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اولين اول ماه مه بعد از قيام  ٧٥در تبريز
بمناسبت اول ماه مه
جليل جليلى
مراسم ها ،تجمعات و راهپيمائى هاى اول ماه مه در سال  ،٨٥٣١اولين
اول مه بعد از قيام  ،٣٥بيشک بعنوان يکى از پرشکوه ترين و به ياد
ماندنى ترين حرکات کارگرى تاريخ معاصر در ايران ثبت شده است .يادى
از اول مه  ،٣١و مرورى بر حوادث و اتفاقات مربوط به آن روز ميتواند
کمکى باشد به هرچه باشکوه تر برگزار شدن اين مراسم در سال جارى.
از هفته ها مانده به اول ماه مه سال  ٣١جنب و جوش وسيعى در ميان
فعالين کارگرى در جريان بود۔ در باره شيوه هاى برگزارى مراسم هاى
اول مه آنسال بحث ها و نظرات متفاوتى در ميان رهبران و فعالين
کارگرى وجود داشت .با وجود اينكه تعداد زيادى از كارگران كمونيست
ميدانستند كه در انقالب سرشان كاله رفته و دولت تازه بقدرت رسيده كارى
را ادامه خواهد داد كه حكومت شاه نتوانست به انجام برساند ،توهم به آن
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بار ديگر به اول ماه مه نزديك می شويم و بار ديگر هم چشم كل
جامعه به كارگران و جنبش كارگری است .هر ساله در حول و
حوش اول ماه مه صدها مطلب به مناسبت اين روز به زبانهاي
مختلف و از جمله فارسي نوشته و به بحث گذاشته ميشوند .اکثر
قريب به اتفاق اين مباحث شامل تجزيه و تحليل وضع طبقه کارگر،
فراخوان ،پيام ،و يا برجسته کردن يک يا چند مطالبه جنبش
کارگري ميباشند.
قبول دارم كه اهميت اول ماه مه فقط در وضعيت جامعه ايران و
جدال و كشمكشهای مختص اين جامعه نيست .اول ماه مه ـ
بخصوص در چند سال اخير ـ به اين دليل كه بورژوازی در يك
سطح بسيار وسيعتر و بين المللی در يك بن بست كامل قرار دارد،
حتی مهمتر شده است .نه تنها اين مسئله افق پيش روی جنبش و
رهبران كارگری را وسيعتر می كند كه بايد از اين سيستم و هرگونه
توهم نسبت به اصالح آن عبور كرد ،بلكه يك راه حل راديكال را
طلبيده و فعالين و رهبرانی را جلو آورده كه ديگر آب نبات
دمكراسی و "حقوق بشر" به كتشان نمی رود .همه می دانيم كه
اروپا در چه وضعيت و بلبشوئی قرار دارد.
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آتئيسم و کشور دوستی
حبيب بکتاش
ياد داشت :مطلب زير در پاسخ به دوستی نوشته شده است که
آتئيست است و تالش دارد با علم و منطق به جنگ مذهب برود .اين
دوست ما اطالعات وسيعی در باره فرگشت يا تکامل ،فيزيک ،و
کيهان شناسی دارد و اين اطالعات را بنحو احسن عليه مذهب بکار
ميگيرد .اما در بحثی که از مذهب شروع شد و به ناسيوناليسم
کشيد ،ايشان از در دوست داشتن "کشور خود ،خاک خود ،فرهنگ
خود ،سنت خود" و "احترام به زرتشت" بر آمدند .بنظر ميرسد که
وقتی به نقد و بررسی و تحليل علمی در باره مسائل و موضوعات
مربوط به "خود" رسيد ماشين نقد و بررسی و تحليل علمی اين
دوستمان پنچر شد.
عاشق کشور بودن يعنی چه؟ عاشق چه چيز کشور خودت هستی؟
عشق کوه و کپر و يونجه زار و باتالق و دشت و بيابان؟ اينها که
درهمه کشورها وجود دارند .عاشق مردم کشور خودت هستی؟ مگر
مردم ايران با مردم جاهای ديگر فرق دارند؟ عاشق خط و هنر و
علم و موسيقی کشور خودت هستی؟ مگر کشورهای ديگر اينها را
ندارند؟
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از صفحه 9
كشمكشهای سياسی و
طبقاتی در خاورميانه و
شمال آفريقا حتی حادتر
هستند .جنبش اشغال از قلب
دمكراسی و در دو قدمی
بزرگترين بازار بورس و
صندوق بين الملل پول و غيره در نيويورك شعله كشيد .اول ماه مه
روز همبستگی كارگری و روز اعتراض كارگران به نابرابری
است .اول مه می تواند كل جامعه را بر عليه اين وضعيت به خيابان
بياورد .می تواند كل كارگران را حول مطالبات مشخصی متحد و
همبسته کند .اول ماه مه قرار است و بايد هم ،مبارزات كارگران از
چهار گوشه جهان را به هم متصل و متحد كند .به همين دليل هم ما
فعالين كارگری و كمونيست گوشه ای از اين دنيا كه اسمش ايران
است و به اين دليل كه ايران در چند سال گذشته خود يك بازيگر
اصلی تغيير و انقالب بوده؛ خود يكی از كانونهای اصلی مبارزه
طبقه كارگر بر عليه وضعيت موجود بوده ،بايد در باره اهميت اول
مه در اين گوشه از جهان حرف بزنيم .روی نقاطی كه می تواند كل
كارگران را به ميدان بياورد و كل جامعه را حول اين طبقه متحد
كند بحث و گفتگو كنيم.
***
جدال اجتماعی طبقاتی در ايران هم مثل بسياری از جاهای ديگر
حاد شده است .در يك طرف اين جدال اجتماعی بخش عظيمی از
جامعه است كه نمی خواهد سر به تن اين رژيم باشد .جامعه ای كه
زنش به كانال جديد زنگ می زند و می گويد" :ما آزادی ميخواهيم.
من ميخواهم مثل تو لباس بپوشم؛ نمی خواهم چادر سرم کنم.
ميخواهم موهام رو کوتاه کنم ".كارگرش به همين
تلويزيون می گويد" :بايد خودتان را

