی ت ـوان گف ــت ک ــه ش ــبکه ه ــای ارتباط ــی بی ــن فعالی ــن و
ره ـﱪان کارگری و س ــخنگویان کمونیس ــت و سوسیالیس ــت طبقه کارگر وج ــود دارند .ه هنگی
و همبس ــتگی و همزمان ــی بزرگداش ــت اول م ــه در ای ــن م راک ــز صنعت ــی ب ــزرگ جن ــوب ای ـران و
ص ــدور قطعنام ــه مش ــﱰک دور از دس ــﱰس نیس ــت و امکانپذی ــر اس ــت .ای ــن قطعنام ــه ی مش ــﱰک
ه ــم م ــی توان ــد مبنای ــی ب ـرای دیگ ــر بخ ــش ه ــا و م راک ــز کارگ ــری ب ــزرگ و کوچ ــک در ﴎاﴎ
کش ــور باش ــد.
ای ــن ک ــه م ــا چ ــکار م ــی کنی ــم؟ م ــا بخش ــی از تﻼش ــی هس ــتیم ک ــه ای ــن روزه ــا فعالی ــن و ره ـﱪان
و کمونیس ــت ه ــای صف ــوف طبق ــه کارگ ــر ب ـرای ت ــدارک اول م ــه ب ــا ش ــکوه انج ــام م ــی دهن ــد .م ــا
بهم ـراه کارگ ـران کمونیس ــت و سوسیالیس ــت جنب ــش طبق ــه کارگ ــر در ــام س ــال و در مب ــارزات
و اعتصاب ــات کارگ ــری ،ب ـرای تحکی ــم و گس ــﱰش اتح ــاد کارگ ــری و بوی ــژه اتح ــاد فعالی ــن و ره ﱪان
کارگ ـران ت ــﻼش کردی ــم و علی ــه تفرق ــه در صف ــوف طبق ــه کارگ ــر ایس ــتاده ای ــم .مث ــل تقس ــیم و
تفرق ــه می ــان کارگ ــر ک ــرد و ت ــرک و ف ــارس و ع ــرب و بل ــوچ و غی ــره ،می ــان کارگ ــر صنعت ــی و غی ــره
صنعت ــی ،می ــان کارگ ــر در رش ــته ه ــای خدم ــات و تولی ــدی ،می ــان کارگ ــر زن و م ــرد و می ــان کارگ ــر
ای ران ــی و افغانس ــتانی غیره.
م ــا ﴍی ــک و هم ـراه ادعانام ــه ی اول م ــه کارگ ـران علی ــه ﴎمای ــه داران و اب ـراز وج ــود طبقه کارگر
ب ــه مثاب ــه طبق ــه واح ــد ب ـرای ب ــه زی ــر کش ــیدن ب ــورژوازی از ق ــدرت و ب ــاز پ ــس گرف ـ ث ــروت
و داراییه ــای جامع ــه از اقلیت ــی مفتخ ــور و مرتج ــع و زورگ ــو و ظ ــا و فاس ــد ،هس ــتیم .ثروت ــی
ک ــه بای ــد در اختی ــار جامع ــه و در خدم ــت رف ــاه و خوش ــبختی و ب راب ــری انس ــان باش ــد .طبق ــه
کارگ ــر در مب ــارزه و ج ــدال طبقات ــی علی ــه ﴎمای ــه داران چی ــزی ب ـرای از دس ــت دادن ندارن ــد ج ــز
زنجیرهایشان.

