
شِ سکوی جهکارگران اول ماه مه را به   

!خود تبديل کنيد مبارزات سياسی و اقتصادی   
 

سال گذشته و به طور مشخص در ايران از ماه مه  زات دموکراتيک و مبار کارگریمبارزات     

در اين مدت شاهد موارد زير . ماه های اخير نشانگر وسعت يابی و راديکاليزه شدن نسبی آنهاستدر

  :مبوده اي

های کارگری و نيز اتحاد عمل بين فعاالن وان اما پراکنده برای ايجاد تشکلهای نسبتَا فراتالش •

  کارگری

  های ديگری های وسيع معلمان در تهران و شهرتظاهرات و گردهمائ •

  جنبش زنان رشد گرايش انقالبی و کارگری در  •

   آمد جنبش دانشجويان چپ و راديکالبر •

يکی از دالئل گسترش سرکوبها،  تغيير جّو مبارزاتی در جامعه و اين شرائط نشان دهندۀ     

سرکوب جنبش وسيع معلمان در . استيران در ا رژيم جمهوری اسالمی یهادستگيريها و بازداشت

به اتهام قصد برگزاری تظاهرات اول ماه مه تهران و در شهرهای ديگر و بازداشت محمود صالحی 

 از جمله در اين وضعيت و در چارچوب اقدامات رژيم برای  را بايد١٣٨٤در شهر سقز در سال 

   .ی کردارعاب کارگران ارزياب

 در روز اول ماه مه بايد نه تنها بيانگرهر کشور  کارگرانِ عملیِ  های  ديگر فعاليتتظاهرات و     

 در مبارزۀ  اين طبقه جهانی طبقۀ کارگر و همبستگی و اتحاداريخیی تها خواستهويت، اهداف و

های ويژۀ اقتصادی، د بلکه الزم است خواستنباشمشترک با استثمارسرمايه داری و نظام طبقاتی 

و شعارهای مبارزۀ آنان را در د نبر گيررا نيز در آن کشور اجتماعی و سياسی فوری کارگران

  .دنها، هفته ها و ماه های آينده در سطح جامعه مطرح کنروز

های چندی سياسی و فرهنگی کارگران از ويژگي اجتماعی، در ايران خواست های اقتصادی،     

  :دبرخوردارن

ی هاخواستبه به علت مقاومت سرسختانۀ سرمايه داران و دولت در پاسخگوئی از يک سو  -١

از و ی و نبود تأمين اجتماعی بی خانمانتورم،  روزانۀ فقر، بيکاری، سترش و به خاطر گکارگران

 اختناق،  و اوج گيریی کارگرانهاباز پس گرفتن خرده دستاورد، ثمارفزايش شدت استسوی ديگر 



های ، خواستها و محاکمات فعاالن کارگریدستگيريها، ضرب و شتم ها، ، بازداشت تهديد،سرکوب

   .و اين تراکم حالت انفجاری پيدا می کند می شود هر روز متراکم تر آورده نشدۀ کارگرانبر

 و به رغم تراکم اين خواست ها، م مبارزات دائمی اين طبقه ايران، به رغخواست های کارگران -٢

به صورت پراکنده و تا حدود زيادی و هنوز اند ها و خواست های عام درآمده  به صورت شعارکمتر

اين روز اول ماه مه فرصت خوبی برای پيوند و وحدت يابی . مرتبط با يکديگر مطرح می شوندنا

طرح خواست عمومی و  با ١٨٨٦ ماه مه کارگری در سال  همان گونه که نخستين است،هاخواست

جنبش )  ساعت کار روزانه برای همۀ کارگران در آن زمان٨بر قراری  (مشترک کارگران آمريکا 

 . شدپيگيری در ديگر کشورها و در جنبش کارگری بين المللیکه بزرگی با  ُبرد جهانی بنياد نهاد 

در درجۀ اول اين امر .  استها سياسی ضعيف آنِ  ايران بارهای کارگران خواستهایيکی از ويژگي -٣

کارگران .  سرکوب شده، محروم و عقب نگاه داشته شدۀ اين طبقۀ عظيم اجتماعی استانعکاس وضعيت

در عرصۀ کشورند  اين دربزرگترين طبقۀ اجتماعی و بزرگترين مولد ثروت اينکه به رغم ايران 

