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 Political سياسی

  

  شباھنگ راد

 ٢٠١٢اول ماه می 
  

  !روز جھانی کارگر، اّول ماه مه، مظھر پايداری و اتحاد
 

. داران زالو صفت است تم کارخانه ظلم و س فشانی کارگران عليه روز جان. اّول ماه مه، روز جھانی کارگر است

يابد که اگر کارگران در صفی  رد و در میب کارگران پی میگی نبار ديگر به عظمت و يگا  دنيا يکست کها روزی

روز جھانی کارگر يکی از آن روزھای تاريخی . يارای مقابله با آنان نيسترا ميدان آيند، کسی  پارچه به واحد و يک

جا، کارگران  گی را در ھم ريخت و ھر ساله و در ھمه دنيای استثمار و بردۀ چھرست که ا و سرنوشت سازی

 -شوند و بار ديگر بانيان باليای سياسی  ھا سرازير می ھای جنسيتی، نژادی و جغرافيائی به خيابان رغم تفاوت علی

ری، دنيا در اين روز شاھد با. نبرد فرامی خوانندچون و چرای طبقاتی خود را به  چنين مخالفان بی اجتماعی و ھم

  .داران حاکم است  سرمايه کش و تاريخ ساز، عليه ھا انسان زحمت ھای ميليون فرياد

حال دنيا شاھد تحوالت بس عظيمی در ه گذرد و تا ب  می- اّول ماه مه –ست که از روز جھانی کارگر ا زمان زيادی

ھای روشن و معين، زندگی  غم پيشرفتر  اّما علیھای کارگران سرتاسر جھان بوده است؛ اثر بازو و ايثارگری

ۀ ھای خميد چون ھيوالئی سھمگين بر شانه چنان دردناک و نااميد کننده است و فقر و بدبخنی و نداری ھم کارگران ھم

اند؛ حاکمانی که زندگی را بر کام  اوضاع دھشتناکی که بانيان اصلی آن، حاکمان کنونی. کند آنان سنگينی می

اين . کاھند ترين اقشار جامعه دمی نمی اند و از تعرض خويش به محروم  بشری تلخ نموده ن اصلی جوامعگا سازند

اند و در  ترين حقوق انسانی را جھانی و ھمگانی نموده اند و تعرض به پائين داران ساخته ست که سرمايه ا دنيائی

داران به  م جھان، توسط سرمايهدر يک کال. تھر چه بيشتری قرار گرفته اسۀ ميان زندگی کارگر ھم در مضيق اين

جالب کامل کشيده شده است و تحقير و توھين و ناامنی شغلی ھم به اين جامعه و به آن جامعه، به اين کشور و به نم

سو دنيا شاھد يورش افسار  از يک. خود گرفته استه جا، شکل واحد و يکسانی ب گردد و ھمه آن کشور خالصه نمی

کشان است و از دگرسو، اعتراضات کارگران و  ھای کارگران و زحمت مانده داران جھانی به ته هسرمايۀ گسيخت

  . ديده، کمر ظالمان و استثمارگران را ُخرد نموده است ھای ستم توده

داران، دنيا غرق در  سرمايهۀ گرايان ھای سودجويانه و چپاول توان گفت که در اثر سياست تر می به عبارتی حقيقی

ھا ھم  ھا و سرکوب عدالتی گردد و بی ست و روز به روز بر کثرت بيکاری ميليونی افزوده میا ن و بی ثباتیبحرا
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از دير باز سرمايه چنين کارکردی را داشته است . کنند ھا انسان با مرگ دست و پنجه نرم می پايانی ندارد و ميليون

ھای خود افزوده است و يک  عدالتی ل گذشته بر شتاب بیويژه در ساه اخير و بۀ ايم که در چند دھ و مشاھده نموده

عنوان نمونه کارگران کشورھای اروپائی و  به. کشان باز نمانده است لحظه از تعرض به کارگران و زحمت