آس ــو س ــهامی بعن ــوان اخری ــن س ــوال ش ـ ت ــﻼش ه ــای فعالی ــن و ره ـﱪان کارگ ــری ب رای ت ــدارک
اول را چگون ــه م ــی بینی ــد و کﻼم آخرت ــان در باره  ١١اردیبهش ــت روز کارگ ــر  ١٤٠١و ما در کجای
ای ــن اوض ــاع ق ـرار داریم
مظف ــر محم ــدی م ــن از اس ــتقﻼل طبقات ــی کارگ ـران ح ــرف زدم و ب ــاز اینج ــا تاکی ــد می کن ــم که
اول م ــه روز کارگ ــر اس ــت ن ــه هی ــچ بخ ــش و جن ــاح و جنب ــش دیگ ـر .امس ــال م ــا م ــی بینی ــم ک ــه
بخ ــش های ــی از طبق ــه کارگ ــر ای ـران برگ ـزاری اول م ــه را ت ــدارک م ــی بینن ــد و تصمی ــم دارن ــد به ــر
ش ــکل ممک ــن ص ــدای کارگ ـران جه ــان متح ــد ش ــوید و ﴎود انﱰناس ــیونال در فض ــای ش ــهرهای
ای ـران طنی ــن ان ــداز ش ــود.
موض ــوع دیگ ــری ک ــه م ــن ب ــاز تاکی ــد م ــی کن ــم ای ــن اس ــت ک ــه روز کارگ ــر بای ــد تعطی ــل باش ــد.
اگ ــر ای ــن اتف ــاق بیفت ــد ،کارگ ـران و ره ـﱪان ش ــان م ــی ت وانن ــد م ــکان ه ــای معین ــی در ش ــهرهای
ب ــزرگ و کوچ ــک را ب ـرای تجم ــع و میتین ــگ کارگ ــری خ ــود انتخ ــاب م ــی کنن ــد .در تج ــارب ت ــا
کنون ــی بخص ــوص در س ــطح ش ــهری ،کارگ ـران تجرب ــه ی کمیته ه ــای برگ ـزاری روز کارگ ــر را دارند.

ز ده باد و یا م!
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انتخابات فرانسه
امــا مــردم در اروپــا و بالطبــع فرانســه مدتــی اســت کــه از ایــن کجـراه عبــور کــرده
اســت .مســئله اصلــی طبقــه کارگــر و اک یــت مــردم فرانســه در ایــن دوره ،بــه درســت
معضــل معیشــت و نابرابــری هــای اجت عــی در خــود فرانســه بــود.
سیاســت هــای ماکــرون در دوره ریاســت جمهــوری اش ،حمــﻼت حاکمیــت بــه ســطح
معیشــت و حقــوق سیاســی و اجت عــی مــردم در ایــن مــدت ،بــا مقابلــه جــدی
جامعــه روبــرو شــد .مقابلــه بــا سیاســت هــای دســت راســتی ماکــرون و ﴍکا ،بــا
دخالــت از پاییــن ،بــا حضــور جلیقــه زردهــا ،بــا اعتصابــات و تظاهـرات هــای پــی در
پــی علیــه افزایــش ســن بازنشســتگی ،علیــه کاهــش پایــه ای دســتمزد ،علیــه خشــونت
بــر زنــان ،علیــه بــاز گذاشــ دســت پلیــس و علیــه راسیســم عریــان و  ،....ﴎاﴎ
جامعــه فرانســه را در بــر گرفتــه بــود .کرونــا در ایــن میــان ،هرچنــد کوتــاه مــدت،
موهبتــی بـرای حاکمیــت بــود و وقفــه ای در اعﱰاضــات مــردم انداخــت و بــه ماکــرون
امــکان دادن تــا مانــع گســﱰش ایــن اعﱰاضــات شــود .امــا ،بــا کاهــش محدودیــت هــای
ناشــی از کرونــا ،بــا تاثیـرات اجت عــی و بخصــوص اقتصــادی بحـران کرونــا بــر زندگــی
اک یــت مــردم ،ه نطــور کــه انتظــار میرفــت ،بــار دیگــر اعﱰاضــات تــوده ای از ﴎ
گرفتــه شــد .تظاهــرات هــا در مقابــل سیاســتهای میلیتاریســتی قدرتهــای جهانــی،
بــا شــعار »نــه بــه جنــگ« و »نــه ناتــو ،نــه پوتیــن« ،علیرغــم پمپــاژ دســتگاه هــای
تبلیغــات جنگــی بــورژوازی فرانســه در مﴩوعیــت میلیتاریســم و جنــگ ،طــی همیــن
هفتــه گذشــته ،ونــه ای از انزجــار پاییــن جامعــه از سیاســتهای راســت ماکــرون و
تاثی ـرات مخــرب آن بــر زندگــی مــردم فرانســه اســت.
