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کارگران ایران، هم چون هم طبقه ای ها و هم سرنوشتی های خود در جهان، دست در دست 
عين طبقاتی خود، در ميان انبوهی از مشکالت اقتصادی، سرکوب، بی کارسازی خانواده ها و مداف

، در خيابان های شهرهای جهان، دست به نمایش قدرت ...های وسيع در اثر بحران سرمایه داری و
  .زدند و خواست ها و مطالبات خود را به گوش جهانيان رساندند

جهان باشد که کارگران حق ندارند روز جهانی خود شاید ایران، تنها کشور استثنایی توسعه یافته در 
اما فعالين کارگری با وجود تهدیدات و سرکوب های مداوم . را آزادانه و به طور مستقل برگزار کنند

دولتی، از ماه ها قبل با شور و شوق فوق العاده و تحسين برانگيزی به استقبال روز همبستگی 
از این رو، مراسم های روز جهانی کارگر که در شهرهای . جهانی خود و  سازمان دهی  آن می روند

مختلف ایران برگزار شد در برخی از شهرها به ویژه در سنندج و تهران، نيروهای سرکوبگر حکومتی 
  . نفر را دستگير کردند٢٠٠به تجمع کنندگان یورش بردند و با ضرب و شتم بيش از 

می امسال خود شتافتند که هفته های قبل از آن، کارگران ایران، در حالی به استقبال اول ماه 
برای . اعتراضات کارگری در جریان بود و برخی از فعالين کارگری نيز تهدید و یا زندانی شده بودند

 نفر از فعالين کارگری در شهر سنندج و یا احضار رهبران سندیکای ٩٠نمونه، دستگيری حدود 
ه عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران، با اعتصاب خود شرکت نيشکر هفت تپه به دادگاه؛ معلمان ب

مدارس را به تعطيلی کشانده بودند؛ در برخی از دانشگاه های کشور، اعتراضات دانش جویی در 
جریان بود و رسانه های غيردولتی به ویژه وب الگ نویس ها، با هجوم سپاه پاسداران، وزارت 

 واقع فعالين جنبش های اجتماعی و آزادی بيان و اطالعات، دولت و مجلس مواجه شده بودند؛ در
یک وجه .  انتظامی مواجه بودند-قلم و اندیشه بيش از گذشته، با تهدید و تعقيب مامورین امنيتی 

 امنيتی در مقطع اول ماه می، تالش نيروهای سرکوبگر حکومتی برای -مهم این فضاسازی پليسی 
سران حکومت اسالمی، از خيزش .  جهانی کارگر بودجلوگيری از برگزاری مراسم های مستقل روز

البته این نگرانی آن ها هنگامی به کابوس مبدل شده است که . کارگران و مردم محروم نگران بودند
اکثریت مردم ایران، به این بازی تکراری . مضحکه انتخابات ریاست جمهوری شان را در پيش دارند

نشان نداده اند و با وحشی گری هایی که حکومت سی ساله حکومت اسالمی، اهميت چندانی 
اسالمی با حمله به تجمع کارگران در روز اول ماه می، دستگيری فعالين زنان، تهدید و زندانی کردن 

راه انداخته اند اصوال حتا باید توجه متوهم ترین انسان ها را نيز ... روزنامه نگاران و وبالگ نویسان و
به پای صندوق های رای این جانيان، ستم گران و استثمارگران حکومتی به این مساله جلب کند که 

 !و جناح های آن نروند و در مقابل دوربين های تلویزیونی به سياهی لشکر آن ها تبدیل نگردند
اگر یک ارزیابی کوتاهی از اول ماه می امسال داشته باشيم به این واقعيت ها برمی خوریم که اوال، 

دوما، فعالين .  نسبت به سال های قبل، در شهرهای بيش تری برگزار شداول ماه می امسال
سوم و مهم تر از همه، ده تشکل کارگری با . کارگری تجمعات خود را به مراکز شهرها کشاندند

گرایشات مختلف و با استقالل خود، به پای سازمان دهی مشترک روز جهانی کارگر در پارک الله 
حاظ کمی و کيفی گام مهمی در جهت همستگی طبقاتی کارگران و پيش این سه وجه، به ل. رفتند

باید این حرکت را . زمينه ای در جهت برپایی تشکل سراسری کارگران ایران محسوب می شود
تقویت و تاکيد کرد که ارتباط بين این ده تشکل مستقل کارگری را باید به سطح عالی تری ارتقا داد و 

کارگران، طرح و برنامه روشن تری برای نزدیکی و به ویژه برای سازمان برای پيش برد امر طبقاتی 
در . دهی حرکت های متحد و مشترک در جهت خواست ها و مطالبات عمومی کارگران تدارک دید

