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  شباھنگ راد: نويسنده

  ٢٠١٧ اپريل ٣٠

  
 اّول ماه می و خالء موجود در جنبش کارگری

  
ھا و  آيد و بار ديگر، خواسته ميدان می  سرمايه به هطبقۀ کارگِر جھانی، در اين روز و در ابعادی گسترده، علي

ھای  به يقين چھرۀ خيابان. کند ھای خيابانی اعالم می  ھا و راھپيمائی ھا، ميتينگ اوليۀ خود را در گردھمائیمطالبات 

 افکار عمومی را نسبت به آنچه ه گيرد و کارگران، متحدانه، توج خود می جھان، در اين روز شکل ديگری به

 ھای  بی ترديد در وصف و در حول حوش جنبش.  گذارند دارند، به نمايش می  داران در حق آنان روا می سرمايه

اعتراضی کارگران و ھمچنين پيراموِن علل و پيدايش اين روز، ھزاران نوشته و صفحات سياه شدۀ مبارزاتی وجود 

ھای ظالمانۀ   سياسته ترديد ھر يک از آنان، بازگو کنندۀ نقش و جايگاه مبارزاتی طبقۀ کارگر علي دارد که بی

  . ارگران استحاکمان و استثم

 اقتصادی طبقۀ کارگر، با کارفرمايان و وابستگان به -ھای سياسی   ھاست که شدِت تنش ھا و در حقيقت، دھه سال

رغم   ھای متعدد، علی رغم کثرت اعتراضات و درگيری   جھانی باال گرفته است و متأسفانه، علیۀسرماي

داران، نه تنھا  ھای روزانه و دائمی با سرمايه   و جدلرغم جنگ   و ھمچنين علی دستاوردھای مبارزاتی گرانبھا

کارگر در سرتاسر جھان، در تالش، برای دستيابی به . زندگی کارگران بھبودی نيافته بلکه دھشتناکتر ھم شده است

 طرف سرمايه با افسار گسيختگی تمام در صدد تعرض و به تسليم واداشتن  از يک.  و ناچيز زندگی ستهحقوق اولي

ھا و  رغم بگير و ببندھا، سختی  ديگر، استثمار شوندگان و علی باشد و از طرف  رگران، از حقوق اوليۀ شان می کا

دو سو و يا چند سوی تضادھا و کش و .  اند  اقتصادی، در صف و در ميداِن مقدم مبارزه-ھای سياسی  دشواری 

 ھای  داخته است، و به موازات آن و با وجود تنش داری سايه ان ھای طبقاتی، بر فضای تمامی جوامع سرمايه قوس

به . داران حاکم است  سرمايه هجانبه و روزانۀ جھان انسانی، کمتر شاھد پيشروی جنبش کارگری، علي مبارزاتِی ھمه

شان،  ی مبارزات و اعتراضات ئھای اوليۀ طبقۀ کارگر، نه در ايستا تعبيری، دليل و عدم پيشرفت و تحقق خواسته 

کارفرمايان و يا صاحبان توليدی، بلکه در خالء بسيار عظيم و در فقدان مزمن عنصر و نيروی مدافع طبقۀ  هعلي

 ھای عملی و ارتباط نمايندگان سياسی طبقۀ کارگر در سطوح  کارگر و مھمتر از آنھا به فقدان و به عدم فعاليت

  .شود متفاوت جامعه و به ويژه در ميادين توليدی مربوط می

رت روشنتر و پيداست که، نه از بار و نه از تعرض سرمايه داران برای کسب سود و درآمد بيشتر کاسته شده به عبا

چنين . اند  شان، پا پس کشيده ھا و مطالبات اند و از طرِح خواسته است و نه کارگران از ميادين اعتراضی به دور شده
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داران،   متأسفانه در زير سلطۀ سرمايه  و ست یی و در حقيقت جھانئاوضاع و وضعيتی فراکشوری، فرامنطقه 

 توان يافت که کارگران، بدون دغدغۀ و بدون تالش برای تھيۀ امکانات اوليۀ زندگی، روز  ای از جھان را نمی گوشه

ساز سرمايه داران آنچنان باال و طاقت فرساست که  شدت استثمار و مشکالت دست. و روزگارشان را سپری کنند

 کشی و  ادامۀ سياست رياضت. ه زندگی آرام را برای يگانه طبقۀ تا به آخر انقالبی سلب نموده استمجال ھر گون

