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مطالبی از سندیکای نقاشان استان الربز

مطالبی از اتحادیه آزاد کارگران مربوط به الیحه اصالح قانون کار

استعفاء محمود صالحی

بخشی از وظایف کمونیستی

مضمون فعالیت ما چیست؟

مخترصی در باره وظایف کمونیست ها

تشکلهای مبارزاتی طبقه کارگر

مسیر رشد پرپیچ وخم تاریخ طبقات در ایران

مبارزات جاری را به امر انقالب باید پیوند داد

در رابطه با نتایج نشست چهارم نیروهای چپ و کمونیست

از کمونیست ها متنفرم
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پیش بسوى ایجاد و گسترش تشکل هاى مستقل کارگرى 
پیش بسوى ایجاد فدراسیون سراسرى کارگرى 

پیش بسوى ایجاد هسته هاى کمونیستى در محل کار و زندگى 
پیش بسوى ایجاد حزب انقالبى طبقه کارگر 

وظایف انقالبى امروز کارگران ، دانشجویان ، معلمان ، 

زنان و جوانان انقالبى  عبارتند از فعالیت براى برنامه 

ریزى و پیش برد  :

تعیین حداقل دستمزد را بعنوان مطالبه مشترك 
همه کارگران و مزدبگیران طرح کنیم.

دستمزد مى تواند به پرچمى براى اتحاد و همبستگى 
طبقاتى تبدیل شود. 

ــتقل  ــن مس ــا و فعالی ــکل ھ ــی تش ــھ ھمگرای ــتراکات ب ــر اش ــھ ب ــا تکی ــم ب ــن پرچ ــر ای در زی

کارگــری کمــک کــرده بــھ ســوی ســازماندھی کارگــران در بعــد طبقاتــی گام بــر داریــم. طــرح 

و دســت یابــی بــھ مطالبــات پایــھ ای و انقالبــی طبقــھ کارگــر از مطالبــان  دســت بــھ نقــد و 

قابــل لمــس  امــروزی  کارگــران ماننــد دســتمزد و ...  شــروع و امــکان پذیــر خواھــد شــد.

در همین راستا ساختن تشکل هاى توده اى و سیاسى طبقه 
کارگر وظیفه دیگرى براى نیرو هاى انقالبى است. 
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زمان: ساعت ده صبح روز یکشنبھ چھاردھم آذر
مکان: شھرداری تھران

ھمکاران زحمتکش
 طــی دو ســال گذشــتھ مراجعــات دســتھ جمعــی راننــدگان و کارگــران کــھ تســھیالت بالعــوض مســکن بــھ آنھــا پرداخــت 
نشــده اســت بــھ شــھرداری تھــران ھــر چنــد منجــر بــھ مصوبــھ شــورای مســکن مبنــی بــر برخــوداری ایــن کارگــران از 
تســھیالت بالعــوض مســکن شــده اســت. امــا بــھ ھنــگام اجــرا مصوبــھ مذکــور، تحــت تاثیــر افشــای واگــذاری امــالک 
نجومــی بــھ برخــی از مدیــران شــھرداری و نماینــدگان شــورای شــھر تھــران، اجــرا مصوبــھ مذکــور نیــز متوقــف شــد.

ــا اجبــار مدیریــت شــرکت واحــد بــرای بھــره منــدی از   راننــدگان و کارگــران عضــو پــروژه ســپیدار دو و ســھ کــھ ب
تســھیالت بالعــوض مســکن عضــو تعاونــی مســکن اداره مرکــزی شــرکت واحــد شــده انــد؛ بــا وجــود اینکــھ ســھ ســال 
از موعــد تحویــل واحــد مســکونی شــان گذشــتھ اســت و پیشــرفت ســاخت پــروژه کمتــر از پنجــاه درصــد مــی باشــد. و 
حــدود یــک مــاه اســت کــھ دعــوی حقوقــی ســھ ســالھ تعاونــی مســکن بــا پیمانــکار پــروژه بــا رای دادگاه بــھ ســود تعاونــی 
مســکن خاتمــھ یافتــھ اســت. مدیریــت و تعاونــی مســکن بــھ وعــده ھایــی کــھ بــھ اعضــا داده بودنــد کــھ بــا اتمــام دعــوی 

حقوقــی بــا پیمانــکار ادامــھ ســاخت پــروژه را بــھ ســرعت آغــاز خواھنــد کــرد؛ عمــل نمــی کننــد.
ــدی از تســھیالت  ــرای بھــره من ــار مدیریــت شــرکت واحــد ب ــا اجب ــروژه ســھیل کــھ ب ــدگان و کارگــران عضــو پ  رانن
بالعــوض مســکن عضــو تعاونــی مســکن اداره مرکــزی شــرکت واحــد شــده انــد. واحــد ھــای مســکونی خــود را بــا تاخیــر 
چنــد ســالھ و در حالــی کــھ شــرایط حداقلــی زندگــی در ایــن واحدھــا فراھــم نبــود تحویــل گرفتنــد. و عــالوه بــر اینھــا 
تعاونــی مســکن مبالغــی اضافــھ بــر قــرارداد بابــت پارکینــگ از آنھــا دریافــت کــرده اســت ھمچنیــن بــا تبدیــل وام ھــای 
۲۰ میلیــون تومانــی آنــان بــھ ۳۰ میلیــون تومــان قصــد دارد مبالغــی اضافــھ برقــرارداد اولیــھ در قالــب اقســاط بانکــی 
از ایــن زحمتکشــان دریافــت کنــد. و در ضمــن از مصالــح نامرغــوب نیــز بــرای ســاخت پــروژه اســتفاده شــده اســت.

در حــق راننــدگان و کارگرانــی کــھ در غالــب مســکن مھــر ســازمان داده شــده انــد ھمچنیــن کارگــران و رانندگانــی کــھ 
عضــو تعاونــی مناطــق و ســامانھ ھــای شــرکت واحــد ھســتند بــی عدالتــی شــده اســت و فقــط ۳ میلیــون تومــان بعنــوان 

تســھیالت بالعــوض مســکن پرداخــت شــده اســت.

فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد

 اتوبوسرانی تھران و حومھ برای تجمع
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ــده اســت و  ــع نش ــوز مرتف ــد ھن ــرکت واح ــکن ش ــی مس ــقایق تعاون ــروژ ش ــران عضــو پ ــدگان و کارگ ــکالت رانن مش
ــود دارد. ــی وج ــی ھای نارضایت

 خصوصــی ســازی ھــای بــی رویــھ و غیــر قانونــی خطــوط شــرکت واحــد اتوبوســرانی تھــران و حومــھ بیــش از پیــش 
گســترش یافتــھ و امنیــت شــغلی راننــدگان و کارگــران، بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور راننــدگان و کارگــران، 
ــران شــریف و  ــدگان و کارگ ــھ رانن ــتاوردھا ک ــایر دس ــدی و س ــر نق ــدی و غی ــای نق ــاداش ھ ــد پ ــی ھمانن ــای جانب مزای
زحمتکــش شــرکت واحــد در طــی ســالیان بــا اعتراضــات و عدالــت خواھــی ھــا کــھ بواســطھ اخــراج چندیــن ســالھ جمعــی 

از کارگــران و زنــدان برخــی دیگــر ھمــکاران حــق طلــب ســندیکایی بدســت آمــده بــا مخاطــرات جــدی مواجــھ اســت.
 بنــا بــر توضیحــات ارایــھ شــده راننــدگان و کارگــران شــرکت واحــد بــرای رفــع بــی عدالتــی ھــای مدیریــت در مــورد 
مســکن کارگــران، ســاعت ده صبــح روز یکشــنبھ چھاردھــم آذر بــا لبــاس فــرم و چنانچــھ تمایــل داشــتھ باشــند ھمــراه بــا 

خانــواده ھــای شــان ھمــھ بــا ھــم و دســتھ جمعــی بــھ شــھرداری تھــران مراجعــھ خواھنــد کــرد.
ــل  ــواده مقاب ــا خان ــراه ب ــل ھم ــرم و در صــورت تمای ــاس ف ــا لب ــم آذر ب ــنبھ چھاردھ ــح روز یکش ــدار ده صب ــده دی  وع

ــران ــھرداری تھ ــاختمان ش س
ھمــکاران بــھ ســندیکای خــود بپیوندیــد و بــا پرداخــت حــق عضویــت ھمــکاران خــود را در ســندیکا یــاری و ھمراھــی 
ــا  ــرای م ــک در @Pvsyndica ب ــا کلی ــود را ب ــنھادات و مشــکالت در محــل کار خ ــر، پیش ــار، تصاوی ــد و اخب کنی

ارســال کنیــد.
https://telegram.me/vahedsyndica
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 الیحــھ اصالحــی قانــون کار بــا ھــدف پایمــال کــردن حقــوق  کارگــران تدویــن شــده اســت . در برابــر تصویــب ایــن 
الیحــھ ایســتادگی خواھیــم کــرد درحالــی الیحــھ اصــالح قانــون کار بــھ مجلــس رفتــھ اســت کــھ طــی  ســال ھــای گذشــتھ  
ــا و بطــور عمــدی  اجــرا نشــده  ــد عمدت ــد مــی کن بخــش ھایــی از ایــن قانــون کــھ حمایــت از حقــوق کارگــران را تاکی
ــھ  ــا ایــن بخــش ھــای قانــون ضمانــت اجرایــی خــود را از دســت داده اســت. حــال دولــت بــرای پیوســتن ب اســت. گوی
ســازمان تجــارت جھانــی و دریافــت وام ھــای کالن از صنــدوق بیــن الملــی پــول جھــت رونــق اقتصــاد بیمــار، بطــور 
یــک جانبــھ و بــدون حضــور نماینــدگان واقعــی ومســتقل کارگــران بــا تغییراتــی در قانــون کار مــی خواھــد بــا بــی دفــاع 
کــردن و ارزان ســازی نیــروی کار ســبب جــذب ســرمایھ ھــای خارجــی و بــھ زعــم خــود ایجــاد رونــق در فضــای کســب 
و کار شــود. ارائــھ دھنــدگان الیحــھ بــھ جــای  اشــتغالزایی بــرای لشــکر بیــکاران و اجــرای صحیــح قانــون کار، مصمــم 
ــا تغییــر یــک جانبــھ در مــوادی از  قانــون کار زمینــھ ســود آوری و ســود جویــی بیشــتر بــرای کارفرمایــان  ھســتند ب
را فراھــم آورنــد. اصــرار بــر تغییراتــی در مــواد ،۱۰،۱۳،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱ و… ایــن قانــون بــھ معنــی  حــذف تمامــی 
دســتاوردھای کارگــران در بیــش از نیــم قــرن گذشــتھ و ھجومــی ھمــھ جانبــھ بــھ ایــن دســتاوردھا اســت. ایــن اولیــن بــار 
نیســت الیحــھ ای ایــن چنیــن ضــد کارگــری کــھ از ھمــھ جوانــب دســت آوردھــای حداقلــی کارگــران را نشــانھ رفتــھ اســت 
بــھ مجلــس مــی رود، تــا پایمــال کــردن حقــوق کارگــران قانونــی تــر بشــود. گویــا  مھمتریــن اقــدام ھــر دولتــی کــھ بــر 
ســرکار مــی آیــد، دســت بــردن  بــھ منافــع کارگــران بــھ بھانــھ جــذب ســرمایھ گــذاری خارجــی اســت.  بھترنیســت دولــت 
بجــای دســت بــردن بــھ حقــوق کارگــران کــھ طــی ســالھا مبــارزه و تــالش در شــرایط ســخت بدســت آمــده  بــھ مســئلھ 
فســاد و بیــکاری و تــورم افســار گســیختھ کــھ کمــر کارگــران و فرودســتان جامعــھ را خــم کــرده اســت، بپــردازد. چــرا بــھ 
جــای دســت درازی بــھ قانــون کار کــھ بخشــی از حقــوق حداقلــی کارگــران را تامیــن مــی کنــد بــھ فســادھای گســترده ای 
کــھ کل جامعــھ را در برگرفتــھ و ھــرروز صــدای رســوایی رانــت ھــا و اختــالس ھــای میلیــاردی وناکارآمــدی مدیــران 
دولتــی وحکومتــی، گــوش مــردم را کــر کــرده پرداختــھ نمــی شــود.چرا از اصــالح فصــل ششــم ایــن قانــون کــھ اصــل 
ــا بــھ رســمیت  ــا از تغییــر و اصــالح مــاده ھفــت ایــن قانــون  کــھ ب آزادی تشــکل ھــای صنفــی را نقــض مــی کنــد و ی
شــناختن قراردادھــای موقــت کار ، امنیــت شــغلی کارگــران را نابــود کــرده اســت ســخنی در میــان نیســت؟ چــرا حــق 
دفــاع و اعتــراض و اعتصــاب بــرای کارگــران در ایــن الیحــھ جایــی نــدارد؟ ایــن الیحــھ در حالــی بــھ مجلــس تســلیم شــده 
اســت کــھ در چنــد ســال گذشــتھ بیشــترین ســرکوب علیــھ اعضــای ســندیکا شــرکت واحــد و دیگــر تشــکل ھــای مســتقل  و 
فعالیــن کارگــری در کشــور انجــام شــده اســت؛ شــدت برخوردھــای امنیتــی و پلیســی بــا فعالیــن عرصــھ  کارگــری بســیار 
کــم نظیــر بــوده و بطــور مکــرر احــکام زنــدان و شــالق و حبــس ھــای طوالنــی مــدت علیــھ انھــا بــھ اجــرا درآمــده اســت.
ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد اعــالم مــی دارد ایــن ســرکوب ھــا علیــھ کارگــران و الیحــھ اصــالح ضــد کارگــری، 
ــط انجــام شــده توســط مســئولین  را  ــد ناکارآمــدی و سیاســت ھــای غل ــا بتوان ــن منظــور  طراحــی شــده اســت ت ــھ ای ب
بپوشــاند. تــا نظــارت صیحیــح و ھمــھ جانبــھ از ســوی نھادھــای مردمــی و مســتقل ھمچــون ســندیکا ھــا و دیگــر تشــکل 

 الیحه ضد کارگری و پایامل کردن حقوق و

      منافع کارگران را محکوم می کنیم.            
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ھــای مســتقل کارگــری در جامعــھ شــکل نگیــرد. بــا ادامــھ ی ایــن سیاســت ھــا مشــکالت افــت تولیــد، رکــود اقتصــادی، 
فســاد و رانــت خــواری و اختــالس ھــای میلیــاردی در جامعــھ حــل نخواھــد شــد و متاســفانھ بیشــترین ھزینــھ را جامعــھ 
کارگــری و حقــوق بگیــران فــرو دســت خواھنــد داد. از ھمــھ مھمتــر ایــن کــھ بــا واردات انبــوه کاالھــای مصرفــی از 
خــارج، بخــش عظیمــی از صنایــع کشــور تعطیــل شــده اســت ودر نتیجــھ امــواج نیــروی کارگــران بیــکار بــھ در بســتھ 
سیســتم اقتصــادی کشــور کوبیــده مــی شــود. ھمچنیــن ھــر ســال نزدیــک بــھ یــک میلیــون فــارغ التحصیــل از دانشــگاه 
ــون  ــاالی یــک ملی ــم ب ــھ رق ــل کــرده در ھــم آمیخت ــا دانــش امــوزان ودانشــجویان تــرک تحصی ھــای مختلــف کشــور ب
دویســت ھــزار نفــر جویــای شــغل را بــھ بیــکاران دیگــر اضافــھ مــی کننــد. بیھــوده نیســت کــھ وزیــر کار در مصاحبــھ 
ــم بــھ ایــن  ــا عل ھایــش طــی ســال ھــای گذشــتھ از ســونامی بیــکاری ۱۲ ملیــون نفــره ســخن گفتــھ اســت. ومتاســفانھ ب
ــون کار از کارگــران را اغــاز کــرده  ــی قان ــاده ھــای حمایت ــده م ــھ مان ــھ ت ــورش ب موضــوع ، فراھــم اوردن شــرایط ی
انــد. تغییــر مــاده ھــای حمایتــی مربــوط بــھ شــرایط اســتخدام در رابطــھ بــا کارھــای دائمــی وموقــت ، مفــاد مــاده ۷ و 
ھمچنیــن بــی ثمــر کــردن مــاده ۴۱ قانــون کار وتبصــره ھایــش در رابطــھ بــا تعییــن حداقــل دســتمزد، دادن اختیــار کامــل 
بــھ کارفرمــا در رابطــھ بــا اخــراج کارگــران کــھ یــاد اور مــاده۳۳ قانــون کار دوران پیــش از ســال ۱۳۵۷ اســت، ھمــھ 
وھمــھ گامــی بــھ ســوی بــرده کــردن کارگــران ومــزد بگیــران ایــران اســت .جالــب اســت کــھ بدانیــم ھــم اکنــون بنــا بــر 
امــار ارائــھ شــده از ســوی برخــی نھــاد ھــای بیــن المللــی قیمــت مــزد کارگــران ایــران بــھ پاییــن تریــن ســطح دریافتــی 

کارگــران در سراســر جھــان رســیده اســت. وایــن یعنــی آمــاده کــردن بھشــتی بــرای ســرمایھ داران بیــن المللــی!
اصــل ۴۳ قانــون اساســی حکومــت ودولــت را موظــف مــی ســازد، بــرای تامیــن اســتقالل اقتصــادی جامعــھ و ریشــھ کــن 
کــردن فقــر و محرومیــت و بــرآوردن نیازھــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد جمھــوری اســالمی 

ایــران را بــر اســاس ضوابــط زیــر استوارســازند:
تامیــن نیازھــای اساســی: مســکن ، خــوراک، پوشــاک، بھداشــت، درمــان، آمــوزش و پــرورش و امکانــات الزم بــرای 

تشــکیل خانــواده بــرای ھمــھ.
ایــن اصــل حکومــت را مکلــف بــھ انجــام ایــن وظایــف ودیگــر درخواســت ھــای ذیــل ایــن اصــل مــی گردانــد.  یعنــی 
حکومــت وظیفــھ دارد ایــن امکانــات را بــرای ھمــھ ایرانیــان فراھــم اورد، حتــا اگــر بیــکار یــا دانــش جــو باشــند. زمانــی 
مــی توانیــم اجرایــی شــدن ایــن مطالبــات را بــر گــردن حکومــت قــرار دھیــم کــھ بــا ایجــاد ســندیکاھا،  شــوراھا ودیگــر 
نھادھــای مســتقل  و ســازمان ھــای صنفــی وسیاســی کارگــری و مــردم نھــاد، در ســطح کارگاھــی ،شــھری، منطقــھ ای، 
اســتانی وسراســری  متشــکل شــده باشــیم . ایــن کــھ فقــط شــرایط  نــا بســامان  وبــی قانونــی ھــا را مطــرح کنیــم کافــی 
نیســت .مــا مــی توانیــم بــا تشــکیل ایــن نھــاد ھــا وایجــاد ارتبــاط بیــن بخــش ھــای پراکنــده ی نھــاد ھــای مســتقل و آزاد 
کارگــری، ھرچنــد  زیــر فشــار شــدید، ولــی ھمچنــان دســت ازخواســتھ ھــا و مطالبــات خــود بــر نداشــتھ در راه تحقــق آن 
ھــا تــالش کنیــم . یگانــھ راه مــا بــرای جلوگیــری از تصویــب چنیــن الیحــھ ھــای ضــد کارگــری ، آگاھــی رســانی  نســبت 
بــھ ایــن موضــوع وکنشــگری بــرای عملــی کــردن پیوســتن نیروھــای معتــرض مــزد بگیــران در سراســر کشــور، بــھ 
ھمدیگــر اســت. چــون ایــن درخواســت اعتــراض ومخالفــت، یــک امــر ھمگانــی وسراســری اســت کــھ بــھ سرنوشــت تمــام 
طبقــھ کارگــر ایــران مربــوط مــی شــود، ســازماندھی ایــن  ایســتادگی ھــم،  باھرشــیوه ممکــن، ضروریســت درسراســر 
ــاد زھــر دارد وآن اتحــاد  ــران یــک پ ــھ دســتاورد ھــای کارگــران ای ــھ برعلی ــورش ھمــھ جانب ــن ی ــد. ای کشــورتحقق یاب
وھمبســتگی ودر گیــر کــردن ھرچــھ بیشــتر تمامــی بدنــھ مــزد بگیــران در ایــن اعتــراض وپیــکار سراســری اســت. ایــن 
راه و روشــی اســت کــھ مــا کارگــران در حــول ان خــود را امــاده مقابلــھ سراســری بــا ایــن الیحــھ ضــد کارگــری وضــد 
بشــری مــی کنیــم. ســندیکا اعــالم میــدارد در صــورت تصویــب الیحــھ ی ضــد کارگــری ، دادخواھــی، اعتــراض وتجمــع 
را حــق مســلم ھمــھ کارگــران مــی دانیــم و تنھــا راه نجــات مــا کارگــران و مــزد بگیــران ایجــاد تشــکل ھــای  ســندیکایی  

و کارگــری مســتقل از دولــت و متحــد شــدن ھمــھ ی کارگــران در مقابــل بــی عدالتــی ھــا و ظلــم اســت.

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومھ ۲۰ شھریور ۱۳۹۵
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ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد اتوبوســرانی تھــران و حومــھ از تمــام مــزد بگیــران، اعــم از کارگــران زحمتکــش 
ــری  ــرات ضــد کارگ ــھ تغیی ــردم، ک ــتاران و م ــان، دانشجویان،پرس ــاورزی، معلم ــی، کش ــی، خدمات ــای صنعت بخــش ھ
قانــون کار آینــده فرزندانشــان را ھــدف قــرار داده درخواســت دارد بــا امضــای طومــار اعتــراض بــھ الیحــھ باصطــالح 

«اصــالح قانونــکار» مخالفــت خــود را بــا ایــن تغییــرات ضــد کارگــری در قانــون کار اعــالم دارنــد.
لطفــا اســامی خــود را بــھ ایمیــل آدرس vsyndica@gmail.com  و یــا بــھ آدرس تلگــرام @pvsyndica ارســال 

یید. نما
ما کارگران ایران خواھان لغو فوری الیحھ ضد کارگری ”اصالح قانون کار“ ھستیم!

مــواد  کار از جملــھ  قانــون  حمایتــی  مــواد  مجلــس شــورای اســالمی  بــھ  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  تقدیمــی  الیحــھ 
۴۱،۲۷،۲۳،۲۱،۱۳،۱۰،۷ حــذف کــرده و یــا تغییــر داده اســت. گــر چــھ قانــون کار کنونــی نیــز مانــع از بــی حقوقــی 
مــا کارگــران نشــده و اجــازه تشــکل مســتقل غیــر دولتــی را از مــا کارگــران ســلب کــرده اســت، امــا روشــن اســت کــھ 
در صــورت تصویــب چنیــن الیحــھ ای نیــروی کار در ایــران از ایــن نیــز ارزان تــر گردیــد و مزایــای ناچیــز کنونــی 

ــدا کــرده اســت. کاھــش پی
بــا وجــود ضــرورت تغییــرات اساســی در فصــل ششــم قانونــکار و تطبیــق آن بــا مقاولــھ ھــای بیــن المللــی بــرای برســمیت 
شــناختن ســندیکاھای کارگــری و دیگــر تشــکالت کارگــری مســتقل از دولــت و کارفرمایــان، و برســمیت شــناختن حــق 
ــون کار» اقدامــی صــورت  ــن باصطالح«الیحــھ اصــالح قان ــران، در ای ــرای کارگ ــی، تحصــن و اعتصــاب ب گردھمای

نــداده انــد.
گویــا مھمتریــن ”تدبیــر“ ایــن دولــت، ھمچــون دولتھــای پیشــین، دســت بــردن  بــھ منافــع کارگــران اســت. دولــت بجــای 
دســت بــردن بــھ حقــوق کاری، کــھ حاصــل ســال ھــا زحمــت و تــالش کارگــران بــوده اســت؛ بایــد بــھ مســئلھ فســاد و 
بیــکاری و تــورم افســار گســیختھ کــھ کمــر کارگــران و فرودســتان را خــم کــرده اســت بپــردازد. چــرا بــھ جــای دســت 
درازی بــھ مــواد حمایتــی قانــون کار کــھ بخشــی از حقــوق حداقلــی کارگــران را تامیــن مــی کنــد؛ بــھ فســادھای گســترده 
ای کــھ کل جامعــھ را در برگرفتــھ و ھــر روز رانت خــواری و اختــالس ھــای میلیــاردی وناکارآمــدی مدیــران دولتــی 

وحکومتــی کــھ صدایــش گــوش مــردم را کــر کــرده اســت نمــی پردازیــد؟

پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از 

تغییرات ضد کارگری در قانون کار
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ھــم اکنــون بخــش عظیمــی از صنایــع تعطیــل شــده اســت وھــر روز شــمار بیشــتری برمیلیــون ھــا بیــکار افــزوده مــی 
ــون کار را یکــی از  ــی قان ــواد حمایت ــا م ــھ تنھ ــھ ب ــان کار حمل ــکاران و متقاضی ــت از بی ــای حمای ــھ ج ــت ب ــود. دول ش
الویــت ھــای اصلــی خــود قــرار داده اســت. تغییــر مــواد حمایتــی مربــوط بــھ شــرایط اســتخدام در رابطــھ بــا کارھــای 
دائمــی وموقــت، مفــاد مــاده ۷ و ھمچنیــن بــی ثمــر کــردن مــاده ۴۱ قانــون کار وتبصــره ھایــش در رابطــھ بــا تعییــن 
حداقــل دســتمزد، دادن اختیــار کامــل بــھ کارفرمــا در رابطــھ بــا اخــراج کارگــران کــھ یــادآور مــاده ۳۳ قانــون کار پیــش 
ازانقــالب اســت؛ ھمــھ و ھمــھ گامــی بــھ ســوی  بردگــی کامــل کارگــران ومــزد بگیــران ایــران اســت. در شــرایطی کــھ 
مــزد کارگــران ایــران بــھ پاییــن تریــن ســطح دریافتــی کارگــران در سراســر جھــان رســیده اســت و دســتمزد کنونــی 
بمیــزان یــک چھــارم نــرخ ریالــی خــط فقــر تعییــن شــده را شــامل نمــی شــود،  ارایــھ ایــن الیحــھ بــھ مجلــس و تصویــب آن  
بــھ ایــن معنــا اســت کــھ بــھ دنبــال توافقــات برجــام دولــت قصــد دارد بھشــت را بــرای ســرمایھ داران ایــران و شــرکتھای 

بیــن المللــی ھــر چــھ آمــاده تــر کنــد.
مــا کارگــران بخشــھای مختلــف صنعتــی، خدمــات عمومــی، کشــاورزی و آموزشــی ایــران اعــالم مــی داریــم کــھ حملــھ 
بــھ حقــوق ابتدایــی کارگــران تحــت عنــوان ”اصــالح قانــون کار“ تنھــا جھــت تامیــن منافــع کارفرمایــان و ســرمایھ داران 
داخلــی و بیــن المللــی تدویــن شــده اســت و خواھــان لغــو فــوری ایــن الیحــھ ضــد کارگــری کــھ زندگــی و مــرگ مــا را 

ھــدف قــرار داده اســت، ھســتیم.
مــا اعــالم می داریــم در صــورت اصــرار دولــت بــرای تصویــب الیحــھ ی ضــد کارگــری اعتــراض، تجمــع و اعتصــاب 

را حــق مســلم خــود مــی دانیــم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

۳آبان ۱۳۹٥
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ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد اتوبوســرانی تھــران و حومــھ ازکارگــران و راننــدگان شــریف و زحمتکــش شــرکت 
واحــد اتوبوســرانی تھــران دعــوت مــی کنــد ۲۵ آبــان ســاعت ۱۰ صبــح بــا لبــاس فــرم بــرای جلــو گیــری از تصویــب 
الیحــھ باصطالح(اصــالح قانــون کار) کــھ دولــت بــھ مجلــس ارســال کــرده اســت مقابــل مجلــس حضوریافتــھ و ھــم صــدا 

بــا ســایر کارگــران سراســر کشــور اعتراضــات مــان را فریــاد بزنیــم.
دولــت مصــم اســت دارایــی ھــا و اندوختــھ ھــای کارگــران در ســازمان تامیــن اجتماعــی کــھ حاصــل ســال ھــا تــالش و 
خــون دل ایــن قشــرزحمتکش جامعــھ بــوده اســت را بــا ترفنــد بــھ اســم تجمیــع بخــش درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی و 
بیمــھ ســالمت تصاحــب کنــد. ھمچنیــن قصــد دارد بــا حــذف وتغییربســیاری از مــواد حمایتــی قانــون کارشــرایط را بیــش 
از پیــش بــرای کارگــران ســخت تــرو ســود و منافــع ســرمایھ گــذاران را از جیــب کارگــران تامیــن و تضمیــن نمایــد و 

متاســفانھ تعــدادی از نماینــدگان مجلــس نیزدرتضییــع حقــوق کارگــران بــا دولــت ھمــراه شــده انــد.
ھمــکاران، الزم و ضــروی اســت از حداقــل ھــای ناچیزمــان کــھ  حاصــل رنــج ھــا وتــالش ھــای کارگــران در دھــھ ھــای 
گذشــتھ بــوده اســت حفــظ و حراســت کنیــم و دولــت و نماینــدگان مجلــس بایــد بداننــد؛ کارگــران و مزدبگیــران جامعــھ در 

برابرتھاجــم و دســت انــدازی بــھ حداقــل داشــتھ ھــای خــود ســکوت نخواھنــد کــرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

۲۲ آبان ۱۳۹٥

کارگران رشکت واحد ۲۵ آبان ده صبح برای جلو گیری از 

تغییرات ضد کارگری در قانون کار و ادغام بخش درمان 

بیمه تامین اجتامعی با بیمه سالمت مقابل مجلس اعرتاض 

خود را فریاد می زنند
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ــران  ــرانی تھ ــد اتوبوس ــرکت واح ــران ش ــدگان و کارگ ــندیکا از رانن ــاه بنابردعــوت س ــان م ــم آب ــروز بیســت و پنج ام
بــرای اعتــراض بــھ الیحــھ ی ضدکارگــری «اصــالح قانــون کار» و ادغــام بخــش درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا 
بیمــھ ســالمت در مقابــل مجلــس، تجمــع اعتراضــی برگزارکردنــد. گــروه ھــای کارگــری، بازنشســتگان و گــروه ھایــی 
ــا ســردادن شــعارھای  ــران ب ــح شــروع شــد و کارگ ــع از ســاعت ده صب ــن تجم ــز حضورداشــتند، ای از دانشــجویان نی
اعتراضــی بارھــا صحبــت ھــای ســخنران را قطــع کردنــد .کارگــران اعتــراض خــود را نســبت بــھ اصالحیــھ قانــون کار 
کــھ تمــام دســت آورده ھــای حداقلــی کارگــران را نشــانھ گرفتــھ فریــاد مــی زدنــد و ھمچنیــن نســبت بــھ تجمیــع بیمــھ ھــا 

شــعارھایی ســر دادنــد.
ــون  ــون کار، کان ــری در قان ــرات ضــد کارگ ــھ تغیی ــران ب ــعارھای اعتراضــی کارگ ــش ش ــا افزای ــازده ب ــاعت ی در س
شــوراھای اســالمی کار تھــران محــل تجمــع را تــرک کردنــد. کارگــران و راننــدگان شــرکت واحد کھ حضور چشــمگیری 
در ایــن تجمــع داشــتند در پیــاده روی مابیــن درب شــمال شــرقی و شــمالی مجلــس شــروع بــھ راه پیمایــی کردنــد کــھ دیگــر 
کارگــران و گــروه ھایــی از دانشــجویان در ایــن راه پیمایــی ھمــراه شــدند و شــعارھایی چــون کارگــر اتحــاد اتحــاد، وزیــر 
کارفرمایــی نمــی خوایــم نمــی خوایــم، وزیــر کارفرمایــی اســتعفا اســتعفا، کارگــر معلــم دانشــجو اتحــاد اتحــاد ،کارگــر 
اخراجــی شــاغل بایــد گــردد، معیشــت منزلــت اشــتغال حــق مســلم ماســت، قــرارداد موقــت ملغــی بایــد گــردد، توقــف 
اصــالح قانــون کار بــھ نفــع ســرمایھ دار، شــرکت ھــای پیمانــکاری ملغــی بایــد گــردد را فریــاد زدنــد و در ســاعت یــازده 
و چھــل و پنــج دقیقــھ بیانیــھ ســندیکا در اعتــراض بــھ تغییــرات ضــد کارگــری در قانــون کار توســط عضــو ســندیکای 
ــدگان شــرکت واحــد و  ــران و رانن ــت کارگ ــھ یاف ــع خاتم ــت شــد و تجم ــی قرائ ــد فریدون ــران شــرکت واحــد وحی کارگ
دانشــجویان ھنــگام تــرک محــل تــا متــروی بھارســتان را دســتھ جمعــی پیمودنــد. حضــور پلیــس و نیروھــای امنیتــی در 

ایــن تجمــع چشــمگیر بــود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

۲۵آبان۹۵

گزارش تجمع و راهپیامیی بیست و پنجم آبان کارگران در 

مقابل مجلس در اعرتاض با الیحه ضد کارگری باصطالح 

«اصالح قانون کار» و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتامعی 

با بیمه سالمت
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دولــت ســرمایھ داری ایــران در ادامــھ سلســلھ حمــالت خــود بــھ ابتدایی تریــن حقــوق و اســتانداردھای زندگــی، در گام 
ــھ موقــع و واکنــش فعالیــن و  ــا حساســیت ب ــھ درســتی ب ــھ قانــون کار» کــرده اســت کــھ ب بعــدی صحبــت از «اصالحی
ــا  تشــکل ھای کارگــری مســتقل رو بــھ رو شــد. در واقــع ایــن «اصالحیــھ» چیــزی جــز یــک تــالش بــرای دســت و پ
کــردن پوشــش قانونــی بــرای روالــی کــھ عمــالً طــی ســال ھای گذشــتھ وجــود داشــتھ اســت، نیســت. وگرنــھ کیســت کــھ 
ندانــد در ســال ھای قبــل ھــر حرکــت اعتراضــی، حتــی بــا خواســِت فــوِق ابتدایــی دریافــت «حقــوق معوقــھ» ای کــھ گاه 
از مــرز چندیــن مــاه یــا حتــی ســال گذشــتھ اســت، بــا بازداشــت و حتــی احــکام کیفــری قــرون وســطایی مثــل «شــالق» 
بابــت اختــالل و بی نظمــی رو بــھ رو مــی شــود. ســمت و ســوی ایــن قبیــل فشــارھا و ســرکوب ھا را رزمایــش اخیــری 
نشــان مــی دھــد کــھ در تاکســتان علیــھ «فتنــھ گــران فرضــی» بــھ شــکل کارگــران معتــرض برگــزار شــد. امــا ایــن قبیــل 
ارعاب ھــا قــادر بــھ تغییــر واقعیــت، یعنــی فروپاشــی زندگــی میلیون ھــا انســان و واکنش ھــای تدافعــی و تھاجمــی جنبــش 
کارگــران نیســت و از ھمیــن رو «رعــب» واقعــی را بایــد درجــای دیگــری جســتجو کــرد کــھ تــا ســر حــد مانــور نظامــی 

بــرای ســرکوب کارگــران جلــو مــی آیــد.

ــام رســمی نھادھــای  لزومــی بــھ توصیــف وضعیــت اســف بار معیشــت کارگــران ایــران بــھ گــواه تازه تریــن آمــار و ارق
دولــت نیســت. ھمــان طــور کــھ پیش ــتر ســندیکای شــرکت واحــد شــھریورماه در بیانیــھ خــود در محکومیــت ایــن الیحــھ 
ــی  ــم کاف ــرح کنی ــا را مط ــی قانونی ھ ــامان  وب ــرایط  نابس ــط ش ــھ فق ــود، «این ک ــت ب ــتی نوش ــھ درس ــری ب ضــد کارگ

نیســت». بلکــھ بــھ چیــزی فراتــر از فراخــوان، یعنــی ســازماندھی اعتــراض بــھ اشــکال مختلــف نیــاز اســت.

ســندیکای نقاشــان اســتان البــرز ضمــن حمایــت از بیانیــھ اخیــر ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد (۵ آبــان ۱۹۳۵) در 
اعتــراض بــھ تغییــرات قانــون کار و درخواســت امضــای طومــار اعتــراض بــھ الیحــھ، جمــع آوری طومــار را تنھــا گام 
اولیــھ بــرای اطــالع رســانی و افشــاگری نســبت بــھ طــرح ھایــی ھم چــون «اصالحیــھ» قانــون کار مــی دانــد و از آن 
پشــتیبانی مــی کنــد. از ایــن پــس وظیفــھ مــا فعالیــن و تشــکل ھای مســتقل کارگــری ایــن اســت کــھ ایــن طومــار اعتراضــی 
را بــا ســازماندھی کارگــران حــول آن بــھ یــک نیــروی مــادی و اھــرم فشــاری تبدیــل کنیــم تــا چنیــن حمالتــی پــس زده 

. شوند

ســندیکای نقاشــان اســتان البــرز در حمایــت از فراخــوان ســندیکای شــرکت واحــد اعــالم مــی کنــد کــھ از ھــر چــھ در توان 
دارد دریــغ نمــی کنــد تــا بتوانــد ســھم کوچکــی در تحقــق ایــن ھــدف و منافــع جنبــش کارگــری وســیع ایــران بــردارد.

سندیکای نقاشان استان البرز
۱۸ آبان ۱۳۹۵

در حمایت از فراخوان سندیکای شرکت واحد علیھ 
الیحھ «اصالحیھ قانون کار»
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ھرســالھ مدتــی قبــل و حتــی بعــد از روز جھانــی کارگــر، نــھ تنھــا در جمع ھــای فعالیــن کارگــری بلکــھ در دیگــر جمع ھــا 
کــھ خــود را بــھ نوعــی وابســتھ بــھ طبقــھ کارگــر می داننــد، بحث¬ھــای داغــی در می گیــرد. فــارغ از تنــوع برنامھ ھــا 
بــرای برگــزاری ایــن روز و نقــد و بررســی نحــوه اجرایــش، امــا ضــرروی اســت توجــھ شــود کــھ ۱ مــھ یــک روز 

صرفــاً تقویمــی و مناســبتی نیســت، کــھ ھمچــون دیگــر مناســبت ھا یــک روز در بــوق و کرنــا شــود و دیگــر تمــام.
در ایــن روز (۱ مــھ) کارگــران ســعی در ایجــاد وحــدت طبقــھ کارگــر در ســطح داخلــی و بخصــوص در ســطح بین الملــل 
را دارنــد و  بــا صــدور قطعنامــھ ای نقشــھ راھــی بــرای یــک ســال رونــد مبارزاتــی خــود ترســیم می کننــد، و ایــن ھــر 
ســالھ تکــرار خواھــد شــد تــا زمانــی کــھ کارگــران بــا مبــارزات انقالبــی خــود سیســتم ســرمایھ داری را نابــود ســازند و از 
یــوغ بردگــی آزاد شــوند. بدیــن صــورت می تــوان گفــت ۱ مــھ یــک روز سیاســی اســت، امــا روز سیاســی کــھ در ادامــھ 
مبــارزات اقتصــادی اســت و بــھ نوعــی روز جھانــی کارگــر پیونــد دھنــده عرصــھ مبــارزه اقتصــادی و عرصــھ مبــارزه 
سیاســی اســت. در واقــع ایــن روز می-توانــد جلــوه ای از پیوســتگی مبــارزات اقتصــادی و سیاســی طبقــھ کارگــر شــود. 
صــرف سیاســی  و مناســبتی شــمردن ایــن روز میتوانــد مســیر انحرافــی را ایجــاد کنــد کــھ وابســتگان طبقــھ کارگــر بــا 
قــرار گرفتــن در آن مســیر منحــرف در واقــع ھــم مســیر بــا نھادھــای ســرمایھ¬داری بــرای روز کارگــر (یــا در واقــع 

مناســبتی بــھ نــام روز کارگــر!)، خواھنــد شــد.
بــرای پیگیــری فعالیتــی مناســب در رابطــھ بــا مبــارزات طبقــھ کارگــر، تمام کســانی کــھ دل در گــرو اینچنیــن فعالیت ھایی 
دارنــد ابتــدا الزم اســت نســبت خودشــان بــا محیــط  یــا محیط ھایــی کــھ در آن فعالنــد را مشــخص نماینــد، در ایــن صــورت 
اوالً متوجــھ خواھنــد شــد کــھ فعالیت ھایشــان تــا چــھ میــزان در جھــت منافــع طبقــھ کارگــر اســت، دومــاً پــس از کســب 
ایــن شــناخت، حوزه ھایــی از فعالیــت برایشــان آشــکار می شــود کــھ ایــن ھنگامــی اســت کــھ قــادر خواھنــد شــد اقــدام بــھ 
فعالیتــی نماینــد کــھ بــھ نســبت محیطشــان تعریــف می شــود. اگــر فعالیت ھــا بــدون نســبت مشــخصی بــا محیــط باشــد، در 

ایــن صــورت ھمــان می شــود کــھ ادعاھــای کارگــری در واقــع جــز سیاســی کاری بــھ اســم طبقــھ کارگــر نیســت.

سبک کار درست، الزمھ کار درست!!!