باور کنيد .موقعيت حزب کمونيست کارگری اآلن خيلی خوب است.
بايد به مردم فراخوان دهيد .بايد به مردم حکم کنيد که بروند در
تظاهرات روز جهانی کارگر شرکت کنند ".اين جامعه پر است از
رهبران كارگری و اجتماعی و فعالين و معترضينی مثل آن خانم و
آن كارگر! مملوست از كسانی كه می خواهند سر به تن اين رژيم
زن كش ،اين رژيم فقر و فالكت نباشد! خشم جامعه را می توان در
هر صف نانی ديد .در هر تاكسی ای می شود شاهدش بود .در هر
انتظار برای رسيدن اتوبوسی مسخره كردن آخوند جماعت و جوك
كردن رهبران اين رژيم و خدا و پيغمبرشان سرگرمی جامعه شده
است.
در طرف ديگر اين جدال اجتماعی ،رژيم مشتی مزدور و سانديس
خور است كه تنها با زور اسلحه و كهريزك و اوين سر پا مانده
است .رژيمی كه به معنای واقعی كلمه جامعه را به تباهی كشانده
است .نان شب فرزندان انسانهای شريف و زحمتكش اين جامعه را
به گرو گرفته است .رژيمی كه هر سال در حول و حوش اول ماه
مه فعالين كارگری را احضار می كند و از آنها تعهد می گيرد كه
برنامه ای را تدارك نبينند .رژيمی كه دهها فعال كارگری را هم
اكنون در زندان دارد چرا كه روزی به اين وضعيت اعتراضی
كرده اند و در فكر تدارك اول ماه مه بوده اند .رژيمی كه فعال
كارگری را بخاطر شركت در مراسم اول ماه مه در مالء عام شالق
زده است.
جنبش كارگری در اين جامعه بسيار قدرتمند است .جمهوری
اسالمی چهارچشمی مواظب است كه كارگران تشكل خودشان را
درست نكنند .نهادهای مزدور و جاسوسی مثل "شوراهای اسالمی
كار" فقط بخاطر سركوب كارگران درست كرده و در كنار اينها
نهادهای سركوب مستقيم مثل حراست و انجمن اسالمی و نماينده
امام را هم در مراكز و محيط كارگری به جان كارگران انداخته
است .با اين وجود كارگران نگذاشته اند سران اين رژيم حتی يك
روز هم آسوده سر بر بالين بگذارند و با خيالی راحت حكومت كنند.
اعتصاب را شرعا و قانونا حرام كرده اند ،اما جامعه پر است از
اعتصاب و اعتراض كارگری .دخالت در سياست را برای فعالين
كارگری جرم نابخشودنی كردهاند ،اما فعالين كارگری بعنوان
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صاحبان اين جامعه درباره هر مسئله و موضوعی اظهار نظر می
كنند و كارگران و كل جامعه را به دخالت در سياست فرا می
خوانند .واكنش رژيم اسالمی به متشكل شدن و سازماندهی كارگران
كهريزك و اوين است ،اما جنگ و گريزی دائمی حول متشكل شدن
بين اين رژيم و كارگران در جريان است.
اما اقدامات عملی در اين اول مه كه می تواند جنبش كارگری را
قدرتمند به صحنه بياورد ،انگشت گذاشتن بر مطالبات فوری
كارگران است .نه تنها كارگران ،بلكه هر آدم ديگرى  ،جز در
مواقعی كه كامال بر منافع طبقاتی خود آگاهی كامل داشته باشند،
علی العموم بخاطر صرف اسم روزی كه به نام كارگر ثبت شده و
يا با فراخوان عده ای فعال كارگری جمع نمی شوند و دست به
اقداماتی نمی زنند كه برايشان می تواند مخاطراتی را به همراه
داشته باشد .اما وقتی كه تنها راه دفاع از زندگی كردن به خيابان
آمدن و به چالش كشيدن رژيمی باشد كه نان شب فرزندانمان را
گرو گرفته و فقط آينده ای تيره و تار جلويمان گذاشته است ،انگشت
گذاشتن بر مطالباتی كه "نه" مستقيم به اين وضعيت باشد ،بهترين
شانسمان است .امسال انگشت گذاشتن بر تحميل حداقل دستمزد
چندين بار زير خط فقر است .انگشت گذاشتن بر بيكاری ٥٣
درصدی است .شورايعالی كار حتی با توافق  ٢٩درصد كسانی كه

