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! کردند؟»يیماجراجو« پارک الله یفراخوان دهندگان تجمع اول ماه م  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٢٢سه شنبه    یبهرام رحمان                                    
 

 نگرانی سران حکومت چنان آنداردد و گامی به پيش برمیخوری که تکان میسطح ر هدر  ايران،جنبش کارگری

 مراسم دهند به اعتراضات و اعتصابات و  امنيتی خود فرمان می-که به نيروهای انتظامی  کندتر می را بيشاسالمی

ير و شان با ضرب و شتم دستگهايشان و حاميانای کارگری و اجتماعی حمله کنند و کارگران را همراه با خانوادهه

ها و  از احزاب و سازمانرخی ب، کارگریهایکانتهای اين از سوی ديگر، پس لرزه. زندانی و شکنجه کنند

 چه مژکند و به وي دچار سرگيجه سياسی میچنان آن کارگر را نيز طبقه مدافع کارگری ونهادهای به اصطالح

ها و رانی به طوری که در برحی سخنکندی عمومی باز م نزد افکارتر درستان دروغين طبقه را هر چه بيشود

-ها، به جای محکوم کردن جنايات حکومت اسالمی و تالش برای آزادی کارگران دستگيرشده، فراخوانتحليل

  .نامندمی» ماجراجويی سياسی«دهندگان تجمع اول ماه پارک الله را 

صدها زن و .  امنيتی روبرو شد-های انتظامی تجمع اول ماه مه امسال در پارك الله تهران، با يورش وحشيانه نيرو

مرد آارگر و مدافع جنبش کارگری آه به فراخوان ده تشکل مستقل کارگری به قصد برگزاری مراسم روز جهانی 

- با حمله و ضرب و شتم تعداد بی در همان لحظات نخست تجمع،آارگر در حال تجمع در اين پارك آمده بودند،

 با  را نيزآنندگان نفر از تجمع١٥٠ شدند؛ بيش از روبروی، امنيتی و لباس شخصی شماری از نيروهای انتظام

 زندان اوين انتقال  و بقيه دراندتاکنون تعداد کمی از دستگيرشدگان اين روز، آزاد شده. ضرب و شتم دستگير کردند

  . اند تعيين آردهی سنگين بسيارهایها، وثيقه برای آزادی برخی از آن.برندبه سر می

 ارديبهشت پارک الله تهران و ١١در حالی که کمپين آزادی فوری و بدون قيد و شرط آزادی همه دستگيرشدگان 

 است افراد و جرياناتی به رسم هميشگی به جای پيوستن حال گسترششهرهای ديگر، در داخل و خارج کشور در 

ماجراجويان « اول ماه می پارک الله را به نوعی دهندگانهايشان فراخوانتحليل در اظهارنظرها وبه اين کمپين، 

های جريانات ظاهرا راديکال و مدافع کارگر و سوسياليسم و يا رفرميست و گروه برخی .کنندمعرفی می» سياسی

کنند اندازند، تئوری بافی میای هياهو راه میدر حارج کشور که همواره بر سر مسايل حاشيهبوته ريشه و بیبی

گذشت ده روز از اول ماه می، هنوز يک اطالعيه خشک و خالی نيز در محکوم کردن اين يورش وحشيانه اکنون با 

  .اندحکومت اسالمی به تجمع کارگران و تالش برای آزادی دستگيرشدگان منتشر نکرده

- می سخن، به مناسبت اول ماه»خارج از کشور/نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران «جلسه پالتاکیدر 

دهنده اول ماه می پارک الله نيز شان که از قضا يکی از فعالين فراخوانسخنرانو شعرخوانی گذاشته بودند رانی 

چنين تاکيد کرده است که خود ناميده و  هم» ماجراجويی سياسی«است تجمع اول ماه می پارک الله را به نوعی 

  ! وی، در اين حرکت شرکت نداشته است؟

 رگزارب»  برلين-گروه همبستگی با کارگران ايران« به ابتکار،٢٠٠٩ می ۴شب  دوشنبه تاکی ديگری که پالجلسهدر



 روبرو شده بود و از  کشور فعالين جنبش کارگری کمونيستی داخل و خارجنظير بی با استقبال، شده بود از يک سو

اين عوامل حکومت، . سه را برهم بزنند وزارت اطالعات و سپاه پاسداران بسيج شده بودند تا اين جل،سوی ديگر

-ای را به اين جلسه تدارک ديده بودند که به اندازه هر دو نفری که حرف میدهی شدهبار حمله سازمانبرای اولين

. ندنوحه و قرآن پخش کنهای رکيک، اذان و  پس از نثار فحش و بگيرند راشدند ميکروفونها موفق میزدند آن

 در اين ابعاد بار بود که اما اين اولينگرفتمیلتاکی شايد يکی دو بار چنين حمالتی صورت تاکنون در جلسات پا

های اخير دولت، مجلس، دادستان کل کشور، سپاه در ماه . را سازمان داده بودندو با سماجت اين حمالتگسترده 

جا که ها را تا آننترنتی و وبالگهای اياند تا سايتبسيج شده... پاسداران، وزارت اطالعات، نيروی انتظامی و

بر اين جلسه پالتاکی، فضای . ها را تحت تعقيب و تهديد و زندان قرار دهنداندرکاران آنممکن است ببندند و دست

ربط و نادرستی را مطرح کردند و با نقد ديگران نيز های بیسياسی مثبتی حاکم بود و غير از يکی دو نفری که بحث

ا کسانی که صحبت کردند بر اين تالش بودند پيشنهادات سازنده و عملی و موثری را در جهت روبرو شدند عموم

. آزادی بدون قيد و شرط همه دستگيرشدگان پارک الله تهران و همبستگی با مبارزات کارگران ايران ارئه دهند

های مختلف و هايی به زبان می نيز اين جلسه ادامه داشت که به انتشار خبرنامه کارگری و اطالعيه٨روز جمعه 

ضمن قدردانی از فعالين و مسئولين گروه همبستگی با . دهی چندين حرکت در کشورهای مختلف منجر شدسازمان

تر تقويت کرد و با چه بيشديگر آلمان، بايد اين حرکت را هرشهرهای  برلين و هم فکرانشان در- ايران کارگران

  .تر گسترش دادچه بيشهر، کمپين آزادی دستگيرشدگان راطرح ابتکارات مختلفوادامه جلسات پالتاکی و تبادل نظر

هر  قبل ازنامند می» سياسیماجراجويی« اول ماه می پارک الله را ع که تجمهايیگروه افراد و ،صورتهردر

، به  سقز٨٣ ماه می سال واقعه اول. اندازدمی شهر سقز ١٣٨٣ ماه می سال اول  تاريخی ما را به ياد واقعهایمساله

به دنبال اين واقعه و با دستگيری  .ثبت شده استن ا مهمی در جنبش کارگری اير تاريخی يک نقطه عطفعنوان

 با جنبش کارگری تگی يک کمپين همبسها به زندان سنندج،هفت نفر از فعالين کارگری در اين شهر و انتقال آن

ها جلو  و خارج کشور راه افتاد که جنبش کارگری ايران را نه تنها سالايران و آزادی فوری دستگيرشدگان در داخل

 مقامات .به مبارزه طبقاتی کارگران جلب کردنيز ترين جريانات سياسی چپ ايرانی را تفاوتبرد، بلکه حتا توجه بی

، مجبور شد قضايی حکومت اسالمی، در اثر مبارزه خانواده دستگيرشدگان و کمپين کارگری داخل و خارج کشور

به قول محمود صالحی، دستگيرشدگان اول ماه می سنندج، روز جهانی .  روز آزاد کند١٢دستگيرشدگان را پس از 

 ناميدند و حمايت »يی سياسیوجماجرا« اين حرکت را ها سنديکاليست، در آن روزها.خود را در زندان جشن گرفتند

 تحت عنوان  با انتشار سلسله مباحثی» کاريادسايت بن«نام  به يک سايت اينترنتی  نيز،در خارج کشور. نکردند

 »دوستان« قرار دادند که نام اين اتتقاد شديد سقز را مورد ٨٣، حرکت جسورانه اول مه می »سخنی با دوستان«

شناسند و به  را با چهره میاندرکاران رفرميست و سنديکاليست اين سايت دستهرگز علنی نشد اما فعالين کارگری