سطح نظری نيز طبيعی است که در فضای صميمانه و سالم و رفيقانه، نقد و بررسی مسایل گرهی 
یعنی نباید توهم داشت که این تشکل . عی و تاثيرگذاری پيدا می کندطبقه کارگر، معنی و مفهوم واق

بی شک، در پروسه عمل و . ها، با یک فراخوان به لحاظ نظری خيلی سریع به همدیگر نزدیک شوند
در همين پروسه و  تالش در راستای . فعاليت بهتر می توان به توافق ماندگاری دست پيدا کرد

رگران است که کدام یک از گرایشات درون طبقه در سطح رهبری سازمان دهی تشکل سراسری کا
سراسری این جنبش قرار می گيرد؛ مثال گرایش کمونيستی و یا رفرميستی و سندیکاليستی، 
بستگی به توازن قوای آن ها در درون طبقه و طرح و نقشه عمل ها و تالش هایشان در جهت 

اما اگر قطعا . تحد سراسری آن ها بستگی داردهمبستگی و اتحاد کارگران و مبارزه متشکل و م
گرایش کمونيستی ناظر بر فعاليت های طبقاتی کارگران نباشد نفس استثمار زیر سئوال نخواهد 

  .رفت
  

 با انتشار بيانيه ای علنی اعالم کرده بودند  تشکل مستقل کارگری١٠ چند روز قبل از اول ماه می،
 تشکل ها  اینبر اساس اين بيانيه،. خواهند کرد  برگزار تهران در پارک اللهمراسم جهانی خود را که

مزدها و توقف اخراج  افزايش حداقل دست .خواستار زندگی بهتر برای ميليون ها کارگر شده بودند



ها از جمله خواست های کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، سنديکای کارگران شرکت واحد 
ديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، اتوبوسرانی تهران و حومه، سن

ت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، شورای اهي
همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، کميته هماهنگی 

 این یک . کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالين کارگری بودندبرای کمک به ايجاد تشکل های
 گيری های مختلف اقدام موثر و مهمی است که برای اولين بار چند تشکل مستقل کارگری با جهت

شکی نيست که دست اندرکاران این تشکل ها . سياسی، این مراسم مشترکی را تدارک دیده بودند
ری، در صورت تشخيص خود، سياست های همدیگر را در فضایی و دیگر فعالين دل سوز جنبش کارگ

صميمانه، رفيقانه و سالم مورد نقد قرار دهند و در عين حال فراموش نکنند که سازمان دهی حرکت 
های سراسری مشترک و متحد مثال برای برپایی تشکل سراسری کارگران، افزایش دست مزد، 

ی کاری مکفی، لغو کارهای موقت و پيمانی و گرفتن دست مزدهای معوقه، برقراری بيمه ب
استخدام دایمی، لغو کار کودک، آزادی کارگران زندانی و همه زندانيان سياسی، آزادی بيان و تشکل 

از سوی دیگر، عموما در عرصه . امر همه کارگران بدون توجه به گرایشات سياسی آن هاست... و
هر چه بيش تر نقاط ضعف و قوت و مشترک فعاليت و عمل و رابطه مشترک است که گرایشات 

در چنين . همدیگر را تشخيص می دهند و نقد و بحث و بررسی خود را بر روی آن ها متمرکز می کنند
روندی این نقدها و بحث ها هم گوش شنوای بيش تری پيدا می کنند و هم تاثير مخربی در اقدام 

  . مشترک طبقاتی به بار نمی آورند
 تشکل مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر فرموله شده ١٠ر فراخوان خواست هایی که د

از این رو، برای تحقق این خواست ها از همين . است مسایل مبرم کارگران ایران را در بطن خود دارد
   . امروز باید طرح و نقشه عمل داشت و در جهت آن ها کوشيد

، به شرح زیر فرموله شده مبرم کارگران ایران خواست ١۵ ، کارگری مستقل نهادهایفراخواندر 
  :است

 و برچيده شدن ءمين امنيت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاات -١
  .های جديد قرارداد کار  فرم
مزد کارگران  حداقل دست! مزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدريجی است حداقل دست -٢

  .های مستقل کارگری تعيين گردد  ن واقعی و تشکلبايد توسط نمايندگا
  !برپايی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست -٣
  !و بهانه پرداخت گردد مزدهای معوقه بايد بدون عذر دست -٤
  ! کارسازی کارگران بايد متوقف گرددی اخراج و ب -٥
  .  اجتماعی بايد برابرباشد-ی تمامی شئون اقتصاد  مردان در حقوق زنان و -٦
  .يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردارشوند بازنشستگان بايد از -٧
 زحمت کش جامعه متحدند و از اقشار ساير ، پرستاران و)کارگران فکری(کارگران با معلمان  -٨

