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روز جهانی کارگر برشــما مبارک باد. شــما که دراردوی کارتــاش میکنید ودرراه 
ســاخنت دنیایی نو وخایل از اســتثمار وبردگی )نوین( در مبارزه اید. اول ماه مه 
روزی است که امیدواران جهانی به سیستم سرمایه ساالر وبردگی واستثمار فرد از 
فــرد نه گفته اند وایــن روز را به مثابه تجدید عهد خود باهم زنجریان بنی المللی 
گرامــی میدارند. این روز را ما به عنوان طایه دار پریوزی اندیشــه نو ، زندگی نو 
وخایل از بردگی علیه سرمایه و مناسباتش جشن میگرییم. که قلب تپنده کارگران 
اعم از زحمتکشــان جنوب وشــمال لیکن قلبی اســت جهانی وتــاش آنها نیز به 

همینطور درهمبستگی مبارزاتی برای یک دنیای بهرت میتپد. 

***

مزدگریان وزحمتکشــان جهان همگی درتصاویر مختلف اما که توسط مناسباتی 
بهم پیوســته وبنی المللی بنام ســرمایه داری مورد تهاجم وبهره کشی وستم قرار 
گرفته اند. که نبض این سازه بردگی نوین درشمال میزند وتوسط بازوان اجرایی 
آن وبوســیله جنگ وغارت ویا برنامه ریزی ســازمانهای مدیریتی آن چون بانک 
جهانی وصندوق بنی المللی پول ، جهان جنوب را تحت سلطه گرفته است. سلطه 
شــمایل ها که به تســلط جهانی سرمایه داری امرپیالیســتی ترجمه میشود همواره 
برزمینــه فرهنگ عقب مانــده وعقب ماندگی چرخه قــوام اقتصادی ، اجتماعی 
دنیای جنوب وحکومت های واپس گرای آنها ، عملی میشود. پس دنیای جنوب 
)ایران ها( در دوجبهه برای رهایی ازبردگی نوین درمبارزه اســت. نخست علیه 
حکومت بربریت وناقض حقوق فردی-شهروندی خودی وفرهنگ وامانده وبه 
موازات آن مقابل هجوم همه جانبه ســلطه سرمایه امرپیالیستی وبازوان توطئه گر 
و اجرایی آنها. دراین فضا است که گاه نارضایتی حداکثری عموم به جنبش های 
سیاســی وبرانداز تبدیل میشــود )انقابات سیاســی( که احتماال سبب سرنگونی 
حکومت ها هم میشود ویل هیچکدام انقاب اجتماعی نام ندارند چراکه حامل 
مرحله باالتر از سیســتم اقتصادی ، اجتماعی نیســتند. که انقابات سیاســی گاها 
میتوانــد حتی اوضاع را از وضع ســابق تریه تر گردانــد واحتماال درصورت رهربی 
الیــق وانقابــی ، آزادی نســبی و حقوق فردی-شــهروندی )کاری مهــم( را به 
ارمغــان آورد. حکومتهای نظامی ودیکتاتوری را ســرنگون ویل همگی درهمان 
چهارچــوب بورژوایی انقاب دموکراتیک ترجمه میشــوند. چــه آنانکه انقابی 
دو مرحله ای )دموکراتیک-سوسیالیســتی( معتقدند و چه باورمندان به انقاب 
اجتماعی وسوسیالیســتی منکر انقابات سیاســی نیســتند که ایــن نوع تحول هم 

پژواک سطح قوام اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جامعه خود انهاست.

***

اکنون با پوالریزه ودوقطبی شــدن هرچه بیشــرت جوامع و مســتحیل شــدن طبقه 
متوســط درمناسبات زندگی زحمتکشان ، مبارزات تئوریک کارگران هم وارد دور 

جدیدی از پیکارهای نظری بنی اندیشــه پردازان ارگانیک وستیزه جوی کارگری 
مقابل روشــنفکران طبقه متوســط از یکســو ومبارزه رویاروی علیه نظریه پردازان 
سرمایه داری از طرف دیگر میشود. به نظر من آینده این رویارویی درعرصه اندیشه 
پــردازی بی نهایت روشــن گر وبه ســود مبــارزات اردوی کار خواهــد بود چرا که 
هرچه کنکاش های نظری به ژرفا رود ، این پیکارهای نظری به مثابه پاالیشــگاه 
تئوریک اندیشــه مبارزاتی طبقه کارگر جهانی جلوه خواهد نمود. اکنون سرمایه 
داری نئولیربال با هجوم بدست آوردهای طبقه کارگر جهانی دیگر مواردی چون 
بیمــه های متفاوت وحق آموزش و مســکن و کار را نه چــون یک حق که از آنها به 
عنوان یک امتیاز نام میربند وبدین صورت بر وخامت زندگی پر مشقت مزدبگریان 
می افزایند. دراین فضا است که طبقه کارگر جهانی به درجات متفاوت زیر چرخ 
دنده های سرمایه داری چون ماشنی نظامی ، حقوق وبهره کشی آن قرار میگرید 
وراه نجات آن نیز گویی اقدامی باشد بنی المللی که اردوی کار جهانی را مسلح به 
اندیشــه انقاب مینماید ودراین فضاست که شرکت فعال در مبارزه طبقاتی سنگ 

محک اندیشه های مطرح را فراهم میسازد. 

