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ی  دربارههيانيب   

  کارگری ايران المللی جنبش سياست بين
 

              تاد و شش مهرماه هش  ششمبيست                                                                                         مشترک    

   

رفت با خود  چه تصور می تر از آن کارگری ايران در سه سال گذشته بسيار سريع گير جنبش رشد و تحول چشم

ی طور ويژه در تناقض طورکلی و فعالين سوسياليست آن به کارگری ايران به جنبش. کننده را طرح کرد سؤاالتی تعيين

ای وسيع،  های توده تشکل يابی آن به هنوز بين انکشاف جنبش کارگری ايران و دستسو از يک. اند واقعی قرار گرفته

ل ای زياد وجود دارد؛ از سوی ديگر اين جنبش در همين مراحل اوليه رشد خويش با سؤا نيرومند و بانفوذ فاصله

  .ياست در اين زمينه روبرو شده استالمللی و اتخاذ س اساسی تبيين موقعيت خود درسطح بين

يابی  جاکه اشکال اعتصاب و اعتراضاِت متنوِع مبارزاتی برای دست مبارزات تاکنونی کارگران در ايران حتی آن

ی حاضر  ِسر گذاشته و ايجاد تشکل مستقل خود را هدف قرار داده است، تا لحظه های فوری را پشت خواسته به

کارگر ايران در اين دوران توانست ابعاد محفلی و کوچک سازمانی را  گرچه طبقه. ده استـ قرين موفقيت نبو اساسًاـ 

ای خود را ايجاد  تنها يک تشکل توده) با سنديکای واحد(ِسر گذاشته و در سطح اجتماعی ظاهر شود، اما هنوز  پشت

  .بر سر بودن يا نبودناين سنديکا نيز امروز از هرسو مورد تهديد است و درگيِر نبردی است . کرده است

هيچ جمع، محفل، گرايش و گروهی در جنبش مستقل کارگری . اين وضعيت عمومی جنبش کارگری ايران است

حتی سنديکای واحد نيز، . آميز با اين شرايط را داشته باشد ايران وجود ندارد که امروز بتواند ادعای مقابله موفقيت

. موقعيتی مستحکم فاصله دارد يابی به ار تاريخِی خويش، هنوز تا دستآوردهای بزرگ و غيرقابل انک رغم دست علی

 نو دقيقًا سنگينی همي. سازد ری میکارگر در ايران را ضرو های طبقه ترين تالش اين مصاف سنگينی است که بيش

  .المللی از جنبش کارگری ايران مصاف خود دليل مضاعفی است براهميت امروز حمايت بين

طورکلی و در مقابل فعالين سوسياليست آن  کارگری ايران به  با تمام ابعاد خود درمقابل جنبشامروز اين سؤال

کارگری ايران ابعاد  يابی جنبش که سازمان که متحد کدام است و دشمن کيست؟ مادام طور مشخص ظاهر شده است به

که جنبش  محض اين اما به. داشتِسر نگذاشته بود، اين سؤال هنوز معنای عملی ن ای و محفلی خود را پشت نطفه

بار  گاه همان سؤال يک پذير نيست، آن اش امکان ای از نفوذ اجتماعی رسيد، که ديگر انکار آن برای دشمنان مرحله به

که تا ديروز راهنمای  پاسخی. بار با معانی عملی کامًال متفاوت کند؛ و البته اين ديگر با قدرت تمام خود را طرح می

برای بسياری، تازه با روشن شدن ابعاد و نتايج متفاوت چنين . رسد نظر می اره ديگر ناکافی بهب عمل بود يک

ای  ی نظری برای عده چه تا ديروز و در عرصه شود و آن ها روشن می گيری که معنای واقعی جهت هايی است پاسخ

باره اهميت  ی ديگر نادرست بود، يکا چه برای عده شود و آن نادرست می باره تبديل به رسيد، يک نظر می درست به

  .يابد می
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ی کارگران  مبارزه. کارگر ايران در آن قرار گرفته است که طبقه ويژه و دشواری است اين وضعيت حاصل شرايط

در اين جنگ . دار ايران روبروست ی سرمايه تشکل مستقل خود با نيروی متحد دولت و طبقه يابی به برای دست

گر آن، از قوه قضائيه تا زندان و ارتش و پليس و سپاه و ی ابزارهای سرکوب ولت و همهنابرابر قوای متحد د

اصطالح ملی و مستقل گرفته تا تجارت و  اش، دست در دست صاحبان سرمايه؛ از صنايع به ديوانساالری انگلی

ش؛ از مذهبی و   و مکالیهای معمم ی مبلغان، فيلسوفان، اقتصاددانان، مورخان و ايدئولوگ پشتوانه همه غيره، به

اند که بر متن  کارگری قرار گرفته و ُپست مدرنيست در مقابل طبقه» مدرنيست«طلب تا ليبرال و نوليبرال،  اصالح

اين . ی سرمايه برخوردار است ترين توان مقاومت در مقابل تعرضات جبهه ـ از کم امروز  فالکتی عمومی و مزمن ـ

ترين گام سوی اين نبرد برای کوچککه يک  نابرابری اين جنگ همان بس در.يک جنگ فرسايشی و نابرابر است

پردازد؛  اش را با زندان و شکنجه و سرب و گلوله می ی پيشروی هاست و بهای ذره ذره ترين فداکارینيازمند بزرگ

د نيست و با ی سياه سرمايه، هنوز حتی نيازمند بسيج بخش مهمی از قوای خو که سوی ديگر نبرد، جبهه درحالی

  .کارگر موفق بوده است راندن طبقه امروز در پس مراتب ناچيز تا به صرف نيرويی به

ای انسانی  سوی آينده ای بس سنگين برای نجات خود از فالکت کنونی و حرکت به اگر کارگران ايران تا امروز هزينه

ها را از مقابله با کارگران  ترين آسيب يه کماند، در مقابْل رژيم و صاحبان سرما شان پرداخته برای خود و فرزندان

  .اند ديده

) العاده دشوار اما فوق(اند مرزهای ممکن  کارگر توانسته کارگری ايران و فرزندان شريف طبقه ها جنبش ی اين با همه

ا در مقابل تر ر ای روشن ـ از آينده  هر چند هنوز ضغيف  اندازهايی ـ سر گذاشته و چشم در اين نبرد نابرابر را پشِت

  .تری از کارگران بگشايند ی وسيع چشمان توده

اگر غيرممکن   های وسيع جهانی ـ تنهايی و بدون حمايت ها برمتن آن توازن قواِی نابرابر به اين موفقيت يابی به دست

دست آمد و  المللی به کارگری بين همراهی جنبش ها به اين موفقيت. شد میامروز مراتب دشوارتر از  اقل بهـ ال نبود

هايی دورتر از مرزهای کشوری را  کارگر ايران توانست در مصاف نابرابر خود با قوای متحد سرمايه افق طبقه

