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  ٢٠٠٩ در رابطه با مراسم اول ماه مه ژهي ویگفتگو
  

 ١٣٨٨خرداد  ١٠شنبه يک                                                                                                بهزاد سهرابی
             

"پيش آر پياله را که شب می گذرد"  

٢٠٠٩گفتگوی ويژه در رابطه با مراسم اول ماه مه   
های کارگری صورت گرفته، که در  آنچه که در ذيل تقديم می گردد، گفتگوئی دوستانه می باشد که با تنی چند از کارگران و خانواده

های اين  ها و ناگفته هدف از اين گفتگو انتقال تجارب، گفته. اند  حضور داشته١٣٨٨ال جريان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، س

  .روزمی باشد

-----------------------------  

:مقدمه  
  دوستان؛ 

  .است... داری، نظام تبعيض و نابرابری، فقر، بيکاری، استثمار و  نظام سرمايه
 سرمايه داری، طبقه کارگر، که اکثريت جامعه ی انسانی را تشکيل ميدهند، و توليد با پيدايش سيستم و مناسبات توليدی و شيوه توليد

ی قليلی، استثمار شده و هر  های مادی و معنوی جامعه ی انسانی هستند، روز به روز به خاطر منافع سود پرستانه عده ی ثروت کننده

ترين وجه ممکن توسط حاميان  ين مناسبات بيرحمانه، به وحشيانههای اقتصادی له شده و در ا روز، بيشتر از گذشته کارگران زير چرخ

  .داری تحقير و سرکوب می شوند سرمايه

افزايش ساعات کار، کاهش دستمزدها به چندين برابر زير خط فقر، استثمار، بيکاری و اخراج کارگران و فعالين کارگری، قراردادهای 

های مستقل کارگری، نا امنی محيط کار و عدم امنيت شغلی، سود پرستی بی  ب تشکلموقت و سفيد امضاء، ممانعت از ايجاد و يا سرکو

حد و مرز و نجومی صاحبان سرمايه، توهين و تحقير کارگران در محيط کار، سرکوب و زندان و صدها مورد ديگر که خاصيت ذاتی 

داری در بعد جهانی دچار بحران  حال نظام سرمايه. کند اين گونه مناسبات اقتصادی بوده، هر روزه بر گرده ما کارگران سنگينی می

داری  داری و نيز بحران موجود که ناشی از ذات و خاصه سيستم سرمايه تضادهای الينحل و آشتی ناپذير نظام سرمايه. عميقی شده است

داری هيچ آلترناتيو و بديلی  رمايهنظام س. های رايج خود در گذشته دست بشويند است، باعث شده تا مفسرين آنها نيز از تبليغ و ترويج

ای  از ديگر سو، اشتياق به ارتقا حقوق و کرامت بشر، برقراری جامعه.  است، ندارد برای برون رفت از منجالبی که خود به پا کرده

به بی بديل بودن انسانی بدور از تبعيض و استثمار، و نفرت و انزجار از سيادت، آمريت و استبداد، چون رويکردی فراگير است، توهم 

داری، کم و بيش از بين رفته و باری ديگر اتکاء بر قدرت و حقانيت طبقه کارگر به عنوان تنها بديل و علم رهائی بشر بر  نظام سرمايه

  .ای در جريان است بر بستر اين اوضاع، اعتراضات و اعتصابات کارگری در سطح گسترده. سر زبانها افتاده است

. ارگر و گرامی داشت اين روز تنها يکی از عرصه های مبارزاتی و طبقاتی کارگران در بعد جهانی، می باشدبرپائی روز جهانی ک

اول ماه مه روز، رژه .  دست از کار می کشند و چرخ های توليدی را از حرکت باز می دارند- اول ماه مه-کارگران در اين روز

نظامی که مناسبات و وضعيت غير انسانی را به . سبات نظام سرمايه داری استميليونی و مارش اعتراض کارگران بر عليه تمامی منا

  . کل جامعه ی بشريت تحميل کرده است



دوستان حاضر در اين گفتگو، با بيان اين مقدمه، از شما می خواهم که هر کدام برداشت و نظر خود را در مورد برگزاری مراسم روز 

  .  گفته ها تجاربی در اختيار ديگران گذاشته باشيم  اين با انتقال جهانی کارگر بيان کنيد تا

اميد . من سوال خود را مطرح می کنم و شما در زمان پاسخ گوئی، لطف کنيد که ضمن معرفی خود، به سوال طرح شده جواب دهيد

  .است مثمر ثمر واقع گردد

 و چگونگی برگزاری ٢٠٠٩راسم روز جهانی کارگر، ازشما دوستان کارگرشرکت کننده در اين گفتگو می خواهم در باره برگزاری م

هدف برگزاری روز جهانی کارگر .  برگزاری تحت چه عنوانی بوده است  دهيد که فراخوان اين مراسم صحبت کرده و توضيح

و کودکان در چيست؟ آيا در حين برگزاری مراسم مامورين و پليس با شما برخورد کرده اند يا نه؟ نقش خانواده های کارگری و زنان 

يی را در پی داشته است؟ و در کل آنچه را که الزم می دانيد در   مراسم چگونه بوده؟ مراسم امسال چه حرکت به جلو يا دستاوردها اين

  .باره اين روز بيان نمائيد

 سهرابی. قبال از حضور و توضيحات شما بسيار سپاسگزارم  

  

  " هنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریکميته هما" ، کارگر و عضورضا امجدی هستم   

 با تشکر از شما بهزاد عزيز و درود های بی پايان به تمامی هم زنجيران، کارگران دست پينه بسته و خالقان همه    

  . نياز های بشری که خود از نعمت داشتن آن محرومند  

 اول مه  ندج به دعوت کميته برگزار کننده در پارک اميريه سن١٣٨٨ ارديبهشت ١١مراسم روز جهانی کارگر،   

ويژگی مراسم اول . های کارگری گرامی داشته شد اين مراسم در شرايطی کامال پليسی، توسط خانواده.  سنندج برگزار گرديد٢٠٠٩مه 

يدی طبقاتی اين روز  کارگران در اکثر شهر های ايران با قطعنامه ای مشترک و يکپارچه با د ماه مه، روز جهانی کارگر اين بود که

هر چند متاسفانه در سنندج و تهران تعدای از دوستان دستگير و هنوز دستگير شدگان پارک الله تهران در بازداشت . را جشن گرفتند

می باشند، اما اين نشان از ترس حاميان سرمايه، از اتحاد و همبستگی کارگران را در بر دارد و من شخصآ دستگيری دوستان کارگر 

در حين برگزاری مراسم در پارک اميريه سنندج همانطور که آگاهيد پليس و مامورين لباس .  محکوم و خواستار آزادی آنان هستمرا

هايمان حمله کردند که بچه های خرد سال خودم در اين ضرب و شتم و پاشيدن اسپری  شخصی حاضر در منطقه، به کارگران و خانواده

بله هيچ وقت از يادم نمی رود ناله !! . ناراحت کننده است يا بهتر است بگويم فاجعه است. دوم شدندفلفل و خردل به صورت آنها مص

 ساله ام که گريه می کردند و داد می زدند، بابا ، بابا ، صورت و چشمانمان ٤کودکانه دختر شش ساله و پسرک 

   ...سوخت ، بابا 

 در کشورهائی. و اکنون کارگری هستم بی اجر و مزداخراجی  . اسم من سهيال است ، سهيالی گله داری  

 بدون مزد، بدون بيمه، بدون مرخصی و استراحت، در گوشه. دار و مادر می نامند  مثل ايران، ما را خانه

  . خانه مشغول به کار هستم

نندج در پارک اميريه سنندج با  س٢٠٠٩ همانطور که دوستمان رضا اشاره کرد به دعوت کميته برگزار کننده اول ماه مه  مراسم امسال

  .های کارگری برگزار گرديد حضور کثيری از کارگران و خانواده

شدند عکس و فيلم می  مامورين از تمامی افرادی که به پارک وارد می. ابتدا پالکاردهائی در رابطه با روز جهانی کارگر بر افراشته شد

   ! گوئی الزم بود که عکس يادگاری تهيه کنند.گرفتند و افراد مشخصی را تحت تعقيب قرار ميدادند 

در اين لحظه . مراسم شروع و قطعنامه قرائت شد. شد در ميان مردم حاضر در پارک، شيرينی و قطعنامه روز جهانی کارگر پخش می

 " –" د اتحادکارگر، دانشجو اتحا "–" روز جهانی کارگر مبارک"کارگران با شعار . مامورين لباس شخصی به ما حمله ور شدند

عليرغم ميليتاريزه بودن سطح شهر سنندج و بخصوص محل برگزاری . از حقانيت اين روز دفاع نمودند" کارگر زندانی آزاد بايد گردد

. مامورين حمله خود را شروع کرده بودند. مراسم، جمعيت کثيری توانسته بودند از اين حلقه نظامی گذشته و در مراسم شرکت کنند

مشت و لگد، اسپری فلفل و خردل، توهين و فحا شی، پاشيدن اسپری فلفل و خردل بر سرو روی حاضرين و . روع شدضرب وشتم ش



 در حمله به کارگران و خانواده های کارگری اعتصابی ٨٥در يک آن، حرکت وحشيانه پليس در سال . حتی کودکان وخردساالن

در آن اعتصاب ما را در محاصره خود گرفته بودند و وقيحانه ما را با باتوم شرکت ريسندگی پرريس سنندج برايم تداعی شد که چگونه 

ضجه و گريه کودکان رضا امجدی که بر اثر پاشيده شدن مايع اسپری بر صورت آنها سوزشی . و اسپری و مشت لگد سرکوب کردند

 در اعتصاب پر ريس بودند در هم آميخت و تنها درناک را ايجاد کرده بود در ذهنم با ناله کودکان شير خواره که همراه مادران خود

پليس ما را کتک زد و سعی داشتند که دوستان .! چيزی که به ذهنم متبادر شد کين و لعنت وصف ناپذير به تمامی مظاهر بورژوازی بود

م کودکانی که پليس آنان را به ياد دار. کارگر ما را دستگير و بازداشت کنند که با مقاومت همسران و فرزندان کارگران مواجه شدند

. اندخت که فرزندش در امان باشد و پليس بی رحمانه هر دو را ميزد زير لگد گرفته بودند و مادری خود را زير مشت و لگد آنان می

ند بر هائی بود در اثر اين زد و خورد تعدادی آسيب ديدند و بچه. دوستمان منصورکريميان، که به شديدترين وجه ممکن کتک کاری شد

اش که از شدت سوزش با تمام   ساله٤ ساله و پسر ٦های رضا امجدی، دختر  اثر پاشيدن اسپری بر صورت آنان مصدوم شده بودند، بچه

  .ام ، کيارش سهرابی و ديگران  ساله١١ساله ، و پسر٩توان گريه سر می دادند، دياکو قادری کودک 

 در مقابل سازمان تامين ٨٥سال  ی را نسبت ما انجام می داد، بلکه در اول ماه مه البته اين اولين بار نبود که پليس چنين رفتار 

  . در جلو روابط کار در خيابان صفری همچين رفتاری از آنان سر زده بود٨٦اجتماعی و سال 

 مشترک چندين تشکل ويژگی اين دوره به نظر من اين بود که امسال در شهر تهران کارگران و فعالين کارگری توانستند با فراخوان

من از اين فرصت استفاده کرده و .  نفر از دوستان بازداشت شدند١٥٠متاسفانه تعداد  هرچند . کارگری مراسم خود را برگزار کنند

همچنين امسال برای اولين بار کارگران فرش . ضمن محکوم کردن دستگيری اين دوستان خواستار آزادی بی قيد و شرط آنان هستم

های کارگری قرائت گرديد و  کرمانشاه مراسم مستقل خود را برگزار کردند و در اين مراسم قطعنامه سراسری تشکلغرب بافت 

به نظر من روز جهانی کارگر روز اتحاد و . همينطور در شهر سقز کارگران توانستند با برنامه مشخص مراسم خود را برگزار نمايند

ه روز اعتراض ميليونها کارگر در جهان است که برای دفاع از مطالبات خود به ميدان می  اول ماه م .همبستگی طبقاتی کارگران است

. در پايان من هم از شما تشکر ميکنم. آيند و بايد اين روز به رسميت شناخته شده و کارگران بتوانند آزادانه اين روز را گرامی دارند

  .زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

   

  "کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"کارگر و عضو  . بدی پور هستممحمد ع  

  ١٣٨٨با تشکر از شما که اين فرصت را در اختيار من گذاشتيد تا در رابطه با مراسم روز جهانی کارگر، سال   

