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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٥می  ٠٤

 !رھا کنيدرا  کنيد کارگران افغان ءھا حيا  کارگریۀخان
   

ھای  ه است يکی از سياستليسی کارگران ايران، تشکيل دادول پو کارگر که حکومت اسالمی با ھدف کنترۀخان

 نآن است تا از اين طريق ايستيزی  ھای ارتجاعی حکومت، از جمله نژادپرستی و خارجی اش دفاع از سياست دايمی

 ايران نه حکومت اسالمی و ۀدر جامعه به وجود آورند که گويا عامل بيکاری حدود ده ميليونی در جامعرا توھم 

ھای   ايران، رنجۀکارگرانی که در ساختن جامع.  استرگران افغانن به ويژه کاااجرداران، بلکه پناھندگان و مھ سرمايه

  :رو، بايد با صدای بلند فرياد زد از اين!  کارگر ايران ھستندۀاند و بخشی از طبق زيادی را متحمل شده

 »! کنيد کارگران افغان را رھا کنيدءھا حيا  کارگریۀخان«

چنان روزی  گيری آن، ھم  در ايران، با گذشت حدود دو قرن از شکل]ثور[ارديبھشت برابر با يازدھم یروز اول ماه م

ھای اقتصادی، سياسی،  دھد تا بار ديگر مطالبات و خواسته است که به کارگران در سراسر دنيا اين فرصت را می

  .ی مطالبه کنندئپيما و راه ی تظاھراتئعی و فرھنگی خود را در غالب برپااجتما

كا، فرانسه، يمراشرفته صنعتی مانند يعمومی كارگری در كشورھای پ ھای  و بعد از آن اعتصاب١٨٨٠ ھای در سال

كار بدون كاھش دستمزد  ھا، كاھش ساعت ه اعتصابيخواست مشترك كل. ادامه پيدا کردند ... ه وي، روسجاپانلمان، ا

ر نام داد در يي كار تغئیكايمراون يبه فدراسبعدھا  كای صنعتی و تجارتی كهيون سندي، فدراس١٨٨٤در سال . بوده است

اعتراض   دست به١٨٨٦ یاول ماه م افتن به ھشت ساعت کار در روز،يم گرفت تا برای دست ي خود، تصم ۀكنگر

 ١٨. وستندين جنبش پيھای کارگر سوسياليستی به ا بسياری از كارگران و سازمان. عمومی به صورت متشكل زده شود

در  ، فقط) ارديبھشت١١(  ١٨٨٦ یاول ماه م. اركات الزم را برای اعتراض عمومی فراھم كنندتد ماه فرصت داشتند

 نفر از ٩لواكی ي مپوليس ھمان روز اول. ش از پنج ھزار اعتصاب متشكل از صدھا ھزار كارگر آغاز شديكا بيمرا

 اقدام به كشتار پوليسان تظاھرات يروز چھارم در پا.  نفر را به قتل رساند٦كاگو يروز سوم در ش. كارگران را كشت

که بعدھا اسناد به دست آمد كه در محافل مھم دولتی و طراحان «ای  شده ش طراحیياز پای در توطئه . كارگران كرد

 ءطرح و اجرا ان خوديپا ه خشونت بیيغات جھت توجي تبلۀن توطئه را برای بھانه قراردادن و استفاديا سركوب كارگران

ھا سركوب  پوليسشدن   كشتهۀبه بھان جهيدر نت.  كشته شدندپوليس نفر ٩ مخفی منفجر و پوليستوسط ؛ بمبی ».نمودند

ھای کارگری و  سازمان. ه فعاالن جنبش كارگری پرداختيری كليدستگ دولت به. كا راه افتاديمراای در سرتاسر  گسترده

 .اری اعدام شدندير و بسيشماری دستگ تعداد بی. مورد تھاجم واقع شدند ستی،ياليسوس

توان به ھمكاری كارگران و بورژوازی كه در گذشته  گر نمیيدند كه ديجه رسينت نين واقعه، كارگران به ايپس از ا

ونال دوم بود يسس انترناسؤس كه مي پارۀل در كنگرين دليبه ھم. سم شکل گرفته بود ادامه دھنديدادن فئودال برای شكست

