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 ه تاريخچه اول ماه مهنگاھی ب
  

اول ماه مه، نماد اتحاد و ھمبستگی بين . ايم در آستانه اول ماه مه، روز جھانی کارگر قرار گرفته
ست  ھمبستگی کارگری، ضرورتی. المللی کارگران، در مبارزۀ جھانی عليه سرمايه است

رگران در برخاسته از ھستی و موجوديت طبقاتی کارگران تمام کشورھای جھان چرا که کا
شوند، شرايط  سراسر جھان تحت ستم طبقه واحدی قرار دارند، توسط طبقه واحدی استثمار می

زندگی مشترک و دشمن مشترکی دارند و اھداف و منافع آنھا در تمام کشورھای جھان، واحد و 
 .مشترک است

اھرات و راه ھا کارگر در سراسر جھان، با برپائی ميتينگ و انجام تظ در اول ماه مه، ميليون
داری به نمايش  پيمائی، قدرت متحد و ھمبسته خود را در مقابل دنيای ستم و استثمار سرمايه

دارند که تا براندازی نظام  داران و مرتجعين در سراسر جھان اعالم می گذارند و به سرمايه می
  .داری و ايجاد نظم نوين و سوسياليستی از پای نخواھند نشست سرمايه

 ماه مه و تعيين اين روز به عنوان روز جھانی کارگر، به اواخر قرن نوزده ميالدی پيشينه اول
توأم با رشد و گسترش . کند داری وسيعاً رشد می در اين دوره، سرمايه. گردد بر می
. يابد داری، کميت کارگران در اروپا و آمريکا و کل کشورھای جھان افزايش می سرمايه

کردند و توليد  گيرند که در آنھا بيش از ھزار کارگر کار می مؤسسات بسيار بزرگی شکل می
تمرکز توليد، عاملی در رشد و ارتقاء آگاھی و ھمبستگی مبارزه کارگری . شود متمرکزتر می

  .شود و اعتصابات کارگری در کشورھای اروپائی، خصوصاً در آمريکا توسعه می يابد می
مريکا از رشد و اعتالء چشمگيری برخودار شده در دھه ھشتاد قرن نوزده، جنبش کارگری در آ

شيکاگو به مرکز . ترين شھرھای صنعتی اين کشور را در بر گرفت بود، موج اعتصابات مھم
ھای کارگری اين کشور  فعاليت

در نوامبر سال . تبديل گرديد
 فدراسيون کار، مرّکب از ١٨٨١

اين .  اتحاديه تشکيل شد۶
فدراسيون که پنجاه ھزار کارگر 
را در صفوف خود متشکل ساخته 
بود، در کنگره خود در سال 

 روزکار ھشت ساعته را ١٨٨۴
تصويب کرد و مبارزات وسيع و 

ای را حول کاھش ساعات  گسترده
 ٨ ساعت به ١٢ تا ١۶کار از 

  .ساعت سازمان داد
 اتحاديه کارگری با سيصد ھزار عضو ٢۵ که با حضور نمايندگانی از ١٨٨۶در کنوانسيون 

يل گرديد، به نفع جنبش مستقل سياسی طبقه کارگر و مبارزه برای ھشت ساعت کار تشک
بدنبال آن موج گسترده اعتصابات کارگری، شھرھای مختلف آمريکا را در بر . گيری شد موضع
 ھزار کارگر در شھرھای بزرگ آمريکا ٣۵٠ بيش از ١٨٨۶در روز اول ماه مه سال . گرفت

بخشی از . واکی و برخی ديگر از شھرھا، دست به راھپيمائی زدند لمانند سن لوئيز، شيکاگو، مي
داران تحميل کنند، اما در شيکاگو به  ھای خود را بر سرمايه کارگران آمريکا توانستند، خواست

ھا  داران خون شش کارگر را بر زمين ريختند و ده روی کارگران تيراندازی شد و سرمايه
داران و مزدوران  رغم اين کشتار و وحشيگری سرمايه علی. کارگر را زخمی و مجروح ساختند

آنھا، کارگران شيکاگو دست از مبارزه نشسته و برای تحقق مطالبات خود، روز چھارم ماه مه، 
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ھا ھزار کارگر در ميدان اصلی شھر  ده
)Hay Market (دست به تجمع زدند .

در حاليکه مزدوران سرمايه، کارگران 
ه بودند، ناگھان را به محاصره در آورد

فردی ناشناس، بمبی به ميان افراد 
پليس پرتاب کرد که در اثر آن يک تن 

. کشته و چند نفر ديگر زخمی شدند
پاسداران سرمايه، که از قبل خود را 
تجھيز نموده و آمادۀ يورش به صفوف 
کارگران بودند، بالفاصله بعد از اين 

گرانه، به روی کارگران  اقدام توطئه
شمار زيادی از کارگران دستگير و زخمی شدند و به دنبال آن ھشتاد تن از . دندآتش گشو

کارگران در دادگاه فرمايشی، قھرمانانه از . رھبران کارگری را به جرم قتل، به محاکمه کشاندند
سرانجام چھار تن از . خود و مطالبات کارگران دفاع کرده و اتھامات بی اساس را رد کردند

ھای طوالنی  آمريکا به جوخه اعدام سپرده شدند و شمار ديگری نيز به حبسرھبران کارگری 
  .مدت محکوم شدند

 در ١٨٨٨ای که در اواخر سال  به دنبال اين رويداد خونين، فدراسيون کار آمريکا، در کنگره
، به يادبود تظاھرات کارگران ١٨٩٠لوئيز برگزار نمود، تصميم گرفت در روز اول ماه مه  سن

 و به يادبود رھبران کارگری آمريکا و ھمچنين برای تعميم دادن ھشت ساعت ١٨٨۶ در سال
توأم بااين .ھای کارگری در سراسر آمريکا، تظاھراتی برگزار نمايد کار در روز، به تمام بخش

تحوالت ورويدادھا و توأم با رشد و ارتقاء مبارزۀ اقتصادی و سياسی طبقه کارگر که تجلی رشد 
المللی کارگری  ھای عينی و ذھنی تشکيل يک سازمان بين ش کارگری بود، زمينهو اعتالء جنب

ھا پس از انحالل انترناسيونال اول، کنگره  ھاست که سال بر اين زمينه. نيز فراھم گرديد
اين کنگره که در .  برگزار گرديد١٨٨٩المللی سوسياليستی، به ابتکار انگلس، در سال  بين

 ٣٩١در پاريس گشايش يافت و در آن ) در انقالب کبير فرانسه(يل صدمين سالگرد سقوط باست
المللی در  آئی بين  کشور حضور يافته بودند، به معنای واقعی، بزرگترين گردھم٢٠نماينده از 

کنگره از اعتصاب . جنبش کارگری جھانی بود و به کنگرۀ مؤسس انترناسيونال دوم تبديل شد
 ساعت کار در روز، در اول ماه مه سال ٨ه قرار بود برای پيشنھادی فدراسيون کار آمريکا ک

 کنگره نيز در ھمين رابطه و تصويب  ترين تصميم مھم.  صورت بگيرد حمايت کرد١٨٩٠
ای بود که بر آن پايه، روز اول ماه مه به عنوان روز جھانی کارگر و روز ھمبستگی  قطعنامه

  .شد بين المللی کارگران شناخته می
المللی عظيمی به راه بياندازد  کنگره تصميم دارد تظاھرات بين”کرد که  ن اعالم میقطعنامه چني

ھای رنجبران از  به طوری که در تمام کشورھا و در تمام شھرھا در يک روز مقرر، توده
مقامات دولتی تقليل ساعات کار روزانه را به ھشت ساعت و ھمچنين اجرای ساير قرارھای 

چون تظاھرات مشابھی از طرف فدراسيون کار آمريکا برای اول . کنندکنگره پاريس را مطالبه 
کارگران . شود  به تصويب رسيد، اين روز برای تظاھرات بين المللی پذيرفته می١٨٨٨ماه مه 

  “.کشورھای مختلف بايد تظاھرات خود را مطابق با شرايط موجود در کشور خود برگزار کنند
ه مه، کاھش ساعات کار روزانه و ارادۀ طبقه کارگر برای انگلس در آن موقع پيرامون اول ما

تظاھرات اول ماه مه به خاطر ھشت ساعت کار روزانه بايد ”نابودی تمايزات طبقاتی نوشت 
ضمناً نمايانگر ارادۀ طبقه کارگر برای نابودی تمايزات طبقاتی از طريق دگرگونی اجتماعی 

  “باشد
ھای کارگری و  ای که در برابر سازمان وظيفهترين  پس از پايان کنگره پاريس، عاجل

تر مراسم  سوسياليستی متعھد به مصوبات کنگره قرار داشت، تدارک برگزاری ھر چه باشکوه
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ھا آن شد که در اول ماه مه  نتيجه اين تالش. المللی کارگران بود اول ماه مه، روز ھمبستگی بين
ھا ريختند و با  داری به خيابان ايه صدھا ھزار کارگر در کشورھای مختلف جھان سرم١٨٩٠

المللی خود را در مبارزه  ھای عظيم و با شکوه، اتحاد و ھمبستگی بين تظاھرات و راھپيمائی
  .عليه سرمايه به نمايش گذاشتند

اول ماه مه و تالش طبقه کارگر برای ابراز وجود در اين روز اما از ھمان آغاز، با واکنش 
بورژوازی با توسل به قھر و سرکوب . ورژوازی روبرو گرديدخشونت آميز و سرکوبگرانه ب

ھای بعد از آن نيز، بورژوازی از  سال. کوشيد از برگزاری مراسم اول ماه مه جلوگيری نمايد
ھا و صدھا  المللی کارگران دست برنداشت و خون ده آميز با جنبش ھمبستگی بين مقابله خشونت

نيز در مقياس جھانی به مبارزه خود، پيگيرانه ادامه اما کارگران . کارگر را بر زمين ريخت
ھا، روز اول ماه مه را به عنوان روز  داران و دولت دادند و به رغم سرکوب و مخالفت سرمايه

به ھر رو، از آن تاريخ به بعد است که کارگران در سراسر . جھانی کارگر به ثبت رساندند
گيرند، اتحاد،  ھای مختلفی جشن می  در شکلجھان روز اول ماه مه را به عنوان روز کارگر

ھمبستگی، ھم سرنوشتی و قدرت خويش را در برابر دنيای ظلم و ستم و استثمار به نمايش 
  .آورند داری را به صدا در می گذارند و ناقوس مرگ نظام سرمايه می

  
  اول ماه مه درايران

ان است، ھدفی جدا از کارگران طبقه کارگر ايران نيز که گردانی از ارتش بين المللی کارگر
بنابراين . داری و ايجاد نظم نوين و سوسياليستی ندارد جھان، يعنی نابودی نظام سرمايه

ھا و مبارزات کارگری در  توانست از اين تحوالت، خواست ست که طبقه کارگر ايران نمی بديھی
عت کار روزانه عرصه جھانی از جمله مبارزه کارگران در روز اول ماه مه برای ھشت سا

حدود سه دھه بعد از تصميم کنگره مؤسس انترناسيونال دوم و اختصاص روز اول . برکنار باشد
 ١٣٠١ماه مه به تظاھرات کارگری و به روز جھانی کارگر، در ايران نيز کارگران در سال 

، برای نخستين بار به استقبال روز اول ماه مه رفتند و با تظاھرات، راه پيمائی) ١٩٢٢(
شعار اصلی کارگران در اين . برگزاری نمايش و سخن رانی، روز اول ماه مه را گرامی داشتند

 ساعت ١۴ھا، کارگران روزانه بايد  روز ھشت ساعت کار در روز بود، در حاليکه در آن سال
ھای تھران واتحاديه عمومی کارگران مرکزی،  اتحاديه کارگران چاپخانه. کردند کار می

کارگران .  در سازماندھی و برگزاری مراسم اول ماه مه نقش مھمی داشتنددراعتصابات و
 ساعت کار در ٨متشکل چاپ خانه ھا که در جريان مبارزات و اعتصابات خود توانسته بودند 

ھای   ساعت کار روزانه در تمام بخش٨روز را به کارفرما بقوالنند، خواستار آن شدند که 
اين کارگران در ھمبستگی با کارگران سراسر جھان، روز . شودکارگری به مرحله اجرا گذاشته 

اول ماه مه را تعطيل کردند و سال بعد از آن نيز روز اول ماه مه از رفتن به سر کار خودداری 
  .نمودند

اند و  ھای مختلفی گرامی داشته از آن به بعد نيز کارگران ايران روز اول ماه مه را به شيوه
د با کارگران سراسر جھان، برای تحقق مطالبات خود، از جمله ضمن ابراز ھمبستگی خو

تعطيل رسمی اول ماه مه و حق برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه توسط خود کارگران، 
ھا، چه در دوره سياه رضاخانی و  در تمام طول اين سال. اند پيوسته تالش و مبارزه نموده

تر حاکميت ارتجاع اسالمی، و بسته به فضای  ديکتاتوری محمدرضا پھلوی و چه در دوران سياه
اند اين مراسم را به صورت وسيع و علنی و در  سياسی و توازن قوای طبقاتی، ھرگاه توانسته

  .اند غالب اوقات نيز بصورت مخفيانه برگزار نموده
 داران و مرتجعين ايرانی نيز مانند ھمقطاران خارجی خود و بدتر از آن، در برابر اما سرمايه

تالش و مبارزه کارگران برای ابراز ھبستگی بين المللی در روز اول ماه مه به سرکوب و 
ھر . سرنيزه متوسل شدند و با خشونت زايدالوصفی به سرکوب و مقابله با کارگران پرداختند

تالشی از سوی کارگران آگاه و کمونيست و ھر اقدامی از سوی اتحاديه ھا، با واکنش شديد 
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. شد و دستگيری رھبران کارگری را درپی داشت يروھای سرکوب روبرو میخشونت آميز ن
ارگان مرکزی اتحاديه کارگران مرکزی نيز برای دومين بار در آبان ماه در “ حقيقت”روزنامه 

ھا و اعضای  بسياری از کمونيست.  توقيف گرديد و ديگر ھرگز منتشر نشد١٣٠١سال 
 که ١٣٠۴پس از تاج گذاری رضا خان در سال . ندھای کارگری دستگير و تبعيد شد اتحاديه

ھای کارگری شديداً سرکوب شدند، ديگر امکان فعاليت علنی و  حزب کمونيست ايران و اتحاديه
  .برگزاری مراسم علنی وجود نداشت

ھای کارگری نيز مجبور بودند جلسات خود  سرکوب و اختناق به حدی شديد بود که حتا اتحاديه
ھا يورش بردند   مأموران شھربانی به چاپخانه١٣٠۶يازده ارديبھشت . ر نمايندرا مخفيانه برگزا

در اين يورش، شمار ديگری . ھای ماه مه آن سال را ضبط کردند ھای مربوط به جشن و اعالميه
ھا، محمد پروانه دبير  ھا، از جمله باقر نوائی رھبر اتحاديه کارگران چاپخانه از رھبران اتحاديه

  .مرام رھبر اتحاديه کفاشان دستگير و به زندان افتادند ھدی کیاتحاديه و م
 توانستند مراسم اول ماه مه را اگر چه مخفيانه اما با ١٣٠٧با اين وجود کارگران در سال 

ای به  حزب کمونيست ايران نيز بيانيه. شرکت صدھا کارگر در اطراف تھران برگزار نمايند
آنجا که روز اول ماه مه تعطيل رسمی نبود، کارگران برای از . مناسبت اول ماه مه انتشار داد

در سال . کردند ترين روز جمعه به اول ماه مه را انتخاب می برگزاری مراسم عموماً نزديک
 نفره ۵ تا ٣ھای   نيز به رغم جو خفقان و سرکوب، روز جمعه سوم ماه مه، گروه١٣٠٧

در اين . ه از قبل تعيين شده بود رساندندکارگران جدا جدا خود را به باغی بيرون از شھر ک
ھای متعددی در مورد وضعيت  رانی  نفر در آن شرکت داشتند، سخن٨٠٠مراسم که حدود 

المللی کارگری و امثال آن ايراد گرديد و  کارگران، لزوم مبارزه عليه ارتجاع، ھمبستگی بين
ھای   آغاز شده بود، پرچمدر سراسر اين مراسم که از صبح زود. سرودھای انقالبی اجرا شد

سال بعد از آن نيز مراسم تقريباً مشابھی با حضور دو ھزار کارگر . سرخ در اھتراز بود
 تن از ۵٠حدود . برگزار گرديد که اين بار شھربانی و نيروھای سرکوب به آن حمله کردند

 به اجبار مخفی ھا فعال کارگری ديگر کارگران از جمله رھبران اتحاديه را دستگير نمودند و ده
  .شدند

بدين معنی که کارگران، در . يابد ھمين روال تا پايان سلطنت پھلوی و حتا بعد از آن نيز ادامه می
دار، بسته به شرايط و موقعيت سياسی در جامعه، روز اول ماه  نبرد دائمی خود با طبقه سرمايه

تر گسترده و يا محدود  ، کممه را در اشکال علنی، نيمه مخفی و يا مخفی و در ابعاد گسترده
اند و بر اتحاد و ھمبستگی بين المللی با  برگزار نموده، به استقبال روز جھانی کارگر شتافته

  .اند کارگران سراسر جھان تأکيد ورزيده
ترين مراسم اول ماه مه، پس از  پرشکوه

 برگزار ۵٨سقوط رژيم سلطنتی، در سال 
شورای ھماھنگی ”به دعوت . گرديد
نزديک به “ اری اول ماه مه در تھرانبرگز
 ھزار نفر در اين مراسم و تظاھرات با ۵٠٠

شکوه که درسالھای قبل از آن سابقه نداشت، 
صفوف به ھم فشرده و . شرکت داشتند

اتحاد اتحاد ”ھای استوار کارگران، شعار  گام
و شعارھای ديگری در نفی “ کارگر اتحاد

ھای  نداری، خيابا استثمار و نظام سرمايه
مرکزی تھران را به لرزه افکند و کليه 

داران و مرتجعين تازه به قدرت  سرمايه
اما . خزيده را، شديداً به وحشت انداخت

ھا و  کمونيست طولی نکشيد که رژيم جمھوری اسالمی به کشتار و سرکوب وحشيانۀ کارگران، 
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 کار اخراج نمود و به زندان انبوھی از کارگران پيشرو و آگاه را از. نيروھای انقالبی دست زد
ھای کارگری را قلع و قمع نمود و خفقان بيمانندی را بر جامعه  شوراھا و ساير تشکل. افکند

باکشتارھای خونين و ھولناک دھه شصت، ھرگونه فعاليت و برگزاری مراسم . مستولی ساخت
  .علنی منتفی گرديد و اول ماه مه باز ھم به زير زمين رفت

اری جمھوری اسالمی، در عين ممنوع ساختن ھرگونه تجمع کارگری و سرکوب د رژيم سرمايه
ھای مستقل کارگری، به پادوان خود در خانه کارگر اجازه داد،  خشن اجتماعات و مراسم