ــام ﴎمایــه گــذاری مــاری لوپــن بــر ایــن انزجــار وســیع از ماکــرون بنــا شــده بــود،
امــا در مقابــل ایــن مــوج وســیع انزجــار ،راه کارهایــی چــون »محدودیــت بــر واردات«
و یــا »علیــه حقــوق شــهروندی خارجیــان« پیــش پــا افتــاده تــر از ایــن اســت کــه از
طــرف مــردم فرانســه بعنــوان پاســخی درخــور و قابــل قبــول ب ـرای حــل مشــکﻼت
اقتصــادی شــناخته شــود و ســمپاتی بــه خــود جلــب کنــد .باخــت لوپــن را بایــد در
شکســت راســت افراطــی در »هایجــک« کــردن جنبشــهای ساختارشــکنانه پــس از
افتضــاح برگزیــت و ترامــپ دیــد.
عــﻼوه بــر ایــن ،بـرای هیئــت حاکمــه بورژوایــی در فرانســه ،مدیـران و صاحــب کاران
در صفــوف بــورژوازی نیــز ،ماکــرون نســبت بــه لوپــن مقبولیــت بیشــﱰی داشــته و
دارد .فراتــر اینکــه بــا ریاســت دوره ای اتحادیــه اروپــا ،تغییــر در بــاﻻ و کنــار رف ـ
ماکــرون در فرانســه ،مــی توانســت موقعیــت و باﻻنــس موجــود را ،آنهــم بــر پــس
جنــگ اوکرایــن ،مشــکل تــر کنــد.
اینــدوره هــم مــردم فرانســه فاشیســم را بعنــوان جنبشــی بورژوایــی ،شکســت دادنــد!
امــا آنچــه در ایــن انتخابــات و امــروز حائــز اهمیــت اســت نــه تبلیغــات لوپــن و
میدیــای رســمی حــول »پیــﴩوی هــای لوپــن« نســبت بــه اننتخابــات قبلــی و نــه
»قهرمــان ســازی« از ماکــرون در »پیــروزی« بــر لوپــن ،بلکــه جامعــه ای اســت کــه
پیــام پایــه ای تــری را بــه هیئــت حاکمــه فرانســه داد .فاصلــه گرف ـ بخــش قابــل
مﻼحظــه ای از جامعــه از مراســم انتخاباتــی ،بخشــی از هـ ن »نــه« بزرگــی اســت کــه
طبقــه کارگــر و مــردم فرانســه تــا امــروز بــه ماکــرون و ﴍکا او داده انــد! واقعیــت و
اتفــاق مهمــﱰ و اساســی تــری کــه میدیــا و »کارشناســنان« و  ...از آن حرفــی یزننــد
ایــن عــدم ﴍکــت و ایــن »نــه« ایــی اســت کــه مــردم فرانســه بــه ماکــرون ،لوپــن ،بــه
انتخابــات و بــه کل هیئــت حاکمــه فرانســه و بــورژوازی فرانســه دادنــد» .بازنــده« و
»بازنــده« و دســتگاه تبلیغاتــی شــان در سانســور ایــن حقیقــت »تلــخ« و ایــن خطــر
بــزرگ ب ـرای »دمکراســی پارﳌانــی« متفــق القــول انــد!
