روز اول ماه مه  ٢٠١٠در ايران
امسال تقريبن گروه و سازمان ونماينده طبقه و قشری نبود که در باره اول ماه و طبقه کارگر اظھار نظر نکرده باشد.
اينکه چنين شد به باور من از دو مسئله سرچشمه می گرفت  :اولی که خيلی در باره اش نوشته شده و من در اين جا به
آن نمی پردازم ،جنبش توده ای بر عليه ديکتاتوری ،سرکوب و فقر و نداری که سی سال است بر مردم ايران تحميل
شده و برای دموکراسی و آزادی و  ١١ماه است ادامه دارد و دومی خود طبقه کارگر و اھميت و وزن اين طبقه در
جامعه سرمايه داری نسبتن پيشرفته ی ايران کنونی و نقشش در تغييرات آينده که به نظر من تاريخساز خواھد بود .فقط
بايد خود بر اين نقش خويش آگاھی يابد و بتواند نيروی خود را  ،يک بار برای ھميشه در جھت منافع طبقاتی اش
سازمان داده و کاناليزه نمايد .که اين می تواند در ضمن منافع نود در صد ساکنين جامعه را تأمين وده درصد حاکم و
زالو صفت را از اريکه قدرت به پائين کشيده و ثروت غصب شده را به صاحبين اصلی اش يعنی ھمان نود درصد
برگرداند.
آری ،ھر کدام از سازمانھا و احزاب به وسع ديد طبقاتی خويش به اول ماه و مشکالت و مسائل طبقه کارگر در ايران بر
خورد کردند .طبقه کارگر برای اولين بار پس از سی سال درعمر سرا پا جنايت و انسانکشی جمھوری اسالمی سرمايه
به نقطه تعيين کننده وتکيه گاه طبقات و اقشار تحت ستم وگرانيگاه مشکالت جامعه بحق تبديل شده است .فقط خود طبقه
کارگر است که بمثابه طبقه ھنوز به اين که کی ھست و چی ھست آن طور که بايد و شايد پی نبرده وبه اين باور که او
ست تعيين کننده و بايد نمايشنامه شروع شده را به پايان برساند ،نائل نيامده است .کوشش طبقات ديگر ھم بر ھمين مسئله
يعنی آگاه و متشکل نشدن طبقه کارگر متمرکز شده است و اال اين ھمه جنگ و دعوا در بين شان اتفاق نمی افتاد.
دولتيان يعنی نظاميان از يکطرف خط و نشان کشيدند و سرداران از نيروھای سرکوبگرشان سان ديدند و در روز اول
ماه مه ،تمام کوشش شان را بکار بردند و شھرھا را اشغال کردند تا از نمايش و تأثيرقدرت طبقه کارگر و باورمندانش
به کاھند ،ولی خود اين نظامی کردن خيابانھا و ميادين شھر ھا عظمت طبقه کارگر و نقش او را در تغييرات آينده بيش
از ھر چيزی نشان داد  .اما در ضمن رئيس جمھور دروغگوی شان يعنی ديکتاتور کوچولو در ھفته آخر مانده به اول
ماه مه سه بار وبه مناسبت ھای مختلف به مسئله کارگران پرداخت ،يکبار اين قدر به دورغگوئی و رندی خود باور می
آورد و وقيحانه و بيشرمانه به چشم کارگران نگاه می کند و دروغ شاخدار می گويد ،منجمله اينکه  ":رشد اقتصادی ما
در سال آينده رکورد را خواھد شکست و سال قبل که اقتصاد جھان در بحران بود ،اما ما رشد  ۶ /٩درصدی داشتيم".