ای را برگزار نمايد، تا اوالً وانمود سازد که در جمھوری  ھای فرمايشی و کنترل شده مراسم
زاری مراسم اول ماه مه وجود دارد و ثانياً، از اين طريق، ھم اسالمی آزادی تجمع و آزادی برگ

روز اول ماه مه و مراسم اول ماه مه، و ھم مطالبات کارگران را به آنچه که توسط اين تشکل 
اما کارگران ھيچگاه به . شود، خالصه نمايد  جاسوسی و از زبان سران آن عنوان می-ارتجاعی

 اعتماد نکردند و حتا در بدترين شرايط خفقان و سرکوب، خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار
  .ھای محدود، در اشکال مختلفی روز کارگر رامستقالً جشن گرفتند ولو در جمع

ھای دھه شصت گرفتار آن شده بود در  جنبش کارگری اندک اندک از رکودی که در اثر سرکوب
اد با رشد و گسترش چشمگيری ھمراه آمد و در نيمه دوم دھه ھفتاد و به ويژه از اوائل دھه ھشت

ھای  ھا و کميته ھا، جمع گيری تشکل از اوائل دھه ھشتاد، جنبش کارگری ايران شاھد شکل. شد
طی اين دوره، در اساس . کنند ھا علناً اعالم موجوديت می ست که بسياری از آن مختلف کارگری

ھای اول ماه مه در  مراسمھای مختلف کارگری ھستند که  ھا و کميته ھا، جمع ھمين تشکل
با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در . نمايند شھرھای مختلف را سازماندھی و برگزار می

، جنبش کارگری و مبارزه کارگران در اول ماه مه، وارد مرحلۀ جديدی ٨٣سقز در سال 
 و شکنجه و از آن به بعد نيز به رغم تشديد فشارھای سياسی، برغم ارعاب و بازداشت. شود می

ھا نيز ھر ساله با شور  زندان کارگران پيشرو و فعاالن کارگری، اما کارگران در طول اين سال
اند، و با برگزاری آزادانه مراسم مستقل اول ماه مه، در  و حرارت به استقبال اول ماه مه رفته

ارگر ھای مختلف، از حق خود برای تجمع و برگزاری مراسم مستقل روز ک اشکال و مکان
با برافراشتن پرچم مبارزه مستقل کارگری، مطالبات اقتصادی و سياسی . اند  جانانه دفاع نموده

ھای اول ماه مه  در مراسم. اند ھای طبقاتی خويش پای فشرده خود را به ميان کشيده و بر خواست
انتقاد رانی و از آن  ھای ضد کارگری دولت سخن ھا، کارگران پيوسته عليه سياست در اين سال

ھای مستقل کارگری اصرار  اند، بر ضرورت متشکل شدن کارگران و حق برپائی تشکل نموده
اند و بر ھمبستگی جھانی کارگران و عزم و ارادۀ واحد پرولتاريای جھان برای  ورزيده

  .اند داری و نابودی ھر گونه تبعيض و استثمار و نابرابری تأکيد نموده براندازی نظام سرمايه
ھا در اول ماه مه و بر سر اول ماه مه در  داران و دولت آن و مبارزه کارگران با سرمايهپيکار 

تری به خود گرفته و تا آنجا پيشرفت که اول  تر و علنی طی چند سال گذشته، پيوسته اشکال وسيع
ماه مه در مقطعی، تمام رويدادھای جامعه را تحت الشعاع خود قرار داد و از طريق صدور 

ھای راديکال و سوسياليستی، حضور سياسی جنبش  گيری ھا، طرح شعارھا و موضع قطعنامه
  .طبقاتی کارگران را به عرصه تمام جامعه کشاند

، عالوه بر آنکه در ٨۶ تا ٧۶کارگران و فعاالن کارگری، تقريباً در طول يک دھه، از سال 
 عين حال در شرايط معينی با اشکال مختلفی، مستقالنه مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند، در

شد، توانستند  ھائی که از سوی خانه کارگر برگزار می شرکت و حضور فعاالنه در مراسم
شعارھا و مطالبات واقعی کارگران را به ميان توده کارگران ببرند، سطح مطالبات و مبارزات 

. را به دست گيرندابتکار عمل   کارگران را ارتقاء دھند و کمک کنند به اينکه خود کارگران 
کارگران پيشرو و فعاالن کارگری با استفاده از اين تاکتيک، در بسياری از موارد قادر شدند 
مراسم فرمايشی خانه کارگر را، به صحنه واقعی مبارزه کارگری و طرح شعارھا و 

ھا و  ھا، پرچم آنان توانستند در اينگونه مراسم. ھای راديکال کارگری تبديل کنند خواست
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پالکاردھای مستقل خويش را برافرازند و تالش خانه کارگر برای محدود ساختن مطالبات 
  .کارگری و برای مھار و کنترل اعتراضات و مبارزات کارگران را به شکست بکشانند

 کارگران و فعاالن کارگری، به ميزان حداکثر، از اين تاکتيک سود بردند، ھزاران ٨۶در سال 
ھا و   کارگر تجمع کردند و بالفاصله با برافراشتن پالکاردھا و پرچمکارگر، در برابر خانه

 به طوريکپارچه  ھائی که مطالبات کارگران بر آن نقش بسته بود، در حاليکه پارچه نوشته
،سرداده بودند، “تشکل مستقل حق مسلم ماست”، “اتحاد اتحاد کارگران اتحاد”: چون شعارھايی 
پس از ورود به . ورزشگاه شيرودی دست به راه پيمائی زدندھای تھران به سمت  در خيابان

ورزشگاه شيرودی نيز غريو شعارھای يکپارچه ی بيش از چھار ھزار کارگر که دم به دم بر 
مراسم روز کارگر عمالً . شد، خانه کارگر و سران آن را مستاصل ساخت  شمار آنھا افزوده می

ورزشگاه شيرودی نيز مانند . ران افتاداز دست خانۀ کارگر خارج شد و به دست کارگ
بدين ترتيب طبقه کارگر ايران در اول ماه مه سال . ھای تھران به تسخير کارگران درآمد خيابان

ھای محدود بسيار فراتر  ھای بسته، يا جمع ھای خود را از محيط ، طرح مطالبات و خواست٨۶
ھای طبقاتی خود را به  ات و خواستای مطالب برد و با تظاھرات و راھپيمائی در مقياس توده

  .ھا کشاند سطح خيابان
تاکتيک کارگران پيشرو و فعاالن کارگری يعنی استفاده از مراسم قانونی خانه کارگر، اگر چه 

 قابل تکرار نبود و رژيم توانست اين ٨٧ نتايج درخشانی به بار آورد، اما در سال ٨۶در سال 
  .تاکتيک را خنثا کند

رگران در تھران و در شھرھای مختلف ديگر روز جھانی کارگر را، مستقالً و  نيز کا٨٨سال 
مراسم مستقل و علنی کارگران در پارک الله تھران اگر . ايضاً در اشکال مختلفی جشن گرفتند

 تن از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت و به ١۵٠چه سرکوب شد و مزدوران سرمايه 
. ای پيدا کرد م در مقياس داخلی و جھانی بازتاب بسيار گستردهزندان افکندند، اما اين مراس

ھا و فعاالن  اوالً تشکل. مراسم اول ماه مه در پارک الله تھران از چند جھت حائز اھميت بود
کارگری، برگزاری مراسم اول ماه مه را مانند سال قبل از آن، به استفاده احتمالی از مراسم 

اين در حالی بود که . ده و خود، مستقالً پای مراسم علنی رفتندقانونی خانه کارگر متّصل نکر
رژيم جمھوری اسالمی، تمام تالش خود را برای ارعاب فعاالن کارگری و کارگران پيشرو 

ھا از برگزاری مراسم اول ماه مه به کار گرفته بود و با توسل به  جھت منصرف ساختن آن
بود مانع از ھرگونه ابراز علنی مخالفِت سازمان  امنيتی خود، سعی کرده -ھای پليسی دستگاه

ھای گذشته که ھر تشکلی  ھای مستقل اول ماه در سال ثانياً برخالف مراسم. يافته کارگران گردد
نمود، اينبار، مراسم  ھای دربسته و يا بيرون شھر برگزار می مراسم مستقل خود را در محيط

و با فراخوان کميته مشترکی به نام کميته واحدی در يکی از مناطق پر رفت و آمد تھران 
شد که ده تشکل و گروه کارگری از جمله سنديکای  برگزاری مراسم اول ماه مه برگزار می

رانی تھران و حومه، سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر  کارگران شرکت واحد اتوبوس
اديه آزاد کارگران ايران و ھای کارگری، اتح تپه، کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھفت

  .چند تشکل ديگر در آن حضور داشتند
قطعنامه کارگران ايران به ”ھا، تحت عنوان   ثالثاً قطعنامۀ مشترکی که از سوی اين تشکل

ای بود که ھم از لحاظ مضمون و  انتشار يافت، قطعنامه“ مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر
ت جنبش کارگری در رو درروئی با تمام نظم اقتصادی، محتوا و ھم از نظر جسارت و شجاع

ای   ماده١۵در قطعنامه . سابقه بود اجتماعی و سياسی حاکم، در سه دھۀ اخير کم نظير و بی
ھای مشخص سياسی و  ترين خواست کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه، عالوه بر اينکه مھم

داری اعالم جنگ داده   تمام دنيای سرمايهاقتصادی کارگران بطور موجزعنوان شده است، به
داری، از نفی مناسبات ضد انسانی نظام  از بحران و گنديدگی نظام سرمايه. شده است

  .داری و از ضرورت برپائی دنيائی فارغ از ستم و استثمار سخن گفته شده است سرمايه
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ھانی کارگر، و پس  سال از نام گذاری اول ماه مه به عنوان روز ج١٢٠پس از گذشت بيش از 
 سال از برگزاری نخستين مراسم اول ماه مه در ايران، به دليل حاکميت ٩٠از سپری شدن حدود 

ھای ديکتاتوری و سرکوب آزاديھای سياسی، کارگران ھنوز ھم مجاز به برگزاری علنی  رژيم
  .باشند و بايد برای آن مبارزه کنند مراسم اول ماه مه نمی

 کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه چنين ٨٨ند قطعنامه سال در آخرين سطروآخرين ب
 اول ماه مه بايد تعطيل رسمی گردد و در تقويم رسمی کشور گنجانده شود و – ١۵”خوانيم  می

  .“ھرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد
 ادامه دارد، اما ترديدی در ھا ھمچنان اگر چه سرکوب و زندان و کشتار کارگران و کمونيست

اين مسئله وجود ندارد که طبقه کارگر ايران در تداوم پيکار و رو در روئی خود با طبقه 
. دار حق برگزاری آزادانه مراسم مستقل و علنی اول ماه مه را به چنگ خواھد آورد سرمايه

ارگران ايران اگر بر ک. طبقه کارگر ايران فقط خواستار برگزاری آزادانه مراسم اول ماه نيست
ست که  کنند به خاطر جايگاه وزينی خود تأکيد می  قطعنامه درآخرين سطر اين خواست و مطالبه

در  ھا دارد، و ھمانطور که داران و دولت آن اين روز در پيکار طبقاتی کارگران با سرمايه
ماه مه روز اول ”اند، به خاطر آن است که  خود به آن اشاره کرده  نخستين سطر قطعنامه

المللی طبقه کارگر و روز جوش و خروش کارگران در سراسر جھان برای رھائی  ھمبستگی بين
ھای آنان جھت برپائی دنيائی عاری از ستم و  داری و بيان خواسته از مشقات نظام سرمايه

  “.استثمار است
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  اول ماه مه 

  در يک دھه مبارزه طبقاتی کارگران ايران

  
ود يک قرنی که روز اول ماه مه به در طی حد

عنوان روز جھانی کارگر و روز ھمبستگی 
المللی کارگران، در ميان کارگران ايران راه  بين

يافته و شناخته شده است، طبقه کارگر ايران نيز 
المللی کارگران،  به عنوان گردانی از ارتش بين

روز اول ماه مه را، بسته به توازن قوا و شرايط 
ھای گوناگون و در اشکال  معه به شيوهسياسی جا

علنی، نيمه مخفی يا مخفی و در ابعاد گسترده، 
 .کمتر گسترده و يا محدود، برگزار نموده است
 کارگران ايران ھمراه با فعاالن کارگری و

پيمائی،  سوسياليست، با انجام تظاھرات، راه
ھا يا بيرون از شھرھا،  برپائی تجمع در کارخانه

ھای دربسته،  مان طبيعت و يا سالندر کوه و دا
ھای خانوادگی و يا حتی در  زير پوشش مھمانی

حين کار روزانه در کارخانه با پخش شيرينی و 
شکالت و در اشکال ابتکاری ديگری نظير 

ھا، روز اول ماه مه را گرامی داشته و با ديگر کارگران در سراسر جھان به ابراز ھمبستگی  اين
. ام دوران سلطنت پھلوی اينگونه بود و پس از آن نيز چنين بوده استدر تم. پرداخته اند

ھای سياسی،  ست  که به علت تسلط اختناق و ديکتاتوری و محروميت کارگران از آزادی بديھی
مراسم روز کارگر نيز بطور عمده بصورت مخفی يا نيمه علنی و در ابعاد محدود برگزار شده 

ھای  اندک مجالی برای ابراز وجود پيدا کرده است و يا رژيمھای سياسی  ھرجا که آزادی. است
ديکتاتوری حاکم، اندکی از کنترل جامعه و اعمال اتوريته بازمانده و توازن قوای سياسی به سود 

. تر برگزار شده است تر و پرشکوه مردم برھم خورده است، مراسم اول ماه مه نيز در ابعاد وسيع
ترين نمونه در اين   پس از به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی مھم، چند ماه۵٨اول ماه مه سال 

  .ھای مھم ديگری در دوران سلطنت پھلوی نيز وجود دارد زمينه است و نمونه
ھا و  مقاله حاضر در نظر دارد اشکال و چگونگی برگزاری مراسم اول ماه مه، خواست

قرار دھد و تا آنجا که ممکن مطالبات مطرح شده در اين روز، در دھه ھشتاد را مورد بررسی 
گردد مسير رو به رشد جنبش کارگری را، از زاويه نحوه برگزاری مراسم اول ماه مه، شعارھا 

  .و مطالبات مطروحه در اين روز، ترسيم نمايد
قبل از ورود به بحث اصلی اما الزم به يادآوری است که طبقه کارگر ايران در اين دوره ده ساله 

يز از ھرگونه آزادی سياسی از جمله آزادی تجمع و تحزب و تشکل محروم يعنی دھه ھشتاد ن
بوده است و ھرگونه تالش از سوی کارگران پيشرو و فعاالن کارگری در اين زمينه، با 

ھای بسيار خشن و فزاينده دستگاه امنيتی وديگر حافظان نظم سرمايه روبرو گشته و  واکنش
نکته قابل ذکر ديگر اين است که کارگران ايران در . بيرحمانه مورد سرکوب واقع شده است

اگر اول ماه مه در بسياری از کشورھای . روز اول ماه مه يعنی روز کارگرنيزبايد کار کنند
جھان به عنوان يک روز تعطيل رسمی شناخته شده است و کارگران در اين روز، حق دارند 

، اما در جمھوری اسالمی، کارگران در پيمائی بزنند آزادانه دست به تجمع و تظاھرات و راه
ھای  اگرچه بعد از يک رشته کشمکش. داران کارکنند روز اول ماه مه نيز بايد برای سرمايه
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طبقاتی و مبارزات طوالنی مدت، طبقه کارگر ايران رژيم را وادار ساخت در قانون کار خود 
کارگری اعالم کند، اما اوالً روز يازده ارديبھشت را به عنوان روز کارگر، روز تعطيل رسمی 

ھيچگاه روز اول ماه مه در تقويم رسمی کشور به عنوان يک روز تعطيل شناخته نشد و ثانياً 
آن، ھيچگاه مانع از آن نبوده است که " قانونی"تصديق لفظی تعطيلی روز کارگر و تأکيد 

به رغم تمام . ر وادارندداران و کارفرمايان، کارگران را در روز اول ماه مه نيز به کا سرمايه
ھا اما کارگران ايران ھيچگاه از تالش و مبارزه برای تعطيلی  ھا و محدوديت اين ممنوعيت

المللی با کارگران سراسر جھان  روزکارگر ، برگزاری مراسم اول ماه مه و اعالم ھمبستگی بين
  .ندا اند و ھر ساله در اشکال مختلفی اين روز را گرامی داشته بازنايستاده

بررسی چگونگی برگزاری اول ماه مه در دھه ھشتاد به ما نشان ميدھد که کارگران ايران در 
اند، مراسم روز کارگر را  ھا عمدتاً به دو شيوه، که به سادگی از يکديگر قابل تفکيک اين سال

نھادھای اند، مراسم اول ماه مه را مستقل از  بدين معنا که ھر جا که قادر شده. اند برگزار نموده
اند در  اند و ھرجا که صالح دانسته به اصطالح کارگری وابسته به حکومت برگزار نموده

ھائی که از سوی خانه کارگر برپا شده شرکت جسته و شعارھا و مطالبات  تجمعات و مراسم
کارگران پيشرو و فعاالن کارگری در واقع با . اند واقعی کارگران را به ميان توده کارگران برده

ستفاده از يک امکان قانونی و حّی و حاضر وشرکت در مراسم خانه کارگر، ابتکار عمل را ا
ای خانه کارگر را، به صحنه واقعی طرح  اند و مراسم فرمايشی و باسمه خود به دست گرفته

نخست، ھمين تاکتيک استفاده از مراسم خانه کارگر . اند مطالبات و مبارزه کارگری تبديل کرده
ھای پايانی دھه ھشتاد، پايان استفاده از آن نيز رقم خورده است را، مورد بررسی  که در سال
  .قرار ميدھيم

  
  تاکتيک استفاده از مراسم خانه کارگر

و نيمه دوم دھه (سياست و روش جمھوری اسالمی در برخورد با اول ماه مه در دھه ھشتاد 
رکوب خشن ھرگونه مراسم مستقل اول بر اين پايه استوار بوده است که در عين منع و س) ھفتاد

ھای نمايشی و فرمايشی به جلو صحنه  ماه مه، خانه کارگر را برای اجرای يک رشته مراسم
ھای دولت را  سياست" ھفته کارگر" جاسوسی، با نام کارگر و -فرستاده است تا اين نھاد دولتی

و مجيزگوئی مقامات حکومتی تأييد و از آن حمايت کند و کارگران را به بيراھه مراسم مذھبی 
ھای سرکوب شده و انرژی مبارزاتی کارگران را در پيچ و خم  بکشاند و انبوه خواست

ای، ھرز بََرد و در نھايت چند ساعتی را نيز به تجمع  ھای خرافی و مشمئز کننده و باسمه مراسم
و خانه جمھوری اسالمی . دھد کارگری و برگزاری مراسمی کامالً کنترل شده اختصاص 

