
 آورد اول ماه مه اعالن جنگ علنی به نظم موجود، دست
 

  
جنبش کارگری ايران، جنبشی پيشتاز عليه نظم موجود، روند رشد و تکامل خود را در جريان هر 

 .دهد حرکت و رويداد، آشکارا نشان می
  

 و اول ماه مه امسال را از جهات مختلف بايد يکی از نقاط برجسته، در فرايند رشد آگاهی، همبستگی
 .جويی اين جنبش دانست روحيه رزمندگی و مبارزه

  
های مردم ايران تحميل کرده است، بر کسی  شرايط سياسی که رژيم اختناق و ديکتاتوری عريان به توده

ای رو به روست، تمام دستگاه پليسی و  جمهوری اسالمی که با موجی از نارضايتی توده. پوشيده نيست
ست، تا مانع از هر گونه ابراز علنی مخالفت در شکل سازمان يافته آن امنيتی خود را به کار گرفته ا

تحت چنين شرايطی است که به . کند رحمانه و وحشيانه سرکوب  گردد و هر تجلی و بروز آن را بی
مناسبت فرا رسيدن اول ماه مه، فراخوان برگزاری مراسم علنی روز جهانی کارگر در تهران، توسط 

های فعالين کارگری  انتشار يافت که متشکل از ده سنديکا و تشکل" م اول ماه مهکميته برگزاری مراس"
نفس اين اقدام که گرايشات مختلف درون جنبش کارگری فراخوان مشترکی را برای برگزاری . بود

نهايت حائز  دهند، بی علنی مراسم اول ماه مه در شرايط حاکميت رژيم ديکتاتوری و اختناق انتشار می
 .ستاهميت ا

  
گردد که توجه داشته باشيم، اين فراخوان، يک فراخوان  تر آشکار می اما اهميت مسئله هنگامی بيش 

ای عليه نظم  صرفًا يک بيانيه سياسی معمولی هم نبود، بيانيه.معمولی نبود، بلکه يک بيانيه سياسی بود
المللی طبقه  روز همبستگی بيناول ماه مه، : "در فراخوان آمده بود. داری در ايران و جهان بود سرمايه

داری و  کارگر و روز جوش و خروش کارگران در سراسر جهان برای رهايی از مشقات نظام سرمايه
امسال، ما کارگران مراسم . های آنان جهت برپايی دنيايی عاری از ستم و استثمار است بيان خواست

اری در گرداب يک بحران عظيم اقتصادی د کنيم که نظام سرمايه اول ماه مه را در شرايطی برگزار می
بحران . برد کننده فرو رفته است و در حال دست و پا زدن برای نجات خويش از آن به سر می ويران

داری در مهار آن و سرريز کردن بار اين بحران بر  های سرمايه عظيم اقتصادی موجود و عجز دولت
 را پس از فروپاشی بلوک شرق و ادعای پايان دوش کارگران جهان، بيش از پيش، گنديدگی اين نظام

داری را به  تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت برپايی دنيايی فارغ از مناسبات ضد انسانی سرمايه
." مثابه يگانه راه خالصی بشريت از مصايب موجود در برابر کارگران و بشريت متمدن قرار داد

داری در ايران برای کارگران به بار آورده است،  يهفراخوان سپس با اشاره به مصايبی که نظام سرما
ما کارگران در مقابل اين وضعيت به غايت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت : "افزايد می

ما . نخواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد، بيش از اين حق حيات و هستی ما را به تباهی بکشانند
دانيم تا با باالترين  امعه هستيم و حق مسلم خود میتوليدکنندگان اصلی ثروت و نعمت در ج

داشتن يک زندگی انسانی حق مسلم . استانداردهای حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگی کنيم
های مستقل از دولت و  ماست و ما برای تحقق آن تمامی موانع پيش روی خود را با برپايی تشکل

 ."ن از سر راه خويش برخواهيم داشتما کارفرما و با اتکا به قدرت همبستگی
  

توان دريافت که چه جسارت و شجاعتی در جنبش کارگری ما برای  از همين دو پاراگراف می
 اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران وجود دارد و اين جنبش، در بطن –رودررويی با تمام نظم اقتصادی 

 .داشته استهای بزرگی به پيش بر های اخير چه گام مبارزات طبقاتی سال
  



اش به  بنابراين مفهوم است که چرا خشم ارتجاع حاکم، چنان برانگيخته شد که با تمام قدرت سرکوب
ارتجاع طبقاتی و . فراخوان، اعالن جنگ علنی به نظم حاکم بود. مقابله با مراسم اول ماه مه برخاست