  . جستجوی متحدانی برای نبرد سنگين خود برخيزد ی جهان به دريافته و در پهنه

 اعتصاب کارگران اتوبوسرانی سو باکارگری ايران از يک که جنبش ز آنا از وقايع يک سال اخير و تا پيش تا پيش

المللی مطرح  ی بين گير فعالين عمدتًا سوسياليست در عرصه تهران در داخل کشور و از سوی ديگر با مبارزات پی

المللی  موقعيت بينسررگری ايران توافقی نانوشته بررسيد که در ميان فعالين جنبش مستقل کا نظر می شود، به

نمايد که نه  ـ يکباره چنين می امروز  اما با تغيير توازن قوا ـ. و متحدان آن وجود داردکارگری ايران و دوستان  جنبش

. تواند سرمنشاِء اختالفاتی عميق نيز باشد ای وجود ندارد، بلکه خوِد همين موضوع می تنها چنين توافق نانوشته

مصاف  ها را به  که همان سياستشود شد، ناگهان از هرسو با منتقدينی روبرو می که تا ديروز عملی می سياستی

کارگری  ی فعاالن و مدافعان جنبش مستقل کارگری از عمل تاکنونی خويش و جنبش ی همه طلبند و دفاع آگاهانه می

ای از اين يا آن  اگر تا ديروز جلب حمايت يک اتحاديه اروپايی و تماس با نماينده. کند از پيش ضروری می را بيش

هايی را  که تا ديروز چنين تالش کسانی. رسيد، امروز ديگر چنين  نيست نظر می ی بهحزب پارلمانی امری بديه

خيزند و موافقين متزلزل ديروزی نيز امروز در صحت  ها برمی انتقاد از آن کردند، امروز به سکوت برگزار می به



 

 3

المللی  جددی از سياست بينهمين امر تبيين م. کنند اند، ترديد می ها در آن درگير بوده که خود سال ای مبارزه

  .سازد کارگری را ضروری می جنبش

که خود در تقابل با  ای روبروست کارگر ايران با بورژوازی که طبقه روست ترديد از آن اهميت اين مجادله بی

خانواده باصطالح جهانی کشورهای «اگر دولت ايران در . المللی قرار دارد بندِی مسلط در نظام سياسی بين صف

چراکه . شد گاه طرح نمی قرار داشت، چنين سؤالی هيچو مانند آن پين  و در وضعيتی مشابه تايلند و فيلی» کراتيکدم

. کارگر ايران و برای فعالين سوسياليست آن، اما چنين نيست برای طبقه. ای داشت های آماده خود شرايط پاسخ

های اصلی سياست  يکی از کانون گيرد که به کارگری ايران برمتن شرايطی ويژه و در کشوری شکل می جنبش

انزوا يا محبوبيت  ی جهانی به تواند درعرصه دوستی و دشمنی با رژيم ايران و دولت آن می. جهانی تبديل شده است

سرکردگی آمريکا با رژيم اسالمی  ی تقابل بين غرب و دمکراسی غربی به دامنه. ها منجر شود ها يا دولت رژيم

از جهاتی معين، اين درگيری حتی . رود اد و عمق يک درگيری ساده بين دو يا چند دولت فراتر میمراتب از ابع به

در ) مانند کوبا و آمريکا(های طبقاتی و اجتماعی متفاوت  گيری دليل جهت که دو دولت به تر از مواردی است خصمانه

ای از  ويژه حامل مجموعه  آمريکا بهطور کلی و با جدال بين ايران و غرب به. گيرند مقابل يکديگر قرار می

جدال . معنای پايان اين جدال نيست تنهايی هنوز به ها به کدام از آن ترين تضادهاست که حل هيچ ترين و پيچيده غامض

گران  ی آتِی هريک از بازی بين ايران و غرب جدالی است بر سر جغرافيای سياسی منطقه خاورميانه و نقش و نقشه

  .نی در آنای و جها منطقه

 ی مثابه ای درگير است که به سو با رژيم و طبقه کارگر از يک طبقه. کارگر ايران اين وضعيتی است پيچيده برای طبقه

تاريخی در تعيين سطح مزد ـ  ی اجتماعی ی يکی از هارترين اشکال بردگی مزدی، همه و هرگونه مؤلفه دهنده سازمان

سنگينی از مزدبگيران را در معرض نابودی فيزيکی قرار داده است؛ و و معاش کارگران را حذف کرده و اکثريت 

که  آرايی پرداخته است صف هايی به طبقاتی، مقابل آن ـ در جدالی درون همين رژيم از طرف ديگر در سطح جهانی ـ

مومی ها برمتن شرايط ضعف ع ی اين همه. دهند مبلغين و مدافعان همان نظام جهانی بردگی مزدی را تشکيل می

المللی و فقدان يک صف متحد و مؤثر سوسياليستی از کارگران جهان اهميتی مضاغف  جنبش سوسياليستی بين

ی جهانی اين جنبش سوسياليستی کارگران نيست که نيروی اصلی و يا حتی مؤثر در  در عرصه. يابند می

  .دهد کارگری را شکل می جنبش

 قرار دارند که (ITUC)» المللی های آزاد بين ی تشکل مجموعه«ها و  الملی اتحاديه کارگرِی بين سوی جنبش در يک

های حفظ نظام موجود  شان اساسًا بر بستر رفرميسم قرار داشته و در چهارچوب رغم تمايزات موجود در ميان علی

تأسی از آن  بهکارگری در ُکل غرب و  بستر اصلی جنبش ها به ها هرچه باشد، آن خاستگاه اين اتحاديه. کنند مبارزه می

ها و سطوح مختلف آن از  ی گسترده و در اليه در ميان اين مجموعه. اند در يک سلسله از ديگر کشورها تبديل شده

ث «ايتاليا و » سی جيله«های متمايل به چْپ از نوع  چنين اتحاديه فعالين سوسياليست و کمونيست و چِپ صديق و هم

اليه راسِت اين  رات مسيحی و دست راستی قرار دارند؛ و در منتهیهای دمک فرانسه گرفته، تا اتحاديه» ژت

از هرچيز  المللی بيش ها قرار دارند که در سياست بين آن ها و جريانات وابسته به بندِی جهانی آن دسته از اتحاديه صف

توان در  ا را میه گونه اتحاديه ی اين بارزترين نمونه. شان هستند مجری منويات بورژوازی خودی و دولت مربوطه
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  .آن مشاهده کرد وابسته به» بستگی مرکز هم«آمريکا و » ای اف ال ـ سی آی او«

اند که  های برآمده از سنت رقيِب غرب قرار گرفته ای از اتحاديه  جهانی نيز مجموعهبندِی در جانب ديگر اين صف

 که (ITUC)های آزاد  بندی اتحاديه  صفبرخالف. گيرند گر بلوک شرق سابق را دربرمی های سرکوب اساسًا اتحاديه

