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ر حاضیطبقه کارگر و جنبش توده ا  
 

  ١٣٨٨تير   ۴پنجشنبه                                                                                                                                   اميرپيام 

  
پی بنيانهای براه افتاد و برای هفت روز پی در خرداد بر عليه ارتجاع حاکم به ٢٢جنبش توده ای عظيمی که بدنبال اعالم نتايج انتخابات 

اين دوره را که . ده استوارد دوران جديدی نمونرا و آنظام حاکم را به لرزه درآورد، شرايط کل مبارزه طبقاتی را دگرگون کرده 

  . برخوردار استدن به يک دوره انقالبی تمام عيارنيزتوان خصوصيات لحظه کنونی آنرا مشخص نمود، اما از پتانسيل بدل شبسختی مي

واهانه مردم ستمديده ايران است که آنچه را که با آن مواجه ايم،  سربلند کردن غول آسا و برآمد عظيم همان جنبش حق طلبانه وآزاديخ

هيچگاه ارتجاع اسالمی حاکم را از آن خود ندانست و در همه سی سال گذشته، با همه فراز و فرودها و عقب نشينی ها و پيشروی ها  و 

يابانها و محالت هزاران شکل متنوع اش، بی وقفه در کارخانجات و مراکز اقتصادی و مزارع و دانشگاهها و  مدارس و خانواده ها و خ

حلقه های زنجير طوالنی اين جنبش از اولين روز بقدرت خزيدن ارتجاع اسالمی با بخون کشيدن کارگران بيکار در . جاری بوده است

.  ادامه ياقته است٨٨ خرداد ٢٢ آغاز شد وتوسط دو نسل کامل تا شنبه خونين ۵٨خونين بهار و نبرد قهرمانانه مردم سنندج دراصفهان

  .وم و استمرار خود تاکنون ده ها هزار قربانی داده استاين جنبشی است که برای حفظ حيات و تدا

از نقطه نظر منافع طبقه کارگر و سوسياليسم در ايران، هيچ چيز به لحاظ انسانی زشت تر و به لحاظ سياسی مخرب تر از اين نيست که 

ناميد و به گردن » مخملی«و » ارتجاعی«با ريختن جنبش آزاديخواهانه کنونی به کيسه موسوی و کروبی، جنبش آزاديخواهانه مردم را 

مرگ بر «خصلت نمای جنبش آزاديخواهانه کنونی مردم شعار . آويخت» چاويسم«اله سياست در ايران، مدال احمدی نژاد، اين ذب

» رنگ سبز«اگر چه اين جنبش در ابتدا با . است که بيانگر نفرت عميق و انباشته شده توده ستمکش عليه کل رژيم می باشد» ديکتاتور

.  به رنگ سرخ خون رزمندگان آزادی درآيد٨٨ خرداد ٢٢آن  رد شود  و در شنبه   ازموسوی تداعی شد، اما فقط چند روز الزم بود تا 

ندا هرگز . هدف ندا آقای موسوی يا احمدی نژاد نبود« اکنون سيمای اين جنبش را ندا آقا سلطانی ها ترسيم می کنند که به گقته نامزدش 

  .»زادی برای همهندا خواهان آزادی بود، آ. طرفدار هيچيک از اين دو گروه نبود

تالقی برآمد جنبش آزاديخواهانه مردم عليه رژيم، با تبديل شدن جنگ جناحهای رژيم به جنگ مرگ وزندگی، ويژگی ها و حساسيت 

اگر چه هنوز بخش کوچکی از جمعيت به جناحهای مختلف ارتجاع . های و مخاطرات مهمی را برا ی  اين جنبش ايجاد کرده است

در چشم اين توده ستمديده و به پا خاسته، موسوی و . د، اما اکثريت عظيم جامعه ايران هيچ توهمی به آنها نداردمعتقد و متوهم هستن

کروبی و خاتمی از حافظين و پاسداران همان نظام سراپا خونبار و ارتجاعی و ضد کارگری و ضد انسانی هستند که احمدی نژاد و 

بر اکثريت وسيع مردم پوشيده نيست که جنگ کنونی جناح ها نه بر سر خواسته ها . ی باشندخامنه ای و جناح شان پاسدار و محافظ آن م

مردم موسوی و کروبی و جنبش . و مطالبات بر حق و لگد مال شده آنان، که بر سر قدرت سياسی و مالی و سهم بری بيشتر از آن است

اگر چه . رزه برای بدست آوردن مطالبات برحق شان بدل نمودندسبزشان را به سپری برای حمله به کل نظام ارتجاعی و مستمسک مبا