در نظرسنجی تلويزيون كانال يك جمهوری اسالمی شركت كرده
بودند كه حداقل دستمزد با حداقل به اندازه تورم رسمی افزايش بيابد
و نمايندگان رنگارنگ كارفرمايان و رژيم اسالمی هم تأييد كردند
كه دستمزد كارگران بايد حداقل  ٩ميليون تومان باشد ،حداقل
دستمزد را حتی به  ٩٣٢هزار تومان هم نرساند .پادوهای رژيم در
ميان كارگران تصديق كرده اند كه به دنبال تحميل اين فقر به
كارگران جامعه شاهد تنشهايی خواهد بود .نماينده خامنه ای در دو
ماه آخر سال گذشته دو بار تأكيد كرد كه" :چالشها و تحريمهای
پيش روی ملت ايران وجود دارد ،ولی آن گونه نيست که آنچه را با
خون به دست آورديم برای نان از دست دهيم و مردم بايد آماده
تحمل رنجها باشند" .يعنی ما به فكر شكم گرسنه هيچ كارگری
نيستيم .و مسئوليت پيدا كردن راه حلی برای عبور از اين موقعيت
را تمام بر دوش خود كارگران می گذارد .اول ماه مه می تواند و
بايد كارگران را حول اعتراض به تحميل فقر و عدم پذيرش
مسئوليت در قبال اين جامعه از جانب جمهوری اسالمی متحد كند و
به ميدان بياورد .اول ماه مه امسال ايران بسيار مهم است چرا كه
می تواند جرقه ای باشد برای به ميدان آمدن كل جامعه برای تعيين
تكليف با رژيم فقر و فالكت و جهل اسالمی .جامعه واقعا آبستن
تحوالت بزرگی است .رهبران و فعالين كارگری اين موقعيت را
درك می كنند ،اما آيا می توانند متحدانه و با مسئوليت به استقبال آن
بروند!؟ نبايد فرصت را از دست داد***.
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من عاشق دوچيز هستم؛
انسانها و طبيعت .همه جای
دنيا کشور من است و همه
انسانها هم کشور و هم
وطن و هم نژاد و هم
فرهنگ و هم سرنوشت من هستند .بلحاظ علم بيولوژی تنها يک
نژاد انسان وجود دارد .نه تنها اين ،بلکه نژاد چيمپانزه ها بسيار
نزديک به نژاد انسان است .نه تنها اين ،بلکه ما با حلقه هايی به
تمام موجودات زنده ديگر متصل هستيم .کل جهان برای زيستن ما و
ساختن يک دنيای آزاد و برابر برای همه انسانهاست .طبيعت بخشی
از ماست و ما بخشی از طبيعت هستيم .يونجه زار و دشت و بيابان
و آب و خاک برای انسانهايی که در چين و کوبا و آمريکا و
فلسطين و اسرائيل زندگی ميکنند بهمان اندازه زيبا و دوست داشتنی
هستند که در ايران.
صريح بگويم که اين عاشق کشور خود بودن با علم و منطق جور
در نمی آيد .همانطورکه علم و منطق به ما نشان ميدهد که مذهب
چرک و کثافت وخرافه هست (تمام مذاهب :اسالم و مسيحيت و
يهوديت و زرتشتی و بودائيسم و هندوئيسم و  ،)...همانطورهم به ما
نشان ميدهد که انسانها تنها يک نژاد دارند ،که انسانها در تمام دنيا
هم سرنوشت هستند ،که فرهنگ و سنت و پرچم و مرز و سرود
ملی و قهرمانان و  ...ساختگی هستند و بايد نقد شوند ،که دنيا يک
دهکده کوچک است ،و بخصوص اينکه ناسيوناليسم از هر نوعش،
چه ملی و چه قومی – چه ناسيوناليسم فارس و چه ناسيوناليسم کرد
و آذری و عرب و بلوچ ،چه ناسيوناليسم غالب و حاکم و چه
نايسوناليسم مغلوب و محکوم ،اگر بيشتر از مذهب خطرناک و سم
و ارتجاعی و چرکين نباشد کمتر نيست.
اگر ما افکار و عقايد و تحليها و طرز فکرها و شيوه های برخورد
و نگرش خود را واقعا بر علم و منطق بنا نهيم ،ناگزير به اين نتيجه
خواهيم رسيد که تمام مرزها و پرچمها و تاريخها و "کشور خود" و
"فرهنگ خود" و "سنت خود" و  ...بخودی خود دارای ارزش و
تقدس نيستند .همه اينها در طول تاريخ دائما در حال تغيير و تحول
بوده اند ،و بعد از اين هم تغيير خواهند کرد.
علم زيست شناسی به ما ميگويد که تنها يک نژاد انسانی هست و
يک زمين برای تمام انسانها .علم و منطق تقسيم انسانهای هم نژاد و
هم سرنوشت به افراد و گروههای منتسب به اين نژاد و آن کشور و

