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  کارگریبه مناسبت روزجهان

ن کارگرایشاروي به چندمسأله پینگاه  
ه روزبیتق  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٣شنبه يک        

  
                                           

 سال اخير ٨٠ امسال درشرايطی  برگزارميشود که سرمايه داری جهانی با يکی از شديدترين بحران های  مهاول ماه

 را درسرشکن کردن اين بحران بردوش هم مانند هميشه راه برون رفت ازبحرانباز و. است   شدهخودمواجه

کمک های گشاده   از تريليونی مبالغ دهها ميليونی وتزريقیبيکارسازی ها  ازطريق کارگران و زحمتکشان و

دريک ، و توده های بی کران زحمت وکارازطريق کاهش سطح زندگی،خزانه عمومی متعلق به مردمو دستانه دولتی

هی مطلوب سودتعادل و مجددا به نقطه  صورت می دهد تاا انسان ميليونهم ويرانگری وخانه خرابیکال

 مگرآنکه  نشناخته است، برای عبورازبحرانسرمايه داری هيچگاه راهی بجزاين گونه فراافکنی(برسد

 سرمايه  نظامبی شک. ) خالف طبع خود شده باشدمجبوربه درپيش گرفتن رفتاری زيرفشارکارگران وزحمتکشان

وشرايط بالقوه مستعدی برای   قرارگرفتهدرموقعيت ضعيف وآسيپ پذيریی  بحراندريک چنينبا گرفتارشدن داری 

 که به مدت طوالتی تحت فشارسرمايه داری نئوليبرال به- وشروع پيشروی آنبه عقب نشينی نيروی کارپايان دادن 

دوعامل اساسی تهديد می  را  مستعدبالقوه اين امکانفعليت يافتن ماا .فراهم شده است -به آن تحميل شده بود

که (جهانیوف پرولتاريا هم درمقياس ملی وهم بويژه درمقياس  رقابت های موجود درميان صف آفتنخست:کند

 رنج ازشکاف های جدی  جهانی همبستگی متقابل نيروی کاروزحمتدرمقايسه با همبستگی وهم گرائی بورژوازی

دولتهای   سيستم موجود توسط و معطوف به ترميم  فرميسم وشعارهای اصالح طلبانه وديگری خطرر)می برد

 است که  آنان رویه احزاب وسازمانهای دنبالو ئیاروپادول بزرگ آمريکا و جديد يه داری ازجمله دولت سرما

ه های بيقراروناراضی  وعده های فريبنده ای می  وتودکارگران صفوف  کردن آرام متشتت نمودن وبرای

درکنار  )ی رفرمونه الزاما هر(مقابله با رفرميسم  و پرولتاريا جهانی واتحادم همبستگیبنابراين ضرورت تحکي.دهند

بی .وبسود کارگران استيرتوازن نير دوشرط اساسی تغي- که نبايد دست کم گرفته شودموضعی وکشورینبردهای 

گذشت وطی گرديد وبا وآنچه که برما ای تجربيات منفی ومثبت قرن بيستم  نقد وجمع بندی دست آوردهترديد بدون

ونحوه  جهانی شدن جديدورود به مرحلهعظيمی که درساختارنيروی کار وسرمايه وازجمله درنظرگرفتن تغييرات 

 ،کليه طردشدگان وبه حاشيه رانده شدگان توسط  بگيران،مزدوحقوقجهانی سازی آن صورت گرفته ومی گيرد

 محروم  وکاررسمیثمارشدن ازطريق دريافت دستمزد ثابتاست" نعمت " ازسرمايه جهانی يعنی همه آنهائی که حتا

 با  توانستهرگزنخواهند، يافتن طبقه جهانی کاروزحمت واشکال نوين سازمان يابی آنهاهستند،ودريک کالم واقعيت

.  نائل شوند خويش ورهائی بخش اصلی های به هدف خود وياسنتیتکاء صرف به مبارزات موضعی ومحلیا

 وپيام اصلی ماه مه که همانا برجسته ، محتواشترمبارزه طبقاتیيحران وجهانی شدن هرچه بدرهرحال با تشديد ب

