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 2019بمناسبت اول ماه مه 

 «کارگران ایران متحد شوید»

 بهروز ناصری 

  2019آپریل  15

، رودرروئی هامروزضرورت یافته است. بیش از گذشته « کارگران ایران متحد شوید»پرچم برافراشتن 

بیکاری  بسیار فراتر از مبارزه صرفا صنفی برای کسب حقوقهای معوقه یا علیه و مبارزه کارگران

 ه است. فراتر رفت

اقتصادی و   جهت کسب حقوقهای معوقه، علیه گرانی، علیه اخراج و علیه ناامنیکارگران مبارزه 

کارگران بمراتب بدتر از گذشته  و کار شرایط زندگیکماکان بقوت خود باقی است.  محیط کار اجتماعی

 ده است. ش

این وضعیت، بایست ویرانگریهای ناشی از سیل و زلزله را که کارگران و زحمتکشان در بعالوه 

ر در نقاط مختلف بر اثر سیلی که در هفته های اخیمعرض شدید آن قرار گرفتند، را هم اضافه کرد. 

زیادی  شهرها و روستاهایشته و زخمی شده و دها نفر کجاری شد، ص در شمال و جنوب کشور ایران

سیل اخیر بیش از اینکه یک رویداد طبیعی تلقی گردد، بایست آنرا در سیاستهای بر اثر سیل ویران شدند. 

 ویرانگر و چپاولگرانه جمهوری اسالمی جستجو کرد. واال چگونه چندی پیش که مباحثات مربوط به

یل شده دخشکسالی و بی آبی به یکی از نگرانیهای جدی تبمناطق مختلف بی آب و  به شیرین آب انتقال

یران را فرامیگیرد؟ بطور غیر  طبیعی بخش وسیعی از امی بارد که  بود، یکدفعه باران سیل آسایی

 ین سیل در کشورهای خاورمیانه نیامده و اکثرا سیل به ایران متمرکز شده است؟ چرا شبیه ا

جمهوری اسالمی است. طبیعت و بوجود آمدن این سیل غیر طبیعی  انی ویرانگرب جمهوری اسالمی

زره پوش و تانک وارد  مجهز به سالحهای سنگین و بجای کمک به سیل زدگان، نیروهای حشد شعبی 

ین یعنی سرکوب اعتراضات مردم صدمه دیده بوسیله شاخه های درون و امناطق سیل زده کرده است. 

 برون مرزی سپاه پاسداران. 

طبقه کارگر و زحمتکش در ایران در وضعیت فوق العاده فالکتبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زندگی 

طبقه کارگر ایران باز اما نیاز دارند. یش از همیشه به اتحاد و همبستگی کارگران ایران بو کار میکند. 

این اتحادها از اتحاد فالن یکی از ضعفهای اتحاد کارگری کنونی اینست که در نده است و هم پراک

کارخانه یا شرکت مشخص که دست به اعتصاب یا تظاهرات میزنند، فراتر نمی روند. وقتی کارگران 

انها آمدند، ما هفت تپه و کارگران فوالد اهواز دست به اعتصاب و تظاهرات قهرمانانه زدند و به خیاب

در شهرهای دیگر ایران و در سطح سراسری شاهد اعتصابات و یا تحصن های همبستگی با کارگران 

 هفت تپه و فوالد نبودیم. 

 شرایط کاری و زیستی کارگران، با توجه به شرایط فالکتبار

 با توجه به پراکندگی مبارزات کارگران ایران،

 توجه به سرکوبگری جمهوری اسالمی با 
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 برای کسب حقوق مسلم کاری، سیاسی و اجتماعی کارگرانو 

برای اینکه کارگران ایران بتوانند علیه وضع موجود به تقابل موثر بپردازند و بتوانند اوضاع را به و 

تحاد و همبستگی، نفع خود و سایر زحمتکشان تغییر دهند، الزم و ضروری است تا کارگران ایران با ا

 ا به قدرت متشکل ارتقاء دهند.خود ر

متشکل متحد وعادله ای را تغییر دهد. این تنها کارگران منفرد قدرتی نیست و نمیتواند هیچ مکارگر 

 هستند که از توان تغییر برخوردارند. 

در جنبش کارگری « کارگران ایران متحد شوید»ذا دوره کنونی، دوره است که جا دارد پرچم پر افتخار ل

 ایران و در بین سازمانها و احزاب چپ، سوسیالیست و کمونیست برافراشته شود. 

عمیقا سوسیالیستی و در راستای منافع « کارگران ایران متحد شوید»برای برافراشتن پرچم تالش 

 سراسری کارگران ایران است. 

در جریان است. معموال سرمایه داران بر سطوح مختلف کار و سرمایه در اشکال مختلف و در تضاد 

اساس منافع خویش، از این ظرفیت برخوردارند که در سطوح مختلف کارخانه ای، محلی، کشوری، 

فراکشوری و بین المللی سازمانهایی بوجود بیاورند که حافظ منافع آنان باشد. یعنی سرمایه داران و دول 

ری و بین المللی بوجود آورده و منافع خود را دنبال بورژوایی بر اساس منافعشان، سازمانهای کشو

 میکنند. 

این تنها به سطح کارخانه و یا شرکت مربوطه محدود مانده است.  ، کارگران درست برعکسمبارزات 

بزرگتر و سراسری محدود ماندن مبارزات کارگران به سطح کارخانه و عدم ارتباط کارگران در سطح 

سرمایه و کار قرار دارد. سرمایه جهانی است، کار هم جهانی است. مبارزه  تر در تضاد با جهانی شدن

روی میدهد، اما مبارزات کارگران  و اتحادهای سرمایه داران و بورژواها جهانی و در سطوح مختلف

از کارخانه و یا شرکت فراتر نمیرود. محدود ماندن مبارزات کارگران به کارخانه ای مشخص، نشانه 

 و عالمتی است برای نشان دادن تناقضاتی که در جبهه کار و جنبش کارگری وجود دارد. 

این خوانش را به ما میدهد که کارگران مبارزات خود را از سطح پایه که سوسیالیستی منطق تئوری و 

همان کارخانه یا محل کار باشد شروع و آنرا به سطح محلی، کشوری و فراکشوری بسط و گسترش 

 دهند. 

آگاهانه( خود را  کارگران ایران )در نتیجه کار و فعالیتو منطق سوسیالیستی به ما میگوید که تئوری 

د داء در منزل خوسیالیستی برای کارگران ایران، ابتمتحد و متشکل کنند. همزمان، انترناسیونالیسم سو

 و همسایگان معنی می دهد. 

و منطق سوسیالیستی این خوانش را به ما میدهد که کارگران ایران به ساختن شبکه های کارگری تئوری 

با جنبش های کارگری کشورهای ترکیه، پاکستان، عراق، افغانستان و سایر کشورهای همجوار احتیاج 

 دارند. 

ن ایران میتوانند دستاوردهای که در نتیجه مبارزاتشان بدست آورند، تنها از این مسیر است که کارگرا

 به قدرت در منطقه ارتقاء میدهند.  حفظ کنند. چون در نتیجه این روش و متد آگاهانه، آنان خود را

 کشورهای پیرامونی است. سوسیالیستی برای کارگران ایران در مرحله اول در ایران و انترناسیونالیسم 
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هزار کارگر مهاجر برای کار به ایران مهاجرت کرده اند، چند میلیون افغانستانی ساکن ایران دهها 

هستند، پرداختن به این بخش از جامعه کارگری، که جزو صدمه پذیر ترین بخش جنبش کارگری ایران 

و کارو فعالیت در این عرصه عین هستند، در اساس وظیفه جنبش کارگری آگاه و سوسیالیست است. 

 فعالیت انترناسیونالیستی است. 

ن ازمانیکه فعالین، آگاهان و رهبران جنبش کارگری در ایران نتوانند به وضعیت جنبش کارگری ایرتا 

وانند برای بوجود آوردن شبکه های کارگری همبستگی و رفاقت ، تا زمانیکه این رفقا نتسروسامان دهند

ایفای نقش نمایند. نمی توانند در سطح بین المللی کارگری در کشورهای همسایه ایران، کاری بکنند، 

 بویژه اینکه اتحادیه های کارگری در کشورهای اروپای غربی تحت سیطره سوسیال دمکراسی هستند. 

چنین تالشی با کارگران ایران است. و تشکلیابی اولین کار کمونیستی در ایران، تالش برای اتحاد لذا 

 فرموله شده است. « کارگران ایران متحد شوید»پرچم 

ادراک و تصورات مختلفی وجود « کارگران ایران متحد شوید»تی شعار پایه ای و سوسیالیسحول 

دوباره نقل قولی از  من در گذشته به این موضوعات پرداخته ام که اینجا بنا به اهمیت موضوعدارند. 

سواالتی  ریه مبارزه طبقاتیشمی آورم. برای شماره بیست ن 20نشریه الکترونیکی مبارزه طبقاتی شماره 

واالت و پاسخهای ی به آن سواالت پاسخ دادند. سرا برای تعدادی از فعالین سیاسی فرستاده بودم که تعداد

من در مقاله ی الحی، ناصر اصغری و سالم زیجی را در پایان ضمیمه مقاله می کنم. رفقا محمود ص

 فقا پرداخته ام. ضمیمه به نقد نظرات ر

« کارگران ایران متحد شوید»اما انچه مهم است یادآوری این نکته پایه ای و متدلوژیک است که شعار 

نیست. بلکه مکمل و زیرمجموعه « ان جهان متحد شویدکارگر»یک شعار تقابلی و آلترناتیو شعار مادر 

 آنست. 