و زنده باد آزادی پر کرد، اما فراموش نکنيم که کاربرد آن » مرگ بر ديکتاتور«را کنار گذاشت و همه جا را با » اهللا و اکبر«بايد 

 اعتصاب شجاعانه و تاريخی سنديکای برای آغاز» يا علی گفتيم و عشق آزاد « همانطور که . چيزی جز يک دستاويز سياسی نيست

به معنی جابجايی »  ابطال انتخابات«در تقابل با موسوی و کروبی که برايشان . کارگران شرکت واحد نيز  صرفا يک دستاويز بود

  . عناصری در رژيم است، اما برای مردم جان برلب به معنای ابطال خيلی چيزها و نفی نظام اسالمی می با شد

 زيرکانه و آگاهانه مردم اگر چه تا درجاتی شرايط پيشروی و تدوام جنبش آنان را در مصاف با نيروهای سرکوبگر و آدم اين تاکتيک

اين خطر سهمگين کل جنبش را تهديد می کند که در صورت عدم حساسيت و .  کش فراهم می سازد، اما بهيچوجه سپر امنی نيست

  آزاديخواهانهاين جريان، جنبش از و کروبی، وعدم آمادگی برای عبور جريان موسویسياست های ارتجاعیاهداف وضعف هشياری بر



  . به انحراف و شکست و سرخوردگی دچار شود

مانند همه دوره های عروج جنبش های توده ای و خيزش های انقالبی، اکنون نيز همه نيروهای کهن و معاصر ارتجاع در سياست 

ای رهبری و مهار و کنترل و فريب و انحراف جنبش توده ای ستمکشان، طرح و برنامه ريخته و نقشه ايران به حرکت درآمده اند و بر

شده امروز، که » اصالح طلب«نه فقط موسوی ها و توده ايها و کروبی ها و اکثريتی ها و خط امامی های آدمکش ديروز و . می کشند

واهان و شورای ملی مقاومت و مليون مذهبی و سکوالر به عنوان شاه پرستان و سلطنت طلبان و مشروطه خواهان و  جمهوری خ

  .جنبش آزاديخواهانه مردم نه از يکسو، که از همه سو در تهديد است. مناديان آزادی و ناجيان مردم به صف شده اند

جمهوری  نظيرايه داریبار ديگر همان معضل هميشگی جنبش های آزايخواهانه  توده ای، بويژه تحت حکومت های استبداد مطلقه سرم

از يکسو اين جنبش ها به خاطر اهداف بر حق و آزاديخواهانه شان، طبيعی ترين متحد طبقه کارگر در . شود، با قدرت طرح مياسالمی

ی مبارزه هر درجه از رشد و موفقيت آنها، تسهيل کننده شرايط رشد و پيشرو. مبارزه عليه حکومت استبداد مطلقه سرمايه داری اند

کارگر در مبارزه برای آزادی و رهايی از استبداد و تامين رهبری اش سوی ديگر بدون حضور قدرتمند طبقه از. طبقاتی کارگران است

  . در اين مبارزه، اين جنبش ها در معرض مخاطرات زيادی قرار خواهند داشت

اهميت ارتباط متقابل جنبش های آزاديخواهانه توده ای با جنبش کارگری تحت حکومت استبداد مطلقه سرمايه داری از پايه مادی مهمی 

ضرورت وجودی استبداد مطلقه در حکومت های سرمايه داری، تنها و تنها حفظ و ابقا و تحکيم بی حقوقی مطلق طبقه . ی گيردنشات م

کارگر و استخراج باالترين سطح ممکنه ارزش اضافه از اين طبقه و ايجاد مناسب ترين و سهل ترين شرايط انباشت گسترده سرمايه 

بی حقوقی گسترده و عميق به طبقه کارگر، و ضرورت حفظ  و تحکيم آن، اجبارا به اعمال ستم و بی بنابراين، اعمال ستم و . می باشد

حقوقی گسترده به ديگر بخش های جامعه، و در جمهوری اسالمی به زنان و جوانان و خلق های تحت ستم و هر انسان حق طلبی منجر 

تبداد و رسيدن به آزادی، نه تنها نيازمندند که با جنبش کارگری همبسته و جنبش های آزاديخواهانه برای رهايی ازاساز اينرو . می شود

وجود اين رهبری بسيار حياتی است تا بتوان  با خنثی نمودن . متحد شوند، همچنين طبقه کارگر می بايد رهبری آنها را بدست گيرد