  . کنند مبارزات آنان پشتيبانی می
  .کنيم  لی و ساختمانی قاطعانه پشتيبانی میهای کارگران فص  اعتراضات و خواسته از -٩
  .هستيم کودک هم سنگر ما با فعالين لغو کار .و استثمارگرانه است کار کودکان غيرانسانی -١٠
  منصور اسانلو، ابراهيم مددی و ديگر کارگران زندانی بايد بدون قيد و شرط آزاد گردند و تعقيب -١١

  . پايان پذيرداکارگران بايد فور های قضايی عليه ديگر
  .جويان و زنان می دانيم مانند دانش ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی ديگر -١٢
های خود، قاطعانه   ای  هم طبقه ما ازکارگران مهاجر مانند کارگران افغانی، به عنوان بخشی از -١٣

  .کنيم پشتيبانی می
  کارگران ايران، خود را متحد با ديگرکارگران ايران، ما های جهانی از  حمايت از ضمن تشکر -١٤

  . دانيم  کارگران جهان می
 اول ماه مه، بايد تعطيل رسمی گردد و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز -١٥

  .ملغی گردد
  

از . این خواست ها و مطالبات واقعا زمينی و  دغدغه واقعی و دایمی کارگران سراسر کشور است
ی است که همه فعالين و مدافعين جنبش کارگری برای تحقق آن ها طرح و برنامه این رو، ضرور

داشته باشند و قبل از همه، فعالين و مسئولين این ده تشکل، پيش گام و پایه گذار و طراح اصلی 
حرکت های بعدی در تحقق بندهای فراخوان خود باشند و اتحاد و همبستگی سراسری کارگران 

چرا که در این دوره، یکی از مسایل عمده و مهم کارگران، سازمان . يش تقویت کنندایران را بيش از پ
در هر حرکتی و اقدامی و جمعی و جلسه ای . دهی تشکل سراسری کارگران سراسر کشور است

  .باید به این مساله تاکيد کرد
 شد، نفر برگزار ٥٠٠تر از   با حضور کم، خانه کارگر توسط روز کارگر امسال دولتیمراسماز سویی 

این مساله هم ناشی از رشد و . بار دیگر ورشکستگی این نهاد ضدکارگر را به نمایش گذاشت
 يا از  مراسم دولتی خانه کارگر،تر شرکت کنندگان بيش. آگاهی هر چه بيش تر کارگران است
انه کارگر شرق  خانه کارگر شهر ری و خکارمندان و يا از بودنددانشجويان علمی کاربردی خانه کارگر 

این افراد قبال به این مراسم دعوت شده بودند تا کارگران معترض نتوانند وارد آن جا شوند و . تهران



بنابراین، اول ماه . همانند سال های قبل، این مراسم دولتی را به ضدبرگزارکنندگان آن تبدیل نمایند
  .می امسال، خانه کارگر حکومت نيز رسواتر شد

کومت اسالمی، در روز اول ماه می، برای این که وحشی گری خود را هر چه بيش دستگاه قضایی ح
مرتکب قتل شده   که متهم بود در کودکی»دالرا دارابی«تر به جامعه ایران و جهانيان نشان دهد، 

 سالگی مرتکب قتل شده و به ١٧ن س در ١٣٨٦متهم بود در سال ، دالرا دارابی. به دار آویخت است
  . اردیبهشت ماه در زندان رشت اعدام شد١١ شده بود، روز جمعه اعدام محکوم
 تالش های گسترده ای در داخل و خارج ایران برای ، است که طی هفته های اخيرشایان ذکر

 به این حرکت ءاسالمی بدون اعتناحکومت  ، در جریان بود امادالراجلوگيری از اجرای حکم اعدام 
   .ام کردهای انسانی دالرا دارابی را اعد

 خرداد ٢٢در چنين شرایطی، الزم به تاکيد است که نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در 
چرا که اگر این . ، به معنای واقعی امر کارگران، زنان، دانش جویان و مردم تحت ستم نيست٨٨

 ثروت انتخابات برای جناح ها و سران حکومت، رقابتی واقعی بين آن ها در جهت تقسيم قدرت و
در این سی سال گذشته نيز انتخابات . است بر عکس، برای اکثریت مردم ایران، ارزش چندانی ندارد

حکومت اسالمی، کم ترین دستاوردی برای جامعه ایران نداشته و بهبودی نيز در زیست و زندگی و 
را کاندید زیرا همه جناح ها و سران حکومت اسالمی که خود . آزادی آن ها به بار نياورده است

