اول ماه می ،عرصه ای برای مبارزه پيگير کارگران
بعد از تثبيت اول ماه می به عنوان روز جھانی کارگر ،طبقه کارگر جھانی ھميشه با اين روز به
عنوان عرصه مھمی از مبارزه عليه کليت سرمايه داری روبرو شده است .اما اين روز ھم يک
زنجير پيوسته با کليت مبارزه طبقاتی کارگران بوده و تمامی مطالباتی که در اين روز پرچم کارگران
به شمار می رفته ،در روزھای ديگر مبارزه ھمواره بردوش کارگران و پيشروانش قرار داشته و
مانيفست پيشروی و در نھايت رھايی شان بوده است.
بنابراين اول ماه می امسال به تنھايی يک روز مجزا نيست که بر طبق وظيفه برايش مراسم گرفت و
مطالبه داد و بعد از مراسمات آن را تا اول ماه می بعدی به بايگانی سپرد .ھمچنانکه برگزاری اين
روز به برنامه و تدارکات و تبليغات و فرموله ساختن مطالبات و بسيج ھر چه بيشترنيروھای
کارگران احتياج دارد بعد از اين روز ھم ،نيروی سوسياليست و پيگير به ارائه گزارش و بررسی
وتحليل کمبودھا و نقايص و نيز دستاوردھا و پيروزيھا می پردازد و سعی در ادامه کاری در جھت
تحقق مطالبات مطرح شده خواھد نمود.
اول ماه می امسال را بايد در امتداد مبارزات پيگير طبقه کارگر و فعالين چپ وسوسياليست در دھه
اخير)دھه  ( ٨٠مورد بررسی قرار داد  .استارت برگزاری اول ماه می در اين دھه در سال ١٣٨٣
در کردستان و در شھر سقز توسط کارگران و فعالين سرشناس اين شھر زده شد که اول ماه می را
درخيابان ھای سقز جشن گرفتند و فعالين کارگری دستگير شده در شرايطی که در زندان بودند به
صورتی شجاعانه ،بيانيه اول ماه می را نوشتند .پس از آن ،ھميشه تبليغات و تدارکات حول برگزاری
اول ماه می ھا گسترده بوده و به اشکال مختلفی برگزار گرديده است .روز جھانی کارگر در سال ٨٨
نقطه عطفی در مبارزه جنبش کارگری بود در شرايطی که ھنوز ھيچ اثری از اعتراضات خيابانی
نبود تشکلھای مختلف کارگری و فعالين کارگری فراخوان علنی برای برگزاری مراسم در پارک الله
را دادند و بيانيه و مطالباتی که با امضاء چندين تشکل کارگری منتشر شد متن کاملی از مطالبات
رفاھی و سياسی کل زحمتکشان اين جامعه بود و عمالً با اين روز نشان دادند که جنبش کارگری
چندين قدم جلوتر از جنبش اعتراضی سراسری حرکت می کرد و عمالً در جريان مبارزه ،ساير
جنبشھای اجتماعی ديگر مانند جنبش دانشجويی و زنان را برای اتحاد با خود فرا می خواند .با وجود
دستگيری گسترده کارگران و فعالينشان در اين روز ،دستاورد بزرگ اين جنبش به خيابان کشاندن
مراسم اول ماه می و از طرف ديگر ،اتحاد نيروھای چپ درون جنبش کارگری حول مطالبات
مشخص طبقه کارگر بود.

به دنبال انتخابات سال  ،٨٨جنبشی شروع شد که با اينکه از مطالبه انتخاباتی شروع نمود اما با تمام
قدرت بالفاصله در  ٣٠خرداد از تمامی جناحھای رژيم سرمايه داری عبور کرد و شعار راديکال
سرنگونی را در دستور خود گذاشت .اوج اين اعتراضات در  ۶دی ماه  ٨٨بود که ديگر ھيچ جناحی
از سرمايه داری ،جرات آن را نداشت که مطالبات توده ھای معترض را در قالب تنگ و تاريک
قانون گرايی و قانون اساسی و غيره قرار دھد .تعرض توده ھا در اين روز به رژيم ،وحشت تمامی
جناحھا را سبب شد تا جايی که ھمگی به تخطئه حرکات اعتراضی مردم در مقابل خشونت
افسارگسيخته ماموران حکومتی پرداختند و بيانيه  ۵نفره و ده نفره و رنگين کمانی!!! برای آرام
نمودن خشم توده ھای زحمتکش جامعه صادر کردند و از خير مطالبه "باران" به دليل شر آمدن
"سيل" گذشتند.