 خفس ،ياد ساعات کاری، قطع امکانات اوليۀ بھداشتی و ايمنیدرويه، کاھش دستمزدھا و از  ھای بی اخراج

المللی، در يکی دو دھۀ اخير و    داران بين  باريست که سرمايه  اوضاع دھشتۀقراردادھای طوالنی و غيره از زمر

ھزاران سند پيراموِن چند سوی کش و . اند آنھم در ابعادی ناھنجار، به کارگران سرتاسر جھان تحميل نموده

توان به اثبات رساند که، سرمايه بر شدت و بر ميزان تعرض خود  ھای جوامع طبقاتی موجود است و می قوس

 ھای  رغم سرکوب و بگير و ببندھای ارگان  ن نشان داد که کارگران علیتوا افزوده است و به موازات آنھم می

   ھائی که مدت اند؛ اعتراضات و مخالفت وابسته به سرمايه، بر ميزان و بر شدت مبارزات و اعتراضات شان افزده 

 داران به نمايش ھای وابسته به سرمايه ھاست تجلی خود را با تجمع در مقابل ادارات دولتی، نھادھا و ديگر ارگان

  . گذارد می 

 شود، نه به اين دليل که، کارگران فاقد تشکالت  به سخن ديگر سرمايه ھمچنان به معيشت کارگران حمله ور می

چنين . ست اند، بلکه به اين دليل که، ميادين توليدی و جامعه، فاقد نيروی سازمانيافتۀ کمونيستی الزمۀ کارگری 

طور نمونه، ھزاران ه ب. يت نمودؤتوان بين دو طبقۀ ميرنده و بالنده به عينه ر  عظيم و طوالنی را می یخال

رويه، در حوزۀ حمل و نقل و  ھای بی  ھای موجود، کاھش دستمزدھا و اخراج  عدالتی  اعتراض کارگری پيرامون بی

يگر کشورھای به اصطالح لمان، ايتاليا، امريکا و دادر ديگر ميادين توليدِی کشورھای ھمچون انگلستان، فرانسه، 

 که جنبش طبقۀ کارگر، جنبشی  نوبۀ خود مبين اين واقعيت استه اری جھانی وجود دارد که ب د پيشرفتۀ سرمايه 

ساکن، آرام، بيروح، و فاقد برنامۀ کمونيستی ھا و احزاِب مدافع آنھا،   ست، و در مقابل سازمان زنده، جاری و دائمی

 ھای  به طور قطع، علل اصلی تداوم چنين وضعيت و يا نا سر انجام جنبش. اند و چشم اندازھای روشن و الزمه 

بار، و ريشه در فقدان ارتباط نمايندگان سياسی طبقۀ کارگر با  اعتراضی کارگران، ريشه در چنين اوضاع تأسف 

  . ی آنان داردھای اعتراض جنبش

داران از جمله  گمان، اوضاع کارگراِن کشورھای زير سلطۀ سرمايه   ست و بی  اين سيمای واقعی جھان کارگری

 دارئی ھمچون   تر از موقعيت و وضعيِت کارگران کشورھای جھان سرمايه ايران ھم به مراتب دردناکتر و وخيم

ر ايراِن زير سلطۀ رژيم جمھوری اسالمی، دريافت حقوق از متأسفانه د. لمان و غيره استاانگلستان، فرانسه، 

عدم پرداخت .  داران، به يکی از معضالت اساسی طبقۀ کارگر ايران تبديل گشته است داران و سرمايه کارخانه 

 ميان کسی به فکر  حقوق چند ماھه و چند ساله عرصۀ زندگی را برای سازندگان اصلی جامعه تنگ نموده و در اين

داری وابستۀ ايران، راِه ھر گونه تجمعات و تشکالت کارگرِی نيم بند را بسته  نظام حاکم و سرمايه . ر نيستکارگ

ھا و شوراھای به  به دنبالۀ آن نھادھا، انجمن. کند است و به اشکال متفاوت کارگران را استثمار و سرکوب می

کنند و بر موقعيِت   داری را ايفاء می ۀ سرمايهاصطالح کارگری در ميادين توليدی ھم  نقش سوپاپ اطمينان طبق

داران  ھای سرمايه  خنگو و مجريان سياست نھادھائی که در عمل، به عنوان سافزايند؛ شوراھا و وخيم کارگران می

به طور . کشانند به حساب آمده و ھمسو و ھمجھت با آنان ھر گونه اعتراضات کارگری را سرکوب و به انحراف می