که اين ديگر تا آن جا از واقعيت به دور است که حتا داد مرتجعين اصولگرا در مجلس را ھم در آورد که يکی از اين
مرتجعين مجلس به نام توکلی که ضديت ش با کارگرشھره خاص و عام است ويکی از آنھائی بود که مردم را تشويق
به رأی دادن به اومی کرد ،عصبانی شده و او را دروغگو بنامد و بگويد که اقتصاد ايران در سال آينده رشدی منفی و يا
صفر خواھد داشت و اعالم کند که اصلن برنامه ای در کنار نيست و ...ولی احمدی نژاد که در حليه گری و خود به
کوچه علی چپ زدن دست "خدا يا شيطان" و در اصل ھر دو را را بسته است  ،از رو نرفت و در آخرين سخنرانی
اش گفت که" سال آينده سالی خواھد بود که اين قدر شغل در ايران ايجاد خواھد کرد که کارگر الزم نباشد دنبال شغل
بگردد ،بلکه او مناسب ترين شغل را برمی گزيند ".البته او اين اراجيف را در موقعيتی می گفت که در بيرون سالن
دانشجويان شعار می دادند که :ديکتاتور حيا کن دانشگاه را رھا کن و دانشجو کارگر اتحاد اتحاد ،مرگ بر ديکتاتور،
زنده باد کارگر.
اصالح طلبان حکومتی و ليبرالھا ھم کم نياوردند و اين بار خانه ھای کارگر که سابقه کارگر کشی و لو دادن کارگران
فعال و کتک زدن کارگران و فعالين کارگری زبان زد ھمه است و ھمه از رشادتھای اين برادران در رکاب سرکوبگران
سپاھی و بسيجی و سربازان گمنام اما م زمان مطلع ھستيم که در يکی از ھمين حمالت ،ودر دوران دولت اصالحات به
زبان بريدن نماينده و مسئول سنديکای کارگران شرکت واحد انجاميد را به لقب سبز مزين کردند و به ميدان فرستادند و
اعالميه پشت اعالميه صادر کردند و در باصطالح ديد و بازديدھای نوروزانه ولی در ماه ارديبھشت! در حضور
يکديگر گفتند که در اسالم حقوق کارگران از ھمه بيشتر مورد توجه قرار گرفته وقس عليھذا.
خالصه ھر چه نوکر بورژوازی خودی وسترون و وامانده و ارتجاعی اصولگرا و نظامی و اصالح طلب وغار
نشينان در پادگانھای آرتش سکوالر و ضد کارگر وضد زحمتکش آمريکا و نوکران سرمايه که در راديوھای فردا،
صدای آمريکا ،بی بی سی و راديو تلويزيونھای لس آنجلسی و زمانه و ...جمع بود ند و ھستند  ،ناعالج شد ند که به
نوعی روز کارگررا تبريک گفته و از مسائل و مشکالت توده کارگر و زحمتکشان در ايران حرف بزنند .از طرف
ديگر کارگران و فعاالن کارگری و تشکل ھای کارگری محل کار وتشکل ھای فعالين کارگری خارج از محل کار و
دانشجويان سوسياليست و چپ و راديکا ل ھم با تشکيل کميته ھا و شورای برگزاری مراسم اول ماه مه و دادن چندين

اعالميه و بيانيه و صدور قطعنامه به امضاء  ١٠تشکل مانند سنديکای کارگران ھفت تپه و واحد وکميته ھماھنگی برای
کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری و ...خواست ھای کارگران که خواست ھای تودھھای به قيام برخاسته نيزبودند ،ھر
چند با وسائلی اندک که در اختيار داشتند ،بيان و تبليغ کردند و کوشش نمودند که مشکالت عديده کارگران و توده ھای
مردم زحمتکش و زنان و جوانان را مطرح و راه حل ھای طبقه کارگر را برای حل نمودن اين مشکالت در سطح
جامعه طرح نموده و نيروی متشکل تودھھای کارگر و مردم زحمتکش را ضامن اجرا و بعنوان نيروی برآورنده اين
خواست ھا مطرح و تا جای ممکن توده ای کنند و متشکل شدن طبقه خويش را بعنوان ھسته اصلی جواب به اين
خواست ھا به جامعه معرفی نموده و راه طبقه کارگر را که تنھا راه نجات جامعه از اين ھمه شکنجه و گرسنگی و
ھتک حرمت انسانھای شريف و زحمتکش است ،ارائه دھند .در اين راه و انجام اين وظيفه نيز با توجه به تمام کمبود ھا
و بويژه محروميت طبقه از تشکل ھای سراسری و توده ای طبقاتی و مستقل از دولت و کارفرما وسرمايه داران تا
اندازه ای موفق عمل کردند و با کمک دوستدارانشان در جنبش ھا ديگر مانند زنان و روشنفکران و مخصوصن
دانشجوئی توانستند  ،خواست طبقه کارگر را که خواست ھمان نود درصد محروم و زجر ديده است به گوش دوست و
دشمن برسانند.
