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،٨٨اول ماه مه   

نرايا یرگرا در جنبش کینقطه عطف  
١٣٨٨ ارديبهشت ٢٢سه شنبه    امير پيام                                    

 

اين روز همانطور که برآزنده . در اول ماه مه امسال شاهد يکی از رويدادهای درخشان جنبش کارگری ايران بوديم

 تشکل مستقل کارگری و يک تشکل مبارزه برای حقوق ٩آن بود با جسارت و از خود گذشتگی کم نظيری توسط 

 می داد، تحت فشار و تهديد و اذيت و آزار و جازهطبقه کارگر تا آنجا که توان تشکيالتی اش ا. زنان برگزار شد

پارک آبيدر سالن سنديکای خبازان سقز و  از ،همه جا در ،ضرب و شتم و سرکوب افسارگسيخته ارتجاع حاکم

برگزار را کارگر روز  متنوعی  پارک الله تهران و بسياری نقاط ديگر به اشکالتا و کرمانشاه سنندج و کامياران

شرکت   در تعداد خود رااما اين پيروزی بر خالف معمول. بودايران  برای طبقه کارگر مهماين يک پيروزی . نمود

اجرای  تشريفات مربوط به اين در کال کننده گان و زمان طوالنی برنامه ها و تعداد سخنرانها و قرائت قطعنامه ها و 

 از قبل . که به درخشش درآمد اين پيروزی در نفس برگزاری مراسم اول ماه مه بود.می دادگونه مراسم ها نشان ن

 معلوم بود که با ايجاد فشارهای سنگين بر کارگران نيشکر هفت تپه و دستگيری اعضای هيئت مديره سنديکای آنان

به ايجاد تشکلهای  کميته هماهنگی برای کمک«و احضار و دستگيريهای گسترده فعالين کارگری و اعضای 

، رژيم مصمم »کارگران ايرانآزاد اتحاديه «در شهرهای کردستان و دستگيری و بازجويی از عضو  »کارگری

  .است تا مانع برگزاری اول ماه مه شود

قطعنامه کارگران ايران به « و صدور و انتشار »کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر«با اعالم موجوديت  

 توسط آن کميته، جنبش مستقل کارگری اعالم داشت که عزم خود را برای »ماه مه روز جهانی کارگرمناسبت اول 

.  رژيم قادر نشد به هدف خود برسد و مانع برگزاری اول ماه مه شود. استنمودهجزم  برگزاری روز جهانی کارگر

مهر » قطعنامه کارگران ايران«و مراسم ها در زمان و مکان اعالم شده برگزار شدند و خبر آن در جهان پيچيد 

آدمکشان در مصافی مهم کارگران پيروز شدند و رژيم . طبقاتی و تاريخی خود را بر مبارزه طبقاتی در ايران کوبيد

 بيش از ، بعدیدستگيری هاحکومتی به کارگران در پارک الله و  حمالت جانيان و اوباش .با آنان شکست خورد

کامال روشن شد که . دادرسميت  دشمن طبقاتی شانشکست پيروزی کارگران و مين هبه  دقيقا صد و پنجاه نفر،

تصميم رژيم و با بی اهميتی آشکار اين  با آگاهی از ما کارگرانا .برگزاری روز کارگر شودمانع رژيم مصمم بود 

مراسم با آب نما، و درست در مکان موعود، ميدان در پارک الله . برگزار کردند اول ماه مه را به آن، جسورانه

  .آغاز شد »کارگر اتحاد اتحاد« و »زنده باد جنبش کارگری« فريادهای

اين .  در ايران به اين پيروزی محدود نشده و ابعادی گسترده تر و عميق تر دارد٨٨با اينهمه، اهميت اول ماه مه 

فوذ و انسجام و اقتدار جنبش روز حاوی آنچنان دستاوردهای گرانقدری است که به گسترش و تعميق محبوبيت و ن

ولين در ا» کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر «.مستقل کارگری در آينده ای نزديک منجر خواهد شد



ب پيروزی خود در يتتراين و به  ،صالبت خود پس از نبرد پارک الله که در همانجا صادر کرداطالعيه پر