 دارند و سرنوشت آنان را استثمارگران و شی در حد صفرنق های اجتماعیسياسی و تصميم گيري

 .کارگزارانشان تعيين می کنند

حشيانۀ و و سرکوب  اختناق) الف:چنين اندايران سياسی مبارزات کارگران لل ضعف عمهم ترين  -٤

چ صدای مخالف و به ويژه صدای اعتراض و حق طلبی که هيسرمايه داران و زمينداران دولت 

رژيم جمهوری  ، اين اختناق و سرکوب از ماهيت و ساختارمتکشان را تحمل نمی کندران و زحکارگ

فلج کننده مانند  ايده های  و رواجپائين بودن عمومی سطح فرهنگی جامعه) باسالمی ناشی می شود  

گفتمان های  و رضا از يک سو و رجز خوانی های شووينيستی و  مذهبی و فرهنگ تسليمخرافات

رژيم جمهوری اسالمی و . ی ديگرسواز »  و انسجام اسالمی ملیاتحاد «نظيرآور خواب مسموم و 

.  فلج کننده نقش درجۀ اول دارندايده های تحکيم اين  وهای طبقات حاکم در ترويج، گسترشديگر نهاد

 به نبود حزب سياسی انقالبی طبقۀ کارگر که مهم ترين علت ضعف سياسی اين طبقه و مبارزات او) پ

در اين زمينۀ مشکالتی که بر سر راه طبقۀ کارگر ايران قرار دارند هم بيرونی و هم .  استیطور کل

  . درونی اند

 رزمندۀ کارگران در مقابل سرمايه داران و اتحاداول ماه مه عالوه بر اينکه روز تجلی      از نظر ما 

 که بر باشد موانعی فرصت مناسبی برای بحث و بررسی مشکالت وبايد  در عين حال ستدولت آنها

  .قد کشيده اندبقۀ کارگر ط حزب يژه تشکل های کارگری و به و سر راه

 که در رأس آنها دستگاه – ای که مانع ايجاد حزب سياسی طبقۀ کارگرند عوامل بيرونی     بجز 

يا در درون احزاب،  گرايش هائی در درون خود طبقۀ کارگر و –سرکوب جمهوری اسالمی قرار دارد 



 دنوجود دارنيز  خواستار آزادی اين طبقه اند يا دست کم چنين ادعائی دارند زمان ها و گروه هائی کهسا

 از مهم ترين اين گرايش ها. ی شوند کارگر م مانع تحزب سياسی طبقۀ،عوامل درونی ن به عنواکه

  :اين قرارند

می کند و سياست را محدود گرايشی که مبارزۀ طبقۀ کارگر را به مبارزۀ اقتصادی و حرفه ای  •

طبقۀ امر و در يک کالم »  نخبگان « و » روشنفکران «، » سياستمداران حرفه ای «کار 

اکثر تالش اين جريان در مبارزۀ سياسی در خواست هائی از حد. حاکم و کارگزاران او می داند

 حاکم يعنی نمايندگان طبقۀ » نخبگان « و » روشنفکران «، » سياستمداران حرفه ای «اين 

اينان مانند طبقۀ حاکم و . » مبذول دارندعنايتی« هم  که لطف کنند و به مسائل کارگراناست

اسی اين گرايش ممکن است حتی حزبی سي .طبقۀ کارگر نمی دانندسياست را کار کارگزارانش 

 و يا بی دنباله رویاحزا تأسيس کند اما نقش چنين ، توده و خلقزحمتکشانبه نام کارگران، 

احزابی در بهترين ها و گرايشچنين .  استاز آنيا دست کم بخشی   حاکم ونبری از طبقۀفرما

 و با تغيير بنيادی روابط اقتصادی و اجتماعی خواهان اصالحاتی در درون نظم موجودندحالت 

  .مخالفند

 با حزب و تشکل حزبی»  موضع چپ « ديگری وجود دارد که به اصطالح از گرايش •

وجود يک رشته انحرافات که به شکست هائی در اين جريان به بهانۀ . ت مخالف اسکارگران

به طور کلی ضرورت و مفيد بودن حزب نه تنها انقالبات و جنبش های کارگری انجاميدند 

بلکه اصوَال تشکل حزبی را مانعی در راه آزادی طبقۀ  سياسی طبقۀ کارگر را منکر می شود