آری امسال بنا به اخبار و گزارش ھای موجود تقريبن سازمان و گروھی نبود که شانس خود را امتحان نکرده و در
باره روز کارگر و طبقه کارگر ايران اظھار نظر نکرده باشد .اين اما برای طبقه کارگر و فعالين آن به نظر من دو
مسئله را می رساند .که ھر دو نيز برای آينده جنبش کارگری بخصوص و تودھھای مردم از زن و مرد و پير و جوان
که نزديک ھشتاد درصدش ) (%٧٦زير خط فقرزندگی می کنند و  ٤٠در صد در حال مرگ تدريجی است و نزديک
به  ١١ماه است که جنبشی را برای سرنگونی رژيم ديکتاتوری اسالمی سرمايه شروع کرده اند و می روند که با کمک
و ورود طبقه کارگر به مثابه يک طبقه و عمق دادن به خواست ھای انسانی مطرح و پذيرفتن يک سياست و استراتژی
کارگری و برگزيدن اشکال مبارزاتی مناسب ،اوضاع را به نفع خود يعنی بشريت تغيير دھند ،از اھميت ويژه ای
برخوردارند.
فعالين کارگری سوسياليست  ،کمونيست و سوسياليست ھای کارگری ديگر جنبش ھا حتمن در آينده با نوشتن مقاالت
و گذاشتن سخنرانی ھا در حد توان به چگونگی آنھا می پردازند .زيرا ھيچ زمانی در طول تاريخ اين سی ساله و
بويژه بعد از دھه ١٣٦٠و قتل عام ھای زندانيان سياسی و  ...مسائل کارگری در سطح جامعه و از طرف نمايندگان
طبقات مختلف چه دوست و چه مخصوصن دشمن به اندازه ھمين ايام طرح نگرديده بود .اين از يکطرف اين را می
رساند که طبقه کارگر دارد آرام و آرام ولی به طور انقالبی و سنجيده نيروی تعيين کننده ی خود را در جامعه سرمايه
داری ايران امروز و تغيير برای فردا که تغييری زير رو کننده خواھد بود به ھمه ناباوران کور و ناشنوا و غالم حلقه
به گوش سرمايه چه ملی و چه جھانی نيز می قبوالند .اما از طرف ديگر اين ھشدار را به طبقه کارگر و فعاالن صادق
و شکنجه شده و توھين و ھتک حرمت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کليه دوستداران صادق طبقه می دھد که
چه وظيفه سترگی بر گرده شان سنگينی می کند و بھتر است که بيش از پيش و با دقت بيشترمواظب باشند که گرگ
ھای درنده اين بار با تجربه ی گرفته شده از حوادث جھان و منطقه و بويژه انقالب  ،١٣٥٧با آگاھی افزون تر دھان
گشوده اند و برای بليدنشان دندان تيز کرده اند يکی با دورغگوئی آشکار و گسيل نيروھای سرکوبگر ش و ديگرانی با
دم تکان دادن و حليه گری و چاپلوسی برای طبقه کارگر و دعوت آنھا به مسالمت جوئی و پرھيز دادن طبقه کارگر و
تودھھا از شيوھھای انقالبی با عناوينی چون خشونت آميز و اينکه بايد از قھر پرھيز کرد و غيره.اين ھم در زمانی که
ھر لحظه توده ھای کارگر و ديگر اقشار مورد شتم و ضرب برادران پاسدار شان که تا چندی قبل در رکاب ايشان اين
وظيفه مقدس ملی مذھبی ر را تجام می دادند ،قرار می گيرند .البته نبايد از حق گذشت که ھيچگاه از طرف اين آقايان
اصالحطلب و ليبرال شده امروزی و ديروزی که خود از بانيان ھمين نيروھای سرکوبگر و ساواما ھستند ،اعمال
جنايتکارانه قبلی محکوم نشده اند که ھيچ بلکه ھمگی افسوس و حسرت آن دوران را می خورند و ناخن ھای انگشتان
راخويش می جوند .اصلن بنابه گفته خودشان برای برگرداندن جامعه به آن دوران حاظر به فداکاری شدند و به
"سياست" از "ھنر" دوباره روی آوردند.
