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  جنبش کارگری ايران
   جامعهبدون اتحاد با اقشار ميانی
   به جائی نمی رسد

  
با اين همه انحصارطلبی دولت که به ويژه در راديو تلويزيون به چشم می خورد ـ مثال : س 

سته به شوروی نيروهای حتی يک کلمه از دکتر ارانی و خسرو گلسرخی نمی گويد ـ و پيو
  را ادامه می دهيد؟  " اتحاد ومبارزه"مترقی دشنام می دهد، آيا شما هنوز هم سياست 

مسئله به اين شکل نيست که ما سياست خود را نسبت به يک نيروی اجتماعی که : ج  
 نقش مهمی در تمام سياست ايران بازی می کند، بر پايه اقدامات راديو تلويزيون ايران که می
دانيم در دست چه عناصری است، و چه طيف رنگينی از عناصر گوناگون در آن موثرند و 

که معتقديم که منفی ترين  ما با وجود اين. اين درست نيست. عمل می کنند، استوار کنيم
سازمان در ايران از لحاظ دوری نسبت به انقالب، و از لحاظ نادرستی مواضع و بی عدالتی 

رقی همين دستگاه راديو تلويزيون است، سياست خود را تابع اين گوشه نسبت به نيروهای مت
سياست اتحاد و مبارزه ما با قشرهای بينابينی که در . از دستگاه بزرگ اداری نمی کنيم

و اين سياست  مرحله کنونی قدرت دولتی را در دست دارند، يک سياست استراتژيک است
البته ممکن است در يک دوره، جهت ارتجاعی اقشار بينابينی بر جهت . هميشگی ما است
برعکس، . در اين صورت، سياست مبارزه ما با آن شديدتر خواهد بود. مترقی آن غلبه کند

در دوره ای که جهت مثبت و مترقی سياست و عمل اقشار بينابينی بر جهت ارتجاعی آن 
اتحاد و مبارزه، سياست طوالنی . شد، سياست اتحاد ما نيرومندتر خواهد شدتفوق داشته با

طبقه کارگر با قشرهای بينابينی جامعه و زحمتکشان غير پرولتری است که متحدين بالقوه آن 
طبقه کارگر در هيچ کشوری، به ويژه در کشورهائی نظير کشور ما، به . در انقالب هستند

، طبقه کارگر اقليت کوچکی را "جهان سوم"زيرا در کشورهای . دتنهائی نمی تواند انقالب کن
ا نيروهای زحمتکش تشکيل می دهد و بدون اتحاد با ساير زحمتکشان غير پرولتری يعنی ب

ه دهقانان قسمت عمده آن هستند، و از لحاظ کمی، مهم ترين و عمده ترين کخرده بورژوازی 
پس سياست اتحاد . ند انقالب را به انجام رساندنيروهای احتماعی به شمار می روند، نمی توا

. ل فرعی تاثير می گيرد، به اين عوامل بستگی ندارديو مبارزه در حالی که از اين مسا
سياست اتحاد و مبارزه طبقه کارگر ملهم از واقعيات عينی يک جامعه و يک سياست طوالنی 

 .   الباست با خرده بورژوازی و ديگر متحدان عينی تا پيروزی انق


