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د بایم گرای کارگری جهانیاول ماه مه روز همبستگ  

 
  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم چهار                                                                                            تيهسته اقل

 

آيا : اما کارگران از خود می پرسند. سالهاست که اول ماه مه بزرگ داشته می شود و بايد همچنان بزرگ داشته شود 

پيمانه رنج و جانفشانی و زحمت های مارا سرانجامی نيست؟  ؟چه بايد می کرده ايم که نکرده ايم؟ چرا پيروزنمی 

د ، شکم کودکان ما با اراجيف  باگزارانتانر و کام؟ دلداری و شفقت و حماسه سرايی های بی خاصيت  ارزانی شماشوي

  چرااما !چه شما داريد برای همه می خواهيمما آن. ، رفاه می خواهيم آزادی می خواهيم می خواهيمماکار. نمی شودسير

. چه بايد بکنيم؟ اين ها هستند پرسش های اول ماه مهپيروز نمی شويم؟ برای جاروب کردن بربريت سرمايه    

.شيوه های سرمايه داری برای سرکوب جنبش کارگری عليرغم همه تنوعاتش تاکنون در چند اصل خالصه ميشود  

ـ جلو گيری از شکل گيری تشکل هايی متناسب با نياز زندگی کارگری ٢.استفاده از نيروی نظامی و پليس و زندان ـ١ 

 تبديل تشکل های کارگری به تشکلی سرمايه محور که مطالبات خودرا به تناسب سود سرمايه يا امکانات و ايجاد يا

ـ ساختن ذهنيت و افکار سرمايه دارانه و اشاعه آن در جنبش کارگری ، توسط اتاق های فکر ٣.سرمايه گره بزنند

ی و معنوی زندگی انند نيازهای ما دين روش ها نمی تواز آنجا که هيچيک از ا. » عمومی«سازی و رسانه های 

با افت وخيز های متفاوت اما . کارگری را از ميان بردارند ، نيازهای اين زندگی بطور مداوم اعتراض توليد می کنند 

سرمايه متناسب با اوضاع، يکی از چاره جوئی هايش يا همزمان همه را باهم . اين اعتراضات سر خاموشی ندارند 

 شدن و نئو  ترجهانیهر چه   با خصلت های  کنونی که سرمايه .اعتراض را از ميانه برداردبکار می گيرد تا 

يعنی سرمايه از اين طريق بطور  .، کار ارزان و کارگر خاموش استهميشه نيازمندبيش از ،شناخته می شودليبراليسم   

. دهد می سازمان وکسب ارزش اضافی راعمده رقابت  

ش برای زنده ماندن نيز راب ندارد بلکه حمله به حداقل معا ياز زندگی کارگری محلی از اعدر چنين شرايطی نه تنها ن

زندگی کارگری را هر چه .... گرسنگی ، بيکاری، کودکان خيابانی ، کارهای پاره وقت و.  وسعتی بيسابقه يافته است

 رفاه نسبی در کشور های اصطالحا حمله به دستاوردهای تا کنونی و. بی ثبات تر و غير قابل تحمل تر کرده است 

 و عليرغم شورش های محتمل اما اين نياز سيری ناپذيردر مقابل .پيشرفته تر نيز در همين راستای نياز سرمايه هاست

 از هم امروز افکار طبقه حاکم وحجم عظيمی از  . با موانع بسياری روبروستعروج جنبش کارگری در سطح جهان

ونگاه سرمايه محور به تشکل کارگری، » سوسياليسم واقعا موجود«وسياليسم و عملکرد تبليغات جنگ سردی عليه س

موانع بزرگی بر سر راه اين عروج و راه يافتن آن به نتايجی ... تسلط بينش های ارتجاعی مذهبی ـ ناسيوناليستی و

آمادگی اين عروج را ندارند وبرای اعتراض کارگری ساخته  تشکل های سرمايه محورکنونی . دگرگون کننده هستند

 حول زندگی و منفعت کارگری را در ، چشم انداز ها و موانع، هرچه بيشتر تشکل يابی کارگراناز اين رو.نشده اند

 کارو زيست خود تشکل های مستقل خودرا تشکيل دهد  اگر طبقه کارگر نتواند در محيط .دستور قرار می دهد 
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گرسنگان خالصه خواهد شد و به دنبالچه تمايالت بخش هايیشورش کوره های روشن خود را برجسته کند دروخواست  

. صحه می گذارد نيازاينشورش های اخير برحضور کارگران در.  تبديل می شود طبقه حاکماز    

شکل کارگری در نقد اتحاديه ابعاد ت.در ايران طی سال گذشته جنگ کارگران با حکومت برای ايجاد تشکل ادامه داشت 

تشکل های خود سامان و خودگردان .های مسلط موجود وسرمايه فی الحال برای فعالين کارگری هر روز روشن ترشد

تشکل هايی که مبنای حرکتشان نياز های زندگی کارگری ونه . حول منفعت کارگری در دستور روز قرار گرفت

، اگر چه حلقه اصلی در مبارزات کنونی ايجاد تشکل توده ايست اما عليرغم اين ضرورت . سودآوری سرمايه هاست

از يکسو رژيم سرمايه داری مذهبی ايران با سرکوب وحشيانه  واز سوی ديگر عدم تمرکز فعالين جنبش کارگری بر 

واند فقط همکاری وسيع فعالين کارگری حول اين محور می ت. اين حلقه اصلی ، موانع پاسخ به اين ضرورت هستند 

همکاری يعنیحاليست که بستراين در. دارداشکال ابتدايی خود قراردراين همکاری اما هنوز. را درنورددموانع موجود  

.    اعتراضات کارگری وسعت گرفته استحرکت های خود بخودی و    

انمثل زنش های ديگرجنب، بخش هايی ازحق تشکل وآزاديهای اجتماعی است تبعی مبارزات کارگری که دفاع از نتايج  

.ه استشدتراين جنبشها آشکارخط فاصل طبقات درو .همتمايل نمودو دانشجويان را به طبقه کارگر    

تالش سرمايه داران که در جنبش کارگری .نقش چشمگير زنان در تحوالت ايران از ديد هيچ طبقه ای پوشيده نيست 

جنبش زنان به شکل مدارا با رژيم وف سرمايه ورژيم اسالمی است درايجاد تشکل های وابسته به منافع جناحهای مختل  

.ه استدين دولتی و حتی حجاب اجباری و نفس مناسبات حاکم تجلی يافت    

زنان کارگر که بخش بزرگی از طبقه کارگر ايران را تشکيل ميدهند يقينا به مسئله زنان از ديد کارگری خويش 

اين طبقه کارگرنان درزافزايش دم افزون تعداد . می بخشند مسئله کارگران عينيت پرداخته و پيوند مسئله زنان را با

کارگری مدتهاست به  جنبش  با پيوند تشکل های مستقل زنان در  ايجاد. تکرده اس  برجسته تر سطح جهانینقش را در  

  پروسه تحقق خود را طی می کندآرامی

  آرزو جنگيد که تا مه ديگر کارگران ايران در تشکل های خودسامان ودرآستانه اول ماه مه بايد آرزو نمود وبرای اين

.وندشخودگردان وعليه سرمايه متشکل     

 
 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 کار ـ رفاه ـ آزادی    جمهوری شورايی

 زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

 

٢٠٠٨هسته اقليت   مه   
 


