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 اول ماه مه امسال و خيز بلند جنبش کارگری

  
 

      و ششماه هشتادبهشت يارددهم هج                                                                                جعفرعظيم زاده
 

 

امسال کارگران در ايران، در شرايطی به استقبال مراسم اول ماه مه رفتند که قبل از اين روز و جهت جلوگيری  از 

برپايی مراسمی مستقل در اول ماه مه، محمود صالحی از پيشروان برگزاری مراسم مستقل اين روز، بازداشت و به 

ی شهر سنندج منتقل شد، از طرف ديگر امسال در روزهای نزديک به اول ماه مه، بر خالف هر سال زندان مرکز

در مراسم آبشار خور نيروهای امنيتی دخالت کرده و اقدام به جمع آوری پالکاردهای نصب شده توسط کارگران 

 تا کارگران در اين روز جرات و همه اين تمهيدات برای اين بود. نمودند و تعدادی را نيز همانجا بازداشت کردند

  .جسارت  ابراز وجود بر خود ندهند و کل مراسم اول ماه مه، به مراسم خانه کارگريها ختم شود

اما وضعيت بگونه ديگری شد، کارگران در تهران بر خالف هر سال به خانه کارگريها اجازه ندادند تا بيش از نيم 

  . ين نيم ساعت هم، مرتب شعارهای خود را سر ميدادندساعت تريبون در دستشان بماند، تازه در ا

مراسم خانه کارگر بالفاصله از دست خانه کارگريها خارج شد و کارگران آنرا قدرتمندانه به مراسمی مستقل و با 

هيچ سالی سابقه نداشت که تشکلهای موجود با پرچم و پالکارد خود که اسم محمود . پرچم مطالباتی خود تبديل کردند

الحی و پالکارد نان، مسکن، آزادی بر آنها حک شده باشد در خيابانهای تهران رژه شکوهمند کارگری بر پا دارند ص

  . و طنين شعارها و مطالباتشان دشمنان طبقه کارگر را به تماشا وا دارد

 قراردادی در سنندج اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که بخش اعظمی از کارگران اخراجی، تعليقی و

کارخانه های شهر سنندج را در خود متشکل کرده است، با صراحت و حق به جانب و به نام اتحاديه  از فرمانداری 

درخواست صدور مجوز برای راهپيمايی کرد و رو نوشت آنرا اعضای اتحاديه به اداره اطالعات و کار تحويل 

سارت به پای تجمعی شکوهمند در مقابل اداره روابط کار اما عليرم عدم صدور مجوز برای راهپيمايی با ج. دادند

  .سنندج رفتند و با وجود يورش نيروهای امنيتی و انتظامی مراسم مستقل خود را بر پا کردند

  روز از بازداشت اين کارگران ميگذرد  ۶.   نفر نيز بازداشت شدند١٣در اين مراسم تعدادی از کارگران زخمی و 

ارت و روحيه ای که مراسم را برگزار کردند،  امروز در زندان مرکزی سنندج سرافرازانه اما آنان با همان جس

خانواده های اين کارگران و . ايستاده اند  تا با ايستادگی خود نقطه پايانی بر بی حقوقی طبقه کارگر ايران بگذارند

 شهر سنندج تحت تاثير روحيه حق اعضای اتحاديه تا به امروز، اعتراض خود را به شورای شهر کشانده و شورای

به جانب کارگران، صراحتا اعالم کرده است که از کارگران حمايت خواهد کرد و سال آينده زمينه الزم را برای بر 

چنين مراسمی نيز، با هويت و پرچم يک تشکل مستقل کارگری در شهر . پايی مراسم مستقل فراهم خواهد نمود

 . قه بودسنندج طی سالهای گذشته بی ساب

  



 

رژه شکوهمند کارگران در تهران و  برپايی مراسمی با ابعاد و کيفيت فوق در سنندج، زمزمه ی زير لب انسانهای 

مستاصلی نيست که به وضعيت تحميل شده بر خود تن در داده اند، بلکه خيزی بلند، از جانب طبقه ايست که ديگر 

     .نميخواهد به وضعيت تحميل شده بر خود، تن در دهد
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