
 یادداشت کارگری هفته

 (بخش اول) ! بشتابیم ۱۴۰۱ استقبال اول ماه مهبه 

 جواهری لنگرودی   امیر

 
 !در راه است ۱۴۰۱ ول ماه مه سالا

 
 برتری در کار نیست،  ی رهاننده 

 .، نه خطیبنه آسمان، نه قیصر
 !گرانبه رهایی خویش برخیزیم، ای تولیدخود 

 !رستگاری مشترک را بر پا داریم
 زن، آنچه را که ربوده رها کند، تا راه

 تا روح از بند رهایی یابد،
 خویش بر دمیم  ی خود به کوره 

 ...مو آهن را گرما گرم بکوبی

 احمد شاملو  ی هترجمکارگران«  المللبخشی از سرود »بین 



فرمان   آقا» به  از  در  «!حضرت  یکساله  سال    ۰۰۱۴  جهشی  پشتیبانی »یعنی  ها،  تولید؛ 
 پرت شدیم.  »بنیان، اشتغال آفرین تولید؛ دانش«سال  یعنی  ۱۰۴۱« به هازداییمانع 

گفتهقدی  از هم  و»  اند:م  مفت  مفت«  حرف  مالیات    گنجشک  که  حساب  بی  حرف 
خانه برنمی  تاریک  در  و بات  اشباح   یدارد.  رمل  با  و  برای  اسطرال  نشینی  ب، 

  در   و  دمشود طالع مر، می ، آنچه که آمدات طاس اندازیهمسرنوشتی مردمان جامعه
 سوزند!یتر با هم م  ن میان خشک وای

سرنخ تولیدی به تولید    و از  سالی به سال دیگر  از  ،سالههر  حاصل جمع این پرت شدن
همهآوط  سق  دیگر، و   یزاد  رنج  دره  جامعه،  کار  نیروی  تنیی  در  الکت  ف  و  دهدرهم 

  را بر   فقر   تهی کرده و   اشهستی   مان را ازکه جامعه   متگرانی استحکو  یه آفریده شد
 اند.آن حاکم کرده

  آشنای ما،   درد  شاعر   ، رضا شفیعی کدکنیمحمد .  خزان و زمستان را پشت سرگذاشتیم
 گفته است:  چه نیکو  همسرایی خزان و رویش بهار  در

   عروق سبز باغ های خزنده در ای خزان
 کاین چنین سرسبزی ما پایکوبان شماست 

 از تبار دیگریم و از بهار دیگریم 
 آغاز از آن جایی که پایان شماست! شویممی

شماها  استپایان  ما  روی  پیش  گفته،  نیک  است. اند.  سپید  سیه  شب  پایان   :  
  م ایدل به دریا داده کشور  جای  جای  در  زندانی  خواهآزادی  صدها  و  هاده  بانوروزمان را  

آنانو   غیاب  آنا  در  یاد  نوای  ازبه  جاللیان  جمله:   ن  قلیان  ،زینب    عیل اسما  ،سپیده 
گنجی  ،عبدی بروجنیخسرو  ، آرش  گرامی  ،صادقی  خواستار   ، اسماعیل    ، هاشم 

   !ایمکرده زندانند، سر  که در .... خواه دیگرزادیآها معلم ده محمدتقی فالحی و

این  و با  دلشوره  را  نوروز   ،گیندلت  همه  سر با    فرخنده  جانی   یه وعد  کردیم.سخت 
زدایی«»ی  یکساله  و   رهبرهای  مانع  به    « رهبر»  دیگر  قلی پامنپیام  با  ه  جامع  سرآمده 
بنیان  سال به سوی اول ماه    ماعوض جنبش مطالباتی    گردد. درپرتاب می   «»دانش 
 ! ودراردیبهشت امسال پیش می هان درجهانی همبستگی کارگران ج ، روزمه



و  یله فاص  در پ    برابر  در  یکسال  بودن  اززندان  ومرد،  رشماری  زن  مدت    در  کنشگران 
پ کوتاه  پ  زمان  تحرکات  فرهنگیان کشور،اگیری  به   رثمر  امنیت آتش  اختیاران دستگاه 

برای بخش برگ احضاری  هاده  ، حاکمیت اسالمی جای    های فعال فرهنگیان کشوردره 
 .نداصادر کرده   جای جغرافیای ایران،

