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 ثريا شهابي
    

چند روز به انتخابات عمومی در      
بريتانيا باقی نمانده است و هنوز نـه 

و نـه هـيـچـيـک از "  دستگاه سنجش افکار عمومی" 
احزاب پارلمانی، تصوير روشنی از دولت آتی برآمده از 

روشن است کـه هـيـچـيـک از .  اين انتخابات ندارند
احزاب پارلمانی به تنهايی قادر نـخـواهـنـد بـود کـه 
حداقلی از رای کافی برای تشکيل دولـت را کسـب 

يارگيری و گوشه بازی بين احزاب در تقـسـيـم .  کنند
کرسی های پارلمان آينده و دادن تصويری از احتمـال 
شکل دادن به ائتالف هايی بين اين احـزاب و لـگـد 
کردن پای يکديگر در اين راستا، همه و همه پاسخـی 

ايـن آشـفـتـگـی در .  به صف درهم ريخته آنها است
صفوف احزاب پارلمانی، انعکاس واقعيات پايه ای تری 

صف درهم ريخـتـه .  در ساختار اقتصادی بريتانيا است
و سراسيمه احزاب سنتی پارلمانی بريتانيا، انـعـکـاس  
واقعيت بن بست اقتصادی و ناتوانی هـر دولـتـی در 

 .نشان دادن راه برون رفت از آن، است
مـيـلـيـارد  ۲۰۰رکود اقتصادی، کسری بودجـه      

درصد توليد ناخالص داخـلـی  ۷۸پوندی دولت، يعنی 
از يک طرف، و نتايج سيـاسـی )  درآمد ساليانه کشور( 

بحران بدهی در  ايتاليا و اسپانيا و ايرلند و بـه ويـژه 
يونان از طرف ديگر، از همين امروز بـرفـراز سـر هـر 
ترکيب حکومتی که پس از اين انتخابات بـر کـرسـی 

 . قدرت بنشيند، سنگينی ميکند
تالش کارشناسان و خبرگـان سـيـاسـی احـزاب      

پارلمانی برای پنهان کردن دورنمای ورشـکـسـتـگـی 
کامل دولت آينده بريتانيا و تالطمات سياسی منتج از 
آن، با دادن وعده های پوچ و بی پايه در مورد کاهـش 
اين کسری بودجه و توانايی آنها برای تغيير روندی که 
در مقابل است، قادر نيست توجه و اعـتـمـاد حـتـی 
نزديک ترين و ايدئولوژيک ترين دوستان خودشان را 

 ٣صفحه . ...                                      جلب کند

 انتخابات بريتانيا
 معضل ورشكستگي دولت

!کارگران جهان متحد شويد 	

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

اش " اعتـدال" بورژوازی ايران و دولت      
. اول مه امسال را هم از سـر گـذرانـدنـد

روزی که ميتوانست بيان عميق اعتـراض 
طبقه کارگر ايران به بی حقوقی خـود و 

روزی کـه .  اکثريت محرومان جامعه باشد
ميتوانست گواه ژرفترين انزجاز و اعتراض 
کارگری يک طبقه چند ده مـيـلـيـونـی 
جامعه ايران به دولتی بـاشـد کـه جـز 
بندگی، تحقير و بی حقوقـی مـطـلـق و 
استبداد عريان عليه صاحبان واقـعـی آن 
جامعه وظيفه ای ديگر بعهـده نـداشـتـه 

 . است
 ٨٠  –  ٧٠روزی که يـک جـامـعـه      

ميليونی ميتوانست از کانال روز کارگر و 
توسط صدای بلند و آهنگ عظـيـم ايـن 
طبقه در ايران، عمق نفـرت از بـردگـی 
مزدی و زندگی جهنمـی، اعـتـراض بـه 
تلنبار شدن هر روزه ثروت سرمايه داران 
و دولتشان را در مقابل فقر و بی حقوقـی 

