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بحثثثثم و مهثثثثا رن بثثثثرای انترناحیونالیسثثثثتوا حیثثثثاتی   ثثثثروری و 
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Email:  

contact@internationalistvoice.org  
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 https//t.me/intvoice 
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اند، مهم های گوناگون تفسیر کردهفیلسوفان جهان را به شیوه"

 مارکس ".اما دگرگون کردن آن است

 مقبمه

در روناد تااامل   کاهدر ایاران در رابطه با اعتراضات کاارگری 

از حالت تادافع  خاارش شاد و شاا  در مقطع   1397در پائیز  خود

 1397دی  9تهاااااجخ  بگااااود گرفاااات یاااادای انترناسیونالیساااات  در 

 و اعتصاااابات از درساااهائ »جااازوه ای مرتکااار کااارد ت ااات عراااوان 

کاه ناوع  بایان از « انترناسیونالیسات  وظاای  کاارگری و مبارزات

 این مبارزات بود.

ت اات دیگااری از یاادای انترناسیونالیساات  در پاسااب بااه نوشااته  

ترهاا  -تاداو  اعتراضاات خیاباان  در بربریات سارمایه داری »عروان 

که نقدی به موضعگیری جریاان کخونیسات « آلترناتیو مبارزه طبقات 

در ککااورهای مردماا  بااین الخللاا  در رابطااه بااا اعتراضااات خیابااان  

للاا  نوشااته ای ایااران، عااراا و اردن بااود، جریااان کخونیساات بااین الخ

یادای انترناسیونالیسات  و اعتراضاات در »مرتکر کرد ت ت عراوان 

یاادای انترناسیونالیساات  طاا  جاازوه ای ت اات عرااوان «. خاورمیانااه

طبقااه کااارگر یااا تااوده  مباحثااه ای بااا جریااان کخونیساات بااین الخللاا :»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       پاسب جریان کخونیست بین الخلل  را داد. «ها؟

 1بتااریب جریاان کخونیسات باین الخللا   ،پس از انتکار این جزوه

پاساگ  باه یادای » نوشته ای مرتکر کرد ت ات عراوان 2019ژوئن 

تااریب نوشاته کاه  [1]«انترناسیونالیست  درباره اعتصاابات در ایاران

ناتاااه حاااائز اهخیااات ایااان اسااات کاااه در  آوریااا  را باااه خاااود دارد. 4



5 
 

مبارزات کارگری و در جزوه ای که باه شاا  بایان ما از جخعبردی 

ن کخونیسات باین الخللا  مرتکر کردیم، کوچاترین اشااره ای باه جریاا

جااااواا یاااادای جریااااان کخونیساااات بااااین الخللاااا  نکااااده اساااات کااااه 

انترناسیونالیست  را بدهاد. نوشاته جریاان کخونیسات باین الخللا  نقادی 

آیا ایوال به یک نوشاته به جزوه یدای انترناسیونالیست  نیز نیست. 

یا جزوه در رابطه با اعتراضاات کاارگری نقاد ما  نویسارد یاا پاساب؟ 

جریااان کخونیساات بااین الخللاا  بیااانگر چااه چیاازی )پاسااب  شااته پااس نو

 است؟

جریان کخونیست پس از نقد ما به جریان کخونیست بین الخلل  که 

د رخیاااناخباار و مباحام مبااارزه طبقاات  را باایاوت  باین الخللا  فقاا 

جریاان کخونیسات باین  د.ربلاه از خود مبارزه طبقات  چکم پوشا  کا

الخللاا  بااا عنلااه نوشااته ای مرتکاار کاارد تااا بگویااد چرااین بااایاوت  در 

نوشااته جریااان کخونیساات بااین الخللاا  خااود امااا  جریااان نبااوده اساات.

 حقانیت مواضع یدای انترناسیونالیست  را بگوب  بیان میارد.

چطاااور جریاااان اوال کاااه  در ایااان نوشاااته بررسااا  خاااواهیم کااارد

باارای خااودش نقاا   الخللاا  در جریااان مبااارزه طبقااات کخونیساات بااین 

در عخ  ابتدا نق  خودش را تا ساط  ثانیا و  پیکقراول را قائ  نیست

معذورات  مطرح م  سازد ثالثا یک انتکارات  انقاب  ترزل میدهد و 

 که چرا قادر نبود حت  نق  انتکارات  انقاب  را نیز ایفا کرد.

الخللاا  ترهااا مصااری دروناا   ایاان نوشااته جریااان کخونیساات بااین

این نوشته باه اعااا و هاواداران جریاان کخونیسات باین الخللا  دارد، 

میگواهد به اعاا و هاواداران خاود بگویاد، جاواا نوشته شده است، 

ترجخاااه فارسااا  نوشاااته در یااادای انترناسیونالیسااات  را داده اسااات. 
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 اختیار جریان کخونیست بین الخلل  است، چرا جریاان کخونیسات باین

 ؟الخللاا  نوشااته را بااه زبااان فارساا  در سااایت خااود مرتکاار نخاا  کرااد

جریان کخونیست بین الخلل  آگاهانه میگواهد، تعداد کخ  از مااخون 

نوشته او آگاه  داشته باشارد، چارا کاه مااخون نوشاته بارای کساان  

کاااه باااه ت اااوالت مرطقاااه آشااارائ  دارناااد، موضاااع م کاااوش جریاااان 

ما منددا باه ایان مسا له  کان میدهد.کخونیست بین الخلل  را بوضوح ن

 در یف ات بعدی برخواهیم گکت.

 باز  م  ر هگ مباحثه

. ماا در نوشاته قبلا  در رابطاه بااا فرهراه مباحثاه یا بت کااردیم

حت  به مقاالت  از جریان کخونیست بین الخلل  در این رابطه ارجاا  

دادیااام. توضااای  دادیااام فرهراااه مباحثاااه باااه شااافافیت فااااای سیاسااا  

پرولتااری کخااک میارااد. ظاااهرا آن هخااه مباحاام مااا، حااداق  در ایاان 

 زمیره برای جریان کخونیست بین الخلل  ب  تاثیر بوده است.

کخونیساام چااا باارای مااا فقاا  تعاادادی "مواضااع مااا تاکیااد کااردیم 

سیاساا " نیساات بلاااه ایااول و ارزشااهای پرولتااری نیااز هساات. در 

اسات کاه مباحام را راستای پایبردی به ایول و ارزشهای پرولتاری 

در اختیااار جریااان مربوطااه قاارار میاادهیم.  هاااقباا  از انتکااار علراا  آن

اعا  کاردیم، در راساتای شافافیت فااای سیاسا  پرولتاری، پاساگ  

که به مباحثاتخان داده م  شود، به زبان هائ  که اماان آن را داریام، 

و نقد به خودمان را در دسترس عخاو  قارار  خودمان ترجخه م  کریم

 . میدهیم
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فرهرااه مباحثااه و اخاااا کخونیساات  سااوال اساساا  ایاان اساات،  

جریان کخونیست بین الخلل  گوش انسان را کر م  کراد، چارا جریاان 

کخونیسات بااین الخللاا  قااادر نیساات حتا  در یااک نوشااته کوتاااه نیااز بااه 

ای  متن وفادار باشد؟ چرا جریان کخونیسات باین الخللا  باه واروناه 

 ای انترناسیونالیست  ادامه میدهد؟جلوه دادن مواضع ید

احتخااااال رفقاااا تصاااور میارراااد، چاااون ایااان مطالاااب از "مرکاااز"  

از اهخیات کختاری برخاوردار هساترد و سرمایه مرتکر نخ  شوند، لذا 

و یااا  تفساایر کررااد ،ماا  توانرااد بااه میاا  خااود آنهااا را ت ییاار دهراادرفقااا 

اگر مطالب  آیاسوال  که مطرح میکود این است، . وارونه جلوه دهرد

برایکااان ارسااال کراایم  «آکساافورد»و یااا « شااانزه لیاازه»را از خیابااان 

تاا فرهراه مباحثاه در رابطاه باا یادای انترناسیونالیسات   کاف  است

از « میاادان رابااین»مهاار اداره پساات یااا حتخااا بایااد  نیااز رعایاات شااود

را داشاته باشاد تاا مکاخول فرهراه مباحثاه ایالت پرناه و یاام آمریااا 

 در سط  مطالب "مرکز" ارزشیاب  شود؟ مطالب ما وشود 

نبایاد در باین کخونیساتها رواش  عخلاردهائ سوای از ایراه چرین 

باا ، میتواند چرین القاء کرد که جریان کخونیست باین الخللا  داشته باشد

فرهرااه مباحثااه  .تخااام  متااون مرتقاادین خااود چرااین برخااورد میارااد

ساا  پرولتااری کخااک میارااد سااوای از ایراااه بااه شاافافیت فاااای سیا

بیاانگر دفاا  از ارزشاها و اهادای پرولتاری نیاز هسات. بیاانگر فاارا 

 فرهره میان سیاستخداران و انقابیون نیز هست.
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 تعوب ایبئولوژی 

در "پاسااب" هاار دو نوشااته ای کااه جریااان کخونیساات بااین الخللاا  

هساترد یدای انترناسیونالیست  نوشاته اسات، نوشاته ای ایادئولوژیک 

بارای جریاان کخونیسات باین الخللا  . هساتردفاقد نگارش دیاالاتیا   و

درست  موضع  که باید نکان داده شود، از پی  مکگص اسات، فقا  

کاه درسات مثا  یاک "ماومن" باید تاش کرد، درست  آنرا نکان داد. 

