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بينشاز و ر دهه ف٩ ران؛ياول ماه مه در ا  
 

               ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه                                                                                                یدي وحديفر
  

                                           
بزرگداشت روز اول ماه مه در ايران، سی سال پس از تعيين اين روز به 

ای که از   دهه٩ديک به در نز. عنوان روز جهانی کارگر آغاز شد

های زيادی  گذرد، مراسم آن فراز و نشيب برگزاری اين روز در ايران می

   .به خود ديده است

های کارگری  فعاليتتحرکات وباجهانی کارگر،روزی اول ماه مه، تاريخچه

 هم آمريکا اين قرن هم اروپا وهای آخر دههدر. قرن نوزدهم مرتبط استدر
 صحنه ای از راهپيمايی و تظاهرات کارگران ايران در روز اول ماه مه در سال های پيش

  .  ساعت کار در روز بودند٨های مختلفی، از جمله  های کارگری برای خواست ا و اعتراضه شاهد اعتصاب

نتيجه نبود، اما در آمريکا مقاومت کارفرمايان مانع از تحقق خواست يادشده  ها بی هايی از اروپا اين تالش در بخش

 گسترده    خود انجام جنبشی١٨٨۴ی سال  از اين رو فدراسيون سنديکای صنعتی و تجاری اين کشور در کنگره. شد

   . شدن ساعات اجباری کار روزانه کارگران تصويب کرد و عمومی را برای محدود

های کارگری و  ها و تشکل  ماه به درازا کشيد و بسياری از سازمان١٨تدارک عملی اين جنبش نزديک به 

کردن خواست محدودسازی  عملیسرانجام، در چارچوب .  همگامی با آن جلب شدند سوسياليستی به همکاری و

 به اين ١٨٨۶ ساعت در روز، به کارفرمايان اولتيماتوم داده شد که اگر تا اول ماه مه ٨  ساعات کار کارگران به 

   . خواست گردن نگذارند، در اين روز با اعتصاب کارگران مواجه خواهند شد

 هزار کارگر آمريکايی دست به ٣۵٠ نزديک به ١٨٨۶اعتنايی کارفرمايان به اين خواست، روز اول ماه مه  با بی

 شماری از کارگران را به دنبال  اعتصاب زدند که حمالت و سرکوب پليس و بازداشت، محاکمه، زندان و اعدام

 ساعت کار ٨ مجددًا تالش و فعاليت برای تحقق ١٨٨٩به رغم اين ناکامی، جنبش کارگری آمريکا از سال . داشت

يا انترناسيونال دوم، تصويب کرد که روز » ها المللی سوسياليست ی بين کنگره« در همين سال روزانه را آغاز کرد و

   .اول ماه مه، روز جهانی کارگر ناميده شود

  اول ماه مه محملی برای طرح مطالبات کارگران
   

هايی که به تثبيت روز اول ماه به عنوان روز  ها و اعتصاب گرچه فعاليت

   ساعت کار در روز مربوط ٨دتًا با تحقق کارگر انجاميدند عم

گذرد، مبارزه و  ای که از تعيين اين روز می  دهه١٢بودند، ولی در طول 

  . های متفاوتی کشيده شده است ها و خواست  به عرصهکارگران  تالش 

های کاری، درمانی و بازنشستگی، قانون کاری که بهتر  حق تشکل، بيمه



ها و  های کارخانه گيری مدافع حقوق کارگران باشد، تعيين يا افزايش حداقل دستمزد، مشارکت کارگران در تصميم

وق زنان و مردان در محيط کار و ايجاد شرايط بهتر برای اشتغال و استقالل مالی زنان، دفاع ها، برابری حق کارگاه

شدن و هدايت اين روند به مسير و مجرايی  های منفی جهانی از امر صلح و مخالفت با جنگ، اعتراض به جنبه

ن در گوشه و کنار جهان به ويژه در ها و نمايندگان کارگرا اند که تشکل هايی بوده  خواست از جمله... تر و  عادالنه

