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ران است؟ي ایجنبش آارگر" ین المللياست بيس "ن يا ايآ  
  
   م آذرماه هشتاد و ششپنج                                                                                   ی آارگرنيفعال ازیجمع 
 

      
 یه درباره يانيب" تحت عنوان ی است آه به تازگین مقاله شد، خواندن نوشته اي آه محرك ما در نوشتن ایزيچ

ن جنبش منتشر شده ين و عالقمندان به مسائل اي نفر از فعال۵ یبه امضا" راني ای جنبش آارگرین المللياست بيس

 یران داشته است نمي ای و جنبش آارگریاسي در جنبش سیگاه و نقشي چه جاك از آنان تاآنونين آه هر يا) ×. (است

ه از يانين بي را در مورد ایچ نقد و اظهار نظريما هنوز ه. ه داشته باشديانين بي ما از ایابي در ارزیريد تاثيتواند و نبا

 آنند، یت مي فعالینبش آارگر آه در ارتباط با جيیا تشكل هايست و ياليا سوسي مختلف موسوم به چپ یروهاي نیسو

 آه در یل و راهكاريدگاه و تحليا ديم آه آي پرسیاز خود م. ك زنگ هشدار باش استي ما ین خود، برايا. ميده ايند

ج ي و نتایرين آه هنوز قادر نشده اند خط و جهت گيا اين جنبش است؟ ي از فعالیل بخش مهميان تمايه آمده، بيانين بيا

ن را يا. مين بحث نقادانه را شروع آنيم ايم داريص دهند و الجرم سكوت آرده اند؟ ما تصمي را تشخهيانين بير ايناگز

 آه ممكن بود به شكل جسته و یالتيرا افكار و تمايم؛ زي آنی میابي را مثبت ارزیه ايانين بيم آه انتشار چنييهم بگو

ك نسخه يرد را به صورت ينهان صورت گ و ی آه ممكن بود به شكل خجالتيیخته ابراز شود و عملكردهايگر

  . مشخص ارائه آرده است

×××××××  
  

منظورمان  ند؟ي گوی میم آه چرا  امروز همه از آارگران و جنبش آارگري آنینجا شروع ميبحث خود را از ا

د  در مورین آه امروز جمع رنگارنگيا.  آنندی میندگي را نمای است آه طبقات مختلفيیت هايروها و شخصين

 است آه طبقه و جنبش حق طلبانه ما در یگاهيت و جاي زنند، نشانه اهمی حرف میآارگران و جنبش آارگر

 ی مهم خارجیم رسانه هايني بی آه مین وقتيبنابرا. دا آرده استي جامعه پی و تحوالت امروز و فردایاسيمعادالت س

ا خارج از آشور در مورد ي در داخل یاسي سا فالن مقامي آنند، یران را پخش مي در ایاخبار مبارزات آارگر

 یم آه رويد مطمئن باشي آند، بای مین جنبش ابراز نگرانين اي و فشار بر رهبران و فعالیسرآوب جنبش آارگر

ده آه ي رسی به سطح و مرحله ای دهد جنبش آارگرین مساله، حداقل نشان ميا. جنبش طبقه ما حساب باز آرده اند

  . تر فكر آنندیا مهار آن، جديم مناسبات با آن، و يتنظد به يگر بايطبقات د

 ی آارگران را به دوش میت فكري و هدای عملی آه بار رهبریژه مبارزاني اگر طبقه آارگر و به ویتين وضعيدر چن

 آگاه نشوند، آالهشان پس معرآه ی بر جنبش آارگریرگذاري تاثی طبقات گوناگون برایآشند به اهداف و روش ها

ده ياست آدام طبقه خوابيت ها و انتشار خبرها، سين اعالم حماين سوال است آه پشت اين قدم، پاسخ به اياول. ستا

ست آه ين نين سوال ايست؟ اولين آارها چياست؟ هدف آوتاه مدت و درازمدت طبقات حاآم و استثمارگر از انجام ا

نه تر به ي آند آه راحت تر و آم هزیا به ما آمك مي و آا نه؟ي در بر دارد ی ما آارگران نفعی برايیت هاين حمايچن
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  ا نه؟يم يمال شده خود برسيمطالبات و حق و حقوق پا

نده مجلس در غرب، يا آن نماين ي در غرب، ایه بزرگ آارگريا آن اتحادين ي دارد آه اید چه اشكاليممكنست بپرس

سند و ي بنویران نامه اعتراضيندگان ما به دولت اي نما و آزاریريدر دفاع از مبارزات ما و در اعتراض به دستگ

، خبر ی ماهواره ای دارد آه رسانه هاید چه اشكالين حكومت سرآوبگر فشار بگذارند؟ ممكنست بپرسي ایرو

ه آارگران در نقاط مختلف آشور برسانند؟ اگر بحث يست مطالبات ما را به گوش همه مردم منجمله بقيمبارزات و ل

 یست آه دولت ضد آارگرين نيچكس مخالف ايه. ميني بین آار نمي در ایم، مسلما اشكالي جا محدود آننيرا به هم

چكس مخالف استفاده از يه.  باز نباشدی منجمله جنبش آارگری اجتماعیف شود و دستش در سرآوب جنبش هايتضع

 یزي و تر و تمین سادگيش مساله به ا آای ایول. ستيغات به نفع جنبش ني و تبلیرسانه و امكانات گسترده خبر رسان

ا ساده يت ي حسن نیچوجه دست و پا بسته، از رويت ها به هين  نهادها و رسانه ها و شخصينست آه ايمساله ا. بود

ن يمهمتر ا.  برندیش مينها آارشان را بر اساس طرح و نقشه پيا.  شوندی نمی وارد مناسبات با جنبش آارگریلوح

ده ها و باورها و يك جامعه با ايدئولوژي و ایاسيا و بمباران سي بر آل دنیه داريم سرماآه، به علت تسلط نظا

ن حرف به يا.  باز استیبي در عوامفری آنند، دست و بال بورژوازی میه را پاسداري آه منافع سرمايیدورنماها

