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داران در همه  هي آموخته است سرمای به ما آارگران و رهبران آارگریخيآزموده را آزمودن خطاست، تجربه تار

مان يها یا طبقه م خود و دوستانمان و هميآند نگذار ی به ما حكم میخي تاری فهيوظ. ح خواهند داديحال استثمار را ترج

 و آارگران ناآگاه ضربات ی اشتباه رهبران آارگریها استيم سيا هديخًا فهميتار. افتندي بی بورژوازیدر دام ترفندها

ها انسان درآورده  ونيلي بر سر خود و بر سر هزاران و ميیها انيز. اند  فرود آوردهیكر مبارزات طبقاتي را بر پیمهلك

 مزبور آن یورها آشیم، بورژواهاياد آوري را به ی ما تجربه تلخ جنگ جهانیهمگ. اند ر بودهيناپذ شده آه جبران

.  آتش آن جنگ نمودندیهن خود را قربانيم ها هم ونيليدند و چه بسا مي نامیهني و می خودشان جنگ ملیجنگ را برا

 یمتأسفانه بخش اعظم. دي را اتخاذ نمایمات مناسبيتوانست تصم یرو مين نين قدرتمندتريآه در آن دوران آارگران ا

ها گرفتار شده و به   آنیط به دام ترفندهاين شراي تر ی در بحرانیرژواز بویدمكراس الير چتر سوسيها ز از آن

ن يها و همچن استدالل. ها مبدل شد  آنی برای مقتدر به ابزاریروين نيك گفته و سرانجام ايها لب  آنیها استيس

 در آلمان منجر یت شدن وحدت طبقاید به متالشيم رسي خواهیمند ق ما به بهرهين طرينكه از اي دال بر ايیها هيداع

ه آارگران با ي گشتند و بقیرباران و فراريشان آشته و تي آلمانی مبارز و واقعیها رفقا تًا در جلو چشم آنيو نها. ديگرد

م در مقابل ي عظیروين نياگر ا. وغ قرار دارندير فرمان آن ي ساختند و تا به امروز در زیبند بورژواز ميآن رفرم ن

 ی به جایرانيداد و آن همه آشته و و یآورش ادامه نم  به حرآت جنونیستاد چرخ بورژوازيا ی متحدانه میبورژواز

ها بود شرآت  داران و بحران آن هي آه حول منافع سرمایستيالياست درست آن بود در جنگ امپريس. گذاشت ینم

ن ينه زم.  مناسب عمل شودیتژك و استراياست و تاآتيخ به ما اثبات خواهد نمود اگر سينجاست آه تاريا. نمودند ینم

 یتجربه اثبات نموده است آه تنها منبع درآمد خالص و ناب برا. شد ی نمی قربانیانگرين طغيو نه انسان در ا

 به رحم و شفقت یاآنون چگونه بورژواز. ديآ یق استثمار آارگران به دست ميداران ارزش اضافه از طر هيسرما

گر را ي دیخواهند آارگران آشورها ی میغينه تبلي هزیثالهم با پرداخت مقدار و اميیكاي آمریها درآمده و رسانه

 در مقابل یستيالي امپری آشورهایها استيم ماندن سير با توجه به عقين چند سال اخين است در ايقت ايحق. نجات دهند

 يیگو. اند ر برخواستهگي دیها  ملتی نافرمانشان در ظاهر به خونخواهیها  از جناحیش و تمرد بخشيگان خو نوچه

ره جان و روح يد برق و غي و تولی حرارتیها روگاهيه و نيستند آه در آوره گرماگرم استثمار در منطقه عسلوينان نيا

 ی و گذران زندگیط آارين شراي در بدتریراني سوزان هزاران آارگر ایآنجا در آن گرما. اند دهي را مكیرانيآارگر ا

رند يگ ی قرار می غربیها یشود و در خدمت آمپان ی آارشان گرفته میروي نی و به ارزانوه استثمارين شيدتريبا شد

رود از سال  یادمان نمي. اند  گشتهی و روحی از نظر جسمیريناپذ  جبرانیها انيدر آنجا هزاران آارگر دچار ز

ا با زندان و مرگ روبرو يروم و د و محيكار از خانه و آاشانه تبعيها آارگر زن و مرد اخراج، ب ونيلي به بعد م١٣٥٩



 

 2

اوردند و سكوت را بر منافع به آف يبرال دم برنيبرال و نئوليشان چه ليها منش و دولت ان بزرگي از آقایشدند و آس

 ی نشان داده است و از سویها بداخم ران نسبت به آني ای از بورژوازی بخشیعنيحال آه ناسپاسان . ح دادنديآمده ترج

