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 اعالميه شماره يک

 !چاره ی کارگران، داشتن اتحاد و هدف است
  

  هدفیگروه کارگر                                            ١٣٨٧دهم مهر جمعه نوز
    

دو گروه در جامعه هستند که سرمايه داران و عوامل کارفرما ار نزديک شدن و پيوند آنها در 

کارگری و اقشار. دا نگاه داشتن آنان دارندجبه هر قيمت و طريقی سعی در سند وهرا

  !سوسياليست های انقالبی

انيد چرا؟ برای آنکه پيوند اين دو گروه با هم تشکيل طبقه ای آگاه به منافع و رسالت می د

يعنی طبقه کارگری که نه تنها می داند دشمن اش در اين جامعه . تاريخی خو را می دهد

کيست و با استثمار او به دنبال چيست؟ بلکه با آشنايی با سوسياليسم انقالبی و ارتباط با تاريخ 

گر جهان خواهد دانست که در صورت اتحاد تا چه حد قدرتمند است و در آينده ی جامعه بشری چه نقشی را طبقه کار

اگر شما يک کارگر هستيد و می خواهيد بدانيد که چگونه می توانيد از چنين زندگی نکبت باری رهايی . بازی می کند

چرا که پاسخ به .  بايد يک سوسياليست انقالبی بيابيد"نقش و رسالت شما در دوران زندگی تان چيست؟"يابيد و يا اينکه 

و مطمئن باشيد که با نشست و برخاست با او هم شما به رسالت تاريخی و چرائی هستی تان . سوأالت شما نزد او است

 يک سوسياليست انقالبی معتقد است که طبقه. پی می بريد و هم او کليد درهای بسته به دنيايی بهتر را خواهد يافت

کارگر که صدها سال از ظهورش می گذرد، بدون آنکه لزومًا خودش بداند، آن نيرويی است که در مبارزه عليه نظام 

. سرمايه داری، راه ها و ساختارهای الزم را برای استقرار آزادی و برابری بشری بوجود آورده و همچنان می آورد

که در نتيجه ی مطالعات تاريخی و نظری خود بدست آورده، او بسيار مشتاق است که اين آگاهی و اطالعات علمی را 

يک کارگر . در اختيار کارگرانی که به علت دشواری تأمين زندگی و معيشت، فرصت مطالعه را نداشته اند، قرار دهد

رترين نيز در اتحاد با ديگر کارگران، اگر به تجربه ی چند صد ساله ی مبارزه ی طبقه کارگر آشنا باشد، حتی در دشوا

شرايط، می تواند راه حلی برای موقعيت خود و هم طبقه ای هايش به دست آورده و مبارزه برای رسيدن به حق خود و 

دقيقًا به همين علت است که سرمايه داران از نزديکی اين دو گروه و ايجاد ارتباط بين . ايفای رسالت تاريخی اش بيابد

از سرکوب و زندان و شالق گرفته . راه های جلوگيری هم متنوع است. کنندايشان، به هر قيمتی که شده، جلوگيری می 

تا فرستادن اشخاص نفوذی به ميان جمع های هر دو گروه برای تخريب رابطه و ايجاد شک سوء ظن نسبت به يکديگر 

قام، تن به نوکری و همچنين آزاد گذاشتن و تشويق سوسياليست های غير انقالبی که فقط با گرفتن امتياز و اعتبار و م

. سرمايه داری می دهند و با دروغ و نيرنگ به اشاعه افکار تسليم طلبانه و نا اميد کننده در ميان کارگران می پردازند

کارگر از همه جا بی خبری که به اطالعات واقعی دسترسی نداشته نيز باور می کند که تا دنيا دنيا بوده، وضع به همين 

 نمی تواند تغييری در اوضاع بدهد و اگر هم مبارزه می کند برای اينست که کارفرما و صورت بوده است و هيچکس
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  .سرمايه دار را راضی کند که او را کمتر گرسنه نگاه دارند

  !حکومت جمهوری اسالمی، حکومت سرمايه دار هاست
 گفت، اينستکه، از دست اما اگر دست ما کارگران به يک سوسياليست انقالبی برسد، اولين چيزی که به ما خواهد