داند، اين صرفًا صدای صدها   چرا که می. مذهبی، با شنيدن اين صدای کارگران از خشم به خود پيچيد
ها کارگر است که در اول ماه مه به  های ميليون و هزاران کارگر پيشرو و آگاه نيست، بلکه زمزمه

های  ها و گروه ارتجاع بر خود لرزيد، هنگامی که از اقدام مشترک تشکل. فريادی رسا تبديل شده است
 که ديد، کارگران مقررات نظم استبدادی را خشم ارتجاع به نهايت رسيد، هنگامی. کارگری باخبر شد

زير پا نهاده و قصد برپايی علنی اجتماعات را دارند، آن هم در تهران، در مرکز فرمانروايی ارتجاع، 
لذا با توجه به تمام جوانب اين . کننده سرنوشت تحوالت در ايران بوده است در جايی که همواره تعيين

ه تنها تمام نيروی خود را به کار خواهد گرفت تا مانع از برگزاری فراخوان، پوشيده نبود که رژيم ن
روز اول ماه مه، هزاران . های سرکوب نيز متوسل خواهد شد ترين شيوه مراسم گردد، بلکه به وحشيانه

نيروی ضد شورش پليس، بسيجی و اطالعاتی، محل تجمع را در پارک الله به محاصره خود درآوردند 
دو هفته پس از اول ماه .  تن را بازداشت کردند١۵٠نه و ضرب و شتم مردم، حدود و با يورشی ددمنشا

ها و  به رغم تجمعات اعتراضی خانواده. مه، هنوز اغلب دستگير شدگان در زندان اوين گرفتارند
ها  های سنگين ده های مختلف، از جمله شرط وثيقه المللی، رژيم به بهانه اعتراضات متعدد داخلی و بين

 .يونی، از آزادی بازداشت شدگان، خودداری کرده استميل
  

تر کردن  ها، طوالنی های آن جمهوری اسالمی با اعمال فشارهای متعدد بر بازداشت شدگان و خانواده
خواهد  های معمول وزارت اطالعات و دستگاه قضايی، نه فقط می سازی دوره بازداشت، تهديد و پرونده

های مبارزی که با جسارت، نظم موجود را به چالش   همه انساناز پيشروان و فعالين کارگری و
. های راديکال کارگری در آينده گردد اند، انتقام بگيرد، بلکه با ايجاد جو ارعاب مانع از حرکت کشيده

های اخير به خوبی نشان داده است که اين اقدامات  الين سياسی و اجتماعی سالهای فع اما بازداشت
ای، مدام  های اعتراضی توده تواند مانعی بر سر راه تداوم کار فعالينی گردد که جنبش رژيم، ديگر نمی

های اخير رژيم نيز هر  سرکوب. آورند دهند و به جلوی صحنه می ها را در دامان خود پرورش می آن
تواند مانع از تداوم فعاليت پيشروان و فعاالن کارگری گردد و نه روند رو به  چه شديد باشد، نه می آن

 .کند جويی کارگران را سد  رشد همبستگی، آگاهی و مبارزه
  

اقدام به برگزاری علنی مراسم اول ماه مه، رويدادی جدا و منزوی از شرايط عمومی جنبش کارگری، 
در اين جنبش نيست، بلکه انعکاسی از همين جنبش و روحيه مبارزاتی آن رشد اعتراضات و مبارزات 

آيی در پارک الله، در ماه مه امسال، اهميت و برجستگی  ناگفته نماند که گرچه فراخوان به گردهم. است
ای ديگر از تهران توسط  اما مراسم اول ماه مه در کردستان، کرمانشاه و در نقطه. ای يافت ويژه

 . ها تن نيز انجاميد  مکانيک نيز برگزار گرديد که به مداخله پليس و بازداشت ده–زکار سنديکای فل
  

چه در اول ماه مه امسال گذشت، انعکاسی از شرايط عمومی حاکم بر جنبش  تأکيد بر اين مسئله که آن
 مراسم ها،  کارگری و رشد روحيه رزمندگی در اين جنبش است، البته به اين معنا نيست که اين مراسم

روشن است که حتا اگر مراسم اول ماه مه در پارک الله بدون دخالت و . ای کارگری بودند توده
اگر کسی چنين انتظاری در شرايط . رفت شد، از چند هزار تن فراتر نمی سرکوب پليس هم برگزار می

يونی کارگر های ميل سرکوب و اختناق عنان گسيخته و ترس و وحشت از اخراج و بيکاری را از توده
های وسيع  در يک رژيم سياسی ديکتاتوری عريان، توده. جا و بيهوده است داشته باشد، انتظاری بی

