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  به بهانه ی برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک الله تهران
  :مقدمه* 

از آن روز تا . گذرد  در پارک الله تهران می٨٨نزديک به چهل روز از برگزاری مراسم اول ماه مه، در روز جمعه يازده ارديبهشت 

مباحثه و اظهار . تعددی پيرامون اين رويداد مهم کارگری، چه در تأييد چه در نفی آن، نگاشته شده و انتشار يافته استکنون، مقاالت م

وارسی موشکافانه و برخورد . نظر پيرامون اول ماه مه، نحوه برگزاری، شعارها، نتايج و تأثيرات آن، البته موضوع جديدی نيست

های شناخته شده در ميان  ها و ضرورت  ماه مه و نحوه برگزاری آن، چندين سال است به يکی از ُنرمنقادانه به رويداد مهمی مانند اول

 به اين طرف که ٨٣اين مباحثات از اول ماه مه سقز در سال . فعاالن جنبش کارگری و مبارزين راه رهائی طبقه کارگر تبديل شده است

ث زنده و جاندار در ميان کارگران پيشرو و فعاالن کارگری تبديل شده سرمنشأ چرخشی در جنبش کارگری شد، نه فقط به يک بح

است، بلکه اول ماه مه، مسائل مربوط به آن و برگزاری مراسم مستقل کارگری به اين مناسبت، يکی از محورهای مبارزۀ عملی 

 مراسم پارک الله، در اين مورد، نگاشته و يا با اين وجود، بايد اذعان داشت که آنچه در طی اين دوره کوتاه پس از. کارگران بوده است

ها در پوشش نقد، حرکت متحدانه کارگران  خصوصًا آنکه برخی. های گذشته، بسی فزونی يافته است گفته شده است، در مقايسه با سال

  .خوانند عملی فرامی  بیکنند و به بهانۀ شرايط سرکوب و خفقان، کارگران را به بيراهه صبر و انتظار و در اول ماه مه را نفی می

های مستقيم و غير مستقيم با پاسداران و مدافعان آشکار و نهان نظم موجود، در  جنبش کارگری در جريان عمل مبارزاتی و رودرروئی

 از نقد کارگری به قصد پيشرفت و تکامل خويش استقبال. کند هر گام مبارزه، نسبت به اشتباهات و نقاط ضعف خود آگاهی پيدا می

جنبش . دهد آموزد و تجارب قطره قطره اندوخته شده خويش در جريان مبارزه طوالنی را، چراغ راه خود قرار می کند ، از آن می می

داری  طبقاتی کارگران اما از آنجا که برای تحقق مطالبات خويش هر روز و هر ساعت بايد با سرمايه و پاسداران مناسبات سرمايه

مبارزه نظری، . عملی پيشه کند کنند، پاسيفيسم و بی ور که برخی از به اصطالح منتقدان اول ماه مه توصيه میتواند آنط دربيفتد، نمی

ها و انحرافات درون جنبش  ها، خرده ناخالصی يکی از وجوه بسيار مهم مبارزه طبقاتی و ابزار مؤثری است که با آن بايد با ناخالصی

هرچند . ربط به جنبش طبقاتی کارگران را نيز ايزوله و منفرد ساخت های بی انديشهها و  گرايشکارگری و حاشيه آن به مقابله پرداخت و

. سازد ها را برمال می ه گرايشهر مبارزه نظری، ماهيت اينگوند که جريان عمل مبارزاتی، بيش ازتوان انکار نمو اين واقعيت را نمی

اقدام مبارزاتی کارگران از نوع برگزاری پيشرفت مبارزه طبقاتی، هريابی و  صيقلجريانبالنده جنبش کارگری و دررشد و روبهمسيردر

چشم توده کارگران فاش ها را در گونه گرايش ، ماهيت اينمبارزه نظریهرر پارک الله نيز بسيار مؤثرتر ازمراسم اول ماه مه د

  .زند راه خود کنار میسرمقدار از خاشاکی بیانند خس وان را ممسير پيشرفت و تعالی خويش، بی ترديد اينسازد و جنبش کارگری در می

وار  بعد از اين مقدمه، اکنون مراسم اول ماه مه در پارک الله تهران و برخی انتقادات را که در اين مورد مطرح شده است، خالصه

  .دهيم مورد بررسی قرار می

  مراسم اول ماه مه در پارک الله* 
اولين نکته مهم در اين مورد اين است که بر . های گذشته متفاوت بود از چند جهت با مراسم اول ماه مه در سال ٨٨اول ماه مه  سال