  .گفتگوئی داشته باشيم  

  ال گذشته ما در تدارک و مقدمات برگزاری طبق رو– ارديبهشت ١١ –چند روز قبل از روز جهانی کارگر   

  .اين روز بوديم و قرار بود که اين مراسم بدون در خواست مجوز برگزار شود

 برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را فراهم و در باره چگونگی برگزاری اين روز  دوستان کارگرما بر طبق روال گذشته مقدمات

  . بايد براساس وظيفه طبقاتی گرامی داشته شود- روزجهانی کارگر- گرفته شدکه اين روزبحث و تبادل نظرصورت گرفت و تصميماتی

  .تهيه شيرينی، تهيه تاريخچه روز جهانی کارگر، سخنران و مقاله های مربوطه بود از جمله کار های صورت گرفته،  

محمود (محل کار من و محمود صالحی، با ايشان  يکی از مسئولين اداره اطالعات سقز با مراجعه به ١٣٨٨ ارديبهشت ١٠در تاريخ  

ايشان از . به گفتگو نشستند و توضيحاتی در رابطه با روز جهانی کارگر و گرامی داشت اين روز برای نامبرده داده شد) صالحی 

سوال . گزار خواهد شداين مراسم بر! محمود صالحی سوال کردند که مراسم را برگزار می کنيد؟ که آقای صالحی با قاطعيت گفتند حتما

سوال ديگر اين بود که آيا شما در مراسم شرکت می کنيد؟ محمود . کردند شما از سازمان دهند گان هستيد ؟ آقای صالحی گفتند بله

صالحی گفت با توجه به اينکه من حکم تعليقی دارم خودم شرکت نميکنم اما جهت برگزاری مراسم، با بچه های برگزار کننده بر نامه 

  .يزی می کنمر



در همان حال که . مسئول اداره اطالعات در باره رنگ قرمز پرچم سوال پرسيد، که محمود صالحی در اين رابطه توضيحاتی دادند 

محمود صالحی و مسئول اداره اطالعات با هم صحبت می کردند، جالل حسينی و چند نفر ديگر از کارگران داشتند پرچم قرمز را در 

جالل حسينی که داره پرچم نصب می : مسئول اداره اطالعات به محمود صالحی گفت.  تعاونی نصب می کردندنزديکی محل دفتر

بعد از اينکه محل کار ما را تر . وی متذکر شد که شما صبر کنيد تا من به اداره رفته و موضوع را مطرح و به شما جواب بدهم!! کند

محمد عبدی (من . ز کارگران را جهت دريافت مجوز به اداره اطالعات بفرستيدک کرد با محمود صالحی تماس گرفته شد که يکی ا

هائی طوالنی ناچار شدند که با برگزاری مراسم مستقل ما موافقت کنند، ولی از من تعهد   نمايندگی به اداره رفتم بعد از صحبت به) پور

  .گرفتند که خيابانها را نبنديم

  . مراسم را فراهم کرديم بعد ازظهر همان روز مقدمات.  فرصت نمانده استاين در حالی است که چند ساعت بيشتر

خانم نجيبه صالح زاده نيز به عنوان مجری انتخاب و آقای اسماعيل نيازی برای . من به عنوان مسئول برگزاری و سخنران تعيين شدم

 سرود يار دبستانی را خواند و خانم آرزو هجرا نی، ...قرائت مقاله، آقای منصور صالحی تقديم شعر، و دختر بچه خرد سالی به نام 

  .قرائت قطعنامه پايانی را بعهده گرفتند

روز جهانی کارگر در محل خيابان سه راه _ اول ماه مه _  ارديبهشت ١١بدون اينکه نيروهای امنيتی دخالتی کنند در صبح جمعه  

 و عکس آن پخش شده و فيلم ويديوئی آن را نيز در آينده ی ملکی، تعاونی مصرف و مسکن کارگران، جشن گرفته شد که گزارش

  .نزديک در اختيار عموم قرار خواهيم داد

 روز جهانی کارگر امسال در سقز و شهر های ديگر اين بود که کارگران با توجه به اينکه چندين نفرشان توسط نيرو های  ويژگی 

احتمال سرکوب وجود دارد و با آنان برخورد خواهد شد و احتمال دستگيری و امنيتی احضار شده بودند و با وجود اينکه ميدانستند 

 برگزاری اين  و همانطور که می دانيد. زندانی شدند را در بر دارد، اما با اين وصف در برگزاری روز جهانی کارگر مصمم بودند

عالين کارگری ثابت کردند که طبقه کارگر در هر مراسم در سنندج و تهران با بر خورد و سرکوب پليس مواجه شد، اما کارگران و ف

  .حال چه مجوز داشته باشند يا نه، در مراسم مستقل و طبقاتی خود شرکت می کنند و گرامی داشت اين روز را حق مسلم خود ميدانيم

 تهران و با دادن فراخوان ويژگی های ديگر امسال، حضور کارگران و فعالين کارگری در تهران بود که برا ی اولين بار در پارک الله

    .و ديگر آنکه، استقامت دستگير شده گان در زمان بازداشت می باشد. برگزاری اين روز را اعالم داشتند

در پايان من هم همصدا با ديگر کارگران خواستار آزادی دوستان دستگير شده اول ماه مه هستم و از دوستان شرکت کننده در اين گفتگو 

  .يز تشکر می کنمو شما بهزاد عز

   

  "شورای زنان سنندج"  عضو.ليال خليلی هستم

 کميته برگزار " توسط   روز جهانی کارگر در سنندج٢٠٠٩همانطور که دوستان اشاره کردند ، اول ماه مه 

  .فراخوان و در پارک اميريه سنندج برگزار گرديد "   سنندج٢٠٠٩کننده اول ماه مه 

  ارديبهشت با خواندن قطعنامه و نصب و برافراشته١١ ظهر روز جمعه  بعد از١٧اين مراسم در ساعت 

  . مربوطه و پخش نقل و شيرينی در ميان حضار شروع شد  کردن پالکاردهای

با توجه به فضای پليسی حاکم بر محل برگزاری مراسم، شرکت کنندگان طبق معمول تالش کردند در کمال آرامش و متانت مراسم را 

همانطور که شما و ديگر دوستان مطلعيد . ما متاسفانه پليس به جمع ما حمله ور شد و ما را مورد ضرب و شتم قرار دادبرگزار کنند، ا

نيروهای امنيتی و لباس شخصی قبل از برگزاری مراسم در محل مستقر و سعی داشتند با ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان 

مراسم با خواندن . اما با اين وصف مراسم در ساعت تعيين شده شروع شد. ند از برگزاری اين روز ممانعت بعمل آور حاضرين

 مامورين لباس شخصی حمله ور شدند و با کتک کاری و پاره کردن پال کاردها و تهديد و توهين سعی کردند تا  قطعنامه شروع شد که

کارگر دانشجو معلم ، اتحاد  " -"ن جهان متحد شويدکارگرا"اما شرکت کنندگان با کف زدن و سر دادن شعار های . ما را متفرق کنند

العمل نشان دادند و با راهپيمائی حقانيت  به طرزی رزمنده به اين اعمال سرکوبگرانه عکس" زندانی کارگر آزاد بايد گردد "–" اتحاد



 انواع اسپری های بی حس کننده و در ادمه اين سرکوب مامورين با استفاده از اسپری فلفل و خردل و. اين روز را به نمايش گذاشتند

نکته قابل تامل و تاسف بر انگيز حمالت عوامل ضد کارگری، اعمال سبعيت وصف نا پذيری . استفاده از باتوم حمله خود را شدت دادند

شتم قرار بود که بر عليه شرکت کنندگان به ويژه کودکان و خردساالن صورت گرفت و مانند ديگر شرکت کننده آنها را موردضرب و 

می دادند و با پاشدين اسپری به صورت آنان اين وقاحت را چنديد برابر نمودند ، از جمله کودکان و افراد خردسالی که دوستان، رضا و 

  . ساعت آزاد شدند٢٤ نفر در جريان اين مراسم دستگير که بعد از ٦همچنين . سهيال به آنان اشاره نمودند

در اين روز تمامی چرخ . اين روز بايد آزادانه برگزار شود.  تعطيل رسمی در تقويم کشور وارد شودروز جهانی کارگر بايد به عنوان

کارگران بايد اين حق را داشته باشند روز خود را به .  خالقان نعمات مادی است روز جهانی کارگر، روز. های توليد بايد از کار بايستد

  . ايندهر شکل ممکن که خود تشخيص ميدهند بر گزار نم

هر چند . يکی از ويژه گيهای مراسم روز جهانی کارگر امسال، فراخوان و قطعنامه مشترک کارگران و فعالين کارگری در ايران بود

من هم به .  بارقه اميدی را در دل ها زنده کرد  و منجر به بازداشت تعدادی شد اما اين اتحاد و همبستگی اين مراسم در تهران سرکوب

در آخر از . تگيری و بازداشت شرکت کننده در اول ماه مه تهران را محکوم و خواستار آزادی اين دستگير شدگان هستمنوبه خود دس

  . و دوستان شرکت کننده در اين گفتگو تشکر ميکنم شما

   

  .کارگر خانه دار و همسر يک کارگر . شکوه ساری هستم  

  خود می دانم به خاطر دفاع از زندگی کارگريمان در من به عنوان يک کارگر زن و همسر يک کارگر وظيفه  

 و شرکت خواهم  هر ساله من با دل و جان در اين مراسم شرکت کرده ام . مراسم روز جهانی کارگر شرکت کنم  

  روز جمعه٨٨ سال – ارديبهشت ١١ – سنندج ٢٠٠٩امسال به دعوت کميته برگزار کننده اول ماه مه . کرد  

 بعدازظهر با وجود حضور نيرو ١٧يقه بعد ازظهر به پارک اميريه رفتيم و حدودآ ساعت  دق٣٠/١٦ ساعت  

های پليس و لباس شخصی ها تعداد زيادی از کارگران همراه با خانواده ها يشان در اين مراسم شرکت کرده بودند و مراسم با پخش 

 فعالين کارگری را به سازمان اطالعات خواسته بودند و نيرو اگر چه قبل از مراسم عده ای از. شيرينی و خواندن قطعنامه شروع شد

های مسلح و لباس شخصی دور تا دور پارک اميريه را احاطه کرده بودند و لباس شخصی ها با دوربين از چهار طرف از جمعيت فيلم 

ر داشتند و شعار کارگران اين  نفر کارگر و خانواده های کارگری در اين مراسم حضو٥٠٠و عکس می گرفتند، با اين وجود حدود 

در همان ابتدا مامورين لباس شخصی حمله ور –"  زنده باد کارگر-" کارگر دانشجو اتحاد اتحاد –" کارگر زندانی آزاد بايد گردد " -بود

را احاطه کرده و از ما زنان و کودکان آنان . شدند و پال کادر های را جمع و قطعنامه را پاره کردند و قصد دستگيری افرادی را داشتند

  .دستگيری تعداد زيادی جلوگيری کرديم

 های  از ويژگيهای اين مراسم شرکت تعدادی از خانواده. روز جهانی کارگر، روز اعتراض به حقوق پايمال شده کارگران است

 ولی   خوردی جشن بگيريمکارگری در مراسم بود و ما می خواستيم مراسم را در پارک با خوشی و شادی و بدون هيچ درگيری و زد و

متاسفانه همانطور که انتظار می رفت نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها بطور وحشيانه ای به زنان و بچه ها و مردان حمله کردند 

ان را به خاطر دفاع از پدران و همسرانمان و ديگر کارگر) همانطور که سهيال به آنها اشاره کرد(و مخصوصا ما زنان و بچه هايمان 

مورد ضرب و شتم قرار دادند اين حق ما کارگران و خانواده های کارگری است که روز جهانی کارگر را گرامی بداريم و جشن 

  .بگيريم چرا که تمام محصوالت دنيا را کارگر توليد می کند و حق زندگی شايسته و انسانی را هم دارند

مان، ما را مورد ضرب و شتم و توهين و افترا قرار دادند و  های ن خواسته و برآورده کرد پليسها به جای گوش دادن به اعتراضات

نقش زنان و کودکان در دفاع . وحشيانه با باتوم و اسپری فلفل و گاز آشک آور به ما حمله کردند و حتی به بچه هايمان هم رحم نکردند

  .رگر خود دفاع کردندشجاعانه از همسران و دوستان کا. از حقانيت اين روز واقعا چشم گير بود

امسال در اکثر شهر های ايران مراسم برگزار و فراخوان مشترک داده شد که در تهران تعداد زيادی از کارگران دستگير شدند که بايد 

