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به مناسبت روز جهانی کارگر
«روز کارگر»! آنچه هست و آنچه باید باشد!
اول ماه مه و کارگران بخش آموزش

به مناسبت روز جهانی کارگر
کارگران ضد رسمایه داری  /اول ماه مه 2022

طبــق گـزارش ســازمان "آکســفام" ،در ســال  ،2021مجمــوع ثــروت  10میلیــاردر جهــان از  700میلیــارد دالر
بــه  1500میلیــارد دالر یعنــی بیــش از  2برابــر افزایــش یافتــه اســت .در همیــن مــدت  160میلیــون نفــر بــه
زیــر خــط فقــر اضافــه شــده انــد 97 .میلیــون نفــر درآمــدی کمــر از  2دالر داشــته انــد و ایــن درآمــد ناچیــز
بــه مــرگ  21هـزار نفــر انجامیــده اســت .آثــار و عــوارض اجتامعــی ایــن آمارهــا کامــا محســوس و تــکان
دهنــده اســت .کــدام روز اســت کــه قیافــه غمبــار هـزاران کــودک گرســنه را از صفحــه تلویزیــون و موبایلها
مشــاهده نکنیــم .ســیل میلیونــی مهاجریــن بــه دنبــال کار و فـراری از جنــگ را بــه چشــم نبینیــم کــه بــدون
داشــن ابتدائــی تریــن مایحتــاج معیشــتی ،بــدون دسرتســی بــه مدرســه و آمــوزش و دارو و درمــان ،اســیر
عظیم¬تریــن تحقیرهــا ،توهیــن هــا و گرســنگی هــا هســتند .کدامیــن روز را بــه خاطــر مــی آوریــم کــه
صدهــا کارگــر در جنــگ میــان ایــن و آن دولــت جنــگ افــروز رسمایــه ،در خــون خویــش نغلتیــده باشــند.
هــم اینــک در اوکرایــن میلیونهــا کارگــر در میــان شــعله هــای جنــگ مــی ســوزند .فاشیســم دینــی امــروز
در شــکل صدهــا شــبکه جنایتــکار بــه ویــژه ماملــک خاورمیانــه و شــال افریقــا را جوالنــگاه توحــش خــود
ســاخته اســت .کشــتار ادامــه دار کارگـران فلســطین توســط دولــت دینــی نژادپرســت ارسائیــل را همچنــان
بطــور روزمــره نظــاره مــی کنیــم .وجــود میلیاردهــا کارگــر گرســنه ،فاقــد آب آشــامیدنی ســامل ،فاقــد حداقــل
بهداشــت و درمــان و رسپنــاه ،غــرق در اعتیــاد و مجبــور بــه تــن فروشــی ب ـرای ارت ـزاق روزانــه ،وجــود
صدهــا میلیــون کــودک کار آمــاج وحشــیانه تریــن شــکل اســتثامر ،شــکل روتیــن زندگــی در جهــان امــروز
اســت.
جهــان موجــود ،جهــان رسمایــه اســت و دنیــای واقعــی رسمایــه عیــن همیــن هیوالیــی اســت کــه تصویــر
شــد .اگــر بنــد بنــد وجــود دنیــای حــارض را گرســنگی ،جنــگ ،آلودگــی و تخریــب محیــط زیســت ،فاشیســم
دینــی و ناسیونالیســتی و اینگونــه فجایــع مــی ســازند یــک دلیــل بیشــر برایــش نیســت .صاحبــان رسمایــه
و دولتهــای رسمایــه داری هســتند کــه در پاســخ بــه نیازهــای ارزش افزائــی رسمایــه ،ایــن وضــع را پدیــد
مــی آورنــد .ریشــه گرســنگی هــا در وجــود رابطــه خریــد و فــروش نیــروی کار و تشــدید هولنــاک اســتثامر
کارگــران توســط رسمایــه اســت .بیــاری هــای مهلــک ناشــی از بــی بهداشــتی را رسمایــه مــی زایــد.

ویرانســازی طبیعــت و تخریــب محیــط زیســت ،از ســوداندوزی رسمایــه نشــأت مــی گیــرد .داعــش و
القاعــده و طالبــان و همــه مافیاهــای جنایتگــر ،محصــول مســتقیم گرســنگی ،بــی دانشــی و مذهــب
پــروری رسمایــه انــد .بیــکاری ،آوارگــی و بــی مســکنی حاصــل موجودیــت رسمایــه داری اســت .یــک ســؤال
بســیار اساســی و حیاتــی در اینجــا مطــرح مــی شــود .اگــر متامــی ایــن برشســتیزیها ،از عمــق هســتی
رسمایــه پمپــاژ مــی شــود ،پــس چـرا کارگـران دنیــا همــه کار مــی کننــد و تنهــا کاری کــه انجــام منــی دهنــد
جنــگ واقعــی علیــه رسمایــه و بـرای نابــودی رسمایــه داری اســت؟! پاســخ ســؤال اگــر نــه خیلــی ســاده امــا
هیــچ رمزآمیــز هــم نیســت.
ذات وجــود رسمایــه وارونــه منائــی کل واقعیتهــای اجتامعــی آفریــده خــود اســت .نیــروی کار کارگــر را مــی
خــرد امــا القــاء مــی کنــد کــه کل کار او را خریــده اســت و بهایــش را هــم پرداختــه اســت!! عظیــم تریــن
بخــش کار کارگــر را اضافــه ارزش و ســود خــود مــی ســازد امــا منشــأ ایــن ســود و اضافــه ارزش و کل وجــود
خــود را کــه فقــط کار پرداخــت نشــده کارگــر اســت انــکار مــی کنــد!! رشوط ارزش افزائــی و ســودآفرینی
هــر چــه بیشــر خــود را مصالــح زندگــی عمــوم مــی خوانــد!! دولــت خــود را نهــاد نظــم زندگــی همــگان
مــی نامــد!! قانــون و حقــوق و مدنیــت و مناســبات پاســدار بقــای خــود را شــیرازه آرامــش و امنیــت
شــهروندان نــام مــی نهــد!! رسمایــه همــه چیــز را تحریــف شــده در ذهــن ،فکــر ،شــعور و شــناخت انســان
هــا جــا مــی انــدازد و زیــر ســایه ایــن وارونــه ســازی هــا ،ماهیــت برشســتیز خــود را پنهــان مــی گردانــد.
رسمایــه ،صاحبــان خــود را بــر رس ســهم اضافــه ارزش هــا و تقســیم ســودها بــه رقابــت و جــدال بــا
هــم وا مــی دارد .عــده ای را حاکــم و عــده ای را بــه موقعیــت اپوزیســیون مــی رانــد .اپوزیســیون هــا
لبــاس مختلــف مــی پوشــند ،راســت ،چــپ ،میانــه ،محافظــه کار ،سوســیال دموک ـرات ،لی ـرال ،فاشیســت،
نازیســت ،اصــاح طلــب ،اصولگـرا و هــر چیــز دیگــر تــن مــی کننــد .بخشــهائی حتــی ادعــای کمونیســت
بــودن مــی کننــد!! همــه ایــن هــا بــه رساغ کارگـران مــی آینــد .کل مناقشــات خــود بــا رقبــا بــر رس ســهم
ســود هــا و قــدرت هــا را رهائــی تــوده کارگــر از ورطــه اســتثامر و نابرابــری و بــی حقوقــی القــاء مــی
کننــد!! آنــان از ایــن طریــق جمعیــت عظیــم بــردگان مــزدی ناراضــی عاصــی را فریــب مــی دهنــد و قشــون
تســویه حســاب خــود بــا حریفــان مــی ســازند.
رسمایــه در مواجهــه بــا خشــم و پیــکار تــوده هــای کارگــر از ســناریوی دروغیــن «حــق اعتصــاب و تشــکل»،
توســل بــه قانــون و مجلــس و حــق ســاخنت اتحادیــه و ســندیکا و حــزب و ماننــد ایــن هــا هــم در صــورت
لــزوم بهــره مــی گیــرد .کار ســندیکاها ســوای کفــن و کفــن جنبــش مــا در نظــم ارزش افزائــی و حاکمیــت
رسمایــه هیــچ چیــز دیگــر نیســت .پشــت رس احـزاب و دارو دســته هــای قانــون مــدار یــا رسنگونــی طلــب،
صــف کشــیده ایــم و کار اینهــا رصفـاً پــا نهــادن بــر روی شــانه هــای قــدرت مــا و اســتقرار شــکل معینــی
از ســازماندهی رابطــه خریــد و فــروش نیــروی کار بــوده اســت.
رسمایــه بــه کمــک متامــی ایــن شــگردها و ترفنــد هــا اســت کــه طبقــه مــا را بــه وضعیــت فاجعــه بــار