 (گفتگو با یکی از اعضای سندیکای نقاشان البرز)
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دخالتگــری مؤثــر از جملــھ فعالیت¬ھایــی متناســب بــا شــرایط عــدم تــوازن قــوا اســت کــھ بارھــا طــی تاریــخ مبــارزات 
جنبــش کارگــری از ایــن روش اســتفاده شــده و عمدتــاً منجــر بــھ پیــروزی و کســب دســتاوردھایی بــرای جنبــش شــده¬ 

اســت.
بــرای ادامــھ ایــن بحــث چــھ بھتــر کــھ از تجربیــات فعالیت ھــای کارگــری موفــق در ســال ھای گذشــتھ مــدد بگیریــم کــھ 
اینطــور تجربیــات بــھ خوبــی نشــان می دھــد، زمانــی کــھ جنبــش کارگــری بنــا بــھ شــرایط امــکان اقدامــی تمامــاً مســتقل 
را نــدارد و در ھمــان حــال نھادھــای ســرمایھ¬داری آن یــک روزی کــھ در ســال بــھ نــام کارگــر اســت را ھــم قصــد 
مصــادره اش را دارنــد و موج ســواری بــر طبقــھ کارگــر را پیــش گرفتھ انــد، فعالیــن کارگــری چطــور بــرای انجــام کاری 
درســت، ســبک کار درســتی را اتخــاذ می کننــد و بــا دخالتگــری مؤثــر برنامــھ ای ضــد کارگــری را تبدیــل می کننــد بــھ 
جریانــی در جھــت منافــع طبقــھ کارگــر. اینھــا ھمــھ درس ھایــی اســت کــھ نــھ فقــط چنــد روز قبــل و بعــد از روز جھانــی 

کارگــر، بلکــھ طــی ھمــھ ســال بایــد بیاموزیــم، درســی کــھ نشــان دھنــده « کار درســت و ســبک کار درســت».
بدیــن منظــور گفتگویــی انجــام شــده بــا یکــی از فعالیــن کارگــری کــھ در جریانــات ۱۱ اردیبھشــت ســال ۸٦ حضــور 

ــرز اســت. ــون از اعضــای ســندیکای نقاشــان الب فعــال داشــتھ و ھم اکن

- ابتــدا از روزھــای قبــل از ۱ مــھ ۸٦ شــروع کنیــم، فضــای آن روزھــا چطــور بــود و شــما و دیگــر فعالیــن کارگــری 
قصــد داشــتید مراســم روز جھانــی کارگــر را چطــور برگــزار کنیــد؟

از ســال ۸۲، آرام آرام امــکان تحــرک بــرای جنبــش طبقــھ کارگــر بــا اولیــن اســتارت در خانــھ ھیــأت مؤســس خبــازان 
واقــع در میــدان حســن آباد بــھ وجــود آمــد. بھ عــالوه  ایــن مقــارن بــا مقطعــی بــود کــھ حاکمیــت ســرمایھ¬داری مجبــور 
شــده بــود بــرای بقــای خــود دســت بــھ دامــن گرایــش «اصــالح طلبــی» شــود و از طــرف دیگــر در مواجھــھ بــا فشــار 
جنبــش کارگــری، در ایــن حــوزه بــھ شــکل تاکتیکــی عقــب نشــینی ھایی داشــتھ باشــد کــھ خــود باعــث افزایــش اعتمــاد 
بــھ نفــس فعالیــن کارگــری شــده بــود. ھیأتــی از فعالیــن کارگــری تشــکالت مســتقلی ھمچــون ســندیکای شــرکت واحــد، 
ھیــأت مؤســس نقاشــان، ھیــأت مؤســس فلزکار-مکانیــک، و البتــھ ھیــأت مؤســس خبــازان گــرد ھــم آمدنــد بــھ منظــور 
بازگشــایی مجــدد ســندیکاھای کارگــری کــھ شــرح کامــل آن فعالیتھــا در منظــور ایــن گفتگــو نمی باشــد، امــا بــھ واســطھ 
ــھ ۱۱ اردیبھشــت ۸٦ و آن  ــھ جنبــش کارگــری تزریــق شــد کــھ میرســیم ب ــازه ای ب ھمــان جمع ھــا و فعالیت ھــا خــون ت

واقعــھ ی بــزرگ.
فشــار بــر فعالیــن کارگــری مدتھــا قبــل از اردیبھشــت مــاه آغــاز شــده بــود طــوری کــھ محمــود صالحــی در زنــدان بــھ 
ســر می بــرد و فضــا را برعلیــھ فعالیــن بســیار امنیتــی کــرده بودنــد بــھ طــوری کــھ ســعی داشــتند بــا تھدیــد و ارعــاب 

فعالیــن کارگــری، ۱ مــھ در ســکوت و انفعــال کامــل باشــد.
ھمیــن جــو اختنــاق آمیــز و ایجــاد رعــب و وحشــت توســط عوامــل ســرکوبگر باعــث شــد تــا فعالیــن بــھ ایــن نتیجــھ برســند 

کــھ امــکان برگــزاری مراســم ۱ مــھ بــھ طــور مســتقل و بــا نتایــج قابــل مالحظــھ میســر نیســت.
ــی کارگــر در ورزشــگاه شــیرودی را دارد،  ــھ کارگــر قصــد برگــزاری مراســم روز جھان ــی متوجــھ شــدید خان - وقت

ــد؟ ــی کنی ــان را اجرای ــد و برنامھ ھــای خودت ــھ آن مراســم بروی ــد ب ــم گرفتی ــھ تصمی چطــور شــد ک
ھمانطــور کــھ اشــاره شــد، فعالیــن کارگــری فضــا را بــرای برگــزاری مراســم مســتقل نامناســب ارزیابــی کردنــد امــا 
وقتــی برنامــھ نھــاد ضــد کارگــری خانــھ کارگــر اطالع رســانی شــد، بــھ ایــن صــورت کــھ خانــھ کارگــر قصــد داشــت 
صدھــا کارگــر را در یــک مراســم فرمایشــی ســازماندھی کنــد و بــرای خــودش کار تبلیغاتــی انجــام دھــد. فعالیــن کارگری 
بعــد از بررســی جوانــب مختلــف، تصمیــم گرفتنــد بــھ آن مراســم برویــم و بــا بدســت گرفتــن آن برنامھ ھــای خودمــان را 
اجــرا کنیــم و نمایــش تبلیغاتــی خانــھ کارگــر را کــھ ھیــچ چیــز مفیــدی بــرای کارگــران نداشــت، بــھ ضــد خــودش تبدیــل 
کنیــم، بــھ ایــن معنــی کــھ بــھ جــای تبلیغــات و بھره بــرداری رســمی خانــھ کارگــر، مطالبــات واقعــی کارگــران در روز 

جھانــی کارگــر فریــاد زده شــود.

- خانــھ کارگــر مراســم را بــھ چــھ صــورت برنامھ ریــزی کــرده بــود؟ فعالیــن کارگــری بــرای اجــرای برنامــھ خودشــان 
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چطــور ســازماندھی کردنــد و مراســم را بدســت گرفتنــد؟
خانــھ کارگــر بــرای کنتــرل کامــل مراســم و برگــزاری آن بــھ ھمــان نحــوی کــھ مــورد پســند ســرانش بــود و در واقــع 
ــی از  ــتھ و حت ــران بازنشس ــتر کارگ ــھ بیش ــی اش ھرچ ــش تبلیغات ــرای تماشــای نمای ــان، ب ــداف پلیدش ــھ اھ دســت یافتن ب
کارافتــادگان را بــھ عنــوان ســیاھی لشــگر دســتچین کــرده بــھ ورزشــگاه بــرده بــود، بــھ ایــن خیــال کــھ کارگــران ســن بــاال 
را راحت¬تــر از کارگــران جــوان می تواننــد کنتــرل کننــد. ھمچنیــن از مدتھــا قبــل روی افــکار برخــی از کارگرانــی 
کــھ قــرار بــود بــھ ورزشــگاه بیاورنــد کار کــرده بودنــد و اینطــور تلقیــن کــرده  بودنــد کــھ خانــھ کارگــر مدافــع و حتــی 

ــان اســت. مطالبھ گــر اصلــی کارگــران در مقابــل کارفرمای
مدتھــا قبــل از اردیبھشــت ۸٦، شــورای ھمــکاری متشــکل از تشــکلھا ، فعالیــن کارگــری و فعالیــن دانشــجویی بــھ وجــود 
آمــده بــود کــھ طرح  ریــزی آن روز ھــم در شــورای ھمــکاری انجــام شــد. برنامھ ریــزی بســیار دقیــق بــود، پالکاردھــا 
و پرچم ھایــی کــھ شــعارھا و مطالبــات حقیقــی کارگــران رویشــان نقــش بســتھ بــود از روزھــای قبــل آمــاده شــده، فعالیــن 
کارگــری و دانشــجویی تــا جایــی کــھ امکانــش بــود دیگــر کارگــران را ھــم مطلــع کــرده تــا صبــح روز ۱۱ اردیبھشــت 
ــع  ــھ داخــل ورزشــگاه جم ــد از اینکــھ ھم ــم. بع ــر رفتی ــھ کارگ ــی خان ــھ ورزشــگاه شــیرودی و مراســم کذای ســرزده ب
شــدند و بــا ایجــاد ھماھنگی ھــای الزم، بــھ محــض آغــاز ســخنرانی توســط ســران نھادھــای ضــد کارگــری، کارگــران 
ســخنرانان را ُھــو کردنــد، پرچم ھــا و پالکاردھایشــان را بــاال بردنــد و شــعارھای خودشــان را ســر دادنــد، جالــب بــود 
ــا  ــد، متحــد ب ــا ســکوت را رعایــت کنن ــھ ورزشــگاه آورده بــود ت ــا ســازماندھی ب ــھ کارگــر ب ھمــان کارگرانــی کــھ خان
دیگــر کارگــران شــعار می دادنــد، کارگــران بازنشســتھ کــھ ســن و ســالی از آنــان گذشــتھ بــود ھــم بــا مشــتھای گــره کــرده 

ــد: ــعار می دادن ش
«اتحاد،اتحاد،کارگــر اتحــاد- کارگــر زندانــی آزاد بایــد گــردد- محمــود صالحــی آزاد بایــد گــردد- مــرگ بــر ظالمیــن- 

قــرارداد موقــت ملغــی بایــد گــردد- افزایــش دســت مزدھــا ده درصد،تــورم صــد درصــد- و...»
روحیــھ و جــّو اعتراضــی کارگــران بــھ قــدری بــاال بــود کــھ علی رغــم ایــن کــھ مــی دانســتیم ال بــھ الی جمعیــت مأموریــن 

امنیتــی نیــز حضــور دارنــد، بــا اعتمــاد بــھ نفــس و بــدون تــرس مطالبــات خــود را فریــاد مــی زدیــم.
ــرل  ــرای کنت ــرو شــدند چــھ واکنشــی ب ــا برخــورد کارگــران روب ــھ کارگــر وقتــی ب ــان مراســم و مســئولین خان - متولی

برنامــھ داشــتند؟
ھمانطــور کــھ گفتــم ســران خانــھ کارگــر قصــد داشــتند مراســم طــوری پیــش رود کــھ بی عملــی کارگــری باشــد و حتــی 
بــرای بــزک شــدنش شــعارھایی توســط کارگــران در حمایــت از آنــان و بــرای تبلیغاتشــان توســط کارگــران ســر داده 
شــود، امــا وقتــی ھمــھ کارگــران متحدانــھ علیــھ برگزارکننــدگان آن مراســم فرمایشــی شــعار دادنــد و مطالبــات حقیقــی 
خودشــان را فریــاد زدنــد، ســران خانــھ کارگــر شکســت را پذیــرا شــدند و ســریعاً ورزشــگاه را تــرک کردنــد و مراســم 
کامــالً بــھ تصــرف کارگــران درآمــد. البتــھ برخــی از گماشتگان شــان بــا بلندگوھایــی کــھ در اختیــار داشــتند شــعارھایی 
بــرای اختــالف  افکنــی بیــن کارگــران ســر می دادنــد کــھ در آخــر تیرشــان بــھ ســنگ خــورد و شــعارھای کل جمعیــت بــر 
آنــان غالــب شــد و آنــان ھــم چــاره ای جــز فــرار نداشــتند و در نھایــت کنتــرل و ھمچنیــن ســرکوب کارگــران بــھ جــوش 

و خــروش آمــده را بــھ مأموریــن امنیتــی ســپردند.
- بعد از خروج کارگران از ورزشگاه شیرودی و راھپیمایی تا میدان ھفت تیر چھ اتفاقاتی افتاد؟

ــا خــروج کارگــران از ورزشــگاه، تعــداد زیــادی از کارگــران بــھ ھمــراه فعالیــن  ــا بــھ تصمیــم شــورای ھمــکاری ب بن
کارگــری و دانشــجویی بــھ ســمت میــدان ھفــت تیــر اقــدام بــھ راھپیمایــی و ســر دادن شــعار نمودنــد. ھــدف از راھپیمایــی 
نشــان دادن مطالبــات کارگــران بــھ طــور علنــی بــود کــھ از تضییــع حقــوق خــود بــھ تنــگ آمــده بودنــد. ھنــگام راھپیمایــی 
تعــدادی از مــردم عــادی بــھ جمعیــت پیوســتند و ھــم دوش کارگــران مطالباتشــان را فریــاد زدنــد. بیــن راه چندیــن بــار 
مأموریــن امنیتــی بــھ جمعیــت حملــھ کردنــد کــھ بــا مقاومــت کارگــران روبــرو شــدند. وقتــی بــھ میــدان ھفــت تیــر رســیدیم 
بــا توقــف چنــد دقیقــھ ای و ســردادن مجــدد شــعارھا، شــورای ھمــکاری اتمــام راھپیمایــی را اعــالم نمــود ایــن در حالــی 
ــت در  ــی، جمعی ــام راھپیمای ــالم اتم ــد از اع ــتند. بع ــدید داش ــرکوب ش ــد و قصــد س ــده بودن ــیاری آم ــن بس ــھ مأموری ک
دســتھ ھای چندیــن نفــره بــھ ســمت خانھ ھایشــان راھــی شــدند تــا امــکان برخــورد امنیتــی کمتــر شــود. متاســفانھ چندیــن 
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نفــر از کارگــران و دانشــجویان بــھ شــدت مضــروب ومجــروح شــدند و آنطــور کــھ مــن دیــدم یکــی از فعالیــن کارگــری 
توســط مأموریــن بازداشــت شــد.

- چطــور شــد کــھ فعالیــن کارگــری تصمیــم گرفتنــد بــا حضــور فعالیــن دانشــجویی در شــورای ھمــکاری و ھمینطــور 
راھپیمایــی موافقــت کننــد؟ نتیجــھ ایــن مشــارکت چگونــھ بــود؟

فعالیــن کارگــری در جلســات متعــددی کــھ داشــتند بــا طــرح مباحــث مختلفــی پیرامــون مشــارکت دانشــجویان در جنبــش 
کارگــری، بــھ دلیــل اینکــھ بســیاری از دانشــجویان فی الواقــع در آینــده خــود فروشــنده نیــروی کار (کارگر،معلم،پرســتار 
و...) خواھنــد شــد، تعــداد زیــادی از دانشــجویان ھمزمــان بــا تحصیــل مشــغول بــھ کار ھــم بودنــد و آنــان ھــم از تضییــع 
حقوقشــان رنــج می بردنــد و ھمینطــور کــھ بخــش بزرگــی از دانشــجویان از خانواده ھــای کارگــری بودنــد، ھمــھ اینھــا 
دالیــل موجھــی بــرای ایــن بــود کــھ دانشــجویان را از بدنــھ طبقــھ کارگــر دانســتند و تصمیــم بــر ایــن شــد کــھ فعالیــن 
کارگــری و دانشــجویی در مــورد آن روز (۱ مــھ ۸٦) اقــدام مشــترکی داشــتھ باشــند کــھ اتفاقــاً شــوق و شــور و انگیــزه 
جوانــی دانشــجویان و ھمتشــان بــرای شــکوفاتر شــدن جنبــش کارگــری بســیار موثــر بــود و ھمــکاری فعالیــن کارگــری 

و دانشــجویی منجــر بــھ نتیجــھ ای عالــی حداقــل بــرای آن روز شــد.
- دستاوردھای آن روز برای جنبش کارگری چھ بود؟

متحــد شــدن کارگرانــی کــھ خانــھ کارگــر بــھ خیــال خــودش آنــان را وســیلھ تبلیغاتــی خــود میدانســت، بــا دیگــر کارگــران 
و یــک صــدا شــعار دادن و فریــاد زدن مطالبــات حقیقــی کارگــران بــھ خوبــی نشــان داد ماھیــت طبقاتــی مشــترک بیــن 
ــول  ــجویی ح ــری و دانش ــن کارگ ــدن فعالی ــد ش ــری اســت. متح ــای ضــد کارگ ــای نھادھ ــر از نیرنگ ھ ــران فرات کارگ
ــرای از  ــز ب ــون ھیچ چی ــران چ ــت کارگ ــوان گف ــد. می ت ــری ش ــش کارگ ــت جنب ــب تقوی ــی موج ــائل طبقات ــور مس مح
دســت دادن نداشــتند آن روز چــاره ای جــز تصــرف متحدانــھ مراســم کذایــی خانــھ کارگــر نیافتنــد و بــھ جــای ســکوت 
ــود  ــن ب ــتاوردھای آن روز ای ــد. از دس ــا دارن ــیده اند فریادھ ــھ کش ــتمی ک ــی و س ــھ از ظلم ــد ک ــان دادن ــی نش و بی عمل
کــھ بــھ خوبــی مشــخص شــد حتــی کارگرانــی کــھ عضــو ســاده خانــھ کارگــر یــا شــوراھای اســالمی کار ھســتند، آنــان 
ھــم دغدغــھ ی ســران آن نھادھــا را ندارنــد و در واقــع دغدغــھ اصلــی آنــان ھمــان دغدغــھ کارگــران مبــارز و عضــو 
ســندیکاھای مســتقل اســت.۱ مــھ ســال ۸٦، نمــود عملــی ھرچنــد کوچکــی از شــعار کارگــران جھــان متحــد شــوید بــود. 
درس مھــم ایــن روز را مــی تــوان ایــن گونــھ جمــع بنــدی کــرد کــھ کارگــران نــھ تنھــا پتانســیل اعتراضــی باالیــی دارنــد 
بلکــھ درســت از آن جایــی کــھ ھیــچ مجرایــی بــرای خــروج آن نداشــتھ و ھمیشــھ ســرکوب شــده انــد، حتــی یــک مراســم 
ــا ابتــکار عمــل خــود بــھ دســت گرفتــھ و بــھ ضــد  ــد ب رســمی و از پیــش برنامھ ریــزی شــده حکومتــی را ھــم می توانن
اھــداف برگزارکننــدگان آن چرخــش دھنــد. اھمیــت و نیــاز بــھ یــک جمــع ســازمان یافتــھ و بــا برنامــھ از فعالیــن کارگــری 
ــھ ۱  ــھ اســت. تجرب ــا حضــور وســیع کارگــران، درھمین جــا نھفت ــد در مراســم ھــای ب ــرای دخالتگــری ھدفمن پیشــرو ب
مــھ ۸٦ نشــان داد کــھ حاکمیــت ســرمایھ تــا چــھ حــد متزلــزل اســت و تــا چــھ حــد نگــران ایــن اســت کــھ ابتــکار عمــل 
از دســتش خــارج شــود. علــت ایــن کــھ پــس از ایــن مراســم، حتــی خانــھ کارگــر نیــز بــھ مــدت ھشــت ســال (تــا ســال 
گذشــتھ،۱۳۹٤) مجــوزی بــرای راھپیمایــی دریافــت نکــرد، بخشــاً ریشــھ در ایــن واقعیــت دارد. مســألھ شــرکت یــا عــدم 
شــرکت در چنیــن مراســمی، یــک موضــوع تاکتیکــی اســت. یعنــی بســتھ بــھ تحلیــل مشــخص از شــرایط مشــخص، بســتھ 
بــھ ارزیابــی تــوازن قــوا، می توانــد صــورت بگیــرد یــا نگیــرد. امــا یــک فاکتــور کلیــدی تغییــر نمی کنــد: جنبــش بــا وجــود 
تمــام ســرکوب ھا، ھــر بــار نفــس گرفتــھ و بــھ جلــو رفتــھ اســت، اعتراضــات و اعتصابــات ھــر روز، ھرچنــد بــھ طــور 
پراکنــده، در سرتاســر کشــور بــھ چشــم می خــورد. وظیفــھ فعالیــن کارگــری پشــرو در ایــن اســت کــھ نخســت خــود را 
ســازمان دھنــد، تــا ســپس بتواننــد بــھ طــور ســازمان یافتھ در بیــن کارگــران فعالیــت کننــد. پتانســیل اعتراضــی بســیار 
بــاالی کارگــران، فاصلــھ میــان مطالبــات و بحث ھــای پیشــروھای کارگــری را بــا عمــوم کارگــران بســیار کاھــش داده 
و تجربیاتــی مثــل ســال ۸٦ نشــان داد کــھ کارگــران حتــی در بســیاری مــوارد از خــود فعالیــن ھــم جلوتــر مــی رونــد. 
فعالیــن کارگــری تنھــا بــا کارھــای عملــی در چنیــن جمع ھایــی اســت کــھ اعتبــار مــی یابنــد و خصلــت «پیشــرو» پیــدا 
ــر از مســألھ ھســتھ ای مــی  ــا ٥+۱ کــھ بســیار فرات ــران ب ــر دولــت ســرمایھ داری ای ــات اخی ــال توافق ــھ دنب ــد. ب مــی کنن
رود، زمزمھ ھایــی از حضــور ســازمان جھانــی کار، بــھ عنــوان نھــادی کــھ اساســاً در تقابــل بــا جنبــش مســتقل انقالبــی 
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کارگــران شــکل گرفتــھ، بــھ گــوش می رســد. کارگــران تشــنھ تشــکل یابی، بــھ راحتــی مــی تواننــد فریــب نھادھــای دســت 
ســاخت جدیــدی را بخورنــد کــھ اصــوالً بــھ عنــوان ســوپاپ اطمینــان جنبــش از بــاال تحمیــل خواھنــد شــد. اگــر قــرار 
باشــد فعالیــن کارگــری از حضــور و فعالیــت مؤثــر در میــان کارگرانــی کــھ ســال ۸٦ و ۹٤ در مراســم خانــھ کارگــر و 
ســال ھای بعــد احتمــاالً در مراســم ھــای نھادھــای جدیــد دیگــری شــرکت خواھنــد داشــت، ســر بــاز بزننــد، بــھ ایــن معنــی 
ســاده اســت کــھ ھــزاران ھــزار کارگــر را دودســتی و بــھ ســادگی بــھ خــود ســرمایھ داری حاکــم تســلیم کرده انــد تــا ھــر 
نقشــھ ای را کــھ دارنــد اجــرا کنند.فعالیــت و تــالش فعالیــن مســتقل کارگــری، دقیقــاً حفــظ اســتقالل جنبــش و جلوگیــری از 

ایــن سرنوشــت اســت و ایــن بــدون فعالیــت مؤثــر در میــان کارگــران، ناممکــن اســت.
بــھ امیــد روزی کــھ کارگــران بــھ آن ســطح از اتحــاد برســند کــھ بتواننــد جھــان را از لــوث نظــام ظالــم ســرمایھ داری 

پــاک نماینــد.
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علیرغــم مخالفتھــای کــم ســابقھ کارگــری کــھ بــر علیــھ الیحــھ اصالحیــھ دولــت بــر روی قانــون کار در طــول بیــش از 
دو مــاه گذشــتھ صــورت گرفتــھ اســت  دولــت و مجلــس در اقدامــی ھمســو و ھــم جھــت از طریــق وقــت کشــی و توســل 

بــھ تناقــض گوئــی، بررســی و تصویــب ایــن الیحــھ ضــد کارگــری را ھمچنــان در دســتور نــگاه داشــتھ انــد.
ھمیــن بیســت روز پیــش بــود کــھ ھمزمــان بــا آغــاز بررســی ایــن الیحــھ ضــد کارگــری در کمیســیون اجتماعــی مجلــس، 
ــد و  ــھ تجمــع در مقابــل مجلــس زدن ــھ آزاد کارگــران ایــران دســت ب ــا ھماھنگــی اتحادی جمعــی از کارگــران تھرانــی ب
نماینــده ھــای آنــان بــا شــرکت در کمیســیون اجتماعــی مجلــس، اعتــراض قاطعانــھ کارگــران بــا ایــن الیحــھ را اعــالم 
نمودنــد. نکتــھ قابــل توجــھ در ایــن جلســھ ایــن بــود کــھ بــال اســتثنا ھمــھ نماینــدگان شــرکت کننــده در ایــن جلســھ و منجملــھ 

آقــای ھفــده تــن معــاون وزیــر کار کــھ اقــدام بــھ ســخنرانی کردنــد مخالفــت خــود را بــا ایــن الیحــھ ابــراز داشــتند.
بــا ایــن حــال و بــا وجــود مخالفتھــای بســیار گســترده کارگــران در سراســر کشــور بــا ایــن الیحــھ کــھ از طریــق رســانھ 
ھــا و خبرگزاریھــا، بیانیــھ ھــا، مصاحبــھ ھــا و تھیــھ طومارھــای اعتراضــی از ســوی کارگــران کارخانــھ ھــا و نھادھــای 
ــان در  ــھ اســت، بررســی آن ھمچن ــران صــورت گرفت ــران شــرکت واحــد تھ ــی ھمچــون ســندیکای کارگ مســتقل صنف
دســتور کار مجلــس شــورای اســالمی قــرار دارد و ھنــوز ھیــچ اقدامــی از ســوی دولــت و مجلــس بــرای بازگردانــدن آن 

صــورت نگرفتــھ اســت.
کارگران و ھمکاران در سراسر کشور

ــھ آن در  ــر علی ــی ب ــی بســیار گســترده و ھمگان ــھ مخالفت ــا الیحــھ ای ک ــت و مجلــس ب ــن برخــوردی از ســوی دول چنی
جریــان اســت، بیانگــر چیــزی جــز تــالش بــرای وقــت کشــی و وجــود عزمــی جــدی بــرای بررســی و تصویــب آن  در 

مجلــس شــورای اســالمی نیســت.
ھمانگونــھ کــھ اتحادیــھ آزاد کارگــران ایــران و دیگــر تشــکلھای مســتقل کارگــری و کارگــران آگاه و پیشــرو، در افشــای 
الیحــھ بــھ غایــت ضــد کارگــری اصالحیــھ دولــت بــر روی قانــون  اعــالم داشــتھ انــد ایــن الیحــھ بــر بســتر بردگــی و بــی 
حقوقــی ایــی کــھ قانــون کار موجــود بــر مــا تحمیــل کــرده اســت در پــی ســازماندھی بردگــی قــرن نوزدھمــی و بــر علیــھ  
تمامــی حداقلھایــی  اســت کــھ کارگــران و مــردم ایــران در یکصــد ســال گذشــتھ در مبــارزه علیــھ بردگــی و دیکتاتــوری 

بــھ آن دســت یافتــھ انــد.
ــاع از قانــون کار ضــد کارگــری موجــود قــرار بدھــد.  ــد مــا را در موضــع دف ــھ ایــن الیحــھ، نبای ــارزه بــر علی امــا مب
چــرا کــھ اگــر امــروز ســرمایھ داری حاکــم بــر ایــران جــرات و جســارت چنیــن ھجــوم بــی ســابقھ ای را بــر علیــھ تمــام 
ھســتی مــا کارگــران بــھ خــود داده اســت، تمامــا از ایــن روســت کــھ قانــون کار موجــود بــا رســمیت دادن بــھ قراردادھــای 
موقــت، ممنوعیــت بــر پائــی تشــکلھای مســتقل کارگــری، نھادینــھ کــردن شــرکتھای پیمانــکاری در ھمــھ صنایــع کلیــدی 

اعتراضات خود را بر علیھ الیحھ اصالحیھ دولت 
بر روی قانون کار و کل وضعیت فالکتبار موجود 

تشدید خواھیم کرد
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و میــان دســتی و پاییــن دســتی کشــور و…  امــکان ھــر گونــھ دفاعــی از مــا کارگــران را از حقــوق صنفــی و انســانی 
مــان ســلب کــرده اســت.

لــذا مــا کارگــران بــرای پایــان دادن بــھ وضعیــت فالکتبــار کنونــی، نــھ تنھــا بایــد در ھمــھ تجمعاتــی کــھ بــر علیــھ ایــن 
الیحــھ بــھ غایــت ضــد کارگــری برگــزار میشــود، بــھ میــدان بیائیــم  بلکــھ بســیار مھــم تــر از آن، مــی بایســت بــرای ایجــاد 
ســد محکمــی در برابــر چنیــن تعرضــات خانمــان برانــدازی بــھ  زندگــی و ھســتی مــان، اعتراضــات خــود را بــر علیــھ 
وضعیــت فالکتبــار موجــود تشــدید و  در صفــی متحــد و یکپارچــھ خواھــان محــو و برچیــده شــدن قراردادھــای موقــت 
– حــذف و امحــا شــرکتھای پیمانــکاری در کلیــھ صنایــع کشــور- عقــد قراردادھــای دائمــی، مســتقیم و دســتھ جمعــی- بــھ 
رســمیت شــناختھ شــدن بــر پائــی تشــکلھای مســتقل کارگــری- قــرار گرفتــن ھمــھ کارگــران کشــور بــدون ھیــچ اســتثنایی 
در تحــت  شــمول قانــون کار- اعمــال مقاولــھ نامــھ ھــای ۸۷ و ۹۸ ســازمان جھانــی کار در قانــون کار موجــود و تغییــر 

فــوری ایــن قانــون بــا ھــدف تضمیــن و بــرآورده شــدن ایــن خواســتھای بنیادیــن بشــویم.

اتحادیھ آزاد کارگران ایران – ۲۲ ابانماه ۱۳۹۵
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ــھ ھــا و مراکــز  ــران: ســاعت ده صبــح امــروز بیــش از ھفتصــد کارگــر تھرانــی از کارخان ــھ آزاد کارگــران ای اتحادی
کارگــری مختلــف در اعتــراض بــھ الیحــھ اصالحیــھ دولــت بــر روی قانــون کار در مقابــل مجلــس شــورای اســالمی 

دســت بــھ تجمــع زدنــد و بارھــا در محوطــھ ضلــع شــمالی آن اقــدام بــھ راھپیمائــی نمودنــد.
ــران  ــران ای ــھ آزاد کارگ ــران و اتحادی ــد تھ ــرکت واح ــران ش ــندیکای کارگ ــھ اعضــای س ــری ک ــع کارگ ــن تجم در ای
حضــوری چشــمگیر داشــتند شــعارھای مختلفــی در مخالفــت بــا الیحــھ اصالحیــھ دولــت بــر روی قانون کار و شــعارھایی 
در مخالفــت بــا قراردادھــای موقــت، شــرکتھای پیمانــکاری و حــق برپائــی تشــکلھای مســتقل کارگــری از آغــاز تــا پایــان 
ــد.  ــرده بودن ــرکت ک ــع ش ــن تجم ــران در ای ــادوش کارگ ــجویان دوش ــی از دانش ــن جمعھای ــد. ھمچنی ــر داده ش ــع س تجم
ــھ دســتگیری دو نفــر از دانشــجویان شــرکت  ــدام ب ــز کــھ در محــل حضــور داشــتند اق نیروھــای امنیتــی و انتظامــی نی
ــا کــن» از ســوی تجمــع  ــھ حــال م ــا ســر دادن شــعار «دانشــجو را رھــا کــن، فکــری ب ــد امــا ب ــده در تجمــع کردن کنن
کننــدگان ناچــار بــھ آزادی آنــان شــدند.  در جایــگاه ســخنرانی ایــن تجمــع کــھ مســئولین شــوراھای اســالمی قــرار داشــتند 
بــا اصــرار و خواســت تجمــع کننــدگان  جعفــر عظیــم زاد و پرویــن محمــدی نیــز حضــور پیــدا کردنــد و ھــر کــدام بــرای 
دقایقــی اقــدام بــھ ســخنرانی نمودنــد و در ادامــھ بنرھایــی از اتحادیــھ آزاد کارگــران ایــران و ســندیکای کارگــران شــرکت 

واحــد در جایــگاه ســخنرانی در دســت فعالیــن ایــن تشــکلھا گرفتــھ شــد.
ــرار داد دائمــی  ــرارداد موقــت بردگــی کارگــر – ق ــد از: ق ــارت بودن ــن تجمــع کارگــری عب ــن شــعارھای ای عمــده تری
احیــا بایــد گــردد – کارگــر معلــم اتحــاد اتحــاد – کارگــر معلــم دانشــجو اتحــاد اتحــاد – الیحــھ ایــن دولــت تضمیــن ایــن 
بردگیســت – معیشــت منزلــت حــق مســلم ماســت – اصــالح قانــون کار بــھ نفــع ســرمایھ دار – کارگــران ایــران اتحــاد 
ــی  ــر کارفرمای ــا افزایــش دســتمزده - وزی ــوری م ــھ خواســت ف اتحــاد- اعتصــاب تجمــع تشــکل حــق مســلم ماســت - ی
خجالــت خجالــت – کمیســیون اجتماعــی الیحــھ را پــس بــده – کارگــر زندانــی آزاد بایــد گــردد – شــرکت پیمانــکاری 

بردگــی کارگــر و...
در ایــن تجمــع وحیــد فریدونــی بیانیــھ ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد تھــران را در مــورد الیحــھ اصالحیــھ دولــت بــر 
روی قانــون کار  قرائــت و جعفــر عظیــم زاده و پرویــن محمــدی در ســخنرانی خــود بــا تاکیــد بــر بازپــس گیــری فــوری 
الیحــھ اصالحیــھ دولــت اعــالم کردنــد: شــرایط بــرده وار موجــود کــھ بــر کارگــران ایــران تحمیــل شــده اســت حاصــل 
و نتیجــھ قانــون کار فعلــی اســت و در ادامــھ خواھــان تغییــر قانــون کار فعلــی در راســتای برچیــده شــدن قراردادھــای 
ــی تشــکلھای مســتقل کارگــری در  ــا قراردادھــای دائمــی و مســتقیم و حــق برپائ ــکاری، احی موقــت و شــرکتھای پیمان

تمامــی مراکــز تولیــدی صنعتــی و خدماتــی شــدند.
بــا برگــزاری ایــن تجمــع کارگــری، مســئولین مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کردنــد بعــد از ظھــر امــروز کمیتــھ ای 
تخصصــی تکلیــف نھایــی الیحــھ اصالحیــھ دولــت را بــر روی قانــون کار مشــخص خواھــد کــرد. کارگــران تجمــع کننــده 
نیــز اعــالم کردنــد کــھ چنانچــھ الیحــھ اصالحیــھ دولــت بــر روی قانــون کار ھمچنــان در دســتور کار مجلــس شــورای 
اســالمی بمانــد طــی ھفتــھ ھــای آینــده اعتراضــات خــود را تشــدید و اقــدام بــھ تحصــن در مقابــل مجلــس شــورای اســالمی 

خواھنــد کــرد.
اتحادیھ آزاد کارگران ایران – ۲٥ آبانماه ۱۳۹٥

صدھا کارگر تھرانی با تجمع و راھپیمائی در مقابل مجلس 
خواھان بازپس گیری الیحھ  اصالحیھ قانون کار شدند
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بیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران پیرامون بازگشت الیحھ اصالحیھ قانون کار از مجلس شورای اسالمی
پــس از گذشــت دو مــاه و نیــم  از مخالفــت گســترده و مبــارزه مــا کارگــران بــر علیــھ الیحــھ اصالحیــھ دولــت در مــورد 
قانــون کار، دیــروز و در پــی دومیــن تجمــع کارگــری در مقابــل مجلــس، ایــن الیحــھ از دســتور کار کمیســیون اجتماعــی 
خــارج و اعــالم شــد الیحــھ ی مذبــور پــس از دریافــت نظــرات کار گــروه ســھ جانبــھ ملــی تحــت عنــوان ”کمیتــھ ســھ 
جانبــھ ملــی کارگــران، کارفرمایــان و دولــت“ در طــول یــک مــاه تــا ۴۰ روز آینــده بــرای دومیــن بــار در دســتور کار 

مجلــس شــورای اســالمی قــرار خواھــد کــرد.
ــام مــا کارگــران در پشــت میــز توافــق بــر ســر اصــالح قانــون کار  ــا ن ــار دیگــر قــرار اســت نھادھــا و تشــکلھایی ب ب
بنشــینند کــھ سرانشــان علیرغــم انتشــار الیحــھ اصالحیــھ دولــت  در ســوم  مــرداد مــاه در مجلــس شــورای اســالمی و 
اطــالع کامــل از وجــود ایــن الیحــھ، تــا دوازدھــم شــھریور مــاه کــھ اتحادیــھ آزاد کارگــران ایــران آن را منتشــر و افشــا 

نمــود ســکوت کــرده بودنــد.
جــدا از نقــش ھمــھ دولتھــا در سراســر جھــان بــھ عنــوان بــازوی اقتــدار صاحبــان ســرمایھ، از طــرف دیگــر از آنجــا کــھ 
دولــت و نھادھــای شــبھ دولتــی در ایــران خــود بزرگتریــن کارفرمــا ھســتند پیشــاپیش روشــن اســت کــھ ھــر گونــھ تمایــل 
دولــت بــرای اصــالح قانــون کار مطلقــا نمیتوانــد بــا ھــدف بھبــود شــرایط کار و زیســت مــا کارگــران صــورت بگیــرد. 
لــذا کمیتــھ ســھ جانبــھ ملــی تحــت عنــوان “ کمیتــھ ســھ جانبــھ ملــی کارگــران، کارفرمایــان و دولــت“، آنھــم بــا حضــور 
ســران نھادھــای دســت ســاز کارگــری کــھ ھمــواره بــر علیــھ منافــع مــا کارگــران عمــل کــرده انــد، نمــی توانــد چیــزی 

جــز تالشــی دوبــاره از ســوی دولــت بــرای وارد کــردن اصالحاتــی ضــد کارگــری بــھ قانــون کار باشــد.
ــرای مــا کارگــران در مــدت ۲۷ ســالی کــھ از تصویــب آن میگــذرد قراردادھــای موقــت،  ثمــره قانــون کار موجــود ب
گســترش و نھادینــھ شــدن شــرکتھای پیمانــکاری، از بیــن رفتــن کامــل امنیــت شــغلی، ممنوعیــت برپائــی تشــکلھای مســتقل 
کارگــری، دســتمزد چندیــن برابــر زیــر خــط فقــر و بــر ایــن بســتر ســلب ھرگونــھ قدرتــی از مــا کارگــران بــرای دفــاع از 
حقــوق انســانی مــان بــوده اســت. بطوریکــھ در نتیجــھ چنیــن وضعیتــی، در طــول نزدیــک بــھ ســھ دھــھ گذشــتھ، بردگــی 
و بــی حقوقــی بســیار فراتــر از قوانیــن ضــد کارگــری موجــود بــر طبقــھ کارگــر ایــران تحمیــل شــده اســت و اینــک دولــت 
و صاحبــان ســرمایھ بــا دســت بــردن بــھ قانــون کار در صــدد قانونــی کــردن ایــن بردگــی و گســترش عمــق و دامنــھ آن 

. ھستند
کارگران و ھمکاران در سراسر کشور

ھمــھ مــا در مراکــز تولیــدی خدماتــی و فعالیــن و تشــکلھای مســتقل کارگــری در صفــی واحــد و یکپارچــھ از طریــق 
ــا بدینجــا موفــق شــدیم طــرح  ــھ طومارھــای اعتراضــی و تجمــع در مقابــل مجلــس ت ــھ، تھی ــھ، مصاحب افشــاگری، بیانی

دولــت را بــرای وارد کــردن اصالحــات ضــد کارگــری تــر بــھ قانــون کار عقیــم بگذاریــم.
اعتــراض و قــدرت متحدانــھ ی مــا بــرای بازگشــت الیحــھ اصالحیــھ دولــت از مجلــس شــورای اســالمی نتیجــھ داد، امــا 
ایــن پایــان کار تــالش دولــت بــرای اصــالح قانــون کار بــا رویکــردی ضــد کارگــری نیســت. ھــم اکنــون قــرار اســت 
ــذا بایــد  ایــن الیحــھ بــار دیگــر مــورد بازبینــی و بــرای تصویــب در اختیــار مجلــس شــورای اســالمی قــرار بگیــرد. ل
مســائلی را کــھ در کمیتــھ بازبینــی الیحــھ اصالحیــھ دولــت در وزارت کار میگــذرد بــا درایــت و تیــز بینــی دنبــال کنیــم 
و بــا خواســت علنــی کــردن ھــر گونــھ مذاکــره و یــا ســندی در بــاره ایــن الیحــھ، در صفــی متحــد و یکپارچــھ خواھــان 
ــکلھای  ــاد تش ــکاری، حــق ایج ــرکتھای پیمان ــت و ش ــای موق ــدن قراردادھ ــده ش ــتای برچی ــون کار در راس اصــالح قان
مســتقل کارگــری، قــرار گرفتــن بــال اســتثنای عمــوم کارگــران در زیــر چتــر قانــون کار، افزایــش دســتمزدھا و اجــرای 

مقاولــھ نامــھ ھــای ۸۷ و ۹۸ ســازمان جھانــی کار بشــویم.
اتحادیھ آزاد کارگران ایران – ۲۶ آبانماه ۱۳۹۵

ما خواھان اصالح و تغییر قانون کار برای پایان دادن بھ شرایط مشقت 
بار موجود ھستیم
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با درود و احترام بھ حضور تک تک اعضای کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای کارگری اعضای محترم 
کمیتھ ھماھنگی ھمچنان کھ ھمگی اطالع دارید کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای کارگری در اردیبھشت 
ماه سال ۱۳۸۴ اعالم موجودیت کرد و از آن زمان تا بھ امروز در جھت بستر سازی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 
کارگری، راه پرفرازو نشیبی را پشت سر گذاشتھ و خوشبختانھ امروز نیز یکی از کمیتھ ھای فعال در این شرایط سخت 

در کشور می باشد .
عزیزان :

کمیتھ ھماھنگی در زمانی تاسیس شد، کھ کارگران ایران از تمام تشکل ھای زرد موجود کھ بنام طبقھ کارگر فعالیت 
می کردند نا امید شده بودند و برای رسیدن بھ اھدافشان بھ کمیتھ ھا و یا تشکلی نیاز داشتند کھ طبقھ کارگر را دور ھم 
جمع و مبارزاتشان را سمت و سو دھند . در واقع کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ مبارزات طبقھ کارگر و کمک بھ ایجاد 
تشکلھای کارگری تاسیس شد .افرادی کھ بنیانگذار آن کمیتھ بودند، بھ آن اعتقاد داشتند کھ طبقھ کارگر تنھا با نیروی 

خود و بھ دوراز ھر گونھ توھم بھ نظام سرمایھ داری، باید مبارزات خود را علیھ نظم موجود بھ پیش ببرند .
آن زمان من  ( محمود صالحی  ) افتخار آن را داشتم کھ ھمراه سھ تن دیگر از بھترین کارگران آگاه و انقالبی، آقایان 
بھرام دزکی ، محسن حکیمی و بھروز خباز کھ بحق جزء صادق ترین افراد جامعھ بودند، اولین بیانیھ تشکیل کمیتھ 
ھماھنگی را امضاء و بھ اطالع طبقھ کارگر ایران رساندیم .در طول آن چند سال اعضای این کمیتھ مکررا « از سوی 

نیروھای امنیتی مورد تعقیب، تھدید، بازداشت و در مراجع قضایی بھ حکم ھای سنگین محکوم شده اند .
ھمگی اعضاء می دانیم کھ در تمام مراحل بازجویی یکی از اصلی ترین خواستھ ھای مسئوالن امنیتی از ما این بود کھ 
از عضویت در کمیتھ ھماھنگی استعفاء دھیم . با وجود تمام این فشارھا در طول حیات آن کمیتھ تنھا یک نفر از اعضای 
ما در اداره اطالعات استان کردستان رسما « از کمیتھ ھماھنگی استعفاء داد و ۹۹درصد اعضاء قاطعانھ ازعضویت 

خود در کمیتھ ھماھنگی دفاع کرده ان .
ھمچنانکھ اطالع دارید دفاعیات اعضاء از عضویت خویش در کمیتھ ھماھنگی در اکثر مواقع منجر بھ محکومیت آنان 
شد . متاسفانھ امروز نیز تعداد زیادی ازاعضای کمیتھ ھماھنگی زیر حکم ھای سنگینی ھستند و تعدادی نیز با سپری 
کردن محکومیت خود از زندان آزاد شده اند.من ھم بھ شخصھ ھمیشھ بھ عضویت خود در کمیتھ ھماھنگی افتخار وبدون 

ھیچ مالحظھ ای از آن دفاع کردھــام .
واما،امروز بھ دلیل یک سری مشکالت جسمی مثل سالھای گذشتھ توان و انرژی آن را ندارم تا ھمراه و ھمگام با شما 
اعضای کمیتھ ھماھنگی گام بردارم . بھ ھمین دلیل رسما « استعفای خود را اعالم می نمایم .امید وارم اعضای فعال 
کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای کارگری دراسرع وقت مجمع عمومی کمیتھ ھماھنگی را تشکیل و ھیئت 

اجرایی و بازرسان جدید ی را انتخاب کنند تا جھت رسیدن بھ اھداف مصوب شده در اساسنامھ گام بردارند .
در پایان یاد آور می شوم کھ استعفاء از کمیتھ ھماھنگی بھ معنی پیان ھمکاری وھمگام بودن با شما اعضای محترم و 
مبارز نیست و نخواھد بود .قطعا « ھمانند گذشتھ خود را ھمراه وھمرزم شما عزیزان میدانم ودر جھت تقویت واستحکام 
کمیتھ ھمکاھنگی از ھیچ کوشش وتالشی فروگذار نخواھم کرد .برایتان آرزوی موفقیت ورسیدن بھ اھداف واالیتان را 

دارم .
با احترام محمود صالحی

تاریخ ۱/۹/۹٥

استعفاء از کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ 
ایجاد تشکلھای کارگری
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بــا نــگاه دقیــق بــھ شــرایط واوضــاع ســرمایھ داری و حاکمیــت کنونــی ایــران در مــی یابیــم کــھ انقــالب کارگــری نزدیــک 
اســت از ســوی دیگــر بــھ حمایــت از ادعــای فــوق مــی تــوان ســھ مــورد زیــرا بیــان کــرد .