مطالبات اساسا خود را در  کهاست آنان زه رمباان جهان و خصلت انترناسيوناليسی شدن منافع مشترک کارگرتر



رای برون رفت  ب بيش ازپيش اهميت خود را  به مثابه  ضرورت بی چون وچرامشترک جهانی  نشان ميدهد؛

رگران جهان را به هم گره می مهمترين خواست های مشترکی که کادرحال حاضريکی از.ازبحران نمايان می سازد 

  به مثابه خواستی ملموس کارگراندوشه  ببحران کردن  سياست های ناظربه سرشکنمقابله با انواعا همانزند،

  کالنی وبيکارسازی تااختصاص بودجه هابا اخراج  يعنی مقابله .وتاکتيکی درمقياس  جهانی است،وفراگير

 بورژوازی سياست های هم آهنگ شده  که بادرهرحال کارگران ."حضرت بيمار "کشوری وجهانی برای نجات اين

 سرنوشت واند بدون واردکردن گردان های هم آهنگ خود درمقياس جهانی به اين نبردنمی ت مواجه است،جهانی

وبه ،تشديد استثمار دفع سرشکن کردن بحران و ازعهده، نبردهای پراکنده و محلی بهبسنده کردنساز، به صرف 

 است که  وفراگيراين يک شعارعام. به سوی اهداف رهائی بخش خود برآيد های بعدیطريق اولی تضمين پيشروی

  . دارد رادرکشورهای مختلف رنگ وبوی خود

 مضاعف و دشواری هایاين گردانهای جهانی، با ثابه يکی از به م کارگران  ايراندرکنارشعارعام وجهانی فوقاما 

  :می کندين برابرآنها را چندگرده فشاربرمواجهند  که سنگينی ،وازجمله سه چالش ومعضل زيرخودويژه

 ونيز نفت شديد قيمت جه به افت با تو ومتکی به آن دولت رانتی نفتیدرکشوری با  بحران اقتصادی موجود-الف

 قيمت ها  آزادسازی موسوم بهشوک تراپیسياست   .،ابعاد شديد ترودردناک تری داردادیبحران مزمن اقتص

سياست . است مضاعفی اقتصادی و اجتماعديد و دردناک شازطريق حذف يارانه های دولتی، دارای پی آمدهای 

مساله .ه است شد هم آذين بندی رژيم درسال جاری است که با شعاربهبودالگوی مصرفی برنامهرئوس اصلازفوق 

 سرعت سطح  به-يکی ازباالترين نرخ ها  درمنطقه وجهان-موجود درصدی ٣٠-٢۵  رسما وتورم عنان گسيخته

 وحشيانه ،همراه با سرکوب وبی  های سياست بيکارسازی.قرارداده است تأثيراقشارزحمتکش را تحت زندگی 

افزايش  ووقراردادی موسوم به کاغذی ،گسترش بی سابقه کارهای موقت حقوقی موجوددريک نظام استبدادی 

 با دامن زدن به رقابتبلکه  ميدهد شتابان تنزلنه فقط سطح زندگی را ، ناشی ازآنوفرسودگیساعات وشيفت کار

کل صفوف ، قرارگرفتهخطرازدست دادندرمعرض  برای نجات آنچه تقويت روحيه کنش های انفرادیو  درونیهای

  .  آنها را مورد تهديد قرارمی دهدو موقعيت زحمتکشان وقدرت چانه زنی

چنين وضعيتی باوجود تشديد ستم وفشارمشترک برهمه،اما درکناربی افقی، بازتوليد کننده روحيه مبارزات انفرادی 

 خود بسنده،پرهيزازگره زدن مبارزات خود با مبارزات بخش های  وتکيه يک جانبه برنبردهای موضعیو

انيم بدون پيوند مطالبات ومبارزات خرد وحال آنکه ميد.  کالن می شودديگرطبقه ومبارزات خرد با مطالبات

  .متصورنيست بسود کارگران  عميق کنونی  همه جانبه وبرون رفتی بربحران و مبارزات کالن بامطالبات

ای کارگری،تغييرقانون  وتشکل ه کارگران،امرسرکوب بيشتره با تشديد فالکت وبحران اقتصادیرژيم همرا-ب