 استبداد مطلقه هدايت نمود وسپس انرژی و توطئه های طيف گسترده و رنگارنگ نيروهای ارتجاع، جنبش را بسمت بزير کشيدن

را در خدمت انقالب سوسياليستی به مثابه يگانه امکان دست يابی به رهايی و آزادی پتانسيل حق طلبانه و آزاديخواهانه و رهايی بخش آن

 استبداد و هر شکلی از ستم در حکومت های استبداد مطلقه سرمايه داری، امر رهايی توده های تحت ستم از. و برابری واقعی قرار داد

  .بطرز جدايی ناپذيری به امر سوسياليسم  کارگران گره خورده است

پيشروی اين . امروز حياتی ترين و عاجل ترين مساله در برابر جنبش آزاديخواهانه حاضر، نقش و رهبری طبقه کارگر بر آن است

ن استبداد و آزاديخواهی را وسيعا به نفع آزاديخواهی و فوران جنبش تا همين جا زمين تناسب قوای عمومی بين رژيم ومردم و بي

نتيجه بحران کنونی هرچه باشد، . جسارت و روح تعرضی و تهاجمی مردم ستمديده عليه رژيم و ارتجاع و استبداد درهم کوبيده است

های سنگين و ددمنشانه، تغييری در اين يعنی تداوم بی وقفه آن تا تبديل شدن به يک دوران آنقالبی، يا افت موقت آن بدنبال سرکوب

رفت جنبش رشد و پيش. واقعيت نمی دهد که اوضاع بطور برگشت ناپذيری به نفع آزاديخواهی و مردم ستمديده وسيعا تغيير يافته است

.  نموده استمساعدی برای رشد سريع جنبش کارگری و آماده سازی فوری خود برای ايفای نقش رهبری مهياآزاديخواهی شرايط بسيار

  .هم جنبش کارگریم جنبش توده ای لطمه خواهد ديد وخود را آماده نسازد، آنگاه هاما اگرجنبش کارگری نتواند ازاين امکاه بهره جويد و

رهبری طبقه کارگر در مبارزه عليه استبداد و سرمايه داری و برای سوسياليسم ، در عالی ترين شکل آن توسط حزب طبقاتی کارگران 

اين حزب . و مجهز به افق رهايی قطعی از بردگی مزدی و برچيدن نظام سرمايه داری و برقراری حکومت کارگری تامين می شود

است که قادر می شود تا با هدايت کليت مبارزه طبقاتی کارگران و نيز مبارزه مشترک کارگران و توده های تحت ستم عليه استبداد و 

ه را در اتحاد و پيوستگی با هم بسمت بزير کشيدن استبداد و  کل حاکميت سرمايه و سپس بسمت همه اشکال ستم، اين دو مبارز

اين بزرگترين ضعف ماست که تواما بر مبارزه ما عليه سرمايه . طبقه کارگر ايران امروز فاقد چنين حزبی است. سوسياليسم هدايت کند

  عاجل آن به يک رهبری کارگری و نياز آزاديخواهانه مردم ستمکش ورآمد جنبشب. داری و مبارزه عليه استبداد تاثيرات زيانباری دارد

  .پيش تاکيد می کندمراه ضرورتهای طبقاتی پايه ای ترآن، بيش ازتحزب کارگران را به هرسوسياليستی، ام



اما در غياب چنين حزبی و ضمن تالش برای ايجاد آن، می توان از ابزارهای ديگری  نيز برای رهبری مبارزه طبقاتی کارگران و 

 کارگران در محيطهای کار و اتحاد سراسری آنها دقيقا همين ابزار است که تشکلهای توده ای. مبارزه توده ای عليه استبداد سود جست

دخالت کالن طبقه کارگر در سياست را تا حدودی زيادی تامين می کند در صورت پيدايش شورای مرکزی تشکلهای کارگری ايران که 

هبری مبارزات کارگری و مبارزات آزاديخواهانه برخاسته از تشکلهای توده ای در محيط های کار می باشد، اين شورا می تواند امر ر

نقش ) کوساتو و ناکتو( دو کنفدراسيون بزرگ اتحاديه های کارگری آفريقای جنوبی   .عليه استبداد را بعهده گرفته و تامين نمايد

 صورت پيدايش اين ستاد طبقاتی در. محوری و تعيين کننده ای در رهبری مبارزه آزاديخواهانه و پيروزمندانه عليه رژيم آپارتايد داشتند