نبرد طبقاتی در نظام ھای استثماری اجتناب ناپذیر است .  ۱
انقالب ضرورت تاریخی است.  ۲

سرمایھ داری دیگر پویا نیست بلکھ مانع تغییر و تحول است.  ۳
بــا تمــام اینکــھ شــرایط آمــاده اســت وســھ بنــد فــوق بازتولیــد کننــده وارتقــاع دھنــده شــرایط اســت . امــا پیــروزی انقــالب 
کارگــری نتیجــھ نبــرد آگاھانــھ جنبــش ھــای اجتماعــی تحــت رھبــری آگاھانــھ طبقــھ کارگــر اســت. و آگاھــی کــھ از آن 
ســخن مــی گوییــم ، آگاھــی سوسیالیســتی اســت کــھ فقــط توســط کمونیســتھا بــا اســتفاده از حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر 

مــی توانــد انتشــار یافتــھ و در طبقــھ کارگــر و الیــھ ھــای مختلــف رســوخ کنــد.
تــک تــک کارگــران ، دانشــجویان، زنــان ، معلمــان و... بایــد بداننــد در حــال حاضــر مبــارزه طبقاتــی چنــان شــعلھ ور 

شــده اســت کــھ ھــر لحظــھ انتظــار بــروز اعتــالی انقالبــی را بایــد داشــت.
دشــمن طبقاتــی کارگــران و الیــھ ھــای مختلــف اجتماعــی ، بــرای جلــو گیــری از اعتــالی انقالبــی وانقــالب و در نھایــت 
جلــو گیــری از پیــروزی انقــالب کارگــری نیروھــای خــود را در ســطوح مختلــف ســازماندھی و مجھــز بــھ ابزارھــای 
گوناگــون کــرده اســت.در مقابــل بایــد کمونیســتھا ، پیشــگامان طبقــھ کارگــر و انقــالب سوسیالیســتی بایــد ھرچــھ زودتــر 
ــا در دوره اعتــالی انقالبــی ھمچــون ســال ٥۷  ــھ کارگــر شــوند ت ــھ طبق ــال آگاھــی سوسیالیســتی ب ــزار انتق ــھ اب مجھزب

مجبــور بــھ واگــذاری انقــالب بــھ ضــد انقــالب نشــویم.
ــی  ــا تمام ــورژوازی ب ــھ ب ــل اینک ــد بدلی ــد بپذیرن ــی بای ــای اجتماع ــش ھ ــری و جنب ــش کارگ ــن جنب ــران و فعالی کارگ
تئوریھایــش و اوان وانصــارش در کلیــت و حتــی در درون جناحھــای جــزی خــود ھرگونــھ پویایــی و پیشــروبودن را از 

بخشی از وظایف کمونیستی

پیروزی کارگران و کسب مطالباتشان در گرو نابودی 
سرمایھ داری است.

مقدمھ اول:

بخشی از آگاھی سوسیالیستی:

بحثی در رابطھ با ۱٦ آذر  گرامی داشت  روز دانشجو
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دســت داده و کامــال» ارتجاعــی شــده اســت . حــال بــھ آنجــا رســیده ایــم کــھ تنھــا راه بدســت آوردن مطالبــات اقتصــادی 
ــات  ــظ مطالب ــک و حف ــورژوا دمکراتی ــات ب ــی بدســت آوردن مطالب ــف حت ــای مختل ــھ ھ ــر و الی ــھ کارگ وسیاســی طبق
بدســت آمــده فقــط بــا انقــالب سوسیالیســتی امــکان پذیراســت. و انقــالب سوسیالیســتی تنھــا تحــت رھبــری طبقــھ کارگــر 
بــا رویکــرد اتحــاد ویــک پارچگــی کارگــران بــھ عنــوان طبقــھ ای بــرای خــود بــا سودجســتن از ابــزاری بــھ نــام حــزب 
انقالبــی طبقــھ کارگــر بــا دیــدگاه کمونیســتی ممکــن مــی شــود.بھتر اســت از ھــم اکنــون بــا اســتفاده از حافظــھ تاریخــی 
خــود بدانیــم ھــر کــدام از محــور ھــای بیــان شــده در بــاال ھمدیگــر را تکمیــل نکننــد ، انقــالب آتــی بــھ انقــالب کارگــری 
تبدیــل نخواھــد شــد.(یعنی شکســت خواھــد خــورد) وبــار دیگــر ھمچــون ســال ٥۷ انقــالب شکســت خــورده و توســط یــک 
بخــش دیگــری ازنظــام ســرمایھ داری حکومــت درنــده خویــی ایجــاد خواھــد شــد و کارگــران و کمونیســت ھــا را بــاز 

ھــم قتــل عــام کــرده ســرمایھ داری را یــک بــار دیگــر از مــرگ نجــات خواھــد داد.
وقتــی از ضــرورت تاریخــی انقــالب ســخن مــی گوییــم منظــور پیروزی انقــالب بھ صورت خــود بخودی نیســت.پیروزی 
انقــالب سوسیالیســتی در بســتر ضــرورت تاریخــی انقــالب، زمانــی امــکان پذیــر مــی شــود کــھ آگاھــی سوسیالیســتی از 
طریــق حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر بــھ رھبــری طبقــھ کارگربــرای خــود بــا رویکــرد کمونیســتی در شــرایط خــاص 

اعتــالی انقالبــی یکدیگــر را ھمپوشــانی کننــد.

مقدمھ دوم:

یک درس تاریخی
در ســال ٥۷ انقالبــی شــروع شــد . امــا بدلیــل عــدم ھمپوشــانی محورھــای مختلــف مــورد نیــاز انقــالب سوسیالیســتی ، 
انقــالب ٥۷ شکســت خــورد و ضــد انقــالب حاکــم گردیــد. ضــد انقــالب حاکــم شــده انقــالب را در خــون انقالبیــون خفــھ 

کــرد. 
ــالب  ــھ انق ــرا ب ــر چ ــھ کارگ ــدن طبق ــدان آم ــھ می ــی و ب ــالی انقالب ــو اعت ــتن ج ــر داش ــا در نظ ــت ، ب ــن اس ــوال ای س

نرســیدیم؟ سوسیالیســتی 
جواب – با اینکھ :

ضــرورت تاریخــی کار خــود را کــرده و کشــمکش طبقاتــی را بــھ جنــگ و نبــرد در محــل کار و خیابــان تبدیــل   ۱
ــود. کــرده ب

الیھ ھای مختلف بخصوص عاملین اصلی انقالب یعنی کارگران بھ میدان آمده بودند.  ۲
نطفھ ھای اولیھ حکومت سوسیالیستی کارگران (شوراھای کارگری)تشکیل شده بودند.  ۳

مطالبات کارگری با رویکرد سوسیالیستی ھمراه با شعار ھای سوسیالیستی فضای جامعھ را آکنده بود.  ٤
کمونیست ھا بھ عنوان پیشگامان طبقھ کارگر در صف مقدم نبرد طبقاتی حاضر بودند.  ٥

اما دو محور دیگر برای کامل کردن و ھمپوشانی در کنار ٥ محور گفتھ شده وجود نداشتند.
حزب انقالبی طبقھ کارگر برای سازماندھی الزم و انتقال آگاھی سوسیالیستی وجود نداشت.  ۱

انســجام طبقاتــی در میــان کارگــران بــھ عنــوان طبقــھ ای بــرای خــود وجــود نداشــت.( دشــمنان در شــکل بیــرون   ۲
از طبقــھ و حاضــر در درون طبقــھ و ســرکوب طبقــھ کارگــر و انقالبیــون آن  نســبت بــھ مــوارد بــاال در درجــھ دوم مانــع 

بــودن قــرار دارنــد.)
عــدم وجــود دو محورنامبــرده باعــث گردیــد  ضــد انقــالب پیــروز شــده در دھــھ شــصت ســا زمانھــای انقالبــی بــا رویکرد 
ھــای مختلــف ، شــوراھای کارگــری و جنبــش ھــای اجتماعــی را ســرکوب کنــد. بخصــوص کمونیســتھا دردانشــگاھھا ، 
کارخانجــات ومحلــھ ھــا توســط مھــره ھــای ســرمایھ داری شناســای ، دســتگیر و گــروه ، گــروه روانــھ زندانھــا شــده ، 

قتــل عــام شــدند.
ــخن از  ــود س ــھ خ ــی در مخیل ــد حت ــا بتوانن ــھ کمونیســت ھ ــرد ک ــر ک ــد فک ــی ش ــر نم ــھ دیگ ــد ک ــی ش ــل عام ــان قت چن
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ســازماندھی بگوینــد، چــھ رســد بــھ اینکــھ بتواننــد ســخن از انقــالب سوسیالیســتی بــھ میــان آورند.قتــل عــام چنــان وســیعی 
ــی آن،  ــده شــود.در پ ــی ، بخصــوص کمونیســتی دی ــس پیشــگام ، انقالب ــن پ ــاور نداشــت از ای ــھ دیگــر کســی ب ــود ک ب

ــا کلمــھ انقــالب بــھ فراموشــی ســپرده شــود. ــد بــر علــت شــد ت شکســت اردوگاه شــرق مزی
تجربــھ تاریخــی مــی گویــد قتــل عــام ھــای ایــن چنیــن و حتــی وســیعتر از دھــھ شــصت ایــران بــھ کــرات در اقصــا نقــاط 
جھــان دیــده شــده اســت ، در شــیلی ، ویتنــام ، مالــزی در دوران رضــا شــاه و... بارھــا و بارھــا میلیونھــا کمونیســت را 
کشــتند. امــا دیــری نگذشــتھ کــھ دوبــاره کمونیســت ھــا ظاھــر شــدند ، تشــکیالت درســت کردنــد و ســازماندھی قیــام ھــا 

و انقالبــات را عملــی کردنــد.
پــس از دھــھ شــصت کــھ حاکمــان، زمیــن ســوختھ در بســتر انقــالب ایجــاد کــرده بودنــد و ســرمایھ داری بــا  ایــن فکــر 
کــھ کمونیســتھا بــھ تاریــخ پیوســتھ انــد بــا خیــال راحــت دســت آوردھــا ، مطالبــات و شــعارھای کارگــری و سوسیالیســتی 

کــھ از دوران انقــالب باقــی مانــده بــود را مــورد ھجــوم ھمــھ جانبــھ قــرارداد.
امــا از زمیــن ســوختھ بــھ عنــوان بســتر اجتماعــی علــی رغــم فضــای آلــوده بــھ توھــم شکســت سوسیالیســم بــا تکیــھ بــر 
فروپاشــی بلــوک شــرق، کمونیســت مجــددا» جوانــھ زد، رشــد کردوبالیــد. و امــروز بــھ جــای رســیده اســت کــھ تئوریســین 
ھــای جناحھــای مختلــف ســرمایھ داری ایــران بــھ یکدیگــر گــرا مــی دھنــد کــھ شــبح کمونیســت بازھــم ســر بــر آورده 

اســت اگــر باھــم نباشــیم ســرمایھ داری را نابــود خواھــد کــرد.
محمــد قوچانــی ماننــد پــرورش یافتــھ گان دســتگاه ھــای اطالعاتــی ھمچــون باھنــر ھــا ، حجاریــان ھــا ، علــوی تبارھــا 
،  ســازگارھا و گنجــی ھــا ، در مجمــوع مشــارکتی ھــا ، رفســنجانی و اوان و انصــارش ، کروبــی و دارودســتھ اش و 
احمــدی نــژادو بانــدش ... از ســوی دیگــر ملــی مذھبــی ھــا ، ملــی گــرا ھــا و سوســیال دمکــرات ھــا کــھ در مجمــوع 
طیــف گســترده ای از ارتجــاع – لیبــرال – رفرمیســم را تشــکیل مــی دھنــد، و چــپ ھــای خــود باختــھ و راســت شــده و 
ســنجاق شــده بــھ ســکوالرھا و ملــی گرایــان و ســلطنت طلبــان ھمگــی تــالش دارنــد حداقــل بــرای ســرکوب مجــدد جنبــش 

انقالبــی و کمونیســت ھــا اختالفــات جناحــی خــود را کنــار بگذارنــد .

مقدمھ سوم :

ضرورت تاریخی چیست ؟
ســوال - چــرا از زمیــن ســوختھ و از بســتر توھــم شکســت سوسیالیســم جنبــش انقالبــی و کمونیســت جوانــھ زده ، رشــد 

مــی کنــد؟
جواب – چون :

ادامھ و رشد مبارزات طبقاتی تا نابودی سرمایھ داری و حاکمیت طبقھ کارگر اجتناب ناپذیر است.  ۱
حاکمیــت طبقــھ کارگــر در بســتر آگاھــی سوسیالیســتی ممکــن مــی گردد.(مبــارزه طبقاتــی میــان طبقــھ کارگــر و   ۲

ــازد) ــی س ــود را م ــاز خ ــن نی ــا دارد بنابرای ــھ کمونیســت ھ ــاز ب ــرمایھ دار نی ــھ س طبق
انتقال آگاھی سوسیالیستی بدون سازماندھی کمونیستی ممکن نیست.  ۳

یعنی :
حــل تضادھــای طبقاتــی الزامــا» بــا حاکمیــت طبقــھ کارگــر و حاکمیت طبقــھ کارگر الزاما» بــا وجود آگاھی سوسیالیســتی 
و آگاھــی سوسیالیســتی الزامــا» بــا ســازمادھی کمونیســتی ممکــن مــی شــود.این اســت ضــرورت تاریخــی. بنــا بــھ ایــن 
ضــرورت تاریخــی اســت کــھ نابــودی کمونیســت ھــا و جلــو گیــری از انقــالب ورشــد مجــدد کمونیســت ھــا یعنــی بــھ 
ســکون واداشــتن زمــان و تاریــخ کــھ چنیــن چیــزی امــکان پذیــر نیســت.در ھمیــن حــال انتقــال آگاھــی سوسیالیســتی و 
ھمپوشــانی محورھــای یــاد شــده در ھیــچ کجــای تاریــخ و زمــان خــود بــھ خــود اتفــاق نخواھــد افتــاد بلکــھ آنچــھ باعــث 
ھمپوشــانی مــی شــود ســازماندھی کمونیســتی( ســازماندھی آگاھانــھ در راســتای انقــالب سوسیالیســتی) اســت کــھ ھیــچ گاه 

خــود بــھ خــود و بــدون وجــود حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر امــکان پذیــر نخواھــد شــد.
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مقدمھ چھارم :

کمونیست کیست؟
بــا در نظــر گرفتــن ســھ مقدمــھ نتیجــھ مــی گیریــم ، حتــی اگــر ھــزاران بــار انقــالب کارگــری بــھ دلیــل عــدم ھمپوشــانی 
ــالب  ــد ، انق ــد آم ــم کمونیســت بوجــود خواھ ــاز ھ ــل عــام شــوند . ب محورھــای الزم شکســت بخــورد و کمونیســتھا قت
ــا وقتــی کــھ ھمپوشــانی محورھــای الزم  خواھــد شــد و طبقــھ کارگــر خواســتھ ھــای خــود را مطالبــھ خواھــد کــرد . ت
بــرای انقــالب سوسیالیســتی امــکان پذیــر شــده ، دیکتاتــوری ســرمایھ داری نابــود و حکومــت کارگــری (دیکتاتــوری 

پرولتــری) بــر قــرار شــود. 
درســت زمانــی کــھ ســرمایھ داری فکــر مــی کــرد دیگــر کمونیســتی وجــود نــدارد، یــا اگــر باشــد انگیــزه ای بــرای انقــالب 
و ســازماندھی ندارد.بلکــھ کمونیســت ھــای، پراکنــده و بــدون افــق و چشــم انــداز ھســتند.افکار کمونیســتی ظاھرشــده و 

کمونیســت ھــا جــان تــازه گرفتنــد.
سوال - چھ کسی  کمونیست است؟
جواب – کمونیست کسی است کھ:

اعتقاد بھ تغییرات دائمی وبنیادی داشتھ باشد.  ۱
ــراری جامعــھ کمونیســتی داشــتھ  ــر ق ــروزی سوسیالیســم کارگــری و ب ــودی ســرمایھ داری و پی ــھ ناب ــاد ب اعتق  ۲

ــد. باش
اعتقاد بھ حزب انقالبی  طبقھ کارگر با سازماندھی کمونیستی با رھبری طبقھ کارگر داشتھ باشد.  ۳

اعتقــاد داشــتھ باشــد کســب آزادی، دمکراســی کارگــری بــھ عنــوان باالتریــن حــد دمکراســی ، و کســب مطالبــات   ٤
ــکان پذیراســت. ــری ام ــوری پرولت ــب دیکتات ــردر قال ــھ کارگ ــت طبق ــط در حاکمی ــای اجتماعــی فق ــھ ھ ــی الی تمام

ضمن اعتقاد داشتن بھ چھار مورد باال اقدام بھ عملی کردن اعتقادات خود بکند.  ٥
پــس نتیجــھ مــی گیریــم کســانی کــھ چھــار بنــد اول را قبــول دارنــد دارای افــکار کمونیســتی ھســتند ولــی ھنــوز کمونیســت 
محســوب نمــی شــوند . ھــر وقــت بــرای پیــاده کــردن اعتقــادات خــود آســتین ھــا را بــاال زد مــی تــوان او را کمونیســت 

قلمــداد کــرد . در واقــع عملــی کــردن چھــار بنــد گفتــھ شــده، ســازماندھی کمونیســتی محســوب میشــود.

متن اصلی :

شانزده آذر ۸٦
ھــم زمــان بــا رشــد جنبــش ھــای اجتماعــی جنبــش دانشــجویی  پــس از ســرکوب از زمیــن ســوختھ ســر بــر آورد.و دوشــا 
دوش جنبــش کارگــری و جنبــش ھــای دیگــر رشــد کرد.تــا اینکــھ در ســال ۸٥ علــی رغــم اینکــھ زیــر مجموعــھ ی در 
مجموعــھ دیگــر بــود در ھمــان حــال نشــان داد ھرچنــد کوچــک اســت امــا در بعــد ســازماندھی و رھبــری بــر مجموعــھ 
مرجــع خــود احاطــھ رھبــری دارد.ایــن احاطــھ رھبــری و نمودھــای بــارز آن از انقالبــی و کمونیســتی بودنــش سرچشــمھ 

مــی گیــرد.
دراعتراضــات دوره غیــر اعتــالی کیفیــت کمونیســت ھــا بــر ھــر کیفیــت و کمیتــی تســلط دارد،ایــن کیفیــت تنھــا بدلیــل 
داشــتن چشــم انــداز انقــالب سوسیالیســتی و قبــول رھبــری طبقــھ کارگــر امــکان پذیــر مــی گردد.چــون ایــن کیفیــت مســلط 
از کمیــت کوچــک صــادر مــی شــود و بــرای اینکــھ بــھ کمیــت بزرگتــر اثــر عمیــق و برگشــت ناپذیــر بگــذارد و خــود 
را بــھ کمیــت بزرگتــر تبدیــل کنــد بایــد دســت بــھ ســازماندھی کمونیســتی در تمامــی ابعــاد آن بزنــد. اگــر ایــن کیفیــت را 

در دوره اعتــال حفــظ کنیــم انقــالب کارگــری پیــروز خواھــد شــد.
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ــت و حرکــت  ــا و پالکاردھــای ســرخ خــود در ســال ۸٥ اعــالم موجودی ــا شــعار ھ جنبــش سوسیالیســتی دانشــجویی ب
ــران طــی یــک  ــاح ھــای مختلــف و نھادھــای نظــام ســرمایھ داری ای ــھ ســوی مســیر کمونیســتی کرد.مھــره ھــا ، جن ب
ســال قبــل از آن تــالش کردنــد از طریــق تبلیغــات و ســم پاشــی ، اخــراج و تعلیــق و زندانــی کــردن دانشــجویان و پیــش 
بــرد ســرکوب بــا روش ھــای گوناگــون و در نھایــت ھمگرایــی جناحھــای مختلــف نظــام، دانشــجویان را از برگــزاری 
تجمــع ھــای شــانزده آذر ۸٦ منــع کننــد. کــھ در آخریــن تــالش ھماھنــگ میــان جناحھــای نظــام ســرمایھ داری جمھــوری 
ــا لیبرالھــای درونــی ولیبــرال ھــاو رفرمیســتھای بیرونــی دســت بــھ دســت دادنــد  اســالمی از ارتجاعــی تریــن جنــاح ت
وبــھ ارتجاعــی تریــن جنــاح از طریــق نوشــتھ ھا(محمــد قوچانــی و ...) و ســخنرانی ھا(کروبــی ، یــزدی و...) چــراغ 
ســبز را نشــان دادنــد. در آخریــن پــرده ھمــکاری اقــدام بــھ دســتگیری سراســری دانشــجویان کردند.تــا از ایــن طریــق 
از ســازماندھی اعتراضــات شــانزده آذر جلــو گیــری کنند.طــی دو روز ۹/۱۱الــی ۸٦/۹/۱۳ تعــداد بیــش از ۳٥ نفــر 
دانشــجو کــھ بــھ خیــال مھــره ھــای نظــام ســرمایھ داری جمھــوری اســالمی ســازمان دھنــدگان ھســتند دســتگیر شــدند.اما 
تجمــع دانشــجویان در ســیزده آذر علــی رغــم اختالفــات درونــی در مخالفــت نســبت بــھ حرکــت سکتاریســتی و ســر دو 
راھــی قــراردادن جنبــش بــرای تصــرف حاصــل و نتیجــھ اعتراضــات بــھ ســود تشــکلھای محفلــی و بــا توجــھ بــھ اینکــھ 
بســیاری از دانشــجویان قبــل از دســتگیری ھــا قصــد شــرکت در ایــن تجمــع را نداشــتند . امــا پــس از دســتگیری ھــا بــرای 

شکســتن طــرح و نقشــھ حاکمیــت در تجمــع شــرکت کردنــد.
ایــن گونــھ عمــل کــردن دانشــجویان بــا توجــھ بــھ اختالفــات تحمیــل شــده از ســوی تشــکلھای سکتاریســتی نشــان از روحیھ 
کمونیســتی در عمــق جنبــش ھــای اجتماعــی دارد، کــھ در مواقــع لــزوم بــدون اســیر شــدن در حرکــت دســتھ بندیھــا خــود 
را مســتقل و آزاد نشــان مــی دھــد.از ســوی دیگــر برگــزاری تجمــع پــس از دســتگیریھا نشــان داد ســازماندھندگان واقعــی 

جنبــش دانشــجویی نــھ تعــداد انگشــت شــمارنمی باشــند ، بلکــھ تمامــی یــا حداقــل بیشتردانشــجویان ھســتند.
برخی نتایجی کھ از تحلیل برگزاری تجمع سیزده آذر می توان بدست آورد عبارتند از:

روحیھ کمونیستی در عمق جنبش دانشجویی نھفتھ است.  ۱
سازماندھی کمونیستی در این جنبش بسیار ضعیف است.  ۲

جنبــش دانشــجویی رشــد یابنــده اســت و میــل دارد بــھ ســوی سوسیالیســم و بدنبــال آن بــھ ســمت طبقــھ کارگــر   ۳
ــد. ــت کن حرک

طیــف بســیار گســترده ای از دشــمنان طبقــھ کارگــر وجــود دارد کــھ از رشــد و حرکــت جنبــش دانشــجویی بــھ   ٤
ــد. ــی کنن ــری م ــو گی ــر جل ــھ کارگ ــمت طبق س

نتایج بدست آمده :

سازماندھی کمونیستی چیست؟
ھمــان گونــھ کــھ اشــاره شــد چھــار مــورد اعتقــادی کــھ افــکار کمونیســتی ھســتند و عملــی کــردن آنھــا کمونیســت بــودن 
افــراد یــا گــروه ھــا را ثابــت مــی کنــد.در ھمیــن حــال تمامــی چھــار مــورد نشــان از ســرنگون طلبــی دارند.نمــی تــوان 
چنیــن اھدافــی را پیــش بــرد یعنــی کمونیســت بــود و علنــی فعالیــت کــرد کســی کــھ بخواھــد علنــی کار کنــد مجبــور اســت 
اعتقــادات و اعمــال خــود را تقلیــل بدھــد و کســی کــھ اعتقــادات و اعمــال خــود را نســبت بــھ چھــار بنــد گفتــھ شــده تقلیــل 
بدھــد دیگــر نمــی توانــد کمونیســت باشــد در بھتریــن حالــت یــک رفرمیســت و در بعــد ســازماندھی انحــالل طلــب  اســت.

در ھمیــن حــال خزیــدن بــھ زیــر زمیــن و دوری از فعالیتھــای اجتماعــی نیــز ھیــچ ربطــی بــھ فعالیــت کمونیســتی نــدارد  
بلکــھ فعالیــت کمونیســتی ســازماندھی کارھــا بــھ شــکل مخفــی و پیــش بــرد کارھــای علنــی و ایجــاد تلفیــق بیــن کار علنــی 

و مخفــی اســت.
در نتیجھ نمی توان افکار کمونیستی داشت و اعمال کمونیستی انجام داد ولی تابع سازماندھی کمونیستی نبود.

بحــث ایــن نیســت کــھ از دســتگیر شــدن و عواقــب آن بترســیم بلکــھ نبایــد قبــل از انجــام وظایــف دســتگیر شــویم .وتــا 
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آنجاییکــھ امــکان دارد کمتریــن ھزینــھ را بدھیم.ایــن در صورتــی امــکان پذیــر اســت کــھ ســازماندھی کمونیســتی (تلفیقــی 
بیــن کار علنــی و مخفــی ایجــاد کنیــم) داشــتھ باشــیم.

پلیــس قبــل از انجــام اعتراضــات تــالش مــی کنــد افــرادی را کــھ بــھ عنــوان ســازمانده شــناختھ شــده انــد دســتگیر کنــد تــا 
امــکان ســازماندھی و برگــزاری اعتــراض ، اعتصــاب یــا تجمــع از بیــن بــرود.

پلیــس جمھــوری اســالمی بارھــا ایــن کار را کــرده اســت از جملــھ دســتگیری رھبــران ســندیکای شــرکت واحدقبــل از 
اعتصــاب، دســتگیری معلمــان شــب قبــل از تجمــع ، دســتگیری کارگــران فــرش البــرز قبــل از تجمــع و... و دســتگیری 

دانشــجویان دو روز قبــل از ســیزده آذر در ایــن رابطــھ دھھــا نمونــھ دیگــر را مــی تــوان مثــال آورد.
در مقابل چنین عملکرد پلیس، یک سازمانده کمونیست چھ کاری باید بکند؟

سازماندھندگان نباید شناختھ شوند.  ۱
الیھ دومی برای سازماندھی ایجاد شود.  ۲

ارتباطات ھرچھ منظم ولی در ھمین حال گسترده ودرون توده ھا  رسوخ پیدا کند.  ۳
صــرف نظــر از اینکــھ بیشــتر دانشــجویان چــپ و کمونیســت شــناختھ شــده انــد ھمیــن دانشــجویان بایــد تــالش   ٤
کننــد افــراد جدیــد کــھ بــھ جنبــش مــی پیوندنــد علنــی نشــوند . حتــی نوشــتھ ھــای خــود را بــا نــام و نشــانی واقعــی منتشــر 

ــد. نکنن
ــرایط و  ــھ ش ــھ ب ــا توج ــوند و ب ــال ش ــجویی فع ــکلھای دانش ــی تش ــد در تمام ــت بای ــپ وکمونیس ــجویان چ دانش  ٥
امکانــات مجموعــھ ھــای مختلــف جنبــش دانشــجوئی را بــھ ســمت قبــول فعالیــت تحــت  رھبــری طبقــھ کارگــر ھدایــت 

ــد. کنن
ــی و کار  ــق کارعلن ــر تلفی ــری ھن ــھ کارگی ــد باعــث انفعــال و دوری از اجتمــاع شــود(بلکھ ب ــودن نبای ــی نب علن  ٦

ــت) ــر اس ــد نظ ــی م مخف
تشکیل سلولھای کمونیستی و بھ کاربردن سھ اصل کمنترن .  ۷

برقراری پیوند با بدنھ جنبش ھای مختلف اجتماعی بخصوص جنبشس کارگری.  ۸

از چھ کسانی باید مخفی بود؟
دشمنان طبقھ کارگرکھ در خدمت سرمایھ داری ھستند در ایران بھ دو طیف تقسیم می گردند.

کلیــھ نیروھــای پلیــس و تمامــی گروھھــا و افــرادی کــھ مســتقیما» بــھ نظــام ســرمایھ داری جمھــوری اســالمی   ۱
ــد. ــتھ ان وابس

کلیــھ افــراد و گروھھــای کــھ در تجربــھ تاریخــی جھانــی از جملــھ سوســیال دمکــرات ھــا ، لیبرالھــا ، نیروھــای   ۲
ــم. ــناختھ ای ــد ش ــھ بع ــھ شــصت ب ــا طــی دھ ــرد آنھ ــق عملک ــھ ازطری ــای ک ــرادو گروھھ ــتھا و اف ارتجاعــی ، رفرمیس

الزم است در رابطھ با گروه دوم توضیحاتی داده شود.
ــھ  ــھ دھــھ شــصت کارگــران کمونیســت را در کارخان نیروھــای کارگــر کارگــری - کــھ در دوره ســالھای اولی  ۱

ــد. ــی دادن ــو م ــس ل ــھ پلی ــات ب ج
حــزب تــوده – در دھــھ شــصت بــھ صــورت سیســتماتیک جھــت معرفــی و لــو دادن کمونیســت ھــا بــا جمھــوری   ۲

ــرد. ــد ک ــکاری نخواھ ــده ھم ــھ در آین ــرد ک ــول ک ــوان قب ــرده اســت و حــال نمــی ت ــکاری ک اســالمی ھم
ــا  ــتماتیک ب ــکاری سیس ــصت ھم ــھ ش ــز در دھ ــا نی ــتی «اش – اینھ ــیون «کمونیس ــا فراکس ــراه ب ــت ھم اکثری  ۳
ــرده  ــایی ک ــان را شناس ــھ ســر خــود زندانی ــوکالس کالن ب ــا گذاشــتن کاله ک ــا ب ــتند. در زندانھ ــوری اســالمی داش جمھ
ــھ و  ــھ دولــت ، قــوه قضائی ــد. لیســت اعضــای خــود را ب ــو مــی دادن ــم ل ــھ مامــوران رژی و ھویتھــای واقعــی آنھــا را ب
مامــوران داده بودنــد تــا زندانیــان نتواننــد بــا اســتفاده از نــام اکثریــت از مــرگ، خــود را نجــات دھند.ایــن اعمــال توســط 
یــک یــا چنــد نفــر انجــام نمــی شــد بلکــھ تصمیــم ســازمان بــھ صــورت سیســتمانیک بــوده اســت .بنابرایــن تازمانــی کــھ 
ایــن ســازمان حتــی فراکســیون «کمونیســتی» آن کــھ فریــب کاری جدیــد اســت اعمــال گذشــتھ را نقــد نکننــد تفاوتــی بــا 
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فــرخ نگھــدار نخواھنــد داشــت.ممکن اســت بگوینــد اســتفاده از کاله کــوکالس کالن بــرای لــو دادن نیروھــا حرکــت فــردی 
بــوده اســت اگــر ایــن گونــھ بــوده پــس چــرا آن افــراد ھنــوز در ســازمان حضــور دارنــد و ســازمان آنھــا و خــود را نقــد 
نمــی کنــد. امــا ھیــچ کــدام از اعضــای اکثریــت نمــی تواننــد ادعــا کننــد کــھ لیســت اعضــای ســازمان را یــک یــا چنــد نفــر 
بــدون اطــالع و اجــازه کمیتــھ مرکــزی بــھ قــوه قضائیــھ یــا جــای دیگــر داده اســت . کســانی کــھ در رھبــری اکثریــت 
حضــور داشــتند و موافــق دادن لیســت بودنــد یــا در مقابــل آن اعتــراض نکردنــد یــا اگــر توانــش را نداشــتند چــرا ھمــان 
زمــان انشــعاب نکردنــد ھمــھ ای اینھــا نشــان مــی دھــد اکثریــت بــر مبنــای یــک تفکــر و اندیشــھ (کــھ خائنانــھ اســت)
کــھ ھنــوز ھــم دارای ھمــان اندیشــھ اســت بــا جمھــوری اســالمی ھمــکاری سیســتماتیک داشــتھ اســت در جایکــھ نــام آن 
مــی توانســت برخــی از زندانیــان را از مــرگ نجــات دھــد بــا دادن لیســت بــھ قتــل آنھــا کمــک کــرده اســت.و ایــن نشــان 
مــی دھــد کــھ متعقــد بودنــد  زندانیــان دشــمن و جمھــوری اســالمی دوســت اســت و چــون ایــن اندیشــھ را نقــد نکردنــد 
بنابرایــن ھنــوز ایــن اعتقــاد را دارنــد در نتیجــھ ھــر وقــت شــرایط ماننــد دھــھ شــصت شــود ایــن ســازمان ھمــان کارھــارا 
از ســر خواھــد گرفــت. در ایــن گونــھ مــوارد حــزب تــوده تفاوتــی بــا اکثریــت نــدارد.از ســوی دیگــر جــای تعجــب اســت 
بــا کارنامــھ ســیاھی کــھ اکثریــت دارد فراکســیون «کمونیســتی» بــھ چــھ چیــز ایــن کارنامــھ دل بســتھ اســت کــھ فکــر مــی 
کننــد مــی توانــد مایــھ افتخــار باشــد ( مــا فکــر مــی کنیــم ایــن فراکســیون امیــد اســتفاده از افتخــارات اکثریــت را نــدارد 
بلکــھ درصــدد اســتفاده از اعتبــاری خائنانــھ ای اســت کــھ ایــن ســازمان در نــزد جمھــوری اســالمی دارد تــا ســرفرصت 
راه اســالف خــودرا ادامــھ بدھنــد) آیــا اکثریــت حرکــت مثبتــی دارد کــھ بتوانــد ســیاھی کارنامــھ اش را در ســبک وســنگین 
کــردن پــاک کنــد و چیــز مثبتــی باقــی بمانــد ؟ تــا زمانــی کــھ فراکســیون «کمونیســتی « اکثریــت را نقــد نکنــد و از آن 

انشــعاب نکنــد نمــی تــوان قبــول کــرد کــھ آنھــا ســربزنگا کاله کــوکالس کالن بــھ ســر نخواھنــد گذاشــت. 
رفرمیســت ھــا، لیبرالھــا ، سوســیال دمکــرات ھــا و... بــھ خاطــر پایگاھھــای اجتماعــی و اقتصــادی وباورھــای   ٤
ــت  ــی بخصــوص دول ــھ ســرمایھ داری جھان ــتند ک ــی ھس ــھ در داخــل طیف ــد ک ــن باوردارن ــد و ھمچنی ــھ دارن سیاســی ک
ــتند. ــتھا ھس ــران وکمونیس ــمن کارگ ــر دارد .دش ــالمی در نظ ــوری اس ــل جمھ ــی در مقاب ــھ احتمال ــرای گزین ــکا ب امری

ســازمانھا و احزابــی کــھ ھــرروز بــھ ســمت راســت و رفرمیســت گرایــش پیــدا مــی کننــد و تمــام نیروھــای خــود   ٥
را علنــی مــی کننــد . اینھــا دقیقــا» ھمــان مســیری را مــی رونــد کــھ حــزب تــوده و اکثریــت در دھــھ شــصت رفتــھ انــد.  