اند،  های معينی شده کسب رفرم و در همان چهارچوب نيز موفق به گيرِی پذيرش دمکراسی پارلمانی بنا شده برجهت

مثابه ابزاری درجهت   همواره به(WFTU)» های کارگری کنفدراسيون جهانی اتحاديه«های درون  صفوف اتحاديه

گيری سوسياليستی در ميان اين  های دارای جهت وجود معدودی از اتحاديه. اند ر عمل کردهکارگ تشديد استثمار طبقه

  .دهد کنفدراسيون تغييری در اين واقعيت نمی

کارگر  المللی طبقه که روابط بين الملِل سوسياليستی کارگران باعث شده است بندی جهانی و فقدان يک بين اين صف

های طبقاتی  در کنار انگيزه. بستگِی طبقاتی و جهانی کارگران قرار بگيرد الشعاع عواملی غير از اصل هم تحت

از طريق تقويت موضع بورژوازی خودی (اصيِل عواملی ازقبيل حفظ موقعيت برتر برای کارگران کشور خودی 

ارگران المللی ک بستگی بين های سياسی و ايدئولوژيک نوع جنگ سردی؛ امر هم ، و سرانجام جدال)در بازار جهانی

اين التقاط منافع . اند ای از معادالت و محاسبات تبديل کرده ی پيچيده عرصه را از يک امر روشن و بديهی طبقاتی به

کند؛ و همين نيز، تشخيص و   اصلِی جهانی عمل می بندی کارگر با منافع غيرکارگری، در هردو سوی اين صف طبقه

ضرورت عاجِل تبيين سياسْت در جنبش  ها را به آن ِی دقيق نسبت بهچنين آگاه ی عوامل مؤثر، و هم تمايز بين همه

  .کند کارگری تبديل می

 که از دل بلوک شرق درآمده است، تقدِم منافع ايدئولوژيک (WFTU)» کنفدراسيون جهانی کارگران«در مورد 

» دوست«در کشورهای کارگر  ترين اشکال استثمار طبقه ها و وحشيانه ترين سرکوب سبب گرديده است که سبعانه

امروز مصرانه از هرگونه حمايتی از جنبش مستقل  ها تا به بيهوده نيست که اين اتحاديه. ناديده انگاشته شود

های  ترين مناسبات را با رژيم ضدکارگر ايران و ارگان جای آن، گرم کارگر ايران خودداری کرده؛ و به طبقه

  . اند برقرار کرده) ارگر و شوراهای اسالمیک مانند خانه(گر آن در جنبش کارگری  سرکوب

رغم تمايزات جدی بين   نيز، علی(ITUC)» های آزاد اتحاديه«بندی، يعنی در صفوف  ی مقابل اين صف در نقطه

در کنار جرياناتی که سياست . برد کارگر از همين معضل رنج می المللی طبقه بستگی بين نيروهای متشکل در آن، هم

کنند، جريانات ديگری نيز  را صميمانه و براساس منفعت طبقاتی مشترک جهانی کارگران تبيين میالمللی خود  بين

در صفوف . کنند المللی را در چهارچوب منافع سرمايه خودی تبيين می بستگی بين صراحت هم اند که به قرار گرفته

ز فعالين چپ و سوسياليست در حال های مبارز و طيف وسيعی ا ای از اتحاديه ی گسترده ها مجموعه اين اتحاديه

اند، بلکه در دل همين شرايط موجود و  فراموشی نسپرده بستگی جهانی کارگران را به اند که نه تنها امر هم مبارزه

اين تناسب قوا در درون . های کوچک و گاه بزرگ نيز ابائی ندارند تناسب نيروی خود در اين راه از فداکاری به

مثل ( که در مواردی  هايی گاهًا متناقض منجر شده است سياست  عمًال به(ITUC)» هانیهای آزاد ج اتحاديه«

مثل (کشان، و در مواردی ديگر  ی کارگران و زحمت طلبانه های حق گيری در مقابل جنبش موضع آشکارا به) ونزوئال

  .است حمايت فعاالنه از جنبش کارگری انجاميده به) ايران

برمتن اين . کارگری اين وضعيتی دشوار است ويژه برای فعالين سوسياليست جنبش  بهکارگر ايران و برای طبقه
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شود در  ظاهر می» سوسياليستی«آن کس که با ادعاهای . کند که همه چيز وارونه و غيرعادی جلوه می شرايط است

بل استقالل طبقاتی اش در مقا های سرکوب گر آن و با حمايت از ارگان کنار بورژوازی هار ايران و رژيم سرکوب

 مستقل کارگری ايران  ی جنبش کند؛ و آن کس که رسمًا رفرميست است، در کنار مبارزه آرايی می کارگران صف

. کند ی جمهوری اسالمی را محکوم می گرانه های سرکوب ای کارگران قرار گرفته و سياست برای کسب حقوق پايه

کارگر ايران  باره در مقابل طبقه ی دشوار و پيچيده الزم بود، يکی عناصری که برای ايجاد وضعيت کوتاه سخن، همه

در تالش برای تبيين سياست خود در اين رابطه نيز، جنبش کارگری ايران از . اند و جنبش جوان آن ظاهر شده

و وزن  از هر زمانی به های مختلف اجتماعی در ايران که امروز بيش جنبش. مشاورانی ناخواسته نيز محروم نيست

ی  های از پيش آماده ـ اما، پاسخ نيز کنند در اين زمينه ـ اند، تالش می برده کارگر در تحوالت اجتماعی پی اهميت طبقه

  .کارگر ايران قرار دهند خود را در مقابل طبقه

 های اپوزيسيون غيرکارگری در ايران از طرفين جداِل بين ايران و غرب بندی تبيينی که هريک از گروه بسته به

نفع يک طرف اين  اين جنبش به دهی به ـ اساسًا پاسخی است برای جهت نيز کارگری ـ جنبش ها به داشته باشند، پاسخ آن

کارگر ايران، بلکه  ای و درازمدت طبقه ها در درجه اول نه پاسخی براساس تبيين منافع لحظه اين پاسخ. جدال

دهندگان نيز مبتنی بر  ها و پاسخ خطوط اصلی پاسخ. دباش دهندگان آن می های سياسی پاسخ گيری گر جهت نشان

  .ای است المللی و منطقه ی سياست بين های اصلی صحنه بندی صف

  .توان برشمرد بندی عمده می ها را در سه گروه تريِن اين پاسخ مهم

نقش  عی آن بههای قدرت اجتما کارگری و پيدايش نشانه  مدافعان دمکراسی غربی و بازار آزاد که با رشد جنبشـ١

تالش برای جلب سمپاتی درميان  تناسب آن نيز به برده و به کارگر در تحوالت آتی ايران پی ی طبقه کننده تعيين

ی وسيعی از نيروهای اپوزيسيون  از نقطه نظر اين طيف گسترده که دربرگيرنده مجموعه. اند کارگران برخاسته

