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شچند گام به پي: اول ماه مه  

 
  شارديبهشت ماه هشتاد و شهفتم  بيست                                                                                فاتحیمرتض

 
يکی از بارزترين مشخصه اول مه .  پيدا کرده استیه در ايران هر سال خصوصيت ويژه ابرگزاری مراسم اول م

اين پديده تبعات مثبت .  سال اخير ابتكار عمل داشتن بارز راديکاليسم کارگری در تمامی اين مراسم است٤در 

عاتی مانند برنامه ريزی، هماهنگيهای مختلف، و طرح شعارهای چپ و تب. گوناگون خود را نيز به همراه دارد

 یپرورده حکومت و مراسم ها دست ی اندام ندادن به جريانات ونيروهاو از همه مهمتر اجازه عرض. سوسياليستی

  .  آنهاستیآنچنان

چشمگير نيروهای راديکال اما در مراسم امسال حضور گسترده تر و . مراسم امسال نيز از اين قاعده مستثنی نبود

روندی که به نظر ميرسد با . کارگری بنا به داليلی که ذيال توضيح خواهم داد، پر رنگتر از سالهای گذشته بود

  . سرعتی غير قابل کنترل در حال تعميق و گسترش است

 ميشود آرايش هر چه جامعه علی العموم و طبقه کارگر علی الخصوص به زمان تعيين تکليف با حكومت نزديک تر

هر چه مسائل و سواالت . و ترکيب بندی گرايشات درون طبقه کارگر نيز به نفع راديکاليسم اجتماعی تغيير ميكند

يادی تر و جدی تری در برابر کل جامعه قرار ميگيرد، نيروهائی به جلو صحنه رانده ميشوند که پاسخهائی بن

  . م را در دستور ميگذارند به مسائل آارگران و مردی تریراديکال تر و واقع

يکی از داليلی که در مراسم امسال باعث پررنگتر شدن حضور راديکاليسم کارگری در جريان مراسم اول مه بود، 

دخالت فعال و با انگيزه فعالين و تشکلهای کارگری چپ و تالش اين فعالين در جهت هماهنگی در برگزاری مراسم 

ارگری و روند پرشتاب ايجاد تشکلهای جديد از طرف کارگران از مشخصات رشد وايجاد تشکلهای متفاوت ک. بود

در مراسم امسال تشکلهای کارگری موجود، کارآئی و ضرورت خود را به . دور جديد مبارزات کارگری است

از سوی ديگر ضعف ها و محدوديتهای ذاتی و ساختاری هر يک از شکل های سازمانيابی کارگران . نمايش گذاشتند

  .  در طی روند برگزاری مراسم محک زده شدنيز

در مجموع تا جائی که به خود مراسم و عملکرد فعالين کارگری و انعکاس آن در جامعه مربوط ميشود، ميتوان 

اکنون ديگر . خصيصه مشخص مراسم امسال را در نمايش اتوريته چپ بر جنبش اعتراضی کارگران خالصه کرد

دخالتگری جريان چپ و سوسياليستی در امان " خطر"تی حکومتی ترين آنها از ای کارگران، ح هيچ مراسم توده

  . نيست

هرچه خود اين جريان . حضور اين جريان در ميان کارگران، راديکاليسم نهفته توده کارگران را نيز متبلور ميکند

تر و تعيين کننده تر راديکالتر و ماکزيماليستتر باشد به همان نسبت نيز تبلور اعتراض عمومی کارگران جدی 

 کارگران بطور مثال به دليل حضور ما و شعارهای راديکال و جدی در تقابل با خانه کارگريها، عموم. ميشود

   و حتی مانع ادامه  به مخالفت با سخنرانی محجوب پرداختند)  از اعضای خانه کارگریحتی بخش(حاضر در مراسم 

  



 

اما با وجود اين نکات مثبت . ثر ما در مراسم هرگز اتفاق نمی افتاداين روند بدون حضور مو. سخنرانی وی گرديدند

  . جنبه های ديگری نيز در برگزاری مراسم امسال به چشم ميخورد

عمده ترين ضعفی که هنوز هم گريبان تشکلهای کارگری را گرفته است، عدم توانائی در دستيابی به توافق بر سر 

  . موارد مشخص است

 توسط تشکلهای مختلف در برابر یبر سر برگزاری مراسم مستقل آارگر یرغم توافق قبلدر مراسم امسال علي

، در آخرين لحظات يکی از تشکل های شناخته شده از یچنين شرکت اعتراضی در مراسم دولتو هم" وزارت کار"

اين امر . اهد کردشرکت در برنامه ساير تشکلها خودداری کرد و اعالم نمود که مراسم جداگانه خود را برگزار خو

در نتيجه اين تصميم نه فقط . در چند روز باقی مانده تا مراسم موجب سر در گمی کارگران و شرکت کنندگان گرديد

بعالوه . مراسم مستقل آارگران برگزار نگرديد بلکه کارگران زيادی عمال قادر به شرکت در هيچ مراسمی نگرديدند

همين مسئله به خوبی نشان دهنده عدم درک صحيح برخی .  برگزار نمايدتشکل مربوطه هم نتوانست مراسم خود را

