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سرمایه داری اکنون چون برج وبارویی است که ابعاد جهانی آن هم پیمانان بنی 
المللی وفرامرزی تولید نموده است. با پیوسنت روسیه وچنی به اردوگاه مناسبات 
ســرمایه داری و اضمحالل وپوسیدگی سوسیالیسم سربازخانه ای و آمرانه وپلیسی 
اکنون این کل بهم پیوســته یک ســازه جهانی را تشــکیل میدهد که درتمام ابعاد 
وجزئیــات ازیکدیگر تاثری میپذیرند. برای مثال صدها اعتصاب ودرگریی کارگری 
با کارفرما درچنی و حتی شالق خوردن کارگران درکره جنوبی وچنی به اتهام کم 
کاری ، با بی تفاوتی ایاالت متحده متحده امریکا واتحادیه اروپا روبرو میشــود. 
گرســنگی ، بی حقوقی وفقر مزمن کارگر ایرانی ، همتای شــکنجه وسربه نیست 
شدن کارگر هندوراسی و مکزیکی است. هنوز پرونده های مفقود شدن کارگران 
در مکزیک هندوراس وســربه نیســت شــدن رهربان اتحادیه های کارگری در ال 
ســالوادور با بی تفاوتی ارباب ســرمایه بنی المللی از جمله کاخ ســفید واتحادیه 
اروپا روبرو میشــود. من معتقدم که کالبدشــکافی شــالق خوردن کارگران آق دره 
واعتصــاب غذای عظیم زاده ها مارا به تصویر باال و بنی المللی بودن این اوضاع 

مریساند.

***

عصر جدیدی اقال درمبارزات کارگران ایران آغاز شده است. گویی مانیز پای جای 
مبارزات تاریخی کارگــران ترک )ترکبه( میگذاریم. آنجائیکه اغلب پس از جنگ 
جهانی دوم سرمایه داران تورک تمام سبعیت بنی المللی خودرا با حمایت ارباب 
امریکایی بکار بردند تاجو ترور آدم ربایی و مفقود االثر شدن ها را درمحیط های 
کار غالب گردانند. صدها کشته و هزاران زندانی وچند ده ربوده شده فقط حاصل 
مبارزات کارگران تورک در دهه پنجاه میالدی قرن بیســتم بود. آنها درکنار سایر 
اشکال مبارزه وازجمله مبارزه مسلحانه قادر شدند تا تشکل های خودرا باالخره به 
سیستم بردگی نوین تحمیل نمایند. اتحادیه هایی که بدون همبستگی با مبارزات 
ملی انقالبی شهروندان ترکیه نمیتوانست پایدار وزنده بماند. بزرگراه همبستگی 
بنی تشکل های کارگری و جنبش دانشجویی وبویژه مبارزات زنان ترکیه ومبارزات 
کوردها درشــرق کشور تولید نریوی عظیمی نمود که عظیم زاده های بسیار تولید 
نمود. که تشــکل های کارگری عصر جدیدی از مقاومت را درسایه مبارزات مستمر 
خود آغاز نمودند. آنها نیز چون کارگران ال سالوادور. مکزیکی ، شیلیایی و ... 
چنان استوار ومداوم درسنگر مطالبات خود ایستاده اند که عصر قدیم را پشت سر 
گذاردند  و وارد دوران شــکوفایی ســندیکاها واتحادیه های کارگری شــدند. که 
باالخره تشکل های خودرا به حکومت ودولت های متعدد تحمیل نمودند. آنها 
ویل بــه تجزیه دریافتند که اتحادیه و ســندیکا به خودی خــود میتواند حتی ابزار 
معامله بنی ســران اشرافیت کارگری وحکومت وسرمایه داران شود ویل درصورت 
همبســتگی انقالبی آنها باسایر ابعاد مبارزات عمومی زحمتکشان امکان استمرار 

کارو ارتقا ســطح مطالبات خودرا نیز میابند که درصورت آمادگی ســایر مولفه ها 
میتوانند به مثابه احزاب کارگری ظهور نمایند.