را روز ھمبستگی  ن روزي، ا١٨٨٦ام اول ماه مه يداشت ق به مناسبت گرامی. دده بويل گردي تشك١٨٨٩در سال  و
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داران در تمام  هيھا و سرما ھای حکومت تمام مخالفت بعد از آن با. المللی كرگران، روز جھانی كارگر، اعالم كرد نيب

به . رنديگ می زنند و جشن ی مئیپيما ھا، به خصوص كارگران دست به راه ھا و کمونيست ن روز را سوسياليستيجھان، ا

ھا، به  ھای آن داران و حکومت  سرمايهۀعبارت ديگر، در اين روز کارگران جھان، قدرت طبقاتی خود را در مقابل طبق

 .گذارند نمايش می

کنند اما تجمعات اين روز کارگران  خود برگزار میرا  یچون ديگر کشور ھا، کارگران روز اول ماه م در ايران نيز ھم

اند با تھاجم  اند و يا اگر علنی برگزار کرده  در دو حکومت پھلوی و ھم حکومت اسالمی يا مخفيانه برگزار شدهھم

 کارگر و شوراھای ۀھای رسمی حکومتی مانند خان ، ارگان١٣٨۶تا سال . اند ھا قرار گرفته  اين حکومتپوليس ۀوحشيان

ز آن سال تاکنون، وزارت کشور حکومت اسالمی حتی از صدور  و تجمع داشتند اما ا ئیپيما اسالمی کار، امکان راه

 کارگر، ھمواره در ۀھای خان از آن پس اين مراسم. ھا نيز خودداری کرده است  کارگریۀ خانئیپيما مجوز برای راه

ھا و  ئیاپيم  اين راهۀاند ادار ھای کارگری مستقل نيز تالش کرده  با اين وجود، جمع. سرپوشيده برگزار شده استئیفضا

 کارگر شعارھا و مطالبات خود را به گوش جامعه ۀ کارگر خارج کنند و به نفع کل طبقۀاز دست خانرا تجمعات 

  .برسانند

ھای   عرصهۀگری حکومت اسالمی در ھم امسال، روز جھانی کارگر در ايران در شرايطی برگزار شد که وحشی

 ھزار تومانی از سوی ۴٨٧ن دستمزد يياوج خود رسيده و تعسرکوب و تھديد، زندان و شکنجه، به ويژه اعدام به 

 مزدبگيران را در پی ۀشورای عالی کار، در شرايطی که کشور با تورم افسارگيخته مواجه است، خشم کارگران و ھم

 .داشته است

تجمعات طی روزھای منتھی به روز جھانی کارگر و برای پيشگيری از نيروھای امنيتی و سرکوبگر حکومت اسالمی، 

محمود صالحی، پدرام . تری دادند شين كارگری و اجتماعی سرعت بروند بازداشت فعاالبه  یاعتراضی در اول ماه م

 ۵زاده كه پس از  مينی در سنندج و جعفر عظينی در سقز، حامد احمدی، رضا امجدی، خالد حسيدعلی حسينصرالھی، س

ت أيسندگان ايران نيز بکتاش آبتين عضو ھياز كانون نوو د رضوی وم مددی، داويساعت بازداشت آزاد شد، ابراھ

ران كانون نويسندگان را يت دبأران اين کانون را در تھران بازداشت کردند و منزل رضا خندان مھابادی عضو ھييدب

  .نيز مورد تفتيش و بررسی قرار دادند و به دادگاه احضار کردند

  .شود  و امنيتی میئیھا برخورد قضا ت ندارند و با فعاالن آن فعاليۀھای کارگری مستقل در ايران اجاز تشکل

بان حقوق بشر نيز با انتشار بيانيه ای حکومت اسالمی ايران را به نقض ھمه  ، سازمان ديدهیزمان با روز اول ماه م ھم

 ۀشکيل اتحاديدر بخشی از اين بيانيه آمده است که در ايران ت.  حقوق کارگران در اين کشور متھم کرده استۀجانب

، »حق تشکل«ھا تن از فعاالن کارگری تنھا به جرم تالش برای برخورداری از  کارگری مستقل ممنوع است و ده

  .اند زندانی شده

ن اجتماعی ن كارگری و فعاال رھبران و فعاالۀھای گسترد ران، با بازداشتيداری اسالمی ا هيبدين ترتيب، حكومت سرما