گاه طبيعی  طلب در داخل است، جای  اپوزيسيون اصالحهايی از چنين بخش بورژوايی در خارج کشور و هم

دفاع اين جماعِت . خواهی غربی است المللی بربستر جنبش دمکراسی ی بين های آن در عرصه کارگری و تشکل جنبش

. و بازار آزاد» خواهی دمکراسی«ها از  برگ ساتری است بر دفاع آن» های آزاد جهانی  اتحاديه«عامل سرمايه از 

گيری ضدکمونيستی و راست را  اند که آشکارا جهت های آزاد دارای اصالت اين جريانات آن دسته از اتحاديهاز نظر 

های مدافع  گاه طبيعی جنبش کارگری ايران را در کنار اتحاديه ها نه تنها جای برهمين اساس نيز آن. کنند نمايندگی می

ـ شرِط  نيز ضدسوسياليستْی در خوِد جنبش کارگری ايران را ـگيری  بينند، بلکه اساسًا تأمين جهت گلوباليزاسيون می

ترين ترديدی در قلع و قمع جنبش کارگری از خود بروز نخواهند  ها کم اين. آورند الزِم برسميت شناختن آن بشمار می

اين طيف از نظر سياسی نيروهای . ای از سوسياليسم را در اين جنبش احساس کنند ترين شائبه داد، هرگاه که کوچک

و اهرمی برای ايجاد » طلبی دمکراسی«ی جزئی از جنبش  مثابه کارگری را به های متفاوْت جنبش با سايه روشن

ی ابزاری  مثابه های کارگری را به سمت دمکراسی غربی درنظر گرفته و تشکل نفع تحول جامعه ايران به تغييرات به

اليه راسِت اين جرياْن مدافعان  در منتهی. شمارند یو تقابل با کمونيسم ضروری م» دمکراسی«برای توسعه 

 .دمکراسی آمريکايی قرار دارند

خواهند چيزی نيست جز انقياد  کارگری می ها از جنبش که آن چه آن. اين جريانی است اساسًا مدافع اقتصاد بازار آزاد
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کارگری  ين جريانات برای جنبشی ا نسخه. عنوان بديلی در مقابل سرکوب کنونی سيادت سرمايه به داوطلبانه به

  .آمريکاست» ای اف ال«هايی از نوع  تشکل

چنين  ويژه عراق و هم های افغانستان و به  جنبش سنتی ضدامپرياليسم، که امروز در پرتو تحوالت منطقه، جنگـ٢

وان نيروی اصلی عن کارگر را به ميدان آمده و طبقه طلبانه و راسيستی اسرائيل، با تحرکی دوباره به سياست توسعه

های مختلف  اين نيز طيفی است گسترده که از بازماندگان دست راستی سنت. کنند مبارزه ضدامپرياليستی معرفی می

هيأت مؤسسان ايجاد «کارگری ايران محافلی از  در درون جنبش. گيرد ها را دربرمی ضدامپرياليستِی تا مائوئيست

های آزاد غربی  از نظر اين طيف کليت اتحاديه. آيند حساب می  بهنيز در شمار اين جريان» سنديکاهای کارگری

. گردد ی همکاری با دول امپرياليست قلمداد می مثابه ها به چيزی جز ابزار دست امپرياليسم نبوده و همکاری با آن

طورکلی و   بهی امپرياليسم در سطح جهانی کارگر از نظر اين جريان مقابله با سلطه ی محوری و اساسِی طبقه وظيفه

از نظر اين جريان تضغيف . طور ويژه است ی خاورميانه به با ماجراجوئی امپرياليسم آمريکا و اسرائيل در منطقه

ـ در جريان اين کشمکش  نيز کارگر ايران ـ های مستقل طبقه ها دراين ستيز جايز نيست و تشکل»نيرو«يک از  هيچ

ی ضدامپرياليسيتی   و مبارزه(WFTU)» های کارگری سيون اتحاديهکنفدرا«صف جهانی  جز پيوستن به ای به چاره

 . ندارند آن

پناهگاهی برای حزب توده تبديل شده است که در  بار ديگر به  امروز در ايران يک اين ضدامپرياليسم ورشکسته

 خويش پرداخته ی کريه استالينستِی بازسازی صفوف خود و بزک چهره گونه شعارهای ضدامپرياليستی به بادگير اين

کارگر و شوراهای اسالمِی ضدکارگر و تالش  ی خانه های رژيم ساخته پذيرش تشکل کارگر را به زمان طبقه و هم

اين سياستی است . کارگری ايران يعنی خودکشی اين سياست برای جنبش گرويدن به. خواند ها فرامی برای اصالح آن

 .و نوپای جنبش کارگریانحالل کشاندن جنبش مستقل  مستقيمًا برای به

فکرِی  بورژوايی و روشن های خرده ِ جنبش طيفی از فعالين چپ و سوسياليسِت متأثر از سنت  و سرانجام بايد بهـ٣

های متفاوت  گيری رغم جهت علی. گلوباليزاسيون اشاره کرد داری، آنارشيستی و آنتی گيری ضدسرمايه دارای جهت

بندِی اصلی جهانِی درون  المللی، فعالين آن در رِد دو صف بينی  عناصر و محافل اين طيف در عرصه

عنوان تنها راه پيِش روِی  های کارگر در سطح جهانی را به توده القول بوده و رجوع به کارگری متفق جنبش

زيابی ها تغييری در اين ار های روز آن عدم انسجام عملی اين طيف و تفاوت سياست. کنند کارگر ايران قلمداد می طبقه

رغم انتقادات سنگين، همکاری با  تر اين نظريات علی بين که نمايندگان واقع درحالی. آورد وجود نمی ای به پايه

کنند  رسميت شناخته و در اين زمينه همان سياستی را دنبال می عنوان امری گريزناپذير به های جهانی را به اتحاديه

گيرترين مدافعان اين نظريه منطق  کنند، پی توصيه و بدان عمل میکارگری ايران در داخل کشور  که فعالين جنبش

بورژوازْی  ای به آخر ادامه داده و با اعالم تعلق همه و هرگونه اتحاديه های موجود را تا به انکار و انحالل تشکل

عنوان تنها راه  ی فوری برای نابودی نظام کار مزدی را به المللی و مبارزه های کارگر در سطح بين توده رجوع به

 . کنند کارگر از فالکت امروز قلمداد می نجات طبقه

کارگر در نظام کار  اين سياست حاوی اين حقيقت بنيادی است که رهايی طبقه نقطه عزيمت نقد کليه نظرات معتقد به

د تبديل کن بار می يک سياست زيان چه اين سياست را برای جنبش کارگری تبديل به آن. پذير نيست مزدی امکان
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های کارگران در  توده تبديل سياست رجوع به. تاکتيک فوری است سياست روز و به ای به بالواسطه همين نقد پايه

