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 مصاحبه سايت کارگران پيشرو با ملک پيرخضری بمناسبت اول ماه مه امسال

 
ششتاد ون ماه هشفرورديم دهچهار                                                                               ملک پيرخضری

 
 

 فعال جنبش  و مزدیکار جنبش لغو کارگرمهد کودک، فعال   با ملک پيرخضری شروپي کارگران  سايت  مصاحبهٔ

.١٣٨۶کارگری در نروژ به مناسبت فرا رسيدن اول ماه مه    

 هددرشهرهای کردستان چگونه خوا ماه مه مراسم اول امسال  شما به نظرراه است،مه دراول ماه  :پيشرو کارگران

 بود؟

به همه کارگران جهان تبريک  طبقه کارگرراهمبستگی جهانیدن اول ماه مه روزرسيش فراپيشاپي: ملک پيرخضری 

 اول ماه مه باالخص در مراسم   برگزاری تدارک  درفعالين کارگری همين حاال  شن است ازرو آنچه که . گويم می

 شوند، جمع می هم دور  اول ماه مه، فعالين کارگری روزمانده به   ساله مدتی هر . جنوب کردستان هستندشهرهای

ين مسئله به ا. پردازند میم اول ماه مه به بحث و تبادل نظرچگونگی برگزاری مراسسرکنند و بر میبرگزار جلساتی

  .۶٠گردد به نيمهٔ دوم دههٔ  میتبديل شده است، تاريخ اين سنت برميان فعالين کارگری يک سنت جا افتاده در

.شد سنندج به اين روال تدارک ديده میاين دهه درمراسم روز جهانی کارگر در   

حال چند ضعيف اما به هرهرسالهای اخيررگران برای برگزاری اين مراسم درنکته قابل تعمق اين است که تالش کا

درون جنبش کارگری ايران انفعاالت جاری ه به نوبه خود سطح جديدی ازفعل وتغييراتی ک. تغيير گرديده استدچار

:توان بگويم که  در باره اين تغييرات بسيار مختصر می. سازد و کردستان را منعکس می  

آرايش قوا که بعلت ای از تازه و فازطی اين سالهاجنبش در اين   يمن عروج نيرومندترفعالين جنبش کارگری به. ١   

از موضعی نيرومندتر . زی و دولت اين طبقه احراز کرده استهای کارگر عليه بورژوا امان توده  دهه مبارزه بیسه

های  قالب جمعبينند که جلساتشان را در نمیرا مجبورخودآنان ديگر. شوند میوارد عرصه تدارک مراسم اول ماه مه 

.شهر برگزار کنندبيرون ازکوچک و محدود در   

اين و هيجان کارگران برای استفاده ازشور واند ل شدهتدارک دخيجلسات   در فعالين کارگری از بيشتری  تعداد . ٢   

.مراسم به عنوان يک تريبون مبارزه طبقاتی افزايش يافته است  

 اجتماعی حيات  ساختار که همچنان  کارگر های  توده داری   سرمايه ی ضدفعال سازمانياب جوش نسبتًا  جنب و. ٣  

و جوش اميد بخش  ران را نيز به تريبون انعکاس اين جنب کارگران را متأثر ساخته است، مراسم اول ماه مه کارگ

. توان نقطه عطفی هر چند کم سو در اين فرايند تلقی نمود را می در اين گذر٢٠٠۴ اول ماه مه سال .است ارتقاء داده

های  ها و ادبيات سياسی حول و حوش اين مقطع که از سوی جنبش کارگری انتشار يافته است بعالوه فعاليت قطعنامه

.اين زمينه گوياستعملی مختلف اين دوره کم و بيش در   

همبستگی ارگانيک خود با جنبش  و بار پروسه يکپارچگی رای نخستيناين سالها ب کردستان در جنبش کارگری .۴   

.کارگری سراسر ايران را حداقل در سطح معينی از مراودات فعالين اين جنبش لباس واقعيت پوشانده است  

