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ستيز طبقاتی نشان از دو گونه توليد، دوگونه توزيع، و دوگونه منافع در تقابل با هم در 

تاريخ بوده که تنها با لغو گونه های توليد و توزيع مبتنی بر منافع ناعادالنه است که طبقات 

به سطح آمدن چند باره مبارزات مداوم طبقات تحت .خواهد شدو تقابل منافع طبقات ناپديد 

بهره کشی نظام سرمايه داری و شکل گرفتن مبارزات کارگری و تعرض به اين نظام که 

عامل اصلی استثمار است مويد تقابل و ستيز آشتی ناپذير و مخالفت صددرصدی با هرگونه 

نی مدافعان و مخالفان اين دو رويکرد در ايران نيزميتوان نمود عي. هارمونی طبقات ميباشد

خانه های کارگر و حتی تحت نام آزاد و . را در تشکالت گوناگون طبقات مشاهده کرد

انجمنهای صنفی و شورايی و سنديکاها و فرمهای ديگر نهادهای صددرصد وابسته به نظام سرمايه داری ارتجاعی، 

 کارو سرمايه موثر نيافتاد و هارمونی طبقات در جهت حفظ نه تنها در ايجاد پيشگيری از برخورد و تضاد منافع

درامدهای بانکی سرمايه داران و صاحبان سهام کمپانيها را موجد نشده بلکه با در نظر گرفتن روند رو به تزايد 

حرکتهای اعتراضی و تحسنهای کارگری در ايران و جهان و افزون برآن تالطمات سياسی منطقه و حتی تنشهای 

استثمار شده، موثر " تند در داخل ايران نيز نه تنها در پايين آوردن خواستها و عقب نشينی اين طبقه تاريخاسياسی 

و در راس آن جنبش " ميل جنبشهای اعتراضی عموما" نيافتاد، حتی آنگونه که از اعتراضات و خواستها و خصوصا

اليستی و طبقاتی را به دنبال داشته است و جنبش کارگری به اتحاد طبقاتی، ميشود نتيجه گرفت که رشد آگاهی سوسي

کارگری به کانون توجه جنبشهای ديگر و پشتوانه اصلی و پيداکردن آن جايگاه واقعی و طبقاتی خويش در درون 

  . پيکار با سرمايه داری بدل گشته است

سطح آگاهی سوسياليستی خواست تشکل آزاد و مستقل کارگری تنها از اين زاويه مسرت بخش نيست که تبارز عينی 

طبقه کارگر، در راس جنبشهای اجتماعی و معترض است بلکه نشان از رويگردانی و ميل طبقه کارگربه گسست 

بدهی است که اين امر مهم نيز خارج از شناخت سران .کامل از نظام سرمايه داری و با تمام جوانب اين نظام است

بر سرعت خود در جهت سرکوب و دستگيريهای پی درپی کارگران و رژيم حاکم بر ايران نبوده و به همين دليل 

دستگيری و زندانی کردن اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی .رهبران عملی اين طبقه افزوده است" خصوصا

تهران و حومه و سرکوب اعتراضات کارگری و همچنين دستگيری و سرکوب رهبران کارگری در کردستان و در 

 دستگيری محمود صالحی چهره سرشناس و شناخته شده و رهبر عملی طبقه کارگر در سقز توسط اين مورد آخر

به ميدان آمدن طبقه کارگر در سراسر ايران در .نيروهای رژيم برای نيل به اين اهداف و در همين راستا بوده است

بورژوازی و دولتهای حامی آن در اول ماه مه و اعالم تعطيلی عمومی در اين روز توازن قوا را آنطور که هست به 

و درايران آن شبحی که ليبرالها در داخل به درستی تشخيص داده اند را به منصه .سراسر جهان نشان خواهد داد

همبستگی طبقاتی کارگران و ساير جنبشهای اجتماعی در ايران يک نه بزرگ به يک جناح يا . ظهور خواهد گذاشت
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 بر اصالحات باشد نيست بلکه نه طبقه کارگر نه به استثمار و نه به بهره کشی و نه کل رژيم که مخالفت با آن مبتنی

به کليت نظام سرمايه داری و گام نهادن در راه ايجاد نظامی عادالنه ميباشد که مويد اين مدعا هم خواستهای راديکال 

