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 ايجاد سازمانھاى کارگرى امر خود کارگران است

 منصور حکمت   
 

نگاهي به خواستهايي که کارگران در        منصور حکمت  ايجاد سازمانهاي کارگري امر خود کارگران است         
 نقطه ضعف و اشتباه   اند، نکته مهم، و يا در واقع          طول چند سال گذشته، طي مبارزات خود مطرح کرده         

، زيرا اين دسته از کارگران        کارگران پيشرو ميگوييم  . مهمي را در کار کارگران پيشرو برجسته ميکند         
نقش مهمي در شکل دادن به خواستها و شعارهاي مبارزات جاري کارگري دارند و بدون شک در                                  
صورتي که اين رفقا از يک خط اصولي و حساب شده پيروي کنند، جنبش کارگري گامهاي بلندي به                          

 .جلو برميدارد
ايم که در ميان خواستهاي کارگران از دولت و کارفرما، يعني در ميان                اما اين اشتباه چيست؟ ديده    

ها، سود ويژه، اخراج مديران        هايي نظير کاهش ساعت کار، اضافه دستمزد، تعطيلي پنجشنبه             خواست
يعني کارگران در   . حزب اللهي و غيره، گاه و بيگاه خواست تشکيل شورا و سنديکا هم مطرح ميشود                  

 ميخواهند که براي آنها شورا و سنديکا ايجاد کنند، و يا در موارد                       دولت و وزارت کار     مواردي از    
جريان انتخابات شورا   " قانوني بودن " ميخواهند که نماينده بفرستد تا بر        وزارت کار ديگري، کارگران از    

 .و سنديکاي آنها نظارت کند
هيچ بخشي از طبقه کارگر     .  مخالفيم دولتما کمونيستها با اينگونه درخواست شورا و سنديکا از          

اي خود را بوجود      به اندازه کمونيستها مدافع اين نيست که کارگران سازمانها و تشکلهاي علني و توده               
ها،    مخالفيم که کارگران تشکيل اين تشکل       ايناما ما با    . اين الزمه پيشروي طبقه کارگر است      . آورند

ما با اين مخالفيم    . داران درخواست کنند     سرمايه دولت و وزارت کار   تشکيل شوراها و سنديکاها را از       
ها و شوراها سازمان     بخواهند که آنها را متشکل کنند و در اتحاديهداران دولت و سرمايهکه کارگران از  

 مخالفيم که کارگران با دست خود دولت را بر امر کارگران حاکم کنند و از او بخواهند                    اينما با   . دهند
 .نمايندگان کارگران بشود" صالحيت"کند و قاضي " نظارت"که بر انتخابات کارگري 

 کارگران است و محتاج اجازه قبلي دولت و نظارت            خودما ميگوييم تشکيل شورا و سنديکا امر          
 .نماينده و يا بازرس مواجب بگير وزارت کار نيست

اي که عمري به دنبال حقوق صنفي کارگران          اما هر سنديکاليست اصالح طلب و استخوان خرد کرده        
 :او خواهد گفت. دويده باشد قطعا به اين حرف ما اعتراض خواهد کرد

اي   تودهبه  تشکيالت     اين يک واقعيت است، و شما کمونيستها هم با آن موافقيد، که کارگران                     "
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کارگران نميتوانند دندان روي جگر بگذارند، شاهد کاهش روزمره دستمزدشان و                     . خود نياز دارند    
و يک روز صبح ناگهان انقالب              . هايشان باشند و هيچ نگويند             افزايش فشار کار و محروميت          

تان   کمونيستي کنند، حکومت کارگري بر سر کار بياورند و همه آنچه را که شما کمونيستها در برنامه                 
کارگران بايد بطور روزمره براي بهبود اوضاع خودشان مبارزه کنند و اين                       .ايد عملي سازند     آورده

 ."اي و صنفي کارگران است هاي توده محتاج تشکل
و نه فقط اين، بلکه ميگوييم تشکلهاي             ... بله، تا اينجاي بحث ما کمونيستها هم موافقيم              

اي براي بهتر     اي کارگران تنها ابزاري براي بهبود اوضاع آنها نيست، بلکه همچنين ميتواند زمينه          توده
 .و سريعتر متشکل شدن کارگران تحت سياست انقالبي طبقه کارگر، يعني سياست کمونيستي باشد               

اي گوناگون    هاي توده    کارگري را بدون تشکل       انقالبما کمونيستها نه فقط اصالحات، بلکه حتي             
 .کارگران، يعني بدون تشکلهايي که ميليونها کارگر را در خود جاي بدهد عملي نميدانيم

 :اما دوست سنديکاليست ما از اينجا نتيجه ميگيرد که
اي کارگران، مثال سنديکا دنبال خواستهاي کارگران را           خوب اگر قرار است که تشکيالت توده       "9

دولت و کارفرما حاضر نميشوند با تشکيالتي که رسميت         . بگيرد، بايد با دولت و کارفرما طرف شود       
بنابراين ما بايد خودمان با زبان خوش از آنها دعوت کنيم که                  . قانوني نداشته باشد، صحبت کنند      

اجازه تشکيل آن را به کارگران بدهند و          . خودشان در تشکيل شوراها و سنديکاهاي ما شرکت کنند           
نماينده بفرستند و بر انتخابات آن نظارت کنند، تا بعد نتوانند باصطالح دبه دربياورند و از مذاکره با                   

 "...نمايندگان سنديکا شانه خالي کنند
گيري غلط از مقدمه چيني            به اين ميگويند نتيجه      . گيري مخالفيم      نتيجه  با همين  اتفاقا ما     

 :چرا؟ براي اينکه. به اين ميگويند دوستي خاله خرسه در حق کارگران. درست
، در زندگي کارگران در جامعه      جزئياوال، بايد توجه کنيد که هر اصالحات و هر بهبودي، هر چند       

اگر ميخواهيد دولت را به مذاکره با            . داري، نتيجه جنبي و فرعي مبارزه انقالبي آنهاست               سرمايه
هيچ . داران علم کنيد     کارگران بکشانيد، بايد قدرت مستقل کارگران را در مقابل دولت و سرمايه                    

اي به مذاکره با کارگران حرف گوش کن و قانون طلبي               دولتي، هر قدر هم که عوامفريب باشد، عالقه        
که از پيش معلوم باشد دست به اعتصاب و تحصن و تظاهرات و عمل مستقيم نميزنند، نخواهد                            

ايد که دولت در مقابل کارگران شانه باال انداخته و حتي دست به                 خود شما چند بار شاهد بوده     . داشت
اما هنگاميکه نيروي مستقل متمرکز و مصمم کارگران را در برابر خود ديده             . تهديد و رجزخواني زده   

است، وقتي با تهديد و اعتصاب سراسري روبرو شده است، خود با سر دويده و حاضر به مذاکره با                             
از طريق جلب رضايت دولت و کارفرما نميتوان با آنها مبارزه               . نمايندگان واقعي کارگران شده است     

 . کنندتحميلکارگران بايد قدرت خود را به آنها . کرد
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در مورد تشکيل و رسميت يافتن شورا و سنديکا هم همين قانون اساسي مبارزه طبقاتي                                          
اصالحات نتيجه جنبي مبارزه انقالبي است و هر اصالح و بهبود جزئي را نيز بايد به                    : حکمفرماست

شورا و سنديکا   . دار و دولت او تحميل کرد       نيروي همبستگي و رزمندگي طبقه کارگر به طبقه سرمايه 
داران آن را غصب          حقوقي که سرمايه    . ابزاري براي مبارزه کارگران در جهت کسب حقوق آنهاست                

دار نميتوان ابزار مبارزه      از طريق جلب رضايت دولت و سرمايه       . اند و به زبان خوش پس نميدهند         کرده
هيچ دولت بورژوايي براي کارگران شورا و سنديکاي واقعي تشکيل نميدهد            . عليه آنها را بوجود آورد    

اي و    هاي توده   ما بايد تشکل  . و راه انتخاب شدن نمايندگان واقعي و انقالبي کارگران را باز نميگذارد            
ما بايد به نيروي همبستگي و اتحاد خود کارگران             . نمايندگان واقعي خود را به دولت تحميل کنيم          

اين تنها نيروي خود    . دولت و کارفرما را ناگزير کنيم که شورا و سنديکاي ما را به رسميت بشناسند                
ما، نيروي مبارزه متحدانه ماست که به تشکلهاي ما رسميت ميبخشد و نمايندگان ما را صاحب                       

 .ميکند" صالحيت"
از اين گذشته کسي که به خاطر بهبود اوضاع کارگران، با دست خود پاي دولت را در امر طبقه                         

اي و سراسري      او منافع طبقاتي، پايه     .  کارگران است   نادانکارگر به ميان ميکشد، حداکثر دوست           
کارگران را به منافع آني و جزئي، که آنهم معلوم نيست از راه مسالمت جويانه تا چه حد قابل                                      

اي بر سر کوتاه کردن         داران، مبارزه   تمام مبارزه کارگران بر عليه سرمايه        . دستيابي باشد، ميفروشد   
اي که تا ساقط کردن       مبارزه. داران از حيات اقتصادي و سياسي کارگران است         دست سرمايه و سرمايه   

اي که بايد به تشکيل حکومت          مبارزه. داران بر جامعه بايد ادامه يابد         کل حاکميت طبقاتي سرمايه    
شورا و سنديکا هستند،    " قانوني کردن "بين که فقط در فکر        اما اين دوستان کوته   . کارگري منجر شود  

. داران ميفروشند   استقالل کارگران را به يک سنديکاي اصالح طلب و مورد اعتماد دولت و سرمايه                    
نگر و آگاهي براي اينکه دولت فردا حاضر باشد بر سر چند درصد اضافه                           وگرنه هيچ کارگر آينده     

دستمزد با نمايندگان سنديکا صحبت کند و آنها را به رسميت بشناسد، خودش امروز با دست خود                      
پاي دولت را به امور کارگران باز نميکند و از دولت دعوت نميکند که بيايد و کارگران را مطابق                             
ميل خود سازمان بدهد و يا هر نماينده بي آزار و سر به زير و يا حتي سازشکاري را که ميخواهد از                          

اي، يعني با مطالبه شورا و سنديکا از دولت و وزارت کار، هيچ چيز                     با چنين شيوه  . صندوق درآورد 
بجز سنديکاي زرد طرفدار دولت و شوراي اسالمي مجيزگوي جمهوري اسالمي نصيب کارگران                           

 .نخواهد شد
اگر ميخواهيم شورا و سنديکاي واقعي داشته باشيم و دولت را ناگزير کنيم که شورا و سنديکاي                   

 دست بکار ايجاد شورا و سنديکا بشويم        رأساما را به رسميت بشناسند، راهش اين است که خودمان           
هاي    و به دولت و کارفرما و وزارت کار هم بفهمانيم که کارگران متحد، کارگران همبسته، توده                               
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کارگران کارخانه، اين شورا و سنديکا را شورا و سنديکاي خودشان ميدانند، يکپارچه از آن حمايت                     
اينجا هم اين نيروي اتحاد و       . ميکنند و اجازه نميدهند مويي از سر نمايندگان و رهبران آن کم شود                

 . کارگران است که ميتواند دولت را به تسليم واداردخودهمبستگي 
مگر بارها  . نتيجه هر نوع دخالت دولت در تشکيل شوراها و سنديکاها از پيش معلوم است                       

اند؟ مگر    ايم که به نام شورا، جاسوسان حزب اللهي را به ما تحميل کرده                       ايم و تجربه نکرده       نديده
اند؟   اند و يا حتي دستگير و اخراج کرده         ايم که نمايندگان واقعي ما را نپذيرفته        ايم و تجربه نکرده     نديده

اند و    کارگران کمونيست و انقالبي را رد کرده       " صالحيت"ايم که حضرات وزارت کار همواره          مگر نديده 
اند؟ آيا قرار است وضع به همين ترتيب            جلوي انتخاب شدن آنها را با هزار تقلب و دوز و کلک گرفته                

 بماند و اين تجارب تکرار شود؟
اين کار، يعني دعوت دولت به دخالت در تشکيل تشکلهاي کارگري از            " ممکن است کسي بگويد  

البته بدون شک اين هم يک عامل          ". آخر دولت در مقابل کارگران دست باال دارد           . روي ناچاري است   
و سنديکاليستي بخشي از کارگران     " قانون طلب"اما ذهنيت . مؤثر در طرح اين مطالبه نادرست است 

رفقاي . کافي است تجربه کارگران چاپ تهران را بياد بياوريم              . نيز نقش مهمي در اين مساله دارد          
کارگر چاپ تهران پس از قيام، يعني وقتي که کارگران کامال دست باال را داشتند، تصميم گرفتند                         

نمايندگان سنديکاي قبلي    . سنديکاي دوران شاه را منحل کنند و سنديکاي جديد تشکيل بدهند                   
نمايندگي آنها تمام نشده و تا مرجع قانوني نباشد که دفاتر و اموال و               " قانوني"مدعي شدند که مدت     

مشخص نشده باشد، کنار نخواهند       " قانونا" پول سنديکا را تحويل بگيرد، و تا هيات مديره جديد               
در شرايطي که شاه و قوانين و کل دستگاه قانون گذاريش از دست کارگران مسلح                   ! جالب است . رفت

تر و مايه     اما جالب ! فراري بودند، نماينده سنديکاي سلطنتي قانوني بودن خودش را به رخ ميکشد                
آنها سه ماه هر روز جلسه        . تاسف اين است که کارگران پيشرو چاپ هم به اين استدالل تسليم شدند                 

و از وزارت کار       ها اطالعيه انتخابات چاپ کردند              کردند تا تدارک انتخابات ببينند، در روزنامه            
حضرات نمايندگان   .جمهوري اسالمي دعوت کردند که در انتخابات شرکت کند و بر آن نظارت کند                  

هم در روز انتخابات مدعي شدند که خود آنها بايد بر انتخابات نظارت کنند، زيرا مطابق                      " قانوني"
نتيجه چه شد؟ هيچ، آنها حرف خود را پيش            . انتخابات را هيات مديره سابق برگزار ميکند        " قانون"

کارگراني که مسلحانه قيام کرده      . بردند و مجددا هر سه نفرشان دوباره از صندوق راي سر درآوردند                
 زانو زدند و    وزارت کار بودند در برابر توهمات قانون طلبانه خود و تالش خود براي راضي نگهداشتن                

 !از اينگونه تجارب بايد درس گرفت. عقب نشستند
ها خواهان آنيم که طبقه       ما کمونيست . ايم  ما کمونيستها خواهان استقالل طبقه کارگر در مبارزه        

 اش متشکل      کارگر با اتکاء به خود و نيروي مستقل خود براي دست يافتن به خواستهاي طبقاتي                      
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 .شود و مبارزه کند
تشکيل شورا و سنديکا کار خود شماست و نيازي به اجازه                   ! ما کمونيستها ميگوئيم، کارگران     

 .دولت و کارفرما و نظارت وزارت کار ندارد
خود، ما ميگوئيم، اگر همبسته و متحد از تشکيالت خود دفاع کنيد، اگر خودتان اول تشکل                         

شوراي خود و سنديکاي خود را ايجاد کنيد و به رسميت بشناسيد و در آن چون تن واحد عمل کنيد،                            
 .آنگاه و تنها آنگاه خواهيد توانست رسميت آن را به دولت، به هر دولتي، تحميل کنيد

ما ميگوئيم، شورا و سنديکايي که دولت براي شما تشکيل دهد، حتي اگر راضي به اين کار شود،                   
هاي آن را     يک خيمه شب بازي سنديکايي خواهد بود که عروسک         . شورا و سنديکاي کارگري نخواهد بود     

 .شوراي اسالمي و سنديکاي زرد دولتي نتيجه چنين روشي است. اند به شکل کارگران ساخته
 دست بکار تشکيل شوراهاي واقعي خود       فورا و کامال مستقل از دولت     ما ميگوئيم، کارگران بايد     

مجمع عمومي کارخانه خود را تشکيل دهند، جلسات آن را منظم کنند و آن را به عنوان                                 . شوند
گيري کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل دولت و کارفرما و وزارت کار                       عاليترين ارگان تصميم   

 .مجمع عمومي رسمي و منظم اولين رکن شوراي واقعي است. قرار دهند
ما ميگوئيم، کارگران بايد همبسته و متحد اعالم کنند که دولت به هيچ وجه حق ندارد در تشکيل             

دولت بايد هر نماينده و هر تشکلي را که کارگران به اراده               . شوراها و سنديکاهاي کارگران دخالت کند      
 .اند به رسميت بشناسد خود انتخاب و ايجاد کرده

کارگران بايد در تشکلهاي     . ما کمونيستها ميگوئيم طبقه کارگر تنها به نيروي خود آزاد ميشود              
مستقل خود و در راس همه در حزب سياسي خود، در حزب کمونيست، متحد و متشکل شوند و                                 

هر اصالح جزئي و هر بهبود       . داري شدت بخشند    مبارزه انقالبي خود را براي برچيدن کل نظام سرمايه          
کارگران هر گاه از مبارزه         . کوچک در اوضاع کارگران نتيجه جانبي اين مبارزه انقالبي خواهد بود                    

 .انقالبي دست بکشند، از اصالحات و بهبود نسبي اوضاع هم بي نصيب خواهند ماند
اينها را از دولت تقاضا نکنيد و         . شماست خودتشکيل شوراها و تشکلهاي کارگري امر        ! کارگران

بر عکس، اعالم کنيد که دولت حق هيچگونه دخالتي در اين امر              . منتظر اجازه و نظارت دولت نشويد      
 .اي کارگران را بي هيچ قيد و شرط به رسميت بشناسد هاي توده ندارد و بايد تشکل

 .هاي کارگر تنها راه پيروزي است مبارزه مستقل و اتکاء به نيروي توده
 

اولين بار در  منتشر شد١٣٦٢  آذر٣٠ - ٣ان مرکزي حزب کمونيست ايران، شماره اکمونيست، ارگ  
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 در باره تشکلھاى توده اى طبقه کارگر 
 

دو متن  . سنديکا و تشکلهاي توده اي طبقه کارگر آمده است          - متن پيرامون مبحث شورا      ٤در اينجا   
 در حزب کمونيست ايران توسط         ٦٥اول در جريان مباحثات دروني پيرامون اين مبحث در زمستان                  

.  به چاپ رسيد    ٣ در بسوي سوسياليسم       ٦٨منصور حکمت نوشته شد و براي اولين بار در مهر ماه                  
. از مصوبات حزب کمونيست ايران است       " قطعنامه در باره تشکلهاي توده اي طبقه کارگر          "متن سوم    

 به همراه مصاحبه اي با منصور حکمت حول همين مبحث در            ٦٦اين قطعنامه اولين بار در اسفند ماه        
 تجديد چاپ   ١ در انترناسيونال شماره      ٧٠ چاپ گرديد و بعدا در اسفند ماه سال             ٣٧کمونيست شماره   

 .شد
*** 

 درمورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا
 

     منصور حکمت     
 

در ارزيابي اتحاديه هاي کارگري درک تجريدي اي وجود دارد که مبتني بر تعميم خصوصيات                         -الف
در اين نگرش اتحاديه ها جدا از پروسه تکوين             . اتحاديه ها در اوان تشکيل آنها در قرن گذشته است             

تاريخي شان، صرفا به مثابه ابزار دفاعي کارگران براي حفظ سطح معيشت، اوضاع اقتصادي و شرايط                
 :حال آنکه در هر نوع بررسي اتحاديه ها بايد اين نکات را در نظر گرفت. کارشان، در نظر گرفته ميشود

تکامل تاريخي اتحاديه ها به ارگانهاي کارگري احزاب بورژوايي سوسيال دموکرات و                                 -١
 .رفرميست

تکامل يک بوروکراسي محافظه کار در اتحادئه ها و کنترل توده کارگران توسط ائن                                       -٢
 .بوروکراسي



11 

قرار گرفتن اتحاديه ها در کل ساختار حکومتي بورژوازي در اروپا به عنوان ارگانهايي براي                       -٣
کنترل اعتراضات کارگري، جلوگيري از راديکاليزاسيون کارگران، تحميل قراردادهاي دسته جمعي                      

 ...سازشکارانه به آنان، تحت انقياد در آوردن کارگران به سياست هاي عسرت، افزايش بيکاري و 
رو در رو قرار گرفتن اتحاديه ها در مقاطع انقالبي با تشکل هاي راديکال کارگران نظير                                -٤

 در عرصه " مستقل"شوراها و کميته هاي کارخانه، بويژه با ادعاي نمايندگي انحصاري طبقه به شکل 
اتحاديه ها در ميان تشکلهاي کارگري در دوره انقالبي در جناح محافظه کار قرار                 . اقتصادي و رفاهي  

 . ميگيرند
ناتواني موجود اتحاديه ها در شرايط بحران اقتصادي، بيکاري ميليوني، کاهش قدرت خريد                  -٥

 .کارگران و تنزل شديد سطح معيشت آنان
 Close Shopناتواني اتحاديه ها از سازماندهي اکثريت کارگران عليرغم وجود سياست                -٦ 

 .، و قانوني بودن فعاليت اتحاديه ها)که بر طبق آن استخدام کارگر غير اتحاديه اي ممنوع اعالم شده)
عوامل فوق مانع از آن است که يک حزب کمونيست انقالبي راسا، بعنوان يک سياست،                                 -ب

مساله براي حزب کمونيست انقالبي امروز، نحوه         . کارگران را به سازماندهي اتحاديه ها فراخوان دهد         
اتحاديه . برخورد به اتحاديه ها و گرايش سنديکاليستي در ميان کارگران و احزاب رفرميست است                        

کارگران در مبارزه براي وحدت، بلکه شکل پيشنهادي و           " خودبخودي"و  " طبيعي"سازي نه يک گرايش      
 .رفرميست است -گرايش سوسيال دموکراتيک  -جا افتاده گرايش معيني در جنبش کارگري 

 : در مورد مسئله اتحاديه ها، اين مالحظات با توجه به شرايط ويژه ايران اضافه ميشود -ج
طبقه کارگر ايران يک سنت قوي اتحاديه اي و تجارب کافي براي ايجاد يک جنبش اتحاديه اي                     -١

فقدان ادامه کاري احزاب رفرميست، اختناق، اصالحات ارضي، تغيير سريع             . (ادامه کار نداشته است    
بافت کارگري و چندين برابر شدن کارگران صنعتي در طول مدت کوتاه، افزايش درآمد نفت، اشتغال                        

، ١٩٧٦-١٩٧٥کامل و افزايش خودبخودي و سريع دستمزدها تحت عرضه و تقاضا در سالهاي                             
 ).عوامل سهيم در اين وضعيت هستند

) يعني به استثناي دوره هاي بحران سياسي           (در شرايط متعارف توليد بورژوايي در ايران               -٢ 
گرايشات . الاقل تا کنون چنين بوده     (بورژوازي وجود يک جنبش اتحاديه اي مستقل را تحمل نميکند              

 ).مستبدانه سرمايه داري ايران قبال در ادبيات ما مورد بحث قرار گرفته است
هم بدليل نبود سنديکاهاي رسمي که بتواند   و جنبش کارگري ايران هم به دليل اوضاع سياسي   -٣

مبارزه . راديکاليزاسيون آن را کنترل کند، به سرعت با هر درجه احساس قدرت، سياسي ميشود                             
کارگري در ايران براي هيچ دوره طوالني در سطح اقتصادي و در چهارچوب قوانين و نظام موجود باقي                     

اين کارآيي اتحاديه ها را براي کارگر ايران کم ميکند و اتحاديه را در صورت وجود بسرعت                      . نميماند
نفس وجود اتحاديه هاي کارگري در ايران            . يا بي مصرف ميکند يا در مقابل کارگران قرار ميدهد                
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و (عملي براي از ميان بردن فلسفه وجودي آنهاست، چرا که تشکل کارگران چنانچه در سطح اقتصادي                    
 . توسط دولت به رسميت شناخته شود، جنبش کارگري مطالبات سياسي خود را طرح ميکند) مستقل
اساسا توسط   ) در تقابل با ساير اشکال تشکل توده اي                  (در دوره اخير مطالبه اتحاديه               -٤

اين مطالبات عمدتا توسط       . جناحهاي راست و رفرميست در اپوزسيون چپ ايران طرح شده است                      
خلق گرا و روشنفکر فرموله شده، و نشانه اي از اقبال عمومي کارگران به آن در دست                                 " متفکران"

 در مباحثات دوره انقالب بازنده شد، " خط شورا"در برابر " خط سنديکا"بطور مشخص . نيست
 .و نتوانست تاثيري جدي بر پراتيک کارگران داشته باشد

، يک عقب    )رزمندگان -راه کارگر    (روي آوري بخشي از چپ ايران به سياست ايجاد اتحاديه ها                   - ٥
گرد سياسي براي جلب توجه بخشهاي عقب افتاده تر جنبش کارگري را نمايندگي ميکند، و نه يک                            

سياست اتحاديه سازي، در مقايسه با      . ارزيابي واقع بينانه از مقدرات و مقدورات جنبش کارگري ايران          
بسيار ناموفق تر و غير واقعي       ) که تا بحال مورد تبليغ ما بوده است        (سياست شورا و مجمع عمومي       

 .تر بنظر ميرسد
 :ا يـجـا د   ا تـحـا د يـه   هـا ي   کـا ر گـر ي   د ر   ا يـر ا ن   بـا تـو جـه   بـه   آ نـچـه   گـفـتـه   شـد  -د   
ا ت ح ا د ي ه   . ب ع نـو ا ن   سـيـاـسـت   مـا   د ر   مـو ر د   ا يـجـا د   تـشـکـلـهـا ي   تـو د ه   ا ي   مـطـلـو بـيـت   نـد ا ر د  -١

 .نـمـيـتـو ا نـد   شـعـا ر   ا صـلـي   مـا   و   شـکـل   ا صـلـي   تـشـکـل   تـو د ه   ا ي   کـا ر گـر ا ن   د ر   ا يـر ا ن   بـاـشـد 
ا ي جـا د   ا تـحـا د يـه   هـا ي   کـا ر گـر ي ،   مـگـر   بـصـو ر ت   مـقـطـعـي   و   جـز يـي ،   ذ هـنـي   . م ق د و ر   نـيـسـت  -٢

 .گ ر ا يـا نـه   ا سـت 
خـط   د ر سـت   د ر   قـبـا ل   مـسـا لـه   ) م ن ظ م   و   سـا ز مـا نـيـا فـتـه (ت ب ل يـغ   شـو ر ا   و   مـجـمـع   عـمـو مـي    -ه ــ  

 :تـشـکـلـهـا ي   تـو د ه   ا ي   کـا ر گـر ا ن   د ر   ا يـر ا ن   ا سـت   ز يـر ا 
م ح د و د   نـبـو د ن   بـه   عـرـصـه   (ا ز   لـحـا ظ   سـيـاـسـي   بـه   نـيـا ز هـا ي   مـبـا ر ز ه   کـا ر گـر ا ن   ا يـر ا ن    -١

 .ن ز د ي کـتـر   ا سـت ) ا ق تـصـا د ي ،   مـحـد و د   نـبـو د ن   بـه   قـا نـو نـيـت 
م ج م ع   عـمـو مـي   شـکـل   طـبـيـعـي   ا غـلـب   (ا ز   لـحـا ظ   عـمـلـي   ا يـجـا د   آ ن   مـقـد و ر   ا سـت    -٢

ا عـتـر ا ضـا ت   کـا ر گـر ي   ا سـت ،   ضـعـف   کـا ر گـر ا ن   ا يـر ا ن   د ر   ا يـجـا د   سـا ز مـا نـهـا ي   هـر مـي   و   پـيـچـيـد ه   ر ا   م ي   
 ).پ وـشـا نـد ،   بـه   قـد ر ت   مـسـتـقـيـم   تـو د ه   مـتـجـمـع   مـتـکـي   ا سـت ،   د فـا ع   ا ز   آ ن   سـا د ه   ا سـت 

بـا ر   . پ ش ت و ا ن ه   عـمـلـي   آ ن   نـه   ر فـر مـيـسـم   و   سـوـسـيـا ل   د مـو کـر ا سـي ،   بـلـکـه   کـمـو ن   و   ا کـتـبـر   ا سـت   -٣
 .آ مـو ز شـي   آ ن   بـر ا ي   طـبـقـه   کـا ر گـر   بـسـيـا ر   ا سـت 

بـا   ر شـد   ا نـقـال ب   و   ر ا د يـکـا لـيـز ا سـيـو ن   تـو د ه   هـا   ظـر فـيـت   مـبـا ر ز ا تـي   خـو د   ر ا   ن ه   ف ق ط   ا ز   د س ت    -٤ 
م ج م ع   عـمـو مـي   ر کـن   د مـو کـر ا سـي   مـسـتـقـيـم   کـا ر گـر ي   و   . ن م ي د ه د   بـلـکـه   بـيـشـتـر   آ ن   ر ا   بـا ز   مـيـيـا بـد 

 .ا سـت ) س و ي تـهـا (شـو ر ا 
 .جـنـبـش   کـا ر گـر ي   هـم   ا کـنـو ن   قـا بـل   عـمـل   بـو د ن   ا يـن   سـيـاـسـت   ر ا   ا ثـبـا ت   کـر د ه   ا سـت  -٥
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 ١:م و ض ع   مـا   د ر   قـبـا ل   خـط   سـنـد يـکـا لـيـسـتـي   د ر   جـنـبـش   کـا ر گـر ي   بـر   مـبـا نـي   ز يـر   ا سـتـو ا ر   ا سـت  -و
مـا   ر ا سـا ،   مـگـر   د ر   مـو ا ر د   مـعـيـن ،   کـا ر گـر ا ن   ر ا   بـه   ا يـجـا د   سـنـد يـکـا   فـر ا خـو ا ن   ن م ي د ه ي م ،   ب ل ک ه   د ر   م ق ا ب ل    -

 . ش و ر ا ،   م ج م ع   عـمـو مـي   و   جـنـبـش   مـجـا مـع   عـمـو مـي   مـر تـبـط   بـا   هـم   ر ا   د ا مـن   مـيـز نـيـم 
د ر س ت   م ا ن نـد   تـالـشـهـا يـشـا ن   بـر ا ي   هـر   نـو ع   تـشـکـل   (مـا   ا ز   تـالـشـهـا ي   کـا ر گـر ا ن   بـر ا ي   ا يـجـا د   سـنـد يـکـا    -٢

 .د ف ا ع   م يـکـنـيـم   و   بـه   آ ن   يـا ر ي   مـيـرـسـا نـيـم ) ي ا بـي   د يـگـر 
د ر   . م ا   د ر   ا ت ح ا د يـه   هـا ي   مـسـتـقـل   کـا ر گـر ي   شـر کـت   مـيـکـنـيـم   و   بـر ا ي   کـسـب   ر هـبـر ي   د ر   آ ن   مـيـکـوـشـيـم   -٣

م ا   بـر ا ي   نـز د يـک   کـر د ن   هـر چـه   بـيـشـتـر   ا تـحـا د يـه    -٤.د ر و ن   ه ر   ا ت ح ا د يـه   خـط   مـسـتـقـل   خـو د   ر ا   مـتـحـد   مـيـکـنـيـم 
ه ا   ب ه   ي ک   شـکـل   سـا خـتـمـا نـي   غـيـر   بـو ر و کـر ا تـيـک   و   بـو يـژ ه   بـر ا ي   مـتـکـي   شـد ن   آ نـهـا   د ر   سـطـح   مـحـلـي   بـه   مـجـا مـع   

 .ع م و م ي   کـا ر گـر ا ن   تـال ش   مـيـکـنـيـم 
 

  ب عـنـو ا ن   سـنـد   د ا خـلـي   حـز ب   کـمـو نـيـسـت   ا يـر ا ن   نـوـشـتـه   شـد   و   بـر ا ي   ا و لـيـن    ٥ ٦ ٣ ١ا ي ن   مـطـلـب   د ر   ز مـسـتـا ن   
 . بچاپ رسيد١٣٦٨، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ٣ سوسياليسم شماره د ر   بـسـو ي بـا ر   
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 باز هم درباره شورا
 

و متعاقبا در جلسه هيات تحريريه        ") در مورد مسائل گرهي بحث شورا و سنديکا          ("در نوشته قبلي     
در مقايسه با حرکت اتحاديه      (مرکزي رئوس داليلي را در مورد ارجحيت ايده شورا و مجمع عمومي                  

يکي از نواقص بحث، که توسط رفقا خاطر نشان شد، اين بود که ايده شورا و مجمع                        . ارائه کردم ) اي
عمومي، در مقايسه با ايده اتحاديه هاي کارگري که مفهومي شناخته شده و تجربه شده است، بويژه از                    

مجمع عمومي نميتواند چيزي       . "نطر فعاليت آن در مقياس سراسري هنوز ناپخته و نا معين است                     
قرار بر اين شد تا در ادامه بحث ما، طرفداران ايده شورا              ". محلي باشد  -بيشتر از يک تشکل توده اي        

چگونه ميتوان جنبش شورائي، متکي بر ايده مجمع                  . دورنماي سراسري طرح خود را ارائه کنيم              
 .عمومي، را در مقياس سراسري مجسم کرد و تا چه حد چنين ايده اي قابلت ماديت يافتن دارد

ابتدا تصويري از ساختمان سراسري جنبش شورايي       . اين نوشته حاوي رئوس پاسخ ما به اين سئوال است 
مورد نظر خود بدست ميدهيم و سپس رابطه اين تصوير تجريدي را با واقعيات موجود در جنبش                               

 .کارگري ايران بحث ميکنيم
 

 شوراها بعنوان يک آلترناتيو در سازمانيابي سراسري کارگري
در تمايز با اتحاديه هاي کارگري، که مبناي آنرا سازمانيابي صنفي يا رشته اي تشکيل                               -١

ميدهد، سازمان سراسري شورايي متکي به بهم پيوستن و اتحاد عملي شوراهاي کارخانه اي و                                  
شوراهاي شرق و شوراهاي گيالن، نمونه          . کارگاهي در يک جغرافياي اقتصادي و اداري معين است               

اين بدان معناست که پايه اي       . هايي از اين نوع سازمانيابي فرا کارخانه اي شوراها را بدست داده اند                
بعبارت ديگر سازمان    . ترين سلول جنبش سراسري شورايي، همچنان خود يک شوراي تمام عيار است                

در مورد نحوه ايجاد    . سراسري شوراها، در نهايت چيزي جز يک هرم سازماني متشکل از شوراها نيست            
مساله اساسي درک اين مساله است که چنانچه          . اين هرم سازماني و خصوصيات آن ميتوان دگم نبود          

واحد پايه شورا بعنوان يک پديده معتبر شناخته شود، آنگاه ايجاد يک سازمان سراسري شورايي، که                        
در عمل سير مبارزه کارگري، خصوصيات            . بتواند کل کارگران را نمايندگي کند، ناممکن نيست               

اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه و عوامل متعدد ديگر مشخصات عملي هرم شوراها، نحوه                           
آنچه . ارتباط هر شورا با کل سازمان سراسري، موازين اين اتحاد سراسري و غيره را تعيين خواهد کرد                  

ما اينجا طرح ميکنيم، يک الگوي شماتيک تجريدي، اما از لحاظ عيني قابل ايجاد، براي سازمانيابي     
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 .سراسري شوراها است
اين ايده براي حزب ما آشناست و              . شوراي پايه همان مجمع عمومي سازمانيافته است              -٢

 :چند نکته را ميتوان براي روشني مطلب اضافه کرد. لزومي به توضيح آن نيست
) تعداد اعضاء واحدي که يک شورا در آن تشکيل ميشود و غيره            (قاعدتا اندازه هاي کمي      -الف

يک ( نفري نميتواند يک شوراي پايه         ٢٠٠٠٠کارخانه  . تابع عوامل فيزيکي و سياسي مختلفي است        
بطور واقعي نيز چنين کارخانه اي از لحاظ سياسي هم ارز يک کارگاه                  . داشته باشد ) مجمع عمومي 

در عين اينکه کارخانه مورد نظر       . اين دشواري اي در طرح شورايي بوجود نمياورد         .  نفري نيست  ٥٠
ميتواند يک شورا داشته باشد، اين شوراي واحد ميتواند شوراي نمايندگان مجامع عمومي قسمت                    

 نفره به ارگان باالتر ميفرستد،       ٥٠ برابر تعداد نمايندگاني که کارگاه        ٤٠اين شورا ميتواند    . ها باشد 
بحث شوراي متکي به مجمع عمومي در حل اين مساله با دشواري روبرو                    . نماينده بفرستد و غيره    

 .نيست
مجمع عمومي،  . مجمع عمومي سازمانيافته به معني مجمع عمومي هميشه دائر نيست               -ب

اما سازمان اداري شورا از مقاماتي تشکيل ميشود که توسط مجمع            . شورا و منشاء قدرت آن است     
در طرح مقدماتي ما، همه اين مقامات را در يک کميته اجرايي شورا، که               . عمومي انتخاب ميشوند  

در فاصله دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل ميکند، جلسات شورا را اداره ميکند و به                         
بنابراين شوراي پايه يک سازمان است که در آن                . مجمع عمومي گزارش ميدهد، خالصه ميکنيم         

تصميم گيري، سياست گذاري و اجراء ميتواند مانند هر سازمان ديگر بطور پيوسته و مستمر                                
کميته اجرايي شوراي يک کارخانه، معادل اداري مقامات اتحاديه ها در کارخانه             . سازمان يافته باشد  

 .است
 .خاصيت اساسي شوراي پايه، اعمال دموکراسي مستقيم است -ج

يکي از تفاوتهاي اساسي جنبش شورايي با جنبش اتحاديه اي وجود اين دموکراسي مستقيم در                            
سطوح مختلف است و همين است که آن را در اساس از انحرافات بوروکراتيکي که اتحاديه ها به آن                        

 .دچار ميشوند مصون ميکند
در عمل اين    (در سطح باالتر از فابريکها، ما شوراي نمايندگان شوراها را خواهيم داشت                      -٣

ميتواند کانون شوراهاي فالن منطقه و غيره اسم بگيرد يا هر چيز ديگر، بحث بر سر محتواي واقعي                     
خود اين شورا نيز يک مجمع عمومي متشکل از نمايندگان شوراهاي پايه،              ) اين شوراي عاليتر است   

در تمايز  " (دائمي"اين شورا نيز کميته اجرايي و مقامات اداري           . با خواص مجمع عمومي پايه است      
مصوبات شوراي  . خود را انتخاب ميکند   ) با مجمع عمومي که نشست هاي هر چند وقت يکبار دارد  

در واقع با ايجاد شوراهاي عاليتر، نمايندگي کارگران در          . عاليتر براي شوراي پايينتر الزم االجراست     
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البته در حالت    (برخي مسائل به آنها منتقل ميشود و از حيطه اختيارات شوراي پايه حذف ميشود                      
) اينجا هم حکم ميکند   واال در شرايط واقعي تمام قوانين مبارزه و کشمکش ميان نيروهاي واقعي                 -ايده آل   

و لذا با تعريف و تفکيک اختيارات هر شورا، الاقل روي کاغذ، حيطه نفوذ تصميمات هر يک معلوم                       
 .ميشود

نمايندگان شوراي باال، از مجمع عمومي شوراي پايين انتخاب ميشوند و توسط همين ارگان                       
شوراي باال نيز به نوبه خود نمايندگاني را براي شوراي باالتر                     . قابل فراخواندن و تعويض هستند        

يعني اگر نماينده    (حق عزل و نصب شوراي پايين تر فقط در يک حلقه وجود دارد                     . انتخاب ميکند 
انتخاب شد، ديگر       Cبه نمايندگي اين شورا در شوراي استان                Bدر شوراي منطقه        Aکارخانه   
شوراي محلي با     ) استBحق فراخواندن او را ندارد، بلکه اين از حقوق شوراي سطح                         Aکارخانه

در صورت  . انتخاب نمايندگاان قبلي خود به شوراهاي دو مرحله باالتر، بايد آنها را جايگزين کند                     
عزل اينگونه نمايندگان، آنها يکسره به پايين ترين شورايي که هنوز اعتبارنامه شان را قبول دارد                         

و در    -انتخاب شده      Cبه    Bدر مثال باال، کسي که از          . به دو مرحله پايين تر        . (رجعت ميکنند  
B توسطA با عزل توسط -جايگزين شدهB  به مجمع عموميA برميگردد(. 

. اين سلسله مراتب شوراها و شوراهاي نمايندگان تا هر درجه که الزم باشد بسط مييابد                          -٤
ممکن است نمايندگان شوراهاي چندين کارگاه کوچک ابتدا در يک شوراي بزرگتر جمع شوند و سپس                    

اين تابعي  . تنها يک نماينده، هم ارز نماينده مستقيم يک کارخانه بزرگ، به شوراي منطقه اي بفرستند           
از قرار و مدار و توافقات خود شوراها و جزئي از هر نوع سازمانيابي کارگران است و پيچيدگي اي در             

در اين شبکه، بهر حال، هرمي از شوراها و به موازات و متصل به آن، هرمي از                 . عمل بوجود نمياورد  
شبکه هاي مجامع عمومي، شبکه هاي تصميم گيرنده،            . کميته هاي اجرايي شوراها بوجود ميايد        

و مقامات ستادي هر مجمع         (هستند و شبکه هاي کميته اجرايي ها               " مجمعي"سياست گذار و       
در راس اين هرم شوراي سراسري و            . سازمان اداري جنبش شورايي سراسري را ميسازند           ) عمومي

 .کميته اجرايي شوراي سراسري قرار ميگيرد
براي . سيستم شورايي وجود اتحاديه ها و اتحاد آنها در اين شوراها را يکسره منتفي نميکند               -٥

کارگران (مثال ميتوان تصور کرد که در اصناف معيني که اتحاديه فرم مناسب تشکل آنهاست                            
در سطوح  . . .) ساختماني منفرد، کارگران خدمات خانگي، رانندگان بنگاههاي ترابري کوچک و                   

معيني نمايندگان خود را به شوراهاي نمايندگان بفرستند و بعبارت ديگر وابستگي خود را به                                
در اينحالت يک شرط حياتي، اتکاء اين سازمانها به مجامع             . سازمان شورايي سراسري اعالم کنند     

عمومي و راي عمومي اعضاء و قابل عزل و نصب بودن مقامات آنها توسط انتخاب کنندگان                               
سيستم شورايي همچنين اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان ديگر                . مستقيم خواهد بود  
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 و يا " روستايي"شوراهاي . را در جهات ديگر و در هياتهاي اجتماعي ديگر به خود متصل نگاهدارد
جنبش تعاوني هاي     . (شوراهاي سربازان، ميتوانند در سطوح معيني به اين جنبش متصل شوند                    
به اين ترتيب سيستم    ). کارگري و غيره نيز ميتواند جاي خود را در وابستگي به اين شبکه پيدا کند                 

شورايي امکانات بسيار وسيعتري را براي ايجاد يک اتحاد سياسي وسيع در درون طبقه کارگر بوجود                  
 .مياورد که تاريخا اتحاديه ها به انجام آن مايل نبوده اند و يا از آن ناتوان بوده اند

، در اين مقطع      )همچنان که طرح سراسري اتحاديه ها         (همانطور که گفتيم طرح سراسري شوراها            
آنچه مورد نظر ماست تاکيد بر اينست که جنبش شورايي بخوبي                      . بناگزير طرحي تجريدي است      

خصلت شورايي  . امکان ابراز وجود بعنوان يک آلترناتيو سراسري با ساختار اداري ادامه کار را دارد                  
شوراي پايه الگوي حرکت کل سازمان را تعيين            . اين جنبش اساسا از پايين به باال سرايت ميکند             

اگر تشکيل اتحاديه ها در عمل بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقي بي سازمان به                             . ميکند
اتحاديه از پيش تعريف شده صورت ميگيرد، سازمان سراسري شوراها حاصل اتحاد عملي شوراها                   

جنبش شورايي تنها بعنوان جنبش شوراها ميتواند بوجود        . است که حتي در انفراد خود شورا هستند       
 ).و يک نقطه قدرت آن در شرايط ما همين است. (آيد و لذا از پايين به باال ساخته ميشود

طرفداران ايده سنديکا در خارج از حزب به            جنبش مجمع عمومي ها، نقطه حرکت اصولي و واقعي            
. تناقضات معيني برخورده اند که ناگزيرشان نموده عمدتا به ايده سنديکاهاي مخفي متوسل شوند                  

در واقع در مقابل بحث شوراهاي متکي به مجمع عمومي ايده هيات موسس هاي مخفي سنديکا                       
صورت مساله به اين ترتيب عمال تغيير کرده است بحث قرار بود بر سر تشکل توده اي                       . وجود دارد 

 .کارگران باشد، مدافعان سنديکا فعال از خير اين گذشته اند
واقعيات دوره اخير مبارزه    . در مقابل، طرح جنبش شورايي راه حل واقعي به مساله نشان ميدهد           

 :کارگري بر اين عوامل تاکيد کرده است
کارگر ايراني در اين مقطع با سهولت بسيار بيشتري قادر به سازمانيابي در سطح محلي                          -١

حتي شوراهاي اسالمي رژيم ناگزير شده اند مبنا را بر             (جغرافيايي است تا سطح صنفي و رسته اي            
 )جغرافيا بگذارند

که بتواند به سرعت به     ) نظير مجمع عمومي  (ساختمان اداري پيچيده در قياس با ابزارهايي          -٢
هم امروز ايده   . ظرف عمل مستقيم کارگران تبديل شود، از شانس موفقيت بسيار کمتري برخوردارند            

مجمع عمومي براي کارگران بسياري جا افتاده است و مجمع عمومي پديده شناخته شده اي در ميان                  
 .کارگران است

تمام اخبار جنبش کارگري حاکي از روياروئي سازمانهاي زرد با تجمعات و مجامع عمومي                 -٣
 عمال در برابر سازمانهاي زرد، کارگران اجتماع اعتراضي خود را، غالبا حتي . کارگري است
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 تحت نام مجمع عمومي، قرار داده اند
 ايده      )   مدعي سوسياليسم              ( کليه احزاب سياسي اپوزيسيون                              -٤. 

 .مجمع عمومي را پذيرفته اند
سطح کنوني مبارزه کارگران ايران، سطح اقدام سراسري نيست و حتي در بهترين حالت اقدام                  -٥

رهبري سراسري نيست،    . منطقه اي است    -همزمان و مشابه محلي، از طريق اجتماعات فابريکي              
اما رهبري محلي است و عمدتا از        . عمومي است ) نظير قانون کار و بيمه بيکاري      (موضوع مبارزه   

 .طريق اجتماعات مستقيم کارگري اعمال ميشود
پيدايش رهبران سرشناس کشوري، در خارج جريان سازمانهاي زرد، در کوتاه مدت مقدور                     -٦
دسترسي به رسانه هاي جمعي،     . (امکان ابراز وجود در اين مقياس را ندارند        : اين رهبران اوال  . نيست

و ) امکان سخنرانيهاي خارج کارخانه اي و سراسري، طرف قرار گرفتن از جانب کل کارگران با دولت                  
مساله رهبري محلي يکي از داده هاي امروزي جنبش کارگري                 . به سرعت سرکوب ميشوند     : ثانيا

بنظر من اتحاديه کارگران ماشين ساز را       ( است که در هر طرح سازمانيابي کارگري بايد ملحوظ شود    
 .). . يا صرفا آذربايجاني در تبريز ايجاد کرد، يا در ناسيونال، مثال با يک هيات موسس براي نميتوان 

تمام اينها، و فاکتورهاي متعدد ديگر، حاکي از اينست که سازمانيابي سراسري کارگران بايد                     
. علني باشد  -اين سازمانيابي بايد بعالوه از هم اکنون توده اي               . امروز از سطح محلي شروع شود       

ما بايد طرفدار جنبش مجمع       . همه اين عوامل به يک چيز اشاره ميکند و آن مجمع عمومي است                   
. عمومي ها باشيم و اين جنبش را، که هم اکنون عمال در شکل ابتدايي وجود دارد، رشد بدهيم                               

 .سازماندهي جنبش مجامع عمومي گام اول در راه ايجاد يک حرکت شورايي سراسري است
 .جنبش مجاع عمومي يعني چه؟ شايد توضيحات زير مساله را ملموس تر کند

اين سطحي از سازمانيابي شورايي است که در آن هنوز اوال، کارگران از شوراي پايه فراتر                         -١
ثانيا، مجامع عمومي نه بعنوان شوراي کارخانه،            . تجمع نمايندگان هنوز مقدور نيست       . نرفته اند 

بلکه بعنوان مجمع عمومي و در نقش ارگان آلترناتيو سازمانهاي زرد کارخانه اي عمل ميکند، و                        
ثالثا، مستقل از درجه ارتباط عملي و فني مجامع عمومي باهم، ايده صالحيت مجامع عمومي                       
بعنوان ارگانهاي مستقل و معتبر کارگري تا درجه اي اشاعه يافته است و رابعا، تماسهاي مقدماتي                  
 .ميان نمايندگان مجامع عمومي با يکديگر براي جلب همبستگي و کسب اطالعات آغاز شده است

به رسميت شناخته شدن مجامع عمومي توسط دولت، بعنوان ارگان تصميم گيري، هنوز مد                 -٢
مساله اساسي اينست که اين مجامع خود را بعنوان سخنگوي کارگران به رسميت                            . نظر نيست  

 اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو قرارداد        . بشناسند و در مقابل شوراهاي اسالمي قد علم کنند         
رسميت يافتن مجامع بايد    . دسته جمعي، حل اختالف، ابراز نظر در باره طرحهاي دولت، فعال شوند              
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 .بعنوان يک شعار از طرف اين جنبش مطرح شود
مساله اصلي تشکيل آنها در شرايط رو در        . منظم بودن مجامع عمومي نيز هنوز مالک نيست        -٣

مستقل از وجود     (تالش براي منظم کردن تشکيل مجامع              . رويي کارگران با دولت و کارفرماست           
 .کاري است که بايد در دل جنبش مجمع عمومي به پيش برده شود) اعتراض و اعتصاب در واحد

تالش آگاهانه براي مرتبط کردن عملي مجامع با هم نيز يکي از مشخصات وجود جنبش                           -٤
جنبش مجمع عمومي راه انداختن يعني هم ايجاد اين مجامع در کارخانجات                  . مجمع عمومي است   

بعنوان يک رهبري آلترناتيو محلي، و هم ايجاد ارتباط ميان مجامع براي ايجاد يک حرکت وسيعتر، با                  
اينها کاري است که يک کارگر       . رهبري هاي منطقه اي و سراسري، قطعنامه ها و مصوبات و غيره اش              

 .در دستور ميگذارد" جنبش مجمع عمومي"فعال 
شايد طرفداران  . تعلق جنبش مجمع عمومي به جنبش شورايي شايد هنوز مساله بازي باشد                 -٥

اگر ). که فعال چنين برنامه اي ندارند       (اتحاديه نيز اين فاز را فازي در کار اتحاديه سازي تلقي کنند                  
اما مشخصات اين مجامع آنها را براي تبديل شدن به پايه هاي جنبش شورايي                  . چنين شود، چه بهتر    

 :کار بعدي ما، پس از اين مرحله تالش در طي کردن مراحل زير خواهد بود. بسيار مناسب تر ميکند
 تشکيل هيات اجرايي. منظم کردن مجامع -١
 اطالق نام شوراهاي کارگري به اينها -٢
 شخصيت حقوقي يافتن مجامع. دولت) تحميل شدن آنها به(برسميت شناخته شدن توسط  -٣
 تشکيل ارگانهاي هماهنگي ميان مجامع بعنوان پايه هاي شوراي نمايندگان -٤
 .تشکيل شوراي نمايندگان در سطح منطقه اي و هياتهاي اجرايي مربوطه -٥
در درون مجامع، قرار گرفتن           ) مخفي و اعالم نشده       (تشکيل فراکسيون هاي کمونيست            -٦

 .آژيتاتورهاي حزبي در راس مجامع و غيره
 . وجود نشريات، مصوبات و غيره به اسم مجامع، شوراها و يا شوراهاي نمايندگان                                                                        -٧
 . گسترش اختيارات شبکه شوراها در امور کارگري و قرارداد دسته جمعي                                                               -٨

،   " جنبش مجمع عمومي                   : "   بعنوان شعارهاي تبليغي و عبارات کليدي در اين دوره بايد اينها را بگوييم                                                                                                 
تشکيل هيات اجرايي                         " ،     " شوراي اسالمي نه، مجمع عمومي کارگران                                                  " ،     " منظم شدن مجمع عمومي                             " 

سياست ما دامن زدن                           " ،     " مجمع عمومي سازمانيافته شوراي واقعي کارخانه است                                                              " ،     " مجامع عمومي             
،   " مجمع عمومي اراده مستقيم کارگران را بيان ميکند                                                                       " ،     " به جنبش مجامع عمومي کارگري است                                                

تنها مجامع عمومي کارگري و                                             " ،       " مجامع عمومي کارگري بايد با هم تماس و ارتباط بگيرند                                                                                            " 
در يک کالم زبان تبليغي اي که                                                 .   و غيره        "   نمايندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند                                                                                    

مجامع عمومي را نه بعنوان پديده هاي ايزوله، بلکه بعنوان يک جنبش کارگري براي ايجاد ارگانهاي                                                                                                                                     
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 . تصميم گيري توده اي کارگري مجسم کند                                  
 تکرار برخي استدالالت: موخره

. همين پروسه عمال در جنبش شورايي در روسيه طي شد             . طرح جنبش شورايي طرح نوظهوري نيست       
کارگران خود روشي در سازمانيابي کارگري است که به موازات             ) و کميته کارخانه اي    (جنبش شوراي   

اين البته يک واقعيت است که       . جنبش اتحاديه کارگران ايجاد شده و وجود داشته است         ) و نه در تداوم   (
سوالي که بايد به آن       . ما بروز علني و گسترده اين جنبش را در دوره هاي انقالبي مشاهده کرده ايم                       

پاسخ داد اينست که آيا اين سرنوشت محتوم جنبش شورايي است؟ آيا اين خصلت دوراني و گسستگي                   
در پراتيک شوراها ناشي از خواص در خود و يا موانع و ضعفهاي در شکل سازماني اين جنبش است،                       

موجود نباشند يا حتي        -يا حتي در دوران حاضر         -که چه بسا در ايران امروز          (يا عوامل ديگري       
بنظر . مانع تبديل جنبش شورايي به يک آلترناتيو دائمي جنبش سنديکايي شده اند                  ) برعکس باشند 

ادامه کاري اتحاديه ها گواه     . من، بدون اينکه بخواهم اصرار داشته باشم، اين تعبير دوم موجه تر است             
کارآيي ذاتي باالتر آنها و يا تناسب بيشتر آنها با مبارزه کارگري نيست بلکه ناشي از عوامل معيني                      

 .است که امروز تا حدود زيادي موضوعيت خود را از دست داده اند
اين . جنبش اتحاديه اي ميتواند باقي ماندن در محدوده قانونيت بورژوايي را تضمين کند                        -١

دولت (خاصيت اتحاديه است که عمل مستقيم کارگران را کنترل کند و به مجاري بوروکراتيک بياندازد                 
لذا بخش معيني از بورژوازي خود خواهان    ). اتحاديه هاي انقالبي به اندازه شوراها مستعجل بوده است 

همان بخشي که در شرايط انقالبي رسما صالحيت و رسميت اتحاديه ها را             (ادامه کاري اتحاديه هاست     
 ).در برابر هر جنبش عمل مستقيم کارگري جار ميزند

ادامه کاري جنبش   . جنبش اتحاديه اي با يک جريان حزبي دولتي بورژوازي جوش خورده است                -٢
اتحاديه اي روي ديگر سکه ادامه کاري سوسيال دمکراسي در تمايز با کمونيسم و آنارکوسندياليسم                      

و (کمونيست ها ميتوانند     . اتحاديه آلترناتيو سوسيال دموکراسي در سازماندهي کارگران است         . است
اما تاريخ جنبش   . اين آلترناتيو را بپذيرند   ) در موارد زيادي که کار ديگري از دستشان بر نمي آيد، بايد  

نه فقط   -انقالبي طبقه کارگر گواه آنست که شوراها، به مثابه ارگانهاي اعمال اراده مستقيم کارگران                   
آلترناتيو مستقل کمونيست ها        -در امر اداره جامعه، بلکه در هر مبارزه اقتصادي و رفاهي نيز                        

 .هستند
ظرفيت اتحاديه ها در کار قانوني و يا در                   . رونق سرمايه داري     -تداوم قانونيت بورژوايي     -٣

ثبات سياسي  . چهارچوب قانونيت بورژوايي، نهايتا به پا برجايي خود اين قانونيت محدود ميشود                     
به نفع اشکال اعمال     (بورژوازي عاملي در تحکيم اتحاديه ها و بي ثباتي آن عاملي در تضعيف آن                       

نوسانات اقتصادي  . است) نظير کميته هاي کارخانه و شوراها      -اراده مستقل تر و مستقيم تر کارگران        
تا امروز يک اتحاديه کارگري که         . و بويژه فرکانس بحرانهاي عميق اقتصادي نيز همين نقش را دارد                
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توانسته باشد در متن بيکاري ميليوني مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشته، يا جنبش                                
همين . کارگري از زير دست اتحاديه خارج شده و يا اتحاديه خود به اضمحالل و رکود کشيده شده                               

واقعيت امروز دارد جنبش سنديکايي را در سرزمينهايي که مادر اين جنبش اند به قهقرا ميبرد، و هم                   
اکنون تالشهاي کارگران راديکال و پيشرو براي ايجاد آلترناتيوهاي عملي و اشکال نويني از مبارزه در                   

بي ثباتي سياسي آتي ايران و زير سوال بودن                . کنار و يا حتي در تقابل با اتحاديه آغاز شده است                   
عاملي مهم در عدم رشد اتحاديه      ) حتي در اوج استبداد آريامهري    (تاريخي قانونيت بورژوايي در ايران      

اين فاکتوري است که ما نيز بايد در افقي که جلوي کارگر ايراني امروز ميگذاريم                   . هاي کارگري است  
چرا . مبارزه جنبش اتحاديه اي عليه راديکاليسم کارگري در اشکال ديگر                -٤. مد نظر داشته باشيم     

جنبش شورايي استمراري مشابه اتحاديه ها نداشته است؟ يکي از دالئل ساده اين امر مخالفت                                
در آمريکا اين مساله پاي          . سيستماتيک جريان اتحاديه اي با سازمانيابي آلترناتيو کارگري است                  

را پيدا نميکنيد که در اين       TUCدر انگلستان هيچ رهبر      . کانگستر ها را به محيط کار گشوده است         
يا آن مقطع در فعاليتش اعتصابي را نخوابانده و کميته اعتصاب و کميته عملي را از رسميت                                     

، بطور منظم   )يعني به حمايت دادگستري کشور مربوطه     (جنبش اتحاديه بطور قانوني     . نيانداخته باشد 
بخش مهمي از اين بودجه صرف        . حق عضويت دريافت ميکند و به بودجه هاي کالني دسترسي دارد               

). که بجاي خويش نيکوست    (آموزش سنت اتحاديه اي به کارگران فعال و ترويج ايده اتحاديه ميشود                  
به ذهن متبادر     " اتحاديه"اينکه امروز هر جا نام مبارزه اقتصادي و رفاهي کارگران برده ميشود،                         

ميشود ناشي از تعلق ذاتي و منحصر بفرد اتحاديه به اين امر نيست، بلکه حاصل پراتيک اجتماعي                        
در تقابل با بقيه اشکالي که       -معيني است که يکي از آلتوناتيوهاي موجود در سازمانيابي کارگران را            

به کرسي نشانده و در ذهنيت              -بدفعات در جنبش کارگري پيشنهاد شده و حتي پا گرفته است                        
عوامل زيادي را ميتوان در توضيح رونق اتحاديه ها در قرن               .خودبخودي توده کارگران جاي داده است       

عواملي که امروز با کمرنگ شدن خود جنبش اتحاديه اي را به موقعيت نابساماني                      . بيستم برشمرد 
بحث ما اينست که مبارزه اقتصادي و رفاهي کارگري في النفسه با اتحاديه تداعي                     . سوق داده است   

يکي از اينها تالش    . نميشود، بلکه ميتوان در خود جنبش کارگري تالشهاي ديگري را نيز مشاهده کرد           
در جهت سازماندهي جنبش شورايي و کميته هاي کارخانه است که سنتا با جناح چپ جنبش کارگري                     

 .تداعي ميشود
 

 بعنوان يک سند داخلي حزب کمونيست ايران نوشته شد و اولين بار در بسوي                     ١٣٦٥در زمستان   
 .  بچاپ رسيد١٣٦٨، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ٣سوسياليسم 

*** 
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 قطعنامه در باره تشکلھاى توده اى طبقه کارگر
 شورا، مجمع عمومى، سنديکا

 
 :باتوجه به اينکه

تشکل هاي توده اي کارگري، در کنار تشکل هاي حزبي طبقه، يک رکن اساسي مبارزه طبقاتي          -١
کارگران است و پيشروي و پيروزي در اين مبارزه بدون پيدايش و تقويت اين تشکلها و اتحاد وسيع توده                   

 هاي طبقه کارگر از طريق آنها، مقدور نيست؛
طبقه کارگر ايران تاريخا از تشکل هاي توده اي و علني ادامه کار محروم بوده است و فقدان                         -٢

پرولتارياي ايران  . اين تشکل ها هم امروز يک ضعف اساسي مبارزه طبقه کارگر عليه بورژوازي است                   
اجتماعي آتي و ايفاي نقش تاريخي خود بايد بر اين نقطه                   -براي دخالت موثر در تحوالت سياسي           

 ضعف فائق آيد؛
يک شرط اساسي براي پيشروي، تعميق و پيروزي مبارزات جاري کارگري، که در سالهاي اخير                   -٣

 در ابعاد بي سابقه و به نحو بيوقفه اي ادامه داشته است، برپايي تشکلهاي توده اي کارگري است؛
تمايل به سازمانيابي و متشکل شدن، يک خواست و گرايش فراگير در ميان توده هاي کارگر                       -٤

است و مبارزه براي ايجاد اين تشکلها خود يک وجه دائمي جنبش کارگري در دوره اخير بوده است،                            
جمهوري اسالمي مداوما اين مبارزات را سرکوب کرده و سازمانهاي توده اي مستقل کارگران را که در                

 جريان انقالب و در سالهاي پس از آن شکل گرفتند، مورد هجوم قرار داده و متالشي کرده است؛
بر متن اين شرايط، جمهوري اسالمي تالش ميکند تا با تبليغ و ايجاد سازمانهاي زرد و                             -٥

ارتجاعي در کارخانه ها و واحدهاي توليدي، مطالبات کارگران را تحريف کرده و جنبش کارگري را                         
 محدود و مهار کند؛

فشار رژيم اسالمي به جنبش کارگري، موجب تقويت گرايشات محافظه کارانه و                                            -٦
عالوه بر اين طرح ها     . سنديکاليستي در برخي محافل کارگري و بويژه سازمانهاي چپ خلقي شده است            

، که نه فقط مقدورات و نيازهاي واقعي جنبش         "سنديکاي مخفي "و ايده هاي ذهني و غيره عملي نظير         
کارگري را نديده ميگيرد، بلکه اصوال از پاسخگوئي به نياز کارگران ايران به تشکل هاي توده اي و                           
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اين ايده ها، هرچند با استقبال          . علني شانه خالي مينمايد، از جانب برخي گروه ها طرح شده است                   
وسيعي در ميان کارگران روبرو نشده است، اما به هر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند، باعث آشفته                           

 فکري کارگران شده و به مانعي در راه سازمانيابي توده اي طبقه کارگر تبديل خواهد شد؛
با توجه به نکات فوق اين وظيفه مبرم در برابر کمونيستها قرار ميگيرد که نقطه نظرات و طرح                                     

 .مشخص خود را براي سازماندهي توده اي کارگران بروشني اعالم دارند
 رئوس سياست ما: الف

 :سياست کمونيستها در امر سازماندهي توده اي کارگران بايد بر عوامل زير مبتني باشد
در پايه اي ترين    . مبارزه اقتصادي کارگران در ايران، عموما خصلتي فراصنفي و سراسري دارد            -١

سطح، ادغام سرمايه ها در رشته هاي مختلف توليد، مالکيت دولتي بر بخش عمده سرمايه هاي                             
صنعتي، نقش اقتصادي دولت و سياستهاي دولتي در تنظيم رابطه عمومي بين کار و سرمايه، و                              
نزديکي ارگانيک و بهم پيوستگي بيش از پيش مطالبات و خواستهاي بخشهاي مختلف طبقه کارگر                     
موجب شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در هر کارخانه، خصلت و جايگاهي عمومي و فرا                        

 .صنفي داشته باشد
در اين شرايط سازمانهاي کارگري براي پيشبرد مبارزات اقتصادي ميبايد بر تشکل هاي                         -٢

 .منطقه اي، و نه صنفي و رسته اي کارگران، مبتني باشد -فابريکي 
سازمان توده اي کارگري بايد دخالت هرچه وسيعتر و فعالتر توده هاي کارگر در مبارزه را                            -٣

در غير اين صورت، شکل        . تامين کند و بر دموکراسي اعمال اراده مستقيم کارگران مبتني باشد                   
گرفتن بوروکراسي و مراجع تصميم گيري جدا از توده هاي کارگر در تشکل هاي کارگري اجتناب ناپذير               

 .بوده و خود به مانعي بر سر راه پيشرفت مبارزات کارگران تبديل خواهد شد
جنبش کارگري ايران، تحت شرايط اختناق و روياروئي ناگزير مبارزه و اعتصابات کارگري با                    -٤

دولت، به مبارزه سياسي سوق پيدا ميکند و براي هيچ دوره طوالني در سطح اقتصادي و در چهارچوب                    
لذا تشکل هاي توده اي طبقه بايد بتوانند قابليت بسيج توده اي               . قوانين و نظام موجود باقي نميماند      

کارگران در هر شرايطي را داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب قانون و قانونيت بورژوائي                            
 .محدود نکنند

تجربه جنبش کارگري در دوره اخير بر واقعيات فوق تاکيد کرده و شکل سازماني متناسب با                      -٥
در دوره  . اين شکل سازماني تشکلهاي شورائي طبقه کارگر است          . اين واقعيات را عرضه داشته است       

انقالب بخش وسيعي از فعالين و پيشروان جنبش کارگري به جنبش شورائي روي آوردند و در بسياري                     
. شد از واحد هاي توليدي شوراهاي کارخانه و در برخي مناطق، شوراهاي منطقه اي کارگران تشکيل                  

   خرداد و اختناق پس از آن، در ابعاد محدودتري در شکل جنبش مجمع٣٠اين جنبش، با سرکوب 
عمومي ادامه يافت و هم اينک نيز خواست ايجاد شوراها يک گرايش وسيع و عمومي در ميان توده        
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 .هاي کارگر است
 :با توجه به نکات فوق، ما اعالم ميداريم که

شعار اصلي و سياست عمومي حزب کمونيست ايران در زمينه سازماندهي توده اي و                                   -١
 سازماندهي توده اي کارگران، تبليغ و ايجاد شوراهاي کارگري و سازماندهي شورائي طبقه کارگر است

 
ما سازمان شورائي طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکل يابي توده اي طبقه و نقطه اتکاء                     -٢

ساير تشکل هاي توده اي کارگري ميدانيم و براي پيوند دادن ديگر تشکل هاي توده اي کارگري بر                              
 .محور سازمان شورائي طبقه کارگر مبارزه ميکنيم

سازمان شورائي، پيشروترين شکل سازمانيابي توده اي کارگران و ناظر بر سازمانيابي بخش                   -٣
از اينرو ما براي برپائي يک جنبش       . متمرکز و پيشرو طبقه کارگر در صنايع و واحدهاي بزرگ کار است           

با اين وجود در کارگاههاي کوچک و کال در آن            . فراگير و سراسري شورائي طبقه کارگر مبارزه ميکنيم        
رشته هائي که بخاطر موقعيت اقتصادي شان شمار و تمرکز کارگران در واحدهاي کار محدود است و                      
اتحاد حرفه اي، در مقايسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعيت قوي تري در برابر سرمايه داران                     
قرار ميدهد، کارگران را به ايجاد اتحاديه هاي حرفه اي فرا ميخوانيم و براي ايجاد اين اتحاديه ها                             

ما تالش خواهيم کرد تا سازمانهاي اتحاديه اي در اين رشته ها در ارتباط و                                   . مبارزه ميکنيم  
 .پيوستگي نزديک با جنبش سراسري شورائي طبقه کارگر قرار بگيرند

 
 خصوصيات شوراهاي کارگري: ب

خصوصيات اصلي شوراها و چشم انداز سازمانيابي شورائي کارگران، که بايد در تبليغات ما مورد                       
 :نظر قرار بگيرد، عبارتست از

شوراها از پائين شکل ميگيرند و خصلت اساسي آنها دمکراتيسم و اعمال اراده مستقيم توده                  -١
 .هاي کارگرست

در هر واحد توليدي، همه کارگران           . شورا مجمع عمومي منظم و سازمانيافته کارگرانست             -٢
مجمع . عضو شوراي آن واحد هستند و مجمع عمومي کارگران بدنه و ارگان تصميم گيرنده شورا است                  

انتخاب ) بعنوان کميته اجرائي و يا تحت هر نام ديگر          (عمومي براي اجراي تصميمات خود افرادي را          
 .اين افراد در هر جلسه مجمع عمومي، قابل عزل و نصب مجدد هستند. ميکند
در کارخانه هاي بزرگ که تشکيل مجمع عمومي همه کارگران عملي نيست، شوراي کارخانه                   -٣

سازمان  -٤.از نمايندگان چندين مجمع عمومي، مثال مجمع عمومي قسمت ها، تشکيل ميشود                    
در . سراسري شوراها يک سازمان هرمي است که شوراهاي فابريکي واحدهاي پايه آن هستند                     
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و بهمين   (سطح باالتر از فابريکها، شوراهاي نمايندگان شوراهاي کارخانه تشکيل ميشود                       
 )ترتيب در سطوح باالتر

اصنافي که  . سيستم شورائي وجود اتحاديه ها و اتحاد آنها در اين شوراها را منتفي نميکند                   -٥
اتحاديه شکل مناسب تشکل آنهاست ميتوانند در سطوح معيني نمايندگان خود را به شوراهاي                             

 .نمايندگي  بفرستند و باين ترتيب وابستگي خود را به سازمان سراسري شوراها اعالم کنند
سيستم شورائي اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان را در جهات ديگر و در هيات هاي                     -٦

شوراهاي روستائي و يا شوراهاي سربازان ميتوانند در سطوح . اجتماعي ديگر به خود متصل نگاه دارد 
جنبش تعاوني هاي کارگري و غيره نيز ميتواند جاي خود را در                  . معيني به اين جنبش متصل شوند       

 .وابستگي به شبکه شوراها بيابد
 
 جنبش مجمع عمومي: ج

 
به عنوان گام نخست در سازماندهي شورائي کارگران و به عنوان يک راه حل فوري و قابل تحقق                          
براي پر کردن خالء ناشي از فقدان تشکلهاي توده اي کارگري، حزب کمونيست خواهان شکل گيري و                        

هدف جنبش مجمع عمومي ايجاد يک شبکه وسيع از             . گسترش جنبش مجمع عمومي کارگري است       
مجامع عمومي کارگران در کارخانه ها و واحدهاي توليدي و اقتصادي مختلف، منظم کردن و مرتبط                 
کردن آنها با هم و از اينطريق ايجاد هرچه سريعتر يک ابزار تشکيالتي موثر و يک رهبري عملي                                    

جنبش مجمع عمومي، که بايد با فعاليت آگاهانه          . کمابيش سراسري در مبارزات جاري کارگري است        
کارگران کمونيست بر پا شود، از اين نقطه قدرت اساسي برخوردار است که در عين اينکه گام نخست                        
در سازماندهي شوراهاي کارگري است، هم اکنون بدليل وجود زمينه هاي مادي بسيار مناسب در                          

واقعيات موجود جنبش کارگري ايران صحت و       . جنبش کارگري قابليت تحقق سريع اهداف خود را دارد        
 .حقانيت اين سياست را تاکيد ميکند

واقعيات دوره اخير مبارزات کارگري به روشني نشان ميدهد که هم امروز ايده و خواست                              -١
مجمع عمومي در جنبش کارگري تثبيت شده و مجمع عمومي پديده شناخته شده اي در ميان توده                          

در دوره اخير کارگران براي پيشبرد مبارزات خود و در برابر سازمانهاي زرد عمال                     . هاي کارگر است   
 .اجتماعات اعتراضي خود را، غالبا حتي تحت نام مجمع عمومي، بر پا داشته اند

علني کارگران، در صورتي قابليت فراگيري توده اي و تحقق               -هر طرح سازماندهي توده اي         -٢
خواهد داشت که هم امروز و در هر قدم از سير پيشرفت جنبش، به ضروريات و نيازهاي مبارزه جاري                        

جنبش مجمع عمومي، در شکل موجود خود، اين ظرفيت را از خود نشان داده                    . طبقه پاسخگو باشد  
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 .است
سياسي ايران و مختصات جنبش کارگري ايجاب ميکند که هر نوع                         -شرايط اجتماعي      -٣

سازماندهي توده اي طبقه کارگر اوال از سطح محلي آغاز شود، ثانيا به رهبران محلي جنبش کارگري                    
 مجمع عمومي اين خصوصيات و ملزومات را . توده اي باشدمتکي باشد و ثالثا از هم اکنون تشکلي 

 .خوبي برآورده و متحقق ميکندبه 
حزب کمونيست و کارگران کمونيست و مبارزه بطور کلي بايد بر مبناي اين زمينه مساعد و با اتکاء                      
به تمايالت و گرايشات موجود در ميان کارگران براي اتکاء به مجامع عمومي در مبارزات جاري،                         
جنبش مجمع عمومي را به عنوان يک حرکت آگاهانه، هدفمند و وسيع در ميان کارگران سازمان و                            

 :کارگران کمونيست و فعالين جنبش مجمع عمومي وظيفه دارند. گسترش دهند
ايده کارآيي مجمع عمومي به عنوان يک ارگان مبارزاتي موثر و رکن شوراهاي کارگري، و نيز                   -١

افق وسيعتر جنبش مجمع عمومي را در ميان کارگران تبليغ و تثبيت نمايند و کارگران را به تبديل                          
 .شدن به فعالين جنبش مجمع عمومي فراخوان دهند

 .در هر واحد توليدي کارگران را به تشکيل مجامع عمومي فراخوانند -٢
) مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در هر واحد        (براي منظم کردن تشکيل مجامع عمومي        -٣

 .مستمرا فعاليت کنند
 .مجامع عمومي را به عنوان سخنگوي واقعي کارگران به رسميت بشناسانند -٤
 .براي مرتبط کردن مستمر و سازمان يافته مجامع عمومي با يکديگر مداوما تالش نمايند -٥
مجامع عمومي را هر چه بيشتر در قلمرو قراردادهاي دسته جمعي، حل اختالف، ابراز نظر و                      -٦

 .تصميم گيري درباره طرحها و اقدامات دولت فعال نمايند
 
 درباره اتحاديه: د

نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتهاي تاريخي و عملي اتحاديه ها در ايجاد اتحاد وسيع                               
طبقاتي و رهبري مبارزه کارگري، پيوند تاريخي جنبش اتحاديه اي با سياست سوسيال دموکراتيک،                     
گرايش اتحاديه ها به دور شدن از دموکراسي مستقيم و شکل گيري يک بوروکراسي مافوق کارگران در                    
آنها و باالخره با توجه به فقدان زمينه هاي مادي براي تشکيل آنها در شرايط کنوني در ايران، حزب                           
کمونيست سياست تشکيل اتحاديه ها را در مرکز ثقل مبارزه خود براي ايجاد تشکل هاي توده اي                           

 :در عين حال اعالم ميکنيم که. سياست عمومي حزب ايجاد شوراهاي کارگري است. قرار نميدهد
آزادي بي قيد و شرط تشکيل اتحاديه هاي کارگري، جزئي از حق مسلم کارگران براي ايجاد                        -١

 .هرنوع تشکل صنفي و سياسي است و ما قاطعانه از اين حق دفاع ميکنيم
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 .از تالشهاي کارگران براي ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به آن ياري ميرسانيم -٢
در اتحاديه هاي کارگري مستقل شرکت ميکنيم، براي تقويت رهبري کارگران کمونيست در                      -٣

 .آنها ميکوشيم و در درون هر اتحاديه خط کمونيستي را متحد ميکنيم
براي نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه ها به يک شکل ساختماني غير بوروکراتيک و بويژه براي                  -٤

 .متکي شدن آنها در سطح محلي به مجامع عمومي کارگران تالش ميکنيم
به درجه اي که سياست ما براي ايجاد شوراهاي کارگري و بسط جنبش مجمع عمومي بعنوان                    -٥

نخستين گام آن با تالشهاي محافل کارگري و جريانات مبارز طرفدار اتحاديه همسويي داشته باشد                       
، آماده  )نظير ايجاد مجامع عمومي که مورد تائيد برخي هواداران تشکيل اتحاديه ها قرار دارد                        (

 .اتحاد عمل با اين محافل و جريانات هستيم
 

 ١٣٦٦آبانماه  -مصوب پلنوم دهم کميته مرکزي حزب کمونيست ايران
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 تشکلھاى توده اى طبقه کارگر
 

 با منصور حکمت       يى  گفتگو   
 

در بخش اول قطعنامه اشاره ميشود که طبقه کارگر ايران از تشکلهاي توده اي و علني                           : کمونيست
حال سئوال اينست که با       ... مهمترين علل اين محروميت چيست ؟          . بطور تاريخي محروم بوده است      

وجود اين دالئل چرا تشکل شورايي ممکن است بتواند بطور وسيع بوجود بيايد و بطور ادامه کار به                          
موجوديت و فعاليتش ادامه دهد؟ آيا تفاوت تشکل شورايي با ديگر الگوهاي تشکل توده اي بحدي                       
است که اين واقعيات بازدارنده در مقابلش خنثي ميشوند؟ آيا تشکل شورايي في النفسه مقاومت                         

 بيشتري در مقابل سرکوبگري بورژوازي دارد؟
 

طبقه کارگر ايران از        " محروميت تاريخي  "اجازه بدهيد مقدمتا اين را بگويم که                 : منصور حکمت  
دوره هائي در تاريخ جنبش کارگري ايران وجود           . تشکلهاي توده اي را نبايد يک امر مطلق تصور کرد            

 مرداد و    ٢٨داشته است، نظير دوران قبل از استبداد رضاخاني، دوران پس از جنگ دوم تا کودتاي                        
، که شاهد شکل گيري و گسترش اشکال مختلفي از تشکلهاي توده اي کارگران        ٥٧باالخره دوره انقالب  

را مبنا قرار   ) يعني تجربه يک تا دو نسل اخير کارگران       ( ساله اخير    ٢٠-٣٠اما بهرحال اگر    . بوده است 
بدهيم، متوجه تفاوت هاي جدي اي در سطح سازمانيابي توده اي کارگران ايران با ساير کشورها، و نه                      

اين اوضاع  . فقط کشورهاي سرمايه داري پيشرفته تر، بلکه بسياري از کشورهاي تحت سلطه ميشويم               
اولين عواملي که به ذهن       . علل متعددي دارد که در سطوح مختلف ميتوان درباره آنها صحبت کرد                 

 و ورود بخش      ٤٠اوال تغيير سريع بافت طبقه کارگر پس از اصالحات ارضي دهه                   : ميرسد اينهاست 
عظيمي از جمعيت روستايي به عرصه کارمزدي در شهرها، هم به رقابت در درون طبقه کارگر شدت                         

 شمسي با باال رفتن درآمد نفت و افزايش سطح اشتغال                 ٥٠رقابتي که تنها در اواسط دهه          (بخشيد  
تجربه مبارزات   . و هم بر سطح خود آگاهي طبقاتي طبقه کارگر ايران تاثير گذاشت                       ) کاهش يافت  

سنديکايي پيشين به اصناف و حرفه هاي معيني محدود ميشد، نظير نساجي ها، صنعت چاپ و                            
، هم جايگاه خود را در توليد و هم به درجه زيادي در اشتغال کارگران                  ٥٠ و   ٤٠غيره، که در دهه هاي       

نسل جديد کارگران مزدي ايران همراه با صنايع جديد، تکنولوژي متفاوت و رشته هاي                . از دست دادند  
سنت هاي تشکيالتي موجود دهه هاي قبل، که تازه چندان قوي و ادامه کار                   . جديد توليدي رشد کرد    
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طبقه کارگر جواني پا به ميدان گذاشت که بخش اعظم آن  در سنت                 . نبود، در اين شرايط تضعيف شد      
مبازره متشکل کارگري بار نيامده بود و از تاريخچه مبارزات متشکل کارگري تاثيرات جدي اي                            

عامل ديگر، وجود کمابيش دائمي اختناق شديد سياسي و حاکميت رژيمهاي سرکوبگر                . نپذيرفته بود 
پليسي در ايران قرن بيستم است که تنها در طول دوره هاي معيني، در شرايط بحرانهاي سياسي، از                          

ماندن  تالشهاي جنبش کارگري در ايران براي متشکل شدن و متشکل                  . دامنه آن کاسته شده است        
شديدترين همواره با خشن ترين سرکوب پليسي مواجه بوده و رهبران و فعالين جنبش کارگري تحت                          

 .پيگردها قرار داشته اند
اينها عوامل عمومي اي است که شکل گيري و ادامه کاري تشکلهاي کارگري را در ايران دشوار                       

سئوال ميتواند اين باشد که چرا        . اما ذکر اينها هنوز هم بدرستي پاسخ مسئله را نميدهد            . کرده است 
جنبش کارگري نتوانسته است بر اين محدوديتها فائق بيايد؟ اينجا ديگر بايد قدري مشخص تر از                          

آنجا که از شورا و       . و اين به قسمت دوم سئوال شما مربوط ميشود             . حرف بزنيم " تشکلهاي توده اي   "
واقعيت اينست که شورا، سنديکا، کميته       . از تشکل توده اي ياد ميکنيد      " الگو هايي "سنديکا بعنوان   

تشکل توده اي نيستند، الگو هائي که گويا به يک نياز واحد                 " الگو هاي "هاي کارخانه و غيره صرفا        
سنديکا و شورا آلترناتيو هاي     . جواب ميدهند و کارگران مخيرند اين الگو يا آن الگو را انتخاب کنند              

بعبارت ديگر اينها را    . جنبش هاي اجتماعي متفاوت و گرايشات متفاوت در درون جنبش طبقاتي اند            
نبايد بصورت طرحها و الگو هاي سازماني تجريدي و خارج از زمان و مکان و بدون پيشينه و محتواي                   

جنبش سنديکايي و جنبش شورايي و نيز جنبش کميته هاي            . اجتماعي و تاريخي معين در نظر گرفت       
جنبشهائي که محتواي سياسي و       . کارخانه و غيره، جنبشهاي متمايزي در درون طبقه کارگر هستند             

افق عملي متفاوتي را نمايندگي ميکنند و حتي نفوذ آنها در اليه هاي مختلف طبقه کارگر يکسان                         
و علل عدم موفقيت جنبش سنديکائي             . بنابراين سئوال بايد بطور مشخص تر طرح شود                . نيست

تريديونيوني در ايران چه بوده است؟ و يا، جنبش شورائي مشخصا چرا نتوانسته به نيازهاي                                        
سازماندهي توده اي کارگران پاسخگو باشد؟ اينجا ديگر بايد از بحث موانع و دشواري هاي عام فراتر                    

 .رفت و به ديناميسم حرکت خود اين جنبشهاي معين و مشکالت آنها در ايران پرداخت
اگر مسئله را اينطور در نظر بگيريم، فورا متوجه ميشويم که جنبش هاي واقعي براي سازماندهي                  
توده اي کارگران، اجزاء حرکتهاي اجتماعي وسيعتري هستند که نه فقط در قبال سازمانيابي کارگري،                 

جنبش . بلکه در رابطه با کل اوضاع اقتصادي و سياسي در جامعه آلترناتيو خود را ارائه ميدهند                            
. سنديکائي يا جنبش شورائي، اجزاء حرکات وسيعتري براي تغيير کل جامعه هستند در جهت خاصي                 

اين تصور خام انديشانه سنتي در چپ را بايد کنار گذاشت که گويا احزاب سياسي مبارزه آگاهانه و                           
کارگران براي  " خودبخودي"هدفمند  سياسي را نمايندگي ميکنند و تشکلهاي کارگري فعل و انفعال                   
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 .بهبود اوضاعشان را منعکس ميکنند
واقعيت اينست که تريديونيونيسم و جنبش اتحاديه اي هر قدر هم که در گامهاي اول خود در قرن                                

، دهها سال است که جزء تفکيک ناپذير يک خط                 )که نبوده (بوده باشد    " خودبخودي"گذشته حرکتي    
تريديونيونيسم آلترناتيو مشخص   . مشي عمومي اجتماعي است، يعني رفرميسم و سوسيال دمکراسي        

رفرميسم و سوسيال دمکراسي بعنوان يک جريان متعين و تعريف شده سياسي و طبقاتي براي                                    
. اين آلترناتيو بسيار از محدوده کارگري و تشکيل اتحاديه فراتر ميرود                  . سازماندهي کارگران است   

همراه اين، افق معيني در باره شکل کل دولت، اشکال و شيوه هاي تصميم گيري اقتصادي و حتي                              
اگر شما ساير بخشهاي اين آلترناتيو        . تئوري ها و برنامه عمل هاي اقتصادي معين نيز طرح ميشود              

رفرميستي و سوسيال دموکراتيک را قلم بگيريد، آنوقت سنديکاليسم بخودي خود ظرفيت               -اجتماعي  
جنبش اتحاديه اي، بازوي کارگري يک حرکت              . تبديل شدن به يک حرکت وسيع اجتماعي را ندارد                 

سياسي و اجتماعي است که اجزاء ديگري را نظير رهبران و احزاب سياسي، آلترناتيو هاي اقتصادي                       
علل محروميت  . براي کل جامعه، سيستم اداري خاص خود و غيره را نيز طلب ميکند و الزم دارد                         

کارگر ايراني از اتحاديه فقط اين نيست که بورژوازي مانع تشکيل اتحاديه شده است، بلکه اساسا در                      
 مرداد رفرميسم در ايران به پايان يک دوره تعيين کننده در حيات سياسي               ٢٨اين است که الاقل بعد از       

 .خود ميرسد و پس از آن جايي جدي در صحنه سياسي ايران اشغال نميکند
اينهم فقط يک الگو نيست، بلکه            . در مورد جنبش شورائي هم عين اين مسئله صادق است                    

آلترناتيو يک جريان اجتماعي خاص و يک گرايش خاص در درون طبقه کارگر براي سازماندهي کارگري                  
شوراها اگر چه تاريخا بدرجه زيادي مورد توجه آنارشيسم قرار داشته اند، اما مدتهاست که بطور       .  است

تجاربي نظير کمون پاريس و انقالب اکتبر، ايده      . روزافزوني با کمونيسم تداعي شده و پيوند خورده است 
. شوراها و سازمانيابي شورائي کارگران را به تئوري کمونيسم و سياست کمونيستي جوش داده است                     

جنبش شورائي نيز به اين ترتيب جزئي از يک حرکت اجتماعي متمايز، با افق و دورنماي سياسي،                              
اوضاع جنبش شورائي هم دقيقا به اوضاع کمونيسم در ايران                    . اقتصادي و اداري خاص خود است          

 ايده شوراها بر ايده سنديکاها در درون طبقه کارگر ايران غلبه                 ٥٧اينکه در انقالب     . مربوط ميشود 
يافت، انعکاس بي پايگي و ضعف رفرميسم و سوسيال دمکراسي و غلبه عمومي ايده هاي عام                                

و اينهم که اين جنبش         ). تحت شرايط انقالبي    (کمونيستي و سياست راديکال در بين کارگران بود                 
شورائي نتوانست آن قدرت و گسترش الزم را بدست بياورد ناشي از محدوديتهاي فکري و عملي خاص                   

 .کمونيسم ايران در آن دوره معين بود
تشکل توده اي     " الگو هاي "خالصه کالم، بحث شورا و سنديکا، بحثي بر سر انتخاب يکي از                        

گرايش . اين انعکاس جدال آلترناتيو هاي دو گرايش اساسي در درون طبقه کارگر است               . کارگري نيست 
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در مقايسه با اتحاديه     (اگر شوراها   . کمونيستي و راديکال و گرايش رفرميستي و سوسيال دمکراتيک           
، به اعتقاد ما، از پايه مادي بسيار مناسب تري براي شکل گيري و رشد در ايران برخوردارند،                             )ها

غلبه از  بلکه خود اين کارآئي بيشتر نيز ناشي  . صرفا به دليل مناسب بودن الگوي سازماني آنها نيست 
گرايشهاي راديکال در دورن کارگران پيشرو و رهبران عملي، و قوي تر بودن زمينه هاي مادي نفوذ                           
سياست کمونيستي در درون جنبش طبقه کارگر در مقايسه با سياستهاي سوسيال دمکراتيک و                                

، نحوه عملکرد کارگران پيشرو، اوضاع      ٥٧تجربه انقالب   . اين صرفا ادعاي ما نيست   . رفرميستي است 
و احوال حرکتهاي سنديکائي در مقايسه با حرکتهاي شورائي و نيز امروز نقش روز افزون مجامع                             

 .عمومي کارگري در مبارزات جاري کارگران گواه اين امر است
تذکر بدهم که اين گفته به اين معني نيست که کمونيست ها جائي براي اتحاديه ها در سياست                            

بحث من اينست که      . خود قائل نيستند، فعال جنبش اتحاديه اي نبايد باشند و يا تاريخا نبوده اند                      
کمونيست ها همواره اتحاديه ها را بعنوان يک واقعيت عيني در جنبش کارگري، بعنوان محصول                             
عملکرد گرايشات اجتماعي غير کمونيستي در ميان کارگران ديده اند و وجود آنها را برسميت شناخته                 

کمونيست ها به   " شيوه برخورد "به همين دليل است که ما همواره در ادبيات کمونيستي با مسئله               . اند
جنبش تريديونيوني مواجه ميشويم و کمتر با راه انداختن جنبش هاي تريديونيوني توسط کمونيست                    

تجربه سنديکا هاي سرخ کمينترن هم دقيقا تالشي در جهت ايجاد يک آلترناتيو راديکال در برابر                    . (ها
 ).تريديونيونيسم واقعا موجود که تحت تاثير سوسيال دمکراسي قرار داشت بود

اين . بحث اينست که تريديونيونيسم آلترناتيو ويژه کمونيسم براي سازماندهي کارگري نيست                        
با اينحال کمونيستها در موارد زيادي تحت شرايط                . آلترناتيو ويژه کمونيسم جنبش شورائي است           

اجتماعي معيني، با وظيفه شرکت فعال در اتحاديه هاي کارگري يا حتي تالش در جهت ايجاد اتحاديه                  
کمونيستها همواره عناصر فعال جنبش هاي اتحاديه اي بوده اند، اما تاريخ جنبش                      . روبرو ميشوند 

کارگري نشان داده است که هر جا سياست کمونيستي به سياست غالب در جنبش کارگري تبديل شده،                    
پس دفاع ما از شورا صرفا ناشي از اين نيست که اين                  . شوراها سر بر آورده اند و گسترش يافته اند            

اگر . الگو شانس بيشتري براي پياده شدن دارد، يا در برابر سرکوبگري بورژوازي بهتر مقاومت ميکند                 
 کمونيست، آلترناتيو جنبش     ما داريم، بعنوان   . اينطور بشود هم اينطور نبود ما بايد کاري ميکرديم که            

ميگويم يکبار ديگر، چون تاريخ جنبش      . خود را براي سازمانيابي طبقه خود يکبار ديگر طرح ميکنيم         
کارگري همواره صحنه تقابل آلترناتيو کمونيستي و رفرميستي در عرصه سازماندهي و عمل کارگري                  

اينکه اتحاديه ها در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته به شکل ادامه کارتري براي متحد                     . بوده است 
تبديل شده اند، به اين دليل نبوده که               ) البته با افق و محدوديت هاي اتحاديه اي              (کردن کارگران     

 ها غور کرده اند و سنديکا را مناسب تر تشخيص داده اند، بلکه به اين "الگو"کارگران در خواص اين 
دليل بوده است که سياست راديکال بطور کلي، با توجه به ثبات سرمايه داري پس از جنگ دوم، با                              
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توجه به پشتيباني جناح چپ بورژوازي در اين کشورها از رفرميسم و با توجه به بقدرت رسيدن متناوب                  
 احزاب سوسيال دمکرات در کشورهاي اروپائي، در برابر سياست رفرميستي عقب 

پس . اين کشمکش ميان اين دو خط مشي را در شرايط انقالبي و بحراني بهتر ميبينيم                 . نشسته است 
همين امروز هم شاهديم    . از انقالب اکتبر، جدال اتحاديه ها با شوراها و کميته هاي کارخانه باال گرفت              

که چگونه با ناتوان شدن جنبش سنديکايي در اروپاي غربي، تالش براي ايجاد آلترناتيو هاي کارگري                     
 .براي سازماندهي توده اي در خارج ساختار اتحاديه ها شدت گرفته است

) اگر موجود باشد  (ما آلترناتيو ويژه خود را بار ديگر طرح ميکنيم، بي آنکه به جنبش سنديکائي                
 اگرقطعا   . انکار کنيم  ) باتوجه به اوضاع موجود کارگران ايران             (پشت کنيم و يا مطلوبيت آنرا                

سنديکاها، حتي به فرض که رفرميست هم ميبودند، در ايران امروز وجود داشتند، اين يک نقطه قدرت                  
قطعا کمونيست ها در اين سنديکاها دخالت وسيعي             . جدي براي طبقه کارگر ايران محسوب ميشد          

جنبش . است" اگر"اما تمام مساله بر سر همين             . ميکردند، قطعا اوضاع کارگران از اين بهتر بود              
. سنديکائي در ايران حتي بيشتر از جنبش شورائي از تبديل شدن به يک موجوديت مادي دور است                           

درچنين شرايطي دليلي ندارد که کارگر راديکال سوسياليست مستقيما آلترناتيو خودش را طرح نکند،                
آلترناتيوي که بدليل شرايط خاص ايران، که در قطعنامه ذکر شده حتي اقبال عمومي کارگران به آن                          

ما ميگوئيم شوراها روشهاي    . بيشتر است و هم اکنون ماتريال زيادي براي شکل گيري آن بوجود آمده               
طبقاتي تري براي سازمانيابي کارگران ارائه ميدهند، اراده مستقيم کارگران را بهتر بيان ميکنند،                        
اتحاد عميقتري بوجود مي آورند، شکافهاي صنفي و رسته اي در ميان کارگران را تشديد نميکنند،                       
اجازه کمتري به نفوذ سياست بورژوائي ميدهند، ظرف بهتري براي بيان راديکاليسم کارگري هستند،                    
تاريخا مورد تبليغ کمونيستها بوده اند، در ايران از زمينه هاي مادي مناسبي براي رشد برخوردارند و                   

از اينرو خود را فعال جنبش شورائي در ايران بحساب مي آوريم و کارگران را به مبارزه در                                  . غيره
 .راستاي تشکيل شوراها فرا ميخوانيم

 
تجربه نشان داده است که حتي وقتي تشکل کارگري خودش را به بورژوازي تحميل ميکند و                : کمونيست

دولتها ناگزير از برسميت شناختن موجوديت آنها ميشوند تالش سيستماتيکي صورت ميگيرد که اين               
آيا ممکن نيست که     . تشکلها از درون مهار شوند و ديگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند                

تشکل شورائي کارگران هم به همين سرنوشت دچار شود همانطور که بعضي از اتحاديه ها در آمريکا و                   
 اروپا شده اند؟

 
اما کم است نمونه شوراهائي که از        . تجربه اين را در مورد اتحاديه ها نشان داده است          : منصور حکمت 
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شوراها، اگر به همان صورت که مورد نظر            . مهار شده باشند و به عمر خود ادامه داده باشند              " درون"
ماست ظرف عمل مستقيم و دمکراسي مستقيم کارگري بوده باشند، عمدتا با تفوق بورژوازي سرکوب                

البته ممکن است بتوان شرايطي را فرض کرد که در آن شوراها هم بتدريج از                              . و تعطيل ميشوند    
اما از آنجا که براي بورژوازي هم شورا تنها يک شکل سازماني                . محتواي واقعي خودشان تهي بشوند     

و کارگران نيست بلکه يک جنبش راديکال واقعي است که بايد سرکوب بشود، معموال ضعف شوراها                      
تفوق ارتجاع به درهم شکسته شدن و تعطيل آنها و پا گرفتن اشکال محافظه کارانه تر و قابل کنترل تر                      

 .سازمانيابي کارگران منجر شده است
 

در واقع ادامه منطقي اين بحث اينست که آيا شوراها در دوره هاي غير انقالبي هم                                    : کمونيست
ميتوانند موجوديت و مبارزه جوئي خود را بعنوان تشکل هاي توده اي کارگري حفظ کنند؟ در شرايط                   
غير انقالبي و اختناق سياسي عمال نمايندگان آگاه و رهبران راديکال طبقه کارگر امکان عرض اندام                      