های دربسته و يا در بيرون از شهر برگزار  ها و يا محيط های گذشته که هر تشکلی مراسم مستقل خود را در يکی از سالن خالف سال

مناطق پر رفت و آمد تهران و به فراخوان کميته مشترکی به نام کميته برگزاری مراسم  مراسم واحدی در يکی از ٨٨نمود، سال  می

رانی تهران و حومه و سنديکای کارگران  در اين کميته، عالوه بر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس. شد اول ماه مه، برگزار 



گران ايران، هيأت بازگشائی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات نيشکرهفت تپه،که تشکل های توده ای کارگری هستند، اتحاديه آزادکار

های آزاد کارگری، کميته هماهنگی  گيری برای ايجاد تشکل کميته پی: ها و فعالين کارگری متشکل از ساختمان، شورای همکاری تشکل

اين .  حضور داشتندان حقوق کارگر،های کارگری، جمعی از فعالين کارگری، شورای زنان و کانون مدافع برای کمک به ايجاد تشکل

در مراسمی ياکردند وميسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار، مرادادندخود تشخيص مي کهآنطورگذشته، هرکدام به تنهائی وها که درتشکل

  .نمودند دی را برگزار با تشخيص، همفکری و توافق جمعی، مراسم واحبار کردند، اين ده بودند شرکت میکه ديگران آن را تدارک دي

ها، منهای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه که هنوز اعالم موجوديت نکرده بود، نه فقط   همين تشکل٨۶فراموش نکنيم که در سال 

اه نتوانسته بودند مراسم مشترکی با شعارها و قطعنامه مشترکی را سازماندهی کنند، بلکه حتا نسبت به چگونگی برگزاری مراسم اول م

و باز نبايد فراموش . شد نيز برنامه واحدی نداشتند مه و چند و چون مداخله، برای بدست گرفتن مراسمی که توسط خانه کارگر برپا می

شود،  ها، بر اين باور بودند که با حضور فعال خود در مراسمی که از سوی خانه کارگر برگزار می  همين تشکل٨٧کرد که در سال 

توانند ابتکار عمل را خود بدست گيرند اما همانطور که شاهد بوديم، رژيم ضد کارگری و خانه کارگر  تر از آن می های قبل مانند سال

آن، با برگزاری مراسم دولتی، در محلی دور افتاده و تحت کنترل شديد نيروهای پليسی، امنيتی و حراستی، از ورود فعاالن کارگری به 

 ، به ٨٧رو  در سال  از اين. های کارگری را خنثا ساختند ل آوردند و تاکتيک فعاالن و تشکلعم محل برگزاری مراسم جلوگيری به

استثنای موردپارک چيت گرکه مورديورش وحشيانه نيروهای سرکوب قرارگرفت و به پارک جهان نمای کرج منتقل شد،  هيچگونه 

روشن . پيمائی و تظاهرات خيابانی برگزار نشد ل ديگر مانند راههای بسته و نه در اشکا مراسمی در تهران نه در اشکال محدود و محيط

های اول ماه مه در طول الاقل يک دهه اخير، سازماندهی و برگزاری مراسم واحد و مستقل اول ماه  است که در برگزاری سلسله مراسم

گيری  شکل. شود راين زمينه محسوب میها و فعاالن کارگری، پيشرفت بزرگی د ای از تشکل مه در پارک الله تهران توسط مجموعه

آميزی بود که پس از چند سال تالش  کميته برگزاری مراسم اول ماه مه و سازماندهی يک اتحاد عمل کارگری، گام بسيار مهم و موفقيت

فراد و اگر چه همانطور که اشاره شد مشارکت ا. شد آگاهانه کارگران پيشرو و فعاالن جنبش کارگری، نصيب جنبش کارگری می

سابقه نبود، اما اتحاد عمل رسمی تا حد  شد بی ها برگزار می هائی که توسط هر يک از آن ها در مراسم نيروهای وابسته به اين تشکل

اين پديده، . سابقه بود تشکيل يک کميته واحد برگزاری مراسم اول ماه مه در تهران، برگزاری مراسم واحد و صدور قطعنامه واحد بی

های کارگری، نه فقط نسبت به اهميت و ضرورت اتحاد عمل کارگری و غلبه بر  ر نشان داد که کارگران ايران و تشکليک بار ديگ

پراکندگی موجود، اشراف و آگاهی دارند، بلکه با تأکيد بر روی نکات اشتراک خويش و سازماندهی اين اتحاد عمل، گام عملی 