روزی .  رو به افزايش در جامعه، را ببيـنـد
که همه شهرها، همه کوچه و خيـابـانـهـا 
ميتوانست رنگ اعتراض سـراسـري يـک 
طبقه را بخود بگيرد و اميد و احـتـرام را 

 . به کل جامعه بازگرداند
اما با همه تالشهايي کـه فـعـالـيـن      

کارگری و رهبران و سخـنـگـويـان ايـن 
طبقه بخرج دادند، اين اتفاق امکان بـروز 

جشن، همبستگی و اتحاد طبـقـه .  نيافت
کارگر ايران در اول مه امسـال، بـه زيـر 
چکمه هاي پليس، زندان و مراسـمـهـای 
دستگاهي و فرمايشی پـادوهـای دولـت 

اول مـه امسـال تـوسـط .  روحانی رفت
تبليغات کر کننده طـبـقـه حـاکـم، در 

 .کورسوی خود باقی ماند
اگر بشود ويژگي اصلي سال گذشتـه،      

را در يـک  ١٣٩٤تـا  ١٣٩٣از اول مه 
جمله خالصـه کـرد، آن خصـوصـيـت، 
اعتراض طبقه کارگر و محرومان جامـعـه 
به سهم شان از زندگی و به بی عدالـتـی، 

شقاوت و لجام گسيختگی طبقه سرمايـه 
سالی که از مـجـلـس شـورای .  دار بود

اسالمی تا بيت رهبری، از استانداری ها و 
فرمانداری ها تا وزارت کار و مراکز کـار، 
شاهد اعتراض هر روزه و هـر سـاعـتـه 

سالـی کـه .  بخشهايی از طبقه کارگر بود
بزرگترين و درخشـان تـريـن تـحـرک 
کارگران معدن بافق را با خود داشـت و 
سالی که معلمان وسيـعـتـريـن تـحـرک 
سراسری خود را با مطالبات بر حق خـود 
در دل اختناق دولت روحانی در مـقـابـل 

 ٢صفحه .  ...           جامعه قرار دادند

 !اول مه ي كه از سر گذشت
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ی     ت ت   ٢ حک
 ...اول مه 

 
اول مه امسال هر چـه بـود      

نتوانست ظرفی برای بيان سطـح 
توقع و انتظار و اعـتـراض ايـن 
طبقه در مبارزه و تـالش يـک 

 . سال گذشته آن باشد
دولت روحانی اين نمـايـنـده      

راست عريان و بـی "  خوش خيم" 
توهم سرمايه، با همه الس زدن 
های روباه صفت خود، با ناله هـا 
و گريه هـاي ريـاکـارانـه بـرای 
کارگران و محرومان، با علـم بـه 
کينه و نفرت از خود و دولت اش 
در ميان اين طـبـقـه، تـحـمـل 
کوچکترين تجمـع کـارگـری و 

حـتـی .  جشن کارگری را نـکـرد
مراسم کذايی خود را نيز مجبـور 
شد، با کنترل کامل جـمـعـيـت 

راه .  کرايه ای  سـپـری کـنـد
 ٨٦ديگری نداشت و تجربه سال 

جناب رفسنجانی و ندبه و زاری 
را "  عـزيـز" او  از دست  کارگران 

 .در حافظه داشت
اين روز مثل هـمـيـشـه بـا      

بسيـج هـمـه نـيـروهـای ضـد 
کارگری، پليس امنيتـی و ضـد 

و با دستـگـيـری هـر ...  شورش 
فعال کارگری که نگران بودند در 
اول مه منشـا جـمـع کـردن و 
جشن گرفتن روز کارگر بـاشـد، 

دستگـيـری امـثـال .  پيش رفت
محمود صالحی، ابراهيم مـددی، 
داود رضويی، عثمان اسماعيـلـی 

