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   کارگری تظاھرات روز جھانرامونيپ نکاتی
  

 از  یجلوه ا  گر،ي دی شھرھای کارگر در تھران و برخی و تظاھرات کارگران به جان آمده در روز جھانئیمايراھپ

 کارگر مي رژتيحاکم  کارگران تحت ی مبارزاتۀيروح، حال   کارگر و در ھمانۀ طبقاتي کار و حطي شرامي وختيموقع

 در ی کارگران، ولئیماي راھپیدولت برا  ی از سووزبه رغم عدم صدور مج.  گذاردشي را به نمای اسالمی جمھورزيست

   .  پرداختندئیماي آمدند، تجمع کردند و به راھپابانيخبه   از کارگران در تھران یادي شد که تعداد زدهيھر حال در عمل د

 یکيدر . است  و تجمع صورت گرفته ئیماي کارگر در تھران حداقل دو راھپی است که در روز جھانی ھا حاکگزارش

 از یجمع شدند و گوشه ا چند صد تن از کارگران در مقابل مجلس ،  گزارشات منتشره یبنا به برخ،  حرکات نياز ا

 شعارھا و ۀاز جمل.  گذاردندشيدستشان بود به نما  که در ئی در بنرھااي زده و اديحق خود را فراستھا و مطالبات بخو

 کارگران و ی از مطالبات اصلیکيکه " یآزاد، مسکن ، نان "شعار   توان به ی حرکت منيمطالبات کارگران در ا

 دي آزاد بایکارگر زندان"، "اتحاد، اتحاد، ر، معلم، دانشجوکارگ "ی شعارھانيھمچن .  باشد اشاره کردیزحمتکشان م

از ،  ميريتا حق خود نگ"، " حق مسلم ماست،اعتراض، تشکل، اعتصاب"، " گردددي آزاد بایاسيس  یزندان "،" گردد

 به یکالي رادیشعارھا  ی که برخمي در تجمع مقابل مجلس شاھد آن بودبي ترتنيبه ا. سر داده شد …و " ميني نشینم  یپا

 شاني خود و خانواده ھایبرده وار زندگ  طي شرااز کارگران یتينفع کارگران داده شد که انعکاس شدت خشم و نارضا

 که حکومت بر یکيستماتي و خفقان وحشتناک و سیکتاتوريد  طي در شراکال،ي رادی شعارھاني اشيرغم نماه البته ب. بود

 ی بردگی که عامل اصلی و نظاممي رژني ای کارگران که ھمانا نابودیخواست اصل  که یشعار،  کند یجامعه اعمال م

   . بزنندادي را آشکارا فری خواستنيشان نتوانستد چن نشد و کارگران و طرفداران  دهيشن،  تآنھاس

زار  برگميرژ  کارگر ۀ عالوه بر تجمع کارگران در مقابل مجلس، در مقابل خانزي نیتجمع بزرگتر،  روز اول ماه مه در

 ري و غی دست ساز رسمینھادھا  ۀ شناخته شدی مجلس و مھره ھاندگانينما، شد که سخنرانان و صحنه گردانان آن 

بودند که به لحاظ "  کاری اسالمیشورا"و " یکارگر  ه جامعشکسوتاني پهياتحاد"و " خانه کارگر "ري نظمي رژیرسم

 داران و هي سرمایاستھاي سشبردي پلي و تسھء اجرایه عنوان بازوب  تبھکار ھمواره مي رژني ااتي روز حنيسابقه، از اول

و " لغو قرارداد موقت "ري نظئی شعار ھازي نئی گردھمانيدر ا.  کرده اندءفاينقش ا دولت حاکم در صفوف کارگران 

 رينم  بخور و ی از در آمد ھایکه حجم بزرگ" ی اجتماعۀمي بیصندوق ھا "فيعادالنه و روشن شدن تکل خواست مزد 
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 اي درآمد و شينما به " حق اعتصاب و تشکل"و " ی کارگران بازداشتیآزاد " زده اند و خواستبي را به جکارگران

 آن بود که ابعاد انگريماه مه، ب  ھمزمان در روز اول تجمع شعارھا در دو ني اۀطرح  و سردادن ھم.  زده شداديفر

   . شده است چه حد متراکم  کارگران تا اني نسبت به وضع موجود در میتينارضا

ه ب. صورت گرفت  کارگر ی در بزرگداشت روز جھانی حرکاتزيردستان نُ کی شھرھای بر مراسم تھران در برخعالوه

مه، کارگران دست به   وزارت اطالعات، در سنندج در روز اول ماه نامورأ توسط می کارگرن فعاالديرغم تھد

 گردد، کارگر دي امضاء لغو باديداد سف  قرار ، قرارداد موقت،ین، کار، آزاد چون نای آن شعارھائی زده و طیمائيراھپ

 که ی سرکوب مواجه شد به طوریروھاي نۀحمل  کارگران با ی حرکت مبارزاتنيا.  گردد، سر دادنددي آزاد بایزندان