فالن مذهب و بهمان سکت را امری خرافی و چرند و ضد انسان
ارزيابی ميکند .علم و منطق دشمن تئوريک مذهب و ناسيوناليسم در
هر شکل و با هر نام آن است.
هم مذهب و هم ناسيوناليسم ساخته و پرداخته طبقات حاکم هستند تا
ذهن توده های زحمتکش و کارکن جامعه را با اين خرافات تخدير
کنند ،وارونگی و ستمگر بودن نظم حاکم را بنام مذهب خود و قوم
خود و ملت خود توجيح کنند و قابل تحمل سازند ،انسانها را بنام
ايرانی و افغانی و آمريکای و اسرائيلی و فلسطينی ،ترک و کرد و
فارس و عرب تقسيم کنند و در نتيجه نيروی مقاومت و مبارزه آنها
را تحليل دهند ،جيب زحمتکشان و سفره کودکان را خالی کنند ،و به
استثمار و سلطه و حکومت خود ادامه دهند.
من مشکلی با دوست داشتن خاک و مزرعه و دشت و بيابان و محل
تولد ندارم .آرزويم اين است که يک بار ديگر در جاده ها و ماسه
ها و دشت و بيابان محل تولدم قدم بزنم .چشمه و خاک و شن و
ماسه و بو و رنگ و افق و انسانهای آنجا با خاطره های من عجين
گشته اند و بخشی از زندگی من هستند .من عليه اين نوع دوست
داشتن نيستم .دوست داشتن خاک و محل تولد و محل زيست زمانی
ارتجاعی و عقب مانده و ضد علم و ضد انسانی ميشود که به
ناسيوناليسم گره ميخورد ،به کشور من و خاک من و وطن من و
ميهن من و مرز من و پرچم من و فرهنگ من و  ...گره ميخورد.
اين خطر ناک است.
ما بعنوان انسانهای آتئيست و کسانی که متد و شيوه بررسی و نقد
علمی پديده ها را دنبال ميکنيم منطقى نميدانيم كه خرافه ناسيوناليسم
را باد بزنيم ،و مثل مردم ناآگاه از عشق به وطن و ميهن و کشور و
فرهنگ و پرچم و "پيامبر" خود صحبت کنيم .هر كس ميتواند بگويد
كه كشور محل تولدش ،مثال ايران را دوست دارد ،ولى بايد اين را
هم در نظر داشته باشد كه ايران تافته جدا بافته اى از ساير كشورها
و مناطق دنيا نيست۔ بهتر است كه آدم مرز خود را با ناسيوناليستها
و شاه پرستان و غيره روشن و متمايز كند۔
در يک فضای سياسی و اجتماعی که کلمات ميتوانند معانی مختلف
بدهند ،ما بايد معنی مشخص خود را به مخاطب خود برسانيم .بايد
اول انسان دوستی و جهان دوستی خود را بيان کنيم ،عليه
ناسيوناليسم بايستيم ،و بعد از عشقمان به محل تولد و آب و خاک و
کوه و کپر و کشور و غيره صحبت کنيم .علم زبانش غامض و دو
پهلو نيست .علم زبانش صريح و روشن است .نمی شود زبان علم
را چرخاند و از آن دوست داشتن "وطن و کشور و مرز و پرچم و
خاک و نياکان و تاريخ "خودی" بيرون کشيد.
زبان علم روشن و صريح است :يک نژاد  -يک زمين .يک انسان
 -يک جهان ***

ﺍﮔﺮ می خوﺍهید ﺟﻤﻌﯿﺘی ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ بصوﺭت ﺍﻧفﻌﺎلی ﻧگﺎه دﺍﺭیﺪ ،بﺎیﺪ بﺎ چوب بﺎالی سﺭ ﺁﻧﻬﺎ بﺎشید و همیﻧطوﺭ مدﺍوم برﺭ سرﺭ
ﺁﻧﻬﺎ بزﻧید و حوﺍس ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ به ﺟﺎیی دیگﺭ پﺭت ﮐﻧید .یﮑی ﺍز ﺭﺍه هﺎی ﺍﻧﺟﺎم ﺍین ﮐﺎﺭ ﺍین ﺍست ﮐه به ﺁﻧﻬﺎ خدﺍیی بﺭﺍی پﺭستیدن بدهید.
ﻧﻮﺍم چﺎمﺴﮑی
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اولين اول ماه مه ...
از صفحه ٩
دولت در ميان بخشى از
رهبران كارگرى موج ميزد۔
در چنين اوضاع و احولى بود
كه كارگران خود را براى
برگزارى مراسمهاى اول مه آماده ميكردند.
اين اولين تجربه برگزارى مراسم اول مه بشکل علنى براى نسل
آنروز کارگران ايران بود .مراسمهاى اول مه تا قبل از سال ٣١
عمدتا در محافل و جمع هاى محدود کارگران ،و عمدتا بشکل مخفى
و دور از کنترل و دسترس پليس امنيتى حکومت پهلوى برگزار شده
بودند .کسى از رهبران جوان کارگرى در آن دوره تجربه اى از
برگزارى مراسم هاى علنى ،پرشکوه و ده ها و صدها هزار نفرى
نداشت .رهبران و فعالين کارگرى با شرايطى کامال جديد روبرو
بودندـ بهار  ٣١اولين بهارى بود که از ديکتاتورى  ٣٣ساله پهلوى
در آن خبرى نبود .دولتى سر کار بود به اسم دولت موقت ،که هنوز
نتوانسته بود اوضاع را تحت کنترل خود درآورد .حکومت اسالمى،
اگر چه حمالتش را بر عليه کارگران شروع کرده بود ولى هنوز
نتوانسته بود انقالب را كامال سركوب كند و توقعات كارگران را
پائين بياورد .کارگران كه در بر اندازى حكومت شاه و سلطنت
پهلوى نقش مهمى بازى كرده بودند انتظار داشتند که زندگى بهتر و
آزادترى داشته باشند .انتظار داشتند كه در اول مه آنسال مراسم
هاى پرشکوه ،کامال مستقل از دخالت دولت و بدون ترس از حمالت
پليسى برگزار کنند.
با نزديکتر شدن اول مه زمزمه هاى دخالت دولت و برگزارى
مراسم هاى دولتى شنيده شد .وقتى که تدارکات براى برگزارى
مراسم اول مه در تبريز شروع شد معلوم بود که دو گروه براى اين
مراسم دست بکار بودند .از يکطرف کارگران کمونيست ،که نفوذ