بورژوازی که با دستگاههای عظيم علی رغم تالشهای . و سوسياليستی کارگران زنان و دانشجويان و معلمان ميباشد

اطالع رسانی به جنگ با طبقه کارگر به ميدان آمده و در صدد آن است که با تحت پوشش قراردادن اخبار مربوط به 

غنی سازی اورانيوم و روند پرونده اتمی رژيم در سازمان ملل و همچنين " اختالفات درون حاکميت رژيم و خصوصا

يروی دريايی بريتانيا و جنجالهای تبليغاتی مربوطه و بزرگنمايی آنها همه و همه در جهت ماجرای دستگيری ملوانان ن

به انزوان کشان مبارزات و خواستهای واقعی طبقه کارگر ميباشد، که تاکنون نتيجه معکوس داشته، به گونه ای که 

تی رسانه های بورژوازی را اخبار اعتراضات کارگری در راس مسائل سياسی روز ايران و جهان قرار گرفته و ح

اما تداوم اعتراضات و راديکاليزه شدن خواستهای طبقه کارگر با به ميدان اوردن خواست .نيز در بر گرفته است

تشکل آزاد و مستقل کارگری در برابرساير آلترناتيوهای ديگر بورژوازی که برای به انحراف کشاندن خواست طبقه 

ژيم را هراسان کرده و اهميت آن و، و ميزان موفقيت و اطمينان ازپيمودن راه کارگر خلق شده بود بيش از پيش ر

درست از جانب کارگران را در دستگيريها و زندانی کردن و عکس العمل هيستريک طرف مقابل يعنی نيروهای 

  . حامی سرمايه با طبقه کارگر بايد ديد

قهای معوقه و بر ضد قراردادهای موقت و زير عالوه بر تحسنها ی روزانه کارگران برای به دست آوردن حقو

پاگذاشتن حقوق کارگران در ايران، آنچه بر اهميت اين جنبش اعتراضی و سوسياليست در اين دوره می افزايد اين 

است که افق و دورنمای طبقه کارگر برای گذارو تحول در جامعه به افق و دورنمای ساير حرکتها و جنبشهای 

نه به جنگ، نه به فقر، نه به امپرياليسم و دفاع از خواستهای برحق . رايران بدل گشته استاعتراضی وراديکال د

کارگران وسردادن ندای اتحاد طبقاتی با کارگران و خواست آزادی رهبران کارگری که اعتراض اين اواخر 

گاهی سوسياليستی که دانشجويان بابلسر و مازندران و ساير دانشگاههای ديگر مصداق آن است، خبر از يک خودا

در اول ماه مه که روز هويت طبقاتی، طبقه کارگر است تمام کسانی که اين افق و . هنوز در ابتدای راه است را ميدهد

دورنمای چپ و سوسياليستی را به نقطه عزيمت مبارزه خود برای جهانی ديگرميپندارند و جهت تحول عظيم 

ن آمدن و برگزاری هر چه باشکوهتر اين روز سرنوشت ساز، همصدا با اجتماعی به اين راه مينگرند، با به ميدا

کارگران جهان، اينبار با يک صف متحد طبقاتی و پر قدرت خواستهای خودرا در مقابل بورژوازی و دولتهای حامی 

امعه از بايد بر روی اين مسئله برای چندمين بار صحه گذاشت که راه تغيير ريشه ای و عظيم در ج.آن فرياد بزنند

کوره راه ناسيوناليسم و مذهب و راهبردهای نقابداران امپرياليسم، نخواهد گذشت و اين طبقه کارگرمتکی به نيروی 

در . خويش است که در راه اين تحول عظيم در جامعه جز زنجيرهای دست و پايش چيزی برای از دست دادن ندارند

مه جانبه از رهبران جنبش کارگری به مثابه دفاع از اين خواستهای پايان بايد اين مسئله را از ياد نبريم که دفاع ه

محمود صالحی و تمام دستگيرشدگان کارگری تحت اين خفقان و سرکوب در داخل، اين خطرات را . انسانی است

در اول ماه مه شعار آزاد ی محمود صالحی و آزادی . جهت پيشبرد خواست طبقه کارگر به جان ميخرند

  . کارگری در سراسر ايران را به خواستهای ديگر طبقه کارگر اضافه و در صدر خواسته قراردهيمدستگيرشدگان 

١٣٨٦هفتم آذر سه شنبه بيست وسمکو -سايت سوسياليسم   