کارشناسانه اینست که کارگران جهان چگونه و با چه مکانیسمی متحد می شوند؟ آیا کارگران سوال 

از ابتدا جهان بصورت انفرادی یعنی هر کس از هر جا، با هم متحد می شوند؟ یا اینکه کارگران جهان 

 سپس تشکیل انترناسیونال کارگری، متحد می شوند؟  وطریق تشکلهای کشوری خود 

 ستوار است که مکانیسم اتحاد بین المللیبر این پایه ا« کارگران ایران متحد شوید»فلسفه شعار و پرچم 

کارگران از طریق تشکلهای کارگری در کشورهای مختلف است. ابتدا کارگران بایست در هر کشوری 

متحد شده و تشکل سراسری خود بوجود بیاورند، سپس تشکلهای کارگران در کشورهای مختلف اقدام 

به تشکیل انترناسیونال کارگران نمایند. اتحاد کارگران جهان، تنها از طریق انترناسیونال کارگری میسر 

 ن راستا است. ان ایران و کشورهای همسایه در همیاست. و اتحاد کارگر

از مبارزه و جزم گرایانه ی ایران بایست تالش کند تا جدا از کلیشه برداری و درک جامد کمونیستجنبش 

 تغییراتی منطبق بر منافع کارگران در خود بوجود بیاورد. طبقاتی، 

آن قرار  در این اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که کارگران و زحمتکشان ایران در

« کارگران ایران متحد شوید»دارند، با این همه فالکتی که کارگران با آن دست به گریبانند، ضرورت 

 بیش از گذشته است. 

 « اتحاد»پرچم و شعار  هر سطحی باشند. برافراشتن اد کارگران در بایست منطقا مبلغ اتحکمونیستها 

کارگران ایران متحد »مثل که کارگران را در سطوح مختلف به سوی اتحاد و تشکلیابی سوق دهد، 

، و... «د اهواز و... متحد شویدکارگران هفت تپه و فوال»، «کارگران کردستان متحد شوید»، «شوید

 د. نکامال درست و سوسیالیستی هستند. زیرا مبارزه کار علیه سرمایه در همه این سطوح وجود دار
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سوسیالیسم در ایران مستقیما منوط به اینست که طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان تا چه آلترناتیو 

ازه کارگران مستقیما خواهان سوسیالیسم هستند؟ تحقق اندازه با این آلترناتیو آشنا هستند؟ تا چه اند

سوسیالیسم در ایران مستقیما به درجه آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی کارگران وابسته است. کارگران و 

زحمتکشان در مقیاس میلیونی بایست پاسخ این سواالت ساده را داشته باشند که اعتراض شان علیه چه 

زی را بدست آورند؟ و تصور کلی آنان از سیستم اداره ی جامعه در چیزی است؟ و میخواهند چه چی

 عرصه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به چه میزانی است؟ 

برای پاسخ به این سواالت در سطح اجتماعی، کار و فعالیت مستقیم سوسیالیستی است. به این تالش 

هستند. حال باز سوال دیگری که مطرح اعتبار کمونیستها در ایران با وظایف بی نهایت سنگینی روبرو 

تا چه اندازه در این سطح  ش کمونیستی  احزاب و سازمانهای متعلق به این جنبش، جنب است اینست که

آگاهگرانه و گسترش قواره  این مهم، یعنی کار و فعالیتبرای و تا چه اندازه ؟ کار کرده اند ای  پایه

 یان کارگران و زحمتکشان کار سیستماتیک کرده اند؟ سازمانی و حزبی، در داخل ایران و در م

 

 تدارک انقالب کارگران و زحمتکشان علیه جمهوری اسالمی، برای بیایید  

  ،تغییر اوضاع به نفع کارگران و زحمتکشانبرای 

 ،برای اتحاد و تشکلیابی کارگران علیه وضع سرمایه دارانه موجودآگاهگرانه  تالشجهت 

را بر هر کوی و برزن و هر اعتراض و اعتصاب کارگری « کارگران ایران متحد شوید»پرچم 

 برافرازیم. 

 

 ـــــــحد شوید!کــــــــــــــــــــــارگــــــــــــــــــران ایران متــــــــــــ
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:ضمیمه  

  2014در اکتبر  20بازتکثیر مطلبی از نشریه مبارزه طبقاتی شماره  

 

و  ، یعنی سوال و پاسخهای رفقا محمود صالحی، ناصر اصغری و سالم زیجیاین مطالب

در نشریه مبارزه « کارگران ایران متحد شوید»بهروز ناصری از شعار  دفاعیههمچنین 

 منتشر شده است. 20طبقاتی شماره 

 

 

 

 مبارزه طبقاتی می پرسد

 رفیق ... با درودهای گرم، 

جویا شویم. وقتی شما این شعار « کارگران ایران متحد شوید»میخواستیم که نظر شما را در مورد شعار

 را می شنوید، چه نظر یا عکس العملی در شما بوجود می آید. 

است. « کارگران جهان متحد شوید»طبیعی است که شعار تاریخی جنبش کارگری و سوسیالیستهاتاریخا 

ضعیت زیست و مبارزاتی که طبقه کارگر در سطح بین الملل در آن قرار دارد، اما امروز با توجه به و

 سواالت متعددی در رابطه با چگونگی متحقق شدن اتحاد جهانی طبقه کارگر بوجود می آید. 

اولین سوال اینست که کارگران جهان با توسل به کدام مکانیسمها و استراتژی ها میتوانند در این مقیاس 

 شوند؟ راه کار عملی برای این اتحاد چیست؟جهانی متحد 

تحلیل در مورد وضعیت زندگی و مبارزه طبقه کارگر در ایران و کشورهای مختلف، و تفاوت بین 

سطح معیشت و مبارزه کارگران در کشورهای مختلف و همچنین در شرایط عدم فقدان یک انترناسیونال 

جهانی باشد، این استنتاج را بدست داده است که  کارگری که حافظ و سخنگوی منافع کارگران در سطح

بایست برای رسیدن به آن هدف بزرگ و تحقق کارگران جهان متحد شوید، زیر مجموعه هاییبوجود 

 بیاید که این شعار کلی را در سطح نقشه عمل ریز کند. 

. مکانیسم اتحاد اولین مسئله اینست که کارگران در سطح جهان نمیتوانند به صورت انفرادی متحد شوند

طبقه در سطح بین الملل تنها تشکل های سراسری کارگران است. مثال در ایران، که طبقه کارگر فاقد 

تشکل سراسری و طبقاتی خویش است، اولین کار بزرگ تالش و فعالیت و داشتن نقشه برای دامن زدن 

ا تشکل سراسری از پایین به نهضت تشکل سازی  در محیط های کاری است، تا بستری بوجود بیاید ت

 و از سوی تشکل های کارگری در شهرهای مختلف ) یعنی نمایندگان این تشکل ها( بوجود بیاید. 

عنوان زیر مجموعه شعار مادر و تکمیل کننده آن عمل « کارگران متحد شوید»با این تعبیر، شعار 

را بطور « ایران»ده که چون بحث میکند. بعضا طرح این شعار مورد نقد قرار گرفته و اینطور القاء ش

مشخص طرح میکند، پس این شعار ناسیونالیستی است، یا اینکه این شعار آلترناتیو و جایگزینی برای 
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است. هرکدام از این نقدها در جای خود نادرست و تصویر وارونه « کارگران جهان متحد شوید»شعار 

 ای از این موضوع بدست میدهند. 

نتوانند متحد شوند، اگر کارگران متشکل فردای ایران نتوانند در ایجاد مناسبات اگر کارگران ایران 

کارگری و سوسیالیستی با کارگران کشورهای همسایه خود موفق شوند و نتوانند شبکه های همبستگی 

 نیرومند تشکیل دهندو.... کارگران جهان چگونه میتوانند متحد شوند؟ 

اولین قدم برای تامین اتحاد بین المللی کارگران اینست که کارگران در هر کشوری صاحب تشکل 

 سراسری خود باشند. اگر این نباشد وضع موجود کماکان به همین شکل ادامه خواهد یافت. 

 چیست و چگونه این طرح را ارزیابی میکنید؟ « کارگران ایران متحد شوید»نظر شما در مورد 

 از پاسخ و شرکت شما در این بحث مهم. با تشکر 

 به پرچم مبارزاتی کارگران ایران تبدیل شود. « کارگران ایران متحد شوید»به امید اینکه شعار 

 

 پاسخ محمود صالحی 

کارگران جهان متحد شوید، از مشهورترین شعارهای کمونیستی است. در واقع باید گفت این شعار بعد از تدوین و شعار 

نیفست کمونیست تمام مرزهای دستکرد سرمایه داری را از بین برده و امروز به شعار هر کارگر استثمار تصویب ما

شده ای تبدیل شده است. شعار کارگران جهان متحد شوید، برای کارگران جهان یک شعار جدانشدنی از مبارزه طبقاتی 

ای غیر کمونیستی و غیر انترناسیونالیستی است. آنان است. بنابراین تغییر این شعار به یک شعار کشوری یا منطقه 

استراتژی طبقه کارگر تصرف قدرت سیاسی و اقتصادی کل جهان سرمایه داری است. بورژوازی در هر کشوری منافع 

برای  اما ویژه خاص خود را دارد. اما طبقه کارگر در سراسرجهان منفعتی واحد، دشمنی واحد و پیکاری واحدی دارند.

 د.نشن و آشکار است که ابتدا طبقه کارگر هر کشوری باید با بورژوازی کشور خود تصفیه حساب کنهمه ما رو

اگر امروز تعدادی از انسانهای انقالبی و مسئول  به دنبال یک تاکتیک جهت ارتقا دادن به جنبش کارگری ایران هستند، 

تغییر دادن شعار کارگران جهان متحد شوید و به جای آن این قابل احترام است. اما باید این را در نظر بگیرند که آیا با 

 کارگران ایران متحد شوید، طبقه کارگر ایران از مشکالتی که امروز به آن دچار شده خالصی می یابد؟! 

و با این شعار می شود چه چیزی را  من در واقع نمی دانم طرح این شعار ) کارگران ایران متحد شوید( برای چیست

د، از بانیان این شعار نهایت تشکر را داریم. من بعنوان ن. اگر برای این باشد که به طبقه کارگر ایران خدمت کنتغییر داد

یک کارگر از تغییر شعار کارگران جهان متحد شوید و جایگذین کردن آن با کارگران ایران متحد شوید مخالف هستم. 