ایــن احــزاب و ســازمان  در واقــع انحــالل طلــب نیــز ھســتند.
الزم اســت بدانیــم ســمپاتی داشــتن کســانی در گذشــتھ و حتــی در حــال حاضــر بــھ حــزب تــوده و اکثریــت دلیــل بــر ایــن 
نیســت کــھ ایــن ســمپاتھا دشــمن ھســتند.و نمــی تواننــد انقالبــی شــوند.در نتیجــھ مــا نبایــد ســمپات ھــا را کنــار بگذاریــم 
بلکــھ بــا برنامــھ دقیــق و ســازماندھی کمونیســتی تمامــی آنھــا را آگاه کــرده و جــذب کار ھــای کمونیســتی کنیــم امــا ھمیــن 
ســمپات ھــا نیــز بایــد از امتحانــات دقیقــی عبــور کننــد چــون رســوبات افــکار و اندیشــھ ھــای حــزب تــوده و اکثریــت 
بســیار جــان ســخت و خطــر نــاک ھســتند..در ھمیــن حــال کمونیســت ھــا وظیفــھ دارنــد از فریــب خــوردن نیروھــا توســط 
حــزب تــوده و اکثریــت بخصــوص فراکســیون «کمونیســتی « و...آن جلوگیــری کننــد . در رابطــھ بــا دانشــجویان نقــد 

مــداوم جریانــات انحرافــی وظیفــھ دائمــی اســت .
تذکر:

ــد  ــای جدی ــرو ھ ــی شــدن نی ــی شــوند.بلکھ از علن ــر علن ــان غی ــا ناگھ ــن دانشــجوئی و کمونیســت ھ ــد فعالی نبای  ۱
جلوگیــری کــرده والیــھ ھــای دوم را توســط آنھــا ایجــاد کننــد. در ھمیــن حــال کار ھــای علنــی موجــود را بشــدت بایــد 

توســعھ و ادامــھ داد.
نباید دچار ھیجانات کارھای انجام شده  یا در حال انجام شویم کھ باعث رشد محفلیسم می شود  ۲

فریده جعفری 
۱۳۸٦/۹/۱٥
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اگــر ھــدف انقالبیــون، ســازماندھی سیاســی طبقــھ کارگــر بــرای درھــم شکســتن قــدرت ودولــت بــورژوازی از طریــق 
انقــالب کارگــری و کســپ قــدرت سیاســی  و برقــراری حکومــت سوسیالیســتی میباشــد ،ابــزار مــا بــرای رســیدن بــھ 
چنیــن ھدفــی حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر متشــکل از آگاھتریــن ،پیشــروترین و منجســم تریــن بخــش کارگــران میباشــد. 
درمرحلــھ فعلــی مبــارزه جھــت تشــکیل حــزب طبقــھ کارگــر بایــد از یــک طــرف بــا انحرافــات اپورتونیســتی مبــارزه 
ــق  ــر از طری ــھ کارگ ــا طبق ــرای اتصــال ھــر چــھ بیشــتر ب ــد ب ــد موجــود بای ــرده و از طــرف دیگــر نیروھــای معتق ک
ــتی  ــت کمونیس ــراز فعالی ــق اب ــده و از طری ــری ش ــش کارگ ــاری جنب ــارزات ج ــا ،وارد مب ــکل ھ ــرو تش عناصــر پیش
ــی و در  ــی –مبارزات ــد عین ــد کــھ تشــکیل حــزب یــک رون ــد و بدانن ــر نماین (تبلیغ،ترویج،ســازمانگری) خــود را درگی
ــھ  ــا ب ــن منظــور م ــر اســت. بدی ــکان پذی ــران ام ــارزات کارگ ــر بســتر مب ــط ب ــتھا فق ــی کمونیس ــان پراتیــک انقالب جری

ــم : ــی میپردازی ــارزه طبقات ــاره رھبری،ســازماندھی و مب ــاره ای از مســائل اساســی درب ــح پ توضی

رھبری عملی مبارزه طبقاتی
سازماندھی مبارزه  -۱

اجزا مبارزه   -۲
۳-  اشکال مھم پراتیک اجتماعی – کمونیستی میباشد.

(کھ در این نوشتھ مسئلھ را در جھت رھبری و سازمان و مبارزه حزب انقالبی طبقھ کارگرمطرح می کنیم )

الف -  رھبری علمی جنبش و جامعھ :

مضمون فعالیت ما 
چیست؟  
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اطالع از قواعد ضروری رھبری علمی یکی از شروط اسا سی است.
حفــظ کادرھــای حزبــی از ذھــن گرائــی و یــا حــل مســائل بــھ اتــکا بــھ اراده صــرف (ولونتاریســم)و یــا فقــط غــرق شــدن 

در تجــارب محــدود عملــی دیرانسیســم اســت : 
۱-مرحلھ کسب اطالع جامع و موثق درباره وضع: 

نخســتین شــرط رھبــری صحیــح و علمــی جنبــش کارگــری و جامعــھ عبــارت اســت از تامیــن اطــالع جامــع و موثــق 
ــاره وضعــی کــھ مــورد بررســی ماســت کــھ در خدمــت تئــوری و عمــل انقالبــی طبقــھ کارگــر بــوده و در تعییــن  درب
مســیر حرکــت مــا میباشــد (مثــل جامعــھ ،جنبــش کارگــری ،حــزب و ..) کــھ اگــر اطالعــات گــرد آمــده جامــع ،موثق،بــی 
ــارزه  ــی مب ــن جھــت اصل ــرای تعیی ــال، ب ــرای مث ــردد ب ــل گ ــرای تحلی ــی ب ــھ خوب ــد پای ــی توان ــق باشــد م غرضانھ،دقی
ــی  ــکال مبارزات ــان ،اش ــتھای آن ــون خواس ــری مضم ــرکات کارگ ــداد ح ــد تع ــرایط حاضــر بای ــری در ش ــش کارگ جنب
کارگران،اشــکال ســرکوب دشــمن و ...را گــرد آورده و بــدون دخالــت دادن ذھنیــت گرایــش در ایــن مرحلــھ (گــردآوری)

در یــک جــا جمــع کــرد. و یــا در مــورد یــک برنامــھ (  پالتفرم)حزبــی بایــد عــالوه بــر شــرایط جھانــی و تضــاد اساســی 
ــھ نظامیگــری و...در  ــتثمار،درجھ فقر،درج ــھ اس ــف ،درج ــای  مختل ــم کار و ســرمایھ دررژیمھ ــھ تراک از لحــاظ درج
داخــل چگونگــی سیســتم اجتماعــی –اقتصــادی و از ایــن لحــاظ کارکــرد ســرمایھ در بخــش ھــای مختلــف وتصحیــح آن 

چگونگــی آرایــش طبقاتــی نیروھــا ،توزیــع در آمــد و ثــروت...
۲-مرحلھ تحلیل عمیق فاکتھای گرد آمده :

ــا لــک تیــک)و جامعــھ  وظیفــھ دوم عبــارت اســت از تحلیــل علمــی فاکتھــای گــرد آمــده بــر اســاس اســلوب علمــی (دی
شناســی علمــی (ماتریالیســم تاریخــی )،زیــرا خــود فاکتھــا نمــی تواننــد روایتگــر ماھیــت وضــع ،روابــط درونــی ،ســیر 
نھایــی وقایــع و ســمت تاریخــی و غیــره باشــند .بایــد در اجــزا تحلیــل ســرمایھ ســخت دقیــق بــود .اگــر مــا بکوشــیم فاکتھــا 
و اطالعــات را در قالبھــای اصولــی معینــی بــھ زور بگنجانیــم نتیجتا»آنھــا را مســخ کــرده ایــم و اگــر بخواھیــم از احــکام 
راھنمــا بــھ ســمت یابــی در انبــوه فاکتھــا اســتفاده کنیــم نخواھیــم توانســت از فاکتھــای گــرد آوری شــده اســتفاده ای بکنیــم 
.و اگــر بــھ اطالعــات گــرد آوری شــده اکتفــا کنیــم یعنــی در مرحلــھ آمیریک(تجربی)صــرف بمانیــم قــادر بــھ درک عمــق 
حــوادث نخواھیــم شــد و اگــر بــھ اصــول صــرف تکیــھ کنیــم بــھ بیراھــھ رفتــھ و دچــار ذھنگرایــی خواھیــم شــد.در اینجــا 

یــک مرحلــھ حســاس اســت و بایــد توانســت تناســب صحیــح بیــن تجربــھ و تعقــل و فاکــت و تصمیــم را حفــظ کــرد.
۳-مرحلھ استخراج شعارھا و رھنمودھای عمل:

اکنــون فــرض آن اســت کــھ مــا از وضــع بدرســتی مطلــع شــده ایــم آنــرا بــھ درســتی تحلیــل کــرده و بــھ نتیجــھ گیــری 
ھــای معیــن و مشــخص دربــاره جریــان رســیده ایــم کــھ منطبــق بــا واقعیــت اســت .تمــام ایــن فعالیــت ھــا جنبــھ آکادمیــک و 
مدرســی بــھ خــود مــی گیــرد اگــر بــھ عمــل منجــر نگــردد اگــر در خدمــت شــکل گیــری ســازمان سیاســی طبقــھ (حــزب)و 
پیشــرفت جنبــش کارگــری قــرار نگیــرد لــذا بایــد از تحلیــل شــعارھا و رھنمــود ھــا عمــل را اســتخراج کــرد بــرای آنکــھ 
وظایــف حــزب ،جنبــش،در راه نیــل بــھ ھدفــی کــھ برابــر خــود نھــاده اســت در مقطــع معیــن زمانــی و مکانــی روشــن 
گــردد .اســتخراج شــعارھا و رھنمودھــای مشــخص، رھبــری و تشــکیالت را از مرحلــھ بررســی نظــری وارد مرحلــھ 

پــر مســئولیت عمــل مــی کنــد.
٤-استفاده از خالقیتھا و انتقادات توده ای :

ھــر قــدر ھــم ســازمان سیاســی خردمنــد باشــد بــا دقــت عمــل کنــد بــر اســاس فاکتھــای جامــع و موثــق و تحلیــل ھــای علمی 
ــدون عجیــن شــدن ،و در  ــد ب ــی را بدرســتی تعییــن کن و عمیــق جمعــی و خــالق نتیجــھ گیــری نماید،رھنمودھــای عمل
آمیختــن بــا مبــارزات و زندگــی کارگــران و اســتفاده از خالقیــت و انتقــادات تــوده ای بــاز خطــر انحــراف و خطــا کاری 
برایــش بعیــد نیســت چــرا کــھ پدیــده ھــا و حــرکات اجتماعــی فــوق العــاده متنــوع ،بغرنــج، متحــرک و متغیــر میباشــند 
و ابلھانــھ اســت اگــر کســی فکــر کنــد تمــام ایــن بغرنجــی را احاطــھ کــرده اســت از ایــن لحــاظ بــدون در غلطیــدن بــھ 
خودبخودیســم ســازمان سیاســی بایــد از طریــق مبــارزات ،تشــکل ھــا و عناصــر پیشــرو نزدیکتریــن ارتبــاط را بــا تــوده 
ھــا داشــتھ باشــد و بایــد دانســت محــک واقعــی شــعارھا فقــط در بســتر مبــارزه عینــی تــوده ھــا ســنجیده میشــود و ابتــکار 

و انتقــاد تــوده ھــا بھتریــن کمــک بــرای اجــرای عمــل و شــعارھا و تاکتیــک ســازمان سیاســی طبقــھ کارگــر میباشــد.
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٥-یافتن عمده ترین نکتھ ،گزیدن مساعدترین لحظھ:
در جریــان اجــزا رھنمــود ھــای مشــخص نکاتــی اســت حســاس و عمــده کــھ بــا حــل آن نکتــھ مــی تــوان نــکات متعــددی 
را حــل کــرد و بــا برداشــتن آن حلقــھ میتــوان بــر زنجیــر حــوادث تســلط یافــت .یافتــن ایــن نکتــھ عمــده و حلقــھ اصلــی 
یکــی از عالئــم پختگــی و مھــارت رھبــری سیاســی میباشــد . عــالوه بــر یافتــن تکیــھ گاه عمــده خصیصــھ مھــم دیگــر 
یــک رھبــری صحیــح و موثــر عبــارت اســت از یافتــن مســاعدترین لحظــھ بــرای عمــل ،زمانــی کــھ وضــع دیگــر نضــج 
یافتــھ و میتــوان بــا طــرح صریــح و صحیــح شــعار نیــروی موثــری را بــھ ســود آن بســیج کــرد عمــل بــی موقــع ،عمــل 
زودتــر از موقــع، عمــل پــس از گذشــت فرصــت بــھ ناکامــی مــی انجامــد و حــال آنکــھ ممکــن اســت شــعار و رھنمــود 

انتخــاب شــده بخودیخــود صحیــح باشــد.
٦-انتخاب شخص الزم در جای الزم :

تحلیلھا،انتخــاب شــعارھا ،تعییــن نکتــھ عمــده ،برگزیــدن لحظــھ مســاعد ھمــھ و ھمــھ عبــث خواھــد بــود اگــر برســکان 
عمــل اشــخاص شایســتھ ننشســتھ باشــند مثــل معروفــی اســت کــھ کار را بایــد بــھ کاردان ســپرد زیــرا امــر رھبــری را از 
روی قواعــد و موازیــن کتابــی نمــی شــود آموخــت بــرای ایــن امــر شــم خــاص الزم اســت و ایــن شــم در جریــان تجربــھ 
طوالنــی بدســت مــی آیــد بــرای ایــن امــر خصائــل و صفــات روحــی خاصــی الزم اســت و ایــن صفــات فــراوان نســبت 
ــم،و  ــی  ،شــھامت تصمی ــوی ،شــم طبقات ــھ معن ــر، اتوریت ــت و تدبی ــاع ،شــور مبارزه،درای ــدرت امتن ــھ شــخص ،ق جاذب
قاطعیــت و امثــال آن از زمــره ایــن صفــات و خصائــل الزم اســت . مشــخصات کادرھــای رھبــری در نــوع رھبــری 

آنھــا بــروز مــی کنــد کــھ اثــرات عمیــق در ســیر حــوادث دارد.
۷-مرحلھ بسیج و انگیزش: 

پــس از آنکــھ مراحــل مربــوط بــھ انتخــاب رھنمودھــا طــی شــد بایــد مــردم را بــرای اجــرای شــعارھا و رھنمودھــا بســیج 
کــرد آنھــا را متشــکل ســاخت .زمانــی میتــوان مــردم را بســیج کــرد کــھ شــعارھا در جھــت مصالــح و خواســتھ ھــای 
آنھــا باشــد و آنھــا بصحــت ایــن شــعارمعتقد و قانــع گردنــد امــا متشــکل کــردن مــردم بــرای اجــرای شــعارھا کــھ شــکل 
عالــی و مشــخص بســیج آنھاســت، زیــرا آنھــا را بنحــوی منضبــط وارد عرصــھ عمــل گاھــی خطرنــاک و جانبازانــھ مــی 
کنــد از ایــن جھــت نیــز بایــد ایــن کار بــا درایــت و ابتــکار انجــام گیرد،محیــط ھــای مختلــف زمانــی و مکانــی ،اشــکال 
مختلــف تھیجــی و ســازمانی را مــی طلبــد . در اینجــا ھیــچ حکــم جامــد و عــام و کلــی نمــی تــوان داد تنــوع شــکل تھبیــج 

و ســازمان بــر حســب تنــوع شــرایط ،ضــروری میباشــد .بــرای بســیج تــوده ای در ســھ جھــت بایــد عمــل کــرد :
ــا طــرح خواســتھای  ــا تصحیــح گــردد ی بایــد در جھــت افشــا کامــل نقایــص وضعــی کــھ بایــد دگرگــون شــود ی  -۱

مشــخص .
دوم در جھت بیان صحیح وضعی کھ باید جانشین وضع سابق گردد  -۲

ســوم در جھــت نشــان دادن راه تحــول فقــط در صورتیکــھ ،تبلیــغ و افشــا موثــر و صادقانــھ باشــد ،بیــان ھدفھــا   -۳
درســت و منطبــق بــا خواســت تکامــل ،و راه تحــول بدرســتی نشــان داده شــود عمــل بســیج بدرســتی انجــام مــی گیــرد.

(بایــد از خــود پرســید چــرا بایــد بــروم ،کجــا بایــد بــروم ،چگونــھ بایــد بــروم)
 انگیــزش تــوده ھــا بــھ عمــل و بــکار مشــخص تنھــا در صورتــی امــکان پذیــر اســت کــھ اعتمــاد آنــان جلــب گــردد و آنھــا 
بــھ ثمــر بخشــی برنامــھ و راه تحــول پــی ببرنــد و از جھــت روحــی بشــور آینــد .پیشــروترین ،فعــال تریــن و آگاه تریــن 
بخــش متشــکل در ســازمان سیاســی بایــد کل بخــش تــوده ای را در جریــان یــک بســیج عــام در ســازمان ھــای متناســب 

متشــکل نماینــد .
۸-مرحلھ وارسی نقادانھ کارھای انجام شده  :

پــس از آنکــھ رھنمــود را تــوده ھــای بســیج شــده و متشــکل شــده اجــرا کــرده و یــک عمــل مشــخص بــھ پایــان رســید بایــد 
اعمــل اجــرا شــده  را مــورد بررســی قــرار داد .بایــد از تجــارب مثبــت و منفــی آن درس گرفــت بــدون ایــن مســئلھ نمــی 
تــوان گام بعــدی را آگاھانــھ و مدبرانــھ برداشــت . و ھمچنیــن در جریــان نقــد بایــد از آراســتن و یــا زشــت کــردن ھمــھ 

چیــز پرھیــز کــرد. و تجــارب را خونســردانھ بررســی کــرد.
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ب- ســازماندھی :یکــی از اشــکال مھــم پراتیــک اجتماعــی ســازماندھی 
میباشــد .

ســازماندھی یعنــی اســتفاده طبــق اصــول (برنامــھ)از نیــروی انســانی بــرای انجــام کار و مبــارزه معیــن بــرای رســیدن 
بــھ ھــدف معیــن. ھــر عمــل مبارزاتــی و اجتماعــی بــھ ســازمان نیازمنــد اســت ســازمان وســیلھ اساســی عمــل اجتماعــی و 
از آن جملــھ مبــارزه اجتماعــی اســت ســازمانی کــھ بــھ مبــارزه سیاســی-اجتماعی مــی پــردازد حــزب نــام دارد ،احــزاب 
از جھــت ماھیــت سیاســت طبقاتــی خــود دارای ھویــت طبقاتــی مشــخص ھســتند. در شــرایط مــا حــزب انقالبــی طبقــھ 
کارگــر کــھ بــھ جھــان بینــی م-ل مجھــز اســت انقالبــی تریــن و مترقــی تریــن حــزب دوران میباشــد .ســاختار و موازیــن 

ایــن حــزب را بــھ مثابــھ حــزب طــراز نویــن طبقــھ کارگــررا لنیــن بیــان کــرده اســت (چــھ بایــد کــرد)

انواع سازمان و ویژگیھای سازمان حزبی:   
عمــده تریــن اشــکال ســازمان را از جھــت ماھیــت کارگــری و بــورژوازی و ھمچنیــن خصیصــھ ســازمانی و کیفیــت 

موازیــن تنظیــم کننــده آن مــی تــوان بــھ ســھ نــوع تقســیم کــرد :
سازمان حزبی اداری   -۱

سازمان نظامی (بورژوازی)  -۲
سازمان حزبی کارگری   -۳

ســازمان ھــای حزبــی اداری : نظــام تیــپ بــورژوازی بــر اســاس منافــع طبقاتــی مالکیــت خصوصــی و فــرد گرائــی ذاتــی 
اســاس مرکزیــت اســت . خــط و مشــی و موازیــن زندگــی ســازمانی و ارگانھــا را مقامــات فوقانــی (بورژوازی)معیــن 
مــی کنــد .مقامــات و اعضــای پاییــن موظــف بــھ تبعیــت از مافــوق ھســتند و حــق بــاز خواســت ندارنــد مقامــات مافــوق 
وظبقــھ ندارنــد در برابــر مقامــات پاییــن گــزارش بدھنــد. چــرا کــھ نماینــده منافــع اقلیــت بھــره کشــی بــوده و بصــورت 
ابــزاری از افــراد در جھــت منافــع طبقــھ،در بھــره کشــی اســتفاده مــی کنند.سیســتم ھرمــی از ماھیــت طبقاتــی ایــن نــوع 

ســازمان میباشــد. 

سازمان حزبی طبقھ کارگر : 
بــا ســازمانھای ســرمایھ داری تفــاوت ماھــوی دارد چــرا کــھ بــر اســاس منافــع طبقاتــی متفــاوت و درســت نقطــھ مقابــل 
منافــع خصوصــی فــردی ســرمایھ داری قــراردارد وبــر منافــع اکثریــت طبقــھ کارگــر بــا رویــھ مبــارزه دســتھ جمعــی 
ــا» مرکزیــت نیســت بلکــھ الزمــھ ایــن مرکزیــت درک  کلیــھ مســئولین از طــرف ســازمان معیــن میشــوند اصــل صرف
واحــد از اھــداف برنامــھ و الــزام ھمــھ در مقابــل انطبــاط یکســان بــوده و دمکراســی خصلــت اساســی ســازمان میباشــد.
خــط مشــی ،موازیــن زندگــی ســازمانی و ارگانھــا دارای پایــھ ای اساســا» دمکراتیــک ومشــورتی میباشــد و انضبــاط در 

آن آگاھانــھ اســت. 

اجزا یک سازمان : 
ھر سازمانی از لحاظ ساختمانی و معماری درونی خود مرکب از سھ بخش عمده است :

رھبری  -۱
کادر یا گروه مسئولین  -۲

۳-  اعضا
۱- دستگاه رھبری مغز سازمان ،نیروی ھدایت کننده آن در مسیر مبارزه طبقاتی –اجتماعی میباشد.
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۲- کادر: عبــارت اســت از آن بخــش اعضــای حزبــی کــھ در شــئون مختلــف فعالیــت ســازمان کســب تخصــص کــرده 
اســت و ارگانھــای مختلــف را اداره مــی کنــد و دارای مســئولیت ھــای گوناگــون اســت (مبلغ،مروج،ســازمانده،نظامی و 

..حرفــھ ای )
۳- اعضــای ســازمان کــھ بدنــھ اساســی ســازمان را تشــکیل مــی دھنــد اگــر صحبــت از ســازمان حزبــی انقالبــی در میــان 
باشــد عناصــر آگاه طبقــھ کارگــر میباشــند کــھ بــا قبــول برنامــھ و آییــن نامــھ حــزب در آن شــرکت جســتھ انــد بــرای آنکــھ 
مبــارزه ،سیاســی،اقتصادی،تئوریک حــزب را در بســتر مبــارزه طبقاتــی در حــاالت قھــر آمیــز و عــادی ،علنی،مخفــی 

بــھ پیــش ببرند.کارائــی و ثمــر بخشــی فعالیــت ســازمانی بســتھ بــھ آن اســت کــھ
 ۱ - دســتگاه رھبــری آن در اوج آمادگــی از لحــاظ ترســیم اســتراتژی و تاکتیــک در حــاالت دفــاع و تھاجــم ،خالقیــت و 

انعطــاف تاکتیکــی، پیــش بینــی درســت حــاالت انقــالب و...باشــد. 
۲- مجھز بھ کادرھای ورزیده و آبدیده و دارای تمامی مھارتھای انقالبی و انطباق آن با شرایط باشد.

۳- اعضــای آن کــھ واقعــا» عناصــر پیشــرو و آگاه طبقــھ کارگــر و دیگــر زحمتکشــان بــوده و بــا ھــزاران رشــتھ، بــا 
طبقــھ کارگــر پیونــد دارنــد و ھدایــت و پــرورش ایــن اعضــا در مبــارزه طبقاتــی توســط رھبــری و کادر ھــا صــورت 

مــی گیــرد.

مختصات ضروری یک سازمان  :
ھر سازمان انقالبی –کارگری ضرورتا» باید دارای مختصات زیرین باشد :

الف)داشتن برنامھ انقالبی-عملی ،تنظیم شده ای درباره ھدفھای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی سازمان 
ب)داشتن آیین نامھ (اساسنامھ)مقررات زندگی سازمانی (حزبی)

ج)داشتن خط و مشی روشن استراتژیک  تاکتیکی از اوضاع طبق تحلیل م-ل
د)مجھز بودن بھ شعارھای صریح و روشن 

ه)داشتن انعطاف و پیکره سازمانی مشخص متناسب با شرایط زمان و مکان و مبارزه 
و)داشــتن پیونــد وســیع بــا تــوده ھــای کارگــر و ســتم دیــده از طریــق عناصــر پیشــرو و ســازمانھای تــوده ای و رشــتھ 

ھــای ارتباطــی دیگــر 
ز)شــرکت مبتکرانــھ و فعــال در مبــارزه روزمــره و اجــرا نقــش موثــر در پیشــبرد وظایــف مبارزاتــی از لحــاظ تبلیغــات 
سیاســی و افشــاگریھا. ھــر یــک از ایــن حلقــھ ھــای بــر شــمرده مکمــل دیگــری و در یــک ســاختار کلــی ھویــت دھنــده 

ســازمان انقالبــی سیاســی طبقــھ کارگــر میباشــند.

سانترالیسم-دمکراتیک،اصل اساسی سازمانی: 
ــھ کارگــر سانترالیســم- دمکراتیــک میباشــد و مھمتریــن  ــون طالیــی ســازمان انقالبــی طبق اصــل عمــده مرکــزی و قان

ــارت اســت از جھــات آن عب
 الف: انتخابی بودن ارگانھای رھبری کننده 

ب:گزارش دھی ارگانھای رھبری در برابر افراد سازمان 
ج:تبعیــت اقلیــت از اکثریــت پــس از اخــذ تصمیــم دمکراتیــک و پــس از شــور آزادانــھ در مســایل و تبعیــت ارگانھــای 

پاییــن از ارگانھــای انتخابــی بــاال وعضوســازمان از تصمیمــات ســازمانی 
د:قابل تغییر بودن ارگانھا و افراد 

ه: یکسانی انضباط برای ھمھ افراد سازمان در ھر مقامی کھ باشند 
و:اجرای اصل رھبریت جمعی و مسئولیت فردی 

تجــارب بســیاری صحــت اصــل سانترالیســم-دمکراتیک را ثابــت کــرده اســت . ولــی ھمیــن تجــارب نشــان مــی دھــد 
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کــھ در میــان دو قطــب سانترالیســم و دمکراســی گاه یکــی از آنھــا عمــده اســت تشــخیص ایــن مســئلھ دشــوار اســت . 
بطــور عمــوم ارگانھــای رھبــری میــل بــھ پــر بھــا دادن بــھ مرکزیــت دارنــد چیزیکــھ ســازمان حزبــی را بــھ اراده مبــدل 
میکنــد .ودر آن محیــط بوروکراتیــک بوجــود مــی آورد .افــراد حزبــی میــل بــھ مطلــق کــردن دمکراســی دارنــد چیزیکــھ 
ســازمان حزبــی را بــھ ســوی ھــرج و مــرج بــرده و از صــورت ســازمان بــھ باشــگاه بحــث مبــدل میســازد و قــدرت 
پیــکار جــدی آنــرا از میــان میبــرد .یکــی منجــر بــھ یکــھ تــازی ،بوروکراتیســم و دیگــری بــھ بیمــاری بحــث ،اغمــاض و 
لیبرالیســم منجــر میشــود. حفــظ تعــادل دیالــک تیکــی بیــن دو قطــب مســئلھ اساســی در شــیوه رھبــری ســازمانی میباشــد. 

شاھرخ زمانی
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الزمــه ســازماندهی اراده سیاســی طبقــه کارگــر بــرای درهــم شکســنت انقالبــی و قهــر آمیــز ماشــین دولتــی کهنــه و بــر قــراری حکومــت کارگــری 

ــارزه انقالبــی جهــت  ــه مب ــا روحی ــا ســاختار عملیــات انقالبــی و تربیــت کارگــران ب ــه کار انقالبــی ب ــر اســاس پای ــارت اســت از ســاخنت حزبــی ب عب

نابــودی نظــم موجــود و ایجــاد نظــم نویــن تحــت تســلط حکومــت کارگــری توســط خــود کارگــران .

ــه اشــکال اپورتونیسم(سوســیال دمکرات،سوســیال رفرمیسم،اکونومیســت و...) در همیــن مســئله در هــم شکســنت  مهمرتیــن خــط فاصــل بیــن کلی

ابزارســلطه طبقــه حاکــم و ســازماندهی و آمــاده کــردن کارگــران بــرای مبــارزه آگاهانــه تــا حــد ی کــه گفتــه شــد درجهــت دیکتاتــوری پرولتاریــا مــی 

باشــد.

متامــی انحرافــات علــی رغــم اشــکال گوناگــون ماننــد چســبیدن و ســتایش مبــارزات روزمــره بــدون بررســی افــق هــای آن ، وقــت کشــی در ایجــاد و 

تشــکیل تشــکل هــا و جبهــه هــای پوپولیســتی ، منــوط کــردن پیــروزی کارگــران بــه مبــارزات جهانــی آنــان و تابــع سیاســت انتظــار و... همــه و همــه 

ایــن راه هــای مختلــف  ســنگ انــدازی مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــرای جلــو گیــری از تشــکیل حــزب طبقــه کارگــر( تنهــا ســالح کســب قدرت سیاســی 

کارگــران) اســت. متامــی دســت انــدرکاران اشــکال نامــربده در اشــکال علنــی یــا پوشــیده بــه رد لنینیســم ایــن عصــاره انقالبــی مارکسیســم در عــرص 

انقالبــات کارگــری مــی پردازنــد. از علنــی تریــن و عقــب مانــده تریــن بخــش آن کارگــر، کارگــری  هــا (کارگــر، کارگــری  هــا کــه دو تئــوری انحرافــی 

را بــا خــود یــدک مــی کشــند از جملــه ١ - مبــارزات کارگــران ذاتــا» ضــد رسمایــه داری اســت ٢- حــزب طبقــه کارگــر را برابــر بــا دولــت رسمایــه داری 

قــرار داده مــی گوینــد تشــکل هــای کارگــری بایــد از دولــت و حــزب مســتقل باشــد و نــام ایــن حرکــت را جنبشــی بــودن مــی گذارنــد در ایــن حالــت 

جنبشــی بــودن یعنــی هــامن کارگــر کارگــری بــودن اســت در انقــالب ٥٧ چهــار گرایــش بــه طورسیســتامتیک اقــدام بــه خیانــت کردنــد کــه عبــارت 

بودنــد١-  متامــی طرفــدراران اعتقــادی بــه جمهــوری اســالمی ٢- حــزب تــوده ٣- اکرثیــت ٤- کارگــر  کارگریهــا . کارگــر کارگــری هــا یــا دنبالــه هــای 

آنهــا کــه امــروز نــام خــود را جنبشــی مــی گذارنــد چــون اعتقــاد دارنــد کــه تشــکل هــای کارگــری بایدمســتقل  از حــزب باشــد در ســالهای انقــالب 

کارگرانــی را کــه در کارخانجــات حضــور فعــال داشــتند و طرفــدار حزبــی یــا ســازمان انقالبــی بودنــد همــه آنهــا را بــه مامــوران جمهــوری اســالمی 

لــو دادندتــا بــه خیــال خــود اســتقالل کارگــران را حفــظ کننــد بنابرایــن بایدمراقــب دنبالــه روان کارگــر کارگــری هــا (جنبشــی هــا) باشــیم.) و بینــا 

بینــی و مخفیرتیــن آنهــا (تروتسکیســتها ، سوســیال دمکراتهــا ی وطنــی ، احــزاب خــود خوانــده ، علــی رغــم اینکــه ظاهــرا» همــه ای ایــن گرایشــات، 

بــا تشــکیل حــزب طبقــه کارگــر اعــالم موافقــت مــی کننــد امــا در حیــن عمــل برخــی بــه تنهــای اقــکار و گرایــش خــود را بــرای حــزب کافــی دانســته 

اعــالم موجودیــت مــی کننــد وبرخــی دیگــر بــه ظاهــر از همــه مــی خواهنــد کــه در تشــکیل حــزب طبقــه کارگــر رشیــک شــوند امــا در حیــن ایجــاد 

بــا متــام تــوان و شــگردها مــی خواهنــد اندیشــه گرایــش خــود را تحمیــل کننــد کــه برعکــس ادعاهــای دمکــرات منشــانه گرایــش خــود را تنهــا مــورد 

درســت مــی داننــد کــه اگــر پذیرفتــه نشــود نــه تنهــا خــود را کنــار مــی کشــند بلکــه از هــر طریــق ممکــن ســنگ انــدازی مــی کننــد.) بــا نفــی حــزب 

انقالبــی طبقــه کارگــر در شــکل لنینــی آن از طریــق کتــامن نفــوذ آگاهــی سوسیالیســتی از بیــرون در نتیجــه نفــی ســازمان انقالبیــون حرفــه ای عمــال» 

بــه  ســدی رس راه ســازماندهی اراده سیاســی کارگــران در حــزب خودشــان تبدیــل شــده اند.بــا توجــه بــه ارتقــاع روز افــزون ســطح مبــارزات جنبــش 

کارگــری ( کــه اعتصابــات بــه امــر روز مــره تبدیــل شــده اســت)و عــدم پیونــد ایــن جنبــش بــا جنبــش سوسیالیســتی در جهــت تشــکیل حــزب طبقــه 

کارگرکــه بــه دلیــل انحرافــات گفتــه شــده اســت. مبــارزه بــا ایــن انحرافــات و ســازماندهی فعالیــن سوسیالیســتی در جهــت اتصــال ارگانیــک بــا طبقــه 

کارگــر و ســازماندهی اراده سیاســی آنهــا در حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر از اهــم وظایــف کمونیســتی اســت.تا از طریــق تشــکیل حــزب انقالبــی 

طبقــه کارگــر مبــارزات پراکنــده کارگــران را یکدســت و رسارسی کــرده و در پیونــد بــا جنبــش هــای اجتامعــی دیگــر تحــت رهــربی کارگــران در جهــت 

رسنگونــی حکومــت اســالمی و بــر قــراری حکومــت کارگــری هدایــت کنــد.

نقطــه ممیــزه کمونیســت هــا بــا رویزیونیســتها و متامــی اپورتونیســتها ی اصــالح طلــب در اعتقــاد و عــدم اعتقــاد بــه ســازماندهی سیاســی آگاهرتیــن 

، پیــرشو تریــن ، منظــم تریــن و متشــکل تریــن بخــش کارگــران در حــزب خودشــان بــه عنــوان ارتــش رهایــی آنــان بــرای نابــودی ماشــین دولتــی 

رسمایــه داری و برقــراری حکومــت کارگــری مــی باشــد.

برای مبارزه با انحرافات موجود و تشکیل حزب انقالبی طبقه کارگر باید به سوال زیر جواب داد.

ماهیت فعالیت کمونیستی بر کدام اصول قر ار دارد؟

از دید مارکس و لنین دو پایه اساسی فعالیت کمونیستی عبارتند از :

مختصری در باره وظایف کمونیست ھا
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الف – انقالب کار توده هاست.

ب – آگاهی سوسیالیستی خارج از مدار مبارزه کارگران وارد این مبارزه می گردد.

الــف – انقــالب کار تــوده هاســت : از دیــد ماتریالیســم تاریخــی ، تاریــخ را تــوده هــا مــی ســازند یــا آزادی کارگــران بدســت خــود آنهــا میــرس اســت.

ایــن اصــل نشــان دهنــده وجــه اصلــی فعالیــت کمونیســتی در پایــه و اســاس قــراردادن ســازماندهی نیــروی طبقــه کارگــر بــر محــور اشــکال حرکــت، 

خواســتها، اشــکال تشــکل و... و هدایــت آن در جهــت انقــالب سوسیالیســتی مــی باشــد. از ایــن لحــاظ ماهیــت طبقاتــی حــزب بــه عنــوان پیرشوتریــن، 

آگاهرتیــن ، متشــکل تریــن و جســورترین بخــش طبقــه کارگــر ، اساســی تریــن فاکتــور موجودیــت حــزب مــی باشــد. کــه بــدون آن ســخنی هــم منــی 

تــوان از حــزب بــه مفهــوم لنینــی – کارگــری آن بــه زبــان آورد.بنابرایــن هــدف اصلــی فعالیــت کمونیســتی بــرای پیشــربد اهــداف و برنامــه هــای 

سوسیالیســتی فقــط وفقــط از طریــق تجمــع کارگرانــی کــه بــه ایــن رضورت رســیده انــد امــکان پذیــر مــی باشــد.و تنهــا از طریــق بخــش رزمنــده 

طبقــه کارگــر اســت کــه مــی تــوان بخشــهای دیگــر را بــه حرکــت در جهــت اراده سیاســی آنــان ســوق دادالبتــه اگــر بــه قــول مارکــس کســب قــدرت 

سیاســی را قــدم اول بدانیــم.و تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه مبــارزه اقتصــادی کارگــران را از زیــر نفــوذ جناحهــای رسمایــه داری مــی تــوان بیــرون 

آورد.

فعالیــت کمونیســتی بــر اســاس اعتقــاد بــه متــام ابعــاد فعالیــت تــوده ای کارگــران ، در عیــن حــال چــون هــدف رسنگونــی نظــام رسمایــه داری و بــر 

قــراری حکومــت کارگــری را (کــه از ملزومــات تاریخــی آن مــی باشــد) دنبــال مــی کنــد بنابرایــن از دســته پیشــاهنگ و آگاه رشوع میکنــد و از ایــن 

طریــق کل طبقــه را در متامــی مســیر هــای خــود هدایــت مــی کند.فــی املثــل کارگــر سندیکالیســت کــه در چهــار چــوب نظــام رسمایــه داری دنبــال 

چانــه زنــی بــرای فــروش بهــرت نیــروی کار خــود مــی باشــد ، و هنــوز بــه نابــودی نظــام رسمایــه داری و حکومــت شــورایی کارگــری نرســیده اســت ، 

در عیــن رهــربی از طــرف حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر منــی توانــد داخــل آن شــود چــرا کــه از ایــن امــر واهمــه دارد چــون هنــوز بــه آن حــدی کــه 

بتوانــد در حــد حزبــی هزینــه بپــردازد نرســیده اســت.

ب - آگاهی سوسیالیستی خارج از مدار مبارزه کارگران وارد این مبارزه می گردد:

ایــن اصــل بــه ایــن معنــا اســت کــه اوال» طبقــه کارگــر بــه خــودی خــود در جریــان مبــارزه فقــط مــی توانــد آگاهــی تردیونــی کســب کنــد وفقــط 

بــا وارد شــدن آگاهــی سوسیالیســتی بــه صــورت رضورت رسنگونــی حاکمیــت رسمایــه داری و بــر قــراری حکومــت کارگــری بــه آگاهــی سوسیالیســتی  

مــی رســد. ثانیــا» آگاهــی سوسیالیســتی محصــول و نتیجــه جمــع بنــدی و ادامــه تکامــل عالــی تریــن علــوم در حــوزه فلســفه ، اقتصــاد و سوسیالیســم 

در باالتریــن ســطح تاریــخ بــرشی مــی باشــدکه فقــط از ایــن طریــق مــی تــوان بــه درک قوانیــن تکامــل وراه حــل نهایــی رســید.بنابراین بــا توجــه بــه 

پیچیدگــی علمــی در ســطح عالــی از عهــده کارگــر حتــی پیــرشو در محیــط کار کــه بــا مســائل روز مــره در گیــر مــی باشــد خــارج اســت .بنابرایــن منــی 

توانــد بطــور ســاده و خــود بــه خــودی بــه ایــن علــم دســت یابــد.الزم بــه تذکــر اســت کــه برخــی از اپورتونیســت هــا ماننــد گرایشــات تروتسکیســتی 

علــی رغــم اینکــه خــود را ادامــه دهنــده لنینیســم و مارکسیســت انقالبــی معرفــی مــی کننــد امــا در یــک نــا آگاهــی تاریخــی کــه ازســالهای بــروز 

اختــالف بیــن بلشــویک هــا بــا منشــویک هــا کــه متــام هــم و غــم خــودرا بــرای آشــتی دادن رصف مــی کــرد گیــر کــرده انــدو بــرای انیکــه مســتقیام» 

بــا لنینیســم در گیــر نشــوند در مــورد آگاهــی سوسیالیســتی  دچــار انحــراف بینابینــی ذاتــی ایــن گرایــش شــده اســت کــه اعــالم مــی کنــد آگاهــی 

سوسیالیســتی بــه وســیله کارگــران روشــنفکر و روشــنفکران کارگــردر جنبــش کارگــری ایجــاد مــی شــود ایــن تــزآش شــعله قلمــکار را پیــش مــی کشــند 

تــا بتواننــد در گفتــه روشــن و کامــال» آشــکار لنیــن خلطــی ایجــاد کننــد چــون ایــن گرایــش از بــدو تولــدش بینابینــی بــوده اســت کــه حتــی لنیــن 

در مقالعــه تحــت عنــوان انحــالل طلبــان و... کــه بــه تاریــخ ١٩١٤نوشــته اســت تاریخچــه نوســانی بینابینــی و دمســازانه  تروتســکی را بــه صــورت 

ســال شــامر مــی آورد. ایــن گرایشــات بینابینــی بــه عمــد فرامــوش مــی کننــد کــه متامــی جامعــه بطــور عــام و محیــط کار کارگــر بــه طــور خــاص 

تحــت تســلط شــدید ایدولــوژی رسمایــه داری قــرق اســت کــه کارگــر هــر آنچــه از آن محیــط یــاد بــه گیــرد هیــچ چیــزی جــدا از اندیشــه و تئــوری 

هــای رسمایــه داری نخواهــد بــود و بــاز بــه عمــد خــود را بــه ندانــم کاری در بررســی تاریخــی مــی زننــد کــه تــا بــه ایــن روز طبقــه کارگــر فقــط بــر 

مبنــای تئوریهــای لنیــن توانســته اســت تســخیر قــدرت بکنــد . اگــر انحــراف آنهــا را بــه پذیریــم کــه آگاهــی سوسیالیســتی توســط کارگــران روشــنفکر 

و روشــنفکران کارگــر مــی توانــد بوجــود بیایــد چــرا تــا بــه ایــن روزبخصــوص در کشــور هــای بســیار پیــش رفتــه رسمایــه داری بوجــود نیامــده اســت؟ 

همیــن یــک مــورد نشــان مــی دهــد کــه هنــوز هیــچ تئــور جــز گفتــه لنیــن نتوانســته تســخیر قــدرت بــه کنــد در حالــی کــه مبــارزات کارگــران بطــور 

مســتمر و دامئــی جریــان داشــته و دارد اگــر صــدور آگاهــی از درون مبــارزات کارگــران  بــه صــورت بینابینــی تروتسکیســتی درســت و علمــی باشــد 

بایــد تــا بــه ایــن روز صدهــا بــار تســخیر قــدرت اتفــاق مــی افتــاد نتیجــه مــی گیریــم ایــن انحرافــات جزیــی از آگاهــی و تئوریهــای رسمایــه داری 

اســت کــه در محیــط کار تحــت تســلط ایدولــوژی رسمایــه داری بــرای فریــب و بــه شکســت کشــاندن طبقــه کارگــرو مخالفــت بــا لنینیســم  متامــا» 

در خدمــت رسمایــه داری قراردارنــد.در طــول تاریــخ گرایــش تروتسکیســتی مــوارد عینــی بســیاری مــی تــوان یافــت کــه متامــا» بینابینــی و دمســازانه 
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عمــل و ارایــه شــده اســت. از دیگــر ســو وقتــی مــی گویــم سوسیالیســم علــم رهایــی طبقــه کارگــر اســت بایــد قبــول کنیــم کــه علــم را بایــد یــاد 

گرفــت و خــود بــه خــود منــی توانــد از مبــارزات اقتصــادی کارگــران و حتــی مبــارزات اقتصــادی کارگــران کــه بــه مبــارزه  سیاســی تبدیــل مــی شــود 

ــدرت (  ــخیر ق ــه تس ــم ب ــی قائ ــور ذات ــامن اول و بط ــتی از ه ــی سوسیالیس ــه آگاه ــرون آورد بلک ــتی بی ــی سوسیالیس ــوان از درون آن آگاه ــی ت من

رسنگونــی رسمایــه داری و بــر قــراری دیکتاتــوری پرولتاریــا ) اســت.

