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٨٨ و روز کارگر سال یجنبش کارگر     
١٣٨٨ ارديبهشت ٢۶ شنبه نيمحمد حس                                       

 

 بازداشت تي سرکوب و درنهای داران براهي عوامل سرماورشي در سقز و ٨٢ مراسم  سال ی از برگزارپس

 مراسم روز کارگر ی از مبارزه در رابطه با برگزاریدي دور جدیبرگزار کنندگان مراسم و از جمله محمود صالح

 ني که فقط به استي نبود و نیوضوع برگزار کردن مراسم روز کارگر، میاباني و خی علنیمبارزه برا. شکل گرفت

 د،يپس از دو دهه خفقان و سرکوب شد.  دانندی دانسته و میم را ني ای بخوبزي داران نهيروز مرتبط باشد و سرما

 یط.  گذاشتداني پا به می علنی مراسم های و برگزاری کارگری تشکل هاجادي ای در تالش برایجنبش کارگر

 خود هر چند با مانع بزرگ دستگاه سرکوب همچنان ی تشکلهاجادي ای براالششش سال گذشته طبقه کارگر در ت

 روز ی مراسم های مبنا و به موازات آن برگزارني داشته و بر همی قابل توجهیست، اما دست آوردهامواجه بوده ا

 متشکل شده انهر چه تعداد کارگر.  متشکل شدن بوده استنهي در زمیشروي متاثر از پزي مراسم ها نگريکارگر و د

 که در چند سال گذشته در يیمراسم ها.  ابدي ی مشي افزازي تعداد برگزار کنندگان و سازماندهندگان نابدي ی مشيافزا

 و سطح جنبش ارزشمند طيتهران و کردستان انجام شد هر چند محدود وعمدتا چند صد نفره بودند اما با توجه به شرا

 و پس از هي که از امجد٨۶مراسم روز کارگر سال .  نمودبي مراسم ها ترغني را به شرکت در ایشتريبوده و عده ب

 به جلو برداشت و باشرکت ی بود که جنبش کارگریگري، گام بزرگ دسم خانه ضد کارگر برگزار شد مرایبرگزار

 که ظاهراتت نيا. دي رساني به پاهي سرمااني با حمله حامتينها برپا شد که دریتظاهرات بزرگ نفر٢٠٠٠حدود 

 و متشکل شدن یسازمانده ازی سازمان داده شده بود، خود جلوه ای کارگرنيفعال تشکل ها وی همکاریتوسط شورا

 یتي امنیروهاي نشي از پشي در تهران ، بیپس از آن تظاهرات با شکوه و فراموش نشدن.  دادی مشيکارگران را نما

 با یمراسم هریگزارقبل از بر.  آمدندداني به می و مردمیارگر کی مراسم هایبرگزار ازیري جلوگیتالش برادر

 کردند و ی میري مراسم ها جلوگيیبرپال توسط چند صد و گاه چند هزارنفر از مح و در واقع قرق کردنعيتجمع وس

 روش از بر ني با ایحت.  کردندیري مراسمها و سالگردها جلوگيی روش سرکوب از بر پاني دو سال گذشته با ایط

 . برپا گرددزياسم ن مرلي قبني کردند و اجازه ندادند، تا ایري جلوگزي سالگرد جانباختگان و شاملو نی مراسمهايیپا

 کمرنگ بودن لي وهم به دل- کارگران هفت تپهیکاي سندجادي مثل ا-شدن کارگران امسال هم به موازات متشکل تراما

 حضور یکي روزني بزرگ ایژگيدو و.  انجام شدیشتريبا قدرت ب روزني مراسم ايی برپا،یستيبرخورد سکتار

 به جز کردستان و گريد مراسم در چند شهريی برپاگريز طرف د و اکطرفيگسترده تر با توجه به جو سرکوب از 

 همه مراسم ها بايچند تقرهر.  مراسم بودندنيکنندگان اگران در بندرعباس و کرمانشاه ازجمله برگزارکار. تهران بود

د شرکت بودن تعداشتري بودن مراسم ها و بعتريوس ازاني بعي وقاريشکل س مواجه شد اما به هرمي عوامل رژورشيبا 

 ورشيهمان ابتدا با  گرد آمدند و دریسي پلی فضانيدتريتحت شد نفر٢٠٠٠تهران حدود در.  داشته استنندگانک

برگزار کنندگان مراسم  و بازداشت حدود صد و پنجاه نفرازديضرب وشتم شد.  روبرو شدندیتي امنیروهاي نانهيوحش

هر .  آن بجا مانده استري پخش شده و تاثراني ای جامه هخبر آن در.  آن بکاهدیارزش و شکوه برگزار تواند ازینم