 ی ھایني وحشت آفرۀ ھم به رغمزيبه گزارشات منتشره، در سقز ن بنا . وستيوقوع په  بابانھاي خی در برخئی ھایريدرگ

 کارگر را پاس ی را برگزار کرده و روز جھانی از روستاھا تجمعیکي در ی کارگرنفعاال  ،ی اسالمیمھورعمال ج

   .داشتند

 اميجامعه با تظاھرات و ق  دگاني ستمدگري کار به ھمراه دشماري بی که اردویي و انقالبی مبارزاتیفضا  دربي ترتني ابه

 ۀ خفه شدی بدل شد تا صدایفرصت  کارگر امسال به ی روز جھاندند،ي آفر٩۶ سال ]جدی[ماهيخود در د ۀ قھرمانانیھا

 به گوش عموم ی حاکم در جامعه بر پا کرده تا حدودسرکوب  که دستگاه ی خفقان آوری کارگران در فضایحق خواھ

   .برسد

 بيساخته در فر  مينھادھا و تشکالت رژ ی ضد کارگری تالش ھادي کارگر امسال تشدی از نکات مراسم روز جھانیکي

 که مطابق گزارشات یطيشرا در .   نشان دادی با برجستگمي کارگر رژۀکارگران بود که خود را در تجمع مقابل خان

 یطي گزارش و ثبت شده است و در شرایکارگر  ض اعتصاب و اعترا۶٠٠٠ از شي سال گذشته بکيمنتشره در طول 

 اعتراض و ۀ را به صحنراني سراسر اًبايجان آمده تقره گرسنه و ب  کارگران ،]ثور[بھشتيارد به ی منتھیکه در ماه ھا

 ی کارگری ارگانھاندگاني کردند، نمالي تبدشي خوی برده وار حاکم بر زندگطيشرا  و ی اسالمی جمھورهيتظاھرات عل

 ژست دفاع از حقوق شيپ از شيب،  کارگر ۀ در خان شانی ھای تا در سخنراندنديمزورانه کوش  ت،دست ساز حکوم

 خشم آنان بي ترتنيا حق آنان دست گذارند و به  ی از خواستھای و به جان آمده را گرفته و بر گوشه انيکارگران خشمگ 

   .  دھندني تسکشي خواليرا به خ

شان  مخاطبان  ی براشي خوی بودند در صحبت ھای شاخص اصالح طلبان حکومتی از مھره ھای که ھمگسخنرانان

 ضرورت اي و یاجتماع  نيمأ کارگران در صندوق تۀ رفتغماي به ی پول ھارينظ، حق کارگران ب ی خواسته ھایرو

 از ی نسبت به برخزي نیيآبک" انتقادات"   حکومت دست گذارده و زي کارگر ستًتاي ماھی آن بند قانون اساساي ني ایاجرا

،  ی تا در بحران کنوندندي کوشکي تاکتنيصورت دادند و با ا  یالم اسیش جمھورُ کارگر کمي رژیاستھايمھره ھا و س

 ھا مشغول و سرگرم نگه ئی باالني بی بازاستياست کارگران را در بساط س  کنند که در تالش غي را تبلیھمچنان خط

   . دارد

مجامع   از کي چي را گفتند که در ھیا امام جمله "ري نظی با افاضاتی کارگرۀجامع" شکسوتانيپ"اصطالح ه  بنيا

در مورد " ی امام و رھبردگاهيد"  و با دفاع از "  کارگر استزي فرمودند که خداوند عالم نشانيا. دندي به آن نرسیالملل نيب

 در گري خود را بار دی ضد کارگرتيماھ) یکارگر  ۀ جامعشکسوتاني پۀي اتحادسئي ریاز سخنان حسن صادق(کارگران 

 که ني اري نظ،ی عملیفوق با اظھارات فاقد ھر گونه ما به ازا جماعت .  گذاردندشي نما کارگر امسال بهیروز جھان

 خاطر عدم ه بنيولؤدر کار مس" منطق"  عدم وجود ايو "  کارگران برداردبيج  بھداشت دستش را از اردريلي مريوز"

 ضد ۀکل نظام حاکم و نه فالن مھر ً که اصوالتي واقعني تا ادنديکوش،  کارگر یدر روز جھان  ئیمايصدور مجوز راھپ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 شيخو  کنند و به کسب و کار ی آنھاست را الپوشانتي و محرومی و گرسنگیدشمن کارگران و عامل بردگ  آن یخلق

   .   رونق بدھندیبي کارگر فریعني

 دست یرکارگ  ضد ی از مھره ھایکي) اول ماه مه (بھشتي ارد١١ در مي رژندگاني بر پا شده توسط نماشاتي نمادر

مقصر " با وقاحت تمام زين) استان تھران  کار ی اسالمی شوراھای کانون ھماھنگريدب (یبي حبني حسیعنينشانده نظام 