دان ي بهتر به میا ندهي آیدن براي به خاطر تنها زنده ماندن و جنگیاز واقعيران بنا به ضرورت و نيگر آارگران ايد

 آاله گذاشتن بر سر آارگران، یبرا. ابدي ی مختلف گسترش میها ش در عرصهيو هر روز اعتراض طبقات. آمده است

را » ه بهتر از مادريُرل دا«داشته است آه  را وا ی بورژوازیها دگان، همه جناحيد ان، معلمان و ستميزنان، دانشجو

ن ين رو در اياز ا. راني متمرد اید ار هي باشند بر آن بخش از سرمایگر اهرم فشاريو از طرف د. رنديبه عهده بگ

ب را وادار به يرند تا رقيگر انتقام بگيخواهند از همد ی می و خارجیداران داخل هين زدوبند سرمايرودار و در ايگ

ان، ين مقصود بهتر است تا توجه مبارزات آارگران، زنان، دانشجويل به اي نیبرا. ندي خود نمایها استهن خويتمك

نه گردد و آن قدر ي هزیالينكه چند دالر و ريا ايو . خته شوديها اشك تمساح ر  آنیبرا. نديمعلمان را به خود جلب نما

د آگاه باشند يمان بايهايا ست آه آارگران و زحمتكشان و هم طبقهنجايا. ستندي خود هم بتوانند باینان سرپايهم نباشد آه ا

اگر . م يها همگام شو ز با آني نی نخواهد بود اگر قدمیاست درستي ما سی را آسب آرده باشند برایخين تجربه تاريو ا

شد و  ین مبدل نمرايس و ايكا و انگليه و آمري جوالنگاه روسیامثال حزب توده مستقل بودند بعدها آن حزب به قربان

چ ياند آه ه دهين حد از آارآرد رسياست و منطق و اين سيران به ايآارگران ا. گرفت یه لقب نمي آرام سرمایقربان

ست، مشارکت در جنگ بورژاها ، ي به صالح و سالمت او نی بورژوازیها  از طرف دولتیچ آمكي و هیوجوه

شرآت ما در . دگان خواهد بوديان و ستمديعلمان، دانشجو طبقه آارگر، می بس خطرناك و مشمئزآننده برایعمل

 یزيرا در همکاری و توافق بورژواها. ل خواهد شديها تبد  شدن ما در دامن آنیها به قربان  آنیها كيها، تاآت استيس

 را یكچ آميل ساده است آه ما هين دليبه هم. شان خواهند بودي قراردادهاین قرباني طبقه آارگر اولی و خارجیداخل

م آرد ي را قبول نخواهیتيداريسول) يیكاي امریمرآز همبستگ(ندگانشان از جمله ي و نمای بورژوازیها از طرف دولت

 ی بورژوازیها  گرگید قربانيم نبايشو یادآور ميمان يهايا و به هم طبقه. ديم آشي و چالش خواهیو آن را به نقد جد

 نه یمان و اعتراضمان و با وجود رهبران واقعي و توافق طبقاتیو همبستگن در هراسند ما با اتحاد يها از ا آن. شوند

رون ي در بین خاطر سعيبه هم. مناك استينده خود بي از آیبورژواز. ميابي به تشكالت خود دست ی و قالبیساختگ

 از یظاهر ی به تبع ساختن قدرتی و ساختگین نمودن رهبران قالبيگزي و جای، تشكالت واقعیراندن رهبران واقع

ن امر يها به ا اگر آن. هاست  ینيي پایها خلع صالح قدرت طبقات هدف آن. ل آن به طبقه آارگر هستندين و تحمييباال به پا

 را یت طبقاتيم در مقابلشان فرود آورند و ماهيمان سر تكريهايا طبقه  از آارگران و همی موفق شوند و بخشیخيتار

 یفه ماست آه طعمه اختالفات و تضادهاين وظيا. م خوردي را خواهیخيتارن ضربه يانبارتريند زيفراموش نما

 ی در دوره آنونیاتيفه حي وظی طبقاتیها جاد تشكلي ای برایوحدت طبقات. مي نشوی و خارجید اران داخل هيسرما

بست  ه بن بی را برای شومیها ن افكار چه بسا نقشهيافت اين هم خاتمه نخواهد ي به ای بورژوازیترفندها. است

 آه تنها از ی و قالبی صوریها هيدن اتحاديش آشيبا پ.  است  را در دستور آار خود قرار دادهیرساندن جنبش آارگر

و جار ي را به عنوان الترناتیبرالي اقشار و اقمار بورژوالی انقالب مخملیها له چند آدم فراتر نرفته است طرحيمخ