ثالثــا» : بنــا بــه علمــی بــودن، مارکسیســم – لنینیســم پروســه ای ســوای مبــارزه  کارگــران را طــی مــی کنــد  واساســا» نضــج یافتــه در ســطوح علمــی 

بــه عنــوان تنهــا جوابگــوی  مســائل اجتامعــی از دیــدگاه علــوم اجتامعــی را دارد . بنابرایــن عالیرتبــه تریــن نوابــغ علمــی – اجتامعــی رسمایــه داری 

ــوان  ــه عن ــدارد . رضورت سوسیالیســم علمــی را ب ــه مســائل و مشــکالت اجتامعــی را ن ــوان جوابگویــی ب ــه داری ت ــد کــه رسمای وقتــی پــی مــی برن

تنهــا راه نجــات جوامــع بــرشی درک مــی کنند.ســپس بــا پشــت پــا زدن بــه موقعیــت اجتامعــی خــود در نظــام ضــد انســانی رسارس بحــران زده کــه 

انســان هــا را از خــود بیگانــه و بــه دشــمن یکدیگــرو ... تبدیــل کــرده اســت. در همیــن حیــن در مــی یابنــد کــه  طبقــه کارگــر تنهــا طبقــه  ناجــی 

برشیــت اســت ضمــن روی آوری بــه طبقــه کارگــر اقــدام بــه ایجــاد جنبــش سوسیالیســتی کــرده ســعی مــی کننــد بــرای نجــات خــود و کل جامعــه 

بــرشی بــا جنبــش کارگــری پیونــد بــر قــرار کننــد. پروســه طــی ایــن مســیر و رشایــط واجــد عوامــل مســاعد از طریــق پیونــد جنبــش کارگــری و جنبــش 

ــش سوسیالیســتی  ــر اســت کــه رضورت ایجــاد شــدن جنب ــه تذک ــر منجــر مــی شــود.(الزم ب ــه کارگ ــی طبق ــه تشــکیل حــزب انقالب سوسیالیســتی ب

دقیقــا» ماننــد رضورت جنبــش کارگــری بــه خاطرموجودیــت نظــام رسمایــه داری ووجــود بحــران ســاختاری در نظــام رسمایــه داری اجتنــاب ناپذیــر 

اســت ، و پیــروزی هــر کــدام بــه تنهــای و بــدون تشــکیل حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر غیــر ممکــن اســت) بــرای درک بهــرت ایــن مســئله بایــد گفــت 

تصادفــی نیســت کــه بــزرگ تریــن رهــربان طبقــه کارگــر اساســا» از میــان نوایــغ دوران خود(رسمایــه داری) بــوده انــد مثــل مارکــس، انگلــس، لنیــن، 

روزالوگزامــربگ و... و همچنیــن تصادفــی نیســت کــه غالبــا» جنبــش سوسیالیســتی از محیــط هــای علمــی و عمومــا» دانشــگاهها رس بــر مــی آورنــد.

رابعــا» : نظــام سوسیالیســتی بــر خــالف نظــام هــای بهــره کشــی قبلــی کــه فقــط شــکل بهــره کشــی عــوض مــی شــدند سیســتمی اســت علمــی و 

آگاهانــه کــه نقطــه پایــان متــام اشــکال بهــره کشــی و نظــام هــای طبقاتــی و خــود طبقــات مــی باشــد.به همیــن جهــت شــناخت دقیــق علمــی و 

برنامــه ریــزی جامــع را طلــب مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل بــا هــر گونــه خــود بــه خودیســم رس ناســازگاری دارد.بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده حــزب 

طبقــه کارگــر محصــول پیونــد ارگانیــک آگاهــی سوسیالیســتی بــا جنبــش کارگــری اســت . ایــن وحــدت ویکدســتی یعنــی مبــارزات خــود بــه خــوری 

کــه فقــط از طریــق تلفیــق بــا آگاهــی سوسیالیســتی از بیــرون در جهــت آگاهانــه ســوق مــی یابــد و بــدون هــم بــه انحــراف کشــیده شــده ویــا در 

جــا خواهنــد زد.و هیــچ وقــت منجــر بــه تشــکیل حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر نخواهنــد شــد.برای درک بهــرت مســئله، منونــه هــای از جنبــش کارگــری و 

سوسیالیســتی خودمــان خالــی از فائــده نیســت.منونه اول در مــورد اینکــه جنبــش کارگــری بــدون آگاهــی سوسیالیســتی  بقــول لنیــن کبیــر منــی توانــد 

از مبــارزه اقتصــادی بــاال تــر بــرود و درصــورت اعتالیــی رسارسی هــم بــه زائــده بــورژوازی تبدیــل مــی شــود: در انقــالب ٥٧ علــی رغــم جانفشــانی 

هــای فــروان و نقــش اساســی در رسنگونــی رژیــم سیاســی شــاه و حتــی تشــکیل بیــش از ١٦٠ شــورایی کنــرتل کارگــری دررشکــت نفــت، پرتوشــیمی و 

کارخانجــات بــزرگ نتوانســت بــه حاکمیــت خــود رســیده و نجــات یابد.قابــل توجــه اکونومیســت هــا و کارگرکارگریهــا وکلیــه جیــره خــواران مســتقیم 

و غیــر مســتقیم رسمایــه، کــه آیــا تشــکل کارگــری باالتــر از شــوراهای کارگــری بــه عنــوان عالیرتیــن ارگان اعــامل قــدرت و کنــرتل چیــزی داریــم؟ پــس 

چــرا بــا وجــود بیــش از ١٦٠ شــورای کنــرتل کارگــری، کارگــران نتوانســتند رسمایــه داری را شکســت بــه دهند؟آیــا غیــر از ایــن بــود کــه بــه قــدرت خــود 

اعتــامد نداشــتند در همیــن حــال بــه حاکمیــت فاشیســتی فقهــا بــه عنــوان حاکمیــت انقــالب توهــم داشــتند؟!! آیــا غیــر از ایــن بــود کــه در ســازمان 

رزمنــده  سیاســی خود(حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر) بــه عنــوان رس کــرده متــام اپوزســیون بــرای در هــم شکســنت رسمایــه داری و ماشــین رسکــوب 

جدیــدش مجتمــع نبودنــد؟ ایــن کــه طبقــه کارگــر فقــط بــا تجمــع در حــزب انقالبــی خــود بــا تکیــه بــر تئــوری مارکسیســم – لنینیســم بعنــوان علــم 

رهایــی کارگــران مــی توانــد برنامــه، تاکتیــک و اســرتاتژی خــودرا در جهــت کســب قــدرت سیاســی و درهــم شکســنت ماشــین دولتــی تهیــه و تدویــن 

کنــدو بــا رهــربی متــام اپوزســیون در جهــت رسنگونــی رژیــم حاکــم و برقــراری حکومــت خــود اقــدام منایــد انــکار ناپذیــر اســت.این مــورد در حــوزه 

عملــی نیــز ثابــت شــده اســت کــه تســخیر قــدرت فقــط از طریــق حــزب لنینــی ممکــن اســت و الغیــر. هــامن گونــه کــه لنیــن مــی گویــد بــدون 

تئــوری انقالبــی عمــل انقالبــی غیــر ممکــن اســت. و بــدون عمــل انقالبــی تئــوری انقالبــی کار ســاز نخواهــد بــود.

گفتیــم جنبــش کارگــری و سوسیالیســتی الزم و ملــزوم یکدیگرنــد و از پیونــد آگاهانــه و انقالبــی آنهــا حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر متولــد مــی شــود.

امــا هــر کــدام از ایــن جنبــش هــا مســیر متفــاوت و جداگانــه ای را طــی مــی کننــد همچنیــن ملزومــات جداگانــه ای دارنــد در همیــن حــال بوجــود 

آمدنشــان تاریخــی – جــربی اســت. بیــان یــک مثــال از جنبــش سوسیالیســتی کــه هــم اکنــون در جریــان اســت موضــوع را روشــنرت مــی کنــد: جمهوری 

اســالمی بــرای شکســنت کامــل انقــالب کارگــری وتــرصف کامــل قــدرت و نجــات رسمایــه داری در دهــه ی ٦٠ تحــت نــام انقــالب فرهنگــی چهــار ســال 

دانشــگاه هــا را بســت و قلــع و قمــع عظیــم کمونیســتها را تــا ریشــه کــن کــردن ادامــه داد، ســپس دانشــگاه هــا را بــاز گشــایی کــرد کــه مملــو از 
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عوامــل خــود، افــراد دســتچین شــده تحــت گزینــش و فیلرتهــای بســیار دقیــق و مــدار بســیار بســته ادامــه داد امــا دیدیــم کــه چگونــه جوانــه هــای 

جنبــش سوسیالیســتی از درون همیــن جــو تــرور ، اختنــاق و تفتیــش عقایــد شــخصی ، خانوادگــی و فامیلــی قبــل وبعــد از ورود بــه دانشــگاهها رشوع 

بــه روئیــدن کــردو همیــن کــه اندکــی رشــد کــرد بــه مارکسیســم – لنینیســم بــه عنــوان تنهــا تئــوری نجــات و جوابگــوی برشیــت رســیدو از طریــق 

مارکسیســم – لنینیســم پــی بــرد کــه طبقــه کارگــر تنهــا طبقــه مجــری سوسیالیســم اســت بنابرایــن بــه رضورت روی آوری بــه طبقــه کارگــر رســیده 

رشوع بــه حرکــت، ســمت جنبــش کارگــری کــرده اســت ایــن اســت پروســه رضورت تاریخــی – جــربی کــه بــه دنبــال خــود پیونــد بــا جنبــش کارگــری 

و ســپس تشــکیل حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر و در نهایــت نابــودی رسمایــه داری و بــر قــراری حکومــت کارگــری را اجتنــاب نــا پذیــر مــی کنــد.کل 

تاریــخ جوامــع رسمایــه داری بــر همیــن منــوال بــوده اســت. کــه تقریبــا» در همــه مــوارد یکســان بــوده اســت.

ــا توجــه بــه رشــد جنبــش سوسیالیســتی و همچنیــن خیــزش جنبــش کارگــری در رشایــط حــارض پیونــد ایــن دو بخــش در جهــت تشــکیل حــزب  ب

انقالبــی طبقــه کارگــر و بــرای ایــن منظــور مبــارزه بــا انحرافــات موجودسوســیال دمکراتیــک، سوســیال رفرمیســت ، انحــالل طلبــی و فرقــه گرایــی از 

اهــم وظایــف اساســی کمونیســتها اســت.بنا بــه رشایــط فــوق بایــد کار هــای زیــر را انجــام داد : ( هــر کــدام از رفقــا کــه فکــر مــی کننــد کمونیســت 

واقعــی هســتند بایــد بــدون ذره ای ائتــالف وقــت بــا متــام تــوان و رعایــت دقیــق مــوارد امنیتــی افشــای جریانــات سوســیال دمکراتیــک، سوســیال 

رفرمیســت ، انحــالل طلبــی و فرقــه گرایــی و... رشوع کننــد. فقــط بــا کار شــبانه روزی و افشــای بــی وقفــه توســط متامــی کمونیســت هــا کــه وظایــف 

خودرابــه عهــده رفیــق دیگــر نیاندازنــد مــی تــوان مبــارزه باسوســیال دمکراتیــک، سوســیال رفرمیســت ، انحــالل طلبــی و فرقــه گرایــی و دیگــر عوامــل 

رسمایــه داری را بــا قــدرت پیــش بــرد.)

کسانی که به :   -١

الف – حکومت شورایی کارگران .

ب – رسنگونی انقالبی و قهر آمیز حکومت اسالمی از طریق انقالب کارگری – توده ای.

ج -  به تشکیل حزب انقالبی طبقه کارگر بر اساس معیار لنینی به عنوان اساسی ترین رشط پیروزی. 

د – به مارکسیسم – لنینیسم بعنوان تنها گرایش  اصولی علم رهایی کارگران اعتقاد دارند .

باید در جهت رسیدن به این اهداف متحد شوند.

در جهــت تشــکیل حــزب بایــد بــا انحرافــات اپورتونیســتی [(سوســیال دمکراتبــک در نفــی مفهــوم طبقاتــی دولــت و دیکتاتــوری پرولتاریــا   -٢

و ایجــاد جبهــه هــا و تشــکل هــای گوناگــون بــه جــای حــزب) (اکونومیســتی – انحــالل طلبانــه، کارگــر کارگریهــا و علنــی گرایــی در حزبیــت )(فرقــه 

ای – اکونومیســتی ، فرقــه ای – سوســیال رفرمیســتی و احــزاب خــود خوانــده)( سندیکالیســتی) ( تشــکل هــای التقاطــی (هــم صنفــی هــم سیاســی 

کــه بــا خلــط دو مضمــون جــز آوارگــی نتیجــه ای منــی دهنــد))] موجــود در جنبــش کارگــری – سوسیالیســتی دســت زده و در جهــت جمــع آوری 

ــون  ــی ( ســازمان انقالبی ــار لنین ــا معی ــک و تشــکیل واحــد هــا و ســلولهای کمونیســتی ب ــد ی ــده و کمونیســت تحــت معیارهــای بن نیروهــای رزمن

حرفــه ای)در محیــط هــای کار و زندگــی کارگــران و تــوده هــای زحمتکــش بــرای ارتبــاط ارگانیــک بــا آنــان بــه جهــت تشــکیل حــزب طبقــه کارگــر و 

ســازماندهی و ارتقــاع تحــرکات مبارزاتــی در جهــت اهــداف برنامــه ای دســت یازیــد.

انحرافــات موجــود علــی رغــم تفــاوت در اشــکال در ماهیــت امــر یکــی مــی باشــند. منحرفیــن هیــچ اعتقــادی بــه ســازماندهی کارگــران   -٣

در ســازمان سیاســی خــود بــرای در هــم شکســنت ابــزار ســیادت رسمایه(ماشــین دولتــی) و برقــراری حاکمیــت شــورایی کارگــران نداشــته و بــا تنــزل 

از ســطح کســب قــدرت سیاســی باعــث مــی شــوند نیــروی کارگــران بــه عنــوان عنــرص اصلــی رسکردگــی و کســب قــدرت و پایــه اساســی سوسیالیســم 

عمــال» خواســته یــا ناخواســته بــه جریانــات اصــالح طلــب در چهــار چــوب نظــام موجــود (حفــظ وضعیــت موجــود) تنــزل کــرده و بــا در جــا زدن ، 

علنــی گرایــی ، محفلیســم و خــرده کاری از تشــکیالت مخفــی و رزمنــده کمونیســتی متناســب بــا اهــداف رسنگونــی نظــم موجــود و برقــراری نظــم 

نویــن( کمونیســتی) دور شــوند. چــون تنهــا عامــل مادیــت بخشــی چنیــن  برنامــه ای در ایــن مرحلــه ایجــا حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر اســت.

جنبــش کارگــری علــی رغــم رشــد فزاینــده خــود بعلــت نداشــنت اهــداف و برنامــه انقالبــی ( آگاهــی سوسیالیســتی ) و همچنیــن تشــکیالت   -٤

ــد  ــی مانن ــالی انقالب ــط اعت ــر هــم در رشای ــر رود و اگ ــارزات اقتصــادی باالت ــد از حــدود مب ــن اهداف(حزب)منــی توان ــا ای ــب ب مســتحکم و متناس

ــا رهــربی همچــون سوســیال دموکــرات هــا تبدیــل شــده انقــالب دو  ــه زائــده اقشــار دیگــر ب انقــالب ٥٧ رسارسی و سیاســی شــود مثــل آن دوره ب

بــاره ســیر باطــل را طــی خواهــد کرد.بنــا برایــن بــر خــالف توهــامت تکنــو کــرات هــا و خــرده بــورژوازی شــبه سوسیالیســت و در ماهیــت امــر ســو 

ســیال دمکــرات وسوســیال رفرمیســت جنبــش کارگــری فقــط و فقــط در ارتبــاط بــا جنبــش اصیــل سوسیالیســتی و تشــکیل حــزب خــود بــرای در هــم 

شکســنت ماشــین دولتــی رسمایــه داری و بــر قــراری حاکمیــت شــورایی کارگــری خــود مــی توانــد رهــربی سیاســی خــود را بــر متامــی اپوزســیون تامیــن 

کنــد و از ایــن لحــاظ خــود را از زیــر هژمونــی سیاســی دیگــر اقشــار بــورژوازی و خــرده بــورژوازی در آورد.در غیــر ایــن صــورت بــه زائــده و دنبالــه 
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رو دیگــران تبدیــل خواهــد شــد، چــرا کــه هویــت طبقــه کارگــر در تحــزب یابــی و کســب قــدرت معنــا مــی یابــد.

ــا توجــه بــه بحــران عمومــی سیاســی و در ایــن رابطــه عــدم اعتقــاد تــوده هــا بــه رفــرم پذیــری رژیــم اســالمی و در نتیجــه اســتیالی  ب  -٥

وحشــت بــر رژیــم  اســالمی حتــا از کوچــک تریــن حرکــت و جرقــه کــه بــه احتــامل بســیاری رسارسی شــده  طومــار رژیــم را در هــم خواهــد پیچیــد. 

بنابرایــن رژیــم اســالمی ســعی دارد هــر حرکتــی  حتــا صنفــی را در نطفــه خفــه ســازد از ایــن لحــاظ فاصلــه بیــن مبــارزات صنفــی و سیاســی کــم 

شــده یــا حتــا بــر داشــته شــده اســت.بنابراین لــزوم ســازماندهی پیچیــده ، مخفــی یــا حــد اقــل نیمــه علنــی در حــرکات و تشــکل هــای صنفــی هــم 

بــه یــک رضورت تبدیــل شــده اســت. در نتیجــه ایجــاد حــزب رزمنــده نــه تنهــا بــه عنــوان ارکان هدایــت سیاســی مبــارزات کارگــری و دمکراتیــک 

بلکــه بــرای ســازماندهی مبــارزات صنفــی نیــز رضوری مــی باشــد.اوال» رژیــم بــا تــاوان و هزینــه هــای ســنگینی کــه در مقابــل مبــارزات صنفــی بــه 

کارگــران تحمیــل مــی کنــد کارگــران عاجــز از مبــارزه را بــه تشــکل هــای صنفــی بــد بیــن کــرده از رهــربی تشــکل هــا جــدا مــی کنــد ثانیــا» بهرتیــن 

ــا حــرکات فرسایشــی و در  ــار بیشــرت نیــرو داشــته باشــند علنــی کــرده ب رهــربان کارگــری را کــه مــی توانســتند در فعالیــت هــای مخفــی صدهــا ب

حصارمحــدود انــرژی آنهــا را هــدر مــی دهــد ثالثــا» بــدون رهــربی معنــوی و سیاســی حزبــی ایــن تشــکل هــا بــه آلــت دســت جنــاح هــای رسمایــه 

داری داخلــی و جهانــی تبدیــل شــده و حتــی در برخــی مــوارد در مقابــل جنبــش سیاســی و رسارسی کارگــران قــرار داده مــی شــوند.در نتیجــه بنابــه 

مــوارد بیــان شــده در باالفقــط و فقــط در ســایه رهــربی حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر اســت کــه تشــکل هــای صنفــی – تــوده ای مــی تواننــد مســتقل 

بــوده و در راســتایی منافــع کارگــران قــرار مــی گیــرد.و در راه کســب قــدرت سیاســی مــی تواننــد حرکــت کننــد..

جنبــش دویســت ســاله کارگــری – سوسیالیســتی از بــدو تولــد بــه هــامن انــدازه کــه بــرای اشــکال مبارزاتــی ( اعتصــاب، تظاهــرات ، تحصــن   -٦

، قیــام و...) و اشــکال تشــکل (تعاونــی هــا، صندوقهــای همیــاری ، ســندیکا ، اتحادیــه ، شــورا و...)بــرای ارتقــاع علــم رهائــی ( مارکسیســم – لنینیســم 

)تجربــه دارد بــه هــامن انــدازه هــم از آن بیشــرت بــرای فعالیــت مخفــی در متــام اشــکال قبلــی و همچنیــن تشــکیالت مخفــی ،اشــکال ســازماندهی 

مخفــی و... تجربــه دارد . چیــزی کــه اصــالح طلبــان اکونومیســت و رفرمیســت در چهارچــوب نظــام رسمایــه داری و تابــع کــردن اراده کارگــران بــه 

متکیــن در چهارچــوب فــوق نــه تنهــا تجــارب یــاد شــده را بــه دیــده تحقیــر مــی نگرنــد بلکــه تــا آنجایکــه امــکان داشــته باشــند آن را کتــامن مــی 

کنند.امــا بــرای کمونیســت هــا و حــزب انقالبــی مارکسیســم – لنینیســم کــه در هــم شکســنت ماشــین دولتــی بــورژوازی و کســب قــدرت سیاســی  را 

عاجلرتیــن وظیفــه خــود مــی  داننــد (بــرای فعالیــن کمونیســت ایــن یــک اصــل پایــه ای اســت کــه حتــی در آزاد تریــن کشــوررسمایه داری نیــز بایــد 

حــزب واقعــی طبقــه کارگرفعالیــت مخفــی داشــته باشــد علنــی شــدنش باعــث تعدیــل وظیفــه شــده تبدیــل بــه یکــی از اشــکال احــزاب طرفــدار 

رسمایــه خواهــد شــد.صدها منونــه از ایــن حــزب هــا ایرانــی و خارجیــش را مــی تــوان نــام بــرد) حــال چگونــه مــی تــوان پذیرقــت در کشــوری چــون 

ایــران کــه مبــارزه صنفــی – ســندیکایی جــرم کبیــره حســاب مــی شــود و حتــی در رژیــم اســالمی بــه جناحهــای درون نظام(خــودی) رحــم منــی کننــد 

در چنیــن رشایــط فاشیســتی چگونــه مــی تــوان فعالیــت اصولــی و انقالبــی را علنــی بــه پیــش بــرد؟ اصــول ســازماندهی انرتناسیونالیســم ســوم دارای 

ســه اصــل بــوده و بــرای مبــارزه کامــال» مخفــی الزم و حتمــی اســت. ایــن اصــول ناظــر بــر ســازماندهی غیــر متمرکــز و پراکنــده نیــرو هــا بــر اســاس 

اتصــال بــه مرکــزی غیبــی قــوی و نرشیــه مرکــزی مــی باشــدکه عباتنــد از: 

عدم تداخل  -١

عدم مترکز  -٢

عدم ترسی اطالعات  -٣

(توضیحات مفصل در این رابطه در جزوات و اسناد جنبش کارگری موجود است)

رعایــت اصــول ســه گانــه فــوق الذکــر در ســاختار تشــکیالت هــای کمونیســتی از واحــد (هســته) و ســلولهای کمونیســتی گرفتــه تــا کمیتــه   -٧

هــای رهــربی بایــد همــراه بــا درک لنینــی از حــزب طبقــه کارگــر بــر اســاس اصــول سانرتالیســم – دمکراتیــک بــر پایــه دو بخــش ســازمان انقالبیــون 

حرفــه ای و ســازمان کارگــران اســتوار باشــد.از ایــن لحــاظ ســازمان انقالبیــون حرفــه ای بــه عنــوان تشــکیالت کســانی کــه بــه مخفــی کاری، فــن مبــارزه 

بــا پلیــس سیاســی ، اشــکال مبــارزه مخفــی ، داشــنت تحــرک بــاالو... مســلط بــوده از طریــق نرشیــه رسارسی مرکــزی در جهــت هدایــت نیروهــای 

موجــود بــرای ســازماندهی مبــارزات تــوده ی بــر اســاس تبلیــغ – ترویــج – ســازمانگری بــه ســمت اهــداف برنامــه ای پیــش مــی رونــد.الزم بــه ذکــر 

اســت کــه نرشیــه مرکــزی کل اســتخوان بنــدی ســازمان(حزب) بــوده کلیــه نیروهــا را یکدســت و همســو مــی کند.منظــور از ســازمان کارگــران بخــش 

هــای علنــی ، نیمــه علنــی ، کارگــران پیــرشو ، تــوده ی کارگــران و تشــکل هــای موجــود در محیــط کار و زندگــی کارگــران وتــوده هــای زحمتکــش مــی 

باشــد.که در مبــارزات جــاری بــر اســاس تشــکل هــا و اشــکال مختلــف مبارزاتــی و ارتقــاع مبــارزات فــوق نقــش کلیــدی بــا حضــور مــداوم دارنــد.

کــه ســازمان انقالبیــون حرفــه ای از طریــق آنهــا اتصــال زنــده بــا مبــارزات داشــته و در آن دخالــت و ســازماندهی مــی کنــد. در ایــن جــا منظــور از 

اهــداف برنامــه ای اتصــال خواســتهای جــاری ومشــخص بــا خواســت رسنگونــی رژیــم در جهــت بــر فــراری حکومــت کارگــری اســت.



٤١

شامره نهم ، سال دوم ، آذر ماه ١٣٩٥

نیروهــای کمونیســت بایــد بــا ایجــاد ســلولها و واحــد هــای کمونیســتی در میــان تشــکل هــای تــوده ای کارگــران ، جوانــان ، دانشــجویان ،   -٨

زنــان ، ملیتهــاو نیروهــای بینابینــی و ... عــالوه بــر ســازماندهی خواســتهای دمکراتیــک و عمومــی الیــه هــای نامــربده را در جهــت پیونــد بــا برنامــه 

ی فــوری و انتقالــی حــزب طبقــه کارگــر بــه عنــوان تنهــا آلرتناتیــو ممکــن و پاسخگواســتفاده کننــد. و همچنیــن از نظــر مبــارزه بــا تزلــزل رسمایــه 

دارانــه ایــن جریانــات و بــا اقــدام بــه جــذب نیروهــای کــه بــه برنامــه حــزب و سوسیالیســم بــه عنــوان تنهــا راه حــل روی مــی آورنــد و هدایــت آنهــا 

در ســازمان انقالبیــون حرفــه ای بــه عنــوان مبلغیــن یــا مرویجیــن ویــا ســازمانگران حرفــه ای بــه دامنــه فعالیــت مخفــی و حزبــی وســعت بدهنــد.

هــرن ســازماندهی کمونیســتی در تلفیــق کار مخفــی و علنــی اســت.پایه و اســاس ایــن اصــل بــر ایــن اصــول مســلم قــراردارد کــه هــدف   -٩

کمونیســت هــا و حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر در هــم شکســنت ماشــین دولتــی رسمایــه داری و برقــراری حکومــت کارگــری مــی باشــد.و ایــن هــدف 

از طریــق ســازماندهی اراده کارگــران و تــوده هــا بــر محــور خواســتها و تشــکل هــای گوناگــون آنــان در جهــت هــدف گفتــه شــده اســت.تجمع  و 

تشــکل کمونیســت هــا بــرای رســیدن بــه هــدف شــان یعنــی رسنگونــی نظــم موجــود و برقــراری نظــم نویــن قســمت مخفــی فعالیــت ما(ســازمان 

انقالبیــون حرفــه ای ) را تشــکیل مــی دهد.امــا مبــارزات تــوده هــا در داخــل چهــار دیــواری منــی باشــد. بلکــه مبارزاتــی اســت کــه کارگــران و تــوده 

هــا در اشــکال علنــی از جملــه اعتصــاب ، تظاهــرات ، یســنت راه هــا و ... یــا در درون تشــکل هــای صنفــی و ... از طریــق ســازمانی رهــربان عملــی 

ــارزه اســت ( تلفیــق کار مخفــی و  ــد ایــن دو یخــش مب ــه کــه گفتــه شــد هــرن فعالیــت کمونیســتی پیون ــان پیــش بــرده مــی شــود . هــامن گون آن

علنــی اســت) یعنــی برقــراری پیونــد میــان کار هــای گفتــه شــده در بــاال( کــه ســازمان انقالبیــون حرفــه ای انجــام مــی دهنــد بــا کار هــای کــه تــوده 

کارگــران در ســازمان کارگــران یعنــی تشــکل هــای علنــی پیــش مــی بــرد) اســت. هــر واحــد کمونیســتی مســتقر در محــل کار و زندگــی کارگــران و 

تــوده هــا وظیفــه دارد عــالوه بــر ســازماندهی خواســت هــای جــاری و تشــکل هــای موجــود صنفــی ، رفاهــی ، ورزشــی و ... از طریــق پیــرشوان 

آن محیــط و اســتتار خــوددر میــان تشــکل هــا و افــراد پیــرشو در مبــارزات روز مــره رشکــت کنــد و از طرفــی بــا ســازماندهی فعالیــت مخفــی در 

حــوزه تبلیــغ و ترویــج بــر اســاس اهــداف برنامــه و اتصــال خواســت هــای موجــود بــا اهــداف فــوق در مســیر اهــداف رسارسی عمومــی (تحریــم 

انتخابــات ، رسنگونــی قهــر آمیــز رژیــم و ...)  نیــز فعالیــت کنــد. و همچنیــن در صــورت مســاعد بــودن رشایــط اقــدام بــه ارتقــاع تحــرکات (اعتصــاب 

و تظاهــرات و...) و خواســتهای جــاری( از ســطح یــک محــل یــا یــک کارخانــه بــه ســطح منطقــه ای یــا رسارسی) در جهــت رسنگونــی رژیــم جمهــوری 

اســالمی رسمایــه داری و شــعار هــای ثباتــی (برقــراری حکومــت کارگــری) بــه عنــوان تنهــا آلرتناتیــو و جایگزیــن ممکــن بــه جــای رژیــم اســالمی و 

نظــام رسمایــه داری حرکــت کنــد.

١٠-  رفقــای شــناخته شــده و علنــی بــا حفــظ حضــور خــود در فعالیــت هــای علنــی نیــرو هــای غیــر علنــی و مســاعد را جــذب کــرده و بــدون 

علنــی کــردن آنهــا و بارعایــت کامــل امنیــت کار مخفــی نیروهــای جــذب شــده را بــرای کار کمونیســتی و مخفــی کاری تربیــت کــرده ســپس بــه 

ــد.  تشــکیالت مخفــی متصــل کنن

١١-  بــا توجــه بــه پتانســیل عظیــم جنبــش کارگــری و تحــرکات و اعتصابــات هــر روزه آنــان نیــرو هــای جســور و پیــرشو براحتــی در ایــن محیــط 

هــا رو آمــده شناســایی مــی شــوند از ایــن جهــت دسرتســی بــه آنــان ســاده اســت البتــه کمونیســت هــا بایــد قبــل از پلیــس آنهــا را شــناخته و جــذب 

و تربیــت مناینــد قبــل از اینکــه بــه مهــره ســوخته تبدیــل شــوند. و همچنیــن یکــی از وظایــف مهــم نیروهــای کمونیســت و انقالبیــون شناســایی و 

ســازماندهی ارتبــاط مخفــی و ســازمانیافته بــا ایــن نیروهــا و تــالش بــرای ایجــاد ســلولهای کمونیســتی صــد در صــد مخفــی در کارخانجــات مــی باشــد.

الزم بــه تذکــر اســت کــه کارگــران پیــرشو بــا توجــه بــه محیــط پادگانــی کارخانجــات بــا هــر گونــه علنــی گــری محفلــی رایــج در تشــکل هــای علنــی 

موجــود شــدیدا» مخالــف بــوده و از آنهــا فــرار مــی کننــد.از ایــن لحــاظ بایــد ســعی منــود از شــخصیت ســازی اینرتنتــی دوری کــرده و از علنــی کــردن 

نیــرو هــای رزمنــده در ایــن محیــط هــا از لحــاظ  فعالیــت کمونیســتی اجتنــاب کــرد.و ســعی منــوددر جهــت  ایجــاد و رشــد تشــکیالت پیــش رفــت.

پــس از ایجــاد تشــکیالت ( هســته و یــا ســلول کمونیســتی) و متصــل کــردن آن بــه مرکــز تشــکیل دهنــده چــه باشــد یــا نباشــد کار هــا بــدون وقفــه 

از طریــق تشــکیالت متصــل بــه مرکــز قــوی بــه طــور اصولــی، ســازمانیافته، مــداوم و مســتحکم بــه پیــش خواهــد رفــت.

١٢-  بــا توجــه بــه ابعــاد گســرتده اســتفاده از تلفــن همــراه و حتــی تلفــن ثابــت شــناخته شــده در محــل کار و زندگــی و اینرتنــت رژیــم اســالمی 

در رد یابــی ، رسکــوب و همچنیــن اســتفاده در بازجویــی هــا رعایــت مســائل امنیتــی در ایــن مــوارد و بــر قــراری ارتبــاط بســیار مهــم و حیاتــی اســت 

رفقــا زمــان را از دســت ندهیــم و بــرای جلــو گیــری از فاجعــه شکســت انقــالب ٥٧ و ظهــور دیکتاتــور دیگــر ، بــرای ســازماندهی اراده واحــد کارگــران 

و تــوده هــا در جهــت رسنگونــی قهــر آمیــز نظــام رسمایــه داری اســالمی بــرای دســت یابــی بــه آزادی و سوسیالیســم، تنهــا و یگانــه وســیله تشــکیل 

حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر بــا شــکل لنینــی آن اســت.

