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رئيس جمهور منتخب 
اقليتى شكننده در مقابل 

اكثريتى قدرتمند!

در حاشيه انتخابات فرانسه

امان كفا

پــس از برگــزاری دو دور انتخابــات ریاســت جمهــوری، امانوئــل ماکرون در 
مقابــل حریــف انتخاباتــی راســت افراطــی،  «پیــروز» شــد. ایــن خــربی بــود 
کــه رو بــه مــردم فرانســه و دنیــا اعــالم شــد و بــه پیوســت آن، رسان دولــت 
ــن  ــرای ای ــکا، تربیــکات خــود را ب ــا و آمری ــا اروپ ــن ت هــا از روســیه و چی
«پیــروزی» بــه ماکــرون ارســال کردنــد. بــه ایــن ترتیــب از قــرار، مــردم دنیــا 
دیگــر مــی تواننــد نفــس راحتــی بکشــند کــه باالخــره ماکــرون توانســت 
مــردم فرانســه را «قانــع» کنــد کــه بجــای  «چهــره محبــوب» مــاری لوپــن، 

ایــن کاندیــد حــزب راســت افراطــی و فاشیســت، او را انتخــاب کننــد!
ــمی  ــرون و رسان رس ــط ماک ــه فق ــات، ن ــن انتخاب ــی ای ــر و در ط ــل ت قب
ــی،  ــا و اتاقهــای فکــری بورژوای ــه  اروپ حاکمیــت در فرانســه، کــه اتحادی
ــده  این ــر انتخــاب  ــه بیانگ ــات، ن ــن انتخاب ــه ای ــتند ک ــان داش ــه اذع هم
ــه  ــدگان ب ــاب کنن ــه»ی انتخ ــر «ن ــه بیانگ ــدگان، ک ــاب کنن ــی انتخ واقع
ــات  ــن انتخاب ــت ای ــر اهمی ــان دیگ ــه بی ــات اســت. ب ــن انتخاب ــده ای بازن
ــه» مــردم فرانســه بــه راســت افراطــی اســت نــه در «اری»  اساســا در «ن
آنــان بــه برنــده انتخابــات!  امــا ایــن، تصویــری ســطحی از واقعیتــی اســت 
کــه در بطــن جامعــه فرانســه و در کشــمکش و مبــارزه طبقاتــی جــاری در 

ــان اســت. ــن کشــور در جری ای
ــاری  ــد، م ــی کن ــگاه م ــات ن ــه طبق ــا را از دریچ ــه دنی ــده ای ک ــر بینن ه
لوپــن از پیــش از آغــاز انتخابــات بازنــده بــود. بخــش وســیع جامعــه، اصــال 
ــی شــناخت. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ  ایــن انتخابــات را بــه رســمیت 
چنــد دهــه اخیــر، بخشــی از نیروهــای چــپ خواهــان عــدم رشکــت مــردم 
در ایــن انتخابــات بودنــد و نزدیــک بــه ۳۰ درصــد از رای دهنــدگان، 
ــدوق  ــای صن ــد و پ ــر» را نپذیرفتن ــد و بدت ــن «ب ــاب بی ــت انتخ ــن بس ب
رای نرفتنــد. در ایــن دوره، بعــد از افتضــاح برگزیــت و اوضــاع رقــت 
ــن  ــپ، کمپی ــا ترام ــا، در دوره پس عــی در بریتانی ــادی و اجت ــار اقتص ب
لوپــن علیــه «دشــمن خارجــی»، اروپــای واحــد، بــه مثابــه بانــی و باعــث 
ــود. در دوره  ــا ب ــی معن ــه، ب ــردم در فرانس ــادی م ــم اقتص ــت وخی وضعی
«پســا برگزیــت» و»پســا ترامــپ»، امــکان ســوار شــدن بــر جنبــش ســاختار 
ــاری  ــل، م ــن دلی ــه همی ــود و ب ــن نب ــه، ممک ــن جامع ــار پایی ــکن اقش ش
ــا و  ــه اروپ ــدن در اتحادی ــه مان ــا» را ب ــه اروپ ــن «ضــد اتحادی ــن کمپی لوپ

ــه۴ ــر داد! ... صفح ــر از درون» آن تغیی «تغیی

متيست (خط رسمى) اطالعيه هاى   حزب حك

- قدرت طبقه كارگر، كابوس حاكميت

- گروگانگيرى از فوالدى ها بى جواب 
نمى ماند!

اول مه و استقالل طبقاتى 
كارگران!

گفتگوى راديو نينا با مظفر محمدى

آســو ســهامی امســال هــم مثــل هر ســال طبقــه کارگــر در اســتانه 
ــه اســتقبال آن مــی رود  روز جهانــی کارگــر اول مــاه مــه اســت و ب
ســوال مــن ایــن اســت کــه طبقــه کارگــر امــروز بــه نســبت ســال و 

ســال هــای قبــل در چــه وضعیتــی قــرار دارد 

مظفــر محمــدی در یــک دهــه اخیــر و بخصــوص ســال هــای اخیــر 
ــران پیــرشوی چشــم گیری داشــته اســت. رصفنظر از  طبقــه کارگــر ای
امــا متحقــق نشــده امــا قــدرت طبقه  ایــن کــه مطالبــات کارگــران 
کارگــر امــروز بــه درجــه ای از اتحــاد و انســجام درونــی و بــه تشــکل 
ــی  ــش هــای بورژوای ــرده و از جنب ــدا ک ــکال دســت پی ــارزه رادی و مب
ــه و اســتقالل طبقاتــی بــه دســت آورده و حفــظ کــرده  فاصلــه گرفت

است. 
همــه میدانیــم کــه ســال هــا اســت حقــوق هــای معوقــه یعنــی کار کــردن بــدون گرفــ دســتمزد در اخر هر 
ــود و فقــر و ســفره خالــی کمــر  ــران ب ــای بخــش بزرگــی از کارگ ــری بــر دســت و پ ــا مــاه مثــل زنجی ــه ی هفت
ــوز حقــوق هــای  کارگــران و خانــواده هــای کارگــری را خــم کــرده بــود. امــروز ولــو در میــان بخــش هایــی هن
معوقــه وجــود دارد امــا بخــش هــای مهمــی از طبقــه کارگــر از حالــت دفاعــی بــه تعــرض دســت زده اســت. 
ــه کارفرماهــا تحمیــل  حتــی در بخــش هایــی مثــل پرتوشــیمی هــا و نفــت و گاز دســتمزدهای بیشــرتی را ب