. از و استراتژی مبارزه طبقه کارگر هم جهانی است رزه کنیمچون ما می خواهیم هم جهانی فکر کنیم و هم جهانی مبا

به اتکا به آن شعار جهانی، عمال" هیچ  گونه تاثیر مثبتی در مبارزه از فعاالن کارگری عده ای ما می دانیم که سوی 

کارگران جهان  اگر آن افرادی که امروز در خارج از ایران زندگی می کنند و به شعار امروز طبقه کارگر ایران ندارند.

متحد شوید، اعتقاد و باور دارند. باید در میان کارگران کشورهای که آنان مقیم آن هستند یک اتحاد مستحکم را تا این 

لحظه به وجود آورده باشند. اما ما می دانیم که چنین نیست و دوستان عزیز وقتی فراخوان می دهند تا اینکه از کارگران 

 معیین تنها تعدادی در آن مراسم ها شرکت می کنند و آن شرکت کنندگان هم ایرانی هستند.  ایران حمایت کنند در روز
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همه ما می دانیم که در ایران  تشکیل هر گونه تشکل، انجمن،سندیکا،شورا و کانونهای کارگری ممنوع است. حتی دولت 

می گردد به آنان اجازه نمی دهد تا اساسنامه ای که توسط  برای آن دسته از تشکلهای که با مجوز خود دولت  تشکیل

 دولت در اختیار آنان قرار دادند، تغییر دهند.

اگر ما به چند سال گذشته نگاهی هر چند کوتاه داشته باشیم خواهیم دید که همان کمیته ها و دو تشکلی که ) شرکت واحد 

میلیون نفر کارگر وجود دارد نتوانسته اند مطالبات  30عه ای که و هفت تپه( تشکیل شدند. در واقع هیچ کدامشان در جام

کارگران را به سر سفره آنان انتقال دهند. اگر ما فعالیت روز مره کمیته ها را ارزیابی کنیم خواهیم دید که این کمیته ها 

ین کمیته ها تنها جمعی هیچ کدامشان در قلب محیط های کار و زیست طبقه کارگر تشکیل نشده اند و تشکیل دهندگان ا

از فعاالن عرصه جنبش کارگری هستند. دو تشکل مورد بحث هم ما می دانیم که حتی نمی توانند مجمع عمومی سالیانه 

 خودشان را تشکیل دهند. 

ا . بلکه ما باید ببمانیمتشریح این وضعیت به آن معنا نیست که ما از وضعیت موجود نا امید باشیم و نظاره گر اتفاقات 

تمام توان و قدرتی که در اختیار داریم) در این شرایط( به طبقه کارگر و جنبش طبقاتی آن طبقه کمک کنیم تا اینکه 

بتوانند تشکل های خود را تشکیل دهند. متحد شدن در تشکل های کارگری خود ساخته کارگران، رسیدن به اهداف را 

رون رفت از وضعیت موجود باشیم که جنبش کارگری ایران امروز سریع تر خواهند کرد. بنابراین ما باید به دنبال ب

 دچار آن است. 

ما کارگران و کسانیکه به طبقه کارگر باور دارند و مبارزه طبقاتی را انتخاب کردند، به دنبال اتحاد و یک بارچگی طبقه 

سنگینی به پیشگاه جنبش طبقه کارگر کارگر ایران هستیم و شبانه روز در این را مبارزه و برای این مبارزه هزینه های 

طبقه کارگر  و اتحاد بین کمیته های هستیم که در چند سال گذشته تشکیل  ما امروز به دنبال متحد کردن اهدا کردیم.

 شدند.

از سوی دیگر کارفرما و حامیان آنان صف آرایی کردند ومجهز به تمام امکانات سرکوب هستند تا هر گونه صدای حق 

از نظر هم ران را در گلو خفه کنند. این سرکوب ها برای یک جنبش که نه دارای تشکل طبقاتی خود است و طلبی کارگ

صدای  هر گونه اعتراض کارگری در ایران برابر است با سرکوب. اما تا مشکالت عدیده ای دارد، سنگین است. مالی 

 ه کارگر ایران را مرعوب کند. این لحظه که من با شما صحبت می کنم ، این سرکوبها نتوانسته طبق

خالصه اگر شعار کارگران ایران متحد شوید، جایگذین کارگران جهان متحد شوید باشد، من به شخصه با آن مخالفم و 

 اما اگر این شعار برای رسیدن طبقه کارگر به اهداف خود به عنوان یک تاکتیک استفاده شود مشکلی نمی بینم.

 صبح  5ساعت  6/7/93زنده باشید محمود صالحی 

 

 

 پاسخ ناصر اصغری 

 اجازه می خواهم که نکات متعددی را که در این یادداشت فرستاده اید یک به یک بررسی کنم.
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اولین سئوال این است که وقتی که شعار "کارگران ایران متحد شوید" را می شنوم، چه نظر یا عکس العملی در من 

ید؟ این شعار برای من جدید است. اوال کلمه "ایران" بجای "جهان" در شعار کالسیک مارکسیستی، "کارگران بوجود می آ

جهان متحد شوید!" نشسته است؛ که به نظر می آید تأکیدی است بر جغرافیای ایران. کسی که با این شعار مواجه می 

وینده اش دارد خودش را در تقابل با مارکسیسم و مانیفست شود، مگر توضیحاتی همراه باشد، شاید به این نتیجه برسد که گ

 مارکس تعریف می کند که به خودی خود هیچ ایرادی ندارد. 

را بطور  "رانیا"القاء شده که چون بحث  نطوریشعار مورد نقد قرار گرفته و ا نیبعضا طرح اپائین تر گفته اید که "

" این می تواند یک گرایش دیگر در جنبش کارگری را در ... است یستیونالیشعار ناس نیپس ا کند،یمشخص طرح م

دانم چه کسی شنیدن نام "ایران" را با ذهن تداعی کند، اما الزاما نمی شود ناسیونالیسم را از آن استنتاج کرد. من نمی

که وارد شدن به  "ناسیونالیسم" قاطی می کند. درک کسی که چنین نقدی از شعار شما دارد، از ناسیونالیسم نادقیق است

این بحث اینجا ضرورتی ندارد. ما کمونیستهایی هستیم که در کشور مشخصی به نام ایران فعالیت کمونیستی می کنیم و 

 نام احزاب مان هم اسم ایران را یدک می کشند.

قومی گری ناسیونالیسم گرچه یک جنبش قوی در جوامع امروزی است، اما در جنبش کارگری ناسیونالیسم خودش را با 

 نشان نمی دهد. امروزه ناسیونالیسم در جنبش کارگری خودش را بیشتر با پروتکشنیسم تعریف می کند تا با کلمات.

 

جنبش  یخیاست که شعار تار یعیطبسئوال دیگری در رابطه با شعار "کارگران جهان متحد شوید!" مطرح می کنید که: "

 یو مبارزات ستیز تیاست. اما امروز با توجه به وضع !"دیمتحد شو کارگران جهان" خایتار ستهایالیو سوس یکارگر

 یمتحقق شدن اتحاد جهان یدر رابطه با چگونگ یالملل در آن قرار دارد، سواالت متعدد نیکه طبقه کارگر در سطح ب

در  توانندیها م یژو استرات سمهایکه کارگران جهان با توسل به کدام مکان نستیسوال ا نیاول د.یآ یطبقه کارگر بوجود م

" من یک چنین درکی از شعار "کارگران جهان ست؟یاتحاد چ نیا یبرا یمتحد شوند؟ راه کار عمل یجهان اسیمق نیا

 ستهاستی" شعار کمون!دیکارگران جهان متحد شومتحد شوید!" ندارم. شعارها می توانند اعالم یک موضعگیری باشند. "

 یشوند. دوم کارگران ورا و متحد خودشان متشکل یهاکارگران در تشکل نکهیدارد. اول ا دیکه بر چند نکته مهم تأک

منافع مشترک  گریمختلف با همد یدارند. سوم کارگران کشورها یواقع ییرها یبرا یمهمتر یمنافع طبقات ،یمنافع صنف

وقتی که مارکس و انگلس بحث "کارگران جهان  .یاقشار و طبقات در چهارچوب کشور خاص گریبا د تادارند  یتربیش

اید نبود. متحد شوید!" را در مانیفست کمونیست اعالم می کردند، منظورشان چیزی که شما در این سئوال مطرح کرده

 داشتند یک افق را اعالم می کردند که به نظر من هم به شعار فوق باید از این زوایه نگاه کرد.

تحلیل می شود کرد این است که در برابر این تحلیل که تا کارگران در سطح جهان متحد  استنتاج دیگری که از این

نشوند، در سطح محلی هم نمی توانند متحد بشوند مرزبندی می کنید. من اطالع ندارم که کسی این موضوع را اینچنین 

الیستی استالین پیچیده در زرورق فرمولبندی کرده باشد. در سطح بین المللی هستند کسانی که در مقابل بحث ناسیون

"سوسیالیسم در یک کشور"، با استنتاجات بورژوائی از پلمیکهای تروتسکی و اپوزیسیون "چپ" درون حزب بلشویک، 

شود سوسیالیسم رسند که سوسیالیسم یک امر جهانی است و نمیکنند و به این نتیجه میبحث انقالب جهانی را مطرح می

پیاده کرد. اینها در واقع تالش کارگران برای رهایی در چهارچوب کشوری را تالشی بیهوده  را در یک یا دو کشور
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ام این است که شما هم جدیشان نگیرید. اند و من توصیهدانند. هیچ دو کارگری که مسئله نان دارند اینها را جدی نگرفتهمی

 ی است که باالتر خدمتتان عرض کردم.بحث مارکس و کال کمونیستها از "کارگران جهان متحد شوید!" همان

 

سطح  نیمختلف، و تفاوت ب یو کشورها رانیو مبارزه طبقه کارگر در ا یزندگ تیدر مورد وضع لیتحلاید: "نوشته

که حافظ و  یکارگر ونالیانترناس کیعدم فقدان  طیدر شرا نیمختلف و همچن یو مبارزه کارگران در کشورها شتیمع

به آن هدف  دنیرس یبرا ستیکه با تاستنتاج را بدست داده اس نیباشد، ا یدر سطح جهان منافع کارگران یسخنگو

 زیرا در سطح نقشه عمل ر یشعار کل نیکه ا دیایبوجود ب ییهامجموعه ریز د،یبزرگ و تحقق کارگران جهان متحد شو

"کارگران ایران متحد شوید" و یا " یعنی استنتاج شما این است که در فقدان یک انترناسیونال کارگری، شعار کند.