 جستن از ی دوریبه معن. ستي نیان دشمنان طبقاتي می در استفاده از تضادهای مطلق جنبش آارگری ناتوانیمعن

نست آه يبحث ا. ستيد، ني آی به وجود میه داريجه شكاف و رقابت در صفوف سرماي آه در نتیابزار و امكانات واقع

در مفابل، اگر طبقه . ی آن استراتژی مناسب برایك هاين و تاآتي معی استراتژیم داراي طرف هستيیروهايما با ن

ند ين مصاف شوند، اگر بگوي مناسب وارد ایك هايح و بدون تاآتي صحیتراتژك اسي بدون یآارگر و جنبش آارگر

ك طبقه ي آرد آه آارگران را به عنوان ی آه شده آاریمتيد به هر قيو فعال با" ن ستون به آن ستون فرج استياز ا"

 از ما یه داريسرما یا حكومتهايروها و ين.  خواهدیت بشناسند، همانطور رفتار آرده اند آه طرف مقابل ميبه رسم

گاه طبقه حاآمه ينها در جايست آه اگر اينطور نيا. دي آین خاطر آه از مطالبات ما خوششان مي آنند به ایت نميحما

 ی و اقتصادیاسي سینها به دنبال هدف هايا. ل نخواهند آردي را به ما تحمین فشارها و اجحافاتينند چنيران بنشيدر ا

 در یاگر جنبش آارگر. ر دهنديي را به نفع خود تغیاسي خواهند اوضاع سیدرجه اول مدر . بزرگتر و درازمدت ترند

ن يا اي خدمت آند و آیطيجاد چه شرايت ها قرار است به اين فعالي آند، نداند آه ای آه برقرار میهر تماس و ارتباط

 یك هاي تاآتی فقط بر مبنایعني.  ماند خواهدی نقشه و دنباله رو باقیا نه، بي طبقه ما خواهد بود یدر جهت منافع اساس

  . آنها خواهد شدی در بازیگر عمل خواهد آرد و ناخواسته و ندانسته مهره ايطبقات د

د انحام يچگاه با دستكش سفيانقالب طبقه آارگر ه. ستي نی اخالقیحت هايا نصيك رشته اصول عام و ين حرفها يا

 قرار گرفته اند آه اگر در مورد صف یطيران و فعاالنش در شرايا یاما امروز جنبش آارگر. نشده و نخواهد شد

ره ي ذخیرويك ني توانند به ی میك طبقه آارگر روشن نباشند به راحتيدوستان و دشمنان انقالب، و متحدان دور و نزد

ران يآمه ائت حايان هي آه آشمكش میتيهمان منافع و موقع. ل شوندي تبدین المللي و بی بومی بورژوازیدر طرح ها

ه ي آه دولت سرمای جناحی زند، همان رقابتهای دامن می نظامی هایري اش را تا حد درگیكا و متحدان غربيبا آمر

 طبقه ما یشروي پی را برایشتري آند و امكانات بیف مي تضعیران را به عنوان آماج عمده جنبش آارگريدار در ا

 شود یبنده تر ميده تر و فريچين مساله پيا.  آندیز نامشخص ميان دوستان و دشمنان ما را ني آند، مرز میا ميمه
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د اگر يشا.  آنندیان دوست و دشمن را مخدوش مي و به زبان چپ، مرز میل آارگري با شكل و شمای آه آسانیوقت

ه ران گشودي ایت از مبارزات آارگريزبان به حما" كاي آمریصدا" مانند يی و رسانه هایندگان مجالس غربيفقط نما

اما . نان اعتماد نكنندي بود تا آارگران حق طلب به ایسم در افغانستان و عراق آافياليات امپريبودند، تجربه زنده جنا

 آنند آه یسم،  در گوش آارگران زمزمه ميالي سوسی طبقه آارگر و تدارك برای به اسم منافع فوری آه گروهیزمان

  .ن استيز چنيه نيانين بيو ا. دي آیش ميپ ینها متحد شد، مشكالت جدي از همید با بخشيبا

ه يانيب. مي را متقاعد آند آه ما در موضع ضعف قرار داری آند طبقه آارگر و جنبش آارگریه در آغاز تالش ميانيب

ه دار ي متحد دولت و طبقه سرمایروين"ن آه، در مقابل طبقه ما يكم اي. ردي گیجه مين ضعف را از دو عامل نتيا

ن توان مقاومت در برابر ياز آم تر" و مزمن، طبقه آارگر ین آه، به علت فالآت عموميدوم ا. ار داردقر" رانيا

 آه به یآس. چ وجهي آند؟ به هیت را منعكس مير، همه واقعين تصويا ايآ" .ه برخوردار استيتعرضات جبهه سرما

 و  انفراد یاسيت سيبحران، و عدم مشروعران نگاه آند و نتواند شكاف و يه دار اي و صفوف طبقه سرمایم مذهبيرژ

 آه فشار فقر و فالآت و یآس. ن استيست؛ آوته بين نيند، بدون شك واقع بي مردم را ببین توده هايحاآمان در ب

 امواج یه هاي در بطن جامعه و طالیت نهفته انفجاريند اما ظرفيخته بر آارگران و زحمتكشان را ببياستثمار لجام گس

 عقب یش هايبلكه دنباله رو گرا. ستيشرو طبقه آارگر نيص ندهد، عنصر پيخته آنان را تشخيخودانگبلند مقاومت 

ند ي را نبی گوناگون اجتماعینده جنبش هاي پراآنده و فزایبارهاي آه جویآس. مانده، منفعل و درمانده در جامعه است

ن ي و طبقه آارگر ای آه جنبش آارگریوقت. دي را هم نخواهد دیف انقالبي انقالب و فرصتها و وظایمسلما دورنما

 ـ به مثابه تنها راه نجات ین المللي قدرتمند بیروها و نهادهايش به نير شد، گراي پناه و شكننده تصویف و بين ضعيچن

  . آندیـ موجه جلوه م

 تواند ی نميیبه تنها" یقو: رانيه دار ايف ــ دولت و طبقه سرمايضع: راني و طبقه آارگر ایجنبش آارگر"اما بحث 

