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داشههت براشههظد.با ههه بوظهههابا بو  ههحبجهههددب بمباحثهه با بد هههدوا ها ب
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اند، مهم گوناگون تفسیر کرده هایفیلسوفان جهان را به شیوه"

 مارکس ".اما دگرگون کردن آن است

بمقدم 

[  کررا اج جر انررال ا ررلا 1گرررا ک کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت 

کنونیسررت  ررت اسررت کرره ر ارره در فراکسرریون کنونیسررت  ررت ا سا]یررا 

دارد. گررررا ک کنونیسرررت انسرناسیونا]یسرررت  ررره در د ره فراکسررریون 

اج آن، در د ره سریاه درد انبراز اج کنونیست  ت ا سا]یرا    ره ب رد 

موادع انسرناسیونا]یسسا دفاع کرده است،  احد هرایا در کارورهای 

مخسلرررا دارد   نارررر اتا بررره   رررد   جبررران م سارررر میک رررد. گررررا ک 

کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت بررا توجرره برره موادررع انسرناسیونا]یسررسا، 

سروو]یت ت لق به کنونیست  ت   دهه ها دفاع اج موادع پر ]سری م

 بیاسری در دفاع اج موادع کنونیسسا   مارکسیسم دارد.

کره دانارجو ان  1378در حوادث اعسرادال داناجویا تیرر مراه 

در اعسراض به بسسه شدن  ک ر جنامه ا اح طلب شرک  گرفرت   

ا ]اررکر ج رراحا اج بررورت اجی تدررد   شرردند   هن  رری  در هبرره سرریا

کررره در اعسرررراض بررره نسرررا ی انسخابرررال ر اسرررت  جر ررران ج ررردک سرررد 

شد، مردم عنا به سریاها ]ارکر ج راحا  1388جنهوری در خرداد 

اج برررورت اجی تدرررد   شررردند. اج ندرررر مرررا هرررر د ی ا ررر  اعسرادرررال 

ارتجاعا   در مباب  مدارجه طدبراتا بروده اسرت. برا گزشرت جمران در 

رادرال . اعسبرود مشاهد اعسرادال مردمرا خیابرانا  1386دی ماه 

برخاف اعسرادال قدلرا ارتجراعا ندرود، بره سریاها  1386دی ماه 

تدرررد   نارررد، بلکررره  رررک اج برررورت اجی ]ارررکر ج ررراح بخ و رررا 
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درک بهسرر  اعسرادا مردما با نکال د ا   قول بود. برای  رک

اج ا رر  اعسررراض برره مبا]رره مررا تاررت ع رروان "اعسرادررال خیابررانا در 

[ مراج ررره 2ونا]یسرررسا" بربر رررت سررررما ه داری   موادرررع انسرناسی

کرارگری اعسرادرال   اعس رابال  در ر ند حوادث اجسنراعا، شود.

در مبط را اج حا]رت  1387که هر ر ج راد کا]سر مرا شرد در پرایی  

بریان اعسرادرال تداف ا خارج شد   شک  تهاجنا بره خرود گرفرت. 

جر انرال  [3 .  اعس ابال کارگری طا ج  ه ای م سار شرده اسرت

انسرناسیونا]یسسا در رابطه با حروادیا کره اشراره کررد م، نبرک پاسریو 

ا فررا کردنررد   در بهسررر   حا]ررت برره انساررار  ررک مبا]رره فرما]یسرره بسرر ده 

کرره بیاررسر ابهررام آفررر   برروده تررا کنررک برره شررفافیت سیاسررا. امررا  کردنررد

 گرا ک کنونیست انسرناسیونا]یست در رابطه با اعسرادرال کرارگری

انساار داد   س ا کرد نباا ف را  ا فرا ک رد. مبرا ل  هار مبا]ه  اخیر

 :شده به قرار ج ر استم سار 

  4باران   خی ش مدارجه جو ا کارگری در ا ران] 

  5اعس از   اعسرادال کارگران ادامه دارد] 

   6اعس ابال کارگری در ا ران: ا   بار فرق میک د] 

  7ا ران  ح ز طدباتا در پرتو مدارجال کارگری در] 

 

اج افررق انسرناسیونا]یسررسا نهاشررسه شررده،  مبررا لسرروای اج ا  کرره 

انساررار مبررا ل در مبرراطع مخسلفررا توانسررسه اسررت، بخررک بیاررسری اج 

پر سرره اعسرادررال کررارگری را در بررسررا خررود قرررار دهررد. انساررار 

را انسرناسیونا]یسسها  موادعهن مان مبا ل به   د   جبان، توانست 

ی  ررت سرررما ه هررر   ررد درر یا برره اطرراع سررا ر هررم در میرران هیرراهو
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طدبه ا ها برساند. علیرغم نکال قرول بسریار ج راد ا ر  مبا]ره هرا، آنهرا 

دارای نکال د ا   پاره ای ابهامال هسس د کره امیرد اسرت برا اشراره 

به آنهرا   برا درآ آمروجی اج آنهرا، گراما در راسرسای شرفافیت ف رای 

 باشد. سیاسا پر ]سری

ب       بچپبوجارببوار خی

  سوا  اساسا که مطرح مرا شرود، ا ر  اسرت  ررا مرا بره سراببه 

تررار خا گرررا ک کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت پافارراری مرررا میررراث 

؟ آ ا گررا ک کنونیسرت انسرناسیونا]یسرت بخراطر میرراث ترار خا ک یم

  خود با د اج حبوق   ژه ای برخوردار شود؟ مبا]ه می و سد:

مهررم نیسررت، پررس  رررا « ا رر    نسررب»"امررا اگررر در نها ررت 

ا رررار ج ررادی بررر تررار ن  ررت کنونیسررت  جررود دارد؟ آ ررا مررا 

قدا ند د م کره  هونره  رت کنونیسرت اسر انیا هرگونره حسراز 

میرراث ترار خا  را اعسدرار  را حرق »تار خا خود را که مدعا 

، «اج ابسرردا»باشررد را رد کرررد...تاش برررای شررر ع « ارشرردی 

پوشیدن اج تجربه تار خا   سیاسا قرن گزشرسه، بره ا ر    ام

میناند که خودمان را به طور دقیق در برابر خطرال اخیرر   

 [8ف لا خلع ساح ک یم." 

تاکید   پافااری برر  ،هنانطوری که خود مبا]ه نی  اشاره ما ک د

میررراث تررار ن کنونیسررت  ررت   گرررا ک کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت 

ن اج آن تجارز تار خا اسرت ترا در مبابر  حروادث شد بخاطر بهرم د

برا تجربره کرافا   برا درآ  حافدره ترار خا   با مراج ره بره اجسناعا
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گیررری اج اشرررسداهال گزشرررسه برررا حررروادث اجسنررراعا برخرررورد کررررده   

 می ان اشسداه را پایی  بیا ر م.

 کرررا اج مسرررای  مهنرررا کررره هرررم مرررا   هرررم گررررا ک کنونیسرررت 

انسرناسیونا]یست توافق ندر دار م آن است که سراجمان انبابرا اقلیرت 

پیابرا   پر ]سار ا را تارکی  در بر ما گیرد   کو کا اج طدبه را 

 ظیفرره آن رهدررری سیاسررا مقطررب ننررای سیاسررا  در مدررارجه  .میدهررد

ن انبابررا نبررک خررودش را برره طدبرراتا اسررت. برره عدررارل بهسررر سرراجما

سطح انساراراتا انبابرا ت ر   ننرا دهرد بلکره نبرک ف را]ا در تکامر  

 آگاها طدباتا   شفافیت سیاسا ف ای سیاسا پر ]سری ا فا ما ک د.

ساجمان انبابا جمی ه را بررای حر ز تا هنها ا  ها بخاطر آن است 

ه حر ز نیر  ک د    ظیفر مهیاکنونیست انسرناسیونا]یست   بی  ا]نللا 

اسرررت. رفبرررا  طدبررراتا اجسنررراعادفرراع اج برنامررره کنونیسرررسا ترررا مارررو 

 بدرسسا اشاره ما ک  د:

" ظیفرره حرر ز، مدررارجه برررای برنامرره کنونیسررسا در شرروراها 

است، اما بیاسر اج هنه، تنرک  بر گسسرش انباز جهرانا ترا 

 [9ماو سرما ه داری اج  فاه ر جگار، خواهد بود." 

 

به ا ر  مسروله برمیهررد م کره گررا ک کنونیسرت با ا   تودیاال 

در رابطره را  ظیفره خرود  علیرغم تاش ف را  خرود، انسرناسیونا]یست

اعسرادرررال کرررارگری اخیرررر بدرسرررسا ا فرررا نکررررد. علیررررغم تجربررره   

میراث تار خا  د سا]ه در ب  ا جمی ه هرا ابهرام آفر  را نیر  کررده 

 است.
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بجظب ها بم دمیب ابمبار ابوبقاوی

ج ابهامررال گررررا ک کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت م اررروش  کررا ا

گرررا ک  کررردن ج داررهای مردمررا بررا ج رردک طدبرراتا پر ]سررری اسررت.

در ا ررران را  1396کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت اعسرادررال دی مرراه 

اعام ما ک د 1397آغاج اعسرادال   اعس ابال کارگری در سا  

     ی  ما نو سد:

"دی ماه سا  پیک آغاج ا   حرکت نرو برود، تدراهراتا کره برا 

، تنا رر  «ا ررو  گرررا ا رراح طلررب د هرره تنررام مرراجرا»شرر ار 

« انسخررراز میررران برررد   بررردتر»خرررود را بررره ک رررار گزاشرررس  ا رررده 

ب ررورل کرراما عر رران نارران داد   نیرر  توانسررت خررود را اج 

ش ار های مزهدا که دهه ها دست   پا ک را بسسه برود بکلرا 

 [10رها ک د." 