 



ر کارگر سقزی، سنندجی و مريوانی بگاه انديشيدن به اول ماه مه و دست به کار شدن برای تدارک اين  امروز ديگ

 نسبی جنبش کارگری  بنوبهٔ خود خالصی به  اين مسأله . دوزد    مراسم فقط به محدوده شهر و منطقه خود چشم نمی

.کند یکردستان از قيد اتوريته ناسيوناليسم چپ کرد را نيز کم و بيش حکايت م  

نمودن برگزارچه نيرومندتربسان گذشته برای هراين سالها نيزمهم فوق که بگذريم کارگران در وازتمايزات اساسی

شوند، بر سر مکان مراسم، بندهای  دور هم جمع می آنان از روزها قبل . کنند اين مراسم بزرگ کارگری تالش می

هيچ شواهدی . نمايند میهای دولتی با هم گفتگو  با ارگانوئیقطعنامه، شعارها و نحوه حل و فصل معضالت رويار

جهانی کارگر چند سال اخير، مراسم روزروشی جديد يا متفاوت ازوجود ندارد که امسال به نحوی ديگراين ودال بر

.های کردستان را تدارک ببينندشهردر  

يری بر روند مبارزات کارگران در کردستان داشته های اول ماه مه در چند سال اخير چه تاث مراسم: کارگران پيشرو

دهيد؟ اند؟ اگر جواب منفی است علت را چگونه توضيح می ها تحقق يافته تر بگوييم، آيا بندهای قطعنامه واضح. است   

های اول ماه مه  مراسمهای  قطعنامهکه در برحق جنبش کارگری کردستان های  خواست متاسفانه : ملک پيرخضری

بسياری داليل . اند و اين فقط مختص به کردستان نيست به بورژوازی تحميل نشدهاند، هنوز  و مطرح شدهفرمولبندی

شمرد، من در  ان برتوکارفرمايان و دولت سرمايه را ميمطالبات جنبش کارگری برها و استرا برای عدم تحميل خو

باشد،  مايه بر جنبش کارگری میوازن قوای برتر سريکی از آنها وجود ت. پردازم اين داليل میتا ازاين فرصت به دو

انی را و غيرانساند وضعيتی توحش بار شان توانستههای سرکوبگر شرايطی که حاکمان سرمايه با توسل به ارگاندر

 ملحق نمايند، قراردادهای  روزه هزاران نفر از همزنجيرانمان را به خيل عظيم بيکاران بر طبقه ما حاکم کنند، هر

شرايطی تحميل  چنين در....... بيندازند و  مخاطره   بهکارگران را  شغلی  کارگران تحميل کنند، امنيت را برموقت

مورد توجه، ارزيابی ديگری که متاسفانه تا حاال کمترعلت. آسانی نيستانسانی کارگران کار های برحق و خواست  

اشاره کردم باشد، پيشتر رف فعالين کارگری میط ازگرفته است، نحوهٔ تدارک مراسم اول ماه مهقرار و تبادل نظر

 طبقهٔ  های وسيع توده. گيرد فعالين کارگری صورت می  توسط  که پروسه تدارک برای برگزاری اين مراسم اساسًا

هايی که رخ داده است نه از پروسه تدارک مراسم مطلع هستند و نه  کردستان تا اين زمان به رغم همه تفاوتکارگر

نی همچون يک ميليويک شهربه همين دليل است که در. ن دارندمطالبتشامطرح کردن خواستها و دخالتی درمستقيما

  من قطعنامه مراسم اول ماه مه مینظراز. اند شرکت نکردهجهانی کارگرهای روز مراسمدرسنندج بيشتر از هزارنفر

. آمدبيرون ميکارگران بيکارشهرداری، ساختمانی وبافت،  دل مجامع عمومی کارگران نساجی، شاهو، شينبايست از

روز جهانی ها و مطالباتشان در ح کردن خواستمطر کارگران کردستان مستقيما درهرچه بيشتری از بايست تعدادمي