و برای ملغی کردن آن  ،  هایکایک این احضار  برابر  امروز در  برای ما روشن است که از
بنیاد   ایهاحضاریه  ایران  شما  و  لرستان  ،اهواز  درهمانگونه که    -  بی    ( رودسر ) شهرل 

بودیم گ   هایصف   ، شاهد  اعتراض  وشوده  طویل  شد  بستر    خواهد  همین    در بر 
  -زندانی سیاسی  شعار: »  ی اردوی کار بااول ماه مه، اعتراض عظیم و یکپارچه یآستانه

جامعه بدل خواهد   ترین شعاره مرکزید باید گردد« بآزا  ،بی وثیقه  بی قید و  عقیدتی،
  سطح از   با هر  امروزحکومت    دهد کهشد. هیچ فعال اجتماعی تردید به خود راه نمی

پرکن شعارهای   مثابه    دهن  آفرینی  ، تولید»به  تحریم    در  «اشتغال  سیاست  مقابل 
ت  افسار واردا   نگشود  بلکه با تولید داخلینه با   ، انیهج  یامپریالیستی و فشار سرمایه 

میرویه،  بی  ترکستان  به  و  راه  نامبرد  و  خودهایش  گزاری شعارها  برای  ی  ارضای تنها 
اجرایی    هیچ کارکرد  گردد وزبان جاری می   بر  مشتی مزدور هوادارشکیش شخصیت  

و   یفروریختن دیواره سان  به  ،گذشتههمچون    امروز  از  مردم  رواین  از  ندارد.  نداشته 
آماسیده دیکتاتوری  حاکمیت    برآنند   ها،یپهلو  یبلند  وحشیگری  و  سرکوب  موج 

 د.ترخواهد کراست و رژیم را بیش از پیش شکننده نیزمحکوم به شکست  المیاس

به   )هرچه  مه  ماه  اردیبهشت(اول  کارگر  روز   یازدهم  جهانی    تر نزدیک   انهمبستگی 
اتحاد  نیازشویم،  یم و  و  به  کارگری  جنبش  نیروهای  فراگیر  و    همگرایی  مطالباتی 
وتودهپی کارگری  جنبش  الزامات  به  پاسخگویی  درراستای  شکستن    ،ایوندشان  برای 

 شود.احساس می  زمان دیگر هر  بیش از معیوب،ی این چرخه 

و  نیاز  امروز و همپوشانی  و همگرایی  اتحاد  عظیم    در  ،همبستگی  به  رنسانس  بطن 
 های عرصه  ا تحرکات میدانی یک سال گذشته درما که ب  یدرون جامعه  فکری موجود،

گستردگی و کمیت    شود.، بیشتر هویدا میآمدیش در ابه نم  گوناگون مصاف طبقاتی
تاریخ اعتراضات کم سابقه  در   اعتراضات طبقاتی کارگران و زحمتکشان در سال گذشته،

است تپهتداوم  :  جمله  از  ؛بوده  هفت  نیشکر  کارگران  عظیم    ،تحرکات  خط  تحرکات 
  ، دیکای شرکت واحدسن  رت اعتراضات فعاالن عضومایش پرقد ن  در تهران بزرگ    یترابر 

و  رشمارپ  تحرکات   فرهنگیان  وانفعاالت  در هشت مارس    یبرجسته   حضور  فعل  زنان 



و کارگران  تحرکات  توده  امسال،  بستری  سازی  فراهم  و  جشن کولبران  برای  های ای 
و  سوری  در  چهارشنبه  امسال  جای    نوروز  کردستانجای  خون   ،خطه  به  اعتراضات 

پ غلطیده   آسیب  مدت    ،خوزستان  ذیرمردم  پیمانی  اعتراضات طوالنی  عظیم  کارگران 
گاز در  و  نفت،  بازنشستگان  ،پیمانکاران  برابر  پتروشیمی  سریالی  تظاهرات    ،تحرکات 

در  شبانه اصفهانی  کشاورزان  رود  یرودخانه بستر    روزی  پر   ،زاینده  شکوه  اعتراضات 
ب  سراسری در  نقطهفرهنگیان  دویست  از  مال  رااعت  ،خیابان  درکشور    ییش  ضات 
بهیارانسراسری  ت  ا اعتراض  ،باختگان و  کارگران  اعتراضات    ،پرستاران  سریالی 
ان  راعتراضات کارگ  ،پیمانکاران افسارگسیختهبرابردر کشور  گوناگوننقاط    یهاشهرداری