اما با وجود تمامی فداکاری و ازخودگذشتگی که جوانان و کارگران و ساير توده ھای زحمتکش اين
جامعه در مقابل رژيم تا دندان مسلح در طول اعتراضات خيابانی نشان دادند ،جنبش اعتراضی در
 ٢٢بھمن فروکش نمود .در مورد عوامل فروکش نمودن اين جنبش بسيار نوشته و گفته شده است اما
از نظر ما مھمترين و پايه ای ترين معضل جنبش ،عدم حضور طبقه کارگر متشکل در ميدان برای
ارائه استراتژی پيگير و راديکال مبارزه بود طبقه ای که می توانست با پرچم مطالباتی که در سال
 ٨٨به مناسبت اول ماه می قبل از روی دادن اين اتفاقات در سطح سياسی ايران ،برافراشته بود توده
ھای وسيعی را به دور خود بسيج نمايد .اما اين اتفاق نيافتاد و کارگران تنھا به صورت منفرد در
جريان مبارزات شرکت داشتند و تمام تالش احزاب چپ راديکال در زمينه تبليغ و ترويج سوسياليسم
به عنوان تنھا آلترناتيو ممکن به نفع طبقه کارگر و زحمتکش اين جامعه،عمالً راه به جايی نبرد ،تنھا
به اين دليل که نيرويی که توان شکل دادن به اين آلترناتيو را داشت عمالً در ميدان حضور نداشت و
بدون اين نيروی مادی ،سوسياليسم تنھا يک ايده و آرمان بود که برای توده ھا عينيتی نداشت .اين
بدان معنا نيست که ترويج و تبليغ سوسياليستی بی فايده و غير ضروری است بلکه به اين معنی است
که ما به عنوان سوسياليست در کنار اين ترويج و تبليغ ،بايد نشان می داديم که نيرويی که توان
متحقق ساختن مطالبات رفاھی و سياسی توده ھای معترض ايران را دارد ،طبقه کارگرمتشکلی است
که تحقق مطالباتش را از مسير سرنگونی کليت سرمايه داری ايران دنبال می کند.
اين واضح است که يکی از مھمترين داليل عدم حضور طبقه کارگر در مبارزات سراسری توده
ھای معترض ،متشکل نبودن کارگران در تشکلھای طبقاتی و علی الخصوص درتشکيالت سياسی
شان بود .اما آيا با وجود اين کمبود ،شرايط به گونه ای نبود که طبقه کارگر و فعالين واقعی اش
بتوانند بيشترين و بھترين استفاده را از آن ببرند و امر تشکل يابی شان را به مبارزه سياسی توده ھای

در خيابان گره بزنند؟ آيا ھر گامی که در اين وضعيت در راه تشکل يابی کارگران برداشته می شد
به معنای عقب راندن نيروھای رژيم در مقابل جبھه مردمی نبود؟ در ادامه ،پاسخ به اين سواالت
روشنتر می شود.