  .خواستار آزادی اين دوستان شد و اين گونه سرکو بها را بايد محکوم کرد



  .ا بهزاد عزيز تشکر می کنممن هم از همه دوستان شرکت کننده در اين گفتگو و شم

 ايجاد   به  برای کمک  هماهنگی  کميته"  عضو  و  شين بافت  کارگر شرکت نساجی.وفا قادری هستم

  "تشکل های کارگری

 جهانی  روز بدعوت کميته برگزار کننده  در اکثر شهرها ) ٨٨ ارديبهشت ١١ (٢٠٠٩مراسم اول ماه مه 

 مراسم در سنندج. کارخانجات مختلف و فعالين کارگری برگزار گرديدکارگر، متشکل از تشکلها و کارگران 

مراسم اول ماه مه امسال .  بعد ظهر روز جمعه برگزار شد١٧ نيز بدعوت کميته بر گزار کننده در پارک اميريه سننندج و حدود ساعت 

سته و از آنان بازجوی بعمل آورده و با فشار از  خوا  امنيتی فعالين کارگری را در حالی برگزار گرديد که پيشتر از طرف سازمانهای

 ارديبهشت هم در سنندج اقدام به بازداشت ١١در صبح روز جمعه . آنها تعهد گرفته بودند که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند

وب همان روز در بازداشت نگه  غر نيروهای امنيتی، عليرغم مقاومت بازداشت شدگان، آنها را تا.  نمودند تعدادی از فعالين کارگری

حتی مراسم . و اين بخشی از تالشهای آنها برای ايجاد جو رعب و وحشت در جهت ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه بود. داشتند 

تی اداره کار دولتی امسال سنندج هم محدود به عده قليلی از کارفرمايان و نمايندگانشان و عده کمی از کارگران متوهم و نمايندگان دول

از نظر ما اقدامات اختناق آميز و . اين نشان از کمر به سرکوب بستن دولت برای مقابله با اعتراضات کارگری امسال داشت. بود

 نيروی امنيتی هر ابعادی به خود ميگرفت، نميتوانست مانع برگزاری مراسم مستقل روز جهانی ما در داخل شهر  ريزی شده برنامه

 اوضاع سياسی و معيشتی و مبارزات -١. يادی برای اثبات اين واقعيت وجود دارد که من فقط به دو تای آنها اشاره ميکنمداليل ز. گردد

 -٢. چند ساله فعالين جنبش کارگری و فعالين ساير جنبشها تناسب قوائی را تامين کرده بود که امکان ميداد مراسم خود را برگزار کنيم

 بار ديگر مراسمهای مستقل روز جهانی کارگر را در ٦٠ی  ولين کسانی بودند که در دل اختناق شديد دههفعالين کارگری در سنندج ا

هائی صادر شد که دادخواست کارگران عليه سيستم   سال ادامه داشت قطعنامه٤طی اين مراسمها که . داخل شهر برگزار کردند

 و بخصوص گذشته اين فعالين و   اين مراسمها اگر چه. ن فرموله شده بودداری بود و در آنها مطالبات حداقل و برحق کارگرا سرمايه

سخنران اول ماه مه حتی در اين راه .  دارد، اما کارگرانی از ما به خاطر آن مراسمها زندان و دربدری کشيدند  نقد عملکردشان جای

اين . ديم که روز جهانی خود را برگزار کنيم و کرديمما به عنوان شريک آن تالشها و حامل آن سنتها مصمم بو. جانش را از دست داد

  . است  مبارزات طبقه کارگر جهانی به ارث برده شده ايی دارد که از سنت طبقاتی، تاريخ طوالنی

 پليس امينتی و لباس شخصيها، و عکس و فيلم گرفتن آنها از جمعيت و محاصره محل مراسم،  در سنندج عليرغم حضور گسترده

مراسم با پخش شيرينی و خواندن قطعنامه شروع شد، که در .  نفر از کارگران و خانواده هايشان حضور داشتند٥٠٠د جمعيتی حدو

همان ابتدا با يورش پليس امنيتی و جمع آوری پالکاردها و پاره کردن قطعنامه، سعی در متفرق کردن جمعيت و تالش برای دستگيری 

کارگر زندانی : ها مواردی از قطعنامه را به شکل شعار بيان کردند که عبارت بودند از  و خانوادهاما باالخره کارگران .  نمودند تعدادی

  .....زنده باد کارگر و زنده باد اول ماه مه و! آزاد بايد گردد؛ کارگر اتحاد اتحاد؛ کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد؛ اخراج ممنوع

 هجوم آورده و قصد دستگيری تعدادی از   باتوم و گاز فلفل  با امنيتی و لباس شخصيهاجمعيت قصد ترک محل را داشتند که نيروهای 

. الزم ميبينم در اينجا به شجاعت زنان اشاره کنم. برگزار کنندکان را داشتند که با مقاومت زنان و مردان و حتی کودکان روبرو شدند

ايم و و ما و جامعه با ادای احترام به اين زنان مبارز و آگاه در عمل  د بودهالبته اين شجاعتها را ما در موارد زيادی و سالهاست که شاه

 سا له ١٥ الی ١٤   نوجوان توحش نيروها حدی نداشت وگواه آن دستگيری کارگران و زنان و و حتی. شجاعتهايشان را ستوده ايم

  . ميباشد

 اميدوار کننده و پشت کردن  ک نموده بودند و اين بنيان بدعتی امسال ضرورت اتحاد و يکپارچگی را کارگران و فعاالن کارگری در-٢

بنظرم اين صف بندی . ها و اولويت دادن به مبارزات کارگری و طبقاتی بود که اميد است اين اتحاد عمل دوام يابد فعاالن به فرقه

گران و خانواده هايشان را در مراسم بر ميتوان شرکت فعال کارمه از ويژگی مراسم اول ماه . کارگران در مقابل سرمايه داری است

 مراسم امسال در تهران و ساير   بر جسته  نکات و از ديگر. شمرد و از ديگر ويژ گی آن اتحاد و همبستگی تشکلها و فعالين با هم بود

 امسال کارگران  عآواق.  مستقل برگزار کردن، اعالم مراسم علنی نمودن و گستردگی و اتحاد و يک پارچگی آن می باشد شهرها را



قصد داشتند به دور از خشونت نيروهای امنيتی و در گيری و زدو خورد روز جهانی کارگر را برگزار کنند و به همين منظور پارک 

نا آرام و باعث زد و خورد و کتک کاری و دستگيری کارگران و خانواده  را در نظر گرفتند، اما حضور نيروهای امنيتی فضا را 

 روی زمين را خلق کرده ايم اما خود از آن بی بهره ايم و اين حق ماست که از زندگی در  های ما کارگران تمام نعمت. ديدهايشان گر

 روز را جشن   برخوردار باشيم و برای رسيدن به آن تالش و اعتراض کنيم و حق ماست که هر طور دلمان بخواهد اين شان انسان

داری در سراسر  اين مراسم اعتراض ما کارگران به کليت سيستم سرمايه. ز به رسميت شناخته شودبگيريم و بايد مراسم مستقل اين رو

   .جهان است

داری  ها و بی عدالتی هايی است که سيستم سرمايه  هما نطور که ميدانيم روز جهانی کارگر روز اعتراض کارگران به تمام نابرابری-٣

برای ما کارگران اين روز ياد آور .  بگيران جهان است متعلق به تمام کارگران و مزداين روز . به ما و بشريت تحميل نموده است

.  در طول تاريخ سيستم طبقاتی بخصوص سرمايه داری در سراسر دنياست هايمان ای ها و و از خود گذشتگيهای هم طبقه جانفشانی

  کاهش ساعت: هايی مانند رانی باشد که برای تحميل خواسته ميکنيم تا در ضمن بزرگداشت و ياد بود کارگ مراسم اين روز را برگزار

های بيکاری و درمانی، برابری حقوق زن و مرد، شرايط بهتر کار و ايمنی، حق ايجاد تشکل و در کل گرفتن  کار، امنيت شغلی، بيمه

......... زندان، تبعيد، شالق، اخراج وداری با شجاعت، تالش و تحمل شکنجه،  مان از سيستم سرمايه سهم بيشتری از دسترنج تاراج شده

ما در اين روز در ضمن برای اعتراض به زندگی سرشار از فقر، بيکاری، بی . کوشيدند از حقوق و کرامت ما کارگران دفاع کنند

برای حق حقوقی، بی مسکنی، اخراج و دستمزدهای چند برابر زير خط فقر و در کل برای خالصی از تمام تبعات شوم اين سيستم، و 

ها و مطالباتمان را بيان نموده و برای تحميل  خواسته. های مستقل و طبقاتی و واقعيمان به ميدان مياييم و اعتراض می کنيم  تشکل ايجاد

ی ا شود مگر با اتحاد و يکپارچگی ما کارگران، و پشتيبانی و حمايت از هم طبقه اين ميسر نمی. کنيم داری تالش می آن به سيستم سرمايه

هايمان در سراسر دنيا، چون ما کارگران بجز نيروی خود و مخصوصا نيروی متشکلمان در اين دنيای نابرابر چيزی نداريم، و قدرت 

در . سرمايه داران قدرت مالی دارند، دادگاه و پليس و ارتش دارند و از آنها حمايت می کنند. و توانای ما در همين نيرو و اتحاد ماست

رگران اکثريت نيروی عظيم جامعه بشری هستيم و توليد کنندگان تمام نعمتهای اين جامعه می باشيم، پس قدرت ما در  کا  مقابل، ما

داری  هايمان را به سرمايه مان نهفته است و بايد متشکل شده و متحد باشيم و با قدرت سازمانيافته و اتحادمان خواسته نيروی سازمان يافته

اين روز مختص به .  در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کنيم  بارزه با همکاری و همدلی بيشتر متحدانهو در اين م. تحميل نمائيم

های غلط و تفرقه انداز بوده و مانع بر هم  ها و نگرش ای مانع از ايجاد شيوه  و نگرش فرقه کارگران است و بايد بدور از هرگونه تفرقه

  . و اعتراض خود را هر چه با شکوهتر برگزار کنيم يکپارچگی شويم و مراسم  زدن اين اتحاد و

جوئی   همانطور که گفتم هدف ما، برگزار کنندگان مراسم روز جهانی کارگر، اين بود که به نيروهای امنيتی امکان ندهيم که بهانه-٤

 برای تجمع و برگزاری مراسم انتخاب را دقيقا به همين خاطر بود که پارک اميريه . کنند، حمله کنند و مراسم و آرامش ما را بهم بزنند

پس در همان . ها و مطالباتمان در پارک هم ميترسند  حتی از انعکاس و بيان درد دل و خواسته اما معلوم گشت که عوامل سرمايه. کرديم

از . پليس پاسخ دادند وحشيانههای  حتی کودکان ما به حمله. ابتدا حمله کردند و ما کارگران، زن و مرد باهم، متقابال از خود دفاع نموديم

اين حمالت در دل کودکان ما تخم .  بياد ماندنی اين روز دفاع و مقاومت جانانه زنان و کودکان در مقابل حمالت آنان بود  های خاطره

 دور  ساله من که آرزوی پليس شدن را داشت بخاطر برخورد غير انسانی و ناشايست پليس، آرزويش را به٩پسر . نفرت را کاشت

  . ريخت و از اين شغل بيزار گشت

   

 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل"  عضو  کارگر اخراجی نساجی کردستان.صديق سبحانی هستم   

  "های کارگری  

  . صحبت کنند٢٠٠٩ضمن سالم وخسته نباشيد به دوستان حاضردر اين گفتگو که قرار است درباره اول ماه مه   

  جهانی  داری نم، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، اعتراض به تمامی مناسبات سرمايهبايد بعرض برسا  

و گرامی داشت ياد و خاطره و فدا کاريهای انسانهای سوسياليست، صادق و شريفی است که برای رهائی . است  



المانه بورژوازی و برای يک زندگی، که انسان از هر نوع نا برابری، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی، بی حقوقی در مناسبات ظ

اين روز، روز همبستگی و اتحاد طبقه ی کارگر در سراسر جهان در . برگزار شود در شآن انسان باشد جان دادند، که بايد اين روز 

لين و تشکالت  ميالدی در اين بود که جمعی از کارگران و فعا٢٠٠٩ويژگی برگزاری اول ماه مه . مقابل سيستم سر مايه دارای است

کارگری، جدا از گرايشات فکری و سليقه ای به عنوان يک خواست طبقاتی بر عليه مناسبات سرمايه داری متشکل تر بودند و در 

 در ايران، تشکالت ونهادهای کارگری به اين نتيجه ٢٠٠٩در مراسم يک مه . کشور ايران اين اتحاد و همبستگی مايه ی دلگرمی، بود