پيدا نميکنند و اين ميدان را          -بهتر است بگوئيم بطور ادامه کار           -در مجامع عمومي کارگري را         
براي رهبران سازشکار و محافظه کار باز ميگذارد که توده کارگران را حتي اگر در شورا جمع شده                               

آيا واقعا امکانپذير است که تحت يک استبداد سياه                  . باشند، به دنبال خواست بورژوازي بکشانند          
نميخواهند در چهارچوب   "تشکالت توده اي اي وجود داشته باشند که طبق تعريف خودشان از خودشان               

 ؟"نظام قوانين موجود باقي بمانند
 

اينکه يک تشکل توده اي بتواند در شرايط غير انقالبي رزمنده بماند به عوامل زيادي                : منصور حکمت 
چهارچوب قانوني مبارزه تا چه       . بايد ديد تناسب قوا در جامعه مورد نظر چگونه است             . بستگي دارد 
سنت هاي مبارزه کارگري چقدر ريشه دار است، رهبران آن دوره کارگران از چه سياست                   . حد تنگ شده  

هائي تبعيت ميکنند و کال رزمندگي و مبارزه جوئي در چنان شرايطي چه معنا و چه دامنه مشخصي                   
اما بهرحال، همانطور که تجربه جنبش اتحاديه اي، البته عموما نفيا، نشان داده               . ميتواند داشته باشد  

است، ادامه کاري و رزمندگي يک تشکل کارگري کامال بستگي به اين دارد که چقدر بتواند توده                               
کارگران را در ميدان نگاهدارد، چقدر بتواند ظرف مبارزه وسيع و توده اي باشد و چقدر کارگران را در                       

به اين ترتيب شورا هنوز بيشترين امکان        . تصميم گيري و تعيين سياست ها و پيشبرد آنها دخيل کند            
را دارد، چون فلسفه وجودي اش، برخالف تجربه بسياري از سنديکاها، سازماندهي عمل توده اي و                          

 .ابراز وجود توده اي کارگران است
حزب کمونيست ايران در زمان و       . بهر صورت طرح سئوال به اين شکل خيلي مجرد و فرضي است              

مکان معين، در کشور معين و در مقطع معيني از مبارزه طبقاتي در ايران، کارگران را به جنبش                             
همين امروز اين استبداد سياه و اين شرايط غير انقالبي          . مجمع عمومي و جنبش شورائي فرا ميخواند      
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وجود دارد، و همين امروز مبارزات جاري کارگري نه توسط اتحاديه هائي که قانونيت بورژوايي را                          
پذيرفته اند، بلکه به يمن کارگراني پيش ميرود که آماده اند پايشان را از محدوده امکانات قانوني                          

بيرون بگذارند، برخالف دستور دولت و جلوي چشم عمال                 ) که در ايران بسيار ناچيز است          (مبارزه   
سرکوب او، بطور غير قانوني مجمع عمومي تشکيل بدهند، بطور غير قانوني اعتصاب کنند،                               

، اتحاديه  "قانوني"اگر کسي پيدا بشود که به روشي غير از اين، يعني به طريق                . تظاهرات کنند و غيره   
اي تشکيل بدهد که از نظر دولت حق داشته باشد قانونا اعتصاب کند، قانون کار را نپذيرد و کارگران                       

 را عليه آن بسيج کند، در انجمن هاي اسالمي را ببندد و شوراهاي اسالمي را جارو 
! کند و به رهبران کارگري ميدان فعاليت بدهد، ما اولين کساني خواهيم بود که دست او را بفشاريم                          

استبداد آنقدر  . مسئله اينست که خود چنين اتحاديه قانوني اي را هم بايد به زور به دولت تحميل کرد                    
در اين شرايط تنها آن جنبشي با              . سياه و سنگين است که هر اعتراض کارگري غيرقانوني است                    

واقعيات سازگار است که قادر باشد مبارزه بهرحال موجود و غيرقانوني کارگران را رهبري کند،                              
جنبشي که بتواند حقوق پايه اي کارگران را به بورژوازي و قانون                       . سازماندهي کند و متحد نمايد        

اين جنبش، جنبش شورائي است، جنبش مجامع عمومي است، و نه جنبشي که             . بورژوازي تحميل کند  
جنبش . نقطه عزيمت خود را رسميت قانوني از پيشي خود توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد                     

تريديونيوني به درجه اي ثبات در قانونيت بورژوايي و درجه اي از اجازه عمل قانوني احتياج دارد که در             
 .ايران بندرت فراهم بوده است و امروز کمتر از هميشه وجود دارد

ما براي مبارزه قانوني کارگران اهميت حياتي قائليم، اما اين نميتواند به معناي ارجحيت سياسي               
تذکر ميدهم که در واقع امروز کسي، مگر در طيف توده اي و                 . تريديونيوني به سياست شورائي باشد     

هر سنديکاليستي که بخواهد قدري واقع بين و الجرم قدري راديکال                . اکثريتي، چنين توهماتي ندارد    
کارگران است  " غير قانوني "باشد، اين را ميفهمد که حتي ايجاد سنديکاها مستلزم يک مبارزه وسيع                  

سخن ميگويند،  " سنديکاي مخفي "از همين روست که عده اي از              . که سازمان خودش را ميخواهد       
که اين ديگر به تمامي نقض       . يعني سنديکاليسم غير قانوني، سنديکاليسم غير علني و غير توده اي             

غرض است، چون قرار بود بحث شورا و سنديکا پاسخ مسئله سازمانيابي علني و توده اي کارگران را                      
بحث ما اينست که حتي در شرايط استبداد بورژوايي و اسالمي کنوني امکان ايجاد تشکلهاي                  . بدهد

علني و توده اي کارگري که وجود خود را به دولت تحميل کنند وجود دارد، تشکلهايي که قطعا رابطه                       
نه سنديکاي  . نزديکي با سازمانهاي مخفي حزبي و آرايش هاي مخفي کارگران پيشرو خواهند داشت                

اولي توهم آميز و توهم برانگيز است و تخيالت                  . قانوني پاسخ مسئله است، نه سنديکاي مخفي             
رفرميسم سترون در ايران را بيان ميکند و دومي گواه ديگري بر عجز سوسياليسم خلقي ايران از درک                       
نيازهاي مبارزه کارگري در بعد علني و توده اي است و آلترناتيوي ذهني، روشنفکرانه و نامربوط به                        

 .مساله مورد بحث است
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. راه واقعي، راه کمونيستي، جنبش مجمع عمومي و در تکامل آن جنبش شوراهاي کارگري است                   
اينکه اگر اين جنبش رشد کند و در دوره انقالبي بعدي اوج بگيرد، بعدا در صورت شکست انقالب به                        
چه سرنوشتي دچار خواهد شد، بحثي نيست که کمکي به روشن شدن مسئله مورد اختالف در مقطع                        

 .حاضر بکند
 

در مقدمات قطعنامه گرايشات سنديکاليستي همرديف با گرايشات محافظه کارانه و             : کمونيست
آيا سنديکاليسم مستقل از نقشي که در دوره هاي مختلف            . بصورت منفي مورد اشاره قرار گرفته اند       

 تاريخي و اوضاع و احوال متفاوت جنبش ميتواند بعهده بگيرد يک گرايش منفي در درون جنبش 
 کارگري است؟

 
شايد . مقدمات بخش کليات قطعنامه اصوال اشاره مستقيمي به سنديکا ندارد                      : منصور حکمت  

اينجا هم از سنديکاليسم بطور کلي      . است") در باره سنديکا  : "بخش د (منظور شما مقدمه قسمت آخر      
بحث بر سر مشاهده يک سير تجربي و واقعي است که در آن نقاط                  . بعنوان گرايش منفي صحبت نشده     
تجربه سنديکاهاي تاکنوني، تاريخ جنبش سنديکائي تاريخ نيات          . ضعف سنديکاها آشکار شده است     

ناتواني از ايجاد يک وحدت وسيع طبقاتي، نزديک         . سنديکاليست ها نيست، تاريخ خود سنديکاهاست      
شدن عملي تا حد رابطه تنگاتنگ با سياست و جريانات حزبي رفرميستي و سوسيال دمکراتيک، دور                     

تا حد تعيين روساي مادام العمر       (شدن از دمکراسي مستقيم و پيدايش يک سيستم اداري بوروکراتيک             
و غيره که در قطعنامه     ) در برخي اتحاديه ها و بي اختياري تجمعات اعضاء و توده هاي عضو اتحاديه             

به اختصار به آنها اشاره شده، جزء خصوصيات مشخصه تريديونيونيسم است، آنطور که عمال اين                            
اما هيچيک از اينها براي اين ادعا که سنديکاليسم بطور کلي يک                 . جريان تا امروز حرکت کرده است       

نقش سنديکاها را بايد در چهارچوب اجتماعي و تاريخي معين             . است کفايت نميکند  " گرايش منفي "
امروز . در بخش اعظم اوقات سنديکاها تنها ابزارهاي مبارزاتي توده کارگران بوده اند                   . بررسي کرد 

در آفريقاي  . معدنچي بريتانيائي عمال ابزاري جز اتحاديه معدنچيان براي دفاع از حقوق خود ندارد                     
عيب و  . جنوبي اتحاديه هاي کارگري نقش بسيار پيشروتري از سنديکاهاي اروپاي غربي بازي ميکنند            

 .ايراد اين سازمانها هرچه باشد، اينها در يک مقاطع معين ابزارهاي مبارزاتي کارگرانند
اما مسئله اينست سازمانيابي تريديونيوني در مقام مقايسه با چه آلترناتيوي و در متن چه                               

پس از انقالب اکتبر، اتحاديه هاي کارگري در روسيه، براي مدتي به                  . اوضاعي دارد ارزيابي ميشود    
براي کارگران ايران، امروز وجود يک اتحاديه           . پناهگاه جناحهاي سازشکار و رفرميست تبديل شدند          

اما اگر  . ادامه کار که حتي از حقوق يک بخش از کارگران دفاع کند، يک دست آورد مثبت و ارزنده است       
ما در شرايطي حرف ميزنيم که اين اتحاديه ها وجود ندارند، شرايطي که جنبش مجامع عمومي و                           
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سنديکا باالخره  "شورائي خود آلترناتيو واقعي تري را عرضه ميکنند، ديگر نميتوان بر اين اعتقاد که                  
 .مرکز ثقل سياست يک حزب کارگري را به تشکيل سنديکا معطوف کرد" از هيچ چيز بهتر است

تالش براي ايجاد سنديکا در شرايطي که کارگران از هر نوع تشکل توده اي محرومند                            : کمونيست
الزاما به اين معني نيست که طرفداران سنديکا خواستار باقي ماندن در چهارچوب جامعه سرمايه                         

استدالل آنها ميتواند اين باشد که اگر مسئله اساسي متشکل کردن کارگران در سازمانهاي                 . داري اند 
توده اي است بايد به اين شکل شناخته شده از تشکل روي آورد، چرا که آسانتر ميتوان وجود آنرا به                              

 واضح است که . اين کار ممکن است و موارد زيادي از عملي بودنش در دست است. دولت قبوالند
وقتي جامعه و طبقه کارگر به انقالب روي آورد سنديکا هم به تبع شرايط نقش غير متعارف يعني                             

 در مقابل اين استدالل چه ميگوئيد؟. متناسب با شرايط را بعهده خواهد گرفت
 

تشکل "آيا سنديکا باالخره يک      . اجازه بدهيد باالخره تکليف يک نکته را روشن بکنيم          : منصور حکمت 
 هست يا خير، بر حسب ميل تشکيل دهندگان آن تغيير ميکند؟" شناخته شده

سنديکا يک شکل شناخته شده از سازمانيابي کارگري است و دقيقا                . بنظر من اولي درست است      
قول امروزي هيات موسس سنديکاي فرضي ما مبني بر اينکه سنديکا در دوره انقالبي متناسب با                        
شرايط نحوه کارش را تغيير خواهد داد، مثال راديکالتر خواهد شد يا در ظرفيت هاي ديگري و به                              

همانطور که ما نميتوانيم امروز به دليل          . اشکال ديگري عمل خواهد کرد، ارزش عملي زيادي ندارد            
اختناق حزب رفرميست بسازيم و قول بدهيم که در آستانه انقالب سرموقع آنرا به يک حزب کمونيست                      

يعني سنديکاي  (تبديل خواهيم کرد، طرفداران سنديکا هم نميتوانند امروز سنديکاي مجاز بسازند                  
و قول بدهند در فرداي بحران سياسي آنرا به ارگان قدرت و عمل مستقيم توده                 ) قابل قبوالندن به دولت   
اين موسسين سنديکا   . سير مبارزه طبقاتي اينچنين سناريو هائي را نميپذيرد        . اي تبديل خواهند کرد   

نيستند که مقدرات آتي سنديکا را تعيين ميکنند، بلکه خصوصيات خود حرکت سنديکايي و ظرفيت                
است که دامنه عمل سياسي و مبارزات آتي آن، رهبران آن   " يک شکل شناخته شده"هاي سنديکا بعنوان  

 .و کارگران سازمان يافته در آن را مشروط ميکند
جنبش سنديکائي، تا آن حد که بهرحال در شکل گيري آگاهي سياسي کارگران نقش بازي ميکند،                   

اين تعريف سنديکا از خود و جايگاه اجتماعي              . آنان را با افق و روحيه سنديکائي بار خواهد آورد                
. موجود آن است که انسانهاي متناسب با خود را به ميدان ميکشد و به فعالين خود تبديل ميکند                           

بهرحال . نميدانم آيا واقعا جرياني استدالل فرضي شما را در دفاع از سنديکا طرح کرده است يا خير                         
پاسخ من اينست که چنين استداللي متکي به تعبيري ذهني و ولونتاريستي از مختصات و                                        

 .خصوصيات جنبشهاي اجتماعي بطور کلي و جنبش کارگري بطور اخص است
چرا که بنظر من     . اما بحث اصلي من اينست که اصوال اين استدالل گرهي از کار ما باز نميکند                   
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شرط مطلوبيت يک تشکل توده اي در ايران امروز اين نيست که لزوما در فرداي انقالب هم ارگان عمل                     
مسئله . حتي يک تعاوني و صندوق کارگري هم براي ما ارزش خاص خود را دارد       . انقالبي کارگران باشد 

مسئله بر سر واقعي بودن اين آلترناتيو، جدي بودن آن در رابطه با سطح مبارزه و                                  . اينجا نيست  
مطالبات کارگري و اوضاع اجتماعي و سياسي حاکم بر جامعه و ارزش آن در قياس با آلترناتيو                                  

شورا " فردا"ما طرفدار شورا نشده ايم چون صرفا         . سوسياليست راديکال براي همين شرايط جاري است       
 وزبلکه همچنين و از آن مهمتر به اين دليل که همين امر                  . انقالبي عمل خواهد کرد، و سنديکا نه          

جنبش شورايي و جنبش مجمع عمومي قابليت سازماندهي کارگران براي دفاع از حقوق و منافعشان                    
البته بايد باز هم اشاره کنم که سنديکاليست هائي که ميخواهند واقعا فردا انقالبي عمل                         . را دارد 
علني و قانوني و توده اي، بلکه از سنديکاي             سنديکاي  امروز برخالف مثال شما، نه از          کنند،  

و گفتم که اين در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله نياز کارگران ايران به                       . مخفي حرف ميزنند  
مسئله اي که به اعتقاد ما جنبش مجمع           . تشکل هاي توده اي با ظرفيت مبارزه علني و وسيع است              

 .عمومي توان پاسخگوئي به آن را دارد
 

با اين تفاصيل اين نکته را که قطعنامه ميگويد ما از تالشهاي کارگران براي ايجاد                               : کمونيست
آيا تالش همزمان براي ايجاد تشکل         . سنديکا حمايت ميکنيم کمي از لحاظ عملي بيشتر باز کنيد              

شورائي و در عين حال حمايت فعال از کارگراني که در همانجا قصد ساختن سنديکا را دارند در عمل                       
 با اشکال مواجه نميشود؟

 
ما از تالشهاي کارگران براي تشکيل سنديکا حمايت ميکنيم زيرا به صرف اعالم                       : منصور حکمت 

موضع حزب به نفع شورا و به صرف معطوف شدن کارگران راديکال و کمونيست به جنبش مجامع                             
طبقه ما همچنان در    . عمومي و به آلترناتيو جنبش شورائي، همه کارگران پشت سرما صف نميکشند              

اشکال گوناگوني در کار سنگر بندي در برابر بورژوازي خواهد بود و يکي از اين اشکال تالش براي                             
ما از هر سنگربندي طبقه کارگر حمايت ميکنيم     . ساختن سنديکاهاست، اعم از مخفي و علني و غيره 

ما هيچ دو خشتي را که کارگران در مبارزه روي هم چيده باشند برنمي               . و براي تقويت آن تالش ميکنيم     
چينيم، بلکه ميکوشيم با دخالت خود، با حمايت خود و با فداکاري در صف هر نبرد طبقاتي، اين                              

 .تالشها را به آن جهتي برانيم که به اعتقاد ما منافع واقعي کارگران در آن تامين ميشود
اگر سياست ما به     . هدف ما اينست که جنبش کارگري در برابر بورژوازي هرچه قدرتمند تر باشد                  

سياست همه گير در درون طبقه کارگر تبديل شده باشد، مطمئنيم قدرت کارگران به بهترين وجه به                            
ظهور خواهد رسيد، اما مادام که همگام با ما گرايشات مبارز ديگر در درون جنبش طبقه دست بکار                    
ايجاد اشکال ديگري از اتحاد باشند، ما به آنها ياري ميرسانيم و در عين حال ميکوشيم جنبش                                 
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مجامع عمومي و شوراها بيشترين نفوذ و اعتبار را در ميان کارگران پيدا کنند، زيرا معتقديم                                 
کارگران از اين طريق به قدرت واقعي خود در مبارزات جاري و در مبارزه بر سر قدرت سياسي دست                          

اگر کارگراني بخواهند امروز سنديکائي سازمان بدهند، ما حتما توجه آنها را به مثبت               . پيدا ميکنند 
اما اگر  . تر بودن تالش براي ايجاد شوراها از طريق دامن زدن به جنبش مجامع عمومي جلب ميکنيم                 

کساني هم اکنون چند گام در اين مسير پيش رفته باشند، اگر واقعا گامي در جهت ايجاد سنديکاي                         
مورد نظر خود پيش رفته باشند، ميتوانند روي کارگران کمونيست بعنوان حاميان و تقويت کنندگان                      

 البته در چنين شرايطي نيز، همانطور که در قطعنامه گفته شده، ما خواهيم کوشيد . خود حساب کنند
حرکت سنديکائي مقهور نقاط ضعف سنتي سنديکاها نشود و از تجارب مثبت جنبش شورائي،                  
مانند اتکاء به دمکراسي مستقيم و اراده کارگران، اجتناب از بوروکراتيسم، حفظ فاصله از جريانات                   

 .رفرميستي و غيره استفاده کنند
بعالوه، در قطعنامه گفته شده است که در موارد خاصي، خود ما مستقيما براي ايجاد سنديکاها                   
  خواهيم کوشيد، اما تالش خواهيم کرد که اين سنديکاها در آينده رابطه تنگاتنگي با جنبش شورائي

 .داشته باشند و تحت موازين معيني به آنها متصل شوند
 

در بخش رئوس سياست ما آمده است که ادغام سرمايه ها در رشته هاي مختلف و                                 : کمونيست
منطقه اي استوار    -مالکيت دولتي موجب ميشود که سازماندهي بهتر کارگري بر تشکلهاي فابريکي            

چرا که  . سوال اينست که کارگر در مبارزه اقتصادي بطور مستقيم در مقابل مالک قرار نمي گيرد  .  باشد
سرمايه يک بنگاه ميتواند متعلق به تعداد نسبتا زيادي سهامدار باشد که حتي يکبار هم کارگران                           

کارگر با کارفرما يا نمايندگاني از سرمايه مواجه است که            . تحت استخدام شرکت خود را نديده باشند       
مبارزه اقتصادي روزمره در مقابل      . کار را سازمان داده او را به استخدام در آورده و از او کار ميکشد                  

مثال کارگر صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر صنعت برق با                . اين دستگاه صورت ميگيرد   
سازماني که بخواهد در هر سطح کارگر را بطور يکپارچه و بسادگي در مقابل اين حريفان قرار                    . توانير

اگر . بدهد البته يک سازمان رسته اي يا صنفي نيست اما در عين حال يک سازمان منطقه اي هم نيست           
کارگران پااليشگاه تهران و پااليشگاه شيراز بالواسطه با هم در يک سازمان باشند حربه براتري در                             
مبارزه اقتصادي خود دارند تا اينکه با واسطه سازمانهاي منطقه اي بيکديگر مربوط شده و متمرکز                     

آيا سازمان شورائي با اين نوع از کار مبارزه اقتصادي خوانائي دارد؟ اين مورد را يک                          . شده باشند 
مثال فرض کنيد و در کل توضيح بدهيد که اين جنبش مجمع عمومي مورد نظر قطعنامه به چه طرقي                    

 به مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقه بي آنکه ظاهرا نيازمند تغيير شکل باشد پاسخ ميدهد؟
 

منظور قطعنامه اينست که با تمرکز توليد و گسترش مالکيت هاي بزرگ دولتي و                      : منصور حکمت 
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انحصاري، و نيز با ورود دولت به صحنه بعنوان طرف حساب اصلي کارگران، مسائلي که اوضاع زيست   
و کار کارگران را تعيين ميکند، و نيز روشهاي بهبود سطح زندگي و آزادي عمل سياسي کارگران،                             

اگر به مبارزه چند ساله اخير طبقه کارگر            . هرچه بيشتر خصلتي سراسري و فراصنفي بخود ميگيرند           
قانون کار، طرح طبقه بندي مشاغل، ساعات          . ايران توجه کنيد اين واقعيت را به روشني مي بينيد              

در ايران بطور مشخص هر اعتراض          . کار، بيمه بيکاري و غيره، مسائل گرهي اي در اين دوره بود                    
کارگري، و در يک کارگاه کوچک بخش خصوصي، فورا پاي دولت را بعنوان مدافع و قيم کارفرما به                            

در ايران، اتحاديه هاي کارفرمايان خصوصي در رشته هاي معين کمتر وجود داشته و                   . ميان ميکشد 
کارگر ايراني خيلي سريع خود را در برابر         . عمدتا دولت اين نقش را براي بخش خصوصي انجام ميدهد           

اما بهرحال بحث شما دست روي نکته درستي            . دولت، وزارت کار و قوانين و مقررات دولتي مييابد            
موارد زيادي هست و خواهد بود که در آن کارگران يک رشته يا شاخه توليدي معين در                               . ميگذارد

هر سازمانيابي  . مقابل مسائل مشترکي قرار ميگيرند که فورا قابل تعميم به ساير شاخه ها نيست                     
اتحاديه هاي کارگري، البته در     . توده اي کارگري بايد بتواند رهبري مبارزه در اين موارد را تامين کند             

کردن مبارزه در   همان شکل بيشتر شناخته شده شان، سنتا اين کار را ميکنند، اما به بهاي منزوي                      
تجربه مبارزات معدنچيان يا کارگران چاپ درانگلستان در چند ساله               . اين شاخه از شاخه هاي ديگر        

معدنچي براي حفظ اشتغال خود يک سال تمام            . اخير نمونه کالسيک اين نقطه ضعف اتحاديه هاست           
قهرمانانه اعتصاب ميکند، دهها هزار خانواده و گاه کل شهر هائي که حول توليد ذغال سنگ شکل                       
گرفته است، به فقر بيسابقه اي دچار ميشوند، اما اتحاديه حمل و نقل، يا اتحاديه کارگران برق و غيره،                   
از آنجا که فورا خود را مورد مخاطره نمي بينند، دست روي دست ميگذارند و يا از آن بدتر در خدمت                        

اين هويت رشته اي و شاخه اي اگر بيش از حد برجسته                  . شکستن اعتصاب معدنچيان عمل ميکنند      
 .شود به کارگران ضربه ميزند

يعني مبنا را هويت طبقاتي کارگران و تمرکز محلي و منطقه            . جنبش شورائي اين ضعف را ندارد     
اما اين نگراني ميتواند وجود داشته باشد که همانطور که گفتيد آن حساسيتي را                . اي آنها قرار ميدهد   

که اتحاديه هاي شاخه اي و صنفي در مقابل مسائل ويژه کارگران يک صنف و يا رشته معين دارند                             
بنظر ما جنبش شورائي و سيستم شورائي ظرفيت انطباق با اين . بايد براي اين فکري کرد. نداشته باشد

ساختمان محلي و منطقه اي ساختار اصلي و ستون فقرات سيستم شورائي را تشکيل                 . شرايط را دارد  
اما اين مانع از اين نيست که آرايش هاي ديگري در درون سيستم شورائي، براي همسو کردن و                  . ميدهد

شوراهاي منطقه اي يا شوراي          . هدايت مبارزه شوراهاي کارگري در يک رشته معين بوجود نيايد                    
سراسري ميتواند کميسيون ها و کميته هاي ويژه اي براي تمرکز روي امور کارگران در شاخه هاي                               

شوراي منطقه اي يا سراسري ميتواند اختيارات         . مختلف توليدي در حيطه فعاليت خود داشته باشند         
اين کميسيون ها و کميته ها را بنحوي تعريف کند که به نيازهاي رهبري مبارزه در چنين مواردي                              
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بهرحال بايد نقطه مبدا و ساختار اصلي را تعريف کرد و خود را با واقعيات منطبق                       . پاسخگو باشند 
جنبش اتحاديه اي اساس را هويت و موقعيت کارگر در تقسيم کار قرار ميدهد، و سپس، البته                      . نمود

معموال با موفقيت کمي، ميکوشد تا با ايجاد ائتالف ها و آرايش هاي ترکيبي ميان اتحاديه هاي                           
به همين دليل، ايجاد همبستگي          . مختلف، بنوعي رهبري سراسري براي کل کارگران شکل بدهد                  

در مقابل، جنبش شورائي    . طبقاتي و فرا صنفي و فرا رشته اي مشکل دائمي جنبش تريديونيوني است            
از موقعيت عمومي کارگر بعنوان مزدبگيران تحت استثمار در برابر سرمايه حرکت ميکند، يعني از                     
هويت طبقاتي کارگران، و ميکوشد به نيازهاي ويژه کارگران در شاخه ها و رشته هاي مختلف توليدي                    

اما اين دومي بنظر ما، شيوه طبقاتي تر و اصولي          . هر دو شکل معضالت خود را دارد      . پاسخگو باشد 
 .تري است

 
اگر قرار است ايده شوراها به واقعيت بپيوندد بايد همه اجزايش بيان عملي و ملموس پيدا                    : کمونيست

کند که همانطور که الگو هاي کامال تعريف شده اي از تشکل سنديکائي، نهادهاي مختلفش، قواعد                    
آيا حزب تدقيق ايده شورا      . فعاليت در اين تشکل و حتي آئيننامه ها و مقررات داخلي اش وجود دارد                

 از جنبه هاي عملي و اجرائي را وظيفه خودش ميداند يا اين را به خود اين جنبش واگذار کرده است؟
 

الگو هاي کامال تعريف شده       "اجازه بدهيد يکبار ديگر خاطرنشان کنم که بنظر من               : منصور حکمت 
نه فقط ديگر نقطه قدرت جنبش        " تشکل سنديکايي و نهاد ها و قواعد و آئين نامه ها و مقررات آن                   

سنديکائي نيست، بلکه مانع مهمي براي اين جنبش در ايجاد رابطه با اعتراضات رزمنده کارگران                         
هر سنديکاليستي که امروز ميخواهد خود را با مبارزه راديکال و رزمنده کارگري تداعي کند                     . است

اين . را ملغي اعالم کند    " کامال تعريف شده   "مجبور است بخشي از اين الگو ها و قواعد و موازين                  
 .بخصوص در مورد ايران صدق ميکند

سنديکاها، يعني الگو هاي سنديکاهاي قانوني در                " کامال تعريف شده     "الگو ها و موازين           
قطعا متوسل شدن به اينها در ايران کسي را يک قدم به هيچ                 . کشورهاي سرمايه داري اروپا و آمريکا      

براي همين عناصر رزمنده تر جنبش سنديکائي امروز نه از اين موازين . نوع سنديکائي نزديک نميکند
 .، بلکه از تجديد نظرهاي خود در آن حرکت ميکنند"تعريف شده"

طرفداران راديکالتر   . مجمع عمومي با اختيارات وسيع جزء قواعد تعريف شده سنديکا نيست                    
پذيرش محدوديت به    . سنديکا در ايران حاضرند سنديکاهاي خود را به مجامع عمومي متکي کنند                

است که  " تعريف شده و شناخته شده      "مبارزه اقتصادي در چهارچوب قوانين موجود، يکي از موازين              
بنابراين تعريف الگو ها و موازين الزم       . احدي از سنديکاليست هاي مبارز حاضر به پيروي از آن نيست          

سنديکاليست ايران در انتهاي قرن بيستم و تحت رژيم        . براي خود جنبش سنديکائي هم يک مسئله است 
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اسالمي استفاده خيلي کمي ميتواند از ميراث جنبش سنديکائي در عرصه موازين و قواعد و مقررات                 
در واقع اگر دقت    . سنديکاها بکند و خود بايد از نو تعابير جديدي از سنديکا و موازين آن بدست بدهد                

از اکثريت و   . کنيم، نظرات سنديکاليست هاي امروز بسيار مبهم تر از ايده هاي طرفداران شورا است                 
حزب توده تا جناح چپ سوسياليستهاي خلقي طرفدار ايجاد سنديکا هستند، اما الگو هايشان کمتر                    

 .اگر اصوال الگوئي را مد نظر داشته باشند -شباهتي به هم دارد 
تا امروز ما در باره شوراها و          . اما در مورد شوراها، آيا حزب الگوي تعريف شده تري دارد؟ بله                

در مورد ساختمان سيستم شوراهاي کارگري اين نکات را                 . خصوصيات آنها زياد صحبت کرده ايم          
 :ميتوان برجسته کرد

توليدي ) بزرگتر(شوراي پايه، مجمع عمومي کارگران يک واحد و يا قسمت هائي از يک واحد                  -١
هر کارگري، نه به اعتبار دريافت کارت عضويت و پرداخت حق عضويت، بلکه به                     . و اقتصادي است   

 .اعتبار کارگر بودن، عضو مستقيم و صاحب راي شوراست
يعني شوراي باالتر،   . شورا از يک ساختمان منطقه اي تبعيت ميکند، و نه رشته اي يا صنفي                 -٢

اين ساختمان هرمي تا تشکيل شوراي      . شوراي نمايندگان شوراهاي پايه در يک منطقه تعريف شده است  
 .سراسري بسط مييابد

نمايندگان شوراها در شوراهاي باالتر، هر زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند، عزل و                          -٣
 .فراخوانده ميشوند

مجمع عمومي در هر سطح، از شوراي پايه تا شوراي نمايندگان، عاليترين مرجع تصميم گيري         -٤
مجمع عمومي واحدها مسئولين اجرائي خود را براي انجام وظيفه در فاصله نشست هاي              . هر شوراست 

 .اين مقامات نيز در هر زمان توسط مجمع عمومي قابل عزل و تغيير خواهند بود. خود تعيين ميکند
شوراها خود را     . اساسنامه و موازين شوراها، آنها را به مبارزه اقتصادي محدود نميکند                      -٥

مجاز ميدانند در هر مسئله اجتماعي، سياسي و اداري در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در                        
 .قبال هر مسئله اي که الزم بدانند در اين حيطه دست به اقدام اعتراضي کارگري بزنند

شوراهاي کارگري ميتوانند ساير تشکلهاي کارگري را چه در سطح محلي و چه در سطح                               -٦
موازين اين الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعيين             . سراسري به خود متصل و ملحق کنند      

 .خواهند کرد
اما موازين عملي تر و      . اين نکات تصوير کلي اي از ساختمان يک سيستم شورائي بدست ميدهد               

دامنه عمل واقعي شوراها در تحليل      . کنکرت تر را خود جنبش در سير حرکت خود تعريف خواهد کرد            
هيچ مقررات و اساسنامه از پيشي اي اين دامنه عمل               . نهائي تابع تناسب قواي طبقاتي خواهد بود         

 .شوراها را نبايد محدود کند
در مورد جنبش شورائي و شوراها بايد يک نکته را اضافه کنم که براي توضيح اساس موضع حزبي                   
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کارگر در جامعه سرمايه داري هم بايد بتواند از حقوق جاري و روزمره خود دفاع کند و                             . الزم است 
اوضاع خود را بعنوان فروشنده نيروي کار بهبود بدهد، و هم بايد انقالب خود عليه سرمايه داري را                            
سازمان بدهد و خود را براي بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم شکستن پايه هاي قدرت                              

تا آنجائي که چپ اصوال براي تشکلهاي توده اي کارگري نقشي قائل                   . طبقات استثمارگر آماده کند     
اين تصور قطعا به    . بوده، معموال نقش اول را به اتحاديه ها و نقش دوم را به شوراها محول کرده است                    

دوره هاي غير انقالبي شاهد فعاليت          . سير رويداد هاي تاکنوني در جنبش کارگري مربوط ميشود               
اما اين  . اتحاديه ها و غيبت شوراها بوده است و در دوره هاي انقالبي نقش شوراها برجسته شده است                    

اتحاديه ها و شوراها الگو هائي نيستند که کارگران بنا بر يک تصميم و                     . يک قاعده از پيشي نيست      
شورا و  . طرح از پيش معلوم در دوره انقالبي به يکي و در دوره هاي رکود به ديگري متوسل شوند                             

اتحاديه همانطور که گفتم دو افق سياسي و مبارزاتي مختلف را نمايندگي ميکنند که در دوره هاي                        
در غير اينصورت اتحاديه ها ميبايست در شرايط انقالبي قاعدتا           . متفاوت تقويت و تضعيف ميشوند    

 به نفع شوراها کنار بروند و شوراها در شرايط رکود رسما خود را به نفع اتحاديه 
ها در  اتحاديه  . واقعيت اينست که چنين قرار و مدار و قانونمندي اي وجود ندارد            . ها منحل کنند  

شرايط انقالبي باقي ميمانند و براي حفظ و گسترش نفوذ خود ميکوشند و تا آنجا که تاريخ انقالبات                     
گواه بوده است در اين شرايط رقابت ميان جنبش شورائي، يا کميته هاي کارخانه، با اتحاديه ها بر سر                     

شوراها به سهم خود با اوجگيري ضد انقالب در برابر انحالل و                   . رهبري جنبش کارگري باال ميگيرد      
بنابراين رابطه شورا و سنديکا با دوره بندي هاي سياسي در جامعه،                  . تعطيل خود مقاومت ميکنند    

 .يک رابطه تئوريک نيست و يک دستورالعمل قرار دادي ندارد
سوالي که به اين ترتيب پيش مي آيد اينست که آيا جنبش شورائي و شوراها ميتوانند خود را با                         

همانطور که اتحاديه ها ميکوشند تا       -نيازهاي مبارزه کارگري در يک دوره غير انقالبي تطبيق بدهند            
شوراها به  . بنظر ما اين امکان وجود دارد         . در دوره انقالبي خود را با واقعيات جديد دمساز کنند                

کارگران ميتوانند از شوراها بعنوان ابزار دفاع        . فعاليت در محدوده دوره هاي انقالبي محکوم نيستند         
در مورد ايران معتقديم نه فقط اين امکان          . از منافع خود بعنوان فروشندگان نيروي کار استفاده کنند          

وجود دارد، بلکه فقدان يک جنبش اتحاديه اي جدي و فقدان زمينه هاي اجتماعي و سياسي مساعد به                    
 ميکند، و اين جنبش براي       موظفحال تريديونيونيسم در ايران، جنبش شورائي را به پرکردن اين خالء              

شک نيست که جنبش      . انجام اين وظيفه در ايران امروز زمينه ها و پايه هاي مادي مناسبي دارد                         
شک نيست که جنبش شورائي     . شورائي در چنين شرايطي به تمام افق مبارزاتي خود دست پيدا نميکند            

به همين دليل ما در وهله اول، بعنوان          . در مراحل اوليه از محدوديت هاي زيادي برخوردار خواهد بود           
اين جنبشي براي شکل دادن به شوراهاي پايه و             . گام اول، از جنبش مجامع عمومي سخن ميگوئيم           

ايجاد نوعي رابطه بالفعل و غير رسمي ميان آنهاست که در مراحل بعدي ايجاد شوراهاي عاليتر را                         
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باين ترتيب جنبش مجمع عمومي هم يک پاسخ در خود و مستقل به نيازهاي مبارزات                . ممکن ميکند 
طرفداران اشکال ديگر      . جاري است و هم يک سنگ بناي اساسي براي جنبش شورائي در کل                                   

سازمانيابي توده اي کارگران، مثال مدافعان سنديکاهاي رزمنده، ميتوانند و محق خواهند بود که                       
ما نه  . جنبش مجامع عمومي را پايه پيشروي هاي بعدي خود در جهت ايجاد سنديکاها تلقي کنند                     

فقط ايرادي در اين مسئله نمي بينيم، بلکه فکر ميکنيم اگر اين درجه همسوئي ميان جناحهاي                                
رزمنده جنبش کارگري، مستقل از دورنماي دراز مدت تر آنها، وجود داشته باشد، جنبش مجمع                              

اما به سهم خود      . عمومي و به تبع آن، مبارزات جاري کارگري با سرعت بيشتري رشد خواهد کرد                       
مطمئنيم که جنبش مجامع عمومي تناسب بيشتري با شکل گيري بعدي شبکه شوراهاي کارگري                         
خواهد داشت تا اتحاديه ها و نيز تضميني خواهد بود براي اتکاء بيشتر تشکلهاي توده اي کارگري در                    

 .آينده، از هر نوع که باشند، به دمکراسي مستقيم کارگري
 

ما تا حال در باره شورا بعنوان نوعي تشکل صحبت ميکرديم اما در اين قطعنامه بوضوح                  : کمونيست
منظور از جنبش مجمع عمومي چيست؟ اين جنبش با چه           . صحبت ميشود " جنبش مجمع عمومي  "از  

خصوصياتي مشخص ميشود بجز يک شکل معين از تشکل چه هدفي را تعقيب ميکند و قرار است                        
 بکجا برسد؟

 
تبليغات ما در باره مجمع عمومي تا بحال معطوف به توضيح مطلوبيت و کارآئي                     : منصور حکمت 

آنچه ما امروز ميگوئيم اينست      . مجمع عمومي، بعنوان يک ظرف مبارزاتي، براي کارگران بوده است            
دوره هائي در تاريخ مبارزات کارگري وجود دارد که         . نبش مجامع عمومي سخن گفت    جکه بايد از يک     

مثال جنبش کميته هاي کارخانه در روسيه، جنبش              . با پا گرفتن جنبشهاي معيني تعريف ميشود           
، جنبش کنترل کارگري و       ٥٧سنديکائي در اوائل قرن در ايران، و يا جنبش شورائي در طول انقالب                     

فرق تبليغ مجمع عمومي بعنوان يک ارگان مفيد با تالش در ايجاد يک جنبش مجمع عمومي در                 . غيره
اين است که در اينمورد اخير ما ميخواهيم مبارزه براي برپائي اين مجامع به قطب نماي حرکت و                             

مبارزات کارگري بايد با جنبش مجمع         . عامل خصلت نماي يک دوره مبارزات کارگري تبديل بشود             
عمومي جوش بخورد، هر چه بيشتر اين ارگانها تشکيل بشوند، قوام بگيرند و در اعتراضات کارگري                    

جنبش مجمع عمومي پاسخ فوري و عملي ما به سازماندهي اعتراضات توده            . نقش محوري پيدا کنند   
شوراها و جنبش تمام عيار شورائي تنها ميتواند حاصل درجه اي از              . اي کارگران در دوره کنوني است      

در آن  . ما ايده مجمع عمومي را بسيار پيش از اين طرح کرده ايم      . پيشرفت جنبش مجمع عمومي باشد 
چند سال مبارزه کارگران    . زمان کل چپ روشنفکري و کليشه اي خلقي اين ايده را ذهني و غريب ناميد               

ايران معلوم کرد که آنچه ذهني و غريب است نحوه تفکر سوسياليسم خلقي ايران در باره جنبش توده اي                 
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نه فقط کارگران عمال بطور روز افزوني اين مجامع را تشکيل دادند و در مبارزه خود به                   . کارگري است 
آنها متکي شدند، بلکه شعار و ايده مجمع عمومي جاي خود را در ذهنيت کارگر آگاه و پيشرو ايران                          

امروز خوشبختانه خيلي ها صحت ايده مجمع عمومي را پذيرفته اند و يا به آن تسليم شده                         . باز کرد 
راه ما ميگوئيم کارگران کمونيست بايد فعالين جنبش مجامع عمومي باشند، چرا که اين تنها                      . اند

 -واقعي براي سازماندهي کارگران در مقياس وسيع و براي پر کردن خالء کار سازمانيافته توده اي                          
چپ خلقي و روشنفکري ميتواند از اين مسئله صرفنظر کند، ميتواند اين مشغله               . علني کارگري است  

امثال اکثريت و   . ما را اکونوميسم بخواند، همه چيز را به بعد از سرنگوني رژيم اسالمي حواله بدهد                    
حزب توده ميتوانند به شوراهاي اسالمي بپيوندند و بعد هم سرخود نماينده نديده و نشناخته کارگران                     

سنديکاليست هاي سنتي   ! را به کنگره هجدهم اتحاديه هاي شغلي به اتحاد شوروي بفرستند             (!) ايران
ميتوانند منتظر شرايطي بشوند که دولت اسالمي اجازه تشکيل اتحاديه به آنها بدهد و سنديکاليست                  

براي ما مسئله    . ميتوانند فعال از سازماندهي عمل توده اي کارگران چشم پوشي کنند               " مخفي"هاي  
 .استبنحو ديگري مطرح 

ما معتقديم هم کمونيسم و ايده هاي اساسي جنبش شورائي، و هم تجربه جاري کارگران ايران در                       
. مبارزات چند ساله اخير روش مبارزه توده اي کارگري در دل همين شرايط اختناق را بدست داده است                    

اين روش برپا کردن جنبش مجامع عمومي کارگري          . انسان بايد فقط چشمش را باز کند و آن را ببيند            
رهبري سراسري  . مبارزه توده صدها هزار نفري کارگران تحت هيچ شرايطي نميتواند مخفي باشد            . است

کارگران ميتواند مخفي باشد، اما ابراز وجود توده کارگران که مستلزم دخالت مستمر رهبران عملي و                  
حزب کارگران  . علني و تشکيل تجمعات گوناگون کارگران است، نميتواند در بعد علني صورت نگيرد               

جنبش مجمع عمومي اين    . بايد راه واقعي و عملي براي سازماندهي عمل توده کارگران را نشان بدهد               
 .راه واقعي است

 
در قطعنامه فقط چند وظيفه براي فعالين جنبش مجمع عمومي برشمرده شده است آيا                         : کمونيست

ميتوانيد يک تصوير ملموس تر و همه جانبه تري از چهره فعال اين جنبش بدست بدهيد؟ براي اينکه                          
بتوان رهبران خوب و خستگي ناپذيري براي اين جنبش تربيت کرد بايد آموزش و تبليغ چه مقوالت و                       

 موضوعات ديگر را عالوه بر اهداف مستقيم خود اين جنبش در دستور گذاشت؟
 

من از اين فرصت براي اشاره به چند            . در اين باره بايد مفصل و مکرر صحبت کرد             : منصور حکمت 
فعال جنبش مجمع عمومي کسي است که نه از يک ايده آل مجرد در باره مجمع                   . نکته استفاده ميکنم  

بحث شورا و سنديکا در درون چپ هر چه              . عمومي، بلکه از مبارزات جاري کارگران حرکت ميکند            
باشد، اعتراض کارگري هم اکنون جريان دارد و سازمان مناسب، رهبري مناسب و دورنماي پيشروي                      
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در نظر بگيريم، کارگر پيشرويي     " مومنين به شورا  "اگر خود را بجاي اينکه      . فوري خود را طلب ميکند    
بدانيم که بايد به مسئله سازماندهي اعتراضات معين در واحد هاي معين پاسخ بدهد، آنوقت ارزش                      

فعال مجمع عمومي    . مبارزه براي تشکيل مجامع عمومي و ايفاي نقش آنها را بهتر درک ميکنيم                     
کسي است که در اعتراضات جاري کارگران را به استفاده از مجمع عمومي بعنوان يک ارگان مبارزاتي                   

ميکوشد تا اين عمل در واحدهاي هر چه بيشتري تکرار شود، ميکوشد که اين                       . موثر فرا ميخواند   
. مجامع خصلت ادامه کارتري بخود بگيرند، با هم مرتبط شوند و به رهبري هاي اجرائي شکل بدهند                   

براي فعال مجمع عمومي انطباق مجامع با يک الگوي از پيشي آنقدر مسئله نيست که ايجاد آنها و                          
فعال مجمع عمومي کسي است که دائما از نفوذ خود بعنوان يک کارگر پيشرو براي                . گسترش نقش آنها  

متقاعد کردن کارگران و رهبران عملي براي اتکاء به اين ارگان سود ميجويد، نقاط قدرت آنرا به                                
کارگران مي شناساند، و تالش ميکند عناصر و محافل هر چه بيشتري از کارگران پيشرو را به يک                            

براي تربيت فعالين جنبش مجمع عمومي، حزب         . حرکت هماهنگ براي برپائي اين مجامع جلب کند         
بنظر من رهبران و فعالين       . بايد بيش از هر چيز روي رابطه اين جنبش با مبارزات جاري تاکيد کند                     

يکي از  . جنبش مجمع عمومي عمدتا از درون رهبران عملي جنبش اعتراضي موجود پيدا خواهند شد              
موضوعاتي که جزء اليتجزاي تبليغات ما بايد باشد، توضيح اين واقعيت است که حتي در دل اختناق                   

روابط پنهاني کارگران پيشرو، روابط حزبي و           . ميتوان کار علني و توده اي کارگري را سازمان داد                
حياتي است، اما   . مخفي کارگران کمونيست به تنهايي براي سازماندهي مبارزات جاري کافي نيست              

اگر امکان اعتراض دستجمعي را از کارگران بگيريد، هيچ چيز از جنبش کارگري باقي                    . کافي نيست 
کسبه ميتوانند به فتواي غيابي فالن مرجع يک روز چهارشنبه همگي دکانهايشان را تعطيل              . نمي ماند 

تنها به اين شکل       . کارگر در مبارزه نيازمند تجمع فيزيکي و اعمال قدرت دستجمعي است                    . کنند
کارگران احساس قدرت ميکنند، تنها به اين شکل کارگران پيشرو ميتوانند نقش خودشان را در رهبري                

بنابراين ايده هاي متکي به مراکز غيبي و تبعيت اتم هاي کارگري از آن را                    . صف کارگران بازي کنند    
کسي که ميگويد   . بايد امکان مبارزه دستجمعي و دوشادوش کارگران را ايجاد کرد          . بايد کنار گذاشت  

ما ميگوئيم مجمع عمومي ظرف امتحان پس داده         . اختناق نميگذارد، بايد برود خانه و استراحت کند        
 .تبليغات ما بايد اعتماد به مجامع عمومي و قدرت آنها را افزايش بدهد. اين مبارزه است

 
و باالخره در پايان ميتوانيد کمي در باره رابطه حزب يا فعالين حزبي با اين تشکلهاي توده                    : کمونيست

 اي و مشکالتي که ممکن است در عمل براي آنها بوجود بيايد صحبت کنيد؟
 

پاسخ جامع به اين سوال هم تنها ميتواند به آينده و به سير عملي فعاليت ما موکول                      : منصور حکمت 
بنابراين اينجا صرفا به برخي         . بسياري از سوالهاي پراتيک هنوز بطور جدي طرح نشده اند                   . بشود
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تثبيت و آموزش ايده        : بطور واقعي ما با اين مسائل روبروئيم              . جوانب کلي مسئله اشاره ميکنم         
شوراها، براه انداختن يک جنبش واقعي مجامع عمومي و برقراري يک رابطه سالم و خالق با مدافعان                      

ما بايد حقانيت شوراها و     . در مورد اولي نکته پيچيده اي وجود ندارد        . ساير اشکال تشکلهاي توده اي    
سازمانيابي (اصوليت جنبش شورائي را مداوما و بطور زنده، با ارجاع به خصوصيات بنيادي شورا                       

حداکثر نيروي توده اي کارگران، ميدان دادن به رهبران عملي وارد و آشناي کارگري، دمکراسي                                  
در مورد نکته دوم، جنبش مجمع              . توضيح بدهيم  ) مستقيم، آمادگي براي کسب قدرت و غيره                

بايد از الک تبليغي صرف بيرون آمد و دست بکار برپا کردن، گسترش                     . عمومي، قبال صحبت کردم     
همانطور که گفتم جنبش    . فقط اين نکته را اضافه و تاکيد ميکنم        . دادن و به هم مرتبط کردن آنها شد        

اما اين به آن معني       . مجمع عمومي جنبشي براي ممکن کردن عمل توده اي و وسيع کارگران است                    
کارگران کمونيست و    . نيست که اين جنبش تماما به يک فعل و انفعال علني و توده اي متکي است                        

فعالين اين جنبش بايد روابط نزديک تر و از لحاظ اجرائي مخفي خود را براي هدايت اين جنبش                                 
پشت سر جنبش مجمع عمومي، شبکه هاي بهم مرتبط کانونها و محافل کارگري و                    . سازمان بدهند 

در باره جوانب مختلف تلفيق کار مخفي با فعاليت علني            . سازمانهاي حزبي کارگران پيشرو قرار دارد      
رجوع کنيد به مقاالت مختلف در باره آژيتاتورها، سياست                      (و توده اي قبال صحبت کرده ايم                   

فقط تاکيد ميکنم که اين فعاليت مخفي براي موفقيت جنبش مجمع                     ). سازماندهي حزب و غيره      
در مورد نکته آخر، يعني     . عمومي و هدايت اعتراضات کارگري از طريق مجامع عمومي حياتي است           

رابطه ما با مدافعان ساير اشکال سازماندهي توده اي، نظير سنديکاها و غيره، بايد رفقا را به بحثهاي                   
ما متعلق به طيف کارگران کمونيست و راديکال و عنصر             . قبلي حزب در نقد سکتاريسم ارجاع بدهم        

رابطه دروني اين طيف با خود و رابطه آن با ساير گرايشات درون                  . سازمانده و فعال اين طيف هستيم       
طبقه کارگر، رابطه اي مبتني بر درک منافع بنيادي کل طبقه ماست که اتحاد و تقويت صف کارگران                      

ما نظرات خود، سياست هاي خود و آلترناتيو هاي             . در مبارزه عليه بورژوازي محور اساسي آن است          
خود را با حرارت تمام تبليغ ميکنيم و ميکوشيم به نظر و سياست بخش هرچه وسيعتري از کارگران و                       

اما در همان حال هرجا حرکتي در جريان است که ابزاري براي             . رهبران و محافل پيشرو آنها تبديل شود      
مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد آنها، ولو در يک بخش، بيافزايد، حقي از حقوق انکار شده کارگران را                      

هيچ تالش  . بگيرد، خود ما اولين کساني هستيم که آستين باال ميزنيم و در اين حرکت شرکت ميکنيم                
ما آلترناتيو خود را با شرکت بخش هر چه                 . کارگري نيست که ما به سرنوشت آن بي اعتنا باشيم                 

بيشتري از کارگران پيشرو و مبارز ميسازيم، ما ارجحيت سياست عملي خود را هميشه و در هر                                
. شرايطي توضيح ميدهيم، اما در عين حال عنصر فعال هر سنگر بندي واقعي کارگران خواهيم بود                        

از حرکتهاي غير واقعي،     ) در هر شکل  (مهم تشخيص حرکتهاي اصيل کارگران براي اتحاد و مبارزه              
تشخيص اين مسئله در هر مورد، براي کمونيست و                . تخيلي و يا مضر بحال مبارزه کارگري است             
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کارگر پيشروي اي که از نزديک با حرکات کارگري در تماس باشد و منافع کل طبقه را مد نظر قرار داده                      
مشروط بر اينکه فعالين ما در هر مورد معين با حساسيت و دلسوزي الزم اين                    . باشد، دشوار نيست  

 .حرکات را مطالعه و تحليل کنند
سياست ما تضعيف   . سياست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومي و بسط جنبش شورائي است               
اميد ما اينست که با     . تالشهاي گرايشات ديگر براي ايجاد سنديکاها و تشکلهاي توده اي ديگر نيست  

تالش ما جنبش مجمع عمومي و جنبش شورائي بخش هر چه بيشتري از نيروهاي طبقه کارگر براي                        
 .متشکل شدن و متحد شدن را بخود کاناليزه کند

 
 . منتشر شد١٣٦٦، اسفند ٣٧در نشريه کمونيست شماره 
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 گفتگو با حميد تقوائى
 درباره قرار شورا و جنبش شورائى

 
همينطور جنبش   . يک بخش مهم ادبيات حزب درباره شوراها و جنبش شورائي است                      : انترناسيونال

 چرا اين قرار الزم شده است؟. شورائي يکي از مولفه هاي هويتي کمونيسم کارگري است
دقيقا به اين دليل که حزب ما هميشه مدافع و مبلغ شورا بوده است و با شوراها و                               : حميد تقوائي 

جنبش شورائي تداعي ميشود، ضروري است در شرايطي که از لحاظ سياسي و توازن قوا شرايط                               
ضرورت قرار شوراها از اينجا       . مساعد است پيشقدم تشکيل عملي مجامع عمومي و شوراها باشد              

اين قرار در واقع از لحاظ مضموني سياست تازه اي را مطرح نميکند بلکه بر اهميت و                    . ناشي ميشود 
اين . مبرميت ويژه دامن زدن به جنبش شورائي و تشکل عملي شوراها در شرايط حاضر تاکيد ميکند                 

تاکيد گذاشتن بر جنبه خاصي از سياستها و اهداف مبارزاتي حزب جزئي از سبک کار و شيوه فعاليت                     
برنامه يک دنياي بهتر و سياستها و شعارهاي حزب بسيار جامع است و عرصه هاي                 . هميشگي ماست 

لذا اين يک جزء هميشگي کار رهبري حزب است که در هر مقطع                        . وسيع و متنوعي را ميپوشاند       
اولويتها را تشخيص بدهد و روشن کند که فعاليت عملي حزب در کدام عرصه ها و بر چه شعارها و                            

قرار شوراها در واقع اعالم ميکند که دامن زدن به جنبش شورائي            . اهداف مشخصي بايد متمرکز شود    
 .و دست بکار شدن براي تشکيل مجامع عمومي و شورا يکي از اين اولويتها در شرايط حاضر است

با اوجگيري جنبش سرنگوني عليه رژيم اسالمي سازماندهي توده          "قرار اشاره ميکند که     : انترناسيونال
آيا سازماندهي توده اي مردم مختص دوره               ". اي مردم به يک امر روز و عاجل تبديل شده است                       

سرنگوني است؟ آيا از اين نکته ممکن نيست چنين استنباط شود که مثال اتحاديه براي دوره متعارف                   
 و شورا براي دوره انقالبي مناسب است؟ منظور چيست؟

 
سازماندهـي تـوده اي مـردم يـک             .   قرار بر مبرميت و عاجل بودن سازماندهي توده اي مردم اشاره ميکند: حميد تقوائي 

ـلـف                             امر هميشگي ماست، ولي در شرايطي که شاهد برآمد و وسعتگيري بيسابقه مبارزات مردم در بـخـشـهـاي مـخـت
جامعه هستيم، اين وظيفه هميشگي در صدر فعاليتهاي ما قرار ميگيرد و بايد بيش از پيش و با تمرکز و صـرف انـرژي      

ـاکـيـد داشـتـه اسـت              .   بيشتري براي عملي کردن آن تالش کنيم       مـجـمـع    .   حزب ما هميشه بر تشکيل مجامع عمـومـي ت
ـيـسـت                     . عمومي موثرترين و قوي ترين شکل تشکل مبارزاتي است و شورا در واقع چيزي بجز مجامع عمومي منظـم ن
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ضمن طرح و توصيه و حمايت از انواع تشکلهاي مبارزاتي که کارگران و مردم مـعـتـرض         به اين داليل حزب ما هميشه       
ـبـش کـارگـري را بـه                                  علي العموم ميتوانند و بايد در هر شرايطي تشکيل دهند، مشخصا فعالين و رهبران عـمـلـي جـن

 .تشکيل مجمع عمومي فراخوانده است
  اين تصور که اتحاديه مختص شرايط متعارف و شورا متناسب با شرايط انقالبي است کامال

در ايران کاپيتاليستي، تا زمانيکه طبقه سرمايه دار در هيات سلطنت             " متعارف"شرايط  . اشتباه است 
و يا اسالم و يا هر شکل ديگري حاکم باشد، چيزي جز اختناق و ديکتاتوري خشن و عريان نخواهد بود                       
و اين شرايط، سازمانيابي توده اي کارگران و مردم نه تنها در شوراها بلکه در اتحاديه ها و يا هر شکل     

ما نه در نظام شاهنشاهي شاهد شکل گيري اتحاديه هاي واقعي                      . ديگر را بسيار مشکل ميکند        
هيچ تشکل    " کار ارزان، کارگر خاموش         "ديکتاتوري    . کارگري بوديم و نه در جمهوري اسالمي                   

بايد براي ايجاد تشکلهاي توده اي کارگري جنگيد و آنرا به حکومت       . را برسميت نميشناسد" متعارفي" 
 دوره اي بود که انقالب ديوارهاي اختناق را شکست و                  ٦٠ تا خرداد      ٥٧مقطع انقالب    . تحميل کرد 

شرايطي را بوجود آورد که کارگران و مردم علي العموم توانستند در سازمانهاي توده اي متشکل                              
در اين شرايط همه شاهد بوديم که شوراها عموميت پيدا کرد و به شکل غالب تشکليابي                               . شوند

علت . کارگران در کارخانه ها و عموم مردم در دانشگاهها و ادارات و ساير محيطهاي کار تبديل شد                     
اين نبود که انقالب تنها امکان ايجاد شورا را فراهم کرده بود، و يا در شرايط غير متعارف انقالبي                            

موضوع اين بود که کارگران، و دانشجويان و کارمندان نيز، در اولين              . تشکيل اتحاديه ها ممکن نبود    
بيشک انقالب شوراها را در يک سطح       . فرصتي که براي متشکل شدن بدست آمد، به شوراها روي آوردند     

وسيع اجتماعي مطرح کرد و مطلوبيت و کارآئي آنرا به توده مردم نشان داد، اما از اينجا نميشود                              
نتيجه گيري درست و واقعي اينست که            . نتيجه گرفت که شورا تنها در شرايط انقالبي ممکن است                

هرگاه تناسب قوا تشکيل هر نوع سازمان توده اي را در ايران اجازه بدهد کارگران و مردم به شوراها                           
در جامعه اختناقزده اي مثل ايران نميشود شرايطي را تصور کرد که کارگران بتوانند                      . ورنداروي مي 

آنچه تجربه  . اتحاديه هاي واقعي خود را تشکيل بدهند ولي تشکيل شوراها ممکن يا مطلوب نباشد                  
 بروشني نشان ميدهد اين واقعيت است که هرگاه بندهاي اختناق سست شود و نفس                               ٥٧انقالب   

سازمانيابي توده اي در هر شکلي براي کارگران ممکن شود، ميتوان و بايد تشکيل شوراها را در                              
قرار شوراها وقتي به اوجگيري جنبش سرنگوني اشاره ميکند از همين واقعيت حرکت               . دستور گذاشت 

جنبش وسيع مردم عليه جمهوري اسالمي عمال شرايطي را بوجود آورده است که هم                                     . ميکند
سازمانيابي توده اي مردم و بويژه مجامع عمومي و شوراها را امکانپذير ميکند و هم به آن مبرميت                     

 .ميبخشد
نکته مهم ديگري که در مورد ضرورت دامن زدن به جنبش شورائي در اين شرايط بايد به آن اشاره                      
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 امروز مساله قدرت سياسي، سرنگوني . کرد رابطه شورا و جنبش شورائي با مساله قدرت سياسي است
حکومت و خالص شدن از شر جمهوري اسالمي يک مساله و خواست عمومي و عاجل اکثريت قريب                         

در اين شرايط بلند کردن پرچم شوراها و دامن زدن به جنبش شورائي اين                         . باتفاق مردم ايران است     
زمينه را فراهم ميکند که ايده حکومت شورائي و حق مردم در دخالت مستقيم و بيواسطه در حکومت                   

 را بميان توده کارگران و مردم ببريم و تصوير روشني از جمهوري سوسياليستي بعنوان يک حکومت 
امروز به يمن مبارزات و فعاليتهاي مستمر حزب روي آوري به افق            . شورائي در برابر جامعه قرار بدهيم     

مشخصا در  . و آرمان و ايده ها و شعارهاي چپ در جامعه و در جنبش سرنگوني رو به گسترش است                       
آخرين نمونه اش    . برآمدهاي جنبش اعتراضي مردم ما شاهد طرح شعارهاي چپ در خيابانها هستيم                

در تظاهرات هفته   " سوسياليسم دواي درد مردم    "و  " سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض      "طرح شعار   
بر چنين زمينه مساعدي وظيفه ماست که افق جمهوري سوسياليستي را هر چه                     . قبل در تهران بود     

بلند کردن پرجم شوراها، تاکيد بر اعمال اراده و           . ملموس تر و مشخص تر در برابر جامعه قرار بدهيم            
نقش مستقيم مردم در حاکميت و به اين اعتبار نقد عميق دموکراسي پارلماني، نه تنها در مقابل                            
جمهوري اسالمي بلکه همچنين در نقد همه آلترناتيوهاي بورژوائي در اپوزيسيون، اينها همه جزئي از                  
مطرح و توده گير کردن سوسياليسم و جمهوري سوسياليستي در ميان کارگران و اقشار وسيع مردم                         

 .اين يکي از حلقه هاي اصلي در استراتژي حزب براي تصرف قدرت سياسي است. سرنگوني طلب است
 

تفاوت شورا بعنوان ارگانهاي توده اي مبارزه مردم و طبقه کارگر و شورا بعنوان ارگان                       : انترناسيونال
 جمهوري سوسياليستي کدامند؟

 
روشن است که مضمون فعاليت و اهداف شورا بعنوان ارگان مبارزه و ارگان حکومت با                    :حميد تقوائي 
يکي تشکلي براي اعتراض و مبارزه عليه کارفرما يا دولت و تحقق مطالبات معيني                    . هم متفاوتند 

آنچه باعث ميشود   . است و ديگري پايه حکومت و ابزار اعمال اراده کارگران و مردم بعنوان دولت است               
شورا اصوال نوعي تشکل است که         . هر دو اين نوع تشکلها را شورا بناميم شکل سازماني آنهاست                 

وجه مشخصه اين شکل تشکل فراگير بودن آن و                . ميتواند مضمون و اهداف متفاوتي داشته باشد           
اين هم در   . اعمال اراده مستقيم همه اعضاي آن در تصميم گيريها و عملي کردن اين تصميمات است                   

بدنه . مورد شورا بعنوان تشکل مبارزاتي صادق است و هم در مود شوراها بعنوان ارگان حکومت                          
اصلي و مبناي شورا در هر دو حالت مجمع عمومي اعضاست و همين ويژگي است که اين ارگان را در                      
هر دو ظرفيت به ارگان عمال اراده مستقيم مردم تبديل ميکند، و در هر دو ظرفيت ميتواند بعنوان                          
مناسب و مساعد ترين ظرف تشکيالتي براي عملي کردن سياستهاي راديکال و سوسياليستي عمل                     

از شورا خودبخود راديکاليسم و سوسياليسم ساطع نميشود ولي شورا و در يک سطح عامتر                            . کند
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مجامع عمومي ظرف طبيعي گسترش و توده گير شدن سياستهاي کمونيستي و کسب نفوذ و                                    
نکته ديگر در فرق بين شورا بعنوان ارگان مبارزه و بعنوان                  .محبوبيت براي حزبي مثل حزب ماست        

شوراها بعنوان ارگان حکومت در محل       . ارگان حکومت، ترکيب اعضا و دامنه شمول اين تشکل است           
سکونت مردم تشکيل ميشوند و ارگانهائي منطقه اي هستند ولي شوراهاي مبارزاتي در همه سطوح                   

اين تفاوت از اينجا     . هم در کارخانه ها و محل کار و هم در محل سکونت ميتوانند تشکيل بشوند                      
ناشي ميشود که حکومت شورائي در جمهوري سوسياليستي بايد کل مردم جامعه را بعنوان شهروند                    

 نمايندگي کند و ارگان اعمال اراده تمام شهروندان باشد و لذا تنها ميتواند بر مبناي تقسيمات شهري 
در حاليکه شوراهاي مبارزاتي در عرصه ها و محيطهائي شکل ميگيرند که موضوع و               . تشکيل بشود 

مساله اي براي اعتراض وجود داشته باشد يعني اساسا در کارخانه ها و محيطهاي کار و دانشگاهها و                   
همانطور که در   . همينطور با پيشرفت و وسعت گيري مبارزه در محله هاي مسکوني و در سطح شهرها               

و همين خصلت آن را     . باال اشاره کردم وجه مشترک اين شوراها در اتکاي آنها به مجامع عمومي است               
 .در امر مبارزه و حاکميت هر دو به يک تشکل ايده ال براي فعاليتهاي چپ و کمونيستي تبديل ميکند

معني عملي و فوري دامن زدن به جنبش مجامع عمومي کارگري چيست؟ چه اقدامات                  :انترناسيونال
 عاجلي در دستور فعالين و رهبران عملي کارگري قرار ميگيرد؟ تاکيدها کدامند؟

هم اکنون در موارد متعددي در اعـتـراضـات    .   مجامع عمومي را بايد در دل مبارزات روزمره تشکيل داد      :   حميد تقوائي 
و مبارزات کارگران مجمع عمومي کارخانه و يا بخشي از کارخانه تشکيل ميشود و ميتوان گفت در حال حاضر هر جـا        

ـنـسـت کـه اوال ايـن شـکـل                .   کارگران متشکل ميشوند، مجمع عمومي شکل غالب تشکليابي کارگران است        مساله اي
ـا بـه يـک                           ـي تشکل بايد در سطح گسترده تري تعميم پيدا کند و کارخانه ها و کارگران بمراتب بيشتري را در بر بگيرد و ثان

در حال حاضر مجامع عمومي تنها در رابطه با يک مساله و مبارزه معين تشـکـيـل       .   سنت مستمر و پايدار تبديل بشود     
ـيـعـي و             .   اين وضعيت را بايد تغيير داد.   ميشوند و با اتمام مبارزه عمر مجمع عمومي هم تمام ميشود       اين کـامـال طـب

ـيـت و                         ـاشـد ولـي فـعـال قابل انتظارست که شروع کار مجمع عمومي در يک کارخانه سازماندهي يک اعتراض مـعـيـن ب
مجامع عمومي را بايد منضما تشکيل داد و در مورد هـر مسـالـه      .  مضمون کار آن بايد از آن اعتراض معين فراتر برود 

. اي که کارگران دارند، حتي اگر نخواهند براي حل آن دست به اعتصاب و اعتراض بزنند، به بحث و تبادل نـظـر پـرداخـت                         
طبعا وقتي اعتراض و مبارزه معيني در جريان باشد مجمع عمومي ضرورت و مطلوبيت خود را بيشتر نشان ميدهد و                 
ـارزات جـاري             بهمين خاطر اولين وظيفه رهبران عملي و فعالين جنبش کارگري شکل دادن به مجامع عمومي در دل مـب
در کارخانه هاست اما در کنار پايه گذاري مجامع عمومي در دل مبارزات و همپاي آن بايد براي منظم کـردن جـلـسـات             

يک دستاورد مهم و نشانه موفقيت هر حرکت اعتراضي در يـک کـارخـانـه         .   مجمع عمومي و ادامه کاري آنها نيز کوشيد  
اين بعهده فعالين جنبش کارگري است کـه در دل        .  ميتواند تشکيل مجمع عمومي و تثبيت سنت مجمع عمومي باشد 

هر اعتراض و مبارزه معين مطلوبيت و ضرروت و امکانپذيري تشکيل مجمع عمومي را به کارگران نشان بدهنـد و از                       
اين امر با توجه به شرايط حاضر و جو اعتراضي کـه            .   کارگران بخواهند که منظما در جلسات مجمع عمومي گرد بيايند         
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به نظر من اصوال با هـر تـوازن قـوائـي مـيـشـود                   .   در کارخانه ها و در کل جامعه وجود دارد کامال ممکن و عملي است             
 تناسب قوا بين کارگران و حکومت ميتواند مضمون کار و اهداف و خواستهاي مجمع . مجامع عمومي را تشکيل داد

عمومي را تحت تاثير قرار بدهد ولي نفس وجود مجمع عمومي و تشکيل آن در هر شرايطي                               
 .امکانپذير است

مجمع . نکته ديگري که بايد بر آن تاکيد کرد علني بودن فعاليت براي تشکيل مجامع عمومي است                      
. عمومي خود تشکلي علني است و مبارزه براي تشکيل آن هم بايد به شکل علني صورت بگيرد                              

 فعالين حنبش مجمع عمومي بايد شناخته شده باشند و بطور علني کارگران را به تشکيل مجمع                             
با فعاليت مخفي نه مجمع عمومي و نه هيچ نوع ديگري از تشکلهاي توده اي را                 . عمومي فرا بخوانند  
تاکيد بر علنيت بخشي از بحث حزب و جامعه و هويت بخشي به فعالين چپ در                   . نميتوان سازمان داد  

ايران است که يک سياست اعالم شده حزب ماست و در شماره هاي قبلي انترناسيونال به تفصيل توضيح         
در اينجا الزم ميدانم فقط اين نکته را يادآوري کنم که حتي از نقطه نظر امنيتي و                            . داده شده است   

بويژه در توازن قواي     . مقابله با پليس سياسي کار علني شيوه ادامه کار تر و امن تري از مبارزه است                    
فعلي براي حکومت تعقيب و دستگيري فعالين سرشناس جنبش کارگري بسيار مشکل تر از فعالين                     

مورد . مخفي است که چون ناشناسند دستگيري آنها با اعتراض و مقاومت چنداني روبرو نميشود                        
دستگيري فعالين کارگري در سقز در اول ماه مه امسال و کمپين موفقي که براي آزادي آنها به راه افتاد           

جنبش مجمع عمومي را هم تنها با چنين          . نمونه روشني از امکانپذيري و کارآئي فعاليت علني است          
 .شيوه اي ميتوان سازمان داد

و باالخره بر همبستگي و يکپارچگي فعاليت در دامن زدن به جنبش مجمع عمومي بايد تاکيد                        
مجمع عمومي در سطح يک کارخانه تشکيل ميشود اما اين امر به اين معنا نيست که فعالين                       . کرد

جنبش مجمع عمومي يک حرکت فرا کارخانه ايست        . جنبش مجمع عمومي در هر کارخانه تنها هستند  
و بايد در همبستگي و اعالم حمايت و حمايت متقابل در کارخانه و بخشهاي مختلف جنبش کارگري                     

کارگران فعال و رهبران عملي در کارخانه ها و بخشهاي مختلف توليدي ميتوانند و               . به پيش برده شود   
در اين مورد هم رهنمودهاي حزب در بحث هويت             . بايد در تماس و هماهنگي با يکديگر عمل کنند            

 .بخشي به فعالين چپ را بايد مد نظر قرار داد و بکار بست
 

آيا منظور از اين قرار اينست که در تناسب قواي امروز تشکيل شوراهاي کارگري ممکن                 :انترناسيونال
 است؟ آيا با اين قرار حزب همين امروز فراخوان تشکيل شوراها را ميدهد؟

 
همانطور که اشاره شد شورا چيزي بيشتر از مجمع عمومي ادامه کار که منظما تشکيل                 :حميد تقوائي 

در شرايط امروز تشکيل مجامع عمومي کامال امکان پذير است اما براي تبديل آن به                . ميشود نيست 
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نه تنها به اين خاطر که اختناق         . يک تشکل پايدار به وقت بيشتر و مبارزه همه جانبه تري نياز هست                 
اين مانع اصلي نيست، بلکه اساسا به اين دليل که فعالين                 . مانع ماست، و توازن قوا اجازه نميدهد         

پرچم شوراها را بايد علنا در سطح جامعه            . جنبش شورائي به شکل علني و همبسته عمل نميکنند             
اين خود پيش شرط تغيير توازن قوا به نحوي است که                . بلند کرد و تشکيل آنها را در دستور گذاشت            

تشکيل شورا همين امروز عملي نيست ولي سازماندادن يک                 . بتوان  عمال شوراها را تشکيل داد            
تنها کافيست   . خواست و براي برپائي شوراها همين امروز و فورا عملي است                    جنبش قدرتمند با      

فعالين جنبش کارگري سنتهاي دست و پاگير مخفي کاري را به کنار بگذارند و براي سازماندادن                             
حزب . بشوندجنبش شورائي بر مبناي رهنمودهاي حزب در بحث حزب و جامعه در ايران دست بکار                    

 .ما تمام توان خود را در خدمت اين امر بکار خواهد کرفت
 

 چه پيامي دارد؟ منظور چيست؟" پيش بسوي تشکيل شوراها"و " زنده باد شورا"شعار  :انترناسيونال
 

اين شعار در يک سطح عمومي      . يک شعار آرماني و استراتژيک است     " زنده با شورا  "شعار   :حميد تقوائي 
و اجتماعي مطلوبيت شوراها و نقش و اهميت آن در مبارزه کارگران و مردم عليه جمهوري اسالمي را                     

زنده باد  "شعار  . اين شعار به شورا بعنوان ارگان حکومت سوسياليستي نيز اشاره دارد                 . بيان ميکند 
، بيانگر نوع و شيوه حکومت در اين جمهوري             "زنده باد جمهوري سوسياليستي    "در کنار شعار     " شورا
يعني نه به دموکراسي پارلماني، نه به حکومت و بوروکراسي ما فوق مردم، و نه                " زنده باد شورا  . "است

از اين نقطه نظر در شرايطي که مساله دولت و قدرت سياسي به يک                 . به کليت ماشين دولتي بورژوائي     
در امر سازماندهي و رهبري جنبش           " زنده باد شورا    "معضل عمومي اجتماعي تبديل شده، شعار              
هم از اين نقطه نظر و هم بخاطر نقش تعيين کننده اي         . سرنگوني و انقالب جايگاه تعيين کننده اي دارد 

" زنده باد شورا  "که شوراها در مبارزات همين امروز کارگران و توده مردم ميتوانند داشته باشند شعار                 
 .يکي از شعارهاي اصلي حزب ما در اين دوره خواهد بود

اين شعار هدف معين     . معناي مشخص تر و عملي تري دارد        " پيش بسوي تشکيل شوراها    "شعار  
تشکيل شوراها را اعالم ميکند و فعالين و رهبران عملي کارگران و مردم را فرا ميخواند که براي                              

همانطور که در سئوال قبلي اشاره کردم اين هنوز لزوما بمعناي              . رسيدن به ان هدف دست بکار بشوند        
تشکيل فوري شورا نيست ولي به اين معنا هست که جنبش شورائي را ميتوان همين امروز و فورا                             

پيشروي ما بسوي    "اينکه شوراها عمال کي تشکيل ميشوند تماما به فعاليت و شيوه                    . سازمان داد 
بدون فعاليت آگاهانه و نقشه مند براي برپائي شوراها، شورائي در کار               . بستگي دارد " تشکيل شوراها 

 .نخواهد بود
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براي تشکيل شوراها اصولي قائل هستيد، مثال شوراها بايد حتما از پائين تشکيل                          :انترناسيونال
شوند؟ چرا شبکه اي از فعالين کارگري در يک صنعت معين و يا مجموعه صنايع يک منطقه نميتوانند                  

 پيشقدم تشکيل شوراها شوند؟
 شورا سازماني مبتني بر مجمع عمومي است اما شوراها لزوما: حميد تقوائي

 هم  ٥٧اين کامال ممکن است، و در تجربه انقالب          . از پائين و از دل مجمع عمومي تشکيل نميشوند          
اين را شاهد بوديم، که فعالين جنبش شورائي در سطح يک کارخانه و يا يک صنعت و رشته توليدي                             

مجمع عمومي در واقع بدنه     . شورا را اعالم کنند و بعد توده کارگران را به پيوستن به شورا فرا بخوانند               
روشن است که در صورتيکه       . اصلي و ساختار تشکيالتي شوراست و نه لزوما پيش شرط تشکيل آن                 

شرايط آماده نباشد اعالم شورا روي کاغذ خواهد ماند، اما در صورت فراهم بودن شرايط در بسياري                      
از موارد تشکيل هياتهاي موسس و اعالم شورا تشکيل مجامع عمومي را تسهيل ميکند و                                     

همه بحث بر سر همين تشخيص درست شرايط و           . کوتاهترين و سريعترين راه براي تشکيل شوراهاست       
به نظر من در جامعه اي که هر يکي دو هفته يکبار شورشهاي شهري اتفاق                   . به موقع عمل کردن است     

ميافتد، و يا کانونهاي دفاع از کودکان در شهرهاي مختلف تشکيل ميشوند، اعالم شوراها و سپس                      
الاقل در شهرهاي کردستان که موازنه      . مبتني کردن آنها بر مجمع عمومي هدفي دور از دسترس نيست   

قواي مساعد تري براي اعتراض و مبارزه وجود دارد تشکيل هياتهاي موسس شوراها و اعالم شورا در                  
 .کارخانه ها و يا رشته هاي معيني از توليد کامال امکانپذير است

*** 
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 !صندوقھاى اعتصاب را تشکيل دهيم
 

 شهال دانشفر
 

يکي از عواملي که ميتواند اعتصابي را به شکست بکشاند و کمر اعتصاب را بشکند، فشار مالي به                    
اعتصاب، بويژه وقتي که طوالني ميشود، با اين خطر بيشتر روبرو خواهد                    . کارگران اعتصابي است   

چرا که سرمايه داران تالش ميکنند با قطع دستمزدها و وارد کردن فشار بيشتر کارگران را به                            . بود
گرسنگي دادن کارگران و خانواده هايشان يک سالح تعيين کننده در دست سرمايه                      . تسليم بکشانند 

بخصوص اينکه دستمزدهاي موجود      . داران براي ناکام گذاشتن هر اعتصاب و مبارزه کارگري است                
کارگران چنان نازل و ناچيز است که به هيچ کارگري اجازه پس انداز و داشتن اندوخته اي براي روز مبادا                    

تازه از اين بگذريم که بسياري از اعتصابات و اعتراضات کارگري            . و منجمله ايام اعتصاب را نميدهد     
 .موجود از قضا بر سر نپرداختن همين دستمزدهاي ناچيز است

براي مقابله با فشارهاي مالي سرمايه داران که براي درهم شکستن اعتصاب کارگري اعمال                             
صندوق اعتصاب  . ميشود، کارگران از قديم راه حل کارساز ايجاد صندوق اعتصاب را بکار گرفته اند                

صندوق . امر پشتيباني و تقويت مالي از اعتصاب را از طريق تعاون مالي کارگران تامين ميکند                         
اعتصاب يکي از سنتهاي جاافتاده در مبارزات کارگري و نيز ابزاري براي تقويت اتحاد و همبستگي                      

صندوق اعتصاب با همبستگي و اشتراک        . کارگران اعتصابي و خنثي کردن فشار سرمايه داران است            
مساعي کارگران، با سازمان دادن جمع آوري کمک مالي به اشکال گوناگون در دو عرصه زمينه                                 

يکم، با پرداخت وجوهي به هر کارگر بار فشار مالي کارفرما بر                 : موفقيت کارگران را فراهم مي آورد       
اعتصاب را کاهش ميدهد و دوم، پولهايي را نيز براي امور مربوط به اعتصاب هزينه ميکند که براي                    

مثال تماس با رسانه هاي خبري            . پيشبرد موفقيت آميز اعتصاب و مبارزه تعيين کننده هستند                  
مختلف، چاپ وسيع اطالعيه ها و فراخوانهاي اعتصاب کنندگان، تماس با راديو ها و تلويزيونهايي                    
که صداي اعتراض کارگران را منعکس ميکنند، اعزام نماينده کارگران اعتصابي به نزد فعالين ديگر                  
مراکز کارگري در داخل و نيز به اتحاديه هاي کارگري در سطح دنيا براي جلب پشتيباني و دهها کار                          

 .مفيد و مهم ديگر که احتياج به هزينه و پشتوانه مالي دارد
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خصوصا امروز که    . تشکيل صندوق اعتصاب امروز براي کارگران امري عاجل و فوري است                   
اعتصابات کارگري هر روز گسترش بيشتري پيدا ميکند و شاهد اعتصابات طوالني مدت نيز                             

تالشهاي اخير در اين زمينه کامال نتايج        . هستيم، اين صندوق ها بيش از بيش ضرورت پيدا ميکند          
مثبت و مهمي داشته است، مثال در همين اعتراضات اخير کارگران در سنندج در ميان کارگران                           

در شاهو   . نساجي شاهو و نساجي کردستان شاهد جنب و جوش کارگران براي تشکيل آن بوديم                            
همسران کارگران بدنبال تشکيل اين صندوق ها بودند و نمونه ديگر آن در کشت و صنعت مغان بود                       
که وقتي کارگران مشاهده کردند که اعتصاب به تعدادي از کارگران که درآمد کمي دارند و داراي                           

 .چند فرزند هستند فشار وارد ميکند، دست به کار تشکيل صندوق اعتصاب شدند
. صندوق هاي اعتصاب، صندوق هائي هستند علني که توسط خود کارگران تشکيل ميشوند                    

تشکيل صندوق اعتصاب از آنجايي که به يک نياز مشترک کارگران پاسخ ميدهد به حرکتي براي                           
براي تشکيل صندوق هاي اعتصاب،       . نزديکي، اتحاد، و همبستگي بيشتر کارگران تبديل ميشود           

کارگران پيشرو و رهبران کارگري بايد با درک ضرورت و اهميت تشکيل آنها قدم به جلو بگذارند و اين   
 .در اينجا به برخي گامهاي اوليه براي تشکيل اين صندوق ها ميپردازيم. صندوقها را تشکيل دهند

 
 صندوق اعتصاب و مجمع عمومي -١

صندوق اعتصاب قبل از هر چيز به اشتراک مساعي کارگران اتکا دارد و مجمع عمومي اساسي                  
در مجمع عمومي که امکان دخالت،      . ترين ابزاري است که ميتواند به اين تعاون کارگري خدمت کند           

همياري و اظهار نظر مستقيم کارگران و همچنين امکان تصميم گيري جمعي وجود دارد، اين مساله                  
البته ممکن  . و ضرورت آن ميتواند به بحث گذاشته شود و تشکيل صندوق اعتصاب اعالم گردد                       

است در شرايط معيني که به هنگام اعتصاب حادث ميشود، پيشاپيش جمعي از کارگران پيشرو و                     
رهبران کارگري جلو بيفتند و در جمعها و محافل خود صندوق را تشکيل دهند، با اينحال نبايد                             
فراموش کرد شرط قدرتگيري اين صندوق، مطلع کردن کارگران از تشکيل آن و تالش براي جذب هر                     
چه بيشتر کارگران و خانواده هاي کارگري به اين حرکت است و بهمين دليل بايد در اولين مجمع                               

از آنجايي که هدف از تشکيل      . عمومي آنرا اعالم کنند و همه کارگران را براي کمک به آن بسيج کنند              
صندوق کمک به رفع يک معضل واقعي و مشترک کارگران و با اتکا به اتحاد و همبستگي آنهاست،                       

 .لذا بايد کوشيد همه کارگران را در امر تقويت بنيه مالي صندوق دخيل و فعال کرد
 

 مسئوليت و اداره صندوق اعتصاب -٢
صندوق اعتصاب هر کارخانه و محيط کاري بوسيله يک هيات مديره، جمعي از کارگران که                           
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درصورتيکه جمعي از فعالين کارگري قبل از تشکيل         . منتخب مجمع عمومي هستند، اداره ميشود      
مجمع عمومي صندوق اعتصاب را تشکيل داده باشند الزم است اين جمع بعنوان هيات مديره                              
صندوق از مجمع عمومي کارگران راي بگيرد تا توسط مجمع عمومي بعنوان هيات مديره رسميت                    

هيات . مجمع عمومي هر زمان الزم بداند ميتواند هيات مديره جديدي انتخاب کند                        . پيدا کند  
بر اساس تصميمات مجمع عمومي امور صندوق را به پيش ميبرد و به مجمع                            مديره صندوق     

هيات مديره صندوق در هر جلسه مجمع عمومي از کار و ميزان پولهاي جمع                 . عمومي پاسخگوست 
آوري شده گزارش ميدهد و اين مجمع عمومي است که در مورد نحوه هزينه کردن پول صندوق و                              

 .ضوابط کار آن تصميم ميگيرد و بر اجراي کامل مصوباتش نظارت دارد
 

 منبع مالي صندوق اعتصاب -٣
منبع مالي صندوق اعتصاب اساسا بر مقدار پولي که کارگران به صندوق واريز ميکنند و                              

پس از تشکيل صندوق، هر کارگري بنا به         . کمکهاي جمع آوري شده از خارج محيط کار متکي است          
توان و امکانش پولي هر چقدر هم اندک باشد به صندوق واريز ميکند تا موجودي اوليه آن تامين                            

صندوق اعتصاب با پولهاي جمع شده از سوي کارگران بنا ميشود، اما بايد تالش کرد که با                         . شود
کارگران کارخانه هاي ديگر و همينطور مردم رابطه فعالي برقرار کرد و از آنان طلب مساعدت و کمک              

اعالم علني  . بنابراين بايد صندوق را علنا و در سطح جامعه اعالم کرد               . مالي و جلب حمايت کرد      
براي مثال فرض کنيد       . صندوق به معني فراخوان به حمايت از اعتصاب و مبارزه کارگران است                      

کارگران نفت دست به اعتصاب ميزنند و براي ادامه حرکتشان نياز به حمايت و همبستگي مالي                          
بدون شک مردم با شنيدن خبر اعتصاب کارگران نفت، باديدن جايگاه اين       . کارگران ديگر و مردم دارند 

حرکت و اعتراض در اوضاع سياسي جامعه فورا به کمک خواهند شتافت و اين خود موضوع اعتراض                 
فراخوان به جامعه و به     . کارگران را به موضوعي اجتماعي و به مرکز توجه جامعه تبديل خواهد کرد              

مردم براي کمک به صندوق اعتصاب از سوي مجمع عمومي کارگران و يا هيات مديره صندوق انجام                  
ميگيرد و بطور مثال نامه اي خطاب به مردم و کارگران ديگر نوشته ميشود که به صندوق مالي آنها                    

بايد تالش کرد که اين نامه       . کمک کنند و در همان نامه شماره حساب صندوق باطالع عموم ميرسد              
بخصوص در شرايطي   . به رسانه هاي مختلف و سايت هاي اينترنتي داده شود تا وسيعا انتشار يابد                 

که اعتصاب صورت ميگيرد زمينه حمايت و کمک به صندوق بطور جدي افزايش مييابد و اين                               
. فراخوانها در واقع تالش مهمي در جهت سازماندهي حمايت و کمک جامعه به اعتصاب است                              

بنابراين يک کار مهم اينست که صندوق اعتصاب به برقراري ارتباط مستقيم با مردم و با ديگر                              
کارگران اقدام ميکند و آنها را به حمايت و پشتيباني از حرکت اعتراضي خود و کمک به صندوق                             
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براي اينکار فرضا از طرف مجمع عمومي کارگران و از سوي جمعي که صندوق                . اعتصاب فراميخواند 
را تشکيل داده اند، چند نفر براي گرفتن ارتباط با مردم و کسانيکه ميشناسند و فکر ميکنند به                               
صندوق کمک خواهند کرد و براي ارتباط با کارخانجات ديگر تعيين ميشوند و اين هيات با نامه                              

اعتصاب مربوط به تشکيل صندوق و شماره حساب و فراخوان آن به سراغ مردم ميروند و براي صندوق        
در کشورهاي اروپايي در بسياري اوقات اين کار بصورت گذاشتن ميزهاي             . طلب کمک ميکنند  

ميزهايي که بر   . اطالعاتي در مقابل درب کارخانه و در مرکز رفت و آمد مردم صورت ميگيرد              
روي آن اطالعيه ها و فراخوان هاي کارگران در مورد علت اعتصاب و خواست کارگران توضيح                   
داده شده و همانجا صندوقي براي کمک به اعتصاب کارگران قرار دارد و از مردم خواسته                                

 .ميشود که براي حمايت از اين حرکت و اعتراض به صندوق اعتصاب کارگران کمک کنند
نکته قابل توجه اينست که صندوق اعتصاب هميشه در دل اعتصابات شکل ميگيرد اما بايد                          

اگر کارگران بعد از    . تالش کرد که اين صندوق ها بعد از پايان اعتصاب هم به حيات خود ادامه دهند                   
اعتصاب ماهانه مبلغي هر چند ناچيز به صندوق واريز کنند، اين صندوقها قادرند که به موجوديت                       

حول صندوق اعتصاب ميتوان همبستگي و        . خود ادامه دهند بطوريکه در اعتصابات آتي بکار آيند            
اين نقش   . اتحاد کارگري را گسترش داد، ميتوان کارگران هر چه بيشتري را در کار آن درگير کرد                             

کارگران کمونيست و رهبران کارگري است که بر امکاناتي که صندوق حول خود بوجود مي آورد آگاه                        
  . باشند و آنرا منظما سازمان و جهت دهند

 
 ٨٣ خرداد ١٢ .  ١٠كارگر كمونيست شماره 

 



)٢ (  
 

خواستھا و مطالبات آارگران اعتراضات 
 جارى 
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مباحث منصور حکمت درميز گرد بررسى طرح قانون کار 
 جمھورى اسالمى

 
 کميته تشکيالتهاي محلـي حزب کمونيست ايران به ابتکار منصور                    ٦٩ و فروردين       ٦٨در اسفند     

اين ميزگرد عينا از صداي حزب   . حکمت ميزگردي براي بررسي اليحه کار جمهوري اسالمي برگزار کرد 
کمونيست ايران پخش شد و سپس متن مباحثات آن، به ويراستاري منصور حکمت، بصورت کتاب                        

در اينجا صحبت هاي منصور حکمت در اين            . به چاپ رسيد   " کار ارزان کارگر خاموش    "نحت عنوان    
کتاب کامل  . را مالحظه ميکنيد   ) گرداننده ميز گرد   (ميز گرد در پاسخ به سئواالت مصطفي صابر             

 .ميتوانيد بخوانيد" کتاب"را در همين سايت در بخش " کار ارزان کارگر خاموش"
 

 شهال دانشفر
 ٢٠٠٣ژانويه 

 
 فصل اول

 کليات اليحه کار جمھورى اسالمى
 شاخص هاى اصلى در ارزيابى قانون کار

 
پيش از آنکه وارد جزئيات بحث مربوط به اليحه کار رژيم بشويم ميخواهم نظر کلي                      : مصطفي صابر 

اگر اين متن آخر را با اولــين طرح قانون کاري که تنظيم شده بود،                     . تان را راجع به اين متن بگوئيد         
تغييراتي که  . همانکه در باب اجاره نوشته شده بود، مقايسه کنيم طبعا تغييرات فاحشي را ميبينيم                  

ميشود گفت در جهت رضايت دادن به بعضي خواستهاي کارگران بوده و يا اينکه  غلظت  اسالميت را                      
اما آيا اين تغييرات کيفيتا      . در قانون کار جمهوري اسالمي پائين آورده است و تغييراتي از اين قبيل               

طرح اخير را از بقيه متمايز ميکند يا خير؟ کال اگر بخواهيد اين طرح قانون کار را قضاوت بکنيد و                          
 .معايب اصلــي آن را بر بشماريد روي چه نکاتي انگشت ميگذاريد
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ـنـظـر مـن هـم مـالکـهـاي               .   ضمن تائيد صحبتهائي که قبال شد ميخواهم چند نکته را اضافه کنـم :   منصور حکمت  ب
دقيق اين عبارات صـحـبـت        اصلي همان آزادي تشکل و آزادي اعتصاب است و خوب است اينجا بيشتر درباره معني            

عالوه بر اين نـکـات   . فقدان اينها و همينطور اسالمي بودن اين قانون کافيست که اين قانون را مردود اعالم کنيم.  کنيم
 :قانون کاري که بخواهد مورد قبول طبقه کارگر قرار بگيرد بايد اقال اين خواص را هم داشته باشد

اوال، بايد ديد موقعيت و دامنه عمل تشکل مستقل کارگري در امر نظارت بر اجراي قانون، در                     
شما فقط   . تعيين شاخص هاي مورد بحث در قانون و در تعيين تکليف موارد اختالف چيست                             

نهادهائي که در اين قانون کار براي قضاوت و نظارت و بازرسي و غيره پايشان به ميان کشيده شده را                
اسم انجمن اسالمي ميايد، اسم شوراي اسالمي و يا انجمن صنفي              . بشماريد ببينيد کدامها هستند    

ميايد، هيات تشخيص هست، هيات حل اختالف هست، شورايعالي کار هست، وزير کار هست،                         
هيات وزيران يکجا بايد نظر بدهد، شورايعالي حفاظت فني و بهداشت کار بايد چيزي بگويد، سازمان 
تامين اجتماعي پايش وسط است، سازمان بهزيستي کل کشور، کميته حفاظت فني و بهداشت کار،                  

اينها آن نهادهائي هستند    . اداره بازرسي وزارت کار، وزارت بهداشت و حتي سازمان امور استخدامي    
که وقتي مواد اين قانون را ميخوانيد ميبينيد هريک يکجائي در اين قانون کاري دارند، نظارت                             

حتي در مورد   . در هيچيک از اينها پاي کارگر به ميان نيامده است         . ميکنند، دخالت ميکنند و غيره    
آن نهادهايي که قرار است دو تا نماينده کارگر هم در آنها شرکت داشته باشد، دو اشکال اساسي وجود                   

 نفر دو نماينده کارگر هست، ثانيا آن نماينده کارگر هم نماينده شوراي اسالمي               ١٥دارد، اوال از مثال     
کارگر در اين    . و شوراي اسالمي سراسري است که خدا ميداند با چه مکانيسمي انتخاب شده است                    

در واقع اين قانون کار يک قانون کار ارباب رعيتي است که هرقدر هم پيش                 . قانون کار کاره اي نيست    
نويس بعدي آن نسبت به قبلي اش بهبود پيدا کرده باشد تازه مانند اربابي است که تصميم گرفته                             

اين متن هنوز در چهارچوب انقياد کارگر به                 . بيشتري به خرج بدهد       " احسان"نسبت به رعيتش       
من فکر ميکنم قرار نداشتن تشکل مستقل کارگري در امر تعيين تکليف موارد                         . سرمايه است  

اختالف، در تعيين شاخصهائي مانند مدت کار، دستمزد، مرخصي ها و بيمه ها و غيره کافي است                     
 .که اين قانون کار مردود باشد

يک عامل ديگر بنظر من اينست که قانون کار چقدر در خودش امکان تغيير بعدي اش را گذاشته                  
 ٥٦ ساعت کار در هفته و فرض کنيم با توجه به اينکه دارند االن                       ٤٤گيريم امسال بگويند     . است

 سال ديگر چي؟ آيا بايد جمع بشويم، تلفات بدهيم،           ٥بگويد،  " به به "ساعت کار ميکشند يک نفر هم        
کتک بخوريم، در خيابان با ارتش و پاسدار و هر کسي که آن روز تفنگ روي دوشش گذاشته اند گالويز                

 ساعت؟ باالخره  قانون کار بايد در متن خودش بگويد که               ٤٢ ساعت را بکنيم      ٤٤بشويم، تا دوباره    
االن شما داريد به زن باردار فقط نود روز                  . مکانيسم منطقي تغيير بعدي و متناوب آن چيست               
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. مرخصي ميدهيد، اگر ما بخواهيم کاري کنيم  که اين بشود شش ماه بايد از چه مجرائي اقدام کنيم                   
معلوم است که اين قانون کار از اين زاويه نوشته شده که به                  . جز جنگيدن راهي جلوي آدم نميگذارد       
 و  و اگر بيشتر ميخواهد بايد با سر برودبه جنگ دولت                باشدنظر اينها اين حد زندگي کارگر بايد            

اينجا ديگر کارگر با ارتش و ساواک و امثالهم طرف است که تا بحال خون کارگر را در شيشه کرده                            
بنابراين اينهم يک نقص و يک خاصيت قانون کارهاي کارفرمائي است که نميگويد اوضاع قرار                     . اند

براي مثال در مورد ساعات کار اگر قانون کاري امروز مينويسد                 . است چگونه در آينده تغيير کند        
 ساعت کار بايد همانجا بگويد که در طي چه مکانيسم طبيعي و تعريف شده اي، که در طي آن                          ٣٥