غارت شده و گرسنه و بدون حقوق را نه حکومت   کارگر ونھايلي وجود میعني " ی کارگرۀ مشکالت جامعیاصل

 ۀندينما" به یبه زعم و کرد که چرا یمعرف" خود کارگران"   داران زالو صفت، بلکه هيغارتگر و استثمار گر سرما

   !کنند ینم"  رصد"و " اما بعد او را رھا کرده "کنند یم " تعيين" داده و او را یأر" مجلس

 ۀنوشته و نانوشت  ني و قوان در کشور مای دارهي سرماۀ که در طول چھار دھه، نظام استثمار گرانیطي در شراخالصه

 بي عوامفرندگانيبه بار آورده، نما  آنھا ی را برای فالکت بار کنونطي و شرادهياکم، نفس کارگران را بر داران حهيسرما

 یضد کارگر" نياصالح قوان" خواھان ًتايحل، نھا  به عنوان راه تھران در شاني ھای کارگر و شرکاء در سخنرانۀخان

   .ابديگران بھبود فاجعه بار کار  کارگران شدند تا وضع ۀتوسط دشمنان قسم خورد

مرگ ، ستمگر  دورد بر " بود که کارگران در مقابل شعار وارونه ني از نکات تظاھرات اول ماه مه امسال، اگري دیکي

 یبلکه دارا،  نبوده یتعرض  و انهي مبارزه جوی طنز درون آن در اعتراض به حکومت، شعاررغم یکه عل" بر کارگر

حق کارگران نسبت به  بیخشم انقالب  و ی در خدمت مھار زدن بر انرژیار شعني بود و ھمچنی تظلم خواھتيماھ

   .سر دادند" بر کارگر، مرگ بر ستمگر درود " داران و حکومت مدافع آنان بود، شعار درست هيسرما

 ۀناي وحشۀسلط  ري افتد که کمر کارگران ما زی اتفاق میطي شھر ھا در شرای اول ماه مه در تھران و برختظاھرات

 از یکي که تنھا ی بزرگیاقتصاد بر بستر بحران . ُ خرد شده استی اسالمی جمھورمي داران وابسته  و رژهيسرما

 و افزوده شدن ھزاران ھزار کارگر به یکاريب  و ر کشویدي تولی درصد کل واحد ھا٧٠ به کي نزدیلي تعطاتشيتجل

 ی خصوصري کارگران نظهي علی اسالمی جمھورۀزانيکارگر ست  یاستھاي سدي کشور است، تشدکاراني بۀريارتش ذخ

 و تورم و ی ، گرانعي وسی اخراج ھالي ماه، س٣۶ اي و ٢۴ کارگران تا ريبخور و نم  ی عدم پرداخت دستمزدھا،یساز

،   یي بحرانطي شرانيدر چن.  سوق داده استی و نابودی را به مرز فروپاشی کارگریخانواده ھا به طور روزمره ... 

ببند، ھر گونه   و ري کوشد تا با اتکاء به چماق سرکوب و بگی می ھر گونه راه حلۀ حاکم ناتوان از ارائیتاتورکيد

در نطفه خفه کرده و با   حق تشکل را ريحق خود نظ بیاسي و سی مطالبات صنفی اعتراض کارگران برایصدا

.  را در ھم بشکندی کارگرعيوس عتراضات  و گسترش جو خفقان و ترور،  اعتصابات و ای کارگرن فعاالیريدستگ

 با چماق سرکوب ًجامعه به راه افتاده اگر ھم موقتا  که از شورش گرسنگان در یليغافل از آن که مھار و سرکوب س

،  ی اسالمی جمھوربکاري فرندگانيبه قول خود نما.  رسدیمبارزات فرا م  از شورش و یزرگتر بليممکن جلوه کند، س

 رانيگ ميتصم" قابل تحمل موجود ري حکومت، در صورت تداوم وضع نکبت بار و غیکارگر ت ساز  دسیدر تشکل ھا

   )یحسن صادق". ( کارگران باشندتر ی جدیھا اعتراض منتظر 

 بودن خود را به ميعق  شتري گذرد، بی کوتاه مدت ھر چه که مراتيثأ تیھا به رغم برخ" راه حل"ھا و " ھشدار "ني اما ا

 هي شده توسط سرمادهي کشیکارگران به بردگ  متراکم شده در تن و جان ۀني گذارند و اعمال آنھا تنھا خشم و کی مشينما

 با ري اخی که در ماه ھایچرا که گرسنگان.  بخشدی میشتريچه ب  را عمق ھر ی اسالمی حافظش جمھورمي و رژیدار

 ی گذاردند، براشيوش و خروش ما را به نماج پر ۀ در جامعشي خوني سھمگیاجتماع  وزن "ینان، کار و آزاد"شعار 

 به یابيدست  ۀنيزم،  ی اسالمی جمھوری زود با سرنگوناي ري برخاسته اند و نشان داده اند که دشانيرھايزنج گسستن 

   .       را فراھم خواھند نمودئی ھدف واالنيچن
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