زمینــه هــا ﴍایــط اعﱰاضــات پیــش از انتخابــات ،همچنــان بــا شــدت و حــدت بیشــﱰی
موجــود اســت .تظاهراتهــای گســﱰده علیــه ماکــرون درســت یکــروز پــس از »پیــروزی«
حاکــی از ادامــه کشــمکش و جــدال هــای تعییــن کننــده در فرانســه اســت .زمانیکــه
هــم لوپــن و هــم ماکــرون ،بــه چنــد پارگــی فرانســه و تقســیم بیــن »آنــان کــه دارنــد
و آنــان کــه ندارنــد« اذعــان مــی کننــد ،مــردم فرانســه بــا قـرار دادن هــر دو اینــده
بــد و بدتــر در موقعیتــی ضعیــف تــر و شــکننده تــر ،خــود در موقعیتــی مناســب
تــر از قبــل قـرار گرفتــه انــد .رئیــس جمهــور منتخــب اقلیــت شــکننده در فرانســه بــا
اک یتــی قــوی روبــرو اســت کــه انتخابــات را بــه ســکویی ب ـرای قدر نــد تــر کــردن
خــود تبدیــل کــرد.
پیــروز ایــن انتخابــات نــه ماکــرون ،بلکــه اک یــت ه ـ ن مردمــی اســت کــه خــود را
در موقعیتــی مناســب تــر ،ب ـرای مقابلــه بــا بــورژوازی حاکــم در ایــن دومیــن دوره
ریاســت جمهــوری ماکــرون ،آمــاده مــی کنــد .اروپــا بــا اشــتیاق بــه ایــن فرانســه چشــم
دوختــه اســت!

قدرت طبقه كارگر ،كابوس حاكميت
در آســتانه روز جهانــی کارگــر »اول مــه« ،دســتگاه ﴎکــوب رژیــم بــه روال هــر ســال
مــوج وســیعی از دســتگیری هــا ،احضارهــا ،خانــه گــردی هــا و  ....را ﴍوع کرده اســت.
تعــداد زیــادی از فعالیــن کارگــری ،معلـ ن و طیفــی از فعالیــن چــپ را بازداشــت و یــا
بـرای بازجویــی احضــار کــرده انــد .مــوج دســتگیری و احضارهــا در شــهرهای مختلــف
ایـران از تهـران و ســنندج و بانــه گرفتــه تــا مراکــز کارگــری و آموزشــی و  ...را در بــر
گرفتــه اســت.
بــه دنبــال تــب و تــاب اســتقبال از روز جهانــی کارگــر و فضــای مملــو از شــور و شــوق
و مبــارزه در طبقــه کارگــر ب ـرای برگ ـزاری مراســم هــا و جشــن هــای اول مــه ،رژیــم
کاپیتالیســتی ایـران تــﻼش مــی کنــد وحشــت خــود را بــا دســتگیری و احضــار فعالیــن
جــواب دهــد» .تعــرض پیشــگیرانه« جمهــوری اســﻼمی ،بــر م ـ تــوازن قــوای میــان
مــردم و در راس آن طبقــه کارگــر و حاکمیــت ،نــه فقــط کســی را مرعــوب ــی کنــد
کــه بــی گـ ن بــا تعرضــی قدر نــد از طــرف طبقــه کارگــر و اقشــار معــﱰض جامعــه
جــواب خواهــد گرفــت .ماشــین ﴎکــوب نظــام ،سیســتم پلیســی و خفقــان مدتهاســت
کــه زمینگیــر و بــی خاصیــت شــده اســت.