برای دخالت کالن طبقه کارگر در سياست و سير تحوالت جاری، آنگاه اين ستاد می تواند و می بايد در همبستگی نزديک  با جريانات 

  .کمونيستی و سوسياليستی موجود که نقش ارزنده ای در مبارزه عليه ارتجاع حاکم دارند کل مبارزات کنونی را به پيش ببرد

چه در دوران ضد استعماری عليه شرکت ملی نفت . برای تامين رهبری کارگری در جنبش آزاديخواهانه، جنبش ما بی پشتوانه نيست

ايران و انگليس در دوره رضا شاه، و چه در مبارزات آزاديخواهانه مردم در دهه بيست، و چه در مبارزه برای بزير کشيدن سلطنت 

 درخشان کارگران نفت و جنبش شورايی، اگر چه طبقه کارگر نتوانست رهبری خود را در اين جنبش ، و چه در اعتصاب٥٧در سال 

همچنين  رو آمدن جنبش کارگری در پنج سال گذشته و تحرکات همه . ها جا بيندازد، اما نقش مهم و تاثير گذار و تعيين کننده ای داشت

 شناخته شده، و نيز شکلگيری اتحاد تشکلهای موجود در اول ماه مه امسال و جانبه آن و پيدايش تشکالت کارگری و فعالين و رهبران

اگرجنبش کارگری بتواند بسرعت . ، آن امکاناتی هستند  که برای ايفای چنين نقشی کمک می کنند» قطعنامه کارگران ايران«صدور 

کارگری متمرکز نمايد و با ايجاد چند تشکل ديگر، در مراکز بزرگ ) سنديکا يا شورا( نيروی خود را برای ايجاد تشکلهای توده ای 

شورای مرکزی آنها را برپا نمايد، آنگاه مبارزات کارگری و مبارزات آزاديخواهانه تقويت شده و سير تحوالت پرشتاب سياسی روند 

  . نويد بخشی بخود خواهد گرفت

 طبقاتی برجسته نمود که توجه به آنها برای تعيين تاکتيک و جنبش آزاديخواهانه کنونی مردم  بار ديگر دوحقيقت اساسی را در مبارزه

اول اينکه، اگر چه ما هيچگاه و تحت هيچ شرايطی نبايد و مجاز نيستيم از اهميت مبارزه . استراتژی جنبش کارگری اهميت بسيار دارد

 در همان حال بايد دانست که تحوالت دو اما. جاری برای بهبود وضع طبقه در جامعه سرمايه داری بکاهيم وآنرا بی ثمر جلوه دهيم

هفته اخير، اضافه بر کوهی از موانع و ممنوعيت ها ی ايجاد شده در مقابل ساده ترين مطالبات و مبارزات کارگری درپنج سال گذشته، 

تبداد مطلقه جمهوری اسالمی به مثابه اس. نشان می دهد که توسعه وپيشروی جنبش تحت حاکيت کنونی به غير ممکن بدل می شود

بنابراين جنبش ناچار است تا خود .   که بايد شکسته شود سرمايه داری، سدی مستحکم در برابر انرژی و پتانسيل جنبش کارگری است

  . يعنی راه انقالب. را برای گزينش راه ديگر که موجود و ممکن و اما سخت و دشوار است آماده سازد

و درشرايط ايران کنونی، زنان ( قه سرمايه داری هميشه بخش گسترده ای از توده های مردم دوم اينکه، تحت حکومت های استبداد مطل

تحت ستم قرار داشته و همچون طبقه کارگر از بسياری حقوق بديهی انسانی ) و جوانان و خلقهای تحت ستم و هر انسان حق طلبی

از .  ق حق و کسب آزادی دائما در تالش و نبرد است و جاريستدقيقا به دليل همين محروميت است که جنبش آنان برای احقا. محرومند

بنابراين دروی جستن و گريز از جنبش های . اينرو،  وقوع انقالب همگانی عليه استبداد يک تهديد دائمی عليه اين حکومت ها می باشد

اينجا هم می بايد خود را برای تامين . رستآزاديخواهانه و انقالبات همگانی برای جنبش طبقه کارگر نه ممکن است و نه مفيد و نه د

  .رهبری  کارگری براين جنبش ها و انقالبات آماده ساخت

باشد که با درک درست محتوی تحوالت کنونی و تشخيص اهميت و حساسيت اين دوره، برای نقش تعيين کننده مان بمنظور سوق دادن 

  .نويد بخش و سعادتمند تالش کنيمجنبش آزاديخواهانه و توده ای کنونی بسمت يک چشم انداز 
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