اما ھمه آنھا يک ھدف داشته ودارند .ھدف ھمه آنھا يعنی نمايندگان رنگا رنگ سرمايه و جيره خوارانش جلوگيری از
باور طبقه کارگر به نيروی تاريخ ساز خويش و خود سازمانيابی وبا ور به خود رھائی اين طبقه است .آنھا می دانند
ھنگامی که طبقه از آنھا و راه حل ھا آنھا نااميد شود و تودھھا را دعوت به يک مبارزه مستقل از گروه بنديھای دورن
بورژوازی نمايد و زنجير ھای خرافی مانند مذھب و ناسيوناليسم و ملت و منافع ملی تو بخوان منافع سرمايه داران را از
دست و پای خود باز نمايد ،خطر واقعی رخ می نمايد و ديگر سيل جاری خواھد شد و آنھا را می روبد و جامعه را از
وجود منحوس شان حتمن پاک خواھد کرد .اين است کنه مسئله ،برای اين آقايان و خانم ھای گرامی جيب شان بر ھر
چيزی ارجحيت دارد و خدا و ملت و ايران و ھزاران لفظ دھن پر کن ديگر فقط حکم صدا خفه کن اسلحه شان را دارد.
زيرا که آنھا خود ،از ھمه بھتر می دانند که اين ھا چرت ھستند ،اما کارگر و قدرتش ھر چند ناخوش و مرگ آور ولی
واقعيتی است انکار ناکردنی.

اما از سوی ديگر که اين نقطه اميد من و طبقه و تودھھای توليد کننده و محروم می تواند باشد .آن اينکه فعاالن
سوسياليست و راديکال طبقه کارگر و مخصوصن سوسياليست ھای کارگری دورن جنبش طبقه و ديگر جنبش ھا اين
قدر تجربه کسب کرده و دانش طبقاتی اندوخته باشند که طبقه خويش را از ھمه اين چاله و چوله ھا عبور دھند و ھر چند
نه به سادگی و آسانی و بدون ھزينه ولی با استراتژی و سياست کارگر تشکل محور و آگاھی دادن به توده کارگر در
جھت بوجود آوردن تشکالت توده ای طبقاتی)صنفی سياسی( به پيروزی با مفھومی يعنی سرنگونی جمھوری اسالمی
وبرانداختن سلطه سرمايه و استثمار راھنمائی کنند .اين را نيز ھمه ما می دانيم و درسی است تاريخی که مبارزه و
شکست و پيروزی اش دارای چه فراز و نشيبی است وچه پستی و بلندی دارد .يا به زبان بھتر نمی شود که ھيچ مبارزه
را با شرط چاقو شروع و پيش برد .آنھائی که شرط بندی می کنند از ما بھتران ھستند! در ھمين اول ماه مه نيز طبقه
کارگر در ايران مانند ھر مبارزه ديگرش چند تا زخمی و ١٨
تا  ٢٠نفر دستگيری شده دارد که بر ما است که فورن دست به کار شويم .برای آزاديشان کاری بکنيم ،نبايد گذاشت که
ھيچ عمل دولت سرکوبگر نظاميان سرمايه برايش کم ھزينه تمام شود.
