
 اول ماه مه و وحشت رژيم از پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران 
 
 

 
در آستانه روز جهانی کارگر، رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی، . رسد اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرا می

کارگران پيشرو وفعالين جنبش کارگری را مورد تعقيب و . براقدامات سرکوبگرانه و ضد کارگری خود افزوده است
اندازد تابلکه بتواند از برگزاری مراسم اول ماه مه، که  کند و به زندان می دهد، آنها رااحضار و تهديد می  قرار میپيگرد

کنند، ممانعت به  کارگران چند سال است اين مراسم را به طور مستقل و با طرح شعارهای راديکال وانقالبی برگزار می
اند، اما هر   بوده ی سياسی و حق اجتماع و تظاهرات و راه پيمائی محرومها کارگران ايران، گرچه از آزادی. عمل آورد

ساله به استقبال اول ماه مه رفته اند، روز جهانی کارگر را در اشکال مختلفی گرامی داشته اند وهمبستگی طبقاتی خود 
 .م نموده اندرا در مبارزه عليه نظم سرمايه و برای نابودی ستم واستثمار، با کارگران سراسرجهان اعال

 
رغم تشديد فشارهای سياسی واقتصادی بر  رغم تشديد بيش از پيش فضای اختناق و سرکوب، علی امسال نيز علی
هائی که طبقه  رغم تمامی موانع و محدوديت رغم  تهديد و ارعاب و بازداشت فعالين کارگری و علی کارگران، علی

ها  رار داده است، کارگران پيشرو وفعاالن جنبش کارگری، از مدتدار و رژيم سياسی آن برسر راه کارگران ق سرمايه
کند تا مستقل از  ی کارگر ايران خود را آماده می اند و طبقه پيش برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه را تدارک ديده

 . برگزار نمايدتر ها و نهادهای حکومتی و به رسم چند سال گذشته، مراسم مستقل اول ماه مه را، هر چه باشکوه تشکل
 

 به بعد،  گرچه خود، ٨٣نحوه ی برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه طی چند سال گذشته، به ويژه از اول ماه مه سال 
حاصل ارتقاء سطح آگاهی کارگران و بيانگر رشد جنبش طبقاتی کارگران است، اما اين موضوع درعين حال، خود به 

 .ی کارگران و پيشرفت بيشتر جنبش کارگری نيز تبديل شده استای برای رشد وارتقاء آگاهی طبقات وسيله
 

مسئله، صرفا اين نبوده است که طبقه کارگر با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، از حق خود برای تجمع و برگزاری 
خود را وسيعا  اقتصادی -مراسم مستقل، جانانه دفاع نموده و با برافراشتن پرچم مبارزه مستقل کارگری، مطالبات سياسی
داران و دولت آنها برسر  به ميان کشيده است، مسئله فقط اين هم نيست که طبقه کارگر ايران در مصاف خويش با سرمايه

ترين  گير به مبارزه ادامه داده و دراين راه تا آنجا پيش رفته که اول ماه مه را به مهم مسئله اول ماه مه، استوار و پی
ل نموده است، مسئله حتا فقط اين هم نبوده است  که با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، آن رويداد سياسی جامعه تبدي

های راديکال وانقالبی که مهر کارگران پيشرو و سوسياليست بر آن حک شده است، حضور سياسی پر  هم با خواست
مسئله مهم، اين است  که مراسم بلکه . رنگ و چشمگير جنبش طبقاتی کارگران به عرصه تمام جامعه کشيده شده است

مستقل اول ماه مه، سر فصل جديدی را به روی مبارزات کارگری و برای پيشرفت جنبش کارگری گشوده است که در 
تکرار و توالی مارپيچی خود، جنبش کارگری را رو به تکامل برده است  و ضمن تثبيت دستاوردهای پيشين، 

 .نبش کارگری در پی داشته استدستاوردهای جديد ديگری را نيز برای ج
 

شوند، آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران  امروز کارگران با شعارها، اهداف و مطالبات طبقاتی خود وارد ميدان می
افزايش يافته است، بر آگاهی کارگران به منافع طبقاتی خود به عنوان يک طبقه با اهداف و منافع مستقل از تمام اقشار و 

.  افزوده شده است و سطح دانش و تجربه کارگران نيز به ميزان قابل توجهی ارتقاء يافته استطبقات ديگر جامعه
ها، ما شاهد تحرک و تالش  در طول اين سال.  قابل مقايسه نيست٨٣های قبل از  موقعيت کنونی جنبش کارگری، با سال