يکی از داليلی که باعث شد طبقه کارگر خيلی دير به اين معضالت و سواالت ،پاسخی درخور دھد و
پا به ميدان مبارزه ساير توده ھای معترض عليه رژيم سرمايه داری بگذارد اين بود که تحليلھای
مختلفی در بين فعالين و پيشروان کارگری بر سر شرکت يا عدم شرکت در جنبش سراسری توده
ھای معترض رواج داشت .از جمله بعضی از تحليلھا شرايط پيش آمده را به دعوای بين جناحھای
مختلف رژيم تقليل می دادند و نتيجه عملی که از چنين تحليل سطحی ای ،می شد گرفت ،عدم شرکت
طبقه کارگر در اين اعتراضات بود زيرا به قول آنھا در اين اعتراضات ،خواسته ھا و مطالبات
کارگران مطرح نمی شود و جنبش در اختيار اصالح طلبان است و ھنوز به آنھا متوھم است .اين
گرايش منتظر ظھور يک جنبش خالص کارگری و با مطالبات سوسياليستی و راديکال می ماند و
عمالً ھم گريبان خود را از ھر گونه تحليل طبقاتی و عميق رھا می کردند و می توانستند تا سالھا با
بورژوايی خواندن ھر نيروو حرکت موجود در جامعه موضعی به ظاھر راديکال و مخالف در برابر
آن بگيرند .يک گرايش ديگر ھم که با اما و اگر و شرايط و کامالً محتاطانه از کارگران می خواست
که در اين اعتراضات باشند و حتی برای اينکه اين اما و اگرھا ھم توجيه شود با کارگران منفرد
مصاحبه می کردندتا مزايا و فوائد اين جنبش برای کارگران را از دل اين مصاحبه ھا بيرون بکشند.
ھمين انفعال در مورد کردستان و جنبش کارگری اش در رابطه با جنبش سراسری به شدت به چشم
می آمد در جنبش کارگری کردستان ھم امثال اين تحليلھا وجود داشت .عالوه بر اين تحليل سطحی و
غير طبقاتی ھم وجود داشت با اين عنوان که توده ھای زحمتکش کردستان در انتخابات شرکت
نداشتند ،پس ضرورتی ھم ندارد که به اين اعتراضات بپيوندند زيرا اين اعتراضات ،اعتراض به
نتيجه انتخاباتی و نيز دعوای دو جبھه از رژيم بود و در اين ميان احتياج به "جبھه سومی" بود که
باز شود تا به جنگ با رژيم برود ،و بدين ترتيب تا مدتھای طوالنی که از اعتراضات سراسری در
ايران می گذشت اين تحليل کماکان وجود داشت و عمالً باعث شد که کارگران و زحمتکشان کردستان
به عنوان يک جنبش راديکال در برابر اين اعتراضات سکوت نمايند .تا اينکه مسئله اعدام چندين
فعال سياسی در کردستان پيش آمد که رفت تا کردستان با تاکتيک اعتصاب عمومی اش که سنت
جاافتاده ای در جنبش کردستان ھم بود ،خود را به مبارزات تودھای زحمتکش سراسر ايران پيوند
بزند و نيروی تازه ای در جنبش سراسری ايران بدمد .اما اين اعتصاب علی رغم موفقيتی که کسب و

توده ھای بسياری را درگير نمود ،عمالً ھيچ گونه پيشرفتی نه به جنبش کارگری کردستان و نه به
جنبش سراسری ايران نداد و تنھا به يک سالگرد ساده در گوشه سايتھای اينترنتی تبديل شد.
از داليل ديگر نپيوستن طبقه کارگر به صف مبارزه سراسری توده ھا می توان به اين مسئله اشاره
نمود که در سراسر ايران اکثر فعالين و پيشروان کارگری بعد از اول ماه می  ٨٨يا در زندانھای
رژيم بودند يا در بيرون زندانھا به شدت تحت نظر و احضار به اطالعات رژيم بودند و اين فرصت
بحث و تبادل نظر بيشتر بر سر تحليل از اوضاع مشخص پيش آمده را دشوار می ساخت زيرا ھر
گونه حرکت سازمان يافته از جانب طبقه کارگر در ابتدا بر يک تجزيه و تحليل طبقاتی در مورد
رويدادھای سياسی پيش رو و نيزنيروھای دخيل در اين رويدادھا و خصلت طبقاتی آنھا بايد متکی
می بود.