بلی ،واقعيت موجود و برخوردھا ئی که در ھمين دو ھفته اخير از طرف گروھھای متفاوت و با اھداف کاملن مختلف،
با روز کارگر وطبقه کارگر و مشکالتش انجام گرفت ،نشان از اين داشتند و دارند زمانی که طبقه خود را تکانی می
دھد ،چه ولوله ای که در جامعه نمی افتد ،ھمه به يک بار ه کارگر دوست و حتا کارگر شده و نام کارگر جزو
مقدساتشان می شود که بايد شب و روز آنرا تکرار کنند .طبقات استثمارگر و جيره خوارانش که متأسفانه از مزايای
مادی زيادی و دانشمندان علوم انسانی خبره و غيره برخوردارند که با فکری راحت و با کارتھای بی حساب و کتاب
بانگی در انستيتوھای مجلل و باخرج طبقه کارگر يعنی پول دزديده شده حاصله از ارزش اضافه توليد شده بوسيله
کارگران مشغول نقشه کشی برای سرکوب کارگران و ديگر اقشار زحمتکش ھستند و تقريبن تمامی ارگانھای مديائی و
تبليغی را در اختيار دارند ،برای به انحراف بردن اين مبارزه چه کار ھا که نمی کنند .يادمان نرفته است که در سالھای
 ١٣٥٧و  ٥٨حتا خدای ناوجودشان ھم کارگر شده بود و پيغمبرش ھم که بردگان را می فروخت و می بخشيد به اين و
آن و دستور می داد که مردان مسلمان که نمی توانند برابری بين زنان عقدی شان برقرار کنند ،اولن ھمين که سعی می
کنند کافی است و دومن از کنيزکان استفاده نمايند ،نيز دست کارگر را می بوسد .دورغگوئی و ريا کاری عملی پسنديده
می شود و مثل نقل و نبات می بارد و چون طاعون خود را گسترش داده و در سطح جامعه جاری می گردد که انسان
احساس خفگی به اش دست می دھد ،مثل ھمين اآلن .
اما ھمان کسی که اين حرف ھا را می زد و خدا را ھم کارگر می دانست ،يعنی خمينی جالد ،فردايش اعالم جھاد بر
عليه مردم کردستان می کند و فرمان قتل عام زندانيان سياسی امضاء می کند که بيشترين شان يا کارگر و کارگر زاده
بوده و يا اينکه از دوستداران صادق اين طبقه .خالی از فايده نيست که بدانيم ،اين ھا درست زمانی اتفاق می افتند که
جناب آقای موسوی نخست وزير و رئيس دولت ،يعنی مجری اصلی اين قتل و کشتار است و جناب کروبی بعنوان
نماينده امام شان به کردستان می آيد و گزارش می برد که امام جمھوری اسالمی پا نگرفته ی ما ،در حال از دست رفتن
است و ھنوز دير نشده کاری بکن و امام ھم فورن فرمان حمله را صادر و آنرا با فتوای الھی مزين ميکند و چون دم
مسيحائی در کالبد جوانان بدبخت وناآگاه و کم سن و سال می دمد وبا کليدی در گردن به کردستان سرازيرش می کند که
بکشند و کشته شوند .ديگرانی ھم مانند سران و رھبران حزب توده و اکثريت آش داغتر از ديگ شده بودند ،برای مسلح
کردن ھمين نيروی سرکوبگر يعنی سپاه پاسدران به سالح ھای سنگين وبرای سرکوبی کارگران فعال و نيروھای
انقالبی داد و فرياد راه انداخته بودند و به اين ھم قانع نمی شدند و خلخالی جالد را بعنوان کانديدای انقالبی خويش به
جامعه معرفی می کردند  .سازمانی مثل مجاھدين ھم در اوائل و تا اواخر سال  ١٣٥٩و زنده بودن پدر طالقانی و رھبر
بزرگوار ،نامه می نوشت و خطابيه صادر می کرد که امام اگراجازه دھد مليشای ما خود در رکاب سپاه پاسداران
کردستان را سرکوب و بلوا را می خواباند و زمانی ھم از بارگاه خليفه رانده شدند ،بھمراه رئيس جمھور بنی صدر
شدند که چندی قبل از يکطرف پس از به خون آميختن صحن دانشگاه تھران و سرکوبی خونين دانشجويان چپ با بھشتی
نماز شکر بر پا می داشت و می فرمود که امروز جمھوری اسالمی متولد شد و از طرف ديگر فرمان ميداد که سربازان
نبايد بند پوتين ھايشان باز کنند تا يک نفر پيشمرگه در کردستان وجود دارد و شورا پورای )کارگری و دھقانی( ماليده.