رد می کند چون از ديدگاه او  ايجاد سنديکا را نيز اين گرايش ضرورت. رتصور می کندکارگ

 و – اصوَال سنديکا سازمانی رفرميستی است و نهاد سنديکا نه تنها مالزم با نظام کاِر مزدی

تنوع و اين گرايش به .  آن نيز هست و تداوم بخش است بلکه مؤيد-اين سرمايه داری بنابر

ه، شکل مبارزه و مرحلۀ حسب حوزۀ مبارز برتعدد سازمان های طبقۀ کارگر

      به نام »  همه فن حريفی «و با رد حزب و سنديکا، سازمان  توجه ندارد تکاملی مبارزه

ی نيست مورد نظر اين گرايش آن شورائ»  یشورا «.  می کند) يا اختراع  (مطرح»  شورا «

رگان سلطۀ وضعيت انقالبی بايد تشکيل شود و در روند انقالب وظيفۀ درهم شکستن اکه در 

نقالب نقش  و پس از اعهده گيردرا بر ) ماشين دولتی (ان سياسی سرمايه داران و زميندار

 نه فقط در شرائط انقالبی بلکه در هر  که کند، بلکه سازمانی استدولت کارگری را ايفا

به گی را بارزۀ اقتصادی، سياسی، نظری و فرهنهمۀ وظائف مقابل تشکيل است و  شرائطی

ر دست چنين شورائی متمرکز ۀ آينده نيزهمۀ امور بايد دعرد و در جامعهده می گيربتنهائی 



 ديگری به نام »  همه فن حريف «ضمن رد حزب و سنديکا از سازمان  ن مشابهیجريا. شود

بی آنکه نوع سازمان مورد سخن می گويد »   کارگرل سراسری ضد سرمايه داری طبقۀتشک «

از لحاظ ديدگاه های تشکيالتی و هم برنامه ای و گرايش هم و د اين .نظر خود را مشخص کند

 که يکی از انحرافات تاريخی و دائمی جنبش د آنارشيستی اندسياسی دچار گرايش های شدي

  .کارگری است

 می نامند به دليل ضعف  ايرانگر که خود را حزب طبقۀ کارراديکالی سازمان ها و گروه های  •

 نفوذ کمابيش عميق انحرافات  دليلو بهاز يک طرف ان با طبقه و مبارزات او پيوندش

 و حتی در دنکمبود حزب را جبران نمی کنرفرميستی و آنارشيستی در آنها از طرف ديگر، 

کارگرانی که می خواهند به آگاهی و تشکل طبقاتی دست  گمیمواردی باعث تشتت و سردر

 های طبقۀ کارگر نهادبارۀ ديدگاه های التقاطی در  ترويج ،يک نمود اين تشتت. دنيابند می شو

 از جانب اين سازمان ها و گروه ها غيره  سنديکا، شورا، کميتۀ کارخانه و محل کار ومانند

 و تمايزات اين نهاد هاهر يک از  تشکيل  مضمون فعاليت و شرائطحوزه و   بهن آنکهوبد است

درگمی نفی مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی ديگر اين سرنمود . توجه الزم صورت گيرد آنها بين

  نفی ضرورت تشکيل سنديکا به بهانۀ وجود اختناق و يا عقب ماندگی صنعتی وطبقۀ کارگر

 که از جوامع ی روی می آورد ترويج مبارزۀ سياسی مجرد و کليشه واراين گرايش به. است

 وضعيت بهين مدل ها و بدون توجه ديگر بدون برخورد خالق و منقدانه به اديگر و از شرائط 

   ای کارگری هاين جريان به اهميت موانع ذهنی تشکل . مشخص ايران رونويسی شده است

؛ موانع عينی و ذهنی را با هم اشتباه می کند و مهم تر از همه توجه ندارد که بی توجه است

به طور واقعی و جدی با نخست بر موانع ذهنی غلبه کند تا بتواند  عنصر آگاه می تواند و بايد

  .موانع عينی مبارزه کند

 ،واحد نيست، طبقۀ کارگربايد هم در عرصۀ اقتصادی، هم سياسی عرصۀ مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا     

 عرصه را با هدف واحد يعنی بر انداختن چهارمبارزه کند و مبارزه در اين فرهنگی هم و هم نظری 