موجــود انداختــه اســت .وضعیتــی کــه در آن محصــول مســتقیم کار و اســتثامر خویــش را کــه از چنــگ مــا
خــارج و رسمایــه شــده اســت حــق مســلم ایــن مفتخــوران مــی دانیــم .ریشــه گرســنگی و فقــر و مــرگ و
میــر ناشــی از فالکــت خــود را در وجــود رسمایــه ،منــی بینیــم!! اینکــه فقــط یکصــدم جمعیــت رسمایــه دار
دنیــا از حاصــل اســتثامر طبقــه مــا رسمایــه ای بــه حجــم چنــد ده برابــر کل دار و نــدار  5میلیــارد نفــوس
همزنجیــر مــا در دســتان خــود متمرکــز منــوده انــد برایــان امــری عــادی و متعــارف و شــاید هــم محــق
جلــوه مــی کنــد!! ســیر صعــودی میـزان رسمایــه هــا در یــک ســوی و گســرش فقــر و ســیه روزی خــود در
ســوی دیگــر را پدیــده ای قابــل تحمــل احســاس مــی کنیــم!! دولــت رسمایــه را نهــاد حافــظ منافــع عمــوم
بــه حســاب مــی آوریــم!! بــه قانــون و ق ـرار و نظــم و نهادهــای حقوقــی رسمایــه دخیــل مــی بندیــم!! و
رسانجــام پــاره ای اعرتاضــات ،مبــارزات ،خیــزش هــا و در نهایــت رسنگونــی طلبــی هــای توخالــی رایــج را
کــه هیــچ تأثیــر تعییــن کننــده ای حتــی بــر کاهــش فشــار اســتثامر و ســتم هــای رسمایــه داری ندارنــد ،راه
ف ـرار از ایــن جهنــم بــه حســاب مــی آوریــم .مــا رسارس قــرن بیســتم تــا امــروز از میــدان واقعــی مبــارزه
ضــد رسمایــه داری دور شــده ایــم .ب ـرای افزایــش دســتمزد ،بهبــود معیشــت ،آزادی هــای سیاســی ،رفــاه
اجتامعــی ،رفــع نابرابــری هــای جنســی و قومــی ،بهبــود محیــط زیســت ،صلــح و نــوع اینهــا مبــارزه کــرده
ایــم امــا ایــن مبــارزات عمـاً و در واقــع در چارچــوب پذیــرش مانــدگاری رسمایــه ،اصــاح رسمایــه داری و
تعدیــل جنایــات ایــن نظــام چــرخ خــورده اســت .اینهــا نتایــج شــومی اســت کــه جدایــی مــا از ریــل واقعــی
جنــگ ضــد رسمایــه داری بــه بــارآورده اســت.
توضیــح واضحــات اســت کــه بایــد ب ـرای افزایــش بهــای نیــروی کار ،بهبــود معیشــت ،رفــاه اجتامعــی،
آزادی هــای سیاســی ،رفــع تبعیضــات جنســی ،بهــر شــدن محیــط زیســت ،محــو کار کــودکان و انبــوه
مســائل دیگــر پیــکار کــرد .ایــن را هــر کارگــری بــه طــور مــادرزاد مــی دانــد و تــا هــر کجــا کــه بتوانــد
انجــام مــی دهــد .کل بحــث بــر رس ایــن اســت کــه هــر گام مبــارزه مــا در هــر کــدام ایــن حــوزه هــا
بایــد مظهــر متــام عیــار جنــگ مــا علیــه اســاس موجودیــت رسمایــه داری باشــد .مبــارزه ب ـرای افزایــش
دســتمزد مطلقـاً معنایــش ایــن نیســت کــه خواســتار توافــق کارفرمایــان بــا چنــد تومــان مــزد بیشــر خــود
گردیــم!! معنــای ضــد رسمایــه داری و درســت مبــارزه آن اســت کــه بیــان کل تولیــد و کار ســاالنه خــود
را پیــش چشــم رسمایــه داران و دولــت هایشــان قـرار دهیــم و بــه آنهــا اعــام داریــم کــه ضــد هــر میـزان
رسمایــه شــدن محصــول کار و تولیــد خــود هســتیم و بـرای گرفــن کل آن مــی جنگیــم و بــه انــدازه تــوان
و قــدرت خویــش از شــا مــی گیریــم .کل ایــن محصــول بایــد رصف بهرتیــن شــکل نگهــداری از ســاملندان،
معلــوالن ،بازنشســتگان و ازکارافتــادگان شــود .آب ،بــرق ،گاز ،خــورد و خــوراک و پوشــاک ،مســکن ،تلفــن،
اینرتنــت ،دکــر ،دارو ،بیامرســتان ،مهــد کــودک ،مدرســه و دانشــگاه ،همــه و همــه بایــد بــه طــور کامــل از
ســیطره خریــد و فــروش خــارج گــردد .در اعـراض بــه پدیــده بیــکاری ،بــه جــای درخواســت بیمــه بیــکاری
محقرانــه ،حــرف مــا ایــن اســت کــه بایــد در همــه زمینــه هــای خــوراک و پوشــاک و مســکن و تفریــح و

