
 ها در تسخير کارگران بود اول ماه مه، خيابان
 
 

تر شدن اول ماه مه،  رژيم جمهوری اسالمی که از چندين ماه قبل، فضای خفقان و سرکوب را تشديد نموده و با نزديک
. پيوسته بر شدت خفقان و سرکوب افزوده است، در آستانه اول ماه مه، بازهم اقدامات سرکوبگرانه خود را شدت بخشيد

گرد و بازداشت فعاالن کارگری و فعاالن  های امنيتی و سرکوب رژيم، با تمام توان  تالش نمودند از طريق پی تگاهدس
های اجتماعی و گستراندن جو رعب و وحشت در تمام جامعه، پيشاپيش کارگران را مرعوب سازند، از  ديگر جنبش

 .ها، ممانعت به عمل آورند ابانهای مستقل اول ماه مه و آمدن کارگران به خي برگزاری مراسم
 

خواست کارگران را بترساند و آنان را از  جمهوری اسالمی، تنها از طريق ارعاب و سرکوب مستقيم نبود که می
بلکه درهر کجا که . های مستقل اول ماه مه منصرف کند و به خانه نشينی و خاموشی وادار سازد برگزاری مراسم

ائی و تظاهرات شدند و يا مکانی برای برگزاری  مراسم اول ماه مه درخواست نمودند، پيم کارگران خواستار مجوز راه
رژيم نيز در ابتدا با پشت گوش انداختن مسئله، ابتدا به وقت کشی و سردواندن کارگران پرداخت و بعد هم قويا با 

 به خيابان ها بيايند و مراسم مستقل اما کارگران، فعاالن و پيشروان کارگری که مصمم بودند. ها مخالفت نمود خواست آن
شد، نه  طور که پيش بينی می رغم تمام اين تهديدها و ترفندها، همان تر برگزار نمايند، علی چه باشکوه اول ماه مه راهر 

مه تر از گذشته، به استقبال اول ماه  تر و متشکل تر، گسترده فقط مرعوب اقدامات سرکوبگرانه رژيم نشدند، بلکه مشتاقانه
کارگران در روز اول ماه مه به خيابان آمدند، به طرح مطالبات خويش پرداختند و همبستگی خود را با کارگران . رفتند

 .سراسر جهان در مبارزه عليه هرگونه ستم  و استثمار اعالم داشتند
 
 

 برگزاری مراسم اول ماه مه در زیر سرنيزه
 
 

داد که دولت سرکوبگر  وعه اقدامات سرکوبگرانه رژيم نيز نشان میها قبل از اول ماه مه مشخص بود ومجم از مدت
پيمايان و برگزارکنندگان مراسم  های گذشته صفوف متشکل کارگران، راه تر از سال تر وبيرحمانه حاکم، امسال، وقيحانه

 اسالمی، اين وضعيت وماهيت سرکوبگر و ضد کارگری رژيم جمهوری. اول ماه مه را مورد يورش قرار خواهد داد
رغم آن که  با اين همه، کارگران در چندين مورد به. ويژه کارگران آگاه وپيشرو، ناشناخته نبود البته برای کارگران، به

پيمائی زدند و يا در اشکال ديگری روز اول ماه مه را  پيمائی به آنان داده نشد، دست به تجمع و راه اجازه تجمع و راه
 .گرامی داشتند

 
 تن از ۴٠٠پيمائی خودداری نمود، نزديک به   که فرماندار اين شهر از صدور مجوز تجمع و راه رغم آن هدر سنندج، ب

. کارگران مراکز کارگری اين شهر، به مناسبت اول ماه مه در مقابل اداره روابط کار اين شهر دست به تجمع زدند
 شده بودند، با شروع مراسم، جمعيت را مورد نيروهای انتظامی و امنيتی که از قبل در محل تجمع کارگران مستقر