***

اول مــاه مه امســال را درحایل جشــن میگرییم کــه طبقه کارگر جهانــی در چنربه 
سیاســت وســلطه و ســاطور راســت های رادیکال اعم از نئولیربال های شرمنده 
وجانشــنی هــای برحــق آنهــا در امریــکا واروپا از یک طــرف وســلطه ارتجاعی 
تروریستها وحکومت های واپس گرا در دنیای جنوب قرارد ارد. که ما دریک دوره 
انتقایل وحساس به لحاظ سیاسی بسر میربیم. انتقال از دنیای قدیم ورسوبات آن 
اعم از تاریخی گرایی وراه حل های میان بر ومقطعی از یک سو وقوام نسل جوان 
واردوی جدید کار از طرف دیگر. انتقال از اندیشــه تسخری قدرت وسلطه تا مبارزه 
درراه زمینه ســازی قوام نظری وتشــکیاتی وعملــی اردوی کار وزحمت. که این 
دوره انتقایل خودرا در فضایی سرد سیاسی مطرح کرده که بی شک تنها زمینه ای 
اســت برخروش وبرآمد بعدی آن. من معتقدم که این سکوت نسبی و آرامش قبل 
از طوفان ، فرصت مناسبی است همینطور برای پاالیش ما واردوی کار وانقاب از 
اندیشــه های ماضی وعکس برگردان های باسمه ای از اندیشه های مارکس. که تا 
مسایل دنیای جنوب وبهره وری شمایل ها وامکان سلطه آنها برجنوبی هاست ، 
سرمایه به تک تازی وتهاجم خود ادامه میدهد وبدین سبب هم از سلطه سرمایه 
وجنگ ودسیسه های متفاوت تا کودتاها و .... به منزله سود بردن از ظرفیت های 

شناخته شده مناسبات سرمایه داری نام میربند!

***

تصویــری که از اوضاع سیاســی اردوی کار در باال آمد ، اما که دروجه کشــورهایی 
چون ایران که در زیر ســلطه حکومتی جدا تروریستی و ناقض کوچکرتین حقوق 
فردی-شهروندی بسر میربند ، مسئولیتی ویژه را برای روشنفکران جامعه وبویژه 
مبارزیــن اردوی کار ونظریه پردازان تولید میکند. که ما نیز بدون تســویه حســاب 
با ارتجاع داخلی وپس مانده های فرهنگی دنیای کهن نمیتوانیم ســری درمیان 
سرها درآوریم. که تا وقتی جامعه تحت سلطه خرده فرهنگ های ارتجاعی وپیشا 
سرمایه داری است وحکومتها برچننی زمینه ای حکم مریانند ، ارباب سرمایه بنی 
الملــل بهرتین متحد خود را دراردوی ارتجاع دارند وتوســط این فرهنگ عقب 
مانــده ودولت های وابســته ، مدیریــت همه جانبه خود را برآنهــا ادامه میدهند. 
دراین مســری نگاه جنبشــی در اولویت قــرار میگرید وتاش برای گــره زدن جدی 
جنبش های جاری در جامعه وحرکت های اعرتاضی زنان ، کارگران ، دانشجویان 
ومعلمنی و ... از مسئولیت های ما. دراین مسری نوک پیکان تاش های ما مبارزه 
علیه فرهنگ وحکومت ارتجاعی وابسته آن است و وسیله آن هم شرکت فعال در 
سازماندهی هم گرایی جنبش های مذکور. از این زاویه جنبش های کارگری برای 

حداقل دستمزد و غریه اکیدا سوی همگرایی با سایر حرکت ها قرار میگریند. 



***

روز کارگر را امســال با امید به دســت یابــی به فضایی دموکراتیک که زمینه رشــد 
وتعایل مردم اســت آغاز میکنیم. که دموکراســی را در راستای وسیع یک گسرتده 
فرهنگــی روادار در بطــن فضایــی حاکــی از عدالــت اجتماعی نســبی ودولتی 
اجتماعی ودموکراتیک ترجمه میکنیم. این دموکراسی اهدایی نریویی خارج از 
مبارزات مردم نخواهد بود واز بطن شــوراهای کار بریون میاید که هدف ما است. 
امروز اما که ، تا رسیدن به چنان تصویری واقعی وظیفه داریم تا علیه موانع استقرار 
دموکراســی مبارزه میکنیم ودراین راه چشــم امید به اعتای جنبشــی اجتماعی 
داریم که حاصل کار جنبش های بطنی کنونی وهم گرایی انها در لحظه ایست که 
نظام بربریت به تنگ نفس افتاده اســت. که مبارزه ما اگر بخشی از تاش جهانی 
اردوی کار بنی المللی علیه مناسبات سرمایه داری است ، اما که نخست وهمزمان 
از کانال جنبشی عظیم ومبارزه ای مستمر علیه تصاویر گوناگون ارتجاع مذهبی ، 
ناسیونالیســتی ، فرقه گرایی وقوم گرایی وقوم ســتیزی در خود مرده میگذرد. که 
دراین مســری ما از گذرگاه های بس خطرناک عبــور میکنیم وچنانچه اتکا ما تنها 
به توانایی اردوی کار و زحمت باشــد ، بی تردید جنبش انقابی ما حاصل دســت 

آوردهای بس مرتقی خواهد بود. 

عیدتان مبارک






