باشند. به نظر من این استنتاج درست "کارگران لهستان متحد شوید" زیر مجموعه شعار "کارگران جهان متحد شوید!" می

نیست. باالتر عرض کردم که شعار "کارگران جهان متحد شوید!" چه معنایی برای کارگران دارد. اما این تحلیل به نظر 

های کارگری در هر کشوری زیر مشاهده سوار است که در وجود یک انترناسیونال کارگری، سازمان آید بر اینمی

مجموعه انترناسیونال بین المللی کارگران هستند. انترناسیونال کارگری یک سازمان کارگری است که سیاستهای کلی 

گیرند. شعار "کارگران ال آن سیاستها را میهای کشوری هم بنابه شرایط کشوری دنبریزد و سازمانبرای طبقه کارگر می

ایران متحد شوید" چنین کارکردی را ندارد. یک شعار است که استنتاج گوینده این است که این شعار توان متحد کردن 

کارگران را دارد، که ندارد. کسی که خود را متعلق به گرایش "کارگران جهان متحد شوید!" بداند، بدون اینکه شعار 

کند. حول پرداخت دستمزدهای رود کارگران را حول مسائل حاد پیش روی جنبش کارگری متحد میابداع کند، می دیگری

 معوقه. حول آزادی تشکل. حول افزایش دستمزد و هزار و یک مطالبه دیگر. 

 

اتحاد طبقه  سمیمتحد شوند. مکان یبه صورت انفراد توانندیکه کارگران در سطح جهان نم نستیمسئله ا نیاولاید: "گفته

 یو طبقات یکه طبقه کارگر فاقد تشکل سراسر ران،یکارگران است. مثال در ا یسراسر یهاالملل تنها تشکل نیدر سطح ب

 یها طیدر مح یدامن زدن به نهضت تشکل ساز یراو داشتن نقشه ب تیکار بزرگ تالش و فعال نیاست، اول شیخو

 یعنیمختلف ) یدر شهرها یکارگر یتشکل ها یو از سو نییاز پا یتا تشکل سراسر دیاید ببوجو یاست، تا بستر یکار

 نستیکارگران ا یالملل نیاتحاد ب نیتام یقدم برا نیاول" و پائین تر هم می گوید: ".دیایتشکل ها( بوجود ب نیا ندگانینما

شکل ادامه  نینباشد وضع موجود کماکان به هم نیخود باشند. اگر ا یصاحب تشکل سراسر یکه کارگران در هر کشور

" استنتاج من از این تحلیل این است که شعار "کارگران ایران متحد شوید" راه میانبری است به متشکل شدن .افتیخواهد 

کارگران. اما متأسفانه یک چنین راهی وجود ندارد. برای متشکل کردن کارگران در هر کشوری و از جمله در ایران، 

های مشخص عملی الزم را بریزند که بتوانند فعالین و رهبران کارگری را لین کارگری و احزاب کارگری باید طرحفعا

های مشخص بتوانند اعتراضات پراکنده را به حول مسائل عاجل جلوی پای توده کارگران متحد کنند. باید با نقشه عمل

 زی به دست آید. هم متحد کنند. من فکر نمی کنم که با یک شعار چنین چی

در جنبش کارگری ایران بدون تغییر شعار "کارگران جهان متحد شوید!" به شعار "کارگران ایران متحد شوید"، که 

ظاهرا نظر شما هم چنین نیست و یا ابداع شعار دیگری، شعار کارگران و فعالین کارگری "چاره رنجبران وحدت و 

ت بگوید که شعارهای "کارگران جهان متحود شوید!" و "چاره رنجبران تشکیالت است!" بوده است. کسی شاید به درس
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وحدت و تشکیالت است!" راه گشا نبوده و باید شعار دیگری مثل شعار "کارگران ایران متحد شوید" گذاشت. از ملزومات 

و یا سد راه متحد شدن این کار یکی این است که شعارهای فوق نقد شوند و نشان داده شود که این شعارها کارآمد ندارند 

کارگران بوده اند. منظورم این نیست که شما چنین چیزی را گفته اید. بلکه منظورم این است که حتی بطور ضمنی، این 

به خواننده القاء می شود که حتما شعارهای فوق در نظر گوینده شعار تازه، دیگر کارآمد ندارد و باید بخاطر شعار تازه 

 کنار گذاشته شوند.

همتر اینکه طبقه کارگر، بخصوص در سطح رهبران و فعالین کارگری، یک توده یکدست نیستند. گرایشات متفاوتی م

کشند. واضح است که هر گرایشی کارگران را برای اهداف سیاسی متفاوتی های متفاوتی را جلو میراه حل و نقشه عمل

خواهد کارگران را پشت سر موسوی و یشی هست که میخواهد متشکل کند و به صحنه بیاورد. در همین ایران گرامی

خواهد کارگران را برای خالصی از این وضع متحد و متشکل کند. یکی کروبی بکشاند. گرایش دیگری هست که می

تواند به نفع شود و این قانونمداری میگوید اگر جمهوری اسالمی به دست موسوی بیافتد، کشور دارای قانون میمی

 ها و محافل چپ در خارج کشور هم می بینید. مام شود. و شما همین طنین را در صف تعدادی از سازمانکارگران ت

شعار "کارگران جهان متحد شوید" نه تنها مخالفتی با متحد شدن کارگران ایران ندارد، و شعار گرایشی سوسیالیستی در 

ایش برای متحد کردن کارگران به عمل آورده است. درون جنبش کارگری است، بلکه بیشترین تالش را تاکنون همین گر

اگر از کارگران بخواهیم که این شعار را به نفع شعار دیگری که ظاهرا این شعار مانع متشکل شدن کارگران در این 

برهه از تاریخ است بشویم، داریم از کارگران می خواهیم که تفاوت گرایشات درون جنبش کارگری را زیر فرش کنند. 

 برای آزادی واقعی کارگران سم است.این 

 

 

 

 پاسخ سالم زیجی 
 نظر شما در مورد شعار کارگران ایران متحد شوید چیست؟ -١

و چه نتیجه کنید میبرای چه هدفی شما شعار " کارگران ایران متحد شوید" را طرح  و در چه بستری : اینکهسالم زیجی

 .متفاوت باشد که به آن داده میشود بسیار  طبقاتی-بار سیاسی جایگاه و هم از نظر محتوا و همتواند ای ازآن میگیرید می

جغرافیای  وکارخانه و  یک رشتهدر اعتراض و اعتصاب  و به مناسبت کارگردر جریان مبارزه سیاسی و اقتصادی طبقه 

  یمعین و منطقهشهر  در سطح یک یا کارخانه،و درگیر در آن اعتصاببه منظور تامین اتحاد کارگران میتوان شخصی م

مثال "کارگران  را مطرح کرد و الزم هم هست.د" ن" کارگران  آن کارخانه یا شهر و منطقه معین متحد شوو شعار خواست

به همین ترتیب   نیشکر هفت تپه متحد شوید"، کارگران پتروشیمی متحد شوید، کارگران استان تهران متحد شوید" و...

بتهای معینی در سطح کل کشورنیز ممکن است از شعار "کارگران ایران متحد شوید" و در این چهار چوب به مناس

کارفرما متحد شوید"، شورایعالی کار واستفاده کرد. برای مثال "کارگران ایران علیه حداقل دستمزد تحمیل شده دولت و 

بر بستر  . در نتیجهی االخرو المتحد شوید  علیه بیکارسازیها متحد شوید، برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری خود

های مشخصی، همچنانکه  متحد شدن کارگران یک مرکز تولیدی و صنفی را خواهان هدافچنین ا برای چنین مبارزه ای و 

  درمواردی که حرکتهای سراسری و کشوری کارگران حول مطالبات مشترک کل طبقه، در بعد سراسری نیز و هستیم
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استفاده از شعار "کارگران ل طبقه را علیه سیاستهای  دولت و طبقه حاکمه  فرا میخوانید،یا اینکه ک در جریان باشد، 

  نه تنها ایرادی ندارد، الزم هم هست. ایران متحد شوید" 

که بدان اشاره کردم،  باشد فراتر از چهار چوبی ،اما چنانچه هدف ومنظور ازطرح "شعار کارگران ایران متحد شوید"

، کردن یگزینبرای جا ""تالشبحث بر سر باز بینی حول "کارگران جهان متحد شوید" است،  بر سر اگر مسئله 

ملی" کارگران لبا شعار شناخته شده بین ال "کارگران ایران متحد شوید" به عنوان یک اصل و هویت کارگر "ایرانی"شعار

طبقاتی  و رزه و سنت و همبستگی جهانیمبا بی ربط به امر درعین حال تالشی ناموفق وآن را ، استجهان متحد شوید" 

بین المللی  -هدف وتصویری اصال  کل صورت مسئله هویت طبقاتیدر پی چنین  ان میدانم و با آن مخالف هستم.کارگر

طبقه کارگر و کمونیسم مخدوش خواهد شد. در واقع خصلت جهانی مبارزه طبقاتی و رسالت کمونیستی و کارگری  طبقه 

قدیمی شناخته شد و  داستان  و کوتاه بینانه"نظریه پردازی"، که تماما خصلت جهانی دارد، فدای زیواکارگر علیه  بورژ

در پی چنین تالشی، مستقل از نیت طرح کننده،  خواهد شد. یا "سوسیالیسم در یک کشور" " اول مبارزه درکشور خود"

متکی به همبستگی جهانی  که از جمله در ایران،، رسالت طبقاتی و جهانی جنبش سوسیالیستی کارگریقبل از هر چیزی 

کنار گذاشته و  خواهد شدحاشیه ای  عمال است نفی کار مزدی و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید  طبقه کارگر و

 میشود. 