کل احتیاجــات زندگــی بــه بهرتیــن وجــه و در باالتریــن ســطح رفاهــی تأمیــن و تضمیــن باشــیم .در پیــکار
علیــه تبعیضــات جنســی ســخن مــا ایــن اســت کــه رایــگان بــودن کار خانگــی و تاثیــر بــارزش بــر نــرخ
اضافــه ارزش هــا و ســودها ،ســاز و کار مهــم تحمیــل ایــن تبعیضــات اســت .کار خانگــی بایــد محــو شــود.
در پروســه ایــن امحــاء ،هرســاعت کار اف ـراد در خانــه ،از بــارداری و زایــان و پــرورش کــودکان گرفتــه
تــا آشــپزی و نظافــت و نگهــداری از بیــاران ،ســاعتی از زمــان اشــتغال محســوب شــود و میانگیــن ســهم
هــر انســان از محصــول اجتامعــی بــه آن تعلــق گیــرد .هرشــکل نابرابــری میــان زن و مــرد در هــر عرصــه
زندگــی شــخصی و اجتامعــی ،چنــد همــری محــو و ازدواج افـراد زیــر  18ســال ممنــوع گــردد .در عرصــه
مبــارزه بـرای آزادی هــای سیاســی ،بــه دنبــال صــدور جــواز از نظــام رسمایــه بـرای آزادی تشــکل و بیــان و
تظاهـرات و اعتصــاب نیســتیم .بــا صــدای رســا فریــاد مــی زنیــم کــه هــر نــوع دخالــت هــر نهــاد دولتــی
در حــوزه زندگــی خصوصــی و مبــارزات اجتامعــی خــود را بــا قــدرت ســد مــی ســازیم .در رابطــه بــا مبــارزه
علیــه آلودگــی محیــط زیســت بــه عوامفریبــی هــای دســتگاههای قــدرت رسمایــه آوی ـزان منــی شــویم.
مبــارزه بــا هــر نــوع آلودگــی زیســت¬محیطی را از طریــق پیــکار علیــه اســاس تولیــد بـرای ســود ،تعطیــل
فعالیت¬هــای اقتصــادی مخــرب و آالینــده محیــط زیســت ،منــع هرنــوع رسمایــه شــدن منابــع طبیعــی
ماننــد جنــگل ،آب و زمیــن ،دنبــال مــی کنیــم .در جنــگ علیــه دولــت رسمایــه ،دســت رد بــر رژیــم ســتیزی
بــدون محتــوای ضــد رسمایــه داری مــی زنیــم.
بــا گفــن ایــن حــرف هــا مســلامً صــدای اع ـراض متامــی رفرمیســت هــا از چــپ تــا راســت در خواهــد
آمــد .همــه بــا هــم فریــاد رس خواهنــد داد کــه اینهــا خیالبافــی اســت .از آنــان مــی پرســیم کــه مگــر
وقتــی شــا غــرق در مــرداب رفرمیســم خواســت افزایــش چنــد درصــدی دســتمزد را بــه کارگـران توصیــه
مــی کنیــد و زمانــی کــه تــوده کارگــر متوهــم بــه رفرمیســم ایــن مطالبــه را پیــش مــی کشــند ،صاحبــان
رسمایــه رساســیمه بــه دســت و پــای کارگـران مــی افتنــد و آمادگــی فــوری بــدون قیــد و رشط خــود را بـرای
پرداخــت ایــن رقــم اعــام مــی کننــد؟! پــس در هــر حــال بایــد جنگیــد .امــا فــرق ایــن دو جنــگ ایــن اســت
کــه در یکــی ،جنــگ کننــدگان لحظــه بــه لحظــه خــود را نیرومندتــر و ســازمان یافتــه تــر مــی ســازند ،در
دیگــری فقــط طــوق بردگــی مــزدی بــر دســت و پــای خــود را محکــم مــی مناینــد .تفــاوت ایــن دو جنــگ
آن اســت کــه یکــی حتــی زمانــی کــه زمیــن و زمــان را از هــای و هــوی «رسنگونــی و بــر انــدازی» پــر مــی
کنــد بــاز هــم رفرمیســم خالــص و عریــان و رسمایــه مــدار اســت و دیگــری ضــد رسمایــه داری و دارای
بنامیــه لغــو کار مــزدی اســت.
مــا بــه جنبشــی نیــاز داریــم کــه بــا افــق لغــو کار مــزدی ،در تــدارک محــو رسمایــه داری ،بـرای تحمیــل تــا
رسحــد ممکــن انتظــارات جــاری تــوده هــای کارگــر بــر بــورژوازی مبــارزه منایــد .تــوده هــای وســیع طبقــه
مــا ب ـرای پیشــرد هــر گام مبــارزه طبقاتــی خــود علیــه رسمایــه نیازمنــد ســازمانیابی آگاه رسارسی خــود
هســتند .ایــن تشــکل قطعـاً منــی توانــد ســندیکا و اتحادیــه و حــزب باشــد .تشــکل مــورد بحــث بایــد تجلــی

آگاه جمعیــت هــر چــه کثیرتــر آحــاد کارگـران ،ظــرف دخالتگــری آگاهانــه مســتقیم و خــاق و نافــذ همــه
ایــن آحــاد و کانــون آمــوزش و رشــد و ارتقــاء مســتمر آگاهــی و اثرگــذاری کل ایــن تــوده هــا باشــد .ایــن
تشــکل فقــط و فقــط شــوراهای ضــد رسمایــه داری اســت .ایــن تنهــا راه اســت و مابقــی راههــا همگــی
یکراســت بــه گورســتان اســت.
بــه اول مــاه مــه بپردازیــم .آنچــه ایــن ســال هــا زیــر نــام روز کارگــر در متامــی دنیــا برگ ـزار مــی شــود.
منایــش بســیار مضحــک ،کاریکاتــوری و کام ـاً چنــدش بــاری اســت کــه رفرمیســم راســت و چــپ بــر
جنبــش کارگــری تحمیــل منــوده و هیــچ نشــانی از مراســم واقعــی روز کارگــر نــدارد .تــوده کارگرانــی کــه در
ســال  1886میــادی در ایالــت شــیکاگو و برخــی شــهرهای امریــکا بــه خیابــان هــا ریختنــد ،علیــه رسمایــه
شــوریدند ،ســاح اعـراض خــود را بــه ســوی ســینه رسمایــه داری نشــانه رفتنــد .آنچــه اینــک مــی بینیــم نــه
فقــط هیــچ نشــانی از جــدال ضــد رسمایــه بــر چهــره نــدارد کــه از بیــخ و بــن رسمایــه پســند و رسمایــه
مــدار اســت .اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق نیروهائــی کــه فراخــوان دهنــده ایــن ســناریو هســتند هــان دار
و دســته هائــی مــی باشــند کــه عصــای دســت بــورژوازی ب ـرای کفــن و دفــن جنبــش ضــد رسمایــه داری
طبقــه کارگــر بــوده و هســتند .سوســیال دموکراســی ،اتحادیــه هــای بــزرگ و کوچــک کارگــری دنیــا ،دکــه
هــای حزبــی و محافــل در حــال انقــراض اردوگاه شــوروی ســابق ،همــه و همــه در تحمیــل وضعیــت
فاجعــه بــار موجــود بــر جنبــش کارگــری جهانــی نقــش داشــته انــد .مضحکــه آفرینــی آنهــا زیــر نــام مراســم
روز کارگــر نیــز حلقــه ای از زنجیــره هــان نقــش بــازی هــا اســت .ایــن ســناریو بایــد پایــان یابــد و جــای
خــود را بــه اول مــاه مــه رسمایــه ســتیز بســپارد .روز کارگــر بایــد منایــش قــدرت جنبــش شــورائی ضــد کار
مــزدی در رسارس جهــان شــود .در هــر کجــا کــه هســتیم ،در هــر کارخانــه و کارگاه ،مدرســه و بیامرســتان،
خطــوط حمــل و نقــل ،مزرعــه ،معــدن ،فروشــگاه و دانشــگاه ،شــوراهای ضــد رسمایــه داری خــود را بــر
پــای داریــم .از درون شــوراها مبــارزه بـرای مطالبــات جــاری خویــش را بــا جنــگ رسارسی طبقاتــی علیــه
بردگــی مــزدی یکپارچــه و یگانــه ســازیم.