ــد.  ... صفحــه۲ کــرده ان
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ــه  ــن ده ــام ای ــت. در  ــری اس ــکل کارگ ــاد و تش ــاله اتح ــن دوره مس ــی ای ــر ویژگ ــوع دیگ موض
ــری  ــارزات کارگ ــرتل مب ــر در کن ــه کارگ ــالمی و خان ــورای اس ــی ش ــای دولت ــکل ه ــر تش ــای اخی ه
ــرب  ــش مخ ــری، نق ــکال کارگ ــاد و اعــرتاض رادی ــدرت اتح ــدان آوردن ق ــه می ــی آن از ب و بازدارندگ
ضدکارگــری داشــتند. طــرح مســاله مجامــع عمومــی و شــوراهای کارگــری میــخ اخــری بــر تابوت 
ان تشــکل هــای زرد و ســیاه ضــد کارگــر اســت. مجمــع عمومــی کارگــری و اداره شــورایی  ابتــدا 
از هفــت تپــه پراتیــک شــد و بــه عمــل در آمــد و  مــی رود تــا بخــش هــای مهــم طبقــه کارگــر 
ــا شــکوه کارگــران هفــت تپــه و شــعار اداره شــورایی جامعــه  ــر بگیــرد. مجامــع عمومــی ب را در ب
ــای نظــام ســیاه رسمایــه داری در ایــران منفجــر  بــی اســت کــه زیــر پ ــل  و شــوراهای مردمــی، مث
ــا به یکه تــازی کارفرماهــا و رسمایــه داران  شــد. مجامــع عمومــی و شــوراهای کارگــری مــی روند ت
و دولــت در بیحقــوق کــردن کارگــران، تحمیــل دســتمزدهای نــازل، بــاز بــودن دستشــان در اخراج 
ــه بدهند. رهــربان و آژیتاتورهــای کارگری  کارگــران، ایجــاد تفرقــه در صفــوف کارگــران و غیره خا
ایندگــی مــی  ــکا بــه مجامــع عمومــی و قــدرت اتحــاد و همبســتگی منفعــت کارگــران را  ــا ات ب
ــد. وقتــی کارگــران هفــت تپه کارفرمای اختالســگر و فاســد و دشــمن رس ســخت کارگــران را از  کنن
رشکــت بیــرون کردنــد و رشکــت را ملــک و مــال جامعــه تعریــف کردند، نشــان داد کــه کارفرماها 
ــی تواننــد فعــال مایشــا باشــند و هــر غلطــی دلشــان  در هــر کجــا و در هــر بخــش صنعتــی 

ــت بکنند.  خواس
ــر و  ــران متحــد ت ــر ای ــه کارگ ــه یازدهــم اردیبهشــت طبق خالصــه، امســال و در اســتانه ی اول م
د بــه نفس بیشــرت بــه اســتقبال ایــن روز مــی رود. امــروزه رسمایــه داران و  نــد تــر و بــا اعتــ قدر
ــی تواننــد به آســانی  دولتشــان و  جنبــش هــای مختلــف بورژوایــی در موقعیتــی هســتند کــه 
وقــع نپردازند،  فــی ســابق یکــه تــازی کننــد، به کارگــران زور بگوینــد، دســتمزد کارگــران را  و ک
بــات کارگــری دهــن کجــی کننــد و طفــره برونــد. و ایــن آغــاز پایــان قلــدری و زورگویــی  ــه مطال ب
رسمایــه داران و دولتشــان اســت. اول مــه امســال مهــر ایــن دوره ی طبقــه کارگــر متحدتــر و قــوی 
ــر را بــر خــود دارد. بــورژوازی ایــران و دولتمردانــش امــروز بــا چنیــن نیــروی مواجهنــد. ســیلی  ت

ــازه رشوع کار اســت.  کارگــر را تجربــه کــرده انــد. و ایــن ت

آســو ســهامی  بــا توجــه بــه موقعیتــی کــه شــ از طبقــه کارگر امــروز ایــران تصویــر و تعریف 
کردیــد در اول مــه امســال چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتد 

ــن اتفاقــی کــه انتظــار مــی رود بیفتــد ایــن اســت کــه روز  مظفــر محمــدی بــه نظــر مــن اولی
جهانــی کارگــر مهــر پیــرشوی هــای طبقــه کارگــر را برخــود داشــته باشــد و آن را منعکــس کنــد. 
ــه توانســتند مجامــع  عمومــی بــزرگ برپــا  ــال اگــر کارگــران نفــت و فــوالد و هفــت تپ ــرای مث ب
ــوده ای پــر قــدرت برگــزار کننــد، روزهــا و هفتــه هــا  ــد، اعتصابــات بــا شــکوه و تجمعــات ت کنن
یــت مــردم شــهر را بــه مبــارزه شــان جلــب  خیابــان هــای شــهرها را قــرق کننــد، ســمپاتی و ح
ــه یازدهــم اردیبهشــت هــم  ــد اول م ــد بتوانن ــواده هایشــان بای ــران و خان ــا کارگ ــد...، قاعدت کنن

تجمعــات و میتینــگ هــای بــا شــکوه برپــا کننــد. 
موضــوع دیگــری کــه در روز کارگــر از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ایــن اســت کــه ایــن روز 
ــد  ــی گذارن ــه را  ــت، اول م ــس دول ــت پلی ی ــا ح ــا ب ــروز کارفرماه ــا ام ــد. ت ــل باش ــد تعطی بای
تعطیــل شــود. تعطیلــی روز کارگــر یــک گام دیگــر در پیــرشوی جنبــش مســتقل کارگری اســت. 
تعطیلــی اول مــه بــه کارگــران و بهمــراه خانــواده هایشــان در هر شــهرو منطقــه ای، این فرصت 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــزار کنن را مــی دهــد کــه دور هــم جمــع شــوند و مراســم کارگــری اول مــه را برگ
تعطیلــی روز کارگــر بــه کارگــران رشکــت نفــت و پرتوشــیمی هــا و غیــره کــه بیــن پــروژه هــا و 
نــکاری هــای مختلــف تقســیم و متفــرق شــده انــد، این امــکان و فرصــت را می دهــد که در  پی
ایــن روز جمــع شــوند، دیــوار تفرقــه را بشــکنند و اتحاد و همبســتگی شــان را نشــان دهنــد. اول 
ــا اهمیــت اســت. در حالــی که حتی  مــه بایــد تعطیــل شــود. پافشــاری برایــن موضــوع، بســیار ب

در اســناد دولتــی ایــن روز تعطیــل اعــالم شــده اســت

ــه  ــن روز چ ــران در ای ــی دارد کارگ ــه خصوصیات ــق چ ــر موف ــه و روز کارگ ــهامی اول م ــو س آس
ــد  ــی دارن ــا مطالبات هــدف و ی

مظفــر محمــدی اولیــن خصوصیــت اول مــه، روز کارگــر این اســت کــه ایــن روز روز هیچ جنبش 
ــوان طبقه  دیگــر نیســت. یــا روز ملــی و قومــی و مذهبــی نیســت. اول مــه روز کارگــر اســت بعن
ای واحــد در ایــران و بعنــوان بخشــی از ارتــش جهانــی طبقــه کارگــر. روزی اســت که طبقــه کارگر 
در هرکجــای جهــان یــک منفعــت واحــد و یــک هــدف واحــد دارد و آن علیــه نظــام رسمایــه داری 
اســت. طبقــه واحــد و جهانــی کارگــران بــه طبقــه واحــد و جهانــی رسمایــه داران اعــالم مــی کنــد 
ــی و ابــدی نیســت. طبقــه کارگــر جهانــی را  کــه نظــام ســود و رسمایــه و کار و بردگــی مــزدی ازل