ن نظام و طبقه يد تضاد و تقابل بيبا.  ما متحد بسازدی براین المللي بیندازد و از بورژوازياست مرگبار را جا بيآن س

ه يانيب.  فكر آردین اتحادير شود آه بتوان به امكان چنيق تصوي آن چنان حاد و عمین الملليران با نظام بيحاآم بر ا

 یاسي مسلط در نظام سی روبروست آه خود در تقابل با صف بندی ایران با بورژوازي آارگر اطبقه"... : سدي نویم

 مشابه یتيو در وضع" كي دمكراتی آشورهایخانواده به اصطالح جهان"ران در ياگر دولت ا.  قرار داردین الملليب

م يكا با رژي آمری به سرآردگی غربیراسن غرب و دمكيتقابل ب"ه از يانيب" ...ن و مانند آن قرار داشتي پیليلند و فيتا

ق و يدق" ین المللي بیاسينظام س"ران با ي حاآم در ایه از مناسبات بورژوازيانيل بيا تحليآ.   زندیحرف م" یاسالم

كا به آستانه تقابل يسم آمريالي با امپری اسالمیم جمهوريان رژيق و همه جانبه است؟ امروز آشمكش و تضاد ميعم

م و به ين محدود نكني طرفیاگر توجه خود را به ادعاها. ده استي و جنگ رسی نظامی هایريگ تا حد دریجد

كسو و ي از ی استبداد مذهبین اردويم، آن وقت مسلما دعوا را بي نگاه آنین المللي تر در سطح بیشه اي ریتضادها

شبرد ي پی برای ـ نظامیـ اقتصاد یاسيك ابرقدرت سيكا به مثابه يآمر. ديم ديگر نخواهي دی از سوی غربیدمكراس

ا را به هم بزند و ي از دنيیاج دارد آه نظم مسلط در بخش هايتش، احتيم موقعي و درازمدت و تحكیمنافع اساس

.  آندیفا مي ایكا، نقش مهمي امروز آمریاستهايانه در سيخاورم.  آندی بازسازین الملليمناسبات قدرت را در سطح ب

 عقد اتحاد ی مذهبیم هاين حكام منجمله رژين و مستبدتري تواند با مرتجع تریكا مي آمراستها،ين سيدر چارچوب ا
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 ین حاآم را قرباني از مرتجعيی تواند بخش هایا مي. ت آندي تحت سلطه تثبیت آنان را در آشورهايببندد و موقع

جاب آند ي آه منافعش ایكا در صورتيآمر. ن آنان را بكشدي مثل صدام حسیآرده، از مراآز قدرت براند و حت

 ی مدتی مثل طالبان را برایاناتين آه جريا ايم آند؛ ي را مثل عراق در قدرت سهی از ارتجاع مذهبیممكنست بخش

ن ياما در اوج ا. ميرين چارچوب در نظر بگيد در ايكا را باي با آمری اسالمیان جمهوريتقابل امروز م. آماج قرار دهد

ران ي نظام حاآم بر ایوند دروني پی آغاز شود، باز هم رشته هایار ضد مردمي تمام عك جنگي اگر ی حتیعنيتقابل، 

 یسم است آه منافع اساسيالي تحت سلطه امپریران، نظامينظام ا.  داردیا متصل نگاه ميرا به نظام مسلط بر دن

راه .  بخشدی آند و تداوم مین ميرا در آشور و منطقه تام) يیكاي آمریه هايمنجمله سرما (یستيالي امپریه هايسرما

ه يد و انباشت سرماي مراآز تولید و صدور نفت براي در تولیفه مهمي وظین الملليم آار بيران در تقسيا: ميدور نرو

د آه ي آیاما به نظر م.  بردین مساله سود ميكا از اي منجمله آمریستيالي به عهده دارد و آل نظام امپریستياليامپر

 یرا جد" ی دمكراسیخانواده جهان"ك و ي دمكراتیاسيكا در مورد نظام سيغات آمريادعاها و تبله، يانيسندگان بينو

  . ه قرار داده اندين پاي خود را بر ایل هايگرفته اند و تحل

كا و متحدان يد به آمري آی آند آه به نظر میصحبت م" ین المللي بیاسي مسلط در نظام سیصف بند"ه از يانيب

ر مسلط هم يك بخش غيران قرار گرفته اند و قاعدتا ينها در تقابل با دولت اينست آه ايبحثش ا.  داردكش اشارهينزد

ل يك تحلين يا. ر ونزوئال و آوباي نظيیا آشورهاين باشد يه و چيد منظور روسيشا. ن دولت نداردي با ایهست آه تقابل

 سال یط.  ما بكندی به جنبش آارگریوها آمكري نی واقعیص اوضاع و صف بندي تواند در تشخیست و نميق نيدق

 روبرو شده است؛ محدود یط سخت تر آاريل شرايه و تحمينده سرمايران با فشار فزاير، طبقه آارگر در اي اخیها

م را بارها تجربه آرده است؛ ي و فقر را شاهد بوده است؛ سرآوب مستقیكاري و گسترش بیشدن حق و حقوق آارگر

ده است؛ و اصابت ترآش ي به چشم دیبراليو گسترش اقتصاد نئول" ی سازیخصوص"است ي نفع سن را بهير قوانييتغ

ن ي و نگهبان ایا، حامي مسلط بر دنیاسيآل نظام س. را بر جسم و روح خود احساس آرده است" ی سازیجهان "یها

 است؛ و امروز آل یط آنوني در شرایه داري سرماینده و بازتاب نظام جهاني نمایاسين نظام سيا. م استيت وخيوضع

ات خود ادامه يتواند به ح یم نميني بی آه میضد آارگر  خانمان برانداز وی طرح های بدون اجرایه دارينظام سرما

  . دهد

ند آه يممكنست به ما بگو.  آندین هم صدق ميپيليلند و فير تاي نظيیران آه در آشورهاين مساله نه فقط در مورد ايا