وهمين مساله  .رکارخود قرارداده است دردستوهای اقتصادیسياست پيش برد مکمل  به مثابه بازویاء آن راکاروالغ

  .نبردهای پراکنده کنونی را طلب می کندکار ونيروی  صفوف کمابيش متفرق  بيشتر هرچهاتحاد

انتخاباتی که ازيکسو نمايشی ترين .  نمايش انتخاباتی است که درسال جديد برگزارميشودمساله مساله مهم ديگر-ج

 است تا آن را به نمايشی  وازسوی ديگررژيم برآن می شودانتخابات کل حيات جمهوری اسالمی محسوب

ن ودرهمي.خويش درآوردانی وابزاری برای مشروعيت بخشيدن به سياست های سرکوبگرانه هدربرابرانظارج



 يعنی مهمترين و بزرگترين صف آرائی ، تحريمبا شکستن فضای رابطه تالش های گوناگونی صورت می گيرد تا 

 دربحبوحه تدارک ،کارگران ومردم ناراضی رای خودشآمارها حتا به اتکاء دربرابررژيمسياسی شهروندان

تحت عنوان گزين بين بدو بدترموجب  انهامری که متأسف( بکشاند"انتخابات" به پای بزرگترين تهاجم به زندگی آنها،

 توهم درهرحال مقابله با.)گرديده است...آشفتگی هائی درميان بخشی از فعالين کارگری وزنان ودانشجويان و

  دروشکستن جو تحريم برای مشارکتل حيات حاکميت  ک داغ کردن تنورنمايشی ترين انتخاباتاصالح رژيم و

و  برفرازسرهمه شهروندان  تيغ سرکوبزلزل رژيم وتيزکردنيت موقعيت متمعرکه ای که شرکت درآن جزبه تقو

  .،يکی ديگرازمسائل مهم پيشاروی کارگران استحال تکوين کارگران منجرنخواهد شدآشفتگی درصفوف در

  تقويت زمينه های همبستگیوبحران 
 يق بحران،بيکارسازیچه تعمگرهمانطورکه مطرح شد . می کندعموال به مثابه يک شمشيردودم عملبحران م

تشديد ، ازيکسو موجب تقويت روحيه محافظه کاریسرهرشاغلیفراز برشمشيرآن برسردرهرکارگاه ووآويختن 

 بدليل ابعاد وشتاب بحران  انفرادی ميشود ولی ازسوی ديگرتقويت رويکرد واکنش هایو رقابت های درون طبقاتی 

 آگاهی متضاد با رويکرد فوق زمينه گسترشدرعين حال  ، راندت کثيری را به زيرخط فقرمی  جمعيکه باهرموجی

 موجود نمی توان چيزی  که باچنگ زدن به حفظ وضع معطوف به آن است  اين آگاهی.را دربطن خويش می آفريند

 بادفاع ازوضع موجودنمی توان  ووقوف به اين که)سونامی درحال حرکت(ج بلند فالکتمشاهده آن مو. را حفظ کرد

 بلند دريای فقر آن مِدآری مشهود شدن برآمِد. است وبالنده متضادمنشأ بازتوليد اين گرايش ظ کرد،چيزی را حف

می کند، نزديک شدن به تهديد هرآنچه دارند   به ازدست دادن راازمزدوحقوق بگيران وفالکتی که اکثريت بزرگی 

همانطورکه درمورد ناکامی (رشوه دهی امکاننبودو ظرفيت رفرم دررژيم درشرايط فقدانآنهم حمل،نقطه غيرقابل ت

برای زه  های درک ضرورت همبستگی  ومبار زمينه،)اخت يارانه های نقدی شاهدش بوديماحمدی نژاد درپرد

  کارگران وهمه مزدوحقوق بگيران اعتراضینگاهی به منحنی حرکت های . را فراهم می کندمطالبات مشترک

 درمجموع ،اما و سرکوب و دستگيری و افت و خيزها عليرغم ج چندسال اخير،نشان دهنده آن است که درطی

شاخص های مهمی چون تشکل يابی، شفاف شدن وتعميق مطالبات، تقويت همگرائی ازنقطه نظر منحنی مبارزاتی 