 با اتحاد و همبستگی در داخل کشور و از طريق همبستگی با هم طبقه ای های خود در سراسر جهان بهتر خواهند رسيده بودند که

اين آغاز و نقطه عطفی است برای يک مبارزه ی متحد عليه مناسبات و سيستم سرمايه داری . توانست کارهای خود را پيش ببرند

ی کارگر و تقويت مبارزه در راه رهائی از مناسبات سيستم سر مايه داری   طبقهمن به اين دليل به پيشروی مبارزات آينده. جهانی

 در شهر سنندج که در پارک اميريه برگزار شد نسبت به ٨٨ سال - ارديبهشت ١١-مراسم روز جهانی کارگر . خوشبين هستم

 صف - تشکل کارگری در يک صف واحدبه اين دليل که چند. های روز جهانی کارگر در سالهای گذشته تفاوت زيادی داشت مراسم

 در داخل شهر برگزار نگرديد؟ چند دليل  شايد بعضی ها سوال کنند که چرا مراسم در پارک اميريه برگزار شد و.  قرار گرفتند-طبقاتی

 گرچه شهر مال -٣.  برای اينکه بهانه ای به دست پليس داده نشود تا سرکوب کنند-٢.  جو شهر سنندج متشنج و نا امن بود-١  داشت

ماست و اکثريت ساکنان شهر از برگزاری مراسم روز جهانی استقبال ميکنند، ولی نخواستيم بهانه به دست پليس بدهيم تا ما را آشوبگر 

 اينکه تا نابرابری و بی حقوقی، بيکاری، -٥.  های کارگری بيشتری از خانواده  حضور تعداد -٤. و مخل نظم عمومی قلمداد کنند

در - روز جهانی کارگر–به نظر من برگزاری مراسم اول ماه مه ی .  و ستم باشد، مبارزه در هر شرابطی وجود خواهد داشتاخراج

هر چند قبل از برگزاری مراسم نيروی امنيتی و انتظامی و پليس در آنجا حضور داشتند اما . پارک اميريه سنندج موفقيت آميز بود

 مراسم متاسفانه با حمله پليس رو برو، و پالکارد ها و قطعنامه را پاره و حاضرين را مورد اين.  مراسم شروع شد١٧حدود ساعت 

پليس و لباس شخصی با استفاده از اسپری های بی حس کننده و مشت و لگد سعی در متفرق کردن و . ضرب و شتم قرار دادند

می باشيد و زنان و مادران آن کودکان را مورد ضرب و شتم در اين ميان پليس حتی به صورت کودکان اسپری . دستگيری ما را داشتند

در صبح همان روز هم تعدادی از .  ساعت با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند٢٤قرار ميداد که در اين رابطه چند نفر دستگير و بعد از 

 به نظر من ما کارگران برای اينکه از اين .فعالين را به اداره اطالعات سنندج احضار تا از برگزاری اين روز جلو گيری بعمل آورند

واقعا تشکل . های واقعی کارگری تالش و فعاليت کنيم بگير و ببندها رها شويم احتياج داريم از تفرقه پرهيز کنيم و برای ايجاد تشکل

رگران از سوی کارگری در هر کارخانه و هر کارگاهی برای زدودن بی حقوقی، اخراج و بيکاری و جلو گيری از استثمار کا

تا زمانی که طبقه کارگر تشکالت کارگری خود را بوجود نياورد و بدنه کارگر ی دخالت گر . داران و کارفرما يان الزم است سرمايه

تنها راه راهائی کارگران از اين شرايط اسفناک ،اتحاد طبقاتی آنها در تشکل های خود ساخته و طبقاتی . نباشد چيزی تغيير نخواهد کرد 

در آخرمجددا، از .  تنها با اتحاد کارگران است که امکان تغيير بو جود خواهد آمد .ی باشد که بايد به نيروی خود کارگران ايجاد شودم

  !.به اميد آزادی کليه کارگران در بند و پيروزی طبقه کارگر . کليه دوستان در اين گفتگو و شما بهزاد عزيز تشکر می کنم 

   

 .با سالم ودرود به خدمت شما دوست عزيز که اين مجال را فراهم نموديد .ممنصور کريميان هست

 ضمن ابراز همدردی و همدلی با تمامی کارگران اخراجی و تمامی کارگران بيکار ،تشکر و قدردانی ميکنم

  ارديبهشت روز جهانی کارگر١١ از تمامی کارگران،رفقا و شهروندانی که با شرکت وحضور در روز 

 با وجود شرايط پليسی وامنيتی که از چند ين روز قبل از برگزاری روز جهانی کارگر، چند ين نفر)  می١ (

  از رفقای فعال در عرصه های کارگری را بازداشت نموده بودند ، اما گرامی داشت اين روز پر شکوه 

 بازداشت و زندانی شدند را می بوسم واز ايشان صميمانه دست مادران و پدرانی را که بدون هيچ دليل توجيه پذيری. را از ياد نبردند

با .  سنندج و تهران مورد هجوم واقع و دستگير و بازداشت شدند دوستانی که در اين روز در. برای همگام بودن در اين راه سپاسگزارم

  .بيان اين مقدمه کوتاه به بحث اصلی باز می گردم



واما در مورد .  خانواده با داشتن پدری کارگر و مادری خانه دار م، دريک در شهر سنندج چشم بدنيا گشوده ا١٣٦٣من در سال 

در اين روز کارگران .  ، واين روز را روز خود ميدانم برگزاری روز جهانی کارگر امسال به عرض ميرسانم که خود نيز کارگرهستم

ع می کنند تاريخ مبارزه کارگر ی در ايران به جدای از رنگ و پوست و نژاد و مذهب دست به اعتراض ميزنند و از اهداف خود دفا

 نقش تعيين کننده ای در سرنگونی رژيم پهلوی داشتند و بدون نقش آنان انقالب ٥٧ياد دارد که کارگران شرکت نفت در انقالب سال 

ات درخور شأن انسانی  سال چرا هنوز اين طبقه نبايد از جايگاه ويژه ی خود وامتياز٣٠اما حاال پس از گذشت . پيروز نخواهد شد

برخوردار باشند؟ در اين مراسم حضور يافتم تااز مطالبات بر حق خود و ديگر کارگران دفاع نمايم و جهانيان نيز بدانند که طبقه 

 همچنان به استثمار  ،در زير خط فقرمطلق ، روزگار را سپری ميکنند و نظام سر مايه داری کارگرايران در چه وضعيت نابسامانی 

  .لمانه خود ادامه ميدهدظا

از ديد من هر انسانی که پا به عرصه ی وجود ميگذارد شايسته ی يک زندگی واال ، و انسانی است و بايد از تمامی امکانات بر خوردار 

دگی ساده اما با نبود تامين اجتماعی و بيکاری ميليونی ، درصد عمده ی جمعيت ايران که کارگر ميباشند ، از عهده ی مخارج زن. باشد

در زمانی که شاغل هستند ، شرايط سختی کار وساعات طوالنی کار ، چنان خسته کننده است که حتی يارای ابراز . ی خود برنمی آيند

من باور دارم که انسانها بايد در شرايط برابر در تمامی شونات از يک زندگی . محبت ودلگرمی با خانواده خود را از دست ميدهند

به نظر من هدف از برگزاری . دار باشند وبا همين ذهنيت در مراسم روزی که حق مسلم کارگران است شرکت کردمانسانی بر خور

روز جهانی کارگر گردهم آمدن وگردهم آوردن تمامی کارگران است تا با اتحاد و يکدلی تمامی تفکراتی که در طول روز ملکه ی 

... عی، بهداشت ودرمان رايگان برای همه، يکسانی حقوق کاری زنان با مردان، وبيمه بيکاری، تأمين اجتما: اذهانشان است اعم از

  .نميبينم که بتوانم يا بخواهم راهکاری ارائه دهم) به دليل بی تجربگی(و در مورد راهکار خود را در حد واندازه ای .خواستار شوند

ی سنندج حضور به هم رساندند با اينکه می دانستند در کارگران و زحمتکشانی که در روز جهانی کارگر در پارک جنگلی اميريه 

شرايط کامًال پليسی و امنيتی قرار دارند و هر لحظه امکان برخورد نيروهای امنيتی احساس ميشد ، باز هم بر حق مسلم خود که بر 

کودکان کار، تبعيض : بودبود پای فشاری کردند وبا در، دست گرفتن تراکت های کاغذی که روی آن نوشته شده  گزار ی مراسم 

وغيره با ضربدری به رنگ قرمز روی آنها خط کشيده شده بود و همچنين در دست گرفتن پالکاردهای قرمز رنگ پارچه ای که با 

رنگ سفيد روی آن شعارهايی همچون گرامی باد روز جهانی کارگر و چند جمله ی ديگر نوشته شده بود ، که آن ها را خوب به ياد 

يکی از رفقا شروع به خواندن قطعنامه . هم زمان با اين ، شيرينی و شکالت در ميان حاضرين پخش می شد.اسم شروع شد ندارم مر

 می ، نمود که هجوم نيروهای امنيتی شروع و تمامی تراکت ها و پالکاردها را به زور از ما ربودن و ١کميته ی برگزار کننده ی  

 حاضرين هم چنان که از پله های پارک به طرف پايين می آمدند با سر دادن شعارهايی نظير شروع به متفرق کردن جمعيت کردند که

کارگرزندانی آزاد بايد گردد، وشعار های ديگری که االن بياد ندارم پله ها را پايين آمدندکه نيروهای امنيتی  زنده باد طبقه ی کارگر، 

، هجوم خود را آغاز کردند که رفقا وکارگران حاضر در آنجا خواستار با پاشيدن اسپری به سر و صورت و ضرب وشتم کردن من 

رهايی من از دست مأموران بودن که اهانت و فحاشی و ضرب وشتم از آنان نيز دور نماند به طوری که حتی زنان و کودکان نيز مورد 

درد ناکی بود ، اما از داخل ماشينی که مارا  براثر پاشيدن اسپری دارای سوزش  کتک کاری شديد قرار گرفتند هر چند که چشمان من

 به بازداشتگاه منتقل ميکرد ميديدم که چگونه همه را مورد اذيت و آزار قرار ميدهند و حتی معلوم نبود که چه چيزی را گم کرده بودند 

  يک نکته قابل توجه اين بود که زمانی که در داخل. که اينچنين به تفتيش داخل کيف ها می پرداختند

      ساله را نيز ١٤چشمانيکامًال سوزان نشسته بودم متوجه شدم که يک پسر  ماشين با دست بسته و   

 بازداشت کرده اند که هر چند مادرش تالش می کرد که وی را از زير دست آنان نجات دهد موفق نشد و  

 فت که يا بايد پسرم را آزاد ناچارا در يک لحظه که درب ماشين باز شد مادرش نيز داخل ماشين شد و گ   

و ما را با . کنيد يا من هم با او ميايم ، که مأمورين بدون هيچ توجهی او و پسرش را نيز بازداشت کردند  

با آمدن . در آنجا دقايقی منتظر مانديم تا مأمورين آمدند. دست و چشمان بسته به بازداشتگاه انتقال دادند  

 در جوجه فنگدر آنجا من را به حالت . دريافت کرديم وبعد ، من را از چند پله و راهرو باال بردندآن ها هر نفرمان يک پس گردنی 



.  را شروع کرد که هنوز تصاويری از اثر آن ضربات وجود دارد پاها يم يک تکه کابل کتک کاری کفآورده و يکی از مأمورين با 

ين و فحاشی ، پايش را روی گلويم گذاشت و به اندازه ای فشاور آورد که بعد از چند لحظه مأمور ديگری باالی سر من آمد وبا توه

چند دقيقه ی .ديگر نتوانستم نفس بکشم و بی هوش شدم و وقتی که به هوش آمدم حس کردم که صورتم در اثر ريختن آب خيس است 

زجويی ها شروع شد که تمام هم و غم بازجو بر ديگر کتک کاری ادامه داشت تا از همان راهرو و پله ها پايين آورده شدم و آن گاه با

اين بود که مرا به داشتن رابطه ی حزبی متهم کند اما آنچه واقعيت داشت چيز ديگری بود و او هم ميدانست که من فقط يک کارگر 

 ٢ نفر را در يک اتاق و٤ما .  اتاق بود نگه داشتند٤ يا ٣  بعد از بازجويی ما را در همان بازداشتگاه که شامل. هستم نه فعال حزبی

 عدد تن ماهی و چند ١در آن وقت بود که مامورين با . تا وقت شام هيچ خبری نبود. خانم ديگر را در اتاق روبروی ما بازداشت کردند