  .ها نيز آشنايی دارندرفندهای آنت

ای زمينه: تجمع پارك الله« تحت عنوان  مطلبی،٨٨، به تاريخ ارديبهشت ماه »)jafk(جمعی از فعالين کارگری«

های اينترنتی مبحث خود اين جمع، چند ماهی است که در سايت. اند، منتشر کرده»تربرای پرداختن به مسائل عميق

  يت واقعی آن، تقريبا ناآشناست؟کند و ماهرا منتشر می



، ضمن محکوم کردن حمله نيروهای سرکوبگر حکومت اسالمی به تجمع »ترعميق«اين جمع، با پرداختن به مسائل 

خود را در مخالفت با برگزاری اول ماه در پارک الله ادامه » ترمسائل عميق«اول ماه می کارگران در پارک الله، 

کند و در پايان راه ين حرکت را به عدم شناخت جامعه و موقعيت رژيم و غيره متهم میدهندگان ادهد؛ فراخوانمی

دهد يک راه حل کامال محفلی و چريکی دهه شصت ايران است که جنبش کارگری ايران، از آن حلی که ارائه می

  . استدوره عبور کرده است و در اثر مبارزه خود، يک حالت دو فاکتويی را به حاکميت تحميل کرده

تر مورد ادعای خود را چنين آغاز اين جمع مسايل عميق. دهيماين جمع را مورد بررسی قرار می» ترمسايل عميق«

منظور از ما، آل فعاالن حيطه (بگذاريد از اينجا شروع آنيم آه پيش از انجام اين تجمع، خيلی از ما ...  «:کندمی

 به علت وضعيتی آه در آن گرفتار است و نارضايتی فزاينده ای می دانستيم آه رژيم اسالمی) جنبش آارگری است

مقامات انتظامی پيشاپيش . آه در جامعه وجود دارد، با تمام قوا از برگزاری مراسم اول ماه مه جلوگيری خواهد آرد

تجسم . ودندبه تهديد مستقيم و غير مستقيم فعاالن جنبش آارگری پرداخته، آنان را از انجام چنين آاری منع آرده ب

حتی خيلی از ما، تاآتيك ها و نحوه عمل نيروهای سرآوبگر . آردن صحنه ای آه پيش خواهد آمد، آار مشكلی نبود

مطمئن بوديم آه با محاصره آامل پارك الله، . برای محاصره و سرآوب تجمع آنندگان را پيش بينی می آرديم

.  دستگير آردن فعاالن سرشناس روبرو خواهيم شدتصوير برداری گسترده از افراد، حضور لباس شخصی ها و

    :بنابراين از همه، به ويژه از سازمان دهندگان تجمع پارك الله سوال می آنيم

  آيا انتظار چنين چيزهايی را نداشتيد؟

  اگر داشتيد، چه تدبير و تاآتيكی برای خنثی آردن آن انديشيده بودند؟ 

  »ه واقعا چه تحليلی از اوضاع سياسی جامعه و موقعيت رژيم داريد؟و اگر نداشتيد، اين سوال پيش می آيد آ

  ندارند، بلکه با دستگيرشدگانآزادی  و طرحی و پيشنهادی برایها کاری آن: روشن است،جا هدف اين جمعتا اين

ا از موقعيت ه گويا آن کهطوری معرفی کننددهندگان اين حرکت را  سازمانسويه نگری در تالشندگرايی و يکاراده

خبر بودند؛ هيچ تدبير و تاکتيکی برای خنثی کردن هجوم نيروهای انتظامی و امنيتی در نظر سرکوبگر حکومت بی

       !نداشتند؟» اوضاع سياسی جامعه و موقعيت رژيم«از  » درستیتحليل« نگرفته بودند و سرانجام

فكر می آنيم آه بخشی از ما به طور آلی تحليل «: دنده ادامه میخود، چنين» ترمسايل عميق«گر  تحليلاين جمع

يك تحليل يك سويه و غير ديالكتيكی، آه نتايج سياسی خوشخياالنه و ساده انگارانه ای را . نادرستی از اوضاع دارند

 بدون شك در اين نوشته، مجالی برای باز آردن ارتباط ديدگاه اآونوميستی و تقليل گرايانه با. به همراه می آورد

بعضی از ما گمان می آنند چون رژيم گرفتار : تحليل های سطحی سياسی نيست، ولی در حد اشاره بايد بگوييم آه

بحران است، چون انتخابات نزديك است و رقابت جناح های حكومتی باال گرفته، يا چون نارضايتی مردم گسترده 

به ويژه اگر، جنبش های طبقاتی و اجتماعی نيز . يداست، بنابراين احتمال دارد آه رژيم، اينجا يا آنجا آوتاه بيا

بعضی از ما گمان می آنيم آه جلو گذاشتن . مطرح آنند" معقولی"خواسته های خود را به اصطالح در چارچوب 

، قاعدتًا نبايد با ابتدايی ترين خواسته های سياسی و اجتماعی اقتصادی و رفاهی، يا ارائه عمدتايك رشته مطالبات 

در همين زمينه، اشاره به يك گفت و گوی تلفنی در يكی از برنامه های ! ديد از جانب رژيم روبرو شودسرآوب ش

ببيننده ای از ايران به مجری برنامه ويژه . می تواند مفيد باشد) در آستانه برگزاری تجمع پارك الله(ماهواره ای 



؛ اينها فردا نيروهای سرآوبگر را می آورند و اول ماه مه می گفت آه تحت اين رژيم اينطور نمی توان حرآت آرد

اينها نمی توانند تعداد زيادی آارگر و . مجری در جواب می گفت آه اينطور نيست. نمی گذارند مراسم برگزار شود

  »)نقل به معنی! ( را جشن بگيرند و شيرينی بخورند را سرآوب آنند افراد خانواده هايشان را آه آمده اند روزشان

 در  امسال ماه میاول  علنی مخالف برگزاری،»سوز طبقه کارگردل«  ظاهراشود که اين جمع روش میونهباين گ

را ها  سرکوب آنگی آماد، حکومت اسالمیشان نيز اين است کهتوجبه.  است بودهپارک الله و يا هر جای ديگر

 و تا ديروز کسی نه آن را ديده و نه انگار اين آمادگی سرکوب حکومت اسالمی، همين امروز اتفاق افتاده. شتدا

 اين جمع، تازه کشف کرده است که حکومت اسالمی، به عنوان يک حکومت جانی و بنابراين،. شنيده بود

 چون حکومت توان و  بر اين اساس، تاکيد دارند که دارد؟ و ظرفيت بااليی در سکوب و کشتارسرکوبگر، توان

ها بريزند و دست به اعتراض بزنند و يا مراسم جهانی خود را ه خيابان نبايد ب کارگران پسظرفيت سرکوب دارد

هايشان  در خانهدر نتيجه بهتر است. داران و حکومت حامی سرمايه حرف بزنندجشن بگيرند و در ان عليه سرمايه

جوم نيروهای  تا مورد هبرگزار کنند  و در محافل خانوادگی روز جهانی خود را در خفا در بهترين حالتتند وينشب

  ! ؟ایسوزانه دل طبقاتیعجب تحليل و نقد. امنيتی و لباس شخصی قرار نگيرند

جلو «کردند که با کنند که برگزارکنندگان مراسم اول ماه می پارک الله، فکر میاز سوی ديگر، اين جمع اضافه می

، قاعدتًا واسته های سياسی و اجتماعیابتدايی ترين خ اقتصادی و رفاهی، يا ارائه عمدتاگذاشتن يك رشته مطالبات 

رسد اين جمع، با اندازه به نظر می) تاکيدها از خود مطلب است(»!نبايد با سرآوب شديد از جانب رژيم روبرو شود

چنان غرق تراوشات ذهنی خود شده اند که در مسايل مهم فاصله نوری از مسايل کارگران ايران به دور است و آن

، بلکه به مطالباتی که »نمايندگان خدايان« ميليونی ١٢مع مستقل کارگران در مرکز پايتخت خود، نه به نفس تج

هرگونه تجمع و اعتراض و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اين کشور ممنوع . اند اتکا دارندمطرح کرده

چه وبگران اهميتی ندارد آنای را مطرح کنيد برای سرکبنابراين در چنين شرايطی، شما هر خواست و مطالبه. است

ها حائز اهميت دارد اين است که کسی جرئت نکند فضای اختناق را بشکند؛ از خط قرمزهای حکومت که برای آن