«روز کارگر»! آنچه هست و آنچه باید باشد!
فعالین جنبش لغو کار مزدی  /اول ماه مه 2022

مراســم موســوم بــه «روز کارگــر» از دیربــاز تــا امــروز بــه ویــژه در طــول دهــه هــای اخیــر ،تصویــر متضــاد
صــف آرائــی هــا و ســنگربندیهائی بــوده اســت کــه مــی توانــد و بایــد خصلــت منــای واقعــی ایــن روز
و ایــن نــام باشــد .روز کارگــر در زمیــن زندگــی و مبــارزه طبقاتــی ،کلیــد واژه ای ب ـرای منایــش آمادگــی،
همبســتگی ،ســازمان یافتگــی ،اســتواری ،آگاهــی ،عــزم جــزم و اراده راســخ طبقــه کارگــر جهانــی در مقابــل
رسمایــه داری و بازخوانــی مانیفســت جنبــش کارگــری بـرای نابــودی عاجــل ایــن نظام اســت .ســخن از «روز
کارگــر» بــا هــر روایــت و تعبیــر دیگــر ،نــه فقــط روز کارگــر نخواهــد بــود کــه منایــش پیــروزی بــورژوازی
در تــرف ایــن مراســم و خــارج ســاخنت آن از دســت تــوده هــای کارگــر اســت .حادثــه ســیاهی کــه دهــه
هــا اســت اتفــاق افتــاده اســت و آنچــه اینــک زیــر ایــن بیــرق مــی بینیــم کمیــک – تراژیــک آزار دهنــده
ای از رقــص کوکــی محافــل چــپ منــا یــا عــده ای کارگــر در روال مناســک پــردازی هــای بــورژوازی اســت.
روز کارگــر یعنــی اینکــه کارگــران جهــان ســطح موجــود اســتخوان بنــدی شــورائی ضــد رسمایــه داری
خــود را بــه منایــش نهنــد ،اگــر فاقــد ایــن ســازمان یافتگــی بــا ایــن جهتگیــری هســتند ،نقــد ریشــه ای
خــود برآرایــش قــوای روز را بــا هــم در میــان گذارنــد ،کالبدشــکافی رادیــکال آنچــه آنــان را در راهربدهــای
انحطــاط زای انحــال آمیــز مســخ کــرده اســت ،تــار و پــود چــاره گــری انرتناسیونالیســتی ســازند .اسـراتژی
خــروج آگاهانــه ،نقشــه منــد و عملــی خــود از آن وضعیــت را شــیرازه تصمیــم گیــری هــای رسارسی کننــد.
روز کارگــر اگــر فاقــد ایــن شــاخص هــا اســت ســوای مضحکــه فریــب و ســناریوی تولیــد توهــم چــه معنــا
و موضوعیــت دیگــری دارد؟؟!! تشــکیل اجتــاع بــا فراخــوان ایــن حــزب ،آن اتحادیــه ،یــک ســندیکا،
مطالبــه تــرع آمیــز و زبونانــه چنــد ریــال مــزد افــزون تــر یــا معــاش بهــر از رسمایــه داران و دولــت هــا،
عزیمــت از همیشــه کارگــر مانــدن ،جاودانگــی کار مــزدی ،ارجــاع رسنوشــت طبقــه خویــش و برشیــت بــه
افــت و خیــز پویــه ارزش افزائــی رسمایــه ،قفــل کــردن معیشــت ،ســامتی ،رفــاه ،حقــوق اولیــه انســانی و
همــه چیــز خــود ،بــه منشــورها و مبانــی مانــدگاری رسمایــه داری ،رس دادن چنــد شــعار ضــد رژیمــی یــا
تکبیر«سوسیالیســم ،سوسیالیســم»!! چــه ربطــی بــه روز کارگــردارد؟!! چنیــن فرایــض مســموم ،مخــدر و
خــاری زا چـرا بایــد مهــر کارگــر بــر خــود گیــرد؟!!