نگاران    ،فوالد روزنامه  اعتراضات  و  کاران    ، وکالی مستقل   ،خبرنگاران مستقل  ومعدن 
جنگی معلوالن  عظیم  بدو  ،خیل  روستائیان  میلیونی  وانبوه  زمین  ی  توده  ،آب  ن 

و خانمانان  بی  نشینان،    میلیونی  پ  حاشیه  در  شمار  رانبوه  زحمتکش  خطه    کولبران 
  بلوچستان   خطه مرزی سیستان و  سوخت بران زحمتکش در  و  مرزی کردستان پهناور

  دارد که بسیار برآن می  نیروهای انقالبی را  یهمهه  ک  ها حرکت اعتراضی دیگرده  ...و
 بندی کشورمان، خود را برای سنگر  یجدیدهشرایطی که مردم رن  درگذشته    از  ترجدی

  گام بردارند  ،ضرورت اتحادو با درک  درراستای نزدیکی به هم  ند،  کنجدیدی آماده می 
پ تراضاتاعاین    یهمهنقیصه    صلیا  ینقطه   به  و یعنی  پایان    ،صفوف  اکندگیر، 

 و یگانه گردند. بخشند 

و میداندر    گرمطالبهمبارزان    یبرهمه  و  خیابان  خیل وسیع    که  مبرهن است  آشکار 
نیروی    ای نیست که هر مبارزه   جای کار پیش برده شد،که تا این   ۰۰۱۴اعتراضات سال  

غلبه بر    برایبرآن باشد که    و  نماید تعریف  آن  ، خود را یگانه نیروی  انیبخیا  گرمطالبه
مانع دشواری و  موجود  حکومت،  های  تنهاییتراشی  به  از،  خود  نیاز  و   بی    همراهی 

 ! موفق شودبرای رسیدن به اهدافش  همصدایی با دیگران

دیروز،   امروز مطالبه   یهمه  همچون  را    حورمنیروهای  تاریخی  واقعیت  این  باید 
کنشگردر اگر  زندانند.  در  ما  فعاالن  اگر  خیابانییابند:  احضار  ان    اگر ،  شوندمی ما 

اجتماعی  همسان نیروهای  برای سطوح مختلف  و  خواست مشترکیسازی    اگر   است 
  معیشت زندگی، سبد  گرانی  ونقطه به نقطه  نرخ تورم    یپایه  برمزد  تباال بردن دس  امر

برسرکار  بازگشت  شغلی،  امنیت  اخراجیدشواری  و خواست ،  کارگران  اساسی    های 
همه و  یمشترک  ب  مزد  جامعه حقوق  است  و  هشتاد  یگیران  ما  میلیونی  لذا    ،پنج 



همه به  همهاین    یپاسخگویی  یا  این  مطالبات  جداجدا    هایدردی  هرگز  مشترک، 
این همهنمی   ماندر به  یابی  و دست  رزم مشترک،   ،مشترک  اتمطالب  یشود!    بدون 

 ! ممکن نیست

مه ماه  رواول  فرصتی ،  کارگران،  همبستگی  می زجهانی  که  باست  توان    توان  تمام 
تا نیاز   کوشید  این  و   و  به  طلبانه  فریاد  ضرورت  مردمتوده  یوحدت  عمل    در   ،های 

گر در دل مطالبه بزرگ    یکه ما خانوادهمهم این است   مروز. اداد  خور   اجتماعی پاسخ در
مطالباتی به  ،جنبش  نقشه  تنها  و  نکردهخود    یطرح  طلبی  اکتفا  انحصار  پیشه   و 

به   تا  نکنیم. زیادی  اتحاد عمل   و   تالشمیزان    حد  به کف  بیاندیشیم و  هاینگاه  مان 
رها  یمبارزه  را  کشورمان  و  مردم  نسپاریم  نسازیم  غیب  دست  به  را  عبارتی  هب  ؛آن 
را فراموش نکنیموظیفه    ، معلم شاغل وغیر استخدامی  ،زنان و مردان بازنشسته  .مان 
بهیار  پرستار نویسنده  ،کارگر  ،و  و  نگار  و    کودک    ،روزنامه  فروش    ،خیابانیکار  دست 

  واحدی هم صدا شوند و صف مشترک و مستقل خود را از   یهمه و همه در پیکره و
 همین امروز سازمان دهند. 