گر  گر درجه باالی شناخت و آگاهی آنان و بيان های کارگری، بيان ی فعاالن و تشکلاين گام عمل. مشخصی نيز در اين جهت برداشتند

  .ست تر بلوغ جنبش کارگری مراحل پيشرفته

گرانه خود  موضوع مهم ديگر اين است که اول ماه مه امسال در شرايطی برگزار شد که رژيم ارتجاعی حاکم، بر شدت اعمال سرکوب

رژيم جمهوری اسالمی عالوه بر آنکه در تمام طول . های اعتراضی افزوده بود کارگری و ديگر جنبشعليه کارگران و فعاالن جنبش 

زند و برای ممانعت از متشکل شدن کارگران و خاموش ساختن صدای اعتراض  گرانه می سال، عليه کارگران دست به اقدامات سرکوب

اندازد، اما در آستانه اول ماه مه، عمومًا  کند و به زندان می ازداشت میآنان، فعاالن کارگری و کارگران پيشرو را اخراج، احضار و ب

ست که احضار و بازداشت و تهديد کارگران پيشرو و فعاالن کارگری  اکنون چند سالی. افزايد گرانه خود می بر شدت اقدامات سرکوب

  .عمومی رژيم تبديل شده استبرای مرعوب ساختن کارگران و ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه، به روش 

. های امنيتی و سرکوب رژيم، ازحدود دو ماه مانده به اول ماه مه، بر شدت اقدامات ضد کارگری خود افزودند امسال نيز دستگاه

آميز های تهديد هائی که جزو فراخوان دهندگان اول ماه مه بودند، تلفن های گسترده فعالين کارگری و اعضای برخی از تشکل دستگيری

داد که رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی مصمم است به هر قيمت، از برگزاری  و احضارهای مکرر فعالين کارگری نشان می

با اين وجود فعاالن کارگری و سازماندهندگان مراسم اول ماه مه، از اين تهديدات نهراسيدند و . مراسم اول ماه مه ممانعت به عمل آورد

ها با تلفات و هزينه همراه خواهد بود، با جسارت و شجاعت اين مراسم را که وحشيانه مورد سرکوب قرار  م آنبا علم به اين که مراس

  .گرفت اما بازتاب وسيعی در داخل و خارج کشور پيدا کرد، برگزار نمودند



 اتحاد عمل خود به مناسبت اول های کارگری در ست که تشکل ای ، قطعنامه٨٨ترين نکات مربوط به اول ماه مه  ترين و برجسته ازمهم

 .اند ماه مه روز جهانی کارگر صادر نموده

، تبلور ديگری است از ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی کارگران و شاهد ٨٨های فراخوان دهنده مراسم اول ماه مه  قطعنامه مشترک تشکل

مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر در همان قطعنامه کارگران ايران به . ست بر پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران ايران ديگری

المللی طبقه  کند و از روز اول ماه مه به عنوان روز همبستگی بين داری می نخستين سطر خود، نوک تيز حمله را متوجه نظام سرمايه

های کارگران برای  کارگر و روز جوش و خروش کارگران در سراسر جهان برای رهائی از مشقات نظام سرمايه داری و بيان خواست

در قطعنامه کارگران ايران، پس از اشاره به بحران عظيم اقتصادی موجود و . کند برپائی دنيائی عاری از ستم و استثمار ياد می

داری، به مثابه يگانه راه  گنديدگی نظام سرمايه داری، بازهم بر ضرورت برپائی دنيائی فارغ از مناسبات ضد انسانی نظام سرمايه

تا همين جا، قطعنامه کارگران ايران، يک بيانيه سياسی ضد سرمايه داری ست و . شود  بشريت از مصائب موجود، تأکيد میخالصی

  !آلترناتيو آن نيز، سوسياليسم است

ه تأمين ترين مطالبات کارگری از جمل ای کارگران ايران به مناسبت روز جهانی کارگر، نه فقط مهم  ماده١۵عالوه بر اين، در قطعنامه 

های مستقل کارگری، افزايش دستمزد بر پايه  امنيت شغلی، دستمزدهای معوقه، لغو قراردادهای موقت، حق آزادی بيان و تجمع و تشکل

های مستقل کارگری گنجانده شده است، بلکه کارگران همچنين خواستار  اعالم نظر خود کارگران از طريق نمايندگان کارگری و تشکل

. اند ان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو کليه قوانين تبعيض آميز عليه زنان شدهبرابری حقوق زن

