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٨٨کارگر سال  تحليلی بر بزرگداشت روز جهانی  
  

ندر پارک الله تهرا  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٢٣شنبه هارچ د نژانيآرعباس                                          
  

   و فعالين روی حکومت ديکتاتوری پهلوی و پليس نازی را سفيد کرد کينه توزی حکومت سرمايه عليه کارگران

 یکاي؛ سند تهرانیران رکت واحد اتوبوس کارگران شیکايسه سندمرکب از کارگریجهان روزیته برگزاريکم

ن يفعالاز  ی و جمعیتشکل کارگرچهار؛ شورای زنان نات ساختمانييتز  نقاشان ویکايسند ؛هفت تپهشکريکارگران ن

 یتهران اعالم نمودند و رسانه ها  کارگران در پارک اللهی بزرگداشت روز جهانی برای ؛ برنامه ایمستقل کارگر

 .  نمودندیز به دفعات اطالع رسانير نخارج از کشو

 روز یت برگزاريا تماس گرفت و ممنوعي را احضار و یاديعده ز  قبل ؛ وزارت اطالعات حکومتیهااز روز

 س وين و گسترده پليبهشت هنگام ورود به پارک حضور سنگي ارد١١روز جمعه . نمودند  کارگر را اخطاریجهان

 شد ی وارد مینقطه اهرح ازي تفری و براید و هر کس که بدون اطالع قبل محسوس بوً کامالیتي امنیروهاين

ز سراسر ي نیس مخفي کرد؛ پلیمشاهده م روي گشت ارشاد و غیس را در خودروهاي پلیحضور گسترده گشت ها

طرف همه  اعالم شده بود ازیدان آب نما که محل برگزاري؛ مداشتد ر نظري را زیجنبده اپارک را اشغال کرده و هر

 یبخوب د ي رهبران آن بای ول   هستندیخيس کودن تر از درک تاري پلیروهايالبته ن. بود  ها محاصره شدهیورود

ر يرا در غي؛ زنخواهد بود ی اجتماع- ی اقتصادی بحران های برای راه حلیسي که سرکوب پل بخاطر داشته باشند

     . کردی بر اروپا حکومت م یآلمان ناز سي و پل راني در ایس و گارد شاهنشاهينصورت هنوز پليا

داشت و ر نظر قراري نگاه ها را زی و با اشاره و حتیر لبي زیاحوالپرس ه افراد حاضر در پارک و سالم ويس کليپل

 یريبه دستگ دي؛ تهدجاد مزاحمتيها نشسته بودند با ا سکوین که فقط رويحاضر ازی برخیمراسم برا شروعقبل از

 در یکرد و به انحاء مختلف سع ی که مجاور هم نشسته بودند سئوال میرابطه پدر و دختر  از  یو حت کرد یم

اما .  کردیمم صادريمحل مستقر بود و دستورات را مستقس دري ارشد پلی؛ فرماندهمتفرق نمودن افراد حاضر داشت

 .  شروع مراسم آماده بودندیاستوار بران محل را ترک کنند و محکم و يکه حاضر ن نشده بودينهمه مانع از ايا

شتر يب سيشروع مراسم فشار پل  ین براي حاضری تابی و بیقرار یاز گذشتن ساعت مقرر شروع برنامه و ب پس

 یري شروع به ضرب وشتم و دستگیليچ گونه دليه ناگهان بدون هيک ناحيجوش از شد و با شروع جنب و یم

 یشخص ن لباسي مأمور  از یکي ی و خون آلود شده بود و حتی زخمیحاضرنمود ؛ صورت چند نفر از  نيحاضر

  یروهاي از نیسپس بخش  قرار گرفت ؛یدي کند مورد ضرب و شتم شدینکه بتواند خود را معرفيس قبل از ايپل

ه را ت تمام هميورش برد و با سبعيکرده بودند   پهنی هوا خوریر انداز و بساط براي که زيیس به خانواده هايپل