و در  آزادی  را  نمی   دموکراسی  هدیه  مردم  به  دنیا  جای  تجربه کنندهیچ  تمام    ی. 
و  قان تا  التتحوالبات  امروز  بشری  دمک  به  تحقق  برای  که  است  داده  و نشان    راسی 

 و مبارزه کرد!    باید جنگید ،یابی به آندست

جنگ،  همه  باید   این  مطالبهی ن  یجنگ  آز  وگر  روهای  برای ادهمردم  که  باشد  ای 
ودست و  استقرار  یابی  یابی    دمکراسی  وراه  آزادی  مردم  به  حاکمیت    ، مردم   رب   حق 

را به    انت ازما بهترقدر   تمامیت   دارند و   باور را  آنان    یمبارزه   ،یافته و متشکل  سازمان
و انگاشته  باید    ؛باشند  نداشته  باور  هیچ  برعکس  هر بلکه  سازش بدون   کاری، سطح 

داشتنو برای    ،به غیب  چشم  و  بندند  فرو  های  دستگاه  یدرهم شکستن همهچشم 
.  به اتحاد عمل و یگانگی نیروی خویش باور پیدا کنند  سالمیسرکوب نظام جمهوری ا

که دمکر  تردید  نباید را داشت  آن  آفتابی  روز  نیست که طی یک  الهی    اسی موهبتی 
گذارند کننده  ب  و  برسینی  هدیه  و   ، ما  زمینی  امری  برای   بلکه  و  است  یافتنی  دست 

و باید  وصول  آن  و  با  تحقق  آزادی  جنگید  دشمنان  جنگ    دمکراسی  این  وبه 
یصر و  قبه  نه  و    بست  دل  ی،آسمانبه نیروی    نه  ،های توخالینباید به وعده.  باورداشت

باور  به  نه   و  ؛داشتخطیب  بیاندیشیم  خویش  رهایی  به  خود  راه .  برخیزیم  باید 
در ما  مشترک  و  رستگاری  عمیقی   همگرایی  مبارزه پیوند  دل  در  که  حول    یست  ما 



به خواسته تعریف می های مشترک دستیابی  را  بایدهمهکند.  مان خود  ما  بر  خود    ی 
و   یکوره بردمیم  ب   هم  گرم  گرما  را  قدرت    از  .کوبیمآهن  تمام  با  و  امروز  همین 
 !یکی شویم ،مانمتحد

 

 :یادداشت کارگری هفته 

 (دومبخش ) !بشتابیم ۱۴۰۱ به استقبال اول ماه مه

 جواهری لنگرودی امیر

 
 !در راه است ۱۴۰۱ ول ماه مه سالا

توان به   ی از آن ماست. باید با همه  ی کهروز   ؛در راه استامسال  اول ماه مه    *پیشتر آوردم:  
. همبستگی بین المللی کارگران است  استقبالش شتافت. یازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز

کشیدن کار  از  دست  همه  ؛روز  آمیز  اعتراض  تظاهرات  زحمتکشان    ی روز  و  جهان  کارگران 
کل   .است و  کارگری  مجامع  بین  در  سال  های  روزسال  این  برسرتعطیلی  همچنان  درایران 

 کارگزاران حاکمیت ، بحث و گفتگو ست و نتیجه کارش همچنان پا درهوا است. 

، بلکه روزی است کارگران جهانی  کشیده رنج و مشقت  وز نه تنها روز بزرگداشت نیروی  راین  
طلبانه اعتراض حق  رسا،  با صدای  کار،  جهانی  اردوی  از  عظیم  بخش  این  به    ی که  را  خود 



ها به ، علیه حق کشینشانخود و هم پیمانا   ی رسانند و در صفوف فشرده گوش جهانیان می
 .آیندخیابان می

، برادری پیروزی و استقرار برابری   ی ، روز اتحاد پرشور و مهر آمیزی است که مژده اه مهاول م
می  انسانیت  و جهانیان  به  های دهدرا  گروهبندی  همه  عمل  اتحاد  و  وفاق  به  همچنان  و 

 و پ رصالبتی  کارنامه بزرگی  وتا به هم گرایند    دست می یازدنیروی کار و زحمت درپیکار وکار
 ! برابر چرخه سرمایه را به حرکت درآورندازقدرت خود در 

مهماصلی و  مهترین  ماه  اول  پیام  طبقاتی    ،ترین  همبستگی  کارگر،  جهانی  های  روز  الیه 
، زبانی به عنوان یک  از تعلقات جنسیتی، مذهبی و قومی  نظر  ، صرفانکارگر   ی توده گوناگون  

روز،    .استواحد    ی طبقه این  دردر  ها  رودررویی  این  در  سطح جهمه  کار  نیروی  بین  هان، 
،مبارزه بین طبقاتاستثمارزده و استثمارگر، بین طبقات محکوم و حاکم درمدارج برابر سرمایه

است و همه این نیروها و شبه عوامل آنها ، تالش دارند خیابان     گوناگون تکامل اجتماعی
 ها را به اشتغال خود درآورند! 