ی داروی مسکن کرده بود ، اما در خواست در بازداشتگاه يکی از خانم ها بر اثر درد دستش تقاضا.  نفر پيدايشان شد٦تکه نان برای 

 ساعت بعد از شام آن طور که فهميدم خانم ها را به مفاسد اجتماعی منتقل کردند و ما تا فردای آن روز هيچ ١. وی بی جواب ماند 

ل شديم و پس از چند به هر حال صبح روز بعد با چشمان بسته تا ميدان بسيج و دستان بسته به دادگستری منتق. خبری از آنان نداشتيم

 دادياری ٤ نفر مأمور زن به دادگاه منتقل شدند و ما خود را در جلو شعبه ی ٢ نفر خانمی که با ما بازداشت شده بودند همراه با ٢دقيقه 

رفقا ممنون يافتيم که با ديدن دوستانمان برای دلگرمی و پشتيبانی از ما آمده بودند بسيار خوش حال شديم که صميمانه از تمامی اين 

 ٣پس از جواب دادن به چند پرسش برای هر کدام از ما قرار وثيقه ی . وسپاسگزارم و دست يکايک آنان را به گرمی می فشارم

. ميليونی صادر شد که به همت يکی از دوستان که زحمت اين وثيقه را بر ما آسان نمود فعًال آزادشده ايم و منتظر دادگاهی بعدی هستيم

ن که مأمورين در پارکينگ دادگستری وسايلی را که در جيب هايمان بود را به ما پس دادند جلو پارکينگ ما را رها کردند و و بعد از اي

همين که به آن ها رسيديم سالم و احوال پرسی و روبوسی شروع شد و . چند قدمی که راه رفتيم رفقا را ديدم که همچنان منتظرمان بودند

ی چمن کاری شده ی انتهای خيابان ژاندامری و وقتی به آن جا رسيديم رفقای ديگر را ديدم که همه با دل سوار ماشين شديم تا فضا

نگرانی منتظر همه ی ما بودند و با تقديم شاخه های گل رز قرمز به پيشوازمان آمدند که از تمامی رفقايی که به پيشواز آمدند يا حتی 

  . عيادت کردند بسيا فراوان سپاس گزارمبعد از آن جويای احوالم بوده اند واز من

  :دوستانی که با من دستگير شده بودند عبارتند از

(  و خودم – فايق کيخسروی – بابک باجالنی –فرزند شب بو خليلی )  ساله ١٤( فرزام عبدی – شيوا سبحانی –) گلريز(شب بو خليلی 

  )منصور کريميان 

  . گر می ميفشارم و دست شما را به.ماز شما به خاطر امکان اين گفتگو متشکر هست

   

  "کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری" عضو . عمر مينائی هستم

  مراسم روز جهانی کارگر بيان و در ادامه صحبتهای دوستان، من می خواهم به صورت تحليلی در رابطه با

  .  بحث خود را تقسيم بندی و به خدمت شما تقديم کنم

  مهای اول ماه مه و پيشروی در آيندهمراس

  قبل از مراسم
 فعالين کارگری هر سال بايد به مسايل  .دارن است  مراسم اول ماه مه برای ما کارگران، ميدان يک روياروئی طبقاتی با سرمايه-١

طبعا . استهای طبقاتی و مهم برگزار کنندمهمی فکر کنند و موانع زيادی را از بين ببرند تا بتوانند مراسم ها را به خوبی و با پيامها و خو

فعالين کارگری مسائل مورد نظر . هر سال مراسم ها و تحرکات کارگری در دل شرايط سياسی، مبارزاتی و روحی خاصی پيش ميرود

 نوع مراسمی  از هميشه مصممتر هستند که اجازه برگزاری هيچ امسال ميدانستيم که مدافعين سرمايه. را در دل اوضاع بررسی ميکنند

را به " های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل" الخصوص اعضای آنها بسياری از فعالين کارگری و علی. را ندهند

هم اجازه ندادند مراسم بزرگ و  آنها حتی به ، خانه کارگر . طور مستقيم و يا غير مستقيم تهديد کردند تا در هيچ مراسمی شرکت نکنند

پس ما بايد فکر می کرديم که با .  باز برپا کنند ، چون ميدانستند که کارگران راديکال مثل سالهای گذشته در آن دخالت ميکننددر محيط



.  های خاص خود را دارد ميدانستيم که برگزاری مراسم هزينه.  کاری مراسم های بزرگ و حتی المقدور درون شهری بگيريم چه شيوه

برايمان آشکار بود که . پس می بايد با توجه به شرايط همه چيز را بر رسی کرد. ير معقول شايسته نيستی غ طبيعتآ پرداخت هزينه

درست است که نيروهای سرکوبگر آمادگی زيادی داشتند، اما ميدانستيم که در کنار وضعيت . برای تغيير تناسب قوا بايد مبارزه کرد

. ر عين حال ميدانستيم که شرکت کنندگان در مراسم ها نبايد محدود به فعالين باشندد. بحرانی دولت، روحيه اعتراضی کارگران باالست

کارگرانی که همراه فعالين در مراسم . ميدانستيم که عوامل سرکوب تالش خواهند کرد در حين برگزاری مراسم فعالين را دستگير کنند

   اتفاقا حدس ما درست بود و در مراسم شهر سنندج. نها را بگيرندها بايد اجازه نميدادند مامورين آ ها شرکت کردند و نيز خانواده

 تن از فعالين مورد نظر دولت، دستگير  ها اجازه ندادند چند اما کارگران و مخصوصا خانواده. مامورين حمله بردند تا فعالين را بگيرند

  .شوند

ی مراسم اول ماه مه، در  ی برگزار کننده کميته. تگی طبقاتی بودها، اتحاد و همبس  امسال يکی از مسايل مهم برای همه فعالين و تشکل-٢

ها تصميم  بايد مشترکا روی مراسم و برنامه. همه قبول داشتيم که بايد قطعنامه مشترک باشد. ی سنگينی به عهده داشت اين مورد وظيفه

کميته . اين دو ميبايست با هم جلو ميرفتند. م وحدتهم محتوا و خواستها مهم بود و ه. روی قطعنامه کار زيادی انجام گرفت. ميگرفتيم

در ضمن . بايست يک جائی کوتاه ميآمد تا اتحاد عمل حفظ شود هر طيفی می. برگزاری شامل نمايندگان گرايشها و باورهای مختلف بود

تيجه خاص خود رسيد، ضد باالخره به ن.  مبارزاتی آنها را منعکس ميکرد  بايد سطح توقع و آگاهی کارگران و روحيه قطعنامه

قطعنامه کم و کسری داشت، ولی . خواستهای مبرم را بيان ميکرد. ی انترناسيوناليستی کارگران را نشان ميداد داری بود، روحيه سرمايه

ران ی اکثريت کارگ مهم اين بود که قطعنامه نظرات ده تشکل کارگری را منعکس ميکرد که در بر گيرنده. کم و کسريها جدی نبودند

اما آنچه که براي آارگران و فعالين کارگری چه به لحاظ تجربي و چه به لحاظ سياسي حائز اهميت . فعال و متشکل در ايران هستند

مراسم اول ماه مه در سقز با وجود جو پليسي و حتي وجود عده . است، برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه در شهرستان سقز است

هايشان  ای در محل برگزاري مراسم، کارگران و فعالين کارگری مراسم روز جهاني خود را همگام با هم طبقهزيادي ازنيروهاي امنيتي 

چرا آه آارگران و فعالين کارگری متحد و . در سراسر دنيا به صورت باشکوهی برگزار کردند و هيچ قدرتي را توان مقابله با آن نبود

اي هاي خود  وان خود، در آنار هم با عزم راسخ به ميدان آمدند و يكبار ديگر به هم طبقهيكپارچه با درك طبقاتي و متكي بر نيرو و ت

  .داران و استثمارگران پيروز است پيغام دادند آه آارگر متحد و آگاه برمنافع طبقاتي در هر شرايطی در مبارزه عليه سرمايه

  بعد از مراسم
در واقع سطح مبارزاتی جنبش کارگری به جائی رسيده که مدافعين . ا تحمل کردند امسال مراسم مستقل داخل سالنها ر مدافعين سرمايه

  . سرمايه نمی توانستند آنرا در نظر نگيرند

های  آنها ديدند که نه زندان کار ساز است و نه تنبيه. مبارزات چند سال گذشته و برگزاری مراسم ، سالهای اخير اين را تحميل کرد 

. اما آنها به مراسم داخل پارک الله در تهران و داخل پارک اميريه در سنندج حمله بردند. پس تسليم شدند. قرون وسطائی شالق زدن

ئی که بايد گفت اينست که سرکوبگران خيلی با عصبانيت و  نکته.  هماهنگی راجع به آنها اطالعيه داده است گزارشها همه پخش، کميته

. اما ديدند اينطور نيست. دند که اقدامات و مانورهايشان کارگران پيشرو را ترسانده استگويا فکر کرده بو. با وحشيگری حمله کردند

حقوق کارگری و . حاصل دسترنجمان غارت شده. ايم شب و روز و سالها و ماهها کار کرده. از چه بترسيم. اند ديدند کارگران نترسيده

ما .  روز جهانی خود را به شکلی که خودمان دلمان ميخواهد برگزار کنيمما حق داريم مراسم. ايم ما صاحب جامعه. انسانيمان سلب شده

خوب نظم را شما بهم . وقتی مراسم ميگيريم، ميگويند نظم بهم خورده. حق داريم روز جهانی خود را در داخل شهرها برگزار کنيم

از مالياتهای ما به اينها . ايت نظم ، مراسم ميگيريمما و اين مردم در نه. شهرها مال ما و مردمی هستند که پشتيبان ما هستند. ميزيند

آنها را طوری . های ما حمله ميکنند اما آنها به جای حفظ نظم ، به ما و دوستان ما، به بچه. حقوق ميدهند که از مراسمها حفاظت کنند

  .ددر حاليکه آنها بايد خدمتگزار مردم و کارگران باشن. اند که عليه مردم باشند تربيت کرده

  : دستآوردها



ايی جايگاه  ابتدا اشاره کنم که امسال با توجه به شرايط خاص منطقه و وضعيت حاميان سرمايه در ايران، هرحرآت منسجم و اعتراضي

  .خاص خود را داراست

ود مزد بگيران به طور عام و طبقه آارگر به صورت خاص ناچارند هرروزه بر اعتراضات خود و اتحاد و همبستگي طبقاتی خ

اند آه مبارزه منفرد يا شكست مي خورد و يا دست آورد آنچناني در پي نخواهد  بيفزايند چون در طول چند سال اخير عمال دريافته

 نفر از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه را ١٥٠بنابراين هرچند حرآت امسال را نمي توان بدون نقص برشمرد و بيش از . داشت

های زياد از آنها ميگيرند  وثيقه. ی جنائی ميکنند دوستان ما را صاحب پرونده. ند، اين البته ضرری بزرگ استدستگير و بازداشت کرد

. شجاعت آنها را ستايش ميکنند. کارگران آنها را بيشتر ميشناسند. اما در عين حال موجب زياد شدن شهرت آنها ميشوند. تا آزادشان کنند

مراسم اول ماه مه نشان داد که جنبش . های ارزشمند جنبش کارگری ميشوند آنها سرمايه.  زياد ميشوداحترام و اعتمادشان نسبت به آنها

اين به جنبشهای، جوانان و زنان و جنبش های مدنی و مبارزاتی . کارگری تنها جنبشی است که در ميدان است و دارد پيشروی ميکند

  . اعتماد به نفس ميدهد

برجسته ترين گام اول مه امسال، اتحاد فعاالن آارگري و آارگران .  مثبت براي رسيدن به هرخواستي استاتحاد در مبارزه ، اولين گام

های متفاوت، ضرورتا دريافتند آه مبارزه براي تغير جامعه احتياج به اتحاد وهمبستگي دارد و اين  معترض است که عليرغم ديدگاه

  .ست در روند رو به رشد مبارزه طبقاتي آارگراناتحاد عليرغم هرضعفي آه داشته باشد گامي مثبت ا

از ديگر سو، اين اتحاد و همبستگي در توازن نيرو به سود طبقه ي آارگرمثبت بوده آه نشانه هاي آن را ميتوان در برخورد و احضار 

فعين سرمايه داري را فعاالن آارگري به طور عام و اعضای آميته هماهنگي به طور خاص ارزيابي آرد آه اين فعاالن چگونه مدا

ی توانمان پيشروی را ادامه  ما مصمم هستيم که با اتحاد و همبستگی طبقاتی و به اندازه. درمقابل عزم راسخ خود به تسليم واداشتند