 

 1396کرراما درسررت اسررت کرره در اعسرادررال مردمررا دی مرراه 

شرر ارهای مررزهدا مطرررح ناررد   اعسرادررال نیرر  شررک  دررد مررزهدا 

بخررود گرفررت   ا رر  نیرر  کرراما درسررت اسررت کرره اعسرادررال هررر د  

ج رراح حاکنیررت را ناررانه گرفررت.  امررا ا  کرره اعسررراض ک  رردگان تنا رر  

خراز میران برد   بردتر ب رورل کراما را به ک ار گزاشس  ا رده انس خود

عر ان ناان دادند، ت و ر درسسا اج اعسرادال مردمرا نیسرت. آ را 

شررر ارهای سرررلط ت طلدانررره کررره اج سررروی برخرررا اج م سردررری  کررره 

خواسررسار سررلط ت بودنررد، انسخرراز  کررا د هررر اج "برردتر"ها نیسررت؟ 

بورت اجی فبط بورت اجی در حاکنیت نیست. اتفاقا به مین ت هنری  
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، سرلط ت طلدرا سرلط ت طلدران جران تراجه ای گرفس ردرادال برود اعس

  گانهسرسرهای  حداق  در داخر  کارور بره ترار ن گزشرسه پیوسرسه برود

در اج ا ررر  اعسرادرررال غربرررا   در راآ آن آمر کرررا سررر ا کردنرررد 

  .ک  دراسسای م افع ام ر ا]یسسا خود اسسفاده 

انسخراز "بردتر" د هرری نیر   در هنی  اعسرادرال مردمرا، حسرا

مررا آر ررایا هسررسیم، عرررز ننررا »شرر ار راسیسررسا   ررورل گرفررت،

مطرررح شررد کرره میسوانسررت در راسررسای ادررناا  جام رره   « پرسررسیم

 وگسرررا   ه شررردن جام ررره باشرررد.  ررررا کررره در ج ررردک هرررای مردمرررا 

فرانسه هنره شررکت مرا ک  رد حسرا « جلیبه جردهای»هن ون ج دک 

در اعسرادرال مردمرا  .رهدری مار   ]وپ جدهه ملا به طرفداران 

ا ران نی ، حسا طرفداران مار   ]ون ا رانرا،    را طرفرداران نرژاد 

برر عکرس اعسرادرال مردمرا، در  برتر آر ا ا نیر  شررکت کردنرد. 

اعسرادال پر ]سرری نره ت هرا راسیسرم مفهروما نردارد بلکره عرا]یسر   

اعسرادررال  شرک  هندسررسها طدبرراتا خررود را ناران میدهررد. در هنرران

کارگری در شررکت نیارکر هفرت ت ره، عوامر  کارفرمرا سر ا کردنرد 

 ک کارگر "عرز" را بره شرک  راسیسرسا مرورد آجار   اق رت قررار 

ده رررد. کرررارگران بررره شرررک  جن رررا بررره مخا]فرررت برررا عوامررر  کارفرمرررا 

 برخواسس د   در   ی  جمی ه ایا بود که ننا  ده کارگران اعام کرد:

 

  جن ا است ما فرد مارور نیسرسیم   فررد "آ]سرناتیو ما شورا 

طلب نیسسیم فرد طلدان   ناسیونا]یست ها   نرژاد پرسرت هرا   

 [11" .مرتج ی  خودش و به ما ن سدون د
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ج دک هرای مردمرا برا ج ردک هرای پر ]سرری  رفبا به  کا ساجی

در ک رار سررکوز کرارگران را ادامه میده د   "اعدام مدارج   کررد" 

 ج دک طدباتا قرار میده د     ی  ما نو س د:  بخاا اج سرکوز 

  مجرراجال   ارغررم  ررد ر احکررام قررر ن  سررطا امس اقررب آن، علرر"

 ،یکررررارگر  رررردگان کررررارگران ه کررررو برررره شرررراق، درررررز   شررررسم ننا

   اعررررررردام مدرررررررارج ،ااعس ررررررراب  یم لنررررررر  ررررررردگان ننا یریدسرررررررسه

 اررررررسریر ج بررررررر ج ب یکرد،.....مدررررررارجال   اعس ررررررابال کررررررارگر

 [12" شد.

ابسدا با د تاکید کرد، اعدام  ک قس  عند است،  ک ج ا ت اسرت   

کررد  ره ربطرا بره  "مدرارجان"امرا تات هر شررا طا ماکروم اسرت. 

؟ اج کرا ف را]ی  ج ردک ناسیونا]یسرسا ]برب مدرارج ج دک طدبراتا دارنرد

بانررد جحنسکارران کوملرره   جنهرروری گرفس ررد؟ آ ررا ماهیررت اساسررا برری  

کوملررره کررره خرررود را حررر ز آن ج ررراح اج اسررراما  جرررود دارد؟ اگرررر 

قروانی  مس رارف برورت ایا را رعا رت مرا ک رد،    کنونیست ما داند

باند جحنسکاان کومله بخ وص پس اج به قدرل رسیدن ترامت فبرط 

 ک اب ار فاار ترامت   کاورهای غربرا   مخ و را عربرا شرده 

ا رر  بانررد حسررا برررای د سررسان سررابق خررودش، طرررح تررر ر مررا  اسررت.

 ر  د.

گرا ک کنونیسرت انسرناسیونا]یسرت بره درسرسا تاکیرد مرا ک رد کره 

در غهررای ج ررادی در رسررانه هررای اجسنرراعا   رسررانه هررای جن ررا 

سرررما ه داری در رابطرره بررا اهررداف ج رردک کررارگری  جررود دارد   

   ی  ما نو سد:
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"در حا  حادر در غهای ج ادی در رسانه های اجسناعا   

در مررورد اهررداف ج رردک  رسررانه هررای جن ررا سرررما ه داری،

 جررود دارد، شررا ع تررر   آن ا رر  اسررت کرره کررارگران  رررفا 

 [13خواسسار د ]سا شدن د باره شرکت هسس د." 

 

پاراگراف با   ک سوا  اساسا را برای هر انسان جدی مطررح 

میک ررد.  رررا رسررانه هررای اجسنرراعا   جن ررا سرررما ه داری غربررا 

   جره منکر  پوشرک را به بهسرر  1369اعسرادال مردما دی ماه 

گسسرده دادند، اما در مباب  اعسرادرال   اعس رابال کرارگری پرایی  

سکول کردند   اگر هم مجدرور شردند  یر ی بهو  رد، ت هرا بره  1397

 د ]سا شدن    ا پرداخت حبوقهای م وقه اکسفا کردند؟

ا ررر  سررروا  ناررران میدهرررد، گررررا ک کنونیسرررت انسرناسیونا]یسرررت، 

اعسرادررال   اعس ررابال کررارگری ادامرره  جمررانا کرره اظهررار میرردارد

اسررت، نرروعا ابهرررام  1396اعسرادررال مردمررا   خیابررانا دی مرراه 

سرراجی میک ررد   ج رردک هررای مردمررا را بررا ج رردک پر ]سررری مخررد ش 

 میک د.

با با سا،  دای آمر کا،  ردای اسررایی ، راد رو فرردا مراد رو 

ج ک هررررره آمر کررررا    دههررررا راد ررررو   تلو   ررررون د هررررر میسوان ررررد ا

دمکراسررا، آجادی، علیرره د کسرراتوری آخونرردی   غیررره حرررف ب ن ررد. 

 ]رررا قررررار نیسرررت آنهرررا اج ج ررردک طدبررراتا حررررف ب ن رررد   شرررورای 

، . برررده مرر دی در هنرره جررای ا رر  کررره خرراکاکررارگری را تدلیررن ک  ررد

در جایا که مجسرنه آجادی قررار دارد، در جاییکره  برده م دی است.

در د اج ک  یر ل جهران قررار دارد، طرا گ ارشرا کره  برا  34.5
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م ساررر کرررد  20111بررا سررا م ررک رسررانه د سررت آمر کررا  در سررا  

 [14میلیون نفر ج ر خط فبر جندگا میک  د.  46.2حد د 

خطررر ادررناا  جام رره   دی مرراه ج رردک هررای مردمررا بررر ج بررا 

امررا بررا شرردل  ررابا مدررارجه   جررود داشرتت سررور ه پیرردا کررردن سرنوشر

ج ردک  .ه اسرتکنسرر شردف را می ان ا   خطر در پایی  گزشسه طدباتا 

های مردمرا   ج ردک طدبراتا پر ]سرری، د  ج ردک مسفرا ل هسرس د   

طدبه کارگر ت ها اج جمی  طدباتا خود میسواند به حنرال برورت اجی 

 پاسن دهد.

 

بتیامپ  ال  بوظ ب ا 

ما بر ا   با ر م، شرا ط ج ها    را حسرا خطرر تهد ردال ج هرا 

شرا ط م اسدا برای رشد   تکام  مدارجه طدباتا نیست بلکه آگراها 

باررران هررای اقس ررادی شرررا ط م اسرردا برررای رشررد  در ک ررارطدبرراتا 

مدارجه طدباتا ا جاد مرا ک رد. پیارر ی پوپو]یسرم در سرطح جهرانا   

 ،ترامت بره نفرع طدبره کرارگر ندروده اسرتدر راآ آن ر ی کار آمدن 

بخ ررررروص در سررررررما ه داری پیرامرررررونا در حرررررا  بارررررران   برررررا 

تار نهای کنرشک ،   ا ع ا ران بیک اج پریک بسروی  رشکسرسها 

ترررر ک هررررای  .  بیکرررراری میلیررررونا را برررره ارم رررران میررررا رد میر نررررد

ام ر ا]یسسا بری  گانهسرسرهای اسراما   آمر کرایا ترا مرحلره ای بره 

رت اجی اساما است، اما ر ی کار آمدن ترامت   بردندا  آن نفع بو

ت دیه بورت اجی اسراما اج طر رق تار نهرای کنرر شرک  بره دررر 

بررورت اجی اسرراما برررای پیارردرد  بررورت اجی اسرراما برروده اسررت.
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 اهداف   م افع ام ر ا]یسسا خود با ماکال جدی ر بر  شرده اسرت.

سرت انسرناسیونا]یسرت  هونره پیک اج ادامه باث بدی ریم گررا ک کنونی

 به ا   مسوله ما نهرد. 

 

"ترامررت برررای جنهرروری اسرراما هد رره ا سررت بررا ارجش. بررا 

ر ی کار آمدن د ]ت ترامت،  ا آرا ا ام ر ا]یسسا نسردت 

به گزشسه آشکار تر   ر ش  تر شده است. در  ک طرف ا   

 رررا ب ررردی، د ]رررت جنهررروری اسررراما قررررار دارد کررره اج 

 رراد میک ررد کرره « جدهرره مبا مررت»ع رروان  ررفوف خررود تاررت 

کجدار   مر ر  اج طررف ر سریه    ری  نیر  حنا رت میارود. 