در جريان اعتراضات سال  ٨٨کميته ھای مختلف کارگری و سوسياليستی مخفی به درست در
سراسر کشور اعالم موجوديت کردند که به نوبه خود در آماده ساختن طبقه کارگر برای ورود به اين
اعتراضات کوشيدند اما ورود طبقه کارگر مستلزم تحليلی دقيق و مشخص از اوضاع و ھم نظری
پيشروان و فعالين کارگری ھم بود که اين مسئله دراول ماه می سال  ٨٩اتفاق افتاد که در نوع خودش
بی نظير بود.
روزھای قبل از اول ماه می ،شورای برگزاری اول ماه می با يک بيانيه و فرموله نمودن مطالبات
طبقه کارگر و زحمتکش ايران اعالم موجوديت کرد و رو به طبقه کارگر فراخوانی را برای
برگزاری راھپيمايی در شھرھای مختلف رو به کارگران داد و در کنار اين ،باز ھم تشکلھای
کارگری و فعالين کارگری قطعنامه مشترکی را که شامل مطالبات سياسی و رفاھی نه تنھا طبقه
کارگر بلکه ساير توده ھای زحمتکش اين جامعه بود را انتشار دادند .فعالين و پيشروان کارگری بر
اساس تحليلی که از اوضاع داشتند به اين نتيجه رسدند که در آن اوضاع مشخص ضروری بود که
طبقه کارگر به عنوان پرچم دار ميدان مبارزه بر عليه ديکتاتوری سرمايه داری ،به شکلی سازمان
يافته و متشکل حضور داشته باشد .اتحادی که اين فعالين و پيشروان در آن موقعيت تشکيل دادند
اتحادی کامالً ھوشمندانه و مدبرانه بود که می توانست جوابگوی شرايط آن دوره مشخص که جنبش
سراسری فروکش نموده بود ،باشد و عمالً طبقه کارگر را به جلوی صحنه بياورد .آنھا به اين نتيجه
رسيده بودند که حضور طبقه کارگر است که می تواند آلترناتيو سوسياليستی را به صورتی کامالً
عينی پيش روی توده ھای معترض به رژيم قرار دھد و راه را بر ھژمونی آلترناتيوھای بورژوازی
ببندد .منظور اين است که فراخوان شورای برگزاری اول ماه می  ٨٩و نيز قطعنامه مشترکی که از

سوی تشکالت و نھادھای کارگری منتشر شد نتيجه عملی و مشخص تحليل درست و طبقاتی از
اوضاع پيش رو بود.
علی رغم تشديد فضای خفقان و سرکوب و بگير و ببندھا ،مراسمات روز جھانی کارگر در اين سال
در شھرھايی مانند تھران و تبريز و سنندج و ...در خيابان ھا به صورت راھپيمايی برگزار گرديد که
اين در جای خود دستاورد بزرگی برای جنبش کارگری بود .اما متاسفانه ادامه کاری بعد از اول ماه
می وجود نداشت و عمالً جنبش کارگری فرصت ھای بعد از اول ماه می را ازدست داد .دو ماه می
مذکور و ھمدلی و ھمنظری فعالين چپ اين جنبش می توانست نقطه شروعی برای تقويت يک قطب
سوسياليستی کارگران و در نھايت پايه ريزی مقدمات ايجاد يک حزب سوسياليستی باشد .در طول اين
دو سال ) ٨٨و  (٨٩اعتراضات کارگری به مراتب وسعت بيشتری گرفت و تعداد بيشتری از
کارگران را درگير نمود .فضای اقتصادی جامعه بعد از اجرای ھدفمند سازی يارانه ھا و باال بردن
دستمزد حداقل کارگران به مقدار ناچيزی از سوی نھادھای ضد کارگر رژيم ،باال بودن تورم و
بيکاری و فقر از يک طرف ،و از طرف ديگر فضای سياسی ناشی از بحران ھای حکومتی که رژيم
با آن دست به گريبان بود و رژيم سياسی حاکم خود دچار تفرقه و پراکندگی شده بود ،فضا را ھر چه
بيشتر برای دخالت و حضور نيروی مبارزاتی کارگران و نيز گسترده تر شدن آلترناتيو چپ و
سوسياليستی فراھم تر ساخته بود اما ھمچنانکه اشاره شد معضلی که وجود داشت اين بود که ظاھراً
برای فعالين کارگری چپ ،طرح اين مطالبات و خواسته ھا تنھا به روز جھانی کارگر خالصه می
شد و قرار نبود استراتژی و تاکتيکی برای کمک به متحقق ساختن اين مطالبات در ادامه پی گرفته
شود .بايد برای ھمه ما روشن می بود که اول ماه می روز طرح مطالبات و مبارزه برای تثبيت روز
جھانی کارگر است و آنچه که اھميت مضاعف تری دارد نحوه و شيوه ادامه مبارزه برای تحقق اين
مطالبات در طول سال است.