نقطه عطفی در مبارزات جنبش کارگری «از اين روز به عنوان اعالم نمود، را بطرز سمبوليکی اسم برگزاری مر

 است می بايد از زوايای ٨٨ دقيقی از اول ماه مه رکه خصلت نمايی بسيارا  »نقطه عطف«اين .  نام برد»ايران

 در .ترش جنبش بدل نمودگسو شد ر برای الفعلبمتنوعی باز شناخت و دستاوردهای آنرا از هم اکنون به امکاناتی 

  .ن دستاوردها اشاره می شوديار به برخی از زي

در اين روز، جنبش مستقل کارگری به آن اتحاد و يکپارچگی  ضروری و حياتی که در چند سال گذشته از آن  -١

فقدان اين اتحاد از ضعف های اساسی جنبش بود که بر همه عرصه های فعاليت آن تاثيری . محروم بود دست يافت

کل حقيقتا آغاز دوران جديدی برای » کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر«تولد . شتبازدارنده و منفی دا

اطالع نداريم، اما آنچه مهم مذکور از جزئيات پروسه شکل گيری اتحاد موجود و پيدايش کميته . است کارگریجنبش

درايت طبقاتی تک تک   واست اين اتحاد پيش از هر چيز و بيش از هرچه مستقيما محصول تيزبينی و دور انديشی

 یاينجاست که بايد به همه اين تشکلها و جمع ها و آن رفقاي. است» کميته برگزاری«تشکالت و جمع های سازمانده 

 درايت به .که در بين آنها با تالش داهيانه خود نقش مهم تری را به اين منظور ايفا کردند هزار بار درود فرستاد

زه طبقاتی، اگر نگوييم بيشتر از سياست و افق، قطعا کمتر از آنها در سرنوشت مثابه يکی از عناصر مهم مبار

بی درايتی می تواند راديکالترين و رهايی بخش ترين سياست ها و افق ها را بر باد . مبارزه طبقاتی بی تاثير نيست

تری از کارگران بسمت دهد، اما وجود آن قطعا امکان ساز و زمينه ساز رشد و ارتقا و جذب بخش های هر چه بيش

 بی شک اختالفات سياسی يکی از حقايق جنبش کارگری است که با . می باشدسياست و افق راديکال و سوسياليستی

 و در قالب گرايشات جا افتاده و سنت دار بروز  بيشتر و پيچيده تر هم خواهد شدرشد و انکشاف مبارزه طبقاتی

ش کرد که ما نه با اختالفاتمان که ابتدا و بيش از هر چيز با تعلق  اما يک لحظه هم نبايد فرامو.خواهد يافت

و ما کارگريم و هم طبقه ای و در دريايی از منافع . مشترکمان به يک پديده واحد يعنی طبقه کارگر تعريف می شويم

اما پرداختن به آنها در باره اختالفات به هيچوجه نبايد کوتاه آمد، . مشترک آنگاه با هم اختالف سياسی هم داريمدرد 

جدی از اينرو  . به نحوی باشد که به اتحاد حياتی کارگران در مقابل دشمن طبقاتی لطمه وارد کنددنمی تواننيز 

اتحاد و با هدف دستيابی به   جنبش سازنده دروندامن زدن به مباحثبه معنای  اختالفات و پرداختن به آنها گرفتن

 برای ٨٨ اول ماه مه  دقيقا از اين منظر است که.ودشبمنجر  يکپارچگی آن  بهبوده تاصف طبقه کارگر انسجام 

ادر شد به همه اختالفات درونی اش، جنبش مستقل کارگری ق .می باشدطبقه کارگر ايران جهشی بزرگ به پيش 

شکی نيست که اين جهش همچنان از سوی برخی جمع های سوسياليستی . اتحاد پرشکوهی را به نمايش بگذارد

جمع هايی که حيات سياسی . روغين که در اطراف و اکناف جنبش کارگری در کمين نشسته اند مورد تهديد استد

» تئوری«شان به باد زدن اختالفات درون جنبش گره خورده و برای تقويت اختالفات موجود و ايجاد شکافهای جديد 