حیدر عمواوغلی

 ٨٦/١٢/٥
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امــروز پــس از گذشــت بیــش از ۱٦۰ ســال، تدویــن تئــوری علمــی طبقــھ کارگــر تمــام شــواھد عینــی و ذھنــی بــر ایــن 
حکــم مــی کننــد کــھ طبقــھ کارگــر بالقــوه بــھ آن حــد از رشــد کمــی، آگاھــی انقالبــی و طبقاتــی رســیده اســت کــھ جامعــھ 
بشــری را بــھ ســوی محــو اســتثمار انســان از انســان ھدایــت نمایــًدو ایــن مھــم بــدون تشــکل و آگاھــی طبقاتــی انجــام نمــی 

 . گیرد
طبقــھ کارگــر امــروز بــا برخــورداری از تجــارب مثبــت و منفــی مبارزاتــی خــود از کمــون پاریــس بــھ ایــن نتیجــھ رســیده 
اســت کــھ در مبــارزه ســخت طبقاتــی بــرای کســب قــدرت سیاســی و اعمــال حاکمیــت کارگــری، بایــد ســازماندھی عملــی 
خــود را در مقابلــھ بــا ماشــین ســرکوب ســرمایھ داری و غلبــھ بــر آن بــر اســاس تئــوری، برنامــھ، ســبك کار، اصــول 

تشــکیالتی و تاکتیکھــای پرولتــری پــی ریــزی کنــد.  
از ایــن منظــر ھمانطوریکــھ رفیــق زنــده یــاد شــاھرخ زمانــی بیــان کــرده احتیــاج مبــرم بــھ تشــکل سراســری کارگــری 

و حــزب انقالبــی دارد. 
مــن ســعی خواھــم کــرد تــا حــد ممکــن بطــور مختصــر وظایــف تشــکلھای مطالباتــی و رفاھــی طبقــھ کارگــر و تشــکل 
سیاســی و یــا حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر را تــا آنجائــی کــھ بــھ نظــرم مــی رســد مطــرح کنــم. بــا امیــد بــھ اینکــھ مفیــد 

واقــع شــود.
۱ - تشکلھای مطالباتی و رفاھی طبقھ کارگر و وظایف آن 

جنبــش کارگــری ایــران و جھــان در طــول تاریــخ،  فــراز و نشــیب ھــای فراوانــی داشــتھ اســت. از مبــارزه بــرای ۸ 
ــا بــر پائــی  ــا کســب قــدرت سیاســی توســط شــوراھا در شــوروی،  از شــرکت در انقــالب مشــروطیت ت ســاعت کار ت
ــوزی  ــھ آم ــا تجرب ــروز ب ــلطنتی. ام ــتبداد س ــالھ اس ــام ۲۵۰۰ س ــپردن نظ ــور س ــالن و بگ ــتی گی ــوری سوسیالیس جمھ
ازمبــارزات گذشــتھ و کســب آگاھــی طبقاتــی و سیاســی دریــک ســطح باالتــری کــھ درآن نطفــھ ھــای جدیــدی از تشــکل 
یابــی طبقــھ کارگــر دیــده میشــود، در مبــارزه بــا رژیــم جھــل و ســرمایھ جھــت تحقــق خواســتھ ھایــش بــھ مبــارزه مــرگ 

و زندگــی بــا مشــکالت فــراوان ادامــھ مــی دھــد. 
در برخــورد بــھ تشــکلھای مطالباتــی و رفاھــی کارگــری بایــد عــالوه بــر اھــداف و وظایــف آنھــا بــھ تفاوتھایشــان از 
زاویــھ کارکــرد آنــان در زمانھــا و شــرایط مختلــف فــرق گذاشــت. مثــال در کشــورھای امپریالیســتی و ممالــک جھــان 
ســومی تفــاوت فاحشــی بیــن تشــکلھا کارگــری موجــود اســت. در کشــورھای امپریالیســتی تشــکلھای کارگــری بــھ دلیــل 
ــا نھادینــھ شــده انــد و  ــان، رفرمیســم و سندیکالیســم عمدت حاکمیــت سیاســت رفرمیســتی و سازشــکارانھ بــر رھبــری آن
رھبــران ایــن تشــکلھای کارگــری در زد و بنــد و ســازش بــا دولتھــای ســرمایھ داری بــھ خــواب کــردن طبقــھ کارگــر 
مشــغولند امــا در کشــورھای عقــب مانــده و اســتبداد زده جھــان ســومی بعلــت اســتثمار و ســتم شــدید و عــدم وجــود شــرایط 
دمکراتیــک حتــی در ابتدائــی تریــن شــکل خــود، مبــارزات مطالباتــی و رفاھــی طبقــھ کارگــر بــھ علــل مختلــف ازجملــھ 
بــکار بــرد زور و ســرکوب، بازداشــت و شــکنجھ از جانــب حاکمیــت ضــد کارگــری بســرعت رادیــکال شــده و تبدیــل بــھ 
مبــارزات سیاســی میشــود. ایــن رادیکالیســم در کشــورھائی مثــل ایــران بــا جنبــش ھمــھ جانبــھ طبقــھ کارگــر ھمخوانــی 
زیــادی دارد. نمونــھ بــارز آن در انقــالب ۵۷ بــود کــھ کارگــران کارخانجــات بــزرگ صنعتــی بــا پیوســتن بــھ مبــارزات 
ــژه در موسســات  ــا تشــکیل شــوراھای کارگــری بوی ــی ب ــی و انقالب ــا پشــتیبانی از جنبــش ھــای مترق مــردم و بخشــا ب
صنعتــی بــزرگ و دولتــی از جملــھ در کارخانجــات وابســتھ بــھ ســازمان گســترش صنایــع، ذوب آھــن، صنعــت نفــت و... 
تولیــد، عــزل و نصــب مدیریــت کارخانــھ ھــا را بدســت گرفتنــد.  تجــارب تاریخــی بوضــوح نشــان داده اســت کــھ در 
ھــر شــرایطی و بــا وجــود جــو ســرکوب و قوانیــن ارتجاعــی تشــکلھای رفاھــی و مطالباتــی کارگــران در اشــکال مختلــف 
و در قالــب ســندیکاھا، کمیتــھ ھــای کارگــری، صندوقھــای تعاونــی، تیمھــای ورزشــی و…. میتواننــد بوجــود ٱینــد. و 
کامــآل طبیعــی اســت کــھ در وضعیــت خــراب اقتصــادی، طبقــھ کارگــر ھــر چــھ بیشــتر متمایــل بــھ مبــارزه اقتصــادی و 

تشکلھای مبارزاتی طبقھ کارگر
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رفاھــی جھــت رھائــی ازگرســنگی شــود. در وضعیــت خــراب اقتصــادی و تــورم لجــام گســیختھ، امــروز فقــر و فالکــت 
ــل خــود  ــاج حداق ــردن مایحت ــھ ک ــرای تھی ــد ب ــھ مجبورن ــھ ک ــر و زحمتکشــان را گرفت ــھ کارگ ــن طبق ــد دام ــدان ح ــا ب ت
شــغل دوم و ســوم انتخــاب کننــد، از ایــن منظــر طبقــھ کارگــر بــرای رھائــی از چنیــن وضعیــت اســفباری ناچــارا بــھ 
مبــارزه اقتصــادی بــا ســرمایھ داری روی مــی ٱورد و در وحلــھ اول بخاطــر رســیدن بــھ خواســتھای رفاھــی اقــدام بــھ 
ایجــاد تشــکلھای مســتقل خــود مــی کنــد کــھ نمونــھ ھــای مشــخص و علنــی آن وجــود « کمیتــھ پیگیــری»، «کمیتــھ ھــم 
اھنگــی»، « ســندیکای شــرکت واحــد»، ســندیکای کارگــران نیشــکرھفت تپــھ وغیــره مــی باشــد. در وضعیــت خــراب 
اقتصــادی عــالوه بــر شــناخت دقیــق از مطالبــات و خواســتھای رفاھــی کارگــران، بایــد بــا ھــر گونــھ گرایــش بــی تفاوتــی 
سیاســی آنھــا بــا کارتوضیحــی و پرحوصلــھ برخــورد کــرد. واقعیــت عینــی در جنبــش طبقــھ کارگــر ایــن اســت کــھ در 
مبــارزه طبقاتــی بــرای کســب قــدرت سیاســی، کارگــران متشــکل در تشــکلھای عمومــی کارگــری وظیفــھ دارنــد در ھــم 
بســتگی بــا تشــکل سیاســی طبقــھ کارگــر و در نبــود آن بــا فعالیــن سیاســی کــھ در تــدارک ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــھ 
کارگــر ھســتند، بــرای برانــدازی ســلطھ ســرمایھ داری تــالش و ھمــکاری کننــد. ھرگونــھ بــی تفاوتــی و یــا عــدم موضــوع 
گیــری در ایــن زمینــھ بــدون شــک کارگــران متشــکل در تشــکلھای عمومــی را از قبیــل ســندیکا، اتحادیــھ و کمیتــھ ھــا 

و... تبدیــل بــھ ســیاھی لشــکر بــورژوازی خواھــد کــرد.
امــروز مھمتریــن و اساســی تریــن خواســت کارگــران، دریافــت حقــوق عقــب افتــاده، جلوگیــری از اخراجھــا، برگشــت 
ــمی و  ــرارداد رس ــتن ق ــتقلکارگری، بس ــکلھای مس ــاد تش ــی، ایج ــران زندان ــی، آزادی کارگ ــران اخراج ــھ کار کارگ ب

جلوگیــری از خصوصــی ســازی مــی باشــد.
بنابرایــن اولیــن شــکل از اشــکال مختلــف مبــارزه طبقاتــی کارگــران بــا ســرمایھ داری مبــارزه اقتصــادی اســت کــھ در 
نــوع خــود یــک مبــارزه انقالبــی و عادالنــھ و در جھــت رفــاه عمومــی کارگــران مــی باشــد و ایــن امــر مھــم در برابــر 
تــوده وســیع کارگــر خــارج از تعلقــات سیاســی و ایدئولوژیــک آنــان قــرار دارد و بایــد تــالش شــود تــا اکثریــت کارگــران 
بــھ دور ازھرگونــھ تنــگ نظــری و گــروه گرائــی درایــن مرحلــھ بــا متشــکل شــدن در تشــکلھای عمومــی فعاالنــھ در 
مبــارزه بــرای حقــوق حقــھ خــود شــرکت کننــد. در ایــن مرحلــھ ضــروری و الزم اســت، اکثریــت کارگــران بــھ ایــن نکتــھ 
آگاه شــوند کــھ ایــن شــکل از مبــارزه بــھ تنھائــی قــادر نیســت اســتثمار را از بیــن ببــرد و فقــط کمــی آن را محــدود مــی 
ســازد. علیرغــم تمــام محدودیــت موجــود در ایــن شــکل از مبــارزه بایــد قبــول کــرد، ایــن شــکل از مبــارزه نقــش بســزائی 
در رشــد و گســترش جنبــش طبقــھ کارگــری دارد، و باعــث ھمبســتگی و رشــد آگاھــی سیاســی و طبقاتــی کارگــران مــی 

شود.
در پروســھ ایــن مبــارزه اســت کــھ کارگــران در کل بویــژه کارگــران بخــش تولیــدی بــا تاثیــر پذیــری از خصلــت اجتماعی 
تولیــد در واکنــش بــھ عملکــرد ســلطھ ســرمایھ در پراتیــک روزانــھ در مــی یابنــد مبــارزه بــا ســرمایھ داران، تنھــا محــدود 
بــھ زمینــھ اقتصــادی و رفاھــی نمــی شــود بلکــھ آنــان بایــد جھــت بدســت آوردن یــک زندگــی بھتــر و انســانی بــھ مقابلــھ  
سیاســی بــا ســرمایھ داران بپردازنــد. در ایــن مرحلــھ از مبــارزه لــزوم تــدارک بــرای ایجــاد تشــکل سیاســی طبقــھ کارگــر 
عینیــت مــی یابــد و از بالقــوه بــھ بالفعــل تبدیــل مــی شــود کــھ بــا آگاھــی طبقاتــی و تشــکل پذیــری پیشــروان طبقــھ کارگــر 

ھمــراه اســت.
بنابرایــن مــی تــوان گفــت قــدرت طبقــھ کارگــر در آگاھــی و تشــکل اوســت. امــا امــروز بــھ علــت حاکمیــت انحرافــات 
سیاســی و طبقاتــی، تشــتت فکــری وعملــی برجنبــش طبقــھ کارگرمســلط شــده است.متاســفانھ مھمتریــن آن منتقــل شــدن  
انشــعاب و انحرافــات تشــکلھای سیاســی طرفــدار طبقــھ کارگــر بــھ جنبــش مطالباتــی کارگــران اســت (از طریــق ایجــاد 
ــل متشــكل شــدن  ــھ ســدی در مقاب ــده تشــکیالتی خــود) کــھ ب ــھ زای ــا وابســتھ کــردن تشــکلھای عمومــی کارگــری ب و ی

کارگــران در یــک تشــکل سراســري شــده اســت.
بطوریکــھ امــروز علیرغــم اینکــھ در سراســر ایــران دھھــا اعتصــاب و اعتــراض کارگــری صــورت مــی گیــرد،  طبقــھ 
کارگــر فاقــد تشــکل سراســری اقتصــادی و رفاھــی و تشــکل سیاســی کارگــری یعنــی حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر اســت. 
بــدون تشــکل نــھ میتــوان ادامــھ مســتمرمبارزه را در شــرایط ســخت و ضــد دمکراتیــک تضمیــن کــرد و نــھ مــی تــوان 

دســتاوردھای کســب شــده را کــھ بــھ قیمــت بــس گــران بدســت آمــده انــد، حفــظ نمــود.
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بــرای غلبــھ بــر چنیــن وضعیتــی بایســتی موقعیــت ومیــزان تاثیــر گــذاری طبقــھ کارگــر را بــر رونــد اجتماعــی ســنجید.  
بــرای درک بھتــر ایــن مســئلھ ضــروری اســت در مرحلــھ اول  جنبــش طبقــھ کارگر،خصوصیــات و کاربــری تشــکلھای 

آن را بررســی کــرد.
۱ - خصوصیــات و اصــول حاکــم بــر تشــکلھای عمومــی طبقــھ کارگــر، چگونــھ مشــخص مــی شــود وچــھ نتایــج عملــی 

دارد؟ 
اصــوال جنبــش عمومــی و یــا تــوده ای طبقــھ کارگــر بطــور خودجــوش از یــک ضــرورت یعنــی دفــاع و بدســت آوردن 
منافــع ٱنــی و رفاھــی کارگــران بوجــود مــی ٱیــد و درســت بخاطــر ھمیــن خصلــت اســت کــھ نمــی تــوان بــھ از بیــن بــردن 
ســرمایھ داری و بــھ اســتثمار نقطــھ پایانــی بگــذارد.  بلکــھ تنھــا مــی توانــد اســتثمار را کمــی رقیــق تــر کنــد. علیرغــم 
اینکــھ ایــن جنبــش خــود جــوش اســت ولــی ادامــھ کاری ٱن مســتلزم داشــتن اصــول راھنمــا مــی باشــد. قــدرت تشــکل 
ــا کارگــران  ــد شــرایطی فراھــم کــرد ت ــرو بای ــھ اســت. از این ــودن آن نھفت ــی ب ــوده ای و علن ــی کارگــران در ت مطالبات
بتواننــد بــدون قیــد و شــرط بــھ عضویــت تشــکل مطالباتــی و رفاھــی محــل کار خــود درآینــد تــا بدینوســیلھ تشــکل خصلــت 
تــوده ای و عمومــی بخــود بگیــرد. چونکــھ نیــرو و قــدرت تشــکلھای اقتصــادی و رفاھــی کارگــران در مراکــز تولیــدی و 

خدماتــی بســتگی مســتقیمی بــا ھمبســتگی و اتحــاد سراســری آنــان در بوجــود آوردن تشــکل سراســری دارد.  
بــا ایجــاد تشــکل سراســری بصــورت «اتحادیــھ مرکــزی کارگــران ایــران، کنفدراســیون کارگــران ایــران، شــورای متحــد 
سراســری کارگــران ایــران ویــا فداســیون سراســری کارگــران» جنبــش کارگریقــادر میشــود بطــور طبیعــی اولیــن گام 

اساســی کارگــران را بصــورت یــک طبقــھ بــرای خــود در مقابــل ســرمایھ داران بــر دارد. 
کارگــران در تشــکلھای اقتصــادی و رفاھــی فقــط از نظــر اقتصــادی دارای منافــع مشــترک ھســتند نــھ از نظــر سیاســی، 
مذھبــی و….. پــس بســتن درھــای تشــکل صنفــی بــروی ھــر قشــری از طبقــھ کارگــر و یــا تبدیــل اینگونــھ تشــکلھا بــھ 
ــده تشــکیالتی احــزاب، ســازمانھا و گروھــای سیاســی، ھمچــون گذشــتھ خطــر تشــتت و پراکندگــی را در جنبــش  زائ
کارگــری افزایــش داده و مانــع متحــد شــدن ٱنــان بــرای دســتیابی بــھ خواســتھای رفاھــی شــان در مقابــل ســرمایھ داران 
میشــود. احــزاب، ســازمانھا و گروھــای سیاســی موجــود کــھ خــود رامدافــع منافــع ٱنــی و ٱتــی طبقــھ کارگــر مــی داننــد،  
وظیفــھ دارنــد از جنبــش مطالباتــی کارگــران و تشــکلھای موجــود بــدون در نظــر گرفتــن گرایشــات درونــی ٱن دفــاع 
ــی  ــھ گرائ ــھ دور از فرق ــھ و ب ــد آزادان ــی دھ ــران فرصــت م ــھ کارگ ــھ ب ــن اینک ــیوه ای ضم ــن ش ــرد چنی ــد. كار ب کنن
ــد. ایــن امــر درعمــل منجــر بــھ  تشــکلھای کارگــری مســتقل محلــی خــود را از ارگانھــای ســرمایھ داری بوجــود آورن

ایجــاد یــک تشــکل سراســری میشــود.
تشــکل سراســری کارگــران بــھ گواھــی تاریــخ در دو دوره مشــخص مبارزاتــی کارگــران در دھــھ ۱۳۰۰ و ۱۳۲۰ در 

عمــل مــی توانــد در جامعــھ منشــاء تغییــر و تحــوالت اساســی شــود.
ــارزه اقتصــادی و  ــم برمب ــام حاک ــکات ع ــت ن ــری و رعای ــا بکارگی ــود ب ــی خ ــازماندھی عمل ــوده اي درس ــکلھای ت تش

ــھ :  ــد ک رفاھــی پتانســیل دارن
الــف - بنابــر خصلــت تــوده ای، ھــر کارگــر را بــا ھراندیشــھ و تفکــر، در محــل کار خــود ٱزادانــھ بــھ عضویــت تشــکل 
محــل کار خــود دراورد. از ایــن طریــق کارگــران را بــھ منظــور دســتیابی بــھ یــک زندگــی رفاھــی بھتــر متحــد و متشــکل 

سازد. 
ــرکات  ــات و ح ــی اعتصاب ــا برپائ ــی ب ــات قانون ــی و امکان ــرا قانون ــده ف ــت آم ــای بدس ــتفاده از فرصــت ھ ــا اس ب- ب
اعتراضــی بــھ خواســتھای خــود برســاند و بایــد بــا توجــھ بــھ شــرایط سیاســی حاکــم برجامعــھ، امکانــات الزم را بــرای 

ــد.  ــھ نیــروی خــود فراھــم کن ــھ ب ــا تکی ــا ب ــی، عمدت ــران عمل حفاظــت از رھب
پ – تشــکل سراســری کارگــران در پروســھ مبارزاتــی خــود درصــورت جمعبنــدی از شکســتھا و پیروزیھــا بــھ رشــد 
و ٱگاھــی طبقاتــی کارگــران کمــک کنــد و در عمــل بــھ کارگــران نشــان دھــد کــھ نقطــھ پایــان گذاشــتن بــھ تمــام بدبختــی 
ھــای موجــود و از بیــن بــردن اســتثمار انســان از انســان، در گــرو اســتقرار سوسیالیســم اســت. در ایــن پروســھ اســت 
کــھ رھبــران عملــی و پیشــروان جنبــش کارگــری بــا عضویــت در ســازمان سیاســی اصــوال بایســتی تبدیــل بــھ رھبــران 

سیاســی شــوند. 
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ت – فدراســیون سراســری و یــا ھرتشــکل عمومــی و سراســری کارگــری در ھــر شــکلی بــا عطــف توجــھ بــھ زندگــی 
کارگــران بیــکار و کارگــران مھاجــر بــھ اتحــاد طبقــھ کارگــر در مصــاف بــا ســرمایھ داری کمــک کنــد و مانــع شــکاف 

بیــن کارگــران شــاغل و بیــکار و مھاجــر شــود. و از ایــن طریــق ایــده انترناسیونالیســتی خــود را بیــان کنــد. 
ــش  ــان، جنب ــش جوان ــجوئی، جنب ــش دانش ــان، جنب ــش زن ــھای اجتماعی(جنب ــاع از دیگرجنبش ــا دف ــش ب ــن جنب ج – ای
معلمــان و...) وســیعترین جبھــھ را درمقابــل حاکمــان بوجــود میــآورد و بدیــن ترتیــب بــھ خواســتھای بحــق خــود خصلــت 

اجتماعــی بدھــد. 
چ – جنبــش تــوده ای کارگــری در شــکل تشــکل سراســری در ھــم ســوئی بــا شــیوه تفکــر ســو سیالیســم علمــی وظیفــھ 
دارد بــا دفــاع قاطعانــھ از حــق ایجــاد تشــکلھای مســتقل از نھادھــای دولتــی و ســرمایھ داری از آزادی مطبوعــات و قلــم و 
برچیــده شــدن بســاط سانســور، از آزادی اندیشــھ و بیــان و ممنــوع شــدن تفتیــش عقایــد، ازآزادی کلیــھ زندانیــان سیاســی، 
از لغــو مجــازات اعــدام و شــکنجھ، ازآزادی اعتصابــات و اجتماعــات، پایبنــدی و تعھــد اصولــی بــی چــون وچــرای خــود 
را بــھ حفــظ آزادیھــای اجتماعــی و حفــظ حرمــت انســانی تمــام احــاد مــردم بــدون تمایــز بــھ عقایــد سیاســی، مذھبــی و 

نــژادی آنــان بروشــنی اعــالم کنــد. 
۲ - تشکل سیاسی یا حزب انقالبی طبقھ کارگر و وظایف آن 

جنبش کارگری و کمونیستی جھان بعدازدرگذشت مارکس و انگلس دچار رکود و وقفھ شد. 
ــی واعمــال  ــی برخــورد کــردن ماشــین دولت ــن انقــالب کارگــری در فرانســھ - کمــون پاریــس - مبن دســتاوردھای اولی
ــرن  ــھ اول ق ــری بدســت فراموشــی ســپرده شــد. انترناســیونال دوم نتوانســت ازشــرایط مناســب دو دھ ــت کارگ حاکمی
بیســتم بخوبــی اســتفاده کنــد. در اثرحاکــم شــدن سیاســتھای رفرمیســتی و پارلمانتاریســتی بررھبــران انترناســیونال دوم ، 
درحرکــت انقالبــی طبقــھ کارگــر و پیشــروان آن بــرای کســب قــدرت سیاســی موانــع و مشــکالت بســیاری بوجــود آمــد. 
بــروز رویزیونیســم کھــن ـ برنشــتاین و کائوتســکی ـ اولیــن انشــعاب بــزرگ را بــھ طبقــھ کارگــر تحمیــل نمــود و بخــش 

قابــل توجــھ ای از آن را بــھ حمایــت از رفرمیســتھا و سازشــکاران طبقاتــی کشــاند. 
درایــن میــان تنھــا حــزب بلشــویک بمثابــھ حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر روســیھ تحــت رھبــری اصولــی وانقالبــی لنیــن، 
توانســت در پروســھ ی یــک مبــارزه نفــس گیــر علیــھ انحرافــات انترناســیونال دوم، انقــالب کارگــری اکتبــر۱۹۱۷ را بــھ 
پیــروزی برســاند. شــلیک توپھــای انقــالب اکتبــر نویــد آزادی را بــھ  ملــل تحــت ســتم روســیھ وجھــان داد، تحــرک نوینــی 
را در میــان کارگــران، مــردم زحمتکــش و خلقھــای اســتعمارزده در سراســرجھان بــرای رھائــی از یــوغ امپریالیســم، 
اســتثمار، اســتعمار و ارتجــاع بوجــود آورد. امــا شکســت انقالبــات کارگــری درســایرنقاط اروپــا (مجارســتان و آلمــان)، 
ــرارداد. گرچــھ انترناســیونال ســوم (کمونیســت)  ــا و محاصــره دول ســرمایھ داری ق ــھ کارگــر روســیھ را درتنگن طبق
ــورھای  ــوراھا در محاصــره کش ــور ش ــا کش ــد ام ــکیل ش ــال ۱۹۱۹ تش ــورھا درس ــزاب کمونیســت کش ــرکت اح ــا ش ب
امپریالیســتی بــھ علــل مختلــف از جملــھ بعلــت عــدم گســترش انقــالب در دیگــر کشــورھای اروپائــى نبــود تجربــھ درزمینھ 
ــران حــزب کمونیســت شــوروی در کــم  ــأ بعلــت اشــتباھات رھب ی ســاختمان سوسیالیســم، دراثــر فشــارخارجی وعمدت
رنــگ کــردن نقــش تــوده ھــا و شــوراھای کارگــری در اداره امــور جامعــھ، عــدم موفقیــت در مھــار بوروکراســی بھ ارث 
رســیده و رشــد متعاقــب آن ناشــی از وجــود اقشــار وســیع خــرده  بورژوائــی و نتیجتــأ جدائــی تدریجــی حــزب کمونیســت 
ــھ  ــی در درون حــزب و جامع ــارزه طبقات ــد مب ــل نادرســت از رون ــھ ی تحلی ــردم، ارائ ــھ کارگــر و توده ھــای م از طبق
ــا فاشیســم  ــرد ب ــان نب ــی درجری ــا، اعضــاء و کارگــران انقالب ــن کادرھ ــال آن جانباخت ــھ دوم دھــھ ۱۹۳۰، و بدنب درنیم
ھیتلــری و… بــا ورود رفیقــان نیمــھ راه  و مھمانــان ناخوانــده و فرصــت طلــب بــھ صفــوف حــزب و ارگانھــای رھبــری 

ماھیــت طبقاتــی، حــزب تغییــر کــرد.
ــورژوازی در  ــن شــیوه تفکــر ب ــورژوازی در حــزب وریشــھ گرفت ــورژواری و ب ــکار خــرده ب ــوذ ھرچــھ بیشــتر اف نف
رھبــری حــزب، رویزیونیســم ایــن بــار برخــالف گذشــتھ دراثــر اشــتباھات عملــی و نظــری رھبــران دردرون حزبــی کــھ 
قــدرت سیاســی را در دســت داشــت پدیــد آمــد و ریشــھ گرفــت و پــس از درگذشــت اســتالین در موقعیــت مناســب ازدرون 
ارگانھــای رھبــری حــزب ســربلند کــرد و بــا تســلط کامــل بــر حــزب و رھبــری، یــک شکســت ناخواســتھ را بــھ طبقــھ 
کارگــر روســیھ تحمیلنمــود. رویزیونیســم مــدرن بــھ رھبــری خروشــچف گرچــھ از نظــر محتــوا چیــزی جــز کشــاندن 
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طبقــھ کارگــر شــوروی بــھ زیربــال بــورژوازی نداشــت و دنبالچــھ رویزیونیســم کھــن در شــرایط جدید در درون کشــوری 
سوسیالیســتی بــود ولــی درعمــل بــھ مراتــب خطرناکتــر از رویزیونیســم کھــن بــود. بــھ جھــت اینكــھ تاثیــرات انقــالب 
ــان کارگــران و زحمتکشــان و احــزاب کمونیســت  ــار قابــل مالحظــھ ای درمی کبیــر روســیھ و حــزب بلشــویک از اعتب
جھــان برخــوردار بــود، از ایــن منظــر تغییــر ماھیــت طبقاتــی تاثیــر بــال واســطھ ای در بــھ انحــراف کشــیده شــدن احــزاب 
کمونیســت سراســرجھان گذاشــت. قریــب بــھ اتفــاق احــزاب کمونیســت بــھ تقلیــد از حــزب رویزیونیســت شــوروی، راه 
رفرمیســم و ســازش طبقاتــی را در پیــش گرفتــھ و تدریجــا بــھ احزابــی از قمــاش احــزاب سوســیال دموکــرات و ســازش 

کار اروپــای غربــی تبدیــل شــدند.
در شــرایط کنونــی برخوردھمــھ جانبــھ بــھ عملکــرد احــزاب و شــیوه رھبــری آنھــا در تمــام زمینــھ ھــا مــی توانــد در 
مشــخص کــردن علــل پیــروزی و شکســت انقالبــات کارگــری بــھ کارگــران و کلیــھ انســانھائی کــھ در موضــع طبقاتــی 
کارگــران قــرار دارنــد، کمــک كننــد تــا دیــد روشــنتری بــھ مســایل و وظایــف جنبــش طبقــھ کارگــری بویــژه بــھ تشــکل 

سیاســی پیشــرو آن - حــزب کمونیســت - رابطــھ و مناســبات آن پیــدا کننــد.
 از منظــر سوسیالیســم علمــی مبــارزه طبقاتــی عامــل اساســی در مبــارزه جنبــش طبقــھ کارگــران علیــھ ســرمایھ داریســت. 

ایــن مبارزھدرســھ زمینــھ صــورت مــی گیرد: 
الف - مبارزه اقتصادی 

ب - مبارزه سیاسی 
پ - مبارزه ایدئولوژیک

الــف - مبــارزه اقتصــادی: خطــوط کلــی مبــارزه اقتصــادی ھمانطوریکــھ قبــال گفتــھ شــد، عبــارت انــد از مبــارزه بــرای 
درآوردن ھرچــھ بیشــتر ثمــره کار خــود کارگــران از حلقــوم ســرمایھ  داران و کســب ســایر حقوقھــای ازطریــق تحمیــل 
حرکتھــای فــرا قانونــی و قانونــى، مبــارزه اقتصــادی جنبــش طبقــھ کارگــر پــس از کســب قــدرت سیاســی، یعنــی در فــاز 
اوالنقالبــات کارگــری بعلــت اینکــھ طبقــھ کارگــر ھمچنــان ارزش اضافــی مــی آفرینــد، مبــارزه اش بــرای ازبیــن بــردن 
امتیــازات بورژوائــی درزمینــھ دســتمزدھا،  بــاال بــردن قــدرت خریــد از طریــق بــاال بــردن میــزان دســتمزدھا و پائیــن 
آوردن ھزینــھ ھــای خدماتــی تاحــد مجانــی کــردن آنھــا، ازبیــن بــردن تفــاوت و امتیــازات کار فکــری بــا کاریدیادامــھ مــی 

یابــد تــا جامعــھ از سیاســت «بــھ ھــر کــس بــھ  انــدازه کارش» بــھ «بــھ ھرکــس بــھ انــدازه نیــازش» گــذر کنــد.
ب - مبــارزه سیاســی: ایــن شــکل از مبــارزه عالــی تریــن شــکل مبــارزه طبقاتــی اســت کــھ بیــن طبقــات متخاصــم جامعــھ 
ــر دشــمن  ــھ ب ــع ســرمایھ داری پیــش شــرط غلب ــرد. در جوام ــظ آن صــورت میگی ــدرت سیاســی و حف جھــت کســب ق
طبقاتــی متشــکل  شــدن کارگــران در یــک تشــکل سراســری مســتقل از نھادھــای دولتــی و ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــھ 

کارگــر اســت. 
پروســھ ایجــاد و رشــد و تکامــل حــزب ھمچــون ھــر پدیــده مــادی، تابــع قانــون دیالکتیــک اســت. ھیــچ حــزب و پدیــده ای 
مــادی در تاریــخ بشــر ھرگــز یــک شــبھ متولــد نشــده و رشــد و تكامــل نیافتــھ و ازبیــن نرفتــھ اســت. بنابرایــن ھمانطــورى 
كــھ  طبقــھ کارگــر در کشــور مــا ازلحــاظ کمیــت و کیفیــت بصــورت فعلــی یکشــبھ بوجــود نیامــده اســت، خــود بخــود 
ھــم از یــک طبقــھ درخــود بــھ یــک طبقــھ بــرای خــود متحــول نمــی شــود. الزمــھ متحــول شــدن طبقــھ کارگــر بمثابــھ 
یــک طبقــھ بــرای خــود وجــود حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر اســت. حــزب بمثابــھ ســازمانده و رھبــری کننــده انقــالب 
کارگــری، پروســھ ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر بمثابــھ اھــرم مبــارزه طبقاتــی آن، از زمــان بوجــود آمــدن نطفــھ 
ھــای اولیــھ تــا نفــی دیالتیکــی آن در جامعــھ کمونیســتی تابــع قانــون تکامــل دیالتیکــی تمــام پدیــده ھــا مــادی ســت کــھ بــر 
اســا س علــم رھائــی کل بشــریت – سوسیالیســم علمــی - ســازما ن میابــد. ایــن تشــکل نیــروی خــود را از طبقــھ کارگــر و 
کل احــاد زحمتکــش جامعــھ مــی گیــرد، بــا اتخــاذ مواضــع درســت در رابطــھ بــا مشــکالت و مســائل جامعــھ و بــا ارائــھ 
راه حلھــای مشــخص و اصولــی جھــت رفــع و حــل آنھــا، صفــوف و نفــوذ خــود را در تمــام ابعــاد جامعــھ گســترش میدھــد 

و بــا آزاد کــردن تمــام بشــریت در مصــاف بــا ســرمایھ داری خــود را نیــز آزاد مــی کنــد. 
ــم رھائــی طبقــھ  ازایــن رو نخســتین ھــدف حــزب طبقــھ کارگــر در جھــت کســب قــدرت سیاســی، مســلط شــدن بــھ عل
ــده انســانھا  ــدی از ســھ پراتیــک عم ــا کمونیســم علمــی اســت کــھ توســط مارکــس و انگلــس براســاس جمعبن کارگــر ی
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- مبــارزه طبقاتــی، مبــارزه تولیــدی و آزمونھــای علمــی - پایــھ گــذاری شــده و از ســھ بخــش : ماتریالیســم تاریخــی - 
ــوری انقــالب کارگــری تشــکیل میشــود. ماتریالیســم دیالکتیــک وتئ

ماتریالیســم تاریخــی تکامــل جوامــع بشــری را از لحــاظ اقتصــادی ، سیاســی وایدئولوژیکــی بررســی میکنــد. و ثابــت 
میکنــد تــوده ھــا ســازندگان تاریخنــد. 

ماتریالیســم دیالکتیــک بیــان علمــی حرکــت و تکامــل طبیعــت و تمــام پدیــده ھــای مــادی موجــود و تاثیــر متقابــل انھــا بــر 
یکدیگراست. 

ماتریالیســم دیالکتیکــی و ماتریالیســم تاریخــی بمثابــھ جھــان بینــی وفلســفھ طبقــھ کارگــر دارای دو مشــخصھ اســتثنائی 
میباشــد: 

۱) - خصلــت طبقاتــی : کــھ برمبــارزه طبقاتــی بمثابــھ محرکــھ تکاملــی تاریــخ جوامــع بشــری تــا محــو طبقــات و دولــت 
ــھ معنــی نفــوذ افــکار بــورژوازی در طبقــھ کارگــر وفراھــم شــدن شــرایط  ــد دارد وعــدول ازآن دردوران گــذار ب تاکی

بازگشــت ســرمایھ داری بــھ حاکمیــت اســت. 
ــھ  ــد بلک ــی کن ــا نم ــیرجھان اکتف ــھ تفس ــا ب ــھ کارگرتنھ ــی طبق ــان بین ــی ) جھ ــک اجتماع ــی ( پراتی ــت عمل ۲) - خصل

تغیرجھــان و رھائیانســان ، ازخــود بیگانگــی را ھــدف قرارمــی دھــد. 
چرا ایجادحزب بمثابھ ابزار تحقق انقالب کارگری الزم وضروری است و مشخصات آن :

از آنجائیکــھ کارگــران در شــرایط و رشــتھ ھــا مختلــف تولیــد اشــتغال دارنــد و تحــت تاثیرعملکــرد عوامــل گوناگــون 
از قبیــل ســاعات کارطوالنــی، شــدت وســنگینی کار، مشــکالت مالــی و خانوادگــی، نگرانــی از آینــده نامعلــوم، نداشــتن 
ــکار  ــب اف ــھ و تخری ــلط برجامع ــگ مس ــر فرھن ــھ مھمت ــدان و از ھم ــی ازسرنوشــت فرزن ــی، نگران ــات آموزش امکان
انحرافــی و... از رشــد نامــوزون سیاســی و طبقاتــی رنــج مــی برنــد. مثــال چــون دیــد وشــیوه تفکــر کارگــری کــھ دربخــش 
ــاورزی و  ــی، کش ــاختمانی، فصل ــران س ــا دیدکارگ ــاء کارگریســت ب ــد ودارای منش ــی کن ــوه کارم ــد انب ــی و تولی صنعت
خدماتــی فــرق میکنــد،  درنتیجــھ مجموعــھ طبقــھ کارگرنمــی توانــد و قــادر نیســت بطورھــم زمــان بــھ آگاھــی طبقاتــی 
وسیاســی برســد. ایــن نــا موزونــی و ناھــم آھنگــی در رســیدن بــھ آگاھــی طبقاتــی، و در یــک کالم - آگاھــی سوسیالیســتی 
- اساســی تریــن ومھمتریــن دلیــل بــرای ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــھ در جامعــھ اســت تــا طبقــھ کارگــر را از طبقــھ ای 
درخــود بــھ طبقــھ ای بــرای خــود بمثابــھ یــک آلترناتیــو بالفعــل دراجتمــاع، جھــت کســب قــدرت سیاســی تبدیــل کنــد. لــذا 
ازایــن منظــر ســازمان یابــی طبقــھ کارگــر بمنظــوراز بیــن بــردن ســلطھ ســرمایھ بــدون حضورحــزب ورھبــری اگاه و 

منظــم او درکســب قــدرت سیاســی ناممکــن و یــک توھــم بیــش نیســت . 
ــا حتمــا قبــول دارنــد درھــر عملیــات نظامــی ھــر نیروئــی بــھ فرماندھــی عملیاتــی و ســتاد رھبــری احتیــاج دارد.  رفق
یــك ارتــش بــزرگ بــدون وجــود یــک فرماندھــی متحــد، مجــرب ، منظبــط وآگاه بتمــام جوانــب اســتراتژیک و تاکتیــک 
ــھ مســائل مقطعــی و دراز  ــا ارتشــی کوچــک کــھ دارای نقشــھ، برنامــھ و فرماندھــی متحــد وآگاه ب ــرد ب جنگــى، در نب

مــدت اســت، قطعــا شکســت خواھــد خــورد.  
بنابرایــن درمبــارزه طبقاتــی بــرای کســب قــدرت سیاســی کــھ عالــی تریــن وشــکل نھائــی مبــارزه طبقاتــی اســت ارتــش 
کارگــران درمقابــل ارتــش ســرمایھ داران صــف آرائــی میکنــد. جھــت غلبــھ بردشــمن طبقاتــی درایــن جنــگ اجتنــاب 
ناپذیــر، مســئلھ برســر ســاختن بھتریــن وموثرتریــن ابــزار پیشــبرد مبــارزه توســط کارگــران آگاه بــھ منافــع طبقاتــی خــود 

و تمــام انســانھائی اســت کــھ درموضــع طبقاتــی طبقــھ کارگــر قــرار دارنــد، مــی باشــد. 
بدین منظور بایستی درعمل شرایطی فراھم کردکھ حزبى ساختھ شود کھ قادر باشد:

اوال- براســاس خــط مشــی سیاســی و تشــکیالتی پرولتــری ازمنافــع روزمــره و بلنــد مــدت طبقــھ کارگــر و تمــام 
زحمتکشــان قاطعانــھ دفــاع کنــد و یکــی قربانــی دیگــری نگــردد.

ثانیــا- در برخــورد بــھ نیروھــای اجتماعــی و افــراد، بمنظــور جــذب بــھ صفــوف انقــالب، بــھ منشــاء و موضــع طبقاتــی 
آنــان در رابطــھ بامالکیــت را معیــار قــرارداد و ارزیابــي كــرد تــا از ورود رفیقــان نیمــھ راه  و مھمانــان ناخوانــده بــھ 

حــزب جلوگیــری كــرد.
ثالثا- رابطھ خود را با طبقھ و توده ھای مردم تحت ھرشرایطی حفظ نمود.
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ــوده ای، تــالش کــرد،  ــارزه قھرآمیزت ــھ مب ــارزه طبقاتــی یعنــی مرحل ــھ مب رابعــا- درســخت تریــن وعالــی تریــن مرحل
کمتریــن آســیب بــھ مــردم ومحیــط زیســت برســد.

خامســا- تــا محــو طبقــات درجامعــھ قادرشــود درمقابلــھ بــا عوامــل مختلــف بورژوائــی و ارتجاعــی، ماھیــت طبقاتــی خــود 
راحفــظ نمایــد. مبــارزه طبقاتــی رادرتمــام دوران تــدارک کســب قــدرت سیاســی و ســپس ســاختمان سوسالیســم در درون 

حــزب وجامعــھ در دســتورکارخود قراردھــد ولحظــھ ای ازایــن مســئلھ مھــم غافــل نشــود. 
پ- مبــارزه ایدئولوژیــک: ایدئولــوژی انعــکاس ھســتی اجتماعــی اســت وایــده ھــای سیاســی، فلســفی، ھنــری، فرھنگــی، 
ــی  ــن منظرآگاھ ــد. ازای ــی گذارن ــر م ــر تاثی ــر روی یکدیگ ــل ب ــن عوام ــام ای ــود.  تم ــامل میش ــی راش ــی و مذھب اخالق
ــا انتشــار مانیفســت حــزب کمونیســت توســط مارکــس و انگلــس و  اجتماعــی تابعــی از ھســتی اجتماعــی اســت. امــا ب
تدویــن تئــوری انقالبــی ، رشــد نیروھــای مولــده و انجــام انقالبــات پرولتــری ازکمــون پاریــس گرفتــھ تــا انقالبــات اکتبــر 
روســیھ و چیــن امــروزه آگاھــی اجتماعــی بــا اســتقالل بیشــتری از ھســتی اجتماعــی در تغییــر و تحــوالت اجتماعــی عمــل 
میکنــد. بطوریکــھ در زمــان حــال طبقــھ کارگــر بــا آموختــن سوسیالیســم علمــی مســلح بــھ یــک ایدئولــوژی اجتماعــی 
نویــن و پیشــرو مــی شــود کــھ بــرآن مھــر طبقاتــی خــورده و بطــور دائــم در جوامــع طبقاتــی در تضــاد آشــتی ناپذیــر بــا 
ایدئولــوژی ارتجاعــی طبقــات حاکــم در جامعــھ اســت. پیشــروان طبقــھ کارگــر در صفــوف حــزب بــرای واکســن شــدن 
در برابــر نفــوذ افــکار خــرده بــورژوازی و بــورژوازی بــرای تولیــد و بــاز تولــد جریــان خــود بطــور دائــم بــھ مبــارزه 
ایدئولوژیــک در درون حــزب و جامعــھ دامــن مــی زننــد، وبدینوســیلھ بــا جــذب خــون تــازه و دفــع خــون کثیــف ھمیشــھ 

ســالمت وشــفافیت صفــوف رزمنــده طبقــھ کارگــر را تضمیــن مــی کنــد. 

ھمانطوریکــھ گفتــھ شــد جنبــش طبقــھ کارگــر در دو شــکل عمــده یعنــی مطالباتــی وسیاســی صــورت مــی گیــرد. ایــن 
ــوا  ــی محت ــدون دیگــری ب ــد. ھریــک ب ــتقیم دارن ــر مس ــم تاثی ــر روی ھ ــد و ب ــم دارن ــا ھ دوشــکل رابطــھ دیالکتیکــی ب
ومحکــوم بــھ نابــودی اســت . جنبــش سیاســی طبقــھ کارگــر بطورمجــرد و جــدا از کل طبقــھ، قــادر بــھ بــاز تولیــد خــود 
وجــذب خــون تــازه و دفــع خــون کثیــف نیســت. درنتیجــھ محکــوم بــھ شکســت وفاســد شــدن اســت . جنبــش اقتصــادی طبقھ 
ھــم نمــی توانــد بــی ھــدف و بــی ھویــت باشــد. ایــن جنبــش دو راه بیشــتر پیــش روخــود نــدارد: یــا در ســطح مطالباتــی 
باقــی مانــده و از رفرمیســم پــا فراتــر نمــی نھــد وبصــورت آلــت دســت ھیئــت حاکمــھ در خدمــت ســرمایھ داران قــرار 
مــی گیــرد و یــا بــا اســتقالل کامــل از نھادھــای دولتــی و ســرمایھ داری درھمســوئی بــا جنبــش انقالبــی طبقــھ کارگــر 

جھــت نقــی اســتثمار و ســتم بــھ مبــارزه ادامــھ مــی دھــد.

جمعبندی 
ــد  ــا زمانــی کــھ فاق ــم.  کارگــران ت ــا دانســتھ ھایمــان چــھ کار مــی کنی ــم کــھ ب ــد ببینی امــروز دانســتن کافــی نیســت، بای
تشــکلھای مســتقل از پــول و کنتــرل ســرمایھ داری ھســتند قــادر نخواھنــد بــود پیروزی ھــای اساســی بــھ دســت آورنــد. 
امــروز وظیفــھ اصلــی فعالیــن جنبــش طبقــھ کارگــر( جنبــش کارگــری و جنبــش کمونیســتی ) ایجــاد ســازمان سراســری 
اقتصــادی – اجتماعــی و ســازمان سیاســی خــود یعنــی حــزب انقالبــی طبقــھ کارگــر مــی باشــد. حزبــی کــھ برآمــده از 

درون خــود وسایرجنبشــھای اجتماعــی موجــود باشــد مــی توانــد قــدرت ســرمایھ را درھــم شــکند. 
امروزطبقــھ کارگــر ایــران بــا کولــھ بــاری از تجربــھ و بــا درس آمــوزی از تاریــخ پرافتخــار مبارزاتــی خــود از انقــالب 
مشــروطیت تــا انقــالب ٥۷ و مھــم ترازھمــھ بــا برخــورداری از اندوختــھ بیــش از ۳۷ ســال مبــارزه خونیــن علیــھ رژیــم 
ــی  ــھای اجتماع ــاع از جنبش ــا دف ــتھ و ب ــی اش را برافراش ــم مبارزات ــده ، پرچ ــت درآم ــی ، بحرک ــرمایھ داری مذھب س
موجــود و حــق ایجــاد تشــکلھای مســتقل از نھادھــای دولتــی مــی رود در عمــل نشــان دھــد کــھ تنھــا طبقــھ انقالبــی اســت 

کــھ می توانــد بــا مســتقر کــردن سوسیالیســم آزادی و بھــی روزی را بــرای اکثریــت جامعــھ فراھــم کنــد. 