  . بگذرد تا چه برسد در جهت تحقق مطالبات خود قطعنامه نيز بدهد

 و توهم آفرين از اوضاع نيست، اگر اين جواب نشانگر يك تحليل سياسی نادرست«:  در ادامه تاکيد دارد،اين جمع

پس چيست؟ وقتی آه نمی توانيم رابطه صحيحی بين اقتصاد و سياست، بين بحران اقتصادی و ملزومات سياسی آن، 

بين نارضايتی خودجوش توده ها و اقدام آگاهانه سياسی برقرار آنيم، محكوم به سطحی نگری در تحليل از اوضاع 

  » .شدهستيم و پياپی غافلگير خواهيم 

» ستدر نالتحلي« ماه می را، ناشی از اول گانکنندبنابراين، اين جمع داليل حمله حکومت اسالمی به تجمع

رابطه صحيحی بين اقتصاد و سياست، بين بحران اقتصادی و «توانند ها نمیدهندگان آن دانسته و گويا آنفراخوان

ها تحليل درستی داشتند نبايد اول ماه می را به مرکز شهر ن اگر آ،برقرار کنند؟ به بيان ديگر» ...ملزومات سياسی

  کشاندند؟ترين نقطه آن يکی پارک الله می ميليونی و شلوغهتهران دوازد

به نظر ما يك سياست ديگر هم در برنامه ريزی تجمع اول ماه مه تهران تاثير «:  ادامه دارد،ادعاهای اين جمع

بر . بگذاريد اين مساله را بيشتر باز آنيم. آن" اجراء"تجمع مهم است، نه " اعالم"اين سياست آه : گذاشته است



مبنای اين سياست، همين آه چند تشكل حاضر شوند با هم فراخوان تجمع اول ماه مه را امضاء آنند و خواسته های 

  » .مشترآی را جلو بگذارند، مساله حل است

ند به هر بهايی شده به برگزارکنندگان اول ماه می پارک الله اگران ما، چرا تصمصم گرفته تحليل نيست اينروشن

 يی ادعاعالوه بر اين، معلوم نيست که چنين. از اوضاع داشتند» تحليل سياسی نادرست و توهم آفرين«بقبوالنند که 

اند که م کردهاعالکی و در کجا  اول ماه می پارک الله، کدام يک از برگزارکنندگان مراسم  آيااند ورا از کجا آورده

  !؟»تجمع مهم است نه اجرا«

اما، اولين سوال اينست آه مضمون آن سياست و اهداف «:  اين است که،کنند طرح میاين جمع که  ديگریسئوالی

مشترك چيست؟ تا چه حد با اوضاع خوانايی دارد؟ تا چه حد منافع اساسی مبارزات طبقاتی و اجتماعی را پاسخ می 

  » مبارزات و جنبش های موجود را در جهت يك دورنمای انقالبی ارتقاء می دهد؟دهد؟ تا چه حد سطح

 هستند و چرا از نزديکی ها مخالف اتحاد و همبستگی و نزديکی اين تشکلگويند که به چه دليل جمع، صريح نمیاين

اين ده تشکل ساسی  اشکال کار ادهندمی نتری روشن توضيحچنينهم کنند؟ها اين چنين ابراز نگرانی میآن

ها و اهداف اين ده تشکل، با اوضاع خوانايی چرا مضمون سياست  اول ماه می در کجاست؟ مشترکدهندهفراخوان

های اول در قطعنامه خود که عموما به قطعنامه حرکتو روز کارگران را  ای و مطالبات پايهها خواستندارد؟ چرا

گر ما، قاعدتا دهند؟ اين جمع تحليلاساسی روز کارگران را پاسخ نمیمهم می سراسر کشور تبديل شده است منافع 

ها، با يک فراخوان و اقدام های اجتماعی و دورنمای فعاليت آنبايد بدانند که سطح توقعات و مبارزات جنبش

رک را ای مسايل طبقاتی و فعاليت مشتو بايد يک پروسه بحث و تبادل نظر در سطح پايه. شودمشترک خالصه نمی

تر اش نيز شفافانداز و دورنمای انقالبیگيری آن، چشمپشت سر بگذارد تا با روشن شدن حدود و ثغور و جهت

ای های پايهيعنی ضروری است که با تحليل. تر گرددگردد و روزنه دورنمای انقالبی نيز روزبروز بازتر و بزرگ

چنين آرايش نبروهای  اجتماعی، موقعيت حکومت و همهایو واقعی موقعيت مباراتی طبقه کارگر و ديگر جنبش

گيری انقالبی را نيز به طور عينی انداز و جهتای را شناخت تا افق و چشمامپرياليستی در سطح جهانی و منطقه

گيری عجوالنه، چنين تحليل و جهت. گرايانه و محدود و از يک اقدام مشترکهای ارادهنشان داد نه با تحليل

  . و هوايی است و پايش روی زمين واقعی سفت و سخت مبارزه طبقاتی نيستغيرواقعی

در عين حال، مساله به صدور يك فراخوان، يا ليست آردن يك رشته خواسته «: در ادامه می نويسندجمع مورد نظر 

ی مختلف سازماندهی مبارزات معين، پيدا آردن شكل های مناسب برای به ميدان آوردن قشرها. ها، ختم نمی شود

، نقش تعيين مردم برای ابراز وجود، اعالم خواسته ها، ارتقاء آگاهی، و تحكيم همبستگی و روحيه مبارزاتی آنان

در مقابل، ناتوانی در سازماندهی مبارزات، عدم اجراء يا اجرای نيمه آاره .  داردآننده در پيشروی و تكامل جنبش

تكار عمل و تاآتيك صحيح برای آنار زدن موانعی آه رژيم مرتبا در برنامه های اعالم شده مبارزاتی، و نداشتن اب

مقابل جنبش قرار می دهد، به روحيه عمومی ضربه می زند و باعث تضعيف رشته های پيوند ما با آارگران و بقيه 

در اين صورت است آه زمينه برای ياس و محافظه آاری، در قالب جمعبندی های . توده های ستمديده می شود

  ».است روانه از شكست ها فراهم می شودر

 به اين نتيجه رسيد که همه چيز بر توان  نمی و رديف کردن مطالباتروشن است که با يک فراخوان و با يک حرکت



 فراخوان تجمع اول ماه می در پارک الله، در مرکز شهر تهران اما از اين جمع بايد سئوال کرد که. وفق مراد است

کنندگان بوده دهندگان و هم شرکتای هم از سوی فراخوانت يک اقدام حساب شده و جسورانهو در نقطه پرجمعي

با وجود اين که اين پارک از قبل به محاصره نيروهای امنيتی لباس شخصی درآمده بود و نيروهای . است

هزار نفر در آن تجمع ضدشورش و انتظامی در اطراف آن به حالت آماده باش درآمده بودند با اين وجود بيش از دو 

اين تجربه سی ساله مردم . ايستندکنند و در مقابل يورش وحشيانه نيروهای سرکوبگر و خشن و تا دندان مسلح میمی

دانند که احتمال اين که نيروهای انتظامی و امنيتی به تجمعات عموما اکثريت مردم عادی ايران هم می. ايران است

دهندگان اين حرکت که در يورش ببرند بسيار است تا چه برسد به فراخوان» نیغيرقانو«اعتراضی و به اصطالح 

ها خودشان بارها در تجمعات برحق کارگری مورد ضرب و شتم مامورين سرکوبگر واقع شده و زندان و اين سال

 حقانيت با يورش مامورين سرکوبگر نيمه کاره گذاشتن مراسم نيز امری طبيعی است و چيزی از. اندشکنجه شده

 در همان گويند که میخودشاناين جمع . کنددهندگان آن کم نمیاقدام سياسی و اجتماعی برگزارکنندگان و فراخوان

 که از روبرو شدندها  با هجوم وحشيانه نيروهای انتظامی و لباس شخصی پارک الله تجمع کنندگان،لحظات نخست

 تعداد نيروهای انتظامی و ، برخی از شاهدان عينی.رآمده بودندباش دقبل در اين پارک و اطراف آن به حال آماده

 حال معلوم نيست در چنين شرايطی، .اندتن گزارش کرده در محل را هزاران های حاضرلباس شخصی