مــی خواهــد و مــی ســازد کــه سوسیالیســم و ازادی و برابــری بــه معنــای واقعــی برقــرار اســت.
طبقه کارگر رسباز و ســیاهی لشــکر هیچ جنبشــی نیســت. جنبشــی مســتقل و روی پای خود 
ــق،  ــردم، بخشــی از خل ــران را بخشــی از م ــد کارگ ــر تــالش مــی کنن اســت. دشــمنان طبقــه کارگ
ــه بخاطــر این کــه نامــش کارگر  بخشــی از هــم وطــن هــا و غیــره تعریــف کننــد. طبقــه کارگــر ن
ــه طبقــه اصلــی در مقابــل  اســت بلکــه بخاطــر نقشــش در تولیــد و خدمــات در جامعــه او را ب
طبقــه رسمایــه دار تبدیــل کــرده اســت. جامعــه بــدون کار کارگــر مــی ایســتد. ایــن را هــر بچــه 
دبســتانی مــی فهمــد. طبقــه بــورژوا و رسمایــه داران هــم از راه زور و رسکوب  و هــم از راه  تفرقه 

ر و بهــره کشــی و تســلط خــود در آورده  در صفــوف طبقــه کارگــر، ایــن طبقــه  را تحــت اســتث
ــه همیــن  انــد. تــا زمانــی کــه قــدرت دســت طبقــه رسمایــه دار اســت، ایــن وضعیــت ادامــه دارد. ب
خاطــر اســت طبقــه کارگــر مدعــی اســت و اعــالم مــی کنــد کــه بایــد قــدرت دســت مــن باشــد. 
قــدرت دســت نیرویــی باشــد کــه عمــال چــرخ هــای اقتصــاد و تولیــد  را مــی چرخانــد و همــه ی 
ت جامعــه محصــول کار او اســت. بــورژوازی و احــزاب و جنبــش هایــش هیــچ منفعتــی از  نعــ
ــی کننــد. برعکــس ایــن اقلیــت  ســودجوو مفتخــور مانــع  ایندگــی  کارگــران و زحمتکشــان را 
ــه  ــری اســت ک ــع ازادی و براب ــر و زحمتکــش اســت. مان ــی انســان کارگ ــت و تعال رشــد و پیرشف
ــوی  ــورژوازی در قــدرت باشــد آب خــوش از گل ــا زمانــی کــه ب طبقــه کارگــر خواهــان آن اســت. ت

ــی رود.   یــت جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد، پاییــن  طبقــه کارگــر کــه اک
این ها اهداف و ادعانامه ی روز جهانی کارگر علیه نظام رسمایه داری است.

ــد. کــه روز کارگــر چــه مطالباتــی دارد.  بــه نظــر مــن اهمیــت اول مــه   شــ از مطالبــات گفتی
ــا زیــادش نیســت کــه معمــوال در قطعنامــه هــای مختلــف ردیــف می  بــات کــم ی در طــرح مطال
شــوند. اهمیــت اول مــه در ایــن اســت کــه کارگــران در قامــت یــک طبقــه چــه در یــک کشــور و 
ــه طبقــه رسمایــه دار مقابــل خود مــی گویــد، روابط و  چــه در ســطح بیــن املللــی مــی ایســتد و ب
یــت جامعــه تحمیــل کــرده اســت قابل قبــول نیســت. اهمیت  مناســباتی کــه بــورژوازی بــه اک

ــه جامعــه رسمایــه داری دارد.  لــی اســت کــه طبقــه کارگــر ب ــام و ک اول مــه در نقــد 
ــام  بــرده هــا روابــط و مناســبات صاحــب بــرده و بــرده را نپذیرفتنــد. ایــن نظــام از بیــن رفــت و 
ــام شــد. طبقــه  ــاب و رعیتــی را نپذیرفتنــد و ایــن نظــام برافتــاد و  شــد. رعیــت هــا روابــط ارب
ــورژوازی و فرودســتی کارگــر اســت را  ــه را کــه براســاس باالدســتی ب کارگــر هــم رابطــه کار و رسمای

ــام شــود.  . ایــن نظــام هــم بایــد بــر بیفتــد و 
ــه ی  ــی پذیــرد. و ایــن ادعانامــه مطالب طبقــه کارگــر ایــن نظــم ظاملانــه و نابرابــر و ناعادالنــه را 
ــورژوازی بــه میــل خــود و از رس ترحــم یــا رشافتــی کــه نــدارد  ــورژوازی نیســت. ب طبقــه کارگــر از ب
ــی دارد. بایــد از او گرفــت. ادعانامــه ی طبقــه کارگــر گرفــ  دســت از بهــره کشــی از کارگــر بــر 
ــر در  ــی کــه دیگ ــدرت و ثروت ــه داشــ آن در دســتان خــودش اســت. ق ــورژوازی و نگ قــدرت از ب

دســت اقلیتــی نیســت، مــال کل جامعــه اســت.
باتــی مطــرح مــی شــود،  در نتیجــه اگــر در اول مــه و در بیانیــه و قطعنامــه هــای کارگــران مطال
ــر ماهیــت و ادعانامــه ی طبقــه کارگــر علیــه نظــام رسمایه داری ســایه  ــد ب ایــن خواســته هــا نبای
بینــدازد. کارگــران بخــش هــای مختلــف در مبــارزات و اعرتاضــات و اعتصابات خود مطالباتشــان 
ــر افراشــ پرچــم  را مطــرح مــی کننــد و برایــش مــی جنگنــد. امــا جنــگ اول مــه طبقــه کارگــر ب
ــی پذیــرد. مــی خواهــد قــدرت دســت  طبقــه ای اســت کــه مــی گویــد نظــام بردگــی مــزدی را 
ــی رود.  ــه داری از بین  خــودش باشــد. بــدون کســب قــدرت روابــط و مناســبات ظاملانــه ی رسمای
ایــی بعنــوان یــک طبقــه واحــد و متحد اســت و دومــا اعالم  ــرای کارگــران اوال خود پــس اول مــه ب

ــد کــه قــدرت بایــد دســت کارگــر باشــد.   مــی کن

اول مــه زمانــی موفــق اســت کــه اگــر میکروفــون را جلــو هر کارگــری بگیــری و از او بپرســید روز 
کارگــر بــرای شــ چــه معنــی دارد،  بگویــد امروزبــرای مــن روزیــه کــه بهمــراه همــه هــم طبقــه 
ای هایــم در رسارس ایــران و همــه هــم طبقــه ای هایــم در رسارس جهــان اعــالم مــی کنیــم که نظام 
کار مــزدی و بهــره کشــی از گــرده طبقــه ی کارگــر از جانــب رسمایــه داران قابــل قبــول نیســت. 
نظامــی کــه طبقــه کارگــر برایــش می جنگــد سوسیالیســم اســت. برابری کامل انســان ها اســت. 
یــت کارگــران وجــود  ــر گــرده اک در سوسیالیســم کارگــری اقلیــت رسمایــه دار مفتخــور و ســوار ب
ــرار شــود.  ــد ورشط برق ــری و ازادی بــی قی ــد و براب ــر بیفت ــد ب ــدارد. نظــام طبقاتــی جامعــه بای ن
ــا ایــن اعــالم و ادعــا هــر کارگــری کــه شــب بــه خانــه بــر مــی  ــن پیــام اول مــه کارگــران اســت. ب ای
ــاردی در جهــان مــی  ــران و چنــد میلی گــردد، خــود را عضــو یــک طبقــه چنــد ده میلیونــی در ای
د به نفس، احســاس  ــن اتحــاد طبقاتــی بــرای فــردای اول مــه کارگــران الهــام بخــش اعتــ بینــد. ای
قــدرت و وحــدت در مبــارزه بــرای مطالباتــش و در جنــگ  جــدال روزمــره کارگــران بــا کارفرمایــان 