حسین بھادری
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تاریــخ حضــور طبقــات مختلــف درایــران درســطح داشــتن نقــش درجــھ ی اول و حاکــم در قــرن اخیــر، رونــدی کامــال 
ــھ امپریالیســتھا بــال  ــھ جزبــزرگ وابســتھ ب ــوده اســت. گرچــھ تکامــل نظــام ســرمایھ داری حاکــم ب خطــی و راســت نب
واســطھ در صــد ســال اخیربــھ صــورت مســتحکمی صــورت نگرفــت ، بررســی ســیر تحولــی حرکــت ایــن ســرمایھ داری 
و طبقــات مختلــف مــی تواننــد دیــد بھتــری را نســبت بــھ آینــده ی مبــارزات طبقاتــی بــھ مــا نشــان دھــد. نقــش حاکمیــت 
بــال منــازع ســرمایھ داری بوروکراتیــک بــزرگ وابســتھ بــھ امپریالیســم و یــا نقــش طبقاتــی بینابینــی ھــا را درحضــور 
دربخــش ایــن حاکمیــت دیــده و  درنتیجــھ مبــارزه علیــھ طبقــھ ی حاکــم، توســط تالشــھای طبقاتــی اســتثمارگر متوســط و 
کوچــک، و ھمچنیــن ابعــاد مبــارزه طبقــات مــورد اســتثمار و ســتم را در ســطوحی کــھ قــرار داشــتھ انــد بشناســیم . درایــن 
بررســی مخنصــر، حاکمیــت ایــده ئولــوژی طبقــھ یــا طبقــات و اقشــار حاکــم و اعمــال نفــوذ آنھــا را بــھ بینیــم و درعیــن 
حــال نوســانات موجــود را درھرمرحلــھ از حاکمیــت طبقاتــی نــھ بــھ دقــت ریاضــی بلکــھ در حــدود نســبی بررســی کنیــم.

دوره حاکمیت بال منازع طبقات فئودال – کمپرادور در دو دھھ ی اول ۱۳۰۰ شمسی.  -۱
داری  ســرمایھ  و  کننــده  تعییــن  دولتــی  بوروکراتیــک  داری  وارســرمایھ  پشــت  الک  رشــد  ضمــن  دوره  درایــن   
ــھ طــور  ــھ ھرحــال ب ــھ بســیار ســریع ولــی ب ــا آھنگــی ن ــاد طبقــھ کارگــر ب خصوصی(بــزرگ و متوســط) بــودن، ازدی
مــداوم بــا مبــارزه بــرای تامیــن حقــوق پایمــال شــده اش، پیــش رفــت . ضــرب آھنــگ کنــد برقــراری مناســبات ســرمایھ 
ــا  داری ضــد دموکراتیــک و وابســتھ بــھ امپریالیســم و ســرکوب تشــکل یابــی طبقــھ کارگــر در کســوت ســندیکائی و ی
ــراری «مدرنیســم  ــا برق ــرات ب ــن ســرمایھ داری بوروک ــران، ای ــھ کارگ ــارزات حــق طلبان سیاســی – کمونیســتی و مب
بوروکراتیــک» توســط حاکمــان بــھ ضــرب شــالق نظیــر دســتور تعویــض چــادر زنــان بــا توســل بــھ زور و نــھ دنبالــھ 
روی از کشــورھای پیشــرفتھ ی امپریالیســتی اروپائــی، و بــا توســل بــھ ســرکوب بــھ صــورت « پوســت خــر در ھیبــت 
پوســت شــیر»، ظاھرشــد. در یــک کالم ســتایش کــور کورانــھ از کمپرادوریســم و مدرنیســم و ایــده ئولــوژی آن، ایــن 
ســرمایھ داری در مرکــز فعالیتھــای طبقــھ حاکــم ســرمایھ داری وابســتھ قــرار گرفــت. درعیــن حــال فئودالیســم درایــن 
دوره از نقــش برجســتھ بزرگــی برخورداربــود و عالرغــم درآوردن قبایــل پرنفــوذ بــھ زیــر ســلطھ ی حاکمــان، ایــن بخش 
از مناســبات نیــز ضمــن تضعیــف شــدن ادامــھ یافــت. بنابرایــن حاکمیــت جنــاح وابســتھ بــھ ســرمایھ داری کمپــرادوری 

مسیررشد پر پیچ و خم تاریخ 
طبقات درایران!
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درایــن دوره، مشــخصھ ی رشــد آن مــی باشــد. روســتا نشــینان کــھ اساســا تولیــد کننــده گان فقیــر بودنــد تعــداد  تقریبــا 
اکثریــت ســاکنان کشــور را تشــکیل داده و در اثــر عــدم آگاھــی و تشــکل منســجم، نقــش قابــل مالحظــھ ای درمبــارزه 

علیــھ حاکمــان و فئودالھــا درایــن دوره نشــان ندادنــد.

دوره ضربھ خوردن این نظام حاکم و   -۲
فرصــت یابــی ســرمایھ ھــای متوســط خصوصــی و دســت یابــی بــھ حاکمیــت در ۲ ســال اول دھــھ  ۱۳۳۰ در کســوت 

جبھــھ ملــی
 نــھ در مبــارزه قاطــع ھمــھ جانبــھ بــا وابســتگی ســرمایھ بــزرگ بــھ امپریالیســم و مبــارزه قاطــع نکــردن بــا برانــدازی 
فئودالیســم ھرچنــد کــھ مــاده افزایــش ۲۰٪تقســیم تولیــد درکشــاورزی بــھ نفــع دھقانــان را پیــش بــرد . نبریــدن کامــل از 
کمپرادوریســم و فئودالیســم و عــدم قاطعیــت در مبــارزه علیــھ مداخــالت امپریالیســتی بــھ خاطــر تــرس از رشــد مبــارزه 
طبقــھ کارگــر و طبــق دیــدگاه آنــان «خطــر کمونیســتی» شــدن ایــران درشــرایطی کــھ ایــران توســط ارتشــھای انگلیــس و 
آمریــکا در جنــوب و غــرب و ارتــش ســرخ شــوروی در شــمال ایــران درھنــگام جنــگ دوم جھانــی - بــرای جلوگیــری 
ــن  ــاوز- ازای ــگرھای متج ــن لش ــروج ۱۳۲٥ ای ــل از خ ــال ۱۳۲۰، قب ــران درس ــھ ای ــان ب ــم آلم ــش فاشیس از ورود ارت
ــی  ــوب غرب ــژه درشــمال، مرکــز و جن ــھ وی ــد، جنبــش کارگــری ب ــر اشــغال خــود درآورده بودن ــھ زی ــھ ب کشــور را ک
ــد . تحــزب یابــی در ســطوح  ــھ قابــل توجھــی برخــوردار گردی ــھ و ســازمان یابــی ســندیکائی از وزن ــران رشــد یافت ای
مختلــف سوســیال دموکراتیــک چــپ توانســت بااعتصابــات و مبــارزات در تحمیــل برخــی خواســتھ ھــای اقتصــادی و 
حقــوق مدنــی کارگــری بــھ دولــت ســرمایھ داری وابســتھ و دادن قربانیــان زیــادی در مبــارزات خــود بــھ عنــوان طبقــھ 
ــی  ــزب یاب ــھ تح ــی ک ــرد. درحال ــش ب ــود را پی ــک خ ــتی و دموکراتی ــک، سیاســت رفرمیس ــوق دموکراتی ــع حق ی مداف
کاغــذی وابســتھ بــھ حاکمــان و فئودالھــا بــرای ممانعــت از نفــوذ حــزب چــپ تشــکیل شــدند. امــا ملــی گرائــی متکــی بــر 
«شــاه بایــد ســلطنت کنــد و نــھ حکومــت» بــھ صورتــی میانــھ روانــھ بــھ خصــوص بــا تــرس از رشــد جنبــش کارگــری 
و کمونیســتی حتــا در قبــال ھمیــن شــعار پافشــاری جــدی وکاملــی نکــرد و تاثیــر مشــخصی در ایجــاد خیــال واھــی بــھ 
خصــوص در میــان اقشــاری از خــرده بــورژوازی گذاشــت کــھ گویــا مدافــع منافــع ملــی و ســرمایھ ھــای کوچــک مــی 
باشــد. بخشــی از جنــاح خــرده بــورژوازی روشــنفکر درامیــد بیــرون رانــدن نفــوذ امپریالیســتھا از ایــران درکمــک و 
دفــاع از ملــی گرایــان متزلــزل، باقــی ماندنــد و جناحھــای لومپنــی دســت دردســت ســلطنت طلبــان و کودتاگرایــان زیــر 
ھدایــت امپریالیســتھا ، جنــاح ملــی گرایــان را زیــر ســرکوب نظامــی تحــت رھبــری ســلطنت  و امپریالیســتھا و ھمچنیــن 
ســرکوب بــھ مراتــب شــدید جنــاح چــپ سوســیال دموکــرات توســط حاکمیــت ســرمایھ داری کمپــرادور پشــتیبانی نمودنــد. 
تــالش ملــی کــردن صنعــت نفــت در عــرض دو تــا ســھ ســال قــرار داد ملــی کــردن نفــت از امپریالیســم انگلســتان دوام 
نیــاورد. بــا بــاز شــدن پــای شــرکتھای نفتــی آمریــکا بــھ ایــران و بســتن قــرارداد کنسرســیوم چنــد شــرکت امپریالیســتی 
بــا دولــت ایــران بعــد از کودتــای ۲۸ مــردارد ۱۳۳۲،  و افتــادن تدریجــی حــوزه ی نفــت خیزخلیــج فــارس بــھ دســت 
آمریــکا در رقابــت بــا امپریالیســم انگلســتان بیــش از پیــش بــھ اجــرا درآمــد. بدیــن ترتیــب ایــده ئولــوژی ســرمایھ داری 
ملــی نیــز در کســب قــدرت و حفــظ اســتقالل ایــران ناتــوان از آب درآمــده و قــدرت دردســت حاکمیــت ســرمایھ داری 
بــزرگ دولتــی و فئودالھــا در ھــم کاری فشــرده تربــا امپریالیســم آمریــکا شــدت گرفــت . بــا ضربــھ خــوردن فئودالیســم 
در آذربایجــان توســط فرقــھ دموکــرات آذربایحــان ۱۳۲٤ - ۱۳۲٥ و تصمیــم دولــت موقــت جبھــھ ملــی درافزایــش ٪۲۰ 
تقســیم تولیــد کشــاورزی بــھ تولیــد کننــده گان کشــاورزی، شــروع بــھ ضعــف ھرچــھ بیشــترنموده، و نظــام کمپــرادوری 
در زمینــھ مداخــالت سیاســی و نظامــی ھرچــھ بیشــترآمریکا را فراھــم آورد. در دو دھــھ ی اخیــر۱۳٤۰-۱۳٥۰ رونــد 
تــرک برداشــتن روســتاھا بــھ ســوی شــھرھا بــھ مثابــھ نیــروی کارارزان ســرعت بیشــتر گرفــت. قشــر دھقانــان تمرکــز 
یافتــھ در اطــراف شــھرھا نیــروی باالقــوه بــی کاران و اســتثمار شــده گان تبدیــل بــھ نیــروی قابــل توجھــی در اطــراف 

شــھرھا مبــدل شــدند کــھ خصلــت ناثابتــی داشــتھ و از اشــنغال بــھ کار  دائــم محــروم باقــی ماندنــد.

دوره توســل بــھ رفــرم ارضــی در دھــھ ی ۱۳٤۰ و رشــد بازھــم بیشــتر ســرمایھ دولتــی و کمپــرادوری و نیــاز   -۳
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ــی ــبات فئودال ــوردن مناس ــھ خ ــک و ضرب ــات دموکراتی ــت از انقالب ــھری، ممانع ــدات ش ــروی کار در تولی ــھ نی ب
ــران، در  ــروز آن درای ــان و خطــر ب ــھ درجھ ــتقالل طلبان ــت اس ــان و حرک ــھ دھقان ــھ ب ــا تکی ــک ب ــارزات دموکراتی مب
شــرایط فقــدان ســازمانھای متشــکل و بــھ خصــوص پیشــرو دررھبــری ســندیکائی و سیاســی طبقــھ کارگــر و ازجملــھ 
حــزب کمونیســت ودرنتیجــھ تقویــت حاکمیــت بورژوائــی وابســتھ ســرعت بیشــتری گرفــت. تشــدید تنــگ شــدن فعالیــت 
اقشــار خــرده بــورژوازی و ورشکســتھ گــی آنــان توســط ســرمایھ بــزرگ وابســتھ بــھ امپریالیســم بــا مخالفــت نیروھــای 
ــھ  ــھ ب ــا تکی ــان و شــروع فعالیــت مذھبیــون در ســطحی وســیعتر ب ــھ زن ــا تقســیم ارضــی و قوانیــن مربــوط ب مذھبــی ب
خــرده بــورژوازی کــھ در جمــع شــدن در حومــھ شــھرھای بــزرگ جھــت یافتــن کار چھــره مشــخصی در رشــد نظــام 
ســرمایھ داری وابســتھ عیــان شــد. در شــرایط کشــیده شــدن ایــن اقشــار بــھ کار مــزدی و فقــر و فاقــھ و نظــام دســتگاه 
مذھبــی در ظاھــر مخالفــت بــا رفرمھــای ارضــی شــاه و غیــره بــھ جــذب نیروھــای فقیــر و خــرده بــورژوا بــھ ســوی 
خــود پرداخــت و حتــا در وجھــھ ی مبــارزه مســلحانھ مثــل مجاھدیــن خلــق تضــاد بــا رژیــم ســلطنتی را آشــکار نمــود 
وبــا رشــد جنبــش کارگــری بــا اعتصــاب در کارخانــھ ھــا و درصنعــت نفــت و درعیــن حــال بــا زمینــھ ای کــھ درکشــیدن 
پــرده و دیوارمحاصــره ی کشــور شــوروی توســط امپریالیســتھا بــھ وجــود آمــده بــود، زمینــھ بــرای بــھ قــدرت رســاندن 
دارو دســتھ ی خمینــی در بســیج نیروھــای خــرده بــورژوا کــھ تــالش چندانــی در مبــارزه بــرای برانــدازی نظــام حاکــم 
ســلطتی وابســتھ بــھ امپریالیســم نکــرده بودنــد بــا بــروز جنبــش تــوده ای در راس آن و ســرکوب شــدید نیروھــای چــپ 
درانقــالب بھمــن ۱۳٥۷ بــا اعتصابــات فراگیــر و ازجملــھ در بخــش نفــت و توافقــات پشــت پــرده امپریالیســم آمریــکا بــا 
دار و دســتھ خمینــی، حتــا ارتــش نظــام پادشــاھی دربرابرمقابلــھ بــا حرکــت مبارزاتــی درایــن انقــالب تــا حــدی  علیــھ 
نظــام ســلطنتی پاســیو مانــده و بــرای جلــو گیــری از رشــد جنبــش چــپ کارگــری قــدرت را بــھ نیروھــای مذھبــی دادنــد 
کــھ بــا شــعار « نــھ شــرقی، نــھ غربــی، جمھــوری اســالمی» را در سیاســت درعمــل بــھ ســود خــود بــھ پیــش کشــیدند 
ــھ  ــا تکی ــن ترتیــب ب ــد و و بدی ــھ مــردم معرفــی نماین ــودن ب ــا خــود را «ضــد امپریالیســت» و «مســتضعف خــواه» ب ت
بــھ نیروھــای خــرده بورژوائــی و بــا سیاســتھای درپشــت پــرده جھانــی بــا امپریالیســتھا در راس قــدرت قــرار گرفتنــد 
ــھ عقــب بــردن  ــھ و  ب و در تمامــی سیاســتھای خــود جــز در ســرکوب و « ضــد امپریالیســت نمــا ئــی» و ایجــاد تفرق
دســتاوردھای جامعــھ در وضعیــت حاکمیــت خونیــن خویــش عمــل نکردنــد. ایجــاد فقــر و فاقــھ و انباشــت قــدرت مالــی 
ــھ  ــع حاکمیــت دموکراتیکــی شــدند کــھ ب ــران شــدیدا مان ــرون وســطائی در ای ــدری ق ــا زاده ھــا و انجــام قل ــا ھــا و آق آق
اقشــار وســیع خــرده بورژوائــی جــواب مناســب اقتصــادی – سیاســی بدھنــد. درایــن دوره ۲۰ ســالھ ایــده ئولــوژی خــرده 
بورژوائــی و فئودالــی در مناســب بــودن بــا حاکمیــت نظــام جمھــوری اســالمی و ســرکوب ھمــھ جانبــھ در پوشــش مذھبــی 
جــا افتــاده ایرانیــان را در ایجــاد بدبینــی ھرچــھ بیشــتری را ایجــاد نمــود. اندیشــھ ھــای فرقــھ گرائــی، ضدیــت بــا اصــول 
کمونیســتی، انحــالل طلبــی درتشــکل یابــی و ناپیگیــری برخاســتھ از دیــدگاه اقشــار خــرده بورژوائــی بســط و توســعھ ی 
فراوانــی یافــت و حتــا نفــوذ دادن آن درمیــان طبقــھ کارگــر چــھ نظــری وچــھ بــا حضــور مــادی و عملــی ایــده ئولــوژی 
و افــراد خــرده بــورژوازی وضعیــت بــھ غایــت ضــد مارکسیســتی و بــی تفاوتــی را درمیــان نیروھــای چــپ بــھ وجــود 
ــی در عرصــھ ی « حــق  ــی گرائ ــای مل ــل داد. حرکتھ ــان را تقلی ــش دھقان ــتاھا نق ــوردن روس ــھ خ آورده اســت. ضرب
ملــل درتعییــن سرنوشــت خویــش» در مقابــل «زنــده بــاد حــق ملــل در تعییــن سرنوشــت خویــش تحــت رھبــری طبقــھ 
کارگر»ناموفــق مانــد و درآن جاھائــی نظیــر کردســتان عــراق قــدرت بــھ دســت حاکمیــت ملــی کــرد افتــاد، اســتثمار و 
ســتم اکثریــت خلــق کــرد و اعمــال ســرکوب و حتــا رقتــار بســیار خشــن در برابــر زنــان بــا دیــدی عقــب مانــده بدتــر 
ــی توســط احــزاب و  ــی تحریــک خواســت مل ــا امپریالیســتھا پیــش رفــت!! ول ــا حــد ھمــکاری ب ــل ادامــھ یافــت وت ازقب
گروھھــای سیاســی درتمایــل بــھ دســت آوردن امکانــات رشــد بــھ ســوی دراز کــردن دســت بــھ امپریالیســتھا و رژیمھــای 

ارتجاعــی در اطــراف ایــران آشکارشــد.

نقش کنونی تعیین کننده درحل معضالت ایران  -٤
درایــن مختصــر دیــدی کلــی از حرکــت طبقاتــی در ۱۰۰ ســال اخیــر تاریــخ مبارزاتــی نشــان دادیــم کــھ نــھ ســرمایھ داران 
بــزرگ وابســتھ بــھ امپریالیســم، نــھ زمیــن داران وابســتھ بــھ فئودالیســم، نــھ نظــام ایلیاتــی قــرون وســطائی، نــھ ســرمایھ 
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متوســط درکســوت جبھــھ ملــی، نــھ نیــروی اقشــاردھقانی، نــھ نیروھــای مذھبــی اعــم از شــیعھ و ســنی و دیگــر فرقــھ 
ھــای مذھبــی، نــھ اقشــار خــرده بورژوائــی و کلیــھ طبقــات و اقشــار اســتثمارگر و ســتمگرو ارتجاعــی و حتــا استثمارشــده 
و ســتمدیده مایــل بــھ دفــاع و پشــتیبانی از اکثریــت کارگــر و زحمــت کــش نبــوده و درعمــل ماھیــت ارتجاعــی و متزلــزل 
ــھ نظــام ســرمایھ داری نشــان داده و  ــا دار ب ــورژوازی از تــرس کمونیســم و وف ــر جبھــھ ملــی و خــرده ب خــود را نظی
حتــا ســپردن امکانــات اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی ایــران را بــھ ســرمایھ داری بــزرگ و امپریالیســم ترجیــح داده و 
دولــت مذھبــی بزرگتریــن جنایــت کار و ارتجاعــی تریــن جنــاح نابــود کننــده حتــا ابتدائــی تریــن حقــوق کارگــران، زنــان، 
معلمــان، بازنشســتھ گان، دانــش جویــان، پرســتاران، حقــوق ملیتھــا و معتقــدان بــھ مذھــب غیــر شــیعی را بــھ شــدید تریــن 
نوعــی زیــر پــا گذاشــتھ و در شــرایطی کــھ چھــره ی پلیــد تمامــی ایــن طبقــات و اقشــار و معتقــدان بــھ مذھــب کامــال  
ھویــدا شــده و حتــا برخــی بــھ دنبــال بقایــای نظــام پادشــاھی در ســطحی جدیــد غلــط انــداز «دموکراتیــک» باشــند کــھ بــھ 
قــدرت برســند، جــزو افــرادی اصــالح ناپذیــر و برخــی ضدانقالبــی مــی باشــند کــھ چشــمھای خــود را بــھ خــون صدھــا 
و ھــزاران و میلیونھــا انســانھای مبــارز شــکنجھ و اعــدام شــده بســتھ  و قصــد باقــی نگــھ داشــتن مــردم ایــران در چنیــن 
وضــع فقــر و فاقــھ و دیکتاتــوری ضــد انســانی در دســت ســرمایھ دارن مــی باشــند کــھ درتمامــی کشــورھای جھــان دربــھ 
ــا تحقیــر رو بــھ رو بــوده و میلیونھــا نفــر نیــز آرزوی برگشــتن بــھ کشــور و خانوادھــای خــود دارنــد. در چنیــن  در ب
شــرایطی سرتســلیم نھــادن بــھ ایــده ئولــوژی خــرده بورژوائــی در فرقــھ گرائــی آن و تــداوم وجــود فرقــھ ھــای چــپ بــھ 
ظاھــر مدافــع کمونیســم و سوسیالیســم و طبقــھ کارگــر نشــانھ ی بــی تفاوتــی نســبت بــھ تئــوری کمونیســم علمــی بــوده 
و در تــداوم یابــی بــھ حکومتھــای جبــار اســالمی ناخواســتھ ھماھنــگ مــی باشــند! اگــر انســانھای آزادی خــواه و ضــد 
امپریالیســم و ضــد اســتثمار و ســتم و ضــد مالکیــت خصوصــی بروســایل تولیــد و توزیــع بــوده و مایــل بــھ دیــدن روزی 
باشــند کــھ مــردم ایــران ســربلند در جھــان از امکانــات موجــود درایــران بھــره منــد شــده سوسیالیســم را برقرارســاختھ 
و نفــس راحتــی بعــد از ۲٥۰۰ ســال دیکتاتــوری ســلطنتی، مذھبــی و ســرمایھ داری را بــرای ھمیشــھ بــھ دور ریختــھ 
ــا و شــکنجھ گرھــا و  ــرای ھمیشــھ زندانھ ــرار نمــوده و ب ــران برق ــا کشــورھای اطــراف ای ــا مناســبات حســنھ ای ب و ب
ــار وحشــیان اســت،  ــر از رفت ــده شــوند کــھ بدت ــران برچی ــا و اعدامھــای و گرســنھ گان سراســری در ای شــکنجھ دادنھ
پایــان داده و ســربلند باقــی بماننــد، بــھ طبقــھ کارگــر بگرونــد و ایــران را بــھ بھشــتی روی زمیــن و نــھ درخیالھــای باطــل 
وناموجــود تبدیــل کننــد و بــھ ایــن ۸۰ میلیــون نفــر از ھــم وطنــان و در راس مبارزاتــی آنــان، بــھ طبقــھ کارگررھبــری 

کننــده  بپیوندنــد . 
ھــم اینــک نظــام ســرمایھ داری حاکــم درجھــان اعــم از ســرمایھ داری بــزرگ و متوســط بــرای حفــظ حاکمیــت خــود 
تنھــا اقشــار وســیع خــرده بــورژوازی را کثــل گارگــران یقــھ ســفید بــھ ســوی خــود جلــب کــرده انــد کــھ نــھ تنھــا نظــام 
سوسیالیســتی را ازجملــھ بــا کمــک کــم و بیــش نامرئــی ایــن اقشــار ســرنگون ســاختند، امــروز تــا آنجــا کــھ طبقــھ کارگــر 
ــک،  ــده ئولوژی ــک، ای ــود را درعرصــھ تئوری ــدرت خ ــد ق ــی الزم را نیابن ــار آگاھ ــن اقش ــر ای ــا خط ــروان آن ب و پیش
ــرد و در  ــد ک ــدا نخواھن ــده گــی و اســتراتژیک پی ــارزه مــرگ و زن سیاســی، تشــکیالتی، ســبک کاری و اســتواری مب
رفرمیســم اپورتونیســتی، فرقــھ گرائــی، انحــالل طلبــی و تشــتت فکــری و نظــری باقــی خواھنــد مانــد و منافــع شــخصی 

و تشــکیالتی خــود را برمنافــع جمعــی ترجیــح داده و از قافلــھ پیشــرو تغییــر دھنــده ی جھــان عقــب خواھنــد مانــد.

ک. ابراھیم – ۲ سپتامبر ۲۰۱٦ 
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کمونیســتھا در مبــارزات جــاری کارگــران وکلیــھ ی اقشــار وگــروه ھــای اجتماعــی رنــج وســتم دیــده شــرکت مــی کننــد 
و مــی کوشــند در پیشــاپیش صفــوف آنھــا قــرار گیرند.ایــن امــر از  جھانبینــی ، مکتــب علمــی آنھــا  وتجربــھ ی تاریخــی 
مبــارزات پرولتاریــای ایــران وجھــان ناشــی مــی شــود : تاکیــد دارد تــوده ھــا ســازندۀ تاریخنــد و امروزھــم  تغییــر دنیــا 
ــد   بــھ  د ســت  آنھــا صــورت مــی گیــرد. مھمتریــن وبرجســتھ تریــن نکتــھ در ایــن آمــوزش انقــالب کــردن اســت، بای
انقــالب کــرد تــا پرولتاریــا و کل بشــریت آزاد شــوند ، راه میــان بــری موجــود نیســت. جھانــی بــدون اســتثمار انســان از 

انســان ، بــدون امپریالیســم وجنــگ تنھــا  بــا انقــال بــی کــھ نظــام ســلطھ گــر کنونــی را برانــدازد ، میســر اســت.
بــر پیشــروان جنبــش کارگــری اســت ھوشــیارانھ و طبــق شــرائط مشــخص کنونــی بــا حرکــت از کل ، از  جھانبینــی  و 
تجــارب طوالنــی  طبقــھ خــود در برابــر الیحــھ ی اصالحــی  قانــون کار جــاری قــرار گیرنــد  و کلیــھ ی عناصــر آگاه 
ــارزه ی جــاری دورنمــای انقالبــی پرولتاریایــی را در مــد  کارگــری ، چــپ وکمونیســت  ضمــن شــرکت فعــال در مب

نظــر  داشــتھ باشــند. 

 بگذارید بھ چند نکتھ در این زمینھ اشاره کنیم :                               
یکم

تاریــخ تکامــل ســرمایھ داری مھــر تائیــد بــھ آمــوزش ھــای داھیانــھ کمونیســم علمــی زده اســت .: طبقــات ومبــارزه ی 
طبقاتــی واقعــی اســت ودر  نظــام ســرمایھ داری صــف آرائــی طبقاتــی بیــن پرولتاریــا وبــورژوازی مناســبت طبقاتــی را 
عریــان تــر و شــفاف تــر وســاده تــر در مقایســھ بــا نظــام ھــای مــا قبــل  بــھ معــرض نمایــش گذاشــتھ  اســت. امــروز در 
ایــران پانــزده میلیــون نیــروی کار در محیــط اجتماعــی ســلطھ گــر قــدرت سیاســی بــورژوازی ، اســتثمار مــی شــوند 
ــدن خــون زحمتکشــان مشــغولند   ــھ مکی ــورژوا کــھ ب ــوان ب ــل ھــر روز تمرکــز ســرمایھ بیشــتر و مشــت زال و در مقاب
فشــرده تــر مــی گردد.تمــام دیــن ومذھــب والیــت وفرقــھ ھــاو خرافــات و امــام وامامــزاده ھــا در کارنــد تــا ایــن نظــام 
بــورژوازی ھمچنــان بــر ســرقدرت باقــی بمانــد و ســتم واســتثمار بــھ اکثریــت عظیــم مــردم ھمچنــان گســترش یابــد. چنیــن 
اســت تاریــخ تکامــل ســرمایھ داری در ایــران و  بــا تمــام ویژگــی ھــا یــش چــھ در زیــر ســلطھ ی شــاھان وچــھ در زیــر 
ســلطھ ی فقھــا ھمیــن مســیر را طــی کــرده اســت و امــروز دو صــف کاملــن مشــخص بیــن کارگــران و ســرمایھ داران  

موجــود اســت.

مبارزات جاری  را  بھ امر انقالب باید پیوند داد.
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دوم
بــورژوازی از زمــان انتشــار مانیفســت حــزب کمونیســت تابحــال تمــام  تــالش خــود را کــرده اســت تــا چنیــن جلــوه دھــد 
کــھ طبقــھ کارگــر ومتحدانــش توانائــی ارائــھ ی بدیــل اجتماعــی را ندارنــد. کلیــھ ی تــالش ھــای بــزرگ وتاریخــی ایــن 
طبقــھ را کــھ بــا زور وقھــر ویــا بــا حیلــھ و نفــوذ از درون بــھ شکســت کشــانده انــد را از طریــق رســانھ ھــای ھــای عظیــم 
تبلیغــی بــھ پــای نــا رســا ئــی   بدیــل سوســیا لیســتی کارگــری گذاشــتھ انــد. آنھــا  بــا ھــر پیــروزی  خــود  در شکســتن 
ــد  ــروز من ــن شــیپور پی ــوار برلی ــا فروپاشــیدن دی ــی ت ــارزات تودھــای انقالب ــات کارگــری و بخــون کشــیدن مب اعتصاب

ابدیــت نظــام ســرمایھ داری را بــھ صــدا در آورده انــد.
امــا کــدام انســان آگاھســت کــھ ندانــد در ایــن دوران چــھ مصیبــت ھائــی را  ناشــی از ایــن نظــام مــردم جھــان تحمــل 

کــرده انــد.
کدام کارگر زحمتکش است کھ ھر روز بردگی مزدوری را با گوشت و پوستش حس نکند

ــا پایگاھــای بــی شــمار نظامــی  ــا را بــھ حصــاری بســتھ ب کــدام انســان آزادی خــواه اســت کــھ نبینــد ســرمایھ داری دنی
مســلح بــھ ســالح ھــای نابــود کننــده ی بشــریت تبدیــل کــرده اســت ،

کــدام شــھروند بــا وجدانــی یافــت مــی شــود کــھ طاعــون ھمــھ جاگیــر محیــط زیســت را کــھ ســرمایھ داری بوجــود آورده 
اســت لمــس نکنــد.

امــروز بــا اینھمــھ درد ورنــج تولیــد شــده توســط نظــام ســرمایھ داری و اینھمــھ جنــگ کــھ ناشــی از رقابــت انحصــارات 
وصاحبــان ســرمایھ بــوده وھســت تبلیغــات ســلطھ گــر جھانــی، پرولتاریــا  را بــدون آینــده گــری جلــوه مــی دھــد ، بدیــل 
ــرمایھ  ــھ س ــھ ک ــا انداخت ــان ج ــد و چن ــی خوان ــد م ــا کار آم ــران ن ــان کارگ ــی در می ــر را حت ــھ کارگ ــتی طبق سوسیالیس
داری ونظــام بردگــی مــزدوری کنونــی ابــد یســت. متاســفانھ ایــن تبلیغــات  در درون جنبــش چــپ ھــم بــی تاثیــر نبــوده 
و اپورتونیســتھائی را بوجــود آورده کــھ ھمــدم مبلغــان ضــد کمونیســت شــده و بــھ نفــی دســتاوردھای گذشــتھ ی جنبــش 

کارگــری وچــپ مــی پردازنــد.

سوم
ــا وگرایــش ھــای انقــال بــی کمونیســتی در طــول ایــن ســالھا  ھمچنــان بــھ تمــام ایــن دروغ ھــا و  در مقابــل،  پرولتاری
ســلطھ گــری ھــا نــھ  گفتــھ اســت  و  از دســتاوردھای بــزرگ طبقــھ دفــاع کــرده و بدیــل سوسیالیســتی را بعنــوان تنھــا 
راه نجــات بشــریت عرضــھ داشــتھ اســت.در ایــران مــا ھیچــگاه ایــن مبــارزه توقــف نکــرده اســت ، بــا تمــام خشــونت 
ھــا مقابلــھ کــرده وپیشــروان کارگــری تــا حــد مــرگ از پرچــم پــر افتخــار طبقــھ  کارگــر و بدیــل سوسیالیســتی آن دفــاع 
کــرده اند.امــروز در ادامــھ ی ھمیــن مبــارزه اســت کــھ بایــد  برکــھ ھــا را بــھ دریــا رســانیم ، مبــارزات روزمــره را 
بــا مبــارزات آتــی پیونــد دھیــم. شــاھرخ زمانــی بــرای رســیدن بــھ ایــن ھــدف و در دفــاع از طبقــھ کارگــر و مبــارزات 
پــر افتخــار آن از درون زنــدان وزیــر تیــغ دشــمن رو بــھ کارگــران و فعالیــن کارگــری  یــاد آور شــد وقــت آنســت کــھ 
ــا میلیــون ھــا انســان زحمتکــش  ــد ب ــا پیون ــارزات جــاری کارگــری را ب ــا مب ــد ت فدراســیون سراســری را ســازمان دھی
شکســت ناپذیرســازید. حــزب کمونیســت را ســازمان دھیــد تــا راه انقــالب را ترســیم نمایــد ، پلــی باشــد میــان مبــارزات 
جــاری ومبــارزات اســتراتژیکی  آینــده کــھ    اکثریــت عظیــم مــردم را بــرای  نبــرد نھائــی  بــا ســازماندھی بــھ مبــارزه 

ھدایــت کنــد وامــر انقــالب سوسیالیســتی را عملــی ســازد. 

دیلم – ۷ آذر ۱۹۹٥ 
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چھــار ســال پیــش تعــدادی از ســازمانھا و احــزاب و محافــل، کار بزرگــی را شــروع کردنــد، و البتــھ کاری را کــھ بســیار 
ســخت بــود و ھســت، بخاطــر دارم کــھ بســیار خوشــحال شــدم، حتــی مطلبــی در جھــت حمایــت و ارایــھ پیشــنھاد نوشــتم 
کــھ ھــم اکنــون مطلــب فــوق در آدرس زیــر موجــود اســت و البتــھ در انتھــای ھمیــن مطلــب حاضــر مــی توانیــد ان را 

بخوانید.

-۸ ٥ ٪D ۹ ٪۸ ۷ ٪h t t p : / / m e l i m a z h a b i . c o m / m a g h a l a t / ٪ D ۹ )
-A۷٪D۸٪۸۷٪BE-٪D۹٪D۹٪۸٦٪۸C-٪DA٪۸C٪DB٪DB٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪
(/A۷٪D۸٪۸۷٪D۹٪-۸٤٪D۹٪۸۲٪D۹٪A۷٪AF٪D۸٪AD٪D۸٪۸C-٪D۸٪DB٪۸۸٪D۹٪B۱٪D۸٪

مــن در نوشــتھ خــود بــھ رفقــا پیشــنھاد داده بــود کــھ پالتفرمــی تھیــھ کننــد و بــھ مباحثــات بپردازنــد و اختالفاتشــان را 
برســمیت بشناســند، امــا تــا رســیدن بــھ ایــن موضــوع جھــار ســال طــول کشــید، در نشســت چھــارم موضــوع مباحــث 
ایــدو لوژیــک را در دســتور کارخــود قــرار دادنــد، و پالتفرمــی ھــم تھیــھ کردنــد ھنــوز ھــم راه زیــادی در پیــش اســت، 
ھــر چنــد ممکــن اســت ایــن نوشــتھ نشــان بدھــد کــھ امیــدواری چھــار ســال پیــش را امــروز نــدارم، کمتــر شــدن امیــد 
واری دالیــل بســیاری دارد امــا دو دلیــل عمــده اســت، کــھ اینجــا بیــان خواھــم کــرد، شــاید بیــان انھــا باعــث شــود رفقــا 

بــر طــرف نماینــد. آن دو عبارتنــد از :

دو فرمول آلترناتیو حکومتی کھ در گزارش نشست چھارم منتشر کردند.  -۱
اعمــال برخــی از اعضــا و مســتولین تشــکیالت ھــای عضــو در ایــن نشســت در تورنتــو   -۲

کــھ عمــال» نشــان دادنــد گفتــھ ھایشــان بــا اعمالشــان تضــاد دارد.

دو فرمول آلترناتیو حکومتی کھ در گزارش نشست چھار منتشر کردند.  -۱

دو فرمــول بیــان شــده چنــدان تفاوتــی ماھــوی بــا ھــم ندارنــد، ھــر دو زیبــا نوشــتھ شــده انــد، تنھــا تفــاوت مھــم انھــا اینکــھ 
اولــی بســیار دلرباتــر از دومــی نوشــتھ شــده اســت. ایــن دو فرمــول آنقــدر انشــای شــاعرانھ و عاشــقانھ و دراماتیــک 

در رابطھ با نتایج نشست چھارم نیروھای چپ و کمونیست!!!