های رسمی کارگران، عمًال  ها و تشکل عنوان بديلی در برابر همکاری با اتحاديه للی بهالم عرصه ارتباطات بين

اين سياست مصداق . نبردی نابرابر کارگری به انزوا و فرستادن جنبش کارگر به چيزی نيست جز فراخواندن طبقه

  .»شود راه جهنم هم با نيات حسنه فرش می«بارز اين باور است که 

. گشا باشند توانند راه گانه نمی های سه يک ازاين گزينه ويژه برای فعالين سوسياليست آن هيچ  و بهکارگری برای جنبش

» رئال پليتيک«آوری به توازن قوای موجود و روی تواند برمبنای تمکين به استراتژی پرولتاريای سوسياليست نه می

اهداف  ِی ايدئولوژيک و عطِف آرزومندانه بهتنظيم شود و نه با تأکيد ِصرف بر مبان» گرايِی سياسی مصلحت«يا 

کشانده و  انزوا و حاشيه  کند و ديگری آن را به های بورژوايِی موجود حل می کارگری را در جنبش يکی جنبش. نهايی

  .رساند ی انحالل می همان نقطه به

کارگر   حرکت واقعی طبقهگانه را اصول ايدئولوژيک و منافع سياسی خارج از های سه ی اين پاسخ نقطه عزيمت همه

اين سؤال ضروری است  اين زمينه نيز، مقدمتًا پاسخ به کارگری در در مقابل، برای تبيين سياست جنبش. کند تعيين می

تواند در ايفای نقش  اند و پرولتاريای سوسياليست چگونه می کارگری کدام که اصول ناظر بر استراتژی جنبش

  کارگر موفق شود؟ تاريخی طبقه

داری استوار باشد که بنيان اين جامعه بر اسارت  ای از جامعه سرمايه  اين استراتژی بايد براين نقد پايه:ستنخ

کارگر در چهارچوب مناسبات مبتنی بر مالکيت خصوصی و کار مزدی استوار است؛ و مادام که اين بنيان  طبقه

. تواند در ميان باشد کارگر نمی زندگی طبقهخوش دگرگونی اساسی  نشده باشد، هيچ صحبتی از بهبود مداوم  دست

داری مبتنی است بر کاهش سطح زندگی مزدبگيران و برای چنين کاهشی هيچ  گرايش عمومی و هميشگی سرمايه

ی چنين  کننده داری و آرايش طبقاتِی آْن تضمين های جامعه سرمايه خوِد مکانيسم. ای نيست تالش ويژه نيازی به

های  ها و مجاهدت ای از دنيا، ولو هرچند کوچک، نيازمند جانفشانی   هر بهبودی در هر نقطهدر مقابل،. است کاهشی

که بهبود اين  تخريب بنيادهای زندگی کارگران گرايش طبيعی سرمايه است، درحالی. ی کارگران است بزرگ توده

ير است؛ و کار وابسته و تابِع داری، سرمايه متغ در نظام سرمايه. ی طبقاتی است ی آگاهانه زندگی محصول مبارزه

دار در وضعيت  طور استراتژيک در وضعيت بازنده قرار دارد؛ و طبقه سرمايه کارگر به در اين توازن، طبقه. آن

چه شاخص و اصِل  بنابراين، آن. کارگر بايد ناظر بر تغيير بنيادی و اساسی اين وضعيت باشد استراتژی طبقه. مسلط

ی اول نه ميزان، بلکه جهت پيشروِی آن در  کارگر است، در درجه نادرستی استراتژی طبقهی درستی يا  کننده تعيين

تقويت عناصر حفظ وضع  چه به ای نيز چنان های لحظه ترين پيشروی بزرگ. ی طبقاتی است ای از مبارزه هرلحظه

  .گرد نيستند موجود منجر شوند، درنهايت چيزی جز درجا زدن و يا حتی عقب

ای  مثابه چنين رابطه ای است اجتماعی و به سرمايه رابطه. تواند جايگزين نقد سالح شود گاه نمی قد هيچ سالح ن:دوم

متکی است بر نيرويی مادی، که بر بستر روابط و مناسبات توليد معينی شکل گرفته و در قالب آرايش طبقاتی معينی 

ی صاحب   تسلط سرمايه بر کار، در قالب تسلط طبقه.سازد پذير می ی سرمايه را امکان توليد و باز توليِد گسترده

ی کاملی  مجموعه. يابد کارگر است که تعّين می دار بر طبقه ی سرمايه ی فاقد آن، در قالب تسلط طبقه سرمايه بر طبقه

ارهای غلبه براين ابز. دهند ـ ابزارهای مادی اين تسلط طبقاتی را تشکيل می و دولت در قلب آن از نهادهای اجتماعی ـ
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دار، نيروی  ی سرمايه ی طبقه يافته در مقابل نيروی متمرکز و آرايش. مادی تنها با ابزارهای مادی ممکن است

تواند شرايط الزم برای ايجاد تغيير بنيادی در آرايش طبقاتی  کارگر سوسياليست می ی طبقه يافته متمرکز و سازمان

  .جامعه و درهم شکستن سلطه سرمايه را فراهم کند

کارگر برای ايجاد تغيير  ی طبقه مبارزه. پذير است  تدارک چنين نيرويی تنها در جريان نبرد طبقاتی امکان:سوم

تواند در هرگام  که جنبش طبقاتی کارگران می دراين مبارزه است. سنگر ای است سنگر به ای در جامعه، مبارزه پايه

 يک نهاد قدرتمند  مثابه به(کارگر  حزب انقالبی طبقه. هدتر شود؛ و صفوف متنوع خويش را سازمان د از پيش متشکل

باره  ای کارگران در روز قيام يک ، گاردهای مسلح دفاع کارگری، و هزاران تشکل توده)ی اجتماعی و پذيرفته شده

يابِی گاه بطئی، گاه سريع کارگران در نهادهای متنوع  ها محصول رشد سازمان ی اين همه. رويند از زمين نمی

کارگر الزم است، برای  اگر برای غلبه بر قهر مادِی طبقات حاکم نيروِی متشکل و مادی طبقه. بقاتی خويش استط

  .کارگری است شرط اوليه پيشروی جنبش ـ غلبه برهمين مقاومت يک پيش نيز ها ـ برداشتن اولين گام

ی طبقاتی را  دو سوی مبارزه. گيرد میُبعدی صورت ن ای ساده و تک گاه بر زمينه کارگر هيچ  مبارزه طبقه:چهارم

ی تقابل  کننده نقطه تعيين مادام که تکامل مبارزه طبقاتی به. دهند صرفًا دو صف کامًال متمايز از يکديگر تشکيل نمی

ی طبقاتی صرفًا از دو  بندی نيروهای درگير در مبارزه داری نرسيده است، صف ی جامعه سرمايه بين دوقطب عمده

نظيری از  ی بورژوايی تنوع بی طورکلی، جامعه به. شود متمايز ازهم و در مقابل هم تشکيل نمینيروی کامال 