و دولتشــان اســت. 
امــروز مــا شــاهد بحــران اقتصــادی و بلبشــو سیاســی در نظــام بورژوایــی حاکــم ایــران هســتیم. 
ــز  ــا مغ ــران زده، ت ــورژوازی بح ــن ب ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای ــد بیفت ــه بای ــی ک ــه اتفاق ــد از اول م بع
ــدن و انســانیت خــودش را در مقابــل طبقــه  اســتخوان فاســد و دزد، ضــد کارگــر، ضــد زن و ضــد 
کارگــری ببینــد کــه آگاهــی طبقاتیــش و اتحــادش و روابــط بیــن رهربانش محکم تر شــده اســت. 
بــات دیگــر امــری عــادی و  ــرای معوقــه هــا یــا مطال ــرای بــورژوازی و حکامــش اعــرتاض مــداوم ب ب
حتــی از نظــر خودشــان قابــل چشــم پوشــی اســت. امــا ظاهــر شــدن کارگــران مثــل یــک طبقــه 
واحــد و متحــد و خــودآگاه و مدعــی کســب قــدرت برایشــان کابوســی مرگبــار اســت. ایــن قدرت 
ن دشــمنان طبقاتــی کارگــران مــی ربایــد و تــوازن قــوا را بــرای جــدال  عظیــم خــواب را از چشــ

هــای مســتمر و مطالبــات و خواســتها بــه نفــع طبقــه کارگــر تغییــر مــی دهــد. 

آســو ســهامی شــ درصحبــت تــان از اســتقالل طبقاتی کارگــران گفتید اســتقالل طبقــه کارگر 
از کــه و بــرای چــه

مظفــر محمــدی مــن در اول صحبتــم گفتــم روز کارگــر فقط متعلق بــه طبقه کارگر اســت. هر 
تی برگــزار کند و  ســال رژیــم تــالش مــی کنــد از طریــق نهادهــای ضدکارگری خانــه کارگر مراســ
ــه تعــدادی از کارگــران بــه قــول خودشــان نخبــه و برتــر جایــزه بدهند. کارگــر نخبه بــرای دولت  ب
و کارفرمــا یعنــی کارگــر خامــوش و رسبزیــر و مطیع کارفرما و کســی اســت که منفعــت کارفرما 

ــاس مــی دارد. ... ادامــه در صفحه بعد را بیشــرت از منفعــت خــود و همکارانشــش پ
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ــت  ــچ ســنخیت و منفع ــه هی ــن طبق ــه ای ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــران ب ــی کارگ اســتقالل طبقات
ــا تشــکل هــای ضــد کارگــری شــورای اســالمی، خانــه کارگــر و احــزاب و جنبــش هــای  مشــرتکی ب
ــا تشــکل هــای فابریکــی و منطقــه ای و  بورژوایــی ســبز و ســیاه و غیــره  نــدارد. طبقــه کارگــر ب
ــا نظــام رسمایــه داری، در جامعــه  ــا ضدیتــش ب رسارسی اش، بــا مجامــع عمومــی و شــوراهایش و ب

ظاهــر مــی شــود. ایــن اســتقالل واقعــی طبقــه کارگــر اســت. 
ن و بازنشســتگان و جنبــش  عــی دیگــر از جملــه جنبــش معلــ در ایــران مــا جنبــش هــای اجت
ــن  ــتگی ای ــتی و همبس ــمپاتی و دوس ــم. س ــجویی... را داری ــش دانش ــی جنب ــان و در مقاطع زن
جنبــش هــا بــه طبقــه کارگــر و جنبــش کارگــری در میتینگ هــا و تجمعــات و تظاهرات شــان با 
شــعار «کارگــر، معلــم، دانشــجو اتحــاد...»، خــودش را نشــان داده اســت. ایــن کــه رسهــا بــه طــرف 
ند این طبقــه در جامعــه و در  جنبــش طبقاتــی کارگــران بــر مــی گــردد، نشــان از موقعیــت قدر
بــات  عــی «غیرکارگــری»، بهــر درجــه بــا مطال جــدال بــا رسمایــه داری اســت.  جنبــش هــای اجت
و منفعــت طبقــه کارگــر و مبــازه طبقاتــی بــرای انقــالب سوسیالیســتی و پاییــن کشــیدن نظــام 
رسمایــه داری، آگاه باشــند و نزدیــک باشــند، پشــتوانه و حامــی خوبی برای طبقه کارگر هســتند 

و هــر گام پیــروزی و پیــرشوی جنبــش کارگــری، پیــروزی آن هــا هــم هســت. 
ــا نزدیکــی احــزاب  ــار دوری ی ــچ جنبــش دیگــری نیســت و معی جنبــش کارگــری در حاشــیه هی
ــق  ــی و اف ــارزه طبقات ــا مب ــویی ب ــزان همس ــا می ــره، ب ــان و غی ــوده ای خیاب ــای ت ــش ه و جنب
ــی  ــرو رهای ــی زن در گ ــی واقع ــال رهای ــرای مث ــود. ب ــی ش ــنجیده م ــری، س ــتی کارگ سوسیالیس
ــا قــدرت گیــری طبقه کارگر و کمونیســم و برقراری جامعــه سوسیالیســتی، آزاد و برابر  جامعــه ب
ــا بخاطــر تعداد  ــه بخاطــر تقــدس نــام کارگــر ی اســت. پذیرفــ ایــن واقعیــت کــه طبقــه کارگــر ن
روشــنفکران و تحصیلکــردگان در صفــوف طبقــه کارگــر، بلکــه بخاطــر موقعیــت خطیــر طبقه 
ــی توانــد منکــر باشــد کــه بدون  کارگــر در تولیــد و گردانــدن چــرخ هــای جامعــه اســت. کســی 
ــی کنــد. بــه همیــن  کارگــر جامعــه مــی ایســتد. ایــن بــرای دیگــر بخــش هــای جامعــه صــدق 
دلیــل اســت طبقــه کارگــر نقــش رهــربی کننــده در انقــالب بــرای بزیــر کشــیدن دولــت رسمایــه 

داران و خلــع یــد از مالکیــت بــورژوازی و برقــرای جامعــه سوسیالیســتی دارد. 