اند، بلکه   برگزار نشده های تاکنونی با حضور و دخالت مستقيم بدنه کارگری مراسمهيچ يک از. شدندکارگر سهيم مي

ها حضور  اند در جلسات تدارک اين مراسم با آنها هم نظر بوده  و در بهترين حالت کارگرانی که  ين فعالين کارگریا

های با   و صادقانه برای برگزاری مراسم هيچ شک و ترديدی ندارم که فعالين کارگری کردستان پيگيرانه. داشته اند

دوش دارند و  اين زمينه را برباری از تجارب در  فعالين کولهاينامروز. اند  تالش و فداکاری کردهشکوه اول ماه مه

راستای پيشروی جنبش و درزاويهٔ منافع طبقه کارگربينانه از با ديدی واقعاکنونی رازمان آن رسيده است که مراسم ت

ر دارند، نقاط بطن اين جنبش حضوفعالين جنبش کارگری کردستان در. دهندقه، مورد ارزيابی و بازبينی قراراين طب

هر اعتراضات گسترده و و  به رغم همه مبارزات  نيست که دیجای تردي. شناسند قوت آن را به خوبی می  و ضعف  

 



در ميدان مبارزه با سرمايه، باز هم توازن قوای طبقات چنان نيست که اين فعالين بتوانند فراخوان طبقهٔ کارگر روزه

حتی .  بطور علنی بيرون بدهندمشخص و قابل دسترس برای کارگرانتدارک برگزاری مراسم امسال را در مکانی 

چه وسيعتری های هر گام برداشت، بايد با همهٔ توان تالش کرد که تودهاين مسيربنظر برسد بايد دراين امر دشواراگر

 خيل شوند، نه اينکهمطالباتشان مستقيمًا دها وطرح خواستها، در برگزاری اين مراسمپروسهٔازکارگران کردستان در

مايه را به تری مبارزه با سر متشکل اين خواستها هم سرسختانه و بطورمراسم شرکت کنند، بلکه برای تحقق فقط در

 اول ماه مه متعلق به ها شرکت داشته باشد، تدارک مراسمردستان بايد حق خودش بداند که درکطبقه کارگر. پيش برند

  می هم  را در گرايی  گونه فرقههر بردارند، ديوار گاماين مسير اين فعالين بتوانند دراگر . گرايشی نيستهيچ فرقه و

.های سر شکن شده چپ غير کارگری در جنبش کارگری کردستان پايان خواهند داد شکنند و برای هميشه به سنت  

کنند،که  مه را صادر میهر ساله خانه کارگر و شوراهای اسالمی نيز فراخوان برگزاری اول ماه : کارگران پيشرو

ها چگونه بايد باشد؟ برخورد فعالين کارگری کردستان به اين نوع مراسم. های دولتی معروف هستند به مراسم  

هيچ گونه اعتبار و مشروعيتی در ميان شوراهای اسالمی کارداند که خانه کارگر ورژيم خوب مي: ملک پيرخضری 

 تا از بکشاند  ها را به درون اين مراسمکارگر  اين است که بتواند تعدادی ژيمکارگران کردستان ندارند، تمام تالش ر

اين نهادهای ضد کارگری هيچ وقت در . های مستقل کارگری جلوگيری به عمل بياورد برگزاری مراسمطريق از اين

ر شرکت کسی ديگ عوامل خودشان هايشان هم بجز تعدادی از مراسمدر. اند  کارگران مشروعيت نداشتهکردستان نزد

 هایارگانهای مستقل اول ماه مه ازمراسمی برای برگزار کارگری   فعالين  هنگامی که اخير چند سال  در. کند نمی

 و پاسخ اين در سر بدواند  فعالين را اين تالش کند  ه است که اند، رژيم سياستش اين بود کردهدولتی درخواست مجوز

.اند داده است، که اغلب هم جواب رد تحويل دادهخود اين روزبه اول ماه مه يا درک روز مانده ها را ي خواست  