جنبــش کارگــری جهانــی نیازمنــد رمــی جمــره ،ســعی صفــا و مــروه ،آویخــن بــه دیــوار ندبــه ،یــا انجــام
عشــاء ربانــی نیســت ،بــه برگ ـزاری مناســک ایدئولوژیــک و نیایــش هــای مکتبــی احتیــاج نــدارد .پــای
بنــد تقــدس آئیــن هــا و تکریــم ســنت هــا نیســت ،منــاد هســتی ،میدانــداری ،بقــای بالنــده ایــن جنبــش
دســتاوردهای پیــکارش در پهنــه خــارج ســازی حاصــل کار و تولیــد از چنــگ رسمایــه ،از کارانداخــن نظــم
اقتصــادی ،سیاســی ،حقوقــی ،مدنــی ،فرهنگــی ،اجتامعــی رسمایــه داری ،ســازمانیابی رسارسی قــدرت کارزار
طبقاتــی علیــه بردگــی مــزدی ،اعــال ایــن قــدرت علیــه رسمایــه در کلیــه عرصــه هــای زندگــی اجتامعــی
و چگونگــی آرایــش قــوای روز در ایــن جنــگ هــا و آوردگاههــا اســت .روز اول مــاه مــه روز گــزارش
دســتاوردها در ایــن مصــاف هــا اســت .روز دیــدار شــوراها و ســتادهای بیــن املللــی جنبــش شــورائی
رسارسی ضــد بردگــی مــزدی کارگ ـران دنیــا اســت.
نیــاز بــه روضــه خوانــی در بــاره کارگـران شــیکاگو ،دلیــل خیــزش یــا پیــام آنــان بــه همزنجیـران در دنیــا و
در تاریــخ نیســت ،ســخن از وضــع حــارض جنبــش کارگــری و دســتور کار روز آن ب ـرای پیگیــری و پیشــرد
کارزار طبقاتــی ضــد رسمایــه داری اســت .ب ـرای اینکــه روز اول مــاه مــه روز کارگــر شــود ،بایــد جنبــش
کارگــری جهانــی خــود را از گنــدزار تباهیهــای انحــال جویانــه قــرن بیســتمی خــارج گردانــد .کارگـران همــه
جوامــع بایــد جــدال روز خویــش ب ـرای بهبــود معیشــت ،آزادی هــای سیاســی ،حقــوق پایــه ای انســانی،
چالــش تبعیضــات جنایتکارانــه جنســیتی ،آلودگــی هــای زیســت محیطــی ،کــودک آزاری ،زن ســتیزی ،جنــگ
و جنــگ افــروزی ،نســل کشــی و… را بــا پیــکار مســتقیم شــورائی علیــه شــیوه تولیــد و مناســبات اجتامعــی
پاســدار ایــن فاجعــه هــا جایگزیــن کننــد .روز کارگــر بــدون ایــن رســتاخیز ،بــدون ایــن جایگزیــن ســازی
رادیــکال هیــچ گاه روز کارگــر نخواهــد شــد ،امــا از همیــن امــروز ،از اول مــاه مــه همیــن امســال مــی تواند
نقطــه آغــاز پیــکار بـرای تاخــن بــه ســوی حصــول ایــن هــدف گــردد .گام نخســت ایــن راه قبــول دو نکتــه
اساســی اســت .اول ایــن کــه خیــز عاجــل جنبــش کارگــری بـرای ی خــروج رادیــکال از گنــدزار راهربدهــای
فاجعــه آفریــن تــا کنونــی ،یگانــه راه رهانــی انســان از رش طغیانهــای انفجارآمیــز تضادهــای رسشــتی رسمایه
داری اســت .دوم آنکــه ایــن بــرون رفــت نــه فقــط هیــچ آلیــاژی از اتوپــی بافــی و رؤیاپــردازی نــدارد ،کــه
واقعــی تریــن و شــدنی تریــن اس ـراتژی پیــش پــای طبقــه کارگــر و برشیــت عــر اســت .دشــواری راه
مفــروض اســت ،امــا قفــل کــردن فـرار از دشــواریها بــه چــرخ خــوردن در برهــوت هــا نــه فقــط راه تقلیــل
ســختی هــا نیســت کــه فقــط فرســودن ،کاهیــدن ،مببــاران قــدرت خــود و الجــرم فروماندگــی مانــدگار در
باتــاق ســیه روزی هــا و تباهــی هــا اســت .بایــد دســت بــه کار شــد.
قــدرت اختاپوســی رسمایــه را بایــد بــا قــدرت ســازمان یافتــه شــورائی ضــد بردگــی مــزدی بــه مصــاف
کشــید .بایــد بــا ایــن قــدرت در کلیــه عرصــه هــای زندگــی اجتامعــی وارد میــدان کارزار شــد .عزیمــت از
کارگــر مانــدن ،همیشــه مزدبگیــر بــودن ،قفــل زدن زندگــی بــه افزایــش مــزد و خواســت بهبــود معــاش از
رسمایــه داران یــا دولــت رسمایــه ،انتظــار آزادی ،حقــوق انســانی ،رفــع تبعیضــات جنســیتی یــا آلودگــی