تگير  و همچنين آزادی دس بکوشيم خواستهای بيان شده در قطعنامه. دهيم؛ تشکلهای جديدی ايجاد کنيم؛ تشکلهای موجود را تقويت کنيم

  .شدگان اول ماه مه و کارگران زندانی را تحميل کنيم

درآخر من هم به نوبه خود از شما دوست گرامی ، بهزاد ، تشکر کرده و برای تمامی کارگران و فعالين کارگری آرزوی موفقيت را 

  . دارم

 ____________  

     ايران-کاوه اردالن، فعال کارگری 

  ! هيچ به نفع جنبش کارگری ؟-چند 

  ٨٨نوشته ای درباره ی مراسم اول ماه مه سال 
درپاسخ به سواالتی که حول و حوش برگزاری مراسم روز جهانی کارگر امسال در تهران شده است، درست تر ديدم که برای : اشاره

اميد که قدم . ردازميک بررسی نسبتًا دقيق تر، به شکل و ترتيبی که در متن ذيل آمده است به بررسی جنبه های مختلف اين اتفاق بپ
  .مؤثری باشد

  مراسم های مختلف اول ماه مه امسال؛ تفاوت ها و اشتراکات 
يکی از نکات .  گزارش ها و مطالب مختلفی نگاشته شده است٨٨در سال   – روز جهانی کارگر –درباره ی مراسم های اول ماه مه 

ی سراسری بود که توسط تشکل های مستقل جنبش کارگری ايران مشترک مراسم های برگزارشده در شهرهای مختلف ايران، قطعنامه 

درشهرهای مختلف متناسب با امکانات، توازن قوا و پيشينه ی برگزاری مراسم درسال های پيش، مراسم هايی با شکل . اعالم شده بود

کثر گروه های کارگری درشهرهای  مشترک بود، اين است که ا درهمه ی آنها نکته اساسی و مهم ديگری که . های مختلفی برگزارشد

  .مختلف در مراسم امسال، درفرم و محتوای مراسم نسبت به سال قبل خود پيشروی داشته اند

قدرت کارگران دراجرای مراسم و درجه ی عقب نشينی حاکميت در جاهای مختلف متفاوت بوده است، اما  واقعيتی ديگراين است که 

گر به طور کلی نمی تواند قياس درستی باشد ولی می تواند به عنوان تبادل تجربه مورد دقت مقايسه توان کارگران هرشهربا شهردي

به عنوان مثال اگر به برگزاری مراسم امسال درسقزو عقب نشينی قابل توجه حاکميت و پيشروی کارگران . کارگران قرارگيرد



 اين امکان در تهران يا جای ديگری می توانست به وجود آيد؟ سقزنظری بيفکنيم آن را يک موفقيت بزرگ خواهيم يافت؛ اما آيا لزومًا

 انجام شده است، نشان می دهد چگونه  دراين مورد مصاحبه ای که با محمود صالحی در مورد تاريخچه ی برگزاری مراسم اول ماه مه

  .ز سرگذرانده اندکارگران سقزبرای رسيدن به موقعيتی که حاال دارند، هزينه ها و تجربه های قابل ذکری را ا

سطح حرکت . درواقع موقعيتی که اکنون ايجاد شده، نسبت مستقيمی با زمينه ی پيشين و حاصل پراتيک مشخص آنان در گذشته است 

مشخصِ  حرکت های پيشين آنان است و مقايسه صرفِ  حاالیِ  يک جا با جای ديگر، ازنظردورداشتن ديروزِ   در هرجا نتيجه ی 

ِ  کارگران ديگرمی تواند  به هرحال اما برای ما کارگران کنکاش درامروز و گذشته و سطح راديکاليسم.  از آنان استپراتيک هر کدام

  . درس آموز و مثمرثمرباشد

و نيزالزم به اشاره است که اين نوشتاربيش ازهرچيزمتکی .  مقاله قصد برتمرکزبرمراسم اول ماه مه درتهران است-دراين گزارش

 سال – روز جهانی کارگر–ينی و نيزاستناد به اطالعيه ها و متون منتشرشده توسط کميته ی برگزاری مراسم اول ماه مه برمشاهدات ع

  . است٨٨

اين سوال که ويژگی های گوناگون مراسم روز جهانی کارگر امسال در تهران چه بود ، الزم می دانم اشاره ای کوتاه  پيش ازورود به 

 داشته باشم و سپس به مراسم امسال – درکليت آن – های مختلفی از اهميت برگزاری مراسم روزجهانی کارگربه لزوم و چرايی و جنبه

  . درتهران خواهم پرداخت

  چرا مراسم روزجهانی کارگربرای ما کارگران يکی از بايد هاست؟
ت پرده ی مناسبات سرمايه داری نشوند و هميشه قصد نظام سرمايه و استثمار اين بود ه است که کارگران هرگزمتوجه وجه اشتراک پش

 فيزيکی و همه قشرها و اليه های -کارگران فکری.  تبليغاتی خود را با تمام قوا بسيج ميکنند-عقيدتی-برای اين هدف ، دستگاه فکری

رحاليکه خود  معنوی جامعه ؛ د-مختلف طبقه کارگرهمگی دريک چيزمشترک هستند و آن عبارتست از توليد تمام ثروت های مادی 

البته به او فقط تا اندازی بهره ميدهند که با آن زنده بماند تا باز در خدمت ايجاد سود برای کارفرمايان و سرمايه . ازآن بهره ای ندارند

درک مشترک ازاين واقعيت عظيم ،يک آگاهی اساسی است که می تواند نظام سرمايه داری و .  باشند– دولتی و خصوصی –داران 

اجتماع همگانی اليه های گونا .  امنيتی و نظامی حامی آن را در معرض تهديد قراردهد-ها و دستگاه های سرکوب گرقضايیدولت 

گون اما هم سرنوشت و هم ماهيتِ  طبقه کارگر دريک روز و نه تنها دريک کشوربلکه در سطح جهان، درروز جهانی کارگر تأکيد 

مگانی کارگران دراين روز عالوه بر امکان طرح مطالبات جاری، اين امکان را می دهد تا چه اينکه اجتماع ه. برهمين واقعيت است

يک ضرورت اساسی ديگر را حتی اگر در يک برنامه ی يک روزه باشد را مطرح نمايند و آن هم عبارتست از اينکه کارگران به 

گرد هم آمدنی که درشکل کامل . ام سرمايه داری ندارندجزاتحاد و دورهم گرد آمدن ابزار ديگری برای قدم به قدم عقب نشاندن نظ

 خدماتی بايد منجربه ايجاد تشکل های مستقل کارگری و سپس پيوستن قدرت اتحاد اين – توليدی -ترآن، بايد و لزومًا درهرواحد صنفی

 مطالبات روزمره دراين ازطرفی عالوه بر طرح.  شود تشکل ها برای ايجاد سامانه ی سراسری کارگری محلی، کشوری و جهانی

مراسم ها و عالوه بر به نمايش گذاشتن جنبه ای از اتحاد و همبستگی و گردهمايی کارگری، مراسم روزجهانی کارگر ياد آور واقعيت 

. بزرگ ديگری نيزهست؛ واقعيتی که تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران و رويارويی اين طبقه با نظام سرمايه داری را ياد آورمی شود

جان باختگان بسياری ازميان کارگران عالوه برپيش بردن مطالبات اساسی کارگران، درمراحل مختلف تاريخی دستاوردها و حقوق 

  .  اقتصادی بسياری را برای تماميت جامعه انسانی به ارمغان آورده اند- سياسی-اجتماعی 

اصل مبارزات طبقه کارگرکه برای اين دستاوردهای بسياری ازحقوق دموکراتيک امروزه ی موجود در جهان، چيزی نيست جز ح

اگرچه تکميل روند دستيابی به اليه های واقعی وعميق دموکراسی نيزهمواره مد . بشری، ازجان و مال و خون خود هزينه کرده است

تيازهايی نيست که اما به هرحال حتی دموکراسی های نيم بند و ظاهری موجود هم، چيزی جزام. نظرپيشروان طبقه کارگربوده است

  . سرمايه داری درعقب نشينی های خود به کارگران داده است

ازاين رو اهميت برگزاری مراسم در اين روز درسطح جهان فقط به هدف . روزجهانی کارگر، ياد آور و تأييد همه ی اين مضامين است

درست ازهمين .  مبارزه طبقاتی کارگران استدورهم جمع شدن يا صرفًا جشن گرفتن نيست و حاوی بسياری از مفاهيم و کدهای



 پليسی دولت ها، همواره و درجهت حفظ موقعيت سرمايه داران، اقدام به سرکوب اجتماعات -روست که دستگاه های سرکوب قضايی 

  . مربوط به اين روزکرده اند

  اتحاد عمل و اين بار خيابان و شهر به جای دشت و کوه
جه ی سنگ بنای با ارزشی که کارگران درسال های قبل در تهران گذاشته بودند، مراسم روزجهانی همگان به ياد دارند که درنتي

زحمت های بی دريغ کارگران . ادامه يافت) در جاده ی چالوس ( کارگرازمحافل خانوادگی به شکلی علنی و سال ها بعد دردشت خور

و يا ابتکارتشکلهای جنبش کارگری . نيکی ازآن ياد خواهد شد کارگری به  برای اين مراسم قابل تقديراست که درتاريخ جنبش

 و تحميل شعارها و مطالبات واقعی کارگران به جای مطالبات دست کاری شده و ٨٦درحضورفعاالنه درمراسم خانه کارگر در سال 

 قراربر اين شد که مراسم ٨٧درسال . ارائه شده توسط خانه کارگروابسته به حکومت يکی ديگر ازاقدامات ارزشمند کارگران بود

برگزارشود که نيروهای امنيتی ازورود کارگران به پارک جلوگيری کردند و کارگران )  کرج-واقع در اتوبان تهران( درپارک چيتگر

  .درپارک جهان نمای کرج مراسم را برگزارکردند

درسطحی علنی و درميان مردم و درشهررا تثبيت    اما حکايتی ديگربود ، از آن دست که برای هميشه برگزاری مراسم٨٨مراسم سال 

هم پایِ  گسترده تر شدن سطح اعتراضات کارگری و درست ازنتيجه ی پراتيک مبارزاتی کارگران، اين بارتحليل تشکل های . کرد

ارکارگران مستقل جنبش کارگری نيزبه نقطه ای غيرقابل اغماض رسيد؛ مراسم امسال بايد به جای کوه و دشت در وسط شهرو درکن

کارگران دريافتند که اختالفات نظری نبايد باعث شود که برسراشتراکات ! مردم و رو درروی حاکميت برگزارشود بيشتری ، در ميان 

دستاوردی که نمی . اين يکی از دستاورد های ارزشمند ، درسال های اخيردرجنبش کارگری ايران بوده است. در مطالبات، متحد نشوند

 تئوری بيرون آيد، بلکه بر تجربه ی عملی کارگران و مشاهده کردن نتايج زيان – البته درست – و صرفًا ازفرمول های توانست لزومًا

  . باری باالخره پس از چند دهه، اتفاقی که بايد می افتاد، افتاد. بارجدا کاری دراين سالها اتکا داشت

اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيأت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش، سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای کارگران هفت تپه، 

شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل 

دور ازاختالفاتی که حقيقتًا برسرمسائل های کارگری، جمعی ازفعالين کارگری، شورای زنان و کانون مدافعان حقوق کارگر، به 

مطالبات و خواسته هايی که . گرد هم آمدند" ٨٨کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر" متفاوت دارند، درظرف اتحاد عملی به نام 

مشترک برای شرکت و فراخوان . ازنظرآنان مسائل اصلی و امروزينِ کارگران ايران بود، درقالب قطعنامه ی کارگران ايران منتشرشد

  .  درتهران و درپارک الله را صادرکردند– ازجمله–در مراسم، تحت نام کميته برگزاری 

 تا همينجا بزرگترين دستاورد برای جنبش کارگری حاصل شده – اول ماه مه – ٨٨ ارديبهشت ١١تا پيش ازلحظه اتفاقات روزجمعه 

 در ديدگاه ها و - نه فقط تاکتيکی بلکه استراتژيک–ی با وجود اختالفات اساسی درک همه ی اين تشکل ها به لزوم اتحاد عمل، حت. بود

 تنها ابزارِ  رودررويی با –اين نکته خود به تنهايی نويد آن است که تجربه تاريخی طبقه کارگربرای اتحاد . عملکرد های اين تشکل ها

  . انه تجربه ی عملی و پراتيک حاصل شده است امروز درجنبش کارگری ايران، آن هم به واسطه پشتو–سرمايه داری 

