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ّموقعيت جنبش کارگری در اول ماه م  یِ
لياردھا کارگر ُجھان غرق در بحران اقتصادی، جنگ و بی عدالتی، نابرابری و تعرض به پائين ترين معيشت زندگی مي

ِاقتصاد گنديدۀ سرمايه داری، دمار از روزگار طبقۀ کارگر را در آورده و مجالی برای زندگی . و توده ھای محروم است ِ
ِميدان دست درازی به جان و مال کارگران جوامع سرشار از ث. گذاشته استبخور و نميرشان ن روت و منابع طبيعی، ِ

ِدر صف غارت بيش از اين و نابودی ست يکی پس از ديگری،  وپايانی ندارد ميليون ھا کارگر و تودۀ دربند، با انبانی . ِ

  !ِاز درد و رنج، و با کوله باری از آيندۀ نامعلوم، از موطن خود رانده می شوند تا جھان سرمايه، امن تر گردد

 ارتباطات جمعی امپرياليستی، برای ِنگاه و مطالعه به تصاوير و اخبار نيمه مخابره و سانسور شده از جانب بلندگوھا و

 و ھمچنين زندگی انسان  ِساختمان نرمال و طبيعی جھان. ھر انسان آزاديخواه و کمونيستی، آزار دھنده و غم انگيز است

ھا را زير و رو نموده اند، تا مبادا ترم ھای انسانی و سالم، جايگزين روابط و مناسبات تخريبی و دغل بازی ھای 

، تنھا از لحاظ تاريخیً طبعا و  وکرداری سرمايه داران است -در حقيقت جھان کنونی، در قلمرو فکری . حاکمان گردد

ِآرمان طبقۀ کارگر است که، پاسخگوی اوضاع در ھم ريختۀ بشريت می باشد  ھمزمان، با فرا رسيدن  ومين دليلبه ھ. ِ

ًگ تاريخی، و متعاقيا خارج از توضيح و علل ، ضمن گراميداشت اين روز بزر-  روز جھانی کارگر - یّاول ماه م

ِ، الزم است تا مختصرا، نگاھی به موقعيت فعلی جامعۀ کارگری انداخته شود و یّچندين بارۀ پيدايش تاريخی اول ماه م ً

چگونه و ، آنھم به عنوان، يگانه طبقۀ تا به آخر انقالبی، ُپاسخ داده شود، که طبقۀ کارگرِال در پس پرده، ؤًعمال به اين س

 و ھمچنين   سرمايههد ِدر بستر کدامين شکل از مبارزه و سازمان، قادر خواھد گرديد، از چنگال دم و دستگاه ھای سود

از تحميل سياست ھای ضد کارگری حاکمان خالصی يابد و پرچم دنيای سراسر آزادی و محترم شمردن به حقوق 

  انسانی را برافرازد؟

ّه داری، غرق در بحران است، اماناسبت نيست، که اگر چه طبقۀ سرمايًمضافا تکرار اين موضوع بی م ، به موازات آن ُ

ُ سياسی ست؛ بحرانی که علل اصلی آن به -ُطبقۀ کارگر ھم، در چنبرۀ پراکندگی، ندانم کاری و در بحران معيشتی 

ويژه ه قيقت سرمايه از آغاز و بدر ح. يورش بی وقفه و بی رحمانۀ طبقۀ سرمايه داری به دسترنج کارگران بر می گردد

رگر سرتاسر ش، حمالت سازمانيافته و وسيعی را به طبقۀ کاُنظور پاسخگوئی به بحران ناعالجمه در اين چندين دھه، ب

متأسفانه .  دستآوردھای مبارزاتی طبقۀ کارگر را يکی پس از ديگری، محدود و لگدمال می کند ودنيا سازمان داده است

ھمه جا طبقۀ کارگر در لبۀ تيز حمله و . ِر چنين موقعيت وخيم و آزار دھنده ای قرار گرفته استِجھان کارگری، د
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 کارفرمايان و صاحبان هاستثمار بی رويۀ سرمايه است و ھمه جا طبقۀ کارگر، برای بازستانی مطالبات اوليه اش، علي