در ا رر  جدهرره ا ررران بررا اتکررا برره د ]ررت باررار اسررد، حرر ز  ، 

حناآ   ان ار   در  ن ، سیاسرت هرای م طبره ای خرود را 

در طرف د هر ا    ا آرا ا امر ا]یسرسا، …به پیک میدرد

 طبره ای خرود، عربسرسان   اسرریی  قررار امر کا برا حامیران م

دارند.  رف ندر اج آشفسها ا   مثلث ناهنهون، ب درر مرا 

آ د که سیاسرت هرای ترامرت مثر  د ران بروش پسرر در نها رت 

د باره خواسسه    را ناخواسرسه بره پیاردرد سیاسرت هرای ا رران 

 [15در م طبه کنک خواهد کرد." 

 

تر ک هرای ا   اظهارال ابهاماتا دارد که به آنها اشاره ما ک ریم. 

بلکره ر اره در سیاسرت  ام ر ا]یسسا نه ما و  د ]سهای نرا مس رارف

ام ر ا]یسررسا گانهسرررسرها دارد   بخاررا اج مسابو]یسرررم سررررما ه داری 

 است.
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حنلره در ندم نو   جهرانا  آمر کا در راسسای حفظ هژمونا خود

در  نرره دجدان  کررا]ی  پررا   خررود قرررار داد. برره عررراق را در دسررسور

عررراق "مسرراجمان ملرر   بررا گرررفس  شیارره ای در دسررت اظهررار داشررت 

. آمر کررا در عررراق حنررام خررون "دارای تسررلیاال کاررسار جن ررا اسررت

تنکری  ک  رد.  برا انداخت تا  ی ، ر سیه   ار پاییان بره هژمرونا اش

اما حنله به عراق   سررنهونا  ردام، دشرن  خرونا ا رران را اج راه 

برداشت   جمی ه را برای نفوق گانهسرسرهای ا رانرا براج کررد. بردندا  

 آن عراق عنا به حوجه نفوق ا ران درآمد. 

ا ران، ترکیه، عربسسان س ودی   اسرایی  در راسسای جاه طلدرا 

 فررای نبررک قرردرل م طبرره ای برررای خررود هررای ام ر ا]یسررسا خواهرران ا

هسررس د. در د ره د م ر اسررت جنهرروری ا بامررا گانهسررسرهای غربررا 

بره توافرق رسریدند کره بره ا رران اسرایی   -علیرغم ناردا سا عربسسان

برنامره جرامع اقردام  . در حبیبت توافقنبک قدرل م طبه ای قای  شوند

م طبره ای اج  به مفهوم پرز رش ا رران ب  روان قردرل ماسرک مبرجام 

 سوی قدرتهای ا لا بود. ما به ا   مسوله در جر  ه ای تارت ع روان

 "اسررسیونا]ی  افرر ق انسرناس مودررع اسررسیا] ترر ک هررا   توافبررال ام ر"

[ در ا رر  د ره بررورت اجی اسرراما 16مررورد بررسررا قرررار داد ررم. 

توانسررت اج موق یررت بهسررری برررای پیارردرد م ررافع ام ر ا]یسررسا خررود 

 برخوردار شود.

اج پررررز رش   حسررررا تررررا حررررد دی ترکیرررره عربسررررسان   اسرررررایی  

گانهسررسرهای ا رانررا ب  رروان قرردرل م طبرره ای نارادررا بودنررد   در 

عرر ج خافرت  .نفروق ا رران را مارد دتر ک  ردقردرل ترا تاش بودنرد، 

اساما اج  ک گر ه گن ام تات ع روان د ]رت اسراما شرام   عرراق 
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ن، ترکیره   قطرر   برا حنا رت   تدد   آن به  ک قدرل توسط عربسسا

غربرررا هرررا، بخ ررروص آمر کرررا بررررای مبابلررره برررا نفررروق ا رررران برررود. 

گانهسسرهای ا رانا توانسسه بودند عرراق، سرور ه   ترا حرد دی ]د ران 

  [17را به حوجه نفوق خود بیا رند. 

شکسرررت خافرررت اسررراما  ررره در عرررراق    ررره در سرررور ه برررا 

ماررارکت ا رانررا هررا انجررام گرفررت   حسررا ا رر  مسرروله باعررث شررد نفرروق 

ترامت  عده داده بود اگرر سرر کرار بیا رد، نبرک ا رانا ها بیاسر شود. 

قررردرل م طبررره ای را اج ا رررران خواهرررد گرفرررت. ا ررر  مسررروله اج سررروی 

شرردن آمر کررا اج توافررق  خررارجعربسررسان   اسرررایی  حنا ررت مررا شررد. 

 کنرر شرک   تار نهرای   اعنا  برنامه جامع اقدام ماسرک مبرجام  

، توسط آمر کا بخاطر آن اسرت کره ا رران اج خواسرسه خرود علیه ا ران

 .ب  وان قدرل م طبه ای کوتاه بیا د

بررررای ا ررر  برررار اعنرررا  تار نهرررای سررر هی  علیررره ا رررران، امرررا 

کنونیسرررررررت  گرررررررا کبررررررررخاف اظهررررررارال بررررررورت اجی ا ررررررران 

بره برار  اعدین ، ام یسا   سیاساماکال اقس ادیانسرناسیونا]یست 

در اجرررررررای سیاسررررررسهای بررررررورت اجی اسرررررراما را آ رده اسررررررت   

تد رال تار نهررای ام ر ا]یسرسا خرود بررا مارکال جردی ر بررر  اسرت. 

اگرر  ره س هی  بر طدبه کارگر   مدارجه طدباتا برای ما مهرم اسرت. 

ران توسررط غربررا هررا پد ررده ترراجه ای نیسررت، امررا تاررر م بررورت اجی ا رر

. هرگ  مورد تار م کام  نفسرا قررار نهرفسره برودبورت اجی اساما 

اقس رراد  رشکسررسه سرررما ه پیرامررونا ا ررران بارردل  ابسررسه برره درآمررد 

 نفت است.
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در  نره ت هرا در داخر  ا رران بلکره تار م هرای کنرر شرک  رانسا ی 

]د رران محرر ز   ، سررور ه   حسررا  نرر    در د هررر جاهررا شرراهد م. اج 

اسرایی  با  راغ سرد  آمر کرا   ار پاییران بارهرا   بارهرا  سوی د هر

حنررال گسررسرده ای را علیرره موادررع ا رانیرران در سررور ه انجررام داده 

  گانهسسرهای ا رانرا فبرط سرکول میک  رد   تابیرر مرا شروند.  است

  میخواهررد نرروعا  ر ا]یسررسا خررود را ترررجیح میدهررد ر سرریه م ررافع ام

تواجن   ت اد  را در ر ابط خود با ا ران   اسرایی  حفظ ک د. آگاها 

اج حنال اسرایی  به موادع ا رانیران در سرور ه    را خرود موادرع 

سور ه   عردم تراش ر سریه بررای جلروگیری اج آن شرده هرایا را کره 

نسیجرره آن نرروعا بررا  دررد   مررا ک ررد.ت  برری بررود، بیاررسر برره  مرردهبوجررود آ

اعسنررادی برره ر سرریه در ا رر  ا اخررر برروده اسررت، در   رری  جمی رره ایررا 

است که س اه قدآمشاخه بر ننررجی سر اه  بارار اسرد ریریس جنهرور 

برررد ن اطررراع ر سررریه   حسرررا برررد ن  1397اسرررف د  6در سرررور ه را 

 به تهران آ رد.اطاع  جارل امورخارجه ا ران 

ا رررران برررا میلیاردهرررا د ر کنرررک توانسرررسه برررود اقس ررراد نابسرررامان 

سررور ه را سررر پررا نهرره دارد. ا ن نرره ت هررا قررادر برره   رری  کنررک هررایا 

نیست، بلکه بخاطر تار نها نفسکک ها ننا توان رد نفرت را بره سرور ه 

  نسیجرره آن  ررا هررای طررو نا در پنررت ب رر    هررا شررده اسررت.  بدرنررد

خاا اج نیر ی نداما  رک کارور را تارر م آمر کا برای ا ]ی  بار ب

 پاسداران را ب  وان نیر ی تر ر سسا اعام کرد. مسبراباا  هکرد   س ا

شورای عا]ا ام یرت ملرا ا رران، نیر هرای ندراما آمر کرا در م طبره 

هررای تر ر سررسا غرررز آسرریا موسرروم برره سرر سکام را در فهرسررت گر ه

ای ام ر ا]یسررسا علیرررغم ترر ک هرر .داجنهرروری اسرراما ا ررران قرررار د
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آمر کا   س اه پاسداران نروعا رابطره مسرسبیم    را غیرر مسرسبیم را ترا 

 حفظ کرده بودند. ا   ا اخر

ر نا]رررد ر هررران بررره پررراآ خررردمال ا رانیررران در کنرررک بررره آجادی 

گر گانهای آمر کرایا در ]د ران   در راسرسای تبو رت رابطره برا ا رران 

در سرا  کرد   به رهدران ا ران ارسرا  کررد.  انجیلا را پات نو سا

انجیرر  پاررت نو سررا شررده توسررط ر نا]ررد ر هرران را نرره مررک  1365

برره ا ررران آ رد   تاو رر   بلکرره م ررا ن  قررت اطاعررال سرر اهفررار]ی  

ا   رابطه   هنکراری در ج رب بوسر ا ادامره داد.  هاشنا رفس جانا

 ،سرت طا]درانداشت. در جر ان ]اکر کاا آمر کا به اف انسسان   شک

س اه پاسداران کنک ب رگا به نیر های آمر کرایا کررد   سرر انجرام 

، در عراق خیلا گسسرده تر اج در عراق ما شاهد ا   هنکاری هسسیم

ب  وان نیر ی تر ر سرسا پاسداران حا  س اه  [18 .جاهای د هر بود

 م رفا شده است.