های خود را به هر برنامهکردند که بدون توجه به هجوم وحشيانه مامورين، برگزارکنندگان چه تاکتيکی اتخاذ می

هايشان را در دهندگان توده کارگران و خانواده شايد نظر اين جمع چنين باشد که فراخوان؟دادند میادامه شکلی

-های اطراف آن، پليس را مشغول میها، در پارک و خيابانکردند تا اين گروهدهی میهای چند نفری سازمانگروه

فعالين ! رساندند؟آن را به پايان می» خيالی آسوده«پرداختند تا مسئولين مراسم با ها به زدوخورد میکردند و با آن

 ضرب و شتم و توهين موردها بارها  که در اين سالدهنده اول ماه می پارک اللههای کارگری مستقل فراخوانتشکل

-توجه و بیاين قدر بیها را توان آناند، چگونه می را تجربه کردههای سرکوب حکومتیو زندان و شکنجه ارگان

داران و چنين سرمايههر کسی که اوضاع جامعه ايران، آرايش طبقاتی کارگران و هم!  ناميد؟ليل و خوش خيالتح

چنين نگرش و تحليلی خيالی و به . پذيرداين دوستان را نمی» ترمسايل عميق«شناسد طرح حکومت اسالمی را می

  .دور از واقعيت است

اما حاال دوره ای است آه دستگاه حاآمه خود را با احتمال شورش های ... «: خوانيم می ادعاهای اين جمع،در ادامه

 داده شده   تغييراتی آه در وظايف و عملكرد نهاد بسيج. فراگير روبرو می بيند و برای چنين دورنمايی آماده می شود

با ) م مبارزاتيعنی افزودن بر نقش امنيتی آن در محالت و محيط های آار و شرآت دادن آن در سرآوب مستقي(

واحدهای ويژه ضد شورش بر مبنای تازه ترين تمرينات پليس آشورهای . چنين دورنمايی طراحی شده است

جلو می آيند " ما گرسنه ايم"يعنی يك گروه از آنان با شعار . امپرياليستی، مانور سرآوب شورش گرسنگان می دهند

شك نكنيد آه رژيم هر بار آه .  را روی آنان امتحان آنندو گروه ديگر بايد انواع تاآتيك ها و ابزارهای سرآوب

نيروهايش را برای مهار يك تظاهرات، تحصن يا اعتصاب اعزام می آند، به اين ماموريت به مثابه مانور و تمرينی 

  ».برای وقايع آتی نيز نگاه می آند و به جمعبندی و درس آموزی از آن می نشيند

 ضد ه، واحدهای ويژايشان زعم که به شويمروبرو مي اين دوستان هایمشغلهو» ترعميقمسايل «با اوج اين جا ديگر



آيند و  جلو می»ايمما گرسنه«يك گروه از آنان با شعار «اند و ديدهرا ها  تمرينينتر تازه حکومت اسالمی،شورش 

  اين جمع مصلحين، از، بنابراين،».ها و ابزارهای سرآوب را روی آنان امتحان آنندگروه ديگر بايد انواع تاآتيك

.  دست از پا خطا نکنند و مرعوب اين فضای پليسی شوندخواهند که می و فعالين کارگریی مستقل کارگریهاتشکل

  چونها نپيوندد، کسی به آنها ريختندهم به خيابان» ايمما گرسته« حتا اگر در جايی گروهی با شعار فراتر از آن،

 که کنندچنين به کارگران توصيه میهم ، اين دوستان؟ در جريان استپليسیومتند و يک مانور ها عوامل حک آنکه

ات  تجمعهایهای مستقل کارگری نيز فراخوان کنند و فعالين و تشکلسکوت پيشه  سياستدر شرايط حاضر،

  دهند؟پارک الله را ن روز جهانی کارگر اعتراضی نظير

خواهند که نسبت به يک امر فوری جامعه، يعنی انتخابات رياست جمهوری ان می اين جمع از کارگراز سوی ديگر،

در چنين اوضاعی، جامعه با يك مساله فوری يعنی انتخابات رياست جمهوری نيز «توجه کنند و کاری نکنند که که 

ونی آنها، و اين مساله می تواند عليرغم خواست آل هيئت حاآمه، به تشديد رقابت ها و تضادهای در. روبروست

يكی از حربه های حاآميت، آشاندن مردم به انتخابات ارتجاعی، و «و » .نتيجتا به تضعيف عمومی حاآميت بينجامد

  » .دامن زدن به اين توهم است آه ممكنست بخشی از خواسته های مردم توسط اين يا آن جناح عملی شود

 دست روی دست بگذارند تا حکومت با خيال  فعالهاين است ک، برای کارگران  آشکار اين جمعدر واقع توصيه

و مطالبات خور را  ها کارگران نبايد خواست،چنين در اين دورهخود را برگزار کند؟ هم» انتخابات«راحت مضحکه 

ها را بپذيرد؟ يعنی اگر حکومت در حال حاضر به دليل مطرح کنند چرا که احتمال دارد جناحی از حکومت آن

 يا ؛جا پرداخت کندمزدهای معوقه کارگران را يک دستچونهای کارگران هماش برخی از خواست جناحهایرقابت

 ،... و بردارد کارگرانجمعیهای دستهمزدها را بر اساس تورم و گرانی افزايش دهد و يا فعال دست از اخراجدست

ر چنين اتفاقی بيافتد که محال است  چرا؟ برعکس اگ!های رژيم است؟بندیکنند و به نفع جناحکارگران ضرر می

اين جمع . کنندتری کسب میکشند و برای تحميل مطالبات ديگر خود آمادگی و تجربه بيشکارگران نفس راحتی می

های استفاده احتمالی جناحکارگری ما، به جای اين که به فکر گرسنگی کارگر و خانواده آن باشد به فکر سوء

اين دوستان، فعال تا پايان » ترعميق«شدن مطالبات کارگران است؟ بنا به تحليل حکومتی آن هم از برآورده 

برگزاری انتخابات هرگونه اعتراض و اعتصاب کارگری در جهت تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی بايد تعطيل 

  برداری اين و يا آن جناح ارتجاعی حکومتی قرار گيرد؟گردد تا اين که مبادا مورد بهره

ولی برنامه ريزان جمهوری اسالمی به اين «: دهند چنين ادامه می، خود مورد ادعای»ترعميق«جمع، به تحليل اين 

آافيست همين . آنها از طريق عوامل و خبرچينان خود دارند مرتبا نبض جامعه را می گيرند. حربه بسنده نمی آنند

 در فضاهای آموزشی، در اتوبوس و تاآسی، در آنار در محيط آار،. روزها به دور و بر خود نگاه دقيقی بيندازيد

بساط روزنامه فروشی ها، آسانی را گمارده اند آه با طرح سوال يا تيله انداختن در مورد انتخابات، به نظرسنجی 

وظيفه اينان، مشخص آردن افت و خيزها در رويكرد توده ها نسبت به انتخابات و جناح های . روزمره می پردازند

  ». بی تفاوتی و يا توهم جامعه در اين مورد است  و نيز درجه خشم،مختلف، 

 ، مخالف حکومت اسالمی چپ کارگران و فعالين سياسیاگر توصيه اين دوستان را بپذيريم به ناچار اين روزها بايد

بساط وس و تاکسی، در کنار ب در محيط کار، در فضاهای آموزشی، در اتو. هم کس مشکوک باشند بهبه هم چيز و



اند تا کمين کرده»  زمانمام امانسربازان گم« ها نيز در همه جا و شايد در خلوت خانهنیيع... ها وروزنامه فروشی

- و بی سر بزير همه بايد نزند؟مانشاخ» گربه« تا  آهسته برگشت وآهسته رفت ما را به دام بياندازند بنابراين، بايد

 انتخابات دوره تا مدير برگ به منزل خود و سربزير نيزيد و غيره برويمخريط آموزش و ح به سر کار و مسر و صدا

تر اين دوستان باشيم که های عميقپس از آن نيز بايد منتظر تحليل. گرددرياست جمهوری حکومت اسالمی سپری 

که متناسب با گذارند کدام راه و چاه را در مقابل ما کارگران، فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی و کل جامعه می

ها فعال رعب و وحشت همه جا را آکنده است پس بايد هرگونه اعتراض و اعتصاب معلق زمانه باشد؟ از نظر آن

فرصت برای تری دارد در نتيجه وضعيت بسيار حساس و خطير است و حکومت نيز آمادگی سرکوب بيش .گردد

