
 :یادداشت کارگری هفته

 (دومبخش ) !بشتابیم ۱۰۴۱ به استقبال اول ماه مه

 جواهری لنگرودی امیر

 

 !در راه است ۴۱۴۴ ول ماه مه سالا

. توان به استقبالش شتافت ی باید با همه. از آن ماست ی کهروز ؛در راه استامسال اول ماه مه  *: پیشتر آوردم

روز  ؛روز دست از کار کشیدن. همبستگی بین المللی کارگران است یازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز

درایران همچنان برسرتعطیلی این روزسال  .استجهان کارگران و زحمتکشان  ی تظاهرات اعتراض آمیز همه

های سال در بین مجامع کارگری و کل کارگزاران حاکمیت ، بحث و گفتگو ست و نتیجه کارش همچنان پا 

 . درهوا است

، بلکه روزی است که این بخش کارگران جهانی  کشیدهرنج و مشقت وز نه تنها روز بزرگداشت نیروی راین 

رسانند و در  خود را به گوش جهانیان می ی عظیم از اردوی جهانی کار، با صدای رسا، اعتراض حق طلبانه

 .آیند ها به خیابان می ، علیه حق کشینشانخود و هم پیمانا ی صفوف فشرده

 انسانیت ، برادری وپیروزی و استقرار برابری ی ، روز اتحاد پرشور و مهر آمیزی است که مژدهاه مهاول م

و همچنان به وفاق و اتحاد عمل همه گروهبندی های نیروی کار و زحمت درپیکار دهد را به جهانیان می

برابر چرخه سرمایه را به ازقدرت خود در  و پُرصالبتی کارنامه بزرگی وتا به هم گرایند  دست می یازدوکار

 ! حرکت درآورند

 ی تودهالیه های گوناگون روز جهانی کارگر، همبستگی طبقاتی  ،ترین پیام اول ماه مه ترین و مهم اصلی

در این  .استواحد  ی ، زبانی به عنوان یک طبقهاز تعلقات جنسیتی، مذهبی و قومی نظر ، صرفانکارگر

،مبارزه بین طبقاتاستثمارزده و هان، بین نیروی کار در برابر سرمایهسطح جهمه این رودررویی ها درروز، 

است و همه این نیروها و شبه   تکامل اجتماعی مدارج گوناگوندر استثمارگر، بین طبقات محکوم و حاکم

 !عوامل آنها ، تالش دارند خیابان ها را به اشتغال خود درآورند



امنیتی  رما، وجود تشکیالت شبه فاشیستی وروی جنبش کارگری کشو پیشمخرب  یکی ازعواملدرایران 

درون جنبش  حاکمیتن کارگزاربه عنوا کنترل شدهازباالو،ها سالاین همه که طی  است «خانه کارگر»

 در سرکوب حق تشکل مستقل کارگری، متن همواره بر امنیتی، عنوان تشکل شبه کارگری وه ، برگریکا

اش علیرضا محجوب  ی با بازوی تبلیغاتی«خانه کارگر»این جماعت  .ایستاده است ست کارگران،برابر خوا

رئیس ) حسن صادقی خبرگزاری ایلنا و اهرم خبری گستردهبا بکارگیری  (کذایی این خانهالعمر  مادامکل  دبیر)

و تا قوای مستقل کارگران  شوند میآشی  هر که نخود (کارگری ی پیشکسوتان جامعه ی  ی خودخوانده اتحادیه
  .را بهم بزنندوسیع کارگران  ی امر همگرایی و همبستگی توده

دولت احمدی نژاد، امکان  ی ه پس از پایان دورهها به مجرد این ک خانه کارگری، همین جماعت یادمان نرفته

اول ماه مه را به دست آوردند، با حمله به کارگران افغانستانی و طرح شعارهای  روز برگزاری راه پیمایی در

انجام این امر یعنی به نمایش گذاشتن درهم شکستن . دشکاف انداختننژادپرستانه، بین صفوف کارگران 

مگان این نیروی شبه کارگری در اول ماه مه بود که ه ی ترین وظیفه مثابه اصلیمبستگی نیروی کار، به ه

 !ماین نمایش ضد انسانی منتشر ساختی، انتقادات سخت خود را در برابر شاهدش بودیم و ما همان موقع

همین جماعت تدارک  ،روزجهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت) اول ماه مه ی آستانه در و ۴۱۰۴ برای سال

بیست و )صبح روز دوشنبه »: در خبرها آمده است .قرار دادندخود  کار را در دستور کارگر ی هفته ی ماسکهبال