تاررر م کامرر  نفسررا ا ررران، تابیررر شرردن گانهسررسرهای ا رانررا در 

 قرررار گرررفس  سرر اهتر ر سررت سررور ه اج طرررف اسرررایی ، در ]یسررت 

اج سوی آمر کا، تاش کاورهای عربا بررای درربه جدن  پاسداران

به اقس اد   ران ا ران   دهها فراکسور د هرر، تر ک هرای ام ر ا]یسرسا 

  ی  جمی ه ایا است که مرا شراهد  دررا بیک اج پیک حاد کرده است. 

جابجایا هایا در نهادهای بورت ایا اساما هسسیم. نره فبرط فرمانرده 

سر اه ک  س اه عوض شد بلکه جابجایا ها ا نی  در رده های مخسلرا 

، در مجلررس ، ریرریس قرروه ق رراییه عرروض شرردگرفررتانجررام پاسررداران 

هنها ا  هرا بیرانهر نروعا  جابجایا انجام گرفت   غیره.نی   خدرگان
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حسری  سراما پرس اج انسخراز آماده ساجی بررای شررا ط جد رد اسرت. 

 شدن ب  وان فرمانده جد د س اه اعام کرد:

 

"ما با د قلنر  اقسدارمان را اج م طبه به جهران گسرسرش دهریم 

 تررا نبطرره ام ررا برررای دشررن  در سراسررر جهرران  جررود نداشررسه

 [19 ."باشد

 

ر حانا که س ا میک د جبان د  لناسرا حس  حسا شخ ا  ون 

، در رابطه با احسنا  مزاکره با آمر کا با جبران د هرری را رعا ت ک د

سررخ  گفررت   ترامررت را  ل    رراقو کررک خطرراز قرررار داد     رری  

 گفت:

 

بررد ن ترد ررد قدررو  خواسررسه فرررد  اقوکاررا کرره برره ج ر   برره "

ا به جا ا نخواهرد رسرید    در غ به دندا  مزاکره است، مطنو ا

کنیم و و فرمووول چاکوکشووی مووناکره نمووی مررا بررا فرررد  رراقوکک

 [20" .ای به معنای نلت و تسلیم استکبول چنین مناکره

 

برخاف اسرسد   گررا ک تناما ا   اسسد ]ها بیانهر آن است که 

ترامرت بررای جنهروری اسراما هد ره ای کنونیست انسرناسیونا]یسرت 

برررورت اجی اسررراما امیرررد ار اسرررت در انسخابرررال  .نیسرررت برررا ارجش

پیرررر ج شرررود ترررا کنرررا اج فارررار  دمکررررالشخ رررا  2020نررروامدر 

امررا  کنررر شررک  آمر کررا کاسررسه شررود.ی نهررا اج تار اناشرربارانهررای 
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انسخاز مجدد ترامت،  ک کرابوآ بررای برورت اجی اسراما اسرت   

 کرد. شرا ط را برای بورت اجی اساما سخت تر اج پیک خواهد 

امررا بهررای ا رر  ترر ک هررای ام ر ا]یسررسا را طدبرره کررارگر   مررردم 

بخاا اج طدبه مسوسرط، بره بخرک تاسرانا جام ره می رداجند. هر ر ج 

پرترراز میاررود، هررر ر ج مررا شرراهد سیاسررت ر ادررت اقس ررادی بیاررسر 

هسررسیم، هررر ر ج برره سررطح م یاررت طدبرره کررارگر   ررب انداخسرره مررا 

یسرسا بخ روص در ماههرای اخیرر، با اف ا ک ت ک هرای ام ر ا] شود.

بررورت اجی اسرراما، تهد ررد خررارجا را بهانرره ای کرررده اسررت تررا هررم 

سیاسررت ر ادررت اقس ررادی خررود را راحسررر پرریک بدرررد   هررم سیاسررت 

سرررکوز خررود را. قط ررا ا  هررا مدررارجه طدبرراتا را تاررت ترراییر قرررار 

خواه د داد. هنانطوری که پیاسر اشاره شرد شررا ط ج هرا    را حسرا 

تهد رردال ج هررا شرررا ط م اسرردا برررای رشررد   تکامرر  مدررارجه خطررر 

طدبرراتا نیسررت بلکرره آگرراها طدبرراتا در ک ررار باررران هررای اقس ررادی 

 شرا ط م اسدا برای رشد مدارجه طدباتا ا جاد ما ک د.

  

باوحاد  ب ابدربمقارنبوبق ب ارو 

بخاا اج د ]ت سررما ه هسرس د کره  ظیفره آنهرا  اتااد ه های کارگری

ب  روان بخارا اج   ه در سرما ه مسر پ     ه در سرما ه پیرامرونا

ابسدا به پراراگرافا اج مد ر ت فر ش نیر ی کار است.  ،نهاد سرما ه

 نوشسه گرا ک کنونیست انسرناسیونا]یست نهاها می داج م:
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اررکر "امررا در مررورد سرر د کای کررارگران کاررت    رر  ت نی

تأسرریس شررد امررا ب ررد اج  1353ت ررها ا رر  سرر د کا در سررا  هفت

ر ی کار آمدن جنهوری اسراما، ف ا]یرت خرود را مجرددا در 

شر ع کرد. اگر  ره رهدرران آن بافا رله تارت  1387سا  

باجداشررت شرردند، امررا هن  رران برره حیررال « تهد ررد ام یررت ملررا»

انسخراز خود ادامه داده   ننا  دگان خود را در مباطع مخسلرا 

سرت اکرده است. سرخ هوی ف لرا کرارگران، اسرناعی  بخارا 

مرا در مرورد  ادر مبا]ه قدلر که   د   بار باجداشت شده است.

ج رردک    رر. اج آن جمرران ام شررورا اج ا  نبرر  قررو  کرررد  یتاررک

 [21" است.  افسه  یاسری س ت ب

ا ]ی  ابهام پارگراف برا  ا ر  اسرت کره خوان رده ت رور مرا ک رد  رک 

کارت    ر  ت نیارکر س د کای کارگری برا عنلکررد سر د کایا در 

ف ا]یررت دارد.  اق یررت ا رر  اسررت تاررکلا کرره بررا نررام سرر د کا  ت رره هفررت

ف ا]یررت مررا ک ررد نرره سرر د کا برره مفهرروم  اق ررا آن بلکرره  ررک تاررک  

دام ا] نرر ننرا توانرد بره اکارگری با افت   خی  هایا بروده اسرت   مر

بدهرد  را با رد در راسرسای قرانونا شردن ا   شک  به ف ا]یت خود ادامره 

قدم بردارد   در د ]ت سررما ه ادغرام شرود    را ا  کره ب  روان تارک  

 کارگری به ف ا]یت خود ادامه دهد.

د می  ابهام پارگراف با  ا ر  اسرت کره خوان رده ا ر  برداشرت را 

خواهان شروراهای کرارگری اسرت. بره عدرارل  میک د که گو ا س د کا

بهسر قرار دادن غیر مسوو نه خواست شوراهای کرارگری اج طررف 

کارگران در ک ار نام  ک تاکلا که نه سر د کا بره مفهروم عنلکرردی 
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آن اسررت   نرره  ررک تاررک  کررارگری کرره خواهرران شرروراهای کررارگری 

 است.

ابهام پاراگراف با  ا   است کره خوان رده ت رور مرا ک رد  سومی 

اسررناعی  بخاررا ننا  ررده سرر د کا برروده اسررت. اسررناعی  بخاررا نرره برره 

ع روان ننا  رده سر د کا بلکره ب  روان ننا  رده کرارگران دسرسهیر شررده   

در حررا  حادررر نیرر  بخرراطر رهدررری اعس رراز کررارگری در جنرردان 

 است.

اتااد ره هرای م سبرد اسرت کره  گررا ک کنونیسرت انسرناسیونا]یسرت

نهاد هرای د ]رت سررما ه در مار  کرار هسرس د، امرا علیررغم کارگری 

ا  هررا در ا رر  نوشررسه هررا هرریچ نبرردی، هرریچ افارراگری اج اتااد رره هررای 

 کارگری به  ام ننا خورد.

اتااد رررره هررررای کررررارگری محسررررا سرررر د کاهای کررررارگری  ا ]رررری  

رجه طدبراتا مجدرور س هرهایا هسس د که طدبه کرارگر در تکامر  مدرا

بره فرسح آنهرا خواهرد شرد. تکامر  مبط را مدرارجه طدبراتا در ا رران اج 

، ناان داد نه اتااد ه، نره سر د کا بلکره حا]ت دفاعا به حا]ت تهاجنا

  ا   شوراهای کارگری هسس د که تاکی  خواه د شد.

ب ابچپبس ما  برف م  م

پا رردار برره سرررما ه داری  جررود  جمررانا امکرران تانیرر  رفرمهررای

داشررت   ا ررا بخاررا اج  ظررا ا احرر از مساررک  در انسرناسرریونا  

برا  ر د د م، تاش برای تانی  هنی  رفرمها به سرما ه داری بود. 

سرما ه داری به ع ر اناطراط خرود، د هرر امکران تانیر  رفررم بره 

 سرررما ه داری  جررود نداشررت    بررا تاررکی  انسرناسرریونا  کنونیسررسا،
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ع ررر ج ههررای ام ر ا]یسررسا   انبابررال کنونیسررسا شررر ع شررد. امررا 

در مبا]ره « رفرمیسرت»گرا ک کنونیسرت انسرناسیونا]یسرسا بارهرا اج 

  های خود اسسفاده کرده است. رفبا   ی  ما نو س د:

 

 اهررداف برردندا  رت ررم ا رر  رنهارنررب اپوج سرریون درحا]یکرره"

 گردا ا   جنرا  انره مار و  خرود، ناسیونا]یسسا   رفرمیسسا

 [22" اند... حاکنه هیوت ا   اج خود سهم

 

   در مبا]ه د هر   ی  ادامه میدهد.

 

"طدبۀ حاکم مث  هنیاه اج سرکوز  حایانه   بیررحم خرود   

هن  رری  اج ترف رردهای کثیررا هنیاررها کرره توسررط رفرمیسررت 

هررای ج رراح  ررت سرررما ه انجررام میاررود، بیاررسر   اسررسفاده را 

 [23خواهد کرد." 

 

اج رفبررا خررواهک مررا ک رریم، نررام  کررا اج ا رر  رفرمیسررت هررای مررا 

ج ررراح  رررت سررررما ه را بررررای اطررراع مرررا   د هرررران م رفرررا ک  رررد، 

جر انراتا کره گررا ک  بخ وص ا  که رفبا اج جنع اسسفاده ما ک  رد.

کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت آنهررا را "رفرمیسررت" ارج ررابا مررا ک ررد 

  ارجش هرای کنونیسرسا بیاسر   سهم را در به ]جر  کاریدن اهرداف 

ا فررا کرررده انررد. تررار ن ف ررای سیاسررا ا ررران، تررار ن  ررت سرررما ه   

 اسسا]ی یسم بوده است.تسلط بالمنازع بخ وص تار ن 
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ا ررران بررا ر سرریه بررود. اج  ررک طرررف  هنجررواری علررت ا رر  امررر

کنی سرن ردا شراه را برورت اجی ملرا اعرام کررد   اج سروی د هرر 

ردا شاه  با ت و ب قوانی  دد اشسراکا در مجلس شورای ملا بره 

جمی ره سررکوز کنونیسرسهای ا رانرا را هرم  1310خررداد  22تار ن 

کرره مهیررا کرررد. شررر فسر   کنونیسررت هررا در ا ررران   هررم در ر سرریه 

رهدری ح ز کنونیست ا ران را تارکی  میدادنرد   در انبراز اکسدرر 

 کرا اج شرکت داشس د توسط قاتر  کنونیسرسها ماسرسا]ی   اعردام شردند. 

مسررلطان اده  کرره هررای ج رردک کنونیسررسا  برجسررسه تررر   توور سرری 

را تررد    کرررد   سرر س اج مودررع ا ررران موادررع حرر ز کنونیسررت 

وسررط اسررسا]ی  برره خررون ت یررده شررد. کنونیسررسا م سبررد کنی سرررن بررود ت

 ب  دی مبا]ه ای در ا   جمی ه م سار خواهد شد.[ ت ها کسانا کره بره 

اسسا]ی یسرررم تنکررری  کردنرررد، جنرررده ماندنرررد   ر ا رررت اسسا]ی یسرررسا اج 

 مارکسیسم تر  ی دادند.

بمفه  بش را ا ب ارو  

مسر پر  سررما ه فرقا ننا ک رد  ره  ،سرما ه داری   بورت اجی

ا ه پیرامونا میسواند تان  خیلا اج ف ا]یسها   تاک  ها را    ه سرم

حسررا سرررما ه د رانررد ک در راسررسای اهررداف دراجمرردل ، داشررسه باشررد

امررا حسررا بیرران شرروراهای بخاررا اج آنهررا را تو رریه میک ررد سرررما ه 

کرررررارگری حکرررررم "ارترررررداد مطلرررررق" را دارد. گررررررا ک کنونیسرررررت 

ارگران هفرت ت ره ناران انسرناسیونا]یست بدرسسا تاکید مرا ک رد کره کر

 آ  ده مس لق به شوراها است. ،دادند
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"آن ه کره در جر ران اعس راز در هفرت ت ره اتفراق افسراد،  رک 

شر ع ر ش    امید ارانه ج ردک طدبره کرارگر ا رران برود ترا 

اج س ت ماد د قانونا اتااد ه پرا را فراترر بهرزارد. کرارگران 

هفت ت ه به ر ش ا   قاط یت ناران دادنرد کره آ  رده مس لرق بره 

 [24شوراهاست." 

 

 برداشرت خرود اجت انسرناسیونا]یسرت اما مساسفانه گرا ک کنونیسر

ننیدهد  ا بره عدرارل بهسرر اج مودرع را ارایه « شوراهای کارگری»

کنونیسسا اج به ]ج  کایدن مفهوم شوراهای کارگری نه فبرط توسرط 

بلکرره حسررا توسررط کسررانا کرره خودشرران را برره راسررت    ررت سرررما ه 

غ را کنونیسم شورایا آ   ان ما سراجند، دفراع ننرا ک رد. آن تجربره 

  د سا]ه با د در   ری  مبراط ا مرورد اسرسفاده قررار گیررد   حبانیرت

 موادع انسرناسیونا]یسسها را ناان دهد. 

آ ررا شررورا تاررکلا برررای افرر ا ک دسررسن دها، بهدررود شرررا ط کررار، 

کرررارگران درررد »کررره  ترررامی  ام یرررت شررر لا   غیرررره اسرررت؟ آنطررروری

اظهررار میدارنررد؟ فرررق شرروراهای کررارگری بررا د هررر « سرررما ه داری

موقسا  1917تاکلهای کارگری  یست؟ آ ا ] ی  حق داشت در ت ییه 

 عبب نای ا ک د؟« تنام قدرل بدست شوراها»اج ش ار، 

شرروراهای کررارگری عررا]ا تررر   شررک  تاررک  کررارگری هسررس د. 

شود   د  طدبره اجسنراعا هنرد هر جمانا که مدارجه طدباتا حاد ما 

را به  ا]ک ما کا د، نه بورت اجی قادر بره ادامره حکومرت اسرت   

پر ]سار ا ه وج سرما ه داری را  اتگرون کررده اسرت، در شررا ط نه 

تار خا خا ا    ا حرا]سا کره جام ره حا]رت قردرل د گانره را دارد 
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شرروراهای کررارگری شررک  مررا گیرنررد. در   رری  شرررا طا شرروراهای 

ارگری شک  ما گیرند تا ک سر  کارخانه هرا   مارال را اج پرایی  ک

بدسررت بهیرنررد   خودشرران را ب  رروان آ]سرنرراتیو قرردرل سرررما ه داری 

م رفا ک  د. کارگران هن  ی  ارگانهرای دفراع اج شروراهای خرود را 

تاکی  میده رد. شروراهای کرارگری نطفره هرای ا ]یره د کسراتوری نی  

 پر ]سار ا هسس د. 

اعی  بخارررا در تودررریح بیارررسر شرررورای مسرررسب  کرررارگری اسرررن

تودیح میدهد، شروراهای تارکی  شرده در هفرت ت ره هنران شروراهای 

 ا نیسس د بلکه تفکر شورایا خود را در میان کرارگران ناران داده اغ

  ا رر  تفکررر غا]ررب شررده اسررت. تودرریاال اسررناعی  بخاررا بسرریار 

  ادح است   نیاجی به تفسیر نیست. ا  میهو د:

 

ت ره تارکی  گو یم شورای مسسب  کرارگری در هفرت  قسا ما"

 ک  رد کره ا ر  شرورا هنران شرورای غرا اشد، برخرا گنران ما

است کره بره حرد اعرا رسریده. خیررب مرا ابسردای راهریم   جمران 

ت ره ا ر  مودروع تفهریم میدرد که حسا بی  خود کارگران هفت

مررردعا نیسرررسم کررره  شرررود کررره کرررار شرررورا ا  ررره هسرررت...م 

  ت ر را  ت ه عی ا م طدق برر توروریشوراهای کارگران هفت

شوراهاسررت کرره درمررورد آن برره تف رری   ررادت شرردها بلکرره 

هررای ش اسرراف ف ررای فکررری   فره هررا    اق یتطدررق ر ان

ت ره، تفکرر شرورا ا خرودش موجود در ف ای کرارگری هفرت 

 [25" .را ناون داد   غا]ب شد
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م   ماهیرررت شررروراهای رفبرررا نررره ت هرررا تو ررریا ر شررر ا اج مفهرررو

کررارگری ارایرره ندادنررد بلکرره در اطرراع رسررانا خررود، د ررار بررا دقسررا 

 شدند. گرا ک کنونیست انسرناسیونا]یست ما نو سد: 

 

"هیچ کس ننا توانرد ادعرا ک رد کره کرارگران بره  ظرا ا خرود 

عن  نکردند، در نباط مخسلا کارور، آنهرا ا جراد شروراها را، 

ج دک  ک سا  پیک، تدلین    برای جا ه   ا در برابر رکود

 [26تر  ی کردند." 

 

افررق تاررکی  شرروراهای مسررسب  کررارگری ت هررا اج سرروی کررارگران 

شرکت نیارکر هفرت ت ره مطررح شرد   ا  کره در نبراط مخسلرا کارور 

ا جاد شوراها را تدلین   تر  ی کردند، اطاع رسانا درسرسا نیسرت. 

ه د هرر بخرک اتفاقا عدم گسسرش اعسرادال   اعس ابال کارگری بر

 بود. 1397، د]ی  ا لا شکست اعسرادال کارگری در پایی  ها

بمحد د  ب ا بو ت شباعتصاب

گسسرش اعسراض   اعس از به د هر   ا ع   بخک ها  کا اج 

فاکسورهرررای اساسرررا بررررای پیرررر جی اعسرادرررال کرررارگری اسرررت. 

بره راحسرا هرم اج قدرل بیاسری برخوردار ما شروند   هم کارگران 

ا جاد ک  د   هرم هندسرسها طدبراتا  اخا میسوان د در انداشت سرما ه 

اگر  ه  رک پد رده در ا ران اعسرادال کارگری خود را ناان ده د. 

ا   اعسرادال در هندسسها   در ارتداط مساسفانه ر جمره است اما 



27 
 

با هم اتفاق ننا افسد. به اسسث ای فو د   هفت ت ه د هر هندسرسها هرا 

 ، رفبا در ا   جمی ه   ی  ما نو س د:نددنناد   بو

 

"هررر  رره قرردر در برراره اهنیررت پیونررد ا رر  اعس رراز بررا سررا ر 

اعس ابال   اتااد   هندسسها کارگران گفسه بارود، کرم گفسره 

شده است، جای بسرا امیرد اری سرت کره در ر جهرای گزشرسه 

شاهد ناانه های ا   هندسسها، نه  ررفا بارک  ننراد   بلکره 

ن ها   مراک     سا بوده ا م. شر ار تدراهرال در کا خیابا

بیررانهر « فررو د، هفررت ت رره، پیونرردتان مدررارک»فررو د اهررواج 

ف ا]یت خسسها ناپرز ر ف را]ی  کرارگری در ا ر  شررا ط بسریار 

 [27سخت میداشد." 