قطعنامه، از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار زحمتکش جامعه، قاطعانه حمايت نموده و خواستار لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر 

امل کار کودکان شناخته شده و خواستار تهيه امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی برای سيستم سرمايه داری، بعنوان ع. شده است

در قطعنامه کارگران ايران، . ها محکوم شده است تحميل بی حقوقی مضاعف بر کارگران مهاجر افغانی و ساير مليت. کودکان شده است

پشتيبانی به عمل آمده، دستگيری، " شجوئی و جنبش زنانخواهانه و برابری طلب، همچون جنبش دان های آزادی از تمامی جنبش"

قطعنامه کارگران ايران، خواستار آزادی کليه کارگران . ها نيز قويًا محکوم شده است محاکمه و به زندان افکندن فعالين اين جنبش

ی و امنيتی عليه فعالين کارگری شده گردهای قضائ زندانی، از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددی و لغو کليه احکام صادره و توقف پی

 قطعنامه، کارگران ايران ضمن حمايت از اعتراضات و مطالبات کارگران در سراسر جهان، خود را متحد آنان ١۴در ماده . است

  ! استشده" المللی طبقه کارگر برای رهائی از مشقات نظام سرمايه داری تأکيد بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين"دانسته و 

قطعنامه کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه که با مضمونی راديکال و ضد سرمايه داری و سرشار از روحيه انترناسيوناليستی تهيه 

البته تنظيم وصدور . و تنظيم شده است، بار ديگر نشان داد که جنبش کارگری ايران، جنبشی حقيقتًا پيشتاز عليه نظم موجود است

های گذشته نيز، قطعنامه هائی  در سال. ای نيست سابقه مون راديکال و ضد سرمايه داری در جنبش کارگری، امر بیقطعنامه با مض

بااين مضمون، توسط کارگران ايران، به ويژه کارگران و فعاالن کارگری در شهرهای کردستان به مناسبت اول ماه مه، تهيه و تنظيم 

اخير از اين جنبه نيز مهم است که ده تشکل برگزار کننده مراسم، از جمله و به ويژه سنديکای اما قطعنامه . شده و انتشار يافته است

ای  قطعنامه اول ماه مه ، در واقع قطعنامه. اند کارگران نيشکر هفت تپه و سنديکای کارگران شرکت واحد نيز پای آن را امضا کرده

  .ن کارگری نبود، بلکه قطعنامه تمام کارگران ايران بودمتعلق به يک تشکل و يا جمع معدودی از کارگران و فعاال

های برگزار کننده مراسم را بازتاب  بايست، هم برآيند نظرات فعالين و نمايندگان تشکل ای که می گفتن ندارد که تهيه و تنظيم قطعنامه

شد و هم در عين حال از يک روحيه ها را متحد سازد و هم مضمون راديکال و ضد سرمايه داری  داشته با دهد و کل اين تشکل

دهد که امضا کنندگان  توافق روی مضمون اين قطعنامه، به روشنی نشان می. ای نيست انترناسيوناليستی برخوردار باشد، کار ساده

، بازهم دليل اند، که اين مسأله نيز قطعنامه، منافع جمعی و منافع طبقه کارگر را بر منافع گروهی و منافع تشکل خويش ارجحيت دا ده

  .ست ديگری بر بلوغ و پيشرفت جنبش کارگری

های اعتراضی مطرح شده و از ضرورت پيوند جنبش زنان و دانشجويان با جنبش کارگری  در چند سال اخير، مکرر شعار اتحاد جنبش

ول ماه مه، مقدمه تحقق اين های کارگری، اين جانيز پيش قدم شدندوبا اتحاد عمل خويش در برگزاری مراسم ا تشکل. صحبت شده است



  !شعار را نيز فراهم ساختند

 تن از فعاالن کارگری و ديگر شرکت کنندگان در اين ١۵٠پس از يورش نيروهای سرکوب به مراسم کارگران و بازداشت بيش از 

دامات سرکوب گرانه رژيم ، مراسم، کميته برگزاری مراسم اول ماه مه، بالفاصله و در همان روز يازده ارديبهشت و در اعتراض به اق

ی مسأله بازداشت شدگان و صدور چند اطالعيه و فراخوان به کمپين برای آزادی گير کاری اين کميته و پی ادامه. واکنش نشان داد

های  دستگير شدگان، نشان داد که کميته برگزاری مراسم اول ماه مه از اين ماندات برخوردار است که در چهارچوب توافقات تشکل