اقدامی پيشـگـيـرانـه بـرای ...  و 
ترساندن ديگران  و مـمـانـعـت 

 . کردن هر تحرک کارگری بود
جمهوری اسالمی در کـنـار      

همه اقدامات پليسی و امنيتی و 
تهديد و ارعاب عليـه فـعـالـيـن 
کارگری، يک جمعيت کرايه ای 

 ٧٤٠را با امکانات خود از جمله 
اتوبوس برای گسيل دادنشآن از 
شهرهای مختلف به تهران و بـه 
. مراسم خانه کارگر را پيش بـرد

صحنه از قبل برای نـورچشـمـان 
دولت، برای پادوهای خانه کارگر 
. در لباس اول مه آماده شده بـود

کـه "  کارگـری" شعارها و بانرهای 
وسيعا برای اين روز و برای خفـه 

کردن و کور کـردن هـر آنـچـه 
بويی از تـحـرک و خـواسـت و 
مطالبه واقعی است را آمـاده و 
رنگ خود را با تمام توان به ايـن 

تا جايی که هـيـچ .  جمعيت زدند
تک صدای ديگری که به مـذاق 
دولت و خانه کارگـر و طـبـقـه 
سرمايه دار خوش نيايد، در ايـن 

 . جمعيت نمايان نشود
      
اول مه را از "  اعتدال" دولت      

سر گذارند، اما طبقه کارگر ايران 
داستان کالشی و حـقـه بـازی 
حقيرانه اين دولت و کل دستگاه 
تحميق و خرافه آنـهـا از خـانـه 
کارگر تا شورای اسالمی و کانون 
عالی انجمن صنفی را فرا مـوش 

بورژوازی ايـران بـا .  نخواهد کرد
دولت روحانی و همه دولـتـهـای 
قبلی خود، صدای پـای طـبـقـه 
کارگر ايران را، صدای پای کارگر 
صنعتی را از مـعـدن بـافـق و 
چادرملو تا پـتـروشـيـمـی هـا، 
مــخــابــرات، تــرانســپــورت، 
خودروسـازيـهـا و تـا تـحـرک 
سراسری معلمان را در هـمـيـن 

تـالـشـهـای .  مدت شنيده اسـت
امروز آنها در اول مه و منـع هـر 
تجمع و جشن کارگـری، بـيـان 
هراس و نگرانی آنـهـا از يـکـی 
شدن اين صـدا در اول مـه، و 
نشانه خودآگاهي، بی توهمـي و 
عمق نفرت شان از طبقه مـا در 

 . مقابل سرمايه است
 

 !رفقا
 

اول مـه !  از آنها بايد آموخت     
از سر گذشت اما تالش طـبـقـه 

کارگر عليه بيحقوقی و اجحافات 
به خود، امری روزانه در هر مرکز 

 .  کار و هر محله کارگری است
      
بورژوازی ايران و کل دستگاه      

تحميق اش اگر هـم تـوانسـتـه 
باشد نيروی وسيع و قدرتمند مـا 
را در انتظاري کشنده و بی افـق، 
به وعـده هـای پـوچ بـهـبـود 
اقتصادی و اشـتـغـال و الجـرم 
تضعيف روحيه اتحـاد کـارگـری 
معطل نگه داشته باشد، امـا هـر 
کارگر کمونيست و فعال کارگري 
اين را با گوشت و پوسـت خـود 
احساس و درک کرده کـه بـايـد 

طـبـقـه .  اين دوره را خاتمه داد
کارگر ايران راهی ديـگـر بـرای 
رسيدن به رفاه، سعادت و بـهـود 
در زندگی خـود و فـرزنـدانـش 

هر کارگر آگاهـی ايـن را .  ندارد
برای خود گذاشته است که هـر 
درجه بهبـود اقـتـصـادی بـرای 
سرمايه تنها و تـنـهـا در گـرو 
کاستن از سهم طبقه کـارگـر و 
چوب حراج زدن به دستمزد اين 