ازعواملدرایران   کا  پیشمخرب    یکی  جنبش  کشوروی  شبه رگری  تشکیالت  وجود  رما، 
به عنوان   ازباالوکنترل شده ،هاسالاین  همه  که طی    است  «خانه کارگر»امنیتی    فاشیستی و

 متن   همواره بر  امنیتی،  عنوان تشکل شبه کارگری وه  ، برگری درون جنبش کا  حاکمیتکارگزار
کارگری، کارگران،برابر خوا   در  سرکوب حق تشکل مستقل  این جماعت   .ایستاده است  ست 

  ( کذایی  این خانهالعمر  مادامکل    )دبیراش علیرضا محجوب  «ی با بازوی تبلیغاتیخانه کارگر»
گسترده  خبری  اهرم  بکارگیری  و  با  ایلنا  صادقی  خبرگزاری  اتحادیه) حسن  ی رئیس 

نخود  (کارگری   ی پیشکسوتان جامعه  ی  خودخوانده  قوای مستقل    شوندمیآشی    هر  که  تا 
  را بهم بزنند.وسیع کارگران  ی ر همگرایی و همبستگی توده و امکارگران 

نرفته کارگری ، همین جماعت  یادمان  دوره خانه  پایان  از  که پس  این  به مجرد  دولت   ی ها 
در پیمایی  راه  برگزاری  امکان  نژاد،  به    روز  احمدی  با حمله  آوردند،  به دست  را  مه  ماه  اول 

نژادپ شعارهای  طرح  و  افغانستانی  کارگران  کارگران  صفوف  بین  انداختنرستانه،  . دشکاف 
ه  شکستن  درهم  گذاشتن  نمایش  به  یعنی  امر  این  مثابه  انجام  به  کار،  نیروی  مبستگی 

مگان شاهدش بودیم و این نیروی شبه کارگری در اول ماه مه بود که ه   ی ترین وظیفهاصلی
 م! منتشر ساختی این نمایش ضد انسانی، انتقادات سخت خود را در برابر ما همان موقع

سال مه  ی آستانه  در  و  ۱۴۰۱  برای  ماه  اردیبهشت(  اول  کارگر  )یازدهم  همین    ،روزجهانی 
بالماسکه تدارک  دستور  کارگر  ی هفته  ی جماعت  در  دادندخود    کار  را  آمده    .قرار  خبرها  در 



هماهنگی  »است:   ستاد  جلسه  نخستین  اسفندماه(  سوم  و  )بیست  دوشنبه  روز  صبح 
تشکل  کار   بزرگداشت هفته مرکزیت  باحضوراعضای  کاروکارگر  روزنامه  اجتماعات  در سالن  گر 

همین نشست علیرضا  د« دربه ریاست علیرضا محجوب برگزار ش  جمهوری اسالمیخانه کارگر
بسیار اهمیت دارد که در جلسات ستاد و همچنین در مرحله    »...  د:فرمای محجوب افاضه می

وت شود تا مشارکت پررنگ و موثری داشته و حضور  های کارگری دعبرگزاری، از همه تشکل
  *«یابند

این است   اساسی  دبیرپرسش  عبارت »کل    مراد  ازاز  کارگری دعوت    باید  های  همه تشکل 
تشکلچ  شود« کدام  و  مدنظراست  هایست  تشک،  سراغ  آیا  شورای  ل؟  مستقل  های 

نما و  کانونیند فرهنگیان  صنفی  گان  وهای  و  فرهنگیان  شرکت  سندیکای   ،احدسندیکای 
های  های بازنشستگان، نهادتشکل  رشمار، کمیته پیگری، پکمیته هماهنگی  ،نیشکرهفت تپه
زنان بهیاران    ،متشکل  و  دیگرانپرستاران  اس  و...  روی  که  پای هم  خود  عمل  تقالل 