چرا که اين حکومت متعلق به سرمايه داران است و نقش و وظيفه اش، حفاظت و . کارفرمايان به حکومت رجوع نکنيد

نان "پس به همين آقای رئيس جمهور نگاهی بياندازيد که با شعار ! می گوييد نه. حراست از منافع کارفرمايان می باشد

، اما هر جا که "نظام سرمايه داری مال دزدان و کالهبرداران بزرگ است"م داشت که آمد و اعال" در سفره ی مردم

صدای کارگران برای گرفتن حقوق و دستمزد های پرداخت نشده در آمده، پليس و نيروهای ضد شورش را برای زدن 

رکوب به همين منوال و بازداشت و زندانی کردن کارگران معترض فرستاده و با اينکه سال هاست اين اعتراضات و س

ادامه پيدا کرده، هيچ اقدامی برای مجبور کردن کارفرمايان، که اغلب خود دولت است، به پرداخت دستمزد و احترام 

و يا هنگاميکه کارگران به نهادهای دولت عليه کافرما شکايت می . به حقوق باصطالح قانونی کارگران نکرده است

رگر شاکی را تحويل پليس و داروغه می دهند و قاضی هم يا او را مجبور به برند، در عوض رسيدگی به شکايت، کا

نکند و اگر زير بار اين زورگويی ها نرفت، او را محکوم " از اين غلط ها"عذرخواهی و دادن تعهد ميکند که ديگر 

شان رسيدگی می شود و اما، وقتيکه کارفرمايان شکايتی می کنند، فورًا به شکايت . کرده و به زندان تحويلش می دهد

مثًال همين چند روز پيش، رئيس جمهور اعالم کرد که می . آنچه را که آنها می خواهند دو دستی تقديم شان می کنند

اما، همينکه صدای بازاری ها در آمد . خواهد برای جبران کمبود بودجه، چند درصدی بر ماليات سرمايه داران بيافزايد

تند و يک روز هم در اصفهان راهپيمايی کردند، فورًا همين رئيس جمهوری که مدعی و درهای حجره هايشان را بس

بل منافع و خواست اربابانش و در مقا" غلط کردم"بود، دستپاچه به روزنامه ها می گويد که " دزد بودن سرمايه داران"

فقط يک نمونه ی بسيار کوچک سرمايه داری بودن اين حکومت است که تنها وظيفه اش اين . ينی می کندشعقب ن

  .حمايت از منافع و خواسته های سرمايه داران و کارفرماست

  !تاريخ انسانها، تاريخ مبارزه ی طبقاتی است
  

ايران و اين سال ها دوم چيزی که يک سوسياليست انقالبی به کارگران می گويد، اينستکه، اين قضايا فقط مربوط به 

بلکه اگر تاريخ بخوانيم خواهيم ديد از زمانی که انسان زندگی آزاد و برابری اوليه ی را طی کرد و توانست با . نيست

کار خود چيزی بيشتر از نيازش توليد کند و عده ای با زور، اين اضافه توليد را به خود اختصاص دادند و ثروتمند و 

بوجود آمد، اين مبارزه ی بين محکومان به فقر و زورشنوی با حاکمان زورگو در جريان . ..فقير، حاکم و محکوم و 

چرا که زمانی بود که همين سرمايه داران هم در . البته به اين معنا نيست که تا ابد همينطور خواهد بود. بوده است

سال ها مبارزه توانستند شرايط زندگی اما پس از . مقابل اربابان مالک زمين و سلطنت پادشاهی، جزو محکومين بودند

خود و انسان ها را تغيير داده و می بينيم که اينک سوار خر مراد هستند و ما کارگران بخت برگشته را محکوم به فقر 

کارگران جهان هم از همان روز اول هستی شان عليه زورگويی ها سرمايه داران و حکومت . و زور شنوی کرده اند

. البته هنوز در هيچ جای دنيا موفق به تغيير نظام سرمايه داری و حکومت نشده اند. رزه پرداخته اندهای آنها به مبا