نمايد تا چنين ادعا کند که در جمھوری  ھای نمايشی را برگزار می کارگرش، اين گونه مراسم
اسالمی آزادی تجمع و تظاھرات و آزادی برگزاری مراسم روز کارگر وجود دارد، و درعين 
حال مراسم اول ماه مه و نيز مطالبات کارگران را به آنچه که توسط خانه کارگر و از زبان 

شود، خالصه کند و کل کارگران و مبارزات آنھا را مھار و کنترل   اين نھاد عنوان میسران
ھای دھه ھشتاد از آن  ای است که رژيم جمھوری اسالمی تقريباً در تمام سال اين آن شيوه. نمايد

وزارت کشور رژيم، ھرساله پس از يک جر و بحث ظاھری بر سر مجوز . سود جسته است
اری مراسم روز کارگر توسط خانه کارگر، پس از کسب اطمينان و تضمين پيمائی و برگز راه

ايجاد نخواھد شد، اقدام به صدور مجوز " اغتشاشی"و " تشنج"خانه کارگر که ھيچگونه 
  .برگزاری مراسم نموده است

ھای سياسی و ممنوعيت برگزاری ھرگونه مراسم مستقل و آزاد توسط خود  در غياب آزادی
 متوالی در دھه ھشتاد، وسيعاً از  ن کارگری و کارگران پيشرو چندين  سالکارگران، فعاال

پيمائی و تجمعاتی که خانه کارگر با استفاده از مجوز قانونی  تاکتيک شرکت در مراسم راه
ھای کنترل شده خانه کارگر را  کنند و تقريباً بدون استثناء، تمام مراسم کند، استفاده می برگزار می

  .سازند خارج میاز کنترل وی 
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. شود العاده حساسی بر جامعه حاکم می ھای اوليه دھه ھشتاد وضعيت سياسی فوق در سال
تر از آن  ھای قبل ھای کارگری نسبت به سال ھا و محيط وضعيت عمومی نه فقط در کارخانه

ھای کارگری و روحيۀ اعتراضی در ميان کارگران و عموم  شود و نارضايتی تر می بحرانی
گيرد، بلکه جو سياسی متأثر از تحوالت منطقه در آن مقطع،  ھای مردم زحمتکش فزونی می توده

به ويژه حمله نظامی آمريکا به عراق و اشغال اين کشور، بر ترس و اضطراب رژيم جمھوری 
تواند به يک رويداد سياسی  ای می ای است که ھر اتفاق ساده وضعيت به گونه. افزايد اسالمی می

فضای سياسی جامعه به نحوی است که عواقب اجتماعات و تظاھرات توده . گرددبزرگ مبدل 
از ھمين روست که رژيم . ست ای و به ويژه اجتماعات اعتراضی  کارگری غيرقابل پيش بينی

، البته به بھانۀ مصادف شدن يازده ارديبھشت با وفات محمد پيامبر مسلمين، حتا به ٨٢در سال 
خانه کارگر در اين روز سرگرم . ه پيمائی در روز کارگر ندادخانه کارگر ھم اجازۀ را

در مراسم . برگزاری مراسم مذھبی شد که اين مراسم قوياً از سوی توده کارگران بايکوت گرديد
مختصری که خانه کارگر در روزدھم ارديبھشت، در يک سالنی در تھران برگزار نمود نيز، 

ه کارگر مشغول صحبت و توجيه کردن وضعيت زمانی که حسن صادقی يکی از مسؤلين خان
ھای وی را قطع کردند و بالفاصله  ای از کارگران با سر دادن شعار حرف موجود بود، عده

نقش بسته بود را !" مرگ بر استعمار"و !" دار مرگ بر سرمايه"پالکاردھائی  که بر روی آن، 
 بيست و پنج سال است که جز کارگری از ميان جمعيت پشت تريبون رفت و گفت،. باال بردند

 در اين اجتماع، کارگران خواستار افزايش !شود ه چيزی به کارگران داده نمیدروغ و وعد
 پس از آنکه خانه کارگر تعھد ٨٣در سال . دستمزد، حق اعتصاب و حق اعتراض شدند

 که از ھمکاری کامل با نيروھای امنيتی و اطالعاتی و مسؤلين برقراری نظم سپرد وضمانت داد
جلوگيری بعمل آورد، اجازه يافت روز جمعه يازده ارديبھشت، " ناآرامی"و " تشنج"ھرگونه 

 صبح برپا کند و سپس به طرف ميدان ٩تجمعی در ميدان مخبرالدوله تھران در ساعت 
در اين مراسم با وجود آنکه حدود . پيمائی و ساعت يازده مراسم را پايان دھد بھارستان راه

در آن شرکت کرده بودند، اما اکثر شرکت کنندگان در آن، بی اعتنا به سخنان رؤسا  نفر ٢٠٠٠٠
کردند و در  و مسؤلين خانه کارگر، در مورد مسائل و معضالت کارگری با يکديگر گفتگو می

اين گفتگوھا، خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار را شديداً مورد انتقاد قرار داده و آن را نفی 
پيمائی نيز اکثر کارگران از تکرار شعارھای رسمی که توسط مسؤلين خانه  نگام راهھ. کردند می

کردند و به جای آن شعارھای مستقل خود را مطرح  شد، خودداری می کارگر عنوان می
پس از آنکه خانه کارگر، در ميدان بھارستان، مراسم را پايان يافته اعالم نمود، بيش . کردند می
ران، با طرح شعارھا و مطالبات کارگری و بخشاً با حمل پالکاردھای  تن از کارگ٢٠٠٠از 

پيمائی،  در جريان اين راه. پيمائی و تظاھرات زدند کوچک، به سمت دانشگاه تھران دست به راه
سال بعد از آن، تاکتيک شرکت برخی از . برخی ديگر از اقشار مردم نيز به کارگران پيوستند

ھای بيشتری نصيب کارگران  رگری در مراسم خانه کارگر، موفقيتکارگران پيشرو و فعاالن کا
 کارگران مراسم نمايشی خانه کارگر در سالن دوازده ھزار نفری مجتمع ٨۴در سال . ساخت

ورزشی آزادی را به يک صحنه مبارزه تمام عيار عليه اين ارگان ارتجاعی و برخی مقامات 
ظر داشت از اجتماع  کارگران به نفع رفسنجانی خانه کارگر در ن. اصلی حکومتی تبديل کردند

و کانديداتوری وی برای رياست جمھوری که قرار بود در جمع آنان سخنرانی کند، سوء استفاده 
شعارھای کوبندۀ . اما کارگران نقشه خانه کارگر و ارباب آن را نقش بر آب کردند. نمايد

و قرادادھای موقت داران، عليه اخراج  ايهکارگران عليه خانه کارگر، عليه رفسنجانی، عليه سرم
و شعارھای ديگری  پيرامون اتحاد کارگران، حق اعتصاب و تشکل، فضای سالن دوازده ھزار 

ھای محجوب و  کوشش. نفری ورزشگاه را پر کرد و بر اندام نحيف خانه کارگر لرزه انداخت
 خود را آغاز کنند، برای آرام رانی که حتا نتوانسته بودند سخن) از سران خانه کارگر(صادقی 

ای عليه  مراسم نمايشی که عليه کارگران برپاشده بود، به صحنه. ساختن کارگران به جائی نرسيد
ای در برابر خانه کارگر وجود نداشت جز آنکه سراسيمه  چاره. رژيم و نوکران آن تبديل گرديد
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 در ورزشگاه آزادی است که ھم پس از برگزاری مراسم روز کارگر! پايان مراسم را اعالم کند
 تر  ھای نمايشی خود محتاط رژيم و ھم نوکرانش در خانه کارگر، نسبت به برگزاری مراسم

دولت ضد کارگری . کنند تر از آن برخورد می ھای قبل تر از سال شوند و بسيار حساب شده می
ترل و مھار مبارزات، جمھوری اسالمی، به رغم آنکه بيش از پيش به ناتوانی خانه کارگر در کن

بََرد،  شود، پی می ھائی که توسط اين نھاد برگزار می ھا و شعارھای کارگران در مراسم خواست
در سال . کند ھای نمايشی آن عليه کارگران استفاده می اما کماکان از اين نھاد ارتجاعی و مراسم

ابل سفارت سابق آمريکا در ھا ھزار تن از کارگران را از نقاط مختلف به مق  خانه کارگر ده٨۵
خواست از تجمع کارگران به مناسبت روز کارگر در اين محل، به سود  دولت می. تھران کشاند

اما کارگران، اين بار . ای خود، بھره برداری نمايد ھای ھسته ھای ماجراجويانه و جنجال سياست
ھمينکه يکی از . دندنيز نقشه دولت و عوامل و مزدوران خانه کارگری آن را نقش بر آب کر

رانی کرد، صدای اعتراض کارگران بلند شد و دقايقی بعد  سران خانه کارگرشروع به سخن
صدای بلندگو قطع گرديد به نحوی که مزدوران خانه کارگر حتا فرصت قرائت قطعنامه خود را 

طين به راه توده کارگران دست رد به سينه خانه کارگر زد و به سمت ميدان فلس! نيز پيدا نکردند
در يک . کارگران در حين تظاھرات به طرح شعارھا و مطالبات خود پرداختند. پيمائی پرداخت

ھای اطراف ميدان فلسطين را به لرزه  خيابان!" اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد"لحظه شعار 
ھای معوقه، حق  آزادی کارگران زندانی، لغو قرادادھای موقت، پرداخت حقوق. درآورد
پليس سرکوبگر و نيروھای امنيتی به . ھای کارگران بود ترين خواست ب و تشکل از مھماعتصا

  !صفوف کارگران وحشيانه يورش بردند و کارگران را متفرق ساختند
، اکنون مزدوران سرمايه در خانه کارگر و اربابان آن اين نکته را دريافته ٨۵با تجربه سال 

پا شود ولو آنکه  خانه کارگر و عوامل رژيم آن را بودند که ھر جا تجمعی از کارگران بر 
سازماندھی کرده باشند، اما اين تجمع، به ابزار و وسيلۀ مناسبی برای ابراز نارضايتی علنی 

کارگران و فعاالن کارگری فرصت . گردد کارگران و در واقع به يک تجمع اعتراضی تبديل می
پردازند، شعارھای راديکال  قعی کارگری میھا و مطالبات وا را مغتنم شمرده به طرح خواست

زنند و خالصه جريان امور را از دست خانه  دھند، دست به تظاھرات و راه پيمائی می سر می
، دولت اوالً با خواست خانه ٨۶به دنبال اين تجارب است که در سال . سازند کارگر خارج می

ای خارج از  کارگر را به نقطهکارگر به تجمع در مرکز شھر مخالفت و مراسم نمايشی روز 
سازد و ثانياً برای ممانعت و يا پيشگيری از حضور کارگران پيشرو و فعاالن  شھر منتقل می

کند، به نحوی که  کارگری در اين مراسم، تا آخرين لحظات، محل برگزاری مراسم را اعالم نمی
گر در کجا و در کدام نقطه دانست که خانه کار تنھا يک روز قبل از اول ماه مه، ھنوز کسی نمی

تنھا در آخرين ساعات روز قبل از اول ماه مه، ! کند دور از شھر مراسم خود را برگزار می
به عبارتی . معلوم شد که خانه کارگر قصد دارد مراسمی در ورزشگاه شيرودی برگزار نمايد

بان ابوريحان جمع صبح روز يازده ارديبھشت، کارگران بايد در برابر خانه کارگر واقع در خيا
شدند تا در آنجا سران خانه  می شدند و از آنجا با وسائل نقليه به ورزشگاه شيرودی منتقل می

اما صبح روز اول ماه مه پس از تجمع ھزاران کارگر در ! کارگر نطق و مراسم برگزار کنند
اگر در . دبرابر خانه کارگر، اعتراضات پر شور کارگران از ھمان ساعات اوليه صبح آغاز ش

شد،  ھای گذشته، دقايقی پس از آغاز مراسم نمايشی، اوضاع از دست خانه کارگر خارج می سال
کارگران با برافراشتن ! اين بار کارگران از ھمان آغاز اوضاع را در دست خود گرفتند

ن ھائی که مطالبات خويش را بر آن نوشته بودند و با سرداد ھا و پارچه نوشته پالکاردھا، پرچم
ميرد  کارگر می"، "تشکل مستقل حق مسلم ماست"، !"کارگران اتحاد اتحاد"شعارھايی  چون 

، در صفوفی "قرارداد موقت ملغا بايد گردد"، "وزير بی کفايت استعفا استعفا"، "پذيرد ذلت نمی
ھای تھران دست به تظاھرات و راه پيمائی زدند و به سمت ورزشگاه شيرودی  متحد، در خيابان

  .رکت در آمدندبه ح
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شمار زيادی از جوانان و دانشجويان و ديگر اقشار مردم زحمتکشی که متوجه راه پيمائی 
حدود ساعت . کارگران به مناسبت روز اول ماه ماه مه شده بودند، به صفوف کارگران پيوستند

 کارگر در ورزشگاه شيرودی که ھر لحظه ۴٠٠٠ده صبح، غريو شعارھای يکپارچه بيش از 
شد، مزدوران خانه کارگری و نيروھای امنيتی رژيم را شديداً به  ھا افزوده می عداد آنبر ت

عمال رژيم در خانه کارگر امثال محجوب و صادقی چندين بار توسط کارگران . وحشت انداخت
کنترل اوضاع نه در دست خانه کارگر و نيروھای ! ھو شدند و مجالی برای حرف زدن نيافتند

 بلکه به طور کامل  در دست کارگران بود و خانه کارگر راه ديگری نداشت امنيتی و سرکوب،
پايان مراسم اما پايان اعتراضات کارگران . جز آنکه با سراسيمگی پايان مراسم را اعالم کند

شعارھا . ھا سرازير شدند ھزاران کارگر در گروه ھای چند صد نفره دوباره به خيابان. نبود
مزدوران سرمايه در لباس فرم . سر داده شد!" گر، دانشجو، اتحاد اتحادکار. "دوباره اوج گرفت

کارگران در برابر يورش وحشيانۀ . يا لباس شخصی، به صفوف کارگران يورش بردند
رفقای خود را از " دار مرگ بر حامی سرمايه"سرکوبگران دست به مقاومت زدند و با شعار 

کارگران . يدان ھفت  تير به تجمع خود پايان دادندھا بعد در م ھا نجات دادند و ساعت چنگ آن
آگاه و پيشرو و فعاالن کارگری، اين بار نيز توانستند مراسم دولتی خانه کارگر را به مراسم 

در اول ماه مه سال . اعتراض کارگری تبديل کنند و ابتکار عمل را به طور کامل در دست گيرند
با . ھای محدود، بسيار فراتر رفت  بسته و يا جمعھای  شعارھا و مطالبات کارگری از محيط٨۶

ھا  ھا و شعارھا به سطح خيابان ای، اين خواست انجام تظاھرات و راه پيمائی در مقياس توده
. ، از اين نقطه نظر به نقطه عطفی در جنبش کارگری تبديل شد٨۶اول ماه مه سال . کشانده شد

ران پيشرو و فعاالن کارگری با تاکتيک  آخرين سالی است در دھه ھشتاد که کارگ٨۶سال 
ای به سود کارگران  استفاده از مراسم قانونی خانه کارگر، به نحو بسيار مؤثر و در ابعاد گسترده

اول ماه مه و مسائل . ھای واقعی کارگران از آن استفاده می کنند و طرح شعارھا و خواست
ھای مذبوحانه خانۀ کارگر برای  تالشبرند و  کارگران را در ابعاد وسيع به درون جامعه می

کنترل و مھار اعتراض و مبارزه کارگران و محدود ساختن دايره مطالبات کارگری را، کامال با 
ھای تھران و تسخير ورزشگاه شيرودی،  مارش کارگران در خيابان. سازند شکست روبرو می

ح کارگری وابسته به آن چيزی نبود که از چشم رژيم، نيروھای امنيتی آن و نھاد به اصطال
، اين موضوع کامالً مشخص و قابل پيش بينی ٨۶با رويداد اول ماه مه در سال . پنھان مانده باشد

شود و يا اگر مجوزی  بود که سال بعد يا ھيچگونه مجوزی برای مراسم خانه کارگر صادر نمی
ين مراسمی به اطالع به خانه کارگر داده شود، اما نحوۀ برگزاری، زمان و مکان برگزاری چن

  .عموم نخواھد رسيد
، سال خنثا سازی تاکتيک فعاالن کارگری و کارگران پيشرو، مبنی بر استفاده از مراسم ٨٧سال 

سپس مقامات . نخست ھيچ چيز در مورد مراسم روز کارگر گفته نشد. نمايشی خانه کارگر است
ز کارگر، سعی کردند در ميان وزارت کار با تشکيک يازده يا دوازده ارديبھشت بعنوان رو

کارگران و فعاالن کارگری سردرگمی ايجاد کنند، و در آخرچنين گفته شد که مراسم روز کارگر 
اما صبح روز يازده ارديبھشت، . شود صبح روز يازده ارديبھشت از مقابل خانه کارگر آغاز می

ھا اثری از برگزاری وقتی که کارگران وفعاالن کارگری به اين محل مراجعه کردند، نه تن
مراسم ديده نمی شد، بلکه انبوه نيروھای انتظامی که از قبل در محل مستقر شده بودند، بالفاصله 

سرانجام معلوم شد که خانه کارگر مراسم خود را به بعد از ظھر . ساختند کارگران را متفرق می
. ر پونک انتقال داده استواقع د" خيرالعمل"آن روز و به يک ورزشگاه پرت و دور افتاده بنام 

آن دسته از کارگران و فعاالن کارگری که ازمکان برگزاری مراسم خانه کارگر با خبر شده و 
نيروھای امنيتی در . توانسته بودند خود را به اين محل برسانند، اجازه ورود به محل را نيافتند

 کارگری را شناسائی ھماھنگی کامل و تنگاتنگ با خانه کارگر، کارگران پيشرو و فعاالن
بدين ترتيب کارگران پيشرو و . دادند کردند و فقط به اعضای خانه کارگر اجازه ورود می می

ھای قبل تر، توانسته بودند از تاکتيک حضور در مراسم خانه کارگر  فعاالن کارگری که در سال
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مام و کمال از اين  نيز خود را آماده ساخته بودند که ت٨٧به نحو احسن استفاده کنند، در سال 
 اين تاکتيک را خنثا ٨٧تاکتيک استفاده نمايند، اما خانه کارگر و ارباب آن دولت، در سال 

کارگران پيشرو و فعاالن کارگری که استفاده از اين تاکتيک را تدارک ديده بودند، . ساختند
راسم اول ماه ھای ديگر برای برگزاری م ھا و تاکتيک برخالف سال ھای قبل تر از اتخاذ روش