های  ارد مراسمضرورتی ندکنند، ديگرميشوراهای اسالمی مراسم برگزارورمواردی به آنها گفته است خانه کارگ در

 اين ٨۴متاسفانه سال . دهای خودتان را مطرح کني توانيد برويد شرکت کنيد و حرفهم ميشود، شماای برگزار جداگانه

استدالل اين فعالين اين . فعالين جنبش کارگری در مراسم دولتی شرکت کردندروی داد و تعدادی ازشهر سقزاتفاق در

که هدف اين فعالين   ندارم   ترديدی شخصًا هيچ. بود که ما تريبون را بدست گرفتيم و از منافع کارگران دفاع کرديم 

خوردار است که ما برگزاری مراسم  واقعًا دفاع از منافع کارگران بود، اما به نظرم اين مسأله از بيشترين اهميت بر

مايشی تالش های فر رژيم با اين نوع مراسم. دولت بورژوازی تحميل کنيمداری اول ماه مه را بر  ضدسرمايهمستقل و

 کارگريش کسب ضد  های ارگان برای  دارد و برحذر ودشانهای مستقل خمراسم برگزاری  از را  کارگران  کند مي

ل طبقاتی مقابل فعالين کارگری نيز بايد همهٔ توان خود را به کار گيرند که مراسم و مانيفست مستقدر. مشروعيت کند

  ضد و ماهيت ارتجاعیبايد. بورژوازی تحميل نمايندشان بر طبقه  اتکاء به قدرت وسيع باداری خود را ضدسرمايهو

کارگران  هم کوبيدن مبارزاتنام کارگران برای درکه زيرارداری  دولت سرمايهوبگرسرککارگری نهادهای پليسی و

ميان فعالين کارگری در. را تحريم کنندهای دولتی  کنند، افشاء نمايند و قاطعانه از کارگران بخواهند که مراسم میتقال

 حرفهای طرح احتمال  با فرض  حتی  تی های دول مراسم خود درحضور ااين نبايد ب کارگران محبوب هستند، بنابر

شيوه  و نسبت به اين تاکتيک   را  و آنان  سازندها هموار اين گونه مراسمال، راه را برای شرکت کارگران درراديک

.توهم کنددچار  

 

 



ت، برخورد رژيم به اول ماه در چند ماه اخير فشار رژيم بر فعالين کارگری شدت بيشتری يافته اس: کارگران پيشرو

  مه امسال چگونه خواهد بود؟

طول حاکميتش بنا به ماهيت آن، همواره جنبشهای اجتماعی درديگرفعالين کارگری ورژيم برفشار: ملک پيرخضری

 خفقانايران با ايجاد شرايط واقع ماندگاری حاکمان سرمايه دردر. به هيچ وجه تازگی نداردست وامری طبيعی بوده ا

  واقعيت دارد که دولت اين اما . ستبوده ا ممکن  آزاديخواه  انسانهای  اعدام فعالين کارگری و، دستگيری، زندان و

 و توحشات شود، ابعاد اين فشارهادستش خارج ميازحساس کرده باشد کنترل اوضاع داردمقاطعی اگاه درهر سرمايه

شار و تعقيب فعالين جنبش کارگری و در کل ايجاد فضای پليسی در ما شاهد ف های اخير ماهدر. را شدت بخشيده است

 يافت افزايشمناطق ديگرجنوب وها در هم نبوده است، ابعاد اعدامبه کردستان  اين مسئله فقط مختص. ا يم ه بودهجامع

شمگير نيروهای ضد شورش در هرگونه تجمع اعتراضی کارگران درون و بيرون از مراکز کار و توليد چ، حضور

های هشت مارس   فرا خواندند، از برگزاری مراسم تجديد نظر سنندج  سقز را به دادگاه ٨٣ماه مه  اول  بود، فعالين 

کارگران معلم يورش بردند و  جلوگيری به عمل آوردند، تعدادی از فعالين جنبش زنان را زندانی کردند، به تجمعات 