اين تنها . گذارد نمايش می المللی به نيروهای درگير در مبارزه طبقاتی را چه در سطح ملی و چه در سطح بين

اقشار و طبقات ديگر نيز درحال . ندک کارگر نيست که دائمًا در جدال اجتماعی برای موقعيتی بهتر مبارزه می طبقه

دار  ی سرمايه در طرف مقابل آن، طبقه. ی موجوداند ی دائمی برای کسب وضعيت اجتماعی برتر در جامعه مبارزه

ای  عنوان طبقه چنين نه به سان و هم های درونی و کامًال هم ای بدون قشربندی عنوان طبقه ـ در درون خود نه به نيزـ 

مثابه نيرويی متنوع در چارچوب طبقاتی خويش، در اشکال مختلف ايدئولوژيک و  پارچه، بلکه بههميشه واحد و يک

شناخت اين مناسبات و تشخيص درست نوع رابطه . شود ـ در کشورهای مختلف ظاهر می تر از همه و مهم سازمانی ـ

ترين سطح  در عمومی. اتی استی طبق ناپذير و هميشگی مبارزه ها و طبقات اجتماعِی ديگر جزِء جدائی با جنبش

تفاوت بمانند  اين سؤال بی توانند در مقابل  کارگری و خصوصًا فعالين سوسياليست آن نمی استراتژيک، فعالين جنبش

کارگر چگونه است؛ در ميان  شوند؛ وضعيت دشمنان طبقه کارگر محسوب می که چه کسانی متحدان کنونِی طبقه

دشمنان  ـ حمله به حال ـدرعين ی کنونی قرار داد تا  بايست در نوک پيکان حمله یکارگر کداميک را م دشمنان طبقه

توازن متقابل نيروها در جهان  توجهی به ها چيزی نيست جز بی اين تنوع و پيچيدگی توجهی به ديگر را تدارک ديد؟ بی

  .های خوش ی خيالبافی و آرزو پهنه واقعی و گريز به

المللی نيز تنها در پرتو اين اصول استراتژيک  ی بين کارگری ايران درعرصه نبشموقعيت کنونی ج پاسخ درست به

بيراهه ختم  ناگزير به که بر مبانِی ايدئولوژيِک از پيش تعيين شده بنا گرديده باشد، به هرگونه پاسخی. پذير است امکان

ـ پس از  پيدايش مارکسيسم، اين  ماا که ـ چه آن. کارگری بوده است ی هميشگی جنبش گرايی خصيصه آرمان. خواهد شد

های تحقق اين  خواه ديگر متمايز کرده است، شناخت دقيق ملزومات و راه های آرمان ی جنبش جنبش را از همه

که بايد بدان برسد، اهميت ندارد؛ چگونگی  کارگری فقط هدفی برای جنبش. گرايِی تاريخی بوده و خواهد بود آرمان
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ی حاضر و تقابل نيروها را شناخت  برای اين نيز بايد هم وضعيت لحظه. ن اندازه مهم استهما هدف نيز به رسيدن به

  .موقعيت ديگرگونه و فراتر ممکن گردد يابی به چگونگی خروج از اين وضعيت انديشيد تا دست و هم به

اش پيِش رو  سالهکارگر را در تاريخ صد  های حيات طبقه ترين دوره ـ يکی از سخت امروز کارگری ايران ـ جنبش

ی سرمايه را در وضعيتی بسيار مساعد و  ای از بيکاران، جبهه استبداد دولتی همراه با ارتش ذخيره گسترده. دارد

کارگر ايران در سه  طبقه. برد سر می کارگری قرار داده است که در پراکندگی به تر از پيش در برابر طبقه مسلط

سطح زندگی اين طبقه امروز از سی سال . يشين خود را از دست داده استآوردهای پ ی گذشته بسياری از دست دهه

های الزم برای امرار  کارگر رسمًا براساس حداقل تر است و شاخص دستمزد بدنه اصلی طبقه مراتب پايين قبل به

های  فهعنوان مؤل هنر، آموزش، بهداشت و حتی پوشاک و مسکن مناسب همه و همه به. شود معاش فيزيکی تعيين می

که برجا مانده، مزدی است برای کارکردن،  چه آن. اند کارگر ايران حذف شده از زندگی طبقه  تاريخِی تعييِن مزد

کارگر  يمن چوبدستِی حکومت خدا بر روی زمين نه تنها طبقه بورژوازی ايران موفق شده است به. خوردن و نمردن

انجام همين قرارداد را نيز مشروط  ند، بلکه حتی تعهد بهکار خود زير ارزش واقعی وادار ک فروش نيروی را به

های  ـ برای بخش نيز امروز نه مزد مناسب، بلکه نفس دريافت همان مزِد زير ارزش ـ. کند حال و هوای خود می به

ين ا. پذير نبود ها بدون شمشير اسالم امکان ی اين همه. نمايد کارگر آرزويی دست نيافتنی می ای از طبقه گسترده

پروراند و  آيد که رؤيای فرارفتن از اين فالکت را در سر می می پرواز در که بر سر هرکارگری به شمشيری است

ی صاحبان  ی اصلی طبقه پيکره. جستجوِی راه رهايی از اين فالکت برخيزد بخواهد دست در دست کارگری ديگر به

و » چپ«و قرون وسطائی، اعم از » مدرن«از اعم از خصوصی و مافيايی و دولتی، اعم  (سرمايه در ايران 

در يک کالم، تحميل فالکت امروز . اند که کارگر را حقی برای اتحاد نيست يکسره در اين متفق)  راست

  .کارگر ايران محصول ترکيب ناميمون منفعت ناب سرمايه در پوشش جهالت مذهب دولتی است برطبقه

 عصيان وبستگی  گزين هم ـ رقابت را جای در درون طبقه کارگر ـ قهی طب حاکميت عريان سرمايه و فالکت گسترده

ترين سطح خود جنبش  کارگری ايران در وسيع جنبش. دهی آگاهانه نموده است بدون نقشه را جايگزين سازمان

 ميليونی تنها بخش ١٩ی عظيم  در دل طبقه. گونه برای حفظ حداقلی از زندگی است اعتراضات پراکنده و عصيان

مند برای بهبود زندگی و معيشت  سازمانی و گام نهادن در راه حرکت نقشه فراتر رفتن از اين بی چکی موفق بهکو

دستان،  بندان، قضات، تفنگ به در مقابِل اين بخِش هنوز بسيار کوچک، اردوی بزرگی از قداره. خود شده است

حفاظت  به ،»مقامات کارگری«همراه  دوِر سرمايه، بهدستاِن مز ها و قلم به ، ايدئولوگ»عظما«و » علما«زندانبانان، 

طلبِی کارگران را با بيکاری و گرسنگی و زندان  ای از حق اند؛ و هرگونه شائبه از حريم مقدس سرمايه صف کشيده