رانی  لذا، شيث امانی، رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که قصد سخن. يورش قرار دادند
نيروهای امنيتی، به قصد بازداشت کارگر يادشده، به وی هجوم بردند اما . داشت، تنها به قرائت قطعنامه اکتفا نمود

کارگران سپس با سردادن شعارهائی به طرف ميدان آزادی  . ن، وی را از دست نيروهای امنيتی نجات دادندکارگرا
آور و باتوم، به صفوف کارگران حمله کرده و به  نيروهای سرکوب رژيم با شليک گاز اشک. پيمائی زدند دست به راه

 نفر بازداشت ١۶ کارگران مجروح ونزديک به دراثر يورش های وحشيانه، شماری از. ضرب وشتم کارگران پرداختند
 .شدند

 
های اوره آمونياک و پلی  در کرمانشاه نيز به دعوت انجمن صنفی کارگران برق وفلزکار، جمعی از کارگران پتروشيمی

 داشت روز جهانی کارگر دست اتيلن، حدود صد نفر از کارگران اين شهر در برابر اداره کار کرمانشاه به منظور گرامی
در اين مراسم نيز جوانمير مرادی، رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در رابطه با . به تجمع زدند

اما هنوز دقايقی از شروع مراسم نگذشته بود که مزدوران . رانی پرداخت مسائل و مشکالت کارگران به سخن
کارگران در برابر اين . به ميان جمعيت هجوم بردندران  رانی و بازداشت سخن  امنيتی به قصد قطع سخن-اطالعاتی

يورش  دست به مقاومت زدند، اما نيروهای مزدور به ضرب وشتم  و تهديد کارگران پرداخته وبا دستگيری تعدادی از 
 . کارگران، از ادامه مراسم ممانعت به عمل آوردند

 
 . می به مناسبت اول ماه مه برگزار گرديددر برخی ديگر از شهرهای کردستان مانند سقز و مريوان نيز مراس



 نفر برگزار ٣٠٠٠در آبشارخور کرج واقع در جاده چالوس نيز گلگشتی به مناسبت اول ماه مه و با حضور بيش از 
ها کارخانه  در اين مراسم که برخی از کارگران ايران خودرو، کارگران سايپا، پارس، شرکت  واحد وهمچنين ده. گرديد

های ساوه، کرج، ورامين، قزوين، کرمانشاه، سقز، سنندج، رشت و برخی ديگر از  گر از شهرستانو کارگاه دي
 .ها حضور داشتند، همراه با اعضاء خانواده خود در  اين مراسم شرکت کرده بودند شهرستان

 
اطع  خيابان کارگر و مراسم ديگری در تاالر باختر واقع درتق" فرهنگ سرای کار"در تهران نيز قرار بود، مراسمی در 
 تن از کارگران خياط، کفاش، فلزکار ومکانيک، نقاش و ٨٠٠سال گذشته حدود . جنوبی و لبافی نژاد برگزار شود

اما امسال رژيم جمهوری اسالمی اجازه تجمع . کارگران شرکت واحد، در اين محل مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند
تن از کارگران در برابر ٢٠٠با اين وجود بعد از ظهر روز اول ماه مه حدود . ادو برگزاری مراسم در  اين مکان را ند

در اين مراسم که برخی از . تاالر يادشده تجمع کردند  و به بحث و گفتگو در مورد مسائل ومشکالت کارگری پرداختند
 .ردکارگران سنديکای کارگران شرکت واحد نيز حضور داشتند، منصور اسانلو سخنانی ايراد ک

 
همچنين به دعوت دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه تهران، قراربود اسانلودراين دانشکده حضور بهم برساند ودر مورد 

با اين وجود تعدادی از کارگران . اما حراست دانشگاه  مانع ورود وی به دانشگاه شد. رانی کند اول ماه مه سخن
 آذر، تجمع کردند و پيرامون مسائل کارگری به ١۶واقع در خيابانجويان در برابر درب ضلع غربی دانشگاه   ودانش