  .فراخوان دهنده برگزاری مراسم، ادامه کاری داشته باشد

طه، فراخوان کميته برگزاری مراسم اول ماه مه به کمپين برای آزادی دستگير شدگان روز جهانی کارگر، که مورد و باز در همين راب

های مختلف، از جمله انجمن برق و فلز کرمانشاه، کارگران متشکل در  های متشکل کارگری در استان ها انجمن و جمع حمايت ده

ی از کارگران عسلويه، لوله سازی اهواز، ايران خودرو، الستيک البرز، پااليشگاه هائ های پرديس و شين بافت سنندج، جمع کارخانه

های  تبريز، پتروشيمی تبريز، ماشين سازی تبريز، تراکتور سازی تبريز، سيمان صوفيان، چينی سمنان، ذوب آهن اردبيل و جمع

ست که   موقعيت کنونی جنبش کارگری اکنون به نحویها کارخانه و مؤسسه قرار گرفت، تمامًا نشان دهنده آن است که ديگری در ده

های بيشتری در راستای گسترش اتحاد خويش بردارند و برای فرا روياندن اتحاد  توانند، گام ها و فعاالن جنبش کارگری می تشکل

  .تر و پايدارتر، تالش ورزند های عالی های موردی به اتحاد عمل عمل

  عملی؟ انتقاد يا توجيه پاسيفيسم و بی* 
گيرد، بنابراين  کنند، از آنجا که از قبل مشخص بود مراسم اول ماه مه مورد يورش مزدوران رژيم قرار می برخی چنين انتقاد می

اين ديدگاه، با استناد به ماهيت . رفتند های فراخوان دهنده و کميته برگزاری مراسم اول ماه مه، نبايد پای برگزاری آن می تشکل

بيند و  های فراگير روبرو می يم حاکم، و اين استدالل که دستگاه حاکمه در دورۀ بحرانی کنونی که خودش را با شورشسرکوبگرانه رژ

  های مبارزاتی، سازماندهی کارگران، تبليغ و ترويج در مورد تشکل گويد که فراخوان سازد، می برای چنين دورنمائی خود را آماده می

 جاسوسی رژيم و برخورداری آن –همچنين با اشاره به امکانات پليسی . تر از پيش است رقابل تحملسازی و امثال آن، برای رژيم غي

گيرد که  اند، چنين نتيجه می ترين تمرينات پليس کشورهای امپرياليستی آموزش يافته از واحدهای ويژه ضد شورش که بر مبنای تازه

های کوچک چند نفره در نقاط مختلف  بايستی در گروه شد، بلکه کارگران می  میمراسم اول ماه مه نبايد آنگونه که برگزار شد، برگزار

اينان به ! پرداختند کردند و به شعار نويسی روی ديوارها و پخش شبنامه و امثال آن می های کوتاه مدت تبليغی برگزار می شهر، آکسيون

اند، برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه   درستی نيز از آن اخذ کردهاند و نتايج خيال آنکه خود تحليل درستی از اوضاع سياسی بدست داده

ها حال چه  ها و امثال اين خالصه حرف اين. سازند را به نداشتن تحليل درست از اوضاع سياسی کنونی و از موقعيت رژيم متهم می

 اتحاد عمل کارگران و برگزاری مراسم اول ماه ای از الفاظ بپوشانند، اين است که حرف خود را به صراحت بگويند، چه آن را در پرده

ای بوده است که بدون در نظر گرفتن "نسنجيده"مه در پارک الله تهران، نه فقط هيچ دستاورد و نتيجه مثبتی نداشته است، بلکه اقدام 

هم فراتر گذاشته و در مورد برخی، پا را از اين . موقعيت رژيم و توازن نيروها صورت گرفته و هزينه گزافی نيز در پی داشته است

  ؟!اند سرخوردگی فعاالن کارگری دستگير شده نيز، از قبل به قضاوت پرداخته

ای برای فعاالن کارگری و کارگران پيشرو، در رابطه با سازماندهی مبارزات  اين ديدگاه، صرف نظر از آنکه چه نقش و وظيفه

، ل باشد، با انکار دستاوردها و نتايج مثبت اتحاد عمل ده تشکل و گروه کارگریهای کارگری قاي يابی و ايجاد تشکل کارگران، سازمان

معضالت جنبش کارگری بيگانه است، دهد که نسبت به مسائل و نشان ميهای مثبت آن اشاره کرديم  جنبهکه به برخی از اين دستاوردها و

  .ست و ربطی به طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگران ندارد ریهای درگير در اتحاد عمل  کارگ ای، بی ربط با تشکل ديدگاهی حاشيه