 تقريباً ھيچ مراسمی به ٨٧ھمين غفلت آشکار موجب آن گرديد که در سال . مه دچار غفلت شدند
گر که به پارک جھان نمای کرج منتقل  مناسبت اول ماه مه در تھران، جز مراسم پارک چيت

ستی باي اين تجربه به کارگران پيشرو و فعاالن کارگری آموخت که نمی. گرديد، برگزار نشود
ھا و  بايستی تاکتيک صرفاً به تاکتيک شرکت در مراسم مجوزدار خانه کارگر اکتفا کنند بلکه می

ھا نيز  گرفتند و از آن ھای ديگری نيز برای برگزاری مراسم اول ماه مه در نظر می روش
  .کردند استفاده می

، ٨٨ی در سال ھا و فعاالن کارگر با جمع بندی و درس آموزی از ھمين تجربه است که تشکل
بينند که در بخش بعدی اين مقاله  شوند و مراسم مستقل خود را تدارک می مستقالً وارد عمل می

گونه مجوزی برای   نيز ھيچ٨٩در آخرين سال دھه ھشتاد يعنی سال . به آن خواھيم پرداخت
 سال ای که از خرداد با اجتماعات اعتراضی و تظاھرات گستردۀ توده. خانه کارگر صادر نشد

 کماکان ملتھب و آماده اشتعال ٨٩ آغاز شده بود، جو جامعه در اين سال و نيز اوائل سال ٨٨
. توانست به يک انفجار بزرگ اجتماعی فرابرويد نمود و لذا ھر تجمع کوچک و بزرگی می می

ازاينرو نه فقط خانه کارگر و موضوع صدور مجوز تجمع و برگزرای مراسم روز کارگر 
ھای راديکال  اد منتفی بود، بلکه رژيم حمھوری اسالمی از فرط وحشت از خيزشتوسط اين نھ

خانه . ھای رسمی ھر ساله خود نيز صرف نظر کرد ای، حتا از برگزاری برخی مراسم و توده
در روز اول ماه مه " کار مضاعف"کارگر نيز به جای ھر گونه مراسمی، کارگران را به 

ھا به مناسبت اول ماه مه  ھائی در تھران و برخی شھرستان سم البته مرا٨٩در سال ! دعوت کرد
  .برگزار گرديد که در بخش دوم اين مقاله به آن خواھيم پرداخت

ھای قانونی  ای بود از تاکتيک پيشروان و فعاالن کارگری در استفاده از مراسم اين، بيان فشرده
اضی و طرح مطالبات و شعارھای ھای اعتر ھا، به مراسم خانه کارگر و تبديل اينگونه مراسم

داند که کارگران پيشرو و  ھر کارگر آگاه و ھر فعال جنبش کارگری اين را می. واقعی کارگری
ھای مستقل و برگزاری مراسم  فعاالن کارگری به موازات استفاده از اين تاکتيک، از فعاليت

جا که به اول ماه مه اند و تا آن مستقل کارگران، به جز يک مورد استثنائی، غافل نبوده
ھا و در اشکال مختلفی اقدام به برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه  گردد، در تمام اين سال برمی

  .اند نموده و با کارگران در سراسر جھان به ابزار ھمبستگی پرداخته
در ادامه اين مقاله به سير تحولی برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در دھه ھشتاد خواھيم 

  .داختپر
  

 مراسم مستقل اول ماه مه در دھه ھشتاد
گر برای ردر قسمت اول اين مقاله به تاکتيک فعاالن کارگری مبنی بر استفاده از مراسم خانۀ کا

ھای واقعی کارگران به ميان تودۀ  برگزاری مراسم روز کارگر و بردن شعارھا و خواست
اکيد نموديم که کارگران پيشرو و فعاالن کارگران اشاره کرديم و در عين حال براين نکته نيز ت

کارگری به موازات استفاده از اين تاکتيک و يا حتا مقدم بر آن، در روز اول ماه مه ھر سال 
اند و ضمن ابراز ھبستگی با  ھای مستقل خود را نيز به اين مناسبت برگزار نموده مراسم

داری، شعارھا و  ليه نظام سرمايهکارگران سراسر جھان در مبارزه آشتی ناپذير طبقه کارگر ع
  .اند داری حاکم نھاده مطالبات اخص و فوری خود را نيز در برابر رژيم سرمايه

ھای مستقل اول ماه مه در جنبش کارگری ايران، مختص به دورۀ اخير و يا  برگزاری مراسم 
يران در طول يک قرن مبارزه طبقاتی کارگران ا. ھای حاکميت جمھوری اسالمی نيست سال

ھای زرد و سياه  ھا و تشکل داران و مرتجعين، صرف نظر از نحوۀ برخورد دولت عليه سرمايه
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ھا نسبت به اول ماه مه و چگونگی برگزاری مراسم روز  به اصطالح کارگری وابسته به آن
کارگر، کارگران عموماً و پيشروترين بخش کارگران خصوصاً، البته بسته به شرايط و اوضاع 

اگر چه . اند ھای مستقل خود را در اشکال متنوع و ابعاد گوناگون برگزار نموده اسمسياسی مر
دھه ھشتاد نيز از اين تاريخ و خصوصيت عمومی جنبش کارگری منفک نيست، با اين ھمه در 

ھای گوناگون، از جمله و به ويژه در مورد برگزاری  دھه ھشتاد جنبش کارگری ايران در زمينه
ھای بسيار بزرگی به  اول ماه مه و طرح شعارھا و مطالبات طبقه کارگر، گامھای مستقل  مراسم

 قابل قياس ٨٠ الی ۶٠ھای  دارد که به ھيچوجه با دو دھۀ پيش از آن يعنی سال پيش بر می
  .نيست

ھای مستقل اول ماه مه را در  کارگران مراسم) ٨٢  الی٨٠(در سه سال نخست دھه ھشتاد 
ھا   در پارک ھا، بيرون شھرھا يا در سالنه صورت مخفی يا نيمه علنیعمدتاً باشکال متنوع و 

به رغم ممنوعيت برگزاری مراسم اول ماه .  برگزار کردندھای بسته و محدود ھا و محفل جمعو 
 ميتينگ و مه، کارگران و فعاالن کارگری در مواردی حتا به صورت علنی، در شکل

سال . اجتماعات اعتراضی، اين روز را گرامی داشتند، دست کشيدن از کار و برپائی پيمايیراھ
 ھزاران تن از کارگرانی که در ميدان قزوين تجمع کرده بودند، صف خود را از خانه کارگر ٨١

قرارداد موقت قرارداد "و !" کارگر، کارگر اتحاد اتحاد: "دادند جدا کردند و در حاليکه شعار می
 نيز چندين مراسم به ٨٢سال  در.  زدندپيمايیراه به سمت مجلس دست به تظاھرات و " اسارت

توان به اجتماع ھزاران تن از  مناسبت اول ماه مه در تھران برگزار گرديد که از جمله می
ھای خود در محلی  ھای کرج و تھران اشاره کرد که ھمراه با خانواده کارگران  صنايع و کارخانه

و   ٨٠ ھای سال در.  اين مراسم را برگزار نمودند کرج-جاده چالوس  به نام آبشار خور واقع در
عالوه بر اين .اطراف کرج برگزار شده بود  نيز گلگشت ھای مشابھی به ھمين مناسبت در٨١

صدھا تن از کارگران و فعاالن کارگری از جمله کارگران فلز کار مکانيک، بافنده سوزنی، 
 ١١نيز روز  دی سنگر کارخباز، انجمن صنفی برق صنعتی و انجمن صنفی شرکت تولي

ارديبھشت در استاديومی واقع در جاده ساوه مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند، در اھواز نيز 
در شھرھای کردستان از جمله .  و تظاھرات زدندپيمايیصدھا تن از کارگران دست به راه 

ھائی  رده بود، مراسمھای مستقل مخالفت ک بوکان، سقز و سنندج نيز که دولت با برگزاری مراسم
  . برگزار گرديدی اطراف ھا کوه و بيرون از شھرھادر 

ھای برگزار  ھائی از فعاالن و پيشروان کارگری، با ايجاد شوراھا يا کميته  بخش٨٣در سال 
تری برای تدارک، سازماندھی و برگزاری  ھای متمرکز کننده مراسم اول ماه مه، به فعاليت

تر  ھای بيشتر با ابعاد وسيع آورند که حاصل آن برگزاری مراسم ی میھای اول ماه مه رو مراسم
  .تر است و در اشکالی متنوع

روز جمعه يازده ارديبھشت جمع زيادی از کارگران شاغل در صنايع استان تھران ھمراه با 
کرد، در منطقه خور واقع در جاده  ھا از ھزار نفر تجاوز می اعضای خانواده خويش که تعداد آن

ھائی از  مراسم ديگری نيز از سوی گروھا و جمع. الوس مراسم اول ماه مه را برگزار نمودندچ
کارگران واحدھای صنعتی تھران و فعاالن کارگری در سالن فروشگاه بانک سپه در جاده 

شورای کارگران برگزار کننده "ای   ماده٢٣مخصوص کرج برگزار شد که در پايان آن قطعنامه 
کارگران فلزکار . قرائت گرديد) "  بانه- مريوان- بوکان- سقز-  رشت- تھران(مه مراسم اول ماه 

 تن از کارگران و بستگان ٢٠٠مکانيک نيز در محل تاالر پيام واقع در جاده ساوه با حضور 
ياقوت واقع در خيابان کارگر نيز  در تاالر. خود، مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار نمودند

ؤسسان سنديکاھای کارگری با حضور صدھا تن از کارگران خياطی، نانوائی، به دعوت ھيأت م
 ١۵کفاش، فلزکار و کارگران شرکت واحد مراسم اول ماه مه برگزار شد که در پايان قطعنامه 

در شھرھای کردستان، رژيم برگزاری ھرگونه مراسم مستقل اول ماه مه را . ای قرائت شد ماده
گران و فعاالن کارگری در شھر سقز، به رغم اين ممنوعيت و ممنوع اعالم کرد، اما کار

ھا آمدند و مراسم روز اول  ھای سرکوب و امنيتی، شجاعانه به خيابان رغم فشارھای ارگان علی
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 در سقز و رويدادھای متعاقب ٨٣از آنجا که مراسم اول ماه مه سال . ماه مه را برگزار نمودند
پيشرفت جنبش کارگری ايفا کرد و سر فصل جديدی در آن، نقش مھم و منحصر به فردی در 

  .جنبش طبقاتی کارگران ايران گشود، مناسب است در اين جا، اندکی روی آن مکث کنيم
جريان تدارک برگزاری مراسم اول ماه مه توسط کارگران پيشرو و فعاالن کارگری در سال 

و ) ICFTU(ای آزاد کارگری ھ المللی اتحاديه رود ھيأتی از طرف کنفدراسيون بين با و٨٣
ورود اين ھيأت بر بستر شرايط سياسی آن روز جامعه که . اقامت آن در ايران ھمزمان شد

جريان موسوم به اصالح طلب بر سر کار بود و در صدد کسب وام و فراھم سازی شرايط 
ود، ھای خارجی و ارائه يک چھرۀ مورد پسند در نزد انحصارات مالی جھانی ب گذاری سرمايه

اگر چه دولت جمھوری اسالمی بر اين . تحرکات جديدی را در ميان فعاالن کارگری دامن زد
تالش بود که اين ھيأت صرفاً با افراد مورد تأييد خويش تماس برقرار کند، اما محمود صالحی 
از کارگران پيشرو سقز و از فعاالن جنبش کارگری و محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان 

ھائی در مورد  ز عالقمندان جنبش کارگری توانستند با اين ھيأت مالقات کنند و گزارشايران و ا
ای از مبارزات کارگران برای احقاق حقوق خود و ھمچنين نحوۀ  شرايط کار و زندگی و شمه

ضای ھيأت اعزامی برخورد رژيم سرمايه داری حاکم با کارگران و حقوق کارگران را با اع
دولت جمھوری اسالمی . در ميان بگذارند" للی اتحاديه ھای آزاد کارگریالم کنفدراسيون بين"

. برگزاری ھر گونه مراسمی را توسط فعاالن کارگری در شھر سقز ممنوع اعالم کرده بود
محمود صالحی در ديدار خود با اعضای اين ھيأت، اين موضوع و در عين حال تصميم 

 برای برگزاری مراسم روز کارگر" اول ماه مهشورای برگزار کننده مراسم "کارگران سقز و 
صدھا تن از کارگران و ) اول ماه مه(روز دوشنبه دوازدھم ارديبھشت . ھا رساند را به اطالع آن

مراسم اول .  زدندپيمايیھای اين شھر دست به تظاھرات و راه  مردم زحمتکش سقز در خيابان
 ٧ھا تن از کارگران و از جمله  ده. رفتماه مه، مورد يورش وحشيانه نيروھای سرکوب قرار گ

ای در  ھای گسترده در پی بازداشت اين فعاالن، فعاليت. تن از فعاالن کارگری دستگير شدند
المللی بالنسبه وسيعی برای آزادی   سطح شھر سقز و برخی ديگر از شھرھا و نيز کارزار بين

نوشته شد و ) ICFTU (ھای متعددی به ھيأت اعزامی نامه. بازداشت شدگان آغاز شد
ھا، احزاب و گروھای چپ  ھای کارگری متعددی در سطح جھان و ھمچنين سازمان اتحاديه

ھا و نھادھای ديگر نيز نسبت به اين يورش اعتراض  راديکال و سوسياليست و بسياری از تشکل
ھای آزاد  اديهالمللی اتح کنفدارسيون بين. کردند و خواستار آزادی دستگير شدگان اول ماه مه شدند

المللی کار نوشت و خواستار مداخله دبير کل  سازمان بين) ILO(ای به  کارگری نيز شکايت نامه
خالصه آنکه اول ماه سقز به فوريت به . اين سازمان برای آزدای فوری دستگير شدگان شد

عرصه تمام جامعه در مقياس سراسری کشانده شد و به يک معضل جدی برای رژيم تبديل 
المللی، بازداشت شدگان با سپردن  سرانجام تحت تأثير مجموعه فشارھای داخلی و بين. ديدگر

اگرچه برخی از اين فعاالن بعداً مورد محاکمه قرارگرفته و به زندان افتادند، . وثيقه آزاد شدند
اما آزادی دستگير شدگان در آن مقطع، يک  پيروزی و پيشروی برای جنبش کارگری و عقب 

اتحاد مبارزاتی کارگران، تعرض رژيم به .شکار برای دولت جمھوری اسالمی بودنشينی آ
، ٨٣سال . مراسم اول ماه مه سقز را، به عقب نشينی آن در مقياس سراسری تبديل ساخت

از سوی برخی از . شود ھای متنوعی به مناسبت اول ماه مه برگزار می ست که مراسم سالی
شود و  ا مضمون انقالبی و انترناسيوناليستی صادر میھائی ب ھای کارگری قطعنامه تشکل

کارگران و فعاالن کارگری به رغم بگير و ببندھا، مرزھای ممنوعه و تعيين شده توسط دولت 
فصل  با اول ماه مه سقز، سر. ريزند داری حاکم را  پشت سر گذاشته و آن را درھم می سرمايه

ھای کارگری بيشتری  ھا و جمع ھا، کميته کلتش. شود جديدی در جنبش کارگری ايران باز می
 در عين حال اين ٨٣جريان اول ماه مه سقز در سال . شوند شکل گرفته و يا نطفه ريزی می

موضوع را به اثبات رساند که گرايش چپ راديکال و سوسياليستی درون جنبش کارگری، 
وچک، ضعيف و يک برخالف تبليغات و دعاوی سخنگويان بورژوازی، نه تنھا کم اھميت، ک
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ترين گرايش درون جنبش  ای نيست، بلکه گرايشی بالقوه قدرتمند و قوی گرايش حاشيه
 ٨٣بدين ترتيب طبقه کارگر ايران با يک سلسله مبارزات درخشان خود در سال . ست کارگری

گشت و از اين کانال حضور  که سرآغاز آن به برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در سقز برمی
  . پا گذاشت٨۴قدرت خود را در عرصه اجتماعی اعالم کرده بود به سال پر 

ھای خويش را برای برگزاری  ، فعاالن کارگری و کارگران پيشرو کوشش٨٣اگر در سال 
ھائی را نيز در اين رابطه  ھا و کميته مراسم اول ماه مه، بخشاً متمرکز ساخته و معدود جمع

ھا،  تر آنان در زمينه ايجاد جمع بتکار عمل و تالش گسترده ما شاھد ا٨۴در سال . سازمان دادند
ھا،  در واقعيت، ھمين جمع. ھای فعاالن کارگری ھستيم ھای کارگری و يا تشکل ھا و تتشکل کميته
ھای متنوع کارگری ھستند که تدارک، سازماندھی و برگزاری مراسم اول ماه  ھا و تشکل کميته

رغم اخراج و بازداشت و حبس بسياری از  گيرند و به میتری برعھده  مه را در شکل ھماھنگ
ھای مستقل متعددی در تھران،  توانند مراسم کارگران پيشرو و فعاالن کارگری، کارگران می

کميته برگزاری مراسم اول . "کرج، سقز، سنندج، تبريز و برخی ديگر از شھرھا برگزار نمايند
مراسمی در تاالر گل سرخ در تھران برگزار  ،)١(ھای کارگری متعدد متشکل از کميته" ماه مه

تر از آن  جمعه نھم ارديبھشت، به روال دو سال قبل.  بند صادر کرد١۶ای در  نمود و قطعنامه
بالغ بر دو ھزار تن از کارگران صنايع از جمله گروھائی از کارگران کارخانه سايپا، ايران 

ھای مختلفی از فعاالن کارگری تھران،  طيفپارس خودرو به ھمراه  خودرو، صنايع آموزشی و
. کرج و برخی از شھرھا، در آبشار خور کرج گرد آمدند و مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند

مراسم مھم ديگری نيز در سينما فردوسی واقع در خيابان انقالب برگزار گرديد که با صدور 
کار مکانيک نيز در جاده ساوه مراسمی سنديکای کارگران فلز. ای پايان يافت  ماده١۴قطعنامه 

ھمچنين صدھا تن از کارگران شرکت واحد که قوياً مورد حمايت دانشجويان قرار . برگزار نمود
داشتتند، در برابر دفتر شرکت واحد واقع در خيابان رسالت به مناسبت اول ماه مه دست به تجمع 

سر داده شد و برخی از کارگران در " کارگر دانشجو اتحاد اتحاد"در اين تجمع شعار . زدند
از سوی ھيأت مؤسسان . رانی کردند مورد مسائل و مشکالت کارگری و معضالت جامعه سخن

سنديکاھای کارگری نيز با شرکت صدھا کارگر، مراسمی در سالن باختر واقع در ضلع جنوب 
ھای ديگری نيز در دانشگاه تھران و در کانون  مراسم.  گرديدغربی ميدان انقالب برگزار
در سقز و سنندج نيز اگر چه دولت ھر گونه مراسم مستقل اول ماه . اجتماعی جوانان برگزار شد