 . ساعت تبديل ميشود٣٠الزم نيست کسي خون بدهد و خون بريزد و جنگ بکند، اين به 
در . يک خاصيت ديگر اين قانون سوراخهايي است که براي دبه در آوردن و زيرش زدن درآن وجود دارد                    

يک بند ظاهرا حقي را داده است و بعد حواله اش کرده است به يک کميسيون و يک آئين نامه اي که آن                         
هنوز نوشته نشده و نويسنده اش هم تازه قرار است وزير کار باشد که آنرا براي تصويب بدهد به هيات                      

براي مثال در مورد اخراج      . خوب من چه ميدانم بعدا قرار است چه بنويسند و تصويب کنند               ! وزيران
را " دستورالعمل انضباطي "را خوب انجام ندهد و      " وظايف محوله "مينويسد اگر کارگر    . اينطور است 

. يعني چه؟ چه کسي آنها را محول کرده است            " وظايف محوله . "نقض کند ممکن است اخراج بشود       
اين يک سوراخ است ديگر چون فردا به اين بهانه که فالن وظيفه را به کارگري محول کردم وانجام نداد                      

را هم طبق همان بند قرار است يک            " دستورالعمل انضباطي . "کارفرما ميتواند حکم اخراج بنويسد      
دهها مورد   . خوب چه ميدانيم چه چيزي قرار است در آن بنويسند                       . کسي يک موقعي بنويسد       

اينچنيني در اين متن هست که حقي را به ظاهر ميدهد و يا ظاهرا سدي در برابر اجحاف به کارگر                           
نمونه ديگر در   . قرار داده است و دو بند آنطرف تر مجراي دور زدن آن را براي کارفرما گذاشته است                      

به بهانه شرايط اضطراري خود کارفرما ميتواند راسا تا روزي شانزده ساعت            . مورد اضافه کاري است   
در حالــي که ظاهر    . اضافه کاري اجباري تا شانزده ساعت در اين قانون هست          . کارگر را به کار بکشد    

يک نکته ديگر سطح مبنا در مورد شاخصهائي         . مسالــه اينست که اضافه کاري اجباري محدود شده        
باالخره خوبي و بدي يک قانون کار را از         . مانند ساعت کار و مزد و بيمه ها و غيره در قانون کار است             

روي اينهم ميسنجند که بدوا هفته کار را چند ساعته تعريف کرده، کي آدم ميتواند بازنشسته بشود                     
 .فکر ميکنم اين قانون از اين لــحاظ هم مردود است. و غيره

خالصه کالم بنظر من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانيسمي براي تغيير و بهبود دائمي                      
موازين کار در جامعه، موقعيت تشکل کارگري در قانون کار، و منفذ نداشتن و تفسير بردار نبودن                      

در مجموع من هم     . به نفع کارفرما و باال بودن استانداردهاي رفاهي و مادي کارگران حياتي است                   
مثل بقيه دوستاني که صحبت کردند فکر ميکنم اين قانون کار از نظر کارگر ايراني مردود است و هر            
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قدر هم بندهائي را اينجا و آنجا با پيچ و تاب به آن اضافه کنند تاثيري در خصلت ضد کارگري آن                             
 .نميدهد

بهرحال اگر بخواهيم مالکهاي ساده و خالصه اي براي قضاوت اين قانون به کارگران                  : صابرمصطفي  
 داده باشيم چه بايد بگوئيم؟

 
بنظر من قبل از هرچيز کارگر بايد از خودش بپرسد که من در اين قانون دارم در چه                     : منصور حکمت 

هر کارگري که اين قانون را درست بخواند بخودش خواهد گفت که آها، اين                        . نقشي ظاهر ميشوم   
آنهم يک عامل تولــيدي که زبان ندارد،        . قانون دارد من را بعنوان يکي از عوامل توليد نگاه ميکند            

ميخواهد استفاده اش را ازمن بعنوان يک عامل توليد بکند و در عين حال                . اراده اي از خودش ندارد    
. تا حدي هم جلوي ضايع شدن اين عامل را بگيرد و بهرحال به نحو کنترل شده اي از من کار بکشد                          

اولين اصلي که کارگر بايد در رد و قبول يک قانون کار در نظر بگيرد اينست که من بعنوان يک عنصر                     
آزاد در اين جامعه در سرنوشت خودم، در محيط کار خودم، در تعيين اينکه نيروي کارم را دارم در                          

اولــين شاخص  . ازاء چه ميفروشم و در چه شرايطي قرار است کار کنم و غيره، چقدر سهم و نقش دارم                    
در اين قانون کار     . اينست که کارگر بعنوان يک عنصر آزاد و يک شهروند صاحب اختيار ظاهر بشود                 

متن را بخوانيد تا اين را      . اين کامال عيان است   . کارگر صغير است و کارفرما هم ارباب جامعه است         
دوم اينکه اين قانون کار آمده و چشم و گوش من را بسته و به روي خودش نمياورد که کارگر                       . ببينيد

. با من طوري رفتار ميکند که انگار از دنيا بيخبرم                . يک گوشه ديگر دنيا يک چيزهايي را گرفته            
باباجان من آدمم و ميدانم در آلمان، در فرانسه، در انگلستان، در اسپانيا وغيره کارگران از چه                                

اينطور نيست که من بايد بنشينم و صبر کنم تا روزي انشاءاهللا به صرفشان                          . حقوقي برخوردارند 
هر شکلي کارگر آلماني دارد زندگي و کار               . بشود و شرايط من را به سطح آلمان فعلي برسانند                   

بنابراين اگر يک نفر دارد يکجاي ديگر دنيا         . ميکند، بنظر من کارگر ايراني هم بايد همان را بخواهد          
.  ساعت کار ميکنم و نه بيشتر       ٣٥ ساعت کار ميکند منهم در ايران براي سرمايه            ٣٥براي سرمايه   

ببينيد، سرمايه هرجا سودش کم باشد پولش را برميدارد و ميبرد                 . اين بنظر من يک شاخص است        
منتها شرايط  . شرايط سرمايه گذاري در دنيا بسمت استاندارد شدن ميرود            . تحرک دارد . جاي ديگر 

کار کردن به لطف آن مرزي که دور کشور کشيده اند و قشونشان را گذاشته اند که کسي از جايش                               
و در  . يعني اردوي کاري درست کرده اند و اسمش را گذاشته اند ايران                 . تکان نخورد، متفاوت است    

 ساعت کار ميکند، اينجا قشون آورده اند و سرنيزه را روي              ٣٥حالي که جاي ديگر کارگر براي مثال         
بنابراين .  ساعت کار کن   ٦٨ ساعت کار کن و تازه اگر گفتم،          ٤٤گردن کارگر گذاشته اند و ميگويند       

 زندگي  ١٩من که در قرن       . يک شاخص ديگر اينست که اين قانون در مقايسه با دنيا چه ميگويد                    
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شاخص هاي ديگر در    . اين آخر قرن بيستم است و ميخواهم مثل آدم قرن بيستم زندگي کنم               . نميکنم
بنظر من حق بي قيد و شرط تشکل کارگري، مستقل از دولــت، و مصون                      . خود اين بحث ذکر شد      

بودن تشکل کارگري از تعرض دولت و حق بدون قيد و شرط اعتصاب کارگري از مالکهاي اساسي                         
 همانطور که ايرج آذرين گفت، کارفرما بارها اعتصاب ميکند و کسي متوجه نميشود، . اند

پولي را که ميتواند خرج خريد مواد اولــيه و لــوازم تولــيد و سازماندهي وسيع تر کار بکند                                       
اما ايشان روي پولــش      . او پولــش را گذاشته و منهم کارم را ديگر             . اين اعتصاب است   . ميخواباند

دولــت و کارفرما بعنوان سرمايه دار هر روزي بخواهند اعتصاب ميکنند،                         . کنترل کامل دارد    
اما در مورد آنکس که نيروي کارش را ميفروشد اسم اين را گذاشته اند                       . سرمايه گذاري نميکنند   

کارگر . و با هزار و يک بهانه جلــويش را ميگيرند            " آي شهر شلوغ شد    "اعتصاب و فرياد ميزنند که        
بايد هر موقع اراده کند بتواند بگويد که اين شرايط را شرايط قابل براي کار کردن نميدانم و همين                           

کارگر بايد بتواند دست از کار بکشد تا ببيند تکلــيف مسالــه مورد                      . االن دست از کار ميکشم       
بنابراين حق اعتصاب بدون قيد و شرط و با پرداخت دستمزد مشخصه هر قانون                . اختالف چه ميشود  

شاخص ديگر اينست که قانون کار براي هر تغيير          . کاري است که کارگر در آن آدم محسوب شده باشد          
اين يعني تحمل محروميت ومصيبت  . جزئي در آينده آدم را به جنگ مرگ و زندگي با دولــت نکشاند 

و محنت زياد در خانواده هاي کارگري براي اينکه تو بخواهي نيمساعت از ساعات کار هفتگي در                       
شاخص ديگر اينست که    . قانون کار بايد امکان تغيير را در خودش داشته باشد         . دهسال آينده کم کني   

ببينيد، اين يک قانون است و تازه بر مبناي اين           . تشکل کارگري در قانون کار چه نقشي بازي ميکند         
قانون قرار است فعل وانفعاالت مشخصي صورت بگيرد، هزار و يک بار کار به تصميم گيري هاي                          

تشکل کارگري در اين ميان چه موقعيتي دارد؟ يک عده از               . مشخص، حل اختالف و غيره ميکشد       
جماعت خود به اسم شوراي اسالمي را نماينده کارگر کردن، اين خيلــي عقب مانده و ضد کارگري                          

بنظر من هر قانون کاري که در آن تشکل مستقل کارگري برسميت شناخته نشده باشد و                                 . است
درتعيين تکليف مسائل محيط کار و موازين ناظر برکار در جامعه نقش اساسي به آن داده نشده                            

 .باشد، آن قانون کارفرمائي و ضد کارگري است
 

شما در صحبتتان گفتيد که قانون کار بايد بدوا کارگر را بعنوان يک شهروند به                             : مصطفي صابر  
با توجه به اينکه در خود جامعه بورژوائي هر روز اين دارد زير سوال ميرود و فرد در      . رسميت بشناسد 

واقع خيلي حقوق را ندارد، شما چطور انتظار داريد که اين حقوق در قانون کار برسميت شناخته                               
 بشود؟

 
چون کارگر حقش را ميگيرد است که               . مکانيسم جامعه دقيقا برعکس اينست         : منصور حکمت  
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ما داريم راجع به يکي از عرصه هاي مبارزه اجتماعي اينجا حرف              . شهروند هم حق راي پيدا ميکند      
اگر کارگر ايراني در اين عرصه حقش را بگيرد هيچکس نميتواند دهان روزنامه نگار را                           . ميزنيم
اينطور نيست که يک روز سرمايه دار از            . اين جهت واقعي حرکت جامعه است و نه برعکس            . ببندد

خواب بلند بشود و بخود بگويد که امروز سرحالم، احساس خوبي دارم، همه تان آزاديد حرفتان را                           
  يکي از عرصه هائي که. بايد بزور مجبورش کرد که به آزادي رضايت بدهد. بزنيد

 
 مجلس تصويب کرده و بزودي احتماال در          ٦٨بهرحال قانون کار فعلي را در مهرماه          : مصطفي صابر 

شما در مقابل اين نظر      . شوراي تشخيص مصلــحت نظام هم تصويب بشود، يا بهرحال آنجا گير کرده             
 که بهرحال کاچي به از هيچي است چه ميگوئيد؟

 
يک عده بچه حاجي مردرند رفته اند يک چيزي نوشته اند و آورده اند و ميخواهند                        : منصور حکمت 

بيايند " قرار است "به اسم اينکه سي روز مرخصي درش هست و يا                   . همينطوري يکجا قالب کنند     
اين نسيه  . مشاغل را طبقه بندي کنند و به فالن طريق دو ريال برود روي مزد کارگران در فالن بخش                    

هيچ . همين نکاتي هم که بقول شوراهاي اسالمي جنبه هاي مثبت اين قانون است نسيه است                   . است
ببينيد اين قانون کار را جوري نوشته که زن حامله قرار است                . ضمانت اجرائي براي آنها وجود ندارد       

اما برو اين حقوق را     . ميگويند که به تو براي اين مدت حقوق ميدهيم         .  روز مرخصي داشته باشد    ٩٠
اما آن کارگر عجيب واجب الحج، که نميدانم کي کارگر ميتواند در      . از سازمان تامين اجتماعي بگير 

اين نظام واجب الحج بشود، بعد از يکماه که از حج برميگردد حقوقش را همانجا در همان حساب                           
اگر تو ميخواهي واقعا حقوق       . اينها ديگر مردرندي است     . هميشگي گذاشته اند و دريافت ميکند        

کارگري را که زايمان کرده بدهي، و اگر ريگي به کفش نداري، خوب خودت بهمان شکل قبل بده                                
بخاطر اين دو تا بندي که        . انگار آب زيرکاه شهري دارد سر روستائي بيخبر را کاله ميگذارد              . ديگر

تازه معلوم نيست در عمل چه بشودکارگر دارد قبالــه بردگي اش را براي يک مدت طوالني امضاء                         
بايد شش سال    . وقتي زير اين قانون امضاء گذاشتيد فردايش که نميتوانيد دبه در بياوريد                  . ميکند

اين يک پيروزي اجتماعي     . تحت اين قانون کار کنيد تا تازه بتوانيد صحبت عوض کردنش را بکنيد                
براي جمهوري اسالمي خواهد بود اگر بتواند بي تشکلي و ممنوعيت اعتصاب، آقاباالسري شوراهاي               
اسالمي، و اينکه وزير کار و چهارتا استاد دانشگاه به انتخاب خود او شرايط کار کارگر را تعيين                           

نظر . اين يعني اينکه کارگر باخت خود در مقياس اجتماعي را بپذيرد          . کنند، را به کارگر تحميل کند     
کارگر ميتواند آن چند بندي را که اجراي فوري آنها را به نفع خود                      . من هم مانند رضا مقدم است        

 اگر نکنند آنوقت حرف ما اين. ميداند روي يک کاغذ بنويسد و خواستار اجراي آنها بشود
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 خواهد شد که خودتان در قانون مصوبتان اينها را گفته ايد، چرا اجرا نميکنيد؟ آنجا                          
اجراي اين  . کامال معلوم خواهد شد که آنها چطور خواهان پذيرش يکجاي اين قانون هستند                  

چند بند را منوط به در آن طبقه حاکمه را مجبور ميکنند به آزادي رضايت بدهد مبارزه                             
بنابراين اگر کارگر حق تشکيل سنديکا و شورا و استقالل و               . کارگر براي حقوق کارگري است     

آزادي عمل اينها را بگيرد و تحميل کند، آنوقت هيچکس نميتواند براي مثال روزنامه ها را                    
اين مبارزه کارگري و گرفتن اين حقوق           . بهرحال بنظر من روند واقعي برعکس است          . ببندد

توسط کارگر است که تعيين ميکند که شهروند بطور کلي در جامعه چه حقوقي دارد و اين                         
 .حقوق را تضمين ميکند

اين حرف  . زندگي اش را براي مدتهاي مديد به آنها بسپارد          اين کرده اند که کارگر اختيار        
اگر رژيم راست ميگويد و ميخواهد اين قانون را اجرا کند، بيايد و آن بندهائي را                     . اينهاست

اگر نميکند معلوم است که باقي        . که همين االن کارگران خواهان اجراي آن هستند اجرا کند              
بنظر من کارگر، و هر آدم باشرف       . بندها نکاتي است که کارفرما ميخواهد در قانون بگنجاند         

در اين جامعه، بايد قانون کار رژيم را رد بکند و در عين حال کارگر بايد لــيستي از نکاتي را                      
نکته ديگر  . که بنظر او بايد اجرا بشود را از اين قانون دربياورد و بر اجراي آنها پافشاري بکند                

اينست که اين قانون کار چه با تصويب و چه با عدم تصويبش توسط دولــت از نظر کارگر                              
نه نماينده کارگر   . يکطرفه به مجلــس رفته اند و قراردادي آورده اند          . مشروعيت حقوقي ندارد  

کارگران فقط بايد بعدا بروند و طبق اين              . هست که حرفي بزند، نه نظر کارگر را ميپرسند               
در بين خودشان که معاملــه ميکنند اگر معلوم بشود که حاجي فالني به                     . قانون کار کنند   

ولي در رابطه با کار اينها ميتوانند متني را          . حاجي فالني کلــک زده آن قرار داد فسخ ميشود         
اين قانون از نظر     ! يک عده شان بنويسند و يک عده شان تصويب کنند بعد بياورند اجرا کنند                  

و اولين روزي که کارگر      . حقوقي مردود است، چه کارگر مجبور بشود به آن تن بدهد و چه نه                  
اما فرمولــي که کارگران بايد       . اندکي اختيار و اقتدار پيدا بکند همانروز لـغوش خواهد کرد             

االن داشته باشند اينست که آنجا که گوشه هائي از مطالــبات خود را در متن رژيم ميبينند                      
 .اينها را لــيست کنند و خواستار اجراي فوري آن بشوند

 
بايد هنوز روشن تر و مشخص تر اين را گفت که موضع ما در قبال تصويب قانون                        : مصطفي صابر 

 ؟.کار رژيم اسالمي چيست و به کارگر چه ميگوئيم
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اين قانون کار سند بردگي     .  کرد ردبحث من هم به روشني اين بود که قانون کار را بايد             : منصور حکمت 
بحث بر سر اين نيست که کارگر بگويد فالن مواد              . است که ميخواهند شما زيرش را امضاء بگذاريد          

 ٣٠بحث سر اينست که کارگر بگويد من          .  تصويب کن و برو باقي اش را بياور           قانونمعين را بعنوان     
اجراي بحث بر سر    . پس فورا اجرايش کنيد   . روز مرخصي را ميخواهم و خودتان هم در طرحتان گفته ايد     

آيا اجراي برخي از نکات اين قانون به نفع کارگر هست يا نه؟ خوب هرکس که نگاه بکند                               . اين بود 
 ماده يک ماده هست، که الــبته بعدا محدوديت و تفسير بردار بودنش را هم                   ١٥٨ميبيند در تمام اين      

. وقتي به بحث آن برسيم ميگويم، که براي مثال در ازاء کار برابر بايد به زن و مرد مزد مساوي بدهند                        
. هزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواهند که اين اجرا بشود             . خوب اين را اجرايش کنيد ديگر     

بنظر من اگر کارگر ايراني اين قانون را قبول کند مهمترين                 . نه اينکه بخواهند اين قانون را بپذيرند          
چون بحث قانون کار را ميبندد و خواهند گفت که                 . اشتباه تاريخ دهسال اخير را مرتکب شده است            

اين مثل دادن يک سند و يک چک سفيد به                . قانون که تصويب شد برويد سر کار ديگر و حرف نزنيد                 
دولــت و سرمايه است که تو از من کار بکش و من هروقت اعتراض کنم اين منم که دارم زير توافقات و       

بحث من بر سر    . بنظر من کارگر بهيچ عنوان نبايد چنين سند رضايت و پذيرشي بدهد             . تعهداتم ميزنم 
يکي دو نکته بود که طرف براي اينکه باقي اين مواد را به کارگر قالــب کند در اين متن گذاشته و                                

اين دونکته را که خودت داري         . صحبت من اين بود که بسيار خوب من باقي قانونت را نميخواهم                     
خوب شما  . هزار و يک چيز در اين مملکت بدون مصوبه و قانون دارد اجرا ميشود              . ميگوئي را اجرا کن   

بحث من اين   .  روز مرخصي و مزد برابر در ازاء کار برابر را اگر مرضي نداريد اجرا کنيد                   ٣٠هم لطفا   
  . بود
 

 فصل دوم
 آزادى اعتــصـاب

 آزادى اعتصاب رسمى و غير رسمى
 دستمزد ايام اعتصاب صندوق اعتصاب

 
دامنه آزادي اعتصاب چقدر بايد باشد؟         . منظور از آزادي اعتصاب مشخصا چيست        : مصطفي صابر 

اعتصاب رسمي و غير رسمي چيست ؟ آيا هر اعتصابي رسمي شناخته ميشود و هيچ محدوديت و قيد                  
 .و شرطي روي اعتصاب ميتواند وجود داشته باشد يا خير؟ منصور حکمت لطفا شما شروع کنيد
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حق دست از کار     . هيچ نوع محدوديتي روي آزادي اعتصاب نبايد وجود داشته باشد              : منصور حکمت 

اگر اين حق   . کشيدن در هر لحظه که کارگران، هر تعدادي شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشيدن است                
کارگر بايد بتواند دست از      . را از کارگر بگيرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده داري برگردانده اند                   

اين به معني زدن زير     . کار بکشد و بگويد بدليل اينکه اشکالي در کار مي بينم کار را متوقف ميکنم                
کارگر . اصل قرارداد کار يا نفي کار کردن و نفي کل موازيني که توليد جامعه بر آن مبتني است نيست                   

آزادي اعتصاب يعني هيچکس    . کار نميکنم چون اشکالي در کار ميبينم       اين مقطع معين    ميگويد در   
اگر حق اعتصاب وجود      .  که کار کند     مجبور کند نميتواند کارگري را که کار را متوقف کرده است                 

نداشته باشد يعني اينکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ايشان ميتواند بيايد و مرا بطور فيزيکي                          
. کسي نميتواند آزادي اعتصاب را خط بزند و همراه با اين کار سرنيزه را نياورد                  . مجبور کند کار کنم    

چون اگر من دست از کار بکشم تو باالخره چکار ميکني تا مرا به کار ناگزير کني؟ بنابراين من فکر                          
و دقيقا به درجه اي که اين آزادي را محدود                 . ميکنم آزادي اعتصاب هيچ قيد و شرطي بر نميدارد              

ميکنند، کارگر را از موقعيت يک انسان آزاد در جامعه، يعني همان صورت از نظر حقوقي آزادي که                        
جامعه سرمايه داري به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودي تبديل کرده اند که اختيار خودش را                 

منتها مساله اي که در مورد آزادي اعتصاب وجود دارد آن وضعيتي است که اعتصاب براي خود      . ندارد
براي مثال در کشوري ممکن است بگويند که فقط در مورد اعتصاب رسمي                      . کارگر بوجود مياورد   

هرکس ميتواند  . حقوق ايام اعتصاب پرداخت ميشود و در اعتصاب غير رسمي حقوق پرداخت نميشود            
در کشور ديگري براي      . دست از کار بکشد، و البته اگر اعتصابش غير رسمي باشد حقوق نميگيرد                     

مثال ميگويند اعتصاب آزاد است مشروط بر اينکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از              
يعني شما نميتوانيد در دفاع از مبارزات کارگران بخش ديگر در جامعه و يا در                . کارگران مربوط باشد  

فقط هنگامي مجاز به اعتصاب هستيد که در             . دست به اعتصاب بزنيد     يک امر اجتماعي      دفاع از    
اين محدوديت نوع دوم    . کارخانه خودتان خبري شده باشد و يا بر سر دستمزد خودتان بالئي آمده باشد                

اما اينکه موازين پرداخت حقوق در اعتصاب         . از جنس محدود کردن آزادي اعتصاب بطور کلي است          
رسمي و غير رسمي چيست اينها ميتواند در چهارچوب اصل آزادي اعتصاب مورد بحث باشد و خود                      

اين حق مسلم هر کارگري است که هرلحظه                 . جنبش کارگري ميتواند اين موازين را تعيين بکند               
اما ممکن است اکثريت کارگران با        . ميخواهد ابزار را به دلــيلي زمين بگذارد و دست از کار بکشد                 

اينها يک   . ممکن است سازمان مستقل کارگري با اين کار موافق نباشد                        .اينکار موافق نباشند     
اين را  . دستمزد حين اعتصاب چه ميشود      . تفاوتهائي بويژه در جنبه مالي اعتصابات ايجاد ميکند           

بحث اعتصاب رسمي و غير رسمي در           . ميتوان در چهارچوب آزادي کامل اعتصاب هنوز بحث کرد             
و اين  . خودش اين فرض را دارد که مرجعي براي اعالم رسميت و يا عدم رسميت اعتصاب وجود دارد                     
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سوالي اينجا مطرح ميشود و آن اينست که طبق صحبت هاي شما بنابراين مثال اگر                    :  صابر مصطفي
در يک کارخانه يک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با اين                                
 حساب نميتوانند اعتصابشان را رسمي کنند چون دو سوم بقيه چنانچه مجمع عمومي اي در کار باشد 

 .به احتمال زياد راي منفي ميدهند
 

بحث من ابدا بر سر اين نيست که چه کسري از کارگران اگر طرفداراعتصاب                      . نخير: منصور حکمت 
اگر من بعنوان راي      . اين را بايد سازمان کارگري مربوطه تعيين کند             . باشند اعتصاب رسمي است     

دهنده در آن مجمعي باشم که ميخواهد اين موازين را تعيين کند که اگر چه درصدي از کارگران                                  
هنوز چنين سازماني را       . بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمي خواهد بود، ميگويم ده درصد                    

اينطور نيست که نصف بيشتر کارگران يا بخش قابل مالحظه اي از کارگران بايد موافق باشند                   . نداريم
. ممکن است بخش معيني از قسمت معيني اين حد نصاب را تامين کند                  . تا اعتصاب رسمي بشود    

ممکن است در يک کارخانه فقط يک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اينکه                        
يعني اعتصاب آن    . مستقيما در اين مساله ذينفع نيست، به آن قسمت حق بدهد و کال بيايد بيرون                        

تصميم راجع به اين چيزها دست خود تشکل کارگري است و فکر ميکنم                  . قسمت را رسمي اعالم کند     
 .اگر دست خود کارگر باشد مالکي ميگذارد که دست و بال خودش را نبندد

 
. در مورد اعتصاب رسمي و غير رسمي باز مشکلي که من دارم بجاي خود باقي است                 : مصطفي صابر 

من فکر ميکنم رسمي و غير رسمي کردن اعتصاب محدوديت هائي بر آزادي بي قيد و شرط اعتصاب                   
اعتصاب به اين معني است     . و فکر ميکنم گفتن اعتصاب رسمي و غير رسمي لزومي ندارد          . ميگذارد

که عده اي از کارگران تصميم ميگيرند که کار را متوقف کنند و طبعا اين در يک واحد و يک محدوده                         
معيني معني دارد که همانطور که ايرج آذرين هم گفت باالخره يک عده اي بقيه را قانع ميکنند و دست               

نگراني من از تقسيم اعتصاب به رسمي و غير رسمي اينست که محدوديت ايجاد              . به اعتصاب ميزنند  
کنيم و بهانه اي دست کارفرما بدهيم که بتواند دستمزد حين اعتصاب کارگران را ندهد و اعتصاباتي                     

 را، که کارگران براي کسب حقوقشان براه انداخته اند، تحت عنوان غير رسمي بودن سرکوب کند
. 

. ببينيد اتفاقا برعکس تصور شما مقولــه اعتصاب رسمي به کارگر قدرت ميدهد                    : منصور حکمت 
اعالم اعتصاب رسمي يعني اينکه از آن لحظه به بعد در اعتصاب بودن کارگران وضعيت قانوني و داده                   

اعتصاب غير  . شده جامعه است و هرکس خالف آن کار کند کار غير قانوني کرده وبايد ببرندش زندان                   
. رسمي يعني من دست از کار کشيده ام و تو به کارت ادامه ميدهي تا تکليف  اختالف روشن بشود                          

 اما اعتصاب رسمي يعني اگر پاسبان از آن اطراف رد شد . اين را هم کسي حق ندارد دست به تنش بزند
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بايد پاسبان را بياندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسهاي انبار را جابجا کند بايد ببرندش                              
اگر من و شما    .  کارگر وحدت ميدهد  دوم اينکه اين به طبقه       .  چرا که اعتصاب رسمي است     .  زندان

ميخواهيم اعتصاب صورت بگيرد مساله را به تشکل کارگري مان، به مجمع عمومي مان،                   وقتي  
. اين مجمع به اعتصاب راي بدهد، آنوقت آن يکي هم که درد خاصي ندارد بايد بيايد بيرون                        وببريم  

هيچ کارفرمائي حق ندارد از جاي ديگر، از خارج اتحاديه وشورا و تشکل کارگري، استخدام کند و                        
در اعتصاب غير رسمي اتحاديه مي ايستد و نگاه ميکند و قسمت ها بکار خودشان               .  سر کار بگذارد  
بنابراين بحث بر سر تبديل شدن اعتصاب به            .  جنس ها را هنوز ميبرد و ميفروشد         .  ادامه ميدهند 

وقتي يک سازمان کارگري مستقل اعتصاب را رسمي اعالم ميکند، دارد به                   .  قانون مملکت است   
دولــت ميگويد که در اين حوزه معين اصل بر اعتصاب است و هرکس که خالف آن کار کند عمل                             

اما ببينيد يک مساله ديگر      .  اين نکته اصلي است    .  غيرقانوني انجام داده است و قابل تعقيب است          
وقتي کارگر ايراني از اعتصاب حرف ميزند فورا در ذهن همه، خود کارگر و ديگران،                           .  هم هست 

آقا از آن خيابان رد نشو آنجا کارخانه فالن اعتصاب             "مردم بهم ميگويند     .  مجسم ميشود "  شلوغي"
و هرکس ميشنود که کارگر جائي            "  است يکوقت يک تيري، سنگي، چيزي به کله ات ميخورد                     

اما .  اعتصاب کرده است پاشنه کفشش را ورمي کشد و اگر کنجکاو نباشد از يک کوچه ديگر ميرود                  
. اينهم اعتصاب است ديگر    .  وقتي بانکها پول کسي را بلوکه ميکنند آن خيابان امن و امان است                   
دست از فعاليت متعارف و       .  وقتي فالن وزارت خانه حقوق يک عده را نميدهد اعتصاب کرده است                 

ولي نه پاسباني   .  دست به اقدام فوق العاده زده و کار عادي اش را نميکند            .  نرمال خودش کشيده است   
همانها که اين   (ما تابحال نديده ايم که پليس بزور به دفاتر اتحاديه کارفرمايي بريزد              .  ميايد نه چيزي  

قانون ميگويد بايد تشکيل بشود و معلوم نيست چرا خودشان براي اينها شوراي اسالمي کارفرمايان                
 . و اينها را بگيرد و زندان ببرد و بگويد که چرا پولهايتان را خوابانده ايد) درست نميکنند
اما تا دو کارگر با هم جمع ميشوند وميگويند دست از کار بکشيم اول از همه به                        . اين را نديده ايم    

اين اقدام بطور کلي با آزادي        . کالنتري و ژاندارمري محل خبر ميدهند که با دوتا جيپ بيايد آنجا                 
اما درحالت اعتصاب رسمي آن کسي که در خانه اش نشسته و خبر اعتصاب                 . اعتصاب مغاير است  

بلکه اين را ميفهمد که در آنجا کارگران بطور             . را ميشنود فورا فکر نميکند که فالنجا شلوغ است            
به اين ترتيب اعتصاب براي کارگر همانقدر امري عادي و              . رسمي و قانوني دست از کار کشيده اند          

براي جامعه امري برحق ميشود، که هر نوع اعمال خشونت عليه آن و هرنوع دست درازي به آن را از                         
بحث برسر  . اين بنظر من نکته بسيار تعيين کننده اي است         . نظر جامعه غير موجه و مذموم ميکند       

نکته ديگري که ميخواهم       . استکارگري   بر سر مساله وحدت         . اعتصاببا   رابطه جامعه است       
در صورتي که      . بگويم اينست که اعتصاب رسمي اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگري است                           
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اما وقتي کارگر   . اعتصاب غير رسمي يک اعتراض است که البته کسي حق ندارد جلوي آن را بگيرد                  
بعنوان يکي  . ميگويد اعتصاب رسمي است همراه آن تشکل کارگري را در صدر جامعه قرار ميدهد                 

 اگر کارگران برق گفتند اعتصاب رسمي، ديگر دولت . از پاهاي  اصلي تعيين سرنوشت آدمها
کمااينکه ممکن بود براي خودش        . نميتواند مردم را تحريک کند که برق تان خاموش ميشود                

همانطور که دولت انتظار دارد مردم با       . صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعاتي خاموش کند            
فکر ميکنم اين رابطه     . قطع برق از طرف دولت بسازند با قطع برق بدليل اعتصاب هم بايد بسازند                   

جامعه را با کارگر اعتصابي بهبود ميدهد، چرا که هرکس ميفهمد که فالن اتحاديه دارد براي گرفتن                  
کسي نخواهد توانست به سادگي جامعه را         . حق کارگران از امکانات قانوني خودش استفاده ميکند         

اينها مسائل مهمي است ومن کامال اعتقاد دارم که مقولــه اعتصاب                   . علــيه کارگر تحريک کند     
 .رسمي بايد باشد و در هر قانون کار واقعي تعريف بشود

کسي مثال ميزد که     . هست اما استفاده از آنها خيلي سخت است          " حق"ببينيد، بسياري چيزها     
درانتخابات رياست جمهوري راي بدهند، اما بين محل زندگي بعضي ها             " حق دارند "در آمريکا همه    

 کيلــومتر فاصلــه است و در غياب وسيلــه نقلــيه عمومي و شخصي            ٢٥٠تا اولين صندوق راي گيري      
قاعده . اينها عمال حق راي دادن ندارند چون کسي نميايد از آنها راي بگيرد                       . اينها راي نميدهند   

اما . قانون کار بايد حق اعتصاب را برسميت بشناسد       . عمومي در مورد حق اعتصاب هم همين است       
بوروژازي . هنوز فاکتورهائي وجود دارد که اين را تضمين ميکند که اعتصاب عملي هست يا نه                        

البته در کشورهايي مانند    . چگونه کمر اعتصاب ها را ميشکند؟ بنظر من اساسا با فشار اقتصادي             
اما حتي آنجا هم معموال، يا در دوره هايي، کارگران مقاومت ميکنند واز              . ايران اول قشون ميکشند   

اما وجه مشترک روش بورژوازي عليه          . اين مرحله بيرون ميايند و زير فشار سرکوب زانو نميزنند                
بنابراين حقوق ايام اعتصاب جاي اساسي در بحث          . اعتصاب در همه جا اعمال فشار اقتصادي است         

براي همين است که کارگران هميشه اعتصاب را با مقوله صندوق اعتصاب                   . آزادي اعتصاب دارد   
به اين معني   . کنار هم ميبينند و تشکيل صندوق اعتصاب اولين قدم راه انداختن هر اعتصابي است              

و بنظر من   . يک بعد از بحث آزادي اعتصاب اينست که کسي حق ندارد علــيه اعتصاب قشون بياورد                
اگر کارگري روز اعتصاب بزند و کسي را که براي سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقي بايد                      

ايشان اصال آنجا چکار       . به مقتول مثل کسي که خودش را زير ماشين انداخته است نگاه کرد                           
اين آدمها بنا براصل آزادي اعتصاب قابل               . چه کسي به او گفت که دم کارخانه برود                   . ميکرده

اما طرف ميتواند ارتشش را نياورد، ميتواند مانند مورد اعتصاب معدنچيان انگلــستان       .  مجازاتند
بورژوازي انگلستان هم کارگران را زد و هم ذغال سنگ انبار                . جنس را انبار کرده باشد و صبر کند          

از . معدنچيان يکسال و اندي دوام آوردند و حتي جنگيدند             . مدتها صبر کرد   . کرده بود و صبر کرد      
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 کيلومتر دورتر از      ٥٠٠. پس پليس انگلستان و تاکتيکها و روشهاي سرکوبگرانه اش که برآمدند                  
. کارگران از پس اين بر آمدند      . محل اعتصاب معدنچي را که از خانه بيرون ميامد توقيف ميکردند            

 آنچه که کمر اعتصاب معدنچيان را در انگلستان شکست، نهايتا فشار اقتصادي 
براي مقابله با اين فشارهاي اقتصادي است که بنظر من مساله دستمزد ايام اعتصاب جزء                           . بود

منتها اعتصاب  . و اينجا بحث اعتصاب رسمي تعيين کننده است           . اليتجزاي آزادي اعتصاب است    
غير رسمي چه؟ آيا در اين مورد نبايد دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غير رسمي اي که                         

کارگري که ابتکار عمل را با     . بعدا رسمي ميشود بايد حقوقش از روز اول آن محاسبه و پرداخت بشود 
اعتصاب غير رسمي بدست ميگيرد و بعد بخشهاي ديگر طبقه خود را مجاب ميکند که بايد به                           

به اين معني   . صحنه بيايند، نبايد بابت اين ابتکار عمل و پيشرو بودنش ازنظر مالي متضرر بشود                 
بيش از اين ديگر خود       . حتي در مورد اعتصاب غير رسمي هم جا دارد که دستمزد پرداخت بشود                   

بنظر من مسالــه فراهم کردن امکان         . کارگران براي اعتصاب کردن صندوق درست ميکنند و غيره             
از تضمينهاي حقوقي در مقابل دولت و پليس و                 . مادي براي اعتصاب نکته بسيار مهمي است            

مثال ديگر مسالــه ضرورت وجود تضمينهائي براي اموال        . دادگاههايش و غيره تا تضمين هاي مالي     
ممکن است فردا براي اموال فالن تشکل کارگري، حتي اگر              . اتحاديه ها وسازمانهاي کارگري است      

همه اينها بايد در بند         . چنين تشکلهائي وجود داشته باشند، ورقه مصادره و ضبط صادر کنند                    
اينکه هيچ دادگاه و مرجعي حق دست بردن به اموال              . مربوط به آزادي اعتصاب گنجانده شده باشد        

تشکلهاي کارگري را ندارد، اينکه کارفرما حق جابجائي محصوالت و اموال را در حين اعتصاب                        
حين اعتصاب چيزي ببرد بايد بعنوان دزد           " خودش"ندارد و اگر کارفرما بيايد و از اموال کارخانه                

رسمي شدن اعتصاب کارگري يعني تبديل شدن حالت اعتصاب به موقعيت متعارف                        . بگيرندش
 .قانوني و هرکس که اخاللي در آن وارد کند بايد قانونا مورد تعقيب قرار بگيرد

يک محور و پايه صحبت شما اينست که کارگر بعنوان فروشنده نيروي کار اين حق را                  : مصطفي صابر 
آيا همين حق   . دارد که هروقت خواست نفروشد و شرايط ديگري براي فروش نيروي کارش تعيين بکند              

را نميشود در قانون کار به طرف مقابل يعني کارفرما داد؟ يعني اينکه هروقت دلش خواست کار را                      
 .متوقف بکند و کارخانه را بخواباند و بگويد به اين ترتيب حاضر نيستم ادامه بدهم

اما بنظر من از     .  را از کارفرما بگيرد    "  حق"تا بحال کسي نتوانسته است عمال اين           :    منصور حکمت 
بنظر من کارفرما بايد به اشکال مختلف زير        .  را به کارفرما نداد   "  حق"نظر حقوقي کامال ميشود اين      
طرف از يک امتيازات از پيشي در جامعه برخوردار است و بافرض                   .  کنترل نهادهاي کارگري باشد     

 ساعت کار کند،    ٣٥اگر او هم حاضر باشد مثل کارگر . اينها تازه در کارخانه با کارگر مواجه ميشود 
نبايد به کارفرما اين حق را داد که هروقت دلش خواست کار              .  چيزي از کارفرما بودنش باقي نميماند      
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 را بخواباند، زيرا معاش ميليونها نفر را اين جامعه به ناحق زير نگين انگشتر ايشان گذاشته و ايشان 
بنظر من اين جزو حقوق هيچ بشري       . هر روز تصميم بگيرد که عده اي را به گرسنگي بياندازد ميتواند         

پايه  عاطل کردن وسائل توليد در يک کشور به صرف مالکيت بايد در يک سطح                   . در اين دنيا نيست   
بنابراين نميشود کارفرما را    . اي تر، در سطح قانون اساسي کشور، در يک جامعه جرم محسوب بشود             

 .بهمان درجه آزاد گذاشت
 

 فصــل سوم 

 آزادى تشکل 
 
 

 آزادي تشکل اينجا بعنوان يکي از مالکهاي اصلي ارزيابي قانون کار مورداشاره قرار             : مصطفي صابر
شما در مورد موضوع       . فصل مفصلي در مورد تشکل هاي کارگري در اين متن هست                     . گرفت   

 تشکلهاي کارگري در اين قانون کار چه فکر ميکنيد؟
 

فکر ميکنم اين بند مربوط به تشکلهاي کارگري يکي از آن جاهايي است که بطور                    : منصور حکمت 
ببينيد در اين قانون کارفرمايان همه جا        . برجسته اي ميشود خصلــت ارباب رعيتي اين قانون را ديد          

مثل اولــياء محترم و بچه هاي           ". عزيز"هستند و کارگران همه جا کارگران             " محترم"کارفرمايان   
است آن کسي است که صغير است، احتياج به سرپرستي دارد، زبان بسته                  " عزيز"آنکه لــقبش   . عزيز

جامعه " محترم"و الــبته اين کار آدمهاي        . است، بايد برايش راهي باز کرد که بتواند حرفش را بزند              
بنظر من اگر قانون کاري بخواهد        . جامعه انجام بدهند  " عزيز"است که اين کار را براي اين آدمهاي            

دولت همه تشکلها و        : جدي باشد فقط يک جمله در مورد تشکلهاي کارگري الزم است بگويد                           
نمايندگان منتخب کارگران را به رسميت ميشناسد، تمام تشکلهاي کارگري را به رسميت ميشناسد                 
و در امور مربوط به کار و اختالف کارگر و کارفرما همه اين تشکلــها حق دخالت دارند و کسي حق                        

منتها اينها دارند از آدمهاي صغيري حرف ميزنند، آدمهائي          . همين. تعرض به اين تشکلها را ندارد     
در . که خود اينها در قانونشان صغيرشان ميکنند تا بتوانند مهارشان کنند و از آنها کار بکشند                          

تولــيد کاري به دين اين کارگران ندارند، اما وقتي قرار شد حرفش را بزند حتما بايد آنکه اسالمي                           
. ارمني تا موقعي که کار ميکند به دينش کاري ندارند، بهائي و بيخدا هم همينطور              . است بيايد جلو  

. اما وقتي قرار شد حرف بزند و بگويد من کارگرم، ايشان ميگويد خير، من ميگويم که تو که هستي                   
بنظر . اختيار اموالش را ندارد، اختيارزندگي و صبح تا عصرش را ندارد           . اين تعريف آدم صغير است    
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براي درک بهتر اين متن ميشود،       . هم که اينجا هست دقيقا همين است        " اسالمي"خاصيت اين کلمه     
در ". دولتي"را در متن خط بزند و بجايش بگذارد              " اسالمي"همانطور که هر ايراني ميداند، کلمه           

. که تشکيل ميشود يک نهاد دولتي و طرفدار دولت است            " اسالمي"جمهوري اسالمي ايران هر نهاد        
، ضد راي آزاد      "ضد دموکراتيک "ميشود در تمام اين متن اسالمي را خط زد و بجاي آن گذاشت                        

فالن محل يا واحد بنا به        " اسالمي"مثال انجمن    . آدمهائي که اين ارگانها به اسم آنها تشکيل شده            
تعريف کانونهايي هستند که آدمهاي معدودي با فرض گرايش فکري و تعلق تشکيالتي و سياسي                       

خوب من ميگويم بيائيم کلمه اسالمي را خط بزنيم و کلــماتي که                . معيني به رژيم تشکيل داده اند       
بود بجايش  " اسالمي"يعني هرکارگري يک مداد بردارد و هرجائي کلمه               . گفتم را بجايش بنويسيم     

. و آنوقت اين فصل را از اول بخوانيد            . بنويسد دولتي، بنويسد ضد دموکراتيک، بنويسد سرکوبگر          
، "!کارگران اگر ميخواهند متشکل شوند ميتوانند انجمنهاي دولتي تشکيل بدهند           . "اينطور ميشود 

اگر اين   "! در مورد اختالف کارگران با کارفرما شوراهاي دولتي با کارفرما مذاکره ميکنند                              "
جايگزيني را بکنيم آنوقت جا به جا ميبينيم که اين قانون کار درزمينه تشکل دارد با کارگر چه                              

اصل بحث  . عمال ميگويد کارگر لــياقت اين را ندارد که خودش حرفش را بزند                . معامله اي ميکند   
. هم البته اينست که دارد ميگويد من ميترسم از اينکه کارگر متشکل شود و حرفش را بزند                                   

همانطور که ناصر جاويد گفت باالخره کارگران متشکل ميشوند و لذا اينها بندهائي است براي دولت                 
تمام اين قانون را نگاه        . و کارفرما براي آرايش دادن به نيروي خودش و مقابله با جنبش کارگري                      

ميکنيد ميبينيد هرجا قراراست نماينده کارگران خودي نشان بدهد، که موارد آن در اين قانون زياد                     
به اين معني معلوم است که شوراهاي اسالمي خيلــي در           . نيست، صحبت از شوراي اسالمي ميشود     

درست است که قانون مستقلي براي شوراهاي اسالمي تصويب           . تصويب اين قانون کار ذينفع هستند      
اما قانون کار شوراهاي اسالمي را      . ولي يک قانون جداگانه را ممکن است روزي کسي لــغو کند          . شده

شوراهاي اسالمي دارند در زمينه از قول کارگران حرف         . ميبرد در تاروپود اقتصاد و توليد در جامعه       
وقتي " کار و کارگر  "و بيهوده نيست که روزنامه      . زدن در جامعه يک موقعيت انحصاري پيدا ميکنند        

شوراي نگهبان يکبار ديگر اين متن را رد ميکند جيغش در ميايد و ميگويد در شوراي تشخيص                        
فکر ميکنم  . اين فصل ششم براي شوراهاي اسالمي خيلي مهم است          . مصلحت پدرتان را درمياوريم    

جوابي که کارگر بايد به اين بندها بدهد اينست که، از رد کردن آن گذشته، در برابر آن جنبش مجمع                         
بنظر من پاسخ واقعي ما به بحث تشکلهاي کارگري در قانون کار رژيم                  . عمومي خود را قرار بدهد     

اينست که کارگر در هر واحد و کارگاه و کارخانه اي فقط مجمع عمومي خودش را بعنوان نماينده                           
هيچکس . هيچکس حق ندارد بيايد بگويد نماينده کارگر قانوني است يا نيست                 . خودش ميشناسد 

 . حق ندارد کلماتي مانند اسالمي، خوانائي با اسالم و نظام و غيره را به نماينده کارگران بچسباند
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. نکته ديگري که ميخواهم بگويم اينست که در اين قانون تبعيض در ميان کارگران گذاشته شده است                 
اين قانوني نيست که يکسان به کارگر برخورد کرده باشد و تکلــيف کارگر بعنوان يک پديده معلــوم را                   

موقعيت زن و مرد در اين قانون فرق ميکند، ارمني و مسلــمان              . در مناسبات کار تعيين کرده باشد     
اينهم به هرکس يادآوري      . و بيخدا و با خدا موقعيتشان فرق ميکند، ايراني و افغاني همين طور                      

 -دولتي   -اين قانون کار راجع به کنترل اسالمي           . ميکند که اين قانون کار راجع به کارگران نيست           
ارتجاعي طبقه کارگر و مبارزات اوست که هم اکنون هم فراتر از موازين مورد نظر اين قانون دارد                          

 . حرکت ميکند
 

 فصــل چھارم
 نمايندگى کارگران و مراجع تعيين تکليف در قانون کار

 
 مسالـه نمايندگي کارگران در قانون کار جمهوري اسالمي و مراجعي که بايد دراين                   :مصطفي صابر 

قانون راجع به سرنوشت کارگران تصميم بگيرند، براي مثال در تعيين حداقل دستمزد، اختالفات ميان      
کارگر و کارفرما و غيره، و اينکه قانون کار چه مرجعي را بعنوان نماينده کارگران به رسميت                                     
ميشناسد، براي مثال شورايعالي کار قرار است يک مرجع تصميم گيري در قانون کار جمهوري                               

 نماينده اش سه نفر بيشتر به اصطالح نماينده کارگر نيست که تازه اگر فرض                   ٩اسالمي باشد، که از      
سه نفر ديگر نماينده    . کنيم که اينها واقعا نماينده کارگران باشند باز در يک اقلــيت آشکار قرار دارند              

در واقع به اين ترتيب حقي براي نمايندگي                . وزارت کار هستند و سه نفر ديگر نماينده کارفرما                 
ميخواهم اينجا در اين مورد بيشتر صحبت شود که نماينده             . کارگران به رسميت شناخته نشده است      

شما در مورد شورايعالي کار و       . کارگران که بايد باشد و مرجع ذيصالح کارگري از نظر ما کدام است              
 صالحيت و عدم صالحيت آن براي داشتن اختياراتي که به آن سپرده شده چه ميگوئيد؟

 
چيزي که روشن است اينست که هيچ قانون کاري حرف آخر را راجع به مناسبات کار                  : منصور حکمت 

و سرمايه نميزند، بلکه چهارچوبي بدست ميدهد که در آن نيروهاي درگير در تولــيد بتوانند روي                            
اينجاست که من فکر     . مقدارها و موازين توافق کنند، اجراي اين توافقات را تضمين کنند و غيره                  

ميکنم قبل از اينکه مساله نمايندگي شدن کارگران در اين ارگانهائي که رژيم تعريف کرده است                            
مطرح باشد، نفس اينکه چه مرجعي بايد تکليف فاکتورهايي مثل دستمزد و ساعت کار و غيره را                        

تعيين دستمزد  . من ميخواهم به چند عرصه مهم اينجا اشاره کنم          . تعيين کند هنوز بايد بحث بشود      



76 

منهم ميگويم برعکسش هم شما به نفع کارفرما راي                   . اينها سفره کارگران را رنگين تر ميکنند             
در مورد حل اختالف     . خوب آنها که به نفع کارگران راي ميدهند مزد را تعيين کنند                 . ميدهيد ديگر 

واضح است که هر    . اختالفي ميان کارگر و کارفرما بروز ميکند، چه کسي بايد حکميت کند            . همينطور
اما چه کسي بايد     . دو طرف دعوااينجا نمايندگي ميشوند و حرفشان را ميزنند و وکيل دارند و غيره                  

حکميت کند؟ هيات منصفه کيست؟ قانوني آورده که اين را از کارفرما و دولــت و به زعم خودش از                          
يعني به شوراي اسالمي گفته چون قيافه هاي شما کمي درب و داغان تر است شما                 . کارگر تشکيل داده  

اينها هم کارگرهاي اين مجمع       . پاپيون نزنيد .اداي کارگر را دربياوريد و بيائيد در اين سالن بنشينيد             
من ميگويم حتي اگر اين شوراي اسالمي ها هم بدلــيلــي مجبور بشوند به نفع کارگر راي                           . هستند

من با کارفرما    . پس حکميت را به کارفرما داده ايد           . بدهند هربار حرف کارفرما آنجا پيش ميرود           
خوب اين به نفع    ! دعوايم شده و وقتي کار باال ميگيرد براي حکميت ميرويم پيش يک کارفرماي ديگر                

اگر ميگوئيد آخر    . منهم ميگويم مرجعي بايد باشد که بنفع کارگر راي بدهد                . کارفرما راي ميدهد   
اگر بحث سر اينست که آخر       . هيات موجود باالخره انصاف دارد، منهم ميگويم کارگر هم انصاف دارد            

اين هيات حل اختالف درايت دارد و مصالح ملي و قوانين وهر درد ديگري را مد نظر دارد، منهم                               
بهر دليلي تو اين مرجعيت را داده اي به               . ميگويم کارگر هم بلد است همه اينها را مد نظر بگيرد                  

حاال . کارفرما منهم بهمان دليل ميگويم مرجع تشخيص و حل اختالف بايد يک پيکره کارگري باشد                    
اگر دوتا نماينده کارفرما هم در آن باشد من جنگ راه نمياندازم، اما ترکيب اين مرجع بايد اساسا                              

 .کارگري باشد
 

 ببخشيد، کال در قانون کار جمهوري اسالمي و همه قانون کارها به دولــت ووزارت                         :مصطفي صابر 
کارها يک نقش ماوراء طبقاتي ميدهند، ميخواهم بدانم شما نظرتان در مورد دادن نقش ارگاني ماوراء           

 کارگر و کارفرما به دولت در قانون کار چيست؟
 

بنظر من در جامعه سرمايه داري دولـت را بايد بعنوان بخشي از پيکره کارفرمايي در                 : منصور حکمت 
چه بدليلي که ايرج آذرين گفت که خود دولت يک سرمايه دار کله گنده در مملکت  است، و                      . نظر گرفت 

چه به اين دليل که دولــت مسئول سازماندهي تولــيد در اين جامعه است، مالــيات ميگيرد و کنترل                       
بعالوه دولت نهاد سياسي طبقه سرمايه دار است که در اين بحث حتي                       . کننده حرکت سرمايه است     

دولت را بايد بعنوان زائده اي از کارفرما در نظر گرفت، با اين تفاوت که               . نميخواهم به اين استناد بکنم    
احتماال در مقايسه با کارفرماي منفرد که به کارخانه خودش و مصلحت سرمايه خودش نگاه ميکند،                   

از . دولت کل وضعيت اقتصاد و اشتغال و توليد را ومصلحت اينها را در اين جامعه در نظر ميگيرد                        
 تابحال . نظر ترکيب هم جامعه کارفرمايي مملکت آدم به پست هاي دولتي ميفرستد
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اينجا ميگويد  . نديده ايم که دست کارگري را از يک واحد صنعتي بگيرند و ببرند وزير کارش بکنند                   
فکر ميکنيد هيچوقت ميايند کارگري که فالنجا        . دراين شورا هستند  " افراد بصير و مطلع   "دونفر از   

دارد کار ميکند را بعنوان آدم بصير و مطلع ببرند؟ آيا وزير کار ميايد و به او از طرف خودش نيابت                        
ميدهد؟ باالخره يک کارفرما و يا آقازاده ايشان که در آمريکا درس خوانده را مياورند و بعنوان آدم                         

بنابراين حتي از نظر بافت اين مراجع يک نفر کارگر در ميان             . بصير و مطلع در اين ارگانها ميگذارند      
بهرحال ترکيب کارفرمايي است و به همان دليلي که اينها ميگويند ترکيب اين                    . اينها نخواهد بود   

قرار است کسي بيايد     . بحث بازرسي ديگر از اين روشن تر است          . باشد منهم ميگويم آن يکي باشد       
بازرسي بکند ببيند از من کارگر دارند در محيط سالمي کار ميکشند يا نه؟ خوب بهترين بازرس                         

يک آقاي استاد دانشگاه    . براي اين کار خود من و ديگر کساني هستيم که در اين وضعيت بسر ميبريم      
و پزشک و غيره قرار است زير نظر کارفرما و دولت بيايند تشخيص بدهند اين محيط سالــم است يا                       

.  است ذينفعخوب من ميگويم بازرسي را کسي بايد بکند که در يافتن خطا              . نه و خطرناک است يا نه     
بازرس ميگذارد و ميرود ولي کارگري که در آن محيط کار ميکند، با آن دستگاه کار ميکند، آنجا                       
تنفس ميکند و به بيماري شغلي دچار ميشود کسي است که آنقدر حساس است که کوچکترين نشانه                   

در مورد بازرسي که مطلــقا بايد يک ارگان کارگري اين            . چنين مشکالتي را تشخيص بدهد و بکوبد       
جالب است، در اين آئين نامه يک هياتي هست که قوانين حفاظت فني را                       . بازرسي را انجام بدهد     

براي مشارکت  "آنوقت، و عين جمله اش اينست،          . وضع ميکند که در آن نشانه اي از کارگر هست              
هيات ديگري تشکيل ميشود که محض رضاي خدا در اين             " بيشتر کارگران در امر بازرسي و کنترل        

بنظر من بازرسي بايد مطلــقا بدست سازمانهاي کارگري باشد و                ! يکي اصال يک کارگر هم نيست        
يک بخش ويژه محرومي در       . در مورد کار زنان هم ديگر به طريق اولي            . حرف اينها حرف آخر باشد      

درون طبقه کارگر هست که مدعي هستيد داريد قوانيني وضع ميکنيد و حقوقي به آنها ميدهيد و                       
مثال ميگوئيد بايد مزد مساوي به آنها         . گرايش عمومي سرمايه و کارفرما به پامال کردن آنهاست           

داده شود، و اين قانون را قاعدتا براي اين وضع کرده ايد که جامعه در حالت  موجود مزد مساوي                            
حاال چه کسي را بايد گذاشت که تشخيص بدهد قانون در مورد کار زنان اجرا ميشود يا نه؟                    . نميدهد

باز هم نه فقط يک نهاد کارگري بايد اينکار را بکند بلــکه بطور جدي زنان کارگر درآن نمايندگي                              
در مورد آئين نامه داخلي کارگاه هم              . فقط اين ميتواند يک هيات بازرسي واقعي باشد               . بشوند

هر وقت شما آئين نامه داخلي مجلس را داديد کارگران ايران ناسيونال نوشتند، آئين نامه                  . همينطور
يک عده دارند در کارخانه کار            . داخلــي ايران ناسيونال را هم بدهيد نمايندگان مجلس بنويسند                  

که تازه فراموش نکنيد عدول از اين آئين نامه يکي          . ميکنند، خودشان آئين نامه را مينويسند ديگر      
طرف قرار است سر خود يک آئين نامه اي بنويسد و بياورد که من اگر از آن                          . از دالئل اخراج است    
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اينها بنظر من همه نشان دهنده خصلت کارفرمايي و بورژوايي            . عدول کنم فورا از کارخانه بيرونم کند       
 نهاد وسازمان شمردم که در قانون     ١٤در اوائل بحث . آنچه من ميخواهم بگويم اينست. اين قانون است 

 تا را آورده اند که يک ارگان را به رسميت نشناسند و آن نمايندگان مستقيم                ١٤اين  . کار جوالن ميدهند  
 تا نميتوانست به يکي اکتفا کند؟ چون پدرآمرزيده متوجه اختالفات              ١٤چرا از بين آن      . کارگران است 

بنابراين همه را در بازي شرکت       . اين وزارت خانه آن يکي را قبول ندارد و غيره           . داخلــي خودشان هست  
اما کارگر که طرف اصلــي تعيين همه اين مقدارها و موازين و بازرسي ها وغيره است حتي                  . داده است 

بهرحال کنترل بر محيط کار و زندگي کارگر را ميان                     . در يکي از اين ارگانها نمايندگي نميشود             
 نهاد پوششي است براي پايمال کردن حق مسلــم و مشروع آن                  ١٤همه اين    . خودشان تقسيم کرده اند    

  . کسي که بايد در همه اين موارد تصميم بگيرد و اجراي آن را کنترل کند
 
 

 فصـل پنجـم
 تبعيض در قانون کار

 
اگر موافق باشيد به يک جنبه عمومي ديگر در قانون کار بپردازيم و آنهم مسالــه                            : مصطفي صابر 

تبعيض ملــي،  . کال هرنوع تبعيضي را ميشود در اين قانون کار پيدا کرد           . تبعيض در قانون کار است      
فکر ميکنم الزم است در اين مورد          . جنسي، مذهبي، و تفرقه و تمايز بين بخشهاي مختلف کارگران             

 .بيشتر صحبت بکنيم
 

اجازه بدهيد راجع به تبعيض جنسي در همين بندي که از قرار گفته زن و مرد يکسان                     : منصور حکمت 
به "ميگويد هردو   . ببينيد اينجا نميگويد که زن و مرد برابرند       . در حمايت قانون قرار دارند صحبت کنم      

خود قانون اساسي جمهوري اسالمي هم همين را راجع به زن و مرد                 ". يکسان در حمايت قانون هستند     
اين مثل آنست که بگويد برده و مالــک برده هردو به يکسان تحت حمايت قانون               . در کل جامعه ميگويد   

ابدا . هر يک سهم خودشان را دارند     . اين يعني قانون براي حمايت از هرکدام اينها موازيني دارد  .  هستند
اين را  . اينطور نيست که اينجا گفته باشد زن و مرد در موقعيت مشابه در کار و تولــيد قرار دارند                            

چون در  . حاال چه بخشي از کارها هست که انجام آنها توسط زنان مخالــف اسالم است بماند                . نميگويد
بنظر من نه فقط تبعيض جنسي بلــکه تبعيض در تمام اشکال آن در اين                . خط بعدي اين را هم ميگويد     

کامال معلــوم است که حقوقي از غيرمعتقدين به دين اسالم و آنهم با آن                    . قانون خيلــي مشهود است    
کارگر ارمني، کارگر بهائي، کارگر بيخدا بايد           . تعبير محدودي که رفقا اينجا گفتند کال سلب شده              
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چند کارگاه وجود دارد که در آن زن و مرد در آن کارگاه معين دارند کار مساوي و مشابه انجام                                       
يعني کارفرما آنها را کنار هم نشانده و دارند يک کار انجام ميدهند، چند کارگاه اينطور                         ميدهند؟  

مساله اصلي اينست که در کل پهناي تولــيد در کشور ودر                     . است؟ مساله اصلي اصال اين نيست          
بخشهاي مختلف وقتي زن و مرد کارهاي مشابه انجام ميدهند، مثال هردو کارگر ماهر يا غير                                 

تمام . ماهرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند يا هرچه، حقوق يکساني در سطح همان شغل بگيرند                     
بعضي کارها را به آنها         ". زنانه"هنر جامعه بورژوايي اين است که زن را ميفرستد در رشته هاي                           

شما هيچوقت نميتوانيد نشان بدهيد که اين زني که دارد کار ميکند با چه مردي در            . اختصاص ميدهد 
بعالوه بنظر  . بنابراين اين بند هم شوخي است      . تمام کلـکشان همين است    . يک رشته ديگر معادل است     

من گذاشتن اين و نگفتن اين که اگر کسي به دلــيل زن بودن کسي از استخدام آنها سرپيچي بکند با چه                    
يکي ميتواند ده تا ماده به نفع          . مجازاتهائي روبروست همين حرف اول را هم از معني تهي ميکند                

يک کلمه در اين     . زنان بنويسد و بعد هم به کارفرما اجازه بدهد که اگر نخواست زن را استخدام نکند                      
نميتواند کارفرما  . قانون کار راجع به اين نيست که کارفرما بايد امکانات برابر براي استخدام بگذارد                 

وقتي دونفر براي مصاحبه براي کار آمده اند بخودش بگويد خوب اين يکي که زن است ممکن است                           
بچه دار بشود و سالي فالنقدر روزکار اينطوري ميرود، بعد بايد شيرخوارگاه بسازم و هر سه ساعت نيم                    
ساعت تنفس براي شير دادن به او بدهم و خالصه حقوق ويژه اي، که البته در اين قانون زياد نيست،                              

مساله امکانات برابر در استخدام اصال در اين           . برايش قائل باشم، پس ولش کن استخدامش نميکنم          
معني اين حرفها پس اينست که من در قانون کار اين حرفها را ميزنم و کارفرمايان                            . قانون نيست 

وقتي امکانات برابر در استخدام را نميگويد          . زن بماند خانه   .خودشان زن استخدام نفرمايند    " محترم"
آنوقت ديگر نه فقط همين نوع بندها جنبه رفع تبعيض ندارد، بلکه از نظر اجتماعي تبعيض را شدت                       

کسي که ميخواهد واقعا زن و مرد را در کار و توليد برابر بکند بايد در درجه اول تبعيض                                .ميدهد
يعني کارفرما را مجبور کند که هزينه بيشتري تقبل کند، حقوق بيشتري             . مثبت به نفع زن قائل بشود     

بپردازد، آموزش ويژه اي بدهد براي اينکه زنان بتوانند پايه شغلي شان را باالتر ببرند، مهارت کسب                        
و بعالوه ضمانت اجرائي قانوني اکيد و مجازاتهاي قانوني تعريف کند براي عدم استخدام          . کنند و غيره 

بنابراين بنظر من زن در اين قانون کار دو پله هم از مرد کارگر محروم تر و                   . زنان به بهانه هاي مختلف    
 .بيحقوق تر است

اي "قبيله"که اينجا گفته فکر ميکنم اينها خودشان را متعلق به                      " قوم و قبيله    "در مورد اين       
آن هيات جمهوري اسالمي که دارد قانون کار             . ميدانند که دارد از اين مردم خراج و جزيه ميگيرد                

. برتر ميداند " قبيلــه"مينويسد و در شوراي نگهبان مواد آنرا تصويب و رد ميکند واقعا خودش را يک                 
را قبايل ديگري که ما بر آنها فاتح شده ايم زير سايه ما ميتوانند زندگي شان                       "منتها دارد ميگويد     

اينها را گفته که نگويد برخورد      . اما علت نوشتن اين در اينجا همانست که حميد تقوايي گفت           ". بکنند
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 .قانون به مردم از هر نژاد و مليت و مذهب و جنسيتي عينا مشابه است
بنظر من کسي که در ايران کار ميکند بايد از             . نکته ديگر مربوط به کار کارگران خارجي است         

دو کارگري که   . حقوق کامل هر شهروند ايراني برخوردار باشد و از جمله از حقوق مندرج در قانون کار               
دارند کنار هم کار و زندگي ميکنند يکديگر را برادر خودشان ميدانند، اما آنکه دارد از گرده شان                         

بنظر من  . کار ميکشد، اصرار دارد که شکاف ملــيت را باز نگاه دارد و اينها را بجان هم بياندازد                       
جامعه کارگري ايران بايد بخواهد که کارگر خارجي عين کارگر ايراني با همه حقوق، حتي حق راي                         

که در ايران امروز هيچکدام البته پشيزي نمي          (دادن در انتخابات مجلس و رياست جمهوري و غيره            
. بهرحال هر حقي که يک ايراني در هر زمينه اي دارد، کارگر خارجي هم بايد داشته باشد                  . باشد) ارزد

تنها راهي که کارگر ميتواند از خودش در مقابل تفرقه افکني ملــي سرمايه دار و دولــتش محافظت                  
کارگر خارجي  . سرتاپاي اين قانون تبعيض است     . بکند اينست که همين را بدون هيچ ابهامي بگويد           

هميشه . در اعتصاب شرکت نميکند چون ميايند و پروانه کارش را ميگيرند و اخراجش ميکنند                        
اين تبعيضات را عامدانه و آگاهانه در اين قانون کار               . مجبور است به مزد پائين تر رضايت بدهد           

در يک کالم فکر ميکنم يک قانون کار نميتواند اسالمي و ملي و مردساالرانه باشد و بعد                  . چپانده اند 
  . هم ادعا کند که تبعيض در اين قانون نيست و همه به يکسان در حمايت قانونند و غيره
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 فصل ششـم
 دستمــزد

 
ميشود که ظاهرا کل دريافتي هاي      " حق الــسعي " صحبت از    ٣٣ در اليحه کار در ماده       :مصطفي صابر 

 مزد را بصورت مجموع وجوه نقدي و غير نقدي که در            ٣٤ماده  . نقدي و جنسي کارگر را در بر ميگيرد       
. جاهاي ديگر هم هست که از حقوق صحبت ميشود          . مقابل انجام کار پرداخت ميشود تعريف ميکند       

بهرحال در بخشهاي ديگر صحبت بيشتري از حق الــسعي نميشود و تمام اقالم دريافتي کارگران زير                        
ميخواهم نظر شما را راجع به اين تقسيم بندي ها بدانم و کال اينکه اليحه کار                    . تيتر مزدبحث ميشود  

 از اين تقسيم بندي چه هدفي را دنبال ميکند؟
اگر بهرحال کارگر نتواند يک مزد حداقل کافي تعيين بکند آيا گرفتن اين مزاياي مختلــف بهرحال                  

 به نفعش نيست؟
 

هرنوع تقسيم مزد به بخشهاي مختلف که اسامي            روشن است که کارگران بايد با           :منصور حکمت 
. همه اين را گفتند منتها بگذاريد يکبار ديگر هم من بگويم                  . مختلف داشته باشند مخالفت کنند       

ببينيد علت اينکه طرف ميايد و روي يک پديده يکپارچه اي را خط مياندازد و بخشهايي از آن را اره                          
با اينکارش دارد انعطاف پذيري ميدهد      . ميکند، اينست که ميخواهد روزي آن را از همانجاها بشکند          

باالخره صبح به کارخانه ميرود     . کار نميکند " در اشکال مختلف  "کارگر  . به آن چيز يک تکه و يک پارچه       
ولي او  .يک کار يکپارچه انجام ميدهد      . و آن ساعتهايي که ايشان فرموده کار ميکند و بيرون ميايد                

پولي را که بايد در ازاء اين کار يکپارچه به کارگر بدهد را دارد از يک جاهائيش تيغ تيغ ميکند و روي                        
هر بخش يک اسم هم ميگذارد، مزد، مزد مبنا، مزايا، حق عائله مندي و غيره و غيره، براي اينکه                            

شکل شکستنش هم اين است که ميتواند بگويد          . برنامه دارد اين بخشها را بموقع از اينجاها بشکند          
و وقتي کل اش را نگاه ميکنيد ميبينيد در مجموع            . مزدت را باال بردم اما آن بخش ديگر پائين آمد           

. با اين کار کارفرما انعطاف پذيري ميدهد به پرداخت دستمزد از طرف خودش                     . پول کارگر کم شده     
مرجع پرداخت کننده را آنقدر متنوع ميکند که کارگر بايد با چندين طرف حساب، مثل اژدهاي هفت                     

حساب " آخر سال  "آن بخش ديگر را فالن مرجع             . مزد پايه را بايد کارفرما بدهد          . سر، روبرو بشود    
" اگر"بخش ديگري را     ). يعني من نميتوانم وسط سال داد بزنم که پولـم را بدهيد               . (ميکند و ميدهد   

بخش . يعني اگر به حساب خودش سود فالن قدر باال رفته باشد ميدهد               . فالن اتفاق بيافتد ميپردازند    
 حق مسلم کارگر را که روز سر کار . من رفتار خاصي در کارخانه داشته باشم ميدهد" اگر"ديگر را 

باالخره کار او خودش را در      ( رفته وشب برگشته خانه اش و يک محصول معلوم و يک تکه اي توليد کرده      
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، تيغ تيغ کرده و ميخواهد بعدا سرش بازي                )يک تعداد يخچال و تلويزيون و وغيره نشان ميدهد               
يک کارگر يک بخش کمتر شامل حالش           . از طرف ديگر منافع کارگران را متنوع ميکند           . دربياورد

ميتواند . ميشود و انگيزه کمتري در مبارزه بر سر آن بخش دستمزد پيدا ميکند و يکي بيشتر                               
من ميگويم آقاجان، اگر     . اساس اين سياست تفرقه است     . اينطور کارگران را با هم مقابل قرار بدهد          

اين محاسبات ديگر از کجا        . ريگي به کفشت نيست، برايت کار کرده ام مزدم را درست بده ديگر                     
آمده؟ بنظر من تفرقه انداختن در جنبش طبقه کارگر و متنوع کردن محيط مبارزاتي کارگر يک هدف       

کارگر بايد در چندين جبهه شمشير بزند براي اينکه مزد پايه اش را که ميبايست                 . مهم اين کار است   
بنابراين بنظر من کارگران بايد پافشاري         . همان روز اول طبق قرارداد به او ميدادند از اينها بگيرد                

بکنند که هرچه کارفرما قرار است بصورت پرداختي هاي مختلف بدهد يکپارچه و تحت نام واحد                         
و اگر قرار است طبقه بندي در دستمزدها باشد بايد بر مبناي فاکتورهاي روشن و                                 . مزد بدهد  

عنوان يک  تکه کردن دستمزد را بايد به          . موجهي، مثل سختي کار، اين طبقه بندي صورت بگيرد            
 .اقدام ضد کارگري محکوم کرد

منهم ميگويم اگر   . منتها شما ميپرسيد اگر مزد پايه کم باشد باالخره اين تکه ها را بايد گرفت                 
 خوب معلوم است که ما بايد به طرق مختلــف سعي                کردند و بما تحميل       کردندمزدها را تکه تکه       

اما نگاه کنيد ببينيد همين چه دردسرهائي در جنبش کارگري ايجاد                  . کنيم اين بخشها را بگيريم       
از اينکه فارغ   . از مبارزه براي دستمزد که فارغ ميشويد مي افتيد در مبارزه براي سود ويژه               . ميکند

بطرق مختلف در تمام    . بعد مبارزه سر بن شروع ميشود     . ميشويد نوبت پاداش افزايش توليد ميشود     
طول سال مشغول جنگ و جدال هستيد و تازه اسمش اينست که مزد شما را آخر ماه پرداخت کرده                            

. سر تک تک اينها بايد کلنجار رفت           . در حالي که در يکسال هم هنوز مزدت را نپرداخته اند                  ! اند
باالخره من کارگر با کارفرما قرارداد بسته ام يا نبسته ام؟ اگر آري، که آنوقت مزد اين کاري که من                         

تمام بحث ما در مورد قانون کار نهايتا به اين برميگردد که                    . ميکنم را درست پرداخت کن ديگر        
همه بحث  . کارگر اگر در اصل مساله باخته باشد ديگر در هزار و يک مورد سرش را کاله ميگذارند                      

بديهي است که اگر کارگر نتوانسته باشد در اصل دستمزد زندگي               . سر نباختن در اصل مساله است       
خود را تامين کند آنوقت هر فرد کارگر خود را موظف ميداند که براي امرار معاش خودش و خانواده                   

من اين را ابدا رد      . اش دنبال هر بخش دستمزدش که اينطور پخش و پال کرده اند برود و آن را بگيرد                    
 .فقط ميگويم بايد براي شرايطي مبارزه کرد که اين حالت گريبانگير ما نباشد. نميکنم

اما حق السعي انگار      . مربوط ميکند " انجام کار " مزد را به       ٣٤ببينيد اينجا خودش در ماده         
 آقاجان هرچه . بحث ما روشن است. مجموعه منت هائي است که کارفرما گردن کارگر گذاشته است
 يعني . منتي گردن ما نميگذاريد. پرداخت ميکنيد را داريد در برابر انجام کار پرداخت ميکنيد
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تکه تکه اش    . پس لطفا اسم کل اينها را بگذاريد مزد           . در مقابل انجام کار است      " حق السعي    "آن  
 .نکنيد

 
بحثتان در مورد اينکه خانواده را مبناي تعيين دستمزد بگذاريم يا نه فکر ميکنم در             : مصطفي صابر 

صحبتي که راجع به قانون کار و بيمه هاي اجتماعي داشته باشيم بشود با تفصيل بيشتري صحبت                        
اما اينطور که پيداست تا اينجا هم ناصر جاويد و هم رضا مقدم خواهان تعيين دستمزد بر                              . کرد

 منصور حکمت نظر شما چيست؟.  نفري هستند٦مبناي خانواده 
 

 اگر بخواهيم اينطور حساب کنيم که تعداد اعضاي خانواده را زياد کنيم تا در                    :منصور حکمت 
اما بنظر من ممکن است مقياس خانواده شش        . نتيجه مزد کارگر بيشتر بشود، خوب اين راهي است         

هر خانواده اي فقط با يک        . نفره باشد، اما در عين حال بخش معيني از خانواده ها دو شاغل دارند                  
يا مثال خانواده ممکن است شش نفره باشد اما پدر خانواده دارد حقوق                                . شاغل طرف نيست     

خانواده را فقط پدر و مادر و فرزندان در نظر نگيريد، پدر بزرگ و مادر بزرگ                    . بازنشستگي ميگيرد 
بنظر من رفتن براي کسب      . هم بخصوص در جامعه ايران با خانواده پسر يا دخترشان زندگي ميکنند             

بايد اينجا عدد   . رفاه کارگران از اين زاويه که اهل و عيال کارگر زياد است چندان راه درستي نيست                    
 نفري نظر نميدهم و        ٦ نفري يا      ٥من روي    . معقولي را گفت و بحث را از جاي ديگري دنبال کرد                  

ولي فکر ميکنم هنوز ميشود به فرمول           . آمارهايي را هم که رفيق رضا ميگويد مطالعه نکرده ام               
 . نفري چسبيد چون ايراد خاصي در اين نميبينم٥خانواده 

در مورد اين صحبت ناصر جاويد که مبنا نبايد خانواده باشد، در کل به يک معني اين حرف                             
. اما بهرحال در اين جامعه مقداري از وسائل زندگي بشکل خانوادگي مصرف ميشود                 . درست است 

مثال شما نميتوانيد در هزينه اي که در يک جامعه فرضي قرار است دولت براي هر کودک بپردازد                             
شما باالخره  . هزينه مسکن مادر و پدر را هم جداگانه حساب کنيد      . هزينه مسکن اش را حساب کنيد 

و هزينه خانه اي با     . بايد اين را بگوئيد که خانواده کارگر با طول و عرض معين خانه چند اطاقه دارند            
بهرحال مادام که خانواده     . يا وسيله نقليه و غيره     . اين اندازه را بايد در مخارج کارگر محسوب کنيد          

هست بودجه خانوار يک پديده واقعي است و يک جائي اين بايد خود را در محاسبه دستمزد نشان                             
هرچند که گفتم با جهت عمومي بحث ناصر جاويد موافقم که جامعه بايد به سمتي برود که                         . بدهد

انسانها از همان بدو تولد بصورت مستقل و داراي حقوق محسوب بشوند و کسي به اين معني امروز                   
نان آور کس ديگري نباشد و هرکس به صرف اين که يک انسان است و در اين جامعه به دنيا آمده است            

در مورد سطح رفاه ميپرسيد، ناصر جاويد گفت بايد             . تامين باشد و تمام مخارجش پرداخت بشود         
اما باالخره  . اين کامال درست است و مالحظه اصلي هم همين است              . کارگران خودشان تعيين کنند    
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خود را در موقعيت کارگري بگذاريد که االن اين حق را گرفته               .  ديگر تعيين کنند کارگران بايد عمال    
که خودش بايد تعيين کند و ميخواهد امروز اين سطح را تعيين کند و به اين عنوان بايد چيزي                                 

جامعه باشد و هر       " بخش محروم  "راستش بنظر من جامعه عادت کرده است که کارگر                     . بگوئيم
من . بايد چه بشود و چه نشود         " بخش محروم "بورژوايي که سر کار ميايد بر منبر بگويد که اين                    

ميپرسم اصال چرا کارگر بخش ثروتمند جامعه نيست و کارفرما بخش محروم؟ چرا آنهايي که کار                         
جدي اي نميکنند و اموالشان را داده اند که از آن استفاده توليدي بشود آنهائي نيستند که جنوب                            
شهر زندگي ميکنند و دستشان به استخر شنا نميرسد، و آنهائي که کار ميکنند اينطورند؟ علت                          

در . توزيع در کنترل همان است که تولــيد را در اختيار دارد          . اينست که توزيع ثروت هم دست آنهاست      
نتيجه اکثريت عظيم محروم است و اقليت ناچيزي مصرف ميکند و ظاهرا سطح متعارف و                                     

من ميگويم اگر در دنيا، و بنظر من شاخص                . استاندارد زندگي سطح همان اکثريت محروم است           
در همان کشور، مردم دارند تلويزيون نگاه           " خوشبخت و مرفه   "دنياست و سطح زندگي يک خانواده           

. اگر تلويزيون رنگي آمده مال کارگر هم بايد رنگي باشد           . ميکنند، کارگر بايد تلويزيون داشته باشد      
اگر يخچال براي نگهداري مواد غذائي در حيطه مصرف بشر امروز هست بايد آنها را کارگر داشته                       

ممکن است کشوري بگويد ما خيلي فقيريم، توليد سرانه مان خيلي پائين است و غيره، که اين      .  باشد
را ميشود رفت و تحقيق کرد و ديد و طبعا در همان کشور هم باز کارگر بايد باالترين نرم زندگي                                

اما در کشوري مانند ايران مردم يخچال دارند، تلــويزيون دارند، ماشين دارند             . ممکن را داشته باشد   
و حتي در اين جمهوري اسالمي هم عده اي خيلي بيشتر از اينها دارند و برق و آب و مسکن مناسب                        

. من ميگويم همه اينها بايد درحيطه مصرف کارگران باشد        . هم هست و معلوم ميشود ميشود داشت      
بنظر من کارگر نبايد ذهنيت کسي را که قرار است قشر فرودست و محروم جامعه را تشکيل بدهد به                    

کارگر وقتي مطالبه رفاهي خود را مطرح ميکند بايد اين مطالبه واقعا مطالبه رفاهي                 . خود بپذيرد 
فرزندان کارگران بايد مثل هر کودک ديگري تا دوره دانشگاه امکان تحصيل و آموزش داشته                    . باشد
بهداشت کارگر بايد تضمين شده باشد و بهترين وسائل پزشکي و بهترين امکانات پيشگيري                 . باشند

يعني . محيطش سالم باشد، در خانه اش رفاه داشته باشد                 . و تشخيص برايش وجود داشته باشد          
به اين  . همانطور که يک انسان متمدن در قرن بيستم انتظار دارد زندگي کند همانطور زندگي کند                        

صحبت چند وقت قبل بر ميگردم که گفته شد در تورم قيمت چه کاالهائي بايد بعنوان          همان معني به  
اگر شما يک شوراي       . بنظر من اين بحث يک گيري دارد            . کاالهاي مصرفي کارگران محاسبه شود        

را محاسبه کند، احيانا سراغ         " مورد استفاده کارگران    "کارگري را موظف کنيد که برود و اقالم                  
 هنوز من مدرکي دال بر . بنظر من بايد اين را هم حساب کند. اتوموبيل نميرود

اين که قيمت اتوموبيل کمتر از نخود لوبيا باال ميرود و گنجاندن نرخ تورم آن در محاسبه افزايش                          
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در مجموع قيمت کاالها ربط جدي بهم            . هزينه زندگي کارگر به ضرر کارگر تمام ميشود نديده ام                
ممکن است کاالهاي وارداتي به نسبت  توليدات           . نوسانات اينها در حدود ثغور معيني است        .دارند

داخلي نرخ تورم متفاوتي داشته باشند، اما بهرحال اينها برهم تاثير ميگذارند و حدود نوساناتشان                     
منظورم اينست که تفکيک کاالهاي مصرفي به کاالهاي مصرفي کارگران و ساير              . بهم نزديک ميشود  

کاالها اين ضرر را دارد که تصوير محروميت کارگر از مجموعوعه محصوالت مصرفي را ابقاء                           
در محاسبه مخارج   . ميکند بدون آنکه لزوما چيزي در محاسبه تورم به نفع کارگر در بر داشته باشد                 

خانواده بايد نهايت رفاهي را که عقل سلــيم در آن جامعه معين براي آحاد آن جامعه مقدور ميداند                       
اگر بيايند و بگويند آخر اينطور نميشود چون ما بعد از اينکه خرج ارتشمان را                       . منظور شده باشد   

داديم و خرج ساواک را داديم و به جنبش حزب اهللا در لــبنان کمک کرديم و مخارج لـفت و لـيس                                    
روحانيت را تامين کرديم و سود خودمان را برداشتيم اينقدر ميماند، جواب من کارگر بايد اين باشد                    

اينقدر درآمد کشور است که حاصل         . من که نگفتم اين خرجها را بکنيد         . که آن هزينه ها را ندهيد        
وضع زندگي کارگر بايد    : شايد يک شاخص اين باشد    . اين را بگذاريد وسط   . کاري است که من ميکنم    

طوري باشد که اگر کارفرما را مجبور کردند برود مثل کارگر زندگي کند از نظر رفاهي برايش علي                       
 .السويه باشد

 
 نکته ديگري که در بحث تعيين دستمزد و حداقل دستمزد وجود دارد و قبال هم چند                     :مصطفي صابر 

اينست که دستمزد بر مبناي تورمي که از طرف بانک مرکزي اعالم ميشود                        . بار به آن اشاره شد       
خود ما هم در برنامه مان از افزايش دستمزد به تناسب          . ساليانه توسط شورايعالي کار تعيين ميشود 

اعالم شده  آيا نرخ    اينجا اين سوال هست که اين نرخ تورم را چه کسي تعيين ميکند؟                     . تورم صحبت ميکنيم   
 بانک مرکزي قبول است يا اگر نيست مرجع تعيين تورم کدامست؟

 
اينجا گفته شد که اگر جامعه و اقتصاد در يک وضع متعارف بود و نظام چند قيمتي                  : منصور حکمت 

من . و بازار سياه در آن وجود نداشت ميشد آمار بانک مرکزي را براي محاسبه تورم مبني قرار داد                        
اين . فکر ميکنم حتي در آن حالت هم کارگران موظف بودند که به آمار مستقل خودشان برسند                             

خود آنها هم بر سر مساله        . دارد" حساب و کتاب  "آمارها در همه کشورها، حتي کشورهاي اروپائي           
در تک تک اين کشورها تورم يکي از شاخص هايي است که                       . تورم با اتحاديه هايشان کار دارند          

بنابراين دولت  . کارگري که متشکل هم هست بر مبناي آن خواست اضافه دستمزدش را تعيين ميکند    
بخصوص اينکه در    . منفعت ذاتي اي دارد براي آنکه آمارها را به نفع تورم کمتر دستکاري بکند                       

 خيلي از کشورهائي که مبارزه حزبي و پارلماني و غيره جريان دارد، حزب حاکم تمام مدت 
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روش اين  . داردسعي ميکند که نشان بدهد از نظر اقتصادي موفق بوده است و از جمله تورم کمتر شده                
اينها هزار و يک جور ضريب دارند که در محاسبه                . دستکاري آماري خيلي توطئه گرانه هم نيست          

بسته به  . دستشان در اينها باز است       . خيلــي از اينها تخميني است       . آماري تورم بايد حساب کنند      
باالخره . اينکه از فروردين تا فروردين حساب کنند يا از خرداد تا خرداد به دو عدد مختلف ميرسند                   

آن عددي که از زير دست اينها بيرون ميايد عددي است که به نفع دولت و جامعه کارفرمايان تعديل                       
من فکر ميکنم در هر حال کارگر هم           . بنابراين به اين هم بايد با قدري احتياط نگاه کرد            . شده است 

درست مثل بورژوا که محقق و آمارگير خودش را دارد بايد، در شرايط فرضي که تشکلــهاي کارگري                   
اين . وجود دارند، کميسيون هاي خودش را تشکيل بدهد و خودش مستقال تورم و غيره را حساب کند       

همان استاد دانشگاههايي که ميتوانند از دولت حقوق بگيرند و کار کنند از               . کار دشواري هم نيست   
 .اتحاديه کارگري هم ميتوانند حقوق بگيرند و کار کنند و دنبال کاري بروند که کارگران ميگويند

. نکته ديگر اينکه در کشوري مانند ايران اينکه آمار بانک مرکزي دروغ است مثل روز روشن است                       
قبل از انقالب فرض کنيد درآمد سرانه          . من اعداد ساده اي را به شما ميدهم خودتان حساب کنيد               

. اين مقدار دالر در بازار جهاني يک قدرت خريد معيني دارد                . ايران چيزي حدود دوهزار دالر است        
در اين دهساله بر سر خود دالر چه آمده         . يعني در ازاء آن مقدار معيني گندم، لباس، و غيره ميدهند          

است؟ مستقل از ايران دالر در بازار آمريکا چه ميتواند بخرد؟ در دوره رونق نفتي که درآمد سرانه                          
. ايران مثال دوهزار دالر بوده با يک دالر در خود آمريکا دو نفر ميتوانستند غذا بخورند و سير بشوند                   

حاال . يعني خود دالر قدرت خريدش پائين آمده است          . االن يک پپسي را به اين قيمت نميشود خريد           
شما قدرت خريد و نرخ برابري ريال و دالر و تغييرات آن را هم حساب کنيد، که از هشت تومان به                               
صدو سي تومان رسيده است، ببينيد قدرت خريد ريال به نسبت اجناس در بازار جهاني چه بسرش                          

من و شما   ). و ايران هم کشوري است که مقدار بسيار زيادي از مايحتاج خود را وارد ميکند                  (آمده  
که صد تومان، يعني هزار ريال، ميگيريم به نسبت چهل تومان دستمزد دهسال پيش چه چيزي                                
ميتوانيم از اين بازار بخريم؟ اگر به تورم چندين صد درصدي نرسيديد يکجاي محاسبه تان اشتباه                        

 درصد و اينها براي آبرو نگهداري حزب و دولت حاکم است و براي پرت کردن                    ٢٢ درصد و    ٢٣. دارد
 درصد  ٥٠٠وگرنه بايد بروند سراغ آمارهاي واقعي         . جلوي مردم و مراجع بين المللي بدرد ميخورد          

نکته ديگري که ميخواستم اضافه بکنم اينست که گره زدن                .  درصد پارسال و غيره       ٣٥٠امسال و    
دستمزدها، چه حداقل دستمزد و چه نرخ دستمزد ها بطور کلي به تورم و ترميم اتوماتيک هنوز کافي                    

يعني کسي که امسال کار ميکند        . بارآوري کار هم باال ميرود     . رفقاي ديگر هم اشاره کردند     . نيست
به نسبت دوره قبل با کار        . بيشتر از پارسال در مدت معين محصول و ثروت و سود بوجود مياورد                  

کارگر ماشين آالت بيشتري به حرکت درميايد، مواد توليدي بيشتري مصرف ميشود، اجناس                            
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بنابراين دستمزد نه فقط به تناسب تورم بلکه به تناسب افزايش بارآوري کار                 . بيشتري توليد ميشود  
جالب اينست که همانها که در آمارهايشان تورم را پائين مياورند، در آمارهاي                           . بايد باال برود    

بايد ما هم    . ديگرشان، بعنوان همت دولت سر کار، مدام از باال رفتن بارآوري کار سخن ميگويند                      
رشد . شاخص هاي زيادي هست   . بگوئيم اگر بارآوري کار باال رفته است لطفا سهم کارگر را بپردازيد              

الگوي مصرف، بار آوري کار، تورم و غيره، که بايد در محاسبه ترميم و افزايش دستمزد منظور                             
 .بشود

بنظر من بايد در قانون کاري که       . در آخر ميخواهم به آن نکته که در ابتداي اين بحث گفتم برگردم            
يعني . بخواهد مورد قبول کارگر باشد اينها، همانطور که ناصر جاويد گفت، اتوماتيک صورت بگيرد             

اگر کسي بخواهد ندهد و مدعي باشد که نميشود             . دردسر و دوندگي براي کارگر نبايد داشته باشد          
بايد مرجعي اين شاخصها را محاسبه کند و افزايش مورد نظر را به              . داد و غيره او بايد دوندگي کند      

اجاره خانه اينطور باال ميرود، قيمت اجناس همينطور اتوماتيک باال ميرود،               . حساب کارگر بگذارد  
اينهم . گويا اين فقط نيروي کار است که نميشود قيمتش از فردا از طرف خود فروشنده اش تغيير کند                  

همانطور که گفته شد بستگي به اين دارد که اوال سطح مبناي دستمزدها و حقوق کارگران را چقدر                          
 .نوشته اند و ثانيا تشکل کارگري چه اختياراتي دارد و چه اموري را بدست گرفته است

 
يکي مزد شغل و مزد     .  چند نکته ديگر در مورد دستمزد هست که بايد به آن بپردازيم            :مصطفي صابر 

صحبتهائي که تابحال داشتيم اساسا مربوط به حداقل دستمزد و مزد مبنا بود که                               . پايه است  
سراسري تعيين ميشوند و در آنها رفاه و تامين زندگي کارگر به صرف کارگر بودنش بايد مورد توجه                    

اما مساله اينجاست که در مورد شغلــهاي معين و کارهاي معين بهرحال احتياج به                       . قرار بگيرد 
در قانون کار جمهوري اسالمي اين مساله به طرح طبقه بندي مشاغل            . تعيين جداگانه دستمزد هست   

. اينجا مقصودم اين نيست که در جزئيات به خود طرح طبقه بندي مشاغل بپردازيم               . حواله داده شده  
ولي فکر ميکنم از آنجايي که مساله مزد شغل خيلي مهم است الزم است که در خطوط کلي هم که                         

با توجه به اينکه طبقه بندي مشاغل جمهوري اسالمي فاکتورهاي            . شده روي اين طرح صحبت کنيم      
شما فکر  . متعددي دارد براي به انقياد کشيدن کارگر و تشديد استثمار و حتي ايجاد تفرقه بين آنها                   

ميکنيد که براي تعيين مزد مشاغل چه مالکهاي اصلي بايد وجود داشته باشد و آيا طرح طبقه بندي      
 مشاغل در جمهوري اسالمي ميتواند مبنا باشد؟

 
 راستش هرجا صحبت از طبقه بندي و درجه بندي و تقسيم بندي کارگران پيش ميايد            : منصور حکمت

اين نوع طبقه بنديها حتما منفعت هاي اقتصادي کوتاه مدتي           . من کمي دست و پايم را جمع ميکنم        
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براي بخشهايي از طبقه کارگر دارد و رفاه بيشتري براي بخشهايي ببار مياورد و خود اين مکانيسم                      
اما مستقل از اين     . پلـکاني اجازه ميدهد که کال طبقه کارگر بتدريج موقعيت خود را بهبود بدهد                   

يعني . منافع مقطعي و بخشي، اين تقسيم بنديها در دراز مدت عليه همبستگي کارگري کار ميکند              
اگر از من بپرسند ترجيح خود من اينست که مسالــه طبقه بندي مشاغل يک عنصر حاشيه اي در                           

يعني سختي کار و شايد سابقه کار        . واقعي اما بهرحال حاشيه اي    . تعيين سطح زندگي کارگران باشد    
يا مثال شرايط اقليمي نامناسب بايد تاثير داشته باشد، اما نبايد کيفيتا زندگي کارگري که در اين                      

در مجموع فکر ميکنم کارگر نميتواند        . شرايط سخت کار نميکند خيلي از اين يکي پائين تر باشد              
کار کردن در شرايط سخت بايد حدود و ثغوري داشته باشد و                    . يک عمر در شرايط سخت کار کند          

نميشود يک نفر را      . باالخره هر کارگري زماني از آن فارغ بشود و برود در شرايط ديگري کار کند                        
 تومان  ٢٥٠ سال رنگ آفتاب را بخود نبيند و دلــشان خوش باشد که ماهي               ١٥بياندازند در معدن و     
علـت اينکه طرح طبقه     . طبقه کارگر نبايد اين را بپذيرد      . اين جبران کردن نشد    . به او اضافه داده اند     

بندي بهرحال در ميان کارگران مقبولــيت پيدا کرده و ميخواهند اجرا بشود اينست که بر آن مبنا عده         
. اين جنبه اي است که همه بايد از آن حمايت کنيم              . اي از کارگران بهرحال درآمدشان را باال ميبرند          

منتها جهت اصلي مبارزه کارگر در دراز مدت بايد متوجه باال بردن سطح استاندارد و متعارف                             
اگر مملکتي ميتواند   . زندگي کارگري در جامعه باشد به نحوي که اين تفاوتها در آن حاشيه اي باشد                

براي همه کساني که آستين باال ميزنند و         . زندگي انساني تامين کند اين رابايد براي همه تامين کند          
 .اين بايد اساس بحث دستمزد باشد. ميگويند ما براي اين جامعه کار ميکنيم

 
اجازه بدهيد به جنبه ديگري از مساله دستمزد بپردازيم و آنهم مساله دستمزد غير                    : مصطفي صابر 

کال راجع  . در قانون کار جمهوري اسالمي اين به رسميت شناخته شده            . نقدي يا دستمزد جنسي است     
به دستمزد غير نقدي و جنسي، رفيق حکمت، نظرتان چيست؟ آيا پرداخت دستمزد بصورت غير نقدي                 

 اصوال درست است؟
 

 من فکر ميکنم پرداخت دستمزد غير نقدي يک برخورد ارتجاعي تمام عيار به طبقه                 :منصور حکمت 
ببينيد هنر سرمايه داري در مقايسه با براي مثال جامعه برده داري و يا فئودالي                               . کارگر است  

چيست؟ ظاهر امر اينست که آدمها آزادانه در روند توليد شرکت ميکنند و بعد بعنوان عناصر                               
در " آزاد"اين مبناي فرق کارگر     . مستقل و آزاد به بازار ميايند و آنجا آنچه را که ميخواهند ميخرند              

چراکه برده براي کسي کار ميکرد و صاحبش به او ميگفت که حاال ميتواني               . اين جامعه با برده است    
تو براي من کار ميکني       . روي اين زيلو بخوابي، اين نخودلوبيا را بخور و اين جل را بپوش و غيره                     
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هنري که سرمايه داري    . اين تعريف برده است   . ومن هم مايحتاج زندگي ات را در اختيارت ميگذارم          
کرده است و دويست سال است که به اسم آزادي و برابري و جامعه مدني و جامعه مدرن از آن حرف                             
ميزنند اين بوده است که معيشت آدمها را از صاحب کار جدا کرده و گفته است کارفرما به کارگر                           

به هر درجه اي که       . پول بدهد، نيروي کار کاالست، او خودش ميرود در بازار هرچه خواست ميخرد                   
شما دستمزد جنسي داريد ميدهيد کارگر راداريد در اين موقعيت ميگذاريد که صاحب اختيار خرج                   