 از تشكل مستقل آارگران را یچ شكليران، دولت تحمل هي وجود دارد اما در ای آارگریه هايلند اتحاديا تاين يپيليدر ف

ه و يلند بتوانند در مقابل تهاجم سرماين و تايپيلي شود آه آارگران در فین تفاوت باعث ميند هميممكنست بگو. ندارد

. ردي گی آمرشكن صورت مینه هاي و با تحمل هزیشوارن آار به ديران ايه دار مقاومت آنند اما در ايدولت سرما

 آار مواجهند یم آه آارگران در آن دو آشور با شدت آار و ساعات طوالنيي گوین استدالل مختصرا ميدر پاسخ به ا

 مدتهاست آه به شكل ی سازیر جهانيبرال و تدابي نئولی اقتصادیاستهايدر آنجا س. ن استييار پايو سطح دستمزدها بس

ه يست آه آنجا اتحادين نيرد اين بحث بگي خواهد  از ایه مياني آه بیجه ايالبته نت. اده شده استيت و سخت پسف

 ی آشورهایخانواده جهان" آه در يیروهاي توان با نیران، مينست آه در مورد ايبلكه ا. ستينجا ني هست و ایآارگر

 یازيگر نيلند، دين و تايپيلياما در ف. مين آنيم چنيجبور دارند متحد شد؛ و به علت وضع موجود، ما میجا" كيدمكرات
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ت ي را به رسمی آارگریه هايش طبقه آارگر و اتحاديشاپي پی و بومین المللي بیرا بورژوازيز. ستين آار نيبه ا

 نهيش زميشاپي در آن آشورها پیعني. ار آارگران قرار داده استيت در اختي مبارزه و فعالی برایدانيشناخته و م

  . شده استی فراهم و عملی آارگریه هايت اتحادي در قالب فعالین المللي بی از بورژوازیارتباط با بخش

 یباني اتحاد و پشتیآه برا" قابل دسترس "یرويك نيران را به ي ای، توجه جنبش آارگرینينه چين زميه بعد از ايانيب 

نام دارد آه به اختصار " ی آزاد جهانیه هاياتحاد"رو، ي ننيا.  آندیران قدم جلو گذاشته، جلب مياز طبقه آارگر ا

ITUCیاست هاي آند سی تالش نمیرو ندارد؛ حتين نيح سابقه اي به توضیه عالقه چندانيانيب.  شودی خوانده م 

رو چه ين نيه در مورد ايانيما از ب. ا به ما نشان دهدي دنیرا در اوضاع آنون" ی آزاد جهانیه هاياتحاد "یعموم

 در ی جنبش آارگریرانيگر از عالقمندان و فعاالن اي دیه و شماريانيسندگان بين آه نوي شود؟ اول ایرمان ميستگد

ه يك اتحاديت يجلب حما"به قول خودشان با هدف :  داشته انديی هایرو همكارين نير با اي اخی سالهایحارج آشور ط

 اش، ی درونی تناسب قوایست و بر مبنايكدست نيان يك جري" ی آزاد جهانیه هاياتحاد"ن آه يدوم ا". يیاروپا

 ین المللي بی غرب همبستگی آارگریه هاين اتحادي از ایه، بعصيانياز نظر ب.  آندی گاه متناقض اتخاذ میاست هايس

.  آارگرانی مشترك جهانیگر بر اساس منفعت طبقاتي دی آنند، و بعضین ميي تبیه خوديرا در چارچوب منافع سرما

ن چپ و ي از فعالیعيف وسي مبارز و طیه هاي از اتحادیمجموعه ا"رو ين نيد آه در صفوف اي گویه به ما ميانيب

 يیز اباي آوچك و گاه بزرگ نی هایاز فداآار" آارگرانی جهانیآه در راه همبستگ" ست در حال مبارزه اندياليسوس

 حفظ نظم موجود ی قرار داشته و در چهارچوب هاسميبر بستر رفرم"ه ها ين اتحادين آه، مجموعه ايسوم ا" .ندارند

  ". آنندیمبارزه م

غ يج و تبليك ابزار بسي) ١٩٦٠ ـ ١٩٩٠( سه دهه یحداقل ط" ی آزاد جهانیه هاياتحاد"د آه ي گویه به ما نميانيب 

آه بلوك شرق  يیاز آنجا.  بودیه داريه بلوك شرق سرماي علیه دارين آارگران به نفع بلوك غرب سرماي در بیاسيس

ه ي سرمایبرا" ی آزاد جهانیه هاياتحاد"ت ي آرد، فعالینده طبقه آارگر وانمود مي نماین الملليخود را در سطح ب

 ی در بلوك شوروی از اعتراضات آارگریبانيان، پشتين جري مهم ای از آارهایكي.  داشتیاديت زي غرب اهمیدار

ف و ي در تضعی مهمیاسيسآه توانست نقش ) یهمبستگ" (رنوشدايسول"ه يخصوصا در مورد لهستان و اتحاد. بود

 یل به چپ از نوع چي متمایه هاياتحاد"د آه ي گویه به ما نميانيب.  آندی بازی شرقیجاد شكاف در جوامع اروپايا

 یروهايه ني به مثابه چماق سرآوب علیالدي م١٩٧٠ و ١٩٦٠در دو دهه " ا و ث ژ ت در فرانسهيتاليله در ايج

در آن سالها، .  قرار گرفتندیستيالي امپریه دارين دو آشور مورد استفاده دولت سرماي در ایست و چپ انقالبيآمون

 آل جنبش یعني" (سميترور"ه به اصطالح ي علی خودی بورژوازیاسيس از آارزار یه بخش مهمين دو اتحاديا

ه يس علي ضربت در آنار پلیرويمثابه نشان به ي از اعضای بردند و تعدادیش ميرا به پ) ی و انقالبیستيآمون

ان يد آه بعد از پاي گویه به ما نميانيب.  شدندیستم وارد عمل ميان و جوانان ضد سيتظاهرات پرولترها و دانشجو

