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هم ماه ل اوۀدر آستان    
  

١٣٨٨ فروردين ٢٣شنبه يک                                                                                        یرخضريملک پ               

   
 در شرايطی اين هستيم،  در آستانه سپيده دمان اول ماه مه روز نمايش قدرت طبقاتی و انترناسيوناليستی طبقه کارگر

بی سابقه در ابعادی بسيار  با شدت هرچه بيشتر و  داریطبقه به استقبال اين روز می رود که طوفان بحران سرمايه

ن به حظه کفاره بحران سرمايه را توده های ميليونی بردگان مزدی در هر پنج قاره جهاتا اين ل. در حال وزيدن است

ها تن ديگر در انتظار شنيدن خبر   از کار اخراج شده اند و ميليون نفرده ها ميليون. درجات زيادی پرداخت کرده اند

ی در هيچ جای اين جهان هيچ کارگر. هولناک اخراج از کار شب را با اضطراب و دلهره به سحر می رسانند

 بخور و نمير صدها ميليون از کارگران و خانواده هايشان را به خطر بيکاری زندگی. احساس امنيت شغلی نمی کند

های حامی آنان همه  دردناکتر از هر مسئله ای اين است که صاحبان سرمايه و دولت. شدت به مخاطره انداخته است

 و تعرض به سطح معيشت طبقه کارگر با کمترين و نازلترين  هاسازیهای وسيع اخراج  جا در پيشبرد طرح

  .شده انديافته اين طبقه رو به رو  اعتراضات سازمان

 موجوديت اين نظام  اگرچه وجود پتانسيل عظيم مبارزاتی طبقه کارگر عليه ٫ لندن و پاريس اتفاق افتاد٫آنچه در يونان

هيچ چشم انداز اميدبخش   راديکال ضدسرمايه داری نتوانسته است تيو اما بدليل فقدان يک آلترناساخت را متجلی

 صاحبان تراضات در قياس با دامنه و وسعت تعرضاتشکل گيری اين اع. روشنی بر روی کارگران دنيا باز کند

تا زمانی که جنبش .  ضعيف و ناکافی بوده است بسيار،سرمايه به سطح معيشت توده های طبقه کارگر اروپا

 های  را در تشکل خود مبارزاتی نيروی وی اروپا مبارزاتش را از چارچوب جنبش اتحاديه ای خارج  نسازدکارگر

های مدافع آنان در ادامه هر چه   دست سرمايه داران و دولتسازمان ندهد، ضد سرمايه داری شورائی و سراسری

ها ريختند و با صدای رسا  ندن به خيابانهزاران کارگری که در ل. خواهد بودتر اين تعرضات کامأل باز  وحشتناک

 برای تحقق اين خواست خويش نمی توانند ٫اعالم کردند که حاضر نيستند بهای بحران سرمايه را پرداخت کنند

 که رهبران مزدور اتحاديه آنان بايد خوب آموخته باشند ٫وب جنبش اتحاديه ای به پيش ببرندمبارزاتشان را در چارچ

واقعيت اين  .دخيل و سهيم هستند تمامأهای ضد کارگری سرمايه داران  ح و اجرای سياستهای کارگری در طر

  طبقه کارگر بر سر دو راهی بسيار تعيين کننده ای قرار گرفته است و چاره ای جز اين ندارد که يا بار کهاست

ديه ای تعيين تکليف کند و کشد يا بايستی يک بار برای هميشه با جنبش اتحابحران سرمايه را به تمامی به دوش 

های اول ماه مه در اروپا کامأل در  اگر چه مراسم .بطور آگاهانه اقدام به ايجاد تشکلهای سرمايه ستيز خويش نمايد

 اتحاديه ای است اما فعاالن ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری اين ديار می  جنبشحيطه قدرت و حوزه کنترل

  .های ضد سرمايه داری بخوبی استفاده کنند ن نهال تشکلتوانند از اين فرصت جهت کاشت

 روزی ٫در ايران نيز وضعيت طبقه کارگر بمراتب دردناکتر و اسفبارتر از بقيه کشورهای سرمايه داری است

نيست که صاحبان سرمايه به بهانه خصوصی سازی درهای مراکز کار و توليد را نبندند و کارگران را روانه خانه 



زندگی توده های  اعتياد به مواد مخدر و صدها بالی خانمانسوز ديگر ٫ فحشا٫گرانی سرسام آور. ندهايشان نکن

ها کارگر را   اينجا زندگی فالکتبار ميليون داری در  نظام سرمايه بحران طوفان.کارگر را در خود غرق کرده است

 شرايط برده وار تنها به بدتر و بدتر کردناران و دولت حامی آنان سرمايه د. به مخاطره انداخته استبيش از پيش 

 همواره سايه شوم بيکاری و اخراج از کار را  توده های کارگر رضايت نمی دهند، بلکهکار شاق و طاقت فرسای

 ٫ آور و شرايط خفقان در دل اين وضعيت دهشتناکها و  اما با وجود تمامی اين.سنگين می سازندنيز بر سر آنان 