را،ندفشارمی آنان  و  رفت  خود  خواند  رس  برای  ددار  درتیر  یا  همان د  ایشان؟  روی  بر  رب 
میجامعهدر  نیروها  خودی  غیر  وخودی    ی پاشنه کارگری  حقوق    ی طبقه؟  چرخدی  و  مزد 

شقوق به  را  جامعه  خواسته    یبگیران  کنخود  می  تقسیم  و  و  نامگزاری  مورد تشکلد  های 
اسالمی  واقعدر  اننظرش  شوراهای  انجمنعوامل  اسالمی  ،  حراستکارگران  های   و 
 ها و در تمام این سال  دستهاین دارو.  تشکالتی که ربطی به کارگران ومنافع آنها ندارند.است
حفظ دفتر و دستک »خانه   و  منفعت خود  جز  ه نشان داد  دیدیم  ۱۴۰۰  ه درسیمای سالآنچ

مطالبهدرشت  ریزو  خوارانجیر  و  کارگر« نیروی  هیچ  به  جامعهآن،  کارگری گر  از   ی  اعم 
وفرهنگیان،زنان،بازنشستگان کمیته،پرستاران  و  سندیکایی  اقدافعالین  موجود های  م 

 د. نگرجامعه نمیدر

افک تفرقه  و  تراشی  مانع  موازات  خانهنیبه  کارگری های  و ی  تحرکات  شدت  پی  در  ها، 
گذشته،  مطالبه سال  در  فرهنگیان  امنیتگری  سپاه( دستگاه  اطالعات  و  اطالعات  )وزارت   ی 
 و  دسازمی  خاموش...  و  تطمیع  یا  و  تهدید  با  ،بازجویی  اتاق  در  و  احضار  را  فرهنگی  فعالین

صادق،  با  که  خواهندمی  هاآن  از  همینطور و  مستقل  فعاالن  از  ک  مقابله  دیگر  مانع  رده، 
و مطالبه فرهنگیان شوندگری جامعهبرگزاری تجمعات  فعالین    .ی  از  اندکی  تعداد  متاسفانه 

های اجتماعی مجازی فعاالن  ها و شبکهسابق فرهنگی نیز تن به این توطئه داده و در گروه 
چهره فر  تخریب  در  میهنگی، سعی  موجه  مطالبههای  که  رسانده  جایی  به  را  کار  و  ی  کنند 

می جا  روی  تند  نیز  را  قوانین  و...  اجرای  ترتیب  زنند    جلوی  دودستگی  این  ایجاد  بابدین 
این مجموعه از همان    کنند.سد می  راتقل فرهنگیان و راه پیشروی آنان  مس  جنبشپیشروی  



پوسی های  تاکتیک  نبرده دست  جایی  به  راه  امروز  به  تا  که  است  حکومت  نمای  نخ  و  ده 
  است!

نیروهای امنیتی نیز اشاره شد.    ی کارگرهای زرد و موازی خانهتشکلنقش  ی  که درباره چنان
را    ،هادر تشکلنفوذ    با   تدارک  یک سو  از  د، نهدف دار  دوها  ایند،  برنپیش میخط خود 

به   های  هماهنگی تشکلشورای  »  برابر  دررا    «فرهنگیان   سندیکای »تشکیالت زردی موسوم 
با علم کردن امثال »سعید ترابیان«ها و    همان کاری که پیشتر  بینند؛می  «فرهنگیانصنفی  

وابسته  و  زرد  سندیکای  آن ساخت  نام  جعل  با  واحد  علیه شندیکای  میرزایی«ها  »حسین 
و  با پیش انداختن    سوی دیگر   زو ا  ؛هیچ غلطی نتوانستند بکنندخواستند کنند اما در عمل  

استانداری   ی را به عهده انجام آن  نظیر آنچه در گیالن  ،صنفی  های کانون  انتخاباتدخالت در  
فرهنگیان   کهد  درصددن  اند،گذاشته تشکیالت  مترقی  نیروهای  از  را  عمل  ابتکار  و  استقالل 

  .گرفته و در کنترل خود درآورند

شنای آن همچون آکارگر و سازمانگران نام    ی گیان و طبقهفرهنبه همین راحتی  توان  نمیاما  
زاده » قاسم  باو  «رودسری   عزیز  بار  دیگر  را  و  ...  مهره   توطئه  گماشته  نام  خود  ی  کنار ها 

راه یافتن به درون نیروی   « وباید با نام »شورای فرهنگیانبرعکس  .  گذاشته یا کمرنگ کنند
گیالن،   در  مسئول  و  آگاه  فرهنگیان  شکو  عظیم  به  آنان  درون  به  زدن  نقب  شان تسبا 

 کشانید! 