 .رانی پرداخت منصور اسانلو دراين تجمع نيز به سخن. بحث و گفتگو پرداختند
 

ترين مراسم اول ماه مه امسال ، مراسمی بود که در تهران و در ورزشگاه شيرودی و خيابان های تهران برگزار  اما مهم
 .گرديد

 
 

 های تهران ی در خيابانمارش کارگر
 
 

با وجود آن که جمهوری اسالمی امسال نيز سعی نمود مراسم اول ماه مه را به مراسمی که توسط خانه کارگر و 
کار بسته  که خانه کارگر نيز تمام کوشش خود را به شود، خالصه نمايد، و با وجود آن شوارهای اسالمی کار برگزار می

گونه  ها نيز نه تنها هيچ خواهند برگزار نمايد، اما در اين زمينه آنطور که خود و اربابانش میبود تا مراسم اول ماه مه را 
ها رقم خورد و جز افتضاح و  کلی به زيان آن توفيقی نصيب رژيم ونوکران آن در خانه کارگر نشد، بلکه اوضاع به

 .رسوائی، چيز ديگری نصيب آنها نشد
 

و مسئولين نظام را آغاز کرده " بيعت با رهبری"و " آيات عظام"ماه، ديدوبازديد با خانه کارگر که از پنجم ارديبهشت 
نمود و در تالش بود تا کارگران را از اين مراسم  تاکيد می" واليت فقيه"خانه کارگر به " گوش به فرمانی"بود و مدام بر 

بود، به منظور خوش خدمتی " ه کارگرهفت"نوحه خوانی به آن مراسم قرائت قرآن بکشاند و خالصه سرگرم برگزاری 
النه "، در برابر )اول ماه مه(ای، تصميم داشت روز يازده ارديبهشت  هر چه بيشتر به دولت اسالمی و شخص خامنه

 .تجمع برگزار نمايد" جاسوسی آمريکا
 

 که از کارگران تجمعی بر اما جمهوری اسالمی با توجه به تجارب و سوابق قبلی و با توجه به اين موضوع که در هر جا
که آن تجمع را خانه کارگر هم سازماندهی کرده باشدـ کارگران بالفاصله به طرح مطالبات و   ولو اين-پا شود، 
زنند و خالصه جريان امور از دست خانه کارگر خارج  پيمائی می پردازند، دست به اعتراض و راه های خود می خواست

رگر يعنی تجمع در مرکز شهر تهران مخالفت نمود و آنان را به برگزاری مراسم در شود، با اين خواست خانه کا می
مند شد و حسن صادقی  خانه کارگر از اين مسئله سخت گله. های اطراف قبر خمينی حواله داد بيرون از شهر و بيايان

ر امام تجمع داشته باشند و اند کارگران در داخل حرم مطه حتا حاضر نشده"خطاب به مسئولين استانداری تهران گفت 
 ."اند حوالی حرم را برای حضور کارگران تعيين کرده

 
شايان ذکر است که روز پنجم ارديبهشت يعنی اولين روزاز به اصطالح هفته کارگر، که خانه کارگر تحت عنوان 

مينی کشانده بود، کارگران ، جمعی از کارگران را به آرامگاه خ"مراسم تقدير از فعاالن نمونه صنفی، صنعتی و توليدی"
. اين مراسم ساختگی را به هم زدند و آرامگاه خمينی را به محلی برای اعتراض و طرح مطالبات خويش تبديل کردند

ها و  کارگران ضمن اعتراض به پائين بودن سطح دستمزدها وعدم امنيت شغلی، با برافراشتن پالکاردها، پارچه نوشته
دار حيا کن،  سرمايه"خی از مطالبات کارگران نقش بسته بود، و سردادن شعارهائی چون هائی که بر روی آن بر پرچم

ی  ، عمال اداره"شه خواهيم، قانون کار عوض می گيم کارمی ما می"و " وزير کار استعفاء استعفاء"، " کارگر را رها کن