 استقرار دولت کارگری، ساختمان سوسياليسم و پيش روی به بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر،

  . به پيش بردجامعۀ بی طبقهسمت 

     

  ضرورت مبارزه با شووينيسم و نظامی گری جمهوری اسالمی

  
رژيم اسالمی ايران برای حفظ حاکميت و گسترش نفوذ خود در منطقۀ خاورميانه و در آرزوی کسب      

اين تالشِ  . ی خودداری نمی کند و برای اينها دست به هر کاری می زندهژمونی منطقه ای از هيچ تالش



و رژيم اسالمی در شرائطی صورت می گيرد که ازچند سال پيش امپرياليسم آمريکا برای گسترش 

بلکه در قفقاز و ماورای قفقاز ) » خاور ميانۀ بزرگ «(ميانه و آفريقا نه تنها در خاورسلطۀ خود تحکيم 

يکه تازی روی آورده است و در اين راه به ی  و جنوبی تا مرزهای روسيه، چين و هند و آسيای مرکز

.  را در مقياسی عظيم به کار انداخته استمهم ترين حربه يعنی تهاجم نظامی به منطقه و اشغال آن 

  که امکان تحقق آن، دست کم در- از طريق فشار سياسی، اقتصادی و تهديد نظامی امپرياليسم آمريکا

کوتاه مدت، به علت فرو رفتن آمريکا در باتالق جنگ عراق و افزايش موانع سياسی داخلی و خارجی، 

اختن جنگ جديد کاهش هزينه های نجومی جنگ و خطرهای اقتصادی و استراتژيکی ناشی از به راه اند

قول کانداليزا  و به جمهوری اسالمی را با سياست و استراتژی خود همراه سازدرژيم می کوشد ، -يافته 

رژيم اسالمی مخالفتی . » رفتار جمهوری اسالمی را تغيير دهد «وزير امور خارجۀ آمريکا رايس 

اصولی با اين امر ندارد و بارها سردمداران آن به دولت های امپرياليستی اعالم کرده اند که خواهان 

بقای خود و نيز سهم  تضمين اما خواستار تأمين شود، » منافع همه «وضعيتی اند که در آن 

آنان برای رسيدن بدين هدف و به طور کلی برای تداوم سلطۀ ننگين خود . ند در اين معامله ابيشتری

و گسترش آن عالوه بر اينکه بخش عظيمی از منابع اقتصادی و انسانی کشور را صرف برنامه های 

ی طبقاتی و سياسی داخلی و منطقه نظامی و يا قابل تبديل به امکانات نظامی می کنند، در عرصۀ نيروها

عرصۀ منطقه ای سياست رژيم اسالمی  در. ای نيز می کوشند شرائط مساعدی برای خود فراهم سازند

در چارچوب اهداف عمومی پان اسالميستی با تکيه بر تقويت جريان شيعی از عراق و لبنان گرفته تا 

ی جنبش استقالل طلبانه و آزاديخواهانۀ طائف و سوريه، و آلت دست قرار دادن مسئله فلسطين يعن

هدف جمهوری اسالمی از جنگ تبليغاتی و سياسی با . فلسطينيان و تالش برای تضعيف اسرائيل است

تر منطقه شود، اسرائيل نه تأمين حقوق مردم فلسطين بلکه اين است که جانشين اسرائيل همچون قدرت بر

   .در سر می پرورد اين آرزوی ديرينه را رژيم اسالمی مدت هاست

و چه در صورت شکست به )  کم استبسيار که احتمال آن  ( چه در صورت پيروزی      اين سياست

حاصل آن چيزی جز فقر، کشتار، ويرانی، بيکاری .  و اکثريت قاطع مردم ايران استزيان طبقۀ کارگر

 و  در جنگ و احتماَال اشغال منابع انسانی، توليدی و منابع طبيعی، انهدامو تيره روزی بازهم بيشتر

 چه در –بدين سان مبارزه با شووينيسم  .نيست  در کشورافزايش اختناق و سلطۀ بيشتر نظامی گری

 و مبارزه با نظامی گری بايد يکی –زمينۀ روابط بين ملت های درون ايران و چه در سطح منطقه ای 