ــارزه طبقاتــی کارگــران  ــا جنبــش و مب عــی ب اســو ســهامی شــ از رابطــه جنبــش هــای اجت
ن روز ١١ اردیبهشــت و روز کارگــر را فراخــوان تجمــع  هنگــی معلــ گفتیــد امســال شــورای ه
ن صــادر کــرده انــد ایــا ایــن اتفاق نشــانه همبســتگی جنبش هــای مختلــف و در اینجا  معلــ

ن بــا کارگــران اســت  ایــن همزمانــی را چگونــه مــی بینیــد معلــ

عــی و  مظفــر محمــدی مــن رابطــه بــا اســتقالل طبقاتــی کارگــران از دیگــر جنبــش هــای اجت
ــق سوسیالیســم در جــواب  ــی و اف ــارزه طبقات ــه مب ــش هــا ب ــن جنب ــار دوری و نزدیکــی ای معی

ســوال قبلیتــان اشــاره کــردم. 
ــرای  ــر را ب ــه ١١ اردیبهشــت روز کارگ ــا آگاهان ــا و ی ن تصادف ــ هنگــی معل ــه شــورای ه ــن ک ای
ــرورش  ــوزش و پ ــو ادارات آم ــا جل ــتان ه ــس و در شهرس ــو مجل ــران جل ــرتاض در ته ــع و اع تجم

ــدارم.  ــالع ن ــد، اط ــوان داده ان فراخ
بــات معیــن خــود  ن، جنبشــی مســتقل بــا مطال امــا هــر چــه هســت، مبــارزه و اعــرتاض معلــ
ــی  ــه ایــن جنبــش اضافــه  ــی ب ــز متفاوت ــا روز کارگــر، چی ن ب ــ ــی اعــرتاض معل اســت. همزمان
ــارزات  ــه و از مب ــک گفت ــران تربی ــه کارگ ــه را ب ن اول م ــ ــی معل هنگ ــورای ه ــن ش ــد. همی کن
ن و تعلــق خاطرشــان بــه طبقــه  یــت کــرده انــد، نشــان از آگاهــی طبقاتــی معلــ کارگــران ح

ــر اســت.  کارگ
ــا روز کارگــر، بــه ایــن معنــی نیســت کــه کارگــران هم جلــو مجلس  ن ب همزمانــی تجمــع معلــ
ن هم ایــن تقاضا  ن مــی پیوندنــد. خــود معلــ ــا ادارات آمــوزش و پــرورش بــه تجمعــات معلــ ی
ن عمومــی تــر و بــه جامعــه مربــوط  بــات معلــ ــا توقــع را نداشــته انــد. ولــو بعضــی از مطال ی
اســت از قبیــل آمــوزش رایــگان و غیــره امــا روز جهانــی کارگــر نــه کارش طــرح مطالبــات اســت و 

ــا ادارات امــوزش و پــرورش. نــه مــکان ابــراز وجــودش جلــو مجلــس ی
فراخــوان و ادعایــی هــم در حاشــیه ی جنبــش اول مــه مطــرح شــده کــه مــی گویــد، روز کارگــر 
ــام رسارسی،  ن بــه روز اعــرتاض رسارسی تبدیــل کنیــد! ایــن فرمــان قی را بخاطــر تجمعــات معلــ
ــک  ــوا و ی ــوازن ق ــی و ت ع ــای اجت ــش ه ــگاه جنب ــه، جای ــوالت جامع ــودن از تح ــرت ب ــان پ نش

ــی گمــراه کننــده اســت!  اتوپ

آســو ســهامی بعنــوان اخریــن ســوال شــ  تــالش هــای فعالیــن و رهــربان کارگــری برای تــدارک 
ــان در باره ١١ اردیبهشــت  روز کارگــر ١٤٠١ و ما در کجای  اول را چگونــه مــی بینیــد و کالم آخرت

ایــن اوضــاع قــرار داریم

ــاز اینجــا تاکیــد می کنــم  که  مظفــر محمــدی  مــن از اســتقالل طبقاتــی کارگــران حــرف زدم و ب
اول مــه روز کارگــر اســت نــه هیــچ بخــش و جنــاح و جنبــش دیگــر.  امســال مــا مــی بینیــم کــه 
ــم دارنــد بهــر  بخــش هایــی از طبقــه کارگــر ایــران برگــزاری اول مــه را تــدارک مــی بیننــد و تصمی
ــان متحــد شــوید  و رسود انرتناســیونال در فضــای شــهرهای  شــکل ممکــن صــدای کارگــران جه

ایــران طنیــن انــداز شــود. 
موضــوع دیگــری کــه مــن بــاز تاکیــد مــی کنــم ایــن اســت کــه روز کارگــر بایــد تعطیــل باشــد. 
ــد مــکان هــای معینــی در شــهرهای  ــن اتفــاق بیفتــد، کارگــران و رهــربان شــان مــی توانن اگــر ای
ــا  ــد. در تجــارب ت ــری خــود انتخــاب مــی کنن ــگ کارگ ــع و میتین ــرای تجم ــزرگ و کوچــک را ب ب
کنونــی بخصــوص در ســطح شــهری، کارگــران تجربــه ی کمیته هــای برگــزاری روز کارگــر را دارند. 

اینــدگان کارگــران بخــش هــای مختلــف تشــکیل می شــوند و مــی توانند  کمیتــه هایــی کــه از 
صدهــا و هــزاران کارگــر و خانــواده هــای کارگــری را در شــهرهای بــزرگ و کوچــک بــرای برگــزاری 

اول مــه بســیج کننــد. 
خانــواده هــای کارگــری جزئــی از طبقــه کارگــر اســت. جمع شــدن خانــواده هــای کارگــری، متحد 
شــدن و احســاس رفاقــت و اتحــاد و آگاهــی طبقاتــی در صفــوف طبقــه کارگــر هــدف اساســی 

اول مــه روز کارگــر اســت. 
الزم اســت خاطــر نشــان کنــم کــه اگــر تعطیلــی اول مــه میرس نشــود که امیــدوارم چنین نشــود، 

تجمــع کارگــران در میانــه ی کار و ســاعت معینــی در محل کار کامال ممکن اســت.
ــه ی  ــک ادعانام ــدور ی ــه ص ــر ب ــه کارگ ــر طبق ــه اگ ــری در اول م ــای کارگ ــه ه ــورد قطعنام در م
ــزرگ  ــز ب ــه ای و مراک ــطح منطق ــا در س ــد، ام ــدا کن ــی پی ــد دسرتس ــی توان ــرتک و رسارسی  مش
ــران  ــوب ای ــرای مثــال در جن ــن امــکان وجــود دارد. ب ــک بهــم و در یــک منطقــه ای صنعتــی نزدی
مراکــز صنعتــی بــزرگ مثــل نفــت و پرتوشــیمی هــا و فــوالد و کشــت و صنعــت نیشــکرهفت 
تپــه قــرار گرفتــه انــد. و بطــور قطــع مــی تــوان گفــت کــه شــبکه هــای ارتباطــی بیــن فعالیــن و 
هنگی  رهــربان  کارگری و ســخنگویان کمونیســت و سوسیالیســت طبقه کارگر وجــود دارند. ه
ــران و  ــوب ای ــزرگ جن ــز صنعتــی ب ــن مراک ــه در ای ــی بزرگداشــت اول م و همبســتگی و همزمان
صــدور قطعنامــه مشــرتک دور از دســرتس نیســت و امکانپذیــر اســت. ایــن قطعنامــه ی مشــرتک 
ــک در رسارس  ــزرگ و کوچ ــری ب ــز کارگ ــا و مراک ــش ه ــر بخ ــرای دیگ ــی ب ــد مبنای ــی توان ــم م ه