 شود و آن یو فرھنگی، تالش کرد كه مانع رشد و گسترش اعتراضات كارگری و اجتماعی، به ويژه مراسم اول مھم م

  . ھار كندِرا سرکوب و م

 آزادی محل برگزاری جشن ۀ امنيت عمومی با حضور بسيار گسترده در پايانپوليسمديريت و حراست شرکت واحد و 

  .احد مانع از برگزاری مراسم اين روز در ساعت مقرر شدند کارگران شرکت ویاول ماه م

شنبه شب ابراھيم   برگزار شود اما با بازداشت سه]ثور[ روز چھارشنبه نه ارديبھشت ماه١٣اين مراسم قرار بود ساعت 

 آزادی و ۀ امنيت با لباس شخصی از صبح چھارشنبه در پايانپوليس ۀد رضوی و حضور گستردومددی و داو

 ھمان روز پس از اين ١٧ سنديکا و تھديد آنان، مراسم در ساعت ی با اعضاپوليسنی ولفيھای اطراف و تماس ت خيابان
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 آزادی و فرياد شعار کارگر کارگر اتحاد ۀ در پايانئیپيما  و کارگران با راه  برگزار شد، محل را ترک نمودپوليسکه 

ا ھمراه با پخش شيرينی بين ھمکاران و مردم اين روز بزرگ را اتحاد، کارگر زندانی آزاد بايد گردد، زنده باد سنديک

  .گرامی داشتند

 محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و ً و جلوگيری از برگزاری جشن روز کارگر را شديداءسنديکا بازداشت اعضا

 . سنديکا شدۀت مديرأد رضوی عضو ھيديس و داوئقيد و شرط ابراھيم مددی ر بی

 خود ئیپيما  کارگر، راهۀوالن، خانؤبه گزارش خبرگزاری کار ايران، امسال نيز با توافق شفاھی مسدر چنين شرايطی، 

 .را در تھران برگزارکرد

ھای کارگری به  زمان افزوده است که نيروھای انتظامی تالش کردند مانع از پيوستن گروه اين خبرگزاری حکومتی، ھم

 .يکديگر برای تشکيل تجمعی بزرگ شود

 کارگر از حضور پنج ھزار نفر ۀ دقيقه صبح امروز خبرنگار ايلنا در مقابل خان١٩ و ١٠در ساعت «:  نوشته استايلنا

ای در حال پيوستن به  ھای پراکنده در آن زمان کارگران شھرھای اطراف پايتخت در گروه. در خيابان ابوريحان خبر داد

 ».آنان بودند

از کارگر «: ای خوانده شد که در يکی از بندھای آن درخواست شده بود قطعنامه کارگر، ۀ خانئیپيما در پايان اين راه

  ».ايرانی در برابر کارگر خارجی به شدت حمايت شود

ھای   حاکميت ھستند و سياستۀ کارگر که نه تنھا ربطی به کارگران ايران ندارند، بلکه بخشی از بدنۀاعضای خان

جھانی کارگر، از جمله روزکنند امسال در  ج و سپاه و حزب هللا دنبال میضدکارگری را مانند نيروھای سرکوبگر بسي

چنين از ربيعی وزير  ھا آمده بودند و ھم به خيابان»  کن افغانی را اخراج کنءکارفرما حيا«با شعارھای فاشيستی مانند 

سای رؤگذاران   از بنيان حکومت اسالمی وۀگر با سابق کار دولت شيخ حسن روحانی که از کادرھای امنيتی و شکنجه

  .کردند  کارگر است دفاع میۀخان

داران و  طور که از نامش پيداست روز جھانی کارگران عليه سرمايه ، روز جھانی کارگر، ھمانیروز اول ماه م

کنند و عليه کار مزدی و  مطرح میرا ھای خود  در اين روز، کارگران مطالبات و خواست. ھاست ھای آن حکومت

رسانند تا در طول سال   خود را به تصويب میۀگويند و قطعنام داری سخن می ھای سرمايه داران و دولت سرمايهاستثمار 

ھای راسيستی و فاشيستی و  ھا و احزاب و حکومت در اين ميان ارگان.  خود مبارزه کنندۀبرای تحقق بندھای قطعنام