کارگر وگر در سالن اجتماعات روزنامه کارنخستین جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته کار( سوم اسفندماه

« دضا محجوب برگزار شبه ریاست علیر جمهوری اسالمیاعضای مرکزیت تشکل خانه کارگرحضوربا

بسیار اهمیت دارد که در جلسات ستاد و همچنین در  ...» :دفرمای همین نشست علیرضا محجوب افاضه میدر

های کارگری دعوت شود تا مشارکت پررنگ و موثری داشته و حضور  مرحله برگزاری، از همه تشکل

  *«یابند

یست و کدام چ «همه تشکل های کارگری دعوت شود باید از»از عبارت کل  مراد دبیرپرسش اساسی این است 

 فرهنگیان وهای صنفی  گان کانونیندهای مستقل شورای فرهنگیان و نما ل؟ آیا سراغ تشک، مدنظراست ها تشکل

های  تشکل رشمار، کمیته پیگری، پکمیته هماهنگی ،سندیکای نیشکرهفت تپه ،سندیکای شرکت واحد

تقالل عمل خود پای هم که روی اس دیگران... وپرستاران و بهیاران  ،های متشکل زنانبازنشستگان، نهاد

 خودی و ی رب بر روی همان پاشنهد ایشان؟ یا برای ددار درتیر رس خود خواند رفت و آنان را،ندفشار می

خود  یمزد و حقوق بگیران جامعه را به شقوق ی طبقه؟ چرخد ی کارگری می جامعهدر نیروها خودی غیر

های  ، انجمنعوامل شوراهای اسالمی واقعدر انهای مورد نظرش تشکلد و اری و تقسیم می کننامگزخواسته 

در تمام این  دستهاین دارو .آنها ندارند منافعکارگران وتشکالتی که ربطی به .است و حراستکارگران اسالمی 

 و «خانه کارگر»حفظ دفتر و دستک  و منفعت خود جز هنشان داد دیدیم ۴۱۴۴ ه درسیمای سالآنچ ها و سال

پرستاران ،زنان،اعم از بازنشستگان ی کارگری گر جامعه ی مطالبهآن، به هیچ نیرودرشت ریزو خواران جیر

 . دنگر جامعه نمیهای اقدام موجود در فعالین سندیکایی و کمیته،وفرهنگیان

گری فرهنگیان  ها، در پی شدت تحرکات و مطالبهی کارگریهای خانهنیبه موازات مانع تراشی و تفرقه افک

 اتاق در و احضار را فرهنگی فعالین (وزارت اطالعات و اطالعات سپاه)ی دستگاه امنیتدر سال گذشته، 

دیگر فعاالن مستقل و  با که خواهند می ها آن از همینطور و دساز می خاموش... و تطمیع یا و تهدید با ،بازجویی

تعداد اندکی از متاسفانه  .ی فرهنگیان شوند گری جامعه رده، مانع از برگزاری تجمعات و مطالبهک مقابله صادق،

های اجتماعی مجازی فعاالن فرهنگی،  ها و شبکه فعالین سابق فرهنگی نیز تن به این توطئه داده و در گروه

ی اجرای قوانین را نیز تند روی کنند و کار را به جایی رسانده که مطالبههای موجه می سعی در تخریب چهره

تقل فرهنگیان و راه پیشروی آنان مس جنبشپیشروی  جلوی گیدودست این ایجاد بابدین ترتیب ... زنند و جا می

این مجموعه از همان دست تاکتیک های پوسیده و نخ نمای حکومت است که تا به امروز راه به  .کنند سد می را

  !جایی نبرده است

در تشکلفوذ ن نیروهای امنیتی نیز با. اشاره شد ی کارگر های زرد و موازی خانه تشکلنقش ی که درباره چنان

سندیکای »تشکیالت زردی موسوم به   تدارک یک سو از د،نهدف دار دوها ایند، برن پیش میخط خود را  ،ها

با علم  همان کاری که پیشتر بینند؛ می «فرهنگیانهای صنفی  هماهنگی تشکلشورای » برابر دررا  «فرهنگیان



شندیکای واحد با جعل نام آن ساخت سندیکای زرد ها علیه «حسین میرزایی»ها و «سعید ترابیان»کردن امثال 

و دخالت در با پیش انداختن  سوی دیگر و از ؛هیچ غلطی نتوانستند بکنندو وابسته خواستند کنند اما در عمل 