ایاادئولوژی مقاادس  میارااد تااا حقانیااتسااع  و تاااش  ،بااا خلااوا تخااا 

 .کردثابت خود را 

باا تنزیاه و در نگارش دیاالتیا  بر خای نگارش ایادئولوژیک، 

نتیناه گیاری حایا   دیاالاتیا  اسالواو باا اجتخاع  ت لی  حوادث 

شااید تنزیاه و ت لیا  حاوادث اجتخااع  م  شود. نتینه گیری تاش، 

عاس تصور اولیه را نکان دهاد و یاا ایرااه درسات  تصاور اولیاه را 

و یا ایراه ایا نتیناه  حقانیت تبدی  شودنکان دهد و تصور اولیه به 

 .گیری دیگری حای  شود

لاا  در پرهیااز ماا  کراایم وفعااا از ب اام تنریاادی در ایاان زمیرااه 

نگاااارش مباحاااام آیرااااده آناااارا دنبااااال خااااواهیم کاااارد. در ایاااان نوشااااته 

جریان کخونیست بین الخللا  را در یاف ات بعادی و در ایدئولوژیک 

 هیم داد.رابطه با حوادث اجتخاع  نکان خوا

 تا حطح انتشاراتی انقالبی تهز   ا ن  نقب خو 

در جریااان اعتراضااات کااارگری  جریااان کخونیساات بااین الخللاا 

نه ترها نق  پیکقراول را ایفا ناارد بلااه سااوت مطلا   1397پائیز 
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کارد و بادتر از آن باه باایاوت اخباار و گزارشاات هخاین اعتراضاات 

شاااود کاااه جریاااان کاااارگری پرداخااات. شااااید چراااین عاااذری مطااارح 

بگاطر م دودیت های زبان  از این اعتراضات  کخونیست بین الخلل 

تائید میارد کاه کارگری ب  خبر بود، اما جریان کخونیست بین الخلل  

در مااورد ایاان اعتراضااات در سااط  بااین الخللاا   گسااترده ایتبلی ااات 

  بوده است و چرین م  نویسد:

 

ماحظات مکابه  در مورد شورای کارگری نیکار هفت تپه "

داریاام کااه تبلی ااات سیاساا  بساایاری در سااط  بااین الخللاا  کسااب 

 [2]"کرده است

 

جریاااان کخونیسااات باااین الخللااا  در جریاااان اعتراضاااات مردمااا  

کااه تبلی ااات سیاساا  خیابااان  در ککااورهای ایااران، عااراا و اردن، 

، مطلااب مرتکاار کاارد 4حااداق  بساایار وساایع  نیااز کسااب نااارده بااود، 

و تخاا  تااش خاود را  زبانهاای دیگار مرتکار کارد مطالب را حت  باه

کرد تا وانخود کرد که ایان اعتراضاات مردما  تنسام مباارزه طبقاات  

در رابطه با اعتراضات مردم  و خیابان  حت  اعا  کرد کاه . بودند

این رزمردگ  طبقه یک نقطه شرو  مهام و مثاال بارای کاارگران در 

 و نوشت: بسپارید ، لطفا این هخه جا را بگاطرهخه جا است

 

"امااا حتاا  بااا توجااه بااه ظرفیاات امپریالیساات  خاورمیانااه و یااا 

مثثا  بگک  بگاطر آن، رزمردگ  طبقه یک نقطه شرو  مهم و 

 ]تاکید از ما[[3است."] برای کاروران  ر  مه جا
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ساااوال اساسااا  ایااان اسااات نقااا  پیکاااقراول انقابااا  در جریاااان 

نبایاد نقا  قطاب انقابا  آیاا پیکاقراول  اعتراضات کاارگری چیسات؟

نباید مسیر را بار انقاب  نخا را در این حوادث ایفا کرد؟ آیا پیکقراول 

فرا پیکقراول انقاب  با توده های توده های طبقه کارگر نکان دهد؟ 

دفااا  از برنامااه انقاباا  آیااا وظیفااه پیکااقراول طبقااه کااارگر چیساات؟ 

 نیست؟ت ت هر شرایط  کخونیست  

ماااه پااس از  6، پااس از شاساات ایاان اعتراضااات کااارگری همااا 6

 6حادود سرکوا شاوهخرد ترین اعتارا  کاارگری در خاورمیاناه، 

جاازوه یاادای انترناسیونالیساات  در رابطااه بااا ایاان  مااا پااس از انتکااار

در آن هاام تااازه جریااان کخونیساات بااین الخللاا  اعتراضااات کااارگری، 

چراد پرسا  در "کاه  پاسب به یادای انترناسیونالیسات  اعاا  میادارد

  [!4دارد] "مورد مبارزه طبقات 

ایان باید به بعروان پیکقراول نجریان کخونیست بین الخلل  خود آیا 

در نگاارش ساااده ؟ جااواا دهاادپرسکااها در رابطااه بااا مبااارزه طبقااات  

جریااان کخونیساات بااین  احتخااااللوحانااه، شاااید چرااین وانخااود شااود کااه 

تبلی اات سیاسا  بسایاری در ساط  »اظهار نظر خود مبر  بار  الخلل 

شاااریده اسااات، در جاااائ   اخیااارا را فراماااوش کااارده و «باااین الخللااا 

میگواهد بداند چاه خبرهاائ  تازه وارد خبرهائ  است و بعروان ناظر 

 است و م  نویسد:

 

هااااااای  در بااااااارل تنزیااااااه و ت لیاااااا  یاااااادای مااااااا سااااااوال"

انترناسیونالیساات  از برخاا  عرایاار مهاام مبااارزه طبقااات  در 

 [5."]ایران مطرح م  کریم
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و  باه ساواالت شاخا پاساب دهاد بایثبقطعا یدای انترناسیونالیسات  

ما به هخه سواالت شاخا پاساب خاواهیم داد، چارا کاه بگکا  از وظیفاه 

اگااار جریاااان کخونیسااات باااین الخللااا  در جریاااان مباااارزات ماسااات. 

کارگری سوال  برای  پای  آماده باود، چارا ساوال خاودش را رو باه 

اما طرح نارد؟ چرا ایا سوال  را برای ما ارسال نارد؟ بیرون م

تنزیاه  پی  از ادامه ب م، سوال اساس  که مطرح میکود این است،

جریااان کخونیساات بااین الخللاا  از عرایاار مهاام مبااارزه خااود و ت لیاا  

طبقات  چیست؟ چرا جریان کخونیست بین الخلل  میتواناد جراب  هاای 

آنهاا را تنلا  مباارزه طبقاات  جاا  مردم  را "تنزیه و ت لی " کراد و

و حت   و سوال  های  نیز برای  در این زمیره مطرح نخ  شود بزند

، امااا قااادر بااه تنزیااه و ت لیاا  آنهااا را بااه زبانهااای دیگاار مرتکاار کرااد

 ما هخچران سوال م  کریم؟ مبارزه طبقات  نیست؟

ایرناست که درک جریان کخونیست بین الخلل  از نق  و وظای  

ناااه در جلساااات ان انقابااا  ناااه در الباااای یاااف ات نکاااریات، ساااازم

نااه در ت ااوری بلاااه در پراکتیااک، در واقعیاات، در مبااارزه تبلی اا ، 

، خاود م اک زده شاودبایاد ت وری هاا  جاری طبقه کارگر، جائ  که 

جریان کخونیست  ،در دنیای واقع  و زمیر  را بوضوح نکان میدهد.

دخالات در مباارزه طبقاات  خاود، بارای بین الخللا  نقکا  فعاال بارای 

 قائ  نخ  شود. 