مه را ممنوع اعالم نمود و از تجمع کارگران و فعاالن کارگری ممانعت به عمل آورد، اما 
ھای شھر به پخش شيرينی در  پيمائی در خيابان ضمن راهھای خود،  کارگران ھمراه با خانواده

. ھای مشابھی برگزار گرديد در تبريز، کرمانشاه، بھشھر و بوکان نيز مراسم. بين مردم پرداختند
ھای گوناگون و ابتکاری کارگران که  اين حجم از برگزاری مراسم اول ماه مه در اشکال و شيوه

ھای   و نه در جمعھای بسيار بزرگ جمع در علنیبه صورت نيمه علنی و عمدتاً بصورت 
در .  بی سابقه بود٨٠ تا ۶٠ھای  شد، در تمام طول سال ھای بسته، برگزار می محدود و محيط

ھای مستقل که توسط گرايش چپ راديکال و سوسياليستی درون جنبش کارگری تدارک  مراسم
المللی   انترناسيونال بر ھمبستگی بينديده شده و برگزار گرديد، کارگران عموماً با اجرای سرود

داری و نابودی ھر  کارگران و بر عزم و ارادۀ واحد پرولتاريای جھان به براندازی نظام سرمايه
قرائت مقاالتی پيرامون تاريخچه اول ماه مه، بحث . گونه ستم و استثمار و نابرابری تأکيد گرديد

ھای   شدن کارگران از جمله برنامهھای کارگری، ضرورت متشکل و گفتگو پيرامون تشکل
ھای خويش نيز ضمن طرح مطالبات صنفی و سياسی  کارگران در اين روز بود و در قطعنامه

                                                 
کيل شده  سازماندھی کرده بود تش٨۴کميته برگزاری مراسم اول ماه مه که برگزاری اين مراسم را در سال  -١

کميته کارگری توليدی تھران، کميته کارگران کارخانه قند مياندوآب، کميته کارگری شرکت جرثقيل : بود از
سازی، نمايندگان شرکت صنايع پمپ، کميته حمايت از کارگران اعتصابی سنندج، کميته فعاالن کارگری 

  .تحريريه نشريه کارگر پيشروکرمانشاه، کميته کارگران پاوه، کميته کارگری گيالن و شورای ھئيت 
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  داری و جايگزينی آن با نظامی  بر ضرورت نابودی نظام سرمايه
 چه از لحاظ کميت حضور کارگران چه به ٨۴اول ماه مه . عاری از بھره کشی تاکيد شده بود

 را نيز ٨٣ھا و چه از لحاظ وسعت و گستردگی، سال  لحاظ کيفيت و مضمون شعارھا و برنامه
ھا و  ھا، کميته ه کارگران و فعاالن کارگری اگر چه در گرو٨۴در اول ماه . پشت سر گذاشت

ھای بخشاً مجزا، اما با شعارھا و مطالبات و اھداف طبقاتی خاص خود وارد ميدان شدند،  تشکل
ھای مستقل اول ماه  با برگزاری مراسم. و جنبش طبقاتی کارگران را گام ديگری به پيش راندند

حرکت متشکل مه، برای ھر کارگر پيشرو و فعال کارگری بيش از پيش مبرميّت تشکل يابی و 
ست که درک اين  شود و بديھی ترين نياز جنبش کارگری مطرح می کارگران به عنوان ضروری

نشيند، تأثيرات مفيد بالانکاری نيز چه در  نياز و تالش در راه تحقق آن تا آنجا که به بار می
عرصه تدارک، سازماندھی و برگزاری مراسم اول ماه مه و چه در عرصه طرح شعارھا و 

  .قاء مضمون مطالبات کارگران در مراسم اول ماه بر جای می گذاردارت
 اما برخی ٨۶ و ٨۵ھای  گذارد، سال ھای بعد قدم می با اين توشه است که جنبش کارگری به سال

شوند و  ھای اول ماه مه دچار تغيير می از پارامترھای تأثير گذار بر نحوۀ برگزاری مراسم
پس از روی کار آمدن . سازد  با مشکالت بيشتری مواجه میھا را برگزاری اين گونه مراسم

 دور جديدی از تشديد خفقان و سرکوب آغاز ٨۴امنيتی احمدی نژاد در سال -کابينه نظامی
ارتجاع حاکم با يورش . يابد ھای بعد از آن نيز با شدت و حدت ادامه می شود که در سال می

زند و  ھای گسترده می نان، دست به بازداشتبيرحمانه به جنبش دانشجوئی، معلمان و جنبش ز
اعدام در مال عام و ساير اقدامات ارعاب . اندازد ھا را به زندان می انبوھی از فعاالن اين جنبش

جنبش کارگری که رشد و اعتالء آن، دولت . يابد گرانه روز به روز افزايش و گسترش می
ترين شکلی مورد يورش  و بيرحمانهترين  داران را به ھراس افکنده است، به خشن سرمايه

دستگاه قضائی و امنيتی و کل دستگاه سرکوب . گيرد داری حاکم قرار می حافظان نظم سرمايه
رژيم يک سيستم سرکوب متمرکز و سيستماتيک عليه کارگران پيشرو و فعاالن کارگری و برای 

ازداشت و احضارھای اخراج و ب. گذارد ھای کارگری را به مرحله اجرا می قلع و قمع تشکل
مکرر، زندان و شالق و شکنجه و اعمال يک رشته فشارھای ممتد روحی و اقتصادی و ايجاد 

يابد تا ھرگونه  ھا پيوسته افزايش می ناامنی شديد برای کارگران پيشرو و اعضای خانواده آن
  .تحرکی از کارگران سلب شود

ھای متعدد  عاالن کارگری، کميتهگيری تشکالت ف  ما شاھد شکل٨۴  و٨٣ ھای اگر در سال
ھا مانند سنديکای  ھای کارخانه و احيای برخی از سنديکا ھا و کميته کارگری، تکثير جمع
ھستيم و کارگران پيشرو و فعاالن کارگری اساساً از طريق ھمين  )٢(کارگران شرکت واحد

ماندھی و برگزار ھای مجزاست که مراسم مستقل اول ماه مه را ساز ھا، کميته ھا، تشکل جمع
در  )٣(ھا برای اتحاد عمل  شاھد تالش و ره جوئی اين تشکل٨۶  و٨۵ھای  کنند، در سال می

ھا برای  يابی کارگران و نيز کوشش آن برابر تعرضات سرمايه، تالش و ھمکاری برای تشکل
روش عمومی و مرسوم جمھوری اسالمی به ويژه . برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه ھستيم

تری بر جامعه حاکم شد، اين بوده است که ھر سال   که سرکوب و خفقان ھولناک٨۴بعد از سال 
                                                 

 اعالم ١٣٨۴ خرداد ٢٣سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه رسماً در روز  -٢
  .موجوديت کرد

کميته ھماھنگی برای ايجاد . " اعالم موجوديت کرد٨٣در بھمن " ھای آزاد کارگری گيری ايجاد تشکل کميته پی"
 اين تشکل بعدھا به دو.  اعالم موجوديت نمود٨۴ای در آستانه اول ماه مه سال  با انتشار بيانيه" تشکل کارگری

کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل "و " ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"شاخه؛ 
اين .  اعالم موجوديت کرد٨۴در سال " اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار. "تقسيم شد" کارگری

 .تغيير داد" اتحاديه آزاد کارگران ايران" نام خود را به ٨٧ / ١/ ٣٠تشکل در تاريخ 
 ی گيالن، کرمانشاه، خوزستان، سقز، سنندج و بوکانھای کارگر مرکب از کميته" ھای کارگری اتحاد کميته" -٣

  . اعالم موجوديت کرد٨۴ای به مناسبت اول ماه مه در سال  با انتشار بيانيه
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تر شدن اول ماه مه بر شدت اقدامات سرکوبگرانه خود عليه کارگران و فعاالن  با نزديک
ھا، جو رعب و وحشت را  افزايد و از طريق بازداشت و ارعاب، محاکمه و حبس آن کارگری می

ھای اول ماه مه و  ستراند تا کارگران را مرعوب ساخته و از برگزاری مراسمگ در جامعه می
  و استقرار " اصالح طلبان"با برچيده شدن بساط . ھا ممانعت بعمل آورد آمدن کارگران به خيابان

امنيتی، دولت ديگر حاضر نيست حتا در ھمان اندازه بسيار بسيار محدود –کابينه نظامی 
ھا  ھائی با آن  بنابه مصلحتھای گذشته مراسم مستقل کارگران در اول ماه مه را تحمل و يا سال

ھا و  ھا، سرکوب  به بعد جنبش کارگری با محدوديت٨۴به عبارت ديگر از سال . مدارا کند
تعرضات وحشيانه عليه کارگران و فعاالن و . شود ھای بازھم بيشتری روبرو می ممنوعيت

ديد که ھای پی در پی و در يک کالم، شرايط سياسی ج ھای کارگری، بازداشت و حبس تشکل
ھای  مشخصه اصلی آن تشديد خفقان و سرکوب است، تأثيراتی منفی بر نحوه برگزاری مراسم

 ٨۵ھای  به رغم اين، در سال. گذارد و آنرا کاھش می دھد علنی و مستقل اول ماه مه برجای می
ھای مستقل و متعددی در اشکال گوناگون در تھران، کرج، سقز، کرمانشاه و   نيز مراسم٨۶ و

مراسم آبشار خور که برای سومين سال متوالی در . شود ی شھرھای ديگر برگزار میبرخ
 نيز با استقبال باز ھم بيشتری ٨۵شد، در سال  آخرين جمعه قبل از اول ماه مه برگزار می

کارگران شرکت واحد به ويژه .   نفر در آن شرکت کردند٢٠٠٠روبرو گرديد و متجاوز از 
اين شرکت با برپائی يک تجمع اعتراضی در برابر اداره مرکزی اعضاء و فعاالن سنديکای 

شرکت واحد و با پخش شيرينی و کارت تبريک به مناسبت اول ماه مه به طرح مطالبات خود از 
برخی از محافل و فعاالن کارگری و دانشجوئی نيز با . جمله آزادی منصور اسالو پرداختند

در شمال غربی ميدان آزادی نيز . ت کردندحضور عملی خود در اين مراسم از آن حماي
در سقز و سنندج نيز از سوی کميته برگزاری اول ماه . تظاھراتی به ھمين مناسبت برگزار شد

انجمن صنفی کارگران برق .  بند صادر شد١٩ای در  ھائی برگزار گرديد و قطعنامه مه، مراسم
 مراسم آبشار خور کرج ٨۶ در سال .و فلزکار کرمانشاه نيز مراسمی در اين شھر برگزار نمود

ھائی از کارگران صنايع تھران و   نفر برگزار گرديد که عالوه بر جمع٣٠٠٠با حضور بيش از 
ھای قزوين، کرمانشاه، سقز،  کرج، گروھائی از کارگران شرکت واحد، کارگرانی از کارخانه

م از برگزاری مراسم در تھران رژي. سنندج، رشت و برخی شھرھای ديگر در آن حضور داشتند
با اين وجود صدھا . ممانعت بعمل آورد" تاالر باختر"و مراسم ديگری در " فرھنگ سرای کار"

کارگر در برابر تاالر دست به تجمع زدند و ضمن گرامی داشت اول ماه مه به طرح مطالبات 
ھای  راسمدر کرمانشاه، سنندج، مريوان و برخی ديگر از شھرھای کردستان، م. خود پرداختند

مستقل اول ماه مه در برابر اداره کار و يا نقاط ديگر شھر، به فوريت مورد يورش وحشيانه 
  .نيروھای سرکوب قرار گرفت و از برگزاری آن ممانعت بعمل آمد

ھای مستقل و علنی در شکل گسترده، يکی از فاکتورھای مھمی  کاھش امکان برگزاری مراسم
ری را بيش از پيش به شرکت در مراسم خانه کارگر و استفاده ھا و فعاالن کارگ است که تشکل

ھم ھا و فعاالن کارگری که به  ھائی از تشکل کما اينکه بخش. کند از اين تاکتيک ترغيب می
 ايجاد کردند، در ٨۵ را در بھمن )٤("ھا و فعالين کارگری شورای ھماھنگی تشکل"نزديک  شده 

، نامی از مراسم مستقل اول ماه مه نبردند اما ٨۶ در سال بيانيه خود به مناسبت اول ماه مه
ترين  بزرگ. کارگران را به برگزاری اول ماه مه و شرکت در مراسم اول ماه مه دعوت کردند

، ھمانطور که پيش از اين ھم به آن اشاره شد، راھپيمائی و ٨۶حرکت کارگران در سال 
يل مراسم فرمايشی خانه کارگر، به يک تظاھرات کارگران به سمت ورزشگاه شيرودی و تبد

                                                 
اعالم موجوديت نمود که متشکل " ھا و فعالين کارگری شورای ھمکاری تشکل"، ١٣٨۵/ ١١ /٢٧در تاريخ  -۴

انجمن "، "اد کارگریھای آز کميته پی گيری ايجاد تشکل"، "کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری: "بود از
جمعی از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب "، "ھای کارگری اتحاد کميته"، "فرھنگی، حمايتی کارگران

  ".گروھی از نويسندگان جنبش کارگری"، و "جمعی از فعالين کارگری"، "ھای ايران دانشگاه
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اين دستاورد محصول تالش کارگران .عرصه واقعی مبارزه و طرح مطالبات کارگری بود
  .بود" ھا و فعالين کارگری شورای ھماھنگی تشکل" پيشرو و

فعاالن .  اما ھيچ مراسم علنی مستقلی به مناسبت اول ماه مه در تھران برگزار نشد٨٧سال  در
 با حضور فعاالنه خويش در مراسمی که از سوی ٨۶ھای کارگری که در سال  تشکلکارگری و 

خانه کارگر برگزار شده بود، توانسته بودند به بھترين نحوی از اين تاکتيک استفاده نمايند، 
ای به ميان  ابتکار عمل را در دست گيرند و شعارھا و مطالبات کارگری را در مقياس توده

اين .  نيز خود ر آماده ساخته بودند که از ھمين تاکتيک استفاده کنند٨٧ال کارگران ببرند، در س
ھای  ھا و تاکتيک ھا از اتخاذ روش ھای کارگری که کم و بيش با غفلت آن تاکتيک فعاالن و تشکل

ديگر ھمراه بود، با ضد تاکتيک دولت و خانه کارگر آن که زمان و مکان دقيق برگزاری مراسم 
!  و در نھايت فقط اعضای خانه کارگر توانستند در آن شرکت نمايند، خنثا شدرا اعالم نکردند

 برگزار گرديد، مراسم پارک چيتگر بود که ٨٧يگانه مراسمی که به مناسبت اول ماه مه در سال 
مورد يورش وحشيانه مزدوران رژيم قرار گرفت و کارگران و فعاالن کارگری توانستند مراسم 

البته در برخی از شھرھای کردستان مانند . نما در کرج منتقل کنند ک جھانخود را بخشاً به پار
ھا برگزار  ھائی در شھر و اغلب بيرون شھر در دامنه کوه سنندج، کامياران، سقز و بانه مراسم

 مراسمی است که در روز ٨٧سال  ترين مراسم مستقل اول ماه مه در ترين و برجسته مھم. گرديد
 توسط ھزاران کارگر، )٥(کار سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه ارديبھشت به ابت١١

اين مراسم، با قرائت بيانيه سنديکا به مناسبت اول ماه مه، . در محل اين شرکت برگزار گرديد
رانی در مورد تاريخچه اول ماه مه و بحث و گفتگو پيرامون وضعيت شرکت و مطالبات  سخن

  .کارگران ھفت تپه ھمراه بود
ھای  ھای کارگری و تشکل ھای جديدی در سطح تشکل  ما شاھد تحرکات و تالش٨٨در سال 

ھا و نتايج آن، اول  اين تالش. فعاالن کارگری برای برگزاری مراسم مشترک اول ماه مه ھستيم
. تر متمايز ساخت ھای قبل ھای مستقل اول ماه مه در سال  را از چند جھت با مراسم٨٨ماه مه 

ھای   پارک الله تھران اين است که برخالف سال٨٨ۀ مھم در مورد اول ماه مه نخستين نکت
داد،  تر که ھر جمع و تشکلی، مراسم مستقلی را به ھر شکل و در ھر مکانی که تشخيص می قبل

کميته مشترکی بنام   اما با شکل گيری و فراخوان ٨٨در سال . نمود  برگزار میبطور مجزا
 مراسم واحدی، در شکل واحدی و در محلی واحد )٦("ول ماه مهکميته برگزاری مراسم ا"

ھای  ترين تشکل که مھم" کميته برگزاری مراسم اول ماه مه "نفس شکل گيری . شد برگزار می
ھای فعاالن کارگری در آن حضور داشتند ، نشانه رشد  آگاھی سياسی در  کارگری و تشکل

ھر چند . گی و نشانی از بلوغ جنبش کارگری بودصفوف کارگران وگامی برای غلبه بر پراکند
ھائی که پيش از اين توسط ھر يک  ھا در مراسم مشارکت افراد و نيروھای وابسته به اين تشکل

شد، سابقه داشت اما اتحاد عمل رسمی تا حد تشکيل يک کميته واحِد  ھا برگزار می از آن
راسم واحد، ھمچنين صدور قطعنامه برگزاری مراسم اول ماه مه در تھران و نيز برگزاری م

ھای فراخوان دھنده   تشکلمضمون قطعنامه مشترکنکته بسيار مھم ديگر . واحد بی سابقه بود
ھای کارگری که با مضمونی  ای تشکل  ماده١۵در قطعنامه مشترک . مراسم اول ماه مه بود

ستی تنظيم شده بود، عالوه ی انترناسيونالي داری و سرشار از روحيه کامالً راديکال و ضد سرمايه
ھا و مطالبات فوری کارگران، با صراحت کم نظيری به دنيای  ترين خواست بر طرح مھم

داری و استقرار نظام  داری اعالم جنگ داده شد و بر ضرورت نابودی مناسبات سرمايه سرمايه

                                                 
 .طور رسمی اعالم موجوديت کرد به ١٣٨٧سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه در اول آبان سال  -۵
سنديکای کارگران شرکت : ، مرکب بود از٨٨سال ) اول ماه مه(کميته برگزاری مراسم روز جھانی کارگر  -۶

شکر ھفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران، ھئيت بازگشائی  واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، سنديکای کارگران نی
ھای  گيری ايجاد تشکلون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيمان، کانسنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساخت

  .ھای کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالين کارگری کارگری، کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
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دور قطعنامه با ھر چند تنظيم و ص. ای عاری از ستم و تبعيض و استثمار تاکيد شده بود و جامعه
تر  ھا قبل ای نبود و در سال داری در اول ماه مه، امر بی سابقه مضمون راديکال و ضد سرمايه