ها  در بسياری از کارخانه. کارگری هستيمهای مستقل  بيش از پيش فعاالن کارگری و کارگران پيشرو برای ايجاد تشکل
در برخی از . اند های کارگری زده های کارخانه و کميته و مراکز توليدی، کارگران آگاه و پيشرو، دست به ايجاد کميته

عالوه بر اين، به کوشش کارگران پيشرو و برخی از فعاالن . های متشکل کارگری شکل گرفته اند ها، جمع کارخانه
های مستقل  های ديگری نيز شکل گرفته اند که  وظيفه اصلی خود را ايجاد تشکل ها و کميته ها، جمع شکلکارگری، ت

اند وتا  گيری دائمی بوده ها درمعرض سرکوب و پی های مجزا از هم واعضای آن گرچه اين تشکل. اند کارگری قرار داده
اند که در برابر تعرضات  ما اکنون به اين مسئله پی بردهاند، ا ی اصلی خود باز مانده اين لحظه از عملی ساختن وظيفه

دار، راهی ندارند جز آن که نيروی خودرا يک کاسه کنند و در برابر تعرضات  يافته طبقه سرمايه درپی و سازمان پی
 .داران متحدا بايستند فزاينده ی سرمايه

 
رانی تهران   ديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسی تشکل يابی کارگری و ايجاد تشکل مستقل کارگری، سن نمونه برجسته
ی کارگران پيشرو شرکت واحد برای ايجاد واحيای  های خستگی ناپذير و شجاعانه مبارزات و کوشش. وحومه است

سنديکای کارگران شرکت واحد، رويکرد فعالين کارگری شرکت واحد به توده کارگران و اعالم موجوديت سنديکا 



ن که در پياده رو خيابان و زيرلوله تفنگ و سرنيزه برگزارگرديد و باالخره سازماندهی درمجمع عمومی کارگرا
گرچه .  هائی است که درتمام طول دو دهه قبل از آن سابقه نداشت ها پديده ی چند هزار نفره، اين اعتصابات گسترده

اعتصاب قهرمانانه کارگران شرکت واحد وحشيانه درهم شکسته شد، اما شکست اعتصاب از اهميت و دستاوردهای آن 
اعتصاب و کل پروسه مبارزاتی کارگران شرکت واحد نه فقط جنبش کارگری را گام بلند ديگری به جلو سوق . نکاست

دور جديد مبارزات . ارگری و برکل جامعه نيز برجای گذاشتهای ک ای نيز بر تمام بخش داد، بلکه اثرات آگاهی دهنده
. ی آن در اول ماه مه سقز زده شده بود، در تهران وارد مرحله نوينی شد کارگری واعتالء جنبش کارگری که جرقه
 .تر شد يافته تر و سازمان داران، متشکل رودرروئی کارگران با کارفرمايان و سرمايه

 
های اساسی و مهم جنبش  های مستقل کارگری همواره يکی از خواست  ايجاد تشکلاگر طی چند سال گذشته، حق

های مختلف اول ماه مه در سراسر کشور از سوی کارگران مجدانه عنوان و  کارگری بوده است وهمواره در مراسم
روی خود عمال درگير آورند و با اتکاء به ني گيری شده است، اکنون کارگران اين حق را با چنگ و دندان به چنگ می پی

امان کارگران برای تحقق اين خواست محوری، با وضوح شگرفی بيانگر اين مسئله  مبارزه بی. اند ها شده ايجاد اين تشکل
اند و برای  های طبقاتی خود آگاهی يافته است که کارگران ايران بيش از پيش بر ضرورت حياتی متشکل شدن درتشکل

 .کنند آن تالش می
 

های مختلف کارگری هستيم وفعاالن و پيشروان  ها وکميته ها، جمع گيری تشکل   ما شاهد شکل٨۴ و٨٣های  اگر در سال
ها  کنند؛ اگر در اين سال يابی کارگران را دنبال می ها، امر تشکل ها و کميته ها، تشکل کارگری نيز از طريق همين جمع

ها سازماندهی و برگزار  ها وکميته ها، جمع ط همين تشکلهای مستقل اول ماه مه در سراسر کشور در اساس توس مراسم
ها، درمسير مبارزات طبقه کارگر عليه تعرضات سرمايه، جدا جدا فعاليت  ها و کميته ها، جمع شود و اگر اين تشکل می
يه،  اما ما شاهد کوشش اين نيروها برای اتحاد عمل در برابر تعرضات سرما٨۵اندوزند؛ سال  کنند و تجربه می می