 کارگر و شوراھای اسالمی ضدکارگر خود را ۀران خانکار اسالمی اي داری و تبه ستيز مانند حکومت سرمايه خارجی

  .گری خود را تبليغ و ترويج کنند ھای ارتجاعی و خرافی و ستم  صحنه می کنند تا اھداف و سياستدوار

کرد تا صف تظاھرات کارگران را به محل نماز جمعه ھدايت کند بر اساس   کارگر تالش میۀاز سوی ديگر، خان

کارگر زندانی، زندانی سياسی «دند و شعارھای خود مانند کارگر در خيابان فلسطين باقی مانگزارشات حدود سه ھزار 

  .  داران سر دادند عليه حکومت و سرمايه» آزاد بايد گردد

اشتغال اتباع « کارگر، چند روز پيش رياکارانه مدعی شده بود که ۀ مجلس و دبير کل خانۀعليرضا محجوب، نمايند

ترين عامل تھديد معيشت کارگران ساختمانی است و اين قشر ضعيف جامعه را به نان  ختمانی مھمخارجی در کارھای سا

  ».شب محتاج کرده است

بار محصول  عکس، اين وضعيت فالکته  بًاوضاع اقتصادی ايران و بيکاری ربطی به کارگران افغان ندارد بلکه دقيقا

 .و غارتگر استکار  ھای اقتصادی حاکميت فاسد و تبه  سياستۀو نتيج

 دزدھا و غارتگران ۀردستی ضدکارگری را تصويب می کنند و سھا محجوب و ديگر نمايندگان مجلس، ھمواره سياست

مين اجتماعی که أای است که از سازمان ت  نماينده١٧٠وب يکی از جواران حکومت ھستند به طوری که محو رانت خ
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 ۀبه عبارت ديگر، محجوب و خان.  گرفته استت رياست مرتضوی رشوۀمربوط به کارگران است در دور

 ۀشان، عامل اصلی فقر و تورم و گرانی و بيکاری اکثريت شھروندان جامع ھای حکومت ضدکارگرشان و کليه دارودسته

  .ان افغانايران ھستند نه کارگر

ات ايمنی، ھمواره با از جمله کارگران ساختمانی در ايران، به دليل فصلی بودن ساخت و ساز و ناکافی بودن امکان

چنين حوادث در صنعت ساختمان باال است، به ترتيبی که نيمی از حوادث  ھم. ناامنی شغلی و خطر جانی مواجھند

 .مناسبی ندارند ۀبا اين وجود اين کارگران وضعيت بيم. بار کار مربوط به کارگران ساختمانی است مرگ

 خود ۀطلب، نه تنھا بايد مبارز خواه و برابری دھای مستقل آزادیھای مستقل کارگری و نھا در ھر صورت اکنون تشکل

 دفاع کنند و خواھان ل با تمام قدرت از کارگران افغانرا عليه فقر و گرانی و بيکاری گسترش دھند، بلکه در عين حا

  .شوند...  زندانيان سياسی و اجتماعی وۀ شرط کارگران زندانی و ھم قيد و تر و بی آزادی ھرچه سريع

بار ديگر شعارھای   ايران، در روز جھانی کارگر امسال نيز يکۀ کارگران ايران و افکار عمومی آگاه جامعًنھايتا

 ۀاين اقدام خان.  کارگرشان را شنيدندۀھای فاشيستی و ارتجاعی حکومت اسالمی و خان آور سياست انگيز و چندش نفرت

کش حکومت اسالمی، ضدانسان و  کار و آدم تبه ھای ھا و دارودسته جناحچنين اين واقعيت را نشان داد که کليه  کارگر، ھم

 متحدانه و ۀست که اين حکومت جانی، دير يا زود با قدرت و مبارز رو، طبيعی ضد آزادی و برابری ھستند از اين

نسور و سرکوب،  کارگر آگاه، سرنگون گردد و به ساۀسياسی ايران و در پيشاپيش ھمه طبق -  ھای اجتماعی ھدفمند جنبش

  !مان خاتمه داده شودۀفقر و فالکت، جھل و جنايت در جامع

  ٢٠١۵ ی سوم م- ١٣٩۴ ]ثور[شنبه سيزدھم ارديبھشت يک

 

 