ما؛ بايد تاکيد » ترعميق«گران الف اين تحليل بر خ.ها و اعتراضات کارگری زياد استطرح مطالبات و خواست

-ها بکشيم و در سطح علنی جامعه را نسبت به خواستمان را خيابانکرد که نترسيد و مرعوب نشويد بايد مبارزه

از . ها بخواهيم به تجمعات اعتراضی ما بپيوندنداز آن. ه کنيمهای اکثريت جامعه است آگاهايمان که خواست

زيرا تنها سالح ما در مقابل ستم و استثمار و سرکوب و تفيير شرايط موجود اتحاد و . اعتصابات ما حمايت کنند

 هاست که ما ساکت باشيم و بهداران و حکومت آناين خواست و آرزوی سرمايه. مبارزه متشکل و آگاهانه است

  .اعتراض و اعتصاب دست نزنيم

سنديکای کارگران شرکت يعنی  تشکل مستقل کارگری، ده فراخوانی که چند روز قبل از اول ماه می امسال، اساسا

رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيات واحد اتوبوس

ها و  و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، شورای همکاری تشکلبازگشايی سنديکای کارگران نقاش

های کارگری، های کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلفعالين کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل

امه به جايی بود و ای که منتشر کرده بودند فراخوان و قطعن و قطعنامهشورای زنان و جمعی از فعالين کارگری داده

چون که تحليل اين دوستان با شرايط امروز جامعه ايران و توازن قوای موجود طبقاتی و . بايد از آن حمايت کرد

هايی که آگاهانه و ناآگاهانه نقش ترمزکننده مبارزات نقد چنين تحليل. های اجتماعی در تناقض استموقعيت جنبش

  . مان امری مهم است و چشم پوشيدنی نيست و برای آينده مبارزهطبقاتی را در بطن خود دارد پذيرفتنی

 که در بسياری از تجمعات اول ماه می شهرهای ايران، مورد تاييد قرار  اين ده تشکل مستقل کارگریقطعنامهدر 

  : خواست مبرم کارگران ايران، به شرح زير فرموله شده است١۵ گرفته است،

های جديد  امضاء و برچيده شدن فرم کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيدتامين امنيت شغلی برای همه  -١

مزد کارگران حداقل دست! مزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدريجی است حداقل دست-٢قرارداد کار؛ 

تصاب و  برپايی تشکل مستقل کارگری، اع-٣های مستقل کارگری تعيين گردد؛ بايد توسط نمايندگان واقعی و تشکل

 اخراج و -۵؛ !و بهانه پرداخت گردد مزدهای معوقه بايد بدون عذر دست-۴؛ !اعتراض و تجمع حق مسلم ماست

 اجتماعی بايد -تمامی شئون اقتصادی  مردان در    حقوق زنان و-۶؛ !کارسازی کارگران بايد متوقف گرددبی

 کارگران با -٨غه اقتصادی برخوردارشوند؛  بازنشستگان بايد از يک زندگی مرفه و بدون دغد-٧برابرباشد؛ 

کنند؛  کش جامعه متحدند و از مبارزات آنان پشتيبانی می، پرستاران و ساير اقشار زحمت)کارگران فکری(معلمان

 کار کودکان غيرانسانی -١٠کنيم؛ های کارگران فصلی و ساختمانی قاطعانه پشتيبانی می  از اعتراضات و خواسته-٩



 منصور اسانلو، ابراهيم مددی و ديگر -١١ما با فعالين لغو کار کودک هم سنگر هستيم؛ . انه استو استثمارگر

های قضايی عليه ديگر کارگران بايد فورا پايان پذيرد؛ کارگران زندانی بايد بدون قيد و شرط آزاد گردند و تعقيب

کارگران مهاجر   ما از-١٣دانيم؛ زنان میجويان و های اجتماعی ديگر مانند دانش ما خود را متحد با جنبش-١٢

  .کنيمهای خود، قاطعانه پشتيبانی میای مانند کارگران افغانی، به عنوان بخشی از هم طبقه

را متحد با ديگر کارگران جهان کارگران ايران، ما کارگران ايران، خود  های جهانی ازحمايتاز ضمن تشکر-١۴

ملغی  د تعطيل رسمی گردد و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز اول ماه مه، باي-١۵ دانيم؛ می

  ».گردد

ترين مطالبات و اين قطعنامه عالوه بر اين که با روحيه انترناسيوناليسم کارگری تنظيم شده است در عين حال، مهم

يت گرايش راديکال جنبش کارگری های اين دوره کارگران را نيز با خود دارد بر اين اساس بايد مورد حماخواست

گيرد و و سوسياليستی قرار گيرد و تخطئه کردن آن، از موضع پاسيفيستی و خودمحوربينی و راست صورت می

  .ربطی به راديکاليسم و سوسياليسم ندارد

اع از کارگران  انجمن دف،انجمن برق و فلز کرمانشاه«گران ما، ل منتظر باشيم که اين تحلي و فرداهای ديگر فردابايد

 کارخانه بافندگی شين بافت ، کارگران کارخانه پرريس سنندج،کميته دفاع از کارگران هفت تپه، اخراجی سقز

 آرد ، گونی بافی سما،شيرپاک آرا، آجر شيل،  غرب بافت،نساجی کردستان،  کارگران کارخانجات شاهو،سنندج

، جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج،  سنندج کارگران بخش خدماتی بيمارستان توحيد، نيرو رخش،فجر

 جمعی از کارگران ، جمعی از کارگران سيمان قائن، کارخانه الستيک دنا،کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه

کنندگان اول ماه می امسال در کنندگان نيروهای سرکوبگر به تجمعکه با محکوم کردن حمله به تجمع… عسلويه و 

 که چرا به باد انتقاد بگيرنداند را  شدهاين روزقيد و شرط و فوری دستگيرشدگان  آزادی بیستار خواپارک الله،

 و  ها را بپذيرد آزادی آن، زيرا احتمال دارد جناحی از حکومتماندند و اعتراض کردد؟منتظر پايان انتخابات ن

  !ايان مضحکه انتخابات در زندان بمانند؟ها فعال تا پبرداری سياسی و جناحی قرار دارد؟ پس بگذاريد آنمورد بهره

يک طرفه قاضی بروند  شده بهايی به هر انديند و تصميم گرفتهآمی ما، از موضع خود کوتاه ن»ترعميق«گران تحليل

متاسفانه نحوه عمل ما «: را تخريب کنندو سرمست و پيروز نيز برگردند تا تجمع اول ماه می امسال در پارک الله 

 احتماالت آشكار و نداشتن ابتكار عمل رقم خورد، نشان داد آه ما هنوز   ارك الله، آه با بی توجهی بهدر تجمع پ

جنبش " مظلوميت"در نتيجه، آنچه در پارك الله به نمايش درآمد، . رسالت خود را به درستی درك نكرده ايم

م پيشروی آنيم؟ می توانيم پرچم آرمان آيا به راستی با چنين روحيه و رفتاری می تواني. آارگری و فعاالنش بود

  »بزرگ رهايی را به دوش بگيريم؟

-اند عرصه بر اينگران ما، احتماال نگرانند کسانی که پرچم رهايی طبقه کارگر را بر دوش گرفتهدر واقع اين تحليل

 و مدعی رهبری خصلت و ماهيت همه جريانات غيرکارگری و فرقه گرا. اندها تنگ شده است و بدون پرچم مانده

ها باشد و يا اگر به دست کس در دست آن» رهبری«طبقه کارگر از باالی سر طبقه، اين است که يا بايد پرچم 

 .، تخريب کرد»ترمسايل عميق«ديگری به ويژه در دست خود نيروی طبقه کارگر باشد آن را بايد با طرح 

 : ها، تاکيد دارند؟ آنانددادهن را نشان کارهایراهدر پايان خود، » ترعميقمسايل « طرح   جمع بافکر نکنيد که اين



به نظر ما برای مراسم اول ماه مه می شد آه نيروهای مختلف فعال در جنبش آارگری و همراهانشان مشترآا به «

نقطه هر يك از اين نيروها، محله ای آارگری و زحمتكشی و نيز . نقشه ريزی و تقسيم آار و تعيين شعارها بپردازند

