اول ماه مه ،روز تجلی مطالبات کارگران

چهار شنبه  ۳ارديبهشت  ۹۳۱۱برابر با  ۲۲آوريل ۲۲۲۲

رهانندۀ برتری در کار نیست،
نه آسمان ،نه قیص ،نه خطیب.
خود به رهايی خويش برخیزيم ،ای تولید گران!
رستگاری مشترک را بر پا داريم!
تا راهزن ،آنچه را که ربوده رها کند،
تا روح از بند رهايی يابد،
خود به کوره خويش بر دمیم
و آهن را گرما گرم بکوبیم!
نبرد نهائیست اين.
به هم گرد آئیم
و فردا «بین الملل »
طريق بشری خواهد شد.
سرود انترناسیونال ،ترجمۀ احمد شاملو

اول ماه مه سال  ۹۳۱۱در دورۀ بحران کرونايی ،تعطیلی و قرنطینۀ اجباری بخشهای
زيادی ازکارگران ،معلمان ،بازنشستگان ،دانشجويان و ديگر گروههای رنج و کار جامعه
در راه است .نخستین روزماه مه ،روز ماست ،ازآن ماست .بايد با همۀ توان برای طرح
خواستههای بی پاسخ مانده به استقبالش رفت .اول ماه مه ،روز همبستگی بین المللی
کارگران است.

اين روز نه تنها روز بزرگداشت کار پررنج کارگران جهان ،بلکه روزی است که بخش
عظیمی از اردوی کار ،با صدای رسا ،اعتراض حق طلبانۀ خود را به گوش جهانیان
میرساند و مطالبات خويش را در شرايط سخت کرونايی رسانهای خواهند نمود!
اول ماه مه ،روز اتحاد پرشور و مهرآمیزی است که مژدۀ پیروزی و استقرار برابری،
برادری و عدالت اجتماعی را به جهانیان میدهد! اصلیترين و مهمترين پیام روز جهانی
کارگر ،همبستگی طبقاتی تودۀ کارگر ،صرفنظر از تعلقات جنسیتی ،مذهبی و قومی ـ
زبانی به عنوان يک طبقۀ واحد میباشد.
يکی از مشکالت جنبش کارگری کشور ما ،تشکیالت شبه فاشیستی خانۀ کارگر اسالمی
است که به عنوان کارگزار حاکمیت در درون جنبش کارگری ،با شوراهای اسالمی و
جعلیاش ،با سرکوب حق تشکل مستقل ،دست به تخريب هم میزند.
امسال هم مثل سالهای گذشته خانۀ کارگر برنامۀ بالماسکۀ هفتۀ کارگر را اعالم کررده اسرت
که مجموعهای از مراسم گوناگون است از تاريخ جمعه پنجم ترا يرازدهم ارديبهشرت در نقراط
مختلف کشور که شعار جهش تولید ادعايی خامنهای را مبنای کار خود قرار میدهد.
در جدول منتشر شده ،سازمانهای مجری طررح يرک هفترهای را بررای نمرايش هررروزه بره
شرح زير معرفی می نمايد:
جمعه پنجم اردیبهشت ـ دارالقرآن خانۀ کارگر
شنبه ششم اردیبهشت ـ کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی
یکشنبه هفتم اریبهشت ـ اتحادیۀ کارگران قراردادی و پیمانی
دوشنبه هشتم اردیهشت ـ اتحادیۀ زنان کارگر
سه شنبه نهم اردیبهشت ـ اتحادیۀ پیشکسوتان جامعۀ کارگران
چهارشنبه دهم اردیبهشت ـ اتحادیهها و کانونهای کارگری
پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ـ خانۀ کارگر
مشخص رۀ هم رۀ برنامررههررای خان رۀ کررارگریهررا اينسررت کرره روزجهررانی کررارگر را از هرنررو
اعتراض به بی عدالتی و نمايش همبستگی و همگرايی درونی اردوی کار و هر نو طررح
مستقل مطالبات کارگران درون کشورخالی نمايند .از منظرر سرردمداران خانرۀ کرارگر روز
جهانی کارگر بايد به مجموعهای از مراسرم بری روح و فرمايشری تبرديل و نارضرايتی عمیرق
کررارگران برره صررورت کنترررل شررده در چهررارچوب سیاسررتهررای خانرره کررارگر برراقی بمانرد .در
نتیجه شعارهايی سطحی و ماليم مطرح کرده تا بتوانند نقشی را که خانۀ کارگر برای مهرار
جنبش کارگری و قربانی کردن آن ،پیش پای برنامههای همره جنراح حکومرت برازی مریکنرد
را به همین جناحها نشان داده باشد ترا از ايرن طريرق بودجره و امکانرات در اختیرار عرواملش
قرار بگیرد.
کررارگران يررک صرردا میگوينررد :هفترۀ کررارگر ترروی سرررتان بخررورد ،همرران روزمرران را برره مررا
وابگذاريد ،فعرانن مرا را بره بهانرۀ «امنیرت ملری» ،تجمر مرا را «غیرر قرانونی»« ،امنیتری»،