دفا  از مفهو  مارکسیسات  شاوراهای کاارگری، دفاا  از برناماه 

کخونیست  در مقاب  جراح چا سرمایه، تاش در راستای جهات دادن 

ن در رابطاه باا خطراتا  کاه از دو هکادار دا به اعتراضات کاارگری

اعتراضااات را از  جانااب جراااح راساات و چااا ساارمایه میتوانااد ایاان
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جازو وظاای  جریان کخونیست بین الخلل   را مسیر خود مر ری کرد

کاادا  پیکااقروال جلااوی قتاا  عااا  پرولتاریااا را گرفاات . نخیداناادخااود 

قیاااا   1917کاااه باااورژوازی روسااایه ساااع  کااارد در ژوئیاااه زماااان  

بااه پرولتاریااا ت خیاا  کرااد؟ کاادا  پیکااقراول بااود کااه از زودرساا  را 

نگواساات دنبالااه رو تااوده هااا باشااد و برنامااه کخونیساات  دفااا  کاارد و 

« تخاا  قاادرت بدسات شااوراها»حتا  لرااین منباور شااد موقتاا از شااعار 

عقب نکیر  کرد؟ در ساایه تااش خساتگ  ناپاذیر کادا  پیکاقراول باود 

ایراادگان ضااد انقاااا و کااه شااوراها کااه زمااان  بااه مرکااز تنخااع نخ

سازشااااار تبااادی  شاااده بودناااد، مناااددا نخایرااادگان پیکااارو و مباااارز 

جااایگزین نخایراادگان ضااد انقاباا  شاادند؟ باادون ایرهااا کااه بلکااویاها 

 شایسته آن نا  پرافتگار نبودند. 

زمااان  کااه واقعااا بااه در عخاا  و در جریااان مبااارزات کااارگری، 

ریااان کخونیسات بااین الخللاا  ج، بااودنقا  فعااال انترناسیونالیسااتها نیااز 

وظیفاه خاود را تاا ساط   و نکادچرین وظیفه و نقک  برای خاود قائا  

عاذرهای ییار موجاه بارای خاود  یک انتکارات  انقاب  ترزل میدهاد.

 پیدا کرد و حت  نتوانست این نق  را نیز ایفا کرد.

 

 معذورات انتشاراتی انقالبی

ردیم که جریان کخونیست بین الخلل  عخا نق  خاود کما بررس  

را از پیکااقراول انقاباا  تااا سااط  انتکااارات  انقاباا  تراازل میدهااد. 

سااوال جدیاادی کااه مطاارح میکااود ایاان اساات، چاارا هخااان انتکااارات  
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انناا  نیز در سط  انتکارات  را حداق  انقاب  نتوانست وظای  خود 

 دهد؟ 

رد از انتکااار اخبااار و گزارشااات انتکااارات  انقاباا  اعااا  میاادا

اساات، چاارا کااه چراادین پرساا  در ایاان بااوده مبااارزه طبقااات  معااذور 

باود و تاا اخاذ پاساب مراساب قاادر  برای انتکاارات  مطارح شادهزمیره 

  و م  نویسد:نبود اخبار و گزارشات مبارزه طبقات  را انتکار دهد 

 

 [6]"چرد پرس  در مورد مبارزه طبقات "

 

ماا در یاف ات بعادی نکاان خاواهیم داد کاه معاذورات انتکاارات  

انتکارات  انقاب  علیاریم تبلی اات گساترده ب  پایه است. نیز انقاب  

در مورد مبارزات کارگری که خود اظهار میدارد، اخبار و گازارش 

، بارای ایان اگر تبلی ات انتکارات  را کرار بگذاریمآنرا بایاوت کرد. 

  مباارزه طبقاات  از حالات تادافع  باه حالات تهااجخ  انتکارات  تاام

هر چراد مقطعا  و در سارمایه پیراماون  و در شارای  کراون  امااان 

طبقااه کااارگر در ساارمایه پیرامااون  بایااد مرتظاار ارتقاااء پااذیر نیساات. 

مبااارزه طبقااه کااارگر نااه در ساارمایه متروپاا  بلاااه "مرکااز" بخانااد تااا 

مبااارزه را باارای طبقااه  بعاادا طبقااه کااارگر "مرکااز" مساایر و اهاادای

کارگر سرمایه پیرامون  نکان دهد. تا آن موقع طبقاه کاارگر سارمایه 

پیراماااون  بایاااد بعراااوان کاااارگران و ناااه بعراااوان طبقاااه اجتخااااع  در 

مباارزات مردما  شارکت کرراد، تاا آن مباارزات را رادیااال کرراد. باا 

شاارکت کااارگران در مبااارزات مردماا ، مبااارزات مردماا ، ماهیاات 

 ی پیدا میاررد.پرولتر
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 وارونه کر ن موا ع صبای انترناحیونالیستی

 جریان کخونیست بین الخلل  با چرین شال  از نگاارش و "جاواا

"، ظاااهرا خوانراادگان خااود را نیااز دساات کاام میگیاارد. اگاار یااک دادن

کااه جریااان کخونیساات بااین الخللاا  عاقااه  م صاا  در هخااان "مرکااز"

وافری به واژه مرکاز دارد، ایان نوشاته را بعراوان یاک مقالاه ت ویا  

معلاام خااود میااداد، قطعااا مقالااه پااس داده میکااد. بااا کرااار هاام قاارار دادن 

کلخااات نااامربوط و باادون ارجااا  بااه مااتن، و بااا تفساایر مواضااع خااود، 

از نوشااته جریااان نخیتااوان نقااد کاارد. قباا  از ادامااه ب اام بااه بگکاا  

 نگاه  میردازیم:کخونیست بین الخلل  

 

هاای  در باارل تنزیاه و ت لیا  یادای با ایان حاال، ماا ساوال"

انترناسیونالیساات  از برخاا  عرایاار مهاام مبااارزه طبقااات  در 

ایاران مطارح ما  کرایم. در میاان فهرسات بلراد بااالی، درگیار 

ران، داشدن کاارگران در تکادید اعتصاابات، معلخاان، کاامیون

رانا  و کارگران فوالد، معادنچیان وییاره، کاارگران اتوباوس

شان هسترد کاه یادای انترناسیونالیسات  آن سردیاای کارگری

را به عروان تکایات مستق  کارگری ارزیااب  ما  کراد )"باا 

شاااا  نیسااات کاااه اعااااای آن  .تخاااا   فاااراز و نکااایب شاااان" 

مبااارزه باارای شاارای  بهتاار، باارای آزادی کااارگران  گیااردر

دسااتگیر شااده و باار علیااه ساارکوا هسااترد، امااا مواضااع "نیخااه 

قانون " آن را یاک نیرویا  مساتق  و پویاا بارای مباارزه نخا  

کرد واین چیزی است که ما فاار ما  کرایم مهام اسات، دربااره 
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ایاان موضااو  روشاان باشاایم. ایاان سااردیاا باارای چراادین سااال 

ه است، که در ای  مرکا آن  ازخودساازمانده  و وجود داشت

منامع طبقات  بوده اسات، اماا موضاع م کاوش آن باه عراوان 

یک ات ادیاه کارآماد، درهاا را باه ساوی چراین گایا ساازیهائ  

هخچااون سااازمان بااین الخللاا  کااار باااز ماا  کرااد. نخایراادگان آن 

"ماقات ارزشخرد" با مقامات سازمان بین الخلل  کاار درساال  

در پااااریس داشاااته اناااد )آنهاااا مناااوز تااارک ایاااران را  2018

و  CGTداشترد  که توسا  ات ادیاه هاای کاارگری فرانساوی، 

CDFT  پاای  رفتااه بااود "بااا توجااه بااه دیاادار بااا خواسااته هااای

طبقااه ای در ایااران". هاای  کاادا  از ایرهااا  اشاااره ای بااه یااک 

سازمان مستق ، وسازمان  خودگردان کاارگری شاال  بارای 

یساات. چیاازی کااه بااه نظاار ماا  رسااد در ایرنااا یااک مبااارزه ن

چیاازی کااه یااک بااار کخیتااه کااارگری یااا  -داسااتان آشاارا اساات 

بقایااااای آن بااااود، کااااه نخیتوانااااد راه پاااای  رو را ببیرااااد و در 

 [7]"چارچوا ات ادیۀ نیخه قانون  به دا  افتاده است.

 

شااخا بعرااوان پیکااقراول بااه نقااد و چاارا در زمااان ایاان حااوادث اوال 

و از برنامه کخونیست  دفا  نارید و باه  مسائ  نپرداختید بررس  این

و اخباار و گزارشاات ایان  جای  به انتگاباات آیراده اسارائی  پرداختیاد

 ؟ کردیدهم مبارزات پرشاوه را بایاوت 

را در  شاانرانا  و ساردیاای کاارگریکاارگران اتوباوسما ثانیا، 

والد، معادنچیان داران، کاارگران فااعتصابات، معلخاان، کاامیونکرار 

قارار ناادادیم. ایان دیگار از فرهرااه مباحثاه جریاان کخونیساات  وییاره
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بین الخلل  است که برای فارار از پاساگگوئ  در رابطاه "عاد  انناا  

ما  پاردازد تاا نگاههاا را از مسا له  ب اموظیفه" باه م کاوش کاردن 

توسا  جریاان کخونیسات باین  ایل  "بایاوت کردن مبارزه طبقات "

ارجااا  نخاا  چاارا بااه چیاازی کاه ادعااا ماا  کریااد،  ری کرااد.الخللا  مر اا

 ؟دهید

نقاد ماا باه  ،ییار مسا والنه بگک  از نق  قاول بااال بازنویسا  لثاثا

ات ادیاااه هاااای کاااارگری و ایرااااه ات ادیاااه هاااای کاااارگری در عصااار 

ان طاط سرمایه در دولات سارمایه ادیاا  شاده اناد و بگکا  از دولات 

ساارمایه هسااترد و چسااباندن آن بااه بگکاا  از بررساا  "تنربااه شاارکت 

 واحد" است.

