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  "فدراسيون جهانی کارگران "خانه کارگر در آغوش

 یگرحرف آخرضدامپرياليسم ارتجاعی برای جنبش کار
 ماه هشتاد و شش مردادچهارم                                                                                        بهمن شفيق 

  
 

پيشرفت جنبش کارگری در ايران، روند رو به رشد تکوين تشکلهای کارگری مستقل و فراتر رفتن سنديکای واحد از 

ی باورنکردنی مساله روابط بين المللی جنبش کارگری را در دستور کار جنبش عرصه فعاليتهای محدود با شتاب

روشن است که مجادله در اين زمينه نيز مثل همه مراحل رشد تاکنونی جنبش . کارگری ايران قرار داده است

و رئوس پاسخهای متفاوت جريانات و محافل کوچک . کارگری، فعالين اين جنبش را به خود مشغول خواهد کرد

اين پاسخها ميروند که اکنون مابه ازاء عملی روشنی . بزرگ البته از قبل و در چهارچوب بحثهايی عمومی روشن بود

از انزواگرايی مطلق  شبه راديکال تا انحالل طلبی بورژوايی و از . را در مقابل جنبش کارگری قرار دهند

تجاعی، همه و همه نقش و جايگاه معينی را برای جنبش  تا ضد امپرياليسم مطلقا ار"مطلقا انقالبی"ضدسرمايه داری 

دشمن دشمن من "بر طريق . کارگری ايران در عرصه جهانی در نظرگرفته و به طرق مختلف در صدد اشاعه آنند

، در اين ميان گاهی عجيب ترين ائتالفها نيز در سطح ادبيات سياسی جريانات ظاهرا رقيب شکل "دوست من است

ترين جريانات باصطالح سوسياليستی و ظاهرا مخالف هرگونه " راديکال"شريات و سايتهای صفحات ن. ميگيرد

. ارتجاعی ترين، رسواترين و سازشکارترين جريانات معامله گر قرار ميگيرد" افشاگرانه"سازش در اختيار ادبيات 

ترين محافل طيف توده ای نسبت به مصداق بارز اين ائتالفهای مصلحتی را در افزايش ناگهانی ادبيات افشاگرانه فاسد 

اتحاديه های غربی به طور کلی در پوشش حمله به مرکز آمريکائی ساليداريتی سنتر و درج سخاوتمندانه اين ادبيات 

را نشان ميدهد که " چپ راديکال"اين فقط تراژدی اين . راديکاليسم چپ ميتوان مشاهده کردسايتهای مدعی برخی در 

ی شائبه حزب توده از ارتجاع اسالمی و بلعيدن طيف بزرگی از فدائيان خلق، هنوز هم حمايت ببعد از تجربه ننگين 

در مسائل ماکرو سياست پاسخهای حزب توده ايستی را قورت داده و راه را برای اين کهنه کاران دغل بازار سياست 

در جنبش کارگری ايران آن " نفوذ"ی ساليداريتی سنتر و "غول آسا"عجيب نيست که در پرتو تصوير . باز ميکند

انديشه توده ای به آرامی اما مطمئن پوسته های انزوای تاکنونی خود را کنار زده و با انگشت گذاشتن بر پاشنه آشيل 

  . در زمره جريانات مشروع چپ در می آيد" چپ راديکال"ضدامپرياليستی 

ی ساده تر روابط بين المللی تشکلهای اين مساله جايگاه و موقعيت جنبش کارگری ايران در سطح جهانی يا به عبارت

با اين حال مادام که چنين مباحثه ای صورت نگرفته است، قطب . جنبش بايد به نوبه خود مورد بررسی قرار گيرد

از جمله اين قطب . نماهای روشنی هم ميتوان يافت که پرتگاههای موجود بر سر راه جنبش کارگری را نشان دهند

ملی جريانات و نيروهای درگير در اين مباحثات است و از آنجا که طيف مکار و حيله گر توده نماها مشاهده نقش ع

 و دفاع از ITUC"  کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری"ای فعال از سطح بحثهای عمومی حمله به 
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ما بر عهده ميگيريم تا هم از فراتر نرفته است، انجام اين کار باقی مانده را   WFTU  "فدراسيون جهانی کارگران"

زحمت اين حضرات کاسته باشيم و هم به کارگران ايران نشان دهيم که حرف آخر توده ای ها برای طبقه کارگر 

از خانه " فدراسيون جهانی کارگران"تصاويری که مالحظه ميکنيد مربوط به ديدار هيات نمايندگی . ايران چيست

اين پاسخ فدراسيون .  قبل، استهمين چند روز، يعنی ٢٠٠٧ ژوئيه سال ٢٠ تا ١۶روزهای کارگر در تهران در 

اين را ميدانيم که هنگام انجام اين ديدار محمود صالحی در و . جهانی توده ايستی کارگران به ربودن اسانلو است

گر را حتما حضرات کارنامه خانه کار. نيست" جزئيات" البته نيازی به ذکر اين .زندان سنندج از درد به خود ميپيچيد

گرچه ضدامپرياليسم ارتجاعی خود . توده ای به تفصيل در اختيار فدراسيون جهانی مربوطه خويش گذاشته اند

  کل اين تصاوير را در سايت فدراسيون .حضرات به اندازه کافی مشوق آنان در برقراری چنين ارتباطاتی هست

برای کار ما همين دو تصوير .  ميتوانيد ببينيد http://www.wftucentral.org/wftu-photos.html مربوطه

 . کافی است

 

  بهمن شفيق

 ٢٠٠٧ ه ژوئي٢۶، ١٣٨۶ مرداد ۴

  

       
 

         


