سرمقاله سوسياليست

ارديبھشت  : ٨٩شوق يک خيز بلند
آزاد رخشان
چيزی به يک ساله شدن مبارزات مستمر آزادی خواھانه مردم ايران باقی نمانده است و اين در حالی است که در
آستانه اين يک سالگی در ارديبھشت ماه امسال ،دو رخداد عظيم ،فصل جديدی را در مبارزات جنبش توده ای و آزادی
خواھانه جاری گشوده است و تغييرات کيفی مھمی را قابل مالحظه نموده است :برگزاری مراسم ھای اول ماه مه و
اعتصاب سراسری مردم کردستان.
ھمان گونه که پيش بينی می گرديد ،بورژوازی وامانده در اپوزسيون ،علی رغم مخاطراتی که منافع طبقاتی اش را به
جد تھديد می نمود ،پای ميز قمار روزجھانی کارگر نشست و حتی پيش از برگزاری مراسم ھای روزجھانی کارگر در
ّ
شھرھا و اقصی نقاط کشور ،اين دست را به حريف _ جنبش پيشرو طبقه کارگر ايران _ واگذار نمود.
در ادامه روندی که از اول ماه مه سال  ٨٨در جنبش کارگری ايران با برگزاری مراسم پارک الله و صدور قطعنامه
شم طبقاتی خود به درستی دريافتند که بايد از اين فرصت برای به
١۵ماده ای آغاز گشته بود ،فعالين پيشرو جنبش با ّ
ميدان کشاندن صف مستقل و طبقاتی کارگران حداکثر استفاده و بھره را ببرند و مطالبات و خواسته ھای کارگران و
زحمتکشان را در متن خيابان ھا و به طرق اعتراضی مختلف فرياد بزنند و ديگر خواسته ھای مترقی و آزادی خواھانه
مردم را در پيوند با شعار ھا ،مطالبات و مبارزات ھر روزه کارگران ،در اين روز ويژه برجسته نمايند ،در حالی که
طيف گسترده ای از بخش ھای مختلف بورژوازی نيز ،فرصت طلبانه ،حتی پيش از برخی نيروھای چپ ،به پيشواز اول
ماه مه آمده بودند ،در باب فقر و فالکت کارگران فغان بر آورده و از مطالبات وخواسته ھای کارگران و مزدبگيران
سخن می گفتند.
اما آن چه که منشأ تمايز و درخشان بودن روز جھانی کارگر سال  ٨٩گرديد ،اقدام متناسب و داھيانه بخشی از
پيشروترين نيروھای جنبش طبقه کارگر بود که با درک صحيح و به موقع خود از توازن قوا و شرايط عينی جنبش
آزادی خواھانه جاری و جنبش کارگری ،صرفا به قطعنامه منتشر شده از سوی تشکل ھای کارگری بسنده ننمودند و