 . طبقه است
دوره آتی برای طبقـه مـا و      

بــرای هــمــه رهــبــران و 
کمونيستهای طبقه کارگر، دوره 

سواالت و .  ای تعين کننده است
. وظايف جدی در مقابل مـاسـت

تقويت رفاقت کارگری، تـقـويـت 
اتــحــاد کــارگــری و تــقــويــت 
همبستگی و خودآگاهی صـفـوف 
. کارگران بر دوش همه مـاسـت

جايگاه واالی فعالين و رهـبـران 
کمونيست و عملی در اين اتحاد، 
ايجاد خوشبينی و تعريف لحظـه 
به لحظه موفقيت هـر تـحـرک 

کارگری و اهميت مـبـرم آن از 
آزمون .  هيچ کس پوشيده نيست

. جدی و تاريخی در مقابل ماست
هيچ کورسوي ديگری جز نقـش 
هوشيارانه و متحد کننده شـمـا 

امـيـد و .  در چشم انداز نيـسـت
آينده طبقه کارگر در گرو نقـش 
شما در صف اول هـر مـبـارزه 
کارگری برای رفـاه و آسـايـش 

اين نقش را طبقه کارگر و .  است
کل محرومان جامـعـه از شـمـا 

دخالت متحـدانـه و .  توقع دارند
آگاهانه شما، ميتوانـد بـورژوازی 
ايران و سگهای رام شـده آن را 

ميتواند توازن نابـرابـر .  افسار زند
کنونی را به نفع طبقه کـارگـر و 
محرومان جامعه تغييـر دهـد و 
اين نقش تاريخی از ما بـر مـی 

 . آيد
 

 !رفقا 
 

برای اين کارزار آستين ها را      
باال بزنيم که انسانيت و شـرافـت 
. انسانی ما در بوته آزمايش اسـت

آستينها را باال بزنيم و حاکمـيـن 
را لگام زنيم؛ اين نقش برازنده ما 

 .است
 
 

 زنده باد اتحاد کارگری
 زنده باد انقالب کارگری
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ی    ت ت    ٦١ماره    ٣ حک
 ...انتخابات بريتانيا 

 
شتاب رو به رشـد " مقابله با      

و کـم "  افزايش کسری بـودجـه
کردن نرخ صعود آن، بـه بـيـان 
واقعی عقب انداختن رسـمـيـت 

دادن به ورشکـسـتـگـی دولـت،  
ی " بـهـبـود" و "  رفرم" تمام معنی 

است که احزاب پارلمانی بريتانيـا 
سـايـر .  اين دوره وعده ميدهـنـد

وعده های انتخاباتی، چون خروج 
از اتحاديه اروپا، محـدود کـردن  
ورود خارجيان، ايجاد شـغـل و 
جلوگيری از فشـار اقـتـصـادی 
بيشتر به محرومين و يا کـاهـش 
ماليات ثروتمندان و کم کردن يا 

، و بـه ... حفظ بودجه نظامی و 
موازات آن دامن زدن به ارعـاب 

قـدرت "  خـطـر" هايی در مـورد 
گيری احزاب جدايی طلبی چون 

...  و "  ملی گرای اسکاتلند" حزب 
همه و همه حاشيـه هـايـی بـر 
تالش اين احزاب برای کشـيـدن 
پــرده اســتــتــار بــر بــن بســت 
اقتصادی است که بريتانيا در آن 

 .دست و پا ميزند
همه هفت حزب پـارلـمـانـی      

اين دوره، احزاب مدعی نـجـات 
بريتانيا از بن بست اقتصادی در 
حال تعميق  و گسـتـرش، بـه 
خوبی به ناتوانی خود و رقـبـای 

حـزب .  انتخاباتی خود واقف انـد
محافظه کار و ليبـرال دمـکـرات 
که پنج سال گـذشـتـه سـکـان 
حاکميت را در دست داشـتـنـد، 