کلخااه  1237کااه حاادود " شاارکت واحااد"تنربااه  از مب اامرابعااا 

که فقا  یاک باار تاارار  را« مستق » یعر  کلخه ،است ترها یک کلخه

شااااده برداشااااته و شاااارو  بااااه وارونااااه جلااااوه دادن مواضااااع یاااادای 

را "شاارکت واحاادمااا مب اام "تنربااه  .انترناسیونالیساات  کاارده اساات

 چرین شرو  کردیم:

 

بااه باااور مااا سااردیاای شاارکت واحااد و سااردیاای کااارگران "

اااه نااوع  نیکااار هفاات تپااه نااه سااردیاا بااه مفهااو  رایااا آن بل

تکاا  مسااتق  کااارگری هسااترد کااه بااا افاات و خیزهااائ  هخااراه 

 [8]"بوده اند.

 

 در ادامه نوشتیم:
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علیااااریم مگالفاااات هیااااات ماااادیره سااااردیاا  1339در سااااال "

شااااارکت واحاااااد  یکاااااارگران نگساااااتین اعتصااااااا کاااااارگر

اتوبوسران  را سازمان دادند کاه دانکانویان باه حخایات از آن 

سردیاای شرکت واحد نه یاک ساردیاای کاارگری  ..پرداخترد.

بلاه یک تکا  کارگری با هخه افت و خیزهای  باوده اسات. 

ساااال میگاااذرد، ناااه تاااوده  13از منخاااع عخاااوم  آن بااای  از 

کارگران عااو آن هساترد و ناه میتواناد عخلاارد یاک ساردیاا 

 [9]"را داشته باشد، بیکتر شبیه یک کخیته کارگری است.

 

یه یاااک کخیتاااه کاااارگری اسااات ولااا  جریاااان نوشاااتیم بیکاااتر شاااب

کخونیست بین الخلل  با توس  به فرهره مباحثه آنرا نخا  بیراد. ساپس 

ادامه دادیم که بارای هخیکاه نخا  تواناد باه ایان شاا  باه فعالیات خاود 

ادامااه دهااد یااا بایااد در راسااتای قااانون  شاادن تاااش کرااد و در دولاات 

بعراوان یاک ر بگاذارد و سرمایه ادیا  شود و یا این چکم انداز را کرا

 تکا  مستق  کارگری برای اهدای کارگری مبارزه کرد:

 

اما در عصر ان طاط سرمایه داری ترها یک مبارزه طبقات  "

سردیاای شرکت واحد برای هخیکه نخ  تواناد باه وجود دارد. 

این شا  به فعالیت خود ادامه دهد. یا باید در راساتای قاانون  

به تقاضای  پاسب مرفا  داده اناد و یاا  شدن تاش کرد، فعا که

بایااد چکاام انااداز قااانون  شاادن را کرااار بگااذارد و بعرااوان یااک 

تکااا  مسااتق  کااارگری باارای اهاادای کااارگری مبااارزه کرااد. 

ذکر این ناته حائز اهخیت است که قانون  شدن به مفهاو  ایان 
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اساات کااه بااورژوازی بااه تخااام  عخلااارد و فعالیاات سااردیاا 

داشاات، مثاا  ات ادیااه هااای کااارگری در  اشاارای کاماا  خواهااد

 [10]"متروپ  سرمایه داری.

 

خامسا چرا جریان کخونیست بین الخلل  در رابطاه نقا  و وظیفاه 

ایفاااا مااا  کراااد سااااوت مطلااا  میاراااد.  «ساااولیداریت  سااارتر»ای کاااه 

که در هخان "مرکز" واقع شده و باید برای شاخا  «سولیداریت  سرتر»

 «ساولیداریت  سارتر»ما نظر خودمان را در باره نقک  که  آشرا باشد.

در رابطه با جرب  کارگری در سراسر جهان اننا  میدهید، بوضاوح 

توضاای  دادیاام، آیااا بهتاار نبااود جریااان کخونیساات بااین الخللاا  در کرااار 

، اشااااره کوتااااه  نیاااز باااه «مساااتق »ایاااراد گااارفتن باااه یاااک کلخاااه 

 و وظایف  میارد؟ «سولیداریت  سرتر»

 

 مبیریتی یعهی تباوم بر وی مز ی -خو 

ظاااهرا جریااان کخونیساات بااین الخللاا  قااادر نیساات چرااد یااف ه در 

توجیه بایاوت کردن مبارزه طبقات  برویسد، به هر چیزی چره ما  

و ایاان چرااین ماا  امااا عااذری پیاادا نخاا  کرااد اناادازد تااا چیاازی برویسااد 

 نویسد:

 

ت ، در جاااای دیگااار در خاااود ماااتن، یااادای انترناسیونالیسااا"

 -مواضاااع روشااان خاااود را در ماااورد تلاااه و دامااا  کاااه خاااود

مدیریت  بارای کاارگران ارائاه ما  دهاد، بیاان ما  کراد و ما  
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که به دوران کودک  طبقاه کاارگر مرباوط اسات"  اتوپ گوید"

و در حال حاضر به ل ااظ اقتصاادی و سیاسا  مگارا اسات. 

اما واقعا باید ت لی  خود را به طور مداو  به وضاعیت کراون  

مادیریت  یاک مارده خطرنااک اسات، ناه فقا   -بس  دهد. خود

بااه ایاان خاااطر کااه ایاان فریاات را بااه کااارگران ماا  دهااد، کااه 

ا مدیریت کررد، بلاه مهم تر از هخاه، چاون در استثخار خود ر

گذشته در خاال مباارزات گساترده  طبقاات  و بارای سارکوا 

کااارگران را در  تاااکااارگران مااورد اسااتفاده قاارار ماا  گرفتااه 

کارخانه به دا  ب  اندازد و مانع  خلا  شاوراهای حقیقا  شاود 

ارگان های  که م  توانرد ک  طبقه را درمیان بگ  های از  -

د و "قاادرت دوگانااه" را علیااه دولاات رااجاادا شااده مت ااد کر هاام

سااارمایه داری اینااااد کرراااد. ایااان دقیقاااا هخاااان نقااادی باااود کاااه 

بعخاا   1920بوردیگااا از گااروه گرامکاا  در ایتالیااا در سااال 

آورده بااود، چیاازی کااه نقاا  هلهلااه کررااده و شااادمان  را باارای 

ای در تاورین و ساایر مراکاز یارعت  اش ال کرردگان کارخانه

 [11]"ایفا م  کرد.

 

چاا سارمایه، چاا و ضد انقاب  ما در افکای مواضع ارتناع  

باه دفاا  از مواضاع سارمایه ای کاه شاخا بارهاا حخایات اش کارده ایاد 

 رایخااود ماادیریت  یااک تلااه باا کخونیساات  برخاسااتیم و تاکیااد کااردیم

 کارگران است چرین نوشتیم:
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"مدیریت کارخانه، کارگاه و یا م   کار توسا  کاارگران 

در حال  که رواب  تولیدی هخاان سارمایه داری اسات، ناوع  

اتوپ  در دوران طفولیات طبقاه کاارگر باود. ایان نگارش بعادا 

توساا  گرایکااات متفاااوت آنارشیساات و چااا ساارمایه مطاارح 

شااده اساات و چیاازی نیساات جااز تااوهم پراکراا  و گاایا سااازی 

 ن در راه رسیدن به هویت طبقات  خود. برای کارگرا

به ل اظ اقتصادی، خود مادیریت ، اساتثخار خاود کاارگران 

را ساااااازمانده  میاراااااد و کاااااارگران مسااااا ولیت بازساااااازی 

موسساات ب ااران زده را باارای اساتثخار خااود بعهااده میگیرنااد. 

به هزیره کارگران کارخانناات ورشاساته دوبااره رونا  ما  

گیرناااد. از آننائیااااه مااادیریت کاااارگری الزاماااا  نقطاااه مقابااا  

بورژوائ  نیست، حت  میتواند با باال باردن باارآوری مدیریت 

کااار ارزش اضاااف  بیکاااتری را باارای سااارمایه تولیااد کراااد و 

 بعا  مواقع برای سرمایه رضایت بگ  تر نیز هست. 