یازدهم و دوازدهم اردیبهشت فرصت الزم  کارگران و نیروی وسیع معلمان طی دو روز    ی توده 
اشکال فریفتگانی که به  به فعالیت    آمدن،  خیابان   به  و  شدن  یکی  با   یابند کهمیضروری    و

های کارگران و ر صفوف متشکل الیهد  وشده    تطمیع  احیانا    و  تهدیدها  توسط امنیتیمختلف  
ی  . مخرج مشترک همههند، پایان د کنند  افکنی  تفرقه  و  تراشی  مانعمعلمان در سراسر کشور  

رف خودی که یاد شد، هیچ  امص  جز«  خانه کارگری »ساز ادعاهای تا حال طرح شده و هزینه
هیچ   برای  نداردنمنفعتی  ایران  جامعه  کارگری  بافت  متشکل  کارکرد   افشای   برای و    یروی 

امنیتی آن که تنها ایجاد تفرقه در صفوف متشکل کارگران و معلمان طی روزهای یازدهم و 
  باید با قدرت به میدان آمد. ،معنا می یابد،دوازدهم اردیبهشت

بحث  شده حاصل  طرح  اینهای  جغرافیای  ست:ا  ام  تمامیت  مادرسطح  امروزجامعه 
شکوفایی دربرابر کلیت نظام،درمتن شکاف    کشور،بابرآمد برزگ ونسبتا سراسری درحال

ازیکطرف و وخامت همه جانبه اوضاع اقتصادی از طرف    -درونی باالیی ها  اجتماعی 
مطالباتی   های  جنبش  پیشروی  برای  مناسبی  زمینه  مجموعه  این  است.  دیگرمواجه 



های گذشته مطالبات بی پاسخ مانده از سال وگذراز  موجود  دروضعیت  فراهم می آورد.
حقوق  و  ۱۴۰۰  سال تا   مزدو  طبقه  کلیت  موجودیت  در  کرونایی  شرایط  دشواری 

  مقطع روز  سال جدید، خاصه در در بگیردرتمامیت سیاست های تاکنونی بوجود آورده،
کارگر  روزمعلم،  جهانی  و  مه(  ماه  مطالباتیجنبش)اول    ، بهیاران   ،پرستاران  ،زنان  های 
و،  بازنشستگان همه  ،کارگران  معلمان  میعنی  با    درهمسوئی  ،بگیرانوحقوق  زدی 
تاریخی  می   یکدیگر  هماهنگ  و  چشمگیر  و  متحدانه  عمل  و  اعتراضات رسالت  توانند 

و هم  با  پیوند  در  را  مستقلها  تشکل  منظم  ارتباط  در  خود  خود،  ی    حول   صنفی 
ازمانند    مشترک  هایخواست   و  مطالبات  ترینایپایه ،    اعتصاب  و  تشکل  حق   دفاع 

آزاد به مزد  حداقل  و  رایگان  تحصیل  وعمومی      ندرما  وتجمعات  نقطه  تورم  برپایه 
و  ی اندوخته  گیری  بازپس   و  سازی   همسان  و  بندی   رتبه   تا  فقر،  خط  باالی  نقطه 
ذخیرههاصندوق  صندوق  و  اجتماعی  تامین  به    و   فرهنگیان  یی  بخشیدن  پایان 

بازداشت  و   گرفته و پی  ...و  دتی و سیاسی  یعق  زندانیان  یهمه  آزادی  ها واحضارها 
تواقدرتمند خواهند    تمکین   به  را   شانکارفرماهای  و   دولت  و   حکومتنست  تر 
تا بتوان   دست زدای  همین امروز به تبلیغات گسترده  باید از   !وادارند  شانهایخواسته

  گر نیروهای مطالبه عظیم    اکثریت  مستقل  صف  همبستگی  این روزها را به همراهی و 
و عقب    پیشروید هم آمد، بازو در بازوی هم نمود و برای  ، گردر میدان ماند   ،جامعه

  .ریمگذابنمایش ه کف خیابان ب در مان رای قدرت نشینی ننمودن، همه

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