ابتدا گفتم، خواهان جایگزینی شعار "کارگران ایران متحد دراگر کسی امروز  بطور کلی و بدون توجه به نکاتی که 

پیچ بعدی  با همان "منطق"خواهان جایگزینی "کارگران  " با "کارگران جهان متحد شوید" باشد، دیر یا زود و در تندشوید

نیز خواهد  کنونی خود کردستان متحد شوید"، یا "کارگران آذربایجان متحد شوید" با همین "کارگران ایران متحد شوید"

طبقاتی  مبارزهالیسم کارگری و منفعت و مطالبه و درد و رنج و شعار "کارگران جهان متحد شوید" انترناسیون شد.

شعار بین  و جایگزینی و تقلیل  دادن آن مشترک کل طبقه را نمایندگی و فرموله کرده است. هر شکلی از تغییر پایه

ه اتحاد المللی کارگری،  به سطح "اتحاد كارگران كشور" و آن هم در قالب "منفعت کارگر" صورت بگیرد نه تنها ب

رفرمیست ها، و دور –آنرا به مسیر محدود نگرانه، باب طبع ناسیونال  بلکهنمیکند  یکمک معین کارگری در آن کشور

است سوق میدهد. این دنبال آن بکه اتفاقا دولت و بورژوازی هر کشوری   سنت ها و نقطه قدرتهاییکردن کارگر از 

محروم کردن کارگران ازهمبستگی طبقاتی و انترناسیونالیستی خصلتبه  پایان دادن میتواند شروع پروسه ایی باشد برای

وآرمان کمونیستی و سوسیالیستی طبقه کارگر. کارگر به حکم موقعیت اجتماعی و طبقاتی اش،  افقبین اللملی و تضعیف 

محلی اش نیز در زمین بازی کشوری بجنگد اما همین جنگ  همزمان به حکم ضدیتش با سرمایه ، اگر چه ناچار است 

 هم سرنوشت است. کشورهای دیگر   با بقیه کارگران و مرتبطوری شتماما به بیرون مرزهای ک

طبقاتی  روزمره تا نفس امر مبازره و حق تشکل ددستمز مبارزه برای تعیین میزاناز بحران و بیکار سازی گرفته تا 

محلی و کشوری مطلقا به تنهائی وصرفا  از مسیر نبرد های طبقاتی برای سرنگونی بورژوازی و مناسبات حاکم طبقاتی 

طبقه ما هم مطالبات معین مربوط به آن کشور را مطالبه میکند و  در هر کشوری اما همچنانکه توضیح دادم. نمی گذرد

لیت خود خاصی در برخورد به دولت و قوانین و شرایط کار روبرو هست. اما این مبارزات در ک ویژگی های هم با

این واقعیت  بدیهی برای    مجزا و بی ربط به کل مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری در بیرون مرزهای کشور نیست.

اگر شعار "کارگران صدق میکند.  و جنبش کمونیستی آن طبقه بورژوازی هر کشوری نیز در تقابل با مبارزات کارگری

داری و صد سال پیش محمل اتحاد و مبارزه بین المللی کارگر و  جهان متحد شوید" در اوایل عروج نظام سرمایه

 م بین المللیسالینمناطق بود، زمینه ساز انترناسیودیگربورژوازی در اروپا و  نهای بزرگ کارگری و عقب راندشخیز
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امروز  در جهان و همچنین محرکه قدرت گیری بلشویکها بود، اتکا کردن کمونیستها و کارگران به این شعار بود، 

 است. شده سرمایه داری پیشرفته بطریق اولی صد چندان ضروری

  

 مکانیسم اتحاد بین المللی کارگران در شرایطی که طبقه کارگر فاقد انترناسیونال کارگری خویش است، چیست؟ -٢

ای موجود : در غیاب یک جنبش گسترده و بانفوذ کمونیسم کارگري، طبقه کارگر، اتحادیه  ها و تشکل هسالم زیجی

کارگری ، با وجود تمام اهمیتی که دارند،عمال از ابراز وجود سیاسي مستقل و قدرتمند کارگری در چهارگوشه جهان 

با فرو ریختن بلوک شرق، که سرمایه داری آنرا "شکست کمونیزم"   بازماند اند.  بعداز شکست انقالب اکتبر و در ادامه

  تر و از نظر عملی دست خوش یفضعشوید"  حدو شعار "کارگران جهان مت گرطبقه کار نه تنها موقعیت جهانی ،جارزد

سوسیالیسم  یهدفش بر چیدن بساط سرمایه و برقرار کهنه هاکه نفس جنبش کمونیستی و آرمانهای آزادیخوابلگردید تحول 

، خیلی ها لباس خیلی ها قربانی شدند گردید. ویرانگری به زیان طبقه کارگرخوش تحوالت تدس ،و حکومت کارگری بود

به فراخوان دمکراسی و بازار خیلیها  ملی گرایی و نژاد پرستی و حتی مذهبی پوشیدند واین پروسه هنوز هم ادامه دارد.

و به ان لبیک گفته اند. این روند پیروزی سرمایه داری بر ارزشهای  نده اجدید سرمایه داری دل بسترفندهای آزاد و ت

و تالش و خواست همیشگی  کارگر و بشریت متمدن مبنی بر مطالبه آزادی و برابری و رفاه و خوشبختی جامعه  انسانی

 ی. در اروپاي غربي و آمریکا و در تعدادی از کشورهاي آمریکاي التین کارگران در دست جنبش اتحادیه ایبشری بود 

بخش وسیعي از دید ند تا جایي که حتي در ه اشدو احزاب جناح چپ  طبقه حاکمه بویژه سوسیال دموکراسي، رها 

 هم مانع جدی  روند منفی  هنوز ویرانه و کارگران بعنوان ظرف و بستر طبیعي و بدیهي جنبش کارگري تلقي شدند.  این

 . استو اتحاد بین اللملی آن  بر سر راه مبارزه طبقه کارگر

کمونیزم کارگری  ددبدوا در گرو عروج مج "ن المللی کارگریاد بیتحاحلقه کلیدی دستیابی  به" در نتیجه از نظر من 

. کمونیسمی که مانیفیست کمونیست آنرا منشا مبارزه کارگران و جنبش سوسیالیستی کارگری قرار داده. کمونیسمی است

و آرمان  که هویت و پراکتیکش بر بستر تالش بی وقفه برای اتحاد بین الملی کارگران معنی پیدا میکند و متکی به افق

مارکس از جانب رهبران کارگری و مجدد آموزه های  در گرو بدست گرفتن این . سرنگونی نظام سرمایه داری است

که در معادله سیاسی جهان امروز است ب کمونیستی معتبر و پر نفوذی احزااست، در گرو ایجاد   دورهکمونیستهای این 

رون آوردن کارگران و اتحادیه های کارگری از دست  جناح چپ طبقه توان بی ،توان تغییر تناسب قوا را داشته باشند

توان بسیج جامعه و مسلح کردن آنها را برای مقابله با یورش سرکوبگرانه  داشته باشند.را حاکمه و سوسیال دمکراسی 

غییر اوضاع را دولت و بورژواها را داشته باشند. جنبش و کمونیسم و کارگرانی که نشان میدهند توان کسب قدرت و ت

دارند و آمادگی مقابله جدی با سرکوبگران و دارندگان ارتش و زندان و پلیس را دارند . بنظر من تنها با گسترش چنین 

حرمت و  قدرت و روندی است که میتواند به اتحاد واقعی کارگر هم در سطح جهانی و هم "محلی"  منجر شود وکارگر

 را باز یابد. نقش تعیین کننده خود در تغییر جهان

اقتصادی به  صرفاجزئي و آنهم بسیار آوانس هایي  دادن ازاء پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری تنها در امروز در

کارگر را از  در مقیاس اجتماعي به طبقه کارگر تحمیل  کرده اند. را کارگران در محیط کار، بي حقوقي سیاسي وسیعي

رسالت تاریخیش که بزیر کشیدن دشمن طبقاتیش است به درجه زیادی دور نگاهداشته اند. رفرمیستها و  سیاست و از

در کشورهای مانند ایران و   سوسیال دمکراتها پیشقراوالن این صف ضد کارگری در خدمت به سرمایه داری هستند.
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ي نفس ایجاد احزاب  کمونیستی و نهادهاي بخش اعظم کشورهاي عقب مانده تر و متکی به استبداد،  برای کارگران حت

 ارگان، گویا "ای ال او"تبدیل شده است. امروز سازمان جهانی کار  یکارگري  و مستقل  به  آرزوهاي سرکوب شده ای

. میخواهم تاکید کنم که مکانیزم اتحاد جهانی ی به مسائل کارگران جهان استگرسیدمرجع  و کارگران ملی" ل"بین ال

راه کنار زدن این موانع ،تشکیل احزاب و تشکلها ی کارگری و کمونیستی و ایجاد تحرک در مبارزه هدفمند  کارگران از

 سیاسی و ضد سرمایه داری کارگران می گذرد.

مادیت دادن به  حل و ابزار واقعیه که بدوا باید موانع را شناخت تا بتوان را خواستم تاکید کنمواقعیتهای فوق  با بیان

ایجاد  ،د کمونیسم مارکس جدآن عروج م مهمترین همچنانکه گفتمگران جهان متحد شوید"، را فراهم کرد. "کار شعار

ارگری جهان را تحت کتشکلهای موجود  طبقه کارگر پیشرو و از هیبخش قابل توجبتوانند کمونیست کارگری که  احزاب

ی باید منجر به تضعیف و عقب نشینی بیشتر سرمایه هر نوع اتحاد بین اللملی کارگر .، استمونی خود قرار داده باشدژه

داری گردد، هر نوع انترناسیونالیسم کارگری و عروج مارکسیسم باید همراه باشد با افسار زدن بیشتر قدرت بورژوازی 

 و ارگان ایدئولوژیکی دینی و ملی آن ونهایتا تشکل کارگری و حزب کمونیستی و اتحاد بین اللملی کارگری را به این

منظور می خواهیم .این نیاز فوری و مبرم مبارزه طبقاتی کارگران و کمونیستهای این طبقه است که بر ویرانه های 

را بر تابوت سرمایه داری   جهان نابرابر و غیر انسانی حاکم  میخ پرچم سرخ انسانیت و حکومت کارگری و سوسیالیسم

ازی "خوب" و "خودی" یا اصالح طلب نیستم که اتحاد بین المللی بکوبد. ما  چپ بورژوا یا رفرمیست های شیفته بورژو

و کشوری کارگر و نفس فعالیتهای کارگری خود را  نیز برای اصالح  همین سرمایه داری و به منظور تامین "آرامش 

ه کارگر، "در کارخانه  و کاهش اصطکاک بین کارگر و کارفرما  تعریف کرده باشیم. ما مانند این دوستان دروغین طبق

ن منع ل به آکارگر را از کمونیسم  خود و از امر اجتناب ناپذیر انقالب کارگری و "خشونت" رم نمیدهیم وانها را از توس

 نمکنیم.