  . اند و برای تحققشان فعاليت کرده های اول ماه مه بر آنها تاکيد  مراسم و برنامه

 و جشن و  روز اول ماه مه همچنان در بسياری از کشورهای جهان روز تعطيل است که معموًال با راهپيمايی

  .شود سخنرانی برای بهبود بيشتر وضعيت شاغالن همراه می

  اول ماه در ايران، تاريخی پر فراز و نشيب
اولين . در ايران برگزاری اول ماه مه تقريبًا سی سال پس از تصويب اين روز به عنوان روز جهانی کارگر آغاز شد

به .  برگزار کرد١٣٠٠در سال » شورای مرکزی فدراسيون سنديکای کارگری«گردهمايی به مناسبت اين روز را 

 را که   هزار کارگر و کارکنان اداری٨ها، فدراسيون يادشده  ی کارگر در ايران در آن سال قهرغم رشد محدود طب

   .  سنديکا گرد آمده بودند نمايندگی می کرد١۶در 

 شهرهای مختلف ايران شاهد ١٣٠٨سال .  کم و بيش ادامه داشت١٣١٠ تا ١٣٠٠های  برگزاری اول ماه مه در سال

. ای بخشيد اعتصاب کارگران صنعت نفت نيز به اين روز بعد تازه. اين مراسم بودندسابقه  برگزاری گسترده و بی

های خود، تعيين حداقل دستمزد و به  شدن تشکل شناخته اين کارگران با اعتصاب خود در آبادان خواهان به رسميت

   .شدن اول ماه مه به عنوان روز کارگر شدند شناخته رسميت

توسط حکومت رضاشاه، تعقيب و پيگرد فعاالن کارگری » مقابله با مرام اشتراکی « با تصويب قانون١٣١٠از سال 

 کارگران برای   برگزاری اول ماه مه و تالش بر همين اساس،. گرا نيز شدت و شتاب بيشتری گرفت های چپ وگروه

  .دستيابی به حقوق بيشتر نيز با مشکالت و موانع سختی مواجه شد

  ناپايدار وکراسی  دم ی اول ماه مه در دوره
ی  های پس از آن، زمينه پايدار در سال  و برقراری يک دموکراسی نيمه١٣٢٠با سقوط حکومت رضاشاه در سال 

به عالوه، اين دوران با رشد صنايع و افزايش کمی . های کارگری به وجود آمد مساعدی برای بسط و گسترش تشکل

   . شمار کارگران ايران نيز همراه بود

ساس، برگزاری اول ماه مه و تالش و تکاپوی کارگران برای بر اين ا

. يافتدستيابی به حقوق و شرايط کاری بهتر نيز شدت و حدت بيشتری 

شورای متحدٔه مرکزی « که ١٣٢۵جشن اول ماه مه در تهران در سال 

  »ریسنديکاهای کارگ

آن را تدارک و برگزار کرد، بزرگترين جشن کارگری در تاريخ معاصر 

  . ايران تا آن زمان بود

 هزار نفر شرکت داشتند، شادمانی از پايان جنگ جهانی دوم و نيز تاکيد بر ٨٠در اين جشن که در آن نزديک به 

مال نظام حداقل دستمزد، افزايش مسکن بهتر، اع. های کارگران در آن برجسته بود لزوم تحقق شماری از خواست



ای مطرح در ه رسميت شناخته شدن اتحاديه، و تصويب يک قانون کار از جمله خواست بندی ، به های جيره سهميه

   .تصويب گذشتايران ازدرها، اولين قانون کار برنامهسم واندکی بعد ازاين مرا. شهرها بودندديگرتظاهرات تهران و

  ی اول ماه مه  و تالش برای مصادره ساله٢۵سکوت نسبی 
های کارگران و احزابی که خود را مدافع حقوق  ، نه تنها اين قانون ملغی شد، بلکه تشکل١٣٣٢ مرداد ٢٨با کودتای 

روز اول ماه و . دانستند نيز به شدت زير سرکوب و فشار قرار گرفتند و دولت جديد آنها را منحل اعالم کرد آنها می

  . سم آن نيز در محاق تعطيل افتادبرگزاری مرا

 در جنبش کارگری ايران نقش و سهمی داشت، در دوران پس از ١٣٣٢ تا ١٣٢٠ی  با اين همه نسلی که در فاصله