ایــن شــور و شــوق در پیشــوازی از روز جهانــی کارگــر ،ایــن حرکــت خروشــان از پاییــن
و ایــن دریــای نفــرت و اعـﱰاض کــه حاکمیــت بورژوایــی ایـران را بــه مصــاف طلبیــده
اســت ،را ــی تــوان بــا ابزارهــای ســوخته ای چــون احضــار و بازداشــت و  ...مرعــوب
کــرد .عــزم کارگـران بـرای برگـزاری مراســم هــا و جشــن هــای کارگــری ،تــﻼش معلـ ن
و اقشــار مختلــف بـرای تجمعــات اعﱰاضــی در روز »اول مــه« اعتبــار و قــدرت طبقــه
کارگــر و اول مــه را بــه رخ حاکمیــت کشــیده اســت .ایــن قــدرت ایــی و خطــر آن،
کابــوس حاکمیــت و دســتگاه ﴎکــوب آن اســت» .تعــرض پیشــگیرانه« جــواب بــه ایــن
کابــوس و وحشــت عمیــق اســت .تﻼشــی ب ـرای تخفیــف فضــای انفجــاری و انقﻼبــی
پاییــن و در راس آن طبقــه کارگــری اســت کــه نظــام کاپیتالیســتی را بــه مصــاف
طلبیــده اســت .خیــز جمــع هــای کثیــر و محافــل مختلــف کارگــری بــرای ابــراز و
ایــش قــدرت طبقــه خــود در اول مــه ،عــزم زنــان و مــردان برابــری طلــب بــرای
حضــور پرشــور در روز جهانــی کارگــر ،ادامــه تــﻼش طبقــه ای اســت کــه خیلــی پیشــﱰ
در تعــارض و مبــارزه بــا فقــر و فﻼکــت و بـرای دســتیابی بــه دنیایــی بهــﱰ ،مرفــه ،آزاد
و برابــر ،بــه میــدان آمــده اســت» .اول مــه« امســال قـرار اســت نقطــه اتصــال تعــرض
و خیــز از پاییــن اقشــار مختلــف جامعــه ،حــول قــدرت و وزن طبقــه کارگــر ،ب ـرای
یــک اب ـراز وجــود قدر نــد در مقابــل بــاﻻ و بــورژوازی حاکــم باشــد .ایــن ویژگــی
امســال روز جهانــی کارگــر اســت کــه زمیــن را زیــر پــای جمهــوری اســﻼمی بــه لــرزه در
آورده اســت .طبقــه کارگــر بــی گـ ن تعــرض حاکمیــت را بــا حضــور گســﱰده در روز
جهانــی کارگــر ،بــا اعــﻼم همبســتگی جهانــی و انﱰناسیونالیســتی خــود جــواب خواهــد
داد .جــای هــر کارگــر زندانــی دههــا کارگــر دیگــر پرچــم اول مــه را بــه اهتـزاز در مــی
آورنــد .بــه جــای هــر کارگــر و فعــال در بنــد ،صدهــا و صدهــا نفــر ادعانامــه ایــن
طبقــه را علیــه نظــم موجــود ،علیــه بردگــی مــزدی بــا صــدای بلنــد فریــاد خواهنــد زد.
زنده باد اول مه
حزب حکمتیست خط رسمی
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گروگانگيرى از فوﻻدىها
بىجواب نمىماند!
اخ ـراج و تصفیــه اخیــر اینــدگان و ســخنگویان كارگ ـران فــوﻻد خوزســتان بــه دلیــل
اعﱰاضــات متحدانــه خــود پیرامــون مطالبــات شــان ﴎآغــاز یــورش حاكمیــت و
كارفرمایــان در ســال جدیــد بــه صفــوف طبقــه كارگــر در ایـران اســت .اســامی كارگـران
اخراجــی كــه كارت ورودشــان بــه محــل كار مســدود شــده اســت ،بــه قـرار زیــر اســت:
کریــم ســیاحی ،مصطفــی عبیــات ،علــی اﻻهــی فــر ،علــی نــادری ،حســین داودی،
مهــدی نگ ـراوی ،حمیدغﻼمــی ،ســید حســین موســوی ،محمدهویــزه ،علــی بوبــاش،
ســید طاهامشعشــعی ،ســعید میاحــی ،علــی آلبوطرفــی ،حســن عزیــزی ،علــی بنــاری،
علــی علیبــازی ،ســید رســول حـراگ ،پیــام طاهــری ،محمدطاهــری ،ابراهیــم دغــﻼوی،
جــواد مﻼاســکندری.