اند، ابزارھای  ھا دست از کار کشيده امپرياليست" کشی اقتصادی رياضت"ھای   سياست امريکائی در سال گذشته عليه

. اند ن چنين اوضاع دھشتناکی را به مصاف طلبيدهھا عامال اند و در خيابان رار داهمورد تعرض خويش قسرمايه را 

توان نشان داد که از دوران   بشری نشان داد و می توان در ھر دوره از حيات جوامع البته که چنين تصاويری را می

و بالنده تبديل گشته است؛ مصافی که حاصل ميرنده ۀ  طبقاتی جھان به مصاف رو در روی دو طبق پيدايش جوامع

چرا . امعه تحميل نموده استج رسودجو بۀ ست که طبق  اای گرايانه افجحھای ا ست؛ حاصل نظاما ھای طبقاتی نظام

ھر طريق ممکنه مناسبات ظالمان را محفوظ نگه دارد و در مقابل، تالش  انگل صفت بر آن است تا بهۀ که تالش طبق

انسانی و ۀ کنونی را در ھم ريخته و پرچم جامعۀ کشان بر آن است تا موازن  کارگران و زحمتجایه حق و به ب

در حقيقت سال گذشته اين دو جدال در اقصا نقاط دنيا و در . عاری از ظلم و ستم و جور و استثمار را بر افرازند

جا   بحرين، سوريه و خالصه ھمهلمان، ترکيه،ااسپانيا، يونان، مصر، انگلستان، . ابعادی گسترده مشھود بود

جا کارگران و  ھا به ميدان اصلی نبرد کارگران و محرومان با جانيان بشريت تبديل گشته بود؛ ھمه خيابان

  .باشد آن بر افروخته میۀ چنان شعل اند و ھم کشان نظام جھل و استثمار را مورد خطاب قرار داده زحمت

کشان است و  ناچيز کارگران و زحمتۀ تر به سفر بُرد وسيع  چه بيشتر و دستدنبال سود ھره که سرمايه ب به دليل اين

که اين مناسبات و روابط  معين است. اند ھا انسان در پی تغيير زندگی بی سر انجام و بی افق خويش در عوض ميليون

مناسبات سر سوزنی با که اين  معين است. محروم نيستۀ ھا کارگر و تود ھا و نيازھای ميليون خواستهۀ تأمين کنند

ست که به يُمن زور و سالح، بر   اای  يک درصد از آحاد جامعه اميال کارگران انطباقی ندارد؛ چرا که حامی و مدافع

باطناً کارگر خواھان گردش بيش از اين نظم و ترتيب و مناسبات کنونی . نمايد نود و نه درصد جامعه تحميل می

داران حامی آنند؛ کارگر خواھان نابودی  ست که سرمايه  اگونی بنيادی آن روابطیکارگر خواھان تغيير و دگر. نيست

منظور زندگی بھتر و  ھا، ناامنی شغلی و تأمين حقوق مکفی به استثمار و رفع مالکيت خصوصی، نابرابری

ھا را اعالم  ت آنعناوين متفاو ست و بارھا و بارھا و به  ا اجتماعی–برخورداری از نعمات جامعه و امکانات رفاھی 

توان يافت که زندگی کارگر در مضيقه نباشد و بدون دغدغه  ای از جھان کنونی را نمی در حقيقت گوشه. نموده است

 ۀو تعريف شد" متمدن "ۀکه جامع کارگر در عمل پی بُرده است.  مالی ادامه حيات دھد–ھای فکری  و بدون مشغله

بيھوده . کند را درمان نمی شمار  آنان خورد و دردی از دردھای بی ران میدرد ظالمان و استثمارگه داری، ب سرمايه

نيست که صدای ھمه در آمده است و بيھوده نيست که اعتراض به اوضاع کنونی، جھانی شده است و بيھوده نيست 