ھائی با اين مضمون توسط فعاالن کارگری تھيه و تنظيم و انتشار يافته بود، اما  نيز قطعنامه
 ماه مه روز قطعنامه کارگران ايران به مناسبت اول" تحت عنوان ٨٨قطعنامه اول ماه سال 

از اين جنبه حائز اھميت بسيار زيادی بود که متعلق به يک تشکل يا جمع " جھانی کارگر
ای کارگری يعنی  معدودی از کارگران و فعاالن کارگری نبود، بلکه عالوه بر دو تشکل توده

ھای کارگری  سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، اغلب تشکل
به عبارت ديگر اين قطعنامه در واقع . ھای فعاالن کارگری نيز آن را امضا کرده بودند شکلو ت

مراسم مشترک اول ماه مه در پارک . زبان تمام کارگران و قطعنامه تمام کارگران ايران بود
 تن از ١۵٠ای مورد يورش مزدوران حکومتی قرار گرفت و بيش از  الله به طرز وحشيانه

الن کارگری و ساير شرکت کنندگان در اين مراسم مورد ضرب و شتم قرار کارگران و فعا
با اين وجود، تعرض وحشيانه مزدوران سرمايه، ھيچگاه . گرفته، بازداشت و راھی زندان شدند

از اھميت مراسم مستقل و مشترک اول ماه مه در پارک الله تھران و تأثيرات آن بر جنبش 
  !کارگری نکاست 

ن عالوه بر اين مراسم، کارگران فلزکار مکانيک نيز در محل فروشگاه تعاونی تھرا  در٨٨سال 
اين مراسم نيز . خود واقع در باشگاه نعمت آباد مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار کردند

  . نفر دستگير شدند۵٠مورد حمله نيروھای پليس و مزدوران رژيم قرار گرفت و 
قطعنامه " بند تحت عنوان ١۵رگری قطعنامه مشترکی در  نيز ده تشکل و گروه کا٨٩در سال 

اين قطعنامه نيز .  انتشار دادند)٧("ھای کارگری ايران  تشکل-مشترک روز جھانی کارگر
صرف نظر از برخی تغييرات جزئی و شکلی و نيز تغيير برخی امضاھا، اما در کليت خود از 

در اين سال فراخوانی نيز برای .  بود٨٨لحاظ مضمون در چھارچوب ھمان قطعنامه سال 
" شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر"برگزاری تجمع در برابر وزارت کار از سوی 

 نيز رژيم اقدامات سرکوبگرانه خود را تشديد ساخت، عالوه بر ٨٩اما در سال . انتشار يافت
روز يازده ارديبھشت تھديدات و بگير و ببندھای ھميشگی خود در آستانه اول ماه مه، از صبح 

ھا و ميادينی که ممکن بود  نيروھای رنگارنگ سرکوب خود را در ابعاد نسبتاً وسيعی در خيابان
تجمعات کارگری برگزار شود مستقر ساخت، علی رغم اين موضوع، روز اول ماه مه در 

ضی برپا خانه، در برابر وزارت کار، اجتماعات اعترا چندين نقطه تھران مانند بھارستان، توپ
در اين تجمعات اعتراضی اقشار مختلفی از جوانان و دانشجويان شرکت داشتند و شعارھائی . شد

و نيز شعار مرگ بر !" دانشجو، کارگر اتحاد اتحاد"و !" کارگر کارگر اتحاد اتحاد"نظير 
ای سر داده شد و تجمعات اعتراضی مورد يورش نيروھای سرکوب  ديکتاتور و مرگ بر خامنه

  . گرفت و به درگيری انجاميدقرار
  

  جمع بندی
ھای مبارزه طبقه  ھای اول ماه مه، به عنوان يکی از عرصه بررسی ما از برگزاری مراسم

دھد که اين مبارزه اساساً به دو  ھا در دھه ھشتاد نشان می داران و دولت آن کارگر با سرمايه
نونی خانه کارگر که پيش از دھه شيوه استفاده از مراسم قا. شکل و شيوه پيش برده شده است

ھای اصلی کارگران، فعاالن  ھا و شيوه ھشتاد نيز مرسوم بود، در دھه ھشتاد نيز يکی از تاکتيک
شويم استفاده از اين  ھای اوليه دھه ھشتاد دورتر می ھر قدر از سال. ست ھای کارگری و تشکل

                                                 
ھای سال  ، با ھمان امضا)"ھای کارگری ايران تشکل(قطعنامۀ مشترک روز جھانی کارگر "  نيز ٨٩در سال  -٧

از آن " جمعی از فعالين کارگری"و" کانون مدافعان حقوق کارگر"شار يافت با اين تفاوت که امضای قبل انت
انجمن دفاع از کارگران "و " انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه"حذف شده و به جای آن ھا 

  .آمده است" اخراجی و بيکار سقز
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 ٨۶ارائی اين تاکتيک اما در سال اوج استفاده و ک. شود تر می تر و پررنگ تاکتيک نيز پرنقش
گذارد و بھترين نتايج را برای طبقه کارگر به  است که بيشترين اثرات تبليغی را بر جای می

ھمراه دارد و پس از آن، دولت و تشکل ارتجاعی وابسته به آن خانه کارگر راه را بر فعاالن 
به رغم . سازند ا غير ممکن میبندند و استفاده از اين تاکتيک ر کارگری و کارگران پيشرو می

ای از کشور، چنين امکان و  ای و نقطه شھری، منطقه ست که اگر در اين موضوع، بديھی
ای وجود داشته باشد و يا بوجود آيد، فعاالن کارگری و کارگران پيشرو، بسته به شرايط  زمينه

با . ار خواھند دادمشخص، استفاده از اين تاکتيک را به عنوان يک تاکتيک فرعی، مد نظر قر
آموزد اين است که قبل از ھر چيز بايد روی  اين وجود، آنچه را که تجربه دھه ھشتاد به ما می

  .ھا نيرو گذاشت تودۀ کارگران، متشکل ساختن و بسيج مستقل آن
ھای دھه ھشتاد  ھای مستقل اول ماه مه، در تمام طول سال شيوه ديگر، يعنی برگزاری مراسم

ھائی  ر چند بسته به شرايط و اوضاع سياسی جامعه، ابعاد و اشکال چنين مراسمھ. ادامه داشت
  .يکسان نبوده و از تنوع و گوناگونی برخوردار بوده است

ھای محدود  ھای بسته و جمع از اوائل دھه ھشتاد، برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، از محيط
تر و  ھای وسيع ھای بازتر، جمع يطکم عده و اشکال مخفی و نيمه علنی، اندک اندک به مح

ھای نيمه اول دھه  اين روند در تمام طول سال. کند پرشمارتر و اشکال نيمه علنی و علنی ميل می
اما با تغيير شرايط و اوضاع سياسی، در نيمه دوم دھه ھشتاد، با بازگشت . ھشتاد ادامه دارد

  .چنين روندی روبرو ھستيم
توان انکار نمود که برگزاری مراسم اول ماه مه در دھه ھشتاد و  یبا اينھمه، اين واقعيت را نم

اول ماه مه، . سير تحولی آن، دستاوردھای مھمی را برای جنبش کارگری به ارمغان آورده است
صرف نظر از . در دھه ھشتاد نيز روز مبارزه طبقه کارگر برای طرح مطالبات کارگری بود

دی را به روی مبارزات طبقه کارگر گشود، اما نفس فصل جدي  سر٨٣آنکه اول ماه مه سال 
برگزاری مراسم اول ماه مه، تکرار و توالی مارپيچی آن و اعتراضات کارگری در اين روز به 
کارگران کمک نموده است تا آگاھی، دانش سياسی و سطح مطالبات خود را ارتقا دھند و با 

ارھا و مطالبات سياسی و اقتصادی شع. شعارھا و مطالبات طبقاتی خود وارد ميدان شوند
ھای مربوطه نيز انعکاس يافته است، و  ھا و قطعنامه کارگران در اول ماه مه که در بيانيه

ھائی که در اين مراسم به  ھمچنين نحوۀ تدراک و برگزاری مراسم اول ماه مه و مضمون برنامه
ح آگاھی سياسی، مطالبات و کنند که سط اجرا در آمده است، به روشنی اين موضوع را ثابت می

  .تجربه مبارزاتی کارگران و فعاالن کارگری در طول دھه ھشتاد، بسی ارتقاء يافته است
ھا، اول ماه مه در دھه ھشتاد دستاوردھای ديگری نيز برای کارگران و جنبش  به غير از اين

ی و تشکل ھای ھای کارگر ھا و تشکل ھا، کميته شکل گيری جمع. کارگری به ھمراه داشته است
ھای برنامه  ھای مجزا و منفرد به برگزاری مراسم فعاالن کارگری، گذار از برگزاری مراسم

ھا حول  ھا، شکل گيری اتحادھا و اتحاد عمل ھا و تشکل ھا، کميته تر، توسط ھمين جمع ريزی شده
اری ھای مشترک، برگز مسئله اول ماه مه، کوشش برای غلبه بر پراکندگی، صدور قطعنامه

ھای مشترک و باالخره صدور قطعنامه و فراخوان مشترک برگزاری مراسم واحد و  مراسم
، ھمه و ھمه از دستاوردھايی ھستند که برگزاری مراسم اول ماه مه ٨٨مشترک در اول ماه مه 

پيروز باد جنبش ! زنده باد اول ماه مه . آن را  نصيب جنبش طبقاتی کارگران ايران نموده است
  !کارگرانطبقاتی 
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  گفتگوی نشريه کار با رفيق اصالن جوادزاده،

 يکی از اعضای تحريريه نشريه کار، به مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر
  

اين روز از . المللی کارگران است اول ماه مه روز بين. در آستانه اول ماه مه قرار داريم: سؤال
 سرمنشأ آن چيست؟چه زمانی به روز جھانی کارگر تبديل شد و 

کنم خوانندگان نشريه کار با اين موضوع آشنايی  تصور می: جواب
اول ماه مه به روز جھانی کارگر را  دارند و چگونگی تبديل روز 

توان بيان کرد  چه را که در اين مورد می معھذا آن. دانند می
 قرن نوزده جنبش ٨٠اختصارا بدين صورت است که در دھه 

شيکاگو .  از رشد چشمگيری برخوردار شده بودکارگری در آمريکا
 ١٨٨١در سال . ھای کارگری اين کشور بود مرکز فعاليت

  .تاسيس گرديد) AFL" (فدراسيون آمريکايی کار"
AFL ٨ مبارزات وسيعی را حول کاھش ساعات کار و تحصيل 

 ١۶ تا ١٢در آن زمان کارگران . ساعت کار در روز سازمان داد
عالوه بر کاھش ساعات کار . کردند یساعت در روز کار م

ھا، خواست ديگر  روزانه، به رسميت شناخته شدن فعاليت اتحاديه
 ساعته را تصويب و به ٨، روز کار ١٨٨۴ در کنگره خويش در سال AFL. کارگران بود

عنوان خواست اصلی کارکران در ابعاد سراسری مطرح نمود و اعتصابات متعددی را حول آن 
يابی به اين خواست بود، موجی ار  االجل دست  که سال ضرب١٨٨۶از سال . سازمان داد

در روز اول ماه مه ھمين سال بيش . اعتصابات گسترده، شھرھای مختلف آمريکا را در برگرفت
لوئيز، شيکاگو، بالتيمور،   ھزار کارگر در شھرھای بزرگ آمريکا مثل نيويورک، سن٣۵٠از 

  .ا، دست به راھپيمايی زدندميل واکی و برخی ديگر از شھرھ
اما در شيکاگو به . داران تحميل کنند بخش زيادی از کارگرن توانستند خواست خود را به سرمايه

در روز چھارم . ھا تن زحمی شدند  تن کشته و ده۶ن تيراندازی شد که در اثر آن اروی کارگر
 HAY MARKET نام ن شيکاگو در ميدان اصلی شھر بهاھا ھزار تن از کارگر ماه مه ده

در حالی که نيروھای سرکوب، کارگران را به محاصره درآورده بودند، . دست به تجمع زدند
ک نفر فرد ناشناسی بمبی به ميان افراد پليس پرتاب کرد که در اثر آن ي

داران و نيروھای سرکوب که  رمايهس. کشته و چند تن زخمی شدند
 مار کردن کارگران منتظر بھانه بودند و از قبل برای تار و

وار به  ريزی کرده بودند، به روی کارگران آتش گشودند و ديوانه برنامه
شمار زيادی از . جان کارگران افتاده و به ضرب و شتم آنان پرداختند

 تن از رھبران ٨٠به دنبال اين مسئله . کارگران دستگير و زندانی شدند
ران در اين دادگاه کارگ. کارگری را به جرم قتل به محاکمه کشاندند

اساس را  فرمايشی قھرمانانه از خواست خود دفاع کردند و اتھامات بی
سرانجام چھار تن از رھبران کارگری آمريکا به جوخه . رد کردند

ھای طوالنی مدت محکوم  اعدام سپرده شدند و شمار ديگری به حبس
لوئيز   در سن١٨٨٨ سال ای که در اواخر بعد از آن فدراسيون کار آمريکا در کنگره. شدند

، تظاھراتی به يادبود تظاھرات سال ١٨٩٠برگزار نمود، تصميم گرفت در روز اول ماه مه 
 ساعت کار در روز به تمام ٨ و رھبران کارگری آمريکا و نيز برای تعميم دادن ١٨٨۶

ود که به ھر حال با توجه به اين پيشينه ب. ھای کارگری در سراسر آمريکا، برگزار نمايد بخش
 در پاريس برگزار گرديد و ١٨٨٩الملل سوسياليستی که به ابتکار انگلس در سال  کنگره بين

ای مبنی بر تعيين روز اول ماه مه  خود اين کنگره، کنگره موسس انترناسيونال دوم بود، قطعنامه



  ه اول ماه م

  

٢٤ 

 در اين قطعنامه، به اين موضوع اشاره شده. به عنوان روز جھانی کارگران به تصويب رسيد
زنند و   دست به راھپيمايی و تظاھرات میهاست که کارگران سراسر جھان در روز اول ماه م

انگلس . کنند ضمن تاکيد بر اتحاد و ھمبستگی کارگری، برای تقليل ساعات کار نيز مبارزه می
در آن موقع پيرامون اول ماه مه، کاھش ساعت کار روزانه و اراده طبقه کارگر برای نابودی 

 ساعت کار روزانه بايد ضمنا ٨تظاھرات اول ماه مه به خاطر " طبقاتی نوشت تمايزات
طع طبقه کارگر برای نابودی تمايزات طبقاتی از طريق دگرگونی اجتماعی اگر اراده ق نمايان

در ھر حال آز آن به بعد است که کارگران در سراسر جھان، اين روز يعنی روز اول ماه ." باشد
گيرند و از اين طريق اتحاد،  ھای مختلفی جشن می کارگر در شکلمه را به عنوان روز 

  .گذارند المللی خويش را به نمايش می ھمبستگی و ھم سرنوشتی بين
  

در ايران از چه زمانی اول ماه مه به عنوان روز جھانی کارگر شناخته شده و کارگران : سئوال
  اند؟ اين روز را جشن گرفته

ن  بعد از ابتکار انگلس و تصميم انترناسيونال دوم بود که کارگرا سال٣٣در ايران حدود : جواب
بود ) ١٩٢٢ (١٣٠١تر بگويم برای نخستين بار در سال  دقيق. روز اول ماه مه را جشن گرفتند

که کارگران ايران به استقبال اول ماه مه رفتند و با انجام سخنرانی، برگزاری تجّمعات و 
ال آن، اين روز را گرامی داشتند و به عنوان گردانی از ارتش راھپيمايی و اجرای نمايش و امث

شعار اصلی . المللی خود را با کارگران در سراسر جھان اعالم داشتند جھانی کار، ھمبستگی بين
 ساعت در روز کار ١۴در آن زمان کارگران .  ساعت کا در روز بود٨کارگران در اين روز، 

. ھای تھران در برگزاری اين مراسم نقش مھمی داشت اتحاديه کارگران چاپخانه. کردند می
 ٨کارگران متشکل در اين اتحاديه که در جريان مبارزات و اعتصابات خود توانسته بودند 

ساعت کار در روز و حتا قراردادھای دست جمعی را به کارفرما بقبوالنند، در ھمبستگی با 
تن از کارگران در ميدان توپخانه تھران، چند . کارگران جھان روز اول ماه مه را تعطيل کردند

. المللی کارگری سخنرانی کردند پيرامون وضعيت کارگران، روز اول ماه مه و ھمبستگی بين
اخبار برگزاری مراسم اول ماه مه چه در ايران و چه در ساير کشورھا، در آغاز در روزنامه 

بودند، وسيعا " رگران مرکزیاتحاديه عمومی کا"که ارگان " کار"و بعد روزنامه " حقيقت"
چندين اتحاديه را متشکل ساخته بود و نزديک " اتحاديه عمومی کارگران مرکزی. "انتشار يافت

  .به ھشت ھزار عضو داشت
. گيرند به ھر حال از آن به بعد، کارگران ايران روز اول ماه مه را به طرق مختلف جشن می

اند و در اغلب اوقات به  يع و علنی برگزار کردهاند اين مراسم را به صورت وس ھرگاه توانسته
علت وجود ديکتاتوری و خفقان و سرکوب، چه در دوره رضاخان، چه محمدرضا پھلوی يا 

ھای کم عده برگزار  جمھوری اسالمی، اين مراسم را عمدتا به صورت مخفی و در گروه
  . اند نموده

حزب کمونيست ايران ) ١٣٠۴ (گذاری وی به عنوان مثال در دوره رضاخان و پس از تاج
ديگر امکان کار علنی وجود نداشت و يا الاقل بسيار . ھای کارگری شديدا سرکوب شدند واتحاديه

معھذا در سال . گرديد ای نيز به صورت مخفی برگزار می حتا جلسات اتحاديه. بسيار محدود بود
بسيار منظم و با شرکت حدود  نيز کارگران توانستند اين مراسم را به صورت مخفيانه اما ١٣٠٧

ای به مناسب اول ماه مه و خطاب به کارگران  حزب کمونيست بيانيه.  کارگر برگزار نمايند٨٠٠
ترين جمعه  از آنجا که روز اول ماه مه تعطيل رسمی نبود، بنابر اين کارگران نزديک. انتشار داد

اين رو روز جمعه سوم ماه مه از . کردند به اول ماه مه را برای برگزاری مراسم انتخاب می
آن . نفره کارگران، جدا جدا خود را به محل که از قبل تعيين شده بود، رساندند ۵ تا ٣ھای  گروه

کند، اين مکان، باغی بود متعلق به  طور که اردشير آوانسيان در کتاب خاطرات خود تعريف می
جاره شده بود بدون آن که باغبان يکی از اشراف در بيرون از دروازه دولت که از باغبان آنجا ا

ھای متعددی در مورد  در اين مراسم سخنرانی. شود ه میرمتوجه شود که باغ به چه منظوری اجا
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المللی کارگران و امثال آن  اتحاد کارگران، مبارزه برای بھبود وضعيت کارگران، ھمبستگی بين
به سم که از صبح زود تا عصر سرودھای انقالبی اجرا شد و در سراسر طول مرا. ايراد گرديد