  .کنند وشتم مجازات می و ضرب

يزی در دست دولت برای آو مثابه دست از هرچيز به در سطح سياسی و ايدئولوژيک نيز جدال با غرب و آمريکا بيش

تحريک و بسيج ناسيونايسم ايرانی . شود کار گرفته می ی کارگری به طلبانه سرکوب همه و هرگونه صدای حق

حمايت  های قابل توجهی از بورژوازِی اپوزيسيون را نيز به ـ بخش امروز ای ـ پيرامون کشمکش بر سر انرژی هسته

 مبارزه با آمريکا و غرباکنون ضربات سنگينی از جنجاِل تبليغاتِی  تا همکارگری ايران  جنبش. از رژيم کشانده است

کارگری  المللِی فعالين جنبش های جمعی در ايران، هرگونه ارتباط بين در کنار خفقان حاکم بر رسانه. خورده است
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خوبی  هوری اسالمی بهجم. گيرد بندان دولتی قرار می ُمهر برقراری ارتباط با بيگانگان خورده و مورد تهاجم قداره

ی جنبش  جانبه المللی کارگران سد مهمی بر سر راه سرکوب و قلع و قمع همه که ارتباطات بين براين واقف است

  .کارگری است

المللِی  بستگی بين از هم مراتب بيش کارگر ايران معنايی به همين دليْل امروز انترناسيوناليسم برای طبقه دقيقًا به

سو و استفاده از شکاف بين جمهوری اسالمی و غرب  المللی ازيک پيوند با متحدان بين. نمادين داردگرايانه و  آرمان

امروزـ يکی از نيازهای حياتی و فورِی فعالين جنبش  ی وسيع کارگران ـ گوش توده برای رساندن صدای خود به

کارگری  سرکوب وسيع جنبش قادر بهتری  مراتب بيش بدون اين پيوند جمهوری اسالمی با سهولِت به. کارگری است

  .و برقراری آرامش قبرستانی خواهد بود

کارگری ايران،  اين نياِز امروِز کِل جنبش توان به کارگر سوسياليست سؤال اصلی اين است که چگونه می برای طبقه

های الزم برای تدارک  حال، گام برمتن فقدان يک صِف سوسياليستِی نيرومنِد جهانی از کارگران، پاسخ داد؛ و درعين

  و انجام انقالب سوسياليستی را برداشت؟

انجام پيروزمند تحول سوسياليستی در جامعه بدون ترديد در گرو مقابله با همه و هرگونه رفرميسم در درون جنبش 

 از نقطه نظر پرولتاريای سوسياليست،. های بورژوايی است ها و ايدئولوژی کارگری و مبارزه با انواع سياست

اما از اين . آيند ی دنيا، خصم طبقاتِی جنبش سوسياليستی کارگران بشمار می دار، در هرنقطه ی سرمايه تمامِی طبقه

ی دشمنان طبقاتی  از ميان همه. استنتاجات استراتژيک رسيد توان و نبايد بالواسطه به هيچ وجه نمی واقعيت به

کارگر را  گر آن است که موجوديت طبقه اه و سرکوبکارگران ايران، امروز اين بورژوازی خودی و دولت سي

ی حاکم و دولِت ايران است که پاسدار و  اين طبقه. ی اصلی خود قرار داده است عنوان يک طبقه هدف حمله به

کار خود  اندازد؛ قضات جنايت جان کارگران می کارگر و شورای اسالمی را به کند؛ خانه کارخانه اعزام می بسيجی به

های سنندج و تبريز و  ی اوين و زندان انگيزاند تا کارگران را دسته دسته روانه حکوميت کارگران برمیم را به

ها حقوق کاِر انجام شده را پرداخت  ها و ماه برد؛ سال ی کارگران اعتصابی هجوم می خانه و کاشانه کند؛ به  غيره

خودکشی و  در فقر مطلق محکوم کرده و کارگر را بهگرسنگی و زندگی  ی کارگری را به ها خانواده کند؛ ميليون نمی

کسی که . کارگر ايران است ی امروز طبقه اين دشمن بالواسطه. راند فروشی و انحطاط فيزيکی و اخالقی می تن

خواند، آب  ها فرا می مبارزه با آن کند و کارگران را به ـ برجسته می امروز کارگر سوسياليست را ـ دشمنان فردای طبقه

ای نه دوست کارگران، که دشمنانی هستند در  چنين کسانی با هر ادعا و انگيزه. ريزد اش می آسياب دشمِن امروزی به

  .جلد دوست

ی پيِش روی خود تفکيک الزم بين انواع مبارزه  کارگر سوسياليست بايد بتواند در ميان وظايف سنگين و پيچيده طبقه

ی حاکِم  مبارزه با قدرت طبقه. اختالط در وظايف متفاوت نيستند ها مجاز به سوسياليست. های آن را انجام دهد و شيوه

طلبی  پيکار با موج وسيع دمکراسی. کارگر است ی بالواسطه و مستقيم ُکل طبقه امروز در ايران و دولت آن مبارزه

های غربی را  که اتحاديه کسی. ای است بر سر هژمونی و سيادت ايدئولوژيک ـ مبارزه اما بورژوايی غرب ـ

بيراهه  کارگری را به دهد، جنبش طلبِی آمريکايی تقليل می جنگ طلبی غربی را به طلبی غربی و دمکراسی دمکراسی به

هايی  اتخاذ سياست کارگر بايد بتواند اين دو نوع مختلف مبارزه را تفکيک نموده و براين اساس نيز به طبقه. کشاند می
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در اين راه هيچ . کنند اش ياری می استقالل تشکيالتی و طبقاتی يابی به ر راه دستامروز او را د دست بزند که همين

سنجش دقيق توازن قوای متخاصم و شناخت دقيق مسائل گرهِی هرمقطِع . تهديد و ارعابی نبايد مانع کارگران باشد

  . کارگر است  طبقهی نبرد نياز هميشگی معيِن مبارزه و تشخيِص متحدان براساس همان مسائل گرهْی در عرصه

تفکيک صفوف دوست  ی حاد خويش پيشاپيش براساس معيارهايی به تواند در جريان مبارزه کارگری ايران نمی جنبش

کارگر ايران را  متحدين امروز طبقه. و دشمن دست بزند که روند مبارزه طبقاتی هنوز در دستور کار نگداشته است

کارگر  طبقه. های فردای آن کارگری بايد تبيين کرد و نه براساس مصاف های امروِز مقابل جنبش گاه براساس گره

ای راديکال کارگران در  اش صرفنظر کرده و در انتظار درخشش پرچم توده های متحد امروزی تواند از نيروی نمی

تنظيم رابطه   بهکارگری که از استقالل عمل و رأی برخوردار باشد، بايد بتواند با هشياری طبقه. ديگر کشورها بنشيند

ی قوای  های درون اردوی متخاصم را تشخيص دهد و همه خود با نيروهای مؤثر در جهان امروز بپردازد، شکاف