معينی از شهر را انتخاب می آرد و به طور مستقل، و بدون گل و گشاد بازی، گروه های آوچكی از افراد متعهد و 

اين گروه ها، با ارزيابی و نقشه و تدارك قبلی، در آن مكان ها به اجرای آآسيون های . مطمئن را سازمان می داد

 يك طرف برای نيروهای رژيم غافلگيرانه بود؛ و از طرف آآسيون هايی آه از. آوتاه مدت تبليغی می پرداختند

ديگر، امكان واقعی ارتباط و بحث با مردم را در مورد اول ماه مه و خواسته های جنبش آارگری و مسائل مهم 

آآسيون هايی آه می توانست با موفقيت به انجام برسد . سياسی روز منجمله آارزار فريب انتخاباتی، ايجاد می آرد

بخشی از تدارك آآسيون های روز . عث تقويت همبستگی و روحيه مبارزاتی شرآت آنندگان و مخاطبانش بشودو با

اول ماه مه، می توانست و می بايست شعارنويسی بر ديوارها، آويزان آردن پارچه نوشته های بزرگ، پخش شب 

 آآسيون های در محالت زحمتكشی، چه بسا برگزاری چنين. نامه ها و تراآت های تبليغی در امكان مناسب باشد

اينها آارهايی عجيب و غريب و . خود فرصتی برای بروز اعتراضات خودجوش هر چند محدود مردم محل می شد

  »....حتی بخش هايی از فعاالن جنبش آارگری، تجربه نزديك چنين آارهايی را دارند. نشدنی نيست

 در جامعه  با وجود خفقان و آگاهی از آن،کهها  و فعالين آن کارگریلهای مستقبدين ترتيب، اين گروه از تشکل

  برایبا اسم و رسم و چهره به ويژه در جامعه نيز زنند و  می طبقاتی- سياسی شکارآدست به فعاليت علنی و 

شناخته شده هم هستند چرا بايد مراسم خود را مخفی برگزار ان و بازجويان نيروهای سرکوبگر حکومتی هفرماند

گران ما، برگزارکنندگان مراسم اول ماه می اين تحليل. هاستهای اجتماعی علنيت آنترين ويژگی جنبشند؟ مهمکن

های  به گروه، به جای برگزاری علنی اول ماه مه در پارک اللهدهند که چراپارک الله را مورد انتقاد قرار می

گران  اين تحليل دم خروس سرانجام!رداختند؟پنشدند و به شعارنويسی و غيره نتقسم »  مخفییچريک«کوچک 

 ظيمای را برای جنبش ع سنتی و عقب مانده به غايتهای نسخهوزند بيرون میتر ما، هر چه آشکارتر عميق

های جامعه کنونی ايران  از واقعيتپيچنند چه قدر مینی، آن هم در روز جهانی کارگروي ميل٧٥کارگری يک جامعه 

داران و حاکميت تحميل ها با مبارزه از پايين به سرمايه اجتماعی و توازن قوايی که در اين سالهایو موقعيت جنبش

 جنبش کارگری در اين سی سالفعالين . ای دارندانهانگارادهس غيرواقعی، سطحی و شده است دورند و نگرشی

لترناتيو آد و نی را سازمان ده تلفيقی از مبارزه علنی و مخفندا تالش کردهحاکميت جمهوری اسالمی، همواره

ن، بلکه به گوش طبقه ا اير و تحت ستمهاخودی به گوش نه تنها کارگران و مردم آزا در سطح ماکروطبقاتی خود را

های اند که به نام کارگر و با ادعاها و تحليلپيدا شده» هويت«اکنون يک جمع بدون .  برسانند نيزکارگر جهانی

های دهه شصت عمل کنند و روز جهانی خود را به  را به عقب برگردانند و مانند سالخود، جامعه» !تر؟عميق«

» خانوادگی«های کوچک ها صرفا در جمعها و دشتها و فراز کوهدور از چشم مامورين امنيتی حکومت و در خانه

در چنين ! سنده کنند؟های چند نفری به شعار نويسی و پخش اعالميه ببرگزار کنند و يا در سطح شهرها در گروه

اگر افکارشان منجمد بوده و هنوز هم در فضای  روندی طبيعی است گفته شود که اين جمع مدعی مسايل کارگری،

اند، مقصر خودشان زنند و رشد نظری و پراتيکی در عرصه مبارزه طبقاتی نکردهدهه شصت ايران در جا می

ران و طبقه کارگر اي، »ترعميق«گران اما بر عکس، اين تحليل! هستند نه برگزارکنندگان اول ماه می پارک الله



اند و اين سطح از مبارزه های طوالنی از جان و زندگی خود و رفقايشان مايه گذاشتهفعالين عملی و نظری آن، سال

اين  و برگزاری علنی و مستقل ١٣٨٣می  ماه اول به ويژه از مقطع !اندعلنی را به حکومت اسالمی تحميل کرده

ها ريختن دستاورد مهم برای کل طبقه کارگر ايران، جسارت بيرون آمدن و به خيابان در پارک شهر سقز، يک روز

های مستقل کارگری در صحنه  به ميدان آمدن فعالين و تشکلاست؛ شکستن فضای رعب و وحشت پليسی است و

 اين که رژيم .های با شکوه اول ماه می مراسم و در مراکز شهرها از جمله برگزاری طبقاتی در جامعهارزهعلنی مب

حکومت  .کندمی کم ن مبارزاتی علنی کارگریای از اين واقعيتکشد ذرهد و میدبنگيرد و میهار است و می

جويی را  اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش اجتماعیهای جنبشتوانداسالمی، در شرايط موجود نمی

 و محافل ی تيمیها خانه کنجبهنشينی ها را به عقب با آفريدن رعب و وحشت، فعالين اين جنبشبه عقب برگرداند و

چرا که حکومت اسالمی امروز، همان قدرقدرت دهه شصت ايران نيست و طبقه کارگر و .  وادار نمايدمخفی

همين امروز نيز . برندر میتری از آن دهه به سهای اجتماعی امروز نيز در شرايط متفاوتنيروهای مبارز و جنبش

حکومت . بگير و به بند و تهديد کم نيست. ها و ميادين شهرها برپاستهای دار حکومت اسالمی در زندانچوبه

تامين امنيت «های غرانسانی اسالمی، به ويژه در چهار سال اخير، همه نيروهای سرکوبگر خود را با طرح

 سر هر کوی و برزنی مستقر کرده است تا با تهديد و توهين به زنان و و غيره بر» مبارزه با بدحجابی«اجتماعی، 

چنين جوانان و سرکوب اعتراضات و اعتصاب و تجمعات کارگران، معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر و هم

توازن اما . خواهانه شودهای اجتماعی آزادیجويان، زهر چشم از جامعه بگيرد و مانع پيشروی جنبشزنان و دانش

-های اجتماعی معترض، تا حدودی رژيم را به عقبقوای موجود، شرايطی فراهم کرده است که نيروها و جنبش

-های پيگيرانه و مداوم جنبش کارگری، جنبش زنان،جنبش دانشاين فضا را بايد مديون تالش. اندنشينی وادار کرده

نگاران و هنرمندان مترقی عليه سانسور و ان و روزنامههای روشنفکران، نويسندگچنين مبارزه و فعاليتجويی و هم

ای برای همه ای از تاريخ، شرايط خاص خود را دارد و يک نسخه از پيش تعيين شدهقطعا هر دوره. اختناق بدانيم

 اما تجارب قبلی ارزنده هستند و همواره. های تاريخ مبارزه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارددوره

   .ها رجوع کردبايد به آن

رهبران و چنين های تاکيتکی و استراتژيکی خود و هم اهداف و برنامهجنبش اجتماعی، بايدشکی نيست که هر 

های های مخفی و محدود نه اهداف و برنامهبنابراين، با فعاليت.  خود را به جامعه بشناساند و نظریفعالين عملی

رسد تا بسيج اجتماعی کنند و نه رهبرانش در ميان مردم از جايگاه امعه میها در سطح وسيعی به گوش ججنبش

از سوی . هايشان جواب شايسته اجتماعی و درخوری را بگيردگردند که فراخوانويژه و محبوبی برخوردار می

ی، بايد های سياسهای اجتماعی حتا در فضای اختناق و سرکوب نيز برخالف احزاب و سازمانديگر، فعاليت جنبش