و يکپارچگی  می کنيم تا اين دوران جديد اتحاد منديم و با همه وجود تالشاميدواريم و آرزو اما .مونتاژ می کنند

تحاد ا و توسعه وفعالين کارگریرشد و گسترش و انسجام اتحاد طبقاتی تشکالت برای  بی بازگشت  ایدوره، جنبش

  .باشدبه همه عرصه های مبارزه طبقاتی آنان 

 اين اتحاد به هر نحوی .وجود نمودبا يک نبرد قهرمانانه ابراز اما جنبش کارگری در اتحاد و يکپارچگی نوين  -٢



 هم که ابراز می شد، مثال با ارسال نامه اعتراضی مشترک به مسئولين حکومتی، يا در خواست مشترک برای جلب 

 چيزی و غيره، رک امضا و تهيه طومار برای مطالبه معينیحمايت سازمانهای کارگری جهان، يا جمع آوری مشت

 ، با نيروهای سرکوبگر ارتجاعجسورانه و در مصافی ٨٨در اول ماه مه آن  اما وقوع. از اهميت آن نمی کاست

 دارد کهای گی طبقاتی ه نشان از تداوم و پختگی و تحکيم و بهم بافته شدن و يکی شدن همان مبارزه جويی و رزمند

 آنان در سنديکایو ، و مبارزات و اعتصابات کارگران شرکت واحد سقز ٨٣ در اول ماه مه ، اخير سالهایطی

 در نيز مبارزات کارگران الستيک البرز، و مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه و سنديکای آنان و ٨٤زمستان 

ليسم طبقاتی  بنابراين جنبش کارگری ايران بيش از پيش بر روی سنت عمل مستقيم و راديکا. ديديم٨٧ و ٨٦سالهای 

 اما عمل مستقيم کارگری .ی بی چون و چرای جنبش است سنتی که تقويت و اقتدار آن از نيازها.مستقر می شود

 در اين سنت، کارگران با هر عمل .بيش از هر روش و سنت ديگری نيازمند توازن قوای طبقاتی مناسب است

مستقيم خود به رويا رويی با نيروهای سرکوب طبقه حاکم کشيده می شوند و از اينرو نيازمند صفی گسترده و متحد 

. در واقع عمل مستقيم کارگری با اتحاد کارگری رابطه ای وابسته دارد .می باشندسجم در جبهه خود و يکپاچه و من

هر قدر اتحاد کارگران بيشتر باشد، ميزان روی آوری آنان به عمل مستقيم وسيعتر و امکان توفيق شان نيز بيشتر 

ل اهگشای عمل مستقيم آنان برای  تحميدر اول ماه مه امسال ربود که اتحاد گسترده تشکالت کارگری اين . است

به اين ترتيب ديديم که رشد سنت عمل مستقيم و مبارزه جويی و . شدبرگزاری اين روز به حکومت پيروزمندانه 

پس برای  .رزمندگی در بين کارگران نيازمند رشد بی وقفه و فزاينده و همه گير شونده اتحاد طبقاتی آنان است

   .ه اتحاد کارگران را هر چه بيشتر رشد و گسترش دادتقويت آن سنت الزم است ک

آن اتحاد و رزمندگی طبقاتی که در اول ماه مه امسال شاهد بوديم با برافراشتن پرچم يک افق سياسی راديکال و  -٣

 توسط که به مناسبت روز کارگر» ان ايرانقطعنامه کارگر«. طبقاتی عليه نظام سرمايه داری پا به ميدان گذاشت

سرمايه داری د اقتصادی و سياسی تهيه و انتشار يافت، ادعانامه طبقه کارگر عليه نظام » ميته برگزارکنندهک«

گران رکاميل شده بر حعليه فقر و فالکت و ناامنی و بی حقوقی و بی حرمتی تهمينطور و حاکم برايران و رجهان 

بهره بردن از ايران و جهان و سياسی اوضاع اقتصادی وشناخت درست با » قطعنامه کارگران ايران «.است

طبقاتی عميق و نی، ضمن طرح پانزده مطالبه فوری طبقه کارگر که هر يک خود مبين آگاهی رويکردی جها