ما خواهان فوری بزیرکشیدن قدرت و حاکمیت سرمایه داری با هر شکل و رنگ و فرمی که به خود گرفته هستیم، نظام  

و مبتنی بر استثمار و نابرابری و تحمیل جنگ و خونریزی به مردم در اقصی نقاط دنیا.  سرمایه نظامیست سراپا جنایت

برای بشریت متمدن امروز نظامهای حاکم موجود با اعمال جنایتکارانه و تحمیل استثمار و نابرابری  ننگ آور و نفرت 

را در ابعاد گسترده جهانی و منطقه ای  انگیز است.از نظرمن اگر بتوانیم این افق و آرمان و جنبش طبقاتی و اجتماعی

به امرواولویت فوری کمونیستها و طبقه کارگر تبدیل  کنیم، هم "اتحاد بین اللملی کارگران" را تامین کرده ایم هم ملزومات 

 ایجاد یک "انترناسیونال بزرگ کارگری و کمونیستی".

 ٢٠١٤اکتبر  ٧

. 
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 «شویدکارگران ایران متحد »در دفاع از شعار 
 بهروز ناصری

 2014اکتبر 

مکانیسم »و « کارگران ایران متحد شوید»همچنانکه خوانندگان گرامی مالحظه میکنند، در این شماره سواالتی در زمینه 

طرح شده است. این سواالت برای تعدادی از رفقا و فعالین ارسال شده بود که در « و چگونگی اتحاد بین المللی کارگران

 زرفقا: محمود صالحی، ناصر اصغری و سالم زیجی را مشاهده مینمایید. این شماره پاسخ سه تن ا

امید است که چنین مباحثاتی که مستقیما به سرنوشت، زندگی و مبارزه طبقه کارگر مربوط است، مورد توجه، نقد و 

 بررسی هر چه بیشتر فعالین سیاسی و کارگری قرار گیرد. 

صر تناقضات پاسخهای دریافتی را متذکر شده و مستدل کنم که چرا رفقا اشتباه من در این مقاله تالش میکنم که خیلی مخت

 میکنند. 

 ابتدا اشاراتی به نکات کلیدی در بحث رفقا داشته باشم. 

 محمود صالحی مینویسد: 

این  شعار کارگران جهان متحد شوید، برای کارگران جهان یک شعار جدانشدنی از مبارزه طبقاتی آنان است. بنابر»... 

تغییر این شعار به یک شعار کشوری یا منطقه ای غیر کمونیستی و غیر انترناسیونالیستی است. استراتژی طبقه کارگر 

تصرف قدرت سیاسی و اقتصادی کل جهان سرمایه داری است. بورژوازی در هر کشوری منافع ویژه خاص خود را 

واحد و پیکاری واحد دارند. اما برای ما روشن و آشکار است  دارد. اما طبقه کارگر در سراسر جهان منفعتی واحد، دشمن

 «که ابتدا طبقه کارگر هر کشوری باید با بورژوازی کشور خود تصفیه حساب کنند...

آیا با تغییر دادن شعار کارگران جهان متحد شوید و به جای آن کارگران :»... رفیق صالحی در ادامه سوال میکنند که 

 «بقه کارگر ایران از مشکالتی که امروز به آن دچار شده خالصی می یابد؟! ایران متحد شوید، ط

من در واقع نمیدانم طرح این شعار )کارگران ایران متحد شوید( برای چیست و با این شعار میشود چه چیزی را تغییر »

مبارزه طبقه کارگر هم جهانی چون ما میخواهیم هم جهانی فکر کنیم و هم جهانی مبارزه کنیم و استراتژی « »... داد...

 « است...

 

یا ناصر اصغری بعد از نادرست دانستن شعار کارگران ایران متحد شوید بعنوان یکی از زیر مجموعه های شعار اصلی 

 کارگران جهان متحد شوید، در بخش مربوط به مکانیسمها مینویسند که: 
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ن ایران متحد شوید" راه میانبری است به متشکل شدن کارگران. استنتاج من از این تحلیل این است که شعار "کارگرا»... 

اما متاسفانه یک چنین راهی وجود ندارد. برای متشکل کردن کارگران در هر کشوری و از جمله در ایران، فعالین 

ول کارگری و احزاب کارگری باید طرح های مشخص عملی الزم را بریزند که بتوانند فعالین و رهبران کارگری را ح

مسائل عاجل جلوی پای توده کارگران متحد کنند. باید با نقشه عمل های مشخص بتوانند اعتراضات پراکنده را به هم متحد 

اگر از کارگران بخواهیم که این شعار را به نفع »... یا « کنند. من فکر نمیکنم که با یک شعار چنین چیزی به دست اید...

ع متشکل شدن کارگران در این برهه از تاریخ است بشیم، داریم از کارگران میخواهیم شعار دیگری که ظاهرا این شعار مان

 « که تفاوت گرایشات درون جنبش کارگری را زیر فرش کنند. این برای آزادی واقعی کارگران سم است

 

ض پاسخ هایش را یا سالم زیجی که پاراگراف اول را خوب شروع میکند، این خوبیت اش را فوری متوقف کرده و با تناق

 ادامه میدهد:

اما چنانچه هدف و منظور از طرح "شعار کارگران ایران متحد شوید"، فراتر از چهارچوبی باشد که بدان اشاره »... 

کردم، اگر مسئله بر سر بازبینی حول  "کارگران جهان متحد شوید" است، بحث بر سر "تالش" برای جایگزین کردن 

شوید" به عنوان یک اصل و هویت کارگری "ایرانی" با شعار شناخته شده بین المللی  شعار "کارگران ایران متحد

"کارگران جهان متحد شوید" است، آن را تالشی ناموفق و در عین حال بی ربط به امر مبارزه و سنت و همبستگی جهانی 

 « و طبقاتی کارگران میدانم و با آن مخالف هستم...

در واقع  خصلت جهانی مبارزه طبقاتی و رسالت  کمونیستی و کارگری طبقه کارگر علیه »... یا در ادامه میخوانیم که 

بورژوازی، که تماما خصلت جهانی دارد، فدای "نظریه پردازی" کوتاه بینانه و داستان شناخته شده و قدیمی "اول مبارزه 

اهد شد. در پی چنین تالشی، مستقل از نیت طرح کننده، قبل از هر در کشور خود" یا "سوسیالیسم در یک کشور" خو

چیزی رسالت طبقاتی و جهانی جنبش سوسیالیستی کارگری، از جمله در ایران، که متکی به همبستگی جهانی طبقه کارگر 

 « ..و نفی کار مزدی و مالکیت خصوصی بر وسائل تولید است عمال حاشیه ای خواهد شد و کنار گذاشته میشود.

اگر کسی امروز بطور کلی و بدون توجه به نکاتی که در ابتدا گفتم، خواهان جایگزینی شعار »و باز چنین ادامه میدهد که 

"کارگران ایران متحد شوید" با "کارگران جهان متحد شوید" باشد، دیر یا زود و در تند پیچ بعدی با همان "منطق" خواهان 

شوید"، یا "کارگران آذربایجان متحد شوید" با همین "کارگران ایران متحد شوید"  جایگزینی "کارگران کردستان متحد

 ...«. کنونی خود نیز خواهد شود. 

 تا اینجا نقل قول آوردن کافی است و بهتر است تا خوانندگان، دوباره به خود پاسخهای رفقا مراجعه نمایند. 

 

 از موضوع مالحظاتی بر خوانش رفقا

کارگران »من متعجبم از اینکه رفقا بحث "جایگزینی" را به میان آورده اند و مرتبا به این اشاره کرده اند که من طرح شعار

را به معنی جایگزینی شعار استراتژیک "کارگران جهان متحد شوید" بکار برده ام. این درک نادرست « ایران متحد شوید

 کردن آن است، واال من کجا از جایگزینی سخنی به میان آورده ام؟ و وارونه جلوه دادن بحث برای بی اهمیت 

بعنوان  زیر «  کارگران ایران متحد شوید»بحث من نه جایگزینی یک شعار بجای شعار دیگر، بلکه این بوده که شعار 

ر استراتژیک مجموعه و تکمیل کننده شعار اصلی طرح شده است. از آنجاییکه شعار کارگران جهان متحد شوید، یک شعا

و اما در این اوضاع سیاسی و طبقاتی بین المللی دور دست می نماید، ضروری است تا ملزومات و  مکانیسم تحقق آن به 

میان آورده شود. مکانیسم تحقق شعار کارگران جهان متحد شوید، اتحاد و متشکل شدن کارگران در سطح کشورهای 

و برای کارگران افغانستانی و ترکیه، یعنی کشورهای مربوطه. سپس این مختلف است. برای ما مستقیما یعنی ایران، 

کارگران متشکل شده این کشورها هستند که میتوانند با ایجاد شبکه های ارتباطی و همبستگی شرایط اتحاد وسیعتری را 

 د. ایجاد نمایند.  رفقا نمیخواهند این بیان ساده را به همین شکلی که بیان شده است، عنوان کنن

نوشته رفقا موید این نکته است که درک و نگرش حاکم بر شعار کارگران جهان متحد شوید، بیشتر عارفانه و خیالپردازانه 

است تا علمی. هر موضوع عملی نیازمند کار کارشناسانه است، ولی رفقای ما اکثرا ایدئولوژیک و سیاسی به موضوع 

 رایط دوران مارکس و دوران حاضر را بررسی کنند... پاسخ میدهند. رفقا تمایل ندارند تا تفاوت ش

 

 بررسی اختصاری نقل قولها
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شعار کارگران جهان متحد شوید، برای کارگران جهان یک شعار جدانشدنی از مبارزه طبقاتی  »رفیق صالحی مینویسد: 

 «.   آنان است

 «ستی و غیر انترناسیونالیستی است.بنابر این تغییر این شعار به یک شعار کشوری یا منطقه ای غیر کمونی »

 «استراتژی طبقه کارگر تصرف قدرت سیاسی و اقتصادی کل جهان سرمایه داری است. »

بورژوازی در هر کشوری منافع ویژه خاص خود را دارد. اما طبقه کارگر در سراسر جهان منفعتی واحد، دشمن واحد  »

است که ابتدا طبقه کارگر هر کشوری باید با بورژوازی کشور خود و پیکاری واحد دارند. اما برای ما روشن و آشکار 

 «تصفیه حساب کنند...