-با اين مبارزات است که سرانجام توازن قوا را به نفع مردم محروم و زحمت. تلفيقی از مبارزه علنی و مخفی است

گام فعاليت علنی را بههای اجتماعی بايد گاميعنی جنبش. خودیيابد نه به صورت خودبهکش و کارگران تغيير می

» قانونی«برای نمونه، هنوز  اعتصاب در ايران . حکومت تحميل نمايندآگاهانه سازمان دهند تا به حالت دو فاکتو به 

ای رهبر ها، سران حکومت اسالمی از جمله علی خامنهنيست و حق تشکل مستقل وجود ندارد، عالوه بر اين

ها اعتصاب و اعالم کرده است اما کيست که نداند و نبيند در ايران روزانه ده» حرام«حکومت اعتصاب را 



. شودهای مستقل کارگری تشکيل میدر زير فشار و تهديد پليسی تشکل. افتداض کارگری و اجتماعی راه میاعتر

خواه و در پيشاپيش همه مبارزه ها مبارزه طوالنی و پيگير مردم تحت ستم و آزادیاين وضعيت در اثر سال

و تجمعات علنی که به ويژه در دهه اعتراضات . کارگران به حالت دو فاکتو به حکومت اسالمی تحميل شده است

اند حکومت اسالمی دهی و برگزار شدهجويی، جنبش زنان سازماناخير توسط فعالين جنبش کارگری، جنبش دانش

ای از رشد و شعور و آگاهی مبارزه طبقاتی فعالين دهنده درجهاين نشان. اندهای جدی وادار کردهرا به عقب نشينی

 دشمنان طبقاتی خود را ها، به هيچ وجه نبايد، مسلم است که فعالين اين جنبشدر عين حال .سياسی و اجتماعی است

اما در شرايط اختناق و سرکوب نيز نبايد اجازه .  رعايت نکنندد و در جايی که مخفی کاری الزم استنگيربدست کم 

 به پاسيفيسم سياسی و اجتماعی های اجتماعی را بگيرد و عمالکاری بيش از حد مشغله فعالين جنبشداد محافظه

  .حاکم گردد

نه   پارک الله، نه ساده لوح بودند وی، برگزارکنندگان اول ماه م»ترمسايل عميق«طراحان برخالف اين نهايت امر، 

ها، آگاهانه در  راه سخت و دشواری قدم آن. خبر از موضعيت خود و جامعه و حکومت بودند و نه بیبينخوش

 .شان با هجوم پليسی مواجه خواهد شددانستند که به احتمال زياد تجمعها میآن. ز مبارزه طبقاتی بودگذاشتند که نيا

 روزهای  راها برخی از فعالين اين تشکلاند که وزارت اطالعاتها و اخبار شنيدهدانند و از طريق گزارشهمه می

بنابراين، اگر حتا .  که فراخوان خود را پس بگيرندندبودها تذکر داده نآده و به کر، اظهار  امسالقبل از اول ماه می

 و یشان دستگير و زندان کارگری برحقهایدهندگان خود بارها تنها به دليل فعاليتافتاد فراخواننمیاين اتفاق هم 

رايانه، گناميدن سياستی تخطئه» ناتوان از تحليل شرايط جامعه«و » ساده لوح«پس اين فعالين را . اندشکنجه شده

ترين و فضای سکوت را شکست و بزرگواقعيت اين است که اين حرکت، بار ديگر  .زشت و غيرعادالنه است

های حکومت را در داخل ابات رياست جمهوری، سران و جناحخترين افشاگری آن هم در مقطع مضحکه انتمهم

ها نيز نشان داد ترين انسان حتا به متوهم، بار ديگرانهر اين حرکت جسو. در پی داشتالمللیايران و در سطح بين

  تظاهر کانديدهای آن به لبخند زدن؛ حکومتی ضدکارگر و ضدآزادی است،هايشکه حکومت اسالمی با همه جناح

 به وجود گری کل حکومت اسالمی و قيافه مردمی گرفتن، هيچ تغييری در وحشیهای تلويزيونیدر مقابل دوربين

، اين حرکت نه تنها سرخوردگی در ميان کارگران به »ترمسايل عميق«جمع مدعی طراح برخالف اين  .آوردنمی

 بنابراين،. حقانيت مبارزات کارگری را نشان داده است. وجود نياورده است، بلکه حکومت اسالمی را رسواتر کرد

 را به ساده رک الله تهرانه می پاادهندگان تجمع اول م فراخوانحتا به لحاظ اخالقی و انسانی نيز پسنديده نيست

 چنينهم .کرد» متهم«شان از موقعيت رژيم و نيروهای سرکوبگر آن و غيره لوحی و خوش باوری و عدم آگاهی

اند گذشته از جوهر انترناسيوناليستی و راديکال  بندی خود فرموله کرده١٥ها و مطالباتی را که در قطعنامه خواست

ها، پلکانی برای دهد که تحقق هر کدام از آنها کارگر ايرانی را انعکاس میيونو طبقاتی آن، دغدغه روزمره ميل

ارتقاء مبارزه به شرايط انقالبی روی هوا و صرفا با . های بلند طبقه کارگر، ضروری و مهم هستندبرداشتن گام

 و زندگی کارگران های اقتصادی و بهبود زيستترين خواستگيرد با تحقق ابتدايیپزهای روشنفکری صورت نمی

  .از انسان گرسنه و درمانده و به حاشيه رانده شده کاری ساخته نيست. کند مساعدتری پيدا میزمينه

  بار ديگر اين واقعيت انکارناپذير ، و شهرهای ديگر به ويژه شهرهای کردستانک اللهر تجمع اول ماه می امسال پا



ات و  دست به تمجعندتوان نيز می پليسیاقتن شديدترين فضای اخ در زيرهای اجتماعی اوال، جنبش نشان داد کهرا

ای های محدود و حاشيهنشان داد که حرکت  اين حرکت دوما،.دکننبسيج نيز  علنی زد و افکار عمومی را اعتراصی

ات  يکی از طبق طبقه کارگر، به عنوان جنبش به ويژههای اجتماعی وسوما، جنبش. و سنتی عمرش به سر آمده است

- به سرمايهاشگام خود حقانيت مبارزهبه با مبارزه گامو علنی است که عظيم  جنبش اجتماعی، يکاصلی جامعه

 - گری نيروهای انتظامی ، هجوم و وحشیم اين کهچهار سرانجام .کندداران و حکومت حامی سرمايه تحميل می

ها نيز نشان داد ترين انسانمتوهمشان، به مهورین هم در مقطع نمايش انتخاباتی رياست جآامنيتی حکومت اسالمی، 

رو، جامعه چشم اميد خود را به از اين. کند انتخاباتی تغيير نمی شبههای با اين بازی، اين حکومت جهل و جنايتکه

 آلترناتيو طبقاتی خود را ، در صحنه سياسی جامعهمندحضور دايمی و قدرت با مبارزه طبقه کارگر دوخته است که

ها و مطالبات اکثريت  را که خواست و مطالبات خودها خواست با مهندسی افکارسازی، وه گوش جامعه برساندب

 ساز سرنوشت اساسی و زمينه را برای تحوالت از اين طريق وجامعه ايران نيز هستند به حاکميت تحميل کند

مهيا  پراکنی به حاکميت جانی، و توهمبات با شرکت در مضحکه انتخا هرگز اين زمينه مسلما،.دساز مساعد تاريخی

 نمايش انتخاباتی حکومت، مردم را در هر دوره به سياهی لشکر يکی از ضور درح بلکه بر عکس، شود،نمی

  .کند که بقای کل حاکميت را مدنظر دارندهای حکومتی تبديل میجناح

 در داخل و خارج در ، اول ماه می امسال کمپين کارگری در جهت آزادی بدون و قيد شرط دستگيرشدگان کهاکنون

های حکومتی و کانديداهای آن را در سرکوب و استثمار کارگران و به بند جريان است تزوير و رياکاری همه جناح

 رو، طبقه کارگر واز اين. جلو صحنه سياسی و اجتماعی جامعه رانده شده استکشيدن اکثريت مردم ايران، به 

ها و تبليغات سياسی و اجتماعی در قه در داخل و خارج کشور، نبايد اين فرصت را که بحثنيروهای مدافع اين طب

تر در جهت جلب حمايت و بايد از اين فضا، هر چه بيش .سطح وسيعی گوش شنوا پيدا کرده است از دست بدهند