 یسرخورده آه قبال متحدان خود را در بلوك شورو" چپ "یروهاي از نی بلوك شرق، بخشیجنگ سرد و فروپاش

ه ياتحاد"نجا و آنجا به صفوف يد نظر در مواضع سابق خود پرداختند و از موضع ضعف، اي آردند به تجدیجستجو م

 ی عرضه می خود را با رنگ و لعاب چپ تریستيروها اگر قبال مواضع رفرمين نيا. وستنديپ" ی آزاد جهانیها

  . قرار گرفتند" سمياساسا بر بستر رفرم"ان ين جريوستن به ايآردند، بعد از پ
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، چه مواضع و "ی آزاد جهانیه هاياتحاد" متشكل در یروهايان نيزات ميرغم وجود تمايد آه علي گوی به ما نمهيانيب

 ها و یرين مجموعه، جهت گيا ايست؟ آي آند؟ اتحادشان در چین مجموعه را به هم متصل مي ای مشترآیاستهايس

" ی سازیجهان"گردن گذاشتن به روند ر، ي اخی سال های دارد؟ طیان مشترآي مشترك، و سخنگوی آلیاستهايس

وند قشر ممتاز و مرفه آارگران در غرب با يان، محل پين جريا. بوده است" ی آزاد جهانیه هاياتحاد"محور اتصال 

 یعني. رفته انديپذ" تيك واقعي" را به مثابه یستياليامپر" ونيزاسيگلوبال" از طبقه آارگر شاغل است آه يیبخشها

 یسم در دوره حاضر ميالي امپری اقتصادیاستهايبا س" یآارگر"م منافع يا تنظي چاره را انطباق و  آه تنها راهیآسان

ام شان به طبقه يپ. ون منتشر آرده انديزاسينه، جزوه آموزش گلوبالين زميدر هم" ی آزاد جهانیه هاياتحاد. "دانند

 پرولتر ی است آه مبارزه مداوم توده هایر حالن ديا."  پاتهی پاته نخوریآش آشك خاله ته، بخور: "نست آهيآارگر ا

ه يك دهه است آه عليش از ي، بی غربی و مهاجر در آشورهایه ايژه آارگران حاشي، به ویو زحمتكش و تحتان

ن همان يا. ل شده استين آشورها تبدي در ای مهم مبارزه طبقاتی از مولفه هایكيان دارد و به ي جری سازیجهان

 یري جهت گی دارای و روشن فكريی خرده بورژوایسنت جنبش ها" از یه بازتابيانيز نظر ب است آه ایمبارزه ا

  . است" ونيزاسي گلوبالی و آنتیستي، آنارشیه داري ضد سرمایها

ا اتخاذ آرده، ي مهم دنیاسيع و تحوالت سيدر قبال وقا" ی آزاد جهانیه هاياتحاد" آه یه به ما در مورد مواضعيانيب

 به ی آزاد جهانیه هاير آل اتحادي شوند آه دبین با خبر نميه از اياني مثال خوانندگان بیبرا. دي گوی نمیز چندانيچ

 مهم به یضربه ا" آرد و آن را ین واقعه ابراز خوشوقتيكا از اين توسط ارتش آمري صدام حسیريهنگام دستگ

 را گرفت آه از زبان یت همان موضع درسیعني" . شدن عراق شوندی آوشند مانع دمكراسی دانست آه میآسان

در مورد مبارزات " ی آزاد جهانیه هاياتحاد"د آه موضع ي گویه به ما نميانيب.  شدیده ميجرج بوش و همدستانش شن

 یستها را همزمان مورد حمله قرار ميالي و امپریه دار بوميا آه منافع طبقه سرماي در دنی جاری انقالبیو جنبشها

ك و مستحكم طبقه آارگر و يد متحدان نزدي توانند و بای آه به واقع ميیروهاي در مورد جنبشها و نهيانيب. ستيدهند چ

  .دي گویچ نميران باشند به ما هي در ایجنبش آارگر

نگاه . مي نداریآار" ی آزاد جهانیه هاياتحاد "یند آه ما با دفتر و دستك و مقامات رسميه بگويانيسندگان بيممكنست نو

 طبقه آارگر حاضر به ین المللي بیم در راه همبستگي است آه گفتیستياليو سوس" قيچپ صد"انات يهمان جرما به 

 یم تا روي آنیان تماس برقرار مين جريند ما با ايممكنست بگو.  آوچك و بزرگ هستندی هاینوع فداآارهر

 و راه و روش ی طبقه آارگر جهانین المللي بی همبستگیاما معن. مير بگذاريتاث"  آزادیه هاياتحاد "ی عمومیاستهايس

ت يه فعالي، علین المللي بیه حاضرند به نفع همبستگيانيانات مورد نظر بيا جريست؟ آي آردن آن چیو ابزار عمل

ا ي بزنند؟ آی آنند و دست به اقدامات جدیري تحت سلطه موضع گی خودشان در آشورهای بورژوازیه هايسرما

ا مقامات ي دولت ی به روسای اعتراضی با آارگران و ارسال نامه هایه همبستگي اعالمحاضرند از سطح صدور چند

 آه توسط طبقات حاآمه یاتي در مورد جنایك افكار عمومي تحریا حاضرند براي مثال آیوزارت آار فراتر روند؟ برا

ارد، در آشور خودشان از ن آننده ديي در آن نقش تعیستيالي امپری افتد و بورژوازی تحت سلطه اتفاق میآشورها

 ی با جمهوری خودی آالن دولت های اقتصادیا حاضرند بعد از عقد قراردادهايحربه اعتصاب استفاده آنند؟ آ

ن نكرده ينها چني بكشانند و اعتراض آنند؟ ایري خود را به مقابل مجلس و آاخ نخست وزی آارگریه هاي، پایاسالم
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نها را ي، ا"یمنافع مل"ك نوع ي.  دانندی می غربی از نظم موجود در آشورهایرا خود را جزئيز. اند و نخواهند آرد

 پمپاژ ی آشد و به درون جوامع غربیرون مي تحت سلطه بی آه از آشورهای آالنی و سودهای خودیبه بورژواز