هــای زیســت محیطــی از نظــام بردگــی مــزدی را بایــد ب ـرای همیشــه بــر ســینه دیــوار کوبیــد ،بــه جــای
مطالبــه مــزد افــزون تــر و معیشــت بهــر ،مانیفســت تســلط بــر رسنوشــت کار ،تولیــد و زندگــی را بــا
قــدرت متشــکل شــورائی ضــد کار مــزدی بــر رس رسمایــه داران و دولــت هــا کوبیــم ،بــه جــای تــرع بـرای
آزادی ،حقــوق اولیــه انســانی ،کاهــش تبعیضــات ،مبــب قــدرت ســازمان یافتــه شــورائی ضــد رسمایــه داری
را بــر بنــد ،بنــد نظــم سیاســی ،مدنــی ،حقوقــی و اجتامعــی رسمایــه داری فــرو باریــم .ایــن کار را بایــد
در متامــی کشــورها ،در همــه میــدان هــا در کلیــه قــاره هــا و اقلیــم هــای جهــان موجــود شــیرازه کار و
زندگــی روز خویــش ســازیم.
اول مــاه مــه را روز همبســتگی و منایــش قــدرت ایــن جنبــش در رسارس جهــان ســازیم .ایــن همبســتگی،
همصدائــی و همپیونــدی انرتناسیونالیســتی را در کارزاری متحــد و مشــرک ب ـرای تحمیــل خواســت هــای
واحــد بــر نظــام بردگــی مــزدی ،در رسارس جهــان ،در همــه کشــورها ،بــه منایــش در آوریــم .ســخن از تغییــر
ریــل ریشــه ای جنبــش کارگــری و اول مــاه مــه همگــن بــا آن اســت .روز کارگــر متناســب و همســاز بــا ایــن
تغییــر ریــل ،روز یــا روزهــای عــروج کارگ ـران دنیــا در کمپینــی ســاالنه ،رسارسی ،انرتناسیونالیســتی ،ب ـرای
تحقــق مطالبــات واحــد عاجــل ،در نقطــه ،نقطــه جهــان موجــود اســت .برهــه زمانــی معینــی را ب ـرای
ایــن کمپیــن انرتناسیونالیســتی کارگــری و ضــد رسمایــه داری تعییــن کنیــم ،پیشــنهاد کنکــرت مــا آن اســت
کــه در نخســتین ســال ،خــارج ســازی کامــل خــورد و خــوراک ،پوشــاک ،مســکن ،وســائل خانــه ،آمــوزش،
بهداشــت ،دارو ،درمــان ،مراقبتهــای پزشــکی ،نگهــداری معلــوالن و ســاملندان ،از هــر نــوع داد و ســتد مالــی
یــا چرخــه خریــد و فــروش را لیســت خواســت هــای واحــد کل کارگـران دنیــا در کل کشــورها ســازیم .کل
ایــن مایحتــاج بایــد بــه طــور رایــگان در اختیــار همــه انســانها قـرار گیــرد.
کمپیــن انرتناسیونالیســتی امســال را بــر روی تحقــق کامــل ایــن مطالبــات متمرکــز کنیــم .اعــام منائیــم
کــه در روز یــا روزهــای برگـزاری کمپیــن ،چــرخ تولیــد و کار را در رسارس جهــان از چرخــش بــاز خواهیــم
داشــت ،نظــم رسمایــه را در همــه اشــکالش مختــل خواهیــم ســاخت ،قــدرت متحــد طبقاتــی خــود را بــه
صــف خواهیــم کــرد و ایــن قــدرت را همزمــان در رسارس جهــان علیــه رسمایــه اعــال خواهیــم منــود .بیائیــد
روز کارگــر را روزی ایــن چنیــن کنیــم ،درفــش اول مــاه مــه را بــا لیســت ایــن خواســت هــا بــه اهتـزاز در
آوریــم .بــر بیــرق ایــن روز بنویســیم کــه کمپیــن و خواســت هــای مــا آژیــر رشوع جنــگ طبقــه مــا بـرای
نابــودی کامــل رسمایــه داری اســت .فریــاد زنیــم کــه در کنــار ایــن بیــرق مــی جنگیــم .بیرقــی کــه گــواه
عــزم راســخ انرتناسیونالیســتی کارگـران دنیــا بـرای رهائــی فرجامیــن برشیــت اســت.
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بــا توجــه بــه صحبتهــای روی دررو بــا دوســتان ،یادداشــت هــای کوتــاه ،مصاحبــه هایــی مبنــی بــر
اوجگیــری مبــارزات کارگــری در ایـران و بــی عملــی کارگـران اروپــا ،اشــاره ای مختــر بــه رشائــط
حــارض را الزم مــی بینــم .شــکی نیســت کــه جنبــش کارگــری ای ـران در ســال هــای اخیــر گســرش
یافتــه اســت .در ایــن ســال هــا اعتصابــات واعرتاضــات کارگــری از مــرز چهــار هـزار هــم عبــور کرد.
بارهــا دریــک روز شــاهد دههــا اعتصــاب واعـراض بــوده ایــم .انچــه مهــم و مــورد پرســش اســت
آنســت کــه چـرا ایــن جنبــش بامتــام گســردگی اش نتوانســته اســت خواســتها و مطالباتــش را حتــی
در محــدوده افزایــش دســتمزد بــه رژیــم اســامی رسمایــه تحمیــل کنــد؟ چـرا بــا متــام کارهایــی کــه
کــرده ایــم در پلــه اول ایســتاده ایــم؟ کارگـران ضــد رسمایــه داری و فعــاالن جنبــش لغــو کارمــزدی
در مقــاالت بســیار ایــن موضــوع را کاویــده انــد .مــا کارگ ـران بــه ک ـرات تجمــع وبســت نشــینی
کــرده ایــم .بــا بازکــردن ســفره خالــی کودکامنــان در مقابــل بنگاههــای مالــک تریلیــون هــا تومــان
حاصــل کارخویــش یــا کاخهــای حاکمیــت رسمایــه از رژیــم حاکــم طلــب ترحــم منــوده ایــم .در ایــن
مبــارزات بــه عنــوان کارگـران فــان رشکــت ،فــان رسمایــه دار درمحوطــه محــدود محــل کار صــدای
اعـراض بــه آســان رســانده ایــم.
امــا مــا هیــچ گاه بــه نــام طبقــه کارگــر ،علیــه اســاس اســتثامر خــود توســط رسمایــه  ،علیــه تســلط
طبقــه رسمایــه دار و دولتــش بــر کل حاصــل کار ،تولیــد و زندگــی خــود کالمــی بــر زبــان نیــاورده
ایــم ،مبــا رزات خــود را بــه متنــا از رسمایــه داران ب ـرای چنــد ریــال مــزد افزونــر محــدود ســاخته
ایــم .همیشــه کارگــر مانــدن و همیشــه بـرای رسمایــه داران کار کــردن و رسمایــه آفریــدن را شــالوده
زندگــی و شــعور خــود منــوده ایــم .اگــر اهــل فکــر باشــیم در مــی یابیــم کــه ســؤال اساســی ایــن
نیســت کــه چ ـرا ایــن مبــارزات دســتاوردی نداشــته اســت ،ســؤال واقعــی آنســت کــه چ ـرا بایــد
کمرتیــن دســتاوردی داشــته باشــد؟! .وقتــی کــه کل داد و قــال ،اعـراض و جنــگ مــا بــر رس داشــن

لقمــه ای نــان بــا هــدف داشــن جــان ،بـرای تولیــد کــوه آســای رسمایــه طبقــه رسمایــه دار اســت،
وقتــی مــا بــا هــر نفــس کشــیدن خــود اســاس کارگــر مانــدن خــود را تأکیــد مــی کنیــم و مقبولیــت
رسمایــه داری را مهــر تأییــد مــی کوبیــم ،پــس حــق مســلم رسمایــه داران اســت کــه فقــط بــر رس
چگونگــی بازتولیــد شــدن و نشــدن نیــروی کار مــا بـرای تولیــد ســود و رسمایــه خودشــان وارد چانــه
زنــی شــوند .از ایــن هــم فراتــر وقتــی مــا اســاس حاکمیــت ،بقــا ،استثامرشــوندگی خــود و اســتثامر
کنندگــی رسمایــه را قبــول مــی کنیــم ،وقتــی قانــون و حقــوق و دولــت و نهادهــای دولتــی رسمایــه
را اح ـرام مــی گذاریــم و معتــر مــی دانیــم ،پــس چ ـرا رسمایــه داران نبایــد حــق داوری در مــورد
بازتولیــد شــدن و نشــدن یــا چگونگــی بازتولیــد نیــروی کار مــا را حــق خــاص خــود پندارنــد و در
مقابــل مــوج اعـراض مــا اعــام دارنــد کــه خودشــان تصمیــم مــی گیرنــد؟!.
آیــا همــه اینهــا بــدان معنــی نیســت کــه مبــارزات مــا و جنبــش جــاری مــا بــا ایــن راهــرد در ذات
خــود شکســت آمیــز و محکــوم بــه تحمــل شکســت بعــد از شکســت اســت؟ .پاســخ منفــی بــه ایــن
ســؤال فقــط خودفریبــی وعوامفریبــی اســت .اگــر بناســت شکســت نخوریــم و دســتاوردی داشــته
باشــیم بایــد ریــل پیــکار مــا دچــار تغییــر بنیــادی گــردد .در ایــن مــورد بــه انــدازه کافــی بحــث
کــرده ایــم و هــر روز بحــث خواهیــم داشــت .عجالتــا از واقعیــت تیــره و تــار مبــارزات روز خــود
صحبــت کنیــم .اندکــی شــعور خــود را بــه کار اندازیــم تــا دریابیــم کــه در چــه منجالبــی غوطــه
مــی خوریــم .بــه وضــع کارگـران آمــوزش و مبــارزات آنهــا نظــر اندازیــم .دردنــاک و فاجعــه آمیــز
اســت .ایــن بخــش همزنجی ـران مــا یــک جمعیــت عظیــم یــک میلیونــی را تشــکیل مــی دهنــد
و بــا اف ـراد خانــواده خــود  10درصــد کل نفــوس جمعیتــی طبقــه کارگــر ای ـران را بــه وجــود مــی
آورنــد .از ایــن ویژگــی مهــم برخوردارنــد کــه هــر میـزان مبــارزه و اعرتاضشــان بــه طــور طبیعــی و
جــری قالــب رسارسی احـراز مــی کنــد .معلــان بنــا بــه نــوع کار خــود بــا ســایر بخــش هــای طبقــه
کارگــر در ارتبــاط فعــال هســتند و اعرتاضــات آنــان از گســرده تریــن و بــی دریــغ تریــن حامیــت
هــای کل تــوده طبقــه برخــوردار مــی شــود .کارگـران آمــوزش چنیــن وضعــی دارنــد امــا هنــوز کــه
هنــوز اســت بخــش غالــب ایــن جمعیــت غــرق در افــکار منحــط و خرافــه هــای پوشــالی ســاخته
و پرداختــه رسمایــه ،خــود را کارگــر منــی داننــد ،ب ـرای خــود هویــت موهــوم و مریخــی «طبقــه
متوســط» جعــل مــی کننــد ،از تــوده هــای کارگــر فـرار مــی مناینــد .بــا مبارزاتشــان همراهــی منــی
کننــد ،حتــی یــک دقیقــه در جانبــداری از هـزاران اعتصــاب آنــان چــرخ کار را تعطیــل نکــرده انــد،
بــه زبانهــای مختلــف از جملــه بــا زبــان وزارت اطالعــات رسمایــه و زبــان اطالعــات ســپاه پاســداران