وسيع و قدرتمندى در ميان کارگران داشتند ،تالش داشتند که
مراسمى کامال مستقل از دولت و مستقل از دخالت سازمانهاى
اسالمى برگزار کنند .و از طرف ديگر عوامل دولتى و ديگر
سازمانهاى اسالمى از جمله سازمان مجاهدين خلق ،در تالش بودند
که مراسم اول مه را به يک مراسم دولتى و اسالمى تبديل کنند.
هرچه به اول ماه مه نزديکتر ميشديم سمپاشى هاى عوامل دولتى و
فعالين سازمان مجاهدين خلق عليه کمونيستها و تهديد کارگران
کمونيست بيشتر بگوش ميرسيد .انتظار عمومى بر اين بود که
مراسم باشکوهى در باغ شمال ،استاديوم ورزشى شهر ،برگزار
خواهد شد .عوامل دولتى و سازمان مجاهدين خلق ،که در آنروزها
کامال از دولت موقت دفاع ميکرد ،هنوز مکان ديگرى را براى
مراسم اول مه اعالم نکرده بودند .تنها چند روز مانده به اول مه بود
که اعالم شد اسالمى ها مراسم اول مه را در دانشگاه برگزار
خواهند کرد و دكتر سروش سخنران اين مراسم خواهد بود.
از اولين ساعات روز اول مه کارگران کارخانه هاى مختلف تبريز،
از جمله ماشين سازى ،تراکتورسازى ،ليفت تراک سازى ،کبريت
سازى ،سيمان سازى ،کوکاکوال و  . . .در پارک گلستان و
خيابانهاى اطراف اين پارک تجمع کردند .از پرچم هاى سرخ رنگ
داراى آرم هاى داس و چکش ،و از وجود شعار هاى متنوع
کارگرى از جمله "آزادى تشکل ،آزادى بيان ،آزادى اعتصاب"،
"حقوق برابر براى کارگران زن و مرد"" ،پرداخت بيمه بيکارى
براى همه بيکاران"" ،زنده باد اول مه روز همبستگى جهانى
کارگران" که بر پالکاردها نوشته شده بودند آشکار بود که دست
اندر کاران و رهبران مراسم هاى اول مه کارگران کمونيست بودند.
اسالمى ها و طرفداران حكومت اسالمى در اقليت بودند .صفوف
هزاران نفرى کارگران با سر دادن شعارهايى چون "ياشاسين 1
مى" (زنده باد اول ماه مه)" ،کارگرلرين حقى وئريلسين" (حقوق
کارگران بايد پرداخت شود)" ،نان ،مسکن ،آزادى"  . . .و با بر
افراشتن پرچمهاى قرمز رنگ و پالكاردهائى كه بر روى آنها
شعارهائى چون "كارگران جهان متحد شويد" ،چاره رنجبران اتحاد
و تشكل است" از باغ گلستان به مقصد باغ شمال ،استاديوم
ورزشى ،به حرکت در آمد .مسير راه پيمايى چنين تعيين شده بود

ادامه در صفحه
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از صفحه 6

كه صفوف كارگران بعد از خارج شدن از پارك گلستان از طريق
خيابان پهلوى بطرف ميدان ساعت و از آنجا از طريق خيابان
شاپور شمالى بطرف باغ شمال ،يعنى ميدن ورزشى شهر تبريز راه
پيمائى خواهند كرد و در آنجا مراسم سخنرانى اجرا خواهد شد.
ولى صفوف کارگران در ميدان ساعت با جمعيتى از حزب الهى
هاى چماق بدست روبرو شد که در ابتداى ورود به خيابان شاپور
شمالى صف بسته بودند و از ورود كارگران به اين خيابان
جلوگيرى ميکردند .آنها مسير خيابان پهلوى بطرف دانشگاه را باز
گذاشته بودند و مدام از کارگران ميخواستند که بطرف دانشگاه
بروند .اعتراضات سازماندهندگان مراسم اول مى و نمايندگان
كارگران بر عليه اين قلدرى آشكار اسالمى ها و عوامل دولتى به
جائى نرسيد۔ صفوف كارگران دو شقه شد .بخشى از آنها بطرف
دانشگاه رفتند و بخشى ديگر همچنان به رفتن به باغ شمال پافشارى
كردند۔ بتدريج بر تعداد کارگرانى که همچنان ميخواستند بطرف باغ
شمال بروند افزوده تر شد .کارگران توانستند صف حزب الهى ها
را در هم شکنند و مسير خود را بطرف باغ شمال باز کنند .در اين
موقع حزب الهى ها با سر دادن شعار "مسلمان دانشگاه ،کمونيست
باغ شمال" به کارگران حمله کردند و پالکاردهاى آنها را در هم
شکستندـ با وجود اين تعداد زيادى از كارگران با جنگ و گريز راه
خود را بطرف باغ شمال ادامه دادند.
حزب الهى هايى که در ميدان ساعت جمع شده بودند ترکيبى بودند
از دانشجويان مسلمان طرفدار خط امام ،فعالين سازمان مجاهدين
خلق و دانشجويان طرفدار اين سازمان ،تعدادى از کارگران وابسته
به انجمن هاى اسالمى و عده اى از لمپن هاى شهر تبريز .در
ميدان ساعت تا مدتها اين دو شعار بگوش ميرسيد" :کارگر ،کارگر
متحد" و "مسلمان دانشگاه ،کمونيست باغ شمال" .تعداد زيادى از
کارگران از طريق کوچه پس کوچه ها خود را به باغ شمال رسانده
و تجمع نسبتا بزرگى را در آنجا بوجود آوردند .ولى حزب الهى ها
به تجمع کارگران در باغ شمال نيز حمله کرده و بلندگو ها را در
هم شکستند و مراسم كارگران را بر هم زدند .و بدين ترتيب اولين
اول مى بعد از قيام به يك صحنه جنگ و دعوا بين كارگران و
عوامل دولتى در خيابانهاى تبريز تبديل شد.
تجربه اولين اول مى بعد از قيام بار ديگر به كارگران يادآور شد
كه:
 _٨رهائى كارگران ،نه به دست ديگران ،بلكه به دست خود
كارگران ممكن است.
 _٩رهائى كارگران بدون بدست گرفتن قدرت سياسى ممكن نيست.
 _٥كسب قدرت سياسى از طرف طبقه كارگر بدون متحد شدن و
متشكل شدن كارگران حول يك پرچم واحد امكان پذير نيست.
 _۴كسب قدرت سياسى با گرد آمدن و متحد شدن رهبران و
پيشروان جنبش كارگرى در يك حزب كمونيست كارگرى ممكن
خواهد شد***.