ی  اين خصم امروز طبقه. کار بگيرد که هم امروز قصِد جان وی کرده است خود را برای عقب زدن آن خصمی به

  .است )ايرانجمهوری اسالمی : يعنی(دار ايران و دولت آن  سرمايه

. از هرچيز جدالی است برسر حق زندگی اش بيش کارگر ايران با بورژوازی حاکم و دولت جداِل امروز طبقه

عنوان يک طبقه  رسميت شناخته شدن به ـ برای به هنوز کارگر ايران ـ امروز طبقه. ای است برسر بود و نبود مبارزه

کارگری و هرگرايش حقيقتًا مدافع منافع طبقاتی کارگران ذينفع  در اين مبارزه هرفعال صديق جنبش. کند مبارزه می

دفاع  کارگر به کارگر ايران را نيز دقيقًا در ميان کسانی بايد جست که از اين حِق طبقه متحدان امروز طبقه. است

  .کارگری باشد تواند راهنمای عمل فعالين جنبش هيچ معيار و شاخص ديگری نمی. خيزند برمی

خود ديده است، نه ادعای تعلق ايدئولوژيک  های غيرکارگری و ضدکارگری را به ه انواع سوسياليسمک در جهانی

به خودی  کند؛ و نه قرار داشتن کسی در صفوف رفرميسم ـ کارگر می ـ کسی را متحد طبقه خودی خود به سوسياليسم ـ به

 ايران بايد بتواند با هشياری و درايت طبقاتی کارگری جنبش. دهد کارگر قرار می ـ او را در عداد دشمنان طبقه خود

ترين متحدان را برای  ها وسيع اش پرداخته، و از ميان آن کرد واقعی نيروهای ذينفع در مبارزه ارزيابی از عمل به

کند و تاکنون  کارگری نيز صدق می المللی جنبش طريق ُاولی در سياست بين همين شاخص به. ی خود برگزيند مبارزه

کارگر درخارج از کشور  کارگری و دوستداران طبقه هم فعالين جنبش. درستی پراتيک آن را شکل داده است هنيز ب

و هم فعالين راستين ) اند های کارگری برآمده بستگی اتحاديه های گذشته درصدد جلب هم که در تمام سال(

فدراسيون جهانی «ی متشکل در ها که مبارزات خود را با اتحاديه(های آن  کارگری در داخل و تشکل جنبش

درستی اين امکاِن  به) اند ها درآمده عضويت اين اتحاديه ـ به حتیـ  امروز بخشًا  پيوند زده و تا به» های آزاد اتحاديه

ها مانعی است برای جلب  نه تعلق رفرميستی اين اتحاديه. اند ی درک ضرورِت کنونی انتخاب کرده مثابه واقعی را به

  .های غربی ها بر متن دمکراسی کارگر و نه قرار داشتن آن اتحاديه ِ کنونِی طبقه وان متحدينعن ها به آن

خوِد زندگِی واقعْی فعاليِن صديِق . درستی همين سياست را عملی کرده است امروز به کارگری ايران تا به جنبش

با اين همه، اين نيز روشن است که . تاين انتخابی عميقًا طبقاتی اس. اين سو رهنمون شده است کارگری را به جنبش

اين معنا اين  به. اين انتخابی است در جهانی که جنبش سوسياليستی کارگران در آن فاقد حضوری نيرومند است

دهد و امکان عمل آن را گسترش  کارگر ايران قرار می های بزرگی در مقابل طبقه انتخابی است که نه تنها شانس
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  .ـ در خود نهفته دارد نيز ثل هر اقداِم مؤثِر ديگری مخاطراتی بزرگ ـچنين م بخشد، بلکه هم می

ترين  ی دمکراسی آمريکايی که در ايران حتی از کم های نئوليبرال و پروژه صرفنظر از مدافعان آشکار سياست

يری گ المللی جهت های آزاد بين کارگر برخوردار نيستند، اکثريت اتحاديه شانس برای اعمال نفوذ در طبقه

در چهارچوب اصالِح نظام ـ  سوسياليستی را از برنامه و عمل خود کنار گذاشته و تنظيم مناسبات بين کار و سرمايه 

کارگر ايران هم امروز امر واقعی  دفاع از حق تشکل مستقل طبقه. اند عنوان هدف نهايی خود برگزيده ـ را به موجود

بندی جهانی را  های کارگری ايران با اين صف روز فعالين و تشکلهاست و همين نيز اتحاد ام ی اين اتحاديه همه

کارگری ايران  حمايت مؤثر اين نيروها در کوتاه مدت قطعًا در تقويت جنبش. اتحادی استوار تبديل کرده است به

صوصی و مبانِی مالکيت خ ـ در درازمدت، تمکين به اما پذيرش غيرانتقادی اين اتحاد ـ. نقشی جدی ايفا خواهد کرد

. کارگری در قبال قرار گرفتن در اين صف است دنبال خواهد داشت؛ و اين بهای بسيار سنگين جنبش کار مزدی را به

گيری سوسياليستی هم امروز نيز در  مبارزه برای تأمين يک جهت. توان و بايد از پرداختن اين بها خودداری کرد می

های بزرگ کشورهای  انبوه فعالين سوسياليست درون اتحاديه. داردالمللی ادامه  ای بين درون صفوف جنبش اتحاديه

گيرِی  گيری سوسياليستی در تأمين اين جهت گرا و دارای جهت ها و سنديکاهای چپ ی اتحاديه غربی و مجموعه

ها  جنبش جوان کارگری ايران و تشکل. آيند کارگر سوسياليست ايران بشمار می طبقاتِی راديکال متحدين طبيعی طبقه

. اند المللی کارگری بوده ی کوتاه چند ساله نيز منشاِء اثراتی در جنبش بين و رهبران مبارز آن در همين دوره

های خود در سطح جهانی نيرو  ای طبقه توانند در اين صفوف نه تنها از يارِی هم کارگر ايران می های طبقه تشکل

ها نيز  سياست طبقاتی راديکال انترناسيوناليستی در اين تشکلی نسيم سوسياليسم و  بگيرند، بلکه خود گسترش دهنده

  .ی فعالين سوسياليست جنبش کارگری است گيری نيز يکی از امور ويژه مبارزه برای تأمين اين جهت. باشند

عنوان بخشی از جنبش جهانی  بار در تاريخ حيات خود به کارگری ايران برای اولين کارگر ايران و جنبش طبقه

کارگر در رقم زدن  کننده در حيات و سرنوشت طبقه اين يک مقطِع تاريخی تعيين. شوند  ظاهر میکارگری

کننده از بلوغ جنبش  اين ضرورت تاريخی شاخصی تعيين پاسخ عملی به. سرنوشت سوسياليسم در ايران است به

  .استقبال اين دوران بزرگ برويم به. سوسياليستی کارگران ايران است
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