تر آند و فراخوان ج درازي رایت هايم فعاليش را از گليدا شود آه بخواهد پاي پيیرويحاال اگر ن.  دهدیوند مي آند پیم

" یه آارگريپا"ن يا. به او جواب مثبت نخواهند داد" ی آزاد جهانیه هاياتحاد "یه هاياعتراض رزمنده صادر آند، پا

  .  خوردی اش نمیبه گروه خون.  نداردیبا آن نوع مبارزات و اعتراضات رزمنده سر سازگار

اشتباه " آمك بالعوض"د آه اتحاد را با ي آی آند اما به نظر می صحبت مین الملليه مرتبا از اتحاد و متحدان بيانيب

ران خواهد شد ي ایب جنبش آارگرين اتحاد نصي آه در ايیزهايه فقط از چيانيب. اتحاد دو طرف دارد. گرفته است

ز  دارد؟ ایران چه توقع و انتظاري و طبقه آارگر اینجاست آه طرف مقابل از جنبش آارگريسوال ا.  آندیصحبت م

 ما به مذاق یاسي سی ها و عملكردهایري موضع گیم؟ اگر بغضي نكنيیم و چه آارهاي بكنيی خواهد آه چكارهایما م

ا قطع رابطه يال خواهند بود، تذآر خواهند داد، ي خی نشان خواهند داد؟ بیامد چه عكس العمليآن متحدان خوش ن

ابانها سرگردان است و ير گرسنه در خيك فقي مثل ی آند آه جنبش آارگریر مينطور تصويه ايانيخواهند آرد؟ ب

ند ي بی آند و مین طرف و آن طرف نگاه ميا. ن افتاده استي زمی روی تومان٥٠٠ك اسكناس يمثل " ین المللياتحاد ب"

اما به .  بخرد و جان خود را نجات دهدی آند آه آن را بردارد و با آن نانیم حكم ميعقل سل. ستي حواسش نیآه آس

د ين آه آن را قورت بدهيقبل از ا. ه طعمه بر سر قالب استيشتر شبيب" ین المللياتحاد ب"ن ي ایر واقعي ما، تصونظر

  .  شودیتان شكافته ميگلو

ر ي درگیم و طبقه ايك سو با رژيطبقه آارگر از : "دي گوین ميران چنيت طبقه آارگر در ايل از وضعيه در تحليانيب

 ـ ی اجتماعی، همه و هرگونه مولفه ی مزدین اشكال بردگي از هارتریكي یمان دهنده  سازیاست آه به مثابه 

 یران را در معرض نابودي از مزدبگینيت سنگين سطح مزد و معاش آارگران را حذف آرده و اآثريي در تعیخيتار

اه و سرآوب گر آن ي و دولت سی خودین بورژوازيامروز ا":  آندی جلوتر اضافه میو آم" . قرار داده استیكيزيف

: ن آهيو باالخره ا" . خود قرار داده استی اصلیك طبقه هدف حمله يت طبقه آارگر را به عنوان ياست آه موجود

. ی است بر سر حق زندگیز جداليش از هر چي حاآم و دولت اش بیران با بورژوازيجدال امروز طبقه آارگر ا"

ك يت شناخته شدن به عنوان ي به رسمیران ـ هنوز ـ براي آارگر اامروز طبقه.  است بر سر بود و نبودیمبارزه ا

  " . آندیطبقه مبارزه م

ش با امروز را ي سال پیط سيسه شراي ترها آه امكان مقایميژه قديران به ويت آارگران اياآثر.  استیني دلنشیحرفها

د ي گویز را نميه همه چيانيما باز هم با.  آنندیشت و مزد را با پوست و گوشت خود احساس ميدارند، سقوط سطح مع

 یمنافع نظام جهان: نست آهي ناگفته این نكته اساسياول.  آندی نادرست میريجه گيات نتين واقعين آه، از ايو مهمتر ا

ن ي از ایكيران يا.  تحت سلطه استی در آشورهای مزدین اشكال بردگي و تداوم هارتری در برقراریه داريسرما

شت و رفاه و دستمزد آارگران و گسترش فقر و فالآت و ين آشاندن سطح معييپا. ستيتنها آشور ن یآشورهاست ول

ه يانيب. سم منطبق استيالي دالل امپری بزرگ بومیه هاي و سرمایستياليه امپرير سرماي، آامال بر منافع و تدابیگران

.  زندینم"  پولین الملليصندوق ب"و " یانبانك جه" مانند ین المللي بیا دستورات نهادهاي از نسخه ها یچ حرفيه

ن ي تامینه هاي آار، حذف هزیرويل نيدها، تعدي اقتصاد، حذف سوبسی سازی خصوصیانگار نه انگار آه طرح ها
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 تحت ی آشورهاین نهادها در برابر دولت هايه داران را هميق سرماي تشوین آار به نفع و براير قوانيي، تغیاجتماع

ن ي ایمنافع طبقات. مي آنیران را مامور و معذور معرفيم و طبقه حاآم در ايم آه رژيي گوینها را نميا. سلطه گذاشته اند

 ضد ین طرح هاي ایون است؛ مجريزاسيط گلوبالي در شرایبرالي نئولی اقتصادین نسخه هاياده آردن هميم در پيرژ

 زحمتكش و تحت یبقه آارگر و توده هام است؛ و بدون شك آماج عمده مبارزات طين رژي همی و ضد مردمیآارگر

 ین المللي قدرتمند بی با دولت ها و نهادهایر جهانيك نظام فراگيه آمده و يانياما ب. م استين رژيز هميران نيستم در ا

ن ي بیروهاين ني از ای بخشی توانست به سادگیا مي آرد، آین آار را نمياگر ا. ر پاك آرده استياش را از تصو

  ران جا بزند؟ ين روز طبقه آارگر ايه عنوان متحد را بیالملل

 مانند هنر، آموزش، يید مولفه هايا آاهش شديحذف "د استثمار طبقه آارگر و ينست آه تشدي این نكته اساسيدوم