گرامی باد اول ماه مه
روز جهانی کارگر
مصاحبه با فراز آزادی درباره يارانه ها...

از صفحه

1

اعتراضات ،بيش از پيش به ضرورت مبببارزه آگباهبانبه و سبازمبان
يافته پی برده اند .به اعتقاد من قرار گرفتن رهبران عملی و فعبالبيبن
عرصه های مختلف مبارزات اجتماعی در سازماندهی ايبن عبرصبه
از مبارزه مردم يعنی جنبش نپرداختن قبضها تاثيرات مهمی در ايبن
مبارزه خواهند داشت .در دور اول ايبن عبمبل در سبطبح مبحبدودی
صورت گرفت ولی اينبار فعالين بيشتری پا به ميدان خواهند گذاشبت
و موثرتر عمل خواهند کرد .بنابراين راه مقابله با اين سبيباسبت ضبد
انسانی رژيم تنها و تنها مبارزه هدفمند ،آگاهانه و سازمان يافته مردم
است که رژيم را وادار به عقب نشينی کند .ما در سبالبهبای گبذشبتبه
ديديم که رژيم در مقابل مبارزه مردم در سبطبوحبی دسبت ببه عبقبب
نشينی زد که همين عقب نشيبنبی هبا بباعبث شبکبسبت رژيبم در ايبن
سياست اقتصادی گرديد .البته بايد گفت که رژيم امبروز در شبرايبط
بدتری نسبت به گذشته قدم به اين عرصه گذاشته اسبت و مبببارزات
کارگری و اجتماعی در ابعاد گسترده تری و از نظر کبيبفبی نبيبز ببا
کيفيت تری نسبت ببه گبذشبتبه در حبال انبجبام اسبت کبه نبمبونبه آن
اعتراضات عليه سطح دستمزدهای اعالم شده است که از همان هفته
آخر سال گذشته شروع گرديده است***.
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نشريه سهند در چند شماره آينده مصاحبه هايى را با برخى از فعالين کميته آذربايجان در زمينه هاى مختلف درج خواهد کرد.

مصاحبه اين شماره در رابطه با مسئله يارانه ها می باشد که فراز آزادى به دو سئوال در اين رابطه پاسخ ميدهد.
سﻬﻧد :به نظر شما حذف يارانه ها و پرداخت يارانه نبقبدی در دور
اول اين طرح اقتصادی ،با چه عبکبس البعبمبلبی از طبرف مبردم و
کارگران ايران مواجه شد و مبارزه مردم بر عليه اين سبيباسبت در
چه سطحی و چگونه بوده است؟
ف ﺁ :مردم با شروع اجرای اول اين طرح از طرف دولت احبمبدی
نژاد و افزايش چندين برابری قيمتهای آب ،برق و گاز و تلفن و همه
اقالم کاالها ،شروع به اعتبراض کبردنبد .اشبکبال اعبتبراض خبيبلبی
متفاوت و در سطوح مختلفی صورت ميگرفت ولی بارزترين شبکبل
اين اعتراض و مبارزه ،عدم پرداخت قبوض آب ،برق و گباز و در
مواردی تلفن بود .در اين رابطه حزب کبمبونبيبسبت کبارگبری ايبران