  . درازا کشيد، پرچم سرخ در اھتزاز بود
ھای بعد از روی کار آمدن جمھوری اسالمی نيز کارگران  در دوران محمدرضا شاه و يا در سال

با . اند ھای متفاوت و با استفاده از ابتکارات مختلفی اين روز را جشن گرفته ھر ساله به شيوه
 اول ماه مه ترين مراسم علنی شکوه

مربوط به نخستين سال بعد از قيام 
 ۵٨بھمن يعنی ارديبھشت سال 

کارگران کمونيست، . است
کارگران پيشرو و انقالبی، نقش 
مھمی در برگزاری اين مراسم 

  .مستقل ايفا کردند
در تھران نزديک به نيم ميليون 
نفر که کارگران وسيعا در آن 
شرکت کرده بودند، دست به 

دند و نيروی عظيم راھپيمايی ز
  .خويش را به نمايش گذاشتند

  
ھايی که کارگران در اين روز  برخورد جمھوری اسالمی با روز اول ماه مه و خواست: سئوال

  کنند چه بوده است؟ عنوان می
 اين مسائل، در ادامه ھمان برخوردھای نظام سلطنتی بوده بهبرخورد جمھوری اسالمی : جواب
ا چه سلطنت، چه جمھوری اسالمی، عميقا ضد کمونيست و ضد کارگر ھ ھر دوی اين نظام. است
اند مگر با زور و با فشار  اند و در ھيچ موردی، ھيچ خواستی از طبقه کارگر را نپذيرفته  بوده

  .مبارزات اعتراضی کارگران
اند، مربوط به شرايط کار و حقوق اوليه   که کارگران در اين روز عنوان کردهیاکثر مطالبات

ھای سنديکايی و حق تشکل و امثال آن بوده که در بسياری از  ارگران در مورد فعاليتک
در . ھا نيز به رسميت شناخته شده است کشورھای ديگر کارگران به آن دست يافته و توسط دولت

ھا و ترفندھای مختلف برای  دار، جدا از توسل به شيوه جدال دائمی کار و سرمايه، سرمايه
از اين رو . کوشد ساعات زيادی از کارگر کار بکشد ر و استثمار، ھمواره میافزايش شدت کا

المللی و چه در مقياس محلی، ھمين دعوای  يکی از دعواھای ھميشگی کارگران چه در سطح بين
 ساعت کار روزانه در انترناسيونال دوم، ٨و بعد از معيار شدن . کاھش ساعات کار بوده است
  . ھای عمده کارگران بوده است اين موضوع يکی از خواست

 فعال بودند، دولت وقت یھای کارگر ای که حزب کمونيست و اتحاديه در ايران در يک دوره
  . ساعت کار در روز را ھم پذيرفت٨ھای سنديکايی،  ضمن به رسميت شناختن فعاليت

ين ھا و کارگران، ا اما اين مسئله دوام چندانی نياورد و رضاخان با سرکوب کمونيست
ھايی به جلو برداشت،  در دھه بيست که بار ديگر جنبش کارگری گام. دستاوردھای را پس گرفت

داران بقبوالنند، اما با کودتای محمدرضا  کارگران توانستند روز کار ھشت ساعته را به سرمايه
 ھای بعد از آن نيز چه در در سال. ھايی بعدی، چيزی از اين مسئله باقی نماند شاه و سرکوب

ھا، ھشت ساعت کار در روز يکی از  اعتراضات و اعتصابات و چه در تجمعات و ميتينگ
 ساعت کار ٨، ٣٨تا اين که سرانجام قانون کار آريامھری در سال . ھای کارگری بود خواست
برخوردھای جمھوری اسالمی ھم با کارگران و . را رسميت داد)  ساعت در ھفته۴٨و (روزانه 
  .دا از اين روال عمومی نبوده استھای کارگری ج خواست
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 جمھوری اسالمی به ھيچ وجه. ھمين روز اول ماه مه يا قانون کار را در نظر بگيريد

خواست روز اول ماه مه را به عنوان روز کارگر و به عنوان روز تعطيل کارگری به  نمی
ماه مه و  موضوع اول خواست خمينی شارالتان، با شيادی و عوامفريبی می. رسميت بشناسد

قرار بود ھمه کارگر باشند، خدا ھم کارگر باشد، و ھمه .  کارگران را ماست مالی کندخواست
اما کارگرانی  که برای بھبود شرايط کار، پايان ! روزھا، روز کارگر باشد و از اين خزعبالت

 و داران، برای کسب حق و حقوق کارگری و مداخله در امور خويش دادن به جور و ستم سرمايه
برای استقرار يک نظام انسانی انقالب کرده بودند، به اين ھجويات گوش نکردند و بر خواست 

به عنوان روز کارگر و ) اول ماه مه(خويش مبنی بر به رسميت شناخته شدن يازده ارديبھشت 
ھا را  داران و دولت پاسدار منافع آن تعطيل رسمی اين روز پای فشردند و سرانجام ھم سرمايه

 قانون ۶٣اين موضوع در ماده .  بپذيرند و به آن تن بدھند راار کردند اين خواست کارگریواد
نيز )  ارديبھشت١١(عالوه بر تعطيالت رسمی کشور، روز کارگر "گويد  کار رژيم نيز که می

  .انعکاس يافت" آيد جزء تعطيالت رسمی کارگران به حساب می
به اين معنی که جمھوری اسالمی در . ين شکل بوددر مورد قانون کار نيز قضيه تقريبا به ھم

در اليحه فوق ارتجاعی قانون . دآغاز در قانون کار خود، حتا حاضر نبود اسمی از کارگر ببر
و موازين " جعاله"و " باب اجاره" توسط توکلی وزير کار وقت بر مبنای ۶١کاری که در سال 

" اجاره"وی را " مستاجر"ی  بود که "اجير"شرعی و فقھی تھيه و تنظيم شده بود، کارگر، 
معيارھای ناظر بر روابط . بدھد" اجاره"را به ديگران ھم " اجير"توانست اين  کرد و می می

بر موضوعات مھمی چون . شد دار تعيين می ميان کارگر و کارفرما، تماما توسط سرمايه
ای جز  چگونه ضابطهھا موضوع ديگر، ھي استخدام؛ اخراج، تعيين دستمزد، شرايط کار و ده

خالصه اين که اين اليحه نه فقط با سطح . دار، حاکم نبود يعنی ھمان سرمايه" جاعل"اراده 
ھا، مطالبات و انتظارات کارگرانی که به تازگی رژيم ضد کارگری سلطنتی را واژگون  خواست

در . ر ھم بودت کرده بودند، خوانايی نداشت، بلکه حتا نسبت به قانون ارتجاعی رژيم شاه، عقب
زدن  آن زمان کارزار بسيار وسيعی عليه اين اليحه راه افتاد و ھمه ديديم که طبقه کارگر با دست

به يک رشته اعتراضات مداوم و مستمر در سراسر ايران، در برابر ارتجاع حاکم شجاعانه 
. رد زدالعاده ارتجاعی و تھيه کنندگان مرتجع آن، دست  وقفايستاد و بر سينه اين اليحه 

جمھوری اسالمی اجبارا به عقب نشينی تن داد و به قانون کار فعلی که جريان تصويب آن ھفت 
دانيد قانون کار فعلی پس از تصويب  ھمان طور که می. ھشت سال طول کشيد رضايت داد

 توسط شورای نگھبان رد شد و سرانجام در مجمع تشخيص ۶٨نمايندگان مجلس در سال 
اين قانون کار، .  نيز به اجرا گذاشته شد۶٩تصويب رسيد و از اواخر سال مصلحت، مصلحتا به 

کند، اما از  دار دفاع می به رغم آن که در کليت يک قانون ارتجاعی است و از منافع طبقه سرمايه
اليحه اوليه پيشنھادی توکلی فاصله دارد و تصويب آن گامی به پيش به سود کارگران محسوب 

  .شد می
  

 جمھوری اسالمی مدتی است که دارد برای تغيير قانون کار به زيان کارگران ولی: سئوال
  کند و ظاھرا برای دستکاری و تغيير آن موقعيت را مناسب يافته است؟  ريزی می برنامه
ھای  داران و دولت گفتم که سرمايه بله ھمين طور است و من داشتم ھمين را می: جواب

شوند امتيازاتی را به کارگران بدھند و خواست   مجبور میداری اگر تحت شرايط معينی سرمايه
در دوره سلطنت رضاخان و پسرش . گيرند ھا را بپذيرند، با تغيير شرايط دوباره آن را پس می آن

ست مسئله به  اينگونه بود، در جمھوری اسالمی ھم که يک رژيم مذھبی و به غايت ارتجاعی
باب "ھا اگر چه با کنار نھادن  سالمی حامی آنداران و دولت ا سرمايه. ھمين صورت است

موقتا قانون کار را از شمول موازين فقھی و شرعی معاف ساختند و به اين عقب نشينی " اجاره
ھای قانونی  که محصول شرايط سياسی و توازن قوای معينی بود تن دادند، اما اوال سوراخ سنبه

ثريت کارگران از شمول قانون کار ا در الزم جھت بر ھم زدن اين وضعيت و خارج ساختن اک



  ه اول ماه م

  

٢٧ 

دل ھمان قانون کار تعبيه کرده بودند، و در ثانی تقريبا بالفاصله از ھمان لحظه کنار گذاشتن 
 اليحه توکلی، در صدد جبران اين عقب نشينی و باز پس گرفتن آن چيزی بر آمدند که کارگران

 از ھمان  به کارگرانيک عبارت تعرضبه . به زور، پذيرش آن را به آن ھا تحميل کرده بودند
ھای ارتجاعی  ھا و سياست ھای اقتصادی وی که در راستای برنامه دوره رفسنجانی و برنامه

المللی پول بود، آغاز گرديد و در ادامه خود با  موسوم به نئوليبرالی بانک جھانی و صندوق بين
ا، فشار کار و استثمار وحشيانه ھ ھا و برنامه تر اين سياست تر و ھمه جانبه گير اجرای پی

ھای وسيع، صدھا ھزار کارگر را به خيابان  سازی بيکار. کارگران بيش از پيش تشديد گرديد
ولت خاتمی و د. سطح زندگی و معيشت کارگری به طور وحشتناکی سقوط کرد. پرتاب کرد

و از ھيچ اقدامی مجلس ارتجاع اسالمی، تمام استعداد خود را عليه طبقه کارگر به کار بستند 
بگير تا " ھا آقازاده"عليه کارگران، از واگذاری مراکز توليدی و صنعتی به بخش خصوصی و 

داران داخلی  ھای مالی و قانونی برای تامين ھر چه بيشتر منافع سرمايه ايجاد تسھيالت و حمايت
ھای  ان تشکلھا فروگذار نکردند و البته که در ھمه حال توافق ضمنی سر و شرکاء خارجی آن

ھا بود که   خود داشتند و به ياری ھمينارسوا شده شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر را نيز ب
، ابتدا ٧٨بر مبنای يک مصوبه مجلس در سال .  نيز تدارک ديدندراتعرض به قانون کار

ن بر پايه ھمي.  کارگر را از شمول قانون کار خارج نمودند۵ھای کوچک با کمتر از  کارگاه
با تصويب اليحه به . مصوبه، بعدا کل کارگران قاليباف را نيز از شمول قانون کار خارج نمودند

. سازی صنايع، دست کارفرمايان را در اخراج کارگران بازتر کردند اصطالح بازسازی و نو
ای را عليه کارگران آغاز کرده  ھا که تعرض ھمه جانبه داران و دولت حامی آن معھذا سرمايه

 ١٩١در ماده .  قانون کار افتادند١٩١ھا اکتفا نکرده و سرانجام به ياد اجرای ماده  ند، به اينبود
توان بر حسب مصلحت، موقتا  ھای کوچک کمتر از ده نفر را می اهکارگ"قانون کار آمده است 

تشخيص مصلحت و موارد استثنا به موجب . از شمول بعضی مقرارت اين قانون مستثنا نمود
." ای  خواھد بود که با پيشنھاد شورای عالی کار به تصويب ھيئت وزيران خواھد رسيد مهنا آئين

دانيد چند ماه پيش بر مبنای پيشنھاد شورای عالی کار و تصويب ھيئت  و ھمان طور که می
ھا ماده و تبصره قانون کار که   کارگر و کمتر، از شمول ده١٠ھای با  وزيران، کارگاه

ھا به نحوی  اين مواد و تبصره. ھای قانون کار ھستند، معاف شدند تبصرهترين مواد و  اصلی
ھا سال مبارزه  انتخاب شده است که در عمل اکثريت عظيم کارگران ايران، حقوقی را که طی ده

 که مربوط به انعقاد ١٠ماده . ھا سلب شده است و تالش خود به دست آورده بودند، از آن
آن دستمزد، مزايای کار، نوع کار، ساعات کار، مرخصی و امثال قراردادھای مکتوب بود و در 

، ٢٨، ٢٧، ٢۶، ١٩، ١٨، ١٧، ١۶، ١٢عالوه بر آن ماده . شد، حذف شده است آن بايد قيد می
٣٢، ٣١، ٢٩ ،۴٨ ،۴٩ ،۵٠ ،۵١ ،۵۶ ،۵٨ ،۶٢ ،۶۴ ،۶۵ ،۶۶ ،١، ٨٢، ٨١، ٧٧، ٧٣۴٩ ،

 ماده و ٣٧ که مجموعا ١٨٠ ماده  و١٧۵، ١٧٣، ١۵۶، ١۵۵، ١۵۴، ١۵٣، ١۵٢، ١۵١، ١۵٠
ھا و  اشاره به تک تک اين مواد و تبصره. اند باشند، تماما حذف شده تبصره قانون کار می

ست گفته شود که  ھمين قدر کافی. عوارض ناشی از حذف آن از حوصله اين گفتگو خارج است
اگر . ته شده استبا اين تغييرات، ھر گونه محدوديتی برای اخراج کارگران از ميان برداش

شود، کارفرما و صاحب جديد کارخانه، ھيچگونه تعھد و مسئوليتی در  ای واگذار می کارخانه
 ساعت ٨. برای ساعات کار ھيچ محدوديتی وجود ندارد. قبال تعھدات کارفرمای پيشين ندارد

در  ساعت کار در ھفته که ثمره تالش کارگران و جنبش تقليل ساعات کار ۴۴کار در روز و 
يک روز تعطيل در ھفته با پرداخت دستمزد، اضافه . چند دھه گذشته بود، حذف شده است

العاده نوبت کاری و نيز تمام بندھای مربوط به خدمات رفاھی  دستمزد شب کاری و فوق
موادی که برای مجازات و جرائم تخلف کارفرمايان از قانون کار . کارگران حذف شده است

 چيزی از قانون کار باقی نمانده است مالً در يک کالم ع.  حذف شده استپيش بينی شده بود نيز
 درصد کارگران ايران، در عمل از شمول قانون ٩٠ھا کارگر به عبارتی نزديک به  و ميليون

ھای باالی  کارفرمايان در کارگاه. اند و مسئله به ھمين جا ھم خاتمه نخواھد يافت کار خارج شده
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 نفر ١٠به اخراج کارگران خواھند زد تا شمار کارگران را به مرز  کارگر ھم قطعا دست ١٠
ھای بانک  با اجرای سياست. مند شوند  قانون کار بھره١٩١برسانند و از مزايای اجرای ماده 

ھای  ھا ونيز با خروج کارگاه سازی المللی پول از جمله مسئله خصوصی جھانی و صندوق بين
اند يا در  ھا کارگر يا به کلی از کار اخراج شده که ميليون نفره از شمول قانون کار ١٠کوچک 

ھای خارجی  اند، مقدمه ورود سرمايه حقوقی ھر لحظه در معرض اخراج و بيکاری منتھای بی
  .برای استفاده از اين زمين بکر و آماده و نيروی کار ارزان و سرگردان، فراھم شد است

اند و  داران، دست به مقاومت و مبارزه زده سرمايهالبته کارگران در برابر اين يورش وحشيانه 
معھذا نبايد فراموش کرد که در نبود . خواھند زد و به اين سادگی از حقوق خود نخواھد گذشت

ای سراسری، اين مبارزه،  ھای توده ھای مستقل کارگری و محروميت کارگران از تشکل تشکل
يابی  لحاظ ثمر بخشی مبارزات کارگری و دستتر خواھد بود و از  تر و بعرنج العموم مشکل علی

به نتايج مطلوب، قطعا مبارزه متشکل و سراسری، با مبارزات پراکنده، خود به خودی و محلی، 
  .قابل قياس نيست

  
ھای مستقل کارگری به يکی از مباحث مھم در محافل کارگری  مدتی است که تشکل: سئوال

. اند انی کار نيز در اين زمينه به اظھار نظر پرداختهتبديل شده است، حتا نمايندگان سازمان جھ
شود، ثانيا تشکل مستقل  ھايی دارد عنوان می سئوال اين است که اوال اين مباحث بر چه زمينه

  کارگری چه نوع تشکلی است؟
دانيد جمھوری اسالمی برای برون رفت از بحران اقتصادی، چندين  ھمان طور که می: جواب

المللی پول و بانگ جھانی  ھای خارجی مثل صندوق بين ھا و سرمايه از بانکسال است به قرضه 
المللی شده است و برای پذيرش پيش  گذاری انحصارات بين آورده و خواستار سرمايه روی
اما . نيز اعالم آمادگی کرده است) WTO(ھای ورود به سازمان تجارت جھانی  شرط

ن و آماده، خواھان ا، عالوه بر نيروی کار ارزھای خارجی و انحصارات مالی جھانی سرمايه
ھای کافی قانونی نيز ھستند و در اين ميان معيارھا و مقررات جاری فيمابين  ھا و حمايت ضمانت

ھا  کارگر و کارفرما، انطباق اين قوانين و مقررات با معيارھای مورد نظر صاحبان اين سرمايه
ھای ھمين انحصارات است، حائز اھميت  ياستبه تشخيص سازمان جھانی کار که پيش برنده س

ست که ما، به ويژه در دو سه سال اخير، از يک سو ناظر  از اين رو. بسيار زيادی است
ھای اين سازمان توسط  زنی دولت اسالمی با سازمان جھانی کار و امضا برخی کنوانسيون چانه

 به ILOھای نمايندگی  ئتجمھوری اسالمی، و از سوی ديگر، در اين اواخر ناظر اعزام ھي
 که جمھوری اسالمی برای امضا آن اعالم ILOھای مرکزی  يکی از کنوانسيون. ايران ھستيم

حضور . ھای آزاد و مستقل است  مربوط به تشکل٨٧آمادگی نموده است، کنوانسيون شماره 
وجود ھای کارگری م  در مھر ماه گذشته در ايران، برای بررسی وضعيت تشکلILOنمايندگان 