بهمان درجه او را تنزل      . کرده ايد که بيايد برايتان کار کند        " نگهداري"انگار کارگر را     . خودش نيست 
بنابراين بنظر من مطلقا نبايد دستمزد          . داده ايد به موجودي پائين تر، حتي از مقام انساني اش                  

مطلوبيت دستمزد جنسي براي کارگر در شرايط وجود اين بازار سياه خيلي روشن       . جنسي را قبول کرد 
بخودش ميگويد قيمت فالن کاالي مصرفي در بازار فالنقدر است و من ميتوانم بروم به نرخ                        . است

در چنين اوضاعي و با     . پس بجاي مزد، کوپن آن مقدار کاال را به من بده           . دولتي فالنقدرش را بگيرم   
اما دقيقا همين نوع عوامل، مثل بازار سياه، مثل جنگ،                . اين بازار سياه اين گرايش وجود دارد          

مثل اقتصاد ورشکسته ورژيم سرکوبگر است که باعث ميشود موقعيت کارگر از همين طرق معين                    
بنظر من بايد جلوي اين        . تنزل کند به حدي پائين تر از آن چيزي که کارگر به آن دست يافته بود                           

اگر به نرخ   . مقاومت کرد باالخره در بازار سياه قيمت آن جنس چقدر است همان قدر مزد بدهيد ديگر                 
تضمين کنيد که جنس وقتي من ميروم        . دولتي جايي ميفروشند پولش را بدهيد خودم ميروم ميخرم         

در اين سيستم کارگر صاحب دستمزد خودش نيست که اگر                  . ولي شايد نخواستم بخرم     . آنجا باشد 
فالنقدر دستمزد را بصورت کوپن مرغ ميدهند و           . خواست با آن چيزي را بخرد و اگر نخواست نخرد            

يعني در عمل همان حرفي را که به برده ميزدند دارند به            . فالنقدرش را بصورت کوپن خواروبار و غيره      
اين حالت فقط هم در اين      . توبراي من کار کن منهم غذا و پوشاک و سرپناه بتو ميدهم           . کارگر ميزنند 

من نميفهمم، همه جاي دنيا هرکس به کسي بدهکار است             . هم هست " کسر ديون "در بند   . بند نيست 
ولــي کارگر کسي است که از قبل            . بعد از اينکه حقوقش را گرفت ميرود بدهي هايش را ميدهد                  

من جايي کار کرده ام يکي رفته سرخود از حقوقم طلب خودش را                  ! طلبشان را از حقوقش برميدارند     
يعني . برداشته، سهم شريکش را ازآن برداشته، اگر خانه ازش کرايه کرده ام اجاره اش را برداشته                             

يعني قبل از   . ايشان برداشته . کارگر حق ندارد به صاحبخانه اش بگويد اين ماه اجاره ات را نميدهم                
اينکه اصال پول بدست کارگر برسد عده اي جمع شده اند و انگار دارند مال يک صغير را تعيين                                   

ديون درجه اول و    "داده اند و گفته اند      " انصاف"منتها  . تکليف ميکنند هرچه خواستند را برداشته اند      
مزد کارگر را بايد داد دست خودش        . اين ديگر خيلي ارتجاعي است     ! و فالن را نميشود برداشت     "نفقه

و اگر با آن مزد نميتواند در بازار آزاد آنچه را که بايد بخرد، بايد اين مزد را بيشتر کرد تا بتواند                                 
دولـت از کجا به نرخ دولتي آن اجناس را گير مياورد که به کارگر ميدهد؟ بگذارد يکجايي                          . بخرد
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بن دادن بنظر من يک قدم        . با کارت کارگري بفروشد    . به کس ديگري نفروشد    . خودم بروم بخرم ديگر    
شايد سوال کسي اين باشد که پس مبارزه براي بن و           . عقب مانده است که بهيچ عنوان نبايد قبول کرد        

. حال اسم اين بن است يا هرچه         . غيره را بايد چه کرد؟ بنظر من براي هرچه طلبکاريم بايد بجنگيم                 
از جملــه اينکه اين مبارزه به من         . ولي بنظر من در اين ميان يک چيزهايي نبايد از ياد کارگر برود                 

اين موقعيتي است   . تحميل شده است که بروم و دنبال اين باشم که مواد غذائي در اختيارم بگذارند                   
در اسرع وقت بايد از اين          . که بخاطر فشارهاي مستقيم و غير مستقيم به آن عقب رانده شده ايم                      

 .موقعيت بيرون بيائيم
در نتيجه فکر ميکنم هم در مورد اين مساله، هم در مورد اضافه کاري و هم در بحث طبقه بندي             
و خيلي موارد ديگر، بدرجه اي که کارگر مبارزه اش را ببرد بر سر دستمزد پايه و خود دستمزد و                               
ساعت کار، بهمان درجه جانش از اين نبردهاي جبهه به جبهه بر سر چيزهاي متفرقه خالص ميشود،                    
که تازه در خيلي هايش وقتي پيروز هم بشود تازه بمعني مسجل شدن موقعيت عقب رانده شده اش                        

 .در جامعه است
 

 کمي از بحث قانون کار جمهوري اسالمي خارج ميشويم ولي توجه داريد که االن                          :مصطفي صابر 
خيلي کارگران عليرغم اعتراضاتي که به بن دارند و عليرغم ناخوشنودي که از آن دارند آن را                                     

و دولت خيلي مايل است که ندهد و به نحوي از زير آن شانه خالي کند و دارد سعي                                 . ميخواهند
ميکند که بصورت هاي مختلف ، با کاهش اقالم بن، با کيفيت بد محصوالتي که از طريق بن                                  

در اين مورد چه ميگوئيد؟ يعني تقاضايي که بين کارگران           . کارگري داده ميشود از سر و ته اين بزند         
 .براي بن هست با توجه به فقر و فالکتي که هست

 
ببينيد بنظر من در زندگي هرکسي، و به طريق اولي در زندگي طبقه کارگر، شرايط                  : منصور حکمت 

اما اينها دوره هاي     . سختي پيش ميايد که مجبور است به آب و آتش بزند وتحقير زياد تحمل کند                    
قانون کار بر سر عکس انداختن از طبقه کارگر و چسباندن            . گذرايي در زندگي و مبارزه کارگري است       

يعني آقاجان در اين مقطع از ايشان عکس انداختيم و ايشان اين شکلي                  . آن به شناسنامه اش است     
اين لباسش است، اين سر و وضع و قيافه اش است، اين نگاهش است و اينطور طبقه کارگر را                       . است

شهرباني وقتي آدمي را ميگيرد، آدمي که در خيابان تميز و موقر هم بنظر ميرسد، فورا                     . بشناسيد
دادگاه هم آن عکس را نگاه       . سرش را ميتراشد و نمره اي به گردنش مياندازد و ميزند در پرونده اش                 

اين ! ميکند و ميگويد اين حتما مجرم است، آخر اين قيافه چطور ميتواند احترام کسي را جلـب کند                  
هيچوقت نميايند از طرف با کراواتش در کالنتري عکس بياندازند و            . کاري است براي تحقير انسانها    
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من ميگويم حتي اگر بعنوان يک انسان و بعنوان بخشي از يک            . بگويند ايشان اين جرم را مرتکب شده      
طبقه مجبور بشوم تحقير را تحمل کنم، ديگر اگر عکاس بياورند و شروع کنند به عکس انداختن                          

يک . اگر گرسنه باشم شايد بگيرم      . ممکن است امروز بن بگيرم      . بايد يک چيزي بهشان بگويم ديگر        
طبقه ممکن است در مقياس وسيع اين کار را يکسال، دو سال، بکند، و همه اينها بصورت يک خشم                      
عميق در طبقه ذخيره ميشود و فردا که دستش را بلند کند محکم تر بر سر اينها ميزند که ديگر بلند                   

اما در اين مقطع يکي دوساله که زير فشار مجبور شده است درموقعيت تحقير شده اي قرار                     . نشوند
بگيرد، در موقعيتي که دارند کارگر را عامدانه بي شخصيت ميکنند، ديگر نبايد اجازه بدهد که از                    

اين آن بخشي از کارگران     . او عکس بگيرند و در قانون کار بچسبانند و بگويند اين کارگر ايراني است             
به او نخود لوبيا ميدهيم، ديونش را از حقوقش بر ميداريم، و             . جهان است که در ايران زندگي ميکند      

براي همين قانون کارش را       . نبايد اين را اجازه داد      . بعد آقاي فالن را بعنوان نماينده اش ميگماريم           
بايد سعي کنيم اين دوره       . اگر مجبوريم بايد برويم و بن را بگيريم          . بايد رد کرد و بن را ازش گرفت          

اگر . نميتوانيم از بن گرفتن يک فلسفه زندگي براي جنبش طبقاتي درست کنيم               . هرچه کوتاه تر باشد    
بايد بن را گرفت بايد االن گرفت اما فکري کرد که قال اين مساله بن گرفتن کنده بشود بحث برود سر                       

بحث رد کردن دستمزد غير نقدي بحث قديمي جنبش طبقه کارگري است که دارد تازه از دل                   . دستمزد
اين شعار قديمي هر کارگري        . نظام فئودالي و ارباب و رعيتي و پيشاسرمايه داري متولد ميشود                 
اين بنظر من بحث شخصيت      . است که دو دقيقه به زندگي و شخصيت اجتماعي اش فکر کرده باشد                

بنظر من نيروي کارگر بخشا تابعي است از اينکه چه تصويري از شخصيت                   . پيدا کردن کارگر است    
اينها آمده اند اين شخصيت را خرد کنند و اگر             . داده است معاصرش  اجتماعي خودش به کل جامعه       

من فکر  . من اين را قبول کنم حتي اگر امروز بن را بگيرم فردا به ده شکل ديگر لـگدمال ميشوم                           
به هيچ عنوان نبايد اجازه داد کسي بيايد و در اين مقطع وضعيت                  . ميکنم اساس مساله اينجاست    

اگر واقعا کارگر کمي بخودش      . فعلي را بعنوان خصوصيت زندگي من کارگر دائمي و جاودانه بکند              
تکان بدهد و فکر ميکنم ميرود که اينطور بشود، انبار خواروبار اينها را از زير دستشان بيرون                                

فکر ميکنم اين دوره گذرا است و نبايد         . اين با بن گرفتن خيلي فرق ميکند      . ميکشد و پخش ميکند   
اجازه داد که از اين دوره گذرا يک فلسفه و سبک زندگي براي کارگر بسازند و او رابه عهد عتيق                                   

به نحوي که برگشتن به نقطه اي که کارگر دوباره بخواهد يک پديده معتبر و صاحب                                . برگردانند
فکر . اينها تعيين کننده است   . در جامعه باشد کلي طول بکشد    " رهبر سر سخت ما"شخصيت و همان  

ميکنم هرجا بشود، و ميدانم که خيلي جاها نميشود، اگر جلــوي اين انتخاب قرار بگيري که بن يا                         
هر روشي وجود داشته باشد که همين منفعت          . شخصيت کارگري، سعي کني شخصيت کارگري را انتخاب کني          

 .را به طريق ديگري بگيري بايد آن را امتحان کني
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اين مساله وجود دو بازار، بازار دولتي و بازار سياه، در کنارش مساله قحطي کاال                     : مصطفي صابر 
بنظر . اين تمايل و اين خواست هست که دولت بايد کاالهاي مورد نياز را تامين بکند             . هم وجود دارد 

ميرسد که اين يک پايه طرح بن کاالها بود و براي مسخ کردن اين خواست و در واقع خاک پاشيدن در                         
 در اين مورد چه ميگوئيد؟. چشم کارگران و کساني که اين خواست را داشتند مطرح شد

 
من بيشتر فکر ميکنم صحبتي که       . نميدانم ابن دقيقا در اين رابطه مطرح شد يا نه           : منصور حکمت 

مزد را باال نبرده اند و براي بستن دهان کساني که ميگويند چيزي گير                 . رضا مقدم کرد درست است     
که بعد هم توجه کنيد نتوانسته اند            . نميايد ما چکار بکنيم، بخيال خودشان راهي پيدا کرده اند                 

من ميگويم آن کاالهاي مورد نياز از کجا قرار است بيايند؟ يا وارداتي است و يا در                    . تامينش کنند 
باالخره يا در اسکله ها و انبارهاي بنادر بايد پيدايش کرد و يا بايد در محل                        . داخل توليد ميشود   
هر بني بشري اگر اولــويت به مصرف کارگري ميدهد ميتواند يک شوراي کارگري               .توليد پيدايش کرد  

تشکيل بدهد، نمايندگان کارگران را جمع بکند، با دفتر و ضابط بروند اينها را حساب کنند و تحويل               
اين چه اشکالي دارد؟ آيا خيلي           . تعاوني هاي کارگري بدهند و با کارت کارگري جنس بفروشند                   

پيچيده است؟ باالخره آيا دولت دارد اينها را به نرخ دولــتي ميفروشد يا نميفروشد؟ آيا جنس مربوطه                  
هست يا نه؟ اگر جنس هست آخر اين چه روش دادن آن به کارگران است؟ اگر هست لطفا بگذاريد در                         

. شايد مهمان داشت خواست بيشتر بخرد          . شايد اصال نخواست    . شرکت تعاوني کارگر بيايد بخرد        
باالخره حجم معيني از کاال هست که جامعه کارگري مصرف ميکند و ايشان مدعي است که دارد با                   

خودت در اختيارش بگذار و اختيارش را هم بگذار دست خودش                  . اين روش در اختيارش ميگذارد      
بنظر من تشکيل مراکزتوزيع کاال که با کارت کارگري جنس ميفروشند، کمااينکه به سفراي                   . ديگر

اگر جنس مربوطه    . کشورها هم حتما يک جاي ديگري دارند جنس ميفروشند، اين غيرعملي نيست                
نيست پس ديگر چرا ما را بازي ميدهند؟ يعني اگر جنسي نيست که باالخره کارگر ببرد خانه اش                           

من فکر ميکنم اگر کلـکي در کار نيست راهش همين                . فقط روسياهي بن به کارگر ميماند و بس            
شرکتهاي تعاوني توزيع که در دست خود کارگران باشد و کنترل داشته باشد بر واردات و عمده                    . است

 .فروشي مواد اساسي مورد نياز کارگران
 

 بعنوان آخرين موضوع اين مبحث راجع طرح افزايش توليد صحبت ميکنيم که                          :مصطفي صابر  
بمنظور ايجاد انگيزه براي تولــيد بيشتر و          " ميگويد    ٤٦ماده  . درقانون کار جمهوري اسالمي آمده      

کيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش عالقمندي و باالبردن سطح درآمد کارگران طرفين قرار داد                      
دريافت و پرداخت پاداش توليد را مطابق آئين نامه اي که به تصويب وزير کار و امور اجتماعي                               
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 در مورد طرح افزايش توليد هم شما توضيحات بيشتري بدهيد". تعيين ميشود منعقد مينمايند
 

بنظر من چه در بحث قبلي در مورد کار کنتراتي و چه در اين بحث مسالــه اساسي                         : منصور حکمت 
اگر ميخواهيد کارگر به توليد و نتيجه توليد و به                  . رابطه کارگر با سرمايه دار و با محصول است               

افزايش کميت آن و غيره عالقمند باشد، من راه خيلــي بهتري سراغ دارم و آن اينست که سرمايه دار جل          
حکومت کارگري برقرار    . و پالسش را جمع کند و برود و توليد در دست جامعه کارگري قرار بگيرد                        

در آن حال کارگر ديگر پديده اي       . بشود که درد مردم را تشخيص ميدهد و براي نياز مردم توليد ميکند            
منفک از کل جامعه نخواهد بود و هر شهروندي در توليد نقش پيدا ميکند و کار ميکند و سعي                                   

بعبارت ديگر اگر بحث بر سر انگيزه است من                   . ميکند دردهاي مختلف جامعه را جوابگو باشد             
ميپرسم چرا کارگر به توليد بيعالقه است و چرا شما بايد براي عالقمند کردن کارگر به توليد دست در                        

پاسخ اينست که آنچه در اين جامعه تولــيد ميشود نه مال کارگر است و قرار است                           . جيبتان بکنيد 
کارگر نبايد بهيچ عنوان رضايت بدهد که            . محصول را برميداريد و ميرويد       . خيرش به کارگر برسد     

من : خيلي ساده بنظر من استدالل يک کارگر بايد اين باشد            . مسئول بهتر شدن وضع سرمايه دار باشد        
راهي جز فروش نيروي کار در مقابل من نگذاشته ايد و من             . در اين جامعه در طبقه کارگر دنيا آمده ام        

من اين  . اگر کم يا زياد تولــيد ميکنم و يا هرچه، خودتان ميدانيد              . آمده ام اين نيروي کار را بفروشم        
مقدار با ريتمي که يک انسان ميتواند کار کند کار ميکنم و به اطرافم نگاه ميکنم و ميبينم آدم چطور                      

بحث . اين تازه در حالــتي است که شما سر کار هستيد             . ميتواند زندگي کند و آن زندگي را ميخواهم          
کارگر بايد تا آنجا که به کارفرما مربوط           . اصلي من اينست که شما اصال الزم نيست سر کار باشيد               

کارگر کااليش را که يعني صرف يک مقدار انرژي              . ميشود از موضع فروشنده نيروي کار حرف بزند            
معين درساعات معين، در اختيار شما گذاشته است و اگر خوب يا بد از اين استفاده ميکنيد ديگر                          

گره زدن کار کارگر به محصول يا نتيجه کار، بنظر من عقب گردي است از موضعي                    . خودتان ميدانيد 
فرق کارگر مدرن امروزي با هر انسان          . که کارگر مدتهاست درجامعه سرمايه داري به آن رسيده است             

کارکن ديگر در طول تاريخ همين است که اين يکي توانسته است به نيروي کارش بعنوان يک کاال                                
برخورد بکند که قيمتي رويش ميگذارد و ميفروشد و وقتي اين نيروي کار مصرف شد او ديگر انساني                    

بنابراين عقب رفتن از اين به هر شکل از شخصيت و آزادي کارگر و از  . است مثل همه انسانهاي جامعه 
بعالوه بدرجه اي که کار کنتراتي و يا سهيم شدن در سود                  . هويت اوبعنوان يک انسان آزاد کم ميکند         

تمام خاصيت  . کارخانه و غيره مشغله بخشهايي از کارگران بشود، هويت مشترک کارگري نقض ميشود 
دنياي فعلي اينست که در سراسر جهان چند بيليون انسان هستند که در موقعيت مشابهي قرار گرفته                      

اگر بنا باشد که يکي شان کفاش قطعه کار باشد، ديگري کسي باشد که                      . فروشنده نيروي کارند   . اند
تحت عنوان پاداش افزايش تولــيد دارند مزدش را به اسم سهم در سود به او ميدهند، هويت عمومي و                     
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بنظر من به اينطور چيزها ابدا نبايد           . درد و موقعيت مشترک کارگر بدرجه زيادي مخدوش ميشود              
کارگر اين مقدار کار ميکند و با اين                . کارگر کار ميکند و سرمايه دار سود ميبرد               . رضايت داد  

مبارزه کارگر براي درآوردن آن از      . شرايط، حال کارفرما سود ميبرد يا نه و چقدر ميبرد امر خود اوست             
حلقوم سرمايه دار، مبارزه اي براي افزايش دستمزد است و براي گرفتن حکومت از دست سرمايه دار و                     

توباشي و  . در اين وسط ديگر معامله ديگري نداريم باهم بکنيم              . وسائل توليد از دست سرمايه دار        
. ميخواهم نبري ! سودت را ببري ولي من بطرز عجيب و غريبي سعي کنم که تو بيشتر سود ببري                            

، وطن، اسالم و غيره      "صالح توليد "،  "صالح مملکت "اينجاست که طبقه سرمايه دار با مقوالتي مثل           
کارگر در نتيجه تولــيد خيلي      . ميخواهد اين طور ادعا کند که کارگر در نتيجه توليد بايد دخيل باشد               

ذينفع است به اين معني که ميخواهد آن را از دست سرمايه دار دربياورد و درخدمت نيازهاي بشر قرار                   
ولي در غياب اين و مادام که اين تالش در جريان است و هنوز من باالجبار بايد بعنوان فروشنده                    . بدهد

گره زدن کار کارگر    . نيروي کار در توليد ظاهر بشوم، ديگر برو مسائل سودآوري ات را با خودت حل کن    
با حجم توليد، سود، مرغوبيت، قدرت رقابت واحد، خودکفائي کشور و غيره همه چاخانها و دروغهاي                  
طبقه سرمايه دار است براي بيشتر کار کشيدن و نتيجه اش هم همانطور که رضا مقدم گفت فرسودگي                     

ميخواهم بپرسم در اين همه کشورها، مثال ژاپن، که کارگران گفته اند بسيار خوب بيشتر                 . کارگر است 
. کار ميکنيم، مرغوبتر توليد ميکنيم و غيره بعد از دويست سال تاثيرش بر زندگي خود کارگر چه بوده            

  . کارگر کارگر مانده و بورژوا بورژوا
 

 فصل هفتم
 مدت کــار

 
 ساعت در هفته تعريف     ٤٤ ساعت در روز و      ٨قانون کار جمهوري اسالمي مدت کار را      : مصطفي صابر 

 ساعت در هفته    ٣٤که براي کارهاي سخت و زيان آورو زيرزميني به شش ساعت در روز و                   . کرده است 
سوال را اجازه   . اين اليحه کار به مساله مدت کار اختصاص دارد          ٦٠ تا   ٥٠مواد  . کاهش پيدا ميکند  

 بدهيد از اينجا شروعبکنيم که کال در مورد اين مبحث قانون کار رژيم چه نظري داريد،
 ٣٠ ساعت، يا    ٤٠ ساعت   ٣٥چرا بايد بگوئيم    . کال چه معيارهايي بايد براي تعيين ساعت کار داشت         

 ساعت؟ ما چه موازيني براي تعيين ساعت کاري که کارگران بايد مطالبه کنند داريم؟
 

اين کامال بستگي دارد به اينکه آنکسي که دارد اين سوال را از خود ميکند کجاي                        : منصور حکمت 
.  ببينيد اين قانون کار اسمش اينست که قانون کار يک کشور و يک جامعه است                  . جامعه ايستاده است  
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 ساعت  ٤٤يعني يک مغزي به اسم دولت آمده و يک موازيني را در نظر گرفته است و به اين عدد معين                      
قانون کار   "يا   " متن پيشنهادي اتحاديه کارفرمايان ايران         "روي اين قانون ننوشته اند            . رسيده است  

 ". ابالغي نيروي اشغالـگري که کارخانه ها را به محاصره خود در آورده است
يعني گويا دولت با توجه به مالحظاتي بر مبناي منفعت عامه و حقوق                . کار" قانون"نوشته است    

فرد در جامعه اين قانون رانوشته است و به اين ترتيب موازين و معيارهاي آن مستقل از منافع اخص                       
اما وقتي به اين قانون نگاه ميکنيد ميبينيد همان متن پيشنهادي کارفرمايان ايران                    .کارفرماهاست

 .است
ميگويد اصل بر اينست    . بنابراين مالکهايي که در نوشتن اين قانون رعايت شده کامال روشن است            

البته حدود و ثغوري را هم با توجه به منافع             . که هرچه بيشتر کار بکشيم، االن اينقدر زورمان ميرسد          
خودش بايد رعايت کند، مانند اينکه نبايد نيروي کاربطور جدي اتالف بشود و به فرسودگي مطلق                          

 ساعت از اينها کار بکشيم خوب است و                ٤٤اگر  : بهرحال حرفش اينست   . طبقه کارگر منجر بشود     
هيچ ادعا هم نميکند که اين عدد را بر مبناي مصلحت عمومي و يا منفعت                          . زورمان هم ميرسد   

خيلي روشن دارد به کارگر ميگويد که بايد صبح بلند بشوي و کار کني و                . بشري وسيعتري تعيين کرده   
من فکر ميکنم اگر يک جامعه فرضي را در           .  از اين فرمول در ميايد      ٤٤اين عدد   . شب بروي خانه ات   

نظر بگيريد که ميخواهد مقدار ساعتي را که يک شهروند بايد با توجه به نيازهاي جامعه کار کند را                         
تکنولوژي موجود چيست؟ جمعيت قادر      . محاسبه کند، آنوقت فاکتورهاي تعيين اين عدد روشن است          

در چنين حالتي مساله بار طبقاتي پيدا نميکرد، هر شهروندي با                 . به کار چقدر است؟ و نظاير اينها          
توجه به امکانات توليدي ونيازهاي موجود در جامعه ميبايست ساعاتي را کار کند و مدت کار را هم                   

 ٤٤در چنان حالتي اصال به اين قبيل اعداد، مثل                  .  بر مبناي همين فاکتورها ميشد حساب کرد           
 ساعت کار از اينجا آمده که تنها بخشي از جامعه، يعني کارگر، به توليد                             ٤٤. ساعت، نميرسيم  

مشغول است و بخشهاي ديگر جامعه هم هستند که يا در عرصه هاي غير توليدي اند و يا اصوال در                          
عرصه هايي هستند که همانطور که ناصر جاويد گفت نه فقط ضروري نيستند بلکه اصال براي انقياد                       

خالصه حرف من   . ارتش، دستگاه خرافه پردازي، نيروي سرکوب و غيره        . همين طبقه کارگر وجود دارند    
حکمتي که پشت اين عدد است اينست که         . اينست که به اين متن بعنوان متن کارفرمايان نگاه بکنيد          

 ساعت از کارگر کار بکشند و       ٤٤کارفرمايان توازن قوارا به نحوي ميبينند که فکر ميکنند ميتوانند            
 . همين. صدايش هم درنيايد

يا . اينجا هم دو حالت را ميشود بحث کرد            . اما بعنوان آلترناتيو کارگري به چه عددي ميرسيم            
مستقل از تناسب قواي طبقات در جامعه داريم حرف ميزنيم، در اين حالت ميگويم منابع توليدي و                       

اگر بنا باشد همه کار      . سطح تکنيکي مملکت اجازه ميدهد که مدت کار حدود نصف اين مقدار باشد               
 بعالوه قرار نيست کل زندگي يک . بکنند و هر شهروندي قرار باشد بنا به وظيفه در توليد شرکت بکند
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بخش جامعه را شرکت در توليد تشکيل بدهد و بهره مند شدن از بقيه ابعاد زندگي، شکوفا کردن                           
بنظر من  . استعدادها، بهره مند شدن از علم و فرهنگ و غيره، نصيب يک بخش ديگر جامعه باشد                     

 ٣٥ ساعت و      ٤٠ ساعت کاهش بدهيد و به           ٧ ساعت و نيم و         ٧ ساعت را به       ٨حتي اگر روزکار      
 . ساعت و غيره برسيد، اينهم هنوز در اصل موضوع تغييري نميدهد

آنچه اين اعداد ميگويند اين است که در اين جامعه بخشي وجود دارد به اسم کارگر که از صبح                      
بعد از اين مقدار کار،وقتي که روز کار و             . که بلند ميشود زندگي اش در کار کردن خالصه ميشود             

روز واقعي هردو تمام شده است اين کارگر به خانه ميرود و فرصتي دارد تا خود را بازسازي بکند، باز                    
من با همين فلسفه مخالفم و فکر ميکنم کارگر بايد به همين فلسفه             . توليد بکند و خستگي در بکند   

هر فردي بايد در تولــيد شرکت بکند و بعد به سراغ ساير امور و نيازهاي جامعه                           . اعتراض بکند 
کمک به همنوع،   . بشري برود که جنبه توليدي و کار کردن براي توليد محصوالت و خدمات را ندارد                  

ارتقاء استعدادهاي خود و ديگران، لذت بردن از زندگي در اشکال مختلف، در تمام ابعاد انساني و                       
کارفرما دارد ميگويد که شما افراد و انسانهاي معين، شما کارگران، اين چيزها به                       . فرهنگي اش 
 سال را بعنوان زائده     ٣٠ سال بخودت نگاه کن،      ٣٠همانطور که ناصر جاويد گفت بعد از        . شما نيامده 

. دستگاه بسر بردي، نيروي زنده اي بودي که امکان داده است فالن دستگاه پرس يا رنگپاش کار بکند                  
به اين معني، يعني از ديد          . خود اين فلسفه است که بايد اساسا از طرف کارگر مورد ايراد باشد                     

عددي که جامعه امروز    .  ساعت مسخره است   ٤٤کارگري که بخودش بعنوان يک انسان نگاه ميکند،          
کافيست شما  .  ساعت تجاوز نميکند   ٢٠در انتهاي قرن بيستم ميتواند به آن برسد خيلي بنظر من از              

فقط بيکاران را در نظر بگيريد، سطح پائين اشتراک زنان در توليد را در نظر بگيريد، ماشينهاي                             
عريض و طويل سرکوب سياسي و کنترل کارگران را در نظر بگيريد، مفتخورها را در نظر بگيريد و                        

 .غيره تا ببينيد چه نيروئي هم اکنون خارج از حيطه تولــيد اجتماعي قرار گرفته است
 

 شما براي جامعه امروز ايران چه ساعت کاري را مطرح ميکنيد؟: مصطفي صابر
 

بنظر من بعنوان يک شعار مبارزاتي و بعنوان مطالبه اي          . همين را ميخواستم بگويم   : منصور حکمت 
.  ساعت کار درست است     ٣٥که کارگر ايراني در متن يک تناسب قواي معين مطرح ميکند مطالبه                

باالي آن نوشته و همه بندهايش هم راجع به             . همانطور که گفتم اين متن پيشنهاد کارفرمايان است          
در مقابل اين کارگر با توجه به همين تناسب قوا           . اين است که چطور از کارگر ميخواهند کار بکشند         

.  ساعت کار را مطرح بکند        ٣٥و همين شرايط جهاني و همين وضعيت جامعه سرمايه داري بايد                  
 .ميشود در صحبتهاي بعدي از اين عدد با تفصيل بيشتري دفاع کرد و علــت طرح آن را توضيح داد
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همانطور که رفقا    . اتفاقا سوال من اينست که همين عدد هم از کجا استخراج شده                  : مصطفي صابر 
اشاره کردند با سطح فعلي تکنولوژي ميشود ساعت کار کمتري داشت و امور جامعه هم ميتواند به                    

  ساعت؟٣٥اما چرا ميگوئيم . خوبي بگذرد
 

 ساعت به اين خاطر که اين شعاري است که امروز در صدر                             ٣٥من ميگويم     : منصور حکمت  
وقتي از جنبش طبقاتي صحبت ميکنم منظورم صرفا          . مطالبات بخش پيشرو جنبش طبقاتي است       

 ساعت را   ٤٤ممکن است در همين ايران هم وقتي دارند           . جنبش کارگري در يک کشور معين نيست       
آنچه که بنظر من شاخص     .  ساعت کار باشد   ٤٨مطرح ميکنند در کشور عقب مانده تري هنوز بحث           

است و نهايتا بر بخشهاي مختلف جنبش طبقاتي تاثير ميگذارد حرکت کارگران در کانونهاي پيشرو                
علت اينکه  .  ساعت کار را مطرح کرده است           ٣٥طبقه کارگر اروپا چند سال است که شعار               . است

توانسته است آنرا مطرح کند اينست که با نگاه به سطح تکنيکي و وضعيت سرمايه داري معاصر اين        
 ساعت کار در آلمان مطرح شد کارگران با عدد و             ٣٥وقتي جنبش   . مقدار کار را فورا مقدور ميداند      

کارگر .  ساعت را معمول کرد    ٣٥رقم و با اشاره به تعداد بيکاران نشان داد که از همين فردا ميشود                  
ايراني نبايد بيايد و خود را يک پله عقب تر از کارگر آلماني فرض بگيرد و بگويد موقعيت امروز                             

همين االن بايد به يک بستر مبارزاتي زنده، که وجود دارد،               .  سال ديگر من است     ٢٠آلمان موقعيت   
 روز در هفته     ٥ ساعت کار و      ٨ ساعت کار، که شعار رايج است، ايده قديمي             ٤٠بنظر من   . بپيوندد

 ساعت  ٤٨ ساعت کار، که شعار بخشهاي پيشرو است، و          ٣٥است ولي في نفسه نيمه راهي است بين         
هر دلــيلــي  . من فکر ميکنم که اين گام را ميشود برداشت        . کار که وضع بالــفعل در اين کشورهاست      

 ساعت کار هم ميشود         ٣٥ساعت کار وجود داشته باشد بنظر من در دفاع از                     ٤٠براي دفاع از       
 .مطرحش کرد

 
 ساعت کار امکان     ٣٥در اوضاع ايران و با موقعيت اقتصادي که دارد برقرار کردن                : مصطفي صابر 

اين ايرادي است که ما حتي       . يعني اين به معني پائين آمدن تولــيد و افزايش فقر خواهد بود              . ندارد
 . ساعت کار هم ميشنويم٤٠در برابر شعار 

 
اينها ميگويند  . من همين نکته آخر ايرج آذرين را ميخواهم بيشتر توضيح بدهم                  : منصور حکمت 

چون ما اگر بخواهيم خرج ارتش را بدهيم و خرج               . ببينيد عزيزان کار با ساعت کار کمتر نميچرخد           
جواب . اداراتمان را بدهيم و سود را برداريم و غيره نميتوانيم بگذاريم شما کمتر از اين کار کنيد                            

تمام استدالل کارگر هم بايد اين       . ميگويند نميشود . کارگر هم اينست که خوب اين خرج ها را ندهيد          
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.  کارگري انقالبو اين مسالــه ديگر مربوط ميشود به           . باشد که اگر نميشود تحويل بدهيد و برويد          
 ساعت کار احتياج دارد نه بخاطر اينکه              ٤٤او به    . معلوم است که سرمايه دار ميگويد نميشود           

بلکه بخاطر اينکه مقدار سود معيني را براي خود تامين               . مايحتاج و رفاه عمومي را تامين کند         
 ٤٤ ساعت کار بکشد و همان حقوقي را بدهد که االن براي                      ٣٥معلوم است که اگر بخواهد         . کند

.  نفري ميگويد ميدهم، خوب معلــوم است که ضرر خواهد کرد           ٥ساعت کار و در حد تامين خانواده         
وگرنه محاسبات عيني   . وقتي ميگويد اقتصاد ما نميکشد منظورش اينست که خودش ضرر ميکند          

سوال اينست  .  ساعت کار نفع ميکند     ٣٥نشان ميدهد که اکثريت قريب به اتفاق جامعه از برقراري               
 ساعت کار، تامين مايحتاج مردم و در عين حال               ٣٥که آيا امکانات اقتصادي براي برقرار کردن            

اينها را بنظر من در هر       . تضمين سرمايه گذاري در دور بعد براي رشد اقتصادي، وجود دارد يا خير                
جلسه اي و در هر جمع کارگري ميشود نشست و با عدد و رقم توضيح داد که درآمد ملــي چقدر                                

 ميليون نفر به چه مقدار      ٥٠است، مايحتاج عمومي چقدر است، تامين اين سطح زندگي معين براي             
سرمايه داران کشورهاي    .  ساعت کار کامال عملي است       ٣٥تولــيد نياز دارد و نشان داد که اجراي             

اروپائي عقلــشان از اينها بيشتر است و حساب اين را مثال کرده اند که وجود فراغت بيشتر به آنها                         
امکان ميدهد مهارت کارگر را باال ببرند، از فرسودگي اش جلــوگيري کنند و غيره و لــذا در دراز                          

منتها . مدت حتي اين را به نفع خودشان ميبينند که گاه و بيگاه با کاهش ساعت کار موافقت کنند                   
 ٤٤اين در يک کشور عقب مانده نشسته است و چرتکه انداخته و به اين نتيجه رسيده است که بايد                           

ساعت کار بکشد و اين غصه را هم ندارد که زير اين فشار کار عده زيادي فرسوده ميشوند و از بين                          
ميروند، چون روي اين حساب ميکند که بيرون هنوز ده ميليون نفر ديگر هست که هنوز آنها را                                

پاسخ منهم اينست که برايت صرف      . با اين حساب ميگويد نه براي من صرف نميکند . نياورده بچالند 
 .نميکند برو

 
اما اجازه بدهيد   .  ساعت هستند  ٣٥اينطور که صحبت شد بنظر ميرسد همه موافق          : مصطفي صابر 

يکي اينست که ميگويند     .  ساعت مطرح ميشود را طرح بکنم         ٣٥چند سوال که در مقابل خواست          
 ساعت کار   ٤٠ ساعت کار االن قدرت بسيج ندارد و کسي دنبالــش نميايد ولي خواست                  ٣٥خواست  

اين بحث ميشود که ما بايد شعار آن جنبش واقعي را           . اين قدرت را دارد و همه برايش بسيج ميشوند     
نظر شما چيست؟ اينجا      . که کارگران حول آن جمع ميشوند را بعنوان يک شعار مبارزاتي بچسبيم                    

سوال عملــي اي پيش ميايد که بخصوص به کار ما که در تبلــيغات هستيم مربوط است و آنهم                                
 ساعت کار   ٣٥ ساعت کار را ميگويد و االن عمال همه حاضرين موافق               ٤٠اينست که برنامه حزب      

 در اين مورد چه بايد کرد؟. هستند



99 

من ميخواستم فقط به سهم خودم پاسخ کوتاهي به همان سوال مربوط به بسيج بر                      : منصور حکمت 
 ساعت کار بدهم و نکته ديگري را هم راجع به نقصي که در اين نوع قانون کارها هست اضافه                     ٤٠سر  
 ساعت کار قدرت بسيج ندارد        ٣٥ ساعت کار و اين ادعا که            ٤٠وقتي در مورد قدرت بسيج        . کنم

 ٤٠صحبت ميشد من از خودم اين را ميپرسيدم که آيا کارگري هست که بگويد نه آقاجان بايد                                 
اگر بحثي هست اينست    .  ساعت کار کم است؟ فکر نميکنم کسي اين را بگويد          ٣٥ساعت کار کنيم و     

يا اينکه، االن ساعت کاري که در عمل هست آنقدر بيشتر           ". نميدهند" ساعت را    ٣٥که ميگويند آخر    
 ساعت کار بورژوازي از رسانه هايش و غيره من را هو                    ٣٥از اينهاست که اگر من يکباره بگويم             

 ساعت کار شعار واقعي کارگر است تا آنجا که به تمايل خودش            ٣٥به اين معني من ميگويم . ميکند
اما بحث اينست که دست طرف قوي تر            . شعاري است که براي کارگر معقول است         . مربوط ميشود 

من فکر ميکنم خود اين مسالــه، يعني             . است و االن داريم بيشتر از اينها کار ميکنيم و غيره                    
 ساعت در بين خود کارگران بعنوان شعاري که ميشود داد و نه اينکه فقط قلــبا                              ٣٥مقبولــيت  

اگر خوب  .  ساعت کار معتقدند     ٣٥خواست، بستگي به کار کساني در جنبش کارگري دارد که به                   
تبلــيغ کنيم، حکمتش را بگوئيم، عملــي بودنش را بحث کنيم و غيره اين شعار هم ميتواند فراگير                       

 ساعت  ٣٥ ساعت کار هست، خوب شما حتما طرفداران           ٤٠ثانيا اگر يک جنبش واقعي براي        . بشود
يعني طرح اين شعار از طرف يک جريان کمونيستي در درون طبقه                . کار را در صف آن پيدا ميکنيد        

 ساعت کار، و يا حتي کاهش نيم ساعت از ساعت کار،               ٤٠کارگر ابدا معني کناره گيري از جنبش          
يک نقص ديگري که در اين نوع قانون نويسي ها هست که در بحث کلــيات هم به آن اشاره                             . نيست

من فکر  . کردم، اينست که هيچ ماده اي در مورد تغيير اتوماتيک اين مدت کار در آينده نيست                           
ميکنم بايد در يک قانون کار اين وجود داشته باشد که مثال در طول يک دهه ساعت کار چطور                                   

چرا که همه ميدانيم که در طول يک دهه بارآوري وسائل تولــيد افزايش             . اتوماتيک کاهش پيدا ميکند   
بنابراين بايد کاهش ساعت کار بطور خودبخودي و بدون اينکه کسي الزم باشد شيون                    . پيدا ميکند 

کند و زندان بيافتد و با پلــيس و ارتش سر و کار پيدا کند، سر سال معين همراه با مثال اليحه بودجه                        
تصور من اينست که ميشود دوره هاي سه          . که به مجلس ميرود، به تصويب برسد و به اجرا دربيايد             

ماده .  سالــه تعيين کرد که در انتهاي هريک چند ساعت معين از ساعت کار کم ميکند                   ٥ساله و يا    
 ساعت، است و از اين      ٣٥قانون بايد بگويد که ساعت کار مبنا در سال تصويب قانون فالنقدر، مثال               

 . سال يکساعت يا يکساعت و نيم از مدت کار کم ميشود٥پس هر 
 

در مقابل اين تبلــيغات شوراهاي اسالمي که ميگويند          : سوال من مشخصا اين بود     : مصطفي صابر 
 ساعت، من فکر ميکنم که قضيه اينطور        ٤٤ ساعت کار قانون کار شاهنشاهي در اين قانون شده    ٤٨
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منصور حکمت شما   .  ساعت کار تقريبا نرم عادي خيلي از کارخانه هاست         ٤٤يعني همين االن    . نيست
 ميخواستيد صحبت کنيد؟

 
بنظر من اين استداللي که شما      . بله من در جواب همين حرف شما ميخواهم حرف بزنم         : منصور حکمت 

 ساعت کار    ٤٨بحث شما اينست که االن کارگران في الواقع کمتر از                . ميکنيد استدالل مضري است    
 ساعت در اين قانون پيشرفتي محسوب       ٤٤ميکنند و در نتيجه شوراهاي اسالمي بيخود ميگويند که          

من فکر ميکنم اين استدالل دو لــبه دارد و يک لبه اش اگر متوجه نباشيد عليه خود کارگران                     . ميشود
 ٤٠آنکسي که خيال ميکند     .  ساعت کار ميکنند   ٤٨واقعيت اينست که کارگران خيلي بيشتر از  .  است

از وقتي از خانه اش بيرون ميايد ساعت ميزند يا وقتي                  . ساعت کار ميکند بنشيند و حساب کند          
کارتش را ميزند؟ وقتي ميرسد خانه حساب ميکند يا وقتي کار رسما تعطيل ميشود؟ تازه حمام را                        

 ساعت کار کند و حتي اگر نرم            ٤٠حساب کرده يا نه؟ هيچ کارگري نيست که االن در اين مملـکت                    
 ساعت باشد، حسابش را که بکند ميبيند از وقت خودش دارد                 ٤٠کاري که برايش تثبيت شده است          

بنابراين بنظر من جواب شوراي اسالمي را اينطور نميشود داد که آقا           . روزي دوساعت روي آن ميگذارد 
 ساعت کار ميکند و تو آمده اي و عمال اين را             ٤٠ ساعت يا حدود     ٤٨نگاه کنيد جامعه دارد کمتر از       

اين را براي واحد هايي صنعتي پيشرفته و آنهم در سطح فرمال ميشود گفت که                     .  ساعت ميکني  ٤٤
ولــي . همانطور که گفتم آنها هم در واقع بيشتر از اين وقت خودشان را در اختيار کارفرما ميگذارند                       

بخش عظيمي از اين مملــکت کارگران کارگاههاي کوچک هستند که هيچ حساب و کتابي بر کارشان                      
به اينها بايد اضافه کاري هايي را که همان مزد روزانه را بدون آنکه چيزي رويش بگذارند                                . نيست

اگر يکي دو تا کارخانه پنجشنبه ها را تعطيل کرده اند بنظر من                           . پرداخت ميکنند اضافه کنيد      
بنظر من طبقه کارگر    . نميتوانينميتوانيم بگوئيم تعطيلي پنجشنبه ها در جامعه ايران محرز شده است           

اين امتيازي براي کسي نيست که ميخواهد            . ايران بطور متوسط خيلي بيشتر از اينها کار ميکند               
.  ساعت برساند  ٥٠ ساعت را رسمي بکند و باز همان ملحقات را رويش بگذارد و دوباره به                    ٤٤بيايد  

اما راستش اين نبايد باعث بشود که ما بيائيم يک تصوير تخفيف داده شده اي از وضعيت کارگر در                          
 .نظام جمهوري اسالمي امروز بدهيم

 
فرض کنيد در شهري کارگران يک قسمت راهشان يکساعت طول بکشد و قسمت ديگر                : مصطفي صابر 
 ساعته باشد، چه    ٦ ساعته است، يا بگوئيم بايد       ٨باالخره تکلــيف شيفت ها که مثال       . يکساعت و نيم  

ميشود؟ اگر بخواهيم ساعت کار را اينطور که شما ميگوئيد حساب بکنيم، يعني از وقتي که کارگر                      
در سرويس مينشيند تا وقتي که دوباره به خانه برميگردد براي هرکسي ساعت معيني ميماند که در                      

 آيا اين اصال امکان پذير هست؟. کارخانه صرف کند
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به آن اشاره ميکنيد اشکال           ) مصطفي صابر  (من فکر ميکنم اشکالي که شما                : منصور حکمت  
 تمام ميکند ديگري      ٨جدولـبندي زماني کار در کارخانه است که براي مثال يکي کارش را ساعت                       

همان ساعت شروع کند و ظاهرا ساعت شروع کار همان ساعتي باشد که کارگر ماشين را در کارخانه                       
کسي که از   . في الواقع شيفت ها روي هم افتاده اند        . اين را روي کاغذ ميشود حل کرد      . بدست ميگيرد 

محاسبه اينها از نظر حقوق       .  جلــوي دستگاه است في الــواقع کارش را از هفت شروع کرده                 ٨ساعت  
فکر ميکنم بحث احتمالي پشت اين سوال اين است که شايد بهتر باشد  . دادن دشواري اي ايجاد نميکند 

 ....بجاي گنجاندن زمان اياب و ذهاب در روزکار پولي بابت اياب و ذهاب پرداخت بشود
اين مطالبه عمال هم وجود دارد که براي ساعات اياب و ذهاب دستمزد پرداخت               . دقيقا: مصطفي صابر 

 .بشود
 

مشکل حالـت اول يک مشکل جدولــبندي کار        . بنظر من اين اشکال بيشتري دارد      : منصور حکمت 
شما . اما اشکال حالــت دوم يک اشکال اجتماعي است        . يعني يک نفر بايد بنشيند و حساب کند        . است

آنهم حقوق متعارف، يعني      . داريد يک نفر را مجبور به اضافه کاري ميکنيد و به او حقوق ميدهيد                      
اين کار هم    . ساعت عادي حساب ميکنيد اما از او کاري اضافه بر مدت شيفت مورد نظر ميکشيد                    

اين يک اضافه کاري    . کارفرما دارد ميگويد پول ميدهم اينقدر در راه باش         . عبارت از در راه بودن است     
ولو آنکه مزد   .  ساعته است  ٨ ساعت کار ميکند، حال آنکه شيفت         ١٠عمال کارگر دارد    . اجباري است 

بايد طرفدار همان   . بنظر من اين اشکال دارد    . ده ساعت را هم بگيرد، باز اين اضافه کاري اجباري است          
 .منظور شدن مدت اياب و ذهاب در طول روزکار باشيم

بنظر من بحث نماز که اينجا هست و                . منتها اگر اجازه بدهيد چند نکته ديگر را هم بگويم                   
چراکه نماز خواندن را همانقدر       . چسباندن آن به ساعت ناهار يک بحث کامال ارتجاعي اسالمي است                

ضروري جلوه ميدهد که نهار خوردن و اين را جزو مايحتاج اساسي انسان جا ميزند که گويا بايد حتما                      
بنظر من هرنوع اشاره و ارجاع مذهبي در اين قانون بايد حذف بشود و اگر دين و سر                             . نماز بخواند 

همانطور که هزار و يک نياز         . ساعت معين نماز خواندن با توليد تناقض دارد، دين بايد کوتاه بيايد                  
انساني کارگر را تابع توليد ميکنند يکبار هم دين بايد کوتاه بيايد و در ساعت هاي نماز گزاري براي                       

براي اينکه  . بنظر من وقت استحمام حتما بايد در ساعت کارمنظور بشود. پيروانش تخفيف قائل بشود 
اين آن وقتي است که الزم است کارگر خودش را به شکل اول برگرداند، به شکلي که قبل از آمدن بر سر                         

منهم مثل ناصر جاويد معتقدم بايد يک        . نميشود تميز بيايد و کثيف ازکارخانه بيرون برود        . کار داشت 
ميانگيني را با توجه به وضعيت جغرافيايي منطقه و شهر براي مدت رفتن سر کار در نظر گرفت و اين                      

 .را جزو ساعت کار محسوب کرد
در اليحه کار اضافه    . مساله اضافه کاري  . به نکته ديگري در مورد ساعت کار بپردازيم     : مصطفي صابر 
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در : " ميگويد  ٥٨ماده   .کاري چه بصورت داوطلبانه و چه بصورت اجباري مجاز شمرده شده است                        
 -موافقت کارگر، ب        -الف   : شرايط عادي ارجاع کار اضافي به کارگر با شرايط زير مجاز است                       

و بعد هم تبصره دارد که کار اضافي بيشتر از            "  درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي          ٤٠پرداخت  
ارجاع کار اضافي با تشخيص کارفرما به شرط پرداخت             :" ميگويد ٥٩در ماده    .  ساعت نبايد باشد    ٤

که اين  ". اضافه کاري و براي مدتي که جهت مقابله با اوضاع و احوال زير ضرورت دارد مجاز است                          
اعاده فعاليت کارگاه در     "،  "جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني        "اوضاع و احوال هم عبارت است از            

صورتيکه فعاليت مذکور بعلت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال                         
بهرحال به اين ترتيب درقانون کار جمهوري اسالمي اضافه          ". غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد        

نظرتان در مورد اين مواد مربوط       .کاري هم بصورت داوطلبانه و هم بصورت اجباري مجاز شمرده شده            
به اضافه کاري چيست؟ متاسفانه با اين واقعيت روبروئيم که کارگران بخاطر سطح معيشت پائين                           

آيا ميشود  : بنابراين اينجا يک سوال پيش ميايد       . خودشان بعضي جاها خواهان اضافه کاري ميشوند         
بدون بررسي موقعيت معيشتي کارگران، سطح دستمزد و غيره، در مورد اضافه کاري و ممنوعيت و                      
عدم ممنوعيت آن حکم داد؟ آيا ممنوعيت اضافه کاري وقتي کارگر زير فشار اقتصادي شديد قرار                         

 دارد به معني بستن دست و بال خود کارگر براي افزايش درآمدش نميشود؟
 

 يک تعارف با کارگر است که اداي اضافه کاري داوطلبانه       ٥٨من فکر ميکنم کال ماده : منصور حکمت 
 تحت هر شرايطي به کارفرما اين قدرت را داده است که اضافه                    ٥٩در حالي که ماده       . را در مياورد   

 هم بيمعني است چون در        ٥٨ ساعت ماده     ٤يعني حتي آن     !  ساعت ٨آنهم  تا     . کاري را تحميل بکند    
تمام .  ساعت هم ميشود اضافه کاري داد          ٨، که معني خيلي وسيعي هم دارد، تا              "اضطراري"حالت  

هنري که کارفرما بايد بکند اينست که  بعدش زنگ بزند و به  يکي از همکارانش در وزارت کار و اين                         
و اگر هم بگويند الزم نبود کارگر آن          . و آنها مخيرند نگاه بکنند ببينند الزم بود يانه          " اطالع بدهد "را  

همانطــور که رضا مقدم و ايرج آذرين گفتند تمام حالتهايي           .  ساعت کار را کرده و رفته      ١٦مدت روزي   
يعني همه حاالت   . را کـه کارفرما دوست دارد به کارگر اضافه کاري بدهد در اين قانون مجــاز کرده اند                

هردليلي که کارفرما براي ارجاع اضافه          . بجز حالتي که کارفرما خودش نخواهد اضافه کاري بدهد               
کاري بياورد، مساله افت توليد، لزوم افزايش سود، استفاده سريع از مواد اوليه، تخلــيه سريع انبارها،                  

 بنابراين مسخره است و براي اين آمده که اين ادا را             ٥٨آن ماده   . و هرچه بخواهد در اين ماده ميگنجد      
منهم فکر ميکنم اضافه کاري بايد مطلقا ممنوع          . دربياورد که گويا به کارگر جايي حق صحبت داده           

بنظر من قانون کار       . منتها شما سوال کرديد که اين دست و بال خود کارگر راميبندد يا نه                         . باشد
در اين تصوير کارگر نبايد آن کسي تصور بشود که             . بعنوان يک قانون دارد تصويري از جامعه ميدهد         

ارجاع "در چهارچوب قانون کار فقط . مجبور است اضافه کاري بکند وگرنه معيشت اش تامين نميشود
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اما اگر واقعيت اقتصادي يک کشور کارگران را به اين             . بايد بيايد " اضافه کاري به کارگر ممنوع است      
سوق داد که حتي خودشان بروند و پيشنهاد اضافه کاري بدهند، آن ديگر يک موضوع مشخص در                             
جامعه است که بايد مثل دهها مورد ديگر در قانون هاي موجود با اينکه در فرم و در حالت ايده آل به                         

در اين حالــت بايد    . نفع شهروند است اما عمال در مقطعي دست و پايش را ميبندد، به آن برخورد کرد                 
بنظر من اوال حقوق دوبرابر گرفت و ثانيا شرايطي را که کارگر را بــه اضافـه کاري کشيده است بررسي                       

در يک قانون کار جز ممنوعيت بدون قيد و شرط              . کرد و همانطور که رفقا گفتند آن علت را رفع کرد              
 .اضافه کاري چيزي نبايد بيايد

 
نکته ديگري که در قانون کار جمهوري اسالمي هست مساله کارهاي سخت و بقول                       : مصطفي صابر 

منصور حکمت،در اين مورد چه     .  ساعت را براي اينها تعيين کرده است       ٣٤که  . خودش زيرزميني است 
 آيا اين کافيست؟. فکر ميکنيد

 
 ساعت بود، آنهم در      ٣٥همانطور که قبال گفتم براي کار در شرايط متعارف نظر من               : منصور حکمت 

 ساعت براي کارهاي شاق بخودي       ٣٤بنابراين خود عدد    . اين مقطع معين، و حتي کمتر از آن در آينده          
منتها تعيين طول ساعتي که مطلــوب است و ميتواند مورد توافق             . خود از نظر من قابل قبول نيست       

. کارگر باشد بنظر من بستگي دارد به اينکه تعريف دقيقي از کارهاي سخت و زيان آور داده بشود                             
. اينجا همانطور که قبال هم اشاره شد، کار شاق به کار زير زميني و بد آب و هوايي و غيره اطالق شده                        

در صورتيکه کار صنعتي و کار تولــيدي در هر رشته به هرحال بدرجات مختلــف سخت و زيان آور                             
است، از نقطه نظر آلــودگي هوا، سر و صدا، گرد و خاک و گازهايي که نشت ميکند، و غيره که همه                             

يک چنين لــيستي به آن جامعيتي که          . ايجاب ميکند که ساعت کار به حد معيني کاهش پيدا بکند               
در بعضي رشته ها شايد بايد ساعت کار حتي بيشتر        . تکلــيف همه کارگران را روشن بکند اينجا نيست 

آن لــيست  . از اين نسبت کاهش پيدا بکند، چرا که حتي چند ساعت کار در آن رشته هم زيان آور است                       
اين قانون کال در مورد يک سلــسلــه از اين مطالــبات حوالــه داده است به تشخيص هاي                   . اينجا نيست 

يعني تعدادي از کارفرمايان و نماينده هاي وزارت کار         . بعدي که خود مرجع تشخيص آن مشکوک است       
من فکر  . قرار است بنشينند و اين را روشن کنند که کار چه کسي سخت است و چقدر بايد کار کند                            

ميکنم همه اينها يعني اينکه اين نوع بندها فقط براي وعده سر خرمن دادن و جلــوي اعتراض را                                
 .گرفتن نوشته شده

 
اينکه کار شاق را در هر مورد معين بررسي بکنيم و ببينيم مدت کار چه بايد باشد                         : مصطفي صابر 

مثال فرض کنيد بگوئيم حداکثر مدت        . اين يک بحث است و تعيين يک حداکثر عمومي بحث ديگري              
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فکر نميکنيد  . االن در برخي کشورهاي اروپايي کارگران يکماه و نيم مرخصي دارند                 : مصطفي صابر 
 مبناي خواست ما و مذاکره ما بايد يکماه و نيم باشد؟

 
اگر بتوانيم چهارتا کشور را نشان بدهيم کــه مبنا يکماه و نيم                .  اگر اينطور باشد چرا     :منصور حکمت 

منتها اجازه بدهيد راجع به بندهاي ديگر اين مبحث نکاتي را            . است ما هم حتمــا بايد اين را بخواهيم       
گفتيد اول ماه مه را تعطيل اعالم کرده اند، بنظر من اول ماه مه تعطيل نشده بلکه يازده                                 . بگويم

روزش يکي است، اما آنچه       . اين اصال جاي تعطيل اول ماه مــه را نميگيرد             . ارديبهشت تعطيل شده   
اول ماه مه تاريخچه معيني     .  ارديبهشت ١١اينها تعطيل کرده اند يک روز عجيب و غريب است به اسم             

اين يعني دولت يک روزي را انتخاب کرده است و حاضر             . دارد و به همين اسم بايد تعطيل اعالم بشود          
اگر همين جماعت حاضر بشوند روزه شان را طبق ماه شمسي                . نيست اسم واقعي اش را بزبان بياورد         

اما اينها روزه   . بگيرند آنوقت شايد کارگر هم حاضر بشود روز کارگر را يازده ارديبهشت اسم بگذارد                  
است و عيد فطر و قربان شان را طبق تقويم هجري قمري ميگيرند، ولــي اسم                        " رمضان"شان در ماه      

علــتش هــم اينست کــه بتواند بگويد کــه اين روزي است که مطهري            . واقعي روز کارگر را حذف ميکند     
ميخواهند هويت بين المللي طبقه کارگر را نفي           . از فالن خيابان رد شد و فالن امام پايش ليز خورد               

 . تعطيل استاول ماه مهبنظر من کارگر ايراني بايد اصرار بکند که آقاجان اينجا بنويس . بکنند
 . يعني بنويسد روز کارگر اول ماه مه تعطيل است:مصطفي صابر

 
وگرنه دارد منکر ميشود که کارگر طبقه اي جهاني است و اين روز يک                          .  بلــه :منصور حکمت 

يازده . حکمتي دارد و اين روز بخاطر مبارزه بخشي ديگر از طبقه کارگر در جهان بدست آمده                                    
ارديبهشت را ايشان هوس کرده است تعطيل کند و اگر مرض نداشته باشد بايد اسم واقعي اين روز را                         

اساس اين تفرقه انداختن در جنبش طبقه کارگر و محروم کردن طبقه کارگر از درک هويت                              . بگويد
 .جهاني خودش است

اين اصال موردي ندارد که براي حج مرخصي ويژه اي در نظر            . نکته ديگر آن قضيه حاجي شدن است      
با منطق خودشان اگر ميشود اين مرخصي ها را داد بايد سرشکن کرد بين همه کارگران و به                      . بگيرند

. اينجا گفته شده که استفاده از مرخصي با توافق کارگر و کارفرما است                     . مرخصي همه اضافه کرد     
بايد برود با کارفرما توافق     ! اينجا هم کارگر مجاز نيست که تعيين کند کي ميخواهد به مرخصي برود             

بنظر من همينکه کارگر    ! بکند و اگر نشد يک بابائي را از شوراي اسالمي پيدا بکنند تا وساطت بکند                
چون ممکن است گفته شود که تکلــيف کارخانه          . تصميمش را از چند وقت قبل اطالع بدهد کافيست           

. خوب بگوئيد کارگر از دوماه قبل اطالع بدهد که از فالن تاريخ به مرخصي ميرود                   . بايد روشن باشد  
بنظر . من زياد منظورشان را متوجه نميشوم       . يک نکته ديگر مسالــه مرخصي کمتر از يک روز است              
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 .ميايد اين کلکي است براي کم کردن مرخصي استحقاقي
 

  ساعت کار و دو روز تعطيل در هفته نظرتان چيست؟٤٤ در مورد :مصطفي صابر
 

 روز و دو روز تعطيل منهم نظرم مثل حميد                  ٥ ساعت در      ٤٤در مورد آن سوال        : منصور حکمت 
فکر ميکنم نبايد اجازه داد خود روزکار کش پيدا کند چون اين توجيهي ميشود براي                     . تقوايي است 

 ساعت در روز هم باالخره جاي خودش را دارد، يا            ٨. هزار و يک نوع اضافه کردن کار در شرايط ديگر          
از هيچکدام از اينها نبايد کوتاه آمد و نبايد بين دو             .  ساعت در هفته   ٣٥ ساعت در روز در حالـت        ٧

. نکته ديگري داشتم راجع به مرخصي استعالجي        . روز تعطيل و طول روز کار هيچ معاملــه اي کرد            
سوال من اين نيست     ". با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزو سوابق کار محسوب ميشود             "ميگويد  

سوالــم اينست که آن روز مرخصي قانوني محسوب ميشود و                  . که اين جزو چي محسوب ميشود         
درثاني هرکسي، حتي   .  روز مرخصي کم ميکنيد يا نه        ٣٠حقوق ميدهيد يا نه و يا باالخره آن را از              

حدس .ميرود خانه اش و استراحت ميکند      . رئيس جمهور مملــکت، تا سرش درد گرفت دکتر نميرود          
بايد اين در نظر گرفته       . ميزند سرماخوردگي است يا ميداند دردي قديمي است که ميايد و ميرود                 

بايد . شده باشد که کارگر ممکن است به دلــيل مشکالت جسمي سر کار نيايد و بعدا توضيح بدهد                      
يعني کارگر بتواند   . حد معيني تعيين شده باشد که بشود بدون گواهي پزشک و معاينه سر کار نيامد               

به تشخيص خودش براي درمان بيماري هاي متداول الزم ببيند استراحت کند و سر کار نيايد، و تنها                    
و بعد تائيد     . درصورت ادامه بيماري بيش از يکي دو روز موظف باشد تصديق دکتر ارائه کند                           

من . بايد وارد دفتر و دستک و اداره بازي رژيم بشوي              . سازمان تامين اجتماعي قدري عجيب است        
بعدا چطور بروم سازمان تامين اجتماعي را بدون اينکه گواهي پزشک داشته باشم راضي کنم که فالن                   

يک کسي بايد در دسترس باشد، دکتر محل و يا                 . چهارشنبه لــيز خوردم و کمرم خيلي درد گرفت            
اين نوع مقررات مقدار زيادي دوندگي روي دوش کارگر         . کارخانه، که ورقه مربوطه را فورا صادر کند       

کارگر بايد بتواند خودش راسا تشخيص بدهد که حالــش خوب                      : خالصه حرفم اينست    . ميگذارد
نيست، کاري که همه آدمهاي دنيا ميکنند، و بعد اگر بيماري اش طوالني شد و به دکتر مراجعه کرد                    

و ثانيا اين تصديق دکتر در        .  ساعت اول الزم باشد     ٤٨تصديق دکتر فقط براي دوره بعد از آن فرضا             
يک مسالــه ديگر مرخصي عادت ماهانه براي زنان          . دسترس باشد و بشود بدون دوندگي آن را گرفت          

اما بهرحال مبحث مرخصي ها بايد       . است که شايد بشود آن را در مبحث شرايط کار زنان بحث کرد               
  . آن را هم در بر بگيرد
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 فصل نھــم

 شرايط کار زنان
 

با صحبتهايي که شد خوبست قدري راجع به اين صحبت کنيم که در يک قانون کار چه                     : مصطفي صابر 
 .منصور حکمت شما بفرمائيد. حقوقي بايد براي زنان کارگر منظور شده باشد

 
من فکر ميکنم نابرابري عيني زن و مرد در تولــيد، که ما انتظار داريم يک قانون کار                   : منصور حکمت 

برخي ريشه هاي اجتماعي عميقي        . در جهت ازبين بردن آنها گام بردارد، مولــفه هاي روشني دارد                   
براي مثال همانطور که ايرج آذرين درنشست قبل گفت زن و مرد در جامعه موجود از امکانات                     . دارند

 . برابر براي کسب مهارت هاي يکسان و توانايي هاي مشابه براي فعاليت اقتصادي برخوردار نيستند
قانون کاري که بخواهد به زن و مرد برخوردي برابر داشته باشد بايد به اين پاسخ بدهد و نه اينکه آن         

يا براي مثال تعصبات    . را مسکوت بگذارد و صرفا اينجا و آنجا ماده ها و تبصره هايي را مطرح کند                 
جنسي اي که در جامعه وجود دارد حتي اگر قانوني روي کاغذ ايراد نداشته باشد در عمل قانون را به                         

باز قانون کاري که کارگران نوشته باشند و           . چيز ديگري تبديل ميکند و مانع اجراي مواد آن ميشود             
هدف خود را اين قرار داده باشد که برابري ميان زن و مرد بوجود بياورد بايد درعمل جواب اين                                      

و باالخره در قبال     . تبعيضات را بدهد و سعي کند مانع تاثير اين تعصبات در برخورد به زنان بشود                      
جامعه بايد نيرو و انرژي صرف کند تا موانعي را که براي پيدا               . زنان بايد تبعيض مثبت را مطرح کرد       

براي مثال آموزش بيشتر، ايجاد        . کردن موقعيت برابر در تولــيد در مقابل زنان هست از بين ببرد                     
منتها همه اينها يعني اينکه سرمايه را بايد زير فشار جريمه ها و                . تسهيالت بيشتر براي زنان و غيره      

وگرنه اگر همه اين مواد وجود داشته باشد        . شرط و شروط تعريف شده وادار کرد در اين قالــب عمل کند 
 به نفع زن وجود داشته باشد        در قانون بدون آنکه ضمانت اجرائي آن هم موجود باشد، هر تسهيالتي که               

چون سرمايه دار فکر ميکند که خوب اگر من بخواهم زن                     .  بعکس خودش تبديل ميشود        در بازار  
استخدام کنم بايد فالن مقدار بيشتر پول بدهم، فالن مقدار به صندوق مخصوص آموزش زنان کارگر                       

اگر واقعا  . بريزم، بايد براي دوران بارداري مرخصي با حقوق بدهم، و غيره و پس زن استخدام نميکنم                     
مراجعي وجود نداشته باشند که کارفرما و سرمايه دار را وادار کند که علــيرغم همه اين چيزهايي که                      
 به زعم او خالف سودآوري اش عمل ميکند، به زن عينا مانند مرد برخورد بکند، قانوني که نوشته شده

عمال به تعارف هايي روي کاغذ و حتي به موانعي براي اشتغال بيشتر زنان در تولــيد و برابري عملــي                       
اينکه باالخره  . بنظر من آنچه اين قانون کار به نفع زنان گفته از همان تعارف هاست          . آنها تبديل ميشود 

  ماده اي ٤ - ٥اما . ممکن است چشم کسي را بگيردرژيم اسالمي هنر کرده و بندي راجع به زنان نوشته 
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ما معتقديم زن بايد به خانه برود، چون ميبينيد که          "که اينجا نوشته شده بهمين صورت، يعني اينکه         
اين پيامي است که اين مبحث          ". کار کردنش چه دشواري هايي براي خودش و براي کارفرما دارد                  

به زن کارگر ميگويد اگر بخواهي سر کار         . چهارم، شرايط کار زنان، دارد به کارگر و کارفرما ميدهد           
در مجموع فکر ميکنم بدون تبعيض مثبت به نفع زنان، بدون             . بيايي اين مشکالت را خواهي داشت      

ايجاد امکانات برابر، بدون وجود ضمانت اجرائي براي جلوگيري از اينکه سرمايه دار پايش رااز خط                   
بيرون بگذارد و تضمين اينکه مستقل از اينکه فکر ميکند سودآوري اش با استخدام زنان در صورت                   
وجود تبعيض مثبت تناقض دارد، باز هم زنان را با شرايط مساوي استخدام کند، بدون اين                                       
مالحظات و تضمين ها، که خيلــي وسيعتر از اينهاست و بايد در کل جامعه اعمال بشود، نوشتن اين                  

برعکس به عکس خودش     . چهارتا ماده يک قدم کسي را به برابري شغلــي زن و مرد نزديک نميکند                   
در مورد خود اين قانون فکر ميکنم خيلــي از موادش پوچ و بي ارزش است و                                 . تبديل ميشود  

 .آلــترناتيو کارگري با آنچه اينجا نوشته شده کامال فرق ميکند
 

 .مشخص تر و با ذکر مثال. لـطفا در مورد تبعيض مثبت بيشتر توضيح بدهيد: مصطفي صابر
 

يعني عواملــي که   . بنظر من بايد مشوقه هايي براي استخدام زنان وجود داشته باشد : منصور حکمت 
جامعه بايد از کيسه کارفرمايان        . واحدهاي اقتصادي را تشويق ميکند که زنان را استخدام کنند                

دوره هاي آموزشي و تخصصي که بطور ويژه اي               . هزينه هاي بيشتري را صرف آموزش زنان بکند            
بايد منابع  . هدفشان اينست که مهارت هاي الزم را براي شرکت بيشتر زنان درتولــيد به آنها بدهد                     

. زيادي صرف اين بشود که موانعي را که سر راه زنان براي ورود به اشتغال اقتصادي هست بردارد                           
بايد پول خرج کرد و اين بارها را از روي دوش           . مثال جامعه سنتا بچه داري را کار زنان قرار داده است          

اگر الزم است کارفرما براي اشتغال يک کارگر زن مقدار زيادي مايه بگذارد، بايد                           . زنان برداشت  
آخر اگر بخواهم زن استخدام     "اين دلــيل براي عدم استخدام زنان ابدا دلــيل نميشود که بگويد            . بگذارد

 .خوب بايد بسازي". کنم بايد واحد شيرخوارگاه بسازم
 

مرخصي دوران بارداري و زايمان و همينطور دو روز مرخصي در ماه براي عادت                        : مصطفي صابر 
اينها مسالــه اي است که اينجا بايد بيشتر درمورد آنها صحبت                   . ماهانه بايد به زنان داده بشود         

 نظر شما در اين موارد چيست؟. بکنيم
 

اضافه ميکنم که حقوق مرخصي دوران بارداري خيلــي از دستمزد متعارفي که کارگر             : مصطفي صابر 
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نکته . فکر ميکنم در حدود مزد ثابت باشد که حدود نصف دريافتي ها ميشود            . ميگيرد پائين تر است   
ديگر اينکه همانطور که ناصر جاويد هم اشاره کرد مسالــه حفظ شغل بعد از زايمان و مرخصي دوران                      

 .زايمان يک مشکل جدي زنان است و معموال باعث ميشود که از اين مرخصي هم استفاده نکنند
 

من ميخواستم خيلي سريع روي اين شش ماده اي که اينجا هست و کل محتواي اين                     : منصور حکمت 
در مورد آن بند انجام کارهاي خطرناک         . قانون را در مورد مسالــه زن تشکيل ميدهد نکاتي را بگويم             

بنظر من آدم عاقل شغل را آگهي ميکند و هرکس را هم که آمد مصاحبه ميکند و اگر تخصص و                                
اين همان برخورد    . به کي ميدهيم و به کي نميدهيم ندارد           . مهارت الزم را داشت به او ميدهد ديگر           

 ميگويد کار درشب به استثناء امور بهداشتي و درماني و فرهنگي و نظاير           ٧٥ماده . پدرساالرانه است 
کار شب که بايد بهرحال ممنوع باشد، اما هرچه فکر کردم علـت                    . آن براي کارگران زن ممنوع است        

استثناء کردن اين رشته ها را براي اجازه دادن کار زنان در شب اينطور فهميدم که اينجا يک عده                                    
ظاهرا طرف اين اعتماد اخالقي را به کارگر صنعتي ندارد که زن و مرد                 . بوروژاي محترم کار ميکنند   

ولــي اگر آقاي دکتر يا جناب مدير آنجا حضور داشته باشد ايشان حاضر                   . کنار هم بتوانند کار کنند      
مشکلــش اينست که مبادا زن شب در کارخانه و واحد تولــيدي کار کند              . ميشود زن شب آنجا کار کند     

در موارد  . اين بنظر من توهين به توان ده است          . و يا راننده شرکت واحد در شيفت شب باشد و هرچه               
مرخصي . اختالف هم که تشخيص با هيچ کس نيست بجز آن آقايي که به اسم وزارت کار آن باال نشسته                  

عالوه بر اينکه مدتش بايد خيلــي بيشتر       . بچه دار شدن همانطور که رفقاي ديگر گفتند خيلــي کم است           
دوره اي که يک خانواده      . از اين باشد، مرد بايد موظف باشد حداقل معيني از اين مرخصي را بگيرد                  

وارد مرحلــه بچه دار شدن ميشود، دوره اي است که زن و مرد بدلــيل شدت کار وخستگي از هم دور                            
تنها راه حفظ علــقه ها و محبت ها و انسجام داخلــي خانواده اين است که فشار کاري که با                       . ميشوند

اگر مرد را بگذارند    . تولــد بچه بوجود ميايد تقسيم بشود و اين تجربه، تجربه بچه داري، مشترک باشد               
که سر کار برود و زن شش ماه خانه باشد، گيريم هم که خستگي اش در رفته باشد، چيزهايي زيادي در                        

بنظر من کارگران مرد بايد از گرفتن اين مرخصي و بعهده گرفتن              . مناسبات داخلي شان از دست رفته      
چون اين همبستگي دو کارگري را که با هم زندگي ميکنند و تصميم                   . امر بچه داري استقبال بکنند      

بنابراين بايد قانون مردان را به استفاده از اين              . گرفته اند با هم بچه داشته باشند را تحکيم ميکند               
مرخصي موظف کند و بعالوه طول اين مدت هم به اندازه کافي زياد باشد که برايشان قابل استفاده                            

تا آنجا که من ميدانم در کشورهاي           . يک مسالــه ديگر مرخصي هاي طوالني تر از اين است               . باشد
يعني اگر کسي     . پيشرفته تر بعد از اين دوره هم مرخصي هاي طوالني بدون حقوق قائل ميشوند                           

مرخصي شش ماهه يا يکسالــه با حقوق برايش کافي نبود بتواند، به تشخيص خودش سه ماه ديگر هم                   
هزار و يک مشکل ميتواند در يکسال اول براي         . بدون حقوق مرخصي بگيرد و از فرزندش مراقبت بکند        
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تاييد سازمان تامين اجتماعي براي      . نوزاد و خانواده اش پيش بيايد که اينها قابل پيش بيني نيست                
باالخره کسي زائيده و خودش و بچه اش هم حي و                     . تشخيص سابقه خدمت را من درست نفهميدم           

طبق مقررات  "سازمان تامين اجتماعي چي را ميخواهد تاييد کند؟ بعد حقوق مرخصي را                  . حاضرند
عالوه بر دوندگي اش، بقول شما               . اين ديگر اصال قابل قبول نيست              . ميدهند" تامين اجتماعي  

اگر به آنکسي که رفته حاجي شده بدون تاييد سازمان تامين              . ميخواهند يک حقوق حداقلــي را بدهند      
اجتماعي حسابداري همان حقوق هميشگي اش را ميدهد، در اين امر مقدس بوجود آوردن يک انسان                      

در مورد دادن کار سخت به        . ديگر هم بطريق اولي هيچ نوع مانع تراشي سر حقوق نبايد مطرح باشد                  
شما آمار کل پزشکان، و آنهم      . زنان باردار ميگويد پزشک سازمان تامين اجتماعي بايد تشخيص بدهد         

به ازاء هر چند هزار نفر يک پزشک در ايران وجود             . نه فقط پزشکان تامين اجتماعي، را در نظر بگيريد         
يعني کارفرما هرنوع کاري        . آنوقت اين ماده يعني کشک         . دارد؟ اين را به اين ماده اضافه کنيد                

ميخواهد به زن باردار بدهد و تا تو بروي دست بدامن پزشک سازمان تامين اجتماعي بشوي که معلوم                    
نيست کجا بايد گيرش بياوري، و ايشان بيايد آن کار را ببيند و تشخيص خودش را بدهد، مدتي                                  

اين يعني اين ماده فقط يک کلــک است و صرفا ميخواهد ظاهري متمدن به قانون                      . طوالني ميگذرد 
و . در مورد مهد کودک ها و غيره هم من کامال معتقدم که بايد از مساله زن کال جدا بشود                             . بدهد

بخصوص موافق ناصر جاويد هستم که اين تسهيالت بايد در مقياس جامعه و در سطح محلي بوجود                     
بچه در مملکت بدنيا ميايد و بايد برايش مهد کودک وجود داشته باشد و اين به مساله کار زنان                    . بيايد

هيچ حسني هم ندارد که کارگر بچه اش را بغل کند و همان ساعت هفت صبح که                            . مربوط نميشود 
دنبالش ميايند، بياورد و در يک گوشه اي و خدا ميداند در چه سر و صدايي و چه هوايي و با چه درجه                           

بنظر من اين تسهيالت    . نظارت بياندازد و بعد برود و فوقش اينست که ميتواند بيايد به او شير بدهد                 
بهرحال مجموع اينها را که نگاه ميکنيد بنظر من شوخي است و                 . بايد در سطح محلي تامين بشود       

 .بيش از هر چيز به کارگران زن توهين کرده است
من فقط ميخواستم يک نکته را اضافه بکنم و آنهم مساله بازرسي و کنترل مواد مربوط به زنان در              
قانون کار است و مرجعي که موارد نقض اين قانون را کنترل ميکند بنظر من بدون اين باقي حرفها                            
پوچ از آب در ميايد بايد مرجعي وجود داشته باشد که خيلي سريع توسط کارگران و بويژه کارگران زن                       
قابل دسترسي باشد و بسرعت در موارد نقض حقوق زنان اقدام ميکند براي مثال اگر کسي کاري به زن                    
بارداربدهد که براي سالمت مادر و جنين زيان دارد، بايد بشود در ظرف چند ساعت و به مجرد                                   

همينطور با توجه به تعصباتي که گفتم         شکايت با اختيارات کافي دخالت کند و جلوي کارفرما را بگيرد                
وجود دارد بايد مرجعي وجود داشته باشد که صحت روش استخدامي کارفرمايان را کنترل ميکند مرجعي بايد                        
وجود داشته باشد که مجازاتهاي سنگيني را براي اين نوع تخطي ها از قانون تعيين ميکند اگر چنين مرجعي و                          

  .و غيره در يک قانون فايده زيادي ندارد چنين ضمانت اجرائي اي وجود نداشته باشد بنظر من اعالم نيت ها 
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 فصل دهــم
 امنيت شغلـى و اخراج

 
 

اهميت مساله اخراج نيازي    . بحث ميزگرد قانون کار را با مبحث اخراج ادامه ميدهيم           : مصطفي صابر 
در عين حال شوراهاي اسالمي و خانه کارگر هم تبلــيغات زيادي حول اين مساله راه                  . به توضيح ندارد  

 قانون کار قبلي مساله اخراج       ٣٣انداخته اند که گويا اليحه قانون کار جمهوري اسالمي با حذف ماده               
يکي از  . را از حالت قبل که کارفرما هر وقت ميخواست ميتوانست کارگر را اخراج کند در آورده است                   

مهمترين شاخصهاي هر قانون کار اين است که کارگر بر طبق آن از چه امنيت شغلي برخوردار ميشود                     
و طبعا اصلي ترين مالک در اين مــورد هم همان مسالــه اخراج و بيکارسازي ها و قدرت عمل کارفرما               

 تحت عنوان فسخ قرارداد از اخراج             ٢٧در قانون کار جمهوري اسالمي ماده             . در اين عرصه است      
همينطور .  زير فصل مراجع حل اختالف اسم اخراج را صريحا ميبرد                   ١٦٦و ماده    . صحبت ميکند 

مواد زيادي وجود دارد که امکان بيکارسازي هاي دسته جمعي را باز                            . جاهاي ديگر هم هست       
شما لــطفا بگوئيد که در مجموع از نقطه         . مثل تعطيل کارگاه به بهانه هاي مختلف و غيره         . ميگذارد

شما فکر ميکنيد در      . نظر امنيت شغلي کارگر چه ارزيابي اي از طرح موجود قانون کار رژيم داريد                     
 قانون کار کارگران در قبال اخراج بايد چه خواستي داشته باشند؟

 
اساس سرمايه داري در قدرت عمل کارفرما در کم و زياد کردن عوامل تولــيد قرار                    . با توجه به اينکه    

به . مثال استخدام بيشتر و يا برعکس کاهش نيروي کار و استفاده بيشتر از ماشين آالت و غيره                   . دارد
اين عامل بايد ورشکستگي بنگاه ها و نظاير اين را هم اضافه کرد، خواست ممنوعيت اخراج و                                  
بيکارسازي چقدر در جامعه فعلي امکان پياده شدن دارد و چقدر ميتواند يک خواست قابل تحقق از                         

 طرف کارگران باشد؟
 

من فکر ميکنم   .  اجازه بدهيد يک دقيقه به سوال قبلــي در مورد امنيت شغلــي برگردم             :منصور حکمت 
اگر کمي تکيه بدهيم و به اين مساله از يک فاصله اي نگاه بکنيم، خيلي راحت ميبينيم که امنيت                              

قوانين و مواد و تبصره هاي گوناگون در                . شغلي کارگر مثل امنيت سرمايه دار براي او ميماند                  
کشورهاي مختلف هست که مانع ميشود يک نفر بيايد و دلبخواه کارخانه و خانه و زمين و تجهيزات                       

هزار و يک جور دادگاه هست، و کال بجز دولت ها و آنهم در شرايط خاصي، کسي                   . کسي را از او بگيرد    
در کشورهاي سرمايه داري که در يک وضعيت           . امکان مصادره کردن سرمايه ديگري را پيدا نميکند          
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يعني نميشود رفت و سرمايه کسي را            . نرمال توليدي قرار دارند اصال چنين امکاني وجود ندارد               
يعني کار کردن روش امرار        . کار براي کارگر معادل همين است         . گرفت و گفت اين مال تو نيست           

گرفتن کار از کارگر يعني محروم کردنش از امکان فراهم کردن                       . معاش کارگر در جامعه است         
بطور کلــي اين حالت که من کارگرم ولــي              . بنابراين اين بنظر من بايد غيرقانوني باشد           . معاشش

کاري برايم نيست بايد غيرقانوني تلقي بشود، اعم از اينکه کارگري را اخراج کرده باشند و يا اينکه                      
کسي که دارد کارگري را اخراج ميکند فقط اين را نميگويد که               .بخواهد کار کند و کار برايش نباشد       

حق امرار معاش    . لــطفا اينجا کار نکن، بلکه دارد ميگويد که تو حق تامين زندگي ات را نداري                       
امنيت شغلي کارگر يعني اينکه به صرف اينکه آماده به           . اين بنظر من بايد غير قانوني باشد      . نداري

تا آنجا که به اخراج مربوط ميشود فکر ميکنم بنابراين ممنوعيت           . کار است زندگي اش تامين باشد     
 که  ٢٧در اين ماده     . اخراج بعنوان تضمين يک حق پايه اي انساني کارگر بايد جزو هر قانوني باشد                   

هر روز ممکن    . مقولــه وظايف محولــه تفسير بردار است         . دست طرف براي اخراج کامال باز است          
. يکجاي ديگر در بحث قرارداد کار ميگويد که موضوع کار تعريف شده است              . است يک کاري بسپرد   

هرگاه کارگر در انجام موضوع قرارداد قصور         "اگر مرضي نبود اينجا هم ميتوانستند اقال بنويسند            
وگرنه وظايف محوله يعني اينکه کارفرما ميتواند هر روز کارگري را صدا کند و کاري به                  ...". ورزيد

در کل  . آئين نامه انضباطي هم همينطور تفسير بردار است         . او بسپرد و او نخواهد آن را انجام بدهد          
اين يعني بطور سربسته گفتن اينکه کارفرمايان محترم حق اخراج کارگران را دارند مشروط بر اينکه                  

راجع به آن سوالــي که ميگوئيد سرمايه داري باالخره به کم و زياد             . بهانه شان جور باشد و کتبي باشد      
اگر جامعه سرمايه داري بيايد و اين          . کردن عوامل تولــيد نياز دارد و غيره ناصر جاويد جواب داد              

اگر سرمايه بيايد بگويد من با اين جامعه        . حرف را رسما يکجايي بنويسد، علــيه اش انقالب ميشود        
هر کاري بخواهم ميکنم، اگر بخواهم شما را بکار ميبرم و اگر بخواهم بيکار ميکنم، تو مثل زمين                     

هنر سرمايه داري اينست که       . و ماشين آالت خودم هستي، خوب مردم علــيه اش انقالب ميکنند                
 است، تقسيم کار و حساب و کتابي در آن برقرار است و هرکس نقشي                       جامعهادعا ميکند اين يک       

و دقيقا اينجاست که بايد يقه اش را گرفت و وادارش کرد پاي اين حرفش                               . برعهده گرفته است    
اگر ميخواهند ظاهري از يک جامعه مدني به نظام موجود بدهند آنوقت بايد گفت که خوب                    . بايستد

اما بيکار  . پس و پيش کردن ماشين آالت امري است مربوط به مديريت تولــيد                . کارگر انسان است  
بحث من اينست که واضح است بايد بشود تکنيک جديد را آورد و                      . کردن کارگر امري است فراتر       

ولي اين مساله    .  کارگر دارد دهسال بعد اين تعداد کارگر الزم ندارد               ٣٠٠٠کارخانه اي که امسال       
اين بايد براي کارگر تضمين شده باشد که هرقدر تکنيک تغيير ميکند، کارگر بعنوان                 . کارفرما است 

خوب شما ميخواهيد تکنيک      . يک انسان و بعنوان بخشي از جامعه سطح زندگي اش افت نميکند                   
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 کارگر براي براه انداختن آن          ١٥٠٠جديد بکار ببريد، که حتما مولــدتر و سودآورتر هم هست، و                      
کافيست، بايد براي بقيه دوره گذاشت، تخصصشان را تغيير داد، براي کل اين دوره حقوقشان را به                         

 ...آنها داد، و واحدهاي جديد ايجاد کرد که همه در جامعه مشغول کار باشند
بهرحال سوالي که هست اينست که مساله تغيير و تبديل در نحوه سرمايه گذاري، کارکرد بنگاه                    
ها، طول و عرضشان، سطح اشتغالي که ايجاد ميکنند و غيره نبايد هيچ تاثيري روي اين طرف و                           

آقاجان کسي که در اين     . يک جملــه بنظر من همه چيز را خالصه ميکند         . تامين شغلــي کارگر بگذارد   
جامعه دنيا آمده بايد زندگي کند و اين جامعه اگر مدعي است که انسانها شهروند جامعه اند و                              

اين ادعا را دارد و بهمين        . ميتوانند در اين نظام تامين بشوند، بايد به اين ادعا جامه عمل بپوشد                
اگر اين ادعا را ندارد که گفتم         . دليل توانسته است روي پاي خود بايستد و به بقاء خود ادامه بدهد                

کسي که در جامعه گفت من آماده به کارم، از همان                  . براي همه معلــوم ميشود بايد برش انداخت          
امنيت شغلــي معني   . ساعت بايد مثل يک آدم شاغل به او برخورد بشود و موقعيتش تضمين بشود                

امنيت شغلــي يعني هر نوساني در       . اش اين نيست که من حتما بايد سر آن دستگاه که بودم بايستم                
بازار، در قيمت ها، توليد، سرمايه گذاري ها و غيره تاثيري در زندگي و رفاه آدمي که کنترل خاصي                      

 .کارگر در چنين موقعيتي است. روي آن نوسانات ندارد نداشته باشد
 

بما ميگويند شما مي گوئيد          . اجازه بدهيد سوال را به نحو ديگري مطرح کنم                   : مصطفي صابر  
ممنوعيت اخراج، خير يک قرارداد آزادنه هست بين کارگر و کارفرما و کارفرما مجاز است هرکسي                    

 .را ميخواهد به استخدام بگيرد يا نگيرد و اين قانون سرمايه داري است
 

اين را ميگويند؟ ببنيد قانون سرمايه داري حتي به روايت خود او شروع جامعه                         : منصور حکمت 
بدوا طرف ميگويد که جامعه اي هست و آدمها در آن زندگي ميکنند و قوانين اقتصادي اين                   . نيست

ولي فرض کنيم   . تازه ما ميگوئيم کارگر اين قوانين را اصال نبايد بپذيرد          . جامعه سرمايه داري است   
. چهارچوب سرمايه داري را پذيرفته ايم، از خصلـت اجتماعي زندگي انسان که صرفنظر نکرده ايم                        

اگر . وجود جامعه يعني انسانها در روابطي بدنيا ميايند، زندگي ميکنند، و عمرشان را طي ميکنند              
بگويند سرمايه داري زير جامعه بودن ما زده است، ديگر جامعه اي درکار نيست، هرکه را خواستيم                    
پرت ميکنيم بيرون، آنوقت من ميگويم خوب اين بهترين دليل است براي اينکه اگر بناست بشر باقي                  

آنچه گفتيد حرف آنها    . بماند، اگر بناست بشر اجتماعي زندگي کند، بايد سرمايه داري را بر انداخت               
با وجود دائمي ارتش بيکاران، با بيکار کردن مستمر                . اين قانون حرکت اين جامعه هست         . هست

اما وقتي  . کارگران، با وجود دائمي فقر، سرمايه داري نشان ميدهد که همين قانون دارد عمل ميکند           
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ما داريم در سطح قانون کار حرف ميزنيم، مطرح کردن استداللي که گفتيد از طرف سرمايه دار يعني                   
بحث ما اينست که شرط اساسي رضايت دادن             . دادن راي محکوميت سرمايه داري توسط خود او            

حتي کوتاه مدت به نظامي که برقراراست توسط ما اينست که مواضع ابتدايي جامعه بشري زير                           
اگر بشر نميتواند در اين جامعه از اين تضمين برخوردار باشد که زندگي اش را در رفاه و                      . سوال نرود 

 .امنيت بسر ببرد بايد اين جامعه را تغيير داد ديگر
 

 بيکارسازي چطور؟: مصطفي صابر
 

بيکارسازي و اخراج در سطح حقوقي و         . در مورد چند نکته ميخواستم صحبت کنم        : منصور حکمت 
منتها پشت هردوي اينها يک واقعيت             . من اين را ميپذيرم       . آئين نامه ها و غيره تفاوت دارد               

سياسي و اجتماعي اساسي هست و آن اينست که کارگر نسبت به موقعيت خودش در                        -اقتصادي  
اين سرمايه دار است که ميتواند چه بدالئل اقتصادي و چه بدالئل تنبيهي             . جامعه هيچ کنترلي ندارد   

جايش را تعيين    . کارگر جاي خودش را در جامعه تعيين نميکند           . راجع به زندگي او تصميم بگيرد        
به اين معني هردوي اينها بايد مورد اعتراض کارگر قرار           . سرمايه برايش تعيين کرده است    . کرده اند 
تنبيهي هم که ميگويد بخاطر اينست که کارگر خوب برايش کار نميکند و يا شاخي شده و                       . بگيرد

. هردوي اينها يعني اينکه سرمايه دار ميگويد شيشه عمر تو دست من است            . مزاحم کارش شده است   
 نفرتان را بيرون ميکنم و اگر خواستم تو يک نفر را بيرون ميکنم                 ٥٠٠٠اگر صرف ميکرد و خواستم       

همه اين حاالت يعني اينکه     . که بقيه را به اعتصاب نکشاني و يا چون هر روز نيم ساعت دير ميايي                
يک . کارگر نميتواند بگويد که من چطور کار ميکنم و آن روزي که تصميم ميگيرد کار کند بتواند                        

يعني سرمايه هر وقت بخواهد        . کارگر زائده سرمايه است     . نيروي ديگر در جامعه تصميم ميگيرد         
ميتواند تنش را بجنباند و تعدادي کارگر را که به او چسبيده اند را پرت کند و زندگي شان را زير                               

به اين معني من فکر ميکنم هردوي اين اشکال بايد جواب بگيرد فرقش اينست که در                       . سوال ببرد 
گفت شما هيچ حق اخراج         . مورد اخراج همانطورکه اينجا گفته شد ميشود راحت ممنوعش کرد                  

اگر کسي در محيط کارخانه هم جرمي مرتکب        . هر مسالــه اي هست را ببريد دادگاه عمومي       . نداريد
در . وقتي تنبيه عمومي اش را گذراند برميگردد سر کارش در کارخانه           . شد،قضاوتش با دادگاه است   

مورد بيکارسازي هم گفتم که هر اتفاقي در رابطه با سود و زيان و تکنيک و غيره ميافتد، کارگر                              
دقيقا از آنجا که هيچ کنترل خاصي نميتوانسته است داشته باشد، ايجاد اين کارخانه معين در اين                       
جاي معين و با اين اعتبارات معين و محل تامين مواد اولــيه وغيره به تصميم او نبوده، مسئول                          

هرکاري بوده ايشان براي خودش کرده و االن هم بايد تاوانش را                . عاقبت اقدامات سرمايه دار نيست     
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واضح است يک کارفرماي منفرد نميتواند اين را تضمين کند و بگويد عيب ندارد کارخانه                . پس بدهد 
ولي آخر اين سرمايه دارها جمع شده اند و يک دولت               . من بسته شد و براي همه تان کار گير مياورم            

. از مردم هم ماليات ميگيرند و از سود خودشان هم در خزانه اين دولت ميگذارند                  . تشکيل داده اند  
کاري که بايد بکنند اينست که دولتشان تضمين کند که کسانيکه در جامعه براي اينها کار ميکنند                    

منتهي از اين تناقضي که مطرح شد، همانطور که ايرج آذرين گفت، استداللي به نفع                    . تامين باشند 
ببينيد يک جامعه اي هست که در آن رشد تکنيک با زندگي               . سوسياليسم و انقالب کارگري درميايد     

هرجور . جامعه اي که سود بردن طرف با تامين رفاه من و شما تناقض دارد               . من و شما تناقض دارد    
خوب . تجديد تعريف تقسيم کار اجتماعي و توليد کاالهاي جديد با زندگي بخشي از ما تناقض دارد                

زيرا اين جامعه   . اين استداللي است به نفع حرکت سوسيالــيستي کارگر       . اين نظام را بايد برچيد ديگر     
اين استدالل قديمي مارکسيستها و سوسيالــيستهاست که اين             . به اين ترتيب نميتواند اداره بشود         

من ميخواهم مثال جنبش اتحاديه اي را       . نظام با رفع نيازهاي بشري تناقض دارد و بايد برچيده شود           
براي . اگر اين استدالل سوسياليستي را کنار بگذاريم کارگر ممکن است به مواضع بدي بيافتد                 . بزنم

از يک صنعت کاربر تبديل      .  سال اخير پيشرفتهاي سريعي کرده است       ٢٠مثال صنعت چاپ در همين       
کارگر چاپ تمام   . به رشته اي شده که به شدت کامپيوتريزه است و نيروي کار خيلي کمي احتياج دارد                

. مدت براي شغلش جنگيده، در صورتيکه جامعه بهرحال ابن تکنيک را مياورد و هيچ راهي نيست                     
اگر تو بنشيني و بگوئي که تامين شغلي من يعني اينکه درهمين کارخانه سر کار خودم بمانم،                               

. اين را در جنبش کارگران چاپ انگلستان ديديم        . بخاطر حذف شدن آن کار از نظر تکنيکي بازنده اي          
. همينطور در جنبش معدنچيان انگلستان که مبارزه کردند براي اينکه معدن خود را باز نگهدارند                     

کارفرما خواه ناخواه ميتوانست آنجا را ببندد و شهرهايي را که محل زندگي معدنچيان است را به                        
کارگر بايد برود به اين      . اين موضع به اين ترتيب براي کارگر قابل دوام نيست            . ورشکستگي بکشاند 

موضع که استداللي به نفع سوسياليسم به ميدان بياورد و کل اختيارات اجتماعي را براي کارگر                            
از اين گذشته حتي در چهارچوب      . يعني بخواهد که کارگر در موضع اداره جامعه قرار بگيرد         . بخواهد

يکي از شاخص ها     . جامعه سرمايه داري امنيت شغلي را وراي کارخانه و وراي شغل جستجو بکند                
اما شاخص هاي ديگر اشکال ديگر اشتغال و پائين آوردن ساعت کار و                     . اينجا بيمه بيکاري است     

همه اينها يعني اينکه اگر کارگر بخواهد به مسالــه بيکارسازي و اخراج واقعا پاسخ بدهد          . غيره است 
چون ما خواستهايمان را طرح ميکنيم، اما             . بايد دست ببرد به جامعه، به دولت، و به جکومت                  

همه اينها  . درتحلــيل نهايي آنها ممکن است بگويند صرف نميکند و ارتششان را به خيابان بياورند                
يعني اينکه اگر کارگر بخواهد از اين مخمصه که مهم ترين اهرم فشار طبقه سرمايه دار روي کارگر                      

فقط . است، يعني بيکار کردنش و زندگي اش را گرو گرفتن، خالص بشود بايد عليه آن انقالب بکند                   
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بايد علــيه سرمايه دار انقالب کرد و آن کنترلــي          . اين پاسخ نهايي کارگر به اخراج و بيکارسازي است         
را که به او اجازه ميدهد کارگر را اينطرف و آنطرف بياندازد و در مورد سرنوشتش تصميم بگيرد، از                       