 يی ، اما در مقابل کارگران بر پاستي کوچک نی جنبش کارگرکريپ کارگربر١۵٠ یري دستگیعنيچند ضربه وارده 

 .  نشاندن قرار داده اندی سخت در حال به کرسی مبارزه و جدالانيجر  را دريی حق ابتداني ایعنيکارگر مراسم روز

بلکه مبارزه . ستي مراسم نی و صرفا برگزاری مطالبه معمولکي بدست آوردن ی برای مبارزه، مبارزه اني اوزامر

 مبنا است که ني بر اقايدق.  عي طرح مطالبات در سطح وسی و برای آزادی برا،ی جنبش کارگریشروي پی براستيا

 زنند و با هزاران ی سرکوب می براعيس وارک دست به تديی مراسم هاني چنيیبرپا دروحشت ازهي سرماانيحام

 مراسم ها بتواند گري دانند که اگر مراسم روز کارگر و دی میآنها بخوب. زندي ریکارگران م سرکوبگر برسریروين

 یشرکت کنندگان فعل خواهد شد و دهها برابرلي کارگران معترض به فعل تبدیشود، صدا و آزاد برگزاریبطور علن

 خفته و سرکوب شده ما کارگران رسا خواهد ی خفقان کمرنگ خواهد شد و صداهای فضا آمد،واهند خدانيبه م

 درخانه نگهدارند و ی روز جهاننيا دری شده اند تا ما کارگران را حتجي سرکوب بسیروهاي اساس ننيهمبر. ديگرد

 .      ندي نمایقدرتهمچنان قدر

 ی است در هر مقطعی برسد و ضروراني به پاکروزهيه  کستي نیزي چنهي زمني مبارزه در امي دانی که مهمانطور

 و یستي از دو انحراف آوانتوریاري همانطور که عمدتا و با هوشی کارگرني راه فعالني شود و البته در ایريگيپ

 دي رفته اند همچنان باشي گام به گام پطي اساس شرار و بتي در چند سال گذشته مبرا بوده اند و با درایمحافظه کار

 که پرداخت هر يیهمه آنها. ميري در نظر بگدي دو انحراف را باني رفته و در هر گام خطر بروز اشي پيی واقعگرابا

 ، تنها با راست رندي گی و دست آوردها را در نظر نمیشروي پجهي دانند و نتی را برخورد تند و نابجا می انهيهز

 چند سال گذشته باعث متشکل ی که بخصوص طیآنها مبارزه عمل.  کنندی مغي انفعال را تبلی و محافظه کاریرو

 آنکه خود در لي صرفا به دلنهاي از ایبعض. رندي گی مدهي از کارگران شده را نادی و بخشی کارگرنيشدن فعال

 ندارند همه ی جنبش کارگری واقعدغدغه هستند که ی حضور ندارند و روشنفکران جدا از توده ایجنبش کارگر

 روشنفکران نيا.  کنندی می برند و نفی سوال مري و از جمله اول ماه مه امسال را زی کارگریو حرکتهامبارزات 

 تفاوت از ی که بی رشد جنبش کارگردني کنند وچشم دیجدا از توده حضور گسترده کارگران و مردم را کمرنگ م

 دري است که در حسرت ليی خرده بورژوای از تنگ نظریمخالفت آنها تنها ناش.  ندارندرا کند یمقابل آنها عبور م

 .  بردی نميی دوران راه به جانيبودنند والبته در ا

 و دي خواهد کاررا تمام نمای مکشبهي که یستي از خطر بروز آوانتوری با آگاهدي کامال بازي نگري دی از سواما

 دو يیتجربه جنبش دانشجو.  کردزي دراز مدت ندارد پرهی مبارزه ااني را در جراتيحوصله مبارزه بر اساس واقع

 کنند و به اتکا به ی حرکت می  سطح مبارزه طبقاتن که بدون در نظر داشتانهي ارده گرااتي تجربگريسال قبل و د

 کي اني توانند در جری بنوبه خود مزي ننهايا.  در نظر گرفتدي را باندي خواهند انقالب نمای روشنفکر میعده ا

 با در نظر داشتن ی و علنی مبارزه مخفقيبا تلف. ندي وارد نمایريگ ضربات جبران ناپذ و حرکت بزریمبارزه عمل

 و جامعه با دوران ستندي کارگران متشکل نتي هنوز اکثرنکهي بروز کارگران، و با در نظر داشتن اتمطالبا

 . ا افشا نمود راني گرای برداشت وذهنيی واقعگرای گامها را بر مبناديسرنوشت ساز هنوز فاصله دارد با

 سطح از نيا . دي آی آن به حساب میشروي در پیگري موجود است و گام دی تبلور مبارزه طبقات٨٨ کارگر سال روز