ران قصد برگشت ي ایندگان بورژوازيجنابان نماين امضاها به عاليرستادن ا و فيی امضاهایآور  با جمعیزنند و حت یم

وه و ير همه آن شين دو ساله اخيدانند آه آارگران در ا یرا ميز.  را دارندی قبلیها  دورهیها وهيآارگران به ش
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 به ی بورژوازیها ان تمام ارگيی و عدم جوابگوی دار هيد سرمايآارآردها را پشت سر گذاشته و با توجه به بحران شد

 از طرف ی و ظاهری صوریها  خود نه به شكلی واقعیها جاد تشكليشان، تنها چاره آار را در اي انسانیها خواسته

 و موجود ین تشكل واقعيه خود از جمع چنديرا اتحاديز(ها  هي اتحادیچند آس و از باال بدون در نظر گرفتن تم واقع

ز يها ن ن نوع تشكليران از اتكا به ايآه البته آارگران ا) ابدي ی میگر مؤسسات معنيدها و  ها و مجتمع در درون آارگاه

 یها براليله بورژوا لي سر آارگران آه از مخی و از باالی قالبیها هينكه به اتحاديگذر نموده است تا برسد به ا

شه ي همیشود برا یاغوا نمود اّما نم از آارگران را ی بخشیشود با هر ترفند یم. ندي نمایرويجاد شده پين اينش آاخ

 یتًا در برابر اراده و خواست واقعي نهایغيون تبلين پروآاسيل اين دليبه هم.  را از چنگشان خارج نمودیمبارزه واقع

 به یراخالقيار ناهنجار و غي بسیها وهيها به ش ن نوع طرحين خاطر گردانندگان ايبه هم. ز افشا خواهد شديآارگران ن

برال و افراد و ي، از عوامل بورژوا لی بدون پرده پوشی آورده و حّتی روی جنبش آارگریبا رهبران واقعمبارزه 

 رهبران جنبش یعنيها  ن آنيدفاع نموده و نسبت به ناقد» یتيداريسول «يیكاي امری مثل مرآز همبستگیندگانينما

 به ی آارگریها ان آارگران و تشكلي در می و حت.ندينما یتوزانه و پرخاشگرانه عمل نمودند و م نهي آی آارگریواقع

 یها جاد تشكليق ايران تنها از طرين خاطر آارگران ايبه هم. اند ن رهبران متوسل شدهيت و آارآرد ايب شخصيتخر

توانند  ی خود ميی از قدرت شورایها در مجموعه بزرگتر ها و متحد شدن آن ها و آارگاه  خود در درون آارخانهیواقع

ن عرصه از مبارزه دست به دامان شدن يدر ا. ها شوند براليها و نئول برالي بوژوالیها یه تمام زدوبندها و طراحسد را

ن عمل يا. ، آارآرد خود را از دست داده استيی گدای فرستادن امضا و نامه. دارها از سر گذشته است هيدولت سرما

 مبارزه جدا یر واقعيها را از مس  را به هدر داده و افكار آنین آارگرين آارگر و فعالي آار چندیروي و نیتنها انرژ

 و یداران داخل هي سرمای و خشنوديیكاي امریها ن در رسانهيجنابان باالنشيتش مطرح شدن چند نفر عاليو تنها مز

ها،  هي، اتحادند بروند به آارگرانيگو یها اگر راست م ر دولتي و سايیكايداران آمر هيسرما. سازد یسر ميامثالهم را م

توانند  یو نم. ها و فقر آمرشان خم گشته است ون و وامير ديه دهند آه زي خود هدیكاران آشورهايكاها و بيسند

جاد يمان را حول ايم تمام انرژيخواه ی مین آارگريما از آارگران و فعال. نديش رو را حل نماي پیها  بحرانی چاره

ن يتر ی خود آارگران را از اساسیرويدر درون خود آارگران و تنها با ن بلكه ی و ظاهری نه صوری واقعیها تشكل

ر ي آارگران در مسی به درون طبقه آارگر و به دست توانایرو و انرژيد قدرت و نيبگذار. ميها قرار ده تياولو

م امروز از مبري و نیز تداوم داشته و چه بسا به ضرورت واقعين روند نيش حرآت آند و همچنان آه اي خویواقع

جاد شده توسط ي ای مالیها م آه تنها به صندوقيگو یمان ميهايا طبقه ن به هميو همچن. ل شده استي تبدیجنبش آارگر

 خود آارگران و ی به دست توانای آارگریالملل ني بیها و صندوق مال ها و مجامع ها و آارگاه خود در درون آارخانه

  .م شديم و موفق خواهيم موفق باشيتوان ی خود میروي با اتكا به نتنها. مي شوی مبارزمان متكیهايا طبقه هم
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