حــزب اصــلــی ( حــزب کــارگــر
که با ميکروسـکـوپ )  اپوزيسيون

هم به سختی ميتوان فاصلـه آن 
را از حزب محافظه کار و دولـت 
قبلی نشان داد، حزبی که صفـت 

همانقدر شايستـه آن و "  کارگر" 
" عدالت" رهبرش است که  صفت 

ــان، و  ــده رجــب اردوغ ــرازن ب
همچنين از حزب راست افراطـی 

مـلـی " تا چپ راديکال "  يوکيپ" 
مـلـی گـرای " و "  گرای اسکاتلند

، هـمـه " سـبـزهـا" و حزب "  ولز

بـد " ميدانند که اجرای وعده های
" چـپ" يا "  راست" ، " خوب" يا  "  

آنها  بـرای هـمـوار کـردن راه  
کمترين گشايش اقتصادی، ابـدا 

بـی اعـتـمـادی .  کار ساز نيست
عميق مردم به اين انتخـابـات و 
وقوف به عدم توانايی اين احزاب 
برای ايجاد کمتـريـن گشـايـش 
اقتصادی و بهـبـودی در وضـع 
معيشتی اکثريت محروم جامعـه، 
. از اين واقعيت سرچشمه ميگيرد

همه ميدانند که تشديد بـرنـامـه 
های رياضت اقـتـصـادی، واقـع 
بينانه ترين وعده دولت آتی، بـا 

سياستـی کـه .  هر ترکيبی است
در خال و در سـکـوت جـامـعـه 

 .صورت نخواهد گرفت
واقعيت اين است که امـروز،      

بورژوازی غرب، از بريـتـانـيـا تـا 
فرانسه، از اسپانيا و ايـتـالـيـا تـا 
يونان، تنها و تنها يک مدل رشد 
اقتصادی در مقابـل خـود دارد، 
مدل رشد اقتصادی که در چيـن 

نسـخـه !   و هند و تايوان  اسـت
رشد اقتصادی که تماما متکی به 
بردگی مطلق طبقه کارگر، ارزان 
و مطلقا ساکت و بی حقوق نگـاه 
داشتن،  به بيگـاری و بـردگـی 

آنـچـه .  کشاندن اين طبقه اسـت
که در تحليل نهايی، هيچيک از 
احزاب پارلمانی بريتانيا قادر بـه 
تضمين تحميل چنين شرايـطـی 
. به کارگر بريتانايـی نـيـسـتـنـد

بعالوه حتی قادر بـه تضـمـيـن 
با سايـر "  هارمونيک" حفظ رابطه 

کشورهـای اروپـايـی و حـفـط 
بريتانيـا "  يک پارچگی" وحدت و 
 ! هم نيستند

هر راسيست و خارجی ستـيـزی، 
هر چـپ و راديـکـال طـرفـدار 
محرومينی، کسانی که دو دهـه 
گذشته حکومت اين احـزاب را 
تجربه کرده اند، و جهان را نه از 
پس پرده فريب ميديا و دستگـاه 
مغزشويی آن، که بـا چشـمـان 
خود ديده اند، ميداننـد کـه نـه 
اخراج همه خارجيان، نه خـروج 

از اتحاد اروپا، و نه کـم و زيـاد 
کردن اين و آن مـالـيـات، قـادر 
نخواهد بود بن بست بنيـاديـنـی 
که اقتصاد بريتانيا در آن گرفتـار 

بـی رونـقـی .  است را عالج کنـد
بساط اين دور از انتخابات و بـراه 

" رای ندهيد" افتادن کمپين های 
پـاسـخ  "  رای سفيـد بـدهـيـد" و 

مردم به اين ناتوانی و ايـن بـن 
 . بست است

مردم بريتانيا هيچ کـدام از      
ميداننـد !  اين ها را نمی خواهند

که راه تغـيـيـر اوضـاع از ايـن 
انتخابات و برپايی اين صـنـدوق 

کشـانـدن .  های رای نمی گـذرد
بخشی از آنها به پـای صـنـدوق 
های رای، تنها و تنها با سرمـايـه 
گذاری بر بی آلترناتيوی و دامـن 
زدن به احساس اسـتـيـصـال و 
 .ترس از بدتر شدن اوضاع است