 سال مبارزه کردند تا باالخره توانستند اربابان و شاهان را بر کنار کرده و خود به ٦٠٠سرمايه داران هم نزديک به 
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زندگی کارگرانش بهتر از ماست، بدانيد که با مطالعه اما اگر در جهان کشوری را می شناسيد که وضع . قدرت بنشينند

ی تاريخ آن کشور خواهيد يافت که کارگرانش متحدتر، شديدتر و آگاه تر از ما عليه سرمايه داران مبارزه کرده اند و 

ن شدت و باز هم خواهيد ديد که هر زمان اتحادشان کمتر گشته و مبارزه شا. ايشان را مجبور به عقب نشينی ساخته اند

همين . اوليه را از دست داده، دوباره سرمايه داران تا توانسته اند آنها را وادار به پس دادن دستاوردهای شان کرده اند

اما در چند . آمريکا و اروپا را ببينيد که همه می دانيم کارگرانشان از وضع به مراتب بهتری از ما به سر می بردند

د کاستند و شعارهای دروغين سرمايه دارها و دعوت به سازش سوسياليست نماهای دهه گذشته از مبارزات آگاهانه خو

نتيجه اش را هم می بينيد که با سرعت زياد فاصله خود را با کارگران ايرانی و . نوکر سرمايه داری را باور کردند

د را از دست داده اند و بی ديگر کشورها از دست می دهند و تنها در ماه های گذشته تعداد کارگرانی که خانه های خو

و همان دولت هايی که حاضر نبودند به اين کارگران کمک مالی کنند تا خانه و . خانمان شده اند به شدت باال رفته است

کاشانه شان را از دست ندهند، به بانک هايی که به علت دريافت نکردن اصل وام خود در حال ورشکستگی اند، 

پس همانطور که می بينيد عملکرد نظام و حکومت سرمايه داری در همه جا . پول می دهندهزاران هزار ميليارد دالر 

اين ميزان اتحاد و مبارزه کارگران است که شرايط زندگی کارگران را بهبود می بخشد و همزمان شرايط . يکسان است

  .را برای ايجاد دنيايی عاری از فقر و زورگويی آماده می سازد

  !  گروی آگاهی و وحدت آنهاستپيروزی کارگران در
و باالخره اين سوسياليست انقالبی به ما خواهد گفت که اگر ما در گروه هايی کوچک و مورد اعتماد جمع شويم، او نيز 

با ما به مطالعه خواهد پرداخت و نه تنها آنچه را که از مطالعه ی تاريخ و نظريات ديگران ياد گرفته است به ما ياد 

نچه را که ما از مبارزه خود ياد گرفتيم به او آموزش خواهيم داد، بلکه همچنين در آن جلسات می توانيم خواهد داد و آ

خواهيم ديد که در تجربيات . مشکالت و مسائل روزمره ی خود را نيز با هم مطالعه کرده و به راه حل هايی برسيم

مثًال مشکالت مالی اظطراری مان را . د داردطبقه کارگر جهان برای مشکالت و معضالت ما راه های بسياری وجو

و يا از طريق تشکيالت سنديکايی . کمتر کنيم" صندوق های محلی و کارخانه ای"می توانيم از طريق سازمان دادن 

و همين کار را با تشکيالت اتحاديه . می توانيم با هم حرفه ای های خود در ديگر نقاط ايران و جهان رابطه برقرار کنيم

همچنان . ی توانيم با کارگران ديگر حرفه ها در واحدهای شغلی خود و بصورت محلی و منطقه ای انجام دهيمای م

متوجه می شويم که در ديگر کشورها با تشکيل احزاب انقالبی کارگری، کارگران توانسته اند نوعی از حکومت را 

ا تکيه به خوِد کارگران و خانواده هايشان نوعی بوجود آورند که در شکل شورايی از منافع کارگران حراست کرده و ب

و باالخره خواهيم دانست که هدف زندگی خود را بايد به استقرار چنين حکومتی . زندگی خودگردانی را سازمان دهند

اختصاص دهيم تا بتوانيم فرزندان و نواده های خود را از زير ستم و استثمار سرمايه داری و کار مزدوری رهايی 

  .بخشيم

  گروه کارگری هدف

  ١٣٨٧مهرماه 
  


