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 به اوضاع کارگری» حزب کمونيست کارگری ايران«ِنگاه 
ھای   داده شده از جانب دم و دستگاهسطح و ميزان اعتراضات کارگری، بسيار باالست و در عوض، آمار و ارقام ارائه

کارگران بنابه صدھا . ست ھای اعتراضی دادھای جنبش تر از رخ ِتبليغی نظام جمھوری اسالمی ھم، بسيار و بسيار، کم

از . نبرد فرا می خوانندداران، کارفرمايان و ديگر حاميان سرمايه را به  اند و کارخانه دليل روشن، در ميدان اعتراض

ِيابی به حقوق سياسی و  مزد و امکانات ايمنی و بھداشتی گرفته، تا تالش برای دست رای افزايش دستمبارزه ب
  . معوقۀشان

ی بر جامعۀ کارگری حاکم شده است و نظام ھم، تاکنون، ئست که چنين اوضاع، و فضا ھای مديدی در اصل، سال

در .  و پول ھزاران تن ديگر را باال کشيده است کارگری را سرکوب، ھزاران نفر را از کار بيکار ھزاران اعتراض

و بيان مطالبات ِای، از طرح  پيمايد و لحظه ، مسير خود را میباری، جنبش کارگری نجار و تأسفِبستر چنين اوضاع ناھ

کم صدا و يا  بی«تر، کاستی کار، نه در تجمعات  واره رسا و به تعبير دقيق صدای کارگر، ھم. کشيده استاش پس ن اوليه

ھا در فقدان حمايت  تر از ھمۀ اين ی، در ناتوانی و در ضعف مزمن و طوالنی، و مھمئصدا کارگران، بلکه در بی» تأثير

در حقيقت ميادين اعتراضات کارگری زنده است و در عوض . ست ن جنبش کارگریااصطالح مدافع عملی به

حزب «، "احزاب"و " ھا سازمان"ی از اين به يقين يک. صداست سو و بی مدعی وی، کم» حزب«و يا » سازمان«

ھای  ای در سمت و سو دادن جنبش ترين نقش و وظيفه ی که نه تنھا کم"حزب. "باشد می» کمونيست کارگری ايران

پذيری  وليتؤدنباله، بدون مسه زا، و ب خسران" فرامين"ِاعتراضی ندارد بلکه با طرح شعارھای غير عملی و با 

ھم در   دم توپ قرار دادن بيش از اين کارگران، قوم و خويشان، زنان و فرزندان آنان و آنکمونيستی، در فکر گوشت

  .باشد گر وابسته به نظام می مقابل اراذل و اوباشان و ديگر نھادھای سرکوب

بايد به تجربه «: " آمده است» توانند جلو تعطيل کارخانجات را بگيرند کارگران می«، تحت عنوان "حککا"در اطالعيۀ 

ھايتان  اولين قدم اين است که کليه اعضای خانواده..... ثير استأتجمع بدون صدا و بدون انعکاس کم تدريافته باشيم که 

شعارھای مناسب انتخاب . دی کنيئاعتراضتان را به مرکز شھر بکشانيد و راھپيما. را تشويق کنيد به شما ملحق شوند

کانال جديد و ی مانند ئھا تالش کنيد اعتراض شما ھرچه بيشتر در رسانه. کنيد و مردم را به ھمبستگی با خود دعوت کنيد

قدم ديگر اين است که با مراکز ديگری که در شھرتان با مشکل مشابھی دست و پنجه .  منعکس شوددر مديای اجتماعی

ھرجا که . يد و اعتراضات مشترک با حضور خانواده ھای خود را در مراکز شھر سازمان بدھيدکنند تماس بگير نرم می
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حزب کمونيست .  مبارزه را در پيش بگيريدۀھای تاز شيوه...... کنيد و تحصن مراکز شھرھا چادر بزنيدتوانيد در  می

  - تاکيدات از من - ». است ھمراه شماءبا تمام قواکارگری 

اصطالح  ھای شان است و به رگری غرق در اعتراض، تنش و درگيری با حاکمان و دار و دستهجامعه و جنبش کا

 هو يا علي» در مراکز شھرھا چادر بزنيد«چون،  ن و حاميان مردم و طبقۀ کارگر، در فکر صدور و فرامينی ھمامدافع