باااه ل ااااظ سیاسااا ، خاااود مااادیریت  مگااارا تااار از ل ااااظ 

اقتصادی است. کارگران را در دیوار تره کارخانه م صور 

در راسااتای گسااترش مبااارزه طبقااات  بااه  و ایزولااه ماا  نخایااد،

دیگر بگا  هاا نیسات. کاارگران مکا ول بازساازی اقتصاادی 

وظیفه کاارگران از باین سرمایه داری م  شوند، در حال  که 

بااردن اقتصاااد ساارمایه داری اساات و کااارگران را از وظیفااه 

اساس  آنان که هخاناا ناابودی روابا  تولیادی سارمایه داری و 

پرولتاریااا در سااط  جهااان  اساات دور  برقااراری دیاتاااتوری

م  سازد. حقیقت اناار ناپذیر این است کاه پرولتاریاا ترهاا در 
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سااط  جهااان  قااادر بااه ماادیریت تولیااد اساات و آن هاام نااه در 

درون رواب  تولیدی سرمایه داری بلاه بعد از درهم شاساتن 

   رواب  تولیدی سرمایه داری.

ران باااارخای تااااوهم پراکراااا  هااااای چااااا ساااارمایه، ب اااا

ماادریت  »موسسااات اقتصااادی و یااا رکااود کارخانااه هااا نااه از 

بلاه ریکه در نظاا  سارمایه داری دارد. خاود  «ناالی  و فاسد

سرمایه نیز در راستای انباشت بهتر سرمایه خواهان مادیریت 

خوا و الی  موسسات اقتصادی است. انازوای اعتراضاات و 

اعتصااابات کااارگری و م صااور شاادن آنهااا در م اادودل ترااه 

یک کارخانه و یا یک م ا  کاار و عقاب نکایر  طبقاه کاارگر 

خود و در کراار آن دولات پلیسا  و ساراننا  از هویت طبقات  

نق  مگرا چا سرمایه، از فاکتورهای اساس  در کم نتیناه 

دادن مبارزات کارگران و یا معال  در مسیر تاام  مبارزل 

طبقات  در ایران بوده است. توهم زدائا  از گرایکاات راسات 

و چاا ساارمایه، تاکیااد باار مبااارزل مسااتق  پرولتااری، گسااترش 

تباطاات باا دیگار یارایع و بگا  هاا، موضاو  هخاااری و ار

هویاات طبقااات  کااارگران را مطاارح خواهااد کاارد کااه در رونااد 

خااود، طبقااه کااارگر را از یااک طبقااه در خااود، بااه یااک طبقااه 

 برای خود تبدی  خواهد بود. 

امااااان ت خااا  مااادیریت کاااارگری از ساااوی باااورژوازی 

 اسام  با توجه به شاارردگ  اش بسایار کام اسات، اماا امااان

ناپااذیر نیساات. بااه جااای سااازمانده  ساارمایه در ب ااران باارای 
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تااداو  تولیااد ارزش اضااافه بایااد سااازمانده  بااه زیاار ککاایدن 

 [12سرمایه در ب ران را اننا  داد."]

 

ماادیریت کااارگری را روشاان و شاافای توضاای   ،آیااا مواضااع مااا

 میدهد یا توضی ات جریان کخونیست بین الخلل ؟

 .ورا ای کاروری

باه جارات  1397دت یااب  مباارزه طبقاات  در پاائیز در جریان ش

میتااوان گفاات یاادای انترناسیونالیساات  در اناازوای مطلاا  بااه دفااا  از 

در بگکا  از مفهو  شوراهای کارگری از اف  مارکسیست  پرداخت. 

 آن نوشتیم:

 

شوراهای کارگری عال  ترین شا  تکا  کارگری هساترد. "

زمان  که مبارزه طبقاات  حااد ما  شاود و دو طبقاه اجتخااع  

هخدیگر را به چال  م  ککارد، ناه باورژوازی قاادر باه اداماه 

پرولتاریا هروز سرمایه داری را واژگاون نه حاومت است و 

کرده است، در شرای  تاریگ  خای  یعر  حالت  که جامعاه 

حالاات قاادرت دوگانااه را دارد شااوراهای کااارگری شااا  ماا  

یرند. در چرین شرایط  شوراهای کارگری شا  ما  گیرناد گ

تا کرتارل کارخاناه هاا و م اات را از پاائین بدسات بگیرناد و 

خودشاااان را بعراااوان آلترنااااتیو قااادرت سااارمایه داری معرفااا  

کررد. کارگران هخچراین ارگانهاای دفاا  از شاوراهای خاود را 
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تکاااای  میدهراااد. شاااوراهای کاااارگری نطفاااه هاااای اولیاااه نیاااز 

 [13"]اتاتوری پرولتاریا هسترد.دی

 

تاکید کردیم اگر چاه شاوراهای کاارگری عاال  تارین تکاا  هاای 

در راساتای شاا  بایاد کارگری هسترد و تخا  تاش انترناسیونالیستها 

چراااین هخزماااان تاکیاااد کاااردیم ولااا   باشااادگیاااری چراااین ارگانهاااائ  

ارگانهاااائ  بااار خاااای نگااارش شاااوراگرایانه مقااادس نیساااترد، چراااین 

ارگانهااائ  حتاا  میتوانرااد وظااای  ضااد انقاباا  در دسااتور روز قاارار 

در  1917نخوناااه واضااا  آن شاااوراهای کاااارگری در ژوئیاااه  دهراااد.

در آلخااان اساات کااه عااال  تاارین ارگانهااای  1918روساایه یااا دسااامبر 

نخایراااده  10نخایراااده ترهاااا  480کاااارگری بودناااد، در آلخاااان از حااادود 

ن روزا لوکزامباااور  و کاااارل در آلخاااا متعلااا  باااه کخونیساااتها باااود.

لیبارگت اجاازه نداشاترد در شاورا ساگرران  کرراد. ترهاا پاس از تااش 

خساااتگ  ناپاااذیر کخونیساااتها باااود کاااه نخایرااادگان انقابااا  جاااایگزین 

شوراهای کارگری در مقطعا  چراان در  نخایردگان ضد انقاب  شدند.

دساات ضااد انقاااا بودنااد کااه لرااین منبااور شااد، کوتاااه ماادت از شااعار 

ایل  بلکویاها "تخا  قدرت بدست شوراها" موقتا عقاب نکایر  کراد. 

وظیفااه پایااه ای انترناسیونالیسااتها دفااا  از برنامااه کخونیساات  تااا م ااو 

طبقات اجتخااع  اسات ناه ایرااه دنبالاه رو طبقاه کاارگر باشارد، حتا  

 اگر به انزوای بیکتر آنها در تکالهای کارگری بیرنامد.

ی  کخونیسات انترناسیونالیسات علیاریم باور ما ایان باود کاه گارا

ناااوع  ابهاااا  آفریرااا  در رابطاااه باااا  ،برخاااورداری از تنرباااه یرااا 

 ، نقاد مااطبقاات  مباارزه  شوراهای کارگری میارد. اما در گرماا گار
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میتوانسات در خادمت تااعی   به گرای  کخونیست انترناسیونالیسات

مباااارزه طبقاااات  باشاااد، لاااذا یااابر کاااردیم بعاااد از شاسااات مباااارزات 

[ جریاااان 14کاااارگری نقاااد خودماااان را بااارای رفقاااا مرتکااار کاااردیم.]

کخونیست بین الخلل  که در آن موقع از یک سو مک ول باایاوت هار 

نااو  خباار و گاازارش ایاان مبااارزات کااارگری بااود و از سااوی دیگاار 

مهااام و پااار اهخیااات در "مرکاااز"، مثااا  انتگاباااات مکااا ول کارهاااای 

برای با  تاش کرد ، پس از نقد یدای انترناسیونالیست  بود اسرائی 

 .دادبیکاتر دساته گا  باه آا بتراشد با این حال عخل  خود عذر موجه 

جریان کخونیست بین الخلل  که حتا  جازوه یادای انترناسیونالیسات  

 از درساااهائ  »ان در رابطاااه باااا اعتراضاااات کاااارگری ت ااات عراااو

را « انترناسیونالیسااات  وظاااای  کاااارگری و مباااارزات و اعتصاااابات

 بدقت نگوانده است با گیا سری چرین م  نویسد:

  

در ماااورد شاااورای کاااارگری نیکاااار هفااات تپاااه ماحظاااات "

مکابه  داریم که تبلی ات سیاس  بسیاری در سط  بین الخلل  

وجااود کسااب کاارده اساات، حتاا  باعاام گخانااه زناا  در مااورد 

"شااوراها" در ایااران امااروز شااد. مااا فااار ماا  کراایم ت قیقااات 

آیاا  -بیکتری در مورد ریکه های این ارگان مورد نیااز اسات 

درابتاادا بصااورت کخیتااۀ  کارخانااه خااود جوشاا  بااود  کااه باار 

-1978اسااااس مااادل "شاااورا" در مباااارزات عظااایم ساااالهای 

بوجااود آمااده بااود، یااا ایراااه اساسااا ایناااد بدنااه دیگااری 1979

وع  ات ادیااه بااود؟ در هاار یااورت، مااا ماا  داناایم کااه باارای ناا

چردین ساال یاا حتا  بیکاتر از ساردیاای اتوباوس رانا  وجاود 
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 -داشته است، اکرون به نظر ما  رساد توهخاات  درماورد خاود

 [15]"مدیریت  گسترش میدهد.