ســالی كــه نیكوســت از بهــارش پیداســت .ایــن آغــاز ســالی اســت كــه خامنــه ای در
روزهــای ابتدایــی اش ،آن را ســال »تولیــد ،اشــتغال آفریــن و دانــش بنیــان« نــام نهــاده
اســت .اینهــا اســم رمــز ســفت كــردن كمربنــد حاكمیــت در مقابــل طبقــه كارگــری
اســت كــه بــه عنــوان تنهــا اپوزیســیون واقعــی و خــﻼف جریــان جامعــه از دیـ ه ۹۶
تــا امــروز پــا پیــش گذاشــته اســت و حــاﴐ بــه عقــب نشــینی و كیــن بــه تعــرض
بــورژوازی نیســت.
كارگ ـران فــوﻻد در دفــاع از رفقــا و اینــدگان خــود ،در حــال برنامــه ریــزی بــرای
پاســخ دادن بــه ایــن تعــرض گســتاخانه هســتند .تجمــع ﴎاﴎی امــروز كارگــران
فــوﻻد در محــل كار در ح یــت از رفقــا و همــكاران خــود ﴎآغــاز یــك دور دیگــر از
مبــارزات متحدانــه آنهــا اســت .توط ــه اخ ـراج و تصفیــه ره ـﱪان كارگــری و كارگ ـران
معــﱰض یــك حربــه شــناخته شــده حاكمیــت و كارفرمایــان اســت ،هــر جــا خطــر
اتحــاد و یكپارچگــی طبقــه كارگــر را بــو کشــیده انــد ،از هیــچ اقدامــی در جهــت
تصفیــه و اخ ـراج رهــﱪان كارگــری كوتــاه نیامــده انــد .در هفــت تپــه هــم از همیــن
حربــه اخ ـراج ره ـﱪان كارگــری اســتفاده كردنــد ،تــا مبــارزات در هفــت تپــه را بــه
شكســت بكشــانند .امــا ه نطــور كــه كارگ ـران هفــت تپــه پشــت ره ـﱪان خــود را
خالــی نكردنــد و تــا آزاد كــردن ره ـﱪان و همــكاران خــود از ســیاهچال هــای ایــن
نظــام دســت از ﴎ ایــن حاكمیــت برنداشــتند ،ه نگونــه كــه هفــت تپــه ای هــا یكــی
از مطالبــات اساســی شــان بازگردانــدن همــكاران و ســخنگویان اخراجــی شــان بــه
محــل كار اســت و از آن كوتــاه ــی آینــد ،ه نطــور کــه در هفــت تپــه در ازاء هــر
اینــده و ســخنگوی دســتگیر شــده اینــدگان دیگــر بــه میــدان آمدنــد ،بــه ه ـ ن
شــكل هــم كارگ ـران فــوﻻد در اعــﱰاض و تجمــع امــروز خــود پاســخ راســخ و دنــدان
شــكنی بــه دسیســه حاكمیــت و كارفرمایــان در فــوﻻد اهــواز دادنــد .معلــوم شــد كــه
بــا ترفنــد اخـراج و بیكارســازی ســخنگویان و پیــﴩوان كارگــری یتــوان هیــچ كارگــری
را مرعــوب کــرد و بــه کیــن کشــاند .بــا دســتگیری و اخ ـراج هــر فعــال كارگــری،
دههــا رهــﱪ و فعــال كارگــری پــا پیــش خواهنــد گذاشــت و روی ســكو خواهنــد رفــت
و در قامــت رهــﱪ و ســخ ان و ســخنگوی كارگــران عــروج خواهنــد كــرد .تجمــع
امــروز كارگـران فــوﻻد در ح یــت از همــكاران خــود ،مصــداق بــارز ایســتادگی طبقــه
كارگــر در دفــاع از اینــدگان ،ســخنگویان و پیــﴩوان خــود و اخطــار بــه دولــت و
كارفرمایانــی اســت كــه در صــورت عــدم بازگشــت بــه كار همكارانشــان ،خوزســتان را
بــه لــرزه درخواهنــد آورد.