 جلو شانات و تجمع توسط آنان بستن جاده ها٫اهد اعتصابات کارگری درون مراکز کار و توليد ما ش که نيستروزی

های  شدت پراکنده و دچار تشتت است و از عدم تشکله طبقه کارگر ايران با وجود اينکه ب. ادارات دولتی نباشيم

 پيکار طبقاتی به نمايش  تلف حضور خويش را در ميادين اما به اشکال مخ٫ضدسرمايه داری خويش رنج می برد

 فعاالن جنبش کارگری امسال نيز در  طيف مختلفاست کهپيدا . گذاشته است و مبارزاتش را به پيش برده است

زمينه هر کدام می کوشند تا از  هستند و  اين روزمراسم در تدارک برگزاری طلوع سپيده دمان اول ماه مهآستانه 

طيف طرفداران . استفاده را بنمايند ش در ميان توده های کارگر حداکثرهای موجود برای گسترش راهکارهای خوي

می  با پهن کردن بساط سنديکا سازی  با حمايت و همراهی فرقه های رفرميسم چپ سنديکاليست راستو فعاالن

ع  سنديکاليستی و مناف راسترفرميسمر روز اول ماه مه را راهی گنداب  موج حضور توده های کارگر دتا کوشند

ند رفت و د را خواهنيز طبيعتًا راه جنبش خوفعاالن ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری . محقر فرقه ای سازند

 اين دو رويکرد  متفاوت  صف آرائی.موقعيت اين جنبش خواهند ديد بيشتر  برای تحکيم مراسم اين روز را فرصتی

  . خواهد بود مشهود  حتمًا نيزدر اول ماه مه امسال

ايجاد تشکل کارگری بی شک امسال نيز در قطعنامه های اول ماه مه سرلوحه مطالبات جنبش کارگری خواست 

 هر کارگری بشدت سنگينی می کند و ضرورت برخورداری از سينهفقدان تشکل کارگری بر معضل  ٫شدخواهد 

خوبی بر اين امر واقف طبقه کارگر به . می باشد يک امر مهم و حياتی اين جنبش طبقاتیحق سازمانيابی مستقل 

ها و مطالبات روز خويش به سرمايه داران و دولتشان چاره ای جز اين ندارد که  است که برای تحقق خواست

کرسی نشاندن مطالبات خود به ظرفی ه طبقه کارگر برای ب. صفوف پراکنده و متشتت خود را متحد و مستحکم کند

مبارزات طبقاتی آن متشکل و متحد سازد و آنان را در تمامی قلمروهای  نياز دارد که بتواند آحاد اين طبقه را درون 

 نمی تواند چيزی غير از سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری اين نوع سازمانيابی. الت دهدبطور مستقيم دخ

  فعالين جنبش کارگری ايران زمانی می تواند يک دوره نوين تعرضی را عليه سرمايه آغاز کند که ٫کارگران باشد

طبقه کارگری که حتی دستمزد بسيار . آن گام ها به پيش رفته باشند سازمانيابی شورايی در کار گاه اين جنبشآ

 نيروی  همين بهای ناچيز مطالبۀ يک سال هم پرداخت نمی شود و هر گونه صدای اعتراضش برای تاناچيزش

های قهر و سرکوب  د را در مقابل ارگان طبقه کارگری که نيروی خو٫شود وحشيانه سرکوب می  بسيارکارش

  قدرت طبقاتی سازماندهی شورايی اعمال قدرت وکاره  چاره ای جز اين ندارد که دست ب٫سرمايه ناتوان می بيند

 خويش را با فعالين آگاه درون جنبش کارگری بايد هر چه شفاف تر و عميق تر توده های همزنجير. گرددخويش 

سالح پيکار طبقاتی عليه  را به نيابی و مبارزات آنان است آگاه سازند و اين آگاهیمعضالتی که سر راه سازما

يابی شورايی است که طبقه کارگر قادر خواهد شد مبارزات ثمربخشی را برای از طريق سازمان. مايه تبديل کنندسر



امکانات باالی دارو   برخورداری از برای٫ برای از بين بردن کار کودکان٫ عليه بی مسکنی٫افزايش دستمزد

 ٫خود آگاهی با ايجاد شوراهای ضد سرمايه داری پروسه .عليه سرمايه به پيش برد... ودرمان و رفاه اجتماعی و 

 کارگران در راستای اين نوع به هر ميزانی که . روع خواهد شدتر طبقاتی کارگران ش  عميقشناخت دقيق تر و

ورت ايجاد يک تشکل سراسری ضد سرمايه داری و با افق لغو کار سازمانيابی قدم بردارند به همان ميزان ضر

واضح است که سراسری بودن يک امر حياتی سازمانيابی . مزدی را در می يابند و بر مبرميت آن واقف خواهند شد

ها و   خواست٫ توده های کارگر منافع مشترک و واحدی در مقابل نظام بشر ستيز سرمايه دارند٫شورايی است

 طبقه کارگر قادر ٫ت پر قدری بدون اتحاد سراسر.  يکسان است همانند وات ضد سرمايه داری آنان کامألمطالب