...تعدادی از آنان را دستگير کردند و   

اول ماه مه امسال کار آسانی نخواهد بود، رژيم تمام  های   رخدادها حکايت از اين دارد که برگزاری مراسماين تمام 

 بايد تمام سعین کارگری با سنجيدن شرايط موجود،فعالي. شوندها برگزارد که نگذارد اين مراسمتالشش اين خواهد بو

پيشتر اشاره کردم که . ابعاد وسيعی برگزار شوندتان درشهرهای کردسهای امسال در  اين باشد که مراسم و تالششان

 اين مسئله را درک  مبرميت بايد   فعالين  دخيل کردن بدنه کارگری به ضرورتی اجتناب ناپذير تبديل شده است، اين

از نظر من در . خودشان شريک شوندکردستان بخواهند که در برگزاری روز تاريخی های کارگر علنًا از تودهکنند و

. استاين مسيرمه گام برداشتن فعالين کارگری درهای موفق اول ماه  شرايط موجود تنها ضامن برگزاری مراسم

 های طبقه توده عظيم  با جنبش بلکه  کارگری طرف نخواهد شد،  شده جنبش  با فعالين شناخته تنها ديگر رژيم  زيرا

و کند که جنبش معلمان کارگر هم که د  نيز فراهم میهمچنين اين مسئله زمينهٔ آن را. شود کارگر کردستان روبرو می

بايد در اين روز . های ديگر کارگری ادغام شود طبقاتی با حاکمان سرمايه شد با بخشماه پيش به تنهايی وارد کارزار

 شود و در  يکی هم زنجيرانشان  ديگر طبقهٔ کارگر، با ناپذير  جدايی مان کارگر، اين بخش های معل تاريخی خواست

.بعادی سراسری و متحدانه به مصاف سرمايه بروندا  

های اول ماه مه امسال بايد مطرح شوند  های عاجل جنبش کارگری کردستان که در قطعنامه خواست: کارگران پيشرو

ها هستند؟ از نظر شما کدام   

اند که  تحميل کردهطبقه ما بشرستيز سرمايه وضعيت آنچنانی برواقعيت اين است که حاکمان نظام : ملک پيرخضری 

 خواست و  مطرح کردن هرگونه. های برحق و انسانی را بر دوش دارد ترين خواست اين طبقه کوله باری از ابتدايی

 اهميتی که فعالين جنبش کارگری بايد به آن توجه داشته باشندحائزمن مسئلهٔنظرحق است، اما ازمطالبهٔ کارگری بر

به طرح آنها اکتفا نمايند، بلکه بايد در يعنی فقط  کنند تمرکز ها  کردن خواست ح روی مطر  فقط  اين است که نبايد ،

 ابعاد وسيعرا در الين تالش کنند که کارگران ای اين فع اندازهبه هر. شان انرژی مصرف شود تحققنشاندن و بکرسی

 و محتملتر بورژوازی آسانمطالباتشان متشکل کنند به همان اندازه تحميل آن برها و تری حول مطرح کردن خواست

سطح نازلی مطرحکارگران کردستان درمطالبات  ها و که خواست  نيست  اين ه منظورم  وج هيچ به . خواهد بودتر   

 



داری،   مطالبات ضد سرمايه فعالين کارگری کردستان بايد کارگران را حول. ، دقيقًا خالف آن بايد عمل شود  شوند

و مسير پيشروی خواهد داد را مورد تعرض قرارهٔ خريد و فروش نيروی کارمطالباتی که با متحقق شدنشان پروس

داری کارگران کردستان را  ای ضد سرمايه ها و مطالبات پايه خواست. خواهد نمود، متشکل کننداين جنبش را هموار

داری متشکل  ايهشوراهای ضدسرمکارگران را برای تحققشان دررد وهای اول ماه مه امسال مطرح ک مراسمبايد در