كارگ ـران فــوﻻد همچــون كارگ ـران هفــت تپــه در ــام ایــن مــدت صــدای متحــد و
رســای كل طبقــه كارگــر ای ـران و محرومــان منزجــر از فقــر و فﻼكــت و بــی حقوقــی
بــوده انــد .دسیســه هــای جبونانــه حاكمیــت و كارفرمایــان ،از شــبیخون بــه صفــوف
آنهــا تــا اخ ـراج ،پرونــده ســازی ،اعــﱰاف گیــری ،تعییــن وثیقــه هــای ســنگین و گــرو
گرف ـ آذوقــه شــب خانــواده هــای آنهــا و  ...همــه و همــه بــه قدمــت چهــل ســال
حاكمیــت منحــوس جمهــوری اســﻼمی ادامــه داشــته اســت .اینهــا ترفندهــای پاخــورده
حاكمیــت در برابــر اتحــاد و حــق طلبــی كارگــری در جامعــه اســت.
ایــن سیاســت آشــنای ضــد كارگــری كــه كمــر بــه تحمیــل یــك فﻼكــت ﴎاﴎی بــه مردم
ایـران بســته اســت ،سیاســتی كــه جــز چـ ق ﴎكــوب ،اخـراج و دامــن زدن بــه تفرقــه

در صفــوف متحــد و یكپارچــه كارگ ـران فــوﻻد ،هفــت تپــه ،نفــت ،پﱰوشــیمی هــا،
معــادن ،معلـ ن ،پرســتاران و بازنشســتگان ــی شناســد محكــوم بــه شکســت اســت
و بایــد برچیــده شــود .ایــن حكــم طبقــه كارگــر ای ـران و مــردم ای ـران اســت .بــا هــر
تعــرض گســتاخانه حاكمیــت بــه صفــوف مــا ،دههــا تعــرض حــق طلبانــه بــه صفــوف
ایــن حاكمیــت در دســتور كار مــا قـرار میگیــرد .پاســخ هــر دســت درازی بــه فعالیــن
جنبــش مــا ،تعــرض ســازمانیافته طبقــه مــا بــه صفــوف حاكـ ن و كارفرمایــان اســت.
فــوﻻدی هــا تنهــا نیســتند! طبقــه كارگــر ایـران هــر روز آبدیــده تــر میشــود!
گــروگان گیــری از جنبــش مــا بــی فایــده اســت ،بیــش از ایــن جوابگــوی نیازهــای نظــام
ﴎمایــه داری و تحمیــل فقــر و خفقــان در ای ـران نیســت .از مــا و میلیونهــا انســان
تشــنه رفــاه ،آزادی و عدالــت بشــنوید كــه عمرتــان بــه ﴎ رســیده اســت .از قــدرت
متحــد فــوﻻدی هــا ،هفــت تپــه ای هــا ،نفتــی هــا ،معلـ ن ،بازنشســتگان و  ...در ایــن
واپســین روزهــای مانــده بــه اول مــاه مــه ،روز جهانــی طبقــه كارگــر بﱰســید! گــروگان
گیــری از كارگـران فــوﻻد گروگانگیــری از طبقــه كارگــر ایـران اســت .طبقــه كارگــر ایـران
از فــوﻻد تــا معــادن ،از ذوب آهــن و نفــت و گاز و پﱰوشــیمی هــا تــا هفــت تپــه،
هپكــو ،آذر آب و تــا صــف همــه اقشــار محــروم جــواب ایــن گســتاخی و گروگانگیــری
را خواهنــد داد.
زنده باد رزم متحدانه طبقه كارگر
حزب حكمتیست خط رسمی
 ۲۴آوریل ۲۰۲۲

٥

پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
---------------

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