کند، اقتدار نيروهای  ای کارگری در شرايط کنونی را نفی می هرگونه اقدام علنی و توده" توازن قوا"گرايشی که با مخفی شدن در پشت 

فرط وحشت از عواقب هد، اين ديدگاه اززدگی خويش را به درون کارگران رسوخ د تا وحشتکشد  را به رخ کارگران میسرکوب رژيم

  !خواند های خود را به نشانه تسليم باال برده است و کارگران را نيز به تسليم فرامیای کارگری، پيشاپيش دست لنی تودهبرگزاری مراسم ع

وده طبقه کارگر، بنابه داند که ت اما هر فعال کارگری که از نزديک دستی بر آتش مبارزات کارگری داشته باشد، اين را خوب می



تواند دست روی دست بگذارد وابتدا در انتظار فرا رسيدن توازن قوای مناسب باشد، و بعد از فرا رسيدن يک توازن  موقعيت خود، نمی

پيمائی و  ها و صدها اعتصاب و اجتماع اعتراضی، تظاهرات، راه ده. قوای مناسب، برای کسب مطالبات خود دست به مبارزه بزند

بندان در سال گذشته و نيز در سال جاری، مستقل از آنکه توازن قوا، چگونه بوده و چگونه است، انتخاباتی در کار است و يا رژيم  هرا

ای به مقابله با اعتراضات کارگران برخواهد خواست، گويای اين واقعيت است که ديدگاهی که در خفای توازن قوا، بی  به چه بهانه

اين درست است که سنگينی . کند، هيچ ربطی به مبارزۀ زنده طبقه کارگر و جنبش کارگری ندارد  را توجيه میعملی و پاسيفيسم خود

توازن قوای طبقاتی در لحظۀ کنونی به سود رژيم و طبقه حاکم است، اما اوًال طبقه کارگر ايران با مبارزات پيگيرانه خود توانسته است 

ثانيًا، توازن قوا، .  به اين سو، تغييراتی در آن نيز ايجاد کرده است٨٣به پيش بردارد و از سال هائی  در چارچوب همين توازن قوا، گام

! قرار نيست در يک روز بهاری و در يک روز تعطيل آفتابی، به سود طبقه کارگر عوض شود، و يا چنين تغييری از آسمان نازل شود

 که کارگران برای متشکل شدن و برای کسب حق و حقوق خود و تحميل آن های مستمری مبارزۀ طبقه کارگر و همين مبارزات و تالش

بر رژيم و نيز مبارزات معلمان، زنان، دانشجويان و ساير اقشار زحمتکش مردم عليه رژيم، در چند و چون توازن قوای موجود و 

نبش طبقاتی کارگران در هر گامی که به پيش ج. فراهم سازی شرايطی که اين توازن، کامًال به زيان رژيم رقم خورده باشد، مؤثر است

مبارزه طبقاتی مانند قدم زدن در . اين ديالکتيک مبارزه طبقاتی است. شود تر می دارد، گامی نيز به آن حد از توازن قوا نزديک برمی

ايشی که در حاشيه به تماشا مبارزه طبقاتی، پيچيده و خارج از اراده اين يا آن گر. طرفه نيست رو يک خيابان پهن خلوت و يک پياده

ست که تا آنجا که ممکن است بايد در هر حرکت اعتراضی ودر هر اقدام کارگری ، تلفات و  بديهی. ست ايستاده است، زنده و جاری

اماهمين جابايدتصريح نمود که تصور پيشرفت جنبش کارگری و تعميق مبارزه . های پيشرفت جنبش کارگری را پائين آورد هزينه

تی، بدون تلفات و هزينه، خواب و خيالی بيش نيست وفقط می توانددرذهن کسانی که برای بی عملی خود دنبال توجيه می گردند طبقا

های انقالبی جنبش  از ترس پرداخت هزينه نيز، ربطی به سنت) که تعطيل بردار نيست(بنابراين تعطيل مبارزه . وجودداشته باشد

رسد که حاملين اين ديدگاه، در بهترين حالت، در شرايط کنونی، صرفًا به فعاليت و کار مخفی باور  اينطور به نظر می. کارگری ندارد

آورند،  های زيرزمينی پنهان کار را درمی اينان در حاليکه ادای سازمان. کنند دارند و هرگونه فعاليت و مبارزه علنی کارگری را نفی می