کشــور باشــد. 
ایــن کــه مــا چــکار مــی کنیــم؟  مــا بخشــی از تالشــی هســتیم کــه ایــن روزهــا فعالیــن و رهــربان 
ــد. مــا  و کمونیســت هــای صفــوف طبقــه کارگــر بــرای تــدارک اول مــه بــا شــکوه انجــام مــی دهن
ــام ســال و در مبــارزات  بهمــراه کارگــران کمونیســت و سوسیالیســت جنبــش طبقــه کارگــر در 
و اعتصابــات کارگــری، بــرای تحکیــم و گســرتش اتحــاد کارگــری و بویــژه اتحــاد فعالیــن و رهربان 
ــم. مثــل تقســیم و  ــه در صفــوف طبقــه کارگــر ایســتاده ای ــالش کردیــم و علیــه تفرق کارگــران ت
تفرقــه میــان کارگــر کــرد و تــرک و فــارس و عــرب و بلــوچ و غیــره،  میــان کارگــر صنعتــی و غیــره 
صنعتــی، میــان کارگــر در رشــته هــای خدمــات و تولیــدی، میــان کارگــر زن و مــرد و میــان  کارگــر 

ایرانــی و افغانســتانی غیره. 
 مــا رشیــک و همــراه ادعانامــه ی اول مــه کارگــران علیــه رسمایــه داران و ابــراز وجــود طبقه کارگر 
ــروت  ــ ث ــس گرف ــاز پ ــورژوازی از قــدرت و ب ــر کشــیدن ب ــه زی ــرای ب ــه واحــد ب ــه طبق ــه مثاب ب
ــی مفتخــور و مرتجــع و زورگــو و ظــا و فاســد، هســتیم. ثروتــی  ــای جامعــه از اقلیت و داراییه
ــه  ــری انســان باشــد. طبق ــاه و خوشــبختی و براب ــت رف ــه و در خدم ــار جامع ــد در اختی ــه بای ک
ــد جــز  کارگــر در مبــارزه و جــدال طبقاتــی علیــه رسمایــه داران چیــزی بــرای از دســت دادن ندارن

زنجیرهایشان. 



ت  ۴۰۵
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انتخابات فرانسه

 امــا مــردم در اروپــا و بالطبــع فرانســه مدتــی اســت کــه از ایــن کجــراه عبــور کــرده 
یــت مــردم فرانســه در ایــن دوره، بــه درســت  اســت. مســئله اصلــی طبقــه کارگــر و اک

عــی در خــود فرانســه بــود. معضــل معیشــت و نابرابــری هــای اجت

سیاســت هــای ماکــرون در دوره ریاســت جمهــوری اش، حمــالت حاکمیــت بــه ســطح 
ــدی  ــه ج ــا مقابل ــدت، ب ــن م ــردم در ای ــی م ع ــی و اجت ــوق سیاس ــت  و حق معیش
ــا  ــرون و رشکا، ب ــتی ماک ــای دســت راس ــا سیاســت ه ــه ب ــرو شــد. مقابل ــه روب جامع
دخالــت از پاییــن، بــا حضــور جلیقــه زردهــا، بــا اعتصابــات و تظاهــرات هــای پــی در 
پــی علیــه افزایــش ســن بازنشســتگی، علیــه کاهــش پایــه ای دســتمزد، علیــه خشــونت 
ــان و ....، رسارس  ــم عری ــه راسیس ــس و علی ــت پلی ــ دس ــاز گذاش ــه ب ــان، علی ــر زن ب
ــاه مــدت،  ــد کوت ــان، هرچن ــن می ــا در ای ــود. کرون ــه ب ــر گرفت جامعــه فرانســه را در ب
موهبتــی بــرای حاکمیــت بــود و وقفــه ای در اعرتاضــات مــردم انداخــت و بــه ماکــرون 
امــکان دادن تــا مانــع گســرتش ایــن اعرتاضــات شــود. امــا، بــا کاهــش محدودیــت هــای 
عــی و بخصــوص اقتصــادی بحــران کرونــا بــر زندگــی  ناشــی از کرونــا، بــا تاثیــرات اجت
نطــور کــه انتظــار میرفــت، بــار دیگــر اعرتاضــات تــوده ای از رس  یــت مــردم، ه اک
ــی،  ــای جهان ــتی قدرته ــتهای میلیتاریس ــل سیاس ــا در مقاب ــرات ه ــد. تظاه ــه ش گرفت
ــاژ دســتگاه هــای  ــه بــه جنــگ» و «نــه ناتــو، نــه پوتیــن»، علیرغــم پمپ ــا شــعار «ن ب
تبلیغــات جنگــی بــورژوازی فرانســه در مرشوعیــت میلیتاریســم و جنــگ، طــی همیــن 
ــرون و  ــن جامعــه از سیاســتهای راســت ماک ــه ای از انزجــار پایی ون ــه گذشــته،  هفت

تاثیــرات مخــرب آن بــر زندگــی مــردم فرانســه اســت.

ــام رسمایــه 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 
ــرای حــل مشــکالت  ــول ب ــل قب ــوان پاســخی درخــور و قاب طــرف مــردم فرانســه بعن
ــه خــود جلــب کنــد. باخــت لوپــن را بایــد در  اقتصــادی شــناخته شــود و ســمپاتی ب
ــس از  ــکنانه پ ــهای ساختارش ــردن جنبش ــک» ک ــی در «هایج ــت افراط ــت راس شکس

افتضــاح برگزیــت و ترامــپ دیــد.

عــالوه بــر ایــن، بــرای هیئــت حاکمــه بورژوایــی در فرانســه، مدیــران و صاحــب کاران 
ــه لوپــن مقبولیــت بیشــرتی داشــته و  ــز، ماکــرون نســبت ب در صفــوف بــورژوازی نی
دارد. فراتــر اینکــه  بــا ریاســت دوره ای اتحادیــه اروپــا، تغییــر در بــاال و کنــار رفــ 
ــر پــس  ــم ب ــس موجــود را، آنه ــت و باالن ــی توانســت موقعی ــرون در فرانســه، م ماک

جنــگ اوکرایــن، مشــکل تــر کنــد.

اینــدوره هــم مــردم فرانســه فاشیســم را بعنــوان جنبشــی بورژوایــی، شکســت دادنــد! 
ــن و  ــات لوپ ــه تبلیغ ــت اســت ن ــز اهمی ــروز حائ ــات و ام ــن انتخاب ــه در ای ــا آنچ ام
ــه  ــی و ن ــات قبل ــه اننتخاب ــبت ب ــن» نس ــای لوپ ــرشوی ه ــول «پی ــمی ح ــای رس میدی
ــن، بلکــه جامعــه ای اســت کــه  ــر لوپ ــروزی» ب «قهرمــان ســازی» از ماکــرون در «پی
ــل  ــ بخــش قاب ــه گرف ــه فرانســه داد. فاصل ــت حاکم ــه هیئ ــری را ب ــه ای ت ــام پای پی
ن «نــه» بزرگــی اســت کــه  مالحظــه ای از جامعــه از مراســم انتخاباتــی، بخشــی از هــ
طبقــه کارگــر و مــردم فرانســه تــا امــروز بــه ماکــرون و رشکا او داده انــد! واقعیــت و 
یزننــد  اتفــاق مهمــرت و اساســی تــری کــه میدیــا و «کارشناســنان» و ... از آن حرفــی 
ایــن عــدم رشکــت 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 بــرای «دمکراســی پارملانــی» متفــق القــول انــد!