اعتراضات گستردۀ ھزاران کارگر . ران می باشدِپاخاسته است و خواھان بر چيدن مناسبات بناحق سرمايه داه توليدی ب

ھزاران کارگر در نيويورک، لس  و ھمچنين اعتراض   تبعيضات کاری و نابرابری ھاهامريکا علي» ورايزن«ارتباطات 

معدن شھر "ين بودن دستمزدھا؛ اعتراض کارگران ئو ديگر شھرھای امريکا نسبت به پاآنجلس، شيکاگو، ميامی 

 اعتراضات دليل عدم پرداخت دستمزدھای شان توسط کارفرمايان؛ه ه به ھمراه خانواده ھای شان بترکي" زونگول داک

کارگران فرانسه پيرامون اصالح قانون کار؛ اعتصاب کارگران حمل و نقل ايتاليا نسبت به تغيير قوانين کاری؛ 

رۀ سراسری پزشکان انگلستان نسبت  اعتصابات چندين با وپرستاران، کارگران حمل و نقلاعتراضات متعدد معلمان، 

ِبه سياست ھای ظالمانانۀ جديد کاری؛ اعالن اعتصاب بی پايان کارگران  کويت به طرح دولت در " صعنت نفت"ِ

 و ھمچنين تجمعات، اعتراضات و اعتصابات کارگری در ديگر شھرھا و کشورھای  خصوص کاھش دستمزدھای شان

  .راضی ست که دنيای انسانی با آنھا رو در روست اعت-ِ حقايق مبارزاتی ۀجھان، از زمر

ُحقيقتا که دنيای زير سلطۀ سرمايه، در ھم ريخته، و پر آشوب است و پر واضح است که نه تنھا چنين وضعيتی،  ُ ً

چندين دھه است .  ًخواست ميليون ھا کارگر جھان نيست، بلکه کامال در تخالف با منفعت ميلياردھا تودۀ دردمند می باشد

ويژه طبقۀ ه  مردم ب و در باريکۀ نابودی قرار داده اندی را در دايره وئ توده - کارگری ِ سرمايه داران، زندگی جامعۀ که

ار در چنين مناسبات و سيستمی حقوق کارگر را نمی دھند؛ از ک.  تھيۀ نان شب شان، باز داشته اندازکارگر را، 

ُی کنند؛ ابزارھای ايمنی کاری را از کارگران سلب می کنند، بر ش را يک طرفه فسخ مبيکارش می سازند؛ قراردادھاي

ُضريب حوادث و صدمات شان می افزايند؛ فشار مضاف بر زنان کارگر وارد می کنند، کودکان را به کار اجباری و  ِ ِ
پس کوچه حاکمان کوچه . ماند سرمايه، از حرکت و از سرعتش باز نهد طاقت فرسا وادار می سازند تا ماشين ھای سود

ِھای جھان را، مملو از بی خانمان ھا نموده اند، ميليون ھا انسان تحصيل کرده و فوق ليسانيس و دکترا، در خيابان ھا  ُ

بر که ناامنی شغلی و يا بی رونقی کسب و کار، دامان تمامی صنوف را در  ًمضافا اين. ند ا جويای کار وسرگردان

 ھمان ميزانی، فقر و نداری سازندگان اصلی جوامع بشری روبه باالست، به ، به جرأت می توان گفت که بهگرفته است

تھاجم و اوضاعی که جھانی . ميزانی وسيع تر از آن، سرمايه ھای استثمارگران و صاحبان توليدی روبه افزايش است

ھر چه بيشتر ست و بی گمان، ھدف و مقصود حاکمان، چيزی جز پيگيری وضعيت اسفبار، يعنی در تنگنا قرار دادن 

. ِزندگی کارگران و زحمت کشان و ھمچنين سوداندوزی و انباشت ھر چه بيشتر سرمايه به جيب خودی ھای شان نيست

ِسرمايه عالجی برای اوضاع وخيم زندگی کارگران  رغم اعتراضات گسترده و مبارزۀ بی  ، متأسفانه کارگر، علینداردِ