  برد  یم بکاری شده بود که اگر خشونت کمتریک و وحشيتحرس آنقدريپل .  نمودیپارک مبه خارج شدن ازمجبور



  . شدندی که شروع شده بود خود خارج م ید بهاريدر پارک با باران شد  مستقریخانواده ها

 یروي شدگان پس از انتقال به پاسگاه نريشدند دستگ ینفر زندان ٧٠ حدود تاير و نهايکصد و پنجاه نفر دستگيحدود 

 از آنها يید و بازجوي از آنها قرار بازداشت صادر گردی برخیبرا ن منتقل شدند ويزندان او ٢٤٠  به بندیانتظام

 .  شده است قه صادريل پرونده قرار وثيز با تکمي نیبرخ یادامه دارد و برا

  ل شودي قرار گرفته و تحلی حرکت مورد بررسني ا تبعات جه وين برنامه و نتيالزمست که اعالم ا

  ؟بعيت پليس و حکومت سرمايه چه بوداين همه خشونت و س علت -١

نبود مثل ساليانه  ؟ و بهترتوجه به تبعات آن ارزش آنرا داشتجهانی کارگر با  اعالم علنی بزرگداشت روز آيا -٢

 ؟روز کارگر را برگزار کرد  ضمن تفريح ؛قبل بصورت گلگشت در يک نقطه دور افتاده خارج از تهران

؟ البته برگزار کرد يک محيط خصوصی و دربستهنبود که مراسم را درمکانيک بهتر -مثل کارگران فلزکار يا  -٣

شرکت کننده نفر ٧٠ يورش پليس قرار گرفته و از محل تعاونی مصرف خود موردامسال در توجه به اينکه آنها همبا 

  ؟برگزار کرد دستگير شدند محافل را خصوصی تر و چند نفرهحدود سی نفر 

   :علت يورش خشونت آميز پليس عنوان کرد مورد سئوال اول چند دليل را می تواندر

؛ امسال اولين بارقه ش به صفوف مستقل کارگری و فعاالنگذشته و يور  های اول اينکه پس از سرکوب خونين دهه

  توسط تشکل های مستقل کارگری بصورت علنی بود و اين امری نيست که حکومتجهانی کارگر  بزرگداشت روز

 باشد براحتی به آن تن دهد زيرا به مفهوم شکست تمامی جنايات و سرکوبی های گذشته اش می

 بخصوص   جهان سرمايه داری و بحران های عميق اقتصادی بستری از ؛ دردرسال جاریدوم بزرگداشت اين روز

 اجتماعی و سياسی حاکميت در ايران است و حساسيت خواست های کارگران و آزاديخواهان -  اقتصادیبحران های

شرايطی سرکوب که در بستر  ؛ و البته در چنينان های حکومتی را عميق تر می کندبسيار بيشر از قبل بوده و بحر

اديکال شدن مبارزات کارگران و مردم تعميق و ر اين نارضائی ها و فقدان مشروعيت ها و مقبوليت ها تنها باعث

  بجان آمده و آزاديخواه خواهد شد

های متفرق کارگری و آزاديخواهی احساس خطر نمی کند و تا  سوم اينکه اين درست است که حکومت از تشکل

 ؛متحد آنان را تحمل می کند اما اين فعاليت های متفرق اساسا با فعاليت های  محفلی حدودی فعاليت های محدود و

؛ يعنی و همبستگی اتحاد  تفاوت دارد و يکپارچه و سازمان يافته و ظرف تشکل يابی کارگران و آزادی خواهان

 . احساس خطر سرمايه و امری نيست که حکومت آنرا ناديده بگيرد

ی ؛ و غيرو به ؛ مجلس اسالماپذير با تجمع در برابر بيدادگاهبطور خستگی ن از روز دستگيری خانواده های زندانيان