 طبقه کارگر برای رهايی از نظام بردگی موجود نيز یافق نهاياست، همچنين بر » کميته برگزار کننده«غرورآفرين 

ادی موجود و عجز دولت های سرمايه داری در مهار آن و سرريز کردن بار اين بحران عظيم اقتص«: تاکيد ميکند

بحران بر دوش کارگران جهان، بيش از پيش گنديگی اين نظام را پس از فروپاشی بلوک شرق و ادعای پايان 

يگانه تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت برپايی دنيايی فارغ از مناسبات ضد انسانی سرمايه داری را به مثابه 

  .»راه خالصی بشريت از مصائب موجود در برابر کارگران و بشريت متمدن قرار داد

را ، يک افق سياسی راديکال طبقاتیی دخيل در مبارزه کارگراسته از دل تشکلهای ، برخ»قطعنامه کارگران ايران«

رای اتحاد فعالين و تشکلهای مستقل ن قطعنامه با کنار زدن موانع تاکنونی بيا .می گشايدايران  در مقابل طبقه کارگر

يگر چرا که اکنون د. ی آنان منجر شوددار و فزاينده و سراسربه اتحاد پايبايد تالش نمود تا نيز  می تواند و یکارگر

طرفداران اتکا به نيروی خود در مقابل : بايد بر همگان روشن باشد که ايجاد آن دوقطبی های تاکنونی نظير



، »بخش هايی از رژيمبه متوهمين «، طرفداران استقالل از رژيم در مقابل »نيروی دولتطرفداران اتکا به «

، مخالفين سه جانبه »مندان به چنين نفوذیعالقه « در جنبش کارگری در مقابل مخالفين نفوذ دولت های خارجی

سنديکاليستها و  «و کمونيستها در مقابلها و يا سوسياليست ، »طرفداران سه جانبه گرايی«گرايی در مقابل 

جاد شکافهای متنوع در همگی دوقطبی هايی غير واقعی و ساختگی و بی پايه بودند که هدفی جز اي، »رفرميستها

اين دو قطبی ها در منشا خود توسط  .نامربوط به منافع طبقه کارگر نداشتندروژه های سياسی جنبش برای پيشبرد پ

نوپايی جنبش مستقل  .ندی تامين نفوذشان ساخته و علم می شدهمان جمع های بی ريشه و خارج از جنبش برا

کارگری و ورود آن به يک پروسه آزمون و خطا و تجربه اندوزی و آموزش و کسب خرد وآگاهی طبقاتی، آنهم در 

متن شرايط فقر و فالکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی بی سابقه که مبارزه برای معاش همه زندگی کارگران 

 امکان مدتیبرای  به چنين جرياناتی ، و نيز تحت سيطره يک رژيم سرکوبگر و خونبار،کام خود می گيرده را ب

. شلنگ تخته اندازی و سواستفاده از مبارزه جويی و عرق و تعهد طبقاتی برخی فعالين کارگری سوسياليست را داد

   .سپری شده است رای هميشهباين دوره » طعنامه کارگران ايرانق«با اول ماه مه امسال و صدور 

در دوره اول اينکه، . بثبوت می رسد و بی ابهام شفاف بطور بهتر از هر موقع اين بار  و ،اکنون دو نکته بار ديگر

صفبندی واقعی در جنبش کارگری ايران در بين دسته بندی ها و تفاوت های موجود در ميان تشکالت و جمع کنونی 

 نيست و در مناسبات درون جنبش مستقل کارگری ن دوقطبی های کاذب برخاسته از آ وها و فعالين مستقل کارگری

بين کل جنبش مستقل کارگری  با و در زمين واقعی مبارزه طبقاتی اين صفبندی در قامت طبقاتی اش . بيان نمی شود

آن و خانه کارگر و همه تنوعات سياسی و تشکيالتی اش از يکسو و در تقابل با رژيم حاکم و همه جناحبندی های 

جنس و دوم اينکه، . قراردارد  ديگرشوراهای اسالمی و اتحاديه ها و انجمن های صنفی وابسته به آنها ازسوی

هويت سياسی جنبش مستقل کارگری، با همه تنوعات سياسی و تشکيالتی درونی اش، چپ و راديکال و سوسياليست 