 

ا ررر   رررک  اق یرررت انکرررار ناپرررز ر اسرررت کررره کرررارگران هفرررت ت ررره 

قهرمانانه ج هیدند، قهرمانانه در ماا ره پلیس دد شرورش، آن هرم 

را سررر  " ههانالب ههارالبآ اد البادارابشهه را ی" شرر ارشررهر در مرکرر  

دادند، ج داتر   هندسسها طدباتا را ناران دادنرد، بردگران مر دی کره 

ا ررر  ، امرررا مساسرررفانه  ردنررردرآبررره ]ررررجه د خرررودج رررر پرررای را خیابررران 

 .ک رد دایر  ارتدراط پ اهندسرسهاهواج ت ها توانست با فو د  اعسرادال

ساعسها میسوان در رابطه با اهنیت   اهرداف اعس راز هفرت ت ره    را 

حسررا فررو د سررخ  گفررت، امررا مساسررفانه ا رر  اعس ررابال   اعسرادررال 

بخ روص  ر ا ع کلیردی ا رران  ،کارگری نسوانست بره د هرر  ر ا ع

 کرا اج     ا    ت نفت      ت خودر  ساجی گسسرش پیدا ک رد.

نیررر  هنررری   1397د  ررر  شکسرررت اعسرادرررال   اعس رررابال پرررایی  
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ت هرا  ت در گسسرش اعس از به د هر   ا ع   بخک ها برود. دماد 

نناد   با ا   اعسرادال   اعس ابال کارگری در ب  ا هندسسها 

مطرح شد. بررسا ا   نکرال در ا   مارد د ت هرا، نره ت هرا  جاها

اج اهنیت اعس از هفرت ت ره ننرا کاهرد بلکره پر ]سار را را قرادر مرا 

 ساجد تا در ندردهای آتا اج موق یت بهسری برخوردار شود.

ا   ا]فدای مدارجه طدباتا است، جمانا کره اعسرراض   اعس راز 

ارجه طدبراتا ر ج کارگری شر ع ما شود، بخ وص جمانا که مدر

به ر ج راد کا]سر میاود، با د نکرال قرول هرا را برجسرسه کررد، با رد 

 ظیفرره ر حیرره هررا را بررا  برررد، با ررد بررر هندسررسها تاکیررد کرررد، امررا 

انسرناسیونا]یسررسها دندا]رره  .انسرناسیونا]یسررسها ت هررا تدلیررن   تهیرریی نیسررت

 د، افرق بخک پیار  طدبه کرارگر هسرس ر ان طدبه کارگر نیسس د بلکه

ترسریم مرا ک  رد. در دفاع اج برنامه کنونیسسا   د رننای مدارجه را 

بر نکال د ا، ماد د ت ها، کاسسا هرا، اشرسداهال   خطاهرا   اج 

هنه مهنسر تله   داما که بورت اجی برا ک په  ما ک د، اشاره ما 

.   برر تجربره ترار خا پر ]سار را تاکیرد مرا ک  رد ک  د   هادار میده د

هررای بررورت اجی میسوانررد اشررکا  مسفررا ل بخررود بهیرررد، در دسیسرره 

مبط ا شک  سررکوز نیر هرای ام یسرا    را خطرر گرا ارال راسرت 

  بورت ا ا، در مبط ا د هر اج طر ق  ت سرما ه.

بشک  باعتصاب

را ب ررد اج  گرررا ک کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت آخررر   مبا]رره اش

شکست اعس از کارگران شرکت نیاکر هفت ت ره انسارار داده اسرت 

  ا   مبطع را نی  مورد بررسا قرار داده اسرت. گررا ک کنونیسرت 
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انسرناسیونا]یست ب  وان پیابرا   پر ]سار را،  هونره ا ر  شکسرت را 

مررورد بررسررا   تج  رره   تالیرر  قرررار داده اسررت.  ررک ر ج قدرر  اج 

ندرررد برره  رراد مانرردنا   بررا شررکوه  رابطرره بررا آن در ،اعس رراز شکسررت

 پر ]سار ای شرکت نیاکر هفت ت ه، رفبا   ی  نوشس د: 

 

مررررری  ر ج اعس ررررراز   تدررررراهرال  27"در ا   دسرررررامدر، 

کررارگران هفررت ت رره، د ]ررت  ررک هیوررت را برررای مررزاکره برره 

شوش میفرسسد، ا   هیوت مث  قد  تاش کررد ترا کرارگران را 

اج ادامرررره اعس رررراز   تدرررراهرال  بررررا  عررررده هررررای توخررررا]ا

اعسرادا م  رف ک  د. با ا    جود، کارگران هفت ت ره در 

برابر ننا  ردگان د ]رت کوتراه نیامدنرد    عرده هرای آنهرا را رد 

کردند   هن  ان بر خواسسه های خود که تا پیک اج آن بارهرا 

 [28اعام شده بود تأکید  رج دند." 

 

ر ج قد  اج شکست اعس راز رفبرا اظهرار میدارنرد کره کرارگران 

هن  ان بر خواسسه های خود پافااری مرا ک  رد. امرا ب رد اج شکسرت 

اعس از، پیابرا   پر ]سار ا اظهار میدارد کره هریچ اطاعرا نردارد 

کررره برررا عوامررر  د ]رررت   کارفرمرررا « ننا  ررردگان کرررارگران»اج ا  کررره 

ننیداند در آن ر ج  ه اتفراقا افسراده  ماقال کردند،  ه کسانا بودند،

گررررا ک  هونررره کرررارگران بررره سرررر کرررار خرررود باجگارررس د. ننیدانرررد   

 کنونیست انسرناسیونا]یست   ی  ما نو سد:
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  ره« کرارگران ننا  ردگان» ا ر  ا  کره درباره اطاعاتا هیچ"

مررا ننررا دانرریم  رره اتفرراقا در آن  ...نرردارد  جررود بودنررد کسررانا

   ررررا  هونرررره کررررارگران برررره کررررار خررررود ر ج اتفرررراق افسرررراده 

  [29" باجگاس د.

 

ننیدانرررد، اعس ررراز  گررررا ک کنونیسرررت انسرناسیونا]یسرررت رررون 

 کارگران نیاکر هفت ت ه  هونه به شکست کاانده شد، ]زا  هونها

را اج جبران  کرا  هفرت ت ره شکست اعس از با شکوه شرکت نیارکر

 :نب  میک داج کارگران 

 

هنان گونه که خدر دار رد اعس راز شرک ان، نیر هرای تارت "

فرمرران    سنررداران، خانرره کررارگری هررا ، پیررر ان شرروراهای 

اساما   نیر های بی ابی ا که ب  وان م داق  کا به ن ر    

 کا به مین ما جن د    ا اج اعس از شک ان      سنرداران 

دامره دفاع   حنا ت ما ک  رد در هنران حرا  نبرک حنا رت اج ا

ده رردگان اعس رراز را نیرر  برراجی مررا ک  ررد، هنهررا دسررت برره 

دسررت دادنررد   هنررراه بررا مرراموران   سرررکوبهران ندرراما   

اداری، کارفرمررا   مررد ر ت در اشررکا  مسررسبیم   غیررر مسررسبیم 

 [30شکسس  اعس از را بر کارگران تانی  کردند." 

 

اج هنران ر ج دسررسهیری اسرناعی  بخاررا ماج رهدرران اعس رراز 

  د هرررر ننا  ررردگان جسرررور کررره در حرررا  حادرررر در جنررردان اسرررت  

د رررار اجماندها اعس ررراز، علیررررغم تررردا م اعس ررراز اعس رررابا، سررر
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درر ا هررای جرردی شررده بررود. در   رری  جمی رره ایررا بررود کرره ننا  رردگان 

 ا]های رفبا اررررران در سررررریاه ساجشرررررکار   خیانسکرررررار، در حا]یکررررره

بررورت اجی ج ررر شررک جه بودنررد، برره د رردار عوامرر  د ]ررت   کارفرمررا 

کانرا  ارتدراطا   رفس د. قد  اج آن هنری  ساجشرکاران   خیانسکراران 

 کررا اج را بدسررت گرفسرره بودنررد. تدلی ررا کررارگران مکانررا  تلهرامررا  

هفسه ت ه عردم تکررار مجنرع عنروما   عردم  نکال د ا اعسرادال

عر     ن رب » ت هرای را ری ج ردک کرارگری اسسفاده اج  کا اج س

اگرر   ری  اتفراق مرا هر ]ادره کرارگران اراده ک  رد برود. « ننا  دگان

افسررراد ننا  ررردگان ساجشرررکار   خیانسکرررار خیلرررا ج د جا اررران را بررره 

با اسسفاده اج ا   س ت کرارگری برود کره  ننا  دگان راد کا  ما دادند.

ا  توانسررس د جررا ه    هررم در ر سرریه   هررم در آ]نرران کررارگران راد کرر

ننا  ردگان با رد مر  کس ک  رده کارگران ساجشرکار   خیانسکرار شروند. 

عل را با د ت نینال مدارجه جن ا باش د. هنه ت نینال   مزاکرال 

کندررود  .جررایا در سرر ت کررارگری نرردارد  مررزاکرال پاررت پرررده  باشررد

عرردم آمررادگا در مبابرر  سرررکوز رهدررران جسررور   جبرردر کررارگری، 

   ... پلیسا

علیرررغم شکسررت اعس رراز   اعسررراض کررارگران هفررت ت رره، ا رر  

سرا  اخیرر  40اعس از ارجشن دتر     آموجنده ترر   اعس راز در 

در خا رمیانررره برررود. دسرررسا ردهای هنررری  شکسرررت خیلرررا بیارررسر اج 

گرررررا ک کنونیسررررت بسرررریاری پیررررر جی هررررای د هررررر برررروده اسررررت. 

 ظیفره پا ره ای . انسرناسیونا]یست بره   ری  در ا هرایا ننرا پررداجد

انسرناسیونا]یسسها دفاع اج برنامه کنونیسسا ترا مارو طدبرال اجسنراعا 
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طدبرره کررارگر حرروادث اجسنرراعا    ررا حسررا اسررت نرره ا  کرره دندا]رره ر  

 باش د، حسا اگر به ان  ای بیاسر آنها در تاکلهای کارگری بی جامد.

با ت  اس   ال   بم  رتبحزبب       

تر   شک  تاک  کارگری هسس د   کر  شوراهای کارگری عا]ا 

شرروراهای  طدبرره را سرروای اج گرا اررال در نررا آن در بررر میهیرررد.

هررم برررای کررارگری نطفرره هررای ا ]یرره د کسرراتوری پر ]سار ررا هسررس د. 

