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ب کتاکي انتشار ی براکيتبر  
 فرورين هشتاد وهفتسی                                                                                                                     ماي پريام  
 

در سايت های اينترنتی افق روشن و اتحاد کارگری » يک قرن مبارزه طبقاتی در ايران«مشاهده انتشار جلد اول کتاب 

اين اثر که سيرمبارزه  طبقاتی در ايران را از پيدايش اولين محافل سوسيال . بسيار خوشحال کننده و مسرت بخش بود

طه تا دوره حاضر دنبال می کند، توسط رفيق محمد حسين از فعالين کارگری وسوسياليست و دمکرات و انقالب مشرو

 .آمده استدرش جاری طبقه کارگر به رشته تحريردست اندرکار جنب

من اين کتاب را ديروز ديدم و فقط توانستم ضمن نگاهی عمومی بخش هايی از آنرا گذرا بخوانم و مطالعه دقيق آنرا به 

 تحليلی عميقی در آن بکار اما همان نگاه اوليه به اثر نشان می دهد که تالش فکری و تحقيقی و. ی واگذارموقت ديگر

برای غنای بيشتر آن صورت نيازآن آموخت و درند و ازآنرا حتما بايد با دقت خوا. پايش گذاشته شده استدرعمررفته و

را برجسته می کند خصلت طبقاتی » ارزه طبقاتی در ايرانيک قرن مب«آنچه پيش از هر چيز اهميت  .تالش نمود

اوال اين کتاب تحليل طبقاتی همه جانبه تحوالت اقتصادی و سياسی و فرهنگی و . دوگانه ای است که در خود دارد

يک قرن مبارزه «به همين معنا . مبارزات اجتماعی صد سال اخير ايران از موضع طبقه کارگر و تبيين منافع آنست

تالشی است برای پاسخ به يکی از نيازهای اساسی جنبش کارگری ايران يعنی تبيين تحوالت صد » اتی در ايرانطبق

  .سال اخيراز موضع و منافع طبقه کارگر که فقدان آن مدتها بود حس می شد

قرن مبارزه يک «ثانيا مستقل از رويکرد و جهتگيری طبقاتی کتاب، خاستگاه طبقاتی و کارگری نويسنده است که به 

اين يکی از ضعف های مهم جنبش کارگری ايران بود که تاکنون . اهميت برجسته ای را می دهد» طبقاتی در ايران

علی رغم تجربيات غنی . برای پرورش و ارايه نظريه پردازان و تحليل گران و تئوريسين های خود کوتاهی می کرد

 و جنبش شورايی، جنبش ما اما در عرصه نظری و ۵٧مبارزه طبقاتی در اوايل قرن حاضر و دهه بيست و انقالب 

ی را کال به تحصيل کردگان طبقات متوسط تئوريک بطرز بی تناسبی کم کار بود و عرصه نظريه پردازی و تئور

اما انحصاری شدن پاسخ به نيازهای نظری و تئوريکی جنبش به اين تحصيل کننده گان تبعات . ايرانی واگذار نموده بود

از جمله اين مضرات همين بس که در اين حوزه انحصاری کسانی هم پيدا . منفی و مضری برای جنبش به همراه داشت

ترجمه برای فعالين کارگری، گليم خود را تا آنجا دراز بکنند که رای اکثريت و سنت » دوساعت«اطر می شدند که بخ

با ابراز وجود نظری و تئوريکی و تحليلی رفيق محمد حسين، از فعالين عملی  .مجمع عمومی کارگران را زير بگيرند

، دوره آن انحصارات نظری و »ی در ايرانيک قرن مبارزه طبقات«جنبش کارگری ايران، آنهم در سطح بسيارباالی 

اين ابراز وجود نشانه آن است که طبقه کارگر برای پاسخ به نيازهای نظری و تئوريک . فکری به پايان رسيده است

را به رفيق محمد » يک قرن مبارزه طبقاتی در ايران«به سهم خود انتشار  .اش بر روی پاهای خود قرار گرفته است

 محترم و دوستان ايشان که حتما اورا برای خلق اين اثر ياری رساندند و به طبقه کارگر ايران تبريک حسين و خانواده

  .می گويم، و به عنوان يکی از خوانندگان، مطالعه آنرا به همه فعالين و دوستداران جنبش کارگری پيشنهاد می کنم
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