زمینــه هــا رشایــط اعرتاضــات پیــش از انتخابــات، همچنــان بــا شــدت و حــدت بیشــرتی 
موجــود اســت. تظاهراتهــای گســرتده 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 
اینــده  و آنــان کــه  ندارنــد» اذعــان مــی کننــد، مــردم فرانســه بــا  قــرار دادن هــر دو 
ــی مناســب  ــود در موقعیت ــر، خ ــر و شــکننده ت ــف ت ــی ضعی ــر در موقعیت ــد و بدت ب
تــر از قبــل قــرار گرفتــه انــد. رئیــس جمهــور منتخــب اقلیــت شــکننده در فرانســه بــا 
ــد تــر کــردن  ن یتــی قــوی روبــرو اســت کــه انتخابــات را بــه ســکویی بــرای قدر اک

خــود تبدیــل کــرد.

ن مردمــی اســت کــه خــود را  یــت هــ پیــروز ایــن انتخابــات نــه ماکــرون، بلکــه اک
ــن دوره  ــورژوازی حاکــم در ایــن دومی ــا ب ــه ب ــرای مقابل ــر، ب ــی مناســب ت در موقعیت
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 رسکــوب رژیــم بــه روال هــر ســال 
مــوج وســیعی از دســتگیری هــا، احضارهــا، خانــه گــردی هــا و .... را رشوع کرده اســت. 
ن و طیفــی از فعالیــن چــپ را بازداشــت و یــا  تعــداد زیــادی از فعالیــن کارگــری، معلــ
بــرای بازجویــی احضــار کــرده انــد. مــوج دســتگیری و احضارهــا در شــهرهای مختلــف 
ایــران از تهــران 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 بــرای برگــزاری مراســم هــا و جشــن هــای اول مــه، رژیــم 
کاپیتالیســتی ایــران تــالش مــی کنــد وحشــت خــود را بــا دســتگیری و احضــار فعالیــن 
جــواب دهــد. «تعــرض پیشــگیرانه» جمهــوری اســالمی، بــر مــ تــوازن قــوای میــان 
ــی کنــد  مــردم و در راس آن طبقــه کارگــر و حاکمیــت، نــه فقــط کســی را مرعــوب 
نــد از طــرف طبقــه کارگــر و اقشــار معــرتض جامعــه  ن بــا تعرضــی قدر کــه بــی گــ
جــواب خواهــد گرفــت. ماشــین رسکــوب 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 اعــرتاض کــه حاکمیــت بورژوایــی ایــران را بــه مصــاف طلبیــده 
ــی تــوان بــا ابزارهــای ســوخته ای چــون احضــار و بازداشــت و ... مرعــوب  اســت، را 
ن  کــرد. عــزم کارگــران بــرای برگــزاری مراســم هــا و جشــن هــای کارگــری، تــالش معلــ
و اقشــار مختلــف بــرای تجمعــات اعرتاضــی در روز «اول مــه» اعتبــار و قــدرت طبقــه 
ایــی و خطــر آن،  کارگــر و اول مــه را بــه رخ حاکمیــت کشــیده اســت. ایــن قــدرت 
کابــوس حاکمیــت و دســتگاه رسکــوب آن اســت. «تعــرض پیشــگیرانه» جــواب بــه ایــن 
کابــوس و وحشــت عمیــق اســت. تالشــی بــرای تخفیــف فضــای انفجــاری و انقالبــی 
ــاف  ــه مص ــام کاپیتالیســتی را ب ــه نظ ــری اســت ک ــن و در راس آن طبقــه کارگ پایی
ــراز و  ــرای اب ــری ب ــف کارگ ــل مختل ــر و محاف ــای کثی ــع ه ــز جم ــت. خی ــده اس طلبی
ــرای  ــب ب ــری طل ــردان براب ــان و م ــزم زن ــه، ع ــود در اول م ــه خ ــدرت طبق ــش ق ای
حضــور پرشــور در روز جهانــی کارگــر، ادامــه تــالش طبقــه ای اســت کــه خیلــی پیشــرت 
در تعــارض و مبــارزه بــا فقــر و فالکــت و بــرای دســتیابی بــه دنیایــی بهــرت، مرفــه، آزاد 
و برابــر، بــه میــدان آمــده اســت. «اول مــه» امســال قــرار اســت نقطــه اتصــال تعــرض 
ــز از پاییــن اقشــار مختلــف جامعــه، حــول قــدرت  و وزن طبقــه کارگــر، بــرای  و خی
ــی  ــن ویژگ ــم باشــد. ای ــورژوازی حاک ــاال و ب ــل ب ــد در مقاب ن ــراز وجــود قدر ــک اب ی
امســال روز جهانــی کارگــر اســت کــه زمیــن را زیــر پــای جمهــوری اســالمی بــه لــرزه در 
ن تعــرض حاکمیــت را بــا حضــور گســرتده در روز  آورده اســت. طبقــه کارگــر بــی گــ
جهانــی کارگــر، بــا اعــالم همبســتگی جهانــی و انرتناسیونالیســتی خــود جــواب خواهــد 
داد. جــای هــر کارگــر زندانــی دههــا کارگــر دیگــر پرچــم اول مــه را بــه اهتــزاز در مــی 
ــد، صدهــا و صدهــا نفــر ادعانامــه ایــن  ــه جــای هــر کارگــر و فعــال در بن ــد. ب آورن
طبقــه را علیــه نظــم موجــود، علیــه بردگــی مــزدی بــا صــدای بلنــد فریــاد خواهنــد زد. 

زنده باد اول مه
خط رسمی حزب حکمتیست 

۲۷ آوریل ۲۰۲۲



ت  ۴۰۵
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٥

گروگانگيرى از فوالدى ها 
بى جواب نمى ماند!

اینــدگان و ســخنگویان كارگــران فــوالد خوزســتان بــه دلیــل  اخــراج و تصفیــه اخیــر 
اعرتاضــات متحدانــه خــود پیرامــون مطالبــات شــان رسآغــاز یــورش حاكمیــت و 
كارفرمایــان در ســال جدیــد بــه صفــوف طبقــه كارگــر در ایــران اســت. اســامی كارگــران 
اخراجــی كــه كارت ورودشــان بــه محــل كار مســدود شــده اســت، بــه قــرار زیــر اســت: 
ــین داودی،  ــادری، حس ــی ن ــر، عل ــی ف ــی االه ــات، عل ــی عبی ــیاحی، مصطف ــم س کری
ــاش،  ــی بوب ــزه، عل ــی، ســید حســین موســوی، محمدهوی ــراوی، حمیدغالم ــدی نگ مه
ســید طاهامشعشــعی، ســعید میاحــی، علــی آلبوطرفــی، حســن عزیــزی، علــی بنــاری، 
علــی علیبــازی، ســید رســول حــراگ، پیــام طاهــری، محمدطاهــری، ابراهیــم دغــالوی، 

جــواد مالاســکندری.