تکامررر    گسرررسرش مدرررارجه طدبررراتا   هرررم بررررای پیرررر جی انبررراز 

  دررر رل تررار خا حرر ز کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت  کنونیسررسا،

گررا ک کنونیسرت انسرناسیونا]یسرت نیر  درر ری اسرت. ، للابی  ا]ن

 بدرسسا بر ا   در رل تاکید ما ک د:

 

"شوراها ت ها عر ه ای هسس د که در آن مدارجه بررای شریوه 

کرراما جد ررد انجررام کارهررا، در آنجررا شررک  میهیرررد. در ک ررار 

شوراها، طدبه کارگر که در مسیر انباز گرام برمیردارد، با رد 

  ح ز سیاسا انسرناسیونا]یسرت خرود را ا جراد ک رد  بی  ا]نل 

که تنام درآ های گزشرسه مدرارجه طدبرۀ کرارگر را در برنامره 

 [31کنونیسسا جای داده باشد." 

 

اگر  ه بدرسسا بر درر رل انسرناسیونا]یست گرا ک کنونیست 

، ح برا انسرناسیونا]یسرت   بری  ا]نللرا کره برد ن ح ز تاکید مرا ک رد

سررد   ننررا نها سررا برره سرربا   ماررد د ت خررود میرآن مدررارجه طدبرراتا 
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توانررد، افررق جهرران کنونیسررسا را داشررسه باشررد، امررا ابهامرراتا نیرر  دارد. 

 ابسدا بدی یم رفبا در ا   مورد  ه ما گو  د:

 

درد "پیاررهام   حرر ز، برره ع رروان ینررره نیرراج برره توسرر ه   پیارر

مدارجه است که در  ا ه  ر د میک  د. بره هنری  د]یر  اسرت 

خرود را ا جراد مرا ک رد. مرا « حر ز»که طدبه کارگر هنیاره 

توان ر ی خوش شانسا حساز باج کرد که در  ک مکانا   

  « برا انجرام  ظرا ا خرود»در  ک جمانا، هسسه ح ز آ  رده 

بررا خررود گزشررسها، برره  ک ار رره سرراجی   توسرر ه  ررک برنامرره 

اربرد، هنت ک د. اما اغلب ا قال ا   امکان  جود ندارد ... ک

امررا حسررا در ا رر   ررورل، آن هسررسه برره ع رروان ج رری    رری  

ح با به  ا ه میا د. ما حا  شراهد آن در ا رران هسرسیم، امرا 

ما شاهد آن در آرتانسی  در سا]های هفساد   هاساد نیر  برود م: 

ت ررراد   حررر ز برررد   خررراطر شرررک  میهیررررد کررره برررد ن ا جررراد

تررار خا، بررد ن  اررم انررداج ر شرر  در مررورد   ژگررا جهررانا 

طدبررره کرررارگر مانسرناسیونا]یسرررم، س سرا]یسرررم  ، برررد ن د ررردگاه 

ا ی  کنونیسسا، مدارجه طدباتا نها سا بره سربا   مارد د ت 

 [32خود میرسد." 

 

 ابهامال رفبا را به ترتیب بررسا ما ک یم:

 رل تاکی  ح ز کنونیست ا   کنونیسسها   انسرناسیونا]یسسها در

را نه اج شرا ط     ژگا مدارجه طدباتا در کاور بخ و ا   در 

مبطررع جمررانا خا ررا بلکرره اج شرررا ط جهررانا   دررر رل تررار خا 
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جمرانا کره مدرارجه طدبراتا نره در کارور بخ و را کسب ما ک  رد. 

 ه در سرما ه مسر پ     ه سرما ه پیرامونا بلکه در سطح جهانا 

ء  افرت کره جر انرال ک رونا د هرر پاسرخهو نیسرس د   به سطاا ارتبرا

حرر ز کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت   برری  ا]نللررا با ررد شررک  بهیرررد تررا 

هن ون  ک قطب ننای سیاسا، برا رهدرری سیاسرا پیرر جی انبراز 

 کنونیسسا را منک  ساجد.

یانیا رفبا  ک درک مکانیکا اج تاکی  ح ز ارایه میده د  قسرا 

حرا  شراهد آن در ا رران هسرسیم، امرا مرا شرراهد آن در مرا »مرا نو سر د 

مرا نره حرا  شراهد آن  «.آرتانسی  در سا]های هفساد   هاساد نیر  برود م

در ا ران هسسیم   نه شاهد آن در در آرتانسی  برود م. مدرارجه طدبراتا 

در ا ررران بسرریار تکامرر   افسرره تررر اج  1356 – 1358برری  سررا]های 

برود،  ررا آن موقرع شراهد آن ندرود م؟  9713مدارجه طدباتا در پایی  

  ا ا ر  دهره  1960مدارجه طدباتا در سرطح جهرانا در ا اخرر دهره 

در سطاا با تر قرار داشرت،  ررا تارکی  حر ز کنونیسرت  1970

 در دسسور ر ج قرار نهرفت؟

مدررارجه طدبرراتا در سررطح جهررانا در  درر یت دفرراعا قرررار  یا]ثررا

  در سررا]های اخیررر مررا شرراهد عبررب نارری ا هررر  رره بیاررسر طدبرره  دارد

، ]رزا  رمکارگر جهانا اج هو رت طدبراتا خرود در سرطح جهرانا بروده ا

تاررررررررکی  حرررررررر ز کنونیسررررررررت انسرناسیونا]یسررررررررت  ظیفرررررررره ر ج 

انسرناسیونا]یسرررسها نیسرررت، امرررا تررراش در ا ررر  راسرررسا   آمررراده سررراجی 

،  ظیفرره ر ج   توور ررک، سیاسررا    تاررکیاتا برررای ا رر  امررر مهررم

حیرراتا انسرناسیونا]یسررسها اسررت   با ررد در ا رر  راسررسا خسررسها ناپررز ر 

ب رررد اج ک فرانسرررهای انسرناسیونا]یسرررسا در ا اخرررر دهررره تررراش ک  رررد. 
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گرررا ک کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت  رره  1980  ا ا رر  دهرره  1970

مدسکرر کردام هنکار هرا    را حسرا  ؟قدما در ا   رابطه برداشسه اسرت

جرردی در در ن ف ررای سیاسررا پر ]سررری برروده اسررت؟ آ ررا  مداحثررال

هنکار هررررا، مداحثررررال   حسررررا جررررد]های توور ررررک   ک فرانسررررهای 

 انسرناسیونا]یسسا گامهای ا ]یه در ا   راسسا نیسس د؟

راب ررا رفبررا بدرسررسا برررر سانسرا]یسررم تاکیررد مرررا ک  ررد کرره حررر ز 

باشررد. امررا کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت   برری  ا]نللررا با ررد سانسرا]یسررت 

سررروا  اساسرررا ا ررر  اسرررت  ررررا گررررا ک کنونیسرررت انسرناسیونا]یسرررت 

 خودش سانسرا]یست نیست   شک  فدراتیو را دارد؟

گرررررا ک  تررررا ارج ررررابا برررره شرررررا ط ماررررخگ ا ررررران برمیهرررررد م

را اج شرررا ط ماررخگ ا ررران   هن  رری   کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت

 ده ک یم:افبا که برای ا   شرا ط ماخگ ترسیم میک د، مااه

 

"کارگران ا رانا منک  است موق یت   توان آنرا داشرس د کره 

در  ک  ا   رد شرهر، هسرسه هرای ح برا را تارکی  ده رد، امرا 

آنها نیاجم د هناه ها فوری بی  انبابیون در سرتاسر کارور 

هسس د کره بسوان رد حامر   رک پیرام  ادرح   قابر  درک باشر د. 

م ر  ی بنانرد بره سرخسا  عا ه بر ا  ، مدارجه اگرر در ا رران

ما تواند موفرق شرود. کرارگران ا رانرا، نره در آ  رده بلکره در 

حا  حادر، نیاجم د ساجماندها سیاسرا کراربرد بررای ا جراد 

آگررراها   راه نرررای مدرررارجه انرررد،  یررر ی کررره هنررره مرررا بررردان 

 [33نیاجم د م." 
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ا   کرررارگران ا رانرررا در هررریچ شرررهری تررروان   موق یرررت آن را 

هسررسه هررای ح بررا را تاررکی  ده ررد، نوشررس    رری   یرر ی کرره داشررس د ن

 غیر مسوو نه است.

یانیا ا    ک  اق یت است که جام ه ا رانرا باردل سیاسرا اسرت 

   کررا اج سیاسررا تررر   کاررورها در دنیررا اسررت. امررا هنرری  ف ررای 

سیاسررا بارردل تاررت ترراییر گرا اررال راسررت    ررت سرررما ه اسررت. 

ت کاراندن مدرارجه طدبراتا هنی  گرا اال نبرک ب رگرا در بره شکسر

هنرری  گرا اررال خطرررال  ا فررا کردنررد. 1356 – 1358برری  سررا]های 

هنراه ها فروری نوشرس  "ب رگا برای تکام  مدارجه طدبراتا اسرت. 

" ت هرررا بیرررانهر بیهرررانها گررررا ک بررری  انبابیرررون در سرتاسرررر کارررور

 کنونیست انسرناسیونا]یست با ف ای سیاسا ا ران است.

گرا ک کنونیست انسرناسیونا]یسرت  ره کنکرا، حنرا سا    را  یا]ثا

گرا ارال انبابرا در ف رای  را  گرا کتاشا کرده برای شکلهیری 

 سیاسا ا رانا کرده است؟

ما بارها تاکید کرد م در ف ای سیاسا ا رانا جمرانا کره مدرارجه 

در حا]ررررت دفرررراعا اسررررت    ررررا در مررررواق ا کرررره مررررا شرررراهد طدبرررراتا 

گرا ارال راسرت سررما ه خطرر اعسرادال اجسناعا مردما هسسیم، 

 رررک تهد رررد جررردی اسرررت، بخ ررروص کررره ا ررر  گرا ارررال اج طررررف 

گرا اررال  گانهسررسرهای غربررا   عربررا بارردل حنا ررت مررا شرروند.