آیا با تغییر دادن شعار کارگران جهان متحد شوید و به جای آن کارگران ایران متحد شوید، طبقه کارگر ایران از »... 

 «مشکالتی که امروز به آن دچار شده خالصی می یابد؟! 

 

 

نم طرح این شعار )کارگران ایران متحد شوید( برای چیست و با این شعار میشود چه چیزی را تغییر من در واقع نمیدا»

 « داد...

 «چون ما میخواهیم هم جهانی فکر کنیم و هم جهانی مبارزه کنیم و استراتژی مبارزه طبقه کارگر هم جهانی است...»... 

 

از تناقضات پایه ای رنج میبرند. از همین جمله اول همین حد مختصر از نظرات رفیق صالحی به اندازه کافی 

عالقه مند هستند و به همین دلیل جا و بیجا "جهان" را « جهان»پیداست که رفیق صالحی بیش از حد به کلمه 

تکرار میکنند. اگر بگوییم که بایست یک رابطه منطقی بین کل و جزء وجود داشته باشد، رفیق صالحی با ذکر 

ا نادیده می گیرد، حال آنکه هر کلی متشکل از اجزاء مختلف است و رابطه بین کل و جزء مکرر کل، جزء ر

 یکی از مسائل مهم مارکسیسم بشمار میرود. 

سخن میگوید، حال آنکه بحث بر سر تکمیل یک شعار کلی « بنابر این تغییر این شعار...»رفیق صالحی از 

کشورهای دیگر، اجزاء الزمه این کلیت اصلی یعنی اتحاد است و نه تغییر آن.   اتحاد کارگران ایران و 

کارگران جهان را تشکیل میدهند. . معلوم نیست که چرا رفیق صالحی طرح شعار کارگران ایران متحد شوید 

 را غیر کمونیستی و غیر انترناسیونالیستی تفسیر مینمایند. 

اسیونالیستی چیست؟ آیا میتوانید یک تعریف کلی کسی میتواند سوال کند که سیاست و فعالیت کمونیستی و انترن

 از آن ارائه دهید تا بر آن مبنا قضاوت نمایید؟ 

رفیق صالحی استراتژی طبقه کارگر را تصرف قدرت سیاسی و اقتصادی کل جهان سرمایه داری تعریف 

یه داری را از سخن به میان میآورد، عمال کشورها و کشور مشخص  سرما« کل جهان»میکند. و زمانی که از 

 گزند محفوظ میدارند. این معنی نه بر اساس نیت رفیق، بلکه بر مبنای معانی نظرات ایشان بدست داده میشود. 

از سوی دیگر این استراتژی مورد اشاره رفیق صالحی را چه کسی صادر یا تصویب کرده است؟ آیا این 

فالن تشکل سراسری کارگری چنین حکمی  استراتژی مورد بحث مصوبه انترناسیونال کارگران است؟ آیا

 صادر کرده است ) کدام تشکل(؟ منبع چنین حکمی کجاست؟ 

رفیق صالحی منافع کشوری برای بورژوازی قائل است، اما به طبقه کارگر میرسد آنان را به منافع جهانی 

ست که ایدئولوگ های  )جهان متشتت ، اتمیزه شده و پراکنده( حواله مینمایند. و این نظر درست همان چیزی

بورژوازی به انحاء مختلف در صدد القاء و تحمیل آن به توده های کارگر و زحمتکش هستند. تضاد کار و 

سرمایه در هر کشوری، در هر شهر و کارخانه و شرکتی، هر جا که کارگر و کارفرما وجود داشته باشد در 

ر یک سطح قرار ندارند. کشورهای صنعتی سرمایه جریان است. حال این تضاد در همه جای این کره زمین، د

داری )مثل کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی( با کشورهای در حال توسعه در دو سطح و دو 

 وضعیت متفاوت قرار دارند. 
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رشد ناموزون سرمایه داری، باعث بوجود آمدن کشورهای "شمال و جنوب" ) ثروتمند و فقیر( یا کشورهای 

رفته سرمایه داری و کشورهای در حال توسعه شده است. . این "جهان" مد نظر رفیق صالحی صنعتی پیش

طوری تجزیه شده و به قطبهای مختلف سرمایه داری تقسیم شده است که طبقه کارگر را نیز در همان سطح به 

 همین وضعیت دچار ساخته است. 

با همین روایتها، یا به عبارت دیگر وارونه کردن اصل مطلب است که  رفیق صالحی را به سوال نادرست 

میرساند که: " آیا با تغییر دادن شعار کارگران جهان متحد شوید و به جای آن کارگران ایران متحد شوید، طبقه 

 " کارگر ایران از مشکالتی که امروز به آن دچار شده خالصی می یابد؟!

اولین مشکل اینجاست که من بحثی از تغییر شعار به میان نیاورده بودم. من از "اضافه کردن" و "تکمیل 

 کردن" صحبت کرده بودم. 

دومین مسئله اینست که با این شکل مد نظر رفیق صالحی، حتی تالش برای اتحاد طبقه کارگر ایران هم کم 

و فعالیتی حول آن تعریف نمیشود. زیرا از همان اول حکم ارزش جلوه داده شده و عمال سیاست، نقشه عمل 

 مبنی بر نادرست بودن شعار "کارگران ایران متحد شوید" صادر شده است. 

خوب، حال من از رفیق صالحی و هر فعال دیگری می پرسم، اگر طبقه کارگر ایران واقعا متحد شود و همین 

د و همچنین اگر کارگران ایران دارای تشکل سراسری شعار "کارگران ایران متحد شوید" جامه عمل بپوش

خویش شوند، آیا بخش بزرگی از مشکالتی که امروز کارگران به آن دچار شده اند، خالصی نمی یابند؟ واقعا 

تمام تالش بورژوازی هم این نیست که کارگران به این اتحاد نرسند؟ تا این وضعیت فالکتبار موجود کماکان 

 ادامه یابد؟.... 

 

رفیق اصغری هم تا اندازه ای همان اشتباهات رفیق صالحی را، آنجا که بحث از این مینمایند که گویا من درخواست 

کرده ام تا شعار را تغییر دهند،  مرتکب میشوند. و آنرا بمثابه سمی برای کارگران توصیف میکنند. رفیق زمانی به این 

تغییر شعار از جهانی به کشوری باشد، شاید آنهم بدون برقرار کردن ارتباط استنتاج میرسند که او هم بیندیشند که مسئله 

 بین ایندو. 

من هنوز با فهم این موضوع مسئله دارم که چرا رفقا  کلمات "تکمیل کردن" و "زیر مجموعه" برای تحقق کردن اتحاد 

 ل میکنند؟ سراسری تری، را به "تغییر دادن شعار"  به معنی طرح یکی و طرد دیگری،  تبدی

 

رفیق سالم زیجی، هرچند درک و نگرش نادرستی نسبت به قضیه دارند، اما مسئله مهم و مرکزی را به میان میکشند:    

در واقع  خصلت جهانی مبارزه طبقاتی و رسالت  کمونیستی و کارگری طبقه کارگر علیه بورژوازی، که تماما خصلت جهانی دارد، فدای »... 

وتاه بینانه و داستان شناخته شده و قدیمی "اول مبارزه در کشور خود" یا "سوسیالیسم در یک کشور" خواهد شد. در پی چنین "نظریه پردازی" ک

تالشی، مستقل از نیت طرح کننده، قبل از هر چیزی رسالت طبقاتی و جهانی جنبش سوسیالیستی کارگری، از جمله در ایران، که متکی به 

 « و نفی کار مزدی و مالکیت خصوصی بر وسائل تولید است عمال حاشیه ای خواهد شد و کنار گذاشته میشود... همبستگی جهانی طبقه کارگر

رابطه مستقیم و نزدیکی با بحث سوسیالیسم در یک کشور « کارگران ایران متحد شوید»واقعیت اینست که  طرح شعار 

« کارگران ایران متحد شوید»دارد. و منطقن همه کسانیکه که با سوسیالیسم در یک کشور موافق هستند، بایست با شعار 

 هم موافق باشند. 

مرا به بن بست روبرو مینماید. زیرا بر خالف انتظار با دیده تحقیر به سوسیالیسم  اما نظر رفیق سالم منطق انتظارات

 در یک کشور می نگرد. 

اما برخالف نظریه رفیق زیجی، منصور حکمت در بحث "خطوط اصلی یک نقد سوسیالیستی به تجربه انقالب کارگری 

 " صراحتا می نویسند که: 1در شوروی 

م در یک کشور" اظهار نظر صریح در باره چند مساله ضروری است.  اوال، به اعتقاد در مورد بحث "سوسیالیس»... 