 .دستش درآورد
 

نظرتان در مورد شعار اخراج در صالحيت مجمع عمومي است چيست؟ اين را                            : مصطفي صابر  
توضيح بدهم که الاقل رفقا ناصر جاويد و رضا مقدم معتقدند که نبايد هيچ مرجعي را براي تعيين                       

 نظر شما چيست؟. اخراج معلوم کرد بلکه اخراج بايد ممنوع باشد و قانون بايد همين را تذکر بدهد
 آيا با اين صحبت ها بنظر شما شعار اخراج در صالحيت مجمع عمومي را االن ديگر نبايد بگوئيم؟

 
شعار اخراج در صالحيت مجمع عمومي است عالوه برآن چيزي که رضا مقدم گفت                  : منصور حکمت 

يک پايه ديگر هم داشت و آن اين بود که مساله اخراج عوامل ساواک و رژيم سلطنتي در کارخانه ها                         
هم جمهوري اسالمي ميخواست کارگر مبارز را اخراج کند و هم                 . در اوان انقالب خيلي مطرح بود        

اين شعاريک مقدار داشت اين را تعيين ميکرد که         . کارگر مبارز ميخواست رژيم سابقي را اخراج کند       
من فکر ميکنم هنوز مجمع عمومي        . نه اينکه مرجع تشخيص اخراج کيست       . کي بايد اخراج شود    

بحث سر اينست که آيا در قانون کار بايد بند                . کارخانه حق دارد هرکسي را از کارخانه بيرون کند             
اخراج داشت يا نه، و نه اينکه مجمع عمومي کارگران، بعنوان عالــيترين مرجع آن جغرافياي سياسي                  

بنظر من مجمع    . اين بحث ديگري است     . و اقتصادي که به آن ميگوئيم کارخانه، چه حقوقي دارد                
عمومي کارخانه خيلــي کارها ميتواند بکند که در قانون ممکن است نباشد و خيلي کارها ميتواند                    

من اين را   . بکند که در سطح صوري با هزار و يک قانوني که از مجلس گذشته تناقض داشته باشد                       
در مورد اخراج به اين      . قانون اساسي مملـکت ميدانم که مجمع عمومي کارخانه چکار دارد ميکند             

شکل متعارفي که داريم از آن حرف ميزنيم، يعني اخراج توسط کارفرما که آن شعار هم در برابر اين                       
فرض کارفرما اينست و از نظر او فرض درستي هم هست که من که                    : است، اين را ميخواهم بگويم      
اينها حتما نميخواهند کار کنند، حتما حوصلــه ندارند، حتما از زير                . دارم به يک عده زور ميگويم       

طرف با اين فرض به کارخانه ميايد که عده اي را به              . کار درميروند، حتما دارند به من کلــک ميزنند        
وقتي . زور آورده است و در نتيجه آنها مدام ميخواهند از يک چيزهاي مقرر شانه خالــي کنند                                 

از . کارفرما شدت کار را زياد ميکند، آنها ميخواهند کم کاري کنند، يا بي انضباطي کند و غيره                       
اما اگر اين فرض را برداريم، يعني فکر کنيم که                . نظر او اخراج ابزاري است براي جلوگيري از اين             

کارگر مرض که ندارد، آنوقت چرا بايد بطور مکرر زير وظايف محوله بزند؟ خوب صبح آمده کارخانه                  
وگرنه . اگر اين وظايف محوله يک عيبي دارد بايد فکري راجع به آن کرد                   . که کارش را بکند ديگر      
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کارگر ديوانه نيست که بلند بشود و از خانه اش بيايد سر کار و بعد شروع کند مست بازي دربياورد و                          
کارگر آمده کارش را بکند و اگر        . بيخودي به اين و آن بد وبيراه بگويد و يا ابزار را خراب بکند و غيره                  

اين کار يک شتاب قابل قبولي دارد، اگر اين مقررات آزادمنشانه و متمدن است، آنوقت آدم ميرود                            
يعني اين فرض که کسي ممکن است مدام در کارخانه مشکل ايجاد بکند که                 . کارش را ميکند ديگر   

حتي ما همکارانش در کارخانه از دستش کالفه بشويم و ندانيم چکارش کنيم و غيره، اين فرض را بايد                    
کار بکنند و دليلي      ) اين فرض ماست   (آدمهاي متمدن آمده اند در يک محيط متمدن              . انداخت دور 

اگر يک حالت استثنائي پيش آمد، آن حالت استثنائي را           . نيست که اينها بيهوده مزاحمت درست کنند       
اگر زلزله آمد و شما روزه          . در غير اينصورت مثل فقه اسالمي ميشود           . ديگر در قانون نمينويسند     

ما ! بودي و از جائي پرت شدي و داخل بار مواد غذائي افتادي و چيزي را سهوا قورت دادي چه ميشود                    
بنابراين . ما ميخواهيم مقررات آن را بنويسم          . توضيح المسائل کارخانه را که نميخواهيم بنويسيم            

اگر کسي بسرش زد و هر روز که آمد شروع کرد به اذيت کردن                         . بندي بعنوان اخراج احتياج نداريم       
ديگران و اصال پشت دستگاه نرفت و هزار و يک اخالل پيش آورد، خوب مجمع عمومي کارخانه مال                         

که بيايد و بقول رضا مقدم بگويد کار دسته جمعي داريم ميکنيم و اگر اخالل کني                     . همين موقع است  
بنابراين گرفتن کار يک نفر از او و عذرش را خواستن و بردنش به يک واحد                     . نميتوانيم با هم کار کنيم     

شايد اخراج لــغتي است که هنوز بوي کارفرمائي        . ديگر، اينها همه جزو اختيارات مجمع عمومي است       
يک نکته  . وگرنه يک تيم ميتواند يک نفر را از تيم کنار بگذارد و بگويد شما امروز بازي نکن                     . ميدهد

بنظر من همه اينها يعني اينکه قانون کار نميتواند بدون تعهد            . ديگر هم در اين رابطه ميخواهم بگويم      
تعهد دولت اين وسط چيست؟ نسبت به تامين معاش کساني که مساله            . دولت قانون کار تکميلي باشد    

خوب اينجا  . اينجا همه اش صحبت حل اختالف است         . شان با کارفرماي بنگاه خودشان حل نميشود         
در اين حالت که کارفرما ميگويد صرف نميکند        . رايي صادر ميشود که يا اين مقصر است ويا آن يکي          

و بايد اين واحد را ببندم تعهد دولت چيست؟ بنظر من دولت موظف است که بعنوان اراده دسته جمعي                     
کارفرمايان از قول تمام کارفرمايان تعهدات اساسي در قبال طبقه کارگر بسپارد که تمام بحث تامين                     
معاش کارگر و جلوگيري از کاهش رفاهش در شرايط ورشکستگي اين يا آن کارگاه به اين مساله                               

  . برميگردد
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 فصل يازدهم
 بيمه بيکارى

 
 منصور حکمت، وقتي کارگران بيمه بيکاري را مطالــبه ميکنند، بورژواها هميشه در                :مصطفي صابر 

مقابل اينطور استدالل ميکنند که اگر بيمه بيکاري پرداخت بشود و مکفي باشد و دسترسي به آن آسان                  
و دقيقا با همين     . باشد آنوقت بيکارگي و تن پروري باال ميرود و خيلــي ها کار نميکنند و امثالــهم                     

نوع استدالل است که مثال در قانون بيمه بيکاري خود جمهوري اسالمي هم ميايند و ميگويند فرضا                      
 عليرغم ميل خودشان و با فشار و اجبار اخراج شده و خسارت اخراج هم نگرفته                       ٦٥از سال   "آنها که   

 ماه يا يکسال است و مبلــغش هم بسيارکم          ٦بيمه بيکاري شامل اينها ميشود که تازه براي مدت           " اند
 شما در مقابل اين استدالل چه ميگوئيد؟. است

 
اين حرفها يعني دارند به کارگر دشنام        . اينها قضاوتي است در مورد شخصيت کارگر       : منصور حکمت 

ميگويند اگر مجبورت نکنيم که بخاطر نان شبت بدوي، در خانه مينشيني و خودت را باد                      . ميدهند
تو عالقه اي به شرکت در فعاليت اجتماعي نداري، عالقه اي به ساختن چيزي و انجام کار                              . ميزني

 . مثبتي نداري
دو سال بيمه بيکاري مکفي به همه بدهند ببينيم اينطور                     . من ميگويم امتحانش ساده است         

تخطئه . همين. منهم خيلي ساده ميگويم اينطور نيست          . نسيه که نميشود ادعا کرد        . ميشود يا نه    
بيمه را  . کردن يک بخش عظيم جامعه بهمين سادگي نميتواند توجيهي براي ندادن بيمه بيکاري باشد                   

که آنهم يعني اينکه     . بدهيد و بعد اگر کسي کار نکرد فکري براي ايجاد انگيزه براي کار کردن بکنيد                   
 . محيط کار جاي خيلي سالم و دلچسبي براي فعاليت خالق و مولد باشد

وقتي فرضا شوهر ملکه       . اين استداللها تبلــيغات است      . اجازه بدهيد يک نکته را اضافه بکنم            
انگلستان بيمه بگيران را مفتخور ميخواند، که خودش معلوم نيست مواجب کالنش را بابت چه کاري                    
ميگيرد، يا فالن آخوند يا فالن سرمايه دار که خصلت اجتماعي خودشان بيکارگي است، به طبقه اي                       
که در همان مقطع دارد بار تولــيد اجتماعي را بدوش ميکشد ميگويد اگر من همان حد نازل آسايش را                   

من ميگويم بيمه    . براي تو تضمين بکنم آنوقت ديگر کار نميکني، اين ديگر تبلــيغات صرف است                     
بيمه بيکاري حق هر آدمي است که بدنيا      . بيکاري ربطي به اين ندارد که کارگر چه کاري براي تو ميکند 

يا اين جامعه ميتواند او را در فعالــيت         . ميايد و به سن کار ميرسد و باالخره بايد جامعه آسايش او را تامين کند               
 سالــگي ميرسم    ١٨من که به سن        . تولــيدي شرکت بدهد و يا نميتواند، بهرحال بايد آسايش او را تامين کند                      

 . مسئول اين نيستم که شما دنيا را چطور چيده ايد، و آيا در گوشه اي جايي و ابزاري براي کار من گذاشته ايد يا نه
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اگر نميتوانيد بايد تاوان آن را بدهيد و آن اين است آدمهايي که در جامعه شما بدنيا ميايند بايد از                             
بنظر من تمام اين استدالل بدبيني سرمايه و بدبيني           . با کار يا بي کار     . رفاه و آسايش برخوردار باشند     

فرض ميکند که تمام تولــيد و خالقيت جامعه بشري ناشي از                   . بورژوا به ذات بشر را نشان ميدهد          
فکر ميکند که بشر خود بخود مخرب است و ميخواهد خود و                      . زورگويي و فشار طبقات باالست       

بمجرد اينکه اين فشارها از بين برود، به مجرد               . اتفاقا عکس اين درست است       . جامعه را تلف کند     
اينکه ديگر طبقه حاکمه اي در جامعه نباشد، آنوقت تازه خالقيت انسانها شکوفا ميشود و تازه آنوقت                  

 .است که ما ظرفيت هاي واقعي انسانها را براي انجام کار مفيد و سودمند بحال جامعه را مي بينيم
فقط ميخواستم اضافه کنم که يک تاثير جانبي چنين تبلــيغاتي ميتواند احساس شرمي باشد که                    

ممکن است فکر کند اين خجالــت آور        . ممکن است خود کارگر نسبت به بيمه بيکاري گرفتن پيدا کند            
همانطور که حميد تقوايي گفت کسي بيمه بيکاري را              . است که من کار نکنم و بيمه بيکاري بگيرم             

اين . آدرس را بدهيد بروم سر کار       . ميگيرد که ميرود و به يک دفتري ميگويد من آماده ام کار بکنم                  
به اين دليل کارگر بايد بيمه بيکاري را عميقا            . آنها هستند که نميتوانند به کسي کار معرفي بکنند           

اين وظيفه جامعه است و        . اين نه صدقه کسي است و نه ارفاقي که جامعه کرده                   . حق خودش بداند   
به اين معني فکر      . بخشي از تولــيد اجتماعي همان طبقه است که دارد در اختيار او قرار ميگيرد                       

ميگويد اگر کار نکني حق زندگي نداري و اگر         . ميکنم اين استدالل اساسش بر مالکيت بورژوايي است       
. کار نکني بايد خجالت بکشي، اما اين را نميگويد که من هستم که جلــوي کار کردن تو را گرفته ام                         

علــت اينکه  . همانطور که رضا مقدم گفت، ابزار توليد آنجاست، زمين و وسائل توليد و غيره هم هست               
اگر مال کس خاصي نباشد خوب منهم           . من نميتوانم با آن کار بکنم اينست که مال يک کسي است                  

حاال ميتوانيد کمي    . ميگويم منهم آمدم کمک     . ميروم آنجا با عده اي که مشغول کارند کار ميکنم               
طرف کنترل و انحصار ابزار تولــــيد را دارد و من با دست                   . کمتر کار کنيد و بيشتر استراحت کنيد          

اگر ماشين آالت، زمين و تجهيزاتي که بشر با آنها کار انجام ميدهد زير                        . خالي نميتوانم کار کنم     
کنترل جمعي مردم و در اختيار جامعه باشد خوب منهم ميروم به عده اي که دارند با آن کار ميکنند                          

 .ميپيوندم
 

منتهي ممکن است يک استدالل ديگر هنوز بکنند و بگويند                            .  خيلي متشکر      :مصطفي صابر   
بورژوا ممکن  . خودکارگران و کمونيست ها باالخره اگر سر کار بيايند ميگويند همه بايد کار بکنند                    

است بما بگويد که من براي اينکه همه کار بکنند اين مکانيسم را ميگذارم که آدم بيکار زندگي اش                        
حتي در کشورهاي اروپايي هم که ميگوئيد کارگران بيمه بيکاري را گرفته اند                     . بدتر از شاغل باشد     

. بعني بيمه بيکاري خيلــي کمتر از مزد معمول است و شرايط گرفتن آن سخت است               . همين وضع هست  
 در مقابل اين چه ميگوئيد؟
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 براي سرمايه ميگويد همه بايد      . ببينيد، اوال بورژوا نميگويد همه بايد کار بکنند           : منصور حکمت 
همه بيکاراني که ما در طول اين بحثها از           . کار بکنند آنهم بشرطي که من بخواهم به آنها کار بدهم             

کسي که خانه داري ميکند و از بچه خودش مراقبت ميکند و             . آنها صحبت کرديم دارند کار ميکنند     
اما کاري که    . کسي که بدرد کس ديگري ميرسد بهرحال دارد صبح تا شب کار مفيد انجام ميدهد                     

يکي از اساسي ترين      . سرمايه به آن ميگويد کار، آن کاري است که به سود سرمايه اضافه بکند                         
خصوصيات يک جامعه سوسياليستي اين است که کار مفيد انسانها را به رسميت ميشناسد، بعنوان                 

سوسياليستها بحثي در   " همه بايد کار بکنند   "بحث  . کار اجتماعي، کاري که به جامعه خير ميرساند        
کساني که به اعتبار چنگ انداختن روي وسائل تولــيد و دارايي هاي              . مورد بيکاره هاي جامعه است    

حال اين وسائل ميتواند پول باشد،          . جامعه و منحصر کردن آنها بخودشان دارند زندگي ميکنند               
اينها را به تملک خودش در آورده وبر مبناي مالــکيت و                   . ماشين آالت باشد، زمين باشد و غيره          

جامعه کمونيستي جامعه اي است که     . کنترل اين وسائل بخشي از توليد را بخودش اختصاص ميدهد 
هرکسي بايد بيايد و     . کارفرما و ارباب کارنکن و کشيش و آخوند و ارتشي وبيکاره بطور کلي ندارد                 

بورژوازي اسم خالقيت   . يک مساله ديگر بر سر خود مقوله کار است          . در ساختن جامعه شرکت بکند     
را ميگذارد کار براي اينکه در واقع آن را تبديل کرده به صرف انرژي براي ايجاد چيزي که نسبت به                           

اگر بشر  . کار کردن شده صرف انرژي براي کس ديگر           . خود آدم توليد کننده بيگانه و از او جداست             
درست است که جامعه     . امروز تمدني دارد براي اين است که قدرت خالقيت خود را بروز داده است                     

سرمايه داري و بورژوازي ميايد و، هرچند بشکلي ناقص و مسخ شده،بهرحال بخشي از خالقيت                            
اما خود اين نشان ميدهد که اگر واقعا جامعه سرمايه داري نباشد بشر                 . انسانها را سازمان ميدهد    

جامعه سوسياليستي تماما برسر ربط        . چه توانايي عظيمي براي متحول کردن زندگي خودش دارد              
فکر . دادن توانايي ها و خالقيت هاي انسانها به هم است به نحوي که نيازهاي انسانها برآورده بشود                    

به اين معني که يک کاري را        . کرد" کار"نميگوئيم فالني آمد    ". کار"نميکنم ديگر آنجا به آن بگوئيم        
در جامعه کمونيستي بلند ميشود     . مدام انجام داد تا ساعت معيني فرا رسيد و وقت کارش تمام شد             

فکر . ميرود يک کار مفيدي انجام ميدهد، در رشته هاي مختلف فعاليت بشري شرکت ميکند                             
انسانها فعاليت ميکنند تا زندگي و امکانات بيشتري در اختيار             . ميکنم فعاليت کلمه بهتري است     

کسي براي کسي کار نميکند که در         . انسان باشد و از زندگي مادي و معنوي بهتري برخوردار باشد              
در جامعه کمونيستي    . بيمه بيکاري بحث کارگر است در جامعه سرمايه داري             . ازاء آن مزد بگيرد     

هرکس به صرف اينکه عضوي از جامعه است و حتما بنا به ذات انساني اش ميخواهد براي امر                              
جامعه سرمايه داري آمده و تامين شدن من و شما را به اين گره                 . مفيدي فعاليت بکند، تامين است     

ما هم در مقابل اين يک ابزار دفاعي براي خودمان             . زده است که آيا براي سرمايه کار ميکنيم يا نه            
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من نميدانم کاري که تو به من            . ما ميگوئيم من نميدانم تو به من کار ميدهي يا نه                  . ساخته ايم 
بنابراين بهر دليلي، چه کاري نباشد و چه من نتوانم آن کار را انجام              . ميدهي ميتوانم انجام بدهم يا نه  

من آدمم و   . من که نميتوانم سرم را بگذارم بميرم      .بدهم، من که در آدم بودن خودم تجديد نظر نميکنم          
اين ابزار دفاعي کارگر در جامعه سرمايه داري است و نه            . اينجا ايستاده ام بنابراين بايد تامين باشم      

 .حکمتي که کارگر جامعه خودش را روي آن بنا ميکند
تمام تحقير بيکاري و بيمه بيکاري در جامعه سرمايه داري براي تاثيرش بر کارگر شاغل صورت                  

چون اگر يک بخش تحقير شده طبقه کارگر وجود نداشته باشد که با حداقل معاش سر                               . ميگيرد
چه در عرصه اقتصادي    . ميکند، طبقه کارگر با حرمت و قدرت ديگري در جامعه ابراز وجود ميکند              

اما در جامعه يک دخمه اي درست کرده اند و بيکاران را در آن مياندازند، با                  . و چه در عرصه سياسي    
همه تحقير و بيحقوقي اي که هست، و هميشه اين تهديد را باالي سر کارگر شاغل نگهميدارند که                          

باالخره بيکاران زنده   . را انجام ندهي به آن دخمه سقوط ميکني        " وظايف محوله "اگر تکان بخوري، و     
سهمي از کل توليد اجتماعي بهرحال صرف زنده           . پس دارند به نحوي تامين ميشوند       . هستند ديگر 

اما جامعه بورژوايي ميکوشد تضمين کند که اين با بيحرمتي و بي                     . نگهداشتن بيکاران ميشود   
موقعي که شما ميرويد بيمه بيکاري بگيريد، آن کسي که آنجا            . شخصيتي کارگران بيکار همراه باشد    

نشسته يک فرمي را جلــويت پرت ميکند و طوري نگاه ميکند و از باال برخورد ميکند که گوئي                             
در تمام   . کارگري که اينطرف گيشه نشسته آدم پائيني است و ايشان دارد منت سرش ميگذارد                            

روزنامه هاي متعدد هر روزه        . مراودات اجتماعي با بيکار بودنت مثل يک ننگ برخورد ميکنند                
و خيلي کم است آن روحيه و برخوردي در ميان کارگران            . تصويري بي شخصيت از آدم بيکار ميسازند      

اين جامعه تو است    . که بگويد من بيکار نيستم، بلکه جامعه تو است که نميتواند کاري به من بدهد                
که عاجزتر ازآن است که حتي انساني را که ميخواهد خالقيت خود را در خدمت جامعه بکار بياندازد                  

تمام خفتي که داري به من بيکار ميدهي خفتي است که                  . سازمان بدهد و کار مفيدي به او بدهد            
من فکر ميکنم به اين معني نه فقط باال بردن سطح                . جامعه خودت، جامعه بورژوايي، بايد بکشد       

بيمه بيکاري و نزديک کردنش به دستمزدهاي واقعي کارگر در همان سطح شغلي که هست، براي خود                    
اگر اين تامين نشود، مادام که زنان و             . بيکاران الزم است، بلــه براي کل طبقه کارگر حياتي است               

اقليت هاي نژادي بخشهاي تحقير شده اي در طبقه کارگر را تشکيل ميدهند، کل طبقه کارگر تحقير                   
شده ميماند و بنظر من اين در مناسبات کارگر و بورژوا و حتي در مبارزه شاغلين تاثيرات اساسي                       

 .ميگذارد
 

چند وقت  . من فقط يک نکته را يادآوري کنم           . کامال همينطور است که ميگوئيد       : مصطفي صابر 
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چون کار  .پيش رفسنجاني در يکي از صحبتهايش گفت که آنچه هست بيکارگي است و نه بيکاري                      
دقيقا مصداق  . چطور کارگران افغاني ميتوانند بروند کار گير بياورند ولي باقي نميتوانند                   . هست

همين صحبت شما بود در مورد مشخص ايران که چطور با کار وحشتناکي که از کارگر افغاني                                
ميکشند و مزد نازلي که به او ميدهند در عين حال با بيکاري وسيعي که وجود دارد آنها هر روز از                         

بنابراين ميخواستم  . تريبون نماز جمعه و مجلس شان به کارگر بيکار ميگويند که بيکاره هستي                      
تاکيد کنم که مطالبه بيمه بيکاري از اين لحاظ هم که شما گفتيد مساله تعيين کننده اي براي                                 

 .کارگران است
 

حميد تقوايي قبال گفت و منهم تکرار ميکنم که هر کارگر سوسيالــيستي بايد دقت                : منصور حکمت 
اين يک  . تقصير هيچ فردي نيست     . کند و مدام توضيح بدهد که بيکاري پديده اي تصادفي نيست                  

سرمايه داري به يک ارتش ذخيره بيکاران احتياج دارد         . مکانيسم اقتصادي جامعه سرمايه داري است     
و اين ارتش بيکاران را هم بطور طبيعي در جريان انباشت سرمايه و رشد سرمايه داري مدام بوجود                        

هميشه درصد معيني از کارگران در جامعه سرمايه داري بيکار نگهداشته ميشوند و علت                  . مياورد
. اش هم کامال از نظر اقتصادي قابل توضيح است و سوسياليستها مداوما اين را توضيح داده اند                        

اينکه علت بيکاري نوع جامعه اي       . من فکر ميکنم کارگر بايد به خصوص به اين بحث مسلط باشد             
 .است که برپا کرده اند و اين جامعه را بايد تغيير داد

 
شما فکر   . اجازه بدهيد بحث بيمه بيکاري را در سطح مشخص تري دنبال کنيم                        : مصطفي صابر  

ميکنيد اقتصاد ايران در اين مقطع کشش دارد که بيمه بيکاري را که ما مطالبه ميکنيم بدهد؟                           
 اينکه ميگويند نداريم و بار مالي دارد تا چه حد درست است؟

 
در چهارچوب همين اقتصاد موجود اگر کسي بگويد نداريم بدهيم من جواب ميدهم               : منصور حکمت 

شما دفاتر حسابتان را قايم ميکنيد و يواشکي به آن نگاه ميکنيد و بعد به ما ميگوئيد نداريم                                
چقدر خرج جنگ کرديد؟ چقدر خرج نهادها و بنيادهاي                . بدهيم؟ خوب دفاترتان را بياوريد ببينيم         

مختلفي ميکنيد که مردم را کنترل ميکنند؟ چقدر دائما داريد خرج ارتش ميکنيد؟ چقدر داريد سود          
شما دفتر حسابتان را      . ميبريد؟ اينها را بگوئيد تا ما ببينيم ميتوانيد بيمه بيکاري بدهيد يا نه                     

مردم ناگهان ميبينند که فالنقدر ميلــيارد دالري که در بازار ريخته شد چند                   . نشان مردم نميدهيد   
اين پولها از کجا آمد؟ دولت و بازار را بتکانيد ببينيد چقدر پول روي زمين                           . روزه خريدند ورفت   

 ٣٥٠فقط يک مبلغ    . بنظر من معلوم است که ميشود بيمه بيکاري را با همين اقتصاد داد               . ميريزد
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خوب اموال مردم است که دود شده و           . ميليارد دالر يک فقره از خسارتهاي ايشان در طول جنگ بوده              
يک روز  . ثانيا وقتي ميگويند نميتوانيم بدهيم جواب کارگر هم اينست که من ميتوانم بدهم              . هوا رفته 

. نماينده کارگر و نماينده سرمايه دار که دولت باشد بروند در تلويزيون و هرکدام فقط يک جملــه بگويند                  
نماينده کارگر هم    . دولت بگويد مردم اين ميگويد اينقدر بايد بيمه بيکاري داد و من نميتوانم بدهم                     

کارگر پاي اين تعهدش مي          . فردايش انتخابات بگذارند    . بگويد مردم ما کارگران ميتوانيم بدهيم           
  . امتحانش بنابراين مجاني است. ايستد و بيمه بيکاري را ميدهد

 
 
 

 فصل دوازدهم
 ايمنى و بھداشت محيط کار

 
نکته اي که در مورد ايمني محيط کار هست، نه فقط در ايران بلــکه در سطح جهاني،                   : مصطفي صابر 

آمارهاي بسيار باال و وحشتناکي است که بورژوازي خودش از سوانح ميدهد که براستي باور نکردني                      
مثال فرض کنيد صدمات و لطمات محيط کار در فاصلــه دو جنگ از کل تلــفات جنگ بيشتر                     . است

يا مثال من فکر ميکنم اگر در ايران تلفات جنگ را با آمار لطمات و تلــفات ناشي از کار                        . بوده است 
 مورد براي هشت    ١٤٠٠٠٠ مورد بوده است، يعني       ١٨٠٠٠که با آمار جمهوري اسالمي ساالنه حدود       

آمار کشته شدگان در محيط کار          . سال، مقايسه ميکنيم ميبينيم چندان کمتر از جنگ نبوده است                
اينها را  .  کارگر ماهر است، که براي آنها کارگر ماهر مهم تر است                ٥٠٠بگفته خودشان چيزي حدود       

ميخواستم شما در اين مورد         ! خيلي راحت ميگويند و ميگذرند، انگار امري خيلي طبيعي است                   
 .صحبت کنيد و اينکه چطور در قانون کار اين اصال فرض گرفته شده

 
اگر از کسي بپرسند     . من ميخواستم به اين نکته که خودتان قبال اشاره کرديد برگردم             : منصور حکمت 

که آن جنايات اصلي که در تاريخ بشر ميشود اسم برد کدام است روي اين چيزها انگشت ميگذارد، دو                      
جنگ جهاني، فاشيسم هيتلري، کوره هاي آدم سوزي، هيروشيما، جنگ ويتنام، جنگ ايران و عراق و                     

هم جانيان را ميشناسند و هم قربانيانش         . اينها جنايتهاي بزرگي بوده است که همه ميشناسند          . غيره
اما يک جنگ اعالم نشده و يک جنايت در حال جرياني در متن جامعه سرمايه داري هست که همه                       . را

 . اينجا اشاره کردند که قربانيانش از نظر تعداد کمتر از اين نمونه هاي برجسته جنايت در تاريخ نيست
 همانقدر آدم روانه گورستان ميکند، همانقدر آدم روانه بيمارستان ميکند، همانقدر خانه ها را از هم 
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ميپاشد، همانقدر شادي ها را به غصه و غم تبديل ميکند که هرکدام از اين دوره هاي ننگ آور در                              
اما فرقش در اين است که در اين مورد قاتلين و جانيان دارند کنار قربانيان خودشان قدم                       . تاريخ بشر 

ميزنند و کسي نميتواند نشانشان بدهد و بگويد مسئول مرگ آن هزاران نفر اين کسي که اينجا دارد راه      
ميرود يا اين نهاد است و اين موجودي است که تازه خودش را هم از بقيه جامعه معتبرتر و باالتر                                

اينطور . اين جنايت قربانياني طبقاتي دارد      . قربانيان اين جنايت خيلي معلوم و مشخص اند          . ميداند
اين جنگي است علــيه بخش    . نيست که بمبي روي محله اي افتاده و عده اي جانشان را از دست داده اند 

من فکر ميکنم آن چيزي که کارگر در بحث ايمني محيط کار            . علــيه طبقه کارگر  . مشخصي از جامعه  
در کشوري مثل ايران و در کل       . بايد متوجه آن باشد در درجه اول کل اين مساله در همين ابعاد آن است              

در کشورهاي سرمايه داري عقب افتاده تر و همينطور در حوزه هاي عقب مانده تر توليدي در خود                             
کشورهاي پيشرفته، مثل شمال انگلستان و جنوب ايتالــيا و غيره، اين را ما به طرز برجسته اي                                 

. چند سال قبل بود که مساله نشت گاز در بوپال هندوستان وجدان تمام دنيا را آزرده کرد                            . ميبينيم
دوهزار نفر فقط بخاطر اينکه گاز در يک کارخانه انگليسي نشت کرده بود در شهر مجاور مردند و عده                     

اين اتفاق را کارگر انگليسي اجازه نميدهد به         . خيلي بيشتري از پير و جوان و بچه کور و معلــول شدند             
اما سرمايه دار انگليسي کارخانه اي را که کارگر انگليسي              . اينصورت در جامعه انگلستان رخ بدهد       

. اجازه نميدهد در اين کشور نصب بشود برميدارد و ميبرد هندوستان چون آنجا جان آدم ارزش ندارد                       
بازارش دارد ميگويد جان کارگران ما          . خود دولت هندوستان ميگويد جان کارگران ما ارزش ندارد              

. کارخانه تان را بياوريد، از کارگران استفاده کنيد و هر وقت هم نخواستيد دور بياندازيد                  . ارزش ندارد 
ماده اي  . در همان هندوستان در همان دوره فاجعه بوپال گزارشي بود از يک کارخانه تولـيد اسبستوس                   

در اروپا اگر   . است نسوز براي ايزوالسيون و عايق صنعتي که در کالچ و ترمز ماشين هم هست و غيره                   
کارگر متوجه بشود که در فالن ايزوالسيون اسبستوس بکار رفته اتحاديه فورا دستور ميدهد که تکان                    

چون . نخوريد، دست نزنيد، متخصص بايد با وسائل خاصي بيايد و آن يک پاکت اسبستوس را پاک کند                 
اما در همان هندوستان و مطمئنا در کشوري مثل ايران کيسه                . سرطان خاصي در ريه ايجاد ميکند       

اسبستوس را مثل کيسه سيمان داده اند دست يک نفر پابرهنه از اين گوشه انبار به آن گوشه ببرد و گرد                      
اين يعني سرمايه دار و دولت سرمايه داري در اين کشورها دارد                   . و خاک آن هم در هوا پخش بشود           

کارگران ما مفت هستند، بيائيد      . ميگويد که من در اين کشور کاري کرده ام که جان آدم ارزش ندارد                 
دهها و صدها    . يا خبر ريزش معادن و حبس شدن کارگران زير زمين               . مصرف کنيد و دور بياندازيد      

ولي اين يک جنايت در حال      . نمونه ازاينها هست که فقط موارد برجسته آن را در روزنامه ها مينويسند             
چيزي که من فکر ميکنم اينست که، همانطور که رضا مقدم گفت، يک نفر آمده و              . جريان و دائمي است 

دارد ميگويد  . دارد ميگويد برنامه اش چيست      . در اين قانون کار اعتراف به قتل و مردم کشي کرده               
شما جانتان  . همان بفرمائي را که دولت هاي اين نوع کشورها به سرمايه ميزنند را ميخواهم بزنم                          
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اين حداکثر  . البته اگر ديدم جانتان در خطر است من اينها را در يک دفتري ثبت ميکنم                    . ارزش ندارد 
بنظر من  . بنظر من اين بايد از طرف کارگر ايراني تودهني بخورد            . چيزي است که در اين قانون هست        

هيچ بخشي از طبقه کارگر در ايران نبايد چنين موقعيت پائيني را براي خود قبول بکند که بلــه آن                              
اين بدترين نوع   . چيزي را که کارگر آلـماني نميگذارد به او تحميل بکنيد را بياوريد به ما تحميل بکنيد  

منهم فکر ميکنم بايد باالترين استانداردهاي بين الــملــلــي در           . تسليم شدن به طبقه سرمايه دار است       
اين دستگاههايي که   . کشوري مثل ايران و در هر کشور ديگري از نظر امنيت محيط کار برقرار باشد                  

. ساخته ميشود در کشور مادر هزار و يک مقررات وشرط و شروط براي نصب و استفاده اش همراه دارد                   
برميدارد و تا بتواند      . سرمايه دار فکر ميکند اگر بخواهد اينها را رعايت کند از سودش زده است                      

جنبه هاي ايمني را حرس ميکند و دور از چشم افکار عمومي اروپا، که برايش مساله است، يکجائي                      
چيزي که ما بايد بخواهيم اينست که اين دستگاهها بايد با همان موازين ايمني که                       . بکار مياندازد 

در خود روند ساختن اين        . تازه همانهم کافي نيست     . مورد نظر بوده است نصب بشودو بکار بيافتد             
يکي از مشخصات اختراع کردن ابزار براي سرمايه           . دستگاهها به اندازه کافي از امنيت آنها زده اند            

خود محقق و سازنده قبال از      . باشد" اقتصادي"اينست که مخترع بتواند کاري بکند که دستگاه ارزان و            
فقط به درجه اي اين ضوابط وارد شده که يک مراجع کارگري در اين جوامع                        . امنيت اينها زده است     

تکلــيف . بهرحال ما بايد بخواهيم باالترين استانداردهاي بين المللي رعايت بشود                . فشار ميگذارند 
بنظر من کارگران نبايد همينطوري به کار با                    . خودمان هم ديگر روشن است           " مخترع مسلمان  "

هر ابزاري بايد به هزار و يک          . دستگاههايي که يکي بي هيچ صالحيتي گل هم کرده است تن بدهند                 
دوم اينکه بنظر من بايد تمام قضيه نظارت و              . طريق تست شده باشد تا کارگر برود با آن کار بکند                 

مسخره است که يک چيزي من را به خطر بياندازد ولــي شما                  . کنترل ايمني محيط کار کارگري باشد       
خوب من خودم بهتر از شما بلـدم مواظب باشم اتفاق نيافتد چون خود من                . مواظب باشي اتفاق نيافتد   

. ممکن است بگويند که ما کارگران را بيسواد نگهداشته ايم، عقلـشان نميرسد             . را دارد تهديد ميکند   
منتهي انگار کارگر نميتواند      . اما خود اينها هم عقلـشان نميرسد و ميروند استاد دانشگاه مياورند                

اتحاديه کارگري هم ميتواند براي بازرسي خطرات محيط کار کميسيون                   . برود و متخصص بياورد      
هزار و يک استاد و متخصص            . تشکيل بدهد و استاد دانشگاه مربوطه را هم آنجا استخدام کند                      
خيلي ها رشته تخصصي شان          . کمونيست هم پيدا ميشود که نسبت به اين مساله حساس باشد                       

کساني هستند که همين امروز جلوي دولتها ميايستند و اين                    . ممانعت از حوادث حين کار است          
کارگر به اينها حقوق    . خطرات را بازگو ميکنند و بعضا شغلــشان را هم به اين خاطر از دست ميدهند                 

بنابراين مساله نظارت و کنترل اين امر بايد دست خود کارگر          . ميدهد و از تخصصشان استفاده ميکند 
جالـب است که خود اين قانون وقتي پاي بازرسي پيش کشيده ميشود ميگويد به منظور                                 . باشد

اما در آن مرجع کمتر از همان اولي کارگر  . فالن مرجع براي نظارت تشکيل ميشود" مشارکت کارگران" 
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در مرجعي که نکته ديگر اين است که بايد باعث حوادث حيط کار شدن جرم             . يعني اصال نيست.  هست
 .جنايي قرار است مشارکت کارگران را تامين کند اصال کارگر نيست

 
همانطور که ايرج آذرين گفت محيط کار محيطي است که کارگر بخش اعظم زندگي اش را در اين                     

. نفس زندگي کردن که ديگر نبايد براي کسي خطرات فوق برنامه داشته باشد               . جامعه در آن ميگذارند   
من هم مثل رضا مقدم فکر ميکنم که عليه کسي که            . محيط کار بايد جاي امن و سالم و تميزي باشد          

. اين مواد را گل هم کرده و اسمش را فصل ايمني شرايط کار گذاشته از همين االن ادعانامه وجود دارد                
حال اين شوراي اسالمي است يا وزارت کار يا هرکس که هست از هم اکنون طبقه کارگر از او شاکي                            

فکر ميکنم به اين آدمها بايد گفت که شريک جرم همان قتل و جنايت وسيعي هستند که از آن                          . است
 صحبت شد

 
نمونه کارخانه هايي در ايران که کارگران اروپايي و آمريکايي بدليل مخاطرات آنها                     : مصطفي صابر 

اجازه نداده اند مشابه آنها در کشورشان برپا بشود و در ايران متاسفانه کارگران مجبور شده اند در آنها                    
مثال کارخانه آلومينيوم سازي که ايرج آذرين اشاره کرد گويا اصلـش آمريکايي               . کار بکنند کم نيست    

اين کارخانه در ايران کار ميکند و پس از چند سال             . است و در آمريکا امکان استقرار آن وجود نداشته         
و يا کارخانه داروسازي بود که در نمونه آلــماني اش کارگران              . کارگران را از نظر جسمي داغان ميکند       

خواهان اين هستند که يک هفته کار و يک هفته استراحت در اين کارخانه برقرار باشد چون بيماريهاي                        
اما در ايران متاسفانه کارگران نتوانسته اند هنوز يک         . هورموني ايجاد ميکند و عوارض مختلـف دارد   

منتهي من ميخواهم باز به يک استدالل بورژوازي در اين            . هفته کار يک هفته استراحت راداشته باشند       
ميگويند بهرحال کار و تولــيد هم مثل حوادث طبيعي نظير سيل و زلــزلــه جبرا يک                   . مورد اشاره کنم  

با همين نوع استدالل هم هست که همانطور که گفتيد قاتل کارگر راست               . صدمات و لــطماتي هم دارد    
در مورد اين استدالل که حوادث حين         . راست راه ميرود و کسي هم در اين جامعه يقه اش را نميگيرد                

 کار اجتناب ناپذيرند چه ميگوئيد؟
 

اين . اينکه اين حوادث قابل اجتناب هستند کامال از نظر علــمي قابل اثبات است                    : منصور حکمت 
اگر يک مرجع کارگري واقعا اين          . استدالل تا آنجا برد دارد که کسي واقعا پاي تحقيق مساله نرود                    

حوادث را بررسي کند و نحوه استفاده از اين يا آن دستگاه را در کشوري که کارگران در آن موضع                                  
محکمي دارند نگاه بکند و آمارها را نگاه بکند ميتواند نشان بدهد که اين حوادث کامال قابل                                  

اگر ما واقعا به حد دانش و توانايي بشر رسيده باشيم، يعني بشر ديگر راهي براي                         . اجتناب هستند 
جلــوگيري از اين يا آن اتفاق کشف نکرده باشد آنوقت ميشود از اجتناب ناپذير بودن اين حوادث حرف                     
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زدئ اما در اين حالت هم بايد به مرحله قبل از تهيه آن وسائل توليد و دستگاهها و ابزارها بر گرديم                        
چرا اگر دستگاه و      . و بپرسيم در اين حالت چرا اين وسائل مخاطره آميز اصال وارد بازار شده اند                         

ابزاري که امتحان خودش را از نظر ايمني پس نداده است بعنوان وسيله اي که ميتواند مورد استفاده                     
توليدي و اقتصادي قرار بگيرد واردبازار شده استئ در جامعه سرمايه داري گرايش به اين عرضه                           
شتابزده وجود داردئ کشتي ميسازند و خودشان هم ميدانند که فالنقدر احتمال غرق شدن آن هستئ                    

. اما برايشان اقتصادي نيست     . خودشان هم ميدانند چطور ميشود اين عيب ها را هم برطرف کرد                  
چه در رابطه با    . هواپيما ميسازند و ميتوانند جلوي سقوطـش را بگيرند اما برايشان اقتصادي نيست            

به اين معني باز ما از محدوده        . مصرف کننده و چه در رابطه با کارگر همه اينها جواب داشته است               
در .  بر تولــيد بگذارد   اجتماعيبه اينجا ميرسيم که کارگر بايد يک کنترل           . يک کارخانه فراتر ميرويم   

کشورهايي مانند ايران که خودشان تولــيد کنندگان عمده ابزار توليد نيستند و وارد کننده اند، يک                       
اما باز اين جنبش جهاني طبقه کارگر است که ميتواند جواب               . مقدار دست و بال کارگر بسته است        

اين مساله را در سطح وسيع بدهد و از ريخته شدن ابزار و آالت و شيوه هاي تولــيدي ناامن به بازارها                      
بنظر من کارگر يک راه حل عملي       . با اجازه تان ميخواهم يک نکته ديگر هم اضافه کنم     . جلوگيري کند 

به مجرد احساس کوچکترين جنبه ناامني دست از کار کشيدن و اعالم                . دارد که فورا قابل اجراست     
. اينکه تا عيب برطرف نشود کار نميکنيم يک حق پايه اي هر کارگر است و اين را بايد اجرا کرد                                

تا ديديم امکان   . اينکه به مبصر کارخانه بگوئيم تا برود در دفترچه اش يادداشت کند جواب ما نشد                
حادثه و خطري هست بايد جمعا محيط را ترک کنيم و اعالم کنيم تا رفع نقص واحد مربوطه تعطيل                       

 .و تحريم است
در برنامه  . من فقط ميخواستم اضافه کنم که بهرحال بحثهايي که اينجا شد قطعا کافي نيست                  

مثال . حزب کمونيست هم عليرغم موجز بودنش بندهاي مشخصي درباره ايمني کارگران وجود دارد                
معاينه منظم کارگران اگر اين جايش در قانون کار نيست پس کجاست؟ تعهداتي که کارفرما دارد                        
براي تشخيص شروع مسائل ايمني و غيره ميخواهم بگويم که اينجا بنظر من فلسفه کلي ايمني                           
محيط کار را بحث کرديم اما موازين بسيار زيادي هست که ميشود تعيين کرد و هر کدام جلـوي                           

  . مخاطرات مشخصي در محيط کار را ميگيرد
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 فصل سيزدهــم
 پيمانھا و قراردادهاى دسته جمعى

 
 مذاکرات و پيمانهاي دسته جمعي کار موضوع فصل هفتم قانون کار جمهوري اسالمي               :مصطفي صابر 

است و بهرحال پيمانهاي جمعي نقش معيني در جنبش کارگري دارد و موارد زيادي هم ممکن است                         
پيش بيايد که کارگران براي گرفتن بعضي خواستها قراردادهايي فراتر از قانون کار در محدوده واحدها                  

شما نظرتان راجع به فصل هفتم قانون کار جمهوري اسالمي               . و کارخانجات معين با کارفرما ببندند       
 يعني پيمانهاي دسته جمعي چيست؟

 
مشکلي که من براي فهم اين مبحث قراردادهاي دسته جمعي دارم اينست که قانون                    : منصور حکمت 

معني . کاري که تشکل کارگري را به رسميت نشناخته اين مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده                      
عملي اين فصل اينست که شوراهاي اسالمي بروند از طرف کارگران قراردادهايي ببندند و در نتيجه                       

. اين معني عملي اين ماده است     . براي مدت يکسال کارگران نتوانند چيزي بخواهند و اعتصابي بکنند         
با فرض يک جامعه متعارف، با فرض وجود جامعه اي که در            . سواالت ديگر سواالت تجريدي تري است     

آن تشکلهاي کارگري وجود دارند، با فرض جامعه اي که در آن قوه قضائيه اش از مجريه اش مستقل                         
ولي در جامعه ايران بطور اخص       . است و غيره خيلي حرفها ميشود در مورد پيمانهاي دسته جمعي زد             

من ميگويم بدون آزادي اعتصاب و بدون آزادي تشکل مبحث قرارداد دسته جمعي در واقع پاداش و                        
در مورد نقش دولت من فکر ميکنم اتفاقا دولت الزم است           . جايزه شوراهاي اسالمي در اين اليحه است      

چرا که تا آنجا که به گرفتن خواستهايي باالتر از حد پيش بيني قانون کار در هر مقطع                          . دخالت کند 
هر قدر بخواهد به نفع کارفرما           . مربوط ميشود دولـت در خود آن روند دخالــت خودش را ميکند                    

موارد کمي خواهد بود که کارفرما به مطالبات زيادتر راضي              . مقاومت کند در خود آن روند ميکند         
چون در کشوري مثل ايران اگر دولـت معتقد باشد         . شده باشد و دولت بيايد بگويد داريد زيادي ميدهيد        

کارفرمايي دارد زيادي ميدهد در همان جريان اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با فشار آوردن                 
ميماند آن حالتي که کارفرما کارگر را تنها و ضعيف گير            . به نمايندگان کارگران کار خودش را ميکند      

آورده و مثال در يک صنعت زير فشار بيکاري دارد قرارداد ميبندد و يک اجحاف حتي فراتر از قانون                           
کار مصوب همان مملکت دارد به کارگران ميکند، و بنظر من اينجا بايد مرجع و حساب و کتابي                             
باشد که کارگر بتواند برود و بگويد اين قرارداد دسته جمعي دارد چيزهايي را که حتي با قوانين جاري                      

بستگي به اين    . منتهي اين مرجع دولــتي کدامست      . مملـکت در تناقض است به ما تحميل ميکند            
اگر آن تعبيري که مردم در کشورهايي مانند ايران از دولــت                   . دارد که منظور از خود دولت چيست          
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دارند، يعني مجموع کلــيه نهادهاي مقننه و اجرايي و قضايي و غيره،مورد نظر باشد اين يک حالت                         
پيدا ميکند و اگر منظور از دولت قوه مجريه و در اين مورد مشخص وزارت کار باشد، اين حالت                               

ميدانم که قوه قضائيه در      . بنظر من وزارت کار را بايد دور زد و رفت سراغ قوه قضائيه                . ديگري است 
اما در يک حالت       . ايران براي مثال دست رسالــتي هاست و هيچکس دعوايش را نزد اينها نميبرد                        

فرضي و با فرض وجود يک دادگستري از نظر حقوقي مستقل، يعني با فرض يک جامعه سرمايه داري                       
کالسيک تر و متعارف تر، اختالف بر سر قرارداد دسته جمعي و تفسير اينکه اين قرارداد با قوانين                             

با اين تفاوت که ميشود پيش بيني کرد که            . جاري مملــکت منطبق است يا خير با قوه قضائيه است             
دادگاههاي ويژه حل اختالف در مورد قراردادهاي دسته جمعي بايد ترکيب هيات منصفه هايش                              

بايد به يک مرجع قضايي      . ولي بهرحال به دولت به معناي قوه مجريه نبايد رجوع بشود             . کارگري باشد 
رجوع کرد و همانطور که ناصر جاويد گفت سوال اين ميشود که کارگران چطور در امر قضاوت در مورد       

بسته به اينکه تشکل کارگري تا چه        . مسائل ديگري هم اينجا مطرح است      . اين مساله شرکت ميکنند   
حد سراسري باشد و تا چه حد حمايت کارگران را داشته باشد و بتواند از جانب کارگران حرف بزند                                 

ممکن است تشکل کارگري با خود دولت قرارداد ببندد،            . قرارداد دسته جمعي ميتواند وسيع تر باشد        
فرض کنيد جنبش    . هم بعنوان کارفرما و هم بعنوان بخشي از يک سياست مالــي و پولــي در کشور                       

کارگري و اتحاديه کارگري ميايند قرارداد ميبندند که اگر قيمتها دراين سطح نگهداشته بشود ما به                     
بنابراين بحث قرارداد دسته جمعي به               . اين مقدار اضافه دستمزد در اين سال رضايت ميدهيم                      
اين بحث به وضع تشکلــهاي کارگري گره           . کارفرماها و صنايع و کارگاههاي معين محدود نميشود           

تمام تناقض و سوراخي که در اين اليحه هست اينست که تشکل کارگري را ممنوع کرده است           .  ميخورد
کلـک اين قضيه و نتيجه عملــي اش اينست که آنکسي که              . و دارد از قرارداد دسته جمعي حرف ميزند         

يعني . و دقت کنيد که اينها سراسري هستند        . دارد بخودش ميگويد نماينده کارگران بيايد حرف بزند          
حضرات شوراي اسالمي يک کنگره ميگذارند و بعد هم ميرود و يک قرارداد چکي مثال براي حداقل                         

و ديگر   ) موضوعي که ميتواند در يک قرارداد دسته جمعي مطرح باشد                 (دستمزد امسال ميبندند      
هيچکس نميتواند کاريش بکند چون از نظر اين قانون کار اقدام قانوني اي صورت گرفته و کارگر مبارز 

  . ديگر دست و بالـش بسته است
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 فصل چھاردهــم
 آخرين مالحظات و جمعبندى نھايى

 
 مجازاتهاي اسالمي شوراهاي اسالمي و عضويت

 اجباري کار خانوادگي کار خارجيان خسارت
 در قانون کار کار نوجوانان آموزش حرفه اي

 
مواد و نکات متفرقه     . بحث در مورد پيمانهاي دسته جمعي را هم اينجا تمام ميکنم              : مصطفي صابر 

اينجا اگــر رفقا    . زيادي هست که در قانون کار جمهوري اسالمي ميشود راجع بــه آنها صحبت کرد                      
نکاتي بنظرشان ميرسد که در بحثهايي که تابحال کرديم مــورد اشاره قرار نگرفته و يا بــه اندازه کافي                     

 .در مورد آنها صحبت نشده فرصت هست که صحبت بکنند
 

اينجا دارند  . يکي بخش مربوط به مجازاتها و غيره است         . گفتن چند نکته الزم است     : منصور حکمت 
بعنوان يک سوسيالــيست و بعنوان يک فعال جنبش کارگري من هيچ سندي که   . يک عده را شالق ميزنند 

اليحه قصاص و امثالــهم را با       . اسم کارگر و شالق زدن با هــم در آن نوشته شده باشد را معتبر نميدانم                
 .اسم کارگر قاطي کردن اهانت به خود کارگر است

 
ميگويد . ، که البته اسم شالق زدن هم در آن هست، بنظر من معني سياسي مهمي دارد                         ١٧٧ماده  

هرکس شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضــويت در تشکلهاي کارگري يا                                    "
کارفرمايي نمايد و يا مانع از عضــويت آنها در تشکلهاي مذکور گردد با توجه به شرايط و امکانات                       

 برابر حداقل دستمزد روزانه در تاريخ        ١٠٠ تا   ٢٠خاطي و مراتب جرم، به پرداخت جريمه نقدي معادل            
 ضربه شالق و يا به هردو اين مجازاتها محکوم     ٧٤ تا ٢٠ روز تا چهار ماه و يا ٦١تخلف و يا حبس از  

اگر اين ماده را باور کنيد آنوقت بنظر من اولين کساني که بايد دراز بشوند و اين شالق                                ". ميشود
کذايي را بخورند تمام سران جمهوري اسالمي هستند که مانع متشکل شدن کارگران در احزاب سياسي                 
کمونيستي و اتحاديه هاي کارگري خودشان هستند و هر زمان هسته و کانوني از اينها بوجود ميايد آن                  

اين بند تا   .  کساني که مانع شرکت کارگران در مجمع عمومي و غيره ميشوند              . را سرکــوب ميکنند  
گذاشتن اين اينجا ديگر خيلي وقاحت         . اين مقطع تمامش دامن خــود جمهوري اسالمي را ميگيرد              

 . يک نمونه ديگر خود شوراهاي اسالمي هستند. اما اين بند چند لبه دارد. ميخواهد
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اصال صحبت به وادارکردن    . در آئين نامه شان اينها همه کارگران را کال عضو خودشان تعريف کرده اند              
بنابراين . خودشان حق عضويت را از حقوق کارگران راسا کم ميکنند           . و مجبورکردن و غيره هم نيست      

لبه ديگر اين بند عليه تشکلهاي کارگري اي        . شالق خور بعدي خود شوراهاي اسالمي از آب در ميايند         
است که در هنگام رشدشان بخواهند جلوي اعتصاب شکني را بگيرند و بخواهند سياست عضويت                        

هيچ کارگري نميتواند عضــو     . در خيلي از کشورها اينطور هست       . اجباري اتحاديه را در پيش بگيرند       
اين بند به اين ترتيب در مقابل تشکل هاي واقعي                     . اتحاديه کارگري مــورد قبول کارگران نباشد           

حرف . من شک دارم کسي را بزور بياورند و در کلوپ کارفرمايان عضو کنند              . کارگري هم عمل ميکند   
.  برابر حداقل دستمزد روزانه     ١٠٠ تا   ٢٠. جريمه را هم که ميزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است              

 اگر اين را از ثابت پاسال ميگرفتند ککش ميگزيد؟
 

ميگويد کساني که فک و فاميل خودشان را بکار ميکشند تابع اين                .  است ١٧٦نکته ديگر ماده     
آيا ميشود کسي مجاز باشد از فرزندش يا                 . بنظر من همه بايد تابع قانون باشند             . قانون نيستند  

همسرش به شيوه اي کار بکشد که حتي مطابق همين قانون هم مشروع نيست؟ اگر همه بندها دراين                        
موارد مصداق ندارد، بايد قوانين کار نوجوانان، مواد مربوط به کار زنان و بندهاي رفاهي و غيره                             

نميشود واحدهاي کوچک درست کرد و از آدمها کار شاق                . مشخص در اين نوع کارها رعايت بشود          
صنعت قالــي بافي يک نمونه اش است که هزار و يک نوع                      . کشيد به اين حساب که فاميل هستند           

 .استثمار و بهره کشي در آن هست
 

بنظر من خارجي اي که وارد مملـکتي شد و خود   . نکته آخري که داشتم در مورد کار خارجيان است 
را آماده بکار معرفي کرد، يعني گفت ميخواهم شريک توليد و زندگي در اين مملــکت باشم، آن فرد                          

. تابعيت و مليت هيچکس نبايد کوچکترين تاثيري داشته باشد             . ديگر براي آن کشور خارجي نيست        
اين نوع مــواد توطئه هاي نژادي و        . هرکس در کشور کــار ميکند تابع قوانين عينا يکساني بايد باشد           

بنظر . ملــي و قومي است براي متفرق نگهداشتن کارگران و در گير کردن آنها در اصطکاکهاي داخلــي                 
دريک قانون کار کارگري فقط يک بند باشد که             . من هرنوعاشاره اي به کار خارجيان بايد حذف بشود            

مستقل . ميگويد که هرکس در محدوده جغرافيايي اين کشور کار ميکند تابع مقررات اين کشوراست                
 .از مليت و نژاد و مذهب و مرام و غيره

 
 که درباره اياب و ذهاب صحبت ميکند          ١٥٢مثال ماده   . نکات متعدد ديگري هست    : مصطفي صابر 

در صورت دوري کارگاه و عدم وسيله نقليه عمومي صاحب کار بايد براي رفت و برگشت                           "ميگويد  
يعني دست کارفرما باز است که بگويد وسائل نقلــيه             ". کارکنان خود وسيله نقليه مناسب قرار بدهد         
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کلــيه کارفرمايان مشمول   " ميگويد   ١٥٠يا مثال فرض کنيد ماده        . عمومي تکافو ميکند و هست     
اين قانون مکلــفند در کارگاه محل مناسبي را براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه                      
مبارک رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران بايد شرايط و ساعت کار را با                           
همکاري انجمن اسالمي و شوراهاي اسالمي کار و يا ساير نمايندگان کار طوري تنظيم کنند که                            

همچنين مدتي از اوقات کار را براي اداي               "و ادامه ميدهد       " اوقات کار مانع فريضه روزه نباشد          
که حاال معلــوم نيست چرا ميگويند اين          ". فريضه نماز و صرف افطار و يا سحري اختصاص دهند              

گذشته از اين در همين قانون کار جايي نيست که گفته باشد               . قانون کار از اسالميت اش کوتاه آمده       
يا براي مثال حداقل    . کارفرما مکلــف است براي مجمع عمومي کارگران جايي را معلــوم کرده باشد             

 سال به   ١٨ سال گذاشته اند که کارگر خواهان اينست که کار حرفه اي و مزدي براي                      ١٥سن کار را     
حقوقي که کارگران    . بعالوه ميشود مواردي که در اين قانون نيست را برشمرد               . پائين ممنوع باشد   

منتهي اگر رفقا    . مثال تحصيل حين کار     . ميخواهند و در اين قانون اصال اشاره اي به آنها نيست                 
موافق باشند اجازه بدهيد که اين بحث را تمام بکنيم و براي ختم اين قسمت از صحبت ها که اليحه                         
کار بود يکبار ديگر اين سوال را مطرح بکنم که با توجه به اين بررسي نسبتا مفصلــي که از جنبه                             
هاي مختلــف اين اليحه به عمل آورديم لطفا کلــي تان را در مورد اين قانون کار، علــت مطرح شدن و     

 .خاصيت آن، بگوئيد
 

مالک .دالئلـي که ميخواستم بگويم را هم حميد تقوايي و هم ناصر جاويد گفتند                       : منصور حکمت 
آزادي اعتصاب، آزادي تشکل، حدنصابهاي حداقلي که بايد در قانون باشد همه اينها حکم به مردود                   

من فکر ميکنم تمام خشونت و توحش و عقب ماندگي جامعه سرمايه               . بودن اين قانون کار ميدهند     
داري بطور کلي با تمام خصلـت ارتجاعي جريان اسالمي اينجا در صد و نود و خرده اي ماده ترکيب                        

يک تعرض دهسالــه نه     . شده اند که به يک تعرض دهسالــه علــيه کارگر ايراني صورت قانوني بدهند                
فقط در سياست و با کشتار و زندان کردن رهبران کارگران و کوبيدن تشکل هاي واقعي کارگري مانند                   
شوراهاي دوره انقالب، بلکه با فشار اقتصادي و جنگي که به کارگران تحميل شد و با تمام خرافات                       

اينها ميخواهند به ماحصل اين تعرض صورت قانوني              . مذهبي که روي سر طبقه کارگر ميريزند           
حتي اگر ده تا نهاد و مجلس و هيات و غيره اين                  . بدهند و به قانون رسمي مملکت تبديلش کنند           

درباره آلترناتيو ما به اين متن بايد حتما            . قانون را تصويب کنند از نظر کارگر ايراني مردود است              
منتها وظيفه اي که االن بر دوش کارگر کمونيست و پيشرو هست اين است که علــيه                     . صحبت کنيم 

با علــم به اينکه در دل اين فشار اين زمزمه هم هست که اين قانون باالخره از                   . اين قانون بسيج بکند   
اگر . هيچ بهتر است، فکر ميکنم وظيفه کارگران مبارز اين است که حرف مستقل کارگران را بزنند                     
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چيزي آنجا هست که جنبش کارگري فکر ميکند بايد يادآوري بکند فقط ميتواند به اينصورت باشد که                  
وگرنه بهيچ صورتي نبايد اين قانون          ". حتي خودشان هم تا اينحد از فالن حق ما را قبول کرده اند                      "

ضميمه اين قانون کار، يعني شوراهاي           . مبناي مذاکره کارگران و مبناي مطالــبات کارگران باشد              
کاري که کارگران بايد در     . اسالمي، بنظر من يک جريان ضد کارگري است و بايد کامال کنار زده بشود               

اين مقطع بکنند اين است که آن خواستهاي اصلــي خودشان را بصورت يک قانون کار آلــترناتيو                                 
کارگري و طرح خالصه مطالبات کارگري مطرح بکنند و جنبش کارگري را روي ده دوازده نکته معين                     

  . متحد و هم راي بکنند
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 کارگران و انقالب
 منصور حکمت   

 
 سال پيش، حدود دو سال و نيم قبل از جدائي از حزب کمونيست ايران               ١٤اين مطلب را منصور حکمت      

، بتاريخ شهريورماه    ٥٣و تشکيل حزب کمونيست کارگري ايران، نوشته بود که در کمونيست شماره                    
 .يد بچاپ رس١٣٦٨

 
اما کدام انقالب؟ طبقات مختلف و گرايشات سياسي و اجتماعي           . کارگران کمونيست خواهان انقالبند   

و همه نوع    " انقالب"دنياي ما همه نوع       . را به معاني بسيار متفاوتي بکار ميبرند          " انقالب"مختلف  
تقريبا هر کس و هر جرياني که ميخواهد وضع موجود در جامعه را                        . اي بخود ديده است     "انقالبي"

بشيوه اي ناگهاني و بطور غيرمسالمت آميز تغيير بدهد از انقالب حرف ميزند و خودش را انقالبي                          
زنده و  " انقالب اسالمي "نمونه  . خيلي از اين انقالبات چيزي بيشتر از ارتجاع صرف نيستند             . مينامد

عقب مانده ترين خرافات و مشقت بارترين اوضاع را انقالب نام                     . حي و حاضر جلوي چشم ماست          
کارگر کمونيست    . مرتجع ترين و کثيف ترين عناصر نام انقالبي برخود نهاده اند                             . گذاشته اند  

 .پيگيرترين دشمن چنين انقالبات و انقالبيون دروغيني است
خالصي از   . برخي ديگر از انقالبات چيزي فراتر از اصالحات محدود در وضع موجود نيستند                        
" عادالنه تر "استبداد، کسب استقالل اقتصادي، برنامه ريزي و بهبود سطح توليد، توزيع به اصطالح                     

ثروت و غيره مضمون اصلي بسياري از تحوالتي بوده است که در کشورهاي مختلف تحت عنوان                              
در همه اين موارد بنياد مناسبات موجود درجامعه و کل نظامي که مايه               . انقالب صورت گرفته است   

مشقات و محروميت هاي توده مردم کارگر و زحمتکش را تشکيل ميدهد دست نخورده باقي مانده                       
امروز وقتي به   . دو دهه قبل شاهد انقالبات متعدد اينچنيني در کشورهاي تحت سلطه بوده است    .  است

اين کشورهاي انقالب کرده نگاه ميکنيم ديگر حتي نشاني از همان تحوالت محدود ناشي از انقالب                      
هم باقي نمانده است و منطق نظام سرمايه داري بار ديگر اين واقعيت را آشکار کرده است که مادام که                      
اساس سرمايه و سرمايه داري پابرجاست نصيب توده کارگر و زحمتکش جز فقر و بي حقوقي سياسي و                    

 .اجتماعي نخواهد بود
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خاصيت مشترک همه اين انقالبات دروغين و نيم بند اين است که تماما تحت تاثير اهداف و                           
مقاصد بخش هائي از خود طبقات حاکمه قرار داشته اند و رهبري سياسي و عملي آنها بدست همين                    

کارگران همواره بعنوان نيروي ذخيره و کمکي به ميدان کشيده شده اند، جنگيده اند                . اقشار بوده است  
اما حاصل کار جز دست بدست شدن قدرت در درون             . و فداکاري هاي بي نظير از خود نشان داده اند            

. خود طبقه سرمايه دار و جز پيدايش شکل هاي جديدي براي اداره نظام استثمارگر موجود نبوده است                
در بسياري موارد اولين کساني که مورد تعرض بخش هاي تازه بقدرت رسيده طبقه حاکمه قرار گرفته           
اند خود کارگران بوده اند و انقالب خود به دستاويز جديدي براي سرکوب جنبش کارگري تبديل شده                       

 .است
بنابراين وقتي کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز                       

ما خواهان انقالب کارگري عليه کل سيستم سرمايه داري وکل قدرت طبقه سرمايه داري                 . نميخواهد
انقالب . ما خواهان انقالب کمونيستي هستيم که جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند               . هستيم

هر . کارگري چه هدفي را دنبال ميکند؟ پاسخ اين سوال در همين جامعه سرمايه داري نهفته است                        
کارگري که ده دقيقه به اوضاع خودش فکر کند ايراد اصلي اي را که بايد در دنيا برطرف شود                                     

توليد کنندگان ثروت جامعه، کارگران، بي چيزند و                   . اين جامعه وارونه است       . تشخيص ميدهد  
پست ترين و فرومايه ترين عناصر، نجبا و عاليجنابان اين جامعه اند و شريف                     . بيکارگان ثروتمند 

آنها که يک عمر کار کرده اند و ثروت ساخته            . ترين مردم، توده زحمتکشان، فرودست و بي حقوق اند          
. اند حتي پس از سي سال براي گذران هرروز از زندگي خود بايد از نو براي کارشان مشتري پيدا کنند                     

قدرت خالقه و مولد کارگر خود را در قدرت اجتماعي و سياسي روزافزون سرمايه و فرودستي هر چه                     
براي حفظ اين جامعه وارونه دولت ها پيدا شده اند، ارتشها ايجاد                 . بيشتر خود کارگر نشان ميدهد     

. شده اند، زندانها و شکنجه گاهها بنا شده اند، خدايان آفريده شده اند و مذاهب ساخته شده اند                               
هيچ درجه رشد     . بردگي مزدي  . اين جامعه مبتني بر بردگي است           . مساله از روز روشن تر است           

خدمات اجتماعي و بيمه ها و افزايش درآمد کارگران که تازه همه بايد با نبرد و با زور از حلقوم                                 
کودکي که  . طبقات حاکم بيرون کشيده شوند، در اساس اين موقعيت برده وار کارگر تغييري نميدهد                

 .امروز در ميان ما متولد ميشود مهر استخدام سرمايه شدن را بر پيشاني خود دارد
 

کل تبعيضات اجتماعي و سياسي و کل فساد و تباهي اخالقي جامعه حاضر، از ستمگري بر                         
زنان و تبعيض نژادي تا اعتياد و فحشاء، از رقابت و منفعت طلبي فردي که در خون جامعه جريان                         
دارد تا قحطي و گرسنگي و بيماري که هر روز ميليونها انسان محروم را بکام مرگ ميکشد، همه                         

جامعه اي که صاحبان برحق و آفرينندگان واقعي آن، کارگران، اسير             . حاصل اين وارونگي جامعه اند     
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بنياد اين نظام،   . انقالب کارگري بر سر درهم کوبيدن بنياد اين جامعه طبقاتي است         . بردگي مزدي اند 
مادام که انسانها براي نان خوردن       . مالکيت خصوصي اقليتي کوچک بر وسائل توليد در جامعه است           

و براي برخوردار شدن از حداقلي از رفاه ناگزيرند براي کس ديگري کار کنند که اختيار وسائل توليد                       
را در دست گرفته است، مادام که توليد اجتماعي و تامين مايحتاج بشر تنها از طريق سود رساني به                   
مالکان انگل وسائل توليد ممکن است، صحبتي از آزادي و برابري انسانها و از ميان بردن                                       

انقالب کارگري در اساس خود انقالبي عليه              . محروميت ها و تبعيضات نميتواند درميان باشد             
انقالب کارگري انقالبي براي      . مالکيت خصوصي طبقه سرمايه دار بر وسائل توليد اجتماعي است               

انقالب . برقراري مالکيت و کنترل اشتراکي و دسته جمعي توليد کنندگان بر وسائل کار و توليد است                
 .کارگري انقالبي براي محو طبقات و استثمار طبقاتي است

 
پس . بورژوازي به زبان خوش دست از قدرت اش بر نميدارد و بساط استثمارش را جمع نميکند                     

بايد انقالب کرد، حکومتي کارگري برقرار ساخت که مقاومت استثمارگران را در هم ميشکند و راه                     
. را براي جامعه اي بدون استثمار و الجرم بدون نياز به هيچ نوع حکومت و ستم و خرافه باز ميکند                         

براي کارگر کمونيست انقالب يعني خيزش طبقه کارگر براي عملي کردن تمام اين تحول عظيم                                
اگر کارگر به ميدان سياست ميايد بايد           . مبارزه براي آزادي، برابري و حکومت کارگري          . اجتماعي

دوران کشيده شدن کارگران بدنبال     . بايد بعنوان رهبر رهائي کل جامعه به ميدان بيايد       . براي اين بيايد 
جريان کمونيستي در درون طبقه کارگر هدف خود را اين قرار داده است که                . اين و آن بسر رسيده است     

کارگران را به اين دورنما مجهز کند و حرکت مستقل کارگران براي کسب قدرت سياسي و انجام                              
 .انقالب کارگري را سازمان بدهد

 
اگر چيزي گرايش کمونيستي را از ساير گرايشات در درون جنبش کارگري متمايز ميکند همين                   
تالش براي جايگير کردن آرمان انقالب کارگري در درون طبقه کارگر و سازمان دادن نيروي اين                               

کارگر کمونيست در صف مقدم هر مبارزه براي بهبود شرايط کار و زندگي کارگران                        . انقالب است 
از نظر ما در دل اين مبارزات است         . اما او در اين مبارزه هدف عالي تري را نيز دنبال ميکند             . است

که کارگر خود را به عنوان يک طبقه ميشناسد، به قدرت خود واقف ميشود و با راه رهائي خود،                               
سازماندهي انقالب   . انقالب کارگري عليه کل نظام اقتصادي و اجتماعي موجود آشنا ميشود                         

هر جا اتحاد کارگران و     . اين تالش هم اکنون در جريان است      . کارگري امري مربوط به آينده دور نيست      
آگاهي آنها نسبت به اينکه اعضاء يک طبقه جهاني اند تقويت ميشود، هر جا کمونيسم بعنوان                              
دورنماي انقالب کارگري در ميان کارگران رسوخ ميکند و با هر رفيق کارگري که به کمونيسم و به                          
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محافل و سلول هاي کمونيستي کارگران نزديک ميشود، يک گام به انقالب کمونيستي نزديک تر شده                    
سلول ها و محافل کمونيستي کارگري که امروز تشکيل ميشوند، فردا کانون هاي رهبري انقالب        .  ايم

هيچکس ترديد ندارد که        . کارگري و پايه هاي قدرت حکومت کارگران را تشکيل خواهند داد                        
حکومت و اقتصاد سرمايه داري در ايران دچار يک بحران عميق است و جامعه ايران در آستانه                                  

دير يا زود جدال طبقات اجتماعي در ايران اوج             . تحوالت سياسي تعيين کننده اي قرار گرفته است           
احزاب و نيروهاي بورژوازي، چه در داخل حکومت اسالمي و چه در خارج آن                    . تازه اي خواهد گرفت    

اينبار ما بايد تضمين کنيم که طبقه کارگر         . دارند خود را براي زورآزمائي هاي نهائي آماده ميکنند         
اين کار  . بعنوان يک نيروي مستقل، زير پرچم خود و با آرمان انقالب کارگري به ميدان خواهد آمد                       

حزب کمونيست ايران    . جريان کمونيستي در درون طبقه کارگر جريان قدرتمندي است               . عملي است 
گوشه اي از يک حزب کمونيستي کارگري به مراتب نيرومندتر است که هم اکنون ريشه هاي خود را در          

شعارهاي ما و افق هاي ما هم        . درون طبقه کارگر و جنبش هاي اعتراضي کارگران محکم کرده است           
حکومت اسالمي هم اکنون فشار     . اکنون راه خود را در ميان توده هاي وسيع طبقه کارگر باز کرده اند              

به سرنوشت قانون کار    . اين حزب وسيع و اعالم نشده کارگري را بشدت بر پيکر خود احساس ميکند                
اسالمي نگاه کنيد، به حال و روز شوراهاي اسالمي نگاه کنيد، مجامع عمومي کارگران و مطالبات                  

 در  ٥٧آنان را ببينيد، همه گواه يک راديکاليسم قدرتمند کارگري است که در طول دوره پس از انقالب                  
اگر بناست طبقه کارگر ايران در تحوالت آتي بار ديگر قرباني نشود، اين                     . ايران شکل گرفته است     

اجزاء مختلف آن، حزب کمونيست ايران، شبکه         . حزب عظيم و اعالم نشده بايد سر و سامان بگيرد             
هاي گسترده محافل کارگران کمونيست، جنبش مجامع عمومي و سلول هاي رهبري اعتراضات                        

اين عاجل ترين کاري است که کمونيسم              . کارگري بايد در يک حرکت واحد کارگري ادغام شوند                 
برنامه ما براي جامعه، راه حل هاي ما براي رفع مشقاتي           . کارگري در ايران در برابر خود قرار ميدهد       

شعار . که دامنگير توده هاي وسيع زحمتکشان است، شعارها و خواستهاي ما همه روشن است                            
آزادي، برابري، حکومت کارگري ، يعني چکيده انقالب اجتماعي کارگران، هم اکنون در دل توده هاي                  

تبديل همه اين مصالح و امکانات به يک حزب قدرتمند اجتماعي               . وسيع طبقه ما جاي گرفته است      
اين اولويت  . که قادر به هدايت کل طبقه کارگر در نبرد هاي تعيين کننده آتي باشد، اين کار ماست                     

 .اساسي کارگران کمونيست در ايران است
 

*** 
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 کارگران کمونيست چه ميگويند
 منصور حکمت   

 
کمونيست ها چه کساني اند و چه ميگويند؟ خيلي ها در پاسخ به اين سوال احزاب و گروه هاي سياسي                      

جالب . را نشان ميدهند که رسما خودشان را کمونيست مينامند و به اين نام فعاليت ميکنند                                   
به . اينجاست که اگر از خود اين احزاب هم بپرسيد خيلي از آنها هم همين پاسخ را به شما ميدهند                             

تصور اينها کمونيسم يک فرقه ايدئولوژيک و سياسي است که گروه هاي مختلفي را در بر ميگيرد و                           
سرمايه داران و دولت هايشان هم به اين تصور            . کمونيست ها اعضاء اين فرقه و اين گروه ها هستند             

معني عملي همه اينها اين است که کمونيسم يک پديده حاشيه اي               . فرقه اي از کمونيسم دامن ميزنند      
کمونيسم گرايشي در درون خود جامعه نيست       . مردم عادي نميتوانند کمونيست باشند    . در جامعه است  

بلکه مکتب و جنبش حزبي کساني است که ميخواهند عقايد و راه و رسم ويژه اي را تازه به درون                                  
 .جامعه ببرند

فرقه قلمداد  . خيلي روشن است که طبقات حاکم چه منفعتي در دامن زدن به اين تصورات دارند                     
اما، درست به دليل اينکه کمونيسم يک فرقه نيست           . کردن کمونيسم گام اول در سرکوب کردن آن است          

بلکه يک جنبش عظيم اجتماعي است که از بطن و متن جامعه سرمايه داري مايه ميگيرد، تالشهاي                      
دولت هاي عظيم و تا دندان مسلح بورژوازي در طول دهها سال هنوز هم قادر به سرکوب اين به                                     

نشده و هنوز هم مقابله با کمونيسم معضل اصلي سرمايه دار و جامعه سرمايه داري                    " فرقه"اصطالح  
بيخود نيست که هر چاقوکش و چماقدار اين طبقه که مسئوليت سازماندهي دولت بورژوائي را                    . است

برعهده ميگيرد، اعم از اينکه قپه روي دوشش چسبانده باشند، عمامه سرش گذاشته باشند يا کراوات                  
به گردنش بسته باشند، فورا بعنوان متخصص مبارزه با کمونيسم قد علم ميکند و شلنگ تخته                               

 .مياندازد
کمونيسم يک گرايش اجتماعي است، درست نظير ناسيوناليسم و ليبراليسم و غيره، که دائما در                       

پايه و کانون پيدايش و رشد کمونيسم، طبقه              . درون خود جامعه شکل ميگيرد و باز توليد ميشود              
کارگر و مبارزه تعطيل ناپذير اين طبقه عليه سرمايه داري و اوضاع مشقت باري است که اين نظام به                       
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کمونيسم مکتبي نيست   . زحمتکشاني که اکثريت عظيم جامعه را تشکيل ميدهند، تحميل ميکند            
از نظر تاريخي کمونيسم، بعنوان يک جريان اعتراضي           . که توسط مارکس و انگلس ابداع شده باشد          

کارگران، مقدم بر مارکسيسم در اروپاي اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم شکل گرفت و بوجود                     
اساس اين کمونيسم کارگري، که آنرا از تمام مکاتب و جريانات شبه سوسياليستي طبقات دارا                  . آمد

در زمان خود متمايز ميساخت، هويت کارگري آن و اعتراض آن به مالکيت بورژوائي بر وسائل توليد                  
در زمان انتشار مانيفست کمونيست توسط مارکس       . بعنوان علت العلل مشقات توده هاي کارگر بود       

.  کمونيسم کارگري في الحال يک جريان زنده مبارزاتي و اعتراضي بود                     ١٨٤٨و انگلس در سال        
مارکسيسم اين   . مانيفست کمونيست نام خود را دقيقا از اين جنبش کمونيستي کارگري گرفت                        

جنبش اجتماعي را به يک انتقاد عميق از جامعه سرمايه داري و به درک روشني از دورنماي انقالب                        
مارکسيسم به سرعت به تئوري و جهان نگري اين صف اجتماعي و به پرچم                    . کارگري مسلح ساخت   

تحت پرچم مارکسيسم، کمونيسم کارگري به يک قدرت عظيم در صحنه            . کمونيسم کارگري تبديل شد   
 جلوه  ١٩١٧سياسي تبديل شد که فعاليت هاي بين الملل کارگري و انقالب کارگري در روسيه در                         

 .هائي از آن بودند
اين کمونيسم کارگري ديگر به جزء اليتجزاي جنبش کارگري در تمام کشورهاي سرمايه داري                        

هرجا اعتراض کارگري در جريان است بورژوا فورا شامه اش براي پيدا کردن کمونيستها                  . تبديل شده 
هرجا اسمي از مارکسيسم بميان ميايد، حتي اگر اين مارکسيسم، مارکسيسم نيم بند                  . تيز ميشود 

روشنفکران خود طبقه حاکم باشد، بورژوازي اول دور کارخانه هايش حصار امنيتي ميکشد و دستش                 
با اينهمه باز شاهد اينست که تا اعتراض کارگري باال ميگيرد                    . را روي گوش کارگران ميگذارد       

هر کارگري  . زمزمه مرگ بر سرمايه داري و زنده باد حکومت کارگري در ميان کارگران بلند ميشود                 
که به فکر تغيير اوضاع خودش و طبقه اش ميافتد، فورا دنبال کتاب و جزوه مارکس و لنين                                      

اما در واقع توطئه اي     . ميگذارد" توطئه و تحريک کمونيستها   "بورژوازي اينها را به حساب      . ميگردد
طيف قابل توجهي از     . کمونيسم يک سنت مبارزاتي در درون خود طبقه کارگر است              . در کار نيست   

خود کارگران، خود همانها که مزد ميگيرند و کار ميکنند و حاصل کارشان کيسه سرمايه داران را                      
 .پر ميکند، کمونيستند

در سطح عمومي کمونيسم آن گرايشي در جنبش کارگري است که تحت هر شرايطي اتحاد                               
اساس محروميت ها و مشقات طبقه کارگر، يعني نظام سرمايه داري و                   . کارگران را دنبال ميکند    

در هر دقيقه مبارزه طبقه کارگر حضور دارد و در عين حال افق               . مالکيت بورژوائي را افشاء ميکند    
در مبارزه هر بخش طبقه فعال است و در            . عمومي انقالب کارگري را در برابر کارگران قرار ميدهد           

اين آن جرياني است که کارگران را با آرمان                . عين حال منفعت کل طبقه را خاطر نشان ميسازد               
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اين آن جرياني است که ميخواهد کل بردگي مزدي و            . انقالب و برقراري حکومت کارگري بار مياورد       
اگر بورژوازي يک   . کل قدرت سرمايه را از ميان بردارد و کارگران را براي ايفاي اين نقش آماده ميکند 

روز سرنيزه را از روي گلوي کارگران بردارد همه خواهند ديد که چگونه هزاران و هزاران کارگر همين                       
اما براي ديدن دامنه اين     . ها را با صراحت و فصاحت خيره کننده اي از روي چارپايه ها خواهند گفت               

سوسياليسمي که عميقا در درون طبقه کارگر         . کمونيسم زنده کارگري حتي الزم نيست آن روز بيايد           
ريشه دوانده همين امروز در شيوه و زباني که توده هاي کارگر و رهبرانشان در جزئي ترين                                            

 .اعتراضاتشان بکار ميبرند به روشني منعکس است
کمونيسم يک گرايش زنده و پرنفوذ کارگري است که بخش وسيعي از رهبران عملي و رهبران                             

اما . جنبش اعتراضي را با خود دارد بدون اينکه اينها لزوما اعضاء سازمانهاي کمونيستي باشند                   
طبقه کارگر و جنبش کارگري کانون گرايشات سياسي و         . اين تنها گرايش در درون طبقه کارگر نيست       

اوضاع و احوال و مسائل اقتصادي طبقه کارگر، اوضاع سياسي جامعه،                 . مبارزاتي متعددي است   
جدال احزاب سياسي و کل تاريخ معاصر جامعه، گرايشات و جريانات گوناگوني را در درون طبقه                         

آنارشيسم، رفرميسم، سنديکاليسم، ناسيوناليسم و غيره همه بر طبقه کارگر                 . کارگر شکل ميدهد   
بنابراين در ترسيم    . تاثير ميگذارند و قطب بندي هائي را در درون جنبش کارگري بوجود مياورند                    

سيماي سياسي و مبارزاتي کارگران کمونيست و کمونيسم کارگري بسيار ضروري است که تفاوت                        
اينجا ديگر اين تفاوت ها نه      . هاي گرايش کمونيستي و راديکال با ساير گرايشات نيز مشخص بشود           

فقط در آرمانها و دورنما ها بلکه در فعاليت و مبارزه هرروزه، در شعارها و تاکتيک هاي مبارزاتي،                     
در مطالبات سياسي و اقتصادي، در روش هاي مبارزه، در موضعگيري نسبت به مسائل گرهي                           

 .جنبش کارگري و غيره معني پيدا ميکند
در طول سالهاي اخير، بويژه در بحث هاي مربوط به سياست سازماندهي حزب در درون طبقه                         

ما بر اين    . سوسياليست در جنبش کارگري سخن گفته ايم           -کارگر، ما بکرات از گرايش راديکال           
تاکيد کرده ايم که شکل دادن به يک حزب کمونيستي کارگري و قدرتمند در گرو سازمان دادن و متحد    

يک جزء اين مبارزه، همانطور که قبال هم گفته          . کردن و تقويت اين گرايش در درون طبقه کارگر است          
ايم، تالش براي خود آگاه کردن اين طيف کارگران و تبديل کردن آنها به يک جريان زنده مبارزاتي است                    
که تفاوت هاي خود را با ساير گرايشات در درون طبقه به روشني ميشناسد و شعار ها و تاکتيک هاي        

 .خود در جنبش کارگري را به روشني معلوم کرده است
 

 ١٣٦٨، بتاريخ شهريور     ٥٣اين متن بخشي از مطلبي است که اولين بار در کمونيست شماره                   
 .بچاپ رسيد
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 مبارزه سياسى و اقتصادى طبقه کارگر 
 

 )٢٠٠٠اکتبر  - ١٣٧٩مھر (سخنرانى منصور حکمت در کنگره سوم حزب 
 

در شرايطي که آنتن بشقابي سياسي است،          . در رابطه با اين بحث ميخواستم به چند نکته تاکيد کنم               
و در   . صيغه سياسي است، مسابقه فوتبال سياسي است، مبارزه بر سر دستمزد اقتصادي نميماند                        

جامعه ايران که اين بي ثباتي هست و جمهوري اسالمي با اين معضلي که دارد هر اعتصاب کارگري                       
. نهايتا اعتصابي است در رابطه با حکومت و براي همين است که فوري سپاه سراغ اعتصاب ميرود                        

اتحاديه کارفرمايان با آن اعتصاب روبرو نميشود، سپاه پاسداران با آن روبرو ميشود، کميته ها ميروند                
 .و ميکشند، ميزنند، شليک ميکنند در مبارزه اي که براي حقوق معوقه است

 
بطور کلي مبارزه      . در ايران امروز مبارزه طبقه کارگر، بنا به ماهيت شرايط، سياسي است                           

ولي اينجا  . اقتصادي طبقه کارگر در جامعه کاپيتاليستي تقابل سياسي در جامعه را نشان ميدهد                     
اگر با يک جنبش اعتصابي       . بمعني اخص کلمه اين مبارزه به سرنوشت اين حکومت مربوط ميشود                

سراسري روبرو بشوند، ميافتند، مساله بهمين سادگي است، حتي اگر طرف فقط دستمزدش را                                 
، يا چيز ديگري، تا سياسي        "آزادي انديشه با ريش و پشم نميشه        "بخواهد، و الزم نيست الزاما بگويد         

همينکه بگويد من دستمزدم را ميخواهم و سر کار نميروم، کافيست که جمهوري اسالمي به               . شده باشد 
در نتيجه ما نبايد زياد نگران اين باشيم که چرا مثال کارگران در مبارزه               . لبه پرتگاه سقوط نزديک شود    

ما از نظر استراتژي حرکت جنبشمان نبايد نگران            . عليه سلطنت شعار آزادي وکالي زنداني را ندادند           
ميشود گفت که اگر ميگفتند نشان دهنده رشد آگاهي سياسي و توجه کارگر به صحنه                          . اين باشيم 

ولي من و شمائي که نشسته ايم روند اوضاع را بررسي ميکنيم،                 . سياسي است، در اين شکي نيست       
اعتصاب صنعت نفت اگر سر اضافه کاري باشد، سر حقوق و سر دستمزد باشد و صنعت نفت را                                    

اينکه اصرار  . بخواباند، از نظر استراتژي حرکت جنبش عليه جمهوري اسالمي عمال يک تاثير را دارد                 
کنيم که کارگران حتما شعارهاي سياسي بدهند و در رابطه با خاتمي اظهار نظر کنند، اين بنظر من در                    

جنبش . رابطه با جنبش کارگري يک درجه اي تحميل ذهنيت يک فعال سياسي به يک جنبش واقعي است           
زنان هم نميايد بگويد خاتمي يا خامنه اي برود يا نرود، ميگويد حجاب اجباري را لغو کنيد، و همين                      
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در نتيجه بنظر من تالش بيش از حد براي سياسي کردن               . يک جمله جمهوري اسالمي را نابود ميکند        
کارگر وقتي خودش به     . طبقه کارگر، يعني تالش نمايشي براي سياسي کردن طبقه کارگر، نبايد کرد                 

اين مرحله برسد که قدرت را در دسترس ببيند و فکر کند ميشود رفت، همه اين بحثهاي اقتصادي اش                    
را کنار ميگذارد و ميگويد حکومت بدست ما، يا همه حکومت به شوراها، يا زنده باد حزب                                       

ولي االن که داريم نگاه ميکنيم به دانشجوها، تحکيم        . کمونيست کارگري يا جنبش کمونيستي کارگري 
 .وحدت در خرم آباد جلسه دارد، مثل اين است که صنعت نفت هم اعتصاب خودش را بکند

راجع به قدرت کارگر در ذهنيت يک کمونيست، طبقه کارگر پديده عظيمي است، فکر ميکنيم                          
و واقعيتش هم اينست که در يک چهارچوب         . قويست، فکر ميکنيم که ميتواند همه چيز را تغيير بدهد          

ولي معني اش اين نيست که هر کارگري توي خانه احساس قدرت                        . عمومي تاريخي اينطور است      
ميکند، چون کارگر است فکر ميکند دولت ازش ميترسد، يا فکر ميکند چون ما کارگريم جلو ما                            

بيشترين خشونت را عليه طبقه کارگر ميکنند، بيشترين شليک را به او                             . عقب خواهند نشست     
دانشجو، روشنفکر، اتحاديه پزشکان، يا اتحاديه فارغ التحصيالن است          . اتفاقا برعکس است  . ميکنند

چون ميگويد اگر من را بگيرند، در خارج کشور جنبش دوم             . که ميگويد من را نميتوانند کاري بکنند       
موقعي که يک رهبر تحکيم وحدت را ميگيرند بي بي سي                . خرداد به همه وکالي جهان خبر ميدهند         

ميگويد، اما در آن فاصله معلوم نيست چند تا رهبر اعتصابي اعتراضي کارگري را گرفتند، بردند،                       
در نتيجه اينطور فکر نکنيد که کارگر بنا به                . زدند، آوردند تحويل دادند، اسمش را کسي نميداند             

چون در روند تاريخي ناجي جامعه است، چون در روند                   . تعريف، خودش هم احساس قدرت ميکند          
تاريخي قدرت جنبش آزاديخواهي را نمايندگي ميکند، هر کارگري توي خانه خودش هم احساس قدرت 

در جامعه کاپيتاليستي به بچه     . برعکس است . اينطور نيست . ميکند و به کارگر نميتوانند دست بزنند      
هاي بورژوا نميتوانند دست بزنند، خيلي نميتوانند با صاحبان کارخانه ها خشونت بکنند، مجبورند                     

آنچه که ما به آن قدرت طبقه کارگر      . ولي کارگر را ميزنند. برسميت شان بشناسند و با آنها کنار بيايند 
و اينجاست که بنظر من چند تا        . ميگوئيم بايد بمعني بالفعلش از درون پتانسيل موجود بوجود بيايد           

 :فاکتور مهم است
کارگر را به تظاهرات     . يکي اينکه جنبش مراحل واقعي خودش را براي قدرتمند شدن طي بکند                  

چرا ميخواهي ببريش تظاهرات؟ کارگر قدرتش در تظاهرات نيست، جنبش                      . کشيدن اشتباه است    
کارگر، لزوما، قدرتش در تظاهرات نيست، يک فازي از مبارزه             . دانشجوئي قدرتش در تظاهرات است     
ولي جنبش کارگري قدرتش در اهرمهاي توليد است که در دست              . کارگري ممکن است تظاهرات باشد     

قدرت کارگر در موقعيتش در اقتصاد        . خودش دارد که بتواند بطور ادامه کار روي آنها تاثير بگذارد              
در نتيجه اگر کارگر هم ضربه اقتصادي به بورژوازي ميزند، فکر نکنيد که اين شکل بدوي تري                      . است

است نسبت به دانشجوئي که جلو دانشگاه ميايد يا روشنفکر و جواني که ميايد جلوي دانشگاه يا                             
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همان کارگر در قامت شهروند ميايد الستيک آتش ميزند، که کارگر را بايد هرچه زودتر سوق بديم که                        
وظيفه طبقه کارگر ايران اين نيست که فورا بيايد خيابان الستيک آتش                . بياد جلو و الستيک آتش بزند       

. واضح است که وظيفه اش اينست که ضامن جنبشي باشد که عليه جمهوري اسالمي است                             . بزند
کارگران صنعت نفت هم زمان شاه هيچکدامشان، بعنوان کارگران صنعت نفت، کارگران پتروشيمي،                    

آنها کارخانه را گرفتند و گفتند به آفريقاي جنوبي . کارگران فوالد به خيابان نيامدند الستيک آتش بزنند
نفت نميدهيم، به ارتش نفت نميدهيم و فقط نفت را به مصارف مردمي ميرسانيم و نشان دادند                                  

 .پشتوانه حرکت توده اي در خيابان هم هستند
کارگران در زمان شاه ميتوانستند اعتصاب بکنند          . فقر و ناامني کارگر را محافظه کار ميکند           

يعني اينکه ميتوانست بگويد من ميتوانم دو       . براي اينکه نسبتا وضع اقتصادي و رفاهيشان خوب بود        
اما االن انتظار يک       . ماه اين جيب و آن جيب بکنم و يک کاري بکنم که اعتصابم را ادامه بدهم                                

اعتصاب سه هفته اي از کارگري که حقوق همين امروزش را هم ندارد اشتباه است و اين بشدت کارگران     
در نتيجه وظيفه جنبش کمونيستي اينست که نسبت به اين پديده استراتژي                  . را محافظه کار ميکند    

چطوري جنبش کارگري فعلي ميتواند از اين موقعيت دربيايد و برود به يک جائي                . روشني داشته باشد  
که معترض است، اعتصابي است، و دخالت ميکند؟ کليد اين مساله بنظر من يکيش جنبش مجمع                      

 .عمومي است
قدرت کارگر در تجمعش است، در       . ببينيد، اتفاقا کارگر بطور تکي بشدت منزوي و ضعيف است           

قدرت عضو کانون نويسندگان به جمعي اش          . تصميم جمعي اش است، در خاصيت طبقاتي اش است            
ولي قدرت طبقه کارگر در      . قدرت دانشگاه لزوما به تصميم جمعي اش نيست          . نيست، به قلمش است    

تجمع و اتحادش است و مجمع عمومي آن ظرفيست که بدون اينکه ساختنش پيچيدگي عجيبي                               
بخواهد، بدون اينکه الزم باشد دکتراي سازماندهي کارگري بگيري، ميتواني همه را در صحن کارخانه                 

کسي را  . جمع کني و بگي اين مجمع عمومي کارخانه است و هر چه کارگران بگويند حرف آخر ماست                  
کي را ميخواهي بزني؟ کي     . هم نميتواني تکي گير بياري تهديد کني، اينها همه با هم تصميم گرفتند              

را ميخواهي بگيري؟ کارفرما بايد بيايد توضيح بدهد، سپاه بايد از اينجا بيرون برود، ما اينجا                                
قدرت معجزه آساي مجمع عمومي که در همه           . تصميم گرفتيم، همه کارگران بودند و تصميم گرفتند          

جنبش کارگري جهان نقش دارد و پايه جنبش شورائيست، اينست که کارگران منفردي را که تک تک در                    
يک موقعيت مقهور نسبت به سرمايه دار و کارفرما قرار دارند، مياورد يک جائي که قدرتشان را لمس                    

اما فرق  . در نتيجه جنبش مجمع عمومي کليدي است         . ميکنند، قدرت خودشان را نشانشان ميدهد        
هست بين جنبش مجمع عمومي با مجمع عمومي، که مثال ما مزد ميخواهيم پس مجمع عمومي                       

اينکه يک عده راه ميافتند با        . از جنبش مجمع عمومي منظور يک چيز ديگر است            . تشکيل ميدهيم 
جنبش مجمع عمومي     . اين هدف که مجمع عمومي سر هر چيز تشکيل بشود و ارتباط پيدا کند                         
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اگر االن هيچي راجع به خواست هاي جنبش کميته هاي                 . چيزيست مثل جنبش کميته هاي کارخانه        
کارخانه در اوائل انقالب بلشويکي ندانيم، ولي ميدانيم که همه جا سبز شدند و همه جا در کار دولت                         

جنبش مجمع عمومي مستقل از خواست مورد          . فضولي ميکردند و همه جا کنترل را بدست گرفتند            
يک عده کارگر    . خود مجمع عمومي بمثابه يک هدف       . بحثي را ما اينجا در موردش صحبت ميکنيم          

آگاه کمونيست جمع شوند و تصميم بگيرند هر که در شهر خودش و واحد خودش، اگر شلوغ شد فورا                           
مجمع عمومي تشکيل دهند و تثبيت اين در ذهن کارگر که مجمع عمومي را تا خبري شد بايد                                  
تشکيل داد و اين مجمع عمومي است که ميتواند قطعنامه بدهد، ميتواند نماينده انتخاب کند،                            

بجاي اينکه کميته    . ميتواند براي مذاکره آدم بفرستد، و ميتواند تصميم بگيرد اعتصاب بکند يا نه                   
هاي کوچک سه چهار نفره باشد، جمعهائي که دولت ميتواند شناسائي کند و بزند، مقهور کند، و به                           

 .در نتيجه جنبش مجمع عمومي يک رکن اساسي کار ماست. سازش بکشاند
. يک صحبت کوتاهي هم بکنم راجع به کارگر و مساله جنبش هاي ديگري که االن شلوغ ميکنند                     

بنظر من اگر کارگر کمونيست باشد و اگر عليه جمهوري اسالمي باشد، االن بشدت از جدال دانشجوها                   
. با دولت خوشحال است، بشدت از کتک کاري دگرانديشان با انصار حزب اهللا در خيابان خوشحال است                   