برخرروردار هسررس د  راسررت سرررما ه نرره ت هررا اج حنا ررت میلیررون د ری

امرا سیاسا   حسرا اطاعراتا نیر  برخروردار هسرس د. اج حنا ت  بلکه

خطررر گرا اررال  ،بررا تاررد د مدررارجه طدبرراتا   پیاررر ی طدبرره کررارگر

 ررت سرررما ه بیاررسر اج گرا اررال راسررت سرررما ه خواهررد بررود. در آن 
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ج اح کام راد کا  آن  ک مانع جدی  صمبطع  ت سرما ه، بخ و

اج  ررک سررو افاررای  ،]ررزا برررای تکامرر  مدررارجه طدبرراتا خواهررد بررود.

ماهیت بورت ایا   دد انبابا  ت سرما ه   اج سوی د هر کنرک 

کره گراما اسرت در  به شکلهیری مااف    گرا اال انسرناسیونا]یسسا

نللررا شررکلهیری حرر ز کنونیسررت انسرناسیونا]یسررت   برری  ا] راسررسای

  آ  ده اج اهنیت بخ و ا برخوردار است.

پر ]سار را اگر اتااد ه های کارگری ا ]ری  سر هرهایا هسرس د کره 

در شرا ط انبابرا مجدرور بره تسرخیر آنهرا اسرت، ج راح  رت سررما ه 

نی  س هرهایا هسس د که انسرناسیونا]یسسها ت ها پرس اج برا ایرر کرردن 

سیونا]یسرت   بری  ا]نللررا آنهرا قرادر بره تارکی  حرر ز کنونیسرت انسرنا

خواه د شد. ]زا مدارجه برا  رت سررما ه بخرک مهنرا اج  ظیفره بررای 

 آماده ساجی ح ز آ  ده است.

ب  ررروان  کرررا اج جر انرررال گررررا ک کنونیسرررت انسرناسیونا]یسرررت 

برررا تجربررره غ رررا کررره در دفررراع اج موادرررع ا رررلا کنونیسرررت  رررت   

سیاسرا  پر ]سری کسب کرده اسرت، هرم مسروو]یت ب رگرا در ف رای

پر ]سررری دارد   هررم اج پسانسرری  خرروبا برررای دخررا]سهری در مدررارجه 

آ رررا گررررا ک کنونیسرررت انسرناسیونا]یسرررت طدبررراتا برخررروردار اسرررت. 

 ظرررا ا انسرناسیونا]یسرررسا را ب  ررروان پیاررربرا   ا فرررا خواهرررد کررررد؟ 

 نهاهها   امیدها به ا   سو د خسه شده است.

 م جهانگیری

 1398اردیبهشت  7
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ب ادداشتها:

ببررار  گرا ک کنونیست انسرناسیونا]یست[اطاعال  جم برای تناآ با 1 

 ج ر است:

  :سا تwww.leftcom.org 

  : ا نیinfo@leftcom.org 

سرررما ه داری   موادررع اعسرادررال خیابررانا در بربر ررت »برره مبا]رره  [2 

 اج  دای انسرناسیونا]یسسا مراج ه شود.« انسرناسیونا]یسسا

درسررهایا اج اعس ررابال   مدررارجال کررارگری    ظررا ا »برره جرر  ه  [3 

 اج  دای انسرناسیونا]یسسا مراج ه شود.« انسرناسیونا]یسسا

 باران   خی ش مدارجه جو ا کارگری در ا ران[ 4 

 دارد-ادامه-کارگران-اعسرادال- -اعس از [5 

 ا رانح ز طدباتا در پرتو مدارجال کارگری در  [5 

 اعس ابال کارگری در ا ران: ا   بار فرق میک د [7 

 6م دع  [8 

 4م دع  [9 

 4م دع  [10 

 4م دع  [11 

 4م دع  [12 

 5م دع  [13 

 14]http://www.bbc.com/persian/world/2011/09/110913_u04_america_poverty  

 5م دع [ 15 

http://www.leftcom.org/
mailto:info@leftcom.org
http://www.leftcom.org/fa/articles/2018-11-19/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.leftcom.org/fa/articles/2018-12-01/اعتصاب-و-اعتراضات-کارگران-ادامه-دارد
http://www.leftcom.org/fa/articles/2018-12-07/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.leftcom.org/fa/articles/2018-12-30/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.bbc.com/persian/world/2011/09/110913_u04_america_poverty
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ترررر ک هررررا   توافبررررال ام ر ا]یسررررسا مودررررع   افرررر ق »[ برررره جرررر  ه 16 

 اج  دای انسرناسیونا]یسسا مراج ه شود.« انسرناسیونا]یسسا

 تاد د ت ک های ام ر ا]یسسا ت ها طدبره کرارگر قرادر اسرت» [ به مبا]ه 17 

 اج  دای انسرناسیونا]یسسا مراج ه شود.« آ  ده ای ارایه دهد

تلو   ون با با سا مسرس دی تارت ع روان  4شدکه  1397در اسف د [ 18 

در   د بخک پخک کرد کره بره تف ری  بره تنراما ا  هرا مرا « فرمانده سا ه»

 پرداجد.

 19]48036772-http://www.bbcpersian.com/persian/iran  

 20 ]48458297-ir/iran/a-https://www.dw.com/fa 

 5م دع  [21 

 4م دع [ 22 

 7م دع [ 23 

 7م دع  [24 

 ت هی شورای کارگری هفتی اخس ا ا گام با اسناعی  بخاا، ننا  دهم احده[ 25 

 6م دع [ 26 

 5م دع [ 27 

 7م دع [ 28 

 7م دع  [29 

 7م دع  [30 

 4م دع  [31 

 6م دع [ 32 

 6م دع [ 33 

http://www.bbcpersian.com/persian/iran-48036772
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48458297
https://telegra.ph/انتخابات-آزاد-و-مستقل-10-07
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بم امع:خط وباصلیب

. ج ب جهانا ا   ناان داد که سرما ه داری ب  وان  ک ندام اجسناعا 1

م  جررود آ]سرنرراتیو برررای ا رر  سیسررس د  ارد د ره اناطرراط شررده اسررت. ت هررا 

                           انباز کنونیسسا  ا نابودی بار ت. ا : دارد

، طدبرره کررارگر ت هررا طدبرره انبابررا اسررت   ت هررا ا رر  طدبرره .  در ع ررر مررا2

 ررت راجسنرراعا اسررت کرره میسوانررد انبرراز کنونیسررسا را انجررام دهررد   برره برب

                                                        سرما ه داری پا ان دهد.

                                                          

ران اناطاط خود شد ، اتااد ره هرای . ب د اج آنکه سرما ه داری  ارد د 3

کرارگری در سراسررر جهران تدررد   بره ارگانهررای ندرام سرررما ه داری شرردند. 

م ارررف کررردن مدررارجه   ظیفرره ا ررلا اتااد رره هررا ک سررر  طدبرره کررارگر  

                                                                                               ران است.طدباتا کارگ

. در ع ر اناطاط   گ د دگا سرما ه، شرکت در ننا ارال انسخابراتا   4

سرریرک پار]نرران ت هررا در جهررت تبو ررت توهنررال دمکراسررا اسررت. سرررما ه 

توری د  ر ی هنران سرکه هسرس د ، داری دمکراسا   سرما ه داری د کسا

                                                                                      بربر ت سرما ه داری.

                                                                                              

بررا، بررر علیرره طدبرره کررارگر   مدررارجه . تنرراما ج داررهای ملررا دررد انبا5

طدبررراتا هسرررس د. ج رررب آجاد ررردخک ملرررا  رررک نیرررر ی پیررراده در اخسافرررال 

                                                                  ام ر ا]یسسا است.

                                                                         

، مخ و ررأ ، شکسرت مرروج انبراز جهررانات انبراز اکسدررر. علرت شکسرر6

شکست انباز آ]نان که م سها بره انر  ای انبراز اکسدرر   سر س م جرر بره 

                                                             اناطاط آن شد.
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ارتجرررراعا هسررررس د، اسسا]ی یسررررسها، مایوییسررررسها،  . تنرررراما احرررر از  ررررت7

غیررره دسررسهاه سیاسررا سرررما ه را  تر تسکیسررسها   آنارشیسررسهای رسررنا  

                                                         ننا  دگا ما ک  د.

                                                         

ح "سوسیا]یسرررت"  رررا "کنونیسرررت" کررره در . کلیررره د ]سهرررای بررره ا رررطا8

، کوبا   غیره بر سر کار آمدنرد تجلرا شرک  ،  ی ، ار پای شرقاشور ی

                                                                                                                            ، سرما ه داری د ]سا.  ژه اج بربر ت سرما ه داری بوده   هسس د

. سرراجمان انبابررا پیارربرا   پر ]سار ررا را تاررکی  میدهررد    ررک فرراکسور 9

ف ررا  در تکامرر    ت نرریم آگرراها طدبرراتا اسررت. سرراجمانهای انبابررا ت هررا 

میسوان د شک  اقلیت انبابا به خود بهیرند کره  ظیفره شران نره سراجماندها 

 –، بلکره رهدرری سیاسرا رگرطدبه کرارگر  را کسرب قردرل بجرای طدبره کرا

، بطور که شفافیت سیاسا سراجمان انبابرا    ک قطب ننای سیاسا است

                                                                                              برای انباز کنونیسسا هسس د.  نفوق آن در طدبه کارگر اج ع ا ر ا لا

بوعلحبس اسی:

 

، ما رررو]ا اج ، ندررررال   ف ا]یرررت گرا ارررال سیاسرررا پر ]سرررریموادرررع

تجربیررال گزشررسه طدبرره کررارگر   درسررهایا کرره سرراجمانهای سیاسررا طدبرره 

کارگر درطو  تار ن ا   طدبه کسب کرده اند. ]زا  دای انسرناسیونا]یسسا 

، ج رراح  ررت ، انسرناسرریونا  ا  ر ارره هررای خررود را در اتااد رره کنونیسررسها

، مخ و را  ج راح  رت انسرناسریونا  ، انسرناسیونا  سروماسیونا  د مانسرن

سررروم   فراکسررریونهایا کررره در مبابررر  اناطررراط انسرناسررریونا  سررروم  ظیفررره 

، سرررسرف دفررراع اج موادرررع پر ]سرررری   کنونیسرررسا را برررر عهرررده گرفس رررد

رهه   ابف ا  هه  نبچههپب      هه با تال ههابآ]نررانا    –فراکسرریونهای هل رردی 

 س    ت کنونیست دفاع ما ک د.میداند   اج 

 