 و ابراز وجود ٨٨مه  اکنون می تواند ببيند که با اول ماه  به اين دو حقيقت شک داشت،تاکنوناگر کسی . است

، »قطعنامه کارگران ايران « واحدد و يکپارچه جريانات مستقل جنبش کارگری و در زير پرچمرزمنده صف متح

  .اين دو حقيقت ديگر فتح شده و ثبت شده اند

  نيروهای امينتی .ساختبرمال  رگری را سرکوب رژيم در مقابله با جنبش کاقدرت امسال محدوديتمه  اول ماه -٤

 عب و وحشت برپا ويژه در کردستان و هفت تپه فضای راز دو ماه قبل تالش کردند تا با ايجاد فشار و دستگيريها ب

. يکی دوهفته قبل از اول ماه مه فعالين کارگری را برای لغو مراسم ها بويژه در پارک الله تهديد کردندحتی در. کنند

نيروهای رعاب از طرف ا شد و سالح تهديد ومراسم ها همه جا برگزار. اقع نشداين ترفندها موثر وازاما هيچيک 

فراموش نکنيم که اين همان دستگاه امنيتی مخوف است که عادت دارد با يک تلفن . گشتت  آشکارا بی خاصيامنيتی

   .پيش می برندخود کار قعی نگذاشته و اما اکنون شاهد است که کارگران به تهديدات اش و.به مقاصد خود برسد

بنا به گزارشات متعدد، مراسم پارک الله باحضور بسيار گسترده نيروهای سرکوبگر انتظامی و امنيتی و لباس 

هجوم تعداد بيشمار سرکوبگران به شرکت کننده گان در ميدان آب نما در دل محاصره و . گشتشخصی ها مواجه 

اگر تعداد نيروها سرکوبگر در آنجا را . انها و کوچه های اطراف توسط آنان انجام شداشغال کل پارک الله و خياب

حداقل سه برابر شرکت کننده گان در مراسم در نظر بگيريم، آنگاه برای هر هزار شرکت کننده نزديک به سه هزار 



ای ت؟ آيا نيروهاينست که علت اعزام اينهمه نيرو چيساساسی سوال حال  .نيروی سرکوبگر گسيل شده بود

سيصد يا دويست يا نيروی سرکوبگر که مجهز به انواع سالحهای آدم کشی و ضد شورش هستند نمی توانستند با 

 شرکت کننده برآيند و با برهم زدن مراسم پارک الله آنها را متفرق کنند؟ا دوهزار نفر ت از پس هزار هپانصد نفر

، زان استقبال از مراسم مثال ناتوانی رژيم در پيش بينی و برآورد مي، هرچه که باشدچنين نيروی وسيعیداليل اعزام 

يا ناتوانی آن در برآورد ميزان و اشکال مقاومت حاضرين در برابر نيروهای سرکوبگر، و يا اينکه رژيم تنها راه 

 حال يک  در هر،بهم زدن موفق مراسم را در ايجاد شوک و رعب سريع و سهمگين به شرکت کننده گان ديده بود

نکته روشن می شود و آن اينکه برای نيروهای امنيتی و سرکوبگر تنها اين قابل تصور بود که صرفا با اعزام چنين 

ين ضيح دهنده چن دو عامل تو.قادرند مراسم های کارگری را برهم زنند و چندين برابر کارگران نيروی وسيع

اقعی از ميزان نفوذ و گسترش و توان بسيج جنبش مستقل يکی اينکه رژيم فاقد برآورد و. آنهاست  نزددری تصور

علی رغم همه فشارها و سرکوبها و شالق زدنها و دستگيريها و حبس های پنج سال اخير، جنبش . کارگری است

دقيقا به را هم  ٨٤در زمستان  اعتصاب کارگران شرکت واحد .مستقل کارگری بی وقفه رشد و گسترش يافته است

 اما .سرکوب کردنديعنی با هجوم تعداد بيشمار نيروهای امنيتی و چندين برابر کارگران اعتصابی  شيوه پارک الله

ديگر اينکه  .ديری نپائيد که رژيم درگير جنگی طوالنی تر با کارگران نيشکرهفت تپه و الستيک البرز تهران شد

