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  !مي مسلح کنیستيالي سوسیآگاهکارگران را به 

هشنبپنج  ١٣٨٧آبان وم د یميفرهاد ابراه                                                           

   
شاهد پديد ، راضات و اعتصابات متعدداعت طی چند سال اخير با توجه به ضرب آهنگ تند رشد جنبش های اجتماعی

اين مهم . تژی سوسياليستی که پا به عرصه ی مبارزه طبقاتی نهاده اند بوديمآمدن کميته ها و تشکل های مستقل با استرا

به وضوح پيدا و ملموس است که در حال حاضر فعالين چپ و سوسياليست با آگاهی طبقاتی و پتانسيل باالی خود 

 کما اينکه فعالين .پرچمدار جنبش های اجتماعی و اهرم فشاری در تقابل با نظم سرمايه داری در ايران بوده و هستند

 در جنبش کارگری، زنان و دانشجويی به کرات دخالتگر بوده و مبارزه برای ارتقاء آگاهی طبقاتی و ايجاد  سوسياليست

تشکل های توده ای کارگری را تنها آلترناتيو برون رفت از وضع موجود برگزيده اند، بعضا نيز هزينه های سنگين 

  .در راه رهايی جامعه پرداخته اندهمچون اعدام، زندان و شکنجه را 

 سرکوب کارگران معترض توسط ماشين سرکوب بورژوازی که برای ابتدايی  از يک سو دستگيری فعالين کارگری و

ترين حقوق خود مبارزه ميکنند، از سوی ديگر شرايط فالکتبار معيشتی که حاکميت بورژوايی برای کارگران فراهم 

بدينگونه وظيفه سوسياليست ها در عرصه مبارزه .  با مشکالت فراوانی مواجه ميکندميسازد، طبقه کارگر ايران را

طبقاتی که هر روزه با سرمايه داری دست به گريبانند، وظيفه ايست بس دشوار و سنگين چون اين فعالين سوسياليست 

پس آگاهی سياسی . ه باشندهستند که بايد در راس سازمان دهندگان اعتصابات و اعتراضات کارگران حضور مدام داشت

و نيروی خود را بايد در متشکل کردن کارگران با انواع و اقسام گرايشات راست و چپ به کار گيرند در عين حال 

  .جهت گيری اين مبارزات را نيز به سمت اهداف و آرمانهای انسانی که همانا جامعه سوسياليستی است سوق دهند

يدی از مبارزات کارگری برای کسب خواست و مطالبات صنفی و وضعيت کنونی جنبش کارگری مرحله جد

 خود را از سر ميگذراند، اما نبايد گذاشت گرايش سوسياليستی آن منجمد و کند شود زيرا روزنه ای برای نفوذ  طبقاتی

 اين خود می تواند در دراز مدت به يک معضل عينی و شکاف عميقی مابين فعالين. اکونوميسم و رفرميسم است

سوسياليست و جنبش کارگری تبديل شود که پيشروان مبارزه طبقاتی با اتخاذ تاکتيک های مناسب و کار آمد ميتوانند 

مانع گسست سوسياليسم علمی از بدنه اين جنبش شده و چه بسی توان استثمار شوندگان را در راه بزير کشيدن استثمار 

  .اد يک جامعه انسانی بدور از هر نوع نا برابری بسيج کنندکنندگان و حاميان آنان در ابعاد گسترده برای ايج

هرچند طبقه کارگر در يک حالت تدافعی که فعال از حقوق معوقه و امنيت شغليش دفاع ميکند به سر ميبرد، اما اينجاست 

 نکردن زيرا پرداخت. که ضرورت انتقال آگاهی سوسياليستی و اشاعه ی راديکاليسم به درون طبقه حائز اهميت است

دستمزدها، نبود امنيت شغلی، دستمزدهای پايين، افزايش ساعات کار، تا بيکاری، فقر، فحشا و هزاران معضل و 

. مصيبت ديگر که بر سر طبقه کارگر سرازير ميشود از شاخص های سيستم ضد انسانی سرمايداری بوده و هست

دار ميفروشد کاال توليد ميکند و در مقابلش مزد ميگيرد کارگری که در شيوه توليد سرمايداری نيروی کارش را به سرماي