روحيه ادامه کاری عليرغم ضرب حفظ ت بين المللی، مبارزابا  وی اجتماعی  جنبش ها سايروهمبستگی،پيوند با

ت هفت تپه،شرکت واحد،برخاستن مجدد نمونه تداوم مبارزا.استيشروی آن ولوکندحاکی از پ يم،وشتم های رژ

 و دستگيری ت باهمه ضربا، ويا تداوم فعاليت جنبش زنان ودانشجويانمعلمان پس ازآن سرکوب وسيع  دوره قبل

  . است بروجودچنين رونددليلی... های به عمل آمده 

گرچه هنوز نتوانسته همه اين ( برگزاری اول ماه مه امسالی گوناگون درآستانهف وهمکاری تشکل های کارگراتئال

هم تثبيت شود وهم  که بايد تالش کرد تا  روبه جلواستدربرگيرد اماگام مهمیرا  نوع تشکل ها با گرايشات گوناگون

کيد براهميت تشکل های م سرمايه داری،تأ عليه نظا آنسمت گيریمحتوای بيانيه و ) .دامنه آن هرچه فراگيرترگردد

 اعتراضات وخواستهای  از وبطورمشخصر بزرگ مزدوحقوق بگيمستقل، حمايت ازسايربخش های طبقه

ازجمله ..... کارگران جهان وضرورت تقويت صفوف همبستگی با ونيزان،حمايت ازسايرجنبش های اجتماعی معلم

   .نکات مثبت اين بيانيه است



حول اقدام مشترک  زمينه های که به معنی ظهور اخيرروند شتاب تکوين  ودجب ميشآنچه که مو  ناگفته نماندالبته

همانا برخوردهای سرکوب عامل  صرفنظراز،داشته باشدآنگونه که الزم است شتاب نتواند  است،مطالبات مشترک

 یاست که بجای تقويت صفوف همبستگی موجب تضعيف آن م  ويا بعضا رفرميستیسکتاريستی–بعضا فرقه ای 

وليد  اين تصورکه گرايشی با محورقراردادن حقانيت خود بخواهد همه را بزيرپرچم خود بکشد،چيزی جزبازت.شود

 والبته تجربه های گذشته نيزبربطالن اين نوع انديشه.  پراکنده اردوی کاروزحمت نيستتفرقه وتشتت درصفوف

  . مهرتأييد زده استخويش محوری

ن وکليه مزدوحقوق بگيران هدف بزرِگ تقويت صفوف همبستگی کارگراند به استی خود را متعهد و پای باگربر

  :راهبردهای سه گانه زير الهام بخش پيمودن اين هدف بزرگمان خواهد شدآنگاه ، بدانيم

رسمی و غيررسمی وهمه اعم ازران يگبقه بزرگ مزدو حقوق ب پلوراليستی ط متکثروپذيرش واقعيت -١

 وازجمله درميان فعالين ميان آنها موجود در گوناگون وگرايشاتپذيرش واقعيت زد،استثمارشوندگان بايا بدون م

  .)خودحق تبليغ مواضع داشتن درکناروالبته ( درنزد آنهاوازجمله درمورد نوع ونحوه تشکل يابیکارگر

 )توافق هستمورددرهرحدی که (وهم اکنون بسيج کننده مطالبات عينی  وفراگير حولهم گرايشات همکاری  -٢

  رگراننبايد فراموش کرد که کا .فراتررفتن ازآن تغييروضعيت وباهدفآن دربرابر سرمايه داری ودولت حامی 

  .دست يابد جديد ترغييردهند وبه آگاهی هاو افق های دربسترتغييروضعيت است که می توانند خود را ت

ادرست وانحرافی تشخيص می دهيم  که نتیبا گرايشا وپراتيک مبارزه طبقاتی سياسی بر پايه -مبارزه نظری -٣

 و جذب ونقد دست آوردهای تاريخی مثبت ومنفی مبارزات کارگران سکتاريستی -گرايشات رفرميستی ويا فرقه ای(

اشتراکات موجود  بدون آنکه  بخواهيم اين مبارزه نظری وسياسی را آن چنان عمده کنيم که موجب نفی.،)انهج

  .وهمکاری دراين حوزه ها بشود
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