  .گران و طبقه کارگر بيش نيستنداما در واقعيت امر عناصری جدا از توده کار

های قانونی و علنی نيز برمبنای همين ديدگاه و جدائی حاملين آن از توده طبقه کارگر است که فعاليت و  قابل ذکر است که مارکسيست

 که در شرايط و ست بديهی. گذارند کنند و بنای فعاليت خويش را بر علنی کاری و شکل قانونی مبارزه می کار مخفی را به کلی نفی می

توازن قوای کنونی، هر سازمان و حزب جدی سياسی مدافع منافع طبقه کارگر، اساس کار خود را بايد بر فعاليت مخفی بگذارد، اما اين 

ری اتحاد عمل کارگ" منتقدين.  "مطلقًا بدان معنا نيست که گويا يک تشکيالت مخفی کار، نبايد فعاليت سياسی علنی و قانونی داشته باشد

های سرخ مخفی کار نيز، زمانی  ها يا هسته خواهند آن را درک کنند که حتا جمع کنند و يا نمی ، اين را درک نمی٨٨در اول ماه مه 

های کارگر داشته باشند و در مبارزات  توانند حيات رزمنده داشته باشند و آن را حفظ کنند که اعضای آن ارتباطی زنده و فعال با توده می

 مشارکت نمايند و نه فقط در مبارزات کارگران بايد فعاالنه حضور داشته باشند، بلکه بايد پيشاپيش مبارزات کارگران حرکت آنها نيز

های قانونی و نيمه قانونی کارگری و غير دولتی نيز حضور داشته باشند، بدون آنکه هويت کمونيستی  آنان همچنين بايد در تشکل. کنند

ست که بايد وظيفه متشکل ساختن و  براين در شرايط کنونی، با تلفيق مناسبی از کار علنی، نيمه علنی و مخفیبنا. خود را برمال کنند

ارتقاء سطح آگاهی توده کارگران را انجام داد نه اينکه به بهانه توازن قوا، به ُکنجی خزيد و ُنسخه پاسيفيسم و انفعال پيچيد و بدتر از آن، 

  !خواند" ماجراجو"وظيفه مشغولند، مذمت کرد و کسانی را که به انجام اين 

کنند  اتحاد عمل کارگری در اول ماه مه، در حالی اين حرکت کم سابقه و متحدانه کارگران را نفی می" منتقدين"جاست که اين  جالب اين

اسم اول ماه مه را نيز و سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و هشت تشکل ديگر فراخوان دهندۀ مر

هائی مانند تقسيم کارگران به  سازند که خود به نوعی، کارگران را به ماجراجوئی و اتخاذ تاکتيک متهم می" ماجراجوئی"تلويحًا به 

نامه و امثال آن بجای برگزاری  های کوتاه مدت تبليغی، شعار نويسی، پخش شب های متعدد و کوچک و دست زدن به آکسيون گروه

  !کنند اسم اول ماه مه در پارک الله، دعوت میمر



  کند کند، اشتباه هم می کسی که حرکت می* 
های کارگری، به هيچوجه به  های جنبش کارگری و دفاع ما از اتحاد عمل مبارزاتی کارگران و تشکل های ما پيرامون پيشرفت بحث

قص بوده است و يا هيچگونه نقص و کمبود و اشتباهی در کار اين معنای اين نيست که اقدام اخير فعاالن جنبش کارگری بی عيب و ن

کنند و دچار بی  کنند که حرکت نمی تنها کسانی اشتباه نمی! کند کند، اشتباه هم می کسی که حرکت می. رفقا و دوستان وجود نداشته است

 هر کسی خود فعاالن کارگری که ازنزديک درگير ست که اتحاد عمل کارگری در اول ماه مه را، بهتر از بديهی. اند عملی و پاسيفيسم

جنبش کارگری ايران به آن درجه . توانند از زوايای گوناگون و با دقت بيشتری مورد بررسی و نگاه انتقادی قرار دهند اند می مسأله بوده

 دهنده مراسم اول ماه مه، از های کارگری فراخوان جنبش کارگری و تشکل. از پختگی رسيده است که مسؤالنه به اين کار دست بزند

با اين وجود، بی مناسبت نيست که در اين جا به . اين ظرفيت برخوردارند که نقاط ضعف خود را شناسائی و با آن به مقابله بپردازند

  .ای داشته باشيم يکی از نقاط ضعف برگزاری مراسم اول ماه مه پارک الله اشاره

قع در وامراسم اول ماه مه، در. مراسم بودنحوۀ برگزاری وان دهنده مراسم اول ماه مه، درهای فراخضعف اصلی اقدام مشترک تشکل