ازچندين روزپيش از مراسم، تعداد . حاکميت ، گيج و وحشتزده ازبيانيه ی مشترک اين گروه ها اقدام به ارعاب و پيگرد کارگران کرد

 پليسی به -گاه های امنيتیزيادی ازکارگران و فعاالن احضارشدند، تهديد تلفنی شدند، تعقيب شدند و جو ارعاب با تمام قوا توسط دست

بلکه نتيجه ای بود که اکثرتشکل های . اين بار اتحاد عمل ، خواست چند فعال کارگری نبود. تصورحاکميت اشتباه بود. اجرا گذاشته شد

ِ  اين اتحاد همانطورکه مراسم باالخره انجام شد، نکته جالب و شايد حاشيه ای اما بسيار مهم. مستقل جنبش کارگری بر آن اصرارداشتند

عمل آنطور که از کارگران فعال شنيده شده است اين بود که بسياری از نکات تاريک و گاه برخی سوء تفاهم های ميان کارگران فعال 

  . و حتی پس از سرکوب مراسم، بيشترازروزهای قبل ازمراسم، کارگران به هم نزديک شدند. برطرف شد در نتيجه ی اين اتحاد عمل 

ی ازاين اتحاد عمل بسيارعصبانی بود و نحوه ی سرکوب مراسم به خوبی نشان دهنده اين عصبانيت و اهميت اتحاد ايجاد سرمايه دار

 نفرپس ازضرب و شتم دستگيرشدند ١٥٠شرح نحوه ی سرکوب مراسم و يورشی که به شرکت کنندگان شد، و اينکه بيش از. شده است

  دستگيرشده را کميته برگزاری دراطالعيه های شماره يک و دو خود منتشر کرده است و و يا برخوردهای تهديد آميزبا خانواده های 



  .دراينجا نيازی به تکرارآن نيست

  :اول ماه مه امسال ، نقطه تالقی و همبستگی جنبش های اجتماعی
.  واقعيتی چشمگير وجود داشتنه تنها درميان دستگيرشدگان درمحل مراسم، بلکه درميان شرکت کنندگان درميدان آب نمای پارک الله

که در بندی از (، فعاالن جنبش زنان ) که در قطعنامه به نام کارگران فکری مورد حمايت قرارگرفته بودند( تعداد زيادی ازمعلمان 

 در بند که(، فعاالن دانشجويی و بازنشستگان ) سياسی برابر با مردان برای آنان خواسته شده بود-اقتصادی-قطعنامه حقوق اجتماعی

  .، جوانان و فعالين جنبش لغو کارکودک حضورداشتند)هايی از قطعنامه ی کارگران از انها پشتيبانی شده بود

لغو کارکودک و  ازمدت ها پيش شنيده می شد که گفتگو و نقد و نظربين فعالين کارگری و فعالين جنبش زنان، معلمان ،فعاالن  

دست کم بخشی از فعالين اين جنبش ها ختم  رفين درگيرِ  بحث نهايتًا به لزوم همبستگی بين تالش های ط. دانشجويی درحال انجام است

مطالبات تاريخی طبقه کارگروافق ديد جنبش کارگری، تصويری مستدل ازاين واقعيت است که دليل تمام استثمارو ستمی که . شد

  .دارد که جنبش کارگری برای محوآن مبارزه می کنندبرزنان، کودکان و ديگراقشارجامعه می شود، ريشه درهمان مناسباتی 

ادعا نمی کنم که همه ی طيف های مختلف اين جنبش های اجتماعی دقيقًا به اين نکته رسيدند و به همان دليل درمراسم روزجهانی  

که نهايتًا باعث شد تمام کارگرحاضرشدند ولی دست کم بحث و گفتگوهای طوالنی که ازسال ها پيش آغازشده را عامل مؤثری می دانم 

. اين جنبش ها بتوانند حداقل ،پاره ای از مطالبات خود را در قطعنامه ی کارگران بيابند و نهايتًا درمراسم روزجهانی کارگرحاضرشوند

  .و حضور آنان در مراسم چشمگير تر. تعداد دستگيرشدگان ازجنبش زنان، دانشجويان و لغو کارکودک بسيارقابل توجه بود

  .  بود٨٨سال  ازنمودهای مراسم روزجهانی کارگرهای اجتماعی ايران يکی، بين جنبش-هرچند نه حداکثری ين اتحاد برسرمشترکاتی ا 

  :ايستادگی زندانيان و خانواده ها
پس ازآنکه نيروهای سرکوب ، عصبانی و شتابزده به قصد متالشی کردن فوری اجتماع حاضردر پارک اقدام به ضرب و شتم و 

زداشت هرآنکسی که دم دستشان بود کردند، و پس از آنکه تمام خودروهای درنظرگرفته شده برای انتقال دستگيرشدگان پرشد و پس با

ازآنکه تحرک زيادی درميان حاضران درمحل مراسم اتفاق افتاد، دستگيرشدگان را به کالنتری ها منتقل کردند و بازجويی های اوليه 

،مردان را ازکالنتری و پليس امنيت ميدان ُحر و زنان را ازپليس خيابان وزرا و نهايتًا همگی را به بند انجام شد، قرارها صادرشد 

  . زندان اوين منتقل کردند٢٤٠

يکی از آزاد شدگان نقل کرده است که در شب اول در کالنتری انقالب بين نيروهای اطالعات و نيروی انتظامی درگيری لفظی و بعد 

گفته شده که نيروی انتظامی . و ضمن دريده شدن لباس های طرفين برخی در اثر کتک کاری خونين شده اند. ه استفيزيکی ايجاد شد

بر سر نحوه ی سرکوب و تعداد دستگيری ها و اينکه چرا بايد دستگير شدگان در محل نيروی انتظامی نگهداری شوند با اطالعات 

  .اختالفاتی داشته است

ز زندان با خانواده ها گرفته می شد و بر اساس گزارش هايی که آزاد شدگان از اتفاقات زندان ارائه کرده اند ، به قرار تماس هايی که ا

جوان تر ها که برخی انتظارداشتند مستأصل ،متعجب يا مرعوب . روحيه ی باالی دستگيرشدگان درتمامی اين مراحل مثال زدنی است

بزرگترها و يا آنانی که قبًال نيزطعم بند و . خواندن آوازهای دسته جمعی و شورانگيزکردندشده باشند درکالنتری و درزندان اقدام به 

برخی . حبس و سرکوب دستگاه های ضد کارگری را ديده بودند درزندان، فضای حبس را تبديل به حلقه های بحث و تبادل نظرکردند

کسانی ازفعالين زنان، ! نند و چه خوب که همديگر را يافته اندبا برخی ديگر قرارگذاشتند که پس ازآزادی با هم فعاليت مشترک ک

 ازهم قول گرفتند که پس از آزادی ترتيب جلسات مشترک و مصاحبه ای دسته جمعی و – و برعکس –ازفعالين کارگری و دانشجويی 

  . انتشارآن را بدهند

اعت ها بازجويی و فشارانجام گرفت، بسياری که طی س  – ٢٠٩ بند – دربند اطالعات زندان اوين دربازجويی های تکميلی

ازدستگيرشدگان دربرابرانبوهی ازفشارها و سؤال ها قرار گرفتند تا معلوم شود چه کسی يا چه کسانی ترتيب دهنده مراسم بودند، حال 

نست باعث توقف  نفرنمی توا١٥٠آنکه انگيزه ی اين اتحاد عمل و مراسم جايی درست درميان کارگران و مردم بود و دستگيری 

  .خواسته چندين ميليون انسان شود



يکی از نکات غرور آفرين اين بود که از طريق آزاد شدگان روزهای اول و يا تماس های تلفنی اين خبر به بيرون رسيد که زنان 

اری برای آزاد شدن نداريم زندانی دسته جمعی اعالم کرده اند ما قرار وثيقه های پنجاه تا صد ميليونی را نخواهيم پذيرفت و هيچ اصر

  .مگر اينکه بی قيد و شرط ما را آزاد کنيد

پس از آن مردان نيز همين تصميم را گرفتند و خانواده ها نيز روحيه گرفتند و در نهايت ايستادگی زندانيان و خانواده هايشان باعث شد 

  .قرارهای وثيقه به قرار کفالت تبديل شد

ير شده آغاز شد و تا جايی که از شهر های ديگر شنيده شده اين حرکتِ  زنان و مردان در اوين مورد اين بدعتی بود که از زنان دستگ

  .توجه ديگر فعالين سراسر کشور قرار گرفته است

خانواده ها با .  نفر، نخست ازمنظرحاضرين عادی درمحل و سپس ازبعد رسانه ای به ضد خواسته ی حاکميت بدل شد١٥٠دستگيری 

 –ه خود در مقابل دادگاه انقالب واقدامات اعتراضی ديگر اين فضا را شکستند که کسانی که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی تجمع هرروز

دستگيرشده اند، اتفاقًا هيچ جرمی مرتکب نشده اند و با غرور و کامًال معترضانه برای ...  برهم زدن نظم عمومی و -تجمع غيرقانونی 

اين از طرفی بدين مفهوم است که اگرزمانی زدن هر کدام از اتهامات و انگ های فوق الذکر باعث . اد کردندآزادی دستگيرشدگان فري

  ازاتهام. خاموشی ديگراعضای خانواده و احتماًال ترس يا خجالت ازبيان اين اتهام می شد، اين بار خانواده ها لب به اعتراض گشودند

دند که عزيزان ما مجرم نيستند و ما برای اين انگ ها ارزشی قائل نيستيم و آنانی که عزيزان ما بستگان خود سخن گفتند و اين پيام را دا

  . را دربند کرده اند، مجرمند

  .در روزهای اول با تهديد به دستگيری و تهديد به گاز اشک آور با خانواده ها برخورد می شد

 خواهيم رسيد و افرادی از خانواده ها سينه سپر کرده در مقابل دوربين می گفته ميشد از شما عکس و فيلم ميگيريم و بعدًا به حسابتان

  !عکسم خراب نشود . بفرما عکس بگير ولی خوب بگير: ايستادند و می گفتند 

توانستند در روزهای بعد ديگر با اين جمع کاری نمی . اما آنها باز بر می گشتند.خانواده ها را از جلوی دادگاه انقالب پراکنده می کردند 

  .جايی که حتی توقف چند ثانيه ای روی آن به اصطالح اکيدًا ممنوع بود. داشته باشند وبسياری از آنان روی پله ی دادگاه می نشستند

هر چه : يکی از خانواده ها شنيده بود که کسی از مقامات دادگاه حين مکالمه ی تلفنی با عصبانيت به نفر آنسوی خط هشدار می داده که 

  !تر تکليف پرونده های پارک الله را مشخص کنيد ،خانواده هايشان برای ما آبرو نگذاشته اند زود

 نفردستگيرشده به جزآنان که سابقه ی سرکوب و آزارو زندان توسط حاکميت را داشتند، همگی درکنار هم چهره ی واقعی تری ١٥٠

خرده توهمی نسبت به ماهيت نظام وجود داشت اکنون اين ماهيت برايشان و برای بسياری ازآنان چنانچه . ازنظام سرمايه داری را ديدند

  .روشن شده است

 نفر دراثراين تجربه ی سرکوب و دستگيری و زندان و بازجويی و محاکمه و به عبارتی اين دوره ی کارآموزی آگاهی ١٥٠ازآن  

 تنها برگزاری مراسم مشترک توسط تشکل ها ی مختلف ، ازهمين رو نه. طبقاتی بيش ازچند ده نفرفعال با انگيزه ساخته خواهد شد

بلکه دستگيری ها نيز خود منجربه قدمی رو به جلو شد برای جنبش های اجتماعی ايران و درواقع سرکوب حاکميت که به قصد ايجاد 

   . رعب و وحشت و به عقب راندن فعالين بود، نتيجه ی عکس داد

   سطح بين الملل–خارج از کشور 
دربعد فراکشوری ،همين امر .  سرکوب تبديل به پيامی برای خارج کشور شد  عمل در داخل کشور با وجود جو رعب و وحشتاتحاد 

باعث ايجاد تحرکاتی درفعالين خارج ازکشورشد و تا جايی که گزارش های آن ديده شده، به نحوی، اشکالی ازاتحاد عمل و اعتراضات 

  . فاق افتاده استو تجمعات قابل و مهمی توسط آنان ات

در باره ی چند و چون برنامه ها و تحرکات در خارج کشور، بيگمان گزارش های سودمند و نقد و نظرهای مختلف خواهد توانست قدم 

  .موثری باشد

  موخره 
   نفرازدستگيرشدگان درحبس هستند و تالش های کارگران و تشکل های٣٠امروز که اين مطلب نگاشته می شود هنوز درحدود 