 زندانيان اول ماه می، همبستگی با مبارزات طبقه کارگر و مردم ايران و آزادی همه زندانيان سياسی و به ويژه

های حکومت در واقع در چنين شرايط حساسی نبايد عرصه تبليغات سياسی و اجتماعی را به جناح. استفاده کرد

  .اسالمی واگذار کرد

، از »)jafk(جمعی از فعالين کارگری«يی که ها اظهارنظرها و تحليل چنينمسلم است که در شرايط حاضر، با

چون گذشته، در جهت هايی همچنين فضاسازی زند که آيای را دامن می نگرانالله دارند اينواقعه اول ماه می پارک 

 اين باشد؟ آيااند، نمیداده  را مستقل کارگری که فراخوان اول ماه می پارک الله اين ده تشکل انشعاب درتفرقه و

های  ايجاد تشکلپيگيری برایکميته  « ما را به ياد چند سال پيش اختالفات درونی،»ترمسايل عميق «گرانتحليل

 و  به اتحاد و همبستگی و مبارزه طبقاتیآيا سياستی در جريان است که قصد لطمه زدن ؟اندازدمین » کارگریآزاد

-سازی برای دانشبه ويژه نزديکی اين ده تشکل مستقل کارگری را دارد؟ آيا واقعه حدود يک سال و نيم پيش پرونده

-گروه» رهبران خودخوانده«طلب دستگيرشده در حال تکرار شدن است؟ آيا برخی از  و برابریخواهجويان آزادی

-ها و تحليلگيریپوشانند و موضعواقعی خود را می» هويت«ای های نادرست و فرقههايی که به دليل اتخاذ سياست

چون گذشته، به فکر طراحی تفرقه و ا، همهيابد؟ آيا اينها انعکاس میهای مختلفی در اينترنتشان به نامهای سياسی

های و فعالين جنبش کارگری هستند؟ در هر صورت گرايش راديکال و سوسياليستی خصومت جديدی در ميان تشکل



گونه قيد و ها، بدون هيچکند و بر خالف رفرميستطبقه کارگر که به معنای واقعی از منافع کل طبقه کارگر دفاع می

يابی و آزادی نه تنها کارگران زندانی، بلکه همه زندانيان سياسی و لغو شکنجه و  تشکلشرطی در جهت آزادی

های چنان هوشيار باشد که به سياستنهای مبارزه طبقاتی بايد آاعدام نيز مبارزه می کند در اين پيچ و خم

ی و سازمانی و نهاد کسانی که تاکنون در هر تشکل حزب. سکتاريستی و مخرب و غيراصولی ميدان داده نشود

اند اصوال و گرايانه عمل کرده و عامل خصومت و تفرقه و انشعاب شدهاند توطئهکارگری و دمکراتيک پا گذاشته

رو، برای نفس سالمتی مبارزه طبقاتی جمعی، ضروری است که از اين. عموما نبايد افراد قابل اعتمادی باشند

و در . چنين گرايشات راست به جامعه نشان داده شودبقه کارگر و همها و ماهيت واقعی دشمنان دروغين طسياست

. فضايی سالم و سازنده گرايشات رفرميستی و سنديکاليستی درون طبقه کارگر نيز مورد نقد سياسی قرار گيرند

تکه و ه، طبقه کارگر را تک»سوسياليسم«و » کارگر«طلبان تحت نام ها و فرصتبنابراين، نبايد گذاشت اپورتونيست

اساس و غيرضروری های بیها و ذغذغههای مستقل کارگری، مشغلهتضعيف نمايند و برای فعالين و تشکل

  . بتراشند

 

 بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu 

  ٢٠٠٩ دوازدهم می - ١٣٨٨بيست و دوم ارديبهشت 

 :ضميمه

 ن برای آزادی دستگير شدگان روز جهانی کارگر به کمپي فراخوان
  !کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری ايران و جهان

مشتمل بر تشکل (در روز جهانی کارگر هنگامی که کارگران و خانواده های آنان که بنابر فراخوان کميته برگزاری مراسم اول ماه مه

د و گرامی داشت اين روز درپارک الله تهران گرد هم آمده اند، به همراه تعداد که برای اعالم مطالبات خو) های مستقل کارگری ايران

اين نيروها با انواع ابزار و .پليسی و ماموران لباس شخصی قرار گرفتند-ديگری از مردم حاضر درپارک مورد يورش نيروهای امنيتی

را در حالی که مورد ضرب و شتم واقع شده بودند، روش های سرکوب، تعداد زيادی را شديدا مجروح و بيش از صد و پنجاه نفر 

اين افراد هيچ جرمی مرتکب نشده بودند که . از اين تعداد هنوز حدود يکصد تن درزندان به سر می برند.دستگير و روانه زندان کردند

ها کارگر ديگر در سراسر دنيا و به آنها فقط به خاطر اين که همزمان با ميليارد. اين چنين غير انسانی سرکوب و به بند کشيده شده اند

دليل طرح مطالبات ميليون ها انسان در ايران که هر روزه تحقير می شوند، به دليل برپاکردن تشکل های مستقل سرکوب می شوند 

. زندان هستندوماه های متمادی حقوقی دريافت نمی کنند، تنها به دليل اين که صدای اعتراض برآورده اند، امروز در بدترين شرايط در 

هر روز خانواده هايشان که برای آزادی آن ها در مقابل دادگاه ها و مراجع ديگرقضايی مراجعه می کنند اما با برخوردهای نامناسب و 

ما ميليون ها کارگر و زحمتکش و مساوات طلب نسبت به عزيزان دربند و خانواده هايشان . پاسخ های ضد و نقيض مواجه می شوند

  . بايد فورا متحدانه دست به کار مبارزه ای وسيع تا آزادی همه دستگير شدگان شويم. يم و نبايد آن ها را تنها بگذاريممسئول هست

ما ضمن اعالم اين کمپين از تمامی تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشر داخلی و بين المللی می خواهيم که با تمامی توان خود و  

از هر طريق ممکن، ضمن محکوم کردن دستگيری اين عزيزان و درخواست برای آزادی بی قيد و شرط به فراخور امکانات خود و 

آنان به حمايت های گوناگون و متناسب با توان خود از اين عزيزان و خانواده های آنان و اصرار بر مطالبات اعالم شده در قطعنامه 

  .اول ماه مه اين کارگران بپردازند



  بقاتی کارگران جهانزنده باد همبستگی ط
 :  نشانی بفرستيد اعالم حمايت ها، بيانيه ها و گزارش اقدامات انجام شده خود را به اين

campain1may@gmail.com             

  ٨٨نوزدهم ارديبهشت 

  کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

   تهران و حومه سنديکای آارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

  نيشکر هفت تپهسنديکای آارگران 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

  هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان

  :شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری شامل

   کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری-

   کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری-

  ی جمعی از فعالين کارگر-

   شورای زنان-

  :کانون مدافعان حقوق کارگر و با حمايت

 کارگران کارخانه پرريس - کميته دفاع از کارگران هفت تپه - انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز -انجمن برق و فلز کرمانشاه  

 گونی -شيرپاک آرا  -آجر شيل -ت غرب باف- نساجی کردستان- کارگران کارخانجات شاهو - کارخانه بافندگی شين بافت سنندج -سنندج

کارگران - جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج - کارگران بخش خدماتی بيمارستان توحيد سنندج - نيرو رخش - آرد فجر-بافی سما

  ادامه دارد…  جمعی از کارگران عسلويه- جمعی از کارگران سيمان قائن - کارخانه الستيک دنا -شرکت فرش غرب کرمانشاه 

***  

شکی نيست که وظيفه هر جريان و فعال جنبش کارگری کمونيستی است از کمپين آزادی فوری و بدون قيد و شرط دستگيرشدگان اول 

اما . ها دارد به موقع خود در فضايی سالم و سازنده مطرح نمايدماه می پارک الله دفاع کند و انتقاداتی هم که به هر يک از اين تشکل

- اساس و ادعاهای بیگيرشدگان زير شکنجه و فشارهای روحی و روانی و جسمی قرار دارند نبايد با نقدهای بیدر حال حاضر که دست

         ! خيال خود را فعال جنبش کارگری خواند؟هايشان نمک پاشيد و بیها و خانوادهجا، به زخم آن

 