٥٦

شامره نهم ، سال دوم ، آذر ماه ١٣٩٥

دارنــد، کــھ خواننــده بــا خوانــدن انھــا وضعیــت طبقــھ کارگــر و مبــارزه بکــش تــا زنــده بمانــی نبــرد طبقاتــی را فرامــوش 
ــھ دودش  ــی وقف ــھ ب ــرمایھ داری ک ــف س ــای مختل ــاح ھ ــن جن ــرد خونی ــور ترامــپ و داعــش و نب ــی ظھ ــد، حت ــی کن م
ــھ ای  ــر روزن ــود از ھ ــھ خ ــود ب ــاظ خ ــن لح ــم، از ای ــی کنی ــوش م ــز فرام ــد را نی ــی کنن ــود م ــمانمان را اشــک آل چش
ابریشــمین ایــن پــرده کــھ در پشــت ان ســازش طبقاتــی نــور افشــانی مــی کنــد، اگــر دقــت کنیــم دیــده مــی شــود، ایــن دو 
فرمــول ویتریــن زیبــای اســت کــھ در پشــت خــود ھیــوالی ســرمایھ داری را پنھــان کــرده اســت، یــا ماســک دلفریبی اســت 
کــھ نیــاز ھــا و طــرح ھــای ســرمایھ داری در پشــت ان کمیــن کــرده انــد، در واقــع عبــارات و جمــالت ایــن دو فرمــول 
نشــان مــی دھنــد نویســندگان آنھــا ھیــچ ارتبــاط واقعــی بــا مبــارزه طبقاتــی ندارند.ایــن دو فرمــول مشــخص نمــی کننــد، 
آلترناتیــو مــورد نظــر در کــدام جامعــھ ســاختھ خواھــد شــد، آیــا در جامعــھ فــوق  طبقــات وجــود دارنــد؟ اگــر ندارنــد چــھ 
شــده انــد؟ و یــا چگونــھ از بیــن رفتــھ انــد؟ حکومتــی کــھ بــا ایــن فرمــول ھــا طراحــی شــده اســت نماینــده کــدام طبقــھ 
اســت؟ آیــا نماینــده طبقــھ ســرمایھ داری اســت؟ آیــا نماینــده خــرده بــورژوازی اســت؟ آیــا نماینــده طبقــھ کارگــر اســت؟ 

یــا نماینــده ھمــھ طبقــات اســت؟
وقتــی افــراد حاضــر در ایــن نشســت بعــد از ســھ روز کــھ حاصــل چھــار ســال اســت، مشــخص نمــی کننــد حــق رای 
عمومــی، خــود حکومتــی، دمکراســی مشــارکتی، ... و کلمــات و عبــارات زیبــای دیگــر را کــدام نیــرو (کــدام طبقــھ) 
عملــی خواھــد کــرد و اگــر طبقــات نابــود شــدند مشــخص نمــی کننــد طــی چــھ رونــد و پروســھ نابــود شــدند؟ و اگــر ھنــوز 
طبقــات وجــود دارنــد چــھ چیــزی باعــث شــده کــھ طبقــھ ســرمایھ داری از خواســت بــاز گشــت منصــرف شــود؟ یــا چــھ 
نیــروی مجبــورش مــی کنــد کــھ نتوانــد بــھ  حاکمیــت بــاز گشــت کنــد؟ آیــا بــا وســاطت نویســندگان ایــن دو فرمــول طبقــات 

باھــم مذاکــره کردنــد و بــھ توافــق رســیدند کــھ نبــرد طبقاتــی را کنــار بگذارنــد؟ ...
ــا  ــد، ی ــتھ باش ــد داش ــی توان ــل م ــا دو دلی ــر داشــت تنھ ــن ب ــاال در بھتری ــده در ب ــھ ش ــوارد گفت ــردن م ــدم مشــخص ک ع
نویســندگان در تخیــالت ســیر مــی کننــد، یــا اینکــھ بــھ نابــودی ســرمایھ داری بــھ شــکل خــود بــھ خــودی اعتقــاد دارنــد. 
معلمــان تاریخــی طبقــھ کارگــر بــھ مــا یــاد دادنــد، کــھ بــھ خاطــر راضــی نگھداشــتن بقیــھ طبقــات و تــوده مــردم، نبایــد 
واقعیــت ھــا را پنھــان کنیــم، (آنھــا گفتــھ انــد کمونیســت ھــا ھرگــز بــھ مــردم دروغ نمــی گوینــد،) نویســندگان دو فرمــول 
فــوق ضرورتــا» بایــد مشــخص کننــد، حکومــت آلترناتیــو مــورد نظــر انھــا را کــدام طبقــھ بــر علیــھ کــدام طبقــھ تشــکیل 
داده و اعمــال قــدرت خواھــد کــرد؟ ھــر گونــھ تصمیــم بعــدی بــھ مشــخص شــدن ایــن مــورد بســتگی دارد. در نوشــتن 
ایــن دو فرمــول ھــدف راضــی نگھداشــتن طبقــات مختلــف و رعایــت اصــول لیبرالیســم مــد نظــر بــوده در نتیجــھ ناچــار 

شــدن بــھ جــای تکیــھ بــر واقعیــات جــان ســخت عینــی بــھ ذھنیــات، آمــال و آرزوھــا و رویاھــا تکیــھ کننــد.
بعــد از خوانــدن ایــن دو فرمــول کمــی بــھ فکــر فــرو رفتــم، بــھ نظــرم رســید نوجوانــی ھســتم کــھ در ویــالی دو طبقــھ 
پــدرم کــھ در دامنــھ جنــگل کوھســتانی سرســبزی قــرار دارد، و در پاییــن آن دره عمیــق و سرســبزی کــھ رودخانــھ ای 
ھــم در جریــان اســت و آبشــار بلنــدی ھــم غــرش مــی کنــد ، و ماننــد آبشــار نیــاگارا آبــرا پــودر کــرده بــھ اطــراف مــی 
پاشــد و در بــاالی آن ھــم، رنگیــن کمانــی تشــکیل شــده اســت، وســط ظھــر اســت مــن در بالکــن مشــرف بــھ رودخانــھ 
نشســتم آفتــاب مالیمــی مــی تابــد، نســیم خنــک ھمــراه خــود ذرات آب را آورده صورتــم را نمنــاک مــی کنــد، فقــط در 
چنیــن حالتــی مــی شــود بــا ایــن فرمــول ھــا ارتبــاط بــر قــرار کــرد، امــا پــدر مــن ویــال نداشــتھ و نــدارد، ھیــچ کــدام از 
کارگــران ویــال ندارنــد، نــوع دیگــر آســایش و ارامــش خاطــر ھــم ندارنــد کــھ بتواننــد نبــرد خونیــن طبقاتــی را فرامــوش 
کــرده بــا چنیــن فرمــول ھــای ارتبــاط بــر قــرار کننــد. بــا چنیــن تصوراتــی نمــی شــود مبــارزه طبقاتــی را پیــش بــرد، 
میشــود از رویــا ھایمــان ســخن بگویــم، امــا در نبــرد طبقاتــی بایــد واقــع گــرا باشــیم، قــرار اســت طبقــھ کارگــر ســرمایھ 
داری را زمانــی کــھ ھــر دو طبقــھ بــھ منافــع طبقاتــی خــود آگاه ھســتند، ســرنگون کنــد،و بعــد از ســرنگونی ســرمایھ 
داری بــرای نگھــداری قــدرت بدســت امــده و جلــو گیــری از بــاز گشــت ســرمایھ داری کــھ بــھ منافــع خــود آگاھــی دارد، 
حکومتــی تشــکیل بدھــد، و طبــق اصــول و منطــق نبــرد طبقاتــی مــی دانیــم ســرمایھ داری بعــد از ایــن کــھ قــدرت سیاســی 
را از دســت داد، صــد ھــا بــار ھارتــر مــی شــود،( اکنــون ببینیــد ســرمایھ داری چقــدر ھــار اســت ، ھــاری کنونــی ان را 
ضربــدر صــد کنیــد، آنوقــت معلــوم مــی شــود کــھ ایــن دو فرمــول چقــدر رویایــی ھســتند.) ایــن را ھــم تاریــخ بــھ اشــکال 
مختلــف ثابــت کــرده اســت، چنیــن کارھــای واقعــی را بــا رویــا ھــا و ســازش طبقاتــی نمــی تــوان انجــام داد. بھتــر اســت 
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کارگــران و فعالیــن و انقالبیــون بداننــد، بــھ ایــن رویــا پردازیھــا نمــی شــود امیــد وار بــود. ایــن نیروھــا نبــرد و ســتیز 
طبقاتــی را بــا تعطیــالت تابســتانی در جزایــر ھاوایــی اشــتباه گرفتنــد، طبقــھ کارگــر بــھ شــما در مقابــل چنیــن فرمــول 
ھــای مــی گویــد :»بــرای شــما ســفر خوشــی را آرزو مــی کنیــم، خــوش بگــذره» ھمــان گونــھ کــھ تاکنــون گفتــھ اســت.

ــت در  ــن نشس ــای عضــو در ای ــکیالت ھ ــتولین تش ــا و مس ــی از اعض ــال برخ - اعم  ۲

تورنتــو کــھ عمــال» نشــان دادنــد گفتــھ ھایشــان بــا اعمالشــان تضــاد دارد.

( آنچــھ در رابطــھ بــا نیروھــای حاضــر در تورنتــو در زیــر مــی نویســم ، از ایــن بابــت نیســت کــھ چنیــن رویــھ ای فقــط 
در تورنتــو صــورت مــی گیــرد، نمونــھ ھایــش در شــھر ھــا و کشــور ھــای دیگــر نیــز دیــده شــده اســت، منتھــا چــون مــن 

در تورنتــو شــاھد بــودم، از رخ داد انھــا اطمینــان و ســند درام بــھ ایــن دلیــل از تورنتــو صحبــت میکنــم.)
بــا توجــھ بــھ اینکــھ رفقــای حاضــر در نشســت چھــارم در گــزارش خــود بیــان کردنــد کــھ مــی خواھنــد مباحثــی را راه 
انداختــھ و بــرای حصــول مشــترکات پیــش ببرنــد، از ایــن بابــت ھنــوز مــی شــود امیــد وار بــود، مــواردی کــھ در زیــر 
بیــان میشــود بابــت ایــن اســت کــھ یــک بــار دیگــر مشــکالت گفتــھ شــوند، شــاید ایــن بــار مقبــول افتــاده دیگــر خطــا ھــای 
گذشــتھ تکــرار نگردنــد، تــا بتوانیــم بیشــتر در نقــاط مشــترک ھمــکاری کنیــم، در رابطــھ بــا ایــن مــورد از نوشــتھ رفیــق 
ھلمــت احمدیــان اســتفاده مــی کنــم، رفیــق ھلمــت مطلبــی بــا عنــوان «پیرامــون برگــزاری نشســت چھــارم» دارنــد، در 
مجمــوع خــوب بــوده و برخــی از مســائل را روشــن کــرده اســت، آنچــھ رفیــق ھملــت نوشــتھ انــد کــھ البتــھ در صــورت 
اجــراء شــدن انھــا بســیار مثبــت خواھنــد بــود، امــا اگــر اعمــال منطبــق بــا گفتــار باشــند، کــھ متاســفانھ انچــھ طــی ســھ ســال 
گذشــتھ در تورنتــو از برخــی نیروھــا دیــدم ھیــچ کــدام از اعمــال منطبــق بــا چنیــن نوشــتھ ای نبودنــد، ( ایــن تناقــض بــھ 
فــرد رفیــق ھلمــت ربطــی نــدارد، بلکــھ بــھ جمعــی تشــکیالت ھــا مربــوط اســت، بحــث مــن در ایــن نوشــتھ نقــد نوشــتھ 
رفیــق ھلمــت نیســت، فقــط کمــک گرفتــن از نوشــتھ ایشــان اســت بــرای روشــن شــدن موضــوع کــھ اگــر نیروھــا طبــق 
نوشــتھ رفیــق ھلمــت وظایــف خــود را انجــام بدھنــد، بــھ اھــداف خواھیــم رســید، و اگــر طبــق رونــد و روال گذشــتھ کــھ 
۱۸۰ درجــھ بــا ایــن نوشــتھ زاویــھ داشــتند، ادامــھ بدھنــد، نشســت نیروھــای چــپ و کمونیســت شکســت خواھــد خــورد.)

نیروھــای کــھ عضــو نشســت فــوق ھســتند و تعــدادی از انھــا در تورنتــو حضــور دارنــد، تــا کنــون نــھ نتھــا حاضــر نشــدند 
در بحــث و گفتگــو ھــای کامــال» آزاد و برابــر بیــن نیروھــای چــپ شــرکت کننــد، بلکــھ بــرای پیــش بــرد نظــرات خــود، 
مســتقیم یــا بــھ حمایــت از بقیــھ اقــدام بــھ حــذف گرایــی، بایکــوت، سانســور بــا نــام جدیــدش ( بازنگــری) و تخریــب بقیــھ 

کــرده انــد.
 رفیــق ھلمــت در انتھــای نوشــتھ خــود گفتــھ انــد : « ایــن پالتفــرم و بیانیــھ کــھ در ھــم تنیــده شــده اند، ھنگامــی مــی توانــد 
ــا دخالــت گــری و فعالیــت  از یــک ســند صــرف فراتــر رود، کــھ بــھ پرچــم مبارزاتــی تبدیــل شــود و ایــن امــر جــز ب
میدانــی و عمــل جمعــی ھمــھ نیروھــا ممکــن نیســت. مــا در آغــاز ایــن کار دشــوار ھســتیم ولــی بــھ حقانیــت و لــزوم آن 

بــاور کامــل داریــم» 
پــس از تصمیمــات نشســت چھــارم نیروھــا، تشــکیالت ھــای عضــو و بخصــوص تشــکیالت مطبــوع رفیــق ھلمــت بایــد 
ثابــت کننــد، کــھ نیروھایشــان حداقــل در تورنتــو روال قبلــی خــود را تغییــر خواھنــد داد، در آن صــورت مــی شــود قبــول 
کــرد کــھ واقعــا» مــی خواھنــد پالتفــرم فــوق را بــا دخالــت گــری و فعالیــت میدانــی و عمــل جمعــی ھمــھ نیروھــا بــھ 
پرچــم مبارزاتــی تبدیــل کننــد، و زمانــی مــی تــوان قبــول کــرد کــھ رفقــا در تشــکیالت خــود واقعــا» بــھ حقانیــت و لــزوم 
آن بــاور کامــل داشــتن، را عمــال» ثابــت کننــد. کــھ حــذف گرایــی ھــا ، بایکــوت و تخریــب گرایــی ھــای گذشــتھ را تکــرا 
نکننــد و از ایــن پــس تغییــر رویــھ بدھنــد. تــا کنــون بســیاری از ایــن نیروھــا حاضــر در تورنتــو پرچمــی کــھ بــر افراشــتھ 
بودنــد، ( و بــا اســناد واقعــی مــی تــوان اثبــات کــرد) پرچــم حــذف گرایــی ، سانســور و تخریــب و بایکــوت بــود، حــال 

بایــد دیــد از ایــن پــس چــھ مــی کننــد.
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بیــش از ســھ ســال اســت مــا مــی گوییــم رفقــا بیایــد در نقــاط مشــترک ھمــکاری عملــی مشــترک انجــام بدھیــم و در نقــاط 
اختــالف بــھ بحــث و گفتگــو بپردازیــم، امــا تــا کنــون جوابــی کــھ مــا گرفتیــم، حــذف، بایکــوت، سانســور و تخریــب بــود، 
حتــی شــخصا» بــھ صــورت خصوصــی از طریــق یکــی از اعضــای کمیتــھ مرکــزی یکــی از نیروھــای فــوق بخشــی از 
اعمــال انجــام شــده اعضــای آن نیــرو در تورنتــو را کتبــا» بــرای کمیتــھ مرکــزی ھمــان نیــرو ارســال کــردم ، و از او 
خواھــش کــردم، در کمیتــھ خودشــان بیــان کنــد، کــھ بــا ایــن اعمــال اعتبــار انھــا بیــش از پیــش در تورنتــو زیــر ســوال مــی 
رود، ولــی نتیجــھ ای نــداد، بــھ نظــرم نیروھــای عضــو ایــن نشســت قبــل از دعــوت بــھ ھمــکاری بھتــر اســت، دوبــاره 
اعتمــاد ســازی کننــد، تــا گذشــتھ خــود را جبــران نمایند.شــاید رفقــای بخواھنــد بداننــد چگونــھ اعتبــار یــک تشــکیالت زیــر 
ســوال مــی رود، جــواب اکنــون حــی و حاضــر اســت، طــی ۲۰ ســال اخیــر تشــکیالت ھــا سرمســت بودنــد بــھ اطرافیــان 
خــود و حتــی بــھ اعضــای خــود توجــھ نکردنــد، در گذشــتھ ھــر کــدام مــی توانســتند از ٥۰ تــا ۱۰۰ نفــر را بســیج کننــد، 
امــا اکنــون قویترینشــان ٥ نفــر مــی توانــد بســیج کنــد، و حــال بــھ ایــن نتیجــھ رســیده انــد کــھ بایــد بــا جمعــی تشــکیالت ھــا 
اقــدام بــھ اجــرای تصمیمــات کنند،نتایــج حــذف گرایــی ھــا بــھ جــای رســیده اســت کــھ بــرای یــک اعتــراض، ۷ تشــکیالت  
فراخــوان مــی دھنــد، ۲۱ نفــر جمــع مــی کننــد، بــاز ھــم تجربــھ نمــی شــود علیــھ برخــی از ھمــان ۲۱ نفــر ھــم خــراب 
ــون وقتــی  ــی کــرد؟ و اکن ــن جمعــی تشــکیالت ھــا عمل ــا چنی ــوان ب ــزرگ را مــی ت ــا تصمیمــات ب ــد، آی کاری مــی کنن
فراخــوان بــھ ھمــکاری در بولتــن مــی دھنــد، از جملــھ مــن بــھ رونــد اعمــال ســھ ســال گذشــتھ را کــھ بــا خــود مــن داشــتن 
توجــھ مــی کنــم، و بــھ ایــن فراخــوان بــا شــک و تردیــد نــگاه مــی کنــم ، ایــن شــک و تردیــد را اعمــال رفقــای جاضــر در 
تورنتــو در مــن ایجــاد کردنــد ، زیــر ســوال رفــت اعتبــار یعنــی ھمیــن، کســی کــھ در بــدر دنبــال ھمــرزم مــی گــردد، بــھ 
فراخــوان ھمــکاری باشــک و تردیــد نــگاه مــی کنــد و یــا بســیج نیــرو از ٥۰ تــا ۱۰۰ نفــر اکنــون بــھ ٥ نفــر تقلیــل یافتــھ 
اســت، بــھ ایــن جھــت اســت کــھ بایــد اول اعتمــاد ســازی کننــد، در غیــر ایــن صــورت آب در ھاونــگ کوبیــدن اســت. 
رفقــا اگــر مــن ھــدف واال و آگاھــی نســبت بــھ ھــدف خــود نداشــتم و اگــر ســمج نبــودم در مقابــل حــذف گــرای، سانســور 
و تخریــب کــھ طــی دو ســال گذشــتھ علیــھ مــن در تورنتــو شــده اســت، تــا کنــون چندیــن بــار خانــھ نشــین و پاســیو مــی 
شــدم، امــا خــودم را بــرای چنیــن روزھــای امــاده کــرده بــودم، ولــی بــھ جرائــت مــی توانــم بگویــم در مقابــل اعمــال گفتــھ 
شــده صــد ھــا نفــر از مبــارزه و تشــکیالت ھــا بریــده و پاســیو شــدند. در ایــن رابطــھ نیروھــا بایــد خــود را نقــد کننــد، 
و رویــھ خــود را تغییــر بدھنــد.( در ایــن بحــث خــودم را بعنــوان نمونــھ مثــال اوردم، بســیاری از اعضــا و نیروھــای 

اطــراف تشــکیالت ھــای فــوق گرفتــار حــذف ، بایکــوت ، سانســور و تخریــب شــدند.)
اگــر رفیــق ھلمــت بخواھــد، مــی توانــم، بــرای اثبــات گفتــھ ھــای خــود اســنادی ارایــھ بدھــم. شــاید بشــود اشــتباھات را 

جبــران کــرد. 
مطلبــی کــھ در تاریــخ ۱۷ / ٤/ ۱۳۹۱ در رابطــھ بــا نشســت نیروھــای چــپ و کمونیســت نوشــتھ بــودم در زیــر مــی 

اورم تــا موضــوع بھتــر قابــل لمــس باشــد.

محمد اشرفی 
۱۳۹٥ /۹ /۷

ھم گرایی چپ ھا روی حداقل ھا
پــس از ســالھا احســاس ضــرورت باالخــره در روزھــای ۲ الــی ۴ /۱۳۹۱/۴ تعــدادی از احــزاب و ســازمانھای مختلــف 
چــپ بــھ خــود قبوالندنــد کــھ جھــت پیــدا کــردن راه حــل ھــای مــورد نیــاز بــرای خــروج جنبــش کمونیســتی از بــن بســت 
بایــد یــھ یکدیگــر روی آورنــد ،بــھ خــود قبوالندنــد کــھ کارزار امــروزی در مقابــل  ســرمایھ داری و عوامــل آن از عھــده 

ھیــچ کــدام بــھ تنھایــی بــر نمــی آیــد.
ــش  ــرای جنب ــودی ب ــا س ــھ تنھ ــده ن ــھ صــورت پراکن ــان ب ــت خودش ــھ موجودی ــد ک ــود قبوالندن ــھ خ ــا“ ب ــا“ و تلویح عین

ــد. ــده ان ــش ش ــن دو جنب ــترش ای ــد و گس ــع رش ــود مان ــھ خ ــدارد، بلک ــری  ن ــتی و کارگ کمونیس



٥٩

شامره نهم ، سال دوم ، آذر ماه ١٣٩٥

ــوز تعــدادی دیگــر  ــد ھن ــن ۲۵ تشــکیالت و نھــاد از توھــم خــود محــور بینــی بســیار مثبــت اســت، ھــر چن خــروج ای
تشــکیالت در طیــف چــپ وجــود دارنــد، کــھ ھمچنــان در دریــای توھــم خــود غوطــھ ورنــد، امــا بــھ نظــر مــی رســد، 
جرقــھ فروریــزی ایــن توھــم در طیــف چــپ زده شــده اســت، اگــر دســت انــدرکاران امــروزی ایــن نشســت بــا موضــوع 

علمــی برخــورد کننــد، بــھ زودی شــاھد فروریــزی کامــل توھــم در کلیــت طیــف چــپ خواھیــم بــود.
یــک بــار دیگــر مــی خواھــم تأکیــد کنــم ، حرکــت ھــای اعتراضــی و اعتصابــات خــود بــھ خــودی کارگــران طــی حــدود 
ده ســال گذشــتھ، مبــارزات دامنــھ دار ســندیکای شــرکت واحــد، ســندیکای ھفــت تپھ،کارگــران پتروشــیمی ھــا ،نســاجی 
ھــا ،الســتیک ســازی ھــا و غیــره و بــھ خصــوص جنبــش اعتراضــی ۱۳۸۸ بــدون شــک نشــان داد کــھ ھیــچ کــدام از 
احــزاب و ســازمانھای موجــود آن چیــزی کــھ طبقــھ کارگــر مــی خواھــد نبودنــد، نیســتند و بــا توجــھ بــھ ســاختارھای آنھــا 
پتانســیل شــدن نیــز در آنھــا نیســت،مگر بــا برقــراری ارتبــاط میــان آنھــا و کنــکاش بــرای یافتــن راه حــل، ماننــد ھمیــن 

نشســت ھــر چــھ بیشــتر و مســتمر صــورت بپذیــرد. ھمچنیــن تذکــر ســھ نکتــھ بســیار مھــم اســت.

نکتھ اول
ممکــن اســت تعــدادی از رفقــا در اشــتباه باشــند و بگوینــد طــی ۳۳ ســال گذشــتھ بارھــا از ایــن نشســت ھــا انجــام شــده 
اســت و بــھ نتیجــھ نرســیده انــد، قبــول دارم بارھــا اتفــاق افتــاده و شکســت خــورده اســت، ممکــن اســت، ایــن دوره ھــم 
شکســت بخــورد، ولــی بــھ یــاد داشــتھ باشــیم خــروج از ایــن بــن بســت، یــک ضــرورت اســت، در انجــام شــدن ضــرورت، 
شکســتھای زیــادی ممکــن اســت، امــا نھایتــا“ پیــروزی اجتنــاب ناپذیــر اســت . حســن شــرایط امــروز ایــن اســت کــھ بســتر 
و زمینــھ جھــت بــر قــراری ھمگرایــی ھــا تحــت فشــار نیــاز ھــای جنبــش کارگــری و کمونیســتی و جوشــش داخلــی و 
بیرونــی کــھ جامعــھ را بــھ ســمت اعتــال مــی رانــد نیــاز بــھ نیرویــی دارد کــھ الزمــھ ایجــاد شــدن تــوازن قــوا، در واقــع 
ــارزات طبقاتــی بســیار آمــاده تــر از گذشــتھ  ــھ دلیــل رشــد مب مکمــل و ضــرورت اعتالیــی انقالبــی اســت، ھمچنیــن ب
اســت، شــاید در گذشــتھ جمــع شــدنھا بــر مبنــای تشــخیص درســت فعالیــن و انقالبیــون بــوده اســت ولــی زمینــھ ھمگرایــی 
وجــود نداشــت، بنــا برایــن بــا شکســت مواجــھ مــی شــد، امــا اکنــون بــا توجــھ بــھ عبــور از ھجمــھ ای تحمیلــی شکســت 

کمونیســم و انــواع تبلیغــات ضــد مبــارزه طبقاتــی زمینــھ و بســتر ھمبســتگی ھــر چــھ بیشــتر خــود را نشــان مــی دھــد.
تعــداد شکســت ھــا بســتگی بــھ میــزان برخــورد علمــی بــا موضــوع توســط بازیگــران آن دارد کــھ اگــر تحلیــل مشــخصی 
از شــرایط مشــخصی نداشــتھ باشــند و نیازھــا و تواناییھــای خــود و دشــمن را دقیقــا“ بررســی نکــرده باشــند و ھمچنیــن 

از توھــم خودمحــوری عبــور نکــرده باشــند، پیــروزی بدســت نمــی آیــد.
بارھــا دیــده شــده اســت یــک ورزشــکار ممکــن اســت در ده مســابقھ شکســت بخــورد و باالخــره بــار یازدھــم پیــروز 
شــود، ایــن پیــروزی نتیجــھ تجربیــات و تــالش طــی ده بــار شکســت اســت. ھمیشــھ شکســت ھــا بیشــتر از پیــروزی اســت 
چــون در مســیر انقالبــی پیــروزی یــک بــار اســت امــا شکســت مــی توانــد دھھــا بــار اتفــاق بیافتــد، راه درســت بــرای 
رســیدن بــھ یــک ھــدف فقــط و فقــط یــک راه مــی توانــد باشــد، امــا راه ھــای انحرافــی مــی تواننــد ھــزاران راه باشــند. 
یــک مورچــھ وقتــی از ارتفاعــی بــاال مــی رود ممکــن اســت ده بــار بــھ پاییــن بغلطــد، ولــی فقــط یــک بــار پیــروز مــی 

شــود کــھ دیگــر بــھ پاییــن نمــی غلطــد.

نکتھ دوم
ــات و مذکــرات در  ــد کــھ شــاید در طــی مباحث ــون بپذیرن ــن نشســت از ھــم اکن ــد، تمامــی وارد شــدگان در درون ای بای
نشســت ھــای آتــی نیــاز بــھ انحــالل خــود در درون یــک ظــرف بــزرگ و جدیــد باشــد، اگــر امــروز ھمگــی اصــل را بــر 
پیــروزی جنبــش کمونیســتی بگذارنــد، از خودمحــوری عبــور کــرده انــد و اگــر فــردا نیــاز بــھ انحــالل خــود در درون 
ظــرف جدیــد باشــد، بــدون مکــث ایــن کار را خواھنــد کــرد . نمــی توانــم بگویــم ایــن نیــاز چــھ زمانــی و چگونــھ بــا چــھ 
شــرایطی و تحــت چــھ نامــی احســاس خواھــد شــد، امــا بــھ جرئــت مــی گویــم، ضــرورت آن اجتنــاب ناپذیــر اســت، پــس 
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بایــد تمامــی رفقــا ضمــن بــھ رســمیت شــناختن اختالفــات کنونــی و برخــورد دقیــق علمــی و برابــر دانســتن یکدیگــر چنیــن 
رویکــردی را نیــز در رونــد و پروســھ نشســت ھــا بــھ عنــوان یــک راه حــل  در نظــر داشــتھ باشــند.

نکتھ سوم 
 در ایــن رابطــھ روی ســخن بــا ھــواداران و بدنــھ تشــکیالت ھــا اســت، آنھــا بایــد خــود را در ایــن رونــد بســیار محــق 
و تاثیــر گــذار بداننــد و اگــر تشــکیالت را بــھ عنــوان یــک ابــزار بــرای رســیدن طبقــھ کارگــر بــھ اھدافــش مــی داننــد، 
ھدفشــان از پیوســت بــھ تشــکیالت مــورد نظــر خــود اســتفاده از ابــزاری بــرای پیــروزی طبقــھ اســت، بایــد رونــد نشســت 
ھــا را بادقــت دنبــال کننــد و ھــر زمانــی الزم دانســتند، تشــکیالت مــورد عالقــھ خــود را وادار بــھ انجــام وظیفــھ ابــزاری 
ــھ حرکــت نکــرد، آن  ــزار بــودن نرفــت و در جھــت منافــع طبق ــار اب ــد، اگــر تشــکیالت فــوق زیــر ب بــودن خــود نماین
را تنھــا بگذارنــد. ایــن روش تنھــا و بھتریــن راه بــرای حرکــت کــردن در مســیر اشــتراکات و حــذف موانــع ســر راه 
مبــارزات طبقــھ کارگــر و خــروج جنبــش کمونیســتی از بــن بســت اســت. و صــد البتــھ پیــش بــرد چنیــن روشــی وظیفــھ 

انقالبــی تمامــی ھــواداران اســت کــھ اگــر بــھ ایــن وظیفــھ عمــل نکننــد، نمــی تــوان نــام آنھــا را انقالبــی گذاشــت.
بایــد دقــت کــرد، بــا توجــھ بــھ اینکــھ بایــد افــق و کلیــت خــروج جنبــش کمونیســتی از بــن بســت در نظــر گرفتــھ شــود، امــا 
چــون فعــال“ از آن کلیــت بســیار زیــاد  فاصلــھ داریــم، بھتــر اســت، بــا دو دیــد کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــھ نتایــج ایــن 
نشســت ھــا توجــھ کنیــم، بلنــد مــدت را بــھ عنــوان راه حــل بــرای افــق و چشــم انــداز آتــی و نھایــی در نظــر بگیریــم و 
نتایــج کوتــاه مــدت را بــھ عنــوان ایجــاد تــوان و تــوازن جھــت کســب حداقــل ھــا مــد نظــر داشــتھ باشــیم. درایــن صــورت 
حتــی اگــر در چشــم انــداز و افــق دور بــھ پیــروزی نرســیم، یــا بســیار دیرتــر برســیم، حداقــل توانســتیم، منافــع طبقــھ 

کارگــر را در مــواردی حداقلــی تــا حــدودی بــھ دســت آوریــم.
حداقــل ھــا ھمانھایــی ھســتند کــھ امــروز طبقــھ کارگــر بــھ صــورت پراکنــده ولــی بــا تمــام وجــود برایــش تــالش مــی 
کنــد، یعنــی حداقــل ھــای امــروزی ھمانھایــی ھســتند، کــھ عرصــھ فعالیتھــای عملــی امــروز را تعییــن مــی کننــد، بنابرایــن 
اگــر عمــال“ بــھ صــورت مشــترک وارد عرصــھ ھــای عملــی حداقــل ھــا شــویم، بــدون شــک بــھ اشــتراکات بیشــتری 
دســت خواھیــم یافــت، ایــن اشــتراکات در عمــل ســکوی پرتــاب بــرای رســیدن بــھ اصــول مشــترک بــھ صــورت اجتنــاب 
ناپذیــری خواھنــد شــد. چــرا کــھ مبــارزه در عرصــھ آنچــھ کــھ طبقــھ کارگــر امــروز بــرای رشــد در آینــده الزم دارد، 
عملکــرد ســازمانیافتھ در رابطــھ بــا حداقــل ھــا ی امــکان پذیــر امــروزی بــا دیــدگاه و قبــول چشــم انــداز و افــق رشــد 

یابنــده، برنامــھ ریــزی و ســازمان یافتگــی فــردا اســت.
ــل ھــای  ــز میســر نمــی شــوند، حداق ــل ھــا نی ــھ  حداق ــل پراکندگــی امــروزی اســت کــھ دســت یابــی ب ــھ دلی ــع ب در واق
امــروزی ســنگ بنــای مطالبــات مھــم و بــزرگ طبقاتــی کارگــران در فــردا ھســتند.البتھ ایــن دو طیــف مطالبــھ جدایــی 
نــا پیوســتھ  بینشــان نیســت، بلکــھ دلیــل عمــده پراکندگــی اســت کــھ نقــاط اشــتراک را در حداقلھــا قــرار داده اســت و در 
ھمیــن حــال ھــر کــدام از تشــکیالت ھــا نیــز بــھ تنھایــی کارســاز نیســتند، بنابرایــن ناچــارا“ از حداقــل ھــا شــروع مــی 

شــود.
بــاز تکــرار مــی کنــم حداقــل ھــای مطالباتــی طبقــھ کارگــر نقــاط مشــترک تمامــی ســازمانھا ،احــزاب و نھادھــا ھســتند، 

بــرای رســیدن بــھ اشــتراک در حداکثرھــا ناچاریــم از اشــتراکات حداقلــی شــروع کنیــم.
از جملــھ دفــاع از حداقــل ھــای امــروزی بــرای ســازمانھا و احــزاب و خــود طبقــھ کارگــر حفــظ  تمامیــت زندگــی از 

ســقوط طبقــھ محســوب مــی شــود کــھ عبارتنــد از :
ســازماندھی نیروھــای کارگــری و انقالبــی در جھــت فعالیــت عملــی بــرای جلوگیــری از اخراجھــا ،افزایــش دســتمزدھا 
،مقابلــھ بــا حــذف خدمــات عمومــی ،مقابلــھ بــا دســتگیریھا و محاکمــھ و زندانــی کردنھــا، کســب آزادی ھــای مدنــی و 
سیاســی، … مھمتــر از ھمــھ تــالش بســیار زیــاد جھــت متشــکل شــدن و متشــکل کــردن در اشــکال متنــوع و گونــا گــون 
کــھ بــاز بدلیــل پراکندگــی، ھمــھ انــواع متشــکل شــدن مکمــل یکدیگــر خواھنــد بــود، ھــر شــکلی از متشــکل شــدن در 
حــوزه خاصــی مــورد نیــاز و ضــرورت پیــدا مــی کنــد، کــھ مجموعــھ ی آنھــا در جھــت سراســری شــدن و تکمیــل یــک 
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دیگــر ضــرورت بــال منــازع دارنــد. بــھ فراخــور وجــود تنــوع اندیشــھ ھــا و اختــالف کیفــی میــزان آگاھــی طبقاتــی در 
درون طبقــھ و گرایشــات گوناگــون در درون جنبــش کارگــری و حنبــش کمونیســتی و ھمچنیــن وجــود ســرکوب ددمنشــانھ 
ھــر گونــھ تشــکل یابــی، عوامــل مھمــی ھســتند کــھ حکــم مــی کننــد بــھ جھــت عبــور از ایــن بــن بســت ھمــھ اشــکال 
تشــکل یابــی در کنــار ھــم و ھمزمــان مــورد نیــاز اســت،کھ بایــد مــورد عنایــت واقــع شــوند .مثــال“ در جــای از کشــور 
ســندیکا از جھــت مقبولیــت تــوده ای شــکل غالــب اســت، در جــای دیگــر شــکل غالــب کانــون یــا انجمــن صنفــی مــی 
توانــد باشــد، و در جــای دیگــر شــورا ھــا شــکل غالــب بــھ خــود مــی گیرنــد. حتــی در نقاطــی مجموعــھ ای از اینھــا مــی 
تواننــد باشــند، و دقیقــا“ در حینــی کــھ از نظــر خواســتگاه تــوده ای اشــکال نامبــرده ھــر کــدام بــا درجاتــی مــورد اســتقبال 
ھســتند، کــھ مجموعــا“ تمامــی اندیشــھ ھــا و مناطــق را پوشــش مــی دھنــد، امــا جھــت امــکان پذیــر شــدن ھــر کــدام از 
آنھــا نــوع دیگــری از متشــکل شــدن و ســازمان دادن ھمــھ امکانــات در جھــت وادار کــردن دشــمن بــھ پذیــرش تشــکل 
یابــی تــوده ای کارگــران مــورد نیــاز صــد در صــدی اســت، آن ســازمان یابــی و ســازماندھی مخفــی انقالبــی در قالــب 
ھســتھ ھــا و کمیتــھ ھــا در محــل کار و زندگــی اســت کــھ اگــر ایــن نــوع متشــکل شــدن مــورد عنایــت واقــع نشــود، نمــی 
توانیــم جمھــوری اســالمی را وادار بــھ قبــول انــواع دیگــر تشــکل ھــای تــوده ای نماییــم. متشــکل شــدن در ســھ شــکل 
علنــی ، نیمــھ علنــی و مخفــی ضــرورت اجتنــاب نــا پذیــر امــروزی مــا اســت، البتــھ ھمــھ ایــن اشــکال ابــزاری ھســتند 
تــا طبقــھ کارگــر بتوانــد بــھ اھدافــش برســد. بــا توجــھ بــھ مــوارد بیــان شــده ھمــھ تشــکیالت ھــای طــرف مذاکــره بایــد 
بــھ پذیرنــد کــھ پافشــاری بــرای قبوالنــدن نــوع تشــکل یابــی مــورد نظــر خــود بــھ بقیــھ، بــھ عنــوان شــکل غالــب ادامــھ و 

دامــن زدن بــھ پراکندگــی بیشــتر اســت.
 مــورد دیگــر کــھ نیــاز بــھ دقــت دارد، ایــن اســت کــھ ســازمان سیاســی کارگــران در بــھ کاربــردن تاکتیــک ھــا، بایــد چنان 
انعطــاف پذیــر باشــد کــھ انــرژی  و پتانســیل الزم در جھــت ســازماندھی ھمزمــان تمامــی اشــکال نامبــرده تشــکل یابــی 
را بــا خــود داشــتھ باشــد، فقــط یــک ھمچنیــن ســازمان سیاســی مــی توانــد، در شــرایط کنونــی ایــران ســازمان سیاســی 
طبقــھ کارگــر باشــد. توانایــی دیگــری کــھ ســازمان سیاســی طبقــھ کارگــر بایــد داشــتھ باشــد، ایــن اســت، کــھ بتوانــد کار 
کــردن در میــان تــوده ھا،حتــی در درون تشــکل ھــای تحــت ســلطھ دشــمن را نیــز ســازماندھی نمایــد، یعنــی ھــر جایــی 
کــھ کارگــران حضــور دارنــد بایــد بــھ صــورت تشــکیالتی وارد شــده، فعالیــت انقالبــی (ترویــج ، تبلیــغ و ســازماندھی 

) را پیــش ببــرد.
رفقای شرکت کننده در نشست ۲ تا ۴ تیر ماه فعال“ خواست ما از شما دو مورد زیر است.

۱-  در پایــان نشســت بایــد یــک پالتفرمــی ولــو بســیار کوچــک و جــزی بدســت بیایــد تــا آن دســت مایــھ و پیــش زمینــھ 
ای بــرای ادامــھ رونــد و دلیلــی جھــت بــر قــراری نشســت ھــای بعــدی باشــد، ھمچنیــن ھمیــن دســت مایــھ اولیــھ بایــد در 

نشســت ھــای بعــدی قــوی تــر و قویتــر شــود.
۲-  مشخص کردن تاریخ دقیقی برای ادامھ نشست ھا یا حداقل نشست بعدی.

در ایــن صــورت مــی توانیــد روی بســیاری از رفقــا در داخــل و بیــرون حســاب بــاز کنیــد، فکــر مــی کنــم در حرکــت 
امــروز اگــر  زمینــھ ادامــھ و رشــد رونــد در آن بــا دقــت در نظــر گرفتــھ شــده باشــد، بایــد از آن بــا تمــام وجــود حمایــت 

کــرد.
بھ امید چنان روزی - ۱۳۹۱/۴/۱۷

محمد اشرفی
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از کمونیست ها متنفرم

از آنها متنفرم، نفهمیدم آنها چگونه انسان هایی هستند

آنها همواره از برابری، عدالت و آزادی سخن می گویند

ازمتام هستی شان برای رسیدن به اینها می گذرند

آنها برای اینکه همه ی انسانها امنیت شغلی، حقوق و دستمزد برابر، آینده ای روشن و امن داشته باشند می جنگند

آنها می گویند در دنیا ثرومتند و فقیری وجود نداشته باشد، طبقات در جامعه از بین برود و همه برابر باشند

آنها می گویند در رسمای زمستان هیچ خانواده ای از رسما نلرزد

آنها می گویند کسی گرسنه مناند

آنها می گویند کسی در ال به الی آشغال ها نخوابد

از کمونیست ها متنفرم

آنها می گویند کودکان نباید کار کنند

آنها می گویند کودکان نباید به زور ازدواج کنند

از کمونیست ها متنفرم

آنها درمقابل استثامر مبارزه می کنند

آنها برای اینکه کارگران حق شان را بگیرند شانه به شانه کارگران می جنگند

آنها بخاطر آزادی دیگر انسان ها جانشان را فدا می کنند

آنها برای همه خدمات درمانی رایگان می خواهند

آنها می گویند آموزش و تحصیل باید رایگان شود

ازکمونیستها متنفرم

آنها بین انسان ها فرقی قائل نیستند

ترک،کرد،بلوچ،عرب،فرانسوی،

امریکایی،سیاه،سفید،رسخ پوست،مسلامن،مسیحی، یهودی و ...هیچ فرقی از دید آن ها ندارد

همه را به یک اندازه دوست دارند و برابری را برای همه می خواهند

آنها برای انسان بخاطر انسان بودنش ارزش قائلند

از کمونیست ھا متنفرم
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از کمونیست ها متنفرم

طبیعت را دوست دارند، حتی برای طبیعت نیز مبارزه می کنند

آنها در مقابل کسانی که بخاطر پول وثروت طبیعت را ازبین می برند ایستادگی می کنند

آنها هوا و طبیعت پاک را برای متام انسان ها می خواهند

ازکمونیست ها متنفرم

آنها درمقابل دزدی، سوء استفاده های دولت ها، رشوه وغارت حق مردم توسط صاحبان قدرت، مبارزه می کنند

آنها در مقابل ظلم به مردم، جبهه می گیرند

دشمن مردم هرچقدر هم که قوی باشد، آنها بدون هیچ ترسی در مقابل شان می ایستند

اگرحتی به قیمت جان شان باشد

آنها مردم را دوست دارند

ازکمونیست ها متنفرم

آنها به جنگ»نــه» می گویند و مخالف هرگونه دخالت نظامی در کشورها هستند

آنها دشمن رسسخت امپریالیسم هستند

آنها می گویند جنگ را رسمایه داران به راه می اندازند

ولی در جنگ ثرومتندان، مردم فقیر و زحمتکش جانشان را از دست می دهند

آنها به جنگ «نــه» می گویند چون درجنگ رسمایه داران، کودکان قتل عام می شوند

آنها خواهان یک دمکراسی واقعی، صلح در جهان، دوستی و آشتی مردم دنیا و یک زندگی انسانی برای متام مردم دنیا هستند

ازکمونیست ها متنفرم

آنها برای تبدیل حهنمی که رسمایه داران برای مردم کارگر و زحمتکش درست کرده اند به بهشتی انسانی می جنگند

آن ها می گویند ثرومتندان با استثامر مردم زحمتکش، دنیا را بر مردم جهنم کرده اند

و با حاصل دستمزد مردم جهان برای خود بهشت ساخته اند

آنها می خواهند دنیا برای همه ی انسان ها بهشت باشد

از کمونستها متنفرم

آنها می گویند همه ی ما برابریم

بیایید متحد شویم

آنها می گویند بیایید همه باهم دنیایی نوین بپا کنیم

آنها می گویند آینده ای عاری از گرسنگی و ستم داشته باشیم

آنها می گویند جهانی بسازیم که زنان بخاطر سیر کردن شکم شان مجبور به تن فروشی نباشند
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آنها می گویند حکومت خدمتگذارمردم باشد

و دولت خود مردم باشند

آنها می گویند مردم باید برای آینده شان تصمیم بگیرند

آنها می گویند زن و مرد باید برابر باشند

از کمونیست ها متنفرم

برخی می گویند سوسیالیست ها وطن فروشند

از کمونیست ها متنفرم

آنها می گویند اگرخواسنت کار، نان، آزادی و برابری برای مردم وطن فروشی است،

مـا خائـنـیـن وطـنـیـم، 

ما وطن نداریم ، 

متام دنیا وطن ماست،

برای همه اینها از کمونیستها متنفرم.

این قطعه از تلگرام اقتباس شده , و نویسنده آن ناشناس است.