اقدام به ايجاد شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر کردند .به طوری که اين شورا ،طی دو بيانيه خود ،ضمن
پيش رو ارائه نمود و اعالم کرد که " بدون گره خوردن مطالبات
تحليل دقيق و راديکالی که از شرايط مشخص
ِ
اقتصادي ما از طريق قدرت طبقاتي و متشكل ما ،با خواسته ھاي آزاديخواھانه و دموكراتيك ،اعتراضات ما تنھا و تنھا
تبديل به ابزاري براي به قدرت رسيدن گروه و جناحي ديگر از جناح ھاي سرمايه داري خواھد بود".
شورای برگزاری مراسم روز جھاني كارگر به درستی اين نکته را در بيانيه ھای خود متذکر گرديدند که "درس ھايي كه
طبقه كارگر با خون خود به يادگار گذاشته است ،يگانه راه نجات جامعه را به ما نشان مي دھد .اعتراضات مردمي عليه
سركوب،نابرابري ،فقر و ستمگري بايد به قدرت گيري خود مردم منتھي شود و تنھا با ايجاد تشكل ھاي مستقل طبقاتي
است كه حاصل رنج ھا و مبارزات مردمي منجر به قدرت گيري جناحي ديگر با رنگ و لعابي ديگر از سرمايه داري
نمي شود .تنھا ضامن ايجاد و تثبيت دموكراسي و آزادي ،قدرت و عرض اندام تشكل ھاي مستقل در اصناف و اقشار
مختلف است ،قدرتي سراسري ،متحدانه و سيالب وار كه ھرگونه دست اندازي و تجاوز به مطالبات مردمي را پاسخي
درخور دھد".
حضور به موقع و فعال شورای برگزاری مراسم اول ماه مه در سطح رسانه ھای مختلف چنان تعيين کننده بود که
حتی رسانه ھای بورژوايی و به ويژه رسانه ھای رسمی جنبش سبز و رفرميست ھا را وادار کرد که سر خم نمايند ،تا
جايی که بيانيه ھای شورا علی رغم سانسوری که در پوشش تمام بندھای آن صورت گرفته بود در رسانه ھای ليبرال
رفرميست ھا )برای نمونه در سايت جرس( منعکس گرديد .بدين ترتيب با وجود سرکوب شديد و فضای فوق امنيتی که
بر خيابان ھا و اماکن عمومی در شھرھای مختلف کوچک و بزرگ حاکم گرديده بود ،با ابتکار عمل عموم کارگران،
فعالين کارگری و مردم آزادی خواه مراسم ھای متعددی در اين روز برگزار گرديد و چنين بود که صف مستقل و طبقاتی
کارگران پای به ميدان مبارزه نھاد تا فاز جديدی از مبارزات به رھبری طبقه کارگری که می رزمد و برای ھرچه
متشکل تر شدن آغاز گردد.
ھنوز اندک زمانی از پيروزمندی طبقه کارگر در اول ماه مه نگذشته بود که رژيم سرمايه داری اسالمی ،بار ديگر دندان
نشان داد و با اعدام ناگھانی و وحشيانه  ۵تن از مبارزين سياسی که چونان گروگان در چنگال ھای حکومت اسير
بودند ،داغی بر دل ھمه مبارزين و مردم آزادی خواه و به ويژه مردم زحمتکش ،آگاه و ھميشه رزمنده کردستان نھاد و

مکرر تقويت نمود.
اراده ھمگان را برای ايستادن در برابر اين بربريت سازمان يافته و جنايت ھای
ّ
اين اولين بار نبود که حکومت سرمايه داری اسالمی دست خود را به خون عزيز ترين جوانان اين مملکت آغشته می
کرد؛ اکنون سی سال است که حکومت ترور و وحشت به درازا کشيده شده و با اين ھمه تنگنا ،تيره روزی ،فقر،
سرکوب و خونريزی ،تنھا دليل ديرپاييدن استبداد و خفقان ھمين شيوه ديرآشنای کشتار بی دفاع ترين مردم مبارز به
ويژه در زندان ھا بوده است.
در چنين موقعيتی ،نيروھا و بخش ھای مختلف بورژوازی در اپوزسيون ،و ليبرال رفرميست ھا از دارودسته ھای
مختلف ،بی شرمانه در قبال اين جنايت وحشيانه سکوت کردند ،ماھيت شبه فاشيستی خود را آشکار کردند و به بھترين
نحو نشان دادند که تفاوت ماھوی جدی با بخش ديگر بورژوازی ايران در پوزسيون و قدرت ندارند و چنان که طی اين
سال ھمواره و گام به گام در کنار ديگر بخش ھای رژيم به جنايت عليه مردم دامن زده اند ،اين بار نيز که سودای
بازگشت به قدرت در سر دارند ،حتی نمی توانند ژست انسان دوستی بگيرند و با وقاحتی علنی و با ادبيات حکومتی،
مبارزين سياسی را تروريست می خوانند و به اين بھانه از زير بار دفاع از آنان شانه خالی می کنند .اگرچه ابدا جای
کرات به
تعجب نيست و بورژوازی نوکيسه و ليبراليسم بی اخالق ايرانی ھمواره بی ھمه چيز بودن خود را بارھا و به ّ
رخ ھمگان کشيده ،اما اين بار و در متن جنبشی آزادی خواھانه که در رگ و پی جامعه جاريست ،ھرزگی و فرصت
طلبی بورژوازی بيش از پيش آشکاره گرديد.
در ھمين حال پيشرو ترين نيروھای سياسی و اجتماعی و عموم مردم مبارز به ويژه در کردستان ،که ھمواره سنگر و
سمبل آزادی خواھی در سی سال گذشته بوده است ،از فراخوانی برای اعتصاب سراسری در شھرھای مختلف کردستان
حمايت نمودند ،خشم متحدانه خود را به حکومت ياد آور گرديدند و نشان دادند که اتحاد مردم و ھمه نيروھای پيشرو به
پيشتازی سوسياليست ھا الجرم به پيروزی منتھی می شود )چنان که تجربه اعتصاب سراسری و موفقيت مطلق آن
نشان داد( و برای شکستن فضای ارعاب و سرکوب و برای مبارزه عليه ھمه مظاھر ارتجاع ،تا چه حد ضرورت دارد
که ھمه نيروھای پيشرو و مترقی ،و به ويژه زحمتکشان و کارگران جامعه ،دست در دست دانشجويان ،زنان و معلمان،
ّ
متشکل را در دستور کار خود قرار دھند و اعتراضات و مبارزات خود را به ھر شکل ممکن سازمان دھند.
مبارزه
اعتصاب سراسری ،يکی از اھرم ھای فشار فوق العاده قدرتمند در دست مردم است .اعتصاب سراسری کردستان