   کارگری درايران و جهان و نهاد های جهانی کارگری و حقوق بشری همچنان برای 

از منظر .امسال سنگ محکم ديگری برسنگ بناهای از پيش نهاد شده توسط جنبش کارگری گذاشته شد. آزادی اين عزيزان ادامه دارد

. لين مجال بررسی را به اين جنبه ها اختصاص دادمنگارنده نکات مثبت حرکت امسال کارگران آنچنان درخشان و برجسته بود که او

منتظر می مانيم تا در اولين فرصت شاهد اين باشيم که تشکل های شکل دهنده ی کميته برگزاری دست به نقد نکات مثبت و نيز کم و 

ين است که اين مراسم و اما چيزی که واضح است ا. اين حرکت بايد ازهرمنظرمورد نقد قراربگيرد. کاستی های مراسم امسال بزنند

اميد دارم که تشکل های مستقل جنبش کارگری با حفظ اتحاد . تجمع علنی و چند هزارنفری کارگران ايران ديگربه کوه بازنخواهد گشت

نيزاين نکته قابل .  قدمهای محکم و با ارزش تری بردارند٨٩عملی که دربين خود به وجود آورده اند برای برگزاری مراسم سال 

ريک است که اين اتحاد عمل توانسته است باعث ايجاد بحث و نقد و همکاری در مسيرايجاد تشکل های مستقل کارگری و نيزتقويت تب

  . تشکل های موجود شود

نقل شده که پيش ازآنکه همه دستگيرشدگان را به زندان اوين ببرند، درمحل کالنتری يکی ازکارگران با توجه به اتحاد بين تشکل ها، 

عنامه مشترک کارگران ايران ،جمع شدن جمعيت چند هزارنفری به جای دشت درپارک الله ،استيصال و درماندگی حاکميت و نهايتًا قط

  ! هيچ به نفع ما–تا اينجا که پنج : روحيه بسيارباالی دستگيرشدگان گفته است که 

خانواده ها خوش . ا بازهم يک پيشروی ديگررا رقم زدندحاال چند هفته ازآن اتفاق می گذرد، دستگيرشدگان دراوين و دربازجويی ه

درخشيدند، درسطح جهانی تحرکات خوبی انجام گرفت وباالخره، کميته ی برگزاری کماکان برای آزادی فعالين فعاليت می کند وهرچند 

  چه می گفت ؟  شروی ها ی جديد ، آن کارگرزندانی با وجود انجام اين پي. روز گزارش يا اطالعيه ای از اقداما ت خود ارائه می کند

  ؟ ! هيچ به نفع جنبش کارگری - چند  حاال

   

  ٨٨خرداد ٤  –   ايران-، فعال کارگری اردالن کاوه                                              
 ___________________ 

   

  فردين نگهدار   
  ر و سرمايه تجربه های گرانقدری به دنبال  برای هر دو اردوی کا١٣٨٨بزرگداشت روز جهانی کارگر   

  حاميان رنگارنگ اردوی سرمايه در يافتند که به رغم اعمال هرگونه مانع از قبيل ارعاب ،. داشت  

  کارگران و فعاالن کارگری راههای پرسنگالخ دفاع از آزادی ها و منافع طبقاتی شان را ...  بازداشت و  

  آشکاری از سازمانيافتگی و رويکرد جديد اتحاد طبقاتی فعاالن کارگری و می پيمايند و برای آنان پيام   

                                             .دوری از تفرق و گروه گرايی های خرد و بی مايه است  

افل و شهرهای مختلف ، اما در اردوی کار آن گونه که در اخبار و گزارش ها آمده بود ، تنوع شيوه های برگزاری مراسم ها در مح

  . مراسم هايی بسياری برگزار می شوند که هيچ انعکاس خبری نداشتند گرچه .بيانگر ارتقا و رشد کمی و کيفی برگزاری اين روز بود 

فراخوان مشترک چند تشکل و کميته کارگری مستقل در تهران برای برگزاری مراسم غيردولتی و مستقل اول ماه مه در پارک الله 

ان و صدور قطعنامه مشترک ، تبلور ارجحيت منافع طبقاتی و ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی طبقاتی ، و نيز ، سرآغاز تالشی تهر

  .اندک برای زدودن بيماری سکتاريسم و فرقه گرايی بود

وه ممکن سرکوب و بيش در اين روز نه تنها کارگران و خانواده های کارگری حاضر در پارک الله به شديدترين و بيرحمانه ترين شي

 نفر دستگير شدند ، بلکه کارگران سنديکای فلزکار و مکانيک که قصد برگزاری مراسم در محل تعاونی سنديکا داشتند نيز ، ١٥٠از 

 که آزادی ايجاد تشکل ها و برگزاری مراسم های کارگری   بار ديگر نشان داد از خطر دستگيری بی امان نماندند ،اين وضعيت

  .جش وجود حداقل آزادی ها و حقوق دمکراتيک در جامعه می باشدشاخص سن

  هنوز بيش از نيمی از بازداشتی ها در زندان به سر می برند و بيم آن می رود که با پرونده سازی آنان را ماه ها و سال ها در فشار و 



رو به کارگران هر سياستی را که موجب شکاف ميان اما فعاالن کارگری بايد نقشه مند و با برنامه مشخص ، و . آزار روانی نگه دارند

  .کارگران و فعاالن شود را خنثی کنند

همت و آگاهی طبقاتی کارگران فرش غرب بافت و ديگر فعاالن کارگری در کرمانشاه و برگزاری مراسم در مقابل استانداری و باغ 

  .ده ها کارگاه و کارخانه آن شهر بودفردوس آن شهر نيز صدای رسای کارگران چينی کرد ، نازگل ، کشمير و 

در سقز اما ، تحميل برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه امسال ثمره ی سال ها مقاومت و رزمندگی کارگران و فعاالن کارگری آن شهر 

که نشان از ويژگی مراسم امسال آن شهر حضور مردم و کارگران سقزی و دخالتگری بيشتر خود آنان در برگزاری مراسم بود ، .بود

    .حسن تدبير فعاالن کارگری شناخته شده ی آن شهر بود

مراسم امسال شهر سنندج نيز به رسم سال های پيشين از سوی نيروهای امنيتی و انتظامی به خشونت کشيده شد و کارگران و خانواده 

کارگران و فعاالن کارگری . ر بازداشت کردند  نف١١ ،   نفر قبل از مراسم٥های آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با احتساب 

سنندجی به دفعات به اثبات رسانده اند که در هر شرايط و با هرگونه فشار و ارعابی می توانند روز جهانی کارگر را برپا کنند و 

در . بقاتی می باشدحضور نسل جوان در مبارزات و مراسم های کارگری گويای زنده بودن روحيه عدالتخواهی و رفع تبعيض و ستم ط

کارگران کارخانه ها و فعاالن کارگری متشکل در کميته ها و تشکل  "   سنندج٢٠٠٩کميته برگزاری اول ماه مه " نشست های مختلف 

های کارگری با هدف شرکت گسترده کارگران و خانواده ها تصميم به برگزاری مراسم در پارک اميريه گرفتند ، آنان می خواستند 

  . ا به بحث و بررسی وضعيت خودشان در فضای آرام و بی تنش بگذرانندساعاتی ر

اما ويژگی خاص مراسم امسال سنندج ، غلبه يافتن رويکرد پرهيز از برگزاری مراسم های آکسيونی و هيجانی در جلسات متعدد کميته 

ارگری بايد با ارزشمند دانستن اين دستآورد و برگزاری بود ، گرچه سرمايه اين فرصت و فضای آرام رااز آنان گرفت ، اما فعاالن ک

ويژگی مراسم امسال ، و با طرحريزی آگاهانه و استفاده از پتانسيل حضور کارگران و خانواده هايشان در مبارزات کارگری ، زمينه 

  .های عملی تشکل يابی کارگران سنندجی در تشکل های خود را عملياتی کنند

 غير  کارگران سنندجی اولويت دادن منافع طبقاتی بر گروه گرايی و پرهيز از برخوردها و رفتارهایالزمه ايجاد تشکل های کارگری 

سياسی و خام است ، تجربه سال های اخير بيانگر اين است که هرگونه گروه گرايی و رفتارهای تخريبی موجب دوری کارگران از 

نتيجه نهايی هر گونه برخورد های فرقه گرايانه و تخريب کارگران . دفعاالن کارگری و گسترش يأس و نااميدی در ميان آنان می شو

    .آگاه و دلسوز به نفع سرمايه و حاميان آنان پايان می يابد

همانطور که شما عزيزان آگاهيد مبارزه .  از شما عزيزانی که در اين گفتگوی صميمانه شرکت کرده ايد، بسيار سپاس گزارم.سهرابی

 و پيشروان کارگری بر آنند تا با تقويت راديکاليسم  در اين مبارزه، کارگران. مبارزه ی کار و سرمايه. ينی استطبقاتی يک مبارزه ع

بی شک در عرصه مبارزه طبقاتی . راستای پيشروی اين جنبش با توجه به توازن قوای طبقاتی بر دارند  جنبش کارگری، گامی در 

شرايط کنونی حضور هر چه بيشتر کارگران، دخالتگری طبقه کارگر و اتحاد عمل تشکل در . فراز و نشيب های فراوانی و جود دارد

گامی که در .  در ايران را ميتوان يک گام کوچک رو به جلو ديد٢٠٠٩برگزاری اول ماه مه . ها و فعالين می تواتند گامی به پيش باشد

طعنامه سراسری و دادن فراخوان علنی به برگزاری روز جهانی آن تشکل ها و فعالين با اتحاد عمل در برگزاری اين روز و دادن ق

اما از ديگر سو بايد آگاهانه و صبورانه به اين اتحاد عمل نگاه کرد و ديد که اين اتحاد . کارگر را می توان از نشا نه های اين گام ديد

 می توانند با يک ديد طبقاتی و ٢٠٠٩در اول ماه مه بايد ديد که تشکل های شرکت کننده . عمل در سر انجام خود به کجا خواهد انجاميد

  ! بدور از سکتاريسم و فرقه گرائی به اين اتحاد عمل پايبند باشند يا نه

و بايد باور . تنها يکی از عرصه های مبارزه طبقاتی کارگران است از ديگر سو، نبايد فراموش کرد که بر گزاری روز جهانی کارگر، 

چرا که درک شرايط ظالمانه و . به نيروی خود کارگران امکان پذير می باشد ی تنها با ايجاد تشکل های طبقاتی داشت که تغييرات بنياد

سود پرستانه سرمايه داری، که بر پايه ی استثمار بنا شده، و باور به تغيير اين مناسبات، بر می گردد به درک و اعتقاد طبقه کارگر و 

بدين معنی، اگر فعالين و پيشروان کارگری نتوانند رابطه ای، تنگاتنگ با بدنه کارگری . راين شرايطاتحاد و همبستگی کارگران در تغيي

 طبقاتی را شاهد نباشيم، اگر توده های کارگرحضور چشم گيری در اين گونه  بر قرار کنند، اگر حضور کارگران را در تشکل های



که تضاد کار و  بايد توجه داشت . فع طبقه کارگر صورت نخواهد گرفتمراسم ها را نداشته باشند، بی شک تغييرات اساسی به ن

سرمايه و عميق تر شدن هر چه بيشتر اين تضاد، زمينه فعاليت پيشروان و نمايندگان کارگری را فراهم می کند و پيشروان کارگری 

  .  بلندی را در راستای منافع طبقاتی بر دارندميتوانند بر اساس اين تضاد آشتی نا پذير و با اتکاه به نيروی خود کارگران گام های

درک اين ضرورت تاريخی وظيفه تمامی فعالين جنبش کارگری بوده و هست و با توجه به تمامی شرايط سخت و نابرابری که در اين 

ها با حضور کارگران  بيشتر از گذشته به اين مهم پرداخته چرا که، عرصه مبارزه طبقاتی تن عرصه وجود دارد بايد پيشروان کارگری

  !. امکان پذير است و الغير 

به اميد ايجاد تشکل های طبقاتی و مستقل کارگری ، به نيروی خود کارگران؛ و با اميد به اينکه در سالهای آتی شاهد حضور هر چه 

  .بيشتر کارگران در بر پائی و تصميم گيری روزجهانی کارگر باشيم

          .روددوستان، تا نشست و ديداری ديگر بد

  

   بهزاد سهرابی

  ٢٠٠٩ می ٢٦-١٣٨٨ خرداد -۵  
  ی کمک به ايجاد تشکل های کارگریارکميتۀ هماهنگی ب

http://www.komitteyehamahangi.com  

komite.hamahangi@gmail.com 