اما تناقضی که در دل ايـن      
شرايط  به مقابل صحـنـه رانـده 
ميشود، بی قدرتی و بی اعتمادی 
مردم و درهم ريختگی صـفـوف 
احزاب پارلمانی و بی آيـنـدگـی 
اقتصادی بريتانيا از يک طرف،  و 

پـديـده دمـکـراسـی "  پيـروزی" 
پارلمانی در فردای انتخابـات، از 

 .طرف ديگر است
آنچه که از دل اين بی افقـی      

و روند مخرب خودنمايی ميکند، 
ــيــروزی دمــکــراســی اســت . پ

دمکراسی نـه بـعـنـوان فـرجـه 
دخالت حکومت شـونـدگـان در 
ساختار سياسی و قـدرت، کـه 
بعنوان گسترده تر کردن دامـنـه 
قدرت سياسی بين نمايـنـدگـان 

بساط .  اقشار مختلف طبقه حاکم
باال هرچه رنگين تر، حـکـومـت 
هرچه ائتالفی تر، و تعداد احزاب 
هرچه بيشتر، دمکراسـی پـيـروز 

مهم نيسـت کـه اکـثـريـت !  تر
واجدين شرايط کمترين تره ای 
برای اين انتخابات خرد نکنند و 
در آن شرکت نکنند، مهم نيست 
فردای اجرای ايـن دمـکـراسـی، 
مردم فقـيـر تـر، مـحـروم تـر، 

سرکوب شده تر و بـی ارده تـر 
بمانند، صندوق های رای بـرپـا 
شده است و کرسی ها تـقـسـيـم 

 ! شده است
امروز بيش از هر زمانی فـاصـلـه 

آزای و "  با  "  دمکراسی پارلمانی" 
در دمـکـراسـی شـورايـی، "  رفاه

فاصله به بالماسکه کشاندن مردم 
به زور دروغ و ارعاب و استيصال 
به پای صـنـدوق هـای رای بـا 
دخالت مستمر و دائم شهروندان 
در قانون گذاری و اجرا در يـک 
سيستم شورايـی، خـودنـمـايـی 

 . ميکند
مردم بريتانيا، هيچ يک از احزاب 
سنتی پارلمانی را نمی خواهند و 
به ساير احزاب امـتـحـان پـس 
نداده اعتمادی برای تغيير سـيـر 

اين از هر روزنه ای .  اوضاع ندارند
 .بيرون ميزند

اقتصاد بريتانيا، همچون اقتـصـاد 
همه کشورها، از شرق تـا غـرب، 
امروز تنها و تنها يک پـاسـخ و 
آلترناتيو رشد اقتصادی همراه بـا 
رفاه و آزادی های سياسی دارد، 
 .و آن اقتصاد سوسياليستی است
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ی    ت ت  ٦١ماره    ٤ حک  

بر اساس اخبار و گزارشـاتـی      
که تا کـنـون مـنـتـشـر شـده، 
کارگران در کشورهای مختلف با 
تظاهراتهای خود، با ميتينگ هـا 
و تجمعات گوناگـون در اقصـی 
نقاط دنيا و در اعتراض به سـهـم 
خود از نعمات مادی در جامـعـه، 

 .به استقبال اول مه رفتند
در آتن، پـايـتـخـت يـونـان      

کارگران در پاسخ به درخـواسـت 
اتــحــاديــه هــای کــارگــری بــا 
راهپيمايی دهها هزار تـن و در 
اعتراض به سـيـاسـت ريـاضـت 
اقتصادی موجود خواهان بهـبـود 
وضع خويش و خدمات اجتماعی 