سال  ٨٩نيز ھمچون سالھای قبل سالی مملو از اعتراضات و اعتصابات گسترده و اما پراکنده
کارگری بود .اين گستردگی اعتراضات بی دليل نبود بلکه ريشه در بحران عميق اقتصادی داشت که
بر گرده توده ھای زحمتکش اين جامعه ھر چه بيشتر ،در قالب بيکاری ،دستمزدھای ناچيز و اضافه
کاری و در نھايت عدم پرداخت به موقع دستمزدھا فشار مضاعف می گذاشت .در اين سال با
دواعتراض و اعتصاب مھم پتروشيمی تبريز وماھشھر نيز روبرو بوديم که در نوع خودش بسيار
مھم و حائز اھميت است وحسابی سردمداران رژيم را به ھراس انداخته بود.

به ھر حال سال  ٨٩با خيزش دوباره موج اعتراضی توده ھا در  ٢۵بھمن و يک اسفند به پايان
رسيد .اين اتفاقات در شرايطی روی داد که موجی از انقالبات سياسی ،کشورھای عربی را در می
نورديد و توده ھای زحمتکش اين جوامع با حضور قاطع طبقه کارگرشان در ميدان مبارزه ،موفقيت
ھايی را کسب نموده بودند و عمالً بر افسانه "پايان انقالبات" مردمی ،نقطه پايانی گذاشتند و ھمين
مسئله ھم در مورد ليبرالھا و اصالح طلبانی که سالھا بود به تخطئه مطالبات و خواسته ھای توده ھای
زحمتکش اين جامعه تحت عنوان مخالفت با خشونت و نيز صلح طلبی و "مبارزه مسالمت آميز
مدنی" پرداخته بودند ،صدق می کرد .آنھا که در سال  ٨٨مرتبا ً به موعظه ھای مشابه در اين باره
می پرداختند يکباره با موجی عظيم از انقالبات در منطقه روبرو شدند و ھمين مسئله می توانست
يکی از پايه ھای دخالتگری ھر چه بيشتر نيروھای سوسياليست و چپ در جنبش اعتراضی باشد.
اول ماه می  ٩٠باز ھم در بطن شرايط بسيار حساس ايران و حتی منطقه خاورميانه فرا می رسيد
که اينبار نيز اقدام مشترک تشکلھای کارگری و فعالين کارگری برای انتشار قطعنامه مشترک و نيز
در کنار آن منشور مطالبات کميته ھای کارگران سوسياليست و فراخوان و بيانيه شماره  ١و ٢
شورای برگزاری اول ماه می  ٩٠توانست ھر چه بيشتر نيروی طبقه کارگر و مطالبات پايه ای توده
ھای کارگر و زحمتکش اين جامعه را به عنوان يک آلترناتيو طبقاتی پيش روی توده ھای معترض
قرار دھد .از طرف ديگر تعدادی از فعالين کارگری در بند پيام ھايی را حتی در شرايط سخت
زندان رو به رفقا و ھم طبقه ايھای خود در بيرون به مناسبت روز جھانی کارگر منتشر کردند که اين
روحيه باالی اين دوستان و عزم بلندشان برای ادامه مبارزه حتی در درون زندان را نشان می دھد و
اينکه آنھا رابطه خود را با بيرون زندان در ھر حال حفظ می کنند اينھا از نظر ما تماما ً دستاوردھای
خوب جنبش مبارزاتی کارگران در اين دوره می باشد که چنين فعالين دلسوزی را به جنبش کارگری
ايران تقديم کرده است.