اين دوستان با چنين حرکت غير معقولی نه فقط . از فعالين کارگری از توازن قوا و نديدن منشا اعتبار شان است

ی نيز فرصت نتوانستند مراسم مستقل خود را آنگونه که اعالم کرده بودند بر پا کنند، بلکه در همان جريان شيرود

با توجه به وضعييت فعلی طبقه کارگر در ايران و موقعيت . ابراز وجود مستقل نيز مانند ساير تشکل ها پيدا نکردند

دشوار فعاليت اجتماعی برای کارگران، داشتن يک نقشه عمل عمومی و تالش براي توافق بر سر موارد يا مراسم 

و .  نيستی غير اصولیبحث بر سر سازشها. استلين کارگری مشخص کارگری از نيازهای اوليه تشکل ها و فعا

بلکه سخن بر سر توافق بر سر موارد . به هيچ وجه سخن من بر سر وحدت يا ادغام تشکل های مختلف نيست

نتيجه چنين توافقاتی، حضور گسترده و قدرتمند . مشخص و معين است براي قدرتمند تر آردن آل جنبش آارگريست

تنها با چنين حضوری است که حاکميت سرمايه داران نيز هر . و فعالين راديکال کارگری استکارگران متشکل 

تجربه حرآت اول مه امسال و مباحث پيش از آن در ميان فعالين . کدام از تشکل های کارگری را جدی ميگيرد

توده آارگران اتكا دارند و به کارگری بار ديگر نشان داد که در تشکل يابی کارگران تنها آن اشکالی از تشکل که به 

شعور عمومی طبقه کارگر احترام ميگذارند و روند سياست گذاری و تصميم گيری در اين نوع از تشکلها مبتنی بر 

اعتقاد به تصميمات جمعی و دخالت تک تک اعضا طبقه در روند تصميم گيری است، ميتوانند پاسخگوی نيازهای 

اگر چه از هر امکانی برای تشکل يابی مستقل کارگران بايد استقبال نمود، . شندامروز مبارزه اجتماعی کارگران با

اشت آه بيش از همه  بايد گام گذی تشكلهايی برپايیرس گرفت و به سواما تفاوتها را بايد ديد و از تجربيات بايد د

ی از موقعيت کارگران،  جنبه های مختلف٨٦به هر حال اول ماه مه .  آارگران را تضمين ميكنندیمصالح و پيشرو

در وجه عمومی، اعتراض کارگری در سطح وسيع اجتماعی به . جامعه و فعالين کارگری را به نمايش گذاشت

 ترين یبر گره. خود را به نمايش گذاشتندکارگران شجاعانه سياسی و عمومی بودن خواسته های . نمايش گذاشته شد

اعالم آردند آه قانون آار حكومت به .  نميخواهندیانرژي هسته ااعالم آردند آه . مسائل جامعه انگشت گذاشتند

 ی و برابري و حكومت آارگریبر آزاد.  حكومت ندارندیشان دادند آه سر سازشي با پادوهان. درد آارگر نميخورد

بر . د آردند آردند و با آنها اعالم همبستگي و اتحایعلمان و دانشجويان اعالم پشتيبان میاز خواستها. تاآيد گذاشتند

 آل ی شدن آنها فضایل جامعه است و عمل مهم در آیاينها خواستهاي. جمع تاآيد آردندحق تشكل و اعتصاب و ت

  . جامعه را اساسا تغيير خواهد داد



 

اما تا آنجا که به حاکميت اسالمی .کارگران بطور عمومی نشان دادند که از شعارهای راديکال و چپ حمايت ميکنند 

ن مربوط ميشود، اين حکومت جرات رودرروئی مستقيم با توده کارگران را ندارد و تشکلهای دست سرمايه دارا

  . ساز آنان نيز قادر به هدايت هيچ حرکتی در ميان کارگران نيستند

اما مهمترين تاثير اتفاقات اين روز را بايد در ميان خود فعالين کارگری مشاهده کرد، برخی از اين فعالين دريافتند 

همچنين دست يابی به کاربردی ترين و مدرنترين و . ه راديکاليسمشان مهمترين عامل در جذب کارگران به آنهاستک

. مستقيم ترين، اشکال تشکل که پاسخگوی نياز امروز مبارزه طبقه کارگر باشد، از اصلی ترين وظايف آنان است

تبيين شان از توازن قوا، چه در عرصه حاکميت و برخی ديگر از فعالين کارگری نيز بايد در نگاه شان به خود و 

اين بخش از فعالين بايد دريافته باشند که، ميزان قدرت و حضور . چه در عرصه طبقه کارگر، تجديد نظر کنند

در نتيجه . قدرتمند کل کارگران است که، منبع قدرت تشکل های مختلف کارگری و رهبران آنهاست و نه بالعکس

ر مواردی که موجب نمايش قدرت کارگران می گردد منشا ارزش گذاری تشکلهای کارگری هماهنگی و توافق د

   .ت آنهاسی داران و گردن گذاشتن به خواستهاتوسط حاکميت سرمايه
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