ِتوليدی، ھمچنان در موقعيت تدافعی و در موقعيت تحمل ضربات بيش از اين، از جانب وقفه با کارفرمايان و صاحبان 
حاکمان و ارگان ھای وابسته به طبقۀ سرمايه داری ست؛ موقعيتی که کارگران ايران ھم، به اشکال و در ابعادی وخيم 

  . تر، با آن ھا رو در رو می باشند

طبقۀ کارگر ايران، مبارزه برای دستيابی به حقوق ھای معوقۀشان طور نمونه يکی از مشکالت اساسی و روزمرۀ ه ب

ِمی باشد، بنابه گزارشات ارائه شده از جانب ارگان ھای تبليغی نظام جمھوری اسالمی، کارگران  کشت و صنعت "ُ

" انالستيک سازی خوزست"برای چندمين بار در مقابل فرمانداری اين شھر دست به اعتراض زدند؛ کارخانه " مھاباد

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و اخراج ھمکاران شان ھمچنان در اعتصاب به سر می برند؛ عدم دريافت حقوق 

 سال سابقۀ کاری و به بھانۀ عدم نياز ١٨و اخراج ده ھا تن و آنھم پس از " سديد ريخته گر"يکسالۀ کارگران 

معادن مس " کارگر ٨٠٠؛ و تجمع "نساجی مشھد" کارگر ١٢٠٠ًکارفرمايان به کار آنان؛ متعاقبا بيکار شدن بيش از 

 ٢٠نسبت به شرايط نابرابر و عدم پرداخت دستمزدھای شان از جانب کارفرمايان؛ دستگيری بيش از " شھر بابک
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 کارگر در اثر حوادث کاری و آنھم ٣٠٠به دليل شرکت در تجمعات صنفی؛ مرگ نزديک به " مس خاتون آباد"کارگر 

 و آنھم در   مصائب و معضالتی به حساب آورد که طبقۀ کارگر ايرانۀ از زمرد تھران و غيره، را می باي ماه در٨طی 

  .زير سلطۀ نظام خشن و وابستۀ جمھوری اسالمی با آنھا دست به گريبان اند

ِه در مقابل ی ست کئضات، اعتصابات و ھزينه پردازی ھاناگفته نماند که موارد فوق، از جمله تک نمونه ھا، از اعترا
را می توان، در ی ت مبارزا-و واکشن ھای اعتراضی  در چنين چھارچوبه ای، کنش  واستِجھان کارگری قرار گرفته 

ِکنار ديگر مصائب و معضالت دست ساز سرمايه داران رديف نمود و نشان داد، که دنيا در اثر زياده خواھی ھای 
ُر آن تفاوت و شکاف ھای طبقاتی، روز به روز پر رنگ و پر رنگ طبقات حاکمه، در حال ترکيدن است؛ دنيائی که د ُ

  . تر می شود

گان ھای ريز و ھمراه اره ، در مقابل، طبقۀ سرمايه داری بھدليد می کند و جان می دِکارگر در درون کارخانه ھا تو

ن کارگری مانع شکنجۀ فعاالجانيان بشريت با دستگيری و با .  بر سرمايه ھای شان می افزايند وسود می برندش، درشت

ُھرگونه تحرک اعتراضی در ميادين توليدی می گردند؛ اما علی رغم چنين وضعيت ناھنجار و خفقاق آوری، طبقۀ  ّ

نبرد فرا می ِمنظور دستيابی به حقوق پايمال شده اش، کارفرمايان را در درون کارخانه ھا به ه کارگر سر زنده است و ب

را مشاھده نمود؛ کمتر می توان  شان انه کمتر می توان، نماد پيروزی و کسب مطالبات اوليۀ که متأسفنبردی ؛ خوانند

ِشاھد بازستانی حقوق ھای ناچيزشان از صاحبان توليدی بود؛ کمتر می توان نشانه ھای چندی را، پيرامون بھتر شدن 
کمترين شک و ترديدی در آن . رديف نمودويژه در اين چندين دھه و آنھم در دنيای سرمايه داری ه زندگی کارگران و ب