ِبندھای ممتد سرکوب و بگير و برغم  گری و علیجامعۀ کار!! باشند می» پا خيزيده ب«استثمارگران و سرکوبگران 
گيرد  گران رژيم جمھوری اسالمی، و خالف باب و ميل اپوزيسيون خارج از کشوری، راه خود را در پيش می سرکوب

ُھای واھی، دھان و زبان بريد و به زندان  ھم به بھانه نظام در اين چندين دھه و آن. مبارزه می طلبدو نظام را به 

ساز، و  ھای اعتراضی خسران با اين اوصاف دعوت کارگران به شيوه. ش باز داردھاي ز خواستهاخت، تا کارگر را ااند

ھای ھار نظام،  ی عملی با ارگانئخودی، از رو در رو" سازمان"و يا " حزب"ھا، با پا پس کشيدن  تر از ھمۀ آن مھم

جامعۀ کارگری، بيش از . يستان ندادھای اعتراضی کارگر ھای غير کمونيستی پيرامون رخ چيزی جز، اتخاذ سياست

زنده بودن و يا در حقيقت صدای رسای اعتراضی کارگران را . ُش در ميدان حاضر شده و شالق خورده استتوان

ھا و مجلس  ھا، فرمانداری چون شھرداری چنين در مقابل ادارات دولتی نظام، ھم توان در ميادين متفاوت توليدی و ھم می

ھا پيرامون بازستانی   تک نمونهۀقين، تجمع اخير کارگران در مقابل شھرداری تھران، از زمربه ي. نظام ديد و شنيد

جمھوری . داران نبوده و نيست ھای بديھی کارگران در مقابل استثمارگران، چپاول کارفرمايان و کارخانه خواسته

ِبه بھانۀ اخالل در نظم توليد، . مکند میخود دارد، شيرۀ جان کارگران را ه ھای وابسته ب اسالمی به ياری دم و دستگاه
فرسا  دھد و در بدترين شرايط ايمنی، او را وادار به کار طاقت اش را نمی کند، حقوق چند ماھه و ساالنه شان می اخراج

کار ِھا، از آغاز بر سر  ھا و کش و قوس چنين مصاف. کند، تا چرخۀ استثمار و توليد از روال طبيعی خود باز نماند می

ھای  العمل يت است و وحشت و دلواپسی نظام ھم، از بروز عکسؤگماردن سردمداران رژيم جمھوری اسالمی قابل ر

  . باشد بجا و بحق کارگران می

 سياسی را - ھای اوليه و الزمۀ صنفی  داران، درس حد و حصر سرمايه دليل استثمار بیه پيداست که طبقۀ کارگر ايران، ب

ھای اوليۀ   پيداست که، مدعيان سياسی طبقۀ کارگر، ناتوان از فراگيری آموزش- و متأسفانه - ابل آموخته است و در مق

پاخيزيد، نھادھای کارگری مستقل، شورا، سنديکا و يا مجامع عمومی ه اند و بی دليل ھم نيست که، کارگران ب کمونيستی

احزاب «و » ھا سازمان«ھاست که  مدت.  گشته استھا و به شعارھای روتين آنان تبديل خود را تشکيل دھيد، به سياست

 و به جای انجام وظايف کمونيستی، در  ھای اجتماعی خارج از کشوری، به جای تالش و وصل به پايگاه» پرولتری

، برای انجام »مناسب«ھاست که در انتظار وقت و موقعيت  دھه. اند آرزوی عروج سازمان و حزب عمل در داخل

 کارگری را به اوضاع کارگران و معيشت بد ۀھا نشريه، ماھنامه و خبرنام ده!! باشند ان میش"کمونيستی"وظايف 

آوری، و يا با پخش اخبار  خيال خويش بر اين باوراند که با جمعه اند و ب  سياسی کارگران اختصاص داده- اقتصادی 

، اين جنبش بدون رھبری را به سر منزل توان ھای تبليغی نظام، می فته از ارگانرِ مبارزاتی کارگری بر گ-اعتراضی 

ه ِبه طور قطع، جنبش کارگری، بدون ھدايت و بدون رھبری سالم کمونيستی، قادر به کسب مطالبات اولي. مقصود رساند

ھای اعتراضی، نياز به  مانند ديگر جنبشه چنين و بدون کمترين شک و ترديدی، جامعۀ کارگری و ب ، ھماش نخواھد بود