کارگران کردستان . انمهد کودک رايگمسکن، بهداشت، آموزش و پرورش وها عبارتند ازاين خواستبخشی از. نمود

با فروش نيروی کارش کوهی عظيم کارگر. شونده و انسانی برخوردارسطح زندگی مرفاين امکانات وحق دارند از

کند، کارگران بايد با اتکاء به قدرت طبقاتی سازمان يافته خود سهم هر  یتوليد مدار ارزش اضافی را برای سرمايهاز

چه افزونتری از حاصل کارشان را از حلقوم اين زالوصفتان بيرون بکشند و بخواهند که صرف مهد کودک مجانی 

...برای کودکانشان شود، صرف مسکن و بهداشت رايگان گردد و   

های مستقل کارگری  ايجاد تشکل خواهان   اول ماه مه، کارگران کردستان های هر ساله در مراسم: کارگران پيشرو

های امسال خواهد داشت؟ اين مطالبه چه جايگاهی در مراسم. اند شده  

امسال هم بايد مطرح شود، کسی ترديدی های پيش به درستی مطرح شده است وسالاين خواست در: ملک پيرخضری

   ضد سرمايه برای پيشبرد مبارزات طبقه کارگر. استتر هم حياتینان شب کارگرنبايد داشته باشد که مسئله تشکل از

فعالين  طبيعی است وقتی که.عاجل داردشود نيازمقابل سرمايه ظاهردر داشتن ظرفی که بتواند متحدترداری خود، به

 میلوحه مطالباتشان قرارسرهای مستقل کارگری را های اول ماه مه ايجاد تشکل مراسمساله درکارگری کردستان هر

مسئله خفقان . ها نشده است تشکلگيری اين  منجر به شکلها هنوز اما اين تالش. کنند ش میدهند، برای تحققش هم تال 

ها  تالش خود اينری بوده است، دليل ديگرش های کارگعدم ايجاد تشکل داليلطرف سرمايه تنها يکی ازسرکوب ازو

دنه کارگری برای ما هنوز شاهد تالشی پيگيرانه که هدفش بسيج هر چه وسيعتر ب. باشد ری میاز جانب فعالين کارگ

چه در چند سال اخير اين روند ايم، اگر مزدی باشد نبودهبرای لغو کارداری و شوراهای ضدسرمايهمتشکل شدنشان در

ود آمده است، اما هنوز بايد از پيچ هايش بوج در سطح سراسری شکل گرفته است و خوشبختانه در کردستان هم نطفه

ای نه چندان دور به  رود در آينده  متاسفانه همه از نزديک شاهد هستند اين روند که می. های دشواری عبور کند و خم

حمالت هسيتريک  چراغ راهنمای پيکار طبقهٔ ما بر عليه کليت نظام سرمايه تبديل شود، چگونه از همه طرف آماج 

نشينی که بيش از  هنوز متاسفانه هستند فعالينی که تحت تاثير نخبگان حاشيه. پ قرار گرفته استرفرميسم راست و چ

های  دانند و نسخه تشکل اند، اما کماکان خودشان را صاحب اين جنبش می سه دهه است عمًال از جنبش کارگری بريده

اند و عمًال مبارزات طبقه کارگر را  ا پس دادههايی که تاريخًا امتحان خود ر پيچند، نسخه رفرميستی را برای آنان می

.اند در چهار چوب نظام سرمايه و ماندگاری بردگی مزدی مهار کرده   

يابی مشغول  ای به امر تشکل هر فعال کارگری در کردستان که صادقانه از زاويهٔ منافع طبقه کارگر و نه منافع فرقه

همبستگی طبقاتی کارگران رسيدن اول ماه مه روزفراديگرپايان باردر. است بايد اين روند شکل گرفته را تقويت کند

.همه شهرهای کردستانميد برگزاری مراسمهای با شکوه دربه ا. گويم را تبريک می  

 ملک پيرخضری
٢٠٠٧ آوريل ٢  
سايت کارگران پيشرو: منبع  

 
 