، به ) تحت سلطهیر آشورهايو سا(ران يآارگران ا" ن دستمزديي پوشاك و مسكن مناسب در تعیبهداشت و حت

 یكيزي فی نابودیش است؛ و نه به معني بدتر و نامساعدتر از پیطيات طبقه آارگر در شرايد حيا تجديد ي بازتولیمعنا

 طبقه آارگر ینابود. ستيت طبقه آارگر نين بردن موجوديا از بي یكيزي فی، نابودیهدف طبقه بورژواز. طبقه ما

ك بحث ين يا.  نداردی طبقه بورژوازی نابود جزیجه اي آار است و نتیروي شدن منبع استثمار آه همان نی منتفیعني

 مختلف و در مقاطع گوناگون ی است آه بارها و بارها در آشورهایني عیتين واقعيا. ستي نیهيك صرف و بديتئور

و " دتريجد "یارهايد تا معي نگاه آنيیقاي آفری از آشورهایاري است به بسیآاف. در مقابل چشم ما تكرار شده است

ت هم طبقه يه با مشاهده وضعيانيسندگان بيد نويشا. دينيآارگران به چشم بب" یكيزي فینابود "ی را برایتكان دهنده تر

ز طبقه ي در آنجا نی حتیول!" ران خودمانيصد رحمت به ا! بابا"جه برسند آه ين نتيكباره به اي ما در آن آشورها یا

و البته . ابدي ی انطباق می حقوقید استثمار و بيجدط يتش با شراي شود؛ بلكه موجودی حذف نمیكيزيآارگر از نظر ف

. یر اقتصاديجبر غ:  به آن ندارندیه توجه چندانيانيسندگان بي شود آه نویت مي تقویگريط، عنصر دين شرايدر ا

در جامعه ) ی ادامه زندگی آارش برایروياز آارگر به فروش نين (ی اقتصادیه اي اضافه بر جبر پايی اهرم هایعني

 یك آارگران و توده هايدئولوژي شود؛ مهار ای پر رنگ تر میاسي مثال نقش استبداد و سرآوب سیبرا.  شودیمفعال 

 ی آند؛ مناسبات سنتیدا ميش ضرورت پيش از پي بی ارتجاعیستيوناليغات ناسي و تبلی مذهبيیمردم از راه مغزشو

  .  آندی می بازی آار نقش مهمتریم قراردادهاينظ آار و تیروي نیسازمانده دريی گرای و محلیره اي و عشیخانوادگ

ك ي تئورین هاييا تبيكجانبه و ي یل هاي شود، تحلی ما می جدیز باعث پرسش و نگرانيش از هر چيالبته آنچه ب

 یه اجزاء مختلف و مواضع و ادعاهاياگر قرار بود صرفا بر پا. ست؛ بلكه منطق حاآم بر آن استيه نيانينادرست ب

ش ها يممكن بود دنبال گرا. مي بنامی التقاطیم، ممكن بود آن را سنديه انباشته از آنهاست قضاوت آنياني آه بینگوناگو

د نگاه يشا. ميدا آنيه پياني از بیك را در گوشه اي هر یم تا رد پايا متضاد پنج امضا آننده آن بگرديو سوابق متفاوت 

ا، ي دنیه دار، در هر نقطه ي سرمای طبقه یتمام: "ن دوخته شود آهير اي نظیه به عباراتياني از خوانندگان بیبعض

 دارند به ی رزمنده تری ها آه حال و هواید بعضيشا" .ندي آی آارگران بشمار میستيالي جنبش سوسیخصم طبقات

، " طبقه آارگریحزب انقالب"، "ی جنبش آارگریشگي همیصه ي خصيیآرمان گرا: "ر دل خوش آننديعبارات ز

است ي و سی عملی هایريجه گيه آه در نتيانياما منطق حاآم بر ب"! اميروز ق"و البته " ی مسلح دفاع آارگریهاگارد"

 نامعلوم و ینده اي آی دور برايی به ظاهر چپ را به آرزوهای هاین عبارت پردازيافته، همه اي روز آن بروز یها
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  .  آندیل ميتبد" یوقت گل ن"در 

ما منحصرا . ستين مقاله نيه، موضوع ايانيدگاه بيسم از ديالي سوسیروزيا پي یقالب آارگر انیپرداختن به دورنما

ن آوردن سطح توقع يي، پایمحدود آردن اهداف جنبش آارگر. مي آنیه متمرآز ميانيتوجه خود را بر منطق حاآم بر ب

 یبر مبنا. ه استياني آل منطق ب،یه به دنبال متحد گشتن از درون صفوف دشمنان طبقاتين پايطبقه آارگر، و بر ا

 از يی بخشهای و حتیستيالي متجاوز امپری و سازش با قدرتهایكينه نزديان شده، زمير بي آه  در جمالت زیمنطق

د جست ي بایان آسانيقا در ميز دقيمتحدان امروز طبقه آارگر را ن: "ديدقت آن. ران فراهم استي ایئت حاآمه آنونيه

ت ي و درایاريد بتواند با هشيران باي ایجنبش آارگر؛ "زندي خیطبقه آارگر به دفاع بر م) اتيحق ح(ن حق يآه از ا

ن متحدان يع تريان آن ها وسي پرداخته، و از منفع در مبارزه اشي ذیروهاين ی از عمل آرد واقعیابي به ارزیطبقات

 یز صدق مي نی جنبش آارگریللن المياست بي در سیق اوليبه طرن شاخص يهم. ندي خود برگزی مبارزه یرا برا

 ی رساندن صدای و غرب برای اسالمیك سو و استفاده از شكاف جمهوري از ین الملليوند با متحدان بيپ"؛ "آند

؛ " استین جنبش آارگري فعالی و فوریاتي حیازهاي از نیكيع آارگران ـ امروز ـ ي وسیخود به گوش توده 

ك صفوف ي به تفكیيارهايبر اساس معش يشاپيش پي حاد خوی مبارزه اني در جر تواندینمران ي ایجنبش آارگر"