طی بيانيه و اطالعيه هائی اهميت عدم پرداخت قببوض را مبطبرح
کرد .اين بيانيه و اطالعيه ها که از طريق کانال جديد و نشبريبات و
در قالب پخش اعالميه به اطالع مردم ميرسيد ،تاثبيبرات زيبادی در
شکل گيری اين نوع مبارزه داشت .در ايران جمع هائی از فبعبالبيبن
کارگری ،جوانان و زنان ،پيشرو اين حرکت بودند .اطالعبيبه هبائبی
هم از طرف بخشی از فعالين و با عنوان "جمعيت دفاع از مبعبيبشبت
و زندگی" در رابطه با عدم پرداخت قبوض داده شد .ايبن اطبالعبيبه
ها که در سه مرحله و با تاريخهای مختلف رو به جبامبعبه داده شبد،
در سطح دهها هزار در ببيبش از  11شبهبر ببزر و کبوچبک از
غرب و شمال غرب و شمال و جنوب و مرکز ايران تکثير و پخبش
گرديد .مردم با توجه به فضای اعتراضی استقبال خوبی کردند و ببه
اعتقاد من در سطح ميليونی در ايبن مبببارزه مشبارکبت داشبتبنبد .ببه
عنوان مثال در استان اصفهان عدم پرداخت قبوض به حدی به رژيم
فشار آورد که در شهرهای شاهين شهر ،فبوالد شبهبر و نبجبف آبباد
مسئولين اداره آب و برق و گباز از عبدم پبرداخبت قبببوض در حبد
 % 06و باالتر صحبت کردند .در اين رابطه طبيعی ببود کبه رژيبم
از اعالم آمارهای دقيقی که نشاندهنده مشارکت مردم در اين مببارزه
است ،ممانعت بعمل آورد و اعالم مسئولين برخی شهرها در رسبانبه
ها مواردی بوده که از دستشان در رفته بود .بدليل فشارهای امنيبتبی
رژيم ،آمارهای دقيقی نميتوان در اين رابطه ارائه داد ولی ببا تبوجبه
به شکست دولت احمدی نژاد در اجرای سياست هدفمندی يارانه هبا،
ميشود دريافت که يکی از علل شکست اين سياست مقابله و مبببارزه
مردم در سطحی گسترده تر وبا نپراداختن قبوض بوده است.
سﻬﻧد :به نظر شما راه مقابله با اين سياست ،از همين شروع اجرای
مرحله دوم و يا بهتر بگوئيم يورش جديد رژيم به سطح مبعبيبشبت و
زندگی مردم چيست ؟
ف ﺁ :اکثريت مردم ،در شرايط کنونی ايران  ،با توجه به فشارهای
زياد اقتصادی که با افزايش بی سابقه قيمتها از هبمبيبن شبروع سبال
جديدعيان شده است ،عمال با يک زندگی جهنمی مواجبه هسبتبنبد کبه
عمق آن بيشتر هم خواهد شد .مردم راهی جبز مبببارزه و دفباع از
حداقل های زندگی خودشان ندارند .بخش قابل توجهبی از مبردم در
حال حاضر مجبورند که از خط بقا زندگبی شبان دفباع کبنبنبد .ايبن
بخش به درجه ای باالتر ،چاره ای جبز مبببارزه نبدارد .ببرخبی از
عوامل رژيم صحبت ازشورش گرسنگان ميکنند که دقيقا همين نکته
مهمی که گفتم را تاييد ميکند .مردم اينبار نيز به مببارزه خبود ادامبه
خواهند داد و زمينه های شکل گيری مبارزه سازمبانبيبافبتبه ببيبش از
پيش محتمل است .مبارزه مردم از درون خود فبعبالبيبنبی را ببيبرون
ميدهد و خواهد داد که اين فعالين نقش مهمی در شکل دهی آگباهبانبه
و سازمانيافته مبارزات ،ايفا خواهند کرد .مبردم و کبارگبران ببرای
دفاع از سطح معيشت و زندگی شان اينبار در سطحی گسترده تر به
ميبدان مبببارزه قبدم خبواهبنبد گبذاشبت .فبعبالبيبن و رهبببران عبمبلبی

ادامه در صفحه
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سال اول  -شماره هشتم

منتخبی از نظرات بينندگان
تهيه و نتظيم :فراز آزادى
* بيننده ای از تهران" :من به عنوان يک معلول ميخواهم از آقای روحانی
کليد دار سوال کنم که آقای روحانی چه شد؟ چه شد درست شدن وضعيت
معلولين؟ يادتان رفت چه گفتيد؟ شما هم مثل احمدی نژاد که مردم را 8
سال گول زد و وعده داد ،عمل خواهيد کرد؟ او که مردم را به خاک سياه
نشاند! واالن نوبت شماست! مهار تورم چه شد؟ دادگاه اختالس کنندگان
چه شد؟ مگر قرار نبود که چند نفر از آنها را اعدام کنيد؟ کجا رفت
بررسی اموال سران دزد نظام؟ اختالس تامين اجتماعی ،اختالس مسکن
مهر و وزارت نفت چه شد؟ اين رهبر که از اجاره خانه خبر نداره ،از
گرانی خبر نداره ،چرا نشسته آنجا از خودش حرفهای عجيب و غريب
درمی آورد! کدام اقتصاد مقاومتی؟ به يک معلول چهل هزار تومان يارانه
ميدهيد! مردم را بدبخت کرديد! ميگوييد پول نفت را از هندوستان گرفتيد،
پول اين مردم را خرج سپاه و آخوندها و طلبه ها و سوريه ميکنيد! کمک
ميکنيد به کشورهای ديگر برای دخالت در آن کشورها! جوانها همه معتاد
شدند ،زنها و دخترها به تن فروشی کشيده شدند! آخر اين چه بدبختی است
که سر مردم آورديد؟ اميدوارم که با همت همه ريشه تان کنده شود!"
* بيننده ای ديگر" :من ميخواستم بگويم که مردم کردستان! مردم
آذربايجان! مردم ايران! دست بدست هم بدهيد ،تنها راه نجات ما انداختن
رژيم ضد زن ،ضد کودک!
اين رژيم دزد ،جالد ،آدمکش و قاتل است! اين ِ
تنها سوسياليسم است که بشر و انسانها را ميتواند از بدبختی ،فقر ،دزدی و
فحشا نجات بدهد! نه کردستان ،نه ترکمن صحرا ،نه مليت! فقط برابری
انسانها است که ميتواند ما را به يک زندگی وآرامش و سعادت و
خوشبختی و آزادی کامل برساند .و اين فقط در سوسياليسم است .هيچ راه
ديگری وجود ندارد! ما بايد دست بدست هم بدهيم و اين رژيم فاشيست
آدمکش را به زير بکشيم .مر بر تماميت رژيم جمهوری اسالمی
فاشيست! زنده باد سوسياليسم! زنده باد شما!"