بدين ترتيب، گرفت و ورش نيروهای نظامی و امنيتی قرارشده باشد، وحشيانه مورد يواقعی آغازآنکه بطورپيش ازهمان مراحل اوليه و

  .ممانعت بعمل آوردتدارک ديده بودند،راها قبل آن هفتهروزها وکارگری از هایبرگزاری مراسمی که تشکلشد، ازکارگری قادررژيم ضد

با توجه به اين موضوع که، تصميم رژيم و نيروهای سرکوب آن از قبل مشخص بود که با تمام توان به مراسم ما يورش خواهد آورد، 

جوئی کنيم و مراسم را به شکلی برگزار نمائيم که امکان  ها، راه توانستيم و فرصت داشتيم برمبنای شواهد و پيش بينی  بنابراين ما می

آمد و در مرحله بعدی، مراسم ما  ها پائين می ها و هزينه بود، به نحوی که، در مرحله نخست ميزان دستگيری مانور کارگران بيشتر می

به نحوی که اگر نيروهای انتظامی و امنيتی در . دتوانست جائی پر رفت و آمدتر باش برای مثال، محل تجمع می. آورد دوام بيشتری می

بودند از محل تجمع، در يکی از  همان آغاز دست به محاصره و سرکوب اجتماع کنندگان می زدند، اجتماع کنندگان نيز قادر می

شدند و  ب وارد عمل میست که دراين حالت نيز نيروهای سرکو بديهی. پيمائی بزنند های شلوغ منتهی به اين محل، دست به راه خيابان

شاری از مردم صدای خود را به گوش اقيافتند، اوًال رگران نيز فرصت میعين حال کااما در. دادند ی خود را انجام میوظيفه ضد کارگر

سرکوب ثانيًا در اين حالت، يورش نيروهای . آوردند چه بسا خود اين عابرين نيز به حمايت از کارگران روی میو عابرين برسانند و

چرا که هم حضور ساير اقشار مردم و احتمال . توانست به سادگی يورش آنها در پارک باشد و همه را يکجا دستگير کند نيز نمی

شد که شرکت کنندگان در مراسم، خود را از معرض  شد و هم در عين حال اين امکان فراهم می ها تا حدودی مانع اين می العمل آن عکس

يافت و هم تلفات و  بدين ترتيب هم اجتماع ما دوام بيشتری می. توسط نيروهای امنيتی و اطالعاتی دور کنندشناسائی و دستگيری 

  .آمد ها پائين می دستگيری

ادارۀ آموزش و پرورش استان تهران اشاره  ارديبهشت در برابر١۴روز  نمونۀ اجتماع اعتراضی معلمان درتوان به اين مورد میدر 

 امنيتی و لباس –يقی از تجمع اعتراضی معلمان در برابر اداره آموزش و پرورش نگذشته بود که نيروهای پليسی هنوز دقا. نمود

بدنبال اين يورش . شماری از آنان را مورد ضرب و شتم و تعدادی را نيز بازداشت کردند. ها به صفوف معلمان يورش بردند شخصی

پيمائی زدند و با سر دادن شعارهائی، توجه مردم و عابرين را  ا خيابان طالقانی دست به راهوحشيانه، معلمان نيز از خيابان سپهبد قرنی ت

  .های خود جلب نمودند و پس از آن نيز به اجبار متفرق شدند نيز نسبت به اعتراض و خواست

  ست که يک بار ديگر بر اين  یرغم اين موضوع که مراسم اول ماه مه می توانست به نحو بهتری برگذارشود،اما در پايان ضرور علی

اول ماه مه پارک الله تهران . ، گام بزرگ ديگری به جلو برداشت٨٨نکته تأکيد شود که جنبش کارگری در اول ماه مه سال 

  .ای داشت ودرعين حال  نشان داد که پاسيفيسم و بی عملی در جنبش طبقاتی کارگران جائی ندارد دستاوردهای کم سابقه

هائی که در برخی از شهرهای اين استان،   چشم اميد کارگران عمومًا به روی کردستان و مراسم٨٨ تا ٨٣ی گذشته و از ها اگر در سال

چرخيد، اين بار اما اول ماه مه در پارک الله تهران بود که اميد را در کردستان زنده  شد، می به مناسبت اول ماه مه برگزار می

    .بخشيد سراسر کشور شور و اميد میهای کارگری در  ساخت و بر محيط می
   ١٣٨٨ نيمه دوم خرداد -)اقليت ( سازمان فدائيان 