های ریاست جمهوری می کنند همگی از عوامل اصلی حکومت اسالمی و فرماندهان ارگان 
مساله همه . سرکوب و ترور هستند که دست همه شان نيز به خون ده ها هزار انسان آلوده است

کاندیداهای جناح های حکومت اسالمی در این سی سال که از صافی ده ها ارگان امينتی عبور 
می شوند نه رفاه جامعه و آزادی های فردی و اجتماعی مردم، نه زنان، یعنی نصف جمعيت داده 

کشور که حتا از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خود نيز محروم هستند و حتا  به طور دایم 
ها در خيابان ها و محيط کار و زندگی شان نيز مورد تحقير و توهين قرار می گيرند؛ نه امر ميليون 

کودک کار که برای کمک به گذران زندگی خانواده های خود، به کارهای خطرناک وادار شده اند؛ نه 
امر ميليون ها انسان بی کار که فقر و فالکت اقتصادی و تورم و گرانی روزافزون کمرشان را خم 

 و تشکل کرده است؛ نه لغو شکنجه، اعدام، قصاص و سنگسار؛ نه امر آزادی بيان و قلم و اندیشه
، بلکه اساسا امر چگونگی بقای حکومت و حفظ قدرت دغدغه و مشغله همه کاندیداها و جناح ...و

از احمدی نژاد، محسن رضایی تا موسوی و کروبی، همگی در این سی سال . های حکومتی است
در سازمان دهی و هدایت سرکوب و کشتار، تهدید و ترور، و بی حقوقی های مردم ایران، نقش 

ی مهمی داشته و همين امروز نيز در تالشند این حکومت جهل و جنایت را حتا به بهای کشتار ها
پس چرا باید مردم ایران، پس از سی سال تجربه تلخ و تکان دهنده . هزاران انسان حفظ کنند

بنابراین، جهت گيری ! دایمی، بار دیگر به سياهی لشکر این و یا آن جناح حکومتی تبدیل شوند؟
زه سياسی و اجتماعی نه مماشات با این و یا آن جناح حکومتی، بلکه باید کليت آن را مدنظر مبار

  .داشته باشد
هجوم وحشيانه به تجمع کارگران در اول می، سرکوب اعتراض بر حق معلمان به عنوان بخش 

ن و دیگری از طبقه کارگر، اعدام و دستگيری فعالين جنبش کارگری، جنبش دانش جویی، جنبش زنا
سرکوب گسترده آزادی بيان و اندیشه، مسایل کوچکی در یک کشور نيستند که بتوان به سادگی از 
  کنار آن ها گذشت و به پای صندوق های رای نمایش انتخابات ریاست جمهوری این حکومت رفت؟

حکومت اسالمی، حکومت جهل و جنایت، سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام، قصاص و سنگسار و 
اگر فضای . است که نه تنها در ایران، بلکه در جهان نيز معروفند... ادی بيان و اندیشه ودشمن آز

سياسی و اجتماعی جامعه ایران، کمی بازتر شود بی شک ميليون ها خانواده ایرانی، شاکی های 
  .خصوصی سران و مقامات و مسئولين حکومت اسالمی خواهند بود

 تشکل مستقل کارگری فراخوان دهنده مراسم اول ١٠ی در چنين شرایطی، در داخل کشور از سو
ماه می پارک الله تهران، خانواده دستگيرشدگان، همه انسان های آزادی خواه و مدافع جنبش 

در خارج کشور نيز . در جریان استگری برای آزادی فوری دستگيرشدگان تالش های گسترده ای کار
ک کمپين قوی و موثر سياسی، تبليغی و عملی راه هماهنگ با فعاليت های داخل کشور، می توان ی

ریاست جمهوری با » انتخابات« خرداد، یعنی روز نمایش ٢٢انداخت و این کمپين را دست کم تا روز 
، در مقابل سفارتخاته ها و دیگر مراکز حکومت اسالمی و مراکز ...برگزاری ميتينگ و تظاهرات و

بی شک طبقه کارگر ایران، با مبارزه طبقاتی خود و . ردشهرهای اروپا و آمریکای شمالی برگزار ک
هم چنين با حمایت و پشتيبانی جنبش زنان و جنبش دانشجویی و همه انسان های آزادی خواه، 
قادر است که آزادی همه زندانيان سياسی و به ویژه دستگيرشدگان اول ماه می و آزادی تشکل و 

  !از این رو، این جنبش را باید تقویت کرد. تحميل کندرا به حکومت اسالمی ... بيان و اندیشه و
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