ھای  سياست  شان عليه کشان و فرزندان پاخاستن کارگران و زحمته ھای سرتاسر جھان شاھد ب که خيابان

  .ست ا داران جھانی سرمايه

شان ندارد و  نوعان کمی از زندگی ديگر ھم ست و بالطبع اوضاع کارگران ايران ھم دست ا اين سيمای جھان کنونی

مداران جھانی، با شتاب  ھای بزرگان و قدرت سياستۀ جمھوری اسالمی ھم در چھارچوبۀ ميان رژيم وابست در اين

کارگر در ايران . نمايد تر می زندگی را بر آنان تنگ و تنگۀ آورد و عرص ان يورش میھر چه بيشتری به کارگر

اند و ھر زمان که  ست و ھرگونه اعتراض و مخالفتی را از وی سلب نموده ا  اجتماعی–ترين حقوق سياسی  فاقد پائين

گر و  ھای سرکوب ته است، با ارگانپاخاسه داران ب ھای ارتجاعی کارخانه  سياست ھای موجود و عليه  نابسامانی عليه

مانند مرگ  فضای ايران برای کارگران بسيار ملتھب، ناامن و به. امپرياليستی مواجه گرديده استۀ حافظ بقای سلط
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 زندگی با سرعت غير قابل باوری، رو به ۀنان شب خويش باز مانده است و اقالم اوليۀ کارگر از تھي. ست ا تدريجی

 بيش از سی درصدی خط فقر نسبت به سال گذشته و متعاقباً اعالن نرخ خط فقر در شھرھای افزايش. افزايش است

ميزان يک ميليون و شصت ھزار تومان، و در عوض تعيين حقوق سيصد و ھشتاد و نه ھزار و ھفتصد و  بزرگ به

ايران با آن مواجه ۀ معست که جا ا بار زندگی کارگرانی پنجاه و چھار تومان در سال نود و يک، گويای اوضاع رقت

  . باشد می

که  ای با حقوق نزديک به چھارصد ھزار تومان زندگی کرد در حالی توان در جامعه که چگونه می ال اين استؤس

ای زندگی کرد که اقالم ابتدائی زندگی  توان در جامعه باشد؟ چگونه می خط فقر آن نزديک به دو ميليون تومان می

خانه رشد سی الی صد در صدی داشته است؟ چگونه ۀ آب و برق و اجارۀ رغ و ھزينچون نان، گوشت، تخم م ھم

ای زندگی کند که کارفرمايان و صاحبان توليدی از پرداخت حقوق ناچيزشان سر باز  تواند در چنين جامعه کارگر می

  اند؟ گونه حقوقی دريافت نکرده ست که ھيچ ا زنند و بعضاً از آنان بيش از بيست و پنج ماھی می

چون رژيم  ای ھم ھای وابسته توان يافت که با وجود مناسبات کنونی و با وجود رژيم تر می مگر پاسخی از اين روشن

ه تری ھم ب جمھوری اسالمی، زندگی کارگر و جامعه مسير بھبودی و شکوفائی را طی نخواھد کرد و ابعاد دھشتناک

ھم با  داری و آن رسوبات و مناسبات سرمايهۀ و نياز به دفن ھمخود خواھد گرفت؟ اين دنيا نياز به تغيير بنيادی 

ھای اعتراضی  که جنبش ست و معين است ا اين دنيا مستحق دگرگونی زير بنائی. تمامی اعوان و انصارش دارد

ھای گنديده و  ھای سرمايه و توسط اين و آن عنصر وابسته به نظام خودی، بدون رھبری کمونيستی، در داالنه خودب

طرف اعتراضات  از يک. امپرياليستی به کجراه بُرده خواھند شد و جامعه مسير آرامش و آسايش را طی نخواھد کرد

ھا و  دخالتی سازمان تفاوتی و بی ديگر ما شاھد بی ی، ھمگانی و جھانی شده است و از طرفئ  توده–کارگری 

. ايم کشان ھای کارگران و زحمت داران به تتمه هسرمايۀ جريانات کمونيستی سرتاسر جھان در مقابل تعرضات وحشيان

ھای  ھای سازمان گری  سالم و جنبش بدون دخالتکه جنبش بدون سرِ  ست و مسلم است بار ھمگانی اين اوضاع تأسف

کمونيستی توسط دشمنان ديرينه و طبقاتی کارگران به سرقت بُرده خواھد شد و سرمايه از جايگاه بناحق خوش پس 

  .چنان بر استثمار و سرکوب آنان تداوم خواھد بخشيد و ھمنخواھد کشيد 

باشد؛ خوشخبتانه کارگران در   وی فاقد ارتباط با آن می خوشبختانه کارگر در ميدان است و متأسفانه نيروی مدافع

به يابی  دھا، کاھش ساعات کار و مبارزه برای دستزم چون افزايش دست  ھم-داران از سياست واحدی  مقابل سرمايه

 وی در مقابل جانيان بشريت پراکنده،  ھا و احزاب مدافع نمايند و در عوض سازمان  پيروی می- خود ۀ حقوق معوق

ھای متفاوت  ھا فيمابين جنبش ھا و اين نگاه ھا و فاصله اين گسست. اند غايت عقب ماندهه ھای ب بی افق و مبلغ سياست

ھاست که  چنين دھه ست و ھم ا توان مشاھده نمود و جھانی یعينه م شان را به گان سياسی اعتراضی با نمايند

توان گفت که  به کالمی حقيقی می. باشند فکران صديق و سالم می ی فاقد پشتيبانی روشنئ  توده–اعتراضات کارگری 

د ، نيازمن- اّول ماه مه –ی برگزاری چنين روز تاريخيچنين کارگران ايران جدا از  کارگران سرتاسر جھان و ھم

 لينيستی -ھای کمونيستی با درايت مارکسيست  اند؛ نياز به آن دارند تا جنبش ھا و احزاب کمونيستی ارتباط با سازمان

را حول  حاد و رو در رو با دشمنان طبقاتی، آنانۀ و با حضور فعال و عملی در صحن جامعه، و با مبارز

اندازی ھر چه بيشتر به جان و   صفت را از دستداران انگل ھای معين و روشن سازمان دھند و سرمايه سياست

شان باز دارند؛ کارگر نياز به آن دارد تا سازمان و حزب مدعی پيشاھنگی، پيشاپيش مبارزات آنان قرار گيرد و  مال

ن وی اباشد؛ نياز به آن دارد تا مدافعھای امپرياليستی  گر نظام ھای سرکوب پشتيبان و ھمراه آنان در مقابل ارگان

در حقيقت اّول ماه مه، روز . ھای نظری در مقابل دشمنان واحد، کارکرد واحدی را انتخاب نمايند رغم تفاوت یعل
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 کارگر ۀ  طبق ست که آرمان کمونيستی در مقابل سازمان و حزب مدعی منافع  اتجديد ميثاق به آن جنبش و منافعی

که بدون طرح  خالصه اين. ست ا کمونيستیاّول ماه مه، روز صراحت لھجه و روز جسارت . قرار داده است

ۀ ھای ايرانی، طبق ويژه کمونيسته ھا و ب واقعيات و بدون انطباق شکل و محتوا، بدون گفتمان روشِن کمونيست

ھای ارتجاعی اين جناح و آن جناح، و اين رنگ و آن رنگ امپرياليستی بدر نخواھد  سياستۀ کارگر ايران از سيطر

به بيانی واقعی راديکاليزه شدن جنبش .  به ھدر و به کجراه بُرده خواھد شدوی ات بحقآمد و انرژی و مبارز

ھا و احزاب  ھا، وسعت نظر و تغيير مکان فعاليتی سازمان ھا، تاکتيک کارگری ايران نياز به انتخاب صحيح سياست

  .کمونيستی دارد
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