وحشت انداخته اند  انشان اقدام کرده اند و حاکميت سرمايه را بهزسالمتی عزي؛ آزادی و اطالع ازمالقات تالش جهت

برگزاری علنی روز جهانی کارگر در امسال نقطه  ؛ و بی شک اعالمز قهرمانانه از خود دفاع می کنندو زندانيان ني

تبديل شده و پايه ای برای بزرگداشت با شکوهتر در سال های آينده و  يخواهعطفی در خيزش کارگران و مردم آزاد

  و مستقيم کارگران از تضاد عميق حکومت سرمايه با خود و آزادی های دموکراتيک می شوند همچنين شناخت

حقوق می برند و همه  کارگران ايران در بدترين شرايط زندگی و معيشتی بسر. توهم آنان را فرو خواهد ريخت

  ن کارگراترحم و ترس حکومت ازسرظاهری و از شود و حمايت هایاجتماعی قدم به قدم از وی سلب ميو تأمين کار



های اين اما درس است شده  محو بود آنهم  قدرت يابی کارگران و سازی ؛ نهادمستقل که بدون حق تشکل واقعی و

 زير می توان جمع بندی نمود حرکت عظيم را در موارد

   سازمانده و بزرگ  پوسته محفلی و فرقه گرايی خود بيرون بيايند قادر به ايجاد قدرتی تشکل های متفرق از اگر -١

دموکراسی عميق آن در برنامه عمل قرار گيرد  خواهند بود و در اين راستا بايد منافع عام و جهان شمول کارگری و

ن و مبارزين آزاديخواه متحددا و حتی جهانی عمل می عليه زحمتکشا همانطور که حکومت سرمايه و ارتجاع بر

تفرقه  فعالين و تشکل های کارگری نيز اتحاد عمل داخلی و جهانی خود را ايجاد کنند ؛ امری که کنند الزم است که

  افکنان حکومتی سعی در اخالل در آن می کنند

و تشکيالتی گام های موثر برداشته و از ؛ سياسی مبارزات تئوريک فعالين بايد در جهت تعميق آگاهی ها و -٢

مخفی امر   استفاده کنند و تشکيالت خود را از نظر پليس مخفی کنند و با تلفيق کار علنی و  جهانی تجربيات بومی و

که حکومت احساس خطر کند  وقت؛ زيرا تشکل های کامال علنی هران دهی و مبارزه را به پيش ببرندسازم

   و قمع می شوند توسط پليس قلع  براحتی

 به پيش خواهند - و البته با پشتوانه تئوريک -" عمل اجتماعی" محافل و تشکل های کارگری تنها در عرصه  -٣

 ؛ تشکيالتی و؛ سياسیعرصه های تئوريک های تئوريک نمی توان به ارتقاء مبارزات در رفت يعنی تنها با بحث

 برای راهگشايی های ا در روز جهانی کارگر سکوی پرتابیحرکت متحدانه تشکل ه  دست يافت ؛ عملی جنبش

  نداشته و روز به روز رو به در جنبش تأثيری  "درخود"  تشکل های ؛ به عبارت ديگر محافل وتئوريک نيز بود

   می روند  تحليل و جدايی از عمل اجتماعی

 پيروی کنند و محور  "وحدت -مبارزه  " مختلف الزمست از فرمول مبارزات تئوريک تشکل ها و گرايشات -٤

 ؛مبانی تئوريک می انجامد به عمل گرايی و نهايتا فقدان" وحدت" به فرقه گرايی و محور نمودن  "مبارزه"نمودن 

مبارزه " ابد و نهايتا فرمول يمی بايست سوق  سمت ايدئولوژيک به سمت تاکتيک های عملياتیالبته جهت مبارزه از

  .شد مجموعه تشکل ها در عمل منجرخواهدها و تصميم سنجيده و عاقالنه ديدگاه  تعميق به  "  وحدت-
 
  

دآرين نژاعباس      
 