ما، از لحاظ نظری، مستقل از بحث شوروی، برقراری سوسیالیسم در یک کشور، یعنی برقراری مناسبات متکی بر 

م حرف میزند، کامال مالکیت اشتراکی، لغو کارمزدی و منطبق با خطوطی که مارکس از آن بعنوان فاز پائینی کمونیس

امکانپذیر است، و نه فقط این، بلکه امری حیاتی در سرنوشت انقالب کارگری است. برقراری سوسیالیسم وظیفه فوری 

و حیاتی هر طبقه کارگری است که قادر میشود در هر کشوری قدرت سیاسی را بدست بیاورد. ما آن دیدگاههایی را که 

"ضرورت انقالب جهانی"، " عقب ماندگی روسیه"، "مرزبندی با استالینیسم و به هر دلیل و توجیه، اعم از بحث 
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ناسیونالیسم" و غیره، امر ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی متکی به مالکیت اشتراکی و لغو کارمزدی را از دستور 

د و غیر مارکسیستی پرولتاریای بقدرت رسیده در یک کشور خارج میکنند ئ آنرا به دوره ای دیگر حواله میدهند، مردو

میدانیم. ثانیا، به اعتقاد ما، تمایزی که مارکس میان دو فاز کمونیسم تعریف میکند، تمایزی روشن و معتبر است که 

برای مراجعه به کل بحث به بولتن « ) مستقیما به بحث وظایف اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا مربوط می شود....

 ، مراجعه نمایید( 1367فروردین ، 3مارکسیسم و مساله شوروی شماره 

نقد کرده ام، در این  1999موضوع جالب توجه اینست که من که نگرش و چندین مباحثه منصور حکمت را بعد از سال 

بحث از نظرات منصور حکمت دفاع میکنم و آنرا درست دانسته و شخصا هم سالهاست که بطور مستقل به همین نتیجه 

، رسیده ام و به انحاء مختلف در تبلیغ آنها میکوشم. ولی رفیق زیجی که امروز خود را هم ای که در این نقل قول آمده

درجه خالف  180خط منصور حکمت میداند و یکی از رهبران حزبی است که خود را حکمتیست هم میدانند، اما درست 

 . مباحثات منصور حکمت نظر میدهند که انگار از آن مطلع نبوده یا فراموش کرده اند

پس الزم نیست که رفیق زیجی پاسخ مرا بدهند، بلکه بایست موضع خود را نسبت به این مباحثات بسیار صریح منصور 

 بیان شده است روشن کنند. آنوقت بعدا بهتر میتوانیم به بحث بپردازیم.  1360حکمت در سالهای 

 

 مارکس و سوسیالیسمنیاز طبقاتی زمانه به نوع دیگری از مراجعه به 

ر یک تحلیل پایه ای، انسان حق دارد که نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، اینده کار و زندگی انسان د

کارگر عمیقا نگران باشد. زیرا سرمایه، علیرغم اینکه سخنگویان مختلف آن و حتی تصادم بین منافع سرمایه های مختلف هم 

کارگران تعرض کرده است، و در مقابل این تعرض وسیع سرمایه و دولتهای سرمایه وجود داشته باشد، به شرایط کار  و زندگی 

داری، طبقه کارگر در حالت دفاعی محض قرار داشته و کارگران در سطح بین المللی و کشوری فاقد آن تشکلهای مستقل،  

، کار و زندگی شان دفاع کنند، بلکه در طبقاتی و سیاسی خویش هستند که در مقابل این همه تعرض وسیع سرمایه، نه تنها از خود

 عرصه ی سیاسی هم محقانه ظاهر شده و ادعای أمور اجتماعی داشته باشند. 

در سطح بین المللی کارگران فاقد انترناسیونال کارگری خویش هستند، که مبارزه کارگران در کشورهای مختلف را هماهنگ 

م، می بینیم که کارگران از هر لحاظ در وضعیت اسفناکی بسر میبرند. از لحاظ و.... نمایند. در سطح کشوری هم، که مشاهده کنی

سیاسی وجود حکومت سرکوبگر و عدم وجود تشکل کارگری، باعث شده تا کارگران در تشتت و پراکندگی بسر ببرند و همزمان 

 د. نیز خصوصیات بورژوائی فردگرایی، بی عملی و پاسیفیسم و منفعت پرستی و غیره رشد کنن

در چنین شرایطی کمونیستها بایست خیلی آگاهانه به این شرایط اسفناک برخورد نمایند و دور از هر گونه خشک اندیشی ای برای 

 تغییر وضعیت طبقاتی موجود طرح و برنامه های ارائه دهند که اجتماع را به جنبش واداشته و حرکتها را سمت و سو دهند. 

خود محفوظ است و نیاز مبارزه طبقاتی و وجود سرمایه داری باعث میشوند که ما همواره به  جایگاه و تئوریهای مارکس بجای

مارکس و تئوریهای او نیاز داشته و مراجعه نماییم. ولی نکته ای که بایست مورد توجه جدی قرار گیرد، اینست که نه مارکس 

 دنیای که در آن بسر میبریم اظهار نظر کنیم.  پیامبر بود ونه ما هم مذهبییون متعصبی هستیم که نتوانیم نسبت به

دنیای زمانه ما به نسبت دنیای دوران مارکس تفاوتهای زیادی کرده است. درست است که از نظر سیستمهای اقتصادی و 

ای که همین اجتماعی، این سرمایه داری است که این دو دوران کامال متفاوت را به هم ربط میدهد، اما عدم توجه به این نکته پایه 

نظام سرمایه داری دورانهای مختلفی را پشت سر گذاشته، ما را عمیقا به اشتباه می اندازد. دوران مارکس دوران کاالیی نظام 

سرمایه داری بود، حال دوران ما عصر باالترین و واقعا باالترین حد مرحله امپریالیستی دوران سرمایه داری است. ما به دوران 

تیم تا دوران مارکس. حال از لحاظ طبقاتی جامعه کارگری هم در سطح کشوری و هم بین المللی به عقب نشینی لنین نزدیکتر هس

 واداشته شده است. 

کمونیستها منطقا نه خشک اندیش، بلکه بایست خالقانی باشند که بتوانند متدلوژی مارکس را در شرایط جدید بکار بگیرند. 

 کموینستها بایست بتوانند تحلیل کنند و راه حل خود را به قصاوت گذاشته و حول به کرسی نشاندن آن راه حلها مبارزه کنند. 

در همین راستاست. وقتی انترناسیونال کارگری وجود ندارد، خوب طبیعی است که « یدکارگران ایران متحد شو»بحث و طرح 

کمونیستها کارگران کشورهای مختلف را به اتحاد  ابنداء در سطح کشوری، سپس در سطح منطقه ای و بعدا بین المللی فراخوان 

 داده و برای همین مبارزه کنند. 

میبریم ، مخالفتتان با این شعار از لحاظ طبقاتی و سیاسی ، مفهوم نیست. شما با \میبریدشما  یا ما که در این وضعیت اسفناک بسر 

 این نظرات و توجیهاتتان عمال رای به حفظ وضع موجود میدهید. 
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، «کارگران کردستان متحد شوید»هستم، بلکه برافراشتن « کارگران ایران متحد شوید»بله رفیق زیجی، من نه تنها موافق شعار 

، کارگران هر جا که هستید متحد شوید را عمیقا کمونیستی و سوسیالیستی ارزیابی «رگران شرکت یا کارخانه ... متحد شویدکا»

 کرده و برای آن بایست جمعا بکوشیم. 

توانند یا رفیق صالحی، بله اتحاد کارگران ایران الزم است،  تا آنها بتوانند درسطح کشوری و منطقه ای به قدرت تبدیل شوند و ب

در همین سطح هم قوانین کار و زندگی در همین سطح را تدوین نمایند. اگر کارگران به قدرت متشکل تبدیل نشوند، أوضاع خود 

 بخود بسوی بهبودی تغییر نمی یابد. 

در بطن  آیا شما متوجه این مهم نیستید که این اتحادهای کارگری، حال در سطح کشوری یا محلی و حتی کارخانه ای، در واقع

مبارزه و کشمکش طبقاتی کارگران و سرمایه داران و دولت آنان دارد روی میدهد و هر اندازه اتحاد کارگران در مبارزه علیه 

 سرمایه داری و دولتهای آنان را حال در مقیاس کوچک هم که بوده باشد، بایست تقویت کرد؟؟ 

وجود ندارد. اینها مکمل « کارگران جهان متحد شوید»و « متحد شویدکارگران ایران »خالصه کالم اینکه، تضادی بین شعارهای 

یکدیگر هستند و بایست به همین شیوه نیز به ایندو نگاه کرده شود. اگر کارگران ایران متحد نشوند و نتوانند تشکل سراسری خود 

ند، و ... سوال من اینست که این اتحاد را ایجاب کنند، اگر کارگران کشورهای دیگر نیز متحد نشده و تشکل خود را نداشته باش

 بین المللی کارگران چگونه و با توسل به کدام مکانیسمی عملی میگردد؟؟ 

اتحاد بین المللی کارگران از طریق اتحاد کارگران در سطح کشورها میگذرد و این تشکل کارگران در کشورهای مختلف است 

و نه أحزاب سیاسی چپ. این مبارزه را نبایستی نیابتی انجام داد. هر چند وجود بایست در صدد ایجاد بین الملل کارگران برآید، 

هر حزب سیاسی کمونیست و کارگری اهمیت خود را دارند اما أحزاب سیاسی و تشکلهای کارگری هر کدام در جایگاه خود 

اب سیاسی مدافع منافع کارگران اهمیت دارند. حاال که أحزاب سیاسی وجود دارند ولی تشکلهای کارگری وجود ندارند، أحز

بایست بکوشند تا اتفاقا کارگران هم دارای تشکل محلی و سراسری خود شوند، تا بهتر بتوان مسئله تغییر تناسب قوا و حرکت به 

 پیش به نفع کارگران و علیه این سیستم و حکومت سرکوبگر و... انجام داد.

به پرچم مبارزاتی در ایران تبدیل «  کارگران جهان متحد شوید»حقق کردن را برای مت« کارگران ایران متحد شوید»پس شعار 

 نماییم. 

 «کارگران ایران متحد شوید»
 

 

 

 