 

کااه  اوال جریااان کخونیساات بااین الخللاا  پاسااب جاازوه ای را میدهااد

ظاااهرا یااا آناارا نگوانااده و یااا در حالاات خااواا آلااود آناارا خوانااده و 

تصاااویر درسااات  از حاااوادث در ذهااان خاااود نااادارد، چااارا کاااه در آن 

را بگاود « شوراهای کاارگری»چگونگ  شا  گرفتن تکال  که نا  

 گرفته است، توضی  داده شده است.

ر دبرخای واروناه ساازیهای جریاان کخونیسات باین الخللا  ثانیا 

اطاااا نااا  "شااوراهای کااارگری" بااه ایاان تاکیااد کااردیم  هخااان جاازوه

تکااا  مسااتق  کااارگری در تخااایز بااا مفهااو  مارکسیساات  شااوراهای 

 و نوشتیم: کارگری است

 

کارگران نیکار هفت تپه از طری  انتگاباات  1397 هتیر ما"

یااک ارگااان مسااتق  کااارگری، یااک تکااا  مسااتق  کااارگری 

یث  علیریم هخه ناات قوت و ضع  خاود انتگاا کردند که 

نه ترها برای شرکت هفت تپه بلاه بارای کا    حتاور  بزروی

بااود. اطاااا نااا  "شااوراهای کااارگری" بااه ایاان طبقااه کااارگر 

تکاااا  مساااتق  کاااارگری در تخاااایز باااا مفهاااو  مارکسیسااات  

 [16]".که توضی ات آنرا دادیم شوراهای کارگری است

 

جریااان کخونیساات بااین الخللاا  در رابطااه بااا تکااال  کااه نااا   لثاااثا

ما ماا  داناایم کااه را بگااود گرفتااه ماا  نویسااد:"« شااوراهای کااارگری»
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باارای چراادین سااال یااا حتاا  بیکااتر از سااردیاای اتوبااوس راناا  وجااود 

." ساردیاای کاارگران شارکت واحاد اتوبوساران  در ساال داشته است

ه عبارت بهتر و طبا  سال قب . ب 62شا  گرفت یعر  حدود  1336

شوراهای »اظهار نظر جریان کخونیست بین الخلل  این تکا  که نا  

یعرا  قادمت  را بگود گرفتاه قبا  از آن وجاود داشات اسات« کارگری

. جهت اطا  جریان کخونیست بین الخللا  سال است 62آن بیکتر از 

کااه حویااله خواناادن جاازوه را ناادارد، بایااد گفاات ایاان تکااا  در سااال 

 ا  گرفاات و کاا  موجودیاات آن ترهااا چرااد ماااه طااول ککااید.شاا 1397

 !و نتینه گیری سیاس  آنرا سال را با چرد ماه 62مقایسه کرید 

رابعا کارگران با شدت یاب  مبارزه طبقات  نه بسوی سردیاا و یا 

ات ادیه بلاه بسوی تکال  عال  تر رفترد، هر چراد باا گایا ساری بار 

و یااا وظااای  دیگااری  نهادنااد تکااا  خااود نااا   "شااوراهای کااارگری"

ایان نکاان میدهاد کاه کاارگران های  تاوهخ  باه . برای خود قائ  شدند

توقاع ایرااه کاارگران در ابتادای مباارزه و سردیاا یاا ات ادیاه ندارناد. 

که دوره رکاود مباارزه طبقاات ، دوره عقاب  در شرای  کرون  جهان 

یاک درک مارکسیسات  از شاوراهای  نکیر  از هویت طبقاات  اسات،

کاااارگری ارائاااه دهراااد، بیگاااانگ  ایااان تصاااور را باااا مباااارزه زمیرااا  

 کارگران نکان میدهد. ما به این مس له منددا برمیگردیم.

خامسا جریاان کخونیسات باین الخللا  میتوانسات باه جاای باایاوت 

مبارزه طبقات  در مبارزه طبقات  دخالت کرد و در حاد تاوان خاود باه 

از موضااع مارکسیساات  از مفهااو  شااوراهای و آن جهاات و سااو بدهااد 

ما بارهاا تاکیاد کاردیم م تاوا و ماهیات شاوراهای کارگری دفا  کرد. 

چااا ساارمایه، بلاااه حتاا  توساا   کااارگری نااه ترهااا توساا  گرایکااات
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کسان  که خودشاان را باه کخونیسام شاورائ  آویازان ما  ساازنرد، از 

چرا جریاان کخونیسات باین الخللا  مفهو  مارکسیست  ته  شده است. 

در مقاباا  کسااان  کااه میگویرااد حتاا  باارای افاازای  دسااتخزد نیااز بایااد 

 شورا ساخت به دفا  از مفهو  شوراهای کارگری برنگاست؟

رشد طبقه کارگر چه در ساط  جهاان  و وضو  برمیگردیم. به م

چه در سط  مرطقه ای خط  نیسات و گرایکاات متفااوت  را از خاود 

بااروز میدهااد. بگصااوا در دوره رکااود مبااارزه طبقااات ، در دوره 

در گاایا سااریها و نظاارات م کااوش  ،عقااب نکاایر  از هویاات طبقااات 

در چراین شارایط  خاود مباارزات  کاما طبیع  است.جریان مبارزه 

بقاااول جریاااان  کاااارگری، تاامااا  و گساااترش آنهاااا مهااام اسااات و یاااا

رزمردگ  طبقه یاک نقطاه شارو  مهام و مثاال »کخونیست بین الخلل  

در جریان مباارزات و باه عباارت «. برای کارگران در هخه جا است

بهتاار در تااماا  مبااارزات کااارگری اساات کااه شاافافیت جااایگزین گاایا 

نظارات م کاوش ما  شاود. در جریاان مباارزات کاارگری، سریها و 

مبارزیر  برجسته م  شوند، نقا  پیکارو پیادا ما  کرراد، نقا  رهبار 

، ردمبارزات کاارگری پیادا ما  کرراد. ایان نقا  هاا ازلا  و ابادی نیسات

هخااین رهبااران حتاا  میتوانااد بساایار مقطعاا  و یااا دراز ماادت باشااد. 

زات کارگری خیانت کررد و میتواند در روند مبارزات به اهدای مبار

لاب »در خدمت سرمایه قرار بگیرند، یاا  از نخوناه هاای واضا  آن 

بااار خاااای سااارت هاااای در چراااین زمیراااه ائااا  اسااات اسااات. « والساااا

نخایردگان هر ل ظه قابا  عازل  ،بورژوائ ، در سرت جرب  کارگری

 شدن هسترد. 
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اسااخاعی  یااا  از کسااان  کااه نقاا  رهباار کااارگری را ایفااا کاارد 

اسااخاعی  بگکاا  علیااریم گاایا سااریها و ابهامااات  سااع  بااود.   بگکاا

کرد نق  رادیااال در جریاان مباارزات کاارگری ایفاا کراد. در مقابا  

دیگر نخایردگان کارگران کاه باه جراب  کاارگری خیانات کردناد و در 

خدمت کارفرما و نیروهاای امریتا  قارار گرفتراد باا تعادادی دیگار باه 

پاس . بگک  تاوان مباارزات خاود را دفا  از مرافع کارگری پرداخت

میدهد، او پس از آزادی موقت بگاطر افکای شارنه دوبااره دساتگیر 

شد و حاال هخراه با دیگر فعالین کارگری در زنادان اسات. قابا دیادیم 

کاااه جریاااان کخونیسااات باااین الخللااا  باااه تکاااال  کاااه بگکااا  و دیگااار 

ری" ناا  نهااده کارگران آنرا بریان نهادند و به اشتباه "شوراهای کارگ

ساله قائ  شدند. تکال  که ترها چرد ماه عخر کارد و  62بودند، قدمت 

 سرکوا شد. جریان کخونیست بین الخلل  چرین م  نویسد:

 

است کاه بگکا  بادون شاک باه عراوان یاک  این مکا  ایرنا"

بطاااور خیلاااا   مباااارز جساااور از درون طبقاااه ظاااااهر شاااد و

وحکیانه به دست پلیس ایران و مزدورهای ارازل اوبااش  آن 

سرکوا شد، در حال حاضر موضاع گیاری او باه ساردرگخ  

عخوم  در مورد شوراهای کارگری که چه م  باشرد و آنچاه 

ای مبرا  بار که نیسترد، کخاک ما  کراد، باه ویا ه باا ارائاه ایاده

ایرااااه شاااوراهای آیراااده مااا  توانراااد، مرحلاااه بعااادی زنااادگ  

ایات دائخاا  و ات ادیااه کااارگری باشاارد. باارای مبااارزه بااا تکاا

 -ایااان ساااردرگخ ، ناااو  خایااا  از شاااناعت را مااا  طلباااد 

شناعت  که بر خاای جریاان حرکات ما  کراد تاا از مواضاع 
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روشاان پرولتاریااای  دفااا  کرااد، کااه در نهایاات فقاا  بااه معرااای 

 [17]"پذیرش یک موضع سیاس  انقاب  است.