قبل از اول ماه می امسال تشکالت کارگری ديگری در شمال خوزستان اعالم موجوديت نمودند و
جمع ھای کارگری زيادی علی الخصوص در کردستان به وجود آمدند که از قطعنامه ھا و بيانيه ھا و
نيز فراخوان ھای آن روز حمايت و پشتيبانی نمودند ) جمعی از کارگران عسلويه ،کارگران فصلی و
شاغل در کارخانجات منطقه دماوند ،کارگران جوشکار شھرک صنعتی و سيار در کردستان،
کارگران خباز در شھر سنندج و (...اما باز ھم بايد اشاره نمود که اين اقدام تنھا محدود به روز
جھانی کارگر نيست بلکه بايد توانست اين نيروی عظيم را به جلوی صحنه آورد .نيروی سوسياليست
و پيگير اين جامعه از اين شرايط و اتحادعملی که بين فعالين و پيشروان اين طبقه در اول ماه می
وجود دارد نھايت استفاده را برای پايه ريزی يک قطب سوسياليستی قدرتمند و در نھايت پايه ريزی

مقدمات تشکيل حزب سوسياليستی کارگران خواھند برد .امروز گستردگی طبقه کارگر و گسترش
مطالبات سياسی و رفاھی توده ھای کارگر و زحمتکش و در کنار آن تشکالت راديکال نيمه علنی و
مخفی که متشکل از کارگران پيشرو و سوسياليست طبقه کارگر است و ھمراه آن بحرانھای اقتصادی
و سياسی رژيم سرمايه داری ايران و  ...فضا را برای متشکل نمودن کارگران در تشکلھای سياسی
و صنفی اش آماده تر ساخته است .امروزه رژيم ايران در ضعيف ترين شرايط و موقعيت خود در
طول سی سال گذشته قرار گرفته است نگاھی گذرا به اتفاقاتی که در سطوح حاکمه ھر روز در حال
رخ دادن است و نيز بحران اقتصادی دامنه دار و کسری عظيم بودجه دولتی که به قول خود
مسئوالن رژيم ) سخنرانی احمد توکلی نماينده تھران در در صحن مجلس رژيم ( تورم را به ۴٠
درصد خواھد رساند و در کنار آن کم رنگ شدن آلترناتيو نيروھای بورژوازی به دليل نداشتن ھيچ
پالتفرمی برای مسئله تامين"نان" توده ھای زحمتکش و نيز شکست اين آلترناتيو در کشورھای عربی
که سالھا قدرت را در آنجا در دست داشتند ،ھمه زمينه ھای مناسب برای ايجاد يک قطب
سوسياليستی و نيز ايجاد حزب سوسياليستی کارگران و در نتيجه پيشروی طبقه کارگر و فراگير شدن
پرچم و مطالبه سوسياليستی کارگران فراھم تر ساخته است.
مبارزات طبقه کارگر و پيشروان سوسياليست اش ،در اين دوره بايد در راستای پيشروی به سمت
ايجاد پايه ھای تشکيل يک حزب سوسياليستی کارگران باشد .ھمه ما به خوبی می دانيم که تشکيل
حزب ،بالفاصله کارگران را در شرايطی به مراتب رزمنده تر و پيگيرتر نسبت به قبل قرار می دھد
و به حرکت مبارزاتی کارگران در اين دوره انسجام و شکل منطقی تر و رزمنده تری می بخشد و
اين چيزی است که برای اين دوره ،جنبش کارگری و جنبش اعتراضی سراسری به آن نيازمند است.

پرتوان باد "جنبش اول ماه می"
برای تشکيل حزب سوسياليستی کارگران ،به پيش!
وبالگ کارگران سوسياليست کردستان
ارديبھشت ١٣٩٠