***

در زمانــه ای زندگــی وکار میکنیــم که نئولیربالیســم یا نظم نوین کارکرد ســرمایه 
امرپیالیســتی وفرامــرزی تعیــنی کننــده سیاســت های ملــی ومحلی نیز هســت. 
خصوصی ســازی های تبهکارانه کاهش وقطع یارانه های ضروری وتولید جنگل 
موالیی بنام جامعه مدنی بورژوازی از ویژه گی های عمومی آن است. درحالیکه 
زحمتکشــان جهانی بیشــر درشــرایط بیکاری فقر وبی حقوقی بسر میربند اما که 
سرمایه بنی المللی ونمایندگان سیاسی آن درحال چانه زنی ومعامله با سبع ترین 
نریوهای تروریســم دولتی )جمهوری اســالمی( و خونتاهــای نظامی ونئولیربال 
های نوکر مسلک وعروسک های دست ساز خود هستند واکنون شرایطی فراهم 
شــده که مشــکل جهانی مقابل مبارزات ملی ومحلی کارگران وزحمتکشــان قرار 
دارد. این مشکل جهانی همان برج وباروی نجومی مناسبات سرمایه داری است 
که بهم پیوســته هم سرنوشــت وهمدست از پکن تا مســکو و واشینگنت واتحادیه 
اروپا طول وعرض دارد و کوچکرین تغیریات سیاســی از جانب ارباب سرمایه بنی 
الملل یا حداقل توســط بخشــی ازآنها مدیریت میشــود. چننی است که سرنوشت 
سیاسی ایران راهم با تصویر مجعول ودست ساز ارباب سرمایه نئولیربال رقم زده 
اند. میگویند یا اردوی خامنه ای وسپاه خودی میشود ویا اوضاع به نفع آلرناتیو 
آنها یعنی اعتدال گرایان یا همکاران پاسداران سرمایه اصالح طلب تغیری میکند. 
گویی که دراین بنی احتمال دیگر از جمله آزادی ایرانیان از یوغ کلیتی تروریستی 
بنام جمهوری اســالمی اکیدا موضوعیت ندارد. اینجاســت که باید گفت مبارزات 
نمیتوانــد درمحدوده محلی خود بماند وبی شــک بخشــی از تالش بنی المللی 

اردوی کار است.

***

به نظر من دراین پیوند وتصویر ذکر شده تالش های نظری وهمچننی عملی بخش 
بریونی وبرون مرزی جنبش کارگری وانقالبی زحمتکشان ایران میتواند قدم های 
مثبت وروشــن گرانه مهمی بردارد. تاکید برســیمای جهانی رنجی که برکارگران 
ومــردم زحمتکــش میهن مــا مــریود واز مهمرین هاســت وتالش برای اســتمرار 
مقاومت عظیم زاده ها درابعاد یک طبقه اجتماعی ازآن مهمر! نه اعتصاب غذای 
دلریانه عزیزان وهم رزمان بدون حضور ســایر اشــکال مبارزه و مقاومت میتواند 
به ســرانجام برسد ونه ارباب سرمایه ابائی از جان فشــانی ما دارد. آنچه که مهم 
است سازماندهی وفعال نمودن سایر اجزا تصویر مبارزه آزادی خواهانه ایرانیان 
است.دراین میان وهنوز تبلیغات مضر دائر براینکه هرگونه اعتصاب وحرکت علیه 
دولت کلید بدست مقام امنیتی )روحانی( به نفع جناح مقابل تمام میشود مقابل 
بخشی از نریوهای مقاومت ومبارز قد علم کرده است. که افشاگری علیه این سم 
تئوریک وبرنامه تبلیغی انحصارات ازجمله فکرانبارهای انحصارات امرپیالیستی 
عمده میشود. این همان رویکردی است که از بدو تشکیل جمهوری اسالمی آن را 
به دوجناح تقسیم میکند وکمک به بخش مالیم را توصیه میکند. نظریه ای که از 
روز نخست توسط دفر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق ارائه وتوسط 

بازوی ایرانی تبار آن )حزب توده( عملی شد. 

***

مبــارزات کارگــران درایران وارد مســری جدیدی از مقاومت وابتکار طبقاتی شــده 
وآن حرکت مســتمر در مســری احقاق حقوق خود وداشــنت ابــزار طبقاتی و صنفی 
اســت. دراین مســری تجربه ســایر کشــورها واز جمله همســایگان میگویــد که این 
روند اگر نخواهد مظلومانه ســرکوب شود بی شــک نیاز به عروج وظهور مجدد 



برآمد اجتماعی همگانی وحضور ســایر اشکال مبارزاتی وتشکالت انقالبی زنان 
دانشجویی وجنبش همگانی، جدا از بازی های پوسیده جناحنی رژیم دارد. 

***

درجریان مبارزات کارگران انقالبی ســایر کشــورها وهم سرنوشــت های ما صدها 
شــاهرخ زمانی ها که جان فشانی نمودند وجود دارد  ویل شرط ضروری استمرار 
مبارزات آنها هم یکی فعال نمودن ســازماندهی ممکن مخفی-علنی در محیط 
های کاروزندگی زحمتکشــان اســت. کــه عظیم زاده ها باجان فشــانی خود تنها 
چراغ راهی هســتند پیشــاپیش دعوت همگان وبخش هــای جامعه معرض برای 
پیوســنت به این تــالش ها. دیگران همــنی راه را رفتــه اند ومانیز بــه دنبال آنها. 
درصورتی کــه جعفرها تنها بمانند مانیز حق خودرا به تالش های دلریانه انها ادا 
نکرده ایم که یک شرط  مهم  همبستگی بااین دالوران،  افشاء بازی بنی دوجناح 

کلیت تروریستی وبربریت موجود است. 






