ن امروز طبقه آارگر يمتحد.  هنوز در دستور آار نگذاشته استی آه روند مبارزه طبقاتدوست و دشمن دست بزند

 . آنی فرداین آرد و نه بر اساس مصاف هاييد تبي بای امروز مقابل جنبش آارگریران را بر اساس گره گاه هايا

كال ي رادی اش صرفنظر آرده و در انتظار درخشش پرچم توده ای متحد امروزیروهاي تواند از نیطبقه آارگر نم

 یاريد بتواند با هشي برخوردار باشد، بای آه از استقالل عمل و رایطبقه آارگر. دنيگر آشورها بنشيآارگران در د

  "    ...ازد بپرد موثر در جهان امروزیروهاينم رابطه خود با يبه تنظ

ران، و مشخصا در يك در اي نزدیه، در تحوالت تكان دهنده فرداي و روحیرين منطق و جهت گيد با اي آنیفكر م

 اتخاذ خواهد یاست و موضعيكا و متحدانش، چه سي با آمری اسالمیان جمهوري میك جنگ ارتجاعيصورت بروز 

ا تضاد و آشمكش يد است؟ آين احتمال بعيا ايه خواهند آرد؟ آستاد و چيشند آجا خواهند ايندين بي آه چنیشد؟ آسان

ش يجاد نكرده است و نمونه هايش ايشاپي را پیين لغرش هاي چنی برای مساعدینينه عيسم زمياليان ارتجاع و امپريم

نفع در يذ یروهايان نينش از ميه به دنبال گزيانيم؟ بيده ايون به چشم نديسي اپوزیروهايش در صفوف ني پیرا از چند

 یروهايان نين متحد در ميع تريبه قول خودش، هم به دنبال وس. ن متحدان استيع تريبه دنبال وس. مبارزه اش است

حق "روها ممكنست از يران، آدام نينست آه در ايسوال ا. ین المللياست بي در سیق اولي است و هم به طریداخل

ران ي ای از دل طبقه بورژوازیيروهاي نیه به سويانيسندگان بيودفاع آنند؟ روشن است آه نگاه ن" ات طبقه آارگريح

 و سران آارگزاران ی از جناح اصالح طلب دوم خردادیيا بخشهايآ. ونيسي اپوزیا آن تشكل انقالبين ياست و نه ا

زمزمه نه را ين زمي در این المللي بیارهايو همخوان شدن با مع"  آارگرانیيكايحقوق سند"ن روزها ي آه ایسازندگ

 موثر در جهان یروهاي توان نیه اروپا را نميكا و اتحاديسم آمرياليا امپرين متحدان بالقوه هستند؟ آي آنند در شمار ایم

 آند منتظر درخشش پرچم توده ی حوصله نمیگر آسي، دیه ايدگاه و روحين منطق و ديامروز به حساب آورد؟ با چن

 آند و قادر ی را نمی حوصله انقالب اجتماعیگر آسي در واقع، د!گر شودي دیكال آارگران در آشورهاي رادیا

 یه داري تحت سلطه و سرمای آارگران و زحمتكشان را در آشورهای انقالب واقعیست جوانه ها و نهال هاين
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 به یقادگر اعتماد و اعتيد آه دي آیبه نظر م. نجاستيه هميانيسندگان بي نویدرد اصل. ند و با آنها متحد شوديشرفته ببيپ

  .  انقالب طبقه آارگر ندارند

 یميزش عظيت خي گوناگون، ظرفی هاید ستمگري، تشدی و اجتماعی طبقاتیق تضادها و شكاف هايم، تعميخالصه آن

ا و ين در دنيستها و مرتجعيالي در صفوف امپریريدرگ.  مردم انباشته استیرا در صفوف طبقه آارگر و توده ها

 یشتريبه جان هم افتادن دشمنان طبقه آارگر و مردم، فرصت ها و امكانات ب. افته استيدت انه حيمشخصا در خاورم

انعكاس خبر جنبش ها در رسانه . شرو و آگاه طبقه ما فراهم آورده استي پیروهايت ني جنبشها و فعالیشروي پیرا برا

ن يدر ا.  استیتين وضعيجه چنيم، نتيت از آنها، اعتراض به اقدامات سرآوبگرانه رژي، اعالم حمایستيالي امپریها

درست در .  آندی و موقتی موضعینيم را وادار به عقب نشي تواند رژی میاوضاع، مبارزات آارگران و توده ها حت

 نهفته پشت هر شعار یت و اهداف طبقاتيط است آه روشن آردن صف دوست و دشمن، و نشان دادن ماهين شرايهم

 طبقه آارگر را یيد آرمان رهايط است آه باين شرايدرست در هم. ابدي یش ضرورت ميش از پي بیيو برنامه و ادعا

جاد آرد و گسترش ي را در دل توده ها ای و انقالبی گوناگون مبارزاتیج آرد؛ تشكل هايغ و ترويش از گذشته تبليب

 در ی جاریستم و انقالب هايد س و ضی واقعا انقالبیروهاي طبقه آارگر را با جنبش ها و نین الملليداد؛ و ارتباطات ب

ه به طبقه آارگر و جنبش يانين تا آسمان با آنچه بين آارها از زميا. افته تر آرديقتر و سازمان ي مختلف عمیآشورها

 ین دو راه، سرنوشت طبقه ما و سمت و سويان ايانتخاب از م.  آند تفاوت داردیشنهاد ميران پي در ایآارگر

  .هد زدتحوالت جامعه را رقم خوا

  

  !آن طبقه آارگر استازفردا 

  

  ین آارگري از فعالیجمع

  ١٣٨٦آذر ماه 
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  . منتشر شده است١٣٨٦ اين بيانيه با امضای يداهللا خسروشاهی، بهمن شفيق، مرتضی افشاری، امير پبام و عباس فرد در مهر ماه  )×(

  .ما اضافه آرده ايمخط تاآيدها را.  استخراج شده استبيانيه مورد بحث برجسته در متن باال می بينيد ازاتی آه به شكلهمه جمالت و عبار

        