اين تصور جريانات کارگر         . کارگر بودن بمعني پشت کردن و بايکوت کردن بقيه جامعه نيست                           
کارگريستي است که هميشه نگاه کني ميبيني يک روشنفکر مائويست يک خرده آنطرفتر دارد هدايتش                 

خلقي ترين، ملي ترين و ناسيوناليست ترين جريانات سياسي، طرفدار جنبش هاي کارگريستي       .  ميکند
در کارخانه هستنند که فقط در کارخانه بماند، به کسي هم کاري نداشته باشد و بشود شاخه کارگري                         

کارگر بايد بخواهد روي اقشار ديگر تاثير بگذارد، بخواهد               . اينست قضيه ! حکومت مصدقي ايشان   
در نتيجه اين    . جلو بروند، به جلو سوقشان بدهد، از تحرکشان استقبال کند، و بخودش مربوط بداند                     

کارگر گرائي نيست که کارگر بخودش بگويد تو بايد بيائي به صحنه و تا تو نيامدي به صحنه اين                               
جنبشها بدرد نميخورد، توجه نکن و تو دنبال کار خودت باش، دنبال مزد خودت باش، چيزي که يک                         

اين چرا کارگر را ميفرستد دنبال مزدش؟ براي اينکه به            . عده به اسم کارگر گرائي االن دارند ميگويند         
يک عده ديگري بگويد شما در کانون نويسندگان و در جبهه دوم خرداد تکه سياسي مساله را جلو                                

کسي که ميگويد من کارگرم و تکه سياسي مساله را خودم ميخواهم جلو ببرم طبعا نميتواند                      . ببريد
تمايلي به بي تفاوتي کارگر نسبت به شلوغي هاي خرم آباد و وقايع جدي ديگر و غيره داشته باشد، در                       
نتيجه ايجاد حساسيت در کارگر نسبت به اينها است و مقابله با جريانات اکونوميستي که                                          

مقابله با جريانات ناسيوناليست و ليبرالي که         ) اکونوميست هم حتي لغت درخشاني است بنظر من          (
ميخواهند کارگر کارگر باشد، همانطور که ميخواهند براي مثال زن فقط زن باشد و در سياست شرکت                   
نکند، يا براي مثال ميخواهند دانشجو دانشجو باشد، ميخواهند کارگر هم فقط کارگر باشد و دخالت                  

 .در سياست نکند، مقابله با اين افراد وظيفه حزب کمونيست کارگري است
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يک نکته ديگر، ببينيد ما ميگوئيم حزبي هستيم که ميخوايم بطور بالفعل حزب طبقه کارگر                           
باشيم، ولي معنيش اين نيست که ما صبر ميکنيم تا کارگران يک روزي به خيابان بيايند و بما بگويند                    

. ديروز گفتم، حکومت مرتجع اقليت عقب مانده را با يکنفر هم اگر بشود بايد انداخت                       . چکار کنيم 
حزب کمونيست کارگري هر وقت به نيروي خودش، نميدانم چندتاش کارگر است و چندتاش خواننده اپرا                 

. است يا هر چي، هر وقت به نيروي خودش بتواند جمهوري اسالمي را ساقط کند، ساقط ميکند                                
معناي اينرا بعد از ضربه اي که ممکن است به همت احزابي مثل ما به جمهوري اسالمي وارد بشود                          

تصرف تهران ممکن است بدون شرکت کارخانه ها انجام شود، باالخره با نيروي                 . بايد به کارگران گفت    
ارتش کارگري هم انجام شود، احزابي سازمانش داده اند، فرداي آن تصرف، فرداي گرفتن آن قدرت، هر                    
ناظري ميتواند ببيند کارگر تو آن جامعه چه جايگاهي در رابطه با قدرت دارد و چقدر قدرت به کارگر                       
مربوط است و چقدر کارگر مدافع حکومت است، و چقدر حکومت پايه اش روي در ميدان ماندن کارگر                   

اين تصور که کمونيستها نميتوانند بروند براي قدرت تا وقتي کارگران قبال سياسي شده باشند و                  . است
تا جامعه را با شعار مرگ بر جمهوري اسالمي فلج کرده باشند، اشتباه است، اين نه فقط اشتباه است،                     

يک کالهبرداري قديمي مليون است، اين کالهبرداري قديمي ليبرالهاست که هميشه             . کالهبرداري است 
اين حزب   . خواستند کمونيست را دنبال نخود سياه بفرستند و هفتاد هشتاد سال هم موفق شدند                             

کمونيست کارگري اگر نماينده چيزي باشد نماينده اينست که کمونيستهائي هستند که کاله سرشان                        
در نتيجه با همه توجهي که به جنبش طبقه و قدرت              . نميرود، يا نميخواهند بگذارند کاله سرشان برود       

و اينکه اين جنبش چه      . سياسي ميکنيم، بخش واقعي از جنبش طبقه کارگر جنبش کمونيستي است              
ميکند تاثير دارد بر اينکه طبقه بطور عموم چه ميکند تاثير دارد و حزب کمونيست کارگري بايد در                       
اين يکسال آينده که همه چيز داره تعيين ميشود استراتژي خودش را براي قدرت داشته باشد و واضح                        
است که هيچ حکومتي را نميشود باسم کمونيست گرفت و نگه داشت بدون اينکه کارگران آمده باشند و 

 .اين حکومت را مال خودشان کرده باشند
 
 )کف زدن ممتد حضار(
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 قطعنامه درباره   
 طبقه کارگر و قدرت سياسى 

 
 مصوب پلنوم بيستم کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران  
کنگره کليات قطعنامه را تصويب        . اين قطعنامه يکي از قطعنامه هاي کنگره چهارم حزب است                 

پلنوم بيستم کميته مرکزي     . کرده بود و آنرا براي وارد کردن اصالحاتي به کميته مرکزي حزب سپرد                 
 .، کل قطعنامه را به اتفاق آرا تصويب کرد٨حزب پس از تصويب يک اصالحيه پيشنهادي به بند 

جمهوري اسالمي در يک بحران همه جانبه و عالج ناپذير اقتصادي و سياسي و اجتماعي قرار            -١
سرنگوني حکومت اسالمي از طريق يک انقالب توده اي عظيم در دستور جامعه قرار گرفته                        . دارد
دوره پرتالطم جاري در تحوالت سياسي ايران، دوره بيداري و دوره بپاخاستن توده هاي عظيم                      . است

مردم براي بدست گرفتن سرنوشت خويش و دوره جدالهاي تعيين کننده بر سر سهم انسانها از آزادي و                    
انقالب آتي ايران انقالبي است که جامعه را حول دو طبقه کارگر و بورژوا قطبي                  . رفاه و سعادت است   

آغاز اين روند انقالبي براي          . خواهد کرد و در نهايت تکليف سرمايه را در ايران روشن ميکند                         
سرنگوني جمهوري اسالمي، پالريزاسيون اجتماعي و سياسي موجود در جامعه و واقعيات اقتصاد                  
سياسي سرمايه داري در ايران يک فرصت تاريخي براي طبقه کارگر و کمونيسم کارگري براي برقراري                   

 .سوسياليسم در ايران فراهم کرده است
جمهوري اسالمي رفتني است، اما تحوالت امروز فقط بر سر بود و نبود جمهوري اسالمي                      -٢
نحوه زندگي و آينده دهها ميليون انسان بعد از جمهوري اسالمي، و رهائي آنها از استثمار،                     . نيست

فقر، بيکاري، تبعيض، و انواع جهل و خرافه تماما در گرو پيروزي کمونيسم و ايجاد يک جامعه                              
طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگري بايد تضمين کند که مبارزه براي بزير                     . سوسياليستي است 

کشيدن رژيم نکبت بار اسالمي هرچه گسترده تر، سازمانيافته تر، هدفمند تر و قدرتمند تر به پيش                       
کنگره چهارم حزب کمونيست کارگري ايران بر          . رود و هرچه سريعتر و کم مشقت تر به نتيجه برسد               

عزم قاطع حزب براي حضور در صف مقدم اين مبارزه و برقراري يک جمهوري سوسياليستي در ايران                    
 .تاکيد ميکند
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پيروزي کمونيسم کارگري و رهائي مردم در جدال تاريخساز کنوني در ايران قبل از هر چيز                       -٣
منوط به اين است که طبقه کارگر بعنوان يک نيروي مستقل و تحت پرچم سوسياليستي خود پا به                           

اتحاد و متشکل بودن کارگران و اتکاي رهبران عملي              . ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسي بگذارد         
 .مبارزات کارگري به حزب و سياستهاي آن مهمترين پيش شرط براي پيروزي در اين مبارزه است

امکان حضور مستقل طبقه کارگر با پرچم سوسياليستي در يک انقالب همگاني با وجود                        -٤
امروز، در جدال اجتماعي و طبقاتي عليه سرمايه             . حزب کمونيست کارگري ايران فراهم شده است          

داري ايران و رژيم فعلي آن، حزب طبقه کارگر، حزب کمونيست کارگري ايران، قدرتمند در صحنه                          
 و ظهور يک    ٥٧حزب کمونيست کارگري محصول عروج کارگر در انقالب           . سياست ايران حاضر است   

دو و  . جنبش حزبي مارکسيستي و متکي به نگرشي دخالتگر و راديکال در صحنه سياسي ايران است        
نيم دهه تالش براي سازماندهي يک پراتيک کمونيستي در متن و مرکز جدال اجتماعي، حزب                                 
کمونيست کارگري را به پرچمدار اصلي آزاديخواهي و برابري طلبي، راديکاليسم و سوسياليسم در                      

حضور و موقعيت قدرتمند حزب کمونيست کارگري امکان بالفعل و                 . جامعه ايران بدل کرده است       
وجود حزب کمونيست کارگري در      . واقعي را براي انتخاب کمونيسم در مقابل جامعه قرار داده است             

 .صحنه سياست ايران مهمترين نقطه قدرت طبقه کارگر براي متحقق کردن سوسياليسم است
برپائي و سازمان يافتن تشکل هاي توده اي کارگران و قد علم کردن جنبش تعرضي و                                  -٥

وقتي کارگران به حرکت خود     . اعتصابي کارگري ناقوس مرگ حکومت اسالمي را به صدا در مياورد           
سازمان دهند و با اعتراضات و اعتصابات خود بطور متشکل و تعرضي بميدان بيايند، وقتي کارگر                 
نفت و کارگر صنعتي متشکل حرکت بکند، شمارش معکوس براي سرنگوني جمهوري اسالمي شروع              

 .ميشود
اهميت حياتي و تعيين کننده حضور طبقه کارگر در جدال بر سر قدرت سياسي و نقش آن در                    - ٦

کارگران . بزير کشيدن حکومت سرمايه از جايگاه و قدرت کارگران در عرصه توليد نتيجه ميشود                      
اهرمهاي توليدي جامعه و شاهرگ حيات سرمايه و دولت آنرا در دست دارند و قادرند با اعتصابات                     

يک نمونه زنده اين      . گسترده و متوقف کردن چرخهاي توليد، حکومت سرمايه را به زانو در آورند                      
اين موقعيت ويژه، طبقه کارگر را عمال و بطور         .  بود ٥٧واقعيت نقش کارگران صنعت نفت در انقالب        

در اوضاع سياسي   . عيني به محور و ستون فقرات جنبش انقالبي براي سرنگوني رژيم تبديل ميکند               
حاضر، اعتصابات وسيع و سازمانيافته کارگري بالفاصله مردم را در سطح وسيع اجتماعي به ميدان                

 .مبارزه براي بزير کشيدن حکومت ميکشاند
جنبش کارگري ايران، بدليل بحران عميق اقتصادي سرمايه داري و بدليل بيست و پنج سال                     -٧

جمهوري . اختناق و سرکوب افسار گسيخته جمهوري اسالمي متحمل شديدترين ضربات شده است                 
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. اسالمي نه تنها قادر به تخفيف و حل اين بحران اقتصادي نيست، بلکه خود موجب تشديد آن است                        
رژيم با انداختن بار اين بحران اقتصادي بر دوش طبقه کارگر عمال کارگران و خانواده هاي آنان را به                           

تهاجم حکومت اسالمي به ابتدائي ترين حقوق و معيشت                    . فالکت اقتصادي مطلق کشانده است         
نقش وضعيت فعلي هم از نظر امکان ايفاي         . کارگران طبقه کارگر را به يک موقعيت تدافعي رانده است          

تاريخساز و زير و رو کننده طبقه کارگر و هم از نقطه نظر وضع زندگي و سطح معيشت کنوني کارگران قابل ادامه                        
 .تغيير اين وضعيت يک وظيفه کليدي حزب کمونيست کارگري در شرايط فعلي است. نيست
پيشروي جنبش کارگري، و تغيير و ارتقاء وضعيت تدافعي فعلي به يک موقعيت قدرتمند تعرضي، قبل                      -٨

گسترش دامنه عمل و نفوذ شبکه کارگران کمونيست و رهبران                . از هر چيز در گرو متشکل شدن کارگران است             
کمونيست کارگران، ظاهر شدن اين رهبران بعنوان رهبران علني و با هويت اجتماعي، سياسي و طبقاتي کارگران،                   
ايجاد و گسترش سازمان حزب در محيط کار و زيست طبقه کارگر، و باالخره دامن زدن به جنبش مجمع عمومي                       

کنگره چهارم حزب بر ضرورت و        . در کارخانه ها و واحدهاي توليدي ارکان اصلي عبور از موقعيت کنوني است                   
عاجل بودن تشکيل حوزه ها و سازمان هاي حزبي در محيط هاي کار و زندگي کارگران تاکيد ميکند، و همه                                
رهبران و فعالين راديکال مبارزات کارگري را به دفاع و پشتيباني فعاالنه از اهداف و سياستهاي حزب و پيوستن                       

کنگره همچنين بر نقش مجمع عمومي هم بعنوان تجمع هدفمند و                . آنان به حزب کمونيست کارگري فراميخواند       
آگاهانه براي تصميم گيري و اعمال اراده جمعي کارگران در مبارزات جاري و هم بعنوان نطفه و پايه شوراهاي                                

برپائي و دامن زدن به جنبش وسيع مجامع عمومي در کارخانه             . قدرتمند کارگري و جنبش شورائي تاکيد ميکند       
ها و مراکز توليدي فوري ترين و ضروري ترين اقدام همه کارگران کمونيست و رهبران اعتراضات کارگري براي                             

 .ممکن کردن پيشروي طبقه کارگر است
عليرغم موقعيت تدافعي جنبش کارگري، طبقه کارگر با وجود حزب خود، حزب کمونيست کارگري، در                     -٩

حزب کمونيست کارگري طبقه کارگر را در عرصه              . عرصه مبارزه بر سر قدرت سياسي حضور قدرتمندي دارد               
سياست و در جنبش سرنگوني طلبانه که زنان و جوانان و مردم آزاديخواه در آن نقش فعالي دارند نمايندگي ميکند                    
و نيروي پيشرو و راديکال جنبشهاي عمومي نظير جنبش عليه مذهب، مبارزه عليه آپارتايد جنسي و براي آزادي                     

. و رهائي زنان، آزاديهاي بيقيد و شرط و کال در تمام عرصه هاي مبارزه عليه نظام اسالمي سرمايه در ايران است                       
رهبران عملي جنبش کارگري بايد عميقا اين موقعيت پيشتاز حزب طبقاتي خود را در جدال بر سر قدرت سياسي                      

نفوذ و مقبوليت حزب و اهداف و       . بشناسند و اهميت وجود و جايگاه حزب را وسيعا به توده هاي کارگر بشناسانند    
سياستهاي کارگري آن در سطح جامعه کارگران کمونيست و رهبران عملي جنبش کارگري را در موقعيت بسيار                         
مساعدي براي انسجام بخشيدن به صفوف کارگران در مبارزات جاري از يکسو و از سوي ديگر فعاليت و دخالت                        

 .مستقيم در عرصه مبارزه سياسي و تعرض سياسي به جمهوري اسالمي قرار داده است
کنگره چهارم حزب کمونيست کارگري همه فعالين حزب و کارگران کمونيست را فراميخواند که براي گسترش                  
نفوذ حزب در ميان کارگران و جلب کردن توجه توده هاي کارگر به حزب و اهداف و سياستهاي آن فعاالنه بکوشند                         
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 ! انقالب در راه است، حزب موجود است، کارگران بايد متشکل شوند
 

 مصاحبه با فاتح بهرامي در مورد قطعنامه در باره طبقه كارگر و قدرت سياسي 
 

قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسي يکي از قطعنامه هاي کنگره چهارم است که کنگره کليات آنرا                      
پلنوم بيستم کميته مرکزي      . تصويب کرد و براي وارد کردن اصالحاتي به کميته مرکزي حزب سپرد                    

متن . ، کل قطعنامه را به اتفاق آرا تصويب کرد         ٨حزب پس از تصويب يک اصالحيه پيشنهادي به بند           
 . منتشر شده است٩اين قطعنامه در انترناسيونال شماره 

 
قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسي اساسا بر چه نکته اي تاکيد دارد و جهت گيري                        : شهال دانشفر 

 اصلي آن چيست؟
 

اساسا درباره نقش حزب و طبقه کارگر در                " طبقه کارگر و قدرت سياسي        "قطعنامه   : فاتح بهرامي  
تحوالت و انقالب پيش رو در ايران و آمادگي طبقه کارگر براي ايفاي نقشي تاريخساز در به پيروزي                          

حزب "اين قطعنامه بنوعي مکمل قطعنامه ديگر کنگره درباره                     . رساندن کمونيسم کارگري است       
است که در آن از سرنگوني جمهوري اسالمي به قدرت           " کمونيست کارگري و چشم انداز انقالب در ايران        

 .انقالبي مردم و رهبري انقالب توسط حزب کمونيست کارگري حرف ميزند
مساله اينست که ايران در آستانه يک تحول سياسي بزرگ قرار دارد، و توده وسيع مردم براي                                 

تنفر و انزجار    . سرنگوني جمهوري اسالمي به ميدان آمده اند و خواهان آزادي و برابري و رفاه هستند                    
روز افزون مردم ايران از جمهوري اسالمي را ديگر خود رژيم هم نميتواند انکار کند، هر روز آنرا در                             

در واقع رفتن   . چهار گوشه ايران از طريق اشکال مختلف اعتراض در سطح جامعه ميتوان مشاهده کرد              
طرفدار آن و دولتهاي غربي       " اپوزيسيون"جمهوري اسالمي، عليرغم هر تالش عبثي که خود رژيم و                  

اما در تحوالت آتي ايران رفتن جمهوري اسالمي          . براي به تعويق انداختن آن ميکنند، فرض همه است          
يک جنبه مساله است، جنبه ديگر مربوط به اين است که چه سيستم و حکومتي جاي جمهوري اسالمي                   

نحوه زندگي و آينده دهها ميليون انسان بعد از جمهوري اسالمي در ابعاد سياسي،                               . را ميگيرد  
. اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي يک سوال جدي است و به تک تک مردم آن جامعه مربوط است                                  
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استثمار انسانها، فقر و فالکت شديد اقتصادي، بيکاري، زن ستيزي و کودک آزاري، حاکميت سياه                       
مذهب و جهل و خرافه، رواج اعتياد و فحشا، و سرکوب ابتدائي ترين آزاديهاي فردي و اجتماعي در                     
کنار اعدام و زندان و شکنجه گوشه هائي از نتايج حاکميت جمهوري اسالمي است و مردم ميخواهند                 

بطور خالصه آزادي و برابري و رفاه انسانها خواست توده ميليوني بجان آمده             . از همه اينها رها بشوند    
. است و تحقق اينها فقط در گرو پيروزي کمونيسم کارگري و برقراري يک جامعه سوسياليستي است                    

بنابراين برپائي يک جامعه آزاد و برابر يعني برقراري يک جمهوري سوسياليستي هدف انقالبي است                     
که بايد با رهبري حزب کمونيست کارگري به پيروزي برسد، و اينجاست که نقش طبقه کارگر برجسته                   

اما پيروزي کمونيسم کارگري در درجه اول منوط به اين است که طبقه کارگر بعنوان يک                          . ميشود
بهمين . نيروي مستقل و با پرچم سوسياليسي خود پا به ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسي بگذارد                      

دليل حزب کمونيست کارگري، بعنوان حزب طبقه کارگر، براي پيروز شدن هدف اين انقالب بايد                            
قطعنامه به نکاتي در اين متن        . بتواند موانعي که بر سر راه طبقه کارگر وجود دارد را از بين ببرد                   

ميپردازد و به وظايف حزب و طبقه کارگر در جدال براي پيروزي کمونيسم کارگري نکاتي را مطرح                        
 .ميکند

 
در بند اول اين قطعنامه به سرنگوني جمهوري اسالمي از طريق يک انقالب توده اي و                     : شهال دانشفر 

به فراهم بودن فرصتي تاريخي براي طبقه کارگر و کمونيسم کارگري براي ايجاد سوسياليسم اشاره                       
 دارد؟ توضيح شما در اين مورد چيست؟

 
درباره سرنگوني جمهوري اسالمي از طريق يک انقالب قبال باندازه کافي بحث کرده ايم،  : فاتح بهرامي 

حزب کمونيست کارگري و چشم انداز انقالب در             "بويژه اين نکته در قطعنامه کنگره چهارم درباره               
. و مصاحبه حميد تقوائي در اين مورد در انترناسيونال هفتگي مفصال توضيح داده شده است                  " ايران

در اينجا به فرصت تاريخي براي طبقه کارگر و کمونيسم کارگري براي برقراري سوسياليسم اشاره اي                    
اين فرصت تاريخي در نهايت و اساسا مربوط است به وجود حزب کمونيست کارگري و در                        . ميکنم

قبال يک  . نتيجه امکاني که براي نقش بازي کردن کمونيسم در عرصه سياست ايران فراهم آمده است                  
حزب کمونيستي کارگري که بنمايندگي از طبقه کارگر بتواند در صحنه سياسي و در سطح اجتماعي                  

در دوره اي حزب توده بر و       .  و نه قبل از آن     ٥٧نقش بازي کند وجود نداشته است، نه در جريان انقالب            
بيا و نفوذ داشت اما حزب توده حزبي متعلق به اقشار داراي جامعه بود، کمونيست نبود و اميال و                         

 هم همينطور، چريک فدائي و سازمانهاي          ٥٧در انقالب    . خواست طبقه کارگر را نمايندگي نميکرد        
 کارگر  ٥٧در انقالب   .  با نفوذ زياد حضور دارند اما ربطي به کمونيسم و طبقه کارگر ندارند                  ٣خط  
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بطور وسيعي به ميدان آمد و در صحنه سياست نقش بازي کرد و اعتصاب کارگر نفت کمر رژيم شاه                       
بدل شد اما کمونيسم پيروز نشد و نميتوانست پيروز بشود چون حزب             " رهبر سرسخت "را شکست و به     

طبقه کارگر وجود نداشت و در نتيجه سياستهاي اپوزيسيون بورژوائي همچنان بر فضاي سياسي ايران               
غلبه پيدا کرد و در نهايت اپوزيسيون سنتي ايران مرتجع ترين جناح خود را سر کار آورد و جمهوري                       

 ٥٧بنابراين وقتي به انقالب     . اسالمي بقدرت رسيد و سپس انقالب را اسالمي کرد و آنرا بخون کشيد            
دقت کنيم ميبينيم که کارگر در آن انقالب حضور دارد ولي کمونيسم نه، و قطب بندي طبقاتي هم در                     
سطح جامعه آنقدر روشن و شفاف نيست که کمونيسم و حزب کمونيستي کارگري بتواند عروج کند و                    

 .بازيگر صحنه سياست بشود
از طرفي جمهوري اسالمي نه به لحاظ اقتصادي و نه سياسي                  . امروز اما وضع متفاوت است       

قادر به ادامه حيات ننگينش نيست و از طرف ديگر حرکت مردم بخصوص در يکسال اخير به                                  
اما در شرايط انقالبي چپ و راست جامعه و احزاب               . سرنگوني رژيم به شيوه انقالبي تاکيد ميکند         

و واضح است   . آنها در مقابل هم صف ميکشند تا مساله فيصله يافتن قدرت سياسي را جواب دهند                
که چپ جامعه، بشرط اينکه در چهره حزب کمونيست کارگري قدرت و اراده به قدرت رسيدن را ببيند                    

 ميبينيم که فدائي و پيکار در يک دوره کوتاه پس از              ٥٧حتي در انقالب    . پشت سر آن سنگر ميگيرد    
آزاد شدن فعالينشان از زندان به سازمانهاي بزرگي بدل ميشوند و طيف وسيعي از مردم از آنها                               

جامعه در دوره تحول انقالبي بين چپ و راست         . پشتيباني ميکنند چون سازمانهاي چپ آن دوره بودند       
انتخاب ميکند و امروز نماينده چپ و کمونيسم در ايران حزب کمونيست کارگري است و به اين نکته                    

 نيست که همراه     ٥٧هم بايد توجه داشت که حزب کمونيست کارگري مثل سازمانهاي چپ انقالب                    
عالوه بر اهداف و نظرات و سياستهاي آزاديخواهانه و برابري                   . انقالب پا به عرصه وجود بگذارد          

طلبانه حزب کمونيست کارگري، اين حزب در شکل دادن به اين انقالب، در ايجاد تغيير در زندگي                         
مردم هر جا که امکانش را داشته است، در معني کردن آزادي و برابري انسانها و دفاع از حقوق و                             
انسانيت مردم، و در جهت دادن به مبارزه مردم عليه جمهوري اسالمي نقش ايفا کرده است و امروز                       

و اين باعث ميشود که امروز کمونيسم براي به                . يک حزب قدرتمند در صحنه سياسي ايران است             
پيروزي رسيدن در ايران شانس پيدا کند و همين جنبه است که در قطعنامه بعنوان فراهم شدن يک                            

 .فرصت تاريخي براي کمونيسم و طبقه کارگر براي برقراري سوسياليسم مورد تاکيد قرار ميگيرد
 

بند سوم قطعنامه به پيش شرط هاي الزم براي پيروزي کمونيسم کارگري در جدال                          : شهال دانشفر 
 تاريخساز کنوني اشاره ميکند، اين پيش شرطها و داليل آن چيست؟
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در قطعنامه، به ميدان آمدن طبقه کارگر در عرصه مبارزه بر سر قدرت سياسي و                           : فاتح بهرامي 
متحد بودن و متشکل بودن کارگران و اتکاي رهبران عملي مبارزات کارگري به حزب و سياستهاي آن 
بعنوان مهمترين پيش شرط براي پيروزي کمونيسم کارگري در جدال بر سر قدرت سياسي اشاره                               

اگر در جدال بر سر قدرت سياسي قرار است تکليف سرمايه در ايران يکسره شود، و اگر اين                      . ميشود
انقالبي است که قرار است پيروزي آن منجر به برچيده شدن نظام سرمايه داري و برقراري سوسياليسم                     

سرنگوني جمهوري اسالمي لزوما     . در ايران بشود، آنگاه طبقه کارگر ستون فقرات اين انقالب است               
مترادف با پيروزي کمونيسم نيست، اين پيروزي را حزب کمونيست کارگري و طبقه کارگر بايد                               
متحقق و تضمين کند و بهمين دليل است که قطعنامه پيروزي کمونيسم کارگري را منوط به ميدان                     

اما به ميدان آمدن     . آمدن طبقه کارگر با پرچم سوسياليستي در جدال بر سر قدرت سياسي ميکند                   
طبقه کارگر با پرچم سوسياليستي هم بمعني اعمال قدرت طبقه کارگر با تمام هيبتش است و هم با                       

اين اعمال قدرت بدون متشکل بودن کارگران       . شعار و خواست سوسياليستي يعني نفي قدرت سرمايه       
بلند کردن پرچم سوسياليستي هم باعتبار           . طبقه کارگر غير متشکل قدرت ندارد          . ممکن نيست  

براي همين بند سوم قطعنامه به اتکاي رهبران عملي         . وجود حزب کمونيست کارگري امکانپذير است     
هر دو جنبه اي که بعنوان شرط پيروزي اشاره ميشوند . کارگري به حزب و سياستهاي آن تاکيد ميکند

کارگر متشکل بدون کوبيده شدن پرچم سوسياليستي بر مبارزه اش نميتواند از                             . ضروري است  
 اشاره کردم که      ٥٧باالتر به حضور قدرتمند کارگر در انقالب             . چهارچوب سرمايه داري خارج شود       

بدليل عدم وجود يک حزب کمونيستي کارگري و در نتيجه نمايندگي نشدن کمونيسم در جامعه                              
امروز در  . نمونه ديگر کشورهاي غربي است     . انقالب شکست خورد و کارگر دوباره اسير سرمايه شد          

کشورهاي غربي ميبينيم که عليرغم متشکل بودن کارگران در اتحاديه هاي قدرتمند و سراسري،                        
چون افق سنديکاليستي بر جنبش کارگري حاکم است، نه تنها مبارزه کارگر از چهارچوب مناسبات                   
سرمايه داري فراتر نميرود بلکه حتي بدليل ناتواني سنديکاها و اتحاديه هاي کارگري امکان                                
دستيابي به مطالبات اقتصادي کارگران به حداقل رسيده است و اين تشکلهاي کارگري نميتوانند از                   

از اينروست که نکته مهم ديگر قطعنامه تاکيد به اتکاي رهبران عملي                  . حقوق کارگران دفاع کنند    
رهبران عملي کساني هستند که نبض مبارزه توده کارگر در             . کارگري به حزب و سياستهاي آن است        

سياستها و اهداف حزب     . ايران را در دست دارند و آنان را به تحرک و اعتصاب و مبارزه ميکشانند                   
الزم است در ابعاد وسيع به درون طبقه کارگر منتقل شود و اين نقش کارگران کمونيست و رهبران                           

 .عملي طبقه کارگر را برجسته ميکند
 

بند چهارم قطعنامه به امکان حضور مستقل طبقه کارگر با پرچم سوسياليستي در يک               : شهال دانشفر 
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 انقالب همگاني اشاره دارد، شما چه توضيحي براي آن داريد و کال رابطه حزب و طبقه را چه ميبينيد؟
 

باالتر اشاره کردم که دليل امکان حضور مستقل طبقه کارگر با پرچم سوسياليستي                         : فاتح بهرامي  
حزب کمونيست کارگري در واقع محصول عروج کارگر در            . نتيجه وجود حزب کمونيست کارگري است      

 و يک جنبش حزبي متکي به ايده هاي مارکس و لنين و منصور حکمت است، متکي به يک                   ٥٧انقالب  
 سال تالش براي سازماندهي يک پرايتک       ٢٥نگرش راديکال و دخالتگر در صحنه سياسي ايران است که           

از اينرو وجود حزب کمونيست کارگري يک           . کمونيستي در متن يک جدال اجتماعي پشتوانه آن است             
.  از آن بي بهره بود      ٥٧نقطه قدرتي که قبال و در انقالب         . نقطه قدرت مهم براي طبقه کارگر ايران است        

امروز طبقه کارگر حزبش را دارد و همين امکان حضور مستقلش را در برابر گرايشات و احزاب                                  
 .بورژوائي در صحنه سياسي تامين ميکند و آنرا در مقابل آنها مصون ميکند

درباره رابطه حزب و طبقه ابتدا اين را اشاره کنم که جامعه از طبقات اجتماعي اي تشکيل شده که                    
. دائما در جدال و کشمکش هستند، مبارزه طبقاتي مبارزه و جدالي دائمي بين خود اين طبقات است                     

انسانها در مکانهاي توليدي مختلفي مقابل هم قرار ميگيرند که منافع متضادي دارند و همين دليل                  
اين . در متن همين مبارزه طبقاتي است که احزاب سياسي بوجود ميايند          . اين کشمکشها و جدالهاست   

احزاب ظرفي ميشوند براي دخالت انسانهاي يک طبقه در جهت تعيين تکليف روندهاي تاريخي و                            
تالش ميکنند تا نيروي طبقه اي را که به آن متعلق است گردآوري و بسيج کنند و سپس به ظرف عمل                        

در جامعه سرمايه داري يک طرف کشمکش طبقه کارگر و طرف                  . سياسي طبقه خود تبديل ميشوند      
اما در ميان احزاب هر طبقه و قبل از وجود احزاب سنت ها و گرايشات                  . ديگر طبقه سرمايه دار است    

سياسي اي وجود دارد که مقدم بر وجود احزاب است و هر کدام از اين احزاب به يکي از اين سنتها و                              
در طبقه کارگر هم يک گرايش و سنت اعتراضي وجود دارد که حامل کل آرمان و                 . گرايشات وصل است  

کمونيسم کارگري آن بخش از جنبش طبقه کارگر است که منافع             . افق کارگري براي تغيير جامعه است      
بنابراين رابطه حزب و طبقه بمعني        . و آرمان کل طبقه را در مبارزه عليه بورژوازي نمايندگي ميکند              

باين معني که حزب کمونيست کارگري        . رابطه گرايش کمونيستي درون طبقه کارگر با کل طبقه است            
حزب گرايش کمونيستي درون طبقه کارگر است که نقدي بنيادي به نظام سرمايه داري دارد و براي                             

 .متحد کردن و هدايت کردن کل طبقه کارگر در جهت برچيدن نظام سرمايه داري تالش ميکند
 

واقعيت اينست که تشکليابي کارگران امروز يک حلقه کليدي در پيشروي جنبش                              : شهال دانشفر  
اعتراضي کارگران است و در اين قطعنامه بدرست تاکيدات مکرري بر روي آن ميشود، اما سوال                              

 اينست که تشکلهاي توده اي چه جايگاهي در جدال طبقه کارگر براي کسب قدرت سياسي دارد؟
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حتي در شرايطي که مساله کسب قدرت سياسي نباشد متشکل بودن کارگران اهميت                 : فاتح بهرامي 
جدي دارد براي اينکه کارگر بتواند از حقوقش دفاع کند و تعرض سرمايه و حکومت آنرا به خود و                           

کارگر منفرد و بدون تشکل مانند سرمايه دار نيست که هر کاري                     . معيشتش مهار و کنترل کند       
. تنها دارائي کارگر نيروي کارش است که اگر نتواند آنرا بفروشد از گرسنگي ميميرد                 . خواست بکند 

اما در مقابل تشکل به کارگر يک قدرت جمعي ميدهد که ميتواند سرمايه و حکومت آنرا به زانو                           
موقعيت کارگر در عرصه توليد طوري است که اگر کارگر متحد و متشکل باشد ميتواند از                   . درآورد

طريق خواباندن توليد شاهرگ حيات سرمايه را قطع کند و اين يک تفاوت اساسي قدرت کارگر در                           
جامعه سرمايه داري با اقشار اجتماعي ديگر است که از چنين امکاني برخوردار نيستند، در نتيجه                    

همين توان نقش برجسته کارگر را در          . نقش کارگر متشکلي که به حرکت در بياد زيرو کننده است                
کسب قدرت  . زماني که تعيين تکليف قدرت سياسي به مساله جامعه تبديل ميشود را نشان ميدهد              

سياسي در درجه اول يعني سرنگوني يک حکومت و سپس گرفتن قدرت سياسي بدست خود و واضح                      
است که کارگر فقط وقتي متشکل باشد ميتواند قدرتش را در جريان کسب قدرت سياسي اعمال                           

اما ممکن هنوز سوال اين باشد که حزب ما با اتکا به نيروي خود ميتواند قدرت سياسي را                           . کند
. تصرف کند و در اينصورت نقش کارگر متشکل چيست؟ در اينصورت دو نکته را بايد تاکيد کرد                        

اما اگر حتي شرايطي را فرض کنيم که بدون دخالت                . اوال طبقه کارگر خود جزو نيروي حزب است            
کارگر متشکل بشود رژيم را سرنگون کرد و حزب قدرت سياسي را تصرف کند آنوقت ديگر بدون                            

هدف ما  . حضور قدرتمند کارگر نميشود از پيروزي کمونيسم حرف زد و سوسياليسم را برقرار کرد                    
کسب قدرت سياسي و پيروز شدن کمونيسم کارگري هر دو است و بنابراين نقش حضور طبقه کارگر و                    

 .متشکل بودن او در حزب و در تشکلهاي توده ايش حياتي و ضروري است
 

 به رانده شدن طبقه کارگر به موقعيتي تدافعي اشاره شده است، با توجه به اين                ٧در بند   : شهال دانشفر 
 نکته، مبارزات امروز کارگران چه جايگاهي در روند اوضاع سياسي ايران دارد؟

 
نه در چند سال اخير       . موقعيت تدافعي کارگران به عدم مبارزات کارگري اشاره ندارد            : فاتح بهرامي 

بلکه از ابتداي سر کار آمدن حکومت اسالمي طبقه کارگر مشغول مبارزه است و در چند سال اخير                        
موقعيت تدافعي طبقه کارگر در واقع به اين اشاره دارد که             . هم دامنه آن بسيار گسترده تر شده است         

بخش مهمي از مبارزات کارگري در چند سال اخير در چهارچوب مبارزه براي گرفتن دستمزدهاي                         
هر دوي اينها تهاجمي به حقوق و معيشت کارگران               . معوقه و اعتراض به بيکارسازيها بوده است           

نپرداختن دستمزد که ديگر جزو موارد نادري است که در يک کشور سرمايه داري اتفاق ميافتد،       .  است
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کارگر قرار است کار کند و دولت و کارفرما از پرداخت دستمزد ناچيزي که خودشان تعيين کرده اند به                    
رژيم اسالمي عالوه بر بيست و پنج سال سرکوب وحشيانه بار                . بهانه هاي مختلف امتناع ميکنند      

بحران اقتصادي اش را بدوش کارگران مياندازد و کارگر را به اعتراضي واداشته است که در حالت                         
اما جايگاه مبارزات جاري کارگران در اوضاع       . نرمال کارگر نبايد مشغول آن باشد و برايش جان بکند  

اوال اين فضاي اعتراضي در جامعه را         . سياسي ايران واضح است که از اهميت جدي برخوردار است             
 که مردم در سطح وسيعي پا به عرصه           ٧٦ميتوان گفت که حتي قبل از دوره خرداد           . حفظ کرده است  

. مبارزه عليه رژيم بگذارند مبارزات کارگري روي فضاي اعتراضي جامعه تاثير خيلي مهم داشت                     
ثانيا بايد تاکيد کرد که همين مبارزات جاري کارگري دارد اشکال وسيعتر و تعرضي تر بخود                                 

مبارزات کارگران بهشهر،    . ميگيرد و نشانه هائي از تحرک هاي جدي تر کارگري را نويد ميدهد                       
پتروشيمي، اعتراضات ديگر بخش هاي کارگري از کارگران خاتون آباد و گسترده تر شدن برگزاري                        
مجامع عمومي، هماهنگي اعتراضات مشترک در پتروشيمي و برخي نساجيها و امثال اينها از اين                  

فتواي خامنه اي خود نشانه اي بارز از وحشت رژيم از گسترش اعتصابات و                                     . جمله هستند  
هر مبارزه کارگري بايد با حمايت بخش هاي ديگر کارگران و حمايت وسيع              . اعتراضات کارگري است  

دانشجويان و مردم آزاديخواه جامعه قرار بگيرد که به امر قدرتمند تر شدن مبارزات کارگري بتواند                     
 .ياري برساند

 
قطعنامه همچنين بر روي تشکليابي کارگران و سازمانيابي حزبي، بعنوان راه برون                     : شهال دانشفر 

رفت از موقعيت تدافعي کنوني طبقه کارگر تاکيد ويژه اي دارد، توضيح شما در اين مورد چيست و                      
 کال جنبش اعتراضي طبقه کارگري در چه صورتي شکلي تعرضي بخود ميگيرد؟

 
براي عبور از اين موقعيت تدافعي قطعنامه در درجه اول به متشکل بودن کارگران                       : فاتح بهرامي 

تاکيد ميکند و نکات مهم ديگري را هم پشت سر گذاشتن وضعيت فعلي اشاره ميکند که عبارتند                      
از گسترش دامنه عمل و نفوذ شبکه کارگران کمونيست و رهبران کمونيست کارگران، ظاهر شدن اين                  
رهبران بعنوان رهبران علني و با هويت اجتماعي، سياسي و طبقاتي کارگران، ايجاد و گسترش                            

مساله . سازمان حزب در محيط کار و زيست طبقه کارگر و دامن زدن به جنبش مجمع عمومي                            
اينست که امروز از وجود مبارزات کارگري کم نداريم، هر روز در چهار گوشه ايران کارگران مشغول                      

اما اگر از يک طرف جنبش مجمع عمومي در سطح وسيع و گسترده راه بيفتد امکان                  . مبارزه هستند 
بهم بافته شدن اين مبارزات بيشتر فراهم ميشود و اين موجب قوي شدن موقعيت کارگران ميشود و                    
شرايط اعتصابات گسترده و همبسته و تعرضي کارگري را براي وادار کردن رژيم به عقب نشيني                            
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از طرف ديگر ايجاد حوزه ها و سازمانهاي حزبي در محيط هاي زيست و کار کارگران                 . ممکن ميسازد 
شرايط را براي فعاليت کارگران کمونيست و رهبران عملي براي اتخاذ سياستهاي درست و اتکا به حزب                

بهر . بوجود مياورد و همچنين امکان گسترده تر شدن نفوذ حزب در ميان کارگران را باعث ميشود                        
درجه اي که اين امر پيش برود و نفوذ حزب در ميان توده کارگران گسترده شود، جنبش اعتراضي طبقه                   
کارگر نه تنها در شرايط فعلي گامهاي جدي برخواهد داشت و به متحقق شدن مطالبات جاري کارگران                   
کمک ميکند، بلکه طبقه کارگر را براي ورود به شرايطي که نقش اساسي و تاريخسازش را ايفا کند                            

و باالخره در اين متن به مساله جدي ابراز وجود علني رهبران عملي با هويت                              . نزديک تر ميکند    
هر چه تعداد بيشتري از رهبران کارگري در سطح جامعه بطور             . اجتماعي و طبقاتي کارگران اشاره کرد      

علني ابراز وجود کنند، به گسترش همبستگي کارگري و به حمايت ديگر اقشار جامعه از کارگران، به                     
سريعتر متشکل شدن کارگران و به سراسري شدن مبارزات کارگري ياري ميرساند و بيرون آمدن از                           

 .وضعيت تدافعي فعلي را تسريع ميکند
 

در اين قطعنامه سه مولفه حزب کمونيست کارگري، طبقه کارگر و کسب قدرت سياسي                 : شهال دانشفر 
 در ارتباط با هم بيان شده است، اين رابطه را شما چگونه توضيح ميدهيد؟

 
حزب، طبقه کارگر و قدرت سياسي سه محور اساسي در انقالبي است که نتيجه آن بايد                    : فاتح بهرامي 

براي حزب ما که ميخواهد انقالبي را رهبري کند که رژيم                  . به پيروزي کمونيسم کارگري منجر شود        
جمهوري اسالمي را سرنگون کند و جمهوري سوسياليستي را برقرار کند هر سه جنبه حياتي است و                         

براي يک جريان بورژوائي مانند سلطنت طلبان             . هيچکدام يا هيچ دو تائي بتنهائي جواب نميدهد              
راه بقدرت رسيدن آنها انقالب نيست بلکه کودتا، بند و بست از باال و اتکا به                    . موضوع اينطور نيست  

بنابراين براي آنها طبقه کارگر بجاي خود که حتي به اسمش هم حساسيت دارند و خطر                          . آمريکاست
قرار نيست کسي را در جامعه بسيج کنند و از          . جدي در مقابلشان است، بلکه به حزب هم نيازي ندارند         

براي ما قضيه برعکس است و باالتر به اهميت حزب و طبقه کارگر اشاره                . پائين چيزي را تغيير بدهند    
ما راهي بجز انقالب براي سرنگوني رژيم و کسب قدرت سياسي بقدرت خود و طبقه کارگر و                           . کردم

به هر سه فاکتور نيازمند       " آزادي، برابري، حکومت کارگري    "تحقق شعار    . توده مردم آزاديخواه نداريم    
 .انقالب در راه است، حزب موجود است، کارگران بايد متشکل شوند. است

 
*** 



156 

 اتحاد کارگرى عليه بيکارى يک ضرورت فورى 
 شهال دانشفر 

 
حتي بر مبناي آمارهاي دولتي       . مساله بيکاري در ايران امروز به يک معضل عظيم اجتماعي تبديل شده است                    

هرساله نزديک به يک ميليون جوان وارد بازار کار ميشوند و با                    .  ميليون کارگر بيکار است       ٦صحبت از حدود      
بيکارسازيها و اخراج   . تعطيل شدن کارخانجات و مجتمع هاي توليدي هزاران نفر به صف بيکاران رانده ميشوند                  

اين وضعيت بر ناامني شغلي در      . گروه گروه کارگران از کارخانجات به ابعاد اين بيکاري وسعت بيشتري داده است              
در تقابل با اين معضل اجتماعي        . ميان کارگران شاغل و فشار کار طاقت فرسا بر گرده آنان شدت بخشيده است                  

 .اتحاد کارگري عليه بيکاري يک ضرورت فوري و حياتي امروز کارگران است
 

 بيکارسازيهاي اخير و ابعاد آن
 

با تصويب طرح بازسازي و اصالح ساختار صنايع و در راس آن صنايع نساجي بخش عمده اي از                                  
کارخانجات به حالت تعطيل درآمده و هزاران کارگر از کار بيکار و يا در معرض بيکاري قرار گرفته                          

بازخريد اجباري کارگران به قانون رسمي دولت تبديل شده و از کارفرمايان خواسته شده است که                       . اند
ليست کارگران مازاد خود را به دولت بدهند تا در کميته اي با نظارت وزارت کار و وزارت صنايع                               

قرار است با اصالح قانون کار، اخراج کارگران تحت               . پروسه بازخريد شدن آنها به اجرا گذاشته شود            
 کارگر در   ٣٠٠٠٠طبق گزارشات در همين چند ماهه اخير          . عنوان بازخريد به بندي از آن تبديل شود         

در منطقه  .  کارگر در شهر قزوين بازخريد اجباري شده اند          ٣٠٠٠ کارگر در اصفهان و       ١٥٠٠٠تهران،  
در کنار  .  کارگر با مساله بيکاري روبرو شده اند         ٥٠٠٠گيالن با تعطيل شدن دهها کارخانه نزديک به            

طرح بازسازي صنايع واگذاري بخش بزرگي از صنايع به بخش هاي خصوصي ابعاد بيکارسازي ها را                      
 شهريور ماه   ٢٢بنا به گزارشهاي منتشر شده در روزنامه هاي دولتي ايران در               . چندين برابر کرده است   

مدير عامل بانک صنعت و معدن رسما دستور اخراج کارگران شرکت هاي تحت پوشش خود را صادر                       
در صنعت نفت نيز در ادامه اجراي طرح ساختار صنعت نفت و تکه تکه کردن هر بخش آن و                   . کرده است 

اين وضعيت و     . سپردن آنها به بخش خصوصي کارگران بسياري در معرض بيکاري قرار گرفته اند                        
گسترش فضاي اعتراض در ميان کارگران، نگراني رژيم از خيزشي وسيع در ميان کارگران را شدت داده                
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خانه کارگر، مجلس شوراي اسالمي و مقامات مختلف دولتي همگي نسبت به عواقب اين                       . است
 .بيکارسازيها به يکديگر هشدار ميدهند و بحث از بحراني بودن محيط هاي کارگري است

اصالح ساختار توليد، تعديل نيروي انساني و در کنار آن خصوصي سازي ها، قرار است به                               
بحث بر سر سودآور کردن توليد به قيمت مستمند کردن و             . اقتصاد به بن بست رسيده رژيم کمک کند        

در شرايطي که کارگر از هيچگونه تامين اجتماعي برخوردار نيست و از            . بي خانمان کردن کارگر است   
حق بيمه بيکاري واقعي و از حداقل استاندارهاي اجتماعي محروم است، تحت عنوان اصالح ساختار                 
صنايع، کارگر از کار بيکار ميشود و در ازاي پرداخت مبلغ ناچيزي که حتي کفاف چند ماه او را نيز                      

در برابر اين تهاجمات و در        . نميکند براي هميشه بي تامين و بي معاش به حال خود رها ميگردد                  
 .برابر اين بيکارسازيها بايد ايستاد

 
 بيکارسازيها در صنعت نفت

 
 و با تاييد طرح اصالح ساختار صنعت نفت          ٧٧طرح بيکارسازي در ميان کارگران نفت ابتدا در سال            

افزايش کارآيي، سرعت    "طبق اظهارات مقامات مسئول هدف اين طرح            . از سوي خاتمي شروع شد      
 ٧٨با به اجرا گذاشته شدن اين طرح از آغاز سال           . اعالم شد " عمل، ابتکار و بهره وري در صنعت نفت       

در همان موقع اعالم شد که مطابق آيين نامه اجرايي          . کارگران بسياري در معرض اخراج قرار گرفتند      
 کارگر يعني جمعيتي حدود يکسوم کارکنان اين صنعت در          ٤٠٠٠٠طرح اصالح ساختار صنعت نفت      

در آنموقع با اعتراض و مقاومت کارگران در مقابل اين          . خطر اخراج و بيکارسازي قرار خواهند گرفت      
اما پس از آن به مرور و با نقشه اي حساب            . سياست، اجراي آن عمال براي مدت يکسال متوقف ماند         

بطوريکه در حال حاضر بخش هاي مختلف صنعت نفت در                 . شده اين سياست به اجرا گذاشته شد           
جنوب به شرکتهاي خصوصي واگذار شده و طي اين مدت کارگران بسياري در معرض اخراج قرار                          

پيشبرد اين سياست دامنگير صنايع و بخش هاي وابسته به صنعت نفت از جمله شرکت                    . گرفته اند 
گاز ملي، شرکت گاز آغاجاري نيز شده است و ما در همين دو ماهه اخير شاهد چندين حرکت                                   

آخرين خبر از پيشبرد اين سياست مربوط به               . اعتراضي از سوي کارکنان اين بخش ها بوده ايم                
. واگذاري بخش هايي از پااليشگاه آبادان به بخش خصوصي و بازخريد بخشي از کارگران در آنجا بود                 

با بلند شدن سرو صداي اين خبر و زمزمه هاي اعتراض در ميان کارگران فورا مقامات مسئول با                           
وانمود کردن اينکه اتفاقي نيفتاده است، در ابتدا اعالم کردند که شرکتهاي خصوصي حق اخراج                            

سپس گفتند تنها تعدادي از کارگران با رضايت خود بازخريد شده و در مقابل                        . کارگران را ندارند   
پرداخت مبلغي بابت سنوات خدمت و ايجاد تسهيالتي براي گرفتن وام و تامين مسکن بازخريد                          
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مقامات دولتي با گفتن اين خزعبالت تالش ميکنند تا محيط و فضاي بحراني در                        . خواهند شد 
 .ميان کارگران نفت را آرام سازند

 
 بازخريد و تباهي زندگي کارگران

 
رژيم با متوسل شدن به سالح تفرقه ميکوشد کارگران را در مقابل انتخابي اجباري قرار دهد و                                 

در بسياري جاها شاهد بوده ايم که دولت و کارفرمايان پس از               . سياست بيکارسازيش را به پيش برد      
ماهها نپرداختن دستمزد به کارگران و سردواندن آنها، کارگران را بازخريد اجباري کرده و با پرداخت                    

روشن است که هيچ کارگري به رضاي خود           . از کار بيکار کرده اند     " با رضايت "مبلغ ناچيزي آنها را      
آنهم در شرايطي که هيچ چشم اندازي از تامين زندگي در مقابل او             . نميخواهد کارش را از دست بدهد     

 .بايد پوچي اين ادعا ها را بر مال کرد. وجود ندارد
تجريه کارگراني که در همين سالها به بازخريد اجباري تن داده و از کار بيکار شده اند و تا به                              
امروز حتي هنوز پول بازخريد خود را دريافت نکرده اند، تجربه گويايي است که با درس گيري از آن                         

کارگران بسياري هستند که تجربه کرده اند       . کارگران امروز ديگر بسادگي زير بار اين فشارها نميروند        
که با چندرغاز پول بازخريد تنها چند ماهي را ميتوان گذراند و پس از آن در نبود يک بيمه بيکاري                          

اين تجربيات باعث شده که امروز            . واقعي و در نبود کوچکترين تاميني زندگي آنان تباه است                     
 .اعتراض عليه بيکارسازيها به امري هر روزه تبديل شود

در برخورد به کارگران نفت رژيم ميکوشد ضمن رعايت احتياط، با ايجاد تفرقه در ميان آنان و                       
رژيم . راضي کردن بخشي از کارگران از شکل گيري مبارزه اي متحد در ميان آنان جلوگيري کند                           

همچنين ميکوشد با واگذار شدن بخش هايي از صنعت نفت به پيمانکاران و به بخش خصوصي،                           
از اين طريق کارگران بين مقامات صنعت نفت و                      . کارگران را در وضعيتي ناروشن نگه دارد               

پيمانکاران پاسکاري ميشوند و تحت بهانه هاي مختلف پاسخگويي به خواست آنان مرتبا به بعد                       
وجود پيمانکاران متفاوت وسيله ايست که کارگران در بسياري از مواقع خود را نه                    . موکول ميشود 

در مقابل يک مرکز واحد بلکه با پيمانکاران متفاوت روبرو ديده و اين موضوع بر هماهنگ شدن و                        
اما واقعيت اينست که همه اين بخش ها اجزايي از                . سراسري شدن مبارزه آنها تاثير گذاشته است          

صنعتي که نقش کليدي در اقتصاد کل جامعه دارد و حرکت و                      . واحد بزرگ صنعت نفت هستند       
اعتراض همزمان و سراسري تمامي اين بخش ها نقش تعيين کننده اي در اوضاع سياسي ايران و                            

 .سرنوشت اين رژيم دارد
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 اتحاد کارگري عليه بيکاري يک ضرورت فوري
 

بيکارسازيهاي وسيع و سردواندن و عدم پرداخت دستمزد به کارگران همراه با وجود ميليونها کارگر                     
بيکار و ورود ميليوني نيروي جوان به بازار کار هم اکنون فضايي انفجاري در ميان کارگران و در                             
سطح جامعه بوجود آورده است و اعتراض عليه بيکارسازيها به موضوع هر روزه اعتراض کارگران                       

واقعيت اينست که بيکاري و مساله بيکار سازيها تنها امر کارگراني نيست که با                  . تبديل شده است  
اين چماقي است که با آن کل طبقه کارگر را به عقب رانده                  . آن درگيرند بلکه امر همه کارگران است        

اند، و در کارخانجات بزرگ و کليدي و در مراکزي که کارگران وضعيت شغلي با ثبات تري دارند،                           
مرگ تاسف آور پيمان خسروزاده کارگر ايران       . کارگران در شديدترين شرايط کاري به کار اشتغال دارند        

 شهريور ماه گواه آشکاري است بر اين        ٢٢خودرو به خاطر فشار و ساعات کار طوالني در کارخانه در             
. حقيقت که امروز محيط هاي کار به اردوگاههاي اجباري کار و به قتلگاه کارگران تبديل شده است                     

ادامه اين وضعيت ديگر براي کارگران ممکن نيست و سازمان دادن مبارزه اي متحد عليه                                       
 .بيکارسازيها يک ضرورت فوري براي کارگران است

واقعيت اينست که تهاجمات رژيم امروز به کارگران و به کل جامعه از سر قدرت و توانايي او                            
اينها تالشهاي بي ثمر و مذبوحانه        . بحران اقتصادي تار و پود اين رژيم را در هم تنيده است               . نيست

تالشهايي که بيش از پيش به موج نارضايتي و اعتراض درجامعه            . اي براي رهايي از اين بحران است      
تنها راه براي خنثي کردن اين تهاجم رژيم اتحاد           . دامن ميزند و بر ابعاد اين بحران شدت مي بخشد            

تنها سالح کارگران متشکل بودن و متحد بودن است و بهترين                . کارگران و مبارزه سراسري آنهاست     
راه آن دامن زدن به جنبش سراسري مجامع عمومي کارگري و تثبيت آنها بعنوان محلي براي تصميم                   

مجامع عمومي منظم کارگري محلي براي تجمع کارگران،                . گيري و پيشبرد اين مبارزات است           
. محلي براي اتحاد کارگران و محلي براي ارتباط وسيع آنان با يکديگر و با کارخانجات ديگر است                      

اين وظيفه فوري فعالين و رهبران      . محلي است که در آن کارگر ميتواند خود را قوي و نيرومند ببيند             
کمونيست کارگري است که در راس اين حرکت قرار گيرند و به جنبش وسيع مجامع عمومي کارگري                   

وظيفه آنان است که به تدارک سازماندهي مبارزه اي قدرتمند و سراسري عليه بيکاري و                   . دامن زنند 
 .عليه بيکارسازي ها بروند

. در مبارزه عليه بيکارسازيها و در مبارزه عليه اين تهاجمات، کارگران نفت مکاني کليدي دارند        
به . امروز شرايط سياسي جامعه و توازن قواي موجود بيش از هر وقت به نفع مبارزات کارگران است                  

گفته خود دولت امروز محيط هاي کارگري و بويژه در ميان کارگران نفت فضاي اعتراض باال و                               
موج نارضايتي و اعتراض موجود در ميان کارگران آنهم در متن اوضاع سياسي              . حالتي بحراني دارد  
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امروز بهترين فرصت براي سازماندهي مبارزه اي متحد و سراسري در برابر اين تهاجمات و عقب راندن                  
بعد از مبارزات وسيع مردم     . امروز همه توجه ها به طرف کارگران و بويژه کارگران نفت است   . رژيم است 

 تير اوضاع سياسي جامعه تغيير کرده است و هر حرکت و اعتراضي بدون شک با                    ١٨ خرداد تا    ٢٠در  
امروز بهترين فرصت    . بايد اين فرصت را دريافت       . حمايت و پشتيباني وسيع مردم روبرو خواهد شد            

براي برپايي مجامع عمومي کارگري، دامن زدن به اين بحث ها در ميان کارگران و تصميم متحد بر                         
واقعيت اينست که يکروز اعتصاب کارگران نفت در          . سر مبارزه اي وسيع در برابر اين تهاجمات است           

شرايط امروز فشاري جدي بر گرده اين رژيم خواهد بود، بايد به تدارک سازماندهي مبارزه اي متحد و                      
مبارزه متحد عليه بيکارسازيها نه     . سراسري در ميان کارگران و در راس آن در ميان کارگران نفت رفت             

فقط يک ضرورت فوري براي بهبود اوضاع معيشتي همين امروز کارگران است بلکه يکي از عرصه                          
 .هاي مهم مبارزه براي تغييرات اساسي در جامعه و رها شدن از شر رژيم جمهوري اسالمي نيز هست

 
 ٢٠٠٣ سپتامبر ٣٠
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 قرارداد بردگى 

 
  ٢٠٠٤سپتامبر  -) کانال جديد" (کارگران و يک دنياي بهتر"از برنامه تلويزيوني 

 
 همانطور که توضيح دادم در اين برنامه بحثي که با شما داريم در مورد مساله کارگران                      :شهال دانشفر 

دليل طرح اين بحث و اينکه ما اين برنامه را اختصاص داديم            . قراردادي و استخدامهاي قراردادي است    
ميدانيد که اين مساله االن دامنه اش به           . به اين بحث بخاطر ابعاد وسيع و گسترده اين مساله است               

بخش مراکز متمرکز کارگري کشيده شده، به کارگران نفت، پتروشيمي، ماشين سازيها و يک پديده                           
خواستم در رابطه با اين مساله نظر شما را بخواهم، کال اين مساله را چطور                         . وسيع و عمومي شده     

 ميبيني و توضيح شما براي يک چنين مساله اي با اين ابعاد چيست؟
 

 بنظر من استخدام قراردادي يکي از ارتجاعي ترين و ضد انساني ترين شکل استخدام در                :فاتح بهرامي 
بخاطر اينکه در استخدام قراردادي اوال هر نوع حق و           . جوامع سرمايه داري و بخصوص توي ايران است       

حقوق ميرود کنار، و ثانيا فاکتور مهم ديگر بي تاميني شغلي است که هر وقت خواستند به کارگر                            
ميگويند خوش آمدي و کاري باهات نداريم، و در واقع اشکال مختلف بيحقوقي، تبعيض و حتي                              
محافظه کاري را به کارگر تحميل ميکند و از اين نظر يک پديده خيلي خطرناکي براي طبقه کارگر است           

 .که بايد باهاش مبارزه بکنيم
بنظر من دليل اينکه جمهوري اسالمي اين کار را ميکند در دو عرصه قابل توضيح است، هم در                       

وضعيت اقتصادي رژيم درب و داغان است و اقتصاد                   . عرصه اقتصادي و هم در عرصه سياست              
جمهوري اسالمي توان گرداندن چرخ اقتصاد جامعه را ندارد و تالش دارد بار                        . ورشکسته اي دارند   

اينها با استخدام قراردادي در واقع کارگر           . بحران اقتصادي اش را روي دوش کارگر و مردم بيندازد               
قراردادي را از حق و حقوق خيلي ناچيزي هم که کارگران استخدام رسمي از آن برخوردار هستند محروم                    
ميکنند، دستمزد پائين تري به کارگر ميدهند، و چک سفيد مانندي از کارگر ميگيرند که هر وقت                           

اين کارگر قراردادي شامل تامين اجتماعي نميشود، شامل          . کارفرما خواست کارگر را بيرون بيندازد       
بيمه نميشود، دستمزدش پائين تر و بيحقوقتر است و باين ترتيب رژيم بخشي از بار بحران اقتصادي                        

يک بخش ديگر دليل اين قضيه که شايد بنظر من             . اش را با اين کار ميخواهد گردن کارگران بيندازد           
جمهوري اسالمي خوب ميداند که مردم آمده اند به ميدان و                          . مهمتر است داليل سياسي است          

نميخواهندش، مردم دارند عليهش انقالب ميکنند، يک جنبش سرنگوني وسيع وسط جامعه عروج                      



162 

. کرده و در مورد خطر طبقه کارگر و اينکه صداي پاش دارد مياد بارها و بارها خودشان حرف زده اند                   
تمام . اينرا هم ميدانند که قبل از سر کار آمدن جمهوري اسالمي، کارگران با رژيم قبلي چکار کردند                   

تالش رژيم اينست که کارگران را متفرق کند و قدرتش را بشکند و استخدام قراردادي هم يکي از                            
استخدام قراردادي همانطور که شما هم اشاره کردي اکنون به مراکز کليدي             . اشکال اين کار رژيم است    

و بزرگتر کارگري توي جامعه کشيده شده و اين اگر همينطور بماند و باهاش مبارزه قاطعي صورت                       
نگيرد، کارفرما ها ميتوانند کارگران را اخراج کنند و بعد کارگر را بشکل قراردادي براي دوره                               

و اين  . موقتي استخدام کنند و هر وقت بخواهند دو مرتبه اخراجش کند و بدون هيچ حق و حقوقي                       
يک فشار مضاعفي روي کارگر ميگذارد و ممکن است بتواند محافظه کاري را به کارگر تحميل کند،        

 روز اخراجش نکنند و ٨٩چون کارگر به تامين معيشتش فکر ميکند و براي اينکه توي کارش بعد از  
بتواند بماند ممکن است بهر حال به خواست کارفرما و دولت تن بدهد، اين هدف رژيم و                                               

بنظر من رژيم و کارفرما يک بخش عمده هدف سياسي شان از اين قضيه شکستن                        . کارفرماهاست
 .قدرت متحد کارگران است

 
 بله اين يک استدالل است اما آيا اين بازي کردن با آتش نيست، آنهم توي اوضاع                                 :شهال دانشفر  

سياسي االن که اينقدر متحول است بويژه رفتن سراغ کارگر نفت و رفتن سراغ کارگر مراکز متمرکز                       
کارگري مثل ماشين سازيها؟ شما حساب کن مثال يک چنين پديده اي در کارخانه ايران خودرو که                         
اگر بيست هزار کارگر آن دست به اعتصاب بزنند کمر دولت ميشکند و تاثيري که در توازن قواي                             
سياسي جامعه ميتواند داشته باشد، يا مثال در نفت اگر اين تبديل به يک حرکت وسيعي تبديل                              

فکر نميکنيد همانطور که گفتم اين بازي کردن با آتش است و بيشتر يک جرقه اي ميشود که                       . بشود
 ميتواند اين اعتراضات را شعله ور کند، براي اين چه پاسخي داريد؟

 
 همينطور است يعني بازي کردن با آتش، منتها اين تناقض جمهوري اسالمي است که                  :فاتح بهرامي 

جمهوري اسالمي نميتواند هم با آتش بازي نکند و هم اينکه وضعيت خودش              . توي اين مسير ميافتد   
وضعيت جمهوري اسالمي طوري است که هر آن ممکن است مردم بريزند و هر آن ممکن                  . را نگهدارد 

باين . است يک اعتصاب گنده اي تو آن جامعه ريشه هاي اين رژيم را متزلزل کند و بکشندش پائين                      
 بود اگر اشتباه نکنم، که            ٧٨اعتبار حتي در برخورد به بيکارسازيها در دوره گذشته، در سال                         

ميخواستند تحت عنوان تعديل نيروي انساني تعداد صد هزار کارگر را اخراج بکنند، اين طرح عقب                  
افتاد، کمش کردند و بخشهائي را بشکل خزنده انجام دادند ولي باز دو مرتبه نتوانستند چون ترس                        

االن هم سر اين قضيه       . داشتند که يکمرتبه انفجاري توي نفت بوجود بياد يا در کارخانه هاي ديگر                  
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بهرحال همينطور است، چون از يک طرف فکر ميکنند که اگر اين کار را نکنند يکي مشکل                                     
 اقتصادي دارند و با کارفرماي ورشکسته، و يکي، 

 
 شما فکر ميکنيد مشکل اقتصادي جمهوري اسالمي را حل ميکند و پاسخ به مشکل                :شهال دانشفر 

 اقتصادي است؟
 

 حتما حل نميکند و به لحاظ سياسي هم بقول شما بازي با آتش است اما چاره اي هم                         :فاتح بهرامي 
جامعه دارد بسمت تشکل ميرود، صدها و هزاران سازمانهاي                  . ندارند و اين همان تناقض است          

کارگر هم روشن است که عليرغم         . مختلف صف کشيده اند براي ثبت کردن انواع و اقسام تشکلها                
رشد حرکت کارگران در      . ممانعت رژيم از طرق مختلف در محل مبارزه اش را دارد پيش ميبرد                       

اوضاع و احوال فعلي و گسترش مبارزه کارگري توي اين شرايط سياسي متحول يک زنگ خطر جدي                     
اينست که از يک طرف بازي با آتش است که کارگر را قراردادي يا بيکار               . براي جمهوري اسالمي است   

ميکند چون ممکن است عکس العمل جدي کارگران را در پي داشته باشد و از طرف ديگر هم فکر                          
ميکند که اگر دست روي دست بزارد کارگران جلوتر ميايند و قدرتنمندتر ميشوند و خطرشان براي                       

از اينرو رژيم بطور تدريجي به اين حرکت دست زده است، اينطور نگاه ميکند                 . رژيم جدي تر ميشود   
که قدم بقدم، پله به پله و اين ستون تا آن ستون يک فرج است، فکر ميکند حاال اگر کارگر را به                                      
قراردادي بکشد ميتواند مبارزات کارگران را براي دوره اي کنترل کند و اينرا اگر تبديل به يک نرمي                     

منتها فکر ميکنم عليه اين وضع و ادامه          . در جامعه بکند آنموقع اين پل را پشت سر گذاشته است             
در برخورد اينها   . آن حتما يک مبارزه جدي در خواهد گرفت و کارگران حتما بايد رژيم را بعقب برانند                 

مثال خامنه  . به کارگران عالوه بر سرکوب و تحميل انواع بيحقوقي، رياکاري نيز اساس کارشان است               
اي و دوستانش در تبليغاتشان ميگويند وضع اقتصادي بد است و فساد توي جامعه است و بحث                           
سياست نکنيد و کار معيشت مردم را حل کنيد، اما هر وقت که اين حرفها زده شد و از جمله در اين                        
اواخر که مجلس هفتم شان هم آمد کارگر بي تامين تر شد، فساد در دستگاه اداري و رشوره خواري و                      

اين . دزدي و بچاپ بچاپ از جيب طبقه کارگر و مردم بيشتر شده و اعتراض کارگري هم بيشتر شده                      
تناقضات رژيمي است که کارگران نميخواهندش و مردم نميخواهندش و وبال گردن آن جامعه است و                   
در نتيجه براي دفاع از خودش انواع و اقسام تاکتيک ها را بکار ميبرد که البته با شکست مواجه                             
ميشود منتها زمان و دور و نزديکش بستگي به اين دارد که رهبران عملي کارگران و رهبران و                                 
فعالين جنبش هاي اجتماعي چقدر سريعتر بتوانند حرکت اعتراضي عليه جمهوري اسالمي را بجلو                  

 .بيندازند و مانع اينها بشوند
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 سوال من اينست که بنا به آمار دولتي خود دولت ميگويد شصت درصد کارگران                             :شهال دانشفر  
استخدام قراردادي شده اند و همانطور که گفتم اين دامنه اش به مراکز متمرکز کشيده شده و به نفت                       
کشيده شده و شروع اين قضيه با همان طرح اصالح ساختار صنايع و با تعديل نيروي انساني و با                              

اما در ادامه اين روند تبديل به اين شد که کارگران رسمي را بيکار کنند و بعد                          . بيکارسازيها بود 
حاال سوال من اينست اين تا چه حد توانسته                . همان کارگران را بصورت قراردادي استخدام کردند           

موثر واقع بشود و رژيم توانسته سياست خودش را پيش ببرد و تا چه حد توانسته در مبارزات                                   
 کارگري و توي شرايط زيست و زندگي کارگران تاثير بگذارد؟

 
اوال وقتي کارگري که مثال بيست سال در يک                  .  بنظر من تا حدي تاثير ميگذارد             :فاتح بهرامي  

کارخانه کار کرده و او را اخراج ميکنند و سپس بطور قراردادي مياورندش، بالفاصله دو اتفاق اينجا                   
اوال اين کارگر سطح معيشتش و وضعيت زندگيش از قبل خيلي بدتر ميشود، چون وقتي                       . ميافتد

قراردادي شد خيلي از چيزهائي که قبال داشت نميتواند استفاده کند و مثال از بيمه تامين اجتماعي                    
دوم، راستش اين قضيه قراردادي بخشا         . نميتواند استفاده کند و دستمزدش پائين تر است و غيره               

کارفرما . مثل خود بيکاري است، و خطري که روي سر کارگري ميگذارد که هنوز قراردادي نشده                        
 روز من    ٨٩ روز ميتوانيد اينجا بمانيد و بعد از               ٨٩کارگر قراردادي را وقتي آورد ميگويد شما             

 ٨٩قرارداد را تمديد ميکنم بشرط فالن و بهمان، اين شرط فالن و بهمان، براي اينکه دوباره بعد از                         
بطور . روز قرارداد تمديد بشود، فکر ميکنم يک درجه اي محافظه کاري را به کارگر تحميل ميکند                     

کلي کارگر به لحاظ معيشتي بشدت تحت فشار قرار ميگيرد و حتما محافظه کاري را به يک بخشي                    
و کل مبارزه کارگر را نگاه ميکنيم اين اتفاق کمرنگ است     ولي وقتي کل تصوير را . تحميل ميکند 

کارگر ناچار است مبارزه اش را بکند، جائي قراردادي         . و مبارزه کارگر هر روز توي جامعه وجود دارد  
ميشود، جائي هم دستمزدش را باال ميکشند و آنجائي هم که دستمزدش را باال نميکشند نميتواند                     
کرايه خانه اش را بپردازد، نميتواند پول مداد و کاغذ مدرسه بچه اش را بپردازد و نميتواند لباس                           

بنابراين چنين چيزهائي مانع ادامه     . مناسبي براي بچه اش بخرد، در نتيجه مجبور است مبارزه کند           
مبارزات کارگران نميشود اما اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند و گسترده تر بشود حتما تاثير مخربي                  
روي جنبش کارگري ميگذارد، بخشي را با اين محافظه کاري مواجه ميکند، معيشتشان را مياورد                  
پائين تر و حتما از آن قدرت يکپارچه کارگران ميتواند کم بکند، و راه برون رفت از اين قضيه                                      

 .موضوع ديگري است اما فکر ميکنم تاثيراتي بجا بزارد
 

طبعا اين متيواند مخرب باشد و تاثير بگذارد روي اعتراضات کارگري ولي مساله                     : شهال دانشفر 
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اينست که اوضاع سياسي و موقعيت خود جمهوري اسالمي همانطور که گفتي در وضعيت ديگري                      
است و اين تناقضي است که دائما با خودش حمل ميکند، در عين حال شما ميبنيد که محيط هاي                       
کارگري به مراکز انفجاري اعتراض عليه جمهوري اسالمي تبديل شده، هر آن ممکن است ما شاهد                     
حرکتي مانند آنچه در چيت بهشهر اتفاق افتاد باشيم که تمام شهر را به قيام و به اعتراض عليه                                
جمهوري اسالمي تبديل کرد، بويژه در عين حال ما شاهد يک نوع سازمانيابي در درون خود طبقه                          
کارگر هستيم، که دارد مبارزات قوام يافته تر ميشود، متشکل تر ميشود، خواستهايش فرموله تر                    
ميشود، بيان صريح تر و روشن تري پيدا ميکند، حتي قدمهاش به آنجا ميرسد که مسائلش را در                         
سطح بين المللي مطرح ميکند و در سطح جامعه عرض اندام ميکند، ما شاهد يک نوع حرکت بجلو                    
هستم که در عين اينکه جمهوري اسالمي که با اينهمه بيکارسازي و اين شکل استخدام قراردادي در                   
واقع ميخواهد کارگر را شقه شقه بکند در عين حال ميبنيم که يک حرکتي در مقابل اين هست که                           

يک چنين  . هي متشکل تر و متحد تر و سازمانيافته تر و قوام يافته تر اين حرکت به پيش ميرود                           
تصويري بنظر من ميرسد، خواستم ببينم شما تا چه حد با اين تصوير موافقي و فکر ميکنيد که اگر                      

 اينجور است راه حل چيست و چطور ميشود همين اعتراض و همين مبارزه را جلو برد؟
 

در ابتدا هم اشاره کردم که اين يک تناقضي براي رژيم است که اگر اينکار ها را نکند                        : فاتح بهرامي 
منتها من بحثم   . کارگر قدرتمندتر ميايد جلو و از طرف ديگر کارگر در مقابل آن ساکت نمينشيند                  

اينست که اگر کارگر همينجوري بايستد و نگاه کند و براي اين سنگر نبندد و حرکتش را قوي نکند                        
چون بهرحال اين محافظه کاري که ميگويم واقعي است و نميشود چشم                     . قطعا بهش ضربه ميزند     

بست به وضع معيشت کارگري که مياد کار ميکند و از يکطرف خانواده اش نان ندارد و پول کرايه                          
خانه اش را ندارد و فردا وسايلش را ميريزند توي خيابان و بعد بگويد ميايم به صف بيکاران                                     

اعترضات . تحميل بکند اينست که مکانيزم خود اين قراردادي ممکن است چيزي را                   . ميپيوندم
همانطور که شما گفتي خيلي اجتماعي و قدرتنمد وجود دارد، اما فرض کنيد استخدامهاي                   
قراردادي وجود ندارد و کارگر فکر کند توي کارخانه اش هست و در مجامع عمومي اش                            
مرتب شرکت ميکند و کارش را بطور متشکل انجام ميدهد و اصال يکقدم جلوتر براي ارتباط      

مشترک و اعتصاب مشترکش با او گام برميدارد و         با رفيق بغل دستي اش و سازمان دادن مبارزه          
تالش ميکند و تمام هم و غمش اين نيست که سه ماه ديگر از کارخانه مياندازنش بيرون، آنگاه                               

اما استنتاجي که اين بحث براي من دارد اينست که اوال قضيه فقط                  . اوضاع يک جور ديگر ميشود     
اتفاقا اين عين بيکاري يک پتکي است روي سر کارگر غير قراردادي که                        . کارگر قراردادي نيست   

 ٦٠. سرجاش نشسته و ظاهرا استخدام رسمي است و حقوقش هم نسبتا بهتره الاقل در مراکز بزرگتر                  
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 درصد ديگر هم خوابيده و ميخواهند بروند          ٤٠درصد کارگران که قراردادي هستند، اين شتر دم در             
سراغ آنها و به کارگران بگويند که اين کارخانه هفتاد درصدش قراردادي شدند و بقيه هم مثل آنها                         

در نتيجه اين يک پيامي دارد به خود آن کارگراني که غير قراردادي هستند و خطري که                           . ميشويد
براي آنها و در نتيجه براي کل طبقه کارگر دارد، وضع آنهائي هم که قراردادي و بيکارند هم که                                  

در نتيجه بحثي که من دارم ميکنم برسر هدف رژيم به لحاظ               . احتياج به توضيح ندارد و روشن است       
سياسي است و تاثيري که بخشا ميتواند بگذارد، و از اين نظر هم بايد به راه برون رفت و مبارزه عليه                      

از آنطرف هم   . اين قضيه نگاه کرد، بايد برايش سنگر بست و بايد اعتراض وسيع عليه آن سازمان داد                
بخشي از طبقه کارگر که به نسبت کارگر قراردادي و بيکار ايمن تر و قدرت بيشتري دارد بايد آن                              

. اين بحث را ما در مورد کارگران بيکار هم داريم         . قدرتش را نشان بدهد و اعمال کند در دفاع از آنها          
کارگر شاغل يک کار و وظيفه مهمش اينست که براي دفاع از بخش بيکار طبقه کارگر وارد ميدان                         

در نتيجه خالصه بحث من      . بشود، چه براي بيمه بيکاري و چه براي استخدام و اشتغالش قدم بردارد                
سر اين قضيه اينست که رژيم با اين استخدام قراردادي به يک معنا دارد توطئه اي عليه طبقه کارگر                      
بکار ميگيرد، اين توطئه را بايد خيلي قدرتمند به شکست کشاند و بايد عقب راندش و پوزه                                    

 .جمهوري اسالمي را بخاک ماليد
 

 شما چند جا صحبت کرديد که اينها در واقع کارگران بيکارند در اينمورد يک کمي                           :شهال دانشفر 
 .بيشتر توضيح بدهيد

 
ميگويم مثل کارگران بيکارند بخاطر اينکه اوال بعد از سه ماه اگر قراردادشان را                          : فاتح بهرامي 

. در واقع تامين شغلي اينجا ديگر هيچ معني اي براي کارگر ندارد             . تمديد نکنند مثل آنها ميشوند     
اين درست است که کال بداليل مختلف بيکارسازي ميکنند مثال جائي طرف باصطالح ورشکسته                      

ولي . ميشود يا اينکه فالن بخش صنعت را ميبرند جاي ديگر، اينها اتفاق ميافتد چند سال يکبار                     
االن کارگر ميرود يک جائي و يک فرم را بايد امضا کند و مثل يک چک سفيد آنرا به کارفرما ميدهد و          

. کارفرما هم هر وقت خواست کارگر را بيندازد بيرون، و با بدترين شرايط که هيچ حق و حقوقي ندارد                    
به لحاظ  . و اين مثل کارگر بيکار ميماند که فقط يک چندرغازي بهش ميدهند و بدون هيچ تاميني                  

تاثيرش روي موقعيت کارگر شاغل هم مثل همان کارگر بيکار است، يعني همان استفاده اي که                            
سرمايه دار و کارفرما از وجود ارتش بيکاران ميکند که آنرا به کارگر شاغل نشان ميدهد و مثال                           

االن . ميگويد اگر حاضري با اين دستمزد کار کني که خوب و اگر نه ميروم از ميان بيکاران مياورم                      
هم کارفرما از وجود کارگر قراردادي مثل همان کارگر بيکار سو استفاده ميکند و به کارگر رسمي                        
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ميگويد کارگر قراردادي دستمزدش از شما کمتر است، بيمه هم بهش نميدهم، بهداشت هم ندارد و هر                 
در واقع کل بي    ! وقت هم خواستم بيرونش ميکنم، شما هم کوتاه بيا و گرنه مثل او با تو رفتار ميکنم                 

يک نکته ديگر هم به آن دو          . تامنيي و آينده کارگر قراردادي را در مقابل ديگر کارگران ميگذارند                
جنبه اي که قبال اشاره کردم اضافه کنم و آن اينست که استخدام قراردادي به لحاظ سالمت جسمي و                      

کارگر قراردادي که بنا بتعريف بيحقوقتر است و             . روحي هم براي طبقه کارگر خيلي خطرناک است            
تحت فشار اقتصادي و نگراني از بيکار شدن مجدد هم قرار دارد ممکن است بيشتر مجبور باشد به                     
قوانين کارفرما که ميگويد کار را سريعتر و تندتر انجام بده تن بدهد و در نتيجه بدليل چنين                                    
کارگراني بدليل شدت کار دائما با خطر و بي تامنيي جاني و جسمي در محيط کار مواجه هستند و                      

يعني از هر زاويه که نگاه ميکني استخدام قراردادي يک             . به لحاظ روحي هم بشدت تحت فشار اند          
پديده بشدت ارتجاعي و يک حرکت خيلي ضد کارگري است، و طوري شده که کارگر را که رفته آنجا                        
کار بکند بعنوان انسان حساب نميکند و فقط ميخواهد کار او را انجام بدهد بعدش بيحقوق بفرستد                    

 .اينست که در مقايسه با بيکاران تنها تفاوت اينست که فعال براي سه ماه فعال کار دارد. خانه
 

 مثل کارگر تره بار، تو ميدان تره بار کارگر بيکار را يکروز ميبردند سر کار و فردا                            :شهال دانشفر 
 .دوباره سر ميدان بود، حاال اينجا با قرارداد سفيد ميبرند سر کار

 
اگر کارگر بيکار که بيمه بيکاري       .  دقيقا، تفاوتش با بيروني فقط در اين سه ماه است             :فاتح بهرامي 

ندارد و فعال مجبور است برود به هر کاري تن دهد که پول نان خشکش را در بيارود، کارگر قراردادي                      
هم تفاوتش اينست که اين سه ماهه يک چندرغازي بهش ميدهند و همين و سه ماه بعد ممکن است                       
مثل کارگر بيکار باشد، و دائما تحت اين فشار است که بايد به سه ماه ديگر فکر بکند و سه ماه                               

اينست که اين نوع استخدام بشدت       . ديگر اگر او را دوباره نبردند سر کار بايد چه خاکي بسرش بريزد              
کارگران بايد بتوانند فضائي توي کارخانه      . ارتجاعي و ضد انساني است و راستش بايد برعکس باشد         

بوجود بياورند که بگويند که کارفرما يا اين کسي که امورات کار را تو کارخانه از طرف کارفرما                           
نمايندگي ميکند، من بايد دو ماه وضعيت و عملکردش را نگاه کنم که ببينم کم ضد کارگر است و                       

االن برعکس است و کارفرما به کارگري که بيست سال                    . با کارگران کنار مياد يا بزارمش کنار            
 .يکجائي کار کرده ميگويد برو بيرون و من دوباره ميارمت

بنظر من جاهائي که توانسته اند اينکار را بکنند، يعني کارگران را قراردادي بکنند، به يک                            
معنا توانسته اند سو استفاده بکنند از اينکه کارگر آنجا قدرتش را نشان نداده و اعمال نکرده است،                     

وضعيتي که جمهوري اسالمي و دولت ميتواند          . اگر نشان بدهند همين امروز ميتوانند کنار بزارند          
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اين استخدام قراردادي را به کارگران تحميل بکند عمدتا محصول وضعيتي است که کارگر باندازه                       
 .کافي قدرت متحدش را نشان نداده است

 
شما در يکي از مطالبتان بخاطر دارم که نوشته بوديد اوضاع خيلي مساعد است براي                 : شهال دانشفر 

اينکه اين تعرضات را عقب زد و براي اينکه جمهوري اسالمي و اين رژيم را کشيد پائين منتها خود                     
اين درست است و خود رژيم عقب نمينشيند و نه تنها                  . اين رژيم نمياد پائين بايد کشيدش پائين          

. عقب نمينشيند بلکه هر روز بار بحرانش را بيشتر روي گرده کارگر وارد ميکند و بايد عقبش راند                       
اينها . نمونه اش آزاد کردن کارگران سقز از زندان بهمت ده روز اعتراض و کمپين فشرده کارگران بود                    

ولي بهرحال شما به    . نکته ايست که خودتان در مطلبي اشاره کرده بودي و بارها ما بحث اينرا داشتيم              
مساله راه برون رفت اشاره کرديد و گفتيد اين يک سياست است و جمهوري اسالمي ميخواهد تفرقه                       
ايجاد کند تو کارگران، ميخواد صف کارگران را بويژه آنجاهائي که مرکز اعتراض و مبارزه است و                       
خطر بالقوه است براي جمهوري اسالمي مثل نفت و مثل مراکز متمرکز و اينها را متفرق کند، باينها                  

 و راه برون رفت اشاره کرديد، بطور مشخصتر راه برون رفت را در چه ميبينيد؟
 

اوال راه برون رفت طبقه کارگر و جامعه از اين وضعيت فالکتباري که هست اساسا                          : فاتح بهرامي 
سرنگوني جمهوري اسالمي است و برپائي يک جامعه اي درخور حرمت و شان انسان، يک جمهوري                        

جمهوري اسالمي را هر چه زودتر بايد با انقالب کارگران و مردم آزاديخواه تو آن                             . سوسياليستي
ولي در همين مقطع هم براي اينکه همين حمله وحشيانه اي            . جامعه کشيد پائين، اين اساس راه است      

که به کارگران ميشود و همين استخدام قراردادي را بزنيم کنار، بايد يک مبارزه قدرتمند و هدفمند و                    
قضيه . سراسري کارگران عليه رژيم را سازمان داد که بتواند اين يورش رژيم به کارگران را خنثي بکند                

همان نکته اي است که اشاره کردي که من در نوشته اي گفته بودم و شما و رفقاي ديگري هم گفته                              
در مورد تمام رژيمهاي       . اند، يعني اساس مساله در مقابل جمهوري اسالمي راستش زور است                       

ارتجاعي همينطور است، هر وقت کارگران و مردم در مقابل اين رژيم قدرت و زور داشته باشند آنگاه                   
رژيم را به عقب نشيني ميتوانند وادار کنند و هر وقت برعکس باشد و مردم نتوانند زورشان را نشان                     

اگر کارگران بطور کلي    . بدهند رژيم يکقدم ديگر پيشروي ميکند و سعي ميکند جاپايش را سفت کند        
اينطرف و آنطرف مبارزه بکنند ولي به رژيم تعرض نکنند و تعرض رژيم را با تعرض متقابل و                                  

رژيم نمي افتد اگر مردم      . قويتري جواب ندهند، بنظر من جمهوري اسالمي بسادگي عقب نمينشيند           
بزيرش نکشند، رژيم حقوق کارگران را نميدهد تا از حلقومش بيرون نياورند، و ديديم که حتي براي                        
حقوق عقب افتاده، که ديگر به پديده عجيبي تبديل شده، کارگر رفته تو خيابان و جاده را بسته تا                            
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جمهوري اسالمي اينطور است و خيلي وحشيانه        . مجبورش کرده دو ماه ديگر دستمزدش را بپردازند         
در نتيجه راه برون رفت از اين قضيه مبارزه متشکل و              . با کارگر برخورد ميکند، اگر افسارش نزنند       

بنظرم بايد توي مراکز اصلي کليدي کارگران شروع کنند و دست به اعتصاب             . سازمانيافته جدي است  
رهبران کارگري بايد با رفقاي          . بزنند، اعتصابات سراسري، اعتصابات سياسي بايد راه بيندازند                

ديگرشان در بخش ها و کارخانه هاي ديگر تماس بگيرند و عليه اين سيستمي که جمهوري اسالمي                     
 .پيش کشيده يک مبارزه هدفمند را سازمان بدهند

 
شما به فاکتور اعتصاب اشاره کرديد، فاکتور مهمي است، ببخشيد وسط صبحتت                     : شهال دانشفر 

وارد شدم، االن اين مساله کارگر قراردادي دامن کارگر نفت و مراکز بزرگ را گرفته، بنابراين روي                          
سخن ما با همه اين مراکز است، و اتفاقا به آن مراکزي که نقش اصلي و تعيين کننده اي توي فعل و                         

بهرحال کارگر قراردادي درست است که      . انفعاالت جنبش کارگري دارند، و اعتصاب و نقش اعتصاب         
قراردادي است اما همين امروز دارد اقتصاد را ميچرخاند و اعتصابش جا دارد، روي اين کمي بيشتر               

 .صبحت کنيد
 

قبال اشاره کردم که اين حرکت رژيم بدليل اينست که کارگر قدرتش را نشان نداده، اما                   : فاتح بهرامي 
فکر ميکنم با قراردادي کردن کارگران قدرت کارگران از هم نپاشيده، ممکن است فضا براي نشان                         

بهرحال کارگر قراردادي هم دارد توي کارخانه              . دادن قدرتشان تنگ شده باشد اما از بين نرفته                  
کارميکند و اگر براي همين تعرض رژيم به حقوقش يک تعرضي بکند و قدرت اتحاد کارگران بنمايش                  

اعتصاب و تشکل دو تا ابزار        . گذاشته شود، اينبار اين رژيم و کارفرما است که بايد عقب بنشيند                
اساسي کارگر است براي اينکه حقوقش را بگيرد و کارفرما و سرمايه دار را به عقب نشينيي وادار                         

. هيچ راه ديگري هم ندارد، توليد دست کارگر است و ميخواباند و شاهرگ او آنجا قطع ميشود                   . کند
بنابراين کارگر نفت حتي اگر همش هم قراردادي باشند ولي گفت من شير را ميبندم ديگر رژيم و                            
کارفرما هيچ غلطي نميتوانند بکنند، نميتوانند بروند ده هزار کارگر متخصص را از بيرون بياورند                     

اين توي ايران خودرو اينطور است توي ذوب آهن و تمام بخش هاي اصلي               . که کارشان را انجام بدهند    
در نتيجه اگر حرکتي طوري       . و کليدي ديگر همين است، توي مخابرات و برق و غيره هم همينطور                  

هماهنگ بشود و فعالين و رهبران کارگري بخشهاي مختلف با هم تماس بگيرند و تصميم بگيرند در                 
مقابل اين ماجراي قراردادي حرکت سازمانيافته و اعتصاب سراسري سازمان بدهند، آنگاه رژيم را                    

در چنين حالتي اين قضيه حتي توي قدم اول که به نتيجه نرسيده شايد رژيم                . ميتوانند شکست بدهند  
را پائين بکشد، بخاطر همان موقعيت سياسي که توي جامعه هست و مردم بشدت معترضند و                            
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بهرحال راه حل   . دنبال فرصت ميگردند که سيلي ديگري به رژيم بزنند و جمهوري اسالمي را بيندازند              
در مقابل همين مساله استخدام قراردادي، يا گرفتن حق و حقوق کارگر يا بيمه بيکاري و هر کدام از                      
اين عرصه ها را که نگاه کنيم، و راه دست يافتن کارگر به مطالبه اش سازماندادن اعتراضات                                  

بيست جور راه حل نداريم که      . قدرتمند مانند اعتصاب سراسري است که بتواند ضربه اي به رژيم بزند            
بگوئيم يکي براي بيکاري و يکي براي ديگري، ممکن است مطالبات فرق بکند ولي اساس همان به                     

در عرصه توليد، اعتصاب و     . منصه ظهور رساندن قدرت متشکل کارگر است که بتواند رژيم را بزند             
کارگر . خواباندن توليد تنها قدرتي است در دست کارگر که ديگر رژيم آنرا نميتواند از کارگر بگيرد                     

وقتي اعتصاب کرد و توليد را خواباند ديگر سرمايه دار و رژيم ناتوان است، آنوقت ديگر نوبت                                
سرمايه دار است که بيايد خواهش کند، تا حاال هم همينطور بوده و وقتي که کارگران دست به                                   
اعتصاب زده اند رژيم و کارفرما از سر ضعف آمدند و قول و وعده وعيد داده اند براي اينکه کارگر                           

 .عقب بنشيند و او هم برگردد سر جاي اولش
 

من يک نتيجه اي از صحبت شما ميخواهم بگيرم نميدانم درست است يا نه، شما از                        : شهال دانشفر 
يکطرف گفتيد کارگران قراردادي موقعيت آن کارگر بيکار را دارد، يعني در واقع همان کارگريست که        
کاري ندارد و معلوم نيست دو روز کار دارد و دوباره بيکار و مثل يک فشاري است روي کل طبقه                              
کارگر، منتها از طرف ديگر کارگر قراردادي همان کارگري است که اقتصاد جامعه را ميچرخاند و                       

 ربط مبارزه کارگر قراردادي با کارگر بيکار چيست؟. نقش دارد، يعني هر دو نقش را دارد
 

بنظر من ربط اين دو بخش و آن بخش شاغل را کال بايد مانند اجزاي پيکره طبقه                             : فاتح بهرامي 
کارگر بيکار هم   . کارگر، بعنوان يک طبقه اجتماعي که مقابل رژيم سرمايه داري ميايستد، نگاه کرد              

اتحاد عليه بيکاري که فکر         . اينطور نيست که وقتي بيکار است ديگر کاري از دستش بر نمياد                      
ميکنم قبال يکبار صبحتش را کرديم ميتواند يک جنبش وسيعي باشد که حکومت را داغان بکند و                    

اگر بخش بيکار طبقه جنبش      . بخش شاغل طبقه کارگر هم در حمايت از آن حرکت مهمي انجام دهد               
اتحاد عليه بيکاري اش را راه بيندازد و تشکالتش را راه بيندازد ميتواند بعنوان يک عنصر فعال در                     

منتها نقش فعلي بخش بيکار طبقه هنوز اين           . مبارزه عليه رژيم به جلو بيايد و نقشش را ايفا کند              
اين بخش شاغل امکان بيشتري دارد       . نيست و فرق دارد با بخش شاغل طبقه چه رسمي يا قراردادي             

براي ضربه زدن به رژيم براي اينکه هنوز ابزار توليد دستش است، بخاطر اينکه در کارخانه و محيط                      
کاري که دارد توليد صورت ميگيرد آنجا کار ميکند و در نتيجه امکان قطع اين رگ حياتي و                                  

ارتباط اين دو تا، اگر       . خواباندن توليد را دارد و اگر به اين امکان دست ببرد ميتواند موفق بشود                   
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من درست فهميده باشم سوال را، اينست که اين دو بخش طبقه کارگر براي پيشروي مبارزه بايد بهم                       
در مورد بيکاري اينطور است که هرچه تعداد کارگر بيکار            . کمک بکنند، و راستش ناچار هم هستند       

در جامعه بيشتر باشد امکان فشار روي کارگر شاغل هم بيشتر ميشود، فشاري که روي او مياورند                     
از آنطرف پافشاري و مبارزه بخش شاغل طبقه کارگر       . براي اينکه حقوقش را کمتر بکنند بيشتر است 

براي گرفتن حق کارگران بيکار، براي بيمه بيکاري مکفي تا زماني که اشتغال ممکن ميشود، امکان                
بيشتري ميدهد که کارگر بيکار هم به ميدان بيايد و به کل مبارزه طبقاتي کارگران بپيوندد و                                  

 .جفتشون را بتواند عليه جمهوري اسالمي به پيروزي برساند
 

ما قبال درباره مجامع عمومي کارگري صحبت داشتيم، بعنوان ظرف مبارزه کارگري               : شهال دانشفر 
در رابطه با اين مساله معين مجامع        . و جائي که شکل ميدهد و سازمان ميدهد به مبارزه کارگري             

عمومي چکار بايد بکنند، فعالين و رهبران کارگري چطور ميتوانند به يک اعتراض وسيع و سراسري                  
از طريق مجامع عمومي دامن بزنند، شما اگر بجاي يک فعال محلي خودتان را بزاريد چه خواستهائي    
در دستور قرار ميدهيد و فرض کنيد يک قطعنامه کارگري در آن زمينه بنويسيد و اينرا در سطح                             

 جامعه اعالم بکنيد روي چه خواستهائي تاکيد ميگذاريد؟
 

اگر بحث فقط در چهارچوب استخدام قراردادي باشد بنظر من دو سه تا بند روشن و                        : فاتح بهرامي 
ساده است، اول اينکه استخدام قراردادي يک شکل استخدام ارتجاعي و ضد انساني و ضد کارگري                        

به کارگراني که استخدام ميشوند بايد دستمزد کافي داده شود که                         . است و بايد متوقف بشود         
زندگيشان را تامين بکند، با برخورداري از تمام امکاناتي که کارگر توي چهارچوب همين نطم بايد از           
آن برخوردار بشود به لحاظ بيمه و به لحاط امکانات بهداشتي و غيره، بايد اينها را توي قطعنامه                         

اگر اين  . آورد و قطعنامه عليه ضد انساني بودن استخدام قراردادي خيلي روشن بايد موضع بگيرد                   
راستش اگر  . قطعنامه را ببرند توي مجمع عمومي، هر کارگري روي همين نکات مهر تائيد ميزند                   