 .يابی کارگران هستيم ها برای تشکل جوئی جمعی آن کنکاش و ره
 

" شورا"، ما شاهد اين هستيم که اين ٨۵ بهمن ٢٧در " ها و فعالين کارگری شورای همکاری تشکل"با اعالم موجوديت 
ر نخستين های مبارزاتی مجزا از هم در طی چند سال گذشته است، د ی اندوخته که خود محصول تجارب عملی و نتيجه

و تاکيد بر حق مسلم " شورا" ضمن تاکيد بر برگزاری مراسم اول ماه مه توسط اين٨۶ فروردين ٩بيانيه خود مورخ 
طبقه کارگر، به برگزاری مراسم در روز اول ماه مه، همه کارگران را به شرکت در مراسم روز اول ماه مه فراخوانده 

 . است
 

يابی وارتقاء سطح آگاهی طبقاتی در ميان  ها از جمله در زمينه تشکل الهای جنبش کارگری در طول اين س پيشرفت
 . کارگران، انکارناپذير است

های مستقل اول ماه مه واز پيشرفت جنبش  رژيم جمهوری اسالمی از اتحاد و تشکل کارگران، از برگزاری مراسم
های  رود که ساير جنبش  اول ماه مه میجنبش کارگری امسال در شرايطی به استقبال. کارگری به وحشت افتاده است

در صحنه . اند اجتماعی، مانند جنبش اجتماعی زنان، دانشجويان و به ويژه جنبش اجتماعی معلمان نيز به صحنه آمده
ها از يکديگر خصوصا جنبش اجتماعی اعتراضی معلمان که از پشتوانه حدود يک  ها وحمايت متقابل آن بودن اين جنبش
 . فرهنگی وچندين ميليون دانش آموز برخوردار است بيم و هراس رژيم را دوچندان کرده استميليون معلم و

 
رژيم جمهوری اسالمی به خيال خود دست به اقدامات پيشگيرانه زده است و بر اقدامات سرکوبگرانه خودعليه فعاالن 

گرد و بازداشت  ی، احضار و پیدرپی رژيم عليه فعاالن جنبش کارگر تعرضات پی. های اجتماعی افزوده است جنبش
سو به معنی تقاص گرفتن از کارگران  اين تعرضات و بگير و ببندها، از يک. کارگران پيشرو نيز در همين رابطه است

های تاکنونی آن است، از سوی ديگر مبين وحشت رژيم از برگزاری  گيری از جنبش کارگری و پيشرفت پيشرو وانتقام
 . ست های اجتماعی  مه و پيشرفت و گسترش بيشتر جنبش کارگری وساير جنبشمراسم های مستقل اول ماه

 
با اين همه بايد تاکيد نمود که جمهوری اسالمی با تمام اقدامات سرکوبگرانه خود، قادر نخواهد بود جلوی پيشرفت جنبش 

 . بازگرداند٨٣های قبل از  طبقاتی کارگران راسد کند و اين جنبش را به سال 
 

 امنيتی جمهوری اسالمی، مشتاقانه به استقبال روز -رغم تمام تهديدات و تمهيدات پليسی  ر ايران نيز علیطبقه کارگ
برگزاری مراسم در روز اول . تر برگزار نمايد رود ومصمم است مراسم مستقل خود را هرچه با شکوه جهانی کارگر می

های گذشته، عليه نظم موجود،عليه   تر از سال  متشکلروز اول ماه مه، کارگران،. ماه مه، حق مسلم طبقه کارگر است
آيند و با طرح مطالباتی چون افزايش  داران و برای کسب آزادی های سياسی به صحنه می درپی سرمايه تعرضات پی

دستمزد، حق تشکل و تحزب، حق اعتصاب  وتجمع نسبت به اخراج و بيکارسازی کارگران، قراردادهای موقت، 



های اجتماعی، وسيعا دست به  ه موقع دستمزدها، بازداشت فعالين کارگری و فعالين ديگر جنبشپرداخت  نشدن ب
 .اعتراض خواهند زد و خواستار آزادی بی قيد و شرط  کليه زندانيان سياسی خواهند شد
 اول ماه مه شود، اما مراسم مستقل اول ماه مه امسال، گرچه در شرايطی بخشا متفاوت از دو سه سال گذشته برگزار می

 . بهره نخواهد بود  ی مسير پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران بی امسال نيز به طور قطع از دستاوردهای گشاينده
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