که در اکثر موارد سرمايدار با کار سنگين و طاقت فرسا شيره جان کارگر را ميمکد و دستمزدها را در پايين ترين سطح 
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 زيستن در نتيجه کارگر قدرت خريدش را از دست ميدهد و زير خط فقر به. نگه ميدارد، بعضا نيز حقوقشان را نميدهد

 در هم شکستن مناسبات کاپيتاليستی و برقراری مالکيت اجتماعی یپس تنها راه نجات بردگان آارمزد. خود ادامه ميدهد

  .بر ابزار توليد است

سرمايه داران همواره به دنبال انباشت سرمايه هستند به طوری که هر زمان احساس کمبود ارزش اضافی کنند دست به 

سرمايه داران . ن که خود تمام امکانات رفاهی را می سازند ولی از آن بی بهره اند در از ميکنندسفره فقيرانه زحمتکشا

و حاميانه سرمايه که اقليت اندکی هستند با استثمار طبقه کارگر و حتی تخريب محيط زيست جهت کسب سود بيشتر، 

  .نظور سودآوری هستندبشريت را در نظم بربريت خود نگه داشته و در صدد نابودی کره زمين به م

نظام سرمايداری زمانی هم که با بحران اقتصادی روبرو ميشود با بيکار سازی، کاهش دستمزدهای توده کارگران و 

اين بحرانها را نمی تواند ’ گرسنه گذاشتن آنان در صدد فروکش کردن بحران ميباشد، اما هيچ وقت ريشه و منشا

 سعی در خلع سالح و کند کردن ،"سرمايداری پايان تاريخ است"رمايه با اعالم اقليت سرمايدار و حاميانه س. بخشکاند

  .مبارزات راديکال کارگران هستند

علت نبودن توان قوا به نفع کارگران را می توان پراکندگی مبارزات، عدم سازمانيابی اعتراضات و عدم هماهنگی مابين 

ستند که با سازمان دادن و ايجاد هماهنگی ما بين اين مبارزات اين پيشروان چپ کارگری ه. اعتصابات کارگران ناميد

ميتوانند سدی باشند در برابر نا اميد شدن بردگان آارمزدی از مبارزات ضد سرمايداری و نفوذ رفرميسم در جنبش 

هميچنين . ديمن مبارزات نطفه های تشکلهای توده ای و طبقاتی را ببنيتوانيم در دل هميست ميالين سوسيما فعال. کارگری

  . تنها به دنبال افزايش ارزش اضافی است را نابود کنيم شيوه توليد ناعادالنه ی سرمايداری که با خريد نيروی کار ما،

به يمن مبارزاتی که کارگران در برابر سرمايداری از خود نشان داده اند، بايد گامهای فراتری از انچه که هست 

 به مبارزات از عقيم شدن تالش های کارگران برای برون رفت از اين خود بيگانگی برداشت و با دادن افق سوسياليستی

ما فعالين سوسياليست با فراهم کردن زمينه های مبارزاتی و در پيش گرفتن مبارزه تئوری و . انسان جلوگيری کرد

  .وقفه خود مبارزه کنيمپراتيک ميتوانيم در جهت کنار زدن موانع سر راه پيشروی جنبش کارگری با فعاليتهای بی 

 غير کارگری که در صدد حفظ نظام  فعالين سوسياليست بايد با افشای ماهيت گرايشات ناسيوناليستی، رفرميستی و

طبقاتی سرمايداری و کشاندن طبقه کارگر به قهقرا هستند، راه را برای توده کارگران بمنظور کنار زدن سرمايداری و 

نقد جريانات غير کارگری که برای کارگران اشک تمساح ميريزند اما فی الواقع در ما با . حاميانش هموار سازند

توهمات خود بدنبال خيز بسوی قدرت سياسی هستند و خود را در مقام قيوم طبقه کارگر می بينند ماهيت واقعی اين 

   فرصت طلبان را افشا خواهيم کرد

  .سوسياليستی مسلح کنيمهمه اينها نيازمند اين است که کارگران را به آگاهی 

 زنده باد سوسياليسم
 
١٣٨٧مهر  -یميفرهاد ابراه  

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری


