
 
 

٢٠٠۵  به مناسبت ا ول ماه مه     
   

! نياز دارندخود و به تشکيالت خود کارگران به سياست    
  
 

ين المللی خود را در روز اتحاد و همبستگی ب  جشن اول ماه مه،تی کارگران اکثر نقاط گيامسال     
 مایهرشرفته سپيای هکشور در . سياسی، برگزارميکنندهمو ری، هم از نظراقتصادیدشواشرائط بسيار

کاهش  .داری، بيکاری انبوه چندین ميليونی نه تنها مهار نشده بلکه سالهاست که رو به افزایش است
 کار ساعات جتماعی، افزایشامنی اقتصادی و ا انش فقرعمومی و ترسسطح زندگی کارگران، گ

 بيمه های دستاوردهای کارگری، قطع یا کاهش حقوق بيکاری، تنزل سطح گرفتن کارگران، بازپس
ا با افزایش سن بازنشستگی توأم است، بستن اجتماعی و بهداشتی، وخامت اوضاع بازنشستگان که غالب

 بخاطر عقب ماندگی نهاآ در هایی کهيد به کشور تولتقال خطوطنکارخانه ها و مراکز توليدی و یا ا
زدها نسبت به سطح م، نبود تشکلهای کارگری و سلطًه رژیمهای ارتجاعی و اجتماعی اقتصادی
مهم ، تنزل کيفيت و افزایش هزینًه  بيمهش سطح پوششهای پيشرفته پایين تر است، قطع یا کاهکشور

اجتماعی، حمل و نقل عمومی، موزش، بهداشت و درمان، کمکهای آترین  خدمات عمومی مانند 
 اصلی و خانمانی و غيره جزء خطوطوارگی و بيفزایش بزهکاری، آسکونی کارگری، ا مهای مجتمع

وجود قتصادی انجایی هم که رشد لب آنها رکود اقتصادی حاکم است و آغادر .  ایدار این جوامع ا ندپ
 در وضع زندگی کارگران می ی محسوسباعث بهبودنه  ورد ونه اشتغال چندانی به وجود می آ دارد 
  سرمایه دارۀبق قدرت ط ثروت و روز بروزجتماعیااما در همين وضع نابسامان اقتصادی و .  شود
نهایی که باقی ميمانند آشکست و یا از دور خارج شوند و اگر برخی از سرمایه داران ور ميشود بيشتر

ثروتهای جامعه و منابع زندگی مردم چنگ می  بر  بيشترۀتر از گذشته با سلط صحری نيرومندترو
                .گران ادامه ميدهند کارتر شدیدبه اسثثمار واندازند 

 احزاب  اجتماعی افزایش نفوذ و یا تداوم سلطًه-ياسی و فرهنگی این وضعيت اقتصادیس سانعکا      
گ ن ج، تشدید سياسِتینی، گسترش نژاد پرستی و بيگانه ستيزین ارتجاع ددست راستی، قدرت گرفت

ی  قطبهایها وبند دید تضاد بين گروهو تجاوز برای بسط و تحکيم استيالی امپریاليستی بر جهان، تش
سرمایه داری جهانی، جدال و معامله بر سر مناطق نفوذ، عقب راندن، طرد و مسخره کردن هرگونه 

            .                                خواهانه استفرهنگ و فکر انقالبی و ترقی 
ی تريشبمراتب ه مت بای اما با وخ سياس و، اجتماعی  اقتصادیبا همين وضعيت ایران گران رکا     

اقل تضمينهای قانونی کار،  کارگر از حدمحروميت ميليونهای بيکاری و تورم،  نرخ باال: روبرویند
،  مزد و دستيابی به مشاغلنۀ گوناگون بر زنان از جمله در زمياستثمار کودکان، تبعيضهای

 عدم، »کارتن خوابی«ی مسکنی و آوارگی، ب،  و پرستارانفقرکارمندان دون پایه نظير معلمان
فرما، ممنوعيت دلخواه کار به نرگرا مزد ها، اخراج کاختالنی در پرداخير طوتأ خت یاپردا

توزیع نا  گرانی و طرریت مردم به خدمات بهداشتی به خاعدم دسترسی اکثتشکلهای واقعی کارگری، 
ای   نبود هيچ ضابطه، عمومیاجتماعی در سطح های نها  در سطح کشور، نبود بيمهمتناسب آ

ر  اقتصادی د شا خصهایۀ، مقررات قانونی و مالحظفرماپيمانهای دسته جمعی کارگر و کاررت بصو
 طبقًه  ازی آنهااعتيا د که قربا نيا ن اصل قل مزد، گسترش بی سابقًه فحشا  وتعيين سطح مزدها و حدا

 کریه ۀز چهرنيمی اتنها و محروم جامعه اند، و غيره دیگر طبقات و الیه های فقير کارگر، دهقانان و
ای در دست عدًه معدودی نه  افزایش و تمرکز ثروتهای افسا آن،ا معه را نشا ن ميدهند، نيم دیگرج

مداران رژیم جمهوری اسالمی یعنی زما ، ودار جر، زميندار و مستغالت سرمایه دار صنعتی، تا
صاحب منصبان دولتی های امنيتی و انتظامی، و سران سپاه پاسداران، ارتش و نيروروحانيان  حاکم، 
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 و در درجًه اول بر نيروی مولد -  و اداری ای است که بر همًه منابع و وسایل  زندگی مردم
 آنها را استثمار و  چنگ انداخته اند و بی هيچ محابا و کنترلی -ر زحمتکشان ، دهقانان و دیگگرانکار

 منابع طبيعی، وسایل کار، وسایل ، استثمار و غارتی همراه با انهدام  نيروی انسانی،غارت می کنند
             !تارتباطات و محيط زیس

دولتهای سرمایه داری ضد کارگر و ۀ   که مانند هم-جمهوری اسالمی  سياسی، دولت مينۀدر ز     
  -س آن حکومت دینی  خود را نيز داراست که در رأۀ مشخصا ت ارتجاعی ویژ–مدافع استثمار است 

سو بر ی، و ماشين سرکوبی قرار دارد که از یکئاه حقوقی و قضایی قرون وسطا ، دستگ-والیت فقيه 
شکنجه و خنثی کردن مخالفان متکی  ترور،  »رسمی و دولتی  « هایروشها و ابزار» مدرن ترین«

ها و خود فروشان تعزیه گردانا ن قمه کش و باج خوراست، و از سوی دیگر مرهون اوباش چماقدار، 
  .ریز و درشت است

ران و دیگر  سرمایه داران و زمينداۀتداوم سلط هدف این ماشين جهنمی چيزی جز تأ مين و     
ۀ در عرص: رت تحقق می بخشد حاکم نيست و این هدف را به دو صوهایاستثمارگران و مفتخور

دیر های سياسی، با گسترش دستگاههای فریب و تخقتلق، اعدامها و  با تشدید سرکوب، اختناداخلی
غيره و  شستشوی کنترل نهادهای دینی، آموزشی، صدا و سيما و طریق تصرف و مردم ازمیئدا

 کردن حقوق ملی و فرهنگی ملتهای مختلف سا کن ایران، ، با پایمال»از گهواره تا گور«مغزی مردم 
 –شووینيسم فارس سيوناليسم وناومی، با تبليغ قبا ایجاد و یا  تشدید درگيریها و خصومتهای ملی و 

ی ئيبی از ماجراجوکه ترک پان اسالميسمسياست ورشکستًه ذ  با اتخا خارجیۀعرصدر و؛ يعیش
های ز و دادن امتياهای قرون وسطایی با انواع معامالت سياسی و امنيتی، رویاۀعظمت طلبانه برپای

  .ای خود استبق و  به قدرتهای جهانی یا منطقه ای بمنظور حفظبزرگ 
 
 

  است کارگرۀطبقکه خاص  تیلزوم سياس
                   

  ؟عهده دارده  و وظيفه ای ب کارگر ایران در مقابل این وضعيت اقتصادی و سياسی  چه نقشۀطبق     
مند چيز نيازرویداد ها تأثير بگذارد پيش ازهرینکه بتواند در سير  کارگر برای اۀبه نظر ما طبق
. ه باشد و نه مدافع استثمارگراناف این طبقاهدمنافع و بازتاب  است، سياستی کهخود ۀسياست ویژ

محصول نظام سرمایه داری و سياست بورژوازی و دیگر عيت کنونی جهان و ایران در اساس وض
  .طبقات استثمارگر است

 کسانی است که بر ۀکارگر و همۀ ست که اساس آن تأمين منافع طبق کارگر سياستی اۀسياست طبق     
، رتی که اساس آن رفع هرگونه استثماکنند، سياسزندگی ميان  دیگر کار خود و نه استثمارۀپای

این سياست نه .  تبعيض، امتياز، نابرابری حقوقی و سياسی، محو طبقات و نهاد های طبقاتی ا ست
 مقابل سياست جمهوری اسالمی بلکه نقطًه مقابل سياست آن جریانهای اپوزیسيونی هم هست ۀتنها نقط

ح اصالح این رژیم و یا بطور کلی خواستار حفظ نظام سرمایه داری با یا اصطاله  یا در صدد بهک
دم گرفته تا اصطالح رفرانه های گوناگونی از بسالمی اند و برای این هدف سناریوبدون جمهوری ا

 ۀطبقًه کارگر ایران و هم. اليستی برای تغيير رژیم طراحی ميکنندهای امپریازنيرو مستقيم دعوت
يون  باید بدانند که اپوزیساندیران ابهبود واقعی اوضاع سياسی و اقتصادی اهان و که خئیانسانها

ونه فکر و حرکت انقالبی و در درجات بعدی مخالف گبورژوایی در درجًه اول دشمن انقالب وهر
  .رژیم جمهوری اسالمی است

استی است که از بيخ و بن سياستی که به طبقًه کارگر و به اکثریت مردم می تواند خدمت کند سي     
سياست رژیم و سياست . دبا سياست حاکم و با سياست اپوزیسيونهای مختلف بورژوایی فرق داشته باش
ت از که هدفشان حمایاند ی ئاپوزیسيونهای مختلف بورژوایی، به رغم اختالفاتی که دارند،  سياستها

های مادی و معنوی جامعه،  دستاوردۀ هم اقليت است، اکثریتی کهۀبوسيلاستثمار اکثریت عظيم مردم  
مين فع این اکثریت تنها با سياستی تأمنا.  متکی بر کار اوستیا  و توليدات آن محصول کار او ۀهم
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 کارهای ۀ همۀميشود که محو استثمار، محو طبقات را هدف خود قرار دهد، سياستی که خواهان ادار
 این اکثریت عظيم است، یعنی خواها ن دست خوده اقتصادی و فرهنگی ب سياسی، اجتماعی،

ی که ما آن را سياست تحقق اهداف  چنين سياست. است دموکراسی واقعی، دموکراسی کارگری
مهوری جميم تنها با انقالب کارگری ميسر است، انقالبی که در گام اول خود باید رژیم کارگری مينا
را برای انقالب سوسياليستی طبقاتی  ۀرز و صفبندی مباهم بشکندهای سرکوب آن را درداسالمی و نها
با استقرار آزادی های سياسی و  و ،»دموکراسی را بکف آورد«:  و به گفتۀ مانيفست ،شفاف سازد

اجتماعی زمينه را برای تشکل وسيع و بسيج طبقًه کارگر و دیگر زحمتکشان برای استقرار 
  . گرداندسوسياليسم فراهم

ته تا ف نمایندگان رنگارنگ بورژوازی از جناحهای مختلف رژیم گربيهوده نيست که تمام کوشش     
ملی ها و «، -» دیدجرفراندم طلبان « و چه نانی آ»ها و پيش کسوتها قدیمی« ه  چ-رفراندم خواهان 

و همپا لگيهای » وریخواهانهاتحاد جم«ی نظير ئو یا جریانها»  مجاهدین  خلق «،» هامذهبی - ملی
  . اول مبارزه با سياست کارگری استجۀو حامی شان، در در رههای ذخي یا نيروانآن

 
  کارگرۀلزوم تشکيالت طبق

 
است ی ئسازمانهایعنی نيازمند  داردنياز به تشکيالت خود  سياست خودبرای تحقق   کارگرۀطبق     
 و دنریگیکد ها مکملناین سازما.  آوردعمل دره  را بتواند با آنها ب جنبه های مختلف این سياستکه

ای  ن عمومی صنعتی یا حرفههای کارگری یعنی سازمادیه اتحا .آنها را رقيب یا نافی هم دانستنباید 
مانگونه که این دو هيچ  هندارد، اوخاص اسی ين سیعنی سازما  کارگرۀب طبقکارگران منافاتی با حز

ت توليد بدست کارگران کميته های کارخانه یا محل کار که نقش آن کنترل و مدیریمنافات و رقابتی با 
های کارگری که ارگانهای اعمال قدرت دولت کارگری اند، ندارند یا نافی و جایگزین  شورااست 

 اقتصادی و اجتماعی در سطح ۀیا رقيب سازمان برنامه ریزی و نقشنيستند و هيچکدام جانشين یا نافی 
هرکدام از این سازمانها . د نمی باشن– سوسياليستی سازمانی کارگری است ۀ که درجامع-کشوری 
عمل درآوردن بخشی از اهداف و خواستهای طبقًه کارگرند  برخی از آنان ه برای پيشبرد و بابزاری 

 سازمان  و،عمال قدرت سياسی در حکومت کارگریاداری و ا ارگان – شورا کارخانه،تۀکميمانند 
بورژوازی نميتوانند وجود داشته  قدرت ۀ، در شرایط سلط اقتصادی و اجتماعیۀبرنامه ریزی و نقش

.  اند در جامعه نهقدرت دوگایا  برای وجود و عمل کردن نيازمند حضور قدرت کارگری و ند وباش
  .ند امندیکدیگر به همکاری و هماهنگی نيازاین سازمانها ضمن استقالل از

ما باشد درست است تشکلهای مستقل از دولت و کارفرباید دارای  کارگر ۀاینکه گفته ميشود طبق     
ولی کافی نيست و باید ضرورت سياست مستقل نيز که به تشکيالت مستقل معنی ميدهد و از نظر 

 چنانکه –سازمانهای مختلف کارگری  خود این، حتیافزون بر.  منطقی مقدم بر آن است مطرح گردد
  . ضمن همکاری و هماهنگی باید از هم مستقل باشند–در باال گفته شد 

 آنها در یک سازمان، یا نفی همًه آنها ۀهمکارگری و حل کردن  ۀگا نی تشکلهای متفاوت و چندنف     
تيسم حزبی یا دولتی و یا به یشان به انحرافات مختلف مانند سندیکاليسم، بوروکرا یا چندتایکی جز

«  نام مثاله یک سازمان خود ساخته و خيالی ببهمين طریق، قرار دادن . تکنوکراسی می انجامد
 ۀحزب است نه اتحادیه نه کميتنه ، سازمانی که » سازمان اجتماعی ضد سرمایه داری کارگران

طی بيش  کارگر ۀی که طبقئ در مقابل سازمانهاهمچون بدیلی  نه شورا و غيره،،  یا محل کارنهکارخا
، خواسته یا ای باشد» ابداع فروتنانه«هر نيت خيری که پشت چنين از دو قرن بوجود آورده، فارغ از 

   . ترویج بی اعتنایی به سياست استوبی سازمانی  آب به آسياب  ریختننا خواسته
  

  خالصه کنيم
 
  مشخص مقابله با سياست ضد است بورژوازی و بطور برای مقابله با سي کارگر ایرانۀطبق -١
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دن رآورعمل ده منظور مطرح کردن، پيشبرد و به ارتجاعی رژیم جمهوری اسالمی، و ب و کارگری
 مناقع این طبقه و اهداف ۀ است که بر پایستقل خویشسياست مهداف و خواستهای مثبت خود نيازمند ا

  او که مستلزم نفی استثمار و محو طبقات در جامعه اند باید تنظيم شود
 سازمانهای مختلف  است یعنیویشزمند تشکيالت مستقل خنيا کارگر ۀبرای تحقق این سياست طبق  -٢

. او را بتوانند تحقق بخشنددی سياست و فعاليت اجتماعی و اقتصاهای مختلف  ه جنبهکارگری ک
 ی که صرفا برای انجام امرئ، سازمانهاکنون بدین منظور ساخته کارگر تاۀسازمانهای مختلفی که طبق

 اتحادیه رتند ازعبا ،به خود گرفته اندشده  هنهادین می وئ دا شکل بلکه،تی بوجود نيامده اندقومۀ یا وظيف
 کارگر، کميتًه کارخانه یا محل کار، شورا همچون ارگان دولتی طبقًه ۀ، حزب سياسی طبق]سندیکایا [

    اجتماعی در سطح کشور - قشه اقنصا دی، سازمان برنامه ریزی و ن]یا شکل دولت کارگری[کارگر 
«  یا وضعيت  کارگر به قدرت نرسيدهۀیعنی شرایطی که طبق  –  بورژوازیۀدر شرایط سلط -٣

 ۀتوانند و باید ساخته شوند اساسا حزب طبقمي ی کهئسازمانها –ود ندارد  در جامعه وج» قدرت دوگانه
  ارگری اندکارگر و اتحادیه های ک

شند با احزاب و غيره مستقل ،، نهاد های دینیدولت فرما،سازمانهای کارگری نه تنها باید از کار -٤
شند، استقاللی که اداشته ب استقالل فعاليت باید نسبت به یکدیگرنيزبلکه به علت تفاوت در حوزه ونوع

   نداردآنها   و فعا ليت هماهنگبا دیگر سازمانهای کارگریمنافافی با همکاری 
شکلهای سازمانی جدید کارگری باید خوشامد گفت، اما باید توجه ختن ضمن آنکه به نوآوری و سا -٥

روشنفکران یا نوابغ بلکه  ذهن و اختراع ۀی نه ساختداشت  اشکال مختلف سازمانهای کارگر
 ميليونی کارگری، محصول افت و خيز ها، آزمونها و خطا های ات تودهمحصول مبارزات و ابتکار

 سازمانهایلی از انحراف بودن س بودن یا خااین به معنی مقد. ها و تجربيات تاریخی فراوان است
 وجود نقایص و ۀ به بهانکارگریتشکلهای »  فله ایوی چک«دن اما کنار نها. نيستموجود  کارگری

  . کمک به بی سازمانی و آنارشيسم است،انحرافات در آنها
های   کارگر وایجاد یا گسترش اتحادیهۀ در شرایط حاضر مبا رزه برای پی ریزی حزب طبًق-٦

 ۀرگران آگاه و هم کاۀ همۀوظيف] ل از کارفرما، دولت، نهاد های دینی و احزابتقمس[مستقل کارگری 
  .بارزه ميکنند کارگر مۀکسانی است که در راه آزادی طبق

 
 

!زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين المللی کارگران  
  !گر کارۀپيش بسوی پی ریزی سياست و تشکيالت طبق

  !رژیم جمهوری اسالمیسرنگون باد 
  !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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