های بعدی انتقال دهد و برگزاری ماه مه را ولو به صورت مخفی و  کودتا نيز تالش کرد تجارب آن دوره را به نسل

حکومت شاه برای آن که مانع ميدانداری اين گونه افراد و محافل در مجامع . اوم بخشددر ابعاد کوچک هم که شده تد

دست گرفت و روز اول ماه مه هر سال را نيز با مراسمی به استقبال عمل را در، خود به تدريج ابتکارکارگری شود

     .لبات آنها گامی جدی برداردجهت مطاشدشان به رسميت بشناسد و يا در لمتشک آن که حق کارگران را در رفت، بی

گذاشت و صنعت سهم قابل   خود را وامی  اين در حالی بود که اقتصاد ايران بيش از پيش ساختار سنتی و کشاورزی

به اين ترتيب، شمار کارگران و کارکنان در بخش صنعت و خدمات نيز رو به افزايش . کرد اعتنايی در آن پيدا می

يافت، بی آن که در شهرها متناسب با اين سيل،  تری می ز روستاها هم ابعاد گستردههمزمان، سيل مهاجرت ا. بود

   . های جذب و ايجاد اشتغال فراهم باشد ظرفيت

  ١٣۵٧بهار کوتاه اول ماه مه در پی انقالب 
حضور فعال کارگران ايران و به ويژه کارگران صنعت نفت در انقالب  

ها به لحاظ حقوق اجتماعی، صنفی  لزومَا باعث آن نشد که آن١٣۵٧سال 

در يکی دو سال پس . و مدنی خود در وضعيت کيفی متفاوتی قرار گيرند

   ازانقالب که هنوز حاکميت جديد اقتدار خود را به 

های کارگری و احزاب و  ها نگسترده بود، تشکل ها و حوزه ی عرصه همه

   . های مدافع آنها هم از آزادی عمل معينی برخوردار بودند گروه

 تظاهرات و ای داشت و بزرگترين ها ابعاد و تنوع گسترده از همين رو، برگزاری اول ماه مه نيز در اين سال

  .ها برگزار شدند های کارگری در تاريخ معاصر ايران هم در همين سال گردهمايی

ی  با اين همه قانون اساسی جديد پس از انقالب حق تشکل صنفی مستقل را برای کارگران به رسميت نشناخت و همه

ارگر که استقاللی از حکومت ی ک های اسالمی کارگری خانه هايی عمَال به انجمن وظايف و اختيارات چنين تشکل

   . نداشتند واگذار شد

های شکل گرفته در اثر انقالب نيز، عمَال  ی آزادی فضای ناشی از جنگ با عراق و به ويژه محدودشدن فزاينده

در نتيجه برگزاری اول ماه مه نيز بيشتر . فعاليت مستقل کارگران را با مشکالت و موانع بيشتری مواجه کردند

ی کارگران ولو  ها و مبارزه با اين همه تالش. ومتی يافت و کمتر امکان برگزاری مستقل آن به وجود آمدای حک جنبه

   . شود با افت و خيز ادامه يافته است و اول ماه مه نيز معموَال به اين يا آن شکل، ولو به صورت محدود برگزار می



های بعدی در مبارزه برای حقوق  ها و آماج  و تعيين هدفها مراسم اين روز معموَال به محملی برای بازخوانی تجربه

های اخير، اول ماه مه مناسبتی بوده است برای تاکيد مجدد بر  به ويژه در سال. شود صنفی و مدنی کارگران بدل می

 های يابی مستقل کارگران، تعيين سطح دستمزدی متناسب با رشد تورم، حفظ و شمول قانون کار به حوزه لزوم تشکل

نشده و  های مديريت سازی های بهتر برای اشتغال زنان و مخالفت با خصوصی تر کارگری، ايجاد زمينه وسيع

  ...ی تامين اجتماعی برای کارگران و   محابا، گسترش شبکه های بی اخراج

اول ماه مه در ايران برخالف بسياری از کشورهای جهان، تعطيل نيست و همچنان به صورت رسمی برخورد 