 و کنار زدن انفعال و کسوي از دي آی مداني به می عملري که با مطالبات غسمي با آوانتوریمبارزه خود تبلور مرزبند



اول ماه مه امسال تبلور .  استدي را محکوم نماشروانشيپ طبقه کارگر و ی که تالش دارد هر گام عملیمحافظه کار

 دارد اما با وجود تلفات شي در پیادي تقابل دو طبقه است که هر چند هنوز راه زیني و عیني سخت اما زمیمبارزه ا

 کامال طيا نفر کارگردر شر٢٠٠٠ از شيحضور ب.  نموده و دست آورد آن ماندگار و ارزشمند استیشرويدادن پ

 مراسم ني است که اگر اني اتيواقع.  استتي با ارزش و با اهماري بسیتي امنیروهاي و قرق شدن محل توسط نیسيپل

اما همانطور که اشاره کردم، .   دي رسی تعداد شرکت کنندگان به چند برابر مهي شد در همان ساعات اولیبرگزار م

 مبارزه وارد ني نفر ا١۵٠شود و بخصوص با بازداشت حدود  یمبارزه تنها به روز کارگر خالصه نشد و نم

.  مناسبت هاستگري مراسم روز کارگرو دی برگزاری تحقق آزادی که خود در راستادي گردیگريکارزار د

.  شدیگري معلم آغاز حرکت داباني خی آنها در مقابل دادستانی عده تجمع خانواده هانيبالفاصله پس از بازداشت ا

 ندهيحاال ما با موج فزا.  بازداشت شدگان استيی رهای شروع مبارزه براماموران،ع و عکس العمل چند روز تجم

 جهان عکس العمل نشان داده اند و خواهان ی کارگری از تشکلهایاريبس. مي روبرو هستی جهانتيوکم سابقه  حما

 فارغ از یگري دن از هر زماشتري بی و کارگریاسي سني فعالگريد.  بازداشت شدگان شده اندی آزادیمبارزه برا

 رود تا منسجم شود و ی مبارزه منيا.   نموده اندجادي ای خاص خود وارد کارزار و مبارزه شده اند و موجشاتيگرا

 است که يیبارهاي جوی المللني بی عکس العمل هانيا. دي نماجادي اراني ای دارهي  در مقابل سرمای جهانیعرصه ا

 و با ميي نماتي با تمام توان آنرا  تقوديبا.  استی مبارزات بزرگتر جهانیا بریدند و بدعت گری میکي شتريهر چه ب

 متقابل با مبارزه ري رابطه تاثکي درران،ي اول ماه مه اکاليحرکت راد کارگران ازیمبارزه جهان. ميآن همراه شو

 ی کارگریاگر تشکل ها. قع خواهد شد ما کارگران موثر وایاتحاد طبقات برشي از پشي قرار خواهد گرفت و بیداخل

 روز مشخص کي در ی مبارزه رانندگان شرکت واحد هماهنگ و جهانانيجربتوانند همانند چند سال قبل و درجهان 

  شي از پشي بدي خارج کشوربای کارگرنيفعال.  رابطه برداشته شدهني درای، گام بزرگ و موثرندياي بابانهايبه خ

 . ندي دست نماکي رابطه را هماهنگ و ني تا مبارزات و اعتراضات در اندياه تالش نم رابطني کنند تا در ایسع

 و يی مثل جنبش دانشجوی اجتماعیجنبشهاگريبازداشت نگهدارند، د داران همچنان کارگران را درهيسرما اگرعتايطب

کننده مراسم اول  برگزارتهيکم.  تفاوت نخواهند بودی موج بازداشت بني خواهند آمد و نسبت به ادانيبه مزيزنان ن

 کارگران ی آزادیراستا مبارزه دریکانونهاازگري دیکي دارد،کارگران را پشت سر ازی قابل توجهفيماه مه که ط

 یبخوب فشاریاهرمها از  بازداشت شدگان باشد وی آزادیثقل مبارزه برا تواند مرکزی همچنان متهي کمنيا. است

 .  بهره ببرد

 ی مقطع با مبارزه براني در ایگري آزاد برگزار نمودن مراسم اول ماه مه و هر مراسم دی مبارزه برانيبنابرا

 برده شي را پی جنبش کارگریگري تواند گام دی رابطه مني در ایروزي بازداشت شدگان گره خورده وپیآزاد

 که موضوع بازداشت ميه و اجازه ندميي نماش آنها تالی آزادی با تمام امکانات براديبا.  باشدیگريودست آورد د

 .       شامل مرور زمان شده و کمرنگ گردد

نيمحمد حس  
٨٨ بهشتيارد  