در اسپانيا شمار شـرکـت .  شدند
کنندگان در اول مه نسـبـت بـه 
سالهای پيش بيشـتـر و شـعـار 
اصلی معترضان، پايان دادن بـه 
بحران مالی، افزايش دستمـزدهـا 
و عليه بيکارسازی هـا در ايـن 

در شهرهای مختـلـف .  کشور بود
آلمان تظاهرات هـای وسـيـعـی 

شعار امسال اتحاديـه .  برگزار شد
بـرای )  د گ ب( سراسری آلمان 

آينده کار را "  روز جهانی کارگر 
امسـال .  بود"  بينيم ما تدارک می

های اصلی مطرح شده از  موضوع
طرف سنديکای سراسری آلمـان 
موضوع حداقل دستمزدهـا بـود 
که از آغاز سال جـاری اجـرايـی 

هـمـچـنـيـن ريـس .  شده است
اتحاديه سراسری آلمان خواستار 
بهبود شرايط کاری زنان در بازار 

هنـوز در بـازار :  کار شد و گفت
کار آلمـان حـقـوق زنـان يـک 
چهارم حقوق مردان است و ايـن 
در حــالــی اســت کـه روســای 

ها حقوقی ميـلـيـونـی و  کنسرن
نـظـيـر دريـافـت  مزايـايـی بـی

 . کنند می
خيابانهای اسـتـانـبـول بـار       

ديگر ميزبان هزاران نفـری بـود 

که در روز کارگـر بـه خـيـابـان 
مانند هر سـال تـدابـيـر .  آمدند

شديد امنيتی در اين شهر اتخـاذ 
اول مه در ترکيه طبق روال .  شد

هر ساله نيروهای پليس از قـبـل 
عليه اعتـراض و راهـپـيـمـايـی 
. کارگران بسـيـج شـده بـودنـد

مقامهای امنيتی دست به تهديد 
کارگران زدند و اعالم کردند کـه 
کارگران در استانبول حق تجمع 

با اين . در ميدان تقسيم را ندارند
وصف شهرهای مختلف تـرکـيـه 
شاهد تحرکات و راهـپـيـمـايـی 
کارگران و اتحاديه و سنديکاها و 

بر اسـاس .  احزاب چپ ترکيه بود
گزارش های دريافـتـی پـلـيـس 
ترکيه به سوی گروهـی کـه در 
تظاهرات اول ماه مه در استانبول 
شرکت کرده بودند گلولـه هـای 
پالستيـکـی و گـاز اشـک آور 
شليک کرده اسـت و بـيـش از 
يکصد و سی نـفـر در جـريـان 

 .  اعتراضات بازداشت شدند
در پاريس هزاران تن از اعضا      

کارگـری بـه   و هواداران جنبش
هـای  همراه  کـارکـنـان بـخـش

خصوصی و دولتی به منـاسـبـت 
اول مــاه مــه روز کــارگــر، در 

های پاريس به راهپيمايی  خيابان
در اســتــکــهــلــم .  پــرداخــتــنــد

خيابانهای مرکزی شهر و ميـدان 
مرکزی مملو از صف کارگـران و 

مــارش .  هــمــراهــان آنــهــا بــود
انترناسيونال و بانـرهـای قـرمـز، 

در .  مرکز شهر را پوشـانـده بـود
گوتنبرگ سوئد، طبق روال هـر 
سال و به فراخوان اتحاديه هـای 
کارگـری و احـزاب چـپ، روز 
جهانی کارگر با شرکت جمعيتی 
بالغ بر پنج هـزار نـفـر بـرگـزار 

فضای شـهـر مـمـلـو از .  گرديد
پرچم های سرخ و تـراکـتـهـای 
گراميداشت اول ما مه، همراه بـا 

مارش عظيـم بـطـرف مـيـدان 
در لندن و بـه .  مرکزی شهر بود

فراخوان احزاب و اتحاديه هـای 
کارگری ميتينگ و راهپيـمـايـی 
بمناسبت روز جهانی کارگر بـراه 
افتاد و در ميدان ترافالگار تجمع 
کردند و به سـخـنـرانـی عـلـيـه 
وضعيت موجود پرداخـتـنـد؛ در 