 

ما توضی ات بیکتری را در این زمیره در نقاد گارای  کخونیسات 

[ در مب اام ات ادیااه هااا در مقاباا  طبقااه کااارگر 18انترناسیونالیسات ]

ارائه داده ایم و از تاارار آن توضای ات در ایرناا پرهیاز ما  کرایم و 

 خوانرده را به مطالعه آن توییه م  کریم. 

 

 مبارزن مستقی کاروری

مبارزه طبقات  در سط  جهان  هر روز تدافع  تر میکاود و ایان 

ترهااا در سااایه عقااب نکاایر  طبقااه کااارگر از هویاات طبقااات  خااود در 

تادافع  باشاد باه هخاان مباارزه طبقاات   هار چقادرسط  جهان  اسات. 

انادازه اشاتباهات و ساردرگخ  هاا بیکاتر خواهاد باود و ترهاا در روناد 

ت که شافافیت جاای خاود را جاایگزین مبارزه و در تاام  مبارزه اس

و انترناسیونالیساتها ساازمانهای انقابا  وظیفاه ابهامات خواهاد کارد. 

ضااخن دخالاات فعااال در ایاان مبااارزات، ضااخن برجسااته کااردن ناااات 

مثبت آنها، تاکید به نااات ضاع  چراین مباارزات  و حتا  هکادار در 

ابتدا ببیرایم  .مورد خطرات  که چرین مبارزات  را تهدید میارد، میباشد

 جریان کخونیست بین الخلل  در این رابطه چه م  گوید:

 

کخیتاااه هاااای کاااارگری، کخیتاااه هاااای کارخاناااه و شاااوراهای "

کااارگری، تخااا  تاااش هاااا را باارای خااود سااازمانده  طبقاااه 
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هاااا  و... کاااارگر انناااا  مااا  دهراااد، اشاااتباهات، سوءبرداشااات

حتاا  ضااروری  –و ایاان کاااما طبیعاا  اساات خواهرااد داشاات 

است. اماا آنچاه کاه ماا در ایرناا در ماورد ساردیاای کاارگران 

در بهترین حالات  -اتوبوس ران  و شورای هفت تپه م  بیریم 

ساازمان هااای کاارگری ساااب  هساترد کااه هار دو باارای سااال  -

های زیادی وجود داشته اند و در مواجهه باا مباارزات کام کام 

یا  آنهاا باا م و م  شوندد، پویای  آنها از بین رفته است، تطب

ساختار سرمایه داری ترها راه  است که  بقاای آنهاا را تاداو  

 [19]"م  بگکد.

 

باارخای تصااور جریااان کخونیساات بااین مااا قاابا توضاای  دادیاام 

برای سالیان زیادی وجود نداشاته و قادمت آن  شورای هفت تپهالخلل  

در شاارایط  کااه طبقااه کااارگر جهااان  از هویاات  ترهااا چرااد ماااه شااد.

طبقات  خاود عقاب نکایر  میاراد، در شارایط  کاه پوپولیسام در حاال 

پیکاااروی اسااات، در حالیااااه مباااارزه طبقاااات  هااار روز تااادافع  تااار 

میکود، در حالایه ... شوراهای کارگری نخ  توانرد در دساتور روز 

 .ای، نه در سط  جهان  و نه در سط  مرطقه قرار بگیرند

مااا تااوهم نداشااتیم و میدانسااتیم کااه کااارگران نگواهرااد توانساات بااه 

در پیروزیهای اساس  دست یابرد. ما حت  تصور نخ  کرایم کاارگران 

مباااارزات آتااا  پیروزیهاااای چکاااخگیری خواهراااد داشااات، چااارا کاااه 

پیاااروزی اساسااا  ترهاااا زماااان  مخاااان اسااات کاااه مرزهاااای ملااا  را 

کراد. اماا بارای رسایدن باه  درنوردد و به دیگر ککورها گساترش پیادا

بایاد از جاائ  شارو   ،چرین پیروزیهای بزر ، چرین اهادای بازر 
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کرد. بارها و بارها باید شاست خورد و تنربه اندوخت تا هر بار باا 

باا اعتخااد بارفس بیکاتری از شاسات ، قبل  تنربه بیکتری از شاست

راه جاز مباارزه از زمین بلرد شد و دوباره به مبارزه ادامه داد. قبل ، 

علیااریم ابهامااات و گاایا سااریها کااه دیگااری وجااود ناادارد. کااارگران 

روز نباارد  28و  از هفاات تپااه شاارو  کردناادکاااما نیااز طبیعاا  بااود 

بردگان مزدی کاه جامعاه را روز افتگار آفریدند.  28 طبقات  کردند،

شاساات خوردنااد امااا  علیااریم ایراااه تاااش شااان را کردنااد لرزاندنااد

باه نه ترهاا بارای خاود بلااه بارای کا  طبقاه کاارگر ها تنربیات گرانب

 ارم ان آوردند.

یاااا انقااااا کخونیسااات  یاااا ناااابودی »ماااا هخیکاااه اعاااا  کااارده ایااام 

این باه مفهاو  ایان نیسات کاه انقااا کخونیسات  در دساتور «. بکریت

روز قرار دارد بلاه به مفهو  این است که ترها انقااا مخاان کاه ناه 

ه کا  بکاریت را از بربریات سارمایه داری رهاا ترها طبقه کارگر بلا

سااازد انقاااا کخونیساات  اساات، در ییاار ایرصااورت نااابودی بکااریت 

حتخ  است. نابودی بکاریت نیاز حتخاا توسا  جراه انناا  نخا  گیارد 

بلاه میتواند از طری  تاداو  بربریات سارمایه داری نیاز انناا  گیارد. 

 نیاز تعخایم داد. هخین مس له را میتوان به خواست شوراهای کاارگری

بایااد در مبااارزات جاااری طبقااه کااارگر باار مبااارزه مسااتق  کااارگری 

تاکید کرد و بر ضرورت کخیته های کارخانه، کخیته هاای اعتصااا، 

منامع عخوم  و دیگر اشاال سازمان یاب  تاکیاد کارد ولا  علیاریم 

ایرها باید به هدی اساس  یعر  شوراهای کارگری جهت گیاری کارد. 

گری اگار چاه عاال  تارین ارگاان پرولتاری هساترد اماا شوراهای کاار

عخلااارد آن هخیکااه در راسااتای اهاادای پرولتااری نبااوده اساات. حتاا  
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میتوانااد نقاا  ضااد انقاباا  نیااز ایفااا کرااد و مااانع ورود رهبراناا  چااون 

بارگات باه جلساات آن شاود. در ایرناسات کاه نقا  یلوکزامبور  و ل

 .اهخیت تاریگ  خود را پیدا م  کردپیکقراول 

جریااان کخونیساات بااین الخللاا  تصااخیم گرفاات مبااارزات خیابااان  

مباارزه  ،مردم  را تبلور مباارزه طبقاات  ارزیااب  کراد اماا در مقابا 

متاساافانه جریااان کخونیساات بااین طبقااات  کااارگران را بااایاوت کاارد. 

الخلل  حت  برای ایراه چرا نتوانست نق  انتکارات  انقابا  ایفاا کراد 

مااا در نوشااته مااان ت اات عرااوان نتوانساات معااذورات جاادی پیاادا کرااد. 

« مباحثه ای با جریان کخونیست بین الخلل : طبقه کارگر یا تاوده هاا»

خللاا  هویاات تاااش کااردیم تااا نکااان دهاایم، جریااان کخونیساات بااین ال

اساس  و وی گ  مهم طبقه کارگر را از او میگیرد و طبقه کارگر را 

بر قدرت طبقات  کاارگران تاکیاد  در مقاب  ما به توده ها تبدی  میارد.

، کااردیم، چاارا کااه طبقااه کااارگر ترهااا بااا تایااه باار قاادرت طبقااات  خااود

و ترهاا از زماین طبقاات  خاود قاادر اسات بعروان یک طبقاه اجتخااع  

طبقه کارگر ترها باا تایاه بار هویات ت بورژوازی را دفع نخاید. حخا

طبقاااات  خاااود بعراااوان یاااک طبقاااه اجتخااااع  قاااادر باااه انناااا  انقااااا 

 کخونیست  است.