، ILO. نامه بود و در اساس به منظور بررسی شرايط و نحوه عملی کردن مفاد اين مقاوله
ھای رسمی خود از شوراھای اسالمی و خانه کارگر به  سازمانی که چندين سال در اجالس

ھای کارگری استقبال کرده بود و با کارگزاران و فرستادگان رژيم ارتجاعی  عنوان تشکل
 مثابه نمايندگان کارگران ايران، برخورد کرده بود، شما ديديد که نمايندگان جمھوری اسالمی به

اين که اين . ھا را زير سئوال بردند اش به ايران، مستقل بودن و آزاد بودن اين تشکل اعزامی
ھا را  ھا کارگران ايران را نمايندگی کنند نفی کردند و از لحاظ ساختاری نيز اين تشکل تشکل

ھا را نه به طور صريح و  البته اين.  ارزيابی کردندILO و معيارھای ٨٧نامه  قاولهمغاير مفاد م
در عين . کارانه و دو پھلو بيان کردند شفاف، بلکه به شيوه ديپلماتيک و اداری و بسيار محافظه

حتا .  نيستILOحال بايد اضافه کرد که اين قضاوت و اظھار نظر منحصر به نمايندگان 
و ديگر سران خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار نيز به اين ناھمخوانی وب و صادقی جمح

 دفاع ILOھا طبق خواست و رھنمودھای  اعتراف کرده و از ضرورت تغيير ساختار اين تشکل
جبھه مشارکت و دوم خرداد و به يک تعبير دولت که دعوت . اند کنند و به آن رضايت داده می
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 مشاوره سازمان جھانی کار است و ساليان متمادی از اين  و طرف اصلی مذاکره وILOکننده 
کنند نام  ھايی که کارگران را نمايندگی می ساز رژيم به عنوان تشکل ھای ارتجاعی و دست تشکل

اند،   اعزام نموده و از اين نھادھا عليه کارگران استفاده کردهILOھای  ھا را به اجالس برده و آن
کنند تا ھرچه   دفاع میILOھای نمايندگان  ھا در راستای ديدگاه لنيز از ضرورت تغيير اين تشک

ھا و  گذاری زودتر اين مسئله نيز حل و فصل شود تا از اين جنبه نيز موانع موجود برای سرمايه
  .ھای انحصاری برداشته شود سرمايه

و واقعی ھای مستقل  امروز مسئله فقط اين نيست که خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار، تشکل
اند، کارگران آن کارخانه را نمايندگی  ای ھم که شکل گرفته کارگری نيستند و در ھر کارخانه

اعتبارند، موضوع اين است که وضعيت نمايندگی کارگران و  کنند و از اين جنبه بی نمی
شوراھای اسالمی . ھای کارگری در اکثريت عظيم واحدھای توليدی اساسا نا روشن است تشکل
 کارگر تشکيل ٣۵بايست در واحدھايی با بيش از  ھا، میا قانون تشکيل شور١۵طبق ماده کار، 

با وجود آن که دولت با تمام . شد  واحد توليدی شامل تشکيل اين شوراھا می٨۵٠٠شد و حدود  می
 واحد توليدی ٢٧٠٠ھا در نھايت تنھا در حدود  نيرو حامی اين نھادھای ارتجاعی بود، اين ارگان

ھای  به عبارت ديگر در بيش از دو سوم واحدھای توليدی ھمچنين در شرکت. رفتشکل گ
ھا، چنين   شيمی، گاز، آب، نيرو و امثال اينوھای تابع وزارت نفت، پتر بزرگ دولتی شرکت

ھای کوچک  ھا بخش اعظم کارگران ايران در کارگاه افزون بر اين. نھادھايی اساسا شکل نگرفت
ھا در مسائل مربوط به روابط  کنند که وضعيت حقوقی و نمايندگی آن یکار م)  کارگر٣۵زير (

در واقعيت امر . کار و کارفرما و امور کارگری و نمايندگی، به طور کلی مبھم و ناروشن است
تواند  ھا در بھترين حالت می شوراھای اسالمی کار، صرف نظر از ماھيت، نقش و ساختار آن

حال سازمان جھانی کار که يک نھاد ! ه اصطالح نمايندگی کند درصد کارگران را ب۵فقط حدود 
المللی است و خواھان  ھای نھادھای مالی بين المللی و ارگان پيش برنده سياست سياسی بين

 درصد ۵توانست روی اين  گذاری است، چگونه می ھای روشن، کافی برای سرمايه تضمين
ھای وابسته مربوط به قشر محدودی از  گذار، نه تشکل حساب باز کند؟ طرف حساب سرمايه

اند، بلکه، کل  اش رسيده کارگزاران رژيم در ميان کارگران که خود برپا دارندگان آن ھم به نفی
تواند با طناب  ھای کافی در مقياس کلی است و بنابراين نمی کارگران ايران و حصول به اطمينان

تا جائی .  که تامين کننده چنين اطمينانی باشدھا به چاه برود و دنبال ايجاد تشکلی است اين تشکل
ست که ماھيت شوراھای اسالمی و خانه کارگر را  ھا شود، آنان سال که به کارگران مربوط می

اند و بديھی است که خواھان   جاسوسی وابسته به رژيم شناخته- ھای ارتجاعی به عنوان تشکل
رو، عمر شوراھای  به ھر. قل خويش باشندھای واقعا مست ھا و برپائی تشکل انحالل اين ارگان

اين نھادھا، ھم . اسالمی و خانه کارگر از زاويه تامين نيازھای طبقه حاکم به سر رسيده است
بورژوازی داخلی . اند برای دولت و ھم برای طبقه بورژوازی، کارآيی خود را از دست داده

گری به نحوی باشد، که در درست مانند شرکای خارجی خود، خواھان آن است که تشکل کار
دار از اختيارات و  کار سرمايه اخالل نکند، که در قوانين و اصول ناظر بر آن، سرمايه

ھای کافی برای کنترل آن برخوردار باشد، که محيط کار از مسائل و مشاجرات سياسی،  ضمانت
دغدغه،   امن و بیھای کارگری برکنار بماند، تا سرمايه بتواند در محيطی از اغتشاشات و بحران

در چنين فضايی .  روی سفيد، کارگر را استثمار کند با اتکاء به مواد قانونی شسته و رفته و سياه
اما در پاسخ به قسمت دوم سئوال شما و اين که . شود ھای کارگری مطرح می است که تشکل

ران به  و دولت ايILOی ھا تشکل مستقل کارگری چگونه تشکلی است، صرف نظر از ديدگاه
ع بورژوازی و اھداف آنھا از طرح اين شعار که بخشا به آن اشاره کردم، در فعنوان مدافعان منا

ھا و مطالبات  ھای سياسی، نيروھا، افراد و محافل کارگری که برای تحقق آرمان ميان جريان
اظھار کنند و يا در ھر حال به مسائل و مبارزات کارگری  کارگری فعاليت و مبارزه کرده و می

  .ھای متفاوتی وجود دارد ھا و ديدگاه کنند، درک عالقه می
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ھای کارگری، وابسته به  يک ديدگاه، با حرکت از اين نقطه که در جمھوری اسالمی، تشکل
اند که بر مبنای اعتقاد به مبانی دين و مذھب و  ھايی بوده اند، و تشکل ھای حکومتی بوده جناح

اند که زير نفوذ، يا وابسته به احزاب و  ھايی بوده د، تشکلان ايدئولوژی اسالمی شکل گرفته
اند به نحوی که به ابزاری برای پيشبرد  ھای حکومتی بوده ھای سياسی دولت و جناح جريان
ھای کارگری از دولت،  اند، به درستی بر استقالل تشکل ھا تبديل شده ھا و مقاصد آن سياست

اما اين استقالل را تا آن جا . کند ھا تاکيد می ته به آنھای حکومتی، نھادھا و احزاب وابس جناح
ھای کارگری  ھای سياسی در تشکل دھد که ھر گونه دخالت و فعاليت احزاب و جريان ادامه می

ھای سياسی از منافع طبقه کارگر ھم دفاع کنند، نفی و منع  را ولو آن که اين احزاب  و جريان
ھای سياسی وابسته به   کارگری از احزاب و سازمانھای به عبارتی استقالل تشکل. کند می

اين گرايش که . دھد جمھوری اسالمی را تا عدم دخالت ھرگونه حزب و جريان سياسی تعميم می
ھای سياسی در ميان  ھای نادرست و انحرافی از جانب جريان به شدت نگران پيشبرد سياست

ان و کم رنگ ساختن نقش پيشروان آگاه کارگران است، با تاکيد بيش از اندازه بر توده کارگر
کارگران و در " طرفی سياسی بی"ھا، در ادامه و تعميق اين نگرش به  کارگری و کمونيست

رسد و در عمل تمام  ترين حالت خود، به نفی مبارزه و فعاليت سياسی کارگران می افراطی
و اقتصادی محدود ھا و مبارزات کارگری را به فعاليت و مبارزه در عرصه صنفی  فعاليت

  .شود گی می کند و دچار روزمره می
در برابر اين، ديدگاه ديگری وجود دارد که يا ھيچ نقش و جايگاھی برای توده کارگران و مسائل 

اين گرايش بر اين باور است . داند ھا قائل نيست، و يا اين نقش را بسيار ناچيز و کم اھميت می آن
رگری بايد حزب سياسی تصميم بگيرد و تشکل صنفی ھای کا که در مورد ھمه چيز تشکل

ترين مسائل و  حتا در مورد جزيی. دھخوا کارگری را، صد درصد وابسته به حزب می
به عبارت ديگر دخالت و . داند ھای کارگری، دخالت حزب را الزامی می ھای تشکل فعاليت

بخشد که از تشکل   میھای صنفی کارگران را تا آنجا تعميق فعاليت احزاب سياسی در تشکل
گيری  سازد و ھيچ نقشی برای توده کارگران غير حزبی و تصميم کارگری، يک تشکل حزبی می

گيری از فراز سر کارگران،  نتيجه نھايی يک چنين طرز تفکری، تصميم. ھا قائل نيست آن
و ربطی تصميمات حزب سياسی با خواست توده کارگران، جدايی مرگبار حزب از کارگران  بی

بيگانگی آن با مسائل و مشکالت روزمره و ملموس کارگران و به يک تعبير، ناديده گرفتن 
  .ھا و مبارزات صنفی و اقتصادی کارگران است فعاليت

ھای مستقل کارگری، در  ھايی انحرافی در زمينه تشکل روشن است که اين ھر دو ديدگاه، ديدگاه
ھا و مبارزات  کری که به خواھد ميان فعاليتھر گرايش يا طرز ف. درون جنبش کارگری ھستند

ھا و مبارزات صنفی و اقتصادی اين طبقه، ديوار چينی بکشد و با  سياسی طبقه کارگر، و فعاليت
ھای کارگری را کم اھميت  ھا، مبارزات و خواست بزرگ کردن يک جنبه، جنبه ديگر اين فعاليت

  .ساده به يک انحراف در غلطيده استتر از آن زايد جلوه دھد و حذف کند، صاف و  و مھم
تواند مبارزه صنفی طبقه کارگر را نديده بگيرد و يا ضرورت اين مبارزه  ھيچ مارکسيستی نمی

داری به سوی کاھش سطح زندگی  از آن جا که گرايش عمومی نظام سرمايه. را نفی کند
بزارھای اساسی کارگران است، مبارزه صنفی کارگران، امری ناگزير و ضروری و يکی از ا

در جايی که کارگران، پراکنده و فاقد تشکل ھستند، . پرولتاريا جھت مقابله با اين گرايش است
اما گردآمدن کارگران در . شود تر قرين موفقيت می پيشبرد اين مبارزه بسيار مشکل و کم

را متحد و ھا، نيروی طبقاتی کارگران  ھا و اتحاديه ھای طبقاتی خود از جمله در سنديکا تشکل
کند کارگران را به  ھا را مجبور می ھای حامی آن داران و دولت سازد و سرمايه متمرکز می

مبارزه صنفی کارگری جدا از . ھا تن بسپارند ھای صنفی يا سياسی آن حساب آورند و به خواست
نی مبارزه سياسی طبقه کارگر نيست و اين دو جنبه از مبارزات کارگری دارای پيوندی ناگسست

 اقتصادی، نطفه يک مبارزه و خواست –چرا که در دل ھر مبارزه و يا خواست صنفی . ھستند
داران منفرد به منظور کاھش  اگر به فرض مبارزه کارگران با سرمايه. سياسی نيز نھفته است
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ساعات کار، جنبشی صرفا اقتصادی است، اما ھمين جنبش، وقتی که به مبارزه برای قانونی 
ھای اقتصادی  يعنی جنبش. شود، جنبشی سياسی است ت کار در روز تبديل می ساع٨کردن 

تر، جنبش کل طبقه کارگر برای تحقق يکی  تر و عمومی منفرد کارگران، به جنبش در شکلی کلی
  .شود ھای اين طبقه تبديل می از خواست

ری بايد به ی کارگری يا در بحث مورد نظر ما، تشکل مستقل کارگ اين که مطرح شود اتحاديه
ھا و مسائل سياسی و  ای باشد و آن چنان ساختاری داشته باشد که از پرداختن به خواست گونه

دخالت در آن پرھيز کند، احزاب سياسی در آن دخالتی نداشته باشند، از ھيچ سياستی تبعيت نکند 
حالت و صرفا به مسائل صنفی و اقتصادی بپردازد، اين يک خيال بافی محض و در بھترين  

اوال در . ای است که در عالم واقعيت اساسا نشدنی و غير ممکن است خوش باوری ساده انديشانه
ھای  تواند اعضا يا سمپات دھند، ھم می ھايی را تشکيل می ميان کارگرانی که چنين تشکل

تواند کارگرانی وجود داشته باشند در  ھا و احزاب سياسی وجود داشته باشند، ھم می سازمان
اين . ھا ھا و احزاب سياسی اما بدون وابستگی به آن  نظری اين سازمان–ھای اعتقادی  چوبچار

ھای صنفی  توان از ورود اين دسته از کارگران به تشکل مسئله خيلی روشن است که نه می
کارگری ممانعت به عمل آورد، يا به فرض ورود آنان را به ارايه جواز معينی مشروط  کرد، و 

ھای  ھا خواست که سياست را فقط تا پشت در اين تشکل ھا گفت و يا از آن به آنتوان  نه می
ھای غير حزبی حضور دارند و در  کارگری مجازند با خود حمل کنند و مادام که در اين تشکل

  .  سياسی خود را فراموش کنند–ھای نظری  ھا و گرايش آن فعالند، بايد ايده
، حرف بی ربطی است که عدم مداخله "بی طرفی سياسی"و بنابراين برکناری از مسائل سياسی 

کند، در واقعيت  ھای کارگری تجويز می را برای تشکل" بی طرفی سياسی"در امور سياسی يا 
ھای کارگری را به تبعيت از سياست  کند و تشکل امر صحنه را به بورژوازی واگذار می

  .کشاند بورژوازی می
ھای غير حزبی  تی از عدم دخالت احزاب سياسی در تشکلتواند صحب از اين رو نه فقط نمی

ھای  ھا، احزاب و سازمان کارگری در ميان باشد، اتفاقا اين موضوع تا آنجا که به کمونيست
ترين وظايف  گردد، يک ضرورت حياتی و يکی از مھم سياسی مدافع منافع طبقه کارگر بر می

ضور فعاالنه کارگران، بدون خواست و نگفته روشن است که بدون ح. شود ھا محسوب می آن
ای کارگری شکل   تشکل توده،مشارکت توده کارگران، ولو يک حزب سياسی ھم به خواھد

گرايانه تشکلی به وجود آيد، ديگر  اگر ھم در غياب کارگران و به طور اراده. نخواھد گرفت
کارگر و کار ربط به طبقه  تشکل واقعی کارگری نخواھد بود و جز يک تشکل کاغذی، بی

ھای کمونيستی در ايران و ھم  به ھر رو، ھم سنت. کمونيستی، چيزی از کار در نخواھد آمد
ھای حزبی  در اين سنت، فراکسيون. ھا عميقا بيگانه است ھای بلشويکی با اين ديدگاه و شيوه سنت

کارگران ھای کارگری فعالند، روی بسيج کارگران، شرکت توده  ھا و سازمان در درون اتحاديه
ارتباط دايم ميان . شود ھا و انتخاب نمايندگان از پائين، تاکيد ويژه می گيری ھا و تصميم در فعاليت

ھای کارگری، تشويق کارگران عضو حزب به ورود در  ھای حزبی و اتحاديه سازمان
ان ھا، و حمايت اکيد از تمايالت کارگر ھای کارگری، شرکت فعال در مبارزات و فعاليت اتحاديه

به ھر حال  صرف نظر . شود ای، اموری بديھی شناخته می برای ايجاد تشکالت مستقل و اتحاديه
 شرايط سرکوب و  در شرايط مشخص ايران برمی گردد،از اين توضيح عام، تا آنجا که به

 کميته ھای مخفی درھرکارخانه و خفقان کنونی، پيشروان و فعاالن کارگری، قاعدتا نبايد ايجاد
ھا،  اين کميته. ھا را از دستور کار خويش خارج سازند  رابطه فعال ميان اين کميته و ايجادکارگاه

ھايی ھستند که اوال در شرايط کنونی ايجاد شدنی ھستند و قادرند ضمن  ترين تشکل نئعجالتا مطم
ھا در شرايط اعتال   کميته اينسازماندھی اعتصابات کارگری، ادامه کاری داشته باشند، دوما

معھذا اين صحبت، . رويند  فرا می به فوريت فراگيرشده وبه شوراھای کارگریجنبش کارگری
ھای مستقل  مطلقا به معنای آن نيست که کارگران به برپايی ساير اشکال سازمانی و يا تشکل

  .کارگری فکر نکنند و يا برای ايجاد آن تالش و مبارزه ننمايند
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  ای داريد که بخواھيد اضافه کنيد؟ کتهھای من تمام شد، شما ن پرسش: سنوال
 امروز -ای کارگران عيد شما امروز است: خواستم ضمن خواندن اين شعر من فقط می: جواب

 سرمايه پرست در گداز و سوز -برای کارگران نوروز است روزی است که از طنطنه کارگری
 اول نشريه کار، به مناسبت اول ماه مه در صفحه) ١٣٠٢ارديبھشت ( سال پيش ٨٠که . است

ھای کارگری درج شده بود، اول ماه مه، روز جھانی کارگر را به تمام کارگران و  ارگان اتحاديه
و بعد ھم برای تالش و مبارزه کارگران به . شاد باش بگويمن در وھله نخست به کارگران ايرا

ھای   جناحھای سراسری، مستقل از دولت و ھای مستقل کارگری و تشکل منظور برپايی تشکل
ھای سياسی وابسته به آن، مستقل از بورژوازی،  ھای رژيمی و نھاد حکومتی، مستقل از تشکل

  .به خواست و اراده، و توسط خود کارگران آرزوی موفقيت نمايم
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