دهند، که توازن قوا را  ها و تظاهرات ميليونی خود شکل می کارگر، تنها هنگامی به تجمعات، راهپيمايی
چه که در اول ماه   با اين همه آن.در روند يک جنگ طبقاتی فرسايشی کًال به نفع خود تغيير داده باشند

مه امسال رخ داد، بازتاب مرحله معينی از همين توازن قوا، سطح آگاهی، تشکل و مبارزه کارگران 
 .است

  



داری، مشترکًا  اين که دقيقًا اکنون فراخوان برگزاری علنی مراسم اول ماه مه، با مضمونی ضد سرمايه
دهنده همين  شود و نه حتا يکی دو سال پيش، نشان ده میتوسط گرايشات مختلف درون جنبش کارگری دا

پذير شده است، ماحصل مبارزات جنبش کارگری به ويژه  اگر اکنون چنين چيزی امکان. واقعيت است
در طول چند سال اخير، در صدها مورد اعتصاب، تظاهرات، راهپيمايی، تجمعات اعتراضی، اشغال 

های مستمر با نيروهای سرکوب، ايجاد و گسترش  ها، درگيری بانها و خيا بندان در جاده کارخانه، راه
های وسيع  های علنی و مخفی، خالصه کالم، رشد مبارزات، اتحاد و آگاهی در صفوف توده تشکل

المللی طبقه کارگر و رشد راديکاليسم آن نيز  در اين ميان البته بايد به تحرکات جنبش بين. کارگر است
مراسم اول ماه مه امسال در . ذار در حرکت اول ماه مه در ايران اشاره کردبه عنوان عاملی تأثيرگ

 .المللی طبقه کارگر را نشان داد سراسر جهان، به وضوح اين چرخش راديکال در جنبش بين
  

بحران عميق اقتصادی جهان که تأثيرات بسيار وخيمی بر شرايط زندگی کارگران جهان بر جای 
ال گذشته منجر به گسترش اعتراضات و رشد مبارزات در بسياری از گذارده است، از نيمه دوم س

اول ماه مه امسال، تجلی آشکار اين اعتال و رشد . داری جهان شده است ترين کشورهای سرمايه مهم
ها،  ها کارگر در اغلب کشورهای جهان، با راهپيمايی ميليون. راديکاليسم در جنبش کارگری جهان بود

. داری جهانی ابراز داشتند ، نارضايتی و اعتراض خود را نسبت به نظم سرمايهتظاهرات و اجتماعات
کارگران آشکارا . های گذشته بود کنندگان مراسم اول ماه مه امسال، بسيار فراتر از سال تعداد شرکت

پس از فروپاشی بلوک شرق در . داری و برقراری سوسياليسم شدند خواهان برافتادن نظام سرمايه
المللی، در ابعادی  ه بيستم، اين نخستين بار بود که کارگران در يک اقدام اعتراضی بيناواخر سد

جنبش کارگری در . کردند داری را نفی و از استقرار سوسياليسم دفاع می ای، آشکارا نظام سرمايه توده
ر جنبش اين روند عمومی رشد راديکاليسم د. المللی کارگری نيست ايران نيز چيزی جدا از جنبش بين

کارگری جهان، تأثيرات غير قابل انکاری بر رشد راديکاليسم در جنبش کارگری ايران داشته و خواهد 
کننده بوده و  چه که در اقدام کارگران ايران برای برپايی مراسم اول ماه مه، تعيين با اين همه، آن. داشت

 جنبش کارگری ايران، در هست، رشد اتحاد، آگاهی طبقاتی و ارتقای روحيه مبارزاتی در صفوف
دقيقًا همين نکته است که تمام . های اخير است نتيجه سير تحوالت درونی اين جنبش در طول سال

داری در ايران را برای مهار و کنترل اين جنبش،  ی رژيم پاسدار نظم سرمايه گرانه اقدامات سرکوب
 شدگان اول ماه نيز تغييری در اوضاع ترديد، تمام فشارهای کنونی بر بازداشت نقش بر آب نموده و بی

 .به نفع رژيم ايجاد نخواهد کرد
  

پندارد که با سرکوب و دربند کردن مبارزان و فعاالن کارگری،  ارتجاع طبقاتی و مذهبی بيهوده می
اش  ای که کارگران، در اول ماه مه امسال بر ارتجاع وارد کردند، نتايج ضربه. پيروز ميدان جنگ است

کارگران با فراخوان به برگزاری علنی مراسم اول ماه مه، نظام .  آشکار خواهد ساخترا به زودی
. داری را با صدايی بلند و کلماتی رسا به محاکمه کشيدند و آشکارا به آن اعالن جنگ دادند سرمايه

  .جنگ واقعی هنوز در پيش است
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