بشکلی يارانه ها را قطع کنند! معلوم نيست که اينها چه برنامه ای دارند؟
لعنت بر اينها! معلوم نيست که اين آخوندها چه غلطی ميکنند؟ باور کنيد
من خودم  ٥نفر عائله دارم ،اصال يک تومان هم درآمد ندارم ،از ته دل
ميگم که اميدوارم اينها ريشه شان کنده شود و از بين بروند! مردم را بر
سر همين ثبت نام برای يارانه ها سر کار گذاشته اند و از هر راهی استفاده
ميکنند برای پر کردن جيبهای خودشان! از برنامه خوب شما ،از کانال
جديد هم تشکر ميکنم ،ما اميدمان شما هستيد!"
* بيننده ای از فارس" :آقای ابراهيمی اخيرا يک آخوندی اينجا آمده و گفته
که برطبق آيه شريفه قرآن ،هر کسی که يارانه نگيرد ،به بهشت ميرود!
من ميخواهم بگويم که اينها به قدری فاشيست و کثيف هستند که چطور
يارانه را را ربط ميدهند به قرآن ،اين مالها آنقدر کثيف هستند که برای
ندادن يارانه آيه نازل ميکنند! تا کی بايد ملت ايران اين شرايط را تحمل
کنند؟ تا روز جهانی کارگر زياد نمانده ،بايد در اين روز همه دسته جمعی
اعتراض کنيم ،در اين روز ما بايد گور اينها را بکنيم! تا کی بايد ظلم را
تحمل کنيم؟ روز جهانی کارگر اگر در سطح گسترده ای اعتراض کنيم،
ميتوانيم مزدوران رژيم را به زباله دان تاريخ بسپاريم! ٥٩سال است که
ظلم ميکنند ،گرانی روز به روز مردم را اذيت ميکند ،نان دانه ای ٥٣٣
تومان ،کارگر با  ٩٣٣هزار تومان چطور ميتواند زندگی کند؟ آقای حسن
روحانی به اين فکر کرده؟ بايد گور اينها را کند! بايد اينها گورشان را گم
کنند ،هر روز بدبختی و مکافات!  ٥٣سال است که دارند دروغ ميگويند و
ظلم ميکنند و اهانت ميکنند و تجاوز ميکنند! تا کی بايد ظلم و ستم بکشيم!
کافی است ديگر! خيلی ممنون".
* بيننده ای از اردبيل" :آقای ابراهيمی واقعا وضعيت اين ملت خيلی اسفبار
است ،مردم حتی پول نان را هم ديگر نميتوانند بپردازند! يارانه را هم
ميخواهند قطع کنند ،مانند سبد کاال که فقط به کارمندها دادند و به کارگرها
ندادند! اين ملت االن نان دانه ای  ٥٣٣يا  ٠٣٣تومان را نميتواند بخرد،
 ٥٣٣تومان بشود چکار ميتوان کرد؟ من تعجب ميکنم که شما چطور از
تلويزيون خبر خودکشی ها را نمی گوييد؟ باور کنيد اينجا يک پيرمرد
هفتاد ساله ای که زنش از او خواسته بود برود نان بخرد ،رفته و در باغ
خود کشی کرده است! نانوا خودش ميگفت؛ که پيرمرد دو سه بار آمد
نانوائی که نان بخرد و ميخواست چيزی بگويد ،نتوانسته و گفته که کار
دارم! يک ساعت بعد رفتند ديدند که در باغ ،خودش را حلق آويز کرده!
باور کنيد عين حقيقت است! ملت واقعا وضعشان خراب است ،افتضاح
است!" ***

* بيننده ای از آذربايجان" :در اين مملکت هر چی کله سفيد (منظور آخوند
های عمامه سفيد) است ،مال و تمامن دزد هستند! همگی دزدند! مردم در
تبريز ،ميانه ،اردبيل ،مشکين شهر ،سراب ،بستان آباد بايد به خيابان ها
بريزند و شورش کنند ،انقالب کنند تا بتوان کاری کرد! اعصاب مردم بهم
ريخته است! مردم گرفتارند ،اينها به قدری اعدام کرده اند که نگو! لعنت
بر اينها! خيلی ممنون هستم از شما که مردم را آگاه ميکنيد! مر بر خامنه
ای!"

با نشریه سهند

* بيننده ای از اردبيل" :اينها ميخواهند پرداخت يارانه را قطع کنند و برای
اين منظور گفته اند که مردم فقط  ٢روز وقت دارند که ثبت نام کنند! مگر
ميشود ٥٥ميليون نفر در  ٢روز ثبت نام کنند؟ اينها فقط بهانه است که

همکارى کنید!
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