برای کارگران ايران اين روز . سپردن آن هم ممکن نبوده است ولی حذف و به فراموشی. شود بتی با آن نمیمث

همچنان مناسبتی است برای تأکيد بر نقش و وزن خويش در حيات اجتماعی و اقتصادی کشور و پيگری مطالباتی 

   .که تالش و مبارزه برای تحقق آنها تاريخی صد ساله دارد

،يعنی در سال دوم ١٣٠١به مناسبت اول ماه مه، سال » شورای مرکزی فدراسيون سنديکای کارگری«ی  اعالميه*

  .برگزاری اين روز ايران

  جشن اول ماه مه
در اين روز که رنجبران و مظلومين تمام ممالک عيد گرفته اند، نمايش می دهند، حقوق می خواهند دنيا را متزلزل 

  .ظلوم پرست معرفی شودکرده اند دولت ما نيز متمدن و م

اين يک پيشنهادی . حکومت هم از داخله محبوب القلوب ملت و هم در خارجه محبوب القلوب اکثريت تامه واقع گردد

است که به دولت می کنيم ولی چون می دانيم حکومت از حال ملت خبردار نيست و هر فکر جديد را هوا و هوس 

يم که از اين تکليف يعنی در اجرای قانون و رفع احتياجات ملت عمآل از می داند باين واسطه آنقدرهم انتظار ندار

طرف دولت اقدامی بشود اما آنانکه قانون اساسی می خواهند آنانکه هر روز اليحۀ مهر کرده به ادارۀ روزنامه ها 

الطوايفی، آقايی، آنها که نجات ايران را در خاتمه دادن دورۀ ملوک . می فرستند آن ها که حرارت به خرج می دهند

همين روز سوم رمضان عزا بگيرند نه عيد . اشرافی، ديکتاتوری می دانند بايد امروز همين اول ماه مه تعطيل بکنند

   .همين اول ماه مه که تمام مظلومين حقوق خود را مطالبه می کنند حقوق خود را مطالبه کنند

اين تعطيل است که بايد ملت از . اين تعطيل انقالب نيست. تاول ماه مه بايد تعطيل بشود اين تعطيل هرج و مرج نيس

  .حکومت با زور حقوق خود را مسترد دارد

  .اين عيد نيست بلکه اين روز دادخواهی است

  اين روزی است که دولت بايد موجوديت ملت را بفهمد

  .بايد به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی بايد موافق خواهش ملت رفتار کنی

   می توانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات جلوگيری کنی زيرا آن حق مشروع ملت استتو ن

  .نداده استملت بتوزيرا آن حق را:  عقد کنیاجانب معاهدهخالف مصالح ملت باخواهش ملت برو نبايد بدون رضا وت

داده اوالد و اتباع خود را وکيل کنی و قوم و تو نبايد و نمی توانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرار 

بود برادر و دوستان او انتخاب مثل اينکه قوام السلطنه والی خراسان . خويش خود را در ادارات دولتی جابجا نمائی

 دزدشوند، تو بايد به امنيت مملکت کوشيده نگذاری و دوستان او انتخاب مي ه رفت پسرشدند همينکه نظام السلطن می



  .شرار سلب امنيت از مردم نمايد به ناموس و عزت نفس اهالی تجاوز کنندو ا

تو برای تفنن و گرفتن هزار تومان حقوق وزير نمی شوی ملت تو را برای کار برای ابفای وظايف اجتماعی انتخاب 

  .کرده است

  .ومت خوب باشد نه بداين ها را بايد به حکومت فهماند ما غير از اين نظری نداريم مقصود ما اين است که حک

ما می خواهيم ملت با حکومت باشد و حکومت با ملت نه اينکه مانند امروز مردم متنفر از حکومت و حکومت 

  .متوحش از ملت هر دو بيزار از يکديگر باشند

 ما کانديد. ما می خواهيم ملت و حکومت به کمک يکديگر فالکت سفالت و بدبختی های هزار ساله را خاتمه بدهند

  .تازه برای رئيس الوزرائی نداريم
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