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 
ــه كارگــری  ــل طبق ــد حاكمیــت در مقاب ــردن كمربن ــز ســفت ك ــا اســم رم اســت. اینه
ه ۹۶ اســت كــه بــه عنــوان تنهــا اپوزیســیون واقعــی و خــالف جریــان جامعــه از دیــ

كیــن بــه تعــرض  تــا امــروز پــا پیــش گذاشــته اســت و حــارض بــه عقــب نشــینی و 
بــورژوازی نیســت.

ــرای  ــزی ب ــه ری ــال برنام ــود، در ح ــدگان خ این ــا و  ــاع از رفق ــوالد در دف ــران ف  كارگ
ــروز كارگــران  ــع رسارسی ام ــتند. تجم ــتاخانه هس ــرض گس ــن تع ــه ای ــخ دادن ب پاس
یــت از رفقــا و همــكاران خــود رسآغــاز یــك دور دیگــر از  فــوالد در محــل كار در ح
ــه اخــراج و تصفیــه رهــربان كارگــری و كارگــران  مبــارزات متحدانــه آنهــا اســت. توط
ــر  ــا خط ــر ج ــت، ه ــان اس ــت و كارفرمای ــده حاكمی ــناخته ش ــه ش ــك حرب ــرتض ی مع
ــت  ــی در جه ــچ اقدام ــد، از هی ــیده ان ــو کش ــر را ب ــه كارگ ــی طبق ــاد و یكپارچگ اتح
تصفیــه و اخــراج رهــربان كارگــری كوتــاه نیامــده انــد. در هفــت تپــه هــم از همیــن 
ــه  ــه را ب ــت تپ ــارزات در هف ــا مب ــد، ت ــتفاده كردن ــری اس ــه اخــراج رهــربان كارگ حرب
ــه پشــت رهــربان خــود را  ــران هفــت تپ نطــور كــه كارگ ــا ه شكســت بكشــانند. ام
ــن  ــای ای ــیاهچال ه ــود از س ــكاران خ ــردن رهــربان و هم ــا آزاد ك ــد و ت ــی نكردن خال
نگونــه كــه هفــت تپــه ای هــا یكــی  نظــام دســت از رس ایــن حاكمیــت برنداشــتند، ه
ــه  ــان ب ــی ش ــخنگویان اخراج ــكاران و س ــدن هم ــان بازگردان ــی ش ــات اساس از مطالب
نطــور کــه در هفــت تپــه در ازاء هــر  ــی آینــد، ه محــل كار اســت و از آن كوتــاه 
ن  ــد، بــه هــ اینــدگان دیگــر بــه میــدان آمدن اینــده و ســخنگوی دســتگیر شــده 
شــكل هــم كارگــران فــوالد در اعــرتاض و تجمــع امــروز خــود پاســخ راســخ و دنــدان 
شــكنی بــه دسیســه حاكمیــت و كارفرمایــان در فــوالد اهــواز دادنــد. معلــوم شــد كــه 
یتــوان هیــچ كارگــری  بــا ترفنــد اخــراج و بیكارســازی ســخنگویان و پیــرشوان كارگــری 
ــری،  ــال كارگ ــر فع ــراج ه ــتگیری و اخ ــا دس ــن کشــاند. ب کی ــه  ــرد و ب ــوب ک را مرع
دههــا رهــرب و فعــال كارگــری پــا پیــش خواهنــد گذاشــت و روی ســكو خواهنــد رفــت 
ــع  ــرد. تجم ــد ك ــروج خواهن ــران ع ــخنگوی كارگ ان و س ــرب و ســخ ــت ره و در قام
یــت از همــكاران خــود، مصــداق بــارز ایســتادگی طبقــه  امــروز كارگــران فــوالد در ح
ــت و  ــه دول ــار ب ــرشوان خــود و اخط ــدگان، ســخنگویان و پی این ــاع از  ــر در دف كارگ
كارفرمایانــی اســت كــه در صــورت عــدم بازگشــت بــه كار همكارانشــان، خوزســتان را 

ــد آورد. ــرزه درخواهن ــه ل ب
ــدت صــدای متحــد و  ــن م ــام ای ــه در  ــوالد همچــون كارگــران هفــت تپ كارگــران ف
رســای كل طبقــه كارگــر ایــران و محرومــان منزجــر از فقــر و فالكــت و بــی حقوقــی 
بــوده انــد. دسیســه هــای جبونانــه حاكمیــت و كارفرمایــان، از شــبیخون بــه صفــوف 
آنهــا تــا اخــراج، پرونــده ســازی، اعــرتاف گیــری، تعییــن وثیقــه هــای ســنگین و گــرو 
گرفــ آذوقــه شــب خانــواده هــای آنهــا و ... همــه و همــه بــه قدمــت چهــل ســال 
حاكمیــت منحــوس جمهــوری اســالمی 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 فالكــت رسارسی بــه مردم 
ق رسكــوب، اخــراج و دامــن زدن بــه تفرقــه  ایــران بســته اســت، سیاســتی كــه جــز چــ

ــا،  ــت، پرتوشــیمی ه ــه، نف ــت تپ ــوالد، هف ــران ف ــوف متحــد و یكپارچــه كارگ در صف
ــی شناســد محكــوم بــه شکســت اســت  ن، پرســتاران و بازنشســتگان  معــادن، معلــ
و بایــد برچیــده شــود. ایــن حكــم طبقــه كارگــر ایــران و مــردم ایــران اســت. بــا هــر 
تعــرض گســتاخانه حاكمیــت بــه صفــوف مــا، دههــا تعــرض حــق طلبانــه بــه صفــوف 
ایــن حاكمیــت در دســتور كار مــا قــرار میگیــرد. پاســخ هــر دســت درازی بــه فعالیــن 
ن و كارفرمایــان اســت.  جنبــش مــا، تعــرض ســازمانیافته طبقــه مــا بــه صفــوف حاكــ

فــوالدی هــا تنهــا نیســتند! طبقــه كارگــر ایــران هــر روز آبدیــده تــر میشــود!  

گــروگان گیــری از جنبــش مــا بــی فایــده اســت، بیــش از ایــن جوابگــوی نیازهــای نظــام 
ــا انســان  ــا و میلیونه ــران نیســت. از م ــان در ای ــر و خفق ــل فق ــه داری و تحمی رسمای
تشــنه رفــاه، آزادی و عدالــت بشــنوید كــه عمرتــان بــه رس رســیده اســت. از قــدرت 
ن، بازنشســتگان و ... در ایــن  متحــد فــوالدی هــا، هفــت تپــه ای هــا، نفتــی هــا، معلــ
واپســین روزهــای مانــده بــه اول مــاه مــه، روز جهانــی طبقــه كارگــر برتســید! گــروگان 
گیــری از كارگــران فــوالد گروگانگیــری از طبقــه كارگــر ایــران اســت. طبقــه كارگــر ایــران 
ــه،  ــا هفــت تپ ــیمی هــا ت ــا معــادن، از ذوب آهــن و نفــت و گاز و پرتوش ــوالد ت از ف
هپكــو، آذر آب و تــا صــف همــه اقشــار محــروم جــواب ایــن گســتاخی و گروگانگیــری 

را خواهنــد داد.

زنده باد رزم متحدانه طبقه كارگر
خط رسمی حزب حكمتیست 

۲۴ آوریل ۲۰۲۲
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