ن بر طبقه کارگر فی الحال گرفتار در رژيم  متوجه ابعاد بحران اقتصادی جهان و ايران و تاثيرات خرد کننده آ

 بنابراين به نظر می آيد .بيندچنگال فقر و فالکتی بی سابقه بوده و وقوع انفجارهای بزرگ کارگری را محتمل می 

برای مواجهه آنان  بر اساس آمادگی عمدتابرای مقابله با مبارزات کارگری وبگر رژيم که آن تصور نيروهای سرک

  .رگتر کارگری شکل گرفته استبا تحرکات بسيار بز

ديگر کارايی حال تا اينجا اوال، سياست تهديد و ارعاب برای ايجاد انصراف از تحرکات سازمانيافته کارگری بهر

. را می کنندد همانطور که باال تر گفته شد کارگران بدون توجه به اين تهديدها کار خو. از دست داده استخود را 

 به يک تنها زمانی موثر است که تعداد شرکت سهحداقل نفرات مثال  قدرت برتراس دوما، سياست سرکوب بر اس

سوما، اگر ده هزار کارگر به خيابان بيايند، آيا در . هزار نفر باشديک تا دو حداقل کننده گان کم و نظيرپارک الله 

وثر باشد؟ آيا نيروی ن مآناپراکندن خاموش نمودن اعتراض و  هزار نيرو می تواند برای سیاينصورت گسيل 

 آنان را برنمی انگيزد؟ آيا امکان وقوع درگيريهای نفری کارگران امکان مقاومت وسيعده هزار و متحد بزرگ 

 پيوستن ديگر اقشار مردم در کوچه و خيابان که با سی سال نفرت  آيانيست؟ در اين صورتو گسترش آن خيابانی 

 که به تناسب افزايش اند یاتمتغيرهمه ؟ اينها نمی باشد محتملت کارگران از اين رژيم انباشته شده اند به صف مقاوم

 . محدوديت هايی جدی بر توان سرکوب رژيم اعمال می کنندله شده و وارد معادتعداد کارگران در اعتراض خيابانی

 نيروی سيصد هزارحال اگر کارگران به تعداد صد هزار نفر در تظاهرات خيابانی شرکت کنند، ديگر اعزام 

 با نارضايتی داخلی به معنای اعالم تزلزل و بی هاعزام چنين نيرويی برای مقابلکه چرا . منتفی استقطعا سرکوبگر 

با تش به مقابله با ترکيبی از نفرات کمتر و قدرت آطبعا رژيم در اين حالت  .ثباتی بنيادهای نظام سياسی خواهد بود

چنين .  و تحمل درگيريهای طوالنی مدت خيابانی را نداردنيستفرانسه   يااما ايران يونان. رفتخواهد کارگران 

بر متن فالکت و بی حقوقی مطلق و بر روی نفرت انباشته شده از رژيم ، به تحريکی در ايران  یسياست هاي



ين  اين مثالها برای ا.زمينه ساز شرايط انقالبی شودمی تواند گسترده برای فوران شورش های شهری بدل شده و 

اما اين مثالها گويای اين حقيقت مهم در . نيست که بگوييم در همه حال پيروزی با کارگران است، ابدا چنين نيست

مبارزه طبقاتی اند که به تناسب افزايش تعداد کارگران در اعتراضات خيابانی، نيروی سرکوب رژيم محدود تر و 

 کارگران در پارک الله بخوبی اين  آنان بهبيشمارداد تعهجوم  سراسيمگی نيروهای امنيتی و .ضعيف تر می گردد

رژيم می خواهد به زعم خود اعتراضات خيابانی کارگران را در نطفه خاموش . ساختمحدوديت و ضعف را نمايان 

 برای خوداستيصال   بهآگاهی و از  آن بيمناک است از يابنده مبارزات کارگریروند رشدمشاهده  با، چرا که سازد

  .می باشد در فردا هراسناک  خيابانی ويا اعتصابات عمومی کارگریبا ده ها هزار کارگر معترضمقابله 

قطعنامه «پرچم تشکلهای کارگری و بصورت سراسری و با » کميته برگزارکننده« برگزاری اول ماه مه توسط -٥