شدت اعتراضات کارگران به . تندامور جلسه را از دست خانه کارگر خارج ساخته و خود، جو جلسه را به دست گرف
کنندگان مراسم مجبور شدند دستگاه  رانی کند، بلکه برگزار حدی بود که نه فقط محجوب نتوانست درجمع کارگران سخن

ی کارگران، بارديگر مراسم تدارک ديده شده از سوی خانه کارگر و شوراهای  سان، توده بدين. صوتی را نيز قطع کنند
های محجوب و ديگر سران خانه کارگر  هم زدند و تمام نقشه حسابی به"هفته کارگر"مان روز اول اسالمی کار را در ه

 .را نيز نقش بر آب ساختند
 
خواست مراسمی کنترل شده در اول ماه مه توسط نوکران خود در خانه کارگر و زير  هررو، جمهوری اسالمی می به

چه تا يک روز قبل از اول ماه مه هنوز معلوم نبود خانه کارگر در اگر.  انتظامی برگزار شود-نظارت نيروهای امنيتی
کجا و در کدام نقطه دور از شهر بايد مراسم خود را برگزار نمايد، اما وقتی که از طرف مسئولين خانه کارگر و 

ی داده های کاف شوراهای اسالمی جهت همکاری با نيروهای انتظامی و برگزاری مراسمی آرام و کنترل شده، تضمين
داری تهران نيز مجوز برگزاری مراسم اول ماه مه در ورزشگاه شيرودی را صادر  شد، مدير کل سياسی انتظامی استان

شدند و از آنجا  کارگران بايد صبح روز يازده ارديبهشت، در برابر خانه کارگر واقع در خيابان ابوريحان جمع می. نمود
 .شدند  منتقل میتوسط  وسائط نقليه، به ورزشگاه ياد شده

 
جان آمده در برابر خانه کارگر، که هرلحظه بر  اما صبح روز اول ماه مه، پس از تجمع هزاران کارگر معترض و به

اعتراضات پرشور خود را آغاز )  صبح٨ /۵( شد، کارگران از همان دقايق اوليه ساعت مقرر شمار آنان اضافه می
ها نقش بسته بود و با  مطالبات کارگران بر آن هائی که  نوشتههها و پارچ ، پرچمبرافراشتن پالکاردها کارگران با. نمودند

ميرد، ذلت   میکارگر"، " حق ماستلتشکل مستق"، !" کارگران، اتحاد، اتحاد"ای چون  شعارهای کوبنده سر دادن
های تهران دست به  اباندرخي" قرارداد موقت ملغا بايد گردد"و " کفايت، استعفاء، استعفاء وزير بی"، "پذيرد نمی

پيمائی، شمار زيادی از  در طول مسير راه. پيمائی زدند و به سمت ورزشگاه شيرودی حرکت کردند تظاهرات و راه
هم فشرده کارگران  جوانان، دانشجويان، معلمان و ديگر اقشار مردم زحمتکش، ضمن حمايت از کارگران، به صفوف به

 کارگردر محل ورزشگاه  که دائما بر ۴٠٠٠پارچه بيش از  و شعارهای يکحوالی ساعت ده صبح غري. ملحق شدند
در اين ميتينگ اعتراضی ! شد، بر اندام نحيف خانه کارگر  و مزدوران امنيتی رژيم لرزه افکند ها افزوده می تعداد آن

دعوت کارگران به آرامش و درپی سران خانه کارگر و  گونه اعتنائی به تذکرات پی چند هزار نفره، کارگران نه تنها هيچ
در ميان . سکوت نداشتند، بلکه آنان عمال سرسپرده رژيم يعنی محجوب و صادقی را به هنگام صحبت کردن هو کردند

برخی نيز خواستار . جمعيت ، شعارهائی به طرفداری از کارگران شرکت واحد و سنديکای آنها نيز سر داده شد
ر کنندگان مراسم که چنين انتظاری نداشتند و شعور و آگاهی کارگران را دست برگزا.  سخنرانی منصور اسانلو بودند