کثیــف تریــن و بــی رشمانــه تریــن اهانــت هــا را نثــار کارگـران عاصــی و بــه ســتوه آمــده از فشــار
اســتثامر و بربریــت رسمایــه داری منــوده انــد( .بــه ســخرنانی حبیبــی ضــد کارگــر دقــت کنیــد)
آنچــه ایــن بــه اصطــاح معلــم بــی فرهنــگ ،فاشیســت و عملــه فکــری رسمایــه در کالب هــاوس بــر
زبــان رانــده ،مــو بــه مــو حرفهــای اطالعــات ســپاه در مــورد میلیــون هــا کارگــر گرســنه ،خشــمگین
و مبــارز اســت .او ایــن ترهــات شــوم را بــه عنــوان چکامــه خورشقصــی و قصیــده آستانبوســی در
آســتان قــدرت بــورژوازی رس داده اســت و هیــچ معلمــی هــم در هیــچ کجــا کمرتیــن رسزنشــی
نثــار او ننمــوده اســت!!
نهــاد رسســپرده رسمایــه موســوم بــه کانــون صنفــی معلــان ،بــه گونــه ای زمخــت و متأثــر از
مهندســی افــکار بــورژوازی ،کارگـران اموزشــی را «طبقــه متوســط» مــی خوانــد .پدیــده ای کــه بــه
عــامل افســانه هــا تعلــق دارد و در شــیپورها ســاز مــی شــود تــا بــر روی آرایــش قــوای طبقاتــی درون
جامعــه موجــود و جنــگ طبقــه کارگــر علیــه رسمایــه داری پــرده اندازنــد .هــر کــدام ازرسدمــداران
کانــون صنفــی مــی کوشــند تــا معلــان را خــدم و حشــم یکــی از جنــاح هــای بــورژوازی ماننــد
دوم خــردادی هــا ،جبهــه ملــی ،ســلطنت طلبــان و نــوع اینهــا ســازند .در تجمعاتــی کــه برگ ـزار
شــده اســت هــر کارگــر اموزشــی ،صنعتــی« ،خدماتــی» کــه مــی خواســت از معلــان حامیــت کنــد،
رسدمــداران کانــون بــه شــدت جلوگیــری مــی کردنــد .انجــا کــه معلمــی از همبســتگی واتحــاد بــا
دیگــر همزنجی ـران ســخن مــی رانــد ،کانــون چــی هــا بــازور و نفــرت از صحبــت کــردن او جلــو
گیــری مــی منودنــد .اگــر دســت کارگــری بـرای گرفــن تریبــون دراز مــی شــد تــا صــدای طبقــه خــود
را بــه گــوش عمــوم رســاند ،عوامــل کانــون او را طــرد و لعــن مــی منودنــد ،عواملــی کــه از قبــل
خــود را ســازمان دهــی کــرده بودنــد ،کارگــری را کــه بــر ســکو ایســتاده بــود بــه زیــر مــی کشــیدند.
ایــن سیاســت نفــرت انگیــز کانــون البتــه تــک صداهــای اعرتاضــی را در شهرســتانها بــه دنبــال
آورد تــا انجــا کــه کارگ ـران معــرض درتجمــع هــا ،ازهمبســتگی بــا دیگــر کارگ ـران ســخن گفتنــد.
امــا کانــون صنفــی منحــل در سیاســت هــای بــورژوازی تــا امــروز از ســوی قاطبــه معلــان نقــد
نگردیــده اســت .
یکــی از کارگ ـران اموزشــی مــی گفــت :در ایــن مــدت فقــط متریــن متکیــن بــه قانــون رسمایــه
کردیــم .بــه مــا آموختنــد کــه حریــم نظــام کارمــزدی را پــاس داریــم .مطالبامتــان را بــه نظــم رسمایــه
میــخ کــوب کنیــم و از همبســتگی بــا ســایر کارگـران مــزدی دوری گزنیــم .تحــت تعالیــم کانــون از
مناینــدگان بــورژوازی و پاســداران رسمایــه درخواســت حامیــت کردیــم ،همــه راههــا را رفتیــم و تنهــا