کارگر از کارفرما بپرسد که چرا من را بطور قراردادي استخدام ميکني چه جوابي ميتواند به او بدهد                   
جز اينکه بگويد من ميخواهم ترا سرکوب بکنم، ميخواهم حقوقت را ندهم و جز اينکه بگويد                                  

 روز استخدام     ٨٩جز اينها چه دليلي دارد که کارگر را براي                    . ميخواهم قدرتتان را ازتون بگيرم        
که رهبران عملي کارگران بتوانند قطعنامه          ميکنند؟ بنابراين يک نکته مهم و کليدي اينست                

هائي عليه استخدام قراردادي و ممنوعيت اين نوع استخدام آماده کنند و آنرا ببرند به                                
بند دوم چنين قطعنامه بايد اين باشد که تمام            . مجامع عمومي کارگري و بتصويب برسانند       

من چون بحث مربوط     . کارگران قراردادي مثل ساير کارگران شاغل بايد استخدام دائم بشوند            
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استخدام قراردادي بود ديگر وارد ساير عرصه هاي مبارزه نشدم، چون بعدش مساله دستمزد پيش                     به  
مياد که وضعش بد است، سر حق اعتصاب و بيمه بيکاري و بيمه درماني و ده تا مطالبات ديگر طبقه                     
کارگر است که آنها هم جاي خود ميشود به آنها اشاره کرد که معموال همين مجامع عمومي دائما بايد                  
قطعنامه و قرار و خواست را آنجا مطرح بکنند و تبديل بکنند به خواست و قرار و قطعنامه مجامع                          

يا اگر جائي اتفاق ميافتد ديگر        . عمومي ديگر که بشود ازش جنبش سراسري و متحدي درست کرد               
فکر ميکنم سر قضيه استخدام قراردادي مساله خيلي         . فورا در حمايت از اينها اينکار را انجام بدهند          

شخصا فکر   . روشن است، کارگران بايد به اين تن ندهند، چنين قطعنامه اي شايد اولين قدم است                           
قدم بعدي کارگر در مجمع عمومي بايد پس از قطعنامه              . ميکنم راه سد کردن اين قضيه جلوتر است          

اش اين باشد که سه روز فرصت بده به کارفرما که اگر انجام نداد کارگر بگويد دست به اعتصاب                                   
با اعتصاب قدرتمند فقط ميشود رژيم اسالمي و کارفرما و سرمايه داران را عقب راند از                             . ميزنم

 .تصميمي که دارند ميگيرند
 

شما در واقع به بخشهاي مختلف سوال من جواب داديد، حاال فرض کنيد يک رهبر                            : شهال دانشفر 
کارگري ميخواهد همين فردا يک اعتراض وسيع و سراسري را دامن بزند سر اين قضيه، ميشود                                  

 گامهاي معينش را بشمريد؟
 

رهبران کارگري براي همبسته کردن اين       . قطعا اين کار يک نفر از رهبران کارگري نيست           : فاتح بهرامي 
مبارزات بايد بتوانند با همديگر تماس بگيرند حول اينکه يک جنبش راه بيندازند عليه استخدام                              

فاکتورهاش روشن است، اين استخدام قراردادي از طرف رژيم قرار است به اتحاد اينها ضربه                   . قرارداي
بزند، فشار اقتصادي روي کارگران بگذارد و بخش ديگري از حق طبقه کارگر را که دائما باال ميکشند                    

تنها . دوباره باال بکشند، و اعتراض سازمان دادن حول اين و آدم پشت اين آوردن بنظر من کاري ندارد                    
مساله اي که اين وسط هست اين است که توجه بکنند که اعتصاب و مبارزه پراکنده و در اين گوشه و                        

بنابراين اگر رهبر کارگري توي کارخانه هاي        . آن گوشه نميتواند به نتيجه مطلوبي برسد اگر تنها بماند           
بزرگ امکان دست زدن به اين اقدام و سازماندان اعتصاب را دارد بايد فوري انجام بدهد و بطور جدي                       
تالش کنند تا کارخانه بغل دستي و مراکز کليدي ديگري را هم هماهنگ با اين حرکت بکنند و قضيه                      

همانطور که شما هم اشاره کردي بنا به آمار خود دولت الاقل شصت درصد                    . تبديل بشود به سراسري    
کارگران ايران قراردادي شده اند، در نتيجه معضل مشترک است و خواست هم مشترک است و حرکتي                       
هم که ميخواهد عليه آن صورت بگيرد هدفش مشترک است که ميخواد آنرا کنار بزند، خيلي ساده                            

بنظر من راهش اينست که هر جائي که امروز امکانپذير است اين حرکت                . ميشود پشت اين نيرو آورد     
اعتراضي اعتصابي شروع بشود و براي جلب حمايت بقيه کارگران و به سرانجام رسيدن اين در بخشهاي                  
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ديگر محيط هاي کارگري بايد تماس بگيرند و تشويق بکنند و تالش بکنند که به يک حرکت قدرتمند                     
 .و متشکل کارگري تبديل شود

 
شما هم اشاره کرديد، يک جنبه قضيه اينست که اگر حرکتي از يک جا شروع ميشود، از                     : شهال دانشفر 

بخش هاي ديگر کارگري حمايتها و پشتيبانيها و پيوستن ها به اين حرکت ابعاد مختلفي به آن                                   
ميدهد، از سوي ديگر تماس رهبران کارگري با کارگران کارخانه بغل دستي و با مجمع عمومي                                 
کارگران در مراکز مختلف و جلب حمايت آنها و حرکتهاي همزمان سازمان دادن و نزديک بهم سازمان                     
دادن است که بايد بر آن تاکيد داشت، و باالخره اينکه منعکس کردن اخبار اين اعتراضات در سطح                           

اينها همه ابعاد مختلفي است که در اين مدت ما در مورد آن                 . رسانه ها و در سطح بين المللي است         
از جمله کارگران آزاد شده سقز يک نمونه        . صحبت کرده ايم و تجربيات و نمونه هاي موفقش را هم داريم            

 بهرحال آيا در اينمورد نکات بيشتري داريد که اشاره کنيد؟. بسيار موفق اين قضيه است
 

من با اين نکته شما کامال موافقم و ميخواهم اينرا اضافه کنم که سراسري کردن مبارزه                  : فاتح بهرامي 
هميشه بطور  . لزوما اينطور نيست که همه سر يک شعار و مطالبه اي توافق بکنند و همه با هم بکنند                     

واقعي و باصطالح روي زمين از يک جائي اعتراضي شروع ميشود و ديگران ميپيوندند و حمايت                              
و اين بحثي که ما امروز مطرح کرديم، حزب کمونيست کارگري مطرح کرده، براي متحد                          . ميکنند

کردن و سراسري کردن مبارزات کارگران، روي فاکتور حمايت کردنها و در سطح جامعه مطرح کردن و                      
منعکس کردن در ابعاد بين المللي تاکيد ميکند چون در واقع اينها همه به سراسري کردن مبارزه کمک                   

اگر يک جائي مبارزه شروع شد ديگران بيايند توي مجمع عموميشان در حمايت از آن                                   . ميکند
قطعنامه بدهند، اگر امکاني دارند يک جائي بروند پشت تريبوني که توي بوق بکنند بايد بکنند، اگر                      
امکاني دارند که خودشان همان حرکت را توي محيط کارشان راه بيندازند که در آنصورت ميشود دو تا           

االن خود جاهائي که کارگران قراردادي وجود دارند مثل نفت بايد حرکتي را شروع کرد،                      . نيروي قوي 
بخصوص در نفت بخاطر اين حرکتهاي پتروشيمي خيلي امکانپذير است که حرکت وسيعي در رد همين                 
استخدام قراردادي و بيکارسازيهائي که هنوز هم درجريان است صورت بگيرد و من فکر ميکنم که اگر                  
چنين حرکتي از نفت شروع بشود اين قضيه به يک جنبش قوي متحد و سراسري تبديل ميشود و                                  
کارگران را عليه جمهوري اسالمي به چند قدم جلوتر پرتاب ميکند و اتحاد طبقاتي کارگران را                                   
محکمتر براي ايفا کردن نقش تاريخساز طبقه کارگر و رهبري يک انقالب سوسياليستي براي ساختن                      

 .يک جامعه بهتر آماده ميکند
*** 
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 جنبش اعتراضى براى خواست افزايش دستمزدها

 گامھاى بعدى
 

 شهال دانشفر
 

کارگران وارد جدالي حياتي شدند که مدتها نيازش . امسال گام مهمي در مبارزات کارگران برداشته شد
اين يک تحول و نقطه عطف مهم       . احساس ميشد و آنهم مبارزه براي افزايش چندين برابر دستمزدهاست          

در مبارزات کارگريست که ميتواند توده وسيع کارگران را براي پايان دادن به زندگي زير خط فقر و                             
اين دور از مبارزه تازه آغاز شده است اما در همين آغاز نشانه هاي                          . مشقت بار وارد ميدان کند       

دامنه جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها به                . گسترش آن به خوبي مشاهده ميشود           
 هزار تومان حداقل     ٤٥٠بخشهاي مختلف کارگري بطور مشخص خواست         . سرعت گسترده تر ميشود    

 هزار تومان از کارگران نساجي      ٤٥٠طومار اعتراضي کارگران براي خواست      . دستمزد را طرح کرده اند    
 کارگر آنرا امضا کردند و اعتصاب کارگران فيلور بر سر اين خواست،              ٣٠٠٠کاشان شروع شد، بيش از      

در اول مه امسال خواست افزايش دستمزدها       . اين جنبش اعتراضي را بطور واقعي وارد فاز جديدي کرد         
خواست تمامي قطعنامه هاي کارگران بود و کارگران با بيان هاي مختلف خواهان افزايش اساسي                           

در اول مه در سنندج      . اول مه امسال اين جنبش مهم اجتماعي را گامي به جلو برد               . دستمزدها شدند 
 ٤٥٠ما شاهد بلند شدن پالکاردهايي در حمايت از کارگران کارخانه فيلور و کاشان بر سر خواست                           

دامنه اين  . هزار تومان بوديم و در بسياري شهرها تراکت هايي با تاکيد بر روي اين خواست پخش شد                    
کارگران . خواست امروز به ميان کارگران برق، نفت، ايران خودرو و به بسياري جاها کشيده شده است                      

برقکار و فلزکار در کرمانشاه طي اطالعيه اي حرکت اعتراضي کارگران فيلور را مورد پشتيباني قرار                   
زمزمه اين خواست را امروز نه تنها در ميان کارگران بلکه در ميان معلمان و بخش هاي                            . داده اند 

بايد با تمام قوا به     . اين يک جنبش اجتماعي وسيع است که دارد به جلو ميرود            . ديگر جامعه ميشنويم  
تا هم اکنون گامهاي مهمي در پيشبرد اين حرکت مهم به جلو برداشته ايم، اما                    . اين جنبش بپيونديم  

 قدمهاي بعدي کدامند؟
 

  هزار تومان٤٥٠خواست افزايش دستمزدها، خواست مشخص 
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تا . جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها هيچگاه با چنين قدرتي به پيش نرفته است                        

 را در کل جامعه به موضوعي باز و             ٨٤همينجا اين جنبش مساله تعيين حداقل دستمزد در سال               
تحت فشار اعتراضات کارگران، در خود دولت صحبت از تجديد نظر            . فيصله نيافته تبديل کرده است    

خانه کارگر و شوراهاي اسالمي با بحث بر سر             . بر ميزان حداقل دستمزدهاي قبال تعيين شده است           
 هزار  ٢٠٠اينکه دستمزد قرار بود ظرف چهار سال ترميم شود و با به ميان انداختن ارقامي چون                           

اما نکته مهم اينست که بايد به اين خواست بيان مشخص            . استتومان در ماه تالش دارند، مبنايي       
بعضا از خواست افزايش دستمزدها به ميزان يک برابر و نيم خط فقر، خط فقري که توسط خود                       . داد

 هزار تومان اعالم شده صحبت ميشود، از افزايش دستمزدها به ميزان تامين يک زندگي                  ٣٠٠دولت  
همه اينها  . شايسته انسان قرن امروز صحبت ميشود، روشن است که جوهر همه اين ها يک چيز است                 

امروز کارگر حداقل دستمزد خود را نه با خط            . نشاندهنده رشد راديکاليسم در جنبش کارگري است        
اما . فقر بلکه با زندگي کارفرما و نماينده مجلس مقايسه ميکند و خواهان افزايش دستمزدش هست              

مشکل طرح خواست افزايش دستمزدها با فرمولبنديهاي کلي و ناروشن اينست که نميگذارد صفوف                
بايد توجه داشت که نفس طرح          . خود را متحد کنيم و به جنبشي سراسري و قدرتمند شکل دهيم                    

 هزار تومان، گرد آمدن نيرو حول اين خواست و              ٤٥٠خواست مشخص افزايش دستمزدها به ميزان          
حرکت رو به جلوي آن، امروز يک نقطه قوت جنبش اعتراضي کارگري است و تا همينجا يک پيشروي                     

بايد اين پيشروي را به رسميت شناخت و از آن بعنوان سکوي پرشي براي پيشبرد اين                          . بزرگ است 
با اين کار خواهيم توانست      . بايد به اين حرکت پيوست و صداي آن را تقويت کرد            . مبارزه سود جست  

صف متحدي از مبارزه حول خواست افزايش دستمزدها بوجود آوريم و به يک جنبش اجتماعي وسيع                    
 .شکل دهيم

 
  هزار تومان حداقل دستمزد را به مجامع عمومي ببريم٤٥٠خواست 

 
خواست . خواست افزايش دستمزدها امروز بيش از هر وقت يک خواست فراگير و متحد کننده است                     

افزايش دستمزد موضوعي است که بدون شک همه کارگران با عالقه آنرا دنبال ميکنند و به آن                                  
وقتي از سطح نازل دستمزدها صحبت ميشود همه کارگران به سخن مي آيند و ميشود بر                . ميپيوندند

به آن شکل   . ميتوان حول اين خواست مجامع عمومي را به تحرک درآورد             . سر آن ساعتها بحث کرد     
تجربه کارخانه کشتي سازي صدرا که کارگران         . منظمي داد و اعتراضي سازمانيافته را به پيش برد           

 نفر آنرا امضا کردند و اين            ٦٠٠طومار اعتراضي را به مجمع عمومي خود بردند و در همانجا                     
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بايد اين تجربه را بکار گرفت و طومار        . اعتراض به حرکتي در کارخانه تبديل شد، تجربه مهمي است          
 هزار تومان دستمزد را به مجامع عمومي برد، بر سر آن به                    ٤٥٠اعتراضي بر سر خواست افزايش        

 هزار تومان را به مجامع عمومي مان         ٤٥٠خواست  . بحث نشست و همانجا بر زير آن امضا گذاشت         
 .ببريم و به مصوبه و اعتراض کل کارگران تبديل کنيم

 
 اعتصاب يک شکل موثر اعتراض

 
. جنبش اعتراضي بر سر خواست افزايش دستمزدها تا هم اکنون گامهاي موثري به جلو برداشته است                

 هزار تومان در ميان کارگران در بسياري از           ٤٥٠به جريان در آمدن طومار اعتراضي بر سر خواست            
کارخانجات امروز شرايط را بيش از بيش مهيا کرده است که با اشکال تعرضي تري اين خواست را به                    

تجربه کارگران فيلور    . يک شکل موثر اين اعتراض اعتصاب و دست کشيدن از کار است                  . جلو برد 
 هزار تومان توانست جايگاه جديدي به حرکت         ٤٥٠نشان داد که چگونه اعتصاب کارگران با خواست          

بايد زمينه چنين حرکتي را در ديگر            . و اعتراض کارگران بر سر خواست افزايش دستمزدها بدهد               
بايد با طرح اين موضوع در مجامع عمومي به تدارک سازماندهي              . کارخانجات بزرگ فراهم ساخت    

 . هزار تومان برويم٤٥٠اعتصاب حول خواست افزايش دستمزدها و با خواست مشخص 
 

  هزار تومان و ده ميليون جوان بيکار٤٥٠خواست حداقل دستمزد 
 

خواست کل   .  هزار تومان خواست فقط کارگران نيست             ٤٥٠طومار اعتراضي با خواست حداقل            
 درصد اين جامعه است که بطور واقعي امروز در زير خط فقر بسر                   ٨٠خواست حداقل   . جامعه است 

اينکه حداقل  . کارگري که امروز بيکار است، بطور طبيعي خواهان کار يا بيمه بيکاري است             . ميبرند
پايه دستمزد چقدر باشد، مستقيما در حداقل پولي که به کارگر بيکار بابت بيمه بيکاري پرداخت                          

بويژه بخش زيادي از کارگران بيکار با کارهاي موقت يک روزه و يک هفته و غيره                 . ميشود، تاثير دارد  
بايد حداقل دستمزد در همه جا، چه کار موقت باشد و چه دائم             . و با حداقل مزد به کار گرفته ميشوند       

 ميليون کارگر بيکار در موفقيت چنين جنبشي مستقيما            ١٠بنابراين روشن است که      . يکسان باشد 
ذينفعند و انتظار ميرود که از اين خواست و جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها                               

 . هزار تومان امضا بگذارند٤٥٠حمايت کنند و بر زير طومار اعتراضي کارگران با خواست حداقل 
 هزار تومان به     ٤٥٠ ميليون کارگر جوان اگر با خواست بيمه بيکاري برابر با                ١٠تصورش را بکنيد     

حرکت در بيايند و در برابر ادارات کار و مراکز مربوطه منظما تجمع کنند و بر روي آن پاي بفشرند                          
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بايد اين طومار   . بايد اين حرکت را در همه جا دامن زد          . چه حرکت اجتماعي وسيعي بوجود مي آيد       
اعتراضي به امضاي همه اين کارگران بيکار دربيايد و بر روي پالکاردهاي اعتراضي آنها در همه جا                    

 .نصب شود و حرکتي بزرگ و فشرده را حول آن سازمان داد
 خواست افزايش دستمزدها خواست فوري معلمان است

 
 سال است که معلمان مبارزه ميکنند و خواست افزايش دستمزد در راس خواستهاي آنها                        ٦نزديک  

پيوستن معلمان به     .  هزار تومان حداقل حقوق است          ٥٠٠در ميان معلمان صحبت از           . قرار دارد  
جنبش اعتراضي حول خواست افزايش دستمزد ها و دريافتي همه شاغلين حقوق بگير و امضاي                           

 هزار تومان در ماه، از سوي آنان، صف متحدي از اعتراض را شکل                  ٤٥٠طومار با خواست حداقل      
خواهد داد که بدون شک کارگران، معلمان و کل جامعه را در موقعيت بسيار مساعدتري از اعتراض                    

اکنون که خواست     . بايد به اين حرکت پيوست        . و مبارزه و تحميل خواستهايشان قرار خواهد داد              
جمع شدن حول اين      .  هزار تومان طرح شده است         ٤٥٠افزايش حقوقها بصورت مشخص و با طرح             

خواست، امضاي طومار اعتراضي و اعالم اين خواست به عنوان حداقل دستمزدها و حقوق در گام                       
 .بايد اين گام را برداشت. اول يک گام مهم براي پيشروي کل جامعه است

 
 حول خواست افزايش دستمزدها حرکتي اجتماعي بايد سازمان داد

 
اگر خواست افزايش دستمزدها خواست بخش وسيعي از جامعه است، بايد حول اين خواست حرکتي                     

بايد به جامعه بگوييم که خواست ما چيست و طومار هاي                        . اجتماعي و وسيع را سازمان داد           
با تماس با     . اعتراضي با امضاهاي زير آن را در رسانه هاي و سايت هاي خبري منعکس کنيم                             

تلويزيون کانال جديد و رسانه هاي خبري ديگر تالش کنيم که صداي اعتراضمان را بگوش جامعه                         
بايد با استفاده از مکانيزم هاي اجتماعي همه             . برسانيم و آنها را از پيشروي هايمان مطلع سازيم             

خانواده هاي  . کارگران و بخش هاي مختلف جامعه را به حمايت و پيوستن به اين حرکت فرابخوانيم                   
بايد خانواده هاي کارگري را . کارگري وزن مهمي در حمايت و پشتيباني از اين حرکت اعتراضي دارند

بايد . در اين حرکت اعتراضي همراه کنيم و اين طومار اعتراضي را در ميان آنها نيز به جريان اندازيم                  
 .مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها را در سطحي اجتماعي و گسترده سازمان دهيم

 
 از کارگران فيلور حمايت کنيم
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دستمزدها در کل   حرکت کارگران در کارخانه فيلور بر پيشبرد جنبش اعتراضي بر سر خواست افزايش               
امروز کارگران فيلور به مرکز توجه کارگران در کارخانجات مختلف                  . جامعه تاثير گذاشت   

پيروزي اين حرکت در فيلور، پيروزي مهمي براي کل کارگران خواهد بود، بايد              . تبديل شده اند  
 هزار تومان دستمزد حمايت       ٤٥٠با تمام قوا از حرکت اعتراضي کارگران فيلور با خواست                 

بايد همچون کارگران برقکار و فلزکار در کرمانشاه با دادن پيامهاي حمايتي از اعتراض                . کرد
 .و خواست اين کارگران پشتيباني کرد

سخن آخر اينکه پيشروي هاي تاکنوني در جنبش اعتراضي حول خواست افزايش دستمزدها، توازن               
قواي کنوني و مساعد بودن شرايط براي پيشبرد چنين مبارزه اي، پتانسيل اجتماعي و گسترده دامن                    
زدن به جنبش افزايش دستمزدها، همه و همه امروز ما را در موقعيت بسياري مساعدي براي پيشبرد                     

اين دست   . بايد اين موقعيت را دريافت         . اين حرکت اعتراضي و پيشرويهاي بعدي قرار داده است                  
رهبران کارگري و کارگران کمونيست را ميبوسد که پرچم اين اعتراض را بدست گيرند و آنرا سازمان                         

جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها در شرايط امروز افق روشني در مقابل خود                      . دهند
تنها با داشتن چنين چشم انداز روشني         . دارد، بايد اين افق را بازشناخت و همه امکانات را بکار برد               

بدون شک ما   . است که خواهيم توانست جنبشي عظيم و قدرتمند حول اين خواست کليدي براه بيندازيم                
 .پيروز خواهيم شد

   
 ٨٤ ارديبهشت ٢٩.  ٩كارگر كمونيست 
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  هزار تومان و معضل مخالفين٤٥٠خواست 
 

 شهال دانشفر
 

 هزار  ٤٥٠مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها همچنان ادامه دارد و طومار اعتراضي با خواست                   
در هفته اخير نيز گزارشي دريافت کرديم که بيش از                . تومان در محيط هاي کارگري در جريان است            

 هزار  ٤٥٠ کارگر در پتروشيمي ماهشهر اين طومار را امضاء کرده و خواهان حداقل دستمزد                    ١٠٠٠
بدين ترتيب تاکنون چندين هزار کارگر اين طومار را امضا کرده اند و اين خود زمينه                    . تومان شده اند  

بويژه ابتکار جالب ديگري که در همين        . را براي يک اعتراض گسترده حول اين خواست فراهم تر ميکند           
اين سايت ميتواند    .  هزار تومان است    ٤٥٠مدت صورت گرفته است، اعالم سايت اينترنتي دستمزد             

مرکز انعکاس اخبار اين حرکت اعتراضي، بردن اخبار آن به ميان بخشهاي ديگر کارگري و شکل دادن                   
اما در کنار اين جنب و جوشها بحث هايي در        . به حرکتي سراسري حول خواست افزايش دستمزدها باشد 

 :تقابل با اين حرکت شنيده ميشود، به برخي از اين استدالالت ميپردازم
 

 ! هزار تومان٤٥٠چرا 
 

سطح نازل دستمزدها، تعيين ميزان     . مساله دستمزد يک موضوع هميشگي جدال کارگر با کارفرماست         
حداقل دستمزدها در غياب حضور نمايندگان کارگران توسط دولت، يک بردگي آشکار را به کارگران در                 

کارگران به اين موضوع و به سطح پايين دستمزدهايشان معترضند و خواهان               . ايران تحميل کرده است   
اتفاق جديدي که افتاده اينست که امروز بخشي از کارگران در                . افزايش فوري دستمزدهايشان هستند    

ميگويند دستمزد آنها   . ايران پا پيش گذاشته اند و ميگويند حاضر نيستند زير خط فقر زندگي کنند                  
 هزار تومان مبارزه       ٤٥٠حداقل بايد يک ميليون تومان باشد اما امروز در قدم اول براي خواست                           

ما از هر قدمي براي بهبود زندگي کارگر و به طريق               . اين يک حرکت به جلو و به پيش است           . ميکنند
اما در اين ميان عده اي پيدا شده و ميگويند چرا براي             . اولي از اين حرکت با تمام قوا حمايت ميکنيم         
 هزار تومان؟ در برابر اين استدالل پاسخ من به اين              ٤٥٠حداقل دستمزد رقمي تعيين شده است و چرا           

بحث بر سر يک حرکت اعتراضي معيني است که          . آقايان اينست که اينجا بحث بر سر مبارزه جاريست         



180 

اتفاق افتاده و مساله بسادگي اينست که طيف وسيعي از کارگران در مقابله با زندگي فالکتباري که                    
به کارگران تحميل شده پا پيش نهاده اند و رقمي را تعيين کرده اند و خود همين دارد به يک فاکتور                           

اما سوال من از اين آقايان      . مهم در متحد شدن کارگران بر سر مساله افزايش دستمزد تبديل ميشود             
 اينست که چرا از اين حرکت حمايت نميکنيد؟ چرا به آن نميپيونديد؟

 هزار تومان در ماه رقمي است که از مبارزه امروز             ٤٥٠همانطور که اشاره کردم حداقل دستمزد        
هيچکدام از  .  هزار تومان است    ٥٠٠همچنانکه در ميان معلمان زمزمه         . کارگران بيرون آمده است    

به نظر من اين يک جنبش اعتراضي مهم است که بدون شک               . اين ارقام در خود هيچ قدوسيتي ندارند       
مساله اصلي درک اهميت       . پيروزي آن طبقه کارگر را در موقعيت بسيار فراتري قرار خواهد داد                       

در شرايطي که کارگر دخالتي در تعيين ميزان حداقل                . سياسي اين حرکت در مقطع کنوني است           
دستمزد خود ندارد و از حق تشکل و داشتن نمايندگان منتخب خود محروم است و اکنون خودش پا                       
پيش گذاشته و ميگويد در قدم اول من اينقدر دستمزد ميخواهم، اين يعني اعالم عدم مشروعيت                        
تصميم دولت مبني بر تعيين ميزان دستمزد، اين يعني نه به خانه کارگر و شوراهاي اسالمي که                             

براي تعيين حداقل دستمزد شرکت ميکنند و نه به            " شوراي عالي کار  "بعنوان نمايندگان کارگران در      
. نقش سنتي آنها در سد کردن و منحرف کردن اعتراض کارگران براي خواست افزايش دستمزدهاست                  

اين يعني اينکه کارگر دارد پا پيش ميگذارد و ميگويد خودش ميخواهد در مورد شرايط کار و                            
البته فراموش نکنيم که در همان ابتدا کارگران کاشان که مبتکر اين حرکت                . زندگيش تصميم بگيرد  

بودند در طومار اعتراضي خود اعالم داشتند که براي اينکه امروز کارگر زير خط فقر زندگي نکند                       
در واقع بايد دستمزدي برابر يک ميليون تومان در ماه دريافت کند و از حق داشتن يک زندگي انساني                     

همچنين .  هزار تومان در قدم اول شدند         ٤٥٠صحبت کردند و خواهان افزايش دستمزدها به ميزان              
نفس طرح يک مبلغ مشخص مبنايي است براي متحد شدن کارگران حول آن که به فشرده کردن صف                      
اعتراض آنان حول خواست افزايش دستمزدها کمک ميکند و ميتواند بخش وسيعي از کارگران را به                     

 .بايد از چنين حرکتي استقبال کرد. چنانکه تاثيرات آنرا همين امروز ميتوان ديد. تحرک درآورد
 

 !اگر دستمزد افزايش يابد نرخ تورم نيز افزايش مييابد
 

 هزار تومان در قدم اول، استدالل قديمي و             ٤٥٠استدالل ديگر در مخالفت با مبارزه براي خواست             
 هزار تومان را بعنوان ميزان حداقل دستمزد            ٤٥٠آشنايي است که ميگويد اگر سقف معيني چون             

اعالم کنيم، نرخ تورم و قيمتها نيز به همين نسبت افزايش مييابد و عمال کارگر بيشتر تحت فشار                         
قرار ميگيرد و بعضا افرادي از سر کارگر دوستي، با تکيه بر همين استدالل نتيجه ميگيرند که براي                     
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حداقل دستمزد نبايد نرخي تعيين کرد، بلکه کافيست که خواهان افزايش دستمزد به اندازه تامين                        
پوچي و بي پايه بودن اين استدالل         . رفاه و معيشت کارگر باشيم و اين جواب همه چيز را خواهد داد                

اولين . با اين استدالل در واقع ما بايد خواهان انقباض دستمزدها و عدم افزايش آن باشيم               . روشن است 
که به چنين استدالالتي متوسل ميشوند اينست که باالخره آيا براي آنها            " کارگر دوست "سوال از اين آقايان خَِير و       

اساسا تعيين نرخ دستمزد معنايي دارد، يا خير؟ بطور مثال اگر امروز کارگران در ايران تشکل واقعي خود را                           
داشتند، اگر نمايندگان واقعي کارگران پاي ميز مذاکره با دولت مينشستند و ميزان حداقل دستمزد خود را                             

 تعيين ميکردند، آيا نبايد مبلغي را بعنوان خواست خود اعالم ميکردند؟
واقعيت اينست که در جامعه سرمايه داري کارگر به اندازه اي که مزد ميگيرد، ميتواند کاال بخرد و                                   
نيازهاي خود و خانواده اش را تامين کند و ميزان يا سطح رفاه کارگر يعني اينکه او چقدر امکان برخورداري از                        

تعيين نرخ دستمزد اتفاقا موضوع اصلي دعواي کارگر و سرمايه دار است که بر سر آن                     . نعمات جامعه را دارد    
بنابراين در پاسخ به نظري که ميگويد بايد از يک زندگي مرفه حرف بزنيم و براي دستمزد . کشاکش شروع ميشود 

رقم تعيين نکنيم، حرف من اينست که يک جنبه اساسي تامين زندگي اي که کارگر بتواند از مسکن مناسب،                          
تغذيه سالم، بهداشت و درمان رايگان و تامين يک زندگي مرفه و انساني برخوردار باشد دستمزد است و اين در                         
عالم واقعي يعني برخورداري از يک سطح معيني دستمزد که کارگر بايد براي آن مبارزه کند و آنرا به دولت و                              

به عبارت روشنتر اينکه کارگر چه حدي از دستمزد را با زور مبارزه اش بتواند به                              . کارفرمايان تحميل کند   
 .سرمايه دار تحميل کند، سطح زندگي و رفاه او را تعيين خواهد کرد

با " حقوق مکفي براي زندگي راحت    "سوال ديگري که در مقابل اين آقايان قرار ميگيرد اينست که آيا شعار                
مانع تورم مواجه نميشود؟ اگر نرخ تورم همچنان رشد صعودي داشت پاسخ چيست؟ اجازه بدهيد در سطح پايه                        

ربط ميزان دستمزد به رشد قيمتها و تورم، استداللي مردود و قديمي است که                        . اي تر به اين مساله بپردازم         
پاسخ واقعي اينست که کارگر در ازاي فروش نيروي کارش مزد ميگيرد و قيمت                    . مارکس پاسخ آنرا داده است     

اين درست است که نوسان در عرضه و تقاضا باعث نوسان              . کاالها و نوسان آن ربطي به قيمت مزد کارگر ندارد            
در قيمت کاالها ميشود، اما نيروي کار کارگر نيز کاالست و بايد تابع همان نوساناتي باشد که در نرخ کاالها                            

يعني اينکه مزد کارگر بايد اتومات متناسب با رشد قيمتها و تورم باال رود و اگر قيمتها باال رفت،                     . بوجود آيد 
 هزار تومان باشد، طبعا      ٤٥٠بنابراين اگر به فرض حداقل دستمزد امروز         . دستمزدها نيز بايد فورا افزايش يابد      

استدالل اينکه  .  هزار توماه در ماه و يا بيشتر برسد         ٧٠٠با رشد تورم در سال بعد اين رقم بايد افزايش يابد و به                
اگر دستمزد افزايش يابد، تورم باال ميرود، استداللي است که در ايران نيز هميشه از سوي مدافعين سرمايه در                        
مقابل کارگران به ميان کشيده ميشود تا صداي اعتراض کارگران را خفه کنند و فشار بار بحران را تماما بر                               

 هزار تومان دارد صف آرايي اين مبارزه در             ٤٥٠مبارزه کارگران حول خواست مشخص        . دوش کارگر بيندازند   
ايران را نشان ميدهد و در اين ميان عده اي پيدا شده اند که با ژستي خيرخواهانه ميکوشند کارگر را از اين                                 
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مبارزه برحذر دارند، چرا که فکر ميکنند اگر دستمزد افزايش يابد، تورم نيز افزايش مييابد و اين به ضرر کارگر                      
تداللي نه ربطي به طبقه کارگر و مبارزه اش دارد و نه بويژه امروز گوش                    ١روشن است که چنين اس     . خواهد بود 
کارگري که امروز با مبلغي يکسوم زير خط فقر اعالم شده از سوي دولت دارد زندگي ميکند، قطعا                        . خريداري

 .گوشش به اين حرفها بدهکار نخواهد بود
طبعا چنين استدالالتي تنها در برابر کارگر گذاشته ميشود و کسي صحبتي از ارقام نجومي حقوق مقامات                           

تورم را تنها با دستمزد کارگر اندازه ميگيرند، چرا که بطور           . عاليرتبه دولتي و نمايندگان مجلس و غيره نميکند       
واقعي نيروي کار کارگر کاالست و فرق اين کاال با کاالهاي ديگر اينست که کاالهاي ديگر را سرمايه داران به                           

اما کارگر نيروي کارش را به      . جامعه عرضه ميکنند و هر روز تحت فاکتورهاي مختلف نرخ آنها افزايش مييابد            
سرمايه دار ميفروشد و سرمايه دار براي اينکه سوددهي سرمايه اش را باالببرد، بدنبال کار ارزان و کارگر                                  

بعبارت روشنتر، اين استدالالت، حتي اگر بصورت زيبا و زرورق پيچيده آن طرح شود، چيزي جز                    . خاموش است 
همصدايي آشکار با سرمايه داري نيست و ميبينيم وقتي صحبت از افزايش مزد کارگر ميشود، افزايش نرخ                           

 .تورم را همچون چماقي در برابر او قرار ميدهند و کل جامعه را عليه او بسيج ميکنند
 

 هزار تومان دستمزد در قبال چند ساعت کار؟ با توجه به شرايط متفاوت کار نميتوان رقم                               ٤٥٠
 معيني براي دستمزد تعيين کرد؟

 
 هزار تومان حداقل دستمزد     ١٢٢پاسخ من به روشني اينست که در برابر فرضا همان هشت ساعت کاري که رژيم                

اينجا دعوا  !! آيا شما با اين مخالفيد؟    .  هزار تومان در قدم اول شده است       ٤٥٠تعيين کرده، امروز کارگر خواهان      
استدالل شما اين باشد    اگر  بعالوه اينکه حتي    . بحث بر سر ساعت کار نيست      . بر سر تعيين حداقل دستمزد است      

که اگر کارگر دستمزد بيشتري مطالبه کند، ممکن است کارفرما ساعت کار را باال برد، باز جواب اين خواهد                          
بنابراين . بود که بسيار خوب اين موضوع دعواي بعدي است و طبعا آنموقع کارگر در مقابل آن خواهد ايستاد                       

شما نميتوانيد امروز به کارگر بگوييد خواهان افزايش دستمزد نباش چون ممکن است کارفرما ساعت کارت را                    
طبعا مساله ساعت کار به نوبه خود مساله مهمي است که بر زندگي اجتماعي کارگر و سالمتي جسم و      . باال برد 

به عبارتي ديگر اگر يک بخش مهم تامين رفاه کارگر دستمزد اوست، بخش ديگر آن ساعت                     . روان او نقش دارد    
کار و برخورداري او از فراغت براي بازسازي نيروي کار خود و داشتن يک زندگي اجتماعي سالم، فعال و خالق                            

در يک کالم، هر کسي که با مسائل جنبش کارگري اندک آشنائي داشته باشد اينرا ميداند که درخواست                          . است
افزايش دستمزد با فرض اضافه نشدن ساعت کار است، همانطور که خواست کاهش ساعت کار و مبارزه براي آن                     

اگر کسي خود را به نفهمي نزده باشد و از اساس بي اطالع از معاني                          . با کاهش نيافتن دستمزد همراه است         
خواستهاي افزايش دستمزد يا کاهش ساعت کار نباشد آنگاه بايد گفت فقط آگاهانه دارد در مقابل يک مبارزه                        
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 .معين کارگري ميايستد
اما نکته اي هم در مورد تفاوت شرايط کار کارگران و فاکتورهايي چون سختي کار و بدي آب و هوا و غيره                         

پرداخت مزد بيشتر بابت     . بعنوان استداللي در مخالفت با تعيين مبلغي معين براي حداقل دستمزدها بگويم                 
 هزار تومان حداقل دستمزد،       ٤٥٠. بدي آب و هوا و هر چيز ديگر ربطي به ميزان حداقل دستمزد کارگر ندارد                     

ضمن اينکه کارگر    . يعني آن حداقل مزدي است که بايد به همه کارگران تعلق گيرد، براي اينکه تامين باشند                        
ميزان حداقل دستمزد در     . طبعا بابت شرايط دشوار کار، بدي آب و هوا و غيره مزد بيشتري بايد دريافت کند                      

اين حداقل مبنايي است براي تعيين حداقل بيمه بيکاري،                 . واقع سطح رفاه و تامين جامعه را بيان ميکند                
بازنشستگي و مبنايي حقوقي براي استخدام کارگر که سطحي پايين تر از آن ديگر از سوي جامعه قابل قبول                            

از همين رو ميزان حداقل دستمزد کارگر مساله کل جامعه است و بايد از اين خواست کارگران وسيعا                           . نيست
يک کار سرمايه داري هميشه اينست که پرداخت دستمزد را به فاکتورهايي جز کار کارگر ربط دهد                    . حمايت کرد 

و با تکه تکه کردن دستمزد کارگر تحت عناوين مختلف طرح طبقه بندي مشاغل و دريافتي ها، اوال در صفوف                     
ما خواهان   . کارگران تفرقه ايجاد کند و ثانيا و مهمتر اينکه از افزايش مستقيم دستمزد کارگر سرباز زند                               

ما ميگوييم کارگر بايد در مقابل کاري که انجام ميدهد مزد                   . افزايش مستقيم سطح دستمزد کارگر هستيم        
از نظر من عواملي چون بدي آب و هوا و سختي کار و غيره فاکتورهاييست که کارگر بايد در                                . دريافت کند 

اما دستمزد کارگر بايد به حدي باشد که خود داوطلب انجام کار در چنان . مقابل آن دستمزد بيشتري دريافت کند 
شرايطي نباشد، بلکه نياز جامعه به چنين رشته هايي از کار است که تعيين ميکند بخشي از کارگران در چنين                        

در چنين حالتي نيز کارفرما موظف است با تامين امکانات و بکارگيري تکنيک پيشرفته از                . شرايطي کار کنند  
همچنين نبايد يک کارگر ناگزير باشد سالهاي طوالني در چنين رشته                . سختي کار و فشار کار بر کارگر بکاهد          

در هر حال اينها بحث هاي مفصلي است که ميتوان در جاي ديگري به آن                         . هايي به کار اشتغال داشته باشد        
هدف من از اشاره به اين جنبه از مساله روشن کردن پوچي اين استدالالت در برابر خواست افزايش                             . پرداخت

 .دستمزدها از سوي کارگران است
ما ميگوييم تنها مرجع صاحب صالحيت براي تعيين دستمزد خود کارگرانند و ميزان حداقل دستمزد بايد                   

ما ميگوييم حداقل دستمزد بايد در حد تامين يک زندگي                   . توسط نمايندگان منتخب خود آنان انجام گيرد            
ما ميگوييم کارگر مثل يک شهروند جامعه از همان               . انساني و متناسب با استانداردهاي امروز بشري باشد            

ما . حقوق و مزايايي بايد برخوردار باشد که يک وکيل مجلس و يا کارمند عاليرتبه دولتي برخوردار است                                
ميگوييم دستمزد کارگر بايد بطور اتومات متناسب با افزايش تورم و رشد بارآوري کار افزايش يابد و از يک                             

 هزار تومان در قدم     ٤٥٠. زندگي درخور و شايسته انساني براي کارگر و تمامي شهروندان جامعه سخن ميگوييم            
يک گام براي اتحاد کارگري براي بهبود وضعيت             . اول، صداي اعتراض کارگران به فقر و فالکت موجود است                

ما از هر تالش کارگران براي بهبود زندگي طبقه کارگر استقبال              . زندگي و شرايط کارش در شرايط کنوني است         
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 امکانات، ضرورت تغيير ريل، و ملزومات پيشروى": کميته پيگيرى"
 کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري در ايران"نکاتي درباره 

 "فاتح بهرامي 
 

سواالت و  . ميگذرد" کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري در ايران          "حدود سه ماه از تشکيل       
نکات مهمي درباره اهميت اين حرکت، آينده آن، ملزومات پيشروي، و موانع سر راه آن وجود دارد که                       

 .اشاره مختصر به آنها موضوع اين نوشته است
 

تشکيل اين کميته و حمايت بيش از چهار هزار کارگر از بيانيه آن يک حرکت مهم کارگري است که                     
ايجاد تشکل توده اي کارگري مستقل از دولت را هدف خود گذاشته است و همين بسادگي حمايت                            

جوهر خواست اين کميته، مستقل از فرمولبنديهاي بيانيه و نحوه شروع               . جدي از آنرا ضروري ميکند     
آن، ايجاد تشکل کارگري بر اساس اراده مستقيم کارگران، عدم برسميت شناسي تشکلهاي دولتي خانه                 
کارگر و شوراهاي اسالمي و اعتراض به سازمان جهاني کار بخاطر برسميت شناسي اين جريانات                            

اعضاي اين کميته تاکنون درباره اين حرکت و مسائل مربوط به آن منظورشان را روشن                     . دولتي است 
کرده اند، و از جمله پنج نفر از آنان در مصاحبه اي با سايت شورا بر ضرورت ايجاد تشکل کارگري                               

ضرورت دفاع از اين حرکت نيازي به            . مستقل از دولت و متکي بر مجمع عمومي تاکيد کرده اند                   
طبقه کارگر ايران از داشتن تشکلهاي توده اي خود محروم شده و در مقابل تعرض                           . استدالل ندارد 

افسار گسيخته سرمايه بيدفاع است، و کساني راه افتاده اند و در مقابل اين وضعيت تالشي را شروع                       
نحوه تشکليابي کارگران قطعا باشکال مختلفي ميتواند صورت بگيرد و تالشهاي گوناگوني              . کرده اند 

را هم شاهد خواهيم بود، و اين حرکت نيز يکي از اين تالشهاست که ميتواند گام بزرگي در راستاي                            
 .ايجاد تشکل کارگري بردارد و به يک حرکت تاريخي در مبارزه طبقه کارگر بدل شود

 
 نقطه قدرت اين کميته کدامست؟ -١
 

فاکتور اول همين متشکل شدن خود        . اقدام تشکيل دهندگان کميته پيگيري از چند نظر اهميت دارد             
فاکتور دوم اينست که اعمال       . اين دوستان در يک کميته و راه افتادن براي عملي کردن هدفشان است                  
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فاکتور سوم که    . اراده مستقيم توده کارگر را در مرکز هدف خود براي ايجاد تشکل قرار داده اند                         
بسيار هم مهم است، پشتوانه و حمايت توده اي بيش از چهار هزار کارگر در مرحله اوليه اين حرکت                        

اين قبل از هر چيز نشان دهنده اينست که اين کميته به بخشي از کارگران و به شبکه اي از                               . است
فعالين کارگري در نقاط مختلف دسترسي دارد که توانسته در مدت کوتاهي به بسيج اين نيرو دست                   

عالوه بر اينها وضعيت طبقه کارگر طوري است که زمينه را براي موفقيت و پيشروي اين کميته                 . بزند
از طرفي جنبش اعتراضي طبقه کارگر در عکس العمل به فقر و فالکت اقتصادي                     . مساعد ميکند 

بيسابقه و بي تاميني شغلي که زندگي و آينده خانواده هاي کارگري را در معرض تهديد جدي قرار                          
داده است دائما رو به گسترش است و جستجوي راه حل مقابله با اين شرايط مشغله دائمي کارگران                        

و اين ميتواند کميته را      . اما اين راه حل چيزي جز متحد شدن و متشکل شدن کارگران نيست                . است
از طرف ديگر، گسترش جنبش اعتراضي طبقه کارگر، و فاکتور               . در مرکز توجه کارگران قرار دهد        

جديد همبستگي طبقاتي و حمايت کارگران از مبارزات همديگر که بارقه هائي از آن در اشکال                              
مختلف و در نقاط مختلف ايران بوجود آمده است، زمينه اي بسيار مساعد براي ايجاد تشکل توده                    

 .اي کارگران در ابعاد سراسري فراهم کرده است و اين خود به امر کميته پيگيري خدمت ميکند
 

اما با وجود تمام عواملي که بعنوان نقطه قدرت کميته پيگيري به آن اشاره شد، پيشروي و                               
موفقيت اين کميته در گرو ورود آن به مرحله ديگري از فعاليت و بکارگيري اهرمها و مکانيزمهاي                      

در واقع کميته پيگيري نيازمند يک تغيير ريل در جهت انجام اقدامات و فعاليتهائي                    . ديگري است 
است که مستقيما ناظر بر ايجاد تشکل کارگري توسط خود کارگران و دست بکار شدن عملي آن                             

 .باشد
 
 ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است -٢
 

تعرض سرمايه داران به حقوق کارگران نه تصادفي است و نه به خلق و خو و طينت اين يا آن سرمايه                          
استثمار کارگر اساس سرمايه داري است و زدن حقوق کارگر تا جائي که ممکن باشد                  . دار برميگردد 

و در مقابل، تشکل کارگري ابزار مبارزه کارگران براي دست يافتن به                . منطق هر سرمايه داري است     
حقوقشان است، ابزار دفاع از منفعت کارگر و ابزار مقاومت در مقابل تعرض سرمايه دار به حقوق                        

لذا تشکل توده اي کارگران، تشکلي که از منفعت کارگر دفاع کند، وسيله و ابزاري در                     . کارگر است 
باين دليل در   . مقابل سودجوئي سرمايه دار است و سرمايه دار آن را در مقابل منفعت خود ميبيند                  

هيچ کجاي دنيا سرمايه داران و دولت که نماينده طبقه سرمايه دار است، براي کارگران تشکل بوجود                  
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بنابراين، . نمياورند، سرمايه دار تشکلي را که عليه منافع خود اوست براي کارگر درست نميکند                       
واضح است که هيچ دولت بورژوائي، و بطريق اولي نوعي از آن مانند جمهوري اسالمي، نه براي                              
کارگران تشکل واقعي درست ميکند و نه راه براي آن باز ميکند، نه موانع تشکل يابي کارگران را                          

ايجاد تشکل واقعي    . رفع ميکند، و نه امکاني براي انتخاب نمايندگان واقعي کارگران باز ميکند                 
برخالف مطالباتي مانند افزايش دستمزد و کاهش ساعت کار و                 . کارگران امر خود کارگران است       

غيره، ايجاد تشکل را نميشود و نبايد از دولت بورژوائي و هيچ ارگان آن مطالبه کرد، بايد کارگران                       
برسميت شناسي  . خود راسا براي ايجاد آن اقدام کنند و آنرا با قدرت اتحاد خود به دولت تحميل کنند               

تشکل کارگري، چه شورا يا سنديکا را              . تشکل کارگري توسط دولت با ايجاد آن متفاوت است                 
کارگران بايد خود ايجاد کنند اما واضح است که بايد از دولت و سرمايه داران بخواهند که آنرا                                 
برسميت بشناسند، و اينجا هم فقط قدرت متحد کارگران است که ميتواند اين برسميت شناسي را به                  

 .دولت تحميل کند
 

آينده کميته پيگيري در گرو اينست که منتظر پاسخ هيچ ارگان و نهادي به بيانيه خود ننشينند،                   
در مقابل، کميته الزم است     . چون در دنياي واقعي پاسخي در جهت خواست کميته در کار نخواهد بود            
 اين فعاليتها کدامند؟. سلسله فعاليتهائي را در دستور بگذارد که به تحقق اهداف آن ياري برساند

 
 ملزومات پيشروي -٣
 

 جذب رهبران کارگري) الف
 

پيروزي هر حرکت و فعاليتي براي ايجاد تشکل توده اي کارگري در ابعاد سراسري، مستقل از                        
اينکه در ابتدا چگونه شروع ميشود، منوط به اينست که رهبران عملي مبارزات کارگري در آن دخيل               

رهبران عملي کساني هستند که روي توده کارگران نفوذ دارند، اعتراض و                 . باشند و نقش ايفا کنند     
مبارزه آنان را رهبري ميکنند، کارگران را حول خواستها و شعارهاي معيني متحد ميکنند و                               
بحرکت درمياورند، اعتصاب سازمان ميدهند، مورد اعتماد کارگران الاقل در محدوده محيط کار                 

حتي سنتهاي  . خود هستند، و در يک کالم نبض تحرک و مبارزه توده کارگر در دست اين رهبران است                 
اعتراض و مبارزه از طريق اين رهبران به کارگران منتقل ميشود و باين اعتبار راديکاليسم و                                 
نمايندگي شدن منفعت طبقاتي کارگران يا سازشکاري و محافظه کاري در هر مبارزه اي بستگي به                    

از اينرو نقش رهبران عملي     . اين دارد که رهبران عملي به کداميک از گرايشات درون طبقه تعلق دارند         
هيچ شورا و مجمع عمومي و             . در تشکل يابي کارگران و حتي نوع تشکل انکار ناپذير است                        
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سنديکائي در يک کارخانه بدون حضور اين رهبران يا بدون خواست و اقدام موثر آنان برپا نميشود و                       
بنابراين اولين نکته کليدي و رمز موفقيت کميته پيگيري در اينست که تالش کند و                 . شکل نميگيرد 

کميته پيگيري اگر    . بتواند رهبران عملي کارگران را جذب کند و آنها را به اين حرکت ملحق کند                        
بتواند به مرکزي براي الاقل تجمع تعداد قابل توجهي از رهبران عملي مراکز اصلي و مهم کارگري                        

. ايران بدل بشود، آنگاه يک گام بزرگ و اساسي در جهت ايجاد تشکل سراسري کارگران برداشته است                   
اين امکاني ميشود که اين رهبران دست در دست هم بگذارند و با هدف و تصميم مشترک و به                                   
اعتبار نفوذشان در ميان توده کارگران برپائي مجمع عمومي منظم را در کارخانه هاي ايران جاري                       

در چنين حالتي، يعني ملحق شدن طيفي از رهبران کارگري             . کنند و تشکل کارگران را درست کنند        
به کميته پيگيري، اين کميته ميتواند به هيئت موسس شوراها يا هر نام مشابه آن بدل شود و اعالم                       

 اما تماس با اين رهبران و جذب آنان به کميته پيگيري چگونه ميتواند متحقق شود؟. موجوديت کند
 
 استفاده از مکانيزمهاي اجتماعي شدن) ب

وصل شدن رهبران کارگري به کميته پيگيري از راههاي متفاوتي ممکن است، از امکانات فعالين                      
کميته براي تماس با اين رهبران و بويژه با توجه به منبع مهم چهار هزار نفر که طومار را امضا کرده                        
اند، تا حساسيت نشان دادن و حمايت کردن از اعتصابات کارگري بخصوص آنهائي بداليل اهميت                       
محيط کار يا طوالني شدن اعتراضات به حرکت مطرحي در جامعه تبديل ميشوند، هر کدام ميتواند                

اما يک  . حلقه هائي براي اتصال کميته با برخي رهبران کارگري باشد و الزم است به آنها توجه شود                       
فاکتور مهم ديگر اتکا به مکانيزمهاي اجتماعي شدن است، و در اينمورد بايد به امکان جديد و بي                     

کميته پيگيري بايد تالش کند که در            . نظير تلويزيون کانال جديد و راديو انترناسيونال اشاره کرد               
دسترس قرار بگيرد، کارگران در سطح اجتماعي آنرا بشناسند و با هدف و فعاليتهايش آشنا شوند،                      
فعالين کميته در سطح علني و اجتماعي ابراز وجود کنند و براي متشکل شدن کارگران نيرو بسيج                       

هنوز کميته پيگيري که امر       . کنند و حمايت بخواهند، و تلويزيون ابزار مهمي براي انجام اينهاست              
مهم ايجاد تشکل براي کارگران ايران را هدف خود قرار داده است از اين مدياي مهم استفاده نکرده                        

چرا اعضاي کميته پيگيري    . اين تلويزيون متعلق به کارگران و انسانهاي آزاديخواه جامعه است          . است
از طريق تلويزيون کانال جديد و راديو انترناسيونال، خود و اهدافشان را به کارگران ايران معرفي                             
نميکنند و آنها را به همکاري و حمايت دعوت نميکنند و امکانهاي مختلف تماس کارگران با کميته                 
را اطالع نميدهند؟ بايد رهبران کارگري کاشان را الگو قرار داد، آنها وقتي نقش تلويزيون کانال جديد                 
را در جريان اعتصاب نساجي کردستان مشاهده کردند، تماس گرفتند و خواستند که حرفشان را بزنند              
و تاکنون دو بار از طريق اين تلويزيون خواستها و مسائل و توقعات خود را به گوش همه کارگران                             
رساندند و تا همين حد تاثيرات بسيار مهمي در محدوده فعاليت خود براي سازماندهي کارگران و                       
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فعالين کميته خوشبختانه تاکنون از اينترنت براي ابراز نظرات   . ادامه اعتراضاتشان برجاي گذارده اند 
استفاده از تلويزيون و راديو ميتواند اين حرکت را          . و اهدافشان استفاده کرده اند اما اين کافي نيست         

 .اجتماعي کند و حلقه اتصال مهمي با ديگر رهبران کارگري بشود
 وصل شدن به جنبش افزايش دستمزد) ج
 

پنجاه تومان که هم اکنون جنب و جوش زيادي را در                    و  صد  مطالبه افزايش دستمزد تا حداقل چهار        
توجه . شهرهاي مختلف ايران بوجود آورده، ميرود که به يک جنبش وسيع در ميان کارگران بدل شود                    

کميته پيگيري به اين جنبش و وصل شدن به آن، نه فقط از زاويه اهميت آن، بلکه همچنين از سر                                
واقعيت اينست که کارگران هنگام      . خدمت به امر تشکليابي کارگران از اهميت جدي برخوردار است           

مبارزه و اعتراض نسبت به هر زمان ديگر متحدتر هستند، و لذا ساده تر و سريعتر متشکل                                     
شاهد هستيم  . اين مساله را در مورد برپائي مجامع عمومي بسادگي ميشود مشاهده کرد           . ميشوند

اما اين  . که بخش زيادي از اعتصابات و اعتراضات کارگري از کانال مجمع عمومي به پيش ميرود                 
مجامع عمومي عمدتا پس از پايان اعتراض و اعتصاب وجود ندارند و تا مبارزه بعدي برگزار                               

اگرچه اتکاي مبارزات کارگران به مجامع عمومي نشان از قدرت گرايش و سنت راديکال                  . نميشوند
سوسياليست درون طبقه است، اما ناپايدار بودن اين مجامع همان نقطه ضعف کنوني جنبش                                

جنبش افزايش دستمزد، درصورتيکه رهبران عملي کارگران خوب        . کارگري، يعني فقدان تشکل، است    
کار کنند، هم بخش وسيعي از طبقه کارگر را حول خود بسيج ميکند و هم يک مبارزه طوالني مدت                       

از اينرو با توجه به متحد بودن کارگران در اين مبارزه و امکان گسترش مجامع عمومي                  . خواهد بود 
بر سر اين مطالبه، جنبش افزايش دستمزد يک بستر مساعد براي فعاليت کميته پيگيري و وصل                           

در انتها به موانعي که ميتواند بر سر          . شدن به رهبران کارگري و نهايتا در خدمت هدف کميته است             
 .راه کميته پيگيري قرار بگيرد اشاره ميکنم

 
 موانع احتمالي بر سر راه کميته پيگيري -٤
 

نام " در جا زدن  "اولين مانع اساسي همين وضع موجود است که         . در اينجا منظورم موانع داخلي است     
مطرح شده در مقابل اين     " راه حل "اما يک   . گرفته است و باالتر نظرم را درباره عبور از آن اشاره کردم             

شدن از طريق شيفت کردن به ديگر عرصه هاي مطالبات کارگري،                   " فعال"درجا زدن عبارتست از        
اين فلسفه وجودي کميته        . يعني عمال تبديل کميته فعلي به کميته پيگيري مطالبات کارگري                      

تمام اهميت و مورد توجه قرار گرفتن اين کميته بخاطر مهمترين معضل                . پيگيري را از بين ميبرد     
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انرژي صرف کردن و شيفت کردن به عرصه هاي ديگر، بويژه با توجه                . طبقه کارگر يعني تشکل است     
به امکانات و توان محدود کميته فعلي، بطور ناخواسته بمعني کنار گذاشتن عملي تالش براي                             

و بايد توجه داشت مبارزه براي تحقق ديگر خواستهاي کارگران، مانند لغو استخدام                      . تشکل است 
قراردادي، بيمه بيکاري، پرداخت دستمزد معوقه، کاهش ساعت کار، و مسکن و غيره خود به تشکل                 

مبارزه براي اين خواستها اهميت جدي دارد اما کار اين               . نياز دارد و بدون تشکل بجائي نميرسند         
کميته نيست، و تفاوت جنبش افزايش دستمزد هم با ساير مطالبات اينست که در حال حاضر يک                           
تحرک وسيع در ميان کارگران در جريان است و چنانکه اشاره شد توجه به آن در خدمت امر تشکليابي                    

 .است و از همين سر هم به آن تاکيد شد، موارد ديگر چنين خصوصيتي ندارند
مساله ديگري که ممکن است در مقابل کميته پيگيري مانع و مشغله ايجاد کند بحث شناخته                    

اين معضل البته مربوط به آينده اين حرکت و مساله متشکل                . است" تشکل مستقل کارگري   "شده  
متعلق به طيفي از فعالين     " تشکل مستقل کارگري  "بحث  . شدن کارگران است و نه درباره خود کميته        

برخي از آنها   ( است که اساسا بر استقالل تشکل کارگري از سياست و احزاب تاکيد دارند                 ٥٧انقالب  
از آنجا که در بيانيه کميته پيگيري به برسميت شناسي                 ). استقالل از دولت را نيز مطرح ميکنند          

تشکل "تشکل مستقل کارگري تاکيد شده، و عليرغم اينکه اکثر اعضاي کميته منظور خود را از                        
صريحا استقالل از دولت بيان کرده اند، اما همچنان بحث استقالل از سياست و                        " مستقل کارگري 

اين ميتواند به يک مانع و مشغله براي کميته تبديل              . احزاب عمدتا از خارج کميته باد زده ميشود          
شود باين دليل که امروز عمدتا بحث استقالل تشکل کارگري از سياست و احزاب در مقابل مجمع                        

. عمومي و شورا و کال در مقابل تشکل بر اساس اعمال اراده مستقيم کارگران قرار گرفته است                              
تشکل کارگري مورد نظر کميته پيگيري مستقل از دولت و متکي به مجمع عمومي است، لذا الزم                     
است اين کميته متحدانه و با هوشياري بحث مستقل از سياست و احزاب را بحاشيه براند و نگذارد                       

بنظر من با توجه به وجود اين بحث         . تالششان براي متشکل شدن کارگران با دست انداز مواجه بشود          
در ميان طيف کوچکي از فعالين قديمي، الزم است که هر جا بحث استقالل مطرح ميشود صريحا بر                    

 .تشکل کارگري مستقل از دولت تاکيد شود
اما بحث استقالل تشکل از احزاب و سياست يک بحث عقب مانده، بورژوائي و در تقابل با اعمال                 

ما قبال درباره اين بحث صحبت کرده ايم و اينجا امکان توضيح مفصل              . اراده مستقيم کارگران است   
منظورشان از  . اساس آن در مقابل گرايش سوسياليستي و کمونيستي درون طبقه کارگر است             . نيست

استقالل از احزاب و سياست همان احزاب و سياست راديکال و سوسياليستي است و اين توسط                               
استقالل از سياست تماما مسخره است، فقط              . سردمداران اين تئوري به صراحت بيان شده است               

 ساعت کار در هفته کساني در درون تشکل کارگري به بهانه             ٣٠بعنوان مثال توجه کنيد وقتي بر سر         
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 ساعت يا بيشتر دفاع کنند، و انگار اين سياست ٤٠ورشکستگي اقتصادي يا عقب ماندگي صنعت از 
هيچ کشمکشي ميان کارگر و سرمايه دار از          . بورژوا نيست که در تشکل کارگري جا خوش کرده است            

سياست مستقل نيست، بگذريم که در حکومت اسالمي حتي وقتي براي دستمزد معوقه اعتراض                           
درباره استقالل تشکل کارگري از احزاب هم بحث                . بکني با نيروي پاسدار و اوباش روبرو ميشوي               

بسادگي عبارتست از سنگر بستن در مقابل گرايش سوسياليستي درون طبقه و احزاب حامل اين                            
اوال بايد تاکيد کنم که اين يک امر بديهي است که احزاب نبايد و نميتوانند که براي تشکل                           . گرايش

اما ديگر تشکل کارگري را نميتوان از نفوذ سياسي و معنوي احزاب در                . کارگري تعيين تکليف کنند   
اگر کسي قصد مغزشوئي کارگران را نداشته باشد بايد بپذيرد که  . آنها مستقل کرد، اين بي معني است 

کارگران هم مانند انسانهاي ديگر در سياست دخيل ميشوند و از احزاب گوناگون حمايت ميکنند و                        
باين اعتبار احزاب سياسي چپ و راست نيز در تشکل کارگري، چه شورا و کميته کارخانه باشد يا                               

 .سنديکا و اتحاديه، نفوذ سياسي و معنوي پيدا ميکنند
در مقابل مجمع عمومي کارگري            " تشکل مستقل کارگري     "اما جالب اينست که طرفداران               
و اين تصادفي نيست، زيرا اراده مستقيم کارگر در مجمع                     . حساسيت دارند و از آن اسم نميبرند             

را دود ميکند و هم تئوري آنها را بي اعتبار                " تشکل مستقل کارگري   "عمومي، هم هدف طرفداران       
اگر بنا باشد کارگر در مجمع عمومي اراده جمعي اش را اعمال کند، آنگاه استقالل مجمع                          . ميکند

عمومي از احزاب سياسي چه معني ميتواند داشته باشد؟ فرض کنيد احزاب، راست و چپ، در ميان                       
کارگران نفوذ دارند و مجمع عمومي هم بر سر مسائل مختلف کارگري تصميم جمعي ميگيرد، و بسته                  
به اينکه کدام خط و گرايش سياسي دست باال داشته باشد البد بر تصميم مجمع عمومي تاثير                                     

چگونه ميشود اين مکانيزم را دور زد؟ اگر در جلسه مجمع عمومي يک تشکل کارگري نظر                  . ميگذارد
و راي بخشي از کارگران، که فرض کنيم گرايش سياسي يا حتي تعلق حزبي آنان نيز بر همه معلوم                                
است، دست باال پيدا کرد و به تصميم جمعي کارگران بدل شد آنگاه مخالفين آن چکار ميکنند؟ آيا بايد           

به فالن حزب است؟ يک اتحاديه کارگري در جهان نميشود          " وابسته"داد عده اي بلند شود که اين تشکل         
پيدا کرد که عموما با يکي از احزاب سوسيال دمکرات يا ليبرال دوستي و رابطه نداشته باشد يا آن                            

اگر گرايش راديکال سوسياليست در جنبش طبقه کارگر         . احزاب در اين اتحاديه ها نفوذ نداشته باشند        
محلي از  " تشکل مستقل کارگري   "در ايران دست باال را نداشت، آنگاه بحث عقب مانده و بورژوائي                    

 .اعراب پيدا نميکرد
اميدوارم کميته پيگيري هرچه سريعتر بتواند وضع موجود را پشت سر بگذارد و نيروي رهبران                         
کارگري را بخود اضافه کند و بتواند با اتکا به نيروي خود کارگران براي هدف خود يعني ايجاد تشکل                      

براي . کارگري مستقل از دولت و متکي بر اعمال اراده مستقيم توده کارگر گامهاي جدي بردارد                              
 .تمامي دست اندرکاران اين حرکت آرزوي پيروزي دارم
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 !خروس مرده کارگر کارگريسم
 

 نکاتى پيرامون شورا و کمونيسم در جنبش کارگرى ايران 
 "پيش نويس منشور تشکل کارگرى ضد سرمايه دارى"به بھانه نقد 

 
   ،١٣٨٢بهمن   - ۴كارگر كمونيست شماره 

 
 مصطفي صابر 

 
کارگر  -در انتهاي اين مقاله آمده است        " پيش نويس منشور تشکل کارگري ضد سرمايه داري         "متن  (

 )کمونيست
 
، ظاهرا در برخي محافل دست به دست شده و             "پيش نويس منشور تشکل کارگري ضد سرمايه داري         "

ما هنوز نمي دانيم که     . توسط يکي از دوستان کارگر براي ما هم ارسال شده و خواسته اند که نظر دهيم                
و نقد  " پيش نويس منشور  "نسخه بعدي هم دارد يا نه؟ اما فکر کرديم که چاپ همين                " پيش نويس "آيا  

 .علني آن نه فقط براي کساني که اين سند را احيانا ديده اند که براي همه خوانندگان نشريه مفيد است
 

 خالصه بحث
 

هستند و حاال   " سرمايه ستيز "وقتي به اين سند نگاه ميکنيد ظاهرا از وجود فرد يا افرادي که اينهمه                   
متشکل شوند که کلي از      " تشکل ضد سرمايه داري    "با هر خسن و خسيني ميخواهند کارگران در يک             

در دستور خود   ) عليرغم همه دستکاريها و اشتباهات     (مطالبات و خواسته هاي کمونيسم کارگري را          
بايد دستشان را فشرد و با صبر و حوصله اشتباهاتشان را به آنها متذکر                   . گذاشته، بايد خوشحال بود    

اينجا ما با يک پديده مضر و البته پرت و هپروتي روبرو هستيم                . اما واقعيت چيز ديگري است     ... شد
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کارگر "اين پديده را به نظر من بايد دوم خرداد زير پرچم             . که اتفاقا بايد ماهيت اش را جلو همه گرفت        
در جايي که خود دوم خرداد را در صحنه سياسي به شکست کشانده ايم و به سوراخ                       . نام داد " کارگر

رانده ايم، عده اي پيدا شده اند که کارگر را از مبارزه فعال در صحنه سياسي و بر سر قدرت سياسي                          
و عبارت پردازيهاي چپ و حتي        " تشکل کارگري "و  " سرمايه ستيزي "منع ميکنند، با موعظه هاي        

و متشکل شدن در        " رفرميسم"شبه کمونيست کارگري، ميکوشند کارگران را سرگرم مبارزه با                      
اينها چه بدانند و چه ندانند بطور         . کنند) البته در چند سال نوري آينده      (هاي واالمقامشان   " تشکل"

دري که به   . واقعي دارند تالش مضحکي براي وارد کردن پرچم دوم خرداد از در پشتي بخرج ميدهند                 
عمر اينها هم مثل خود دوم خرداد به اندازه عمر              . لطف اختناق سياه جمهوري اسالمي گشوده است        

با ذره اي گشايش در فضاي سياسي، با اولين برآمد علني و وسيع توده هاي                 . جمهوري اسالمي است  
در همه وجوه و از جمله تشکل شورايي            (کارگر خواهيم ديد که چگونه سياست کمونيستي کارگري             

البته . دست باال خواهد داشت و هرگونه تلقيات و عقب ماندگي هاي چپ سنتي دود خواهد شد                 ) اش
لذا بايد از پيش به       . اين تحول فرض اش و الزمه اش حضور و فعاليت کمونيستهاي کارگري است                    

استقبال آن روز رفت و همين امروز اجازه نداد حتي يک کارگر کمونيست سرهم بافي هايي نظير اين                        
 .منشور را با چيز ديگري اشتباه بگيرد

بسيار متفاوت است از برخورد با رفيق کارگري          " منشور"ضمن اينکه واضح است که برخورد با          
که کنار دست شما ايستاده و اعتصاب را رهبري ميکند و احيانا در معرض گازهاي متصاعد از اين                   

" منشور"يا حتي خود نويسنده         . و تفکرات مشابه و سنت پشت آن هم قرار گرفته است                   " منشور"
اين . ممکن است راجع به خودش طور ديگري فکر کند و ممکن است جايي هم کار خوبي کرده باشد                     

و تفکرات  " منشور"اين صفحات عرصه نقد نظري و افشاي ماهيت سياسي اين               . بحث ديگري است  
روشن است که عالوه بر اين کمونيست هاي کارگري بايد با پيشتازي در عمل سياسي و                . مشابه آنست 

مبارزات روزمره و بويژه برپايي جنبش مجامع عمومي و با دلسوزي به هر فعال کارگري نشان دهند                    
 .که بخوبي راه و چاه مبارزه کارگري و چگونگي متحد کردن و به پيروزي رساندن آنرا ميدانند

 
 چيست؟" منشور"حرف حساب 

 
کارمزدي بعنوان سرمايه   "منجمله قلمداد کردن     (منشور  " تئوريک"همه افاضات و غلط غلوط هاي         

احزاب مدعي نمايندگي طبقه         : "را که کنار بگذاريد، لب کالم آن ظاهرا اين است                         "!) متغيير
اين عبارت محبوب همه کارگر کارگري ها براي خطاب کردن احزاب چپ و کمونيست                              " (کارگر
شوند؛ اتحاديه و سنديکا هم که رفرميست است و بايد           " افشاء"هستند و بايد    " رفرميست"که  !) است
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مبارزه ضد  "براي حاکم کردن آنها مقابله شود؛ پس راه حل چيست؟             " بخشي از بورژوازي  "با تالشهاي   
" تشکل کارگري ضد سرمايه داري      "چه تکليفي دارد؟ هيچ، بايد در          " سرمايه داري توده هاي کارگر      

را تشريح ميفرمايند يک آش شله قلمکار به           " تشکل سرمايه ستيز   "و بعد که     ! متحد و متشکل شد    
هم قرار است کار    . تمام معني است که هم شورا است و هم حزب و هم اتحاديه و هم هيچکدام نيست                   

بوقت (و هم قرار است کار شورايي انجام دهد         ) يعني مبارزه روزمره را سازمان دهد     (سنديکايي کند   
ضد سرمايه داري    " ايدئولوژيک"و هم از لحاظ        .) طلب کرد شورا بشود     " سير مبارزه "خودش و اگر      

سرشان به کدام حزب و مکتب سياسي بند         " تشکل توده اي  "که خدا ميداند ايدئولوگ هاي اين        (است  
در ) ١) (ولو غلط غلوط، اتوپيک و حتي ارتجاعي           (و هم برنامه تمام کمال يک حزب را                !) است

 .دستور خود دارد
اين بحث بصورتي است که نويسنده محترم منشور بايد سر                . اما اين صورت ظاهر بحث است        

محفل بغل دستي يا فالن گروه چپ سنتي را با آن بخورد که چرا چنين آجيل مشکل گشايي ضروري                       
بعنوان راه حلي براي    " منشور. "اينها هنوز حکمت واقعي اين شتر گاو پلنگ را بر مال نمي کند             . آمد

حاال (متشکل کردن توده کارگر حتي براي گرفتن همين مزدهاي چندرغازي اي که نمي دهند                                 
کسي که  . پوچ و مسخره و بي خاصيت است           ) پيشکش" مبارزه ضد سرمايه داري     "متشکل کردن    

حتي يک فيلم درباره اعتصاب کارگري ديده باشد مي داند که تشکل علني و توده اي کارگري نمي                          
را با تشکل شورايي    " منشور"کافيست  . تواند چنين موجود هفت سر و شبه فرقه اسماعيليه اي باشد            

تشکلي که پايه آن مجمع عمومي فابريک و عضويت اتوماتيک و ساده هر کارگر               . طبقه مقايسه کنيد  
و " ايدئولوژيک"تشکلي که ميتواند وسيع ترين توده کارگر را اتفاقا بدون هيچگونه شرط               . در آن است  

تشکلي ساده و سهل و     . يا متعهد کردن از پيش تشکل به يک برنامه غلط غلوط حزبي، در بر بگيرد                
کارساز که عليرغم آه و اشک ريزي هاي امثال منشور نويس ما هم اکنون هم ابزار مبارزه توده کارگر                      

، اين موجود فانتزي    "تشکل سرمايه ستيز  "اين  . است و آنچه در دستور است گسترش و ارتقاء آن است          
و چپ سنتي اي، در عمل هيچ حکمت واقعي ندارد جز آنکه اتفاقا در مقابل                        " خط پنجي "ذهنيت  

و از اين لحاظ در کنار همان               . سنت شورايي و کمونيستي درون طبقه کارگر ايران قرار بگيرد                     
را به کارگر در ايران قالب کنند و نويسنده             " سنديکا"هايي قرار ميگيرد که ميخواهند        " رفرميست"

اين آن حکمت واقعي منشور است تا آنجا که به                 . منشور فرمان مبارزه با آنها را صادر کرده اند              
دوم خرداد زير علم کارگر        "اين وجهي از آن چيزي است که بايد                . تشکل هاي کارگري بر ميگردد       

 .ناميد" کارگريسم
تشکل کارگري  "از کل اوضاع سياسي و نقش          " منشور"اما اين فقط يک وجه است، به ارزيابي             

در تحوالت جاري دقت کنيد تا دم خروس مرده دوم خرداد را زير عباي شندرپندر                  " ضد سرمايه داري  
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 .کارگر کارگريسم بروشني بيينيد
 

 !اجنه و مبارزه دمکراتيک
شرط شرکت پيروزمند طبقه ي کارگر ايران در مبارزه ي                 . ١٠: "آمده است " منشور"در آخرين بند      

دموکراتيک جاري وجود جنبش مستقل سرمايه ستيز طبقه ي کارگر است که در تشکل کارگري                            
در غياب اين صف مستقل ضد سرمايه داري، هر گونه شرکت                 . ضدسرمايه داري متجلي مي شود      

طبقه ي کارگر در مبارزه ي دموکراتيک جاري در نهايت به زيان کارگران و به سود نيروهاي غير                               
 ."کارگري تمام خواهد شد

به آنچيزي اشاره   " مبارزه دمکراتيک جاري  "اگر کسي منظورش پيرامون غار کهف خويش نباشد،         
چه کسي ميتواند به مبارزه اي که اکنون در متن يک بحران عميق                 . دارد که در ايران امروز ميگذرد      

اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حکومتي و ايدئولوژيک بورژوازي در ايران جاري است لقب                                      
شده؟ جز امثال فرخ         " دمکرات"اهداء کند؟ جز سي ان ان؟ جز آقاي گنجي تازه                             " دمکراتيک"

نگهدارها، رضا پهلوي ها، داريوش همايونها، بهنود ها و ساير جيره خواران و نمايندگان رنگارنگ                    
 بورژوازي؟ آيا اين حضرات در تمام اين سالها مشغول نبوده اند و حريف نشده اند؟

. با درک آن يکي ها فرق دارد       " دمکراتيک"گيريم که نظر نويسنده محترم منشور و درک ايشان از             
مورد نظر ايشان    " مبارزه دمکراتيک "خوب سوال اين است که منشاء مادي و نيروي محرکه اين                      

البته اقشار  . چيست؟ جامعه ايران ديگر هر کسي ميداند که دو طبقه اصلي کارگر و سرمايه دار دارد                
مبارزه "کداميک از اين طبقات منشاء مادي       . رنگارنگي هم از خرده بورژوازي و طبقه متوسط هست        

کذايي مجبور شده طلب    " تشکل سرمايه ستيز  "و از جمله همان خواسته هايي هستند که          " دمکراتيک
رفع تبيعض جنسي و برابري کامل زن و            "،  "آزادي بي قيد و شرط سياسي        "کند؟ خواستهايي نظير      

البته " (جدايي کامل دين از دولت و آموزش و پرورش                "،   "انحالل ارتش و تسليح عمومي        "،   "مرد
که !) دبستانها را هم اضافه کرده اند که حقيقتا درافزوده مهمي است                      " منشور"نويسنده محترم     

در ليست مطالبات خود قرار داده است، از جانب کدام حزب بورژوايي و يا                       " تشکل سرمايه ستيز   "
خرده بورژوايي ايران آمده است؟ ميشود چنين بورژواي دمکرات و انقالبي و يا خرده بورژواي                                  

يعني (متحزب، روشن بين و بدون هيچ تعلقي به محدوديت ناشي از انباشت سرمايه در ايران                                 
ما مبناي وجودي چنين بورژوايي را      " مارکسيست"را نشان داد؟ مي شود آقايان       ) استبداد و سرکوب  

انعکاس حضور طبقه    " دمکراتيک"در جامعه ايران نشان دهند؟ جز اين است که همين خواستهاي                    
 کارگر و مطالبات اوست که بويژه ما کمونيست هاي کارگري ميخ آنها را در جامعه ايران کوبيده ايم؟

" سوسياليستي"و  " دمکراتيک"حتي اگر خودمان را در تقسيم بندي هاي متافزيکي و غير واقعي              



195 

چپ هاي عصر حجر گرفتار کنيم، حتي اگر مثل آنها فکر کنيم که مبارزات فعلي از پيش و توسط                             
خورده است، حتي اگر مثل آنها چشممان را بر واقعيت حضور کمونيسم            " دمکراتيک"خداوند تاريخ مهر    

و مطالبات و خواسته هاي طبقه کارگر در صحنه سياست ايران ببنديم و به يک بورژوازي که مثل جن                        
او همه جا مشهود است ايمان آورده باشيم، باز سوال اينست           " دمکراتيک"غير قابل رويت است ولي آثار       

که " مبارزه دمکراتيک جاري  "که آيا هيچ شانس و منفذي براي طبقه کارگر نيست که بيايد در راس يک                 
عليه فئوداليسم نيست و عليه سرمايه داري اول قرن بيست و يک در جايي به نام ايران است، قرار بگيرد                    

پس انقالب سوسياليستي براي کي          "!! سرمايه ستيز  "و انقالب سوسياليستي بکند؟ آقايان محترم              
 است؟ وقت گل ني؟

را " مبارزه دمکراتيک جاري   "در  " شرکت پيروزمند "جالب اينجاست ايشان لطف کرده اند و اجازه             
وجود جنبش مستقل سرمايه ستيز طبقه ي        "را  " شرکت پيروزمند "اما اگر شرط اين     . صادر فرموده اند  

قرار داده اند، فکر نمي کنيد موکول به        " کارگر که در تشکل کارگري ضدسرمايه داري متجلي مي شود         
در آن تشکل عجيب و غريب          " توده هاي کارگر   "محال شده است؟ چند هزار سال وقت الزم است تا                   

 کارگر کارگريست هاي محترم متشکل شوند؟" سرمايه ستيز"
درست در لحظه اي که جامعه        : اينست" تشکل سرمايه ستيز  "آيا روشن نيست که حکمت سياسي         

دارد تعيين تکليف هاي اساسي ميکند، درست در شرايطي که مساله قدرت در دستور است، و جامعه                   
با چيزي شبيه يک رنسانس عظيم و گسترده روبروست، کساني پيدا ميشوند با عبارات بسيار عميقي                     

بعنوان " تشکل سرمايه ستيز   "که باالتر نقل شد، با قرار دادن موجود سرهم بندي شده کاغذي مثل                        
. برکنار نگهدارند " مبارزات دمکراتيک جاري   "، ميخواهند طبقه کارگر را از           "شرکت"شرط و شروط      

هيچکاره ميدانند، از کيسه خليفه      " مبارزه دمکراتيک جاري  "کساني که اصوال طبقه کارگر را در اين            
هرچند خودشان مجبورند براي جلب کارگران مطالبات آنرا بر سر در             (تمام آنرا به بورژوازي ميبخشند       

آيا اين، يعني    ! ميکنند" سرمايه ستيزي "و آنوقت موعظه      ) خود آويزان کنند   " تشکل سرمايه ستيز   "
هيچکاره و بدبخت جلوه دادن کارگر، منتقي دانستن شانس تصرف قدرت براي او و منکر شدن حضور                    
قدرتمند کمونيسم کارگري در ايران، دقيقا همان چيزي نيست که از دوم خرداد تا انواع احزاب بورژوايي                  

!) شايد بخاطر وجود يک جن ديگر        (براي آن شب و روز جان ميکنند و هر روز هم معلوم نيست چرا                       
 تر ميشوند؟" دمکرات"شکست ميخورند، عقب رانده ميشوند و براي آنکه جا نمانند 

 
 کشفيات کپک زده

 
بايد براي طبقه    " تشکل کارگري ضد سرمايه داري       "با اين تفاصيل آيا مفهوم نيست که مخترعين                
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کشف کنند و از او دعوت کنند که به جاي بر پا کردن مجامع عمومي و                          " دو نوع رفرميسم   "کارگر  
و يا ساختن يک حزب بهتر از         (تالش براي متشکل شدن، به جاي پيوستن به حزب کمونيست کارگري                

و دخالت هرچه فعاالنه در اوضاع سياسي و يورش بردن به قدرت سياسي، با مبارزه براي نقد و                             ) آن
را ليس بزند؟ و آيا جالب      " منشور"ها سرگرم باشد و خروس قندي هايي مثل اين      " رفرميسم"افشاي اين  

آيا بي  !! است" احزاب غير کارگري مدعي طبقه کارگر       "ناشي از    " رفرميسم"تر نيست که نوع اول اين          
 اجر و مزد تر از اين ميتوان ضد حزب و حزبيت آنهم در اين دوره حساس بود؟

 
 :بخوانيد و باور کنيد

 
ـــ فعاالن و پيشروان جنبش کارگري در عين بسيج توده هاي کارگر عليه نظام سرمايه داري و مهيا                       ٧"

کردن زمينه براي سازمان يابي آنان در تشکلهاي سرمايه ستيز کارگري بايد رفرميسم را نيز براي                              
کارگران تبيين و افشا کرده و آنان را به ضرورت مبارزه ي نظري و عملي با اين گرايش بورژوازي حاکم                        
بر جنبش کارگري و بدين سان ايجاد صف ضد سرمايه داري طبقه ي کارگر در مقابل طبقه ي سرمايه                       

شکل نخست، ديدگاه چپ      : رفرميسم اکنون خود را عمدتا در دو شکل نشان ميدهد               . دار آگاه سازند   
غير کارگري که مبارزه ي سياسي ضد سرمايه داري توده هاي کارگر را بوجود احزاب و سازمانهاي                          
سياسي مدعي نمايندگي طبقه ي کارگر و پيوستن کارگران به اين احزاب و سازمانها مشروط ميکند                    
و جز در اين حالت سهم توده هاي کارگر را صرفا اقتصادي و حداکثر مبارزه سياسي تريديونيونيستي                      

شکل دوم ديدگاه سنديکاليستي است که با قرار دادن سنديکاها و            . در چارچوب سرمايه داري مي داند     
تريديونيونها به جاي تشکل سياسي ضد سرمايه داري طبقه ي کارگر سد راه مبارزه ي سياسي توده                          

 ."هاي کارگر براي برچيدن نظام سرمايه داري است
اما نوع اول آن، آيا ميشود زمخت تر از اين تمايالت ضد حزبي             . به نوع دوم رفرميسم بعدا ميرسيم     

را فرموله کرد؟ آيا هر کسي که کالس اول اکابر مبارزه را گذرانده باشد نمي داند       " کارگر کارگري"عتيق  
مستقل از احزاب و سازمانها در جريان بوده، در       " مبارزه سياسي ضد سرمايه داري توده هاي کارگر"که  

چنين مبارزه اي را      " وجود"که  " ديدگاه چپ غير کارگري     "جريان هست و در جريان خواهد بود؟ و آن                
و بدتر عضويت کارگران در آن ها گره زده است، بايد                   " احزاب مدعي نمايندگي طبقه کارگر       "بوجود  

از تاريخ و دنيا و واقعيت مبارزه کارگري کامال پرت باشد؟ آيا روشن                 " منشور"شبيه نويسنده محترم     
نيست که مساله اصلي نه وجود چنين اعتراضي بلکه سرانجام و نتيجه آنست؟ و آيا روشن نيست که از                    

 سال پيش و بطور قطع از زمان مانيفست کمونيست براي کارگران کمونيست جهان روشن                     ٢٠٠قريب  
است که براي پيروزي رساندن مبارزه شان بايد قدرت سرمايه داري را به زير بکشند، حاکميت سياسي                     

 طبقه خود را برپا کنند و براي اين کار حزب الزم است؟
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" ادعا"است، يعني     " مدعي نمايندگي طبقه کارگر     "کسي ميتواند بگويد اين حزب يا آن حزب                
بشرط آنکه چنين کسي جرئت و همت       . (اين ايراد ندارد  . ميکند ولي کارگري نيست، کمونيستي نيست     

ولي کسي که کال مبارزه حزبي و ضرورت حزب براي مبارزه کارگري را زير                     .) کند و اينرا نشان دهد      
ميدهد تا بعد   " افشاگري"مينامد و حتي عليه آن فراخوان به           " رفرميسم"سوال ميبرد و يک کاسه آنرا         

حواله دهد، موجود مهجور سياسي     ) تشکل سرمايه ستيز  (همه را به شير بي يال و دم و اشکم خودش              
از هر چپ غير کارگري اي پرت تر و غير کارگري تر                  . ١: محصول اختناق جمهوري اسالمي است که       

چرا که ضرورت و اهميت حزب و تصرف قدرت سياسي را از دستور کارگر بيرون قرار داده و او را                      . است
از هر تريديونيستي    . ٢دربست در اختيار طبقات غير کارگر و قبل از همه بورژوازي قرار داده است                       

چرا که يک تريديونيونيست     . (تريديونيونيست تر است با اين تفاوت که رياکار و بي پرنسيب هم هست               
نويسنده محترم منشور     . اصيل به صراحت به شما ميگويد برو عضو حزب سوسيال دمکرات شو                       

ميگويد بي خيال حزب و عمال شما را رها ميکند تا برويد حزب سوسيال دمکرات و يا چيزي شبيه آنرا         
 !!)انتخاب کنيد

 
 "رفرميسم"سفيد برفي و متل 

 
چون ما داريم صورت ظاهر بحث او را نقد          . زيادي است " منشور"اما اين حرفها و نقدها حقيقتا از سر          

به لحاظ سياسي و ضديتش با تحزب کمونيستي هيچ مشکلي با خواهران و برادران               " منشور. "ميکنيم
 نفره و حزب     ١٦ نفره و سازمان      ٤و عمو زاده هاي قد و نيم قد خود در طيف چپ سنتي که در هسته                      

. هستند، ندارد  " مدعي نمايندگي طبقه کارگر      "چند ده نفره خود جمع شده اند و خوشبختانه همه                      
البته که باهم اختالف هم دارند، اختالفات ميان           . خود نيز يکي مثل اينهاست     " تشکل سرمايه ستيز  "

هم قرار است پرچم محفل کارگر کارگري تازه          " منشور. "مختلف چپ سنتي اند   " قبايل"اينها  . فرقه اي 
احزاب و سازمانهاي سياسي     "منظور از آن     ! از غار بيرون آمده اي باشد، که ميگويد حاال منم بازي                

بر آنها اتفاقا شامل اين هفت کوتوله هاي        " رفرميسم"و کشيدن شالق    " مدعي نمايندگي طبقه ي کارگر    
منظورش بويژه حزب کمونيست کارگري است و دست بر قضا چنين خط و                . قصه سپيد برفي ما نيست     

آن بقيه  . نشان کشيدني سبب اختالف با آن عمو زاده ها که نيست، منشاء خير و برکت و هم خطي است                  
برايشان " وا رفرميسما "که جايي چندان مطرح نيستند، کسي را دنبال خود نکشيده اند که حاال هشدار                 

کشف کنيم و در کنار شکل شناخته شده و جهاني از                 " رفرميسم"سردهيم و يک نوع جديد و بديع از              
 .رفرميسم يعني اتحاديه گري قرار دهيم

حزبي که در چند سال اخير بسرعت در ايران مطرح شده و کارگران به آن                   : موضوع بسادگي اينست  
چشم دوخته اند و حتي خود منشور نويس محترم مجبور است زبان و عبارات و خواسته هاي آن را با                         
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معني . غط غلوط بکار گيرد و آبنات اش را با آن شيرين کند، حزب کمونيست کارگري است                                      
نکند ! نکند به حزب کمونيست کارگري بپيونديد      : در دنياي واقعي بسادگي اينست    " رفرميسم نوع اول  "

درضمن اگر نويسنده    (فريب اينها را که ميگويند کارگران بياييد قدرت سياسي را بگيريم بخوريد؟                     
منشور از سواد سياسي برخوردار بود حزبي را که ضرورت تصرف قدرت سياسي از زبانش نمي افتد را                     

نکند يک وقت سوسياليسم و انقالب کارگري هوش         !) هرچيز ديگري الي رفرميست بايد خطاب ميکرد       
کنار بايستيد و به    . تمام شود " نيروهاي غير کارگر  "از سرتان ببرد و برويد يک کارهائي کنيد که به نفع              

" رفرميسم"دلخوش باشيد و اگر هم خواستيد کاري بکنيد با اين                " تشکل کارگري ضد سرمايه داري      "
حزبي ها که شما را به انقالب فراميخوانند و هر گوشه جامعه را با آزادي و برابري و حکومت کارگري                        

 !پر کرده اند، مبارزه کنيد
باز تکرار ميکنم آيا ميتوان بي جيره مواجب تر از اين ضد حزب، ضد قدرت گيري کارگري، يعني                    

 ضد کمونيست بود؟
 

 اتحاديه و رفرميسم در ايران
 

، چنانکه پايين تر خواهيم ديد، حتي گويا تر از قبلي نشان ميدهد که                           "رفرميسم نوع دوم    "و اما     
حاکم بر  "منشور يک بند تمام باالي منبر ميرود که رفرميسم            . اهل کدام قبيله است   " منشور"نويسنده  

سنديکاليسم و اتحاديه گرايي است تا خواننده اش را قانع کند همين رفرميسم                 " جنبش کارگري جهان  
بگذريم از اين   . در ايران نيز در کار است که مانع مبارزه طبقه کارگر براي رهايي از سرمايه داري بشود                 

موضوع به جاي خود مهم که عليرغم همه ماهيت و محتواي بورژوايي سر به سوسيال دمکراسي اي                        
اتحاديه گرايي، ولي اگر حقيقتا اتحاديه هاي به همان مفهوم غربي اش در ايران ايجاد ميشد خود گام                     

به مصاحبه مشهور منصور      . (واقعي و مهمي به جلو به نسبت شرايط خفقان و سرکوب فعلي بود                      
اما مساله واقعي اينست که سنديکاليسم بصورت         .) حکمت در باره تشکل هاي توده اي رجوع کنيد           

بعالوه از زمينه هاي      . کالسيک و غربي آن در جنبش کارگري ايران پايه مادي و زمينه ذهني ندارد                       
در کل اين گرايش و تشکل اش دستکم علي                   . بسيار ضعيف ذهني و تاريخي هم برخوردار است               

تا بعد نشان دهيم منظور      . اجازه بدهيد مختصرا به اين دو فاکتور اشاره کنيم          . الحساب شانسي ندارد  
 .از وارفرميسما کردن در اين مورد دوم چيست" منشور"

پايه مادي و عيني سنديکاليسم و اتحاديه گري در عصر ما بورژوازي ليبرال و سوسيال دمکرات                    
و يا بهر حال وجود بورژوازي اي با حداقلي از قابليت در رفرم                 ) به همان مفهومي که در غرب هست        (

هرجا که بورژوازي به نيروي کار       . اقتصادي و پذيرش درجه اي از فعاليت سياسي و آزادي تشکل است              
حتي در خود غرب هم با افول دولت رفاه،            . (ارزان نياز دارد، اتحاديه به مفهوم غربي اش جايي ندارد            
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اتحاديه ها در بحران قرار دارند و توده هاي کارگر بسرعت هرگونه اعتمادي به آنها را از دست                                       
در ايران آن بورژوازي که بتواند پايه مادي سنديکاليسم و اتحاديه گري شبيه سنت غربي اش         . ) ميدهند

 سال گذشته بطور قطع موجود نبوده و در چشم انداز قابل پيش                   ٥٠دستکم در    . باشد، موجود نيست   
اين که در آينده اي ناپيدا و نامعلوم چنين چيزي ممکن است بوجود آيد را               . (بيني هم قابل رويت نيست    

چه . سنت هاي واقعي بورژوازي ايران موجود و شناخته شده اند              !) به جن گيرهاي سياست بايد سپرد        
هر دو حکومت   ) رژيم سابق (و چه سنت ناسيوناليسم پروغربي      ) جمهوري اسالمي (سنت ملي اسالمي    

اتحاديه کارگري اي که ظرفي براي چک و چانه زدن جمعي و متحد کارگران بر سر قيمت نيروي          . کرده اند 
در جنبش کارگري در ايران که از جانب دولت تحمل            " رفرميسم"کار و بهبود شرايط کار باشد و اصوال           

سنديکاهاي فرمايشي زمان   "سرنوشتي بهتر از    !) و مهمترين نقطه قوت رفرميسم هم همين است       (شود  
براي مطالعه عميق تر در اين زمينه خواننده را           . (نمي تواند داشته باشد   " شوراهاي اسالمي "و يا   " شاه

و " اسطوره بورژوازي ملي و مترقي      "به نوشته هاي منصور حکمت در باره سرمايه داري ايران، بويژه                   
 مجموعه  ٦همينطور نوشته هاي وي در مورد شورا و سنديکا و تشکل هاي توده اي کارگري در جلد                        

 .)آثار او، رجوع ميدهيم
البته در دوره هاي انقالبي ممکن است بورژوازي از سر ناچاري و فشار توازن قواي طبقاتي به                              

اما هم بورژوازي و هم کارگران ميدانند        . سنديکا و اتحاديه به مفهوم غربي اش کم و بيش ميدان دهد             
يا دوره انقالبي با پيروزي بورژازي فيصله پيدا ميکند و مردم به خانه                       . که اين يک دوره گذرا است         

هايشان فرستاده ميشوند، که سنديکا بايد همان خاصيت چانه زني دسته جمعي بر سر مزد و شرايط                        
که (کار را از دست بدهد و به تشکلي رسما دولتي و تماما بي بو و خاصيت و ضدکارگري تبديل شود،                      

و يا برعکس انقالب پيش ميراند و همان                  ) ديگر سنديکا به مفهوم غربي و کالسيک آن نيست                   
سنديکايي که فرضا درست شده به تشکل اعمال اراده مستقيم و انقالبي کارگر براي گرفتن خواسته                         

اين يک تز    . اين يک حدس و پيش پيني نيست          ! هايش تبديل ميشود، که بازهم ديگر اتحاديه نيست           
جنبش کارگري در   . سير واقعي مبارزه کارگري در ايران اينرا في الحال اثبات کرده است      . تئوريک نيست 

 بسرعت ايده اتحاديه را کنار گذاشت و بحکم اعمال اراده مستقيم توده کارگر شورايي                     ٥٧همان سال   
اينجاست که فاکتور دوم، يعني فاکتور ذهني و تاريخي که عليه پا گرفتن اتحاديه در ايران عمل                     . شد

 .ميکند، مطرح ميشود
آيا امکان  . اما قبل از پرداختن به اين فاکتور خوبست به يک نکته غلط انداز ديگر اشاره کنيم                         

که با نوع غربي اش متفاوت      ( سنديکاي هاي مثال نوع ترکيه اي و پاکستاني و در يک کالم جهانسومي    
در ايران منتفي است؟ بگذريم که چنين اتحاديه هايي چه مطلوبيتي ميتوانست داشته باشد،                      ) است

شايد اگر به جاي کودتاي     . اما بنظرم ظهور چنين اتحاديه هايي در ايران تاريخا غير ممکن نبوده است             
 مرداد، جبهه ملي و حزب توده قدرت را قبضه ميکردند، چه بسي سير تاريخ ايران اندکي متفاوت                    ٢٨
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 جناح هاي چپ جنبش ملي اسالمي قدرت را بدست                       ٥٧يا مثال اگر در جريان انقالب                . ميشد
اما بهر دليل عمال اينطور نشد و همان اتفاقي            !) آنهم تازه شايد   . (ميگرفتند شايد وضع فرق ميکرد     