ورزشگاه نيزهمچون خيابان  به . کم گرفته بودند، هرچه تالش کردند، نتوانستند اوضاع را تحت کنترل خويش درآورند
بنابراين راهی . ورندها سعی کردند هرچه زودتر سر وته قضيه را هم آ خانه کارگری. تسخير کارگران در آمده بود

 .که زبونانه پايان مراسم را اعالم کنند نداشتند جز آن
 

ها سرازير شدند و با سردادن  های صد نفره و دويست نفره، دوباره به خيابان با اعالم پايان مراسم، صدها کارگر در دسته
 عناصر باالی خانه کارگر امثال که در حالی. شعار و طرح مطالبات خود به سمت ميدان هفت تير به حرکت در آمدند

. ها بدهکار نبود خواستند عليه مسئولين شعار ندهند، اما گوش کارگران به اين حرف محجوب مدام از کارگران می
کارگر دانشجو "، "اتحاد اتحاد کارگران اتحاد"خروش رزمنده کارگران و شعارآنان عليه وزير کار، وهمچنين شعار

های اطراف آن را آکنده بود، بسياری از رهگذران را نيز تحت تاثير قرار داد  بان و کوچهکه فضای خيا" اتحاد اتحاد
کارگران در .  جمعيت به قدری زياد بود که خيابان مفتح به کلی مسدود شده بود! پيمايان کشاند وآنان را به صفوف راه

نسبت " دار مرگ بر حامی سرمايه" شعار برابر يورش های مکرر نيروهای سرکوب، دليرانه دست به مقاومت زدند و با
به اين تهاجمات واکنش نشان دادند و در چندين نوبت هجوم آنها برای دستگيری فعالين کارگری را خنثا کردند و رفقای 

در همين مسير بود که تعدادی از مزدوران رژيم قصد داشتند منصور اسانلو را . خود را از چنگ مزدوران نجات دادند
علی رغم تالش . اما اين اقدام نيز با مقاومت کارگران روبرو گرديد واسانلو نيز از دست مزدوران نجات يافت. بربايند

نيروهای سرکوب برای متفرق کردن کارگران قبل از رسيدن به ميدان هفت تير، کارگران خود را به ميدان هفت تير 
 .ن شعار، سرانجام به تجمع خود پايان داده و پراکنده شدندپس از تجمع در اين ميدان وانجام تظاهرات و سر داد. رساندند
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اول ماه مه امسال نيز، بار ديگر اين موضوع را به اثبات رساند که با ارعاب و تهديد و بازداشت کارگران وفعالين 
 . ساختتوان روند رو به رشد جنبش کارگری را متوقف  گرانه، نمی کارگری و باتشديد اقدامات سرکوب



های محدود  ها ومطالبات خود را از محيط های بسته و يا جمع طبقه کارگر ايران، امسال در اول ماه مه، طرح خواست
های طبقاتی خود را به سطح  ای، اين مطالبات و خواست پيمائی در مقياس توده بسيار فراتر برد و با انجام تظاهرات وراه

 . ی درخشان ديگری در جنبش کارگريست ها کشاند و از اين جنبه، نقطه خيابان
اول ماه مه امسال حتا صرفا بيان . اول ماه مه امسال فقط بيان کننده رشد وارتقاء آگاهی طبقاتی در ميان کارگران نيست

های ديگری به پيش هم نيست بلکه اول ماه مه امسال رويداد بسيار مهمی  کننده آمادگی طبقه کارگربرای برداشتن گام
اول ماه مه امسال در يک کالم، . دهد تری را در کل جامعه نيز بازتاب می حال مرحله مبارزاتی پيشرفته  درعيناست که
 .ست در جنبش کارگری و مؤيد پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران ی عطفی نقطه
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