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 کارگران  طبقاتیروز همبستگی اول ماه مه امسال در شرايطی ،طبقه کارگر ايران
رژيم جمهوری اسالمی در تداوم تالش برای تشديد را برگزار خواهد کرد، که  جهان

 دستگيری و به بند کشيدن فعالين و پيشروان جنبش ،فضای سرکوب و اختناق
ی از فعالين و رهبران شناخته کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی، محمود صالح
 و روانه زندان کرده بازداشتشده جنبش کارگری ايران را در آستانه اول ماه مه 

  . است

 محمود صالحی که تنها جمهوری اسالمی می خواهد با محکوميت و زندانی کردن
وی دفاع از حقوق کارگران و برگزاری مراسم اول ماه مه است، فضای " جرم"

 و مانع برگزاری کردهدرميان فعالين و پيشروان کارگری ايجاد رعب و وحشت را 
  .گسترده تر و با شکوه تر مراسم اول ماه مه شود

اما همانطور که تحميل شرايط دشوار و فالکتبار اقتصادی و تشديد فضای سرکوب، 
  و تعقيب و به بند کشيدن فعالين کارگری تا کنون نتوانسته جنبش طبقه کارگر ايران

، زندانی کردن محمود صالحی هم نمی تواند جنبش دارد  روند پيشروی باز ازرا
  . اول ماه مه باز داردغير دولتیکارگری ايران را از تداوم سنت برگزاری مراسم 

درک ضرورت مبارزه متحدانه و آگاهی بر نياز به بر پايی تشکل در سالهای اخير 
ی به يک نيروی مادی برای های طبقاتی و توده ای کارگران در ابعادی اجتماع

به صحنه آمدن کميته پيگيری برای ايجاد .  تبديل شده است ايرانپيشروی طبقه کارگر
تشکل آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، اتحاد کميته های 
 ،کارگری و سنديکای کارگران شرکت واحد با اهدافی که پيش پای خود نهاده اند

  .جنبش کارگری هستندپيشروی   مبارزه وول اين دوره ازدستاورد و محص

در تداوم اين تالشها برای سازمانيابی توده ای و طبقاتی کارگران، ايجاد شورای 
همکاری تشکل ها و فعالين کارگری که عالوه بر تشکل های کارگری، جمعی از 

مراهی  آن را ه نيزدانشجويان سوسياليست و گروهی از نويسندگان جنبش کارگری
و فراخوان اين شورا برای برگزاری اول ماه مه گام بسيار ارزنده ای است می کنند 

  .ايراندر جهت تأمين وحدت مبارزاتی طبقه کارگر

 ،اين تالشها بيانگر اين واقعيت است که فعالين و پيشروان متشکل در اين تشکل ها
عليرغم هر اختالفی که با هم داشته باشند، عزم کرده اند که با تأمين وحدت مبارزاتی 
طبقه کارگر به مقابله با تعرض طبقاتی سرمايه داران و دولت حامی آنها به کار و 

  .زندگی و سفره خالی کارگران برخيزند

رون با بي  و جنبش زناناينها همه در حالی است که بخش پيشرو جنبش دانشجويی
يسم بورژوايی و در پيش گرفتن  از زير نفوذ جريانات اصالح طلب و ليبرالآمدن
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  نيرو و اعتماد به نفس بيشتری به فعالين و جنبش طبقه کارگر اتحاد بااستراتژی 
 جنبش کارگری بخشيده و در همان حال انتظارات و وظايف  سوسياليستپيشروان

 اين تحرک و پيشروی جنبش ،ر کردستاند .ندسنگين تری بر دوش آنها قرار داده ا
  .کارگری است که توش و توان تازه ای به جنبش انقالبی کردستان بخشيده است

همه اينها نشان از آن دارد که جنبش کارگری می رود تا بطور عينی به ستون فقرات 
  اين جنبش برای انجام اما .هر جنبش آزاديخواهانه و دمکراتيکی در ايران تبديل شود

بايد دوره گذار و مسير پر از سنگالخ بسوی ايجاد تشکل های  رسالت تاريخی خود
  .طبقاتی و توده ای کارگران را طی کند

  

اکنون که در آستانه اول ماه مه قرار داريم الزم است ضمن تاکيد بر خواستها و 
شرط محمود صالحی طالبات محوری طبقه کارگر ايران، خواست آزادی بدون قيد وم

ندان و لغو احکام ديگر دستگير شدگان اول ماه مه شهر سقز در سر لوحه تالش از ز
  .و مبارزه و مطالبات کارگران قرار گيرد

  امريکا،و دولته رژيم جمهوری اسالمی در اوضاع سياسی کنونی و در شرايطی ک
هر دو بر طبل جنگ می کوبند و مردم ايران را در خوف و هراس  تهديدات جنگی 

محاصره اقتصادی قرار داده اند، اول ماه مه فرصتی است که جنبش و تشديد 
کارگری بانگ رسای بشريت عدالتخواه  عليه سياستهای ضد انسانی و ارتجاعی هر 

  .دو طرف اين نزاع و کشمکش را به گوش جهانيان برساند
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