اين را ھم بگويم که تمامی اصالح طلبان وخيلی از ليبرال ھای کنونی در کسوت سپاھی و بيانگذار ساواما دراين کشتار
فعال بوده و نقش بسزائی بازی کرده اند البته نبايد از حق گذشت ،امروزه نيز به آن دوران حسرت می خورند و برای
برگرداندن جامعه به آن دوران "طالئی" خود را به آب و آتش می زنند .اصلن بنا به گفته بارھا تکرار شده اشان ،اگر
احساس خطر نمی کردند که جامعه دارد پوسته اسالمی را پس می اندازد ،يعنی خطر نابودی اسالم و يا اينکه حقيقتن
اگر خواسته باشيم آرزوی قلبی شان را بيان کرده باشيم ،خطرنابودی سرمايه و يا حداقل منافع باندشان در ميان نمی
بود ،شايد اين خطر را نمی کردند که دوباره به سياست برگردند.

بله ،حقيقتن ھنگامی که طبقه کارگر پا به ميدان سياست می گذارد ،چه بازار مکاره ای می شود .برخی سعی می کنند
که فورن اين طبقه را سرکوب و ديگرانی با ھزاران حليه وغيره در صدد فريب و منحرف کردنش بر می آيند.
امروزھم ،چنين شده است .ھمه دست و پای يکديگر را له می کنند و يکی از ديگری بلندتر چون جغد شوم آوای نحس
شان اجتماع را در بر گرفته است .اين ھمه ،اما از توان و قدرت طبقه مان و ترس بورژواھا از آگاه شدن اوبه منافع
طبقاتی اش و برگزيدن استراتژی و سياست مستقل سوسياليستی اش حکايت می کند .بايد اين قدرت را دريافت.
با دريافتن اين قدرت و حرکت در جھت سازمان دادن آن ،يعنی متشکل شدن کارگران و تودھھا در تشکالت با ماھيت و
سياست ستيز طبقاتی)اتحاديه ،سنديکای و بويژه شوراھای کارگری( و حزب سوسياليست کارگری شان  ،تشکالتی که از
دورن مبارزه طبقاتی حی و حاضر در جامعه سرچشمه گرفته و متکی به نيروی کارگران و توده زحمتکش باشند و نه
ساخته ی فرزندان تحصيل کرده)فئودال شکم گنده و سرمايه دار حريص و طماع و استاد فالن دانشگاه نظام و مورد
قرب و عزت در بار شاھان ،تيمسار رکن ٢و (..طبقات ديگر و باصطالح برای کارگران است که ما پيروزی نھائی را
در آينده نه چندان دور ،نه يکباره و آنی بلکه در يک پروسه خواھيم ديد .فعلن اين دست گرمی بود به باور من که
قدرت طبقه کارگر ،طبقه مان را برای بار ديگر اما محکم تراز پيش به ھمه گان نشان داد ،دوستدارانش را شاد و
دشمنانش را سراسيمه نموده است .طوری که ديگر نه کسی اسمی از خانه کارگر ضدکارگر و شوراھای اسالمی
ارتجاعی اش برد و شنيد و نه رھبر و رئيس مجلس مصلحتش .ھر چه بود اين بود که دو صف در مقابل يکديگر بود.
نيروھای سرکوبگر با تمامی ابزار و ادوات قتاله و کشتار و توجيه کنندگانش در يک طرف بودند و ازسوی ديگر
صف کارگران و مردمی بود که ھر چند ھنور سازماندھی الزمه را نيافته اند ،ولی مصمم برای بعھده گرفتن سکان
جامعه اند و با شعار ھا ئی چون مرگ بر ديکتاتور -تا حق مان را نگيريم از پای نمی نشينيم -کارگر ،دانشجو ،معلم
اتحاد اتحاد اتحاد -خامنه ای قاتل است رھبريش باطل است -تشکل کارگری ،زندگی مرفه حق مسلم ماست  ،کارگران
جھان متحد شويم و ...اول ماه مه  ١٣٨٩را در خيابانھا وميادين و محالت شھرھای مختلف ايران رقم زدند.پس فرياد
زنيم
زنده باد مبارزه کارگران
مرگ برجمھوری اسالمی سرمايه
زنده باد آزادی ــ زنده باد سوسياليسم
حميد قربانی
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