دنباله يکی نمودن ه ھا و ب بسيج و گردآوری توده. ھم در ميادين توليدی و در درون جامعه دارد  و آنحاميان عملی

ۀ ھای اعتراضی پراکند ، توھمی در آن نيست که، جنبش نمايندگان سياسی طبقۀ کارگر استاعتراضات پراکنده، بر عھدۀ

دور است ه طبقۀ کارگر از اتحاد ب. دۀشان نمی باشندگی، قادر به احقاق حقوق پايمال شکارگران، بدون اتحاد و يکپارچ
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چنان پی  ست؛ رژيم جمھوری اسالمی سياست سرکوب را ھم  با برنامۀ پرولترییه، جامعه فاقد سازمانبه اين دليل ک

  . ويژه جنبش طبقۀ کارگر نيسته ھای اعتراضی و ب گيرد، به اين دليل که توازن قوای جامعه، به نفع جنبش می

 در مقابل -شان  ِھمراه قوم و خويشان، زنان و فرزندانه ھم ب  و آن- تر اوصاف دعوت کارگران به مبارزۀ وسيعبا اين 

که  آشکار است. گر نظام، چيزی جز گوشت دم توپ قرار دادن آنان نيست ھای سرکوب ارذال و اوباشان، و ارگان

ز انجام وظايف خودی در مقابل رژيم ھار و خشن ھا به جنبش و اوضاع کارگری، چيزی جز، کج فھمی ا دست نگاه اين

ًھا، نه صرفا در حمايت نظری، در ھمراھی و يا پخش اخبار  چرا که وظيفۀ کوتاه و دراز مدت کمونيست. نيست

ھای  ھا، در به مصاف کشيدن ارگان تر از ھمۀ اين دادن آنان و مھم مبارزات اعتراضی کارگران، بلکه در سازمان

به يقين، عيار سازمان . ِدر حقيقت جنبش کارگری نياز به چنين پيشقراوالن حقيقی و سياسی دارد. ستگر نظام ا سرکوب

ھای اعتراضی  که علل نافرجامی جنبش ُو حزب کمونيستی با چنين افکار و وظايفی رقم خواھد خورد و معين است

ھار دھه، در فقدان سازمان و حزب رزمندۀ مدت چه ھم ب چنين بردوام ماندن نظام جمھوری اسالمی و آن کارگران، و ھم

  . است» حککا«چون  ی ھمکشوريخارج از » احزاب«و » ھا سازمان«پذيری  وليتؤکمونيستی، و در فقدان مس

. ِھای عملی، به ميدان نبرد نابرابر فرستاد خالصه بناصحيح است، تا مردم و طبقۀ کارگر را با شعارھای بدون پشتوانه

ن حقيقی منافع کارگران اھای اعتراضی ثمربخش، به مدافع دنباله تجارب بر جای ماندۀ جنبشه آرمان کمونيستی و ب

ھای عملی نمايندگان  گری ھا، در گرو دخالت چنين به ثمر نشستن آن که، رشد ھر جنبش اعتراضی، و ھم آموخته است

اند، به اين  اران نظام بر سر کار ماندهتر، سردمد به عبارت روشن. ديده است ھای ستم سياسی طبقۀ کارگر و ديگر توده

ھای اوليۀ خود دست  طبقۀ کارگر به خواسته. دليل که، نيروی مخالف جدی و عملی، در صحن جامعه حضور ندارد

ھای  جنبش طبقۀ کارگر و ديگر جنبش.  با برنامه و بسيج کننده استیست، به اين دليل که، فاقد سازماننيافته ا

ُترديد، پاسخ حقيقی  ست و بی  تعرضیی اين دليل که، جامعه فاقد سازماناند، به فعی قرار گرفتهاعتراضی، در موضع تدا

ی که، ئھا ھای رزمنده است؛ کمونيست سازی، منوط به عروج و منوط به پا در ميانی کمونيست به چنين وضعيت خسران

تنھا و . ھای پرولتری سازمان و ھدايت نمايند را حول شعارھا و برنامه ِپيشاپيش اعتراضات کارگری قرار گرفته و آنان

  .  اقتصادی خود دست خواھد يافت- ست که طبقۀ کارگر به حقوق ديرينۀ سياسی  تنھا در چنين شرايطی
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