 فرمايشي و  سنت هاي بورژوايي ايران آمدند و حکومت کردند و جز اتحاديه            . افتاد که باالتر اشاره شد     
کسي که نخواهد براي تاريخ نسخه هاي هپروتي بنويسد، کسي              . شوراي اسالمي را برنتابيدند    

که مبارزه واقعي طبقات و امکانات و سنت هاي واقعي و زنده مبارزه کارگري را مبناي کار خود قرار                     
دهد، بروشني ميتواند اينرا ببيند که مبارزه طبقاتي در ايران هرجور که سير کرد فعال ما با اين                                  
واقعيت روبرو هستيم که ايده سنديکا و اتحاديه در ايران بطور کلي از سابقه تاريخي و زمينه هاي                              

 بخش هاي معدود محافظه کار جنبش کارگري         ٥٧در همان سال    . ذهني بسيار ضعيفي برخوردار است    
اتحاديه و برخي اصناف که از نوعي سنت اتحاديه اي برخوردار بودند، اتحاديه را بعنوان ظرف مناسب                  
تشکل کارگران پيش کشيدند ولي بسرعت شکست خوردند و مجبور شدند براي اينکه ايزوله نشوند                       

 .خودشان يک پا شورايي از کار در بيايند
 

 سنت شورايي و کمونيسم
 

در ايران يک سنت قوي سوسياليستي و راديکال در بين کارگران موجود است که پايه مادي آن جنبش                        
با وجود آنکه تمام چرک و کثافت جامعه تحت نام جمهوري اسالمي عليه آن                 .  است ٥٧شورايي انقالب   

به حکومت رسانده شد، عليرغم همه خونريزي ها و جنايت ها که براي پاک کردن آن از خاطره ها صورت   
سنت مجمع عمومي   . گرفته، نه فقط از بين نرفته که قوي ترين گرايش موجود در بين طبقه کارگر است     
هر کارگر جواني هم    . و شورا در ايران نزديکترين و زنده ترين سنت متشکل شدن در بين کارگران است                  

چه ) عليرغم همه ضعف ها و توهمات شان               (٥٧شنيده که شوراهاي واقعي کارگران در انقالب                  
شما بايد هزار و يک کله معلق بزنيد تا به کارگر ايراني                    . اقدامات انقالبي و کارگري انجام ميدادند        

آنهم در دوره اي که اتحاديه هاي کارگري در             . (بقبوالنيد اتحاديه بهتر از شوراي واقعي کارگري است          
غرب که عمال تنها نقطه قوت جدي براي قانع کردن کارگران به مطلوبيت اتحاديه ميتوانست باشد،                         

در همين مبارزات روزمره عليرغم خفقان و وحشي گري جمهوري اسالمي،            .) خود در دوره افول هستند    
امروز هرکسي که از    . (باز اين مجمع عمومي است که ظرف طبيعي اتحاد کارگر و ابزار مبارزه اوست               

يعني عمو زاده هاي همين     " تشکل هاي مستقل  "تشکل کارگري حرف ميزند، چه از اتحاديه و چه انواع           
بعالوه !) را مجبور شده اند بپذيرند        " شکل شورايي  "، همه مجمع عمومي و           "تشکل سرمايه ستيز    "

 که سينه به سينه نقل شده باشند، و يا مطلوبيت روزمره داشته                  ٥٧شوراها فقط خاطره اي از انقالب         
 قدم هاي تعيين کننده اي به جلو            ٥٧شورا و جنبش شورايي در ايران به نسبت سال               . باشند، نيستند 
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يک قدم تعيين کننده درافزوده مهم منصور حکمت به مارکسيسم و تئوري تشکل هاي                  . برداشته است 
توده اي کارگري است که مطلوبيت شوراهاي کارگري را بمثابه تشکل توده اي سنت کمونيستي طبقه                     

 بحث شورا يا سنديکا بدون هيچ تالش                ٥٧اگر در سال       . کارگر، توضيح ميدهد و اثبات ميکند           
اين ادبيات به   . تئوريکي جدي پيروز شد، امروز کل ادبيات کمونيسم کارگري هم پشتوانه شوراهاست               

. را فورا کف دستش بگذارد    " رفرميستي"هر کارگر کمونيستي اجازه ميدهد تا جواب هر اتحاديه چي و            
. و مهم تر از اين، امروز کل پراتيک سياسي جنبش و حزب کمونيست کارگري پشتوانه شوراها است                        

اين فاکتور از جانب چپ هاي سنتي و حقير ما که دنيايشان از چهارچوبه محفل شان و دشمني تنگ                          
حزب سياسي و پرقدرتي که در چند        . نظرانه و دهاتي با ما فراتر نمي رود بسيار دستکم گرفته ميشود             

سال گذشته صحنه سياسي ايران را عوض کرده است، نيرويي که تمام سنت هاي بورژوايي از سلطنت                        
طلب تا اسالمي و ملي و اکثريتي توده اي را به واکنش هاي هيستريک واداشته و گيج کرده است، حزب               

شورا و  . است" زنده باد شوراها   "و حزب    " جنبش مجامع عمومي   "، حزب    "حکومت شورايي "و جنبش    
، يعني به مثابه تشکل توده اي و ابزار اعمال اراده توده اي، هنوز               ٥٧جنش شورايي در ايران البته مثل       

ولي در قامت حزب و جنبش کمونيسم کارگري يک قدرت غير قابل چشم پوشي                     . قد علم نکرده است    
دشوار نيست تصور کرد که با      . سياسي، يک غول آماده رها شدن از شيشه در صحنه سياست ايران است             

اين . ذره اي گشايش فضاي سياسي اين جنبش، اين جنبش شورايي، چه قدرت عظيمي بهم خواهد زد                    
قدرت چنان واقعي و خرد کننده است که اگر حتي بپذيريم که آسمان سوراخ شود و يک بورژوازي                                    
رفرميست به زمين بيفتد و بالفاصله توسط بانک جهاني و بورژوازي جهاني مورد حمايت قرار گيرد،                      
باز بدون يک جنگ عظيم و خونبار با اين سنت شورايي با اين سنت کمونيسم کارگري و شکست دادن                        

در واقع آنچه که در ايران آينده دارد           . ميليونها انسان زنده قادر به برداشتن قدمي به جلو نخواهد بود              
 !نيست، کمونيسم است" رفرميسم"

 
 "رفرميست"تا " ملي"از 
 

بياورند، " سنديکا"، آي يکعده ميخواهند       "رفرميسم"خوب حاال اگر کسي بيايد و به شما بگويد آي                  
بروبر به او نگاه نمي کنيد و نمي گوييد دوست عزيز، اگر يکذره دلت براي ايجاد تشکل کارگري توده                          

 اي يعني مجمع    ٥٧اي سوخته است، برو همين سنت موجود، انقالبي، کمونيستي، کموني، بلشويکي،             
بجنگي هيچ " رفرميسم"عمومي و شوراي کارگري را دست بگير و جلو ببر؟ اگر هم بخواهي واقعا عليه  

چيز بهتر از آن نيست که در عمل وسيع و توده اي کارگران شکستش بدهي؟ پس سوراخ دعا را گم نکن،          
و . هم زمينه دارد، هم سنت، هم تئوري و هم ابزار دست ماست             ! را دامن بزن  " جنبش مجامع عمومي  "
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و براي شما سخن گفت،      " خطر رفرميسم "اگر او واقعياتي به اين مسلمي را نديد و انکار کرد و باز از                    
را بعنوان دواي معجزه آسا به شما             " تشکل سرمايه ستيز    "بعد موجود کارتوني و مسخره اي مثل               

معرفي کرد، به فکر نخواهيد رفت که ايشان حتما حب توهم بورژوازي ايران به خودش که ميتواند                              
رفرميست باشد و اتحاديه هم درست کند را ميل کرده است؟ آيا چنين کسي در توهم عميق و دير پاي                        

 همه جا را گرفته     ٥٧که بوي عفن آن در سال      " (ملي و مترقي"چپ سنتي ايران به وجود نوعي بورژوازي  
کرده و با    " پيشرفت"غلت نمي زند؟ همان تفکري که حاال           ) بود و لطمه اي اساسي به طبقه کارگر زد            

در ايران را بشارت ميدهد که      " رفرميست"توسل به نوشته هاي کارشناسان بانک جهاني نوعي بورژوازي     
نخواهيد گفت مگر تمام فلسفه دوم خرداد           ! دوم خرداد و حتي ولي فقيه آنرا به ارمغان خواهد آورد؟                

ميتوانند ) دوم خردادي ها و ملي اسالمي هاشان         (دست گذاشتن روي همين توهم نبود که بورژوازي             
و التبه بهر حال با       (، يا چيزي شبيه اينها        "جمهوري تمام عيار   "،  "مردم ساالري "،  "جامعه مدني "يک  

سر کار بياورد؟ پيش خودتان فکر نمي کنيد در جايي که             ") نهادهاي جامعه مدني  "اتحاديه ها و ديگر     
دوم خرداد و ايده هاي هپروتي اش در روز روشن شکست خورد و معلوم شد چيزي جز نسخه اي براي                             

تشکل "و اين قسم خوردگان به        " سرمايه ستيز "دوام همين جمهوري اسالمي نبوده است، چرا اين چپ              
هنوز دست بردار نيستند و مدال اتحاديه غربي و رفرميسم ناشي از            " توده اي کارگري ضد سرمايه داري     

آن را بر سينه اين اوباش اسالمي و هوادران آنها ميزنند؟ آيا شباهت اين ها را با دوم خرداد نمي                                    
بنويس ها، تا آنجا که به درک اوضاع ايران، افق هاي اجتماعي که                    " منشور"بينيد؟ آيا همين امثال       

جلوي جامعه ايران قرار دارد، قادر هستند يک قدم فراتر از آن چيزي را که قبال خاتمي و گنجي و                                   
مبارزه "حجاريان جار زده بودند و گندش درآمد، ببينند؟ آيا اين وارفرميسما کردن اين حضرات مکمل                 

نيست و آيا اين همان          " بورژوازي دمکرات  "و بذل و بخشش هاي ايشان به يک                   " دمکراتيک جاري  
بورژوازي نيست که قرار است اتحاديه هاي رفرميست را به ارمغان بياورد؟ و آيا اين همان تالش براي                      

و البته  (زنده کردن و زنده جلوه دادن دوم خرداد مرحوم در جنبش کارگري و عرصه تشکل هاي توده اي                     
 نيست؟) تحت لواي مبارزه آنها

 
 "رفرميسم"معني واقعي ضد 

 
بخصوص وقتي که دقت کنيم که پايه اصلي        . پاسخ همه اين سوالها مثبت است     . چرا دقيقا اينطور است   

اينها چيزي نيست جز تالش هاي اخير وزارت کار، دوم             " تريديونيسم"و ضد   " رفرميستي"فراخوان ضد   
و البته پامنبري هاي نوع اکثريتي توده اي        " انجمن هاي صنفي "خردادي ها و آي ال او براي مطرح کردن  

در مورد اين تالش ها      . تر باشند " رفرميست"آنها که گاه تالش ميکنند کمي از خود دوم خرداري ها                 
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به اين تالشها، و عوضي       " رفرميسم"اطالق  . ما در دو شماره قبل همين نشريه مفصال بحث کرده ايم               
با اتحاديه ها و سنت        " انجمن صنفي خبرنگاران   "نوع دوم خردادي نظير        " انجمن هاي صنفي   "گرفتن  

اتحاديه اي نوع غرب، همانقدر معني دارد که باور کنيم سي ان ان و بي بي سي که سفت و سخت دوم                           
" رفرميستي"اين تالشهاي       . مينامند، درست ميگويند      " دمکرات"و    " رفرميست"خردادي ها را           

حضور . سرنوشتي بهتر از خود جمهوري اسالمي و دوم خرداد و شوراهاي اسالمي اش نخواهد داشت                    
همانطور که راه انداختن پروژه شيرين عبادي            . اين وسط نبايد کسي را به اشتباه بيندازد            " آي ال او   "

تا وقتي  . يعني همان دوم خردادي ها نشد و نخواهد شد         " رفرميستها"توسط اتحاديه اروپا سبب نجات      
تحت تاثير باند خانه کارگري ها به پدر خواندگي            ) در دوره کمالي  (جمهوري اسالمي و وزارت کارش        

اکنون محبت آي ال او      . رفسنجاني بود، آي ال او قفاي شوراهاي اسالمي را هم با دستمال پاک ميکرد                 
و " تشکل مطلوب  "دوم خردادي و حلوا حلوا کردن آنها بعنوان                  " اتحاديه روزنامه نگاران    "به امثال     

و طرح انتقادات لطيف به موجودات ارتجاعي و ضد کارگري                   " مطابق استاندارد هاي بين المللي        "
" نمايندگان کارگران ايران  "که سالها بعنوان    ) يعني شوراهاي اسالمي و خانه کارگر جمهوري اسالمي         (

آي ال او حتما آب از دهان جبهه          " کارشناسان"اين الطائالت   . پذيرفته بود، کسي را رنگ نخواهد کرد        
مشارکت و توده اي اکثريتي ها سرازير کرده، اما در دنياي واقع و البته به يمن تالشهاي ما به اندازه                           

چقدر . جمهوري اسالمي و خاتمي و وزير کارش بر باقي ماندن بر سر کار، دولت مستعجل خواهد بود                     
هاي دوم خرداد در بين کارگران و مردم برد داشته و دارد؟ همانقدر هم اتحاديه                          " رفرم"اصالحات و    

يعني (چقدر از نظر توده کارگران خاتمي و حجاريان و اصالح طلبان                 ! شان دارد " رفرميسم"هايشان و   
انجمن "با خامنه اي و رفسنجاني و شوراي نگهبان فرق داشت و دارد؟ همانقدر هم                     !) ها" رفرميست"

 !ناشي از آن با شوراهاي اسالمي و خانه کارگر برايشان فرق دارد" رفرميسم"دوم خردادي و " هاي صنفي
 

 يک جمعبندي مجدد
 

در شرايطي که در جامعه ايران          . خوب حاال يک بار کل ديگر کل تصوير را در برابر خود قرار دهيم                       
بورژازي و دولت اسالمي اش سخت به تنگنا افتاده است، در شرايطي که يک جنبش عظيم براي از سر                       
راه برداشتن رژيم اسالمي بورژوازي بر پا شده است، در شرايطي که همه شواهد دال بر يک انقالب عظيم                    
قريب الوقوع است، در شرايطي که جنب و جوش براي متشکل شدن در طبقه کارگر باال گرفته است، در                    
شرايطي که جنبش شورايي ريشه هاي قوي در بين کارگران ايران دارد و تاريخا اثبات کرده است که                            

و براي مبارزه با سرمايه     ) الاقل در اوضاع ايران   (بهترين ابزار توده اي طبقه کارگر براي متشکل شدن            
داري است، در شرايطي که حزب کمونيست کارگري دارد بسرعت پيش مي تازد و خود را براي رهبري                      
انقالب، يعني سرنگوني بورژوازي و تصرف قدرت سياسي آماده ميکند و کارگران را به ايفاي نقشي                       
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کساني پيدا شده اند که خود      .)  دقت کنيد  ٤براي مثال به قطعنامه هاي کنگره       (تاريخي فرا ميخواند،    
آن شده اند، مبارزه و جنبش انقالبي مردم براي سرنگوني جمهوري                 " رفرميسم"مرعوب دوم خرداد و       

که خوب دقت کنيد جز نامي چپ و پر طمطراق براي              (مينامند  " جنبش دمکراتيک جاري  "اسالمي را   
، کارگران را   .)مورد ادعاي سي ان ان و ديگر رسانه هاي بورژوازي نيست            " جنبش پرودمکراسي "همان  

به طبقه کارگر فراخوان ميدهند که      "! صف مستقل "هيچکاره و بي وظيفه کرده اند، و ظاهرا براي حفظ            
يعني " (رفرميسم"و آن   ) يعني اتحاديه اي که نمي تواند وجود خارجي داشته باشد            " (رفرميسم"با اين   

مبارزه ) متشکل شدن در صفوف حزب کمونيست کارگري براي رهبري انقالب و تصرف قدرت سياسي                
مبارزه دمکراتيک  "در  " تشکل سرمايه ستيز  "کنند، و فقط به شرط متشکل شدن در آش شله قلمکار                

دوم خرداد مرحوم در     : به چنين کساني چه بايد گفت؟ جز همان که در ابتدا گفتيم               ! شرکت کنند " جاري
 ؟"کارگر کارگريسم"زير پرچم 

دوم خردادي  " اتحاديه"تا آنجا که به بحث تشکل هاي توده اي طبقه کارگر برميگردد، همانقدر که                 
و نمونه هاي   " (تشکل سرمايه ستيز  "هيچ پايه واقعي ندارد و بي ربط به مبارزه کارگري است، همانقدر              

و چماق  " آي ال او   "همانقدر که آن يکي قرار است با زور و ضرب                    . هپروتي و بيربط است     ) ديگر آن 
جمهوري اسالمي و بکمک توده اي اکثريتي ها و وعده پوچ سنديکا بشيوه غربي جلوي جنبش شورايي                    
و عروج کمونيستي طبقه کارگر را بگيرد، اين يکي با دوستي خاله خرسه در حق کارگران و آويزان شدن                     

عمال به آن يکي خدمت       " تشکل سرمايه ستيز   "به عبارات شبه کمونيستي، و نشان دادن نخود سياه               
با به ميدان آمدن، با      ) که فقط ميتواند يک جنبش شورايي باشد        (جنبش کمونيستي کارگري     . ميکند

پايان دان به دوره نکبت و فاسد جمهوري اسالمي، با بدست گرفتن سرنوشت خود و جامعه الجرم همه                       
اين خس و خاشاک، همه اين زوائد موجوديت و بحران جمهوري اسالمي را نيز از جلوي راه خود بر                                

توده اي   -کسي که ذره اي جديت در مبارزه عليه توهم اتحاديه هاي نوع مشارکتي                        . خواهد داشت 
دارد، کسي که واقعا ميخواهد توده هاي وسيع طبقه کارگر هرچه سريعتر متشکل شوند و براي اعمال                    
اراده مستقيم خود و ساختن جهاني ديگر به ميدان بيايند، جايش در جنبش شورايي و صف کمونيسم                     

 .کارگري است
------------------ 

برنامه ريزي اقتصادي کالن بر اساس رفع نياز مردم نه               : "توجه کنيد " خواسته"براي مثال به اين       ) ١(
ي که کسب سود هدف آن نيست و رفع نياز مردم هدف              " اقتصاد کالن "اين يعني چه؟ اين      ." کسب سود 

آنست چگونه اقتصادي ميتواند باشد؟ جز سوسياليسم؟ خوب چه کسي قرار است اين جامعه                                     
از کي طلب ميشود؟ بورژوازي کجاست و چه بر سرش                " خواسته"سوسياليستي را سازمان دهد؟ اين         

بدون جواب دادن به     . رفته است؟ قدرت سياسي دست کيست؟ چه بر سر کار مزدي رفته است؟ و غيره                   
" اقتصاد کالن "اين سواالت آن خواسته در خوشبينانه ترين حالت اتوپيک و در دنياي واقعي جا زدن يک                   
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 .باشد، نيست" بر اساس رفع نياز مردم نه کسب سود"يعني سرمايه داري، بعنوان چيزي که ميتواند 
خريد تکنولوژي پيشرفته و استفاده از آخرين دستاوردهاي آن بي آن که باعث                  : "يا مثال خواست ديگر    

خريد . "بعنوان مباشر سرمايه دار ظاهر شده است                    " منشور"اينجا هم       ." بيکاري کارگران شود      
و يا کال لزوم بهبود تکنولوژي را خود بورژوا خيلي خوب ميداند، و اگر هم نداند رقابت                          " تکنولوژي

رشد بي وقفه تکنولوژي به منظور افزايش ارزش اضافه نسبي                 . سرمايه هاي ديگر به او مي آموزد          
نصيحت به بورژوا که تکنولوژي بخرد يا نخرد ربطي به کارگران                . گرايش عمومي سرمايه داري است      

کارگران در مقابل اين اوضاع       . بيکاري هم ذاتي سرمايه داري است که بهر حال رخ خواهد داد                . ندارد
تا آنجا که به خواسته هاي مشخص برميگردد           . کل آلترناتيو خود يعني سوسياليسم را قرار ميدهند          

نصحيت به بورژوا   . براي افزايش دستمزد و کاهش منظم ساعت کار و بيمه بيکاري مکفي ميجنگند                 
که تکنولوژي را به شرط عدم بيکاري ارتقاء بخشد، نه فقط ربطي به کارگر ندارد بلکه يک مطالبه                             

عمال کارگر را مقابل ارتقاء تکنولوژي قرار ميدهد و او را عليه ابزار و وسائل                       . ارتجاعي هم هست   
 .توليد برمي انگيزد تا مبارزه عليه مناسبات حاکم بر توليد

 
********************************** 

 
 پيش نويس منشور تشکل کارگري ضد سرمايه داري

 
 علت تمام ستم کشي ها و سيه روزهاي طبقه ي کارگر نظام سرمايه داري است؛ که اساس آن                          -١

 .بهره کشي طبقه ي سرمايه دار از نيروي کار کارگران در ازاي پرداخت مزد است
کار مزدي در عين آن که سرمايه ي متغير سرمايه دار است؛ با سرمايه در ستيز است و در                             - ٢

اين همان تضادي است که آفرياننده ي جنبش اجتماعي طبقه ي کارگر              . جهت نابودي آن عمل مي کند      
 .است و کارگر را گورکن سرمايه داري مي کند؛ حتي اگر خود به اين امر آگاه نشده باشد

 نقطه ي عزيمت مبارزه ي خود انگيخته ي طبقه ي کارگر با سرمايه داري مطالبه ي                                        -٣
است که بي شک توان مادي و           ... خواستهاي اقتصادي نظير افزايش دستمزد و کاهش ساعت کار و                

 .معنوي کارگران را براي مبارزه با سرمايه داري افزايش مي دهد
ـ با آنکه ستيز خود انگيخته يا نا خود آگاهانه ي طبقه ي کارگر با سرمايه داري بدين معني                              ٤

است که مبارزه ي توده هاي کارگر هنوز به سطحي نرسيده است که آنان نظام سياسي اقتصادي مورد                        
نظر خود را در مقابل سرمايه داري قرار دهند؛ اما اين ستيز که از مبنايي عيني و مادي برخوردار                            
است از چارچوب سرمايه داري فراتر مي رود و در سطح خواستهاي صرفا اقتصادي و اصالح سرمايه                       

 .داري متوقف نمي شود
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 وجود مبنايي عيني و مادي در ميان توده ي کارگران براي مبارزه با سرمايه داري به معني                        -٥
برخالف اتحاديه هاي کارگري موجود که عمدتا در چارچوب          . ايجاد تشکل کارگري سرمايه ستيز است      

پالتفرم تفاهم کارگر و سرمايه دار عمل مي کنند و در سطح مبارزه براي رفرم و خواستهاي اقتصادي                       
متوقف مي شوند؛ تشکل کارگري ضد سرمايه داري با عزيمت از مبارزه براي خواست هاي اقتصادي و                 

 .اصالحي اين خواستها را به سطح مبارزه براي برچيدن کل نظام سرمايه داري ارتقا مي دهد
رفرميسم حاکم بر جنبش کارگران جهان عمدتا در قالب اتحاديه هاي کارگري موجود ضديت                    -٦

خود انگيخته ي طبقه ي کارگر با سرمايه داري را به سطح مبارزه براي خواستهاي صرفا اقتصادي و                         
در مورد ايران نيز هم اکنون سرمايه داري جهاني با همدستي بخشي از                       . اصالحي تقليل داده است     

بورژوازي داخلي مي کوشد بر بستر بي حقوقي کامل کارگران اتحاديه هاي کارگري مورد نظر خود را                      
در اهميت مبارزه ي طبقه ي کارگر براي          . تشکيل داده و اين رفرميسم را بر جنبش کارگري حاکم کند             

خواستهاي اقتصادي و اصالحي هيچ ترديدي نيست؛ اما عزيمت از اين خواستها و سپس ارتقاي آنها به           
سطح مبارزه ي سياسي عليه کل نظام مزدي و توقف و تقليل مبارزه ي ضد سرمايه داري طبقه ي                               

يعني اولي روند طبيعي و بهنجار مبارزه ي طبقه ي           : کارگر تا سطح رفرم صرف فرق بزرگي وجود دارد         
 .کارگر است و دومي باليي است که رفرميسم بورژوازي بر سر مبارزه ي طبقه ي کارگر آورده و مي آورد

فعاالن و پيشروان جنبش کارگري در عين بسيج توده هاي کارگر عليه نظام سرمايه داري و                           -٧
مهيا کردن زمينه براي سازمان يابي آنان در تشکلهاي سرمايه ستيز کارگري بايد رفرميسم را نيز براي                  
کارگران تبيين و افشا کرده و آنان را به ضرورت مبارزه ي نظري و عملي با اين گرايش بورژوازي حاکم                        
بر جنبش کارگري و بدين سان ايجاد صف ضد سرمايه داري طبقه ي کارگر در مقابل طبقه ي سرمايه                       

شکل نخست؛ ديدگاه چپ    : اين رفرميسم اکنون خود را عمدتا در دو شکل نشان ميدهد          . دار آگاه سازند  
غير کارگري که مبارزه ي سياسي ضد سرمايه داري توده هاي کارگر را بوجود احزاب و سازمانهاي                          
سياسي مدعي نمايندگي طبقه ي کارگر و پيوستن کارگران به اين احزاب و سازمانها مشروط ميکند                    
و جز در اين حالت سهم توده هاي کارگر را صرفا اقتصادي و حداکثر مبارزه سياسي تريديونيونيستي                      

شکل دوم ديدگاه سنديکاليستي است که با قرار دادن سنديکاها و            . در چارچوب سرمايه داري مي داند     
تريديونيونها به جاي تشکل سياسي ضد سرمايه داري طبقه ي کارگر سد راه مبارزه ي سياسي توده                          

 .هاي کارگر براي برچيدن نظام سرمايه داري است
 :ـتشکل کارگري ضد سرمايه داري داراي ويژگيهاي زير است-٨

تشکل کارگري  . الف؛ اين تشکل هم با حزب طبقه ي کارگر هم با اتحاديه هاي کارگري فرق دارد                    
ضد سرمايه داري حزب طبقه ي کارگر نيست؛ به اين دليل ساده که نظام سياسي ــ اقتصادي خاصي را                      
در مقابل نظام سرمايه داري قرار نمي دهد اما اين تشکل اتحاديه کارگري به معناي رايج و موجود آن                     
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نيست بلکه اگر چه از مبارزه اقتصادي و اصالحي طبقه ي کارگر شروع ي کند اما چارچوب سرمايه                          
 .داري را به چالش مي کشد و براي الغاي نظام مزدي مبارزه مي کند

ب؛ تشکل کارگري سرمايه ستيز به مبارزه ي سياسي تريديونيونيستي بسنده نميکند؛ بلکه طبقه                 
از ديدگاه اين تشکل؛      . ي کارگر را به مبارزه ي سياسي عليه کل نظام سرمايه داري فرا مي خواند                         

توصيه به کارگران براي عدم دخالت در سياست فريبي بيش نيست؛ زيرا در دنيايي که قانون مبارزه ي                      
طبقاتي بر آن حاکم است دخالت نکردن کارگران در سياست از موضع منافع طبقاتي خود هيچ معنايي                  

 .ندارد جز دخالت آنان در سياست از موضع منافع طبقاتي سرمايه داران
" مستقل"پ؛ ضديت اين تشکل با سرمايه داري تقسيم بندي غير طبقاتي تشکلهاي کارگري را به                  

در اين تقسيم بندي مفهوم استقالل به معني عدم وابستگي تشکل کارگري              . منتفي ميکند " وابسته"و  
به دولت، احزاب سياسي و ايدولوژي سرمايه داري نيست، بلکه فقط عدم وابستگي به دولت ـــ و                                 

در تقسيم بندي فوق، صرفا وابستگي به دولت و         . حداکثر به دولت و احزاب سياسي ــ را شامل مي شود          
حداکثر وابستگي به دولت و احزاب سياسي مردود قلمداد مي شود، حال آنکه از قضا ضعف اساسي                        

سرمايه ستيزي تشکل   . اکثر تشکلهاي کارگري موجود وابستگي آنها به ايدوئولوژي سرمايه داري است          
کارگري ضد سرمايه داري، که ستيز با ايدوئولوژي بورژوازري را نيز شامل مي شود، عالوه بر                                     
وابستگي به دولت و احزاب سياسي وابستگي ايدولوژيک تشکل کارگري به دنياي سرمايه داري را نيز                    

 .منتفي مي کند
ت؛ هر انساني که نيروي کار خود ـــ اعم از يدي و فکري خود ـــ را براي امرار معاش مي فروشد و                          

. براي خريدار آن ارزش اضافي توليد مي کند مي تواند عضو تشکل کارگري ضد سرمايه داري باشد                       
و . به کارگر يدي يا کارگر شاغل در فابريک محدود نمي شود           ) کارگر  ( بنابراين، از اين تشکل مفهوم      

تمام کساني که به شکلهاي گوناگون ـــ برخي با دست و چشم و عضله و برخي ديگر با فکر خود ـــ در                             
 .فرايند توليد کاال شرکت دارند کارگر محسوب مي شوند

ث؛ سازمان يابي کارگران در اين تشکل به صورت شورايي و بر اساس رشته ي صنعتي است و نه                        
 .صنف و حرفه، و از اين تشکلهاي صنايع گوناگون يک کنفدراسيون سراسري به وجود مي آيد

اما علني بودن   . ج؛ نا گفته پيداست که تشکل کارگري ضد سرمايه داري يک سازمان علني است                 
اين تشکل لزوما به معناي قانوني بودن آن نيست؛ و اين امر با مبارزه ي طوالني و به تدريج بدست                             

 .خواهد آمد
چ؛ اين تشکل نه در مقابل بلکه به موازات ديگر تشکلهاي توده اي کارگران تشکيل مي شود؛ و                        
کارگران متشکل در اين تشکلها را با مبارزه ي طوالني خود به تدريج به مبارزه با سرمايه داري جلب                      

 .مي کند
ح؛ اين را که آيا شوراهاي کارگران براي کسب قدرت از تبديل مستقيم تشکل کارگري ضد سرمايه داري                                
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بوجود خواهد آمد يا از طريق مکانيسمي ديگر و به صورتي جدا از اين تشکل؛ سير مبارزه ي طبقه ي کارگر با                             
 .سرمايه داري تعيين خواهد کرد و از پيش نمي توان تبديل اين تشکل را به ارگان کسب قدرت قطعي دانست

خ ؛ تشکل کارگري ضد سرمايه داري در عين سازماندهي کارگران در سطح ملي بعنوان وظيفه ي اصلي خود؛           
براي ايجاد مرکز بين المللي نمايندگان تشکلهاي کارگري ضد سرمايه داري کشورهاي مختلف براي هدايت                              

 .مبارزه ي انترناسيوناليستي طبقه ي کارگر با سرمايه داري نيز مبارزه مي کند
 :تشکل کارگري ضد سرمايه داري براي خواستهاي زير مبارزه مي کند- ٩

 .برخورداري همگان از ثروت جامعه به نسبت کاري که انجام مي دهند. الف 
 .برنامه ريزي اقتصادي کالن بر اساس رفع نياز مردم نه کسب سود. ب 

 .پ ؛ تامين کار مسکن غذا و پوشاک مناسب براي همگان
 .ت ؛ آموزش و پرورش و بهداشت و دارو ودرمان براي همگان رايگان

ث؛ پايان دادن به هر گونه جنگ ارتجاعي براي تامين منافع سرمايه داران ؛ تالش براي استقرار صلح پايدار و 
 .تخصيص بودجه ي نظامي به امور رفاهي مردم

 .ج؛ مجاز بودن هر گونه توليد به شرط حفاظت کامل از محيط زيست
 چ؛ خريد تکنولوژي پيشرفته و استفاده از آخرين دستاوردهاي آن بي آن که باعث بيکاري کارگران شود

 .ح؛ هر گونه تبعيض جنسي و برابري کامل حقوق زن و مرد.
 .خ؛ ممنوعيت کار کودکان در عين برسميت شناختن حقوق آنان به عنوان افراد مستقل از خانواده

 .د؛ مراقبت و پرستاري رايگان از کودکان و سالخورده گان
ذ؛ پايان دادن به هر گونه تبعيض بر مبناي طبقه؛ مذهب؛ جنسيت؛ مليت؛ نژاد؛ رنگ؛ زبان؛ سن؛ عقيده؛                             

 .تابعيت
ر؛ پايان دادن به بي حقوقي طبقه ي کارگر و تامين کليه ي حقوق انساني و شهروندي براي کارگران در قالب                            

مبارزه . يک قانون کار که با شرکت نمايندگان کارگران و با هدف مبارزه با سرمايه داري نوشته و تصويب شده باشد      
براي خواستهايي چون افزايش دستمزد؛ کاهش زمان کار اساسا در چارچوب مبارزه براي اين قانون کار مي گنجد؛                     

 .اما به طور مستقل نيز مي تواند دنبال شود و بايد دنبال شود
ز؛ تامين امکانات براي برقراري ارتباط طبقه ي کارگر ايران با کارگران ساير کشورها جهت ايجاد يک مرکز                       

 .براي هماهنگي و هدايت مبارزه ي بين المللي طبقه ي کارگر با نظام سرمايه داري) انترناسيونال ( بين المللي 
 .ژ؛ جدايي کامل دين از دولت و کليه ي دبستانها ؛ دبيرستانها و دانشگاههاي دولتي

س؛ تامين آزاديهاي بي قيد وشرط سياسي از قبيل آزادي عقيده؛ بيان؛ مطبوعات؛ نشر کتاب و اعالميه؛                          
 .گردهمايي؛ تظاهرات؛ راه پيمايي؛ اعتصاب؛ تشکل و تحزب

 .ش؛ تسليح مردم و انحالل هر گونه نيروي نظامي حرفه اي
ص؛ پايان دادن به هر گونه استبداد و خفقان؛ آزادي کليه ي زندانيان سياسي؛ و انحالل تمام نهادهاي سرکوبگر                    
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 جايگاه شکايت و قانون براى گرفتن حق کارگر
 

 نکاتي درباره نامه رفيق مهران بابائي
 

 فاتح بهرامي
 

 رفيق مهران عزيز،
 

نکاتي در مورد پيشبرد    "ضمن تشکر از ارسال نامه ات براي کارگر کمونيست، نوشته شما تحت عنوان               
در اينجا الزم   . در همين شماره کارگر کمونيست منتشر شده است       " کمپين ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري    

 .ميدانم درباره جايگاه قانون و شکايت براي گرفتن حق کارگر به نکاتي اشاره کنم
قطعا ضرورت دارد که کارگران به قوانين آشنا باشند تا اگر مواردي از قانون حقي را براي کارگر                                  
برسميت شناخته است کارگر بتواند در مبارزه اش به آن استناد کند و آنجا که قانون عليه حقوق                                   

بهمين دليل است که يک وجه      . کارگران است، و اين عموميت دارد، براي تغيير آن دست به مبارزه بزنند             
مبارزه کارگر همه جا و هميشه مبارزه عليه قوانيني است که دست سرمايه داران و دولت آنها را براي                       

اما در کنار اهميت آشنائي به قوانين، با توجه به موقعيت فرد               . تعرض به حقوق کارگران باز ميگذارد      
کارگر در مقابل قدرت سرمايه و کل سيستم حکومتي، توجه به مکانيزم مبارزه براي گرفتن حق کارگر                  

صراحت قانون براي برسميت شناختن حقوق کارگران       . از سرمايه دار و دولت بسيار مهم و ضروري است          
عدم . لزوما برخوردار شدن کارگران از اين حقوق را تضمين نميکند، اينها دو چيز متفاوت هستند                          

وجود قوانين ناظر بر حقوق کارگران مسلما دست دولتها و سرمايه داران را براي تعرض هرچه بيشتر به                    
اما وجود چنين قوانيني، که خود محصول و دستاورد مبارزات قبلتر                   . حقوق کارگران باز ميگذارد     

طبقه کارگر بوده است، هرچند کارگر را در موقعيت بهتري براي گرفتن حقوقش قرار ميدهد اما به اجرا                 
در . درآمدن اين قوانين عموما به توازن قوا، زور طبقه کارگر، و متشکل بودن اين طبقه گره ميخورد                      

جائي مثل ايران که جانوران وحشي اسالمي بر زندگي و هست و نيست مردم حاکم هستند، حتي اگر با                    
ذره بين بشود موادي از قانون را پيدا کرد که ظاهرا حقوقي را براي کارگران برسميت شناخته است،                           

گذشته . اجراي اين قوانين تماما به اعمال قدرت و مبارزه جمعي و متشکل کارگر بستگي پيدا ميکند                
از اينکه کل قوانين رژيم اسالمي و از جمله قانون کار آن تماما ضد انساني و ضد کارگري است، اتفاقا                     
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مثالها زيادند اما   . نقض دائمي آنچه که مربوط به حق کارگر ميشود به يک مساله عادي بدل شده است                
با وجوديکه پرداخت سر وقت دستمزد يک امر بديهي و          . نمونه پديده دستمزد معوقه بحد کافي گوياست      

تصريح شده است اما بتعوق افتادن دستمزد کارگران به يک پديده عادي نزد سرمايه داران بدل شده                              
و در اينجا بايد توجه کرد در جائي که دولت مدعي حافظ و مجري قانون به اعتراض کارگراني                       . است

که دستمزدشان را نپرداخته اند قشون ميکشد و گلوله شليک ميکند، آنگاه امکان گرفتن دستمزد                            
حتي ما شاهديم که هر جا اتحاد و مبارزه              . معوقه توسط شکايت فرد کارگر چه جائي پيدا ميکند             

همين مثال نشان ميدهد     . کارگران بحد کافي قدرتمند نبوده هنوز هم اين دستمزدها پرداخت نميشود              
که چقدر کارگر ميتواند بطور فردي روي شکايت خود به ارگانهاي ضد کارگري حکومت تکيه کند تا                       

 .حقش را بگيرد
تا به بحث امکان گرفتن حق کارگر با اتکا به شکايت و دنبال کردن راههاي قانوني برميگردد به                        

 : چند نکته اساسي بايد توجه کرد
هدف سرمايه دار کسب سود هرچه بيشتر است و تامين اين سود اساسا از طريق استثمار                              -١

بنابراين از يک طرف سرمايه داران و دولت که نماينده طبقه سرمايه دار است با                  . کارگر تامين ميشود  
زبان خوش و به ميل خود تن به قوانين و شرايطي نميدهند که سودشان را پائين بياورد و در نتيجه هر                         

 .جا بتوانند حتي قوانيني را که در جهت حقوق کارگران مجبور به تصويبش شده اند زير پا ميگذارند
کارگر اگر متشکل نباشد و اگر از طريق مبارزه متشکل براي                   . کارگر منفرد قدرتي ندارد      -٢ 

گرفتن حقش اقدام نکند، عموما نميتواند با شکايت و با اتکا به حتي قوانيني که حق را به او ميدهد                        
بويژه در کشوري مانند ايران     . حقوق پايمال شده اش را بگيرد چون زورش به سرمايه دار و دولت نميرسد              

که بيحقوقي انسان جزئي از فلسفه وجودي حکومت است، دزدي و رشوره خواري در نهادهاي مختلف                     
حکومتي بشدت رواج دارد، بحران و بن بست اقتصادي و سياسي رژيم همه کاربدستان حکومت و                             
سرمايه داران را وادار کرده است که با عجله هر چه بيشتر کيسه هايشان را پر کنند، و باالخره                                        
اينکهخود دولت هم بزرگترين سرمايه دار است و منفعت مستقيم در باال کشيدن حق کارگر دارد، آنگاه          
بايد مطمئن باشيم که در اين حکومت اميدي براي کارگر نميماند که بتواند از طريق شکايت به خود                         

 .دزد حقش را از دزد ديگر بگيرد
اوال حتي اگر    . بايد تاکيد کرد که حق شکايت براي کارگران عمال ارزشش روي کاغذ است                      -٣ 

قوانيني مانند مثالهاي شما در جهت استيفاي حق کارگر وجود داشته باشد، در کنار آنها تبصره هائي                   
ثانيا، کارگر حتي   . نيز وجود دارند که بتوان بنوعي زير آن قوانين زد، قانون کار پر از اين تبصره هاست                 

کال جواب شکايت کارگر را         . اگر دو شيفته کار نکند وقتش را ندارد که دنبال شکايتش را بگيرد                        
نميدهند و اگر جواب هم بدهند آنقدر او را به اين اداره و آن ارگان پاس ميدهند تا از شکايت خود                                  

ثالثا، اگر کار به دادگاه بکشد، کارگر پول ندارد که وکيل بگيرد، و حاج آقاي رئيس                         . پشيمان بشود 
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 .دادگاه هم که سبيلش توسط کارفرماي کارگر چرپ شده قطعا حق را به کارگر نميدهد
 
تمام مواردي مانند اخراج، بيمه بيکاري، حق سنوات، و بيمه سوانح که در نامه رفيق مهران                 -٤ 

به آنها اشاره شده و موارد مشابه ديگر مشکل تعداد معدودي کارگر نيست بلکه اينها مسائل و                            
هر روز دسته دسته از کارگران را اخراج ميکنند، بيمه و حق . معضالت طيف وسيعي از کارگران است 

سنواتشان را نميدهند، دستمزدشان را پرداخت نميکنند، جريمه شان ميکنند، فشار کار را افزايش                    
ميدهند، بخاطر اينکه سود سرمايه دار پائين نياد پولي بابت ايمني محيط کار خرج نميکنند و                           
محل کار را به قتلگاه کارگران بدل کرده اند و دهها معضل ديگر براي کارگران درست کرده اند و                               

و با اين وضعيت و اين طيف وسيع کارگران که           . سرمايه داران مرتبا زير تعهدات روز قبلشان ميزنند        
هر روز حقشان زير پا گذاشته ميشود، نميشود اميد بست به شکايت نزد رژيم سرمايه داران و قوانين                   

 .ضد کارگريشان
حتما تعدادي از   . بحث من اين نيست که کارگر نبايد شکايت کند، اين دست من و شما نيست                    

کارگران از سرناچاري شکايت ميکنند و حتي ممکن است تعداد بسيار معدودي نتيجه اي هم                                
مساله اينست که اوال کل اين حکومت و قوانين آن ضد کارگري است و بجز زور و بجز اعمال                   . بگيرند

ثانيا مکانيزم گرفتن حق       . قدرت متشکل کارگر اين حکومت به دادن حقوق کارگران تن نميدهد                    
کارگر در نظام سرمايه داري بطور کلي و در يکي از هارترين آن در ايران از کانال مبارزه متشکل و                           

در کشورهائي که کارگران در اتحاديه ها متشکل هستند اما                                 . راديکال کارگران ميگذرد       
سنديکاليسم اساس مبارزه کارگر را در چهارچوب قانونگرائي محصور کرده و تازه زير پا گذاشتن                       
حقوق کارگر و قوانين موجود بسادگي ايران نيست، حتي در اين کشورها اين اتحاديه ها در محدوده                    
قوانين نميتوانند از حقوق کارگراني که نمايندگي ميکنند دفاع کنند، چه رسد به ايران که کارگر                           

کارگران . بتواند بطور فردي با شکايت نزد مشتي دزد و مفتخور حقش را بگيرد، اين ممکن نيست                     
بايد متشکل شوند و براي گرفتن حقشان تنها ميتوانند روي تشکل و اتحاد و همبستگي خود و                             

 .بکارگيري ابزار قدرتمند اعتصاب حساب کنند
درباره کميته پيگيري قبال گفته ام که با توجه به امکان و نيروي محدود اين کمتيه الزم است                                     
توجهشان روي متحد کردن رهبران کارگري براي امر تشکليابي کارگران و از اينطريق ايجاد و                                 

درباره ايجاد مرکزي علني با وظيفه خدماتي بايد           . گسترش مجامع عمومي کارگري متمرکز کنند       
من از  . بگويم که بعيد ميدانم به امر و هدف اين کميته، يعني ايجاد تشکل کارگري، خدمت کند                        

 .چند و چون امکانات کميته پيگيري براي ايجاد چنين مرکزي اطالعي ندارم و لذا توصيه اي نميکنم
-------- 
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 نکاتي در مورد پيشبرد کمپين ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري
 مهران بابائي

 خدمت رفيق فاتح با سالم و خسته نباشيد،
 

با تشکر و تقدير از زحمات شما و با تاييد کامل نظرات شما در مورد کمپين پيگيري ايجاد                                      
اميدوارم اين نامه را در نشريه کارگر         . تشکالت آزاد کارگري ميخواستم چند نکته اي را مطرح کنم            

 .کمونيست درج کنيد
رهنمودهاي شما کامال واقعي و انجام شدني است، بخشي از خواسته ها را همچنين ميتوان با                     

براي مثال اگر موردي     . اتکا به قانون که حتي در قانون کار هم تعاريف آن آمده است، پيگيري کرد                    
اين موضوع صرفنظر از مبارزه ما عليه            (مثل اخراج کارگر از طرف کارفرما پيش آمد ميتوان                  

يا مثال کارگر در صورت        . دريافت بيمه بيکاري را با شکايت به وزارت کار دريافت نمود                   ) اخراج
اخراج بجاي حق سنوات يک ماه در ازاي يک سال را ميتوان با طرح شکايت به وزارت کار تا سه ماه                           

يا مثال از سال گذشته سازمان تامين اجتماعي اعالم کرده است که بيمه شدگان                . در سال افزايش داد   
در صورت وقوع سانحه تنها ميتوانند به مراکز درماني که متعلق به سازمان تامين اجتماعي است                    
براي مداوا مراجعه کنند و اگر به مراکز ديگر بروند هيچگونه مابه التفاوت خسارت به بيمه شده                            

که اين موضوع قابل پيگيري و ميتوان آن را با تالش قانوني دريافت و به کارگران                        . تعلق نيمگيرد 
يا موارد مختلفي که بيمه شده در اختالف با تامين اجتماعي وزارت کار ميتواند با توسل                  . برگرداند

به قانون و مبارزه قانوني حق خود را بگيرد که تک تک آنرا اگر بخواهيد تفکيک نمود و برايتان                                   
 .مينويسم

همچنين براي پيگيري اين موارد از طرف کميته پيگيري مطالبات کارگري ميتوان محلي را                       
از . ايجاد اين چنين محلي مزاياي زيادي دارد       . تعيين تا به مرکزي براي مراجعه کارگران تبديل شود         

جمله، محلي خواهد بود براي مراوده وسيع کارگران با همديگر جهت ابراز مشکالت و خواسته هاي                     
خود، آشنايي وسيع با همديگر، تبادل نطر و انتقال زنده اخبار و تجربيات، آشنايي با قوانين کار و                          
حق و حقوق خويش، تنظيم و فورموله کردن مطالبات، ايجاد ارتباط با محافل مختلف کارگري در                      
ساير نقاط کشور، اعالم پشتيباني از مبارزات ساير اقشار جامعه، نظير معلمان، دانشجويان،                            
پرستاران و حتي جمع آوري کمک هاي مالي براي بسياري از کارگراني که در شرايط سختي بخاطر                         

 .بيکاري بسر ميبرند
 

 مخلص شما
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 !تاکيدات يک اعتصاب
 مصطفى صابر   

 
. اعتصاب کارگران نساجي سنندج، بويژه پيروزي آن، شروع دوره جديدي در سياست ايران را اعالم کرد                  

تعمق در اين اعتصاب و     . هر اندازه اين دوره جديد هنوز در مراحل اوليه خود باشد، ولي آغاز شده است              
دستاوردها و تاکيداتش براي کسي که ميخواهد جامعه از شر رژيم اسالمي رها شود و آينده                                        

اين اعتصاب معادالت سياسي و         . سوسياليستي در ايران را شکل بدهد، حائز اهميت جدي است                   
اجازه بدهيد خيلي     . اجتماعي مهمي را تحت تاثير قرار داد، عوض کرد و يا ميتواند تغيير دهد                           

 .خالصه به اين ها بپردازيم
 
 پيشروي جنبش کارگري) ١
 

اين اعتصاب يکبار ديگر مجمع عمومي و حقوق ايام اعتصاب و اتحاد و ايستادگي و پيروزي را                              
 ساعت  ٤٠ سال پيش شوراها را داشت و          ٢٥درست، اين حتي با طبقه کارگري که          . جلوي صحنه آورد  

. اما شروعي براي يک اوج است که به مراتب باالتر خواهد رفت                 . کار طلب ميکرد خيلي فاصله دارد       
رشته اي که بشدت زير فشارهاي بحران اقتصادي سرمايه داري ايران قرار دارد             (چند صد کارگر نساجي     

توانستند به کمک حمايت توده اي، به کمک حمايت                  ) و کارگران آن در بدترين وضعيت قرار دارند               
کارگران ايران و جهان که توسط حزب کمونيست کارگري و راديو و تلويزيونش تامين شد، به يک                                 

آنها سرشان را باال گرفتند و در مقابل کارفرما و دولت با همه چنگ و دندانهايي                   . پيروزي دست يابند  
اين پيروزي و اين نمايش اتحاد و همبستگي،          . که دارند، با قدرت و استحکام ايستادند و موفق شدند           

اين وحدت حزب و مبارزه جاري کارگري آثار فوق العاده اي بر باقي بخش هاي طبقه کارگر خواهد                              
همين يک فاکتور اوضاع سياسي ايران را تحت تاثير قرار                    . روحيه ها را عوض خواهد کرد          . داشت

برنامه ويژه تلويزيون انترناسيونال دو روز بعد از پيروزي کارگران سنندج در حمايت از                          . خواهد داد 
پرستاران و موج استقبال از اين برنامه به خوبي نشان داد که در پس يک پيروزي، پيروزي هاي ديگر،                          

دستکم، اين اعتصاب نشان داد که دوره اعتصاب منزوي و محدود                 . پيشروي ها مهمتر نهفته است      
کافي است که کانال     . کارگري و دست باال داشتن کارفرما و دولت تمام شده و يا ميتواند تمام بشود                     
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جديد پشت اعتصاب بيايد، کافيست که رابطه با حزب و رساندن لحطه به لحظه خبر به تلويزيون را                            
سازمان داد تا آنوقت با اتکاء به حزب و ميديايش نيروي عظيم طبقه کارگر و ميليونها مردمي که هم                    

يک نکته ديگر هم اين اعتصاب مورد تاکيد قرار داد و           . سرنوشت و هم سنگر او هستند به حرکت درآيد       
آن اين بود که ميشود ايستاد و با توجه به توازن قوا مبارزه اي علني و توده اي را پيش برد و الزم                                    

و " مبارزه ما صنفي است   "نيست حتي براي ايمن بودن از تعرض دولت وحشي بورژوازي قسم خورد که                 
ميشود هيچ امتيازي که    . کرد" برائت از مشرکين  "يا اگر کمونيست ها از مبارزه حمايت کردند، اعالم           

خالف مصالح طبقاتي و سياسي مبارزه کارگري است نداد، ولي در عين حال معقول و هشيار توازن                        
در يک کالم اين اعتصاب بهمه نشان داد که               . قوا را سنجيد و پيروزي را تعريف کرد و بدست آورد                  

عبارات مانيفست کمونيست در کتاب نيست بلکه يک واقعيت زنده و عظيم است که در خيابانهاي                          
 .سنندج و تهران و شهرهاي ديگر جاري است

 
 چشم انداز انقالب کارگري) ٢
 

اعتصاب کارگران نساجي سنندج صرفا بر معادله و توازن قوا بين جنبش کارگري و رژيم اسالمي و                          
حاال . کارفرمايان تاثير نگذاشت، زمينه و مقدمه اي براي عروج سياسي و انقالبي طبقه کارگر است                     

پرستاران، معلمان، کارگران ايران خودرو، کارگران نساجي هاي اصفهان و کاشان، کارگران پتروشيمي و               
بعنوان نيروي تغيير، قدرتي که       : غيره احساس قدرت ميکنند و طور ديگري بخودشان نگاه ميکنند               

اين اعتصاب بطور ملموسي به همه نشان داد که چگونه کارگران و                        . ميتواند وضع را عوض کند        
گوشه اي از    . حزبشان ميتوانند نيرويي را بسيج کنند که جمهوري اسالمي را بترساند به عقب براند                     

اما به اندازه کافي بزرگ بود تا نشان دهد که راه عملي و واقعي شکل دادن به يک                   . قدرت بالقوه ما بود   
بي ترديد  . انقالب عظيم و توده اي براي رهايي از شر رژيم اسالمي از چه مسيرهايي ميتواند عبور کند              

اما هم اکنون ميتوان گفت     . با پيشرفت هر قدم از مبارزه ما اشکال و ابتکارات جديد پيدا خواهيم کرد              
که در مقابل رژيم چنج بورژوازي و فالکت هاي ناشي از آن، در مقابل خياالت و فانتزيهاي ارتجاعي                         

 هواپيما و نجات تهران، حاال کارگران و کمونيست ها يک راه حل محکم و استوار،                   ٥٠٠نظير آمدن با    
اينکه چطور ميشود در ابعاد توده اي و عظيم                 . واقعي و شدني را در مقابل جامعه قرار داده اند                  

متشکل شد، در مبارزه اي هشيارانه و استوار و مدرن، تحت رهبري حزب کمونيست کارگري به حرکت                  
اعتصاب نساجي سنندج   . درآمد و دمبدم نيروي بيشتري جمع کرد و جمهوري اسالمي را از پاي درآورد             

و رهبري متين و هوشمندانه آن جوانه ها و نشانه هاي ظرفيت طبقه ما، جنبش ما و حزب ما براي                              
و اين درست در اوضاعي که صفوف اپوزيسيون راست              . بدست گرفتن رهبري مردم ايران را نشان داد           
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اين . حول شعار رنگ باخته و رسواي رفراندم بهم ريخته و سردرگم است، بسيار چشمگير و تماشايي بود              
پيشروي چپ و انقالب کارگري در اوضاعي بود که راه حل راست و بورژوايي حل بحران جمهوري                                  

اين يک قدرت نمايي چپ و سوسياليسم در برابر بي افقي راست              . اسالمي عمال به بن بست رسيده است       
 .بود
 
 سناريو سفيد، پاسخ فدراليسم) ٣
 

در همين رابطه، يعني مقابله با راه حل هاي راست و بورژوازي، بايد تاکيد کرد که اين اعتصاب به سهم       
خود خط بطالن عملي بر تالشهاي ارتجاعي بورژوازي براي دامن زدن به فدراليسم، جنگ قومي و                            

مدتي است که محافلي از بورژوازي، بويژه بي بي سي                        . اوضاع سناريو سياهي در ايران کشيد             
. ميکوشند تا با تکيه بر مساله ملي در کردستان، کال مسائل قومي در سراسر ايران را دامن بزنند                          
. شعار اين تالش خطرناک به منظور يوگسالويزه و عراقيزه کردن اين گوشه جهان، فدراليسم است                              

فدراليسم و سناريو سياه ناشي از آن نتيجه تحرک و فعال مايشائي ناسوناليسم ستمگر و ناسيوناليسم                    
هراندازه هم که اکنون خطر فدراليسم و جنگ قومي         . تحت ستم و انداختن انسانها به جان يکديگر است        

و مذهبي در ايران ضعيف باشد نبايد از نظر دور داشت که تمام تحوالت معاصر دنيا و همين عراق                            
امروز نشان داده است که چگونه اين خطر ميتواند مثل طاعون رشد کند و تمام مدنيت و انسانيت را                        

اعتصاب نساجي سنندج تماما عليه چنين تالشها و چنين افق ترسناکي               . زير سوال ببرد و نابود کند       
در اين اعتصاب کارگران نشان دادند که يک طبقه جهاني هستند وراي مليت و قوميت و براي                           . بود

اعتصاب . رهايي بشر از شر سرمايه داري و حکومت سرکوبگرش در اين منطقه دنيا مبارزه ميکنند                   
کارگران نساجي سنندج نشان داد که ستون و محور استوار نيروي سناريو سفيد در اوضاع ايران طبقه                      

اين نيرويي است که ميتواند کارگران و توده هاي محروم سراسر ايران              . کارگر و کمونيسم کارگري است     
متحد ) از جمله ملي و قومي     (را براي ساختن يک دنياي بهتر و عاري از هرگونه ستم گري و تبعيض                    

 .کند و الگويي به تمام مردم منطقه و جهان ارائه دهد
 
 عليه ناسيوناليسم و شرقگرايي) ٤
 

در همين رابطه بايد بر واقعيتي که سالهاست در صحنه سياسي کردستان ايران در جريان است اشاره اي                   
تحوالت سالهاي اخير کردستان عرصه جدال مستقيم سه       . و آن جدال ناسيوناليسم و کمونيسم است.  کرد

جمهوري اسالمي و ستم هاي بورژوازي ايران، ناسيوناليسم کردي يا کردآيتي و تمايالت      . نيرو بوده است 
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بورژوازي بومي، کمونيسم کارگري و آزاديخواهي و برابري طلبي کارگران و توده وسيع مردم آزاده و                         
 مارس هاي سنندج   ٨اعتصاب کارگران نساجي سنندج در ادامه سنت هاي اول ماه مه ها و .  زحمتکش

يکبار ديگر نشان داد که کمونيسم کارگري و جنبش منصور حکمت چه پايه هاي عميق و استواري در                     
نکته بسيار جالب    . بين کارگران و مردم کردستان دارد و تا چه حد اين جنبش به پيش گام بر ميدارد                       
براي مثال کارگران    . توجه اين بود که اين جنبش تصويري مدرنيستي و جهاني از خود ارائه ميدهد                      

اين فقط دهن کجي به        . را تقديم ميکنند    (life is life)شاهو به کارگران اعتصابي نساجي ترانه           
اين . ناسيوناليسم کردي و فرهنگ کيش پيشمرگه و مبارزه سنتي و ناسيوناليستي در کردستان نبود                   

فقط تاکيدي بر همه ارزيابي هاي منصور حکمت نيست که چگونه مرکز ثقل سياست در کردستان                            
شهرها و طبقه کارگر و مردم مدرن و انترناسيوناليست است نه دهات و عقب ماندگي هاي قومي و                          

اين فقط پاسخ به کساني نيست که براي مثال ترانه هاي شوان و رزازي و ديگر ناسيوناليست                   . عشيرتي
عالوه بر همه اينها اين الگويي        . هاي ميلتانت را به جاي آهنگ هاي انقالبي به خورد ملت ميدهند                 

بسيار جالب براي همه کمونيستها و کارگران ايران است که چطور هيچ تعلقي به فرهنگ خودي و عقب                    
اين تمايز روشن با کساني بود که به فرهنگ و سنت هاي خودي                   . ماندگي هاي ناسيوناليستي ندارند    

چسبيده اند و ارتجاع ناسيوناليستي خود را تحت عنوان خلق و ملت و فرهنگ خودي تئوريزه ميکنند                   
و در عالم خلسه شرقگرايي، کردآيتي، کيش پيشمرگه، و هنر آل احمد هاي پالستيکي و غير                                        

کارگران سنندج نشان دادند که نه فقط الگويي سياسي، مبارزاتي و                 . پالستيکي سير سلوک ميکنند    
نشان دادند که به تمام       . حزبي بلکه الگويي فرهنگي براي همه کارگران و کمونيستهاي ايران هستند                

و اين برگ برنده بسيار مهمي براي کمونيسم کارگري            . معني افق جهاني را در برابر خود قرار داده اند            
 .براي جلب وسيعترين نيروي اجتماعي در ايران و در سطح بين المللي است

 
 موقعيت حزب کمونيست کارگري) ٥
 

. احتياج به گفتن نيست که فاکتورهاي فوق، چه موقعيت ويژه اي به حزب کمونيست کارگري ميدهد                      
اين اعتصاب بطور عيني و پيش چشم ميليونها بيننده تلويزيون و شنوندگان راديو موقعيت حزب را                      

اگر ما حزب کنفرانس برلين و شکست          . تغيير داد و مقدمات تغييرات بسيار بيشتري را فراهم کرد                
دوم خرداد بوديم، اگر حزب آزادي و برابري و مرگ بر جمهوري اسالمي بوديم، اگر حزب رهايي زن                               

 آذر و رشد کمونيسم در دانشگاه بوديم، حاال حزب رهبري و سازمانده اعتصاب                    ١٦بوديم، اگر حزب     
اين تصوير حزب کمونيست کارگري بعنوان حزب انقالب کارگري، حزب رهايي                   . کارگري هم هستيم   

. اين تحولي بود که ما منتظرش بوديم          . جامعه از شر سرمايه داري را بيش از پيش تکميل ميکند                 
تحولي بود که انسانهاي زيادي براي      . تحولي بود که منصور حکمت عمر عزيزش را براي آن صرف کرد            
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تحولي بود که در کنگره هاي دوم و سوم و چهارم و پنجم از آن صحبت کرديم و گام به                        . آن تالش کردند  
. اين اعتصاب اثبات درستي جهت گيري ما در تمام اين سالها بود           . گام راه رسيدن به آنرا تعريف کرديم      

اين همان غولي    . اما ديديم و اين بسيار مهم است         . ما امروز تازه اولين جوانه هاي تحقق آنرا ديديم            
شگفتي . است که بقول منصور حکمت از شيشه بيرون آمده و کسي نمي تواند به درون شيشه برگرداند                    

 .ها بيشتر البته هنوز در راه است
برعکس دوره اي که با اعتصاب      . اما اين به هيچ وجه خيال اين حزب و رهبرانش را راحت نمي کند              

کارگران سنندج آغاز شد بيش از هر نيروي سياسي ديگر خود اين حزب کمونيست کارگري را تغيير                          
) تمام حزب و بويژه رهبري و کادرهايش چه در خارج و چه در داخل               (اگر حزب   . خواهد داد و بايد بدهد    

پيام هاي اعتصاب سنندج را نگيرد و بسرعت خود را بعنوان حزب رهايي جامعه ايران از شر جمهوري                    
اسالمي و سرمايه داري سازمان ندهد، و با قدرت با همين قامت در جامعه ظاهر نشود، هيچ تضميني              
نيست تحولي که شروع شده است به سرانجام برسد و يا اگر هم به سرانجام هم برسد ميتواند در پروسه                         

در اين مورد ميشود زياد صحبت کرد ولي همينقدر اينجا بگويم که با                    . پر درد و پر هزينه اي باشد         
جهت گيري هايي که بويژه از کنگره چهارم به اينسو داشته ايم، ميتوان خوشبين بود که رهبري و                                 

در واقع پيروزي اعتصاب در سنندج اثبات        . کادرهاي حزب بتوانند نقش شايسته خويش را ايفاء کنند          
 در صحنه اجتماعي بود و نيروي عظيمي از عزم و اراده را در بين                    ٥ و   ٤عملي و پيروزي خط کنگره       

کادرها و اعضاء حزب، در بين رهبران کمونيست در جامعه، در بين کارگران، معلمان، پرستاران، در                      
 .جنبش زنان، جوانان دامن خواهد زد و ما بايد قادر باشيم اين نيروي عظيم را جهت و سازمان دهيم

اجازه بدهيد در پايان اين يادداشت ضمن تبريک به کارگران و مردم سنندج و همه کساني که در                            
شکل دادن اين پيروزي نقش داشتند، به سهم خود از همه کمونيستها، از همه هوادران انقالب کارگري،                   
از همه فعالين و رهبران مبارزه مردم براي آزادي و برابري، از همه کساني که بهر دليل بيرون اين حزب                       

اعتصاب کارگران نساجي سنندج صحت و حقانيت              . هستند دعوت کنم که به اين حزب بپيونديد               
نشان داد اين حزب پيروزي کمونيسم در       . سياستها و مواضع حزب و توانايي هاي آنرا به نمايش گذاشت          

حزبي که مردم با اتکاء به آن       . ايران، حزبي است که منصور حکمت در کنگره سوم از آن صحبت ميکرد             
 .به ما بپيونديد. سازمان مي يابند و زندگي نويني را در ايران آغاز ميکنند

 
 ١٧٦جوانان کمونيست 
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  موانع  پيشرويھا جنبش اعتراضى آارگران
 شهال دانشفر

روند رو به رشد جنبش اعتراضي طبقه كارگر و رشد راديكاليسم در راس اين اعتراضات، امروز                                 
 پيشروي ها و نقطه     ،    موقعيتي در جنبش كارگري بوجود آورده كه بايد با تعمق بيشتري به آن نگاه كرد               

قوتهاي آنرا ديد و موانعش را شناخت و از آن استتنتاجات عملي روشني براي به جلو بردن اين جنبش                       
بنا به گزارشهاي دولتي تنها در سه ماهه اول سال جاري بيش از دو هزار اعتصاب و تجمع                      . بدست داد 

بر سر خواستهايشان پافشاري      ،  كارگران به اشكال مختلف اعتراض ميكنند        . كارگري روي داده است     
 دست به اعتصابات طوالني مدت ميزنند و ما شاهد يك تب و تاب                    ،   اولتيماتوم ميدهند  ،  ميكنند

من در اين نوشته تالش ميکنم به اين              . دائمي در محيط هاي كارگري و در ميان كارگران هستيم                 
 .مساله بپردازم و استنتاجات خودم را بيان كنم

 
 جنبش كارگري و پيشروي هاي آن

 
 ابراز وجود علني رهبران كارگري -۱

 تالش و حركت رهبران كارگري براي ابراز     ،  يك دستاورد مهم جنبش كارگري بويژه در دو ساله اخير 
 رهبران كارگري دارند     ،  ما شاهد اين هستيم كه در اعتراضات كارگري         . وجود علني و اجتماعي است     

 با رسانه ها و تلويزنهاي مختلف مصاحبه               ،    سحنگوي اعتراض كارگران ميشوند        ،   جلو مي آيند    
 پشت تريبونها ميروند و با اسم و رسم خود                   ،   ميكنند و از خواستها و مطالباتشان حرف ميزنند              

با اسم و رسم خود در سايتهاي خبري و در نشريات و جاهاي مختلف مطلب                               . سخنراني ميكنند  
اين نشانگر  . اين را ما در اول مه امسال ديديم و در اعتراضات كارگري شاهدش هستيم                    . مينويسند

اين آن راه و جهتي است كه به جنبش           . رشد راديكاليسم و چپ در راس جنبش اعتراضي كارگري است            
اعتراضي طبقه كارگر و رهبران اين جنبش هويت ميدهد و به آن امكان ميدهد كه در عرصه سياسي                        

 .اين يك پيشروي مهم در جنبش كارگري در ايران است. جامعه قد علم كند و ابراز وجود كند
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 رشد همبستگي كارگري -۲
يك دستاورد ديگر جنبش اعتراضي كارگري باز هم بويژه در دو ساله اخير رشد همبستگي                               

 كارگر كارخانه شاهو و      ،  كارگر نساجي كردستان اعتصاب ميكند     . كارگري در اين اعتراضات است     
كارگران شاهو براي ادامه اعتراضشان به تهران ميروند         . ايران خودرو و غيره از آن پشتيباني ميكنند        

. فعالين كارگري از كارخانجات مختلف به جمع آنها ميپيوندند و از اعتراض آنان حمايت ميكنند                     
طومارهاي اعتراضي و پيامهاي حمايتي دارد بعنوان يک سنت مبارزه در ميان كارگران جاي خود را                  

از جمله در بسياري از اعتراضات كارگري ما شاهديم كه كارگران تالش دارند حركت خود             . باز ميكند 
 صداي اعتراض خود را نه تنها در سطح جامعه بلكه در سطح بين                 ،  را به بيرون از كارخانه بكشانند      

المللي منعكس كنند و خطاب به مردم و سازمانها و تشكلهاي بين المللي پيام ميدهند و                                        
اين شكل از مبارزه و تالش براي دامن زدن به همبستگي                 . ميخواهند از اعتراضشان حمايت شود      

كارگري در اعتراضات جاري خود امروز به فاكتور مهم در قدرتگيري اعتراضات كارگري تبديل شده                 
از جمله در نتيجه اين فعاليتهاست كه ميبينيم چگونه اعتراض كارگران كارخانه اي با مثال                       . است
 كارگر نظير كارخانه شاهو و نساجي كردستان در فضاي سياسي شهر تاثير ميگذارد و به                               ٤٠٠

موضوع بحث در كارخانجات ديگر و در شهرهاي ديگر تبديل ميشود و اين خود بر روي كارفرما و                        
 .دولت براي روشن كردن تكليف كارگران و خواستها و مطالباتشان به اهرم فشاري قوي تبديل ميشود

 
 متوسل شدن به مكانيزم هاي اجتماعي مبارزه و گسترش آن -۳
 

يك نقطه قوت اعتراضات كارگري امروز متكي شدن اين اعتراضات به مكانيزمهاي اجتماعي                  
اين كاري است   . مبارزه و مطلع نگاه داشتن جامعه از خواستها و مطالبات هر حركت اعتراضي است              

كه كارگران نساجي كردستان و نساجي شاهو كردند و در اين جهت حتي الگوهاي پيشروي در برابر                         
 ، مطلع نگاهداشتن دائم مردم از روند اعتراض و خواستهايشان            . جنبش كارگري در ايران قرار دادند       

 نامه دادن به نهادهاي بين المللي و بيان روشن           ،  شركت فعال خانواده هاي كارگري در اين اعتراضات        
 مصاحبه كردن با رسانه ها ي مختلف و تلويزيون كانال جديد همه نمونه اي                     ،  خواستها و مطالبات  

اين شكل از مبارزه اجازه ميدهد كه مردم از حركت كارگران حمايت                   . برجسته اي از اين كار است        
رژيم نتواند كارگران را در انزوا قرار دهد و سركوب كند و كارگران بتوانند با قدرت بيشتري                          . كنند

اينها سنتهايي است كه در اينجا و آنجا در حركتهاي اعتراضي                     . خواستهايشان را پيگيري كنند      
كارگري در جاهاي مختلف دارد شكل ميگيرد ولي هنوز به سنتي گسترده و قوي در جنبش كارگري                    

 .تبديل نشده است و بايد براي آن تالش كرد
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 مجامع عمومي كارگري شكل قوام يافته تري بخود گرفته است -۴
 

اگر نگاهي به جنبش اعتراضي كارگران بكنيم اولين چيزي كه ميتوان مشاهده كرد متكي بودن                  
برپايي مجمع عمومي كارگري امروز به امري هر           . اين اعتراضات به مجامع عمومي كارگري است        

 ما شاهد   ،  به درجه اي كه اعتراضات گسترش مييابد        . روزه در محيطهاي كارگري تبديل شده است        
در دل اين جمع شدنها و      . برپايي اين مجامع و اعمال اراده كارگران از طريق جمع شدن هايشان هستيم            

مبارزه كردنهاست كه مجامع عمومي كارگري شكل گرفته و كارگران آموخته اند كه در آنجا تصميم                   
 نمايندگان خود را انتخاب و به كارفرما و دولت            ،   اولتيماتوم بدهند  ،   قطعنامه صادر كنند   ،  بگيرند

به عبارت ديگر مجامع عمومي كارگري         . تحميل كنند و بدين طريق خواستهايشان را دنبال كنند             
امروز دارد هم بعنوان ظرف اعتراض كارگران و هم محلي براي ايجاد اتحاد و همبستگي در                                     

در دل اعتراضات هر روزه است كه مجامع عمومي كارگري دارد هر             . اعتراضاتشان نقش ايفا ميكند   
 .روز شكل قوام يافته تري بخود ميگيرد

در همين اعتراضات يكماه اخير بود كه ما در مواردي چون دوده صنعتي ساوه و يا لوله سازي                         
اهواز شاهد بوديم كه وقتي به كارگران گفته ميشود كه كارفرما با شوراي اسالمي مذاكره خواهد                          

 ما در   ،   كارگران ميگويند ما شوراهاي اسالمي را برسميت نميشناسيم        ،  داشت تا پاسخ آنها را بدهد     
كارخانه و در درون مجمع عمومي مان با شما مذاكره خواهيم كرد و نمونه ديگر و پيشرفته تر آن در                        

در اين كارخانجات كارگران مرتبا در مجمع عمومي خود              . نساجي كردستان و نساجي شاهو است        
 تصميم ميگيرند و بطور دائم از طريق نمايندگان خود در جريان پيشرفت مسائلشان                  ،  جمع ميشوند 
اينها همه پيشرويهاي جنبش كارگري و نشانگر اينست كه امروز ما فاصله كوتاهي تا       . قرار ميگيرند 

تشكيل مجامع عمومي منظم كارگري و تثبيت اين مجامع بعنوان ظرف اساسي اعتراض و اعمال                    
از سوي ديگر ما در بسياري جاها شاهد بوده ايم كه دولت و        . اراده كارگران به كارفرما و دولت هستيم 

كارفرما تالش كرده اند با برپايي نشستهاي فرمايشي با حضور نمايندگان شوراهاي اسالمي و                             
 به مجامع عمومي كارگري شكلي فرمال بدهند و مانع تشكيل مجامع             ،  حراست و آخوند و كارفرما    

اما اين نشستها هيچ ربطي به مجمع عمومي كارگران نداشته است و                . عمومي خود كارگران بشوند    
ندارد و كارگران با ابراز انزجار و با بي اعتنايي خود نسبت به چنين نشستها و مجامعي عمال اجراي                    

بعالوه اينكه در هر كجا كه تجمعي برپا شده آنرا به صحنه               . چنين سياستي را به شكست كشانده اند       
اعتراض خود تبديل كرده و با اعتراضشان عرصه را بر حراست و شوراهاي اسالمي و كارفرما تنگ                      

به عبارت ديگر امروز در كارخانجات از يك طرف كارفرما و حراست و مزدوران شوراهاي                    . كرده اند 
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اين روندي است كه ما هر روزه       . اسالمي قرار دارند و از سويي ديگر كارگران و تجمعات اعتراضيشان          
شاهد اين هستيم كه شوراهاي اسالمي و خانه كارگر هر روز            . شاهد آن در اعتراضات كارگري هستيم     

. بي اعتبار تر و منزوي تر ميشوند و مجامع عمومي كارگري شكل قوام يافته تري بخود ميگيرد                       
اينها همه پيشروي هاي جنبش كارگري است كه امروز ما را در موقعيت بسيار مساعدي براي دامن                   

 .زدن به جنبش مجامع عمومي كارگري بعنوان نطفه هاي شوراهاي واقعي كارگري قرار داده است
 

 رشد سازمانيابي اعتراضات كارگري
 

ما امروز عالوه بر مجامع عمومي كارگري با اشكال ديگري از سازمانيابي جنبش اعتراضي                      
 نفر از   ٣٨نمونه آنرا در بيانه     . كارگري و اشكالي چون ايجاد صندوق هاي مالي كارگري روبرو هستيم           

كارگران شاهو براي تشكيل صندوق همبستگي مالي و فراخوان به همه بخش هاي ديگر جامعه براي                  
كمك رساندن به اعتراض آنان و يا در ميان بخشي از كارگران كشت و صنعت مغان و تشكيل صندوق                   

تشكيل صندوق همبستگي مالي خود شكل ديگري از ايجاد                    . مالي از جانب آنها ميتوان ديد           
. همبستگي در ميان كارگران و شكل دادن به مجامع عمومي كارگري حول اين صندوق هاست                             

 جلب حمايت   ،  تشكيل صندوقهاي همبستگي مالي سنتي است در جهت متحد كردن بيشتر كارگران             
بخشهاي ديگر جامعه از اعتراضات كارگران و تقويت و دامن زدن به برپايي جنبش مجامع عمومي                   

با جلب  . تشكيل صندوق خود امكان ميدهد كه كارگران گرد آن جمع شوند                  . در كارخانجات است   
كمك و پشتيباني به صندوق خود در برابر فشارهاي مالي بر روي كارگران و تضعيف اعتراض و                              

با توجه به  . مبارزه شان مقاوم شوند و با اين كار اعتراض را از درون كارخانه به درون جامعه بكشانند 
 دولت و كارفرمايان عمال در مقابل تشكيل آن             ،  اهميت و اين خواص صندوقهاي همبستگي مالي         

اما تجربه  ،  با ايجاد موانع حقوقي در برابر آن از تشكيل آن جلوگيري ميكنند                 . سد ايجاد ميكنند   
 تجربه آموزنده ايست كه بايد          ،   كارگر در اين كارخانه       ٣٨كارگران شاهو با بيانيه اي به امضاي              

 .تجربه اي كه به كارگران در ديگر كارخانجات راه نشان ميدهد. آموخت
امروز كارگران دارند در عمل تجربه ميكنند كه ايجاد تشكل كارگري امر خود آنانست و كارگران                
تنها بايد با اتكا به قدرت خود تشكلهايشان را ايجاد كنند و وجود آنرا بر دولت و كارفرمايان تحميل                 

 اما  ،  بطور مثال دولت اجازه تشكيل صندوق همبستگي مالي را به كارگران شاهو نميدهد                    . كنند
 . بيانيه ميدهند و آنرا تشكيل ميدهند و كسي هم نميتواند كاري كند، كارگران جمع ميشوند

 براه افتادن     ،   در هر حال نكته قابل توجه امروز اينست كه وقوع اعتصابات طوالني مدت                           
طومارهاي اعتراضي و شكل گرفتن حمايتهاي كارگري حول اين طومارها و اعتراضات بيوقفه و                        
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متوالي كارگران همه و همه خود حاكي از درجه بااليي از سازمانيافتگي اعتراضات كارگري و                              
نشانگر وجود شبكه هاي مبارزاتي قوام يافته اي از رهبران راديكال و معترض در راس اين                                       

 .اعتراضات است
 

 رشد راديكاليسم و چپ در راس اعتراضات جاري
 

يك مشاهده ساده به اعتراضات دو ساله اخير در جبش كارگري به روشني نشانگر اينست كه                           
اين را در شعارها و       . راديكاليسم و چپ در راس اين اعتراضات نفوذ و اتوريته بيشتري يافته است                  

 در اشكال سازمانيابي آن و در تحركي كه امروز در جنبش كارگري شاهد               ،  خواستهاي اين اعتراضات  
امسال براي اولين بار در اول مه سرود انترناسيونال علنا پخش ميشود و                 .  ميتوانيم ببينيم  ،  هستيم

رهبران كارگري پشت تريبونها قرار ميگيرند و از نابودي سرمايه داري و برقراري سوسياليسم سخن                    
نمونه . اين خود به تنهايي جايگاه و موقعيت چپ در جنبش كارگري را تصوير ميكند                        . ميگويند

باشكوه ديگر آن مارش اول مه با پرچمهاي سرخ و با پالكارد كارگران جهان متحد شويد در سنندج                         
همينطور وقتي در   . است كه خود گوشه ديگري از رشد چپ در جنبش كارگري را به نمايش ميگذارد                  

ميز مذاكرات با كارگران كارخانه شاهو و نساجي كردستان رسما سخن از اين ميرود كه اين حزب                          
كمونيست كارگري است كه هدايت كننده مبارزات آنهاست و به آنها نهيب زده ميشود كه چرا اخبار                      

 كارگران قاطعانه ميايستند و     ،  آنها در سايتهاي اين حزب و در سطح بين المللي انعكاس يافته است             
اين نيز گوشه ديگري از رشد چپ در جنبش كارگري و در عين               . ميگويند ما خواستمان را ميخواهيم    

 .حال موقعيت حزب كمونيست كارگري در اين جنبش را نشان ميدهد
براي اولين بار كارگران       . از سوي ديگر به مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها نگاه كنيم                     

 هزار تومان در گام  ٤٥٠ با خواست ، خودشان با خواستي مشخص براي ميزان حداقل دستمزدهايشان 
با اين كار كارگران به تصميم       . اول قدم به جلو ميگذارند و حول آن جنب و جوش و تحرك بپا ميشود                  

 ميگويند كه شوراي عالي كار را بعنوان مرجع         ،  دولت مبني بر تعيين حداقل دستمزدها نه ميگويند       
 ،  ميگويند نمايندگان خانه كارگر و شوراهاي اسالمي                ،   تعيين دستمزد ها برسميت نميشناسند         

نمايندگان آنها نيستند و اعالم ميكنند اين ما كارگران هستيم كه بايد نرخ فروش نيروي كارمان را                      
اين يك جنبش راديكال و تعرضي        .  هزار تومان باشد    ٤٥٠تعيين كنيم و دستمزد ما نبايد كمتر از             

است كه شكل گرفته است و خود بيانگر حال و هواي پر تب و تاب جنبش اعتراضي طبقه كارگر در                          
 .شرايط امروز است
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 موانع كجاست؟ نكات كليدي كدامند؟
 

اما مشكل كجاست كه عليرغم     . به جنبه هاي مهمي از پيشروي هاي جنبش كارگري اشاره كردم           
چرا ،   عليرغم فضاي پر تب و تاب جامعه و عليرغم همه اين پيشرويها                  ،  كثرت اعتراضات كارگري   

اعتراضات كارگري هنوز شكل پراكنده اي دارد؟ چرا طبقه كارگر هنوز از معضل داشتن تشكل                            
 قدرتمند توده اي و علني خود رنج ميبرد؟

يك مانع اساسي كه ميتوان بر روي آن انگشت گذاشت شقه شقه كردن طبقه كارگر تحت سياست                     
تكه تكه كردن صنايع و سپردن هر بخش آن به يك پيمانكار و                . استخدامهاي قراردادي و موقت است     

اما عليرغم همين معضل است كه ما شاهد        . متفرق كردن كارگران در واحدهاي بزرگ و صنعتي است      
عليرغم همين معضالت است كه      . چنين سطحي از جنب و جوش اعتراضي در ميان كارگران هستيم             

بطور مثال ميگويند صنايع نساجي          . ما شاهد پيشرويهايي هستيم كه باالتر به آن اشاره كردم                     
 ماهها به اين كارگران دستمزدي پرداخت نميكنند و مرتبا در ميان             ،  مستهلك شده و سود آور نيست     

 فورا  ،   اما وقتي اين كارگران ميايستند و مبارزه ميكنند         ،  آنان بيكارسازي و اخراج صورت ميگيرد     
فورا شاهد اين هستيم كه به قول خودشان بودجه بحران تصويب                  . شاهد عقب نشيني دولت هستيم      

يعني اين اقتصاد نيست كه تعيين            . ميشود و ميخواهند صداي اعتراض كارگران را آرام كنند                  
از همين روست كه ما     . اين اعتراض كارگران و قدرت مبارزه شان است كه حرف آخر را ميزند            . ميكند

بنابراين امروز هم توازن قوا و هم موقعيتي كه                 . شاهد رشد هر روزه اعتراضات كارگري هستيم            
 امكان ميدهد كه بطور مثال تشكلهاي سراسري علني و توده اي                ،  جنبش كارگري در آن قرار گرفته      

 امكان ميدهد كه مبارزات طبقه كارگر را حول شعارهاي سراسري و              ،   شوراها را شكل داد    ،  كارگري
متحد كننده سازمان داد و به بيشترين همبستگي و اتحاد در ميان اعتراضات بخشهاي مختلف                         

براي تحقق همه اينها نقش و جايگاه كارگران كمونيست و رهبران كارگري تعيين                    . جامعه دامن زد   
 اما نكات كليدي ديگر كدامند؟. كننده و كليدي است

 
 به حزب كمونيست كارگري بپيونديد

 
يك گام اساسي براي كارگران كمونيست و رهبران كارگري امروز اينست كه به حزب كمونيست                       

حزب كمونيست كارگري امروز بطور واقعي راديكاليسم چپ را در جامعه                   . كارگري ايران بپيوندند   
. نمايندگي ميكند و افق و استراتژي روشني را در مقابل فعالين چپ و رهبران كارگري قرار ميدهد                      

متشكل شدن در اين حزب امروز يك اهرم قدرتمند در قدرت دادن به                         . بايد به اين حزب پيوست        
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 مطلع كردن ما از      ،  تماس و ارتباط رهبران كارگري با ما        . اعتراضات كارگري و راديكاليسم آنست     
 استفاده از تريبونهاي اين حزب از راديو انترناسيونال و تلويزيون كانال         ، دقايق اعتراض و مبارزاتشان 

جديد براي رساندن صداي اعتراضشان به سطح جامعه و بدست گرفتن سياستها و برنامه هايي كه                         
 بطور واقعي رهبران كارگري و اعتراضات جاري را در موقعيت               ،  حزب در دستور خود گذاشته است       

با متشكل شدن در صفوف حزب ميتوان با افق و چشم انداز                   . بسيار قدرتمند تري قرار خواهد داد        
بايد به اين حزب پيوست و در عين حال               . روشنتري اعتراضات جاري را هدايت كرد و به پيش برد               

تصورش را بكنيد    . بصورت متشكل و سازمانيافته اعتراضات جاري را هدايت كرد و به جلو برد                     
وقتي حوزه هاي حزبي در راس اعتراضات جاري كارگري فعالند و براي هر لحظه و هر گام آن نقشه و                       

 ،  شفاف و روشني را به درون اين اعتراضات ميبرند         ،   شعار ها و خواستهاي راديكال     ،  برنامه ميريزند 
آنگاه در سطحي بزرگ و ماكرو ميتوان به اين مبارزات سمت و سو داد و شعارها و سياستهاي حزب                      

امروز سازمانيابي حزب در ميان كارگران يك حلقه كليدي در          . را به سياستهاي اين جنبش تبديل كرد      
توده اي كردن راديكاليسم در جنبش كارگري است و در روند اعتراضي طبقه كارگر نقش تعيين كننده                  

 .اي دارد
 

 ابراز وجود علني رهبران كارگري و كارگران چپ و كمونيست هنوز يك ضرورت است
 

من به ابراز وجود علني كارگران كمونيست و رهبران كارگري و جنب و جوش هايي كه در اين                            
. زمينه در ميان اين بخش از كارگران بوجود آمده بعنوان يك پيشروي در جنبش كارگري اشاره كردم                     

اما اين امر مهم هنوز      . بويژه نسل جوان كارگري دارد با اين سنتها بار ميايد و به جلو گام برميدارد                 
به يك سنت جا افتاده و قوي در ميان رهبران كارگري و كارگران كمونيست تبديل نشده است و هنوز                       

ما هنوز تا داشتن رهبران چپ و كمونيستي كه در             . يكي از معضالت جنبش كارگري در ايران است         
راس جنبش كارگري قرار بگيرند و بعنوان شخصيتهاي شناخته شده جامعه توانايي جابجايي نيرو                      

 رهبراني كه بتوانند مردم را پشت سر خود بسيج كنند و جامعه آنها را بعنوان                                 ،   داشته باشند  
همانطور كه اشاره كردم اين جنب و            . شخصيتهاي با اتوريته و معتبر بشناسد بسيار فاصله داريم              
 سنتهايي كه حميد تقوايي قبال در           ،  جوش مدتي است كه شروع شده اما كماكان سنتهاي گذشته               

هنوز رهبران  .  هنوز بعنوان مانع عمل ميكنند        ،  نوشته هاي خود در اين زمينه به آنها اشاره كرد               
اعتراضي كارگران به مكانيزمهاي اجتماعي مبارزه به خوبي دست نميبرند و از جمله هنوز از                                
ابزارهاي اجتماعي براي اينكه صداي اعتراض خود را به سطح جامعه ببرند و از رسانه هاي مختلف                    
و تلويزيون كانال جديد براي انعكاس خبر مبارزه شان نه تنها در سطح داخلي بلكه در سطح بين                               
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هنوز مبارزات كارگري در بسياري جاها در سطح                . كامال استفاده نميكنند    ،   المللي سود جويند    
 براي جلب حمايت      ،  كارخانه ها محدود ميماند و از سوي كارگران و رهبران اعتراضات كارگري                     

و هنوز رهبران كارگري    . بخشهاي مختلف جامعه از اعتراض و خواستهايشان كاري صورت نميگيرد           
و كارگران كمونيست خود را در قامت يك رهبر در سطح جامعه نميبيند و نقش خود را به كارخانه و                        

اينها همه سنتهاي بازدارنده ايست كه بعنوان موانعي جدي            . به يك اعتراض معين محدود ميبينند       
كارگران ايران پويا كه براي دستمزدهاي پرداخت        . در قدرتگيري اعتراضات امروز كارگران نقش دارند       

 بطوريكه چند نفر آنها به بيمارستان        ،   مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند       ،  نشده خود مبارزه ميكنند   
اما آنقدر انعكاس اين اعتراض محدود است كه ما با سيل نامه هاي حمايتي از اين                     ،  برده ميشوند 

كارگران و ارسال دسته هاي گل به حمايت از كارگراني كه زخمي شده اند و پشتيباني جانانه ديگر                            
هنوز دخالت خانواده هاي كارگري در اين مبارزات بعنوان يك نيروي             . كارگران از آنان روبرو نميشويم    

اگر چه در اين زمينه پيشروي هايي داشته ايم          . مهم در تقويت آنان جاي خود را كامال باز نكرده است           
بايد اين موانع   . و ما شاهد شركت و دخالت هر چه بيشتر آنان در اعتراضات هر روزه كارگري هستيم                 

را بر طرف كرد و كارگران كمونيست و رهبران كارگري بايد بعنوان رهبر اعتراضات كارگري سخن                         
با دست بردن به چنين مكانيزمهاي اجتماعي است كه            . بگويند و جامعه را مورد خطاب قرار دهند         

با وجود چنين رهبراني است كه جنبش            . اعتراضات قدرت ميگيرد و شكل سراسري پيدا ميكند             
 .اعتراضي كارگري نيز ميتواند پشت آنها به خط شود

 
 دامن زدن به جنبش مجامع عمومي و تشكل شوراها يك حلقه كليدي در جنبش كارگري

 
اينجا . من در بحثهايم در اين نوشته به قوام يافتن هر روزه مجامع عمومي كارگري اشاره كردم                    

تاكيدم اينست كه با توجه به پيشروي هاي تاكنوني در اين عرصه و با توجه به توازن قواي سياسي                           
جامعه ميتوان به مجامع عمومي كارگري شكلي منظم و سازمانيافته داد و پايه هاي شوراهاي                          

اين دست فعالين و رهبران كارگري را ميبوسد كه از هر فرصتي براي                   . واقعي كارگري را شكل داد      
مطلوبيت آنرا بعنوان ظرف ابراز اراده كارگران در ميان آنان جا                 . تشكيل اين مجامع استفاده كنند      

بيندازند و با قدرت و اتحاد كارگران به وجود آن در محيطهاي كار رسميت دهند و آنرا به دولت و                              
در عين حال امروز شرايط كامال مهياست كه حول خواستهايي سراسري چون               . كارفرما تحميل كنند  

 عليه استخدامهاي   ،   مبارزه عليه بيكارسازيها    ،   عليه بيكاري  ،  پيگيري دستمزدهاي پرداخت نشده    
. موقت و غيره و غيره انواع و اقسام كميته ها و نهادها را شكل داد و اين خواستها را پيگيري كرد                          

ميتوان وجود چنين تشكلهايي را دوفاكتو به رژيم تحميل كرد و آنها را به ابزار قدرتمندي براي                                
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ميتوان همين امروز فعالين و رهبران كارگري هياتهاي موسس            . پيشبرد اعتراض كارگران تبديل كرد     
شوراها را شكل دهند و با ارتباط با كارگران در كارخانجات مختلف و دامن زدن به جنبش مجامع                          

 .عمومي در كارخانجات مختلف به استقبال تشكيل شوراهاي واقعي كارگري بروند
 

 بايد حول شعارهاي سراسري و بسيج كنند متحد شد
 

 پرداخت فوري     ،   متحد شدن حول خواستهاي سراسري كارگري مثل خواست افزايش دستمزدها                  
 لغو استخدام هاي برده وار موقت و استخدام               ،   يا كار يا بيمه بيكاري         ،  دستمزدهاي پرداخت نشده   

ما هم اكنون شاهد    .  يك شكل عملي گسترش دامنه اعتراضات در شرايط كنوني است     ، رسمي كارگران 
خواستي .  هزار تومان هستيم   ٤٥٠پيوند خوردن اعتراضات در بخشهاي مختلف كارگري حول خواست           

 كشتي سازي   ،  كه از جانب كارگران نساجي كاشان طرح شد و بعد از آن توسط كارگران كارخانه فيلور                   
 كارگران در پتروشيمي ماهشهر طومار اعتراضي حول آنرا امضا كردند و                   ١٦٠٠صدرا اعالم شد و       

مبارزه حول  . كارگران نساجي شاهو و نساجي كردستان و پتروشيمي بيستون نيز بر آن تاكيد كردند                        
 هزار تومان تا همينجا خود نمونه روشني از ممكن بودن مبارزه حول خواستهاي سراسري           ٤٥٠دستمزد  

كارگري است و نشان ميدهد كه دامن زدن به چنين مبارزاتي چگونه ميتواند مبارزه بخشهاي مختلف                  
 .طبقه كارگر را به هم پيوند داده و شكل سراسري به اين اعتراضات دهد

اينها همه آن حلقه هاي كليدي است كه بايد توسط رهبران كارگري و فعالين كارگري بدست گرفته                     
 .شود و با بدست گرفتن آنها با افق و چشم انداز روشني به جلو گام برداشت

 
 ٨٤ آبان ٥  - ٢٠٠٥ اكتبر ٢٧ -٢٠كارگر كمونيست شماره 
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 دو اعتصاب مھم، دو تجربه بزرگ 
 مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان فصل جديدي در جنبش اعتراضي کارگران

 
 شهال دانشفر          

 

 آبان مبارزه و اعتراض کارگران نساجي شاهو بعد از ماهها وارد مرحله تازه اي شد و کارگران در                                                                                                                                ١١از      
اعتراض به اخراجها،  در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و در اعتراض به ديگر مطالباتشان                                                                                                                                         

در خرداد            .   کارگران اعالم کرده اند که تمامي حقوق و مزاياي خود را خواهانند                                                                                      .   دست به اعتراض زدند                        
ماه بود که کارگران اين کارخانه بعد از چند ماه اعتراض و مبارزه توانستند مديريت را عقب برانند و                                                                                                                                           

 ماه خود              ٤همچنين کارگران اخراجي توانستند حقوق معوقه                                                       .   کارگران اخراجي بر سر کارشان بازگشتند                                              
را بگيرند و اين مبارزات در طول سال جاري جريان داشته و در ميان مردم شهر سنندج و کارگران ديگر                                                                                                                                     

 . کارخانجات روبرو شده و حمايتهاي وسيعي را به خود جلب کرده است                                                           
سال گذشته             .   همچنين کارگران نساجي کردستان بيش از يکماه است که در اعتصاب بسر ميبرند                                                                                                         

اعتراضاتي که درسهاي گرانبهايي از                                            .   ما شاهد دو دوره اعتصاب باشکوه از سوي اين کارگران بوديم                                                                                  
از اينرو جا دارد                        .   اتحاد و همبستگي کارگري و بکارگيري مکانيزمهاي اجتماعي مبارزه در پي داشت                                                                                                

با نگاهي از نزديک به مبارزات کارگران نساجي در يکساله گذشته و دور اخير آن از تجربيات اين                                                                                                                                                       
مبارزاتي که                 .   مبارزات بياموزيم و دستاوردهاي آنرا در برابر کل طبقه کارگر در ايران قرار دهيم                                                                                                                                    

دستاوردهاي آن امروز بطور واقع در برابر کل کارگران در ايران راه قرار ميدهد و طبقه کارگر را در                                                                                                                                                          
در اعتصاب اول کارگران نساجى کردستان در سنندج، رژيم کارخانه را به                                                                                        .   موقعيت جديدي قرار ميدهد                             

در آخر نيز کارگران                          .   محاصره درآورد اما از ترس به شورش در آمدن شهر محتاط و دست به عصا بود                                                                                                         
اما توانستند عقب نشينى هايى را بر کارفرما تحميل کنند و در مقابل                                                                                                   .   به تحصن خود خاتمه دادند                                 

در اعتصاب دوم که دوم آذر                                        .    ماه و نيم حقوق در سال را به کارفرما بقبوالنند                                                                           ٤بازخريدشان از کار،                            
 موضوع اعتراض کارگران اين بار در واقع تعرضى بود به کارفرما براى گرفتن حقوق ايام                                                                                                                           ،  شروع شد         

کارگران که متوجه شده بودند کارفرما مزد دو روز اعتصاب قبلى آنها را پرداخت نکرده                                                                                                                      .   اعتصابشان         
 درصد حق اضافه کارى براى روزهاى                                                     ٤٠است، اکنون با خواست مزد روزهاى اعتصاب و پرداخت                                                                              

همبستگي و مبارزه و                            ،   روز اعتصاب               ٤.   جمعه و ديگر روزهاى تعطيل دست به اعتصابى مجدد زدند                                                                       
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 روز، کارگران نساجى کردستان توانستند خواستهاى خود را به حکومت و                                                                                                           ٤سرانجام بعد از اين                                  
کارفرما متقبل شد دستمزد چهار روز اعتصاب کارگران را تماما پرداخت                                                                                                     .   کارفرما تحميل کنند                        

اما در مورد دستمزد دو                               .    درصد حق اضافه کارى و کار در روزهاى تعطيل را بپذيرد                                                                           ٤٠بعالوه         .   کند   
تحميل پرداخت حقوق ايام                                  .   روز اعتصاب دور قبلى شان قرار شد بعدا به کارگران پاسخ داده شود                                                                                                