هـزار  ۱۴۰مسکو هـم حـدود 
کارگر و دانشجو در ميدان سـرخ 

در کـره .  دست به تجمع زدنـد
ها هزار کـارگـر از  جنوبی هم ده

اعضای اتحاديه های کارگری بـا 
هـا در  دست زدن به راهپيمايـی

 .  روز جهانی کارگر شرکت کردند
حضور امسال طبقه کـارگـر      

در مـراسـم هـای اول مـه در 
سرتاسر جهان بار ديگـر يـادآور 
اين جمله پر مغز مارکس بود که 

 "!    کارگران جهان متحد شويد"
بار ديگر اين طبقـه پـرچـم      

عدالتخواهی را بر فراز گنديدگـی 
نظام سرمايه داری به اهتـزاز در 
آورد و سخگويانش اعالم کردنـد 
که کارگران نه حـداقـل بـلـکـه 
بيشترين دستمزد را بايد داشتـه 

طبقـه کـارگـر از زبـان .  باشند
فعالين و رهبرانش بار ديگـر بـر 
جهانی شـدن سـرمـايـه و لـذا 
اهميت مقاومت، همبسـتـگـی و 
مـــبـــارزه جـــهـــانـــی و 
انترناسيوناليستی عليه آن تاکيـد 

 .  گذاشتند
الزم به ذکر است اعضا و و      

فعالين حزب حکمـتـيـسـت در 
کشورهای مختلف اروپا از لنـدن 
و کلن، يوتبوری و استکهلـم تـا 

بـا حـمـل ...  اسلو و بروکسل و 
عکسهای مارکس، تـراکـتـهـا و 
بانرهايی عليه سرمايه داری و در 
معرفی موقعيت طبـقـه کـارگـر 

 . شرکت کردند... ايران و 
تجمعات اول مه امسال تنهـا      

گوشه کمی از جمعيت ميلياردی 
 ٢٠١٥طبقه کارگر در اول مـه 

تصور کنـيـد اگـر .  در جهان بود
اين طبقه می توانست در ابـعـاد 
ميليونی پتانسيل خـود را آزاد 
کند، آنگاه تنها چنيـن قـدرتـی 
است که پوزه سرمـايـه داری و 

دولت های رنگارنـگ آن را بـه 
تصور کنـيـد در .  خاک می مالد

اعتراض به پـلـيـسـی کـردن و 
امنيتی کردن فضا برای فعالين و 
رهبران راستين طبقه کارگـر در 
ايران، اين طبقه ميتـوانسـت در 
اعتراض بـه دولـت اعـتـدال و 
مزدوران و لمـپـن هـای خـانـه 
کارگر و شوراهای اسالمـی کـار، 
صدها هزار کارگر مراکز صنعتـی 
و کليدی ايران را بسيج کـنـد و 
چرخ توليد را بخوابـانـد، آنـگـاه 
زمزمه انقالب کارگری در قـلـب 
پايتخت های اروپا شنـيـده مـی 
شد و موجی از اميد و اعـتـمـاد 
بنفس را در صف طبقـه کـارگـر 

 . جهانی دامن می زد
در غياب يـک افـق روشـن      

کمونيستی و يک اتحاد طبقاتـی 
محکم، سهم طبقه کارگر چيـزی 
جز بردگی کار مزدی نـخـواهـد 

اين آن نقطه ضعفـی اسـت .  بود
که طبقه کارگر و فـعـالـيـن و 
رهبران و کمونيسهای اين طبقـه 
بايد هر چه زودتر، با هوشياری و 
درايت تمام جبران کنند و پشت 

 .سر بگذارند
  

 !زنده باد سوسياليسم
 !زنده باد حکومت کارگری 
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