نيست که ذات سرمايه، در چپاول و در باال کشيدن اموال ناچيز کارگران است و کمترين اعتقاد و باوری، به مزد مکفی 

  وانباشت و سود ھر چه بيشتر استدر ازای کار، و يا منطبق با تورم جامعه ندارد؛ به اين دليل که فطرت سرمايه، در 

   نداری و به چگونگی زندگی کارگران ندارد؛ به اين دليل که وظيفه اش، استثمار و نيروی کار ارزان کارگرانکاری به

ِ پر واضح است که، زمانی می توان، مسير و گردونۀ فعلی را بر گرداند، و سخن از چشم اندازھای زندگی بھتر  واست ُ ُ

 تقابل با طبقۀ حاکمه، به صف شوندعی رھائی طبقۀ کارگر، در کارگران را به ميان آورد، که نيروھا و سازمان ھای مد

ِطلبند؛ زمانی می توان سرمايه را از تعرض به پائين ترين حقوق کارگران بازداشت که ِنظام را به مصاف عملی بو 
ق  تحقازنيروھای مدافع جنبش کارگری، در پيشاپيش مبارزات کارگران قرار گيرند و نظام ھای سرمايه داری را 

 عملی ست که - تنھا در بستر چنين فعاليت ھا و دخالت گری ھای مبارزاتی . سياست ھای ضد کارگری شان باز دارند

 خالف  وبه بيانی روشن تر. طبقۀ کارگر قادر خواھد گرديد، از زندگی نکبت بار تحميلی سرمايه داران خالصی يابد

ِی تاريخی، تغيير زندگی و خروج طبقۀ کارگر از وضعيت  و ھمچنين بنابه ادله ھا ًبعضا نظرات رايج و انحرافی
ِناھنجار کنونی، بر گرده و در گرو، عروج سازمان عمل گرای کمونيستی ست؛ سازمان کمونيستی که آمادۀ انقالب  ِ ُ

است و ھمزمان با جنگ رو در رو با طبقۀ حاکمه، اعتراضات و مبارزات کارگری را حول سياست ھا و تاکتيک ھای 

ِ سمت و سو داده و گام به گام، زمينه ھای تشکل يابی کارگری متناسب با قانونمندی ھای حاکم بر جامعه را، صحيح، ِ
  .فراھم می کند

 و ھمچنين بنابه وجود  ِکه، بنابه شواھد ايستا و بی ثمر جنبش کارگری، و بنابه وجود شرايط عينی انقالب خالصه اين

کيد ورزيد که، ھم أ به جرأت بر اين امر ت و ويژه ايران، می توانه ن و ب کارگری در سرتاسر جھا ھزاران اعتراض

ِ و ھم پيش شرط ھای اتحاد بخش ھای متفاوت  منظور کسب حقوق پايمال شدۀ کارگرانه  عملی ب-زمينه ھای مادی 
ِ مردمی در درون کارخانه ھا و جامعه، آماده است؛ خالء اصلی در ميادين توليدی و ھمچن- توليدی  ين در درون جامعه، ِ

در فقدان حضور و در عدم آمادگی نيروھا و سازمان ھای مدافع رھائی کارگران از زير يوغ سردمداران رژيم 
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ِ، بالطبع، تا زمانی که جامعه، شاھد باال و بر آمدن نيرو و سازمان کمونيستی جدی نباشد، طبقۀ جمھوری اسالمی ست
 و ديگر توده ھای ستم ديده افزوده و فضای جامعه را، تنگ تر و تنگ تر  کارگرانهسرمايه داری، بر تعرض خود علي

، روز جھانی کارگر امسال را، به نگاھی دگرگونه، يعنی به نگاھی برای انجام تحرکی یّباشد تا اول ماه م. خواھد نمود

بنابه تجارب تاريخی، چاره تازه تر و منطبق با نيازمندی ھای عملی طبقۀ کارگر ايران، مبدل ساخت؛ نگاه و تحرکی که 

ِساز دردھای بی شمار کارگران، و ھمچنين کاشتن زخمی عميق و ناعالج، در دل سردمداران وابستۀ نظام جمھوری  ِ
  .اسالمی ست
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