اعررالم نکنیررد .زنرردان و احکررام سررنگین و وقیقررههای میلیرراردی صررادر نکنیررد ،هفتررۀ کررارگر
اسالمی تان را نخواستیم!
روز جهرانی کرارگر را هفترۀ کرارگر نامیرردن ،بریش از هرر چیررزی لروث کررردن و بره انحرررا
بردن مطالبات کارگران و بی ارزش ساختن و غیر اصلی شرمردن تراريخ و نشران ايرن روز
در ايران و جهان است.
نگاهی به طرح و برنامه و مجريان برنامهها نشان میدهد که نقشۀ راهنمای شما چیست؟
در جمهوری اسالمی چنرد بالماسرکه هرر سراله توسرط دولرت و عوامرل آن رونمرايی میشرود.
نخسین آن در اسفند ماه از ماکرت شرورای عرالی کرار برر سرر تعیرین نرر دسرتمزد در هیکرل
وجودی " سه جانبه گرايی " کذايی که همان يک جانبه گرايی است  ،رونمايی مری کننرد کره
امسررال برردلیل شرررايط کرونررايی برره فررروردين مرراه کشررانده شررد؛ و ديگررر بالماسررکۀ کررذايی هفترۀ
کارگر است که طرح و نقشهاش از خورجین دارودسرتۀ علیرضرا محجروب و حسرن صرادقی
بیرون کشیده می شود و بدون تغییر چند و چون آن ،تنها تاريخهايش برهروز شرده و در ايلنرا
و ساير بوقهای خودشان باد زده میشود.
برنامههايی نظیر تجلیل از کارگران و کارفرماهای نمونه ،مسابقات قرآنی ،تجديرد میثراق برا
آرمانهای امام و مصاديقی از اين نو  ،اهدای ماسک به کرارگرن کارگاههرای کوچرک و...
نشسرتهررای مشرترک بررا کارفرمايران و ...کرره برر هی يررک نرام برنامرهای کرارگری نمرری ترروان
گذاشررت .تعیررین روزهررای پررنج تررا يررازده ارديبهشرت برره نررام هفترۀ کررارگر برره جررای روزجهرانی
کارگر ازطر خانۀ کرارگریهرا برا هرد از برین برردن تاريخچرۀ واقعری مبرارزاتی جنربش
کارگری در ذهنیت کرارگران جروان و قلرب هويرت اول مراه مره اسرت .همچنرین عوامرل خانرۀ
کارگر با اين کار می خواهند هفتۀ معلم را نیرز کمرنر کننرد ترا در شررايطی کره نارضرايتی
معلمان از دستمزدهای زير خط فقر و رودرويی با سیاست خصوصی کرردن امرر آمروزش،
ادامره سرررکوب ،بازداشرت و در زنرردان براقی مانرردن فعرالین صررنفی هرر روزه رو برره افررزايش
اسررت و فعررانن آن در زنرردان و تبعیررد بسررر مرریبرنررد ،مرران برجسررته شرردن ايررن مطالبررات و
پیوندهای مبرارزاتی میران زنران  ،معلمران و کرارگران  ،بازنشسرتگان  ،دانشرجويان و ديگرر
فعانن اجتماعی شوند.
واقعیرت ايررن اسررت کرره جنرربش مسررتقل کررارگری و نیروهرای ايررن جنرربش نمرری تواننررد نسرربت برره
برنامههای خانه کارگر و بالماسکهای که هر سال بررای منحرر کرردن مطالبرات و اهردا
جنبش کارگری راه میاندازد ،بی تفاوت باشند.
در برابرر انر نمرین مبذر ،ت ذلر هی و فعریین متررذک گریرمر م ذواننرد برنیمرا ااردا و
عم ر دررود را ارائررو و مذارردا در برابررر هررر ذامن ر و ذارن ر گررو دینررا گرریرمر دت ر اندر
گیر ات ت مکیوم گنند.