اش، دست   مزدھای معوقه  دھند و ھر زمان کارگر برای مطالبات و دست فرمايان حقوق کارگران را نمی نمونه، کار

ھای وابسته به نھادھای کارگری و سرکوب قرار  به اعتراض زده است، مورد شناسائی و ضرب و شتم دم و دستگاه
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و در ميادين توليدی فاقد حامی و در درون . مشکالت و معضالت طبقۀ کارگر ايران يکی دو تا نيست. گيرد می

پشتيبانی تشکالت کارگری سالم است و در بيرون و در درون جامعه ھم از وجوِد حامی عملی و نمايندگان حقيقی در 

باريست که نزديک به  اين اوضاع دردناک و رقت . باشد برابر نظام رژيم جمھوری اسالمی در رنج و عذاب می

ھای  ھای آن و ديگر جنبش ی و جامعۀ ايران سايه انداخته است و بر ھزينهچھار دھه بر فضای جنبش کارگر

  . افزايد اعتراضی می

 رويه و  نشينی از استثمار بی خ اصلی به چنين وضعيتی، نه درخواست و نه تقاضای عقب با اين اوصاف پاس

... «بقۀ کارگر با عناوينی ھمچون  داران در ميادين توليدی و نه انتظار بيش از اين و تقاضا از ط وحشيانۀ سرمايه

ھا و   العمل سازمان ، بلکه در حضور و در عکس»...تان در معابر و در اماکن عمومی چادر بزنيد ھای  با خانواده

جنبش .  ست احزاب مدعی وابسته به منافع کارگران تا سرحد سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھور اسالمی

ه کارگران ايران نياز به حاميان عملی در دوران اعتراضی و در دوران طرح مطالبات کارگری جھانی و از جمل

 داران دارند؛ نياز به بُرش و نقش آفرينی و   ھای حافظ بقای سرمايه داران و دم و دستگاه اوليۀ شان عليه کارخانه 

 و آنھم در ھنگامۀ يورِش  شان  دادن مبارزات و اعتراضاتسوارتباط با نمايندگان سياسی به منظور سمت و 

 ھای وابسته به آنان در ميادين توليدی و در ديگر سطوح متفاوت  داران و ديگر نھادھا و ارگان  سرمايه ۀوحشيان

اند و به   ست که سرمايه و کارگر در مقابل ھم و در دو سوی ميدان قرار گرفته  زمان بسيار طوالنی. جامعه دارند

آفرينی فعال،   و حزب مدعی مدافع کارگر ھم موظف به حضور وھم موظف به نقش موازات آنھا، نيرو، سازمان

ی با برنامۀ کمونيستی به ثمر نخواھد ئبه اين دليل که ھيچ انقالبی بدون نقش سازندۀ نيرو. عملی و سازمانيافته است

شان دست نخواھند يافت، ھا و مطالبات ديرينۀ  ھای ستمديده به خواسته رسيد و ھمچنين طبقۀ کارگر و ديگر توده

 داران  گری سازمان و حزب کمونيستی عليه سرمايه که جامعه و ميادين توليدی شاھد عرض اندام و دخالت  مگر آن

پذيری کمونيستی و در  وليت ؤخالصه تغيير ريل و فضای سياسی کنونی در ُگرو قبوِل بار و مس. و حاکمان باشد

ھا،  که، خواسته  عظيم و موجوِد بين طبقۀ ميرنده و بالنده اسُت، شکی در آن نيست ی ھا و خال ُگرو پُر نمودن تپه چاله

مطالبات و امر مبارزۀ کارگران زمانی متحقق و مسير صحيح خود را خواھند يافت، که سازمان و حزب مدعی وی 

 ای و عملی  اء به مبارزۀ مقابلهھای حافظ بقای آنانرا و آنھم با اتک ھا و ارگان  داری و تمامی دار و دسته نظام سرمايه

اين تنھا راھيست که به طبقۀ کارگر . ھای اعتراضی آنان بپردازد حال به سازماندھی جنبش نشانه گيرد و در ھمان 

مجال خواھد داد تا پرچم تشکل، ارگان و نھاد وابسته و حقيقی به خود را در درون کارخانه ھا بر افرازد و دست 

  .ميادين توليدی و جامعه قطع نمايد داران را از  سرمايه

  ٢٠١٧پريل ا ٢٨

  ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت٨

  

  
  
  
  

  

  