اين يک پيروزی مهم  . کرد، دست خانه کارگر و شوراهای اسالمی را از روز اول ماه مه کوتاه»کارگران ايران

 مديون جسارت و قاطعيت و رزمندگی و از خود گذشتگی اپيروزی ای که تمام. ديگر برای جنبش کارگری بود

 امسال خانه کارگر از برگزاری مراسم .و نشان خصلت عميق پرولتاريای آنست» کميته برگزار کننده«طبقاتی 

از کنی و  خودمانی شان در محل خانه کارگر بهم سبزی خردساالنه روز کارگر منصرف شد و يواشکی در محفل 

 نيست جز رشد بی بازگشت و فزاينده و پر صالبت جنبش مستقل یعلت اين انصراف چيز. اين چيز ها می دادند

 در سالهای گذشته خانه کارگر شاهد بود که مراسم های فرمايشی روز کارگرش به ميدانی در دست فعالين .کارگری

ای افشاگری عليه وضعيت بی حقوقی و فالکتبار طبقه کارگر و عليه ماهيت ضد کارگری خانه کارگر کارگری بر

 ر از سالهای قبل به ضد خودش بدل میآنها ذره ای شک نداشتند که امسال برنامه شان بسيار قوی ت. تبديل می شد

ا به انحصار خود گرفته بود تا خانه کارگر به مثابه ابزاری ضد کارگری در دست رژيم، مسايل کارگری ر .شد

مساله افزايش ساالنه حداقل دست مزد و برگزار ی اول ماه مه دو . کند کنترل مهار ورا مبارزات کارگری  تواندب

در ماههای اخير توسط تشکالت مستقل » کمپين افزايش دستمزدها«با سازمان يافتن . نمونه از اين دست بودند

ر برای افزايش دستمزد ها پا به ميدان گذاشت و انحصار خانه کارگر در اين کارگری، صدای مستقل طبقه کارگ

برگزاری مستقل و سراسری اول مه امسال توسط تشکالت مستقل کارگری آنهم در مصاف آشکار با . شکستمورد 

   .نيروهای سرکوبگر رژيم نيز ميخ ديگری بود که بر تابوت خانه کارگر کوبيده شد

همه فشارها و  را در کنار هم می گذاريم، می بينيم که علی رغم ی درخشان ی که اين دستاوردها در پايان، هنگام-٦

ج و شکوفايی طبقاتی کارگران بی وقفه در حال نضشکنجه شدن ها و شالق خوردنها  و زندانی کشيدنها، اما جنبش 

پيش . خيزشهای بلندتر طبقاتی بدل نموداين دستاورها را می بايد که به امکاناتی بالفعل برای . و قدرتمند شدن است

 راز و رمز .مکان بسيج تشکلهای مستقل کارگری وسيعا افزايش يابدز اين نيازی عاجل است تا قدرت و ااز هر چي

عبارت ان بسيج توده ای، همانطور همه تجربيات جنبش جهانی طبقه کارگر به ما می آموزد، ککسب اين قدرت و ام

بر روی ايجاد تشکل های توده ای کارگران در توان و امکانات موجود به و گسترده تمرکز همه جان: است از

 اشکال فعاليت های موجود، بايد دستاوردها ی کنونی را در و پيشبردبه نظر می آيد که ضمن حفظ . محيطهای کار

 چشم دشمن برای ايجاد خدمت ايجاد يک تفاهم و اتحاد و همکاری سازمانيافته و استراتژيک و حدالمقدور به درو از

قدرت طبقه کارگر هميشه در تعداد و نفرات . تشکلهای توده ای در صنايع و مراکز اقتصادی کليدی بکار گرفت



روهای د، نينفره به ميدان بيايها هزارصدابعاد ده ها ووی طبقاتی، بويژه آن هنگام که درمقابل اين نيردر. متحد آنست

 پيروزی درخشان کارگران در اول ماه مه امسال نويد بخش پيروزی .خواهند آمد به زانو درسرکوب و کل رژيم

  .به اميد آنروز.  در آينده نزديک استیترهای بسيار بيش
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