در شاارای  افاات مبااارزه طبقااات  خطاار مااا بارهااا اعااا  کاارده ایاام 

اساساا  از جانااب جراااح راساات ساارمایه جامعااه و مبااارزات را تهدیااد 

تاام  مبارزه طبقات  خطر اساس  از جانب چا  میارد اما با رشد و

سرمایه مبارزات کارگری را تهدید خواهاد کارد. جرااح چاا سارمایه 

 1358در شاست مبارزات تاریگ  طبقه کارگر ایران طا  ساالهای 

نقااا  اساسااا  ایفاااا کااارد. جریاااان کخونیسااات باااین الخللااا  باااا  1356 -
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چاا سارمایه بایاوت مبارزات کارگری، عخا نق  آفریر  را بارای 

 هخوار میارد.

طبقه کارگر یک طبقه جهان  است و مبارزه طبقاات  نیاز جهاان  

است. در عصر ان طاط سرمایه، برنامه، وظیفه و عخلاارد ساازمان 

هاار برنامااه و عخلااارد دیگااری ناسیونالیسااخ  انقاباا ، جهااان  اساات. 

طبقااه کااارگر و فاااای سیاساا  باای  نیساات در لفازیهااای رادیاااال. 

که نق  پیکاقراول بارای خاود پرولتری نیازمرد سازمان انقاب  است 

قائاا  اساات و باارای طبقااه کااارگر بعرااوان یااک طبقااه جهااان  میرزمااد. 

حااازا کخونیسااات تکاااای  چراااین ساااازمان  قطعاااا نقااا  اساسااا  در 

انترناسیونالیساات و بااین الخللاا  ایفااا خواهااد کاارد کااه باادون آن اماااان 

 کخونیست  میسر نیست. انقاا

سوال اساس  که مطرح میکود این است آیا جریان کخونیست باین 

قابا نیاز تاکیاد الخلل  چرین نقک  را ایفا خواهد کارد؟ هخاانطوری کاه 

جریان کخونیست بین الخلل  علیریم ضع  هاای ، ابهاماات ، کردیم 

نارسااائ  هااای  و حتاا  اشااتباهات  نقاا  مهخاا  در فاااای سیاساا  

ی ایفا کرده است. اما متاسفانه جریان کخونیست بین الخلل  در پرولتر

دهااه اخیاار بگاااطر هخااین ابهامااات ، بگصااوا در زمیرااه سااازمان  

ضعیفتر شده است و اگر به این شا  ادامه بدهاد ضاعیفتر و ضاعیفتر 

و قادر نگواهد بود نق  یا  از قطب های فااای سیاسا   خواهد شد

 را ایفا کرد.

ونیست بین الخللا  و ایفاای نقا  پیکاقراول در پیکروی جریان کخ

ن انقاب  است که نه ترها باه مبارزات طبقات  پی  رو نیازمرد سازما

وظای  خاود بگاوب  آگااه اسات بلااه قاادر باه ایفاای چراین نقکا  نیاز 
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هست. آیا جریان کخونیست بین الخللا  چراین نقکا  ایفاا خواهاد کارد؟ 

کخونیسات باین الخللا  قاادر باه امید و آرزوی ما این است کاه جریاان 

 ایفای چرین نقک  باشد.

 

   جهانگیری

 1398شهریور  1
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 یا  ا.توا:

اطاعات الز  برای تخاس با جریان کخونیست بین الخلل  بقارار زیار 

 است:

  :سایتwww.internationalism.org 

 :ایمیلinternational@internationalism.org  

[1] https://en.internationalism.org/content/16684/response-

internationalist-voice-strikes-iran 

 [ مربع باال2]

از جریااااان  یاااادای انترناسیونالیساااات  و اعتراضااااات در خاورمیانااااه [3]

 کخونیست بین الخلل 

 1[ مربع 4]

 1[ مربع 5]

 1[ مربع 6]

 1مربع  [7]

و وظههههههای   درسهههههههائی از اتتصههههههابات و مبههههههارزات کههههههارگری»[ جاااااازوه 8]

 «انترناسیونالیستی

 مربع باال [9]

 8مربع  [10]

 8مربع  [11]

 8مربع  [12]

 8مربع  [13]

ابهاااا  در انناااا   مباحثاااه ای باااا گااارای  کخونیسااات انترناسیونالیسااات: [14]

 وظای  انترناسیونالیست 

http://www.internationalism.org/
mailto:international@internationalism.org
https://en.internationalism.org/content/16684/response-internationalist-voice-strikes-iran
https://en.internationalism.org/content/16684/response-internationalist-voice-strikes-iran
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 1[ مربع 15]

 8[ مربع 16]

 1[ مربع 17]

 14[ مربع 18]

 1[ مربع 19]
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 خطو  اصلی موا ع:

. جره جهان  اول نکان داد که سرمایه داری بعروان یک نظا  اجتخاع  1

م وجااود آلترناااتیو باارای ایاان سیساات دووارد دوره ان طاااط شااده اساات. ترهااا 

                           انقاا کخونیست  یا نابودی بکریت.یا : دارد

ن طبقاه .  در عصر ماا ، طبقاه کاارگر ترهاا طبقاه انقابا  اسات و ترهاا ایا2

یاات راجتخاااع  اساات کااه میتوانااد انقاااا کخونیساات  را اننااا  دهااد و بااه برب

                                                        سرمایه داری پایان دهد.

                                                          

، ات ادیاه هاای شادران ان طاط خاود . بعد از آناه سرمایه داری وارد دو3

کاارگری در سراساار جهاان تباادی  باه ارگانهااای نظاا  ساارمایه داری شاادند. 

مر ااری کااردن مبااارزه  وظیفااه ایاال  ات ادیااه هااا کرتاارل طبقااه کااارگر و

                                                                                               طبقات  کارگران است.

عصر ان طاط و گردیدگ  سرمایه، شرکت در نخایکاات انتگاباات  و  . در4

ساایرک پارلخااان ترهااا در جهاات تقویاات توهخااات دماراساا  اساات. ساارمایه 

داری دماراس  و سرمایه داری دیاتاتوری دو روی هخاان سااه هساترد ، 

                                                                                      بربریت سرمایه داری.

                                                                                              

. تخااام  جربکااهای ملاا  ضااد انقاباا ، باار علیااه طبقااه کااارگر و مبااارزه 5

طبقاااات  هساااترد. جراااه آزادیااابگ  ملااا  یاااک نیاااروی پیااااده در اختافاااات 

                                                                  امپریالیست  است.

                                                                         

، مگصویاا  ، شاسات مااوش انقااا جهااان . علات شاساات انقااا اکتباار6

ر باه شاست انقاا آلخان که مرته  باه انازوای انقااا اکتبار و ساپس مرنا

                                                             ان طاط آن شد.
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. تخااااام  احاااازاا چااااا ارتناااااع  هسااااترد، استالیریسااااتها، مائوئیسااااتها، 7

ییااره دسااتگاه سیاساا  ساارمایه را  تروتسایسااتها و آنارشیسااتهای رسااخ  و

                                                         دگ  م  کررد.نخایر

                                                         

. کلیاااه دولتهاااای باااه ایاااطاح "سوسیالیسااات" یاااا "کخونیسااات" کاااه در 8

، کوبا و ییره بر سر کار آمدناد تنلا  شاا  ، چین، اروپای شرق شوروی

                                                                                                                            ، سرمایه داری دولت .بربریت سرمایه داری بوده و هستردوی ه از 

. سااازمان انقاباا  پیکااقراول پرولتاریااا را تکااای  میدهااد و یااک فاااکتور 9

تعخاایم آگاااه  طبقااات  اساات. سااازمانهای انقاباا  ترهااا فعااال در تااماا  و 

میتوانرد شا  اقلیت انقاب  به خود بگیرند کاه وظیفاه شاان ناه ساازمانده  

 –، بلااه رهباری سیاسا  طبقه کاارگر یاا کساب قادرت بناای طبقاه کاارگر

، بطوریاه شفافیت سیاس  ساازمان انقابا  و یک قطب نخای سیاس  است

                                                                                              برای انقاا کخونیست  هسترد.  ر از عرایر ایل نفوذ آن در طبقه کارگ

 تعل  حیاحی:

 

، م صاااول  از ، نظااارات و فعالیااات گرایکاااات سیاسااا  پرولتاااریمواضاااع

تنربیااات گذشااته طبقااه کااارگر و درسااهائ  کااه سااازمانهای سیاساا  طبقااه 

کارگر درطول تاریب این طبقه کسب کرده اند. لذا یدای انترناسیونالیست  

، جراااح چااا ، انترناساایونال اولریکااه هااای خااود را در ات ادیااه کخونیسااتها

، مگصویاا  جرااح چاا انترناسایونال ، انترناسیونال ساو یونال دو انترناس

ساااو  و فراکسااایونهائ  کاااه در مقابااا  ان طااااط انترناسااایونال ساااو  وظیفاااه 

، ساااتر  دفاااا  از مواضاااع پرولتاااری و کخونیسااات  را بااار عهاااده گرفتراااد

بثثوی ن  راکسثثیون مثثی کمونیسثثت ایتالیثثا آلخااان  و  –فراکساایونهای هلراادی 

 ن چا کخونیست دفا  م  کرد.میداند و از سر

 