ضرورت ،عملی بودن و کارآمد بودن چنين ابزاری را به ويژه در شرايط کنونی برای مبارزات به ھم پيوسته جنبش
آزادی خواھی و برابری جويی يادآور گرديد و پيروزمندی آن روح تازه ای را در کالبد مبارزات متحد زحمتکشان،
کارگران و ھمه مردم آزادی خواه دميد.
ارديبھشت  ،٨٩مقدمه تعين کننده ای بود بر محو سيطره ايدئولوژيک و استراتژيک بورژوازی ايران و گفتمان ليبرالی
در جنبش آزادی خواھی جاری .داليل متعددی وجود دارد که نشان می دھد رشد جنبش سوسياليستی تا چه حد ضروری
و محتمل است .چه در ُبعد داخلی و چه در ُبعد بين المللی شرايط عينی به غايت فراھم است و کاپيتاليسم رو به زوال،
تنھا سوار بر بی باوری و نا اميدی توده ھای تحت ستم و استثمار حيات نکبت بار خود را تمديد می کند .بحران
حاد در اقصی نقاط جھان ،فقدان مشروعيت ايدئولوژيک و تزلزل سياسی دولت ھای سرمايه داری و شکست
اقتصادی ّ
سياست ھای امپرياليستی ،ھمراه با امواج مختلف اعتراضات عليه کاپيتاليسم در عرصه ھای مختلف ،و نيز بروز نمونه
ھای اخير چون يونان ،تايلند ،ايران و ...ھمه و ھمه نشان گر ضرورت بازسازماندھی و جھت دھی جنبش ھای
اجتماعی با سويه ضد سرمايه داری و تقويت رھبری طبقه کارگر جھانی است.
سال  ٨٩نيز بدون شک سال حضور متشکل طبقه کارگر ايران در ميدان مبارزه ھمه جانبه عليه سرمايه داری اسالمی
و تمام مظاھر فاشيسم زاييده آن خواھد بود .برگزاری مراسم اول ماه و سپس اعتصاب سراسری مردم کردستان ،از يک
سو نيروی اصلی تحول و تغييرات بنيادين سياسی و اجتماعی را به جنبش آزادی خواھانه جاری يادآور گرديد و از
سوی ديگر اميد به مبارزه متشکل و شوق خيز برداشتن به سوی پيروزی را مشتعل کرد .ارديبھشت  ٨٩مقطع مھمی
از مبارزات است که بايد در قدم ھای آتی مدام سر برگرداند و به آن نگريست...

خرداد  - ٨٩مه ٢٠١٠
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