مبارزات پراکنده کارگران درون اين يا آن .  مطالبات روز خويش را به حاکمان سرمايه تحميل کندنخواهد شد

با تشکيل .  مقابل سرمايه را افزايش دهد بجائی نمی برد و نمی تواند توازن قوای طبقاتی کارگران درراهکارخانه 

  . گرديده يک کاسه خواهدکارگران است که اين مبارزات پراکندشورای سراسری 

 خطر بيکاری کل ٫ از معضالت جنبش کارگری ايران بسان همه جای ديگر دنيا معضل بيکاری می باشد ديگريکی

بيکار .  قرار داده استشان را در معرض نابودی ده هايهست و نيست و زندگی روزمره توده های کارگر و خانوا

 آنان بی باکانه در راستای سود جوئی های ٫سازی به پديده ای رايج و آشکار برای صاحبان سرمايه تبديل شده است

تر با تعطيل مراکز کار و توليد و انتقال سرمايه هايشان به حوزه های  پر  کالن تر و به کار گيری نيروی کار ارزان

ری فعاالن ضد سرمايه داری درون جنبش کارگ. ها کارگر را به مخاطره جدی انداخته اند  زندگی ميليونترسود

 راه کار تصرف کارخانه های در معرض تعطيل را ٫ و غلبه بر اين معضلايران برای جلو گيری از بيکارسازی ها

يک يا  توخالی شعاريک رض تعطيل کار تصرف کارخانه های در مع راه٫داده اندجلو پای جنبش کارگری قرار 

 عينی و زمينی در اين شرايط جهت جلو ٫ بلکه راه حلی واقعی٫ولوژيک نيست ايدئبه آرمان هایتعهد وفاداری 

پوست  گوشت و  بيکاری را باعوارض مرگبار ميليون ها کارگری می باشد کهگيری از تباهی هر چه بيشتر زندگی 

بان سرمايه برای افزايش هر چه بيشتر سودهای خويش درهای کارخانه ها صاح. و استخوان خويش لمس می کنند

 در اين ميان تنها زندگی کارگران و خانواده ٫را می بندند و سرمايه هايشان را به مراکز پر سودتری انتقال می دهند

 بجز تصرف ايه در مقابل اين موج تهاجم درنده وار صاحبان سرم.هايشان است که به ورطه نابودی سقوط می کند

 تجربه چند سال گذشته .عليه سرمايه داران راهی ديگر نيست قدرت جمعیرخانه ها و تالش برای اعمال اين کا

 و يا تجمع ٫ که در معرض تعطيلی قرار دارندکه توسل به سالح اعتصاب در مراکز کاریبخوبی نشان داده است 

 نتيجه ای  ايجاد يأس و نا اميدی هيچ  نهايتًا هدف و دوندگی بی٫جلو مراکز و ادارات دولتی بجز صرف انرژی

 حل  در چنين شرايطی تنها راه آری.هی از مشکالت کارگران اين مراکز را باز نکرده استنداشته است و هيچ گر

صرف خويش و توسط همين شوراها  کارخانه های در حال تعطيل را  ت با تشکيل شوراهای اين است که کارگران 

يران خويش  و همبستگی طبقاتی را به سوی همزنج و دست ياریبه دست گيرندمه ريزی کار و توليد را رنا  بکنند،

. مبارزاتشان را مورد حمايت و پشتيبانی قرار دهندهای مختلف کارگری دراز کنند و از آنها بخواهند که  در بخش

ن آن در جنبش کارگری ايران به هيچ واضح است که طرح اين راه حل راديکال ضد سرمايه داری وعينيت پيدا کرد

 و از همه سو آماج حمله طيف گسترده رفرميسم راست سنديکاليست کارگری نخواهد بودگرايشات غيروجه خوشايند 



 سرنوشت خويش را خودشان تعيين آنان نمی خواهند کارگران. و فرقه های چپ غير کارگری قرار خواهد گرفت

 درجه ای از آگاهی طبقاتی برسد که موجوديت نظام بشر ستيز سرمايه را زير  طبقه کارگر به نمی خواهند٫کنند

 نسخه سنديکا می پيچند تا از اين ٫ سازمانيابی را توصيه می کنندی از نوع ديگر کارگران برای آنان.سوال ببرد

از اين بسازيد تا به کارگران همه جا می گويند سنديکا . طريق مبارزات ضد سرمايه داری آنان را به سازش بکشند

به سنديکاسازی آنان . چانه بزنيداکره کنيد ومذد و چون خريد و فروش نيروی کارچنسرطريق با صاحبان سرمايه بر

 زيرا تنها از اين طريق است که می کارگران و محصور ماندن موج مبارزاتشان در حصار رفرميسم نياز دارند

 فعاالن ضد سرمايه داری .لکان انتقال خويش به قدرت سياسی سازند قدرت مبارزه توده های کارگر را پتوانند

تمامی اين ترفندها را برای کارگران توضيح خواهند داد و ماهيت طبقاتی اين جماعت را نزد کارگران برمال خواهند 

  .  خواهد بود اساسًا متضادروز اول ماه مه روز جدال و کشمکش طبقاتی اين دو رويکرد. ساخت
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