کاری کــه هیــچ گاه نکردیــم مبــارزه طبقاتــی ضــد رسمایــه داری بــود .اعضــای کانــون کــم یــا بیــش
متوجــه زاویــه داشــن کارگـران بــا مشــی بــورژوازی نســخه پیچــی خــود شــده انــد .آنــان از ایــن کــه
اعرتاضــات رادیــکال شــود و منجــر بــه کنــار گذاشــن کانــون صنفــی شــود وحشــت دارنــد .ســخت
بــه تکاپــو افتــاده انــد تــا جلــو هــر جهتگیــری رادیــکال را بگیرنــد .رؤســای کانــون صنفــی معلــان
بـرای حفــظ زعامــت خــود بــر کارگـران امــوزش بارهــا بــه شهرســتانها ســفر کردنــد و بــا فعــاالن ایــن
بخــش کارگــری گفــت وگــو منودنــد.
بیانیــه کانــون در رابطــه بــا اول مــاه مــه و فایــل صوتــی منتــره آنــان کپــی بیانیــه ســایر احـزاب
بــورژوازی اســت .در رشائطــی کــه ســناریوی رســوای دموکراســی دهــه هــا اســت آخریــن بارقــه
هــای متایــز خــود بــا فاشیســم و ســایر رویکردهــای را تســلیم بایگانــی تاریــخ کــرده اســت ،نبــش
قربشــدگان کانــون صنفــی از والدیــن دانــش آمــوزان مــی خواهنــد تــا در برابــر کاخ قانــون گــذاری
جمهــوری اســامی مراســم اســتغاثه دموکراســی بــر پــا کننــد و بـرای اجابــت نــذر و نیازهــای خــود
بــه نیایــش پردازنــد .کانــون هیــچ علقــه و پبونــدی بــا طبقــه کارگــر نــدارد .از کارگـران مــی خواهــد
کــه طــوق بردگــی رسمایــه را بــر گــرده خــود مســتحکم و مســتحکم تــر کننــد .مــکان برگ ـزاری
مراســم اول مــاه مــی توانســت جلــوی یکــی از کارخانــه هــا ویــا فضــای بــاز بــاغ انــاری درب ایـران
خــودرو باشــد .امــا کانــون چــی هــا حــارض بــه ایــن کار نیســتند ،زیـرا مــی داننــد کــه چنیــن اقدامی
مــورد رضایــت حاکــان رسمایــه نیســت و آنچــه مــورد تأییــد حــکام رسمایــه نیســت خــط قرمــز
رؤســای کانــون اســت.
وضــع جنبــش معلــان بــه عنــوان  %10کل جنبــش کارگــری ای ـران چنیــن اســت .معلــان تاریخــا
محافظــه کارتریــن بخــش طبقــه کارگــر را تشــکیل داده انــد ،بــه لحــاظ تحصیــات و ســواد مکتبــی
از ســایر کارگ ـران جلوترنــد امــا اگــر آگاهــی را هســتی آگاه طبقاتــی انســانها بدانیــم  -کــه یقینــا
چنیــن اســت – آنهــا علــی العمــوم از بقیــه همزنجی ـران عقــب تــر و سازشــکارترند .بــا همــه ایــن
هــا یــک بخــش کامــا کلیــدی جنبــش کارگــری مــی باشــند و قفــل شــدن آنهــا بــه نســخه پــردازی
هــای کانــون رضبــه ای ویرانگــر بــر پیکــر پیــکار طبقاتــی تــوده کارگــر اســت .وظیفــه یکایــک
معلــان اســت کــه بـرای خــروج مبــارزات خــود از دســت انــدازی کانــون و ره بــردن کارزارهــا بــه
ســمت مبــارزه واقعــی ضــد رسمایــه داری تــاش کننــد .هــر گام پیــروی پیــکار تــوده هــای کارگــر
آمــوزش در ایــن راســتا مــی توانــد نقشــی مهــم و اثرگــذار در اســتخوان بنــدی نیرومندتــر کل
جنبــش کارگــری داشــته باشــد .معلــان بایــد هــر چــه فعــال تــر و رادیــکال تــر دســت همپیونــدی

بــه ســوی کل تــوده همزنجیــر دراز کننــد ،مقــدم بــر هــر چیــز بایــد رس بــورژوازی را از روی تنــه
خــود بردارنــد و از وصلــه پینــه کــردن خــود بــا طبقــه رسمایــه دار یــا «طبقــه متوســط» خوانــدن
خویــش دســت شــویند .بایــد بــا صــدای بلنــد فریــاد زننــد کــه کارگرنــد .بخشــی از طبقــه کارگــر مــی
باشــند ،گردانــی از لشــکر کارزار ضــد رسمایــه داری جنبــش کارگــری مــی باشــند .بایــد فریــاد زننــد
کــه دســت در دســت همــه کارگ ـران آمــاده جنــگ علیــه رسمایــه انــد ،آمــاده تــاش ب ـرای ارتقــاء
طبقــه خــود بــه یــک قــدرت متحــد ،ســازمان یافتــه ،شــورائی ،آمــاده کارزار علیــه رسمایــه در کلیــه
عرصــه هــای زندگــی اجتامعــی مــی باشــند .آمــاده مبــارزه بـرای محــو نظــام بردگــی مــزدی هســتند.
مــا از تــوده وســیع کارگـران آمــوزش مــی خواهیــم کــه روز اول مــاه مــه را روز اعــام ایــن آمادگــی
هــا ســازند .همــه جــا تریبــون هــا را از دســت کانــون چــی هــای عملــه فکــری رسمایــه بگیرنــد،
همصدائــی ضــد رسمایــه داری خــود را بــه گــوش همــه کارگـران برســانند .کل تــوده کارگــر را دعوت
بــه همســنگری ،همرزمــی و جنــگ متحــد علیــه رسمایــه کننــد .بــه متامــی همزنجی ـران هشــدار
دهنــد کــه بایــد بســاط مبــارزه قانونــی را جمــع کــرد ،مبــارزه ب ـرای چنــد ریــال مــزد افــزون تــر
یــا تکــدی آزادی ،حقــوق انســانی ،رفــع ســتم جنســیتی از دولــت بــورژوازی را بــا جنبــش رسارسی
شــورائی بـرای تســلط بــر حاصــل کار ،تولیــد و زندگــی جایگزیــن منــود .بایــد بــاور بــه کارگــر مانــدن
را از وجــود خــود پاالیــش کــرد ،بــاور بــه مانــدگاری رسمایــه داری را از شــعور خــود جــاروب منــود.
بایــد یــک قــدرت ســازمان یافتــه شــورائی ضــد کار مــزدی گردیــم .بیائیــد چنیــن کنیــد و اول مــاه را
رسآغــازی بـرای برپائــی یــک جنبــش واقعــی رادیــکال کارگــری ســازیم.

آن ها کتاب قانون و نظام دارند.
آن ها زندان و قلعه دارند.
آن ها قاضی و زندانبان دارند که پول هنگفت می گیرند و به هرکاری تن در
می دهند.
آن ها مطبوعات و چاپخانه دارند تا با ما بستیزند و دهامنان را به بندند.
آن ها کشیش و پروفسور دارند که پول هنگفت می گیرند تا با ما بستیزند.
به راستی باید از حقیقت چنین به هراس آیند !
برتولت برشت

از کارگری در محرض دادگاه پرسیدند :مایل است به روش دنیوی سوگند
بخورد یا به روش کلیسایی؟
جواب داد(:من بیکار هستم).
اصال در این گفتهاش نشانی از حواس پرتی در میان نبود .او با این جواب
خاطرنشان کرد که در وضعیتی به رس میبرد که طرح چنین پرسشهایی و
حتا دستور چنین دادگاهی ،برایش پشیزی ارزش ندارد!
برتولت برشت