 ضمن افشای سياست خارجیکارگران بايد . از خطوط مهم مبارزۀ سياسی کارگران ايران را تشکيل دهد

جای اين سياست های به همۀ مردم بگويند که بارتجاعی رژيم و سياست سلطه طلبانۀ امپرياليست ها 

 اتحاد و برادری کارگران همۀ کشورها، برابری و ضد انسانی، سياست خارجی ای براساسارتجاعی 



ان برقرار کرد و استقرار چنين سياست  می توملت ها و حق آنان در تعيين سرنوشت خود و صلح

   .خارجی ای در گرو استقرار قدرت سياسی طبقۀ کارگر است

  

  !ادی و سياسی طبقۀ کارگر تبديل کنيموز اول ماه مه را به سکوی جهش مبارزات اقتصر

 
ن های اول ماه مه برای آکسيورا های زير  خواست مسائل طرح شده در باال،ما با توجه به مجموغۀ 

   : شنهاد می کنيمپي

داری  سرمايه  کارگران همۀ کشورها در مبارزه بااول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی •

 است

 سقز در  متهمان پروندۀ اول ماه مههمۀو قرارمنع تعقيب محمود صالحی آزادی فوری  •

  ١٣٨٤سال 

، بازگشت و ديگر کارگران سنديکای شرکت واحد قرار منع تعقيب منصور اسالو •

    به آنانمدت اخراجمزايای حقوق و ن اخراجی شرکت واحد به کار خود، پرداخت کارگرا

 يا شجويانی که به دالئل سياسی، عقيدتی و دانمانلمع، همۀ کارگرانآزادی فوری  •

  مبارزه برای خواست های اقتصادی و اجتماعی زندانی شده اند

 آزادی فوری زندانيان سياسی و عقيدتی و منع تعقيب آنان •

 ی بيان، قلم، عقيده و فکر، مطبوعات و ديگر رسانه های جمعیآزاد •

  و عظمت طلبی ) ميليتاريسم(نظامی گری مبارزه با شووينيسم،  •

و نيروهای دولت ی ای امپرياليستی و افشای سياست هامبارزه با همه گونه دخالت ه •

 دن زمينۀ اين گونه دخالت ها را فراهم می کناپوزيسيونی که

لت پليس، نيروهای انتظامی و امنيتی  عدم دخا؛ظاهرات و اعتصاباتگردهمائی، تحق  •

   برای پايان دادن به اعتصاب 

مستقل از کارفرمايان و ( کارگری مستقل  هایتشکل ن رسميت شناسانده ايجاد و ب •

   )عواملشان، مستقل از دولت، مستقل از احزاب سياسی و مستقل از نهادهای دينی

 ری و تضمين حقوق مکفی برای ايام بيکاری؛ نظارت تشکلايجاد و گسترش بيمۀ بيکا •

 های مستقل کارگری بر عملکرد صندوقهای بيکاری

  پرداخت فوری حقوق و مزايای عقب افتادۀ کارگران •

 داخت مزد برابر به زنان و مردان برای کار يکسانپر •



صدی  در استخدام، اشتغال و ت، دينی و مذهبی، ملی، قومی و نژادیعدم تبعيض جنسی •

 ها مسئوليت

 ١۶ ساعت کار در روز برای نوجوانان بين ۴ سالگی؛ حداکثر ١۶ کار کودکان تا منع •

  سال ١٨  تا

ميزان تورم و بارآوری نسبت   نبايد از خط فقر که بايد بهحداقل مزد هيچ کارگری •

، بر حسب مناطق مختلف ط کنونیدر شرائخط فقر. کمتر باشدافزايش يابد، کار متوسط 

 .هزار تومان در ماه است ۶٠٠تا  ٥٠٠ بين دست کم کشور،

به رسميت شناختن پيمانهای جمعی کار که با سنديکاهای مستقل کارگری يا نمايندگان  •

 .منتخب کارگران بسته می شوند

  

  !های مستقل کارگری و تدارک انقالب کارگری پيش به سوی تشکل
  

  !ليسمزنده باد سوسيا! زنده باد اتحاد کارگران همۀ کشورها

  ٢٠٠٧ آوريل ٢۵، ١٣٨۶ ارديبهشت ۵

  )آذرخش ( جمعی از کمونيستهای ايران  

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com
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