 کهد درصددن اند، استانداری گذاشته ی را به عهده انجام آن نظیر آنچه در گیالن ،صنفی های کانون انتخابات

  .ار عمل را از نیروهای مترقی تشکیالت فرهنگیان گرفته و در کنترل خود درآورنداستقالل و ابتک

 عزیز قاسم زاده»شنای آن همچون آکارگر و سازمانگران نام  ی فرهنگیان و طبقهبه همین راحتی توان  نمیاما 

باید برعکس . کنندکنار گذاشته یا کمرنگ ها ی خود گماشته  نام مهره توطئه و را دیگر بار با... و «رودسری

و با نقب زدن راه یافتن به درون نیروی عظیم فرهنگیان آگاه و مسئول در گیالن،  و« شورای فرهنگیان»با نام 

 !شان کشانید تسبه درون آنان به شک

ضروری  یازدهم و دوازدهم اردیبهشت فرصت الزم وکارگران و نیروی وسیع معلمان طی دو روز  ی توده

 و تهدیدها  توسط امنیتیاشکال مختلف فریفتگانی که به به فعالیت  آمدن، خیابان به و شدن ییک با یابند که می

 تفرقه و تراشی مانعهای کارگران و معلمان در سراسر کشور  در صفوف متشکل الیه وشده  تطمیع احیانا  

 جز« خانه کارگر»ی ساز ی ادعاهای تا حال طرح شده و هزینه مخرج مشترک همه. هند، پایان دکنند افکنی

 برایو  یروی متشکل بافت کارگری جامعه ایران نداردنمنفعتی برای هیچ رف خودی که یاد شد، هیچ امص

کارکرد امنیتی آن که تنها ایجاد تفرقه در صفوف متشکل کارگران و معلمان طی روزهای یازدهم و  افشای

  .باید با قدرت به میدان آمد ،ابد،معنا می یدوازدهم اردیبهشت

یت جغرافیای کشور،بابرآمد برزگ امروزجامعه مادرسطح تمام:ستا ام این طرح شده های حاصل بحث

برابر کلیت نظام،درمتن شکاف درونی باالیی ها ازیکطرف و درحال شکوفایی در نسبتا سراسریو

این مجموعه زمینه مناسبی . رمواجه استاجتماعی از طرف دیگ -ضاع اقتصادیاو وخامت همه جانبه

مطالبات بی پاسخ مانده ازگذرو موجود وضعیتدر .برای پیشروی جنبش های مطالباتی فراهم می آورد

دشواری شرایط کرونایی در موجودیت کلیت طبقه مزدو حقوق و ۴۱۴۴ های گذشته تا سال از سال

 جهانی کارگر مقطع روز سال جدید، خاصه در در بگیردرتمامیت سیاست های تاکنونی بوجود آورده،

 معلمان و، بازنشستگان ،بهیاران ،پرستاران ،زنان های مطالباتی جنبشو روزمعلم،( ول ماه مها)

 و چشمگیر و متحدانه عمل و با اعتراضات درهمسوئی ،بگیرانحقوق وی مزد یعنی همه ،کارگران

 ی مستقلها تشکل منظم ارتباط در توانند رسالت تاریخی خود را در پیوند با هم و می یکدیگر هماهنگ

،  اعتصاب و تشکل حق دفاع ازمانند  مشترک های خواست و مطالبات ترین ای پایه حول صنفی خود،

 خط باالی برپایه تورم نقطه به نقطه ومزد حداقل و رایگان تحصیل وعمومی   درمان وتجمعات آزاد

ی تامین اجتماعی و صندوق ها صندوق ی اندوخته گیری بازپس و سازی همسان و بندی رتبه تا فقر،

دتی و یعق زندانیان ی همه آزادی ها و پایان بخشیدن به احضارها و بازداشت و  فرهنگیان ی ذخیره

 تمکین به را  شان کارفرماهای و دولت و حکومتنست تر خواهند تواقدرتمند گرفته و یپ ...و سیاسی 

تا بتوان این روزها را به  دست زدای  همین امروز به تبلیغات گسترده باید از !وادارند شان های خواسته

م ، گرد هدر میدان ماند ،جامعه گر نیروهای مطالبهعظیم  اکثریت مستقل صف همبستگی همراهی و

کف  در مان را ی قدرت و عقب نشینی ننمودن، همه پیشرویآمد، بازو در بازوی هم نمود و برای 

  .ریمگذابنمایش ه خیابان ب

 :رگری بخوانیدسایت روزشمارجنبش کاتوانید در  بخش نخست این مطلب را می *
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