
  یاجتماع یابی نضرورت سازما

 و یو کارگریآلترنات رامونیپ

 !رانیدر ا آن یازهاین
 یاقتصاد یاست هایه سیبر عل یگسترش مبارزات کارگرران یاز دهه هشتاد در ا

 ن روند دریا. ه استرا به همراه داشت یرکارگ یابیتشکل با خود  یستیبرالینئول

ا یکه کم  دیچپ انجام گرایشی از یریران بمروربه شکل گین حال در داخل ایع

ف کرده یتعر یمبارزه طبقات از یش خود را با منافع طبقه کارگر و در سطحیب

ط یدرخارج از کشور اگر چه سازمانها و احزاب چپ که در خارج از مح .است

و اتحاد عمل داشته اند  یهمکار یبرا ییت داشته اند و تالش هایفعالخود اجتماعی 

و در سطح  یبه کند ،یبه مبارزه طبقات یپاسخ عمل یعنی، درآنها ن روندیا یول

افتن راه یو یعدم انطباق با مبارزه طبقاتدر یناتوان .ته استصورت گرف یمحدود

زش یبا خود انشعابات و ربوده است که  یلین دالیاز مهمتر یکیحل متناسب با آن 

نشان داده  ،روج خیزشهای اعتراضی در ایرانع. تداشته اس یرا در پ یادیز یها

، برنامه یسازمانها و احزاب چپ برمبنا اتحاد عمل و یهمکارروند  است که 

 . فراتر نرفته استحاشیه ای از نیروی و  بوده ناپایدار  ،ده هاینظرات و ا

 دیتشد ه ویسرما یاز شدت استثمارو سودآور یناش ینیط عیبا توجه به شرا

 یطبقات یکارگران و سازمانده یتوده ا یابیدر جهان، تشکل  یطبقات یتضادها

فت چپ یر شییتغ .شده است یش ضروریاز ب شیطبقه کارگرب یاسیعروج س یبرا

ر بر یتاث یآن برا یابیوانسجام و تشکل  یجنگ سرد به دوران جار ازدوران

 حائز اهمیت یمعضالت جار غلبه بر یابر یعمل یو پاسخ ها یمبارزه طبقات

 یابیاز تشکل  یران که در سطحیکارگران در ا یط مبارزاتیبا توجه به شرا .است

 یتوده ها یط فاجعه بار زندگیان شرایکه ب یاجتماع یزش هایج خقرار دارد وعرو



ل شده یعاجل تبد یبه امر ،یاجتماع یاز به سازماندهین ،ران استیده در ایستمد

افراد و سازمانها و احزاب در  یعددن چپ نه اتحاد یاداریپااساس اتحاد  .است

 و یوکارگریآلترنات رامونیپ یازماندهبرس یمبتنست یبا یبلکه م بزرگتر یکریپ

ن آن یا .ران باشدیطبقه کارگردر ا یاسیاعمال قدرت س یبرا ن ملزومات آنیتام

 یل جاریپتانس تواند یم یاسیده ها ونظرات سیااست که فارغ از تنوع  یمتد

  .ل کندیتبد یبالفعل و اجتماع ییرویبالقوه به ن ییرویرا از نکارگری درچپ 

رشد و گسترش  یبرا ینیع یه هایکه پاران نشان داد یدر ا یجار یزش اعتراضیخ

 ،یاسیس یسازماندهتشکل یابی و  باطبقه کارگر  و موجود است یمبارزات اجتماع

 یمنیزکارگری چپ . می باشدبه نفع کل جامعه  طیشرا رییتغای برو یآلترنات تنها

ه یپا بهکنار طبقه کارگردر ، و به مثابه یک نیروی اجتماعی ست متشکل شودیبا

رداخل و و د ری رساندیا یو سازمانده یابیاز جمله تشکل  یو کارگریآلترنات یها

گر و کل منافع طبقه کار ،یه داریمختلف سرما یران در مقابل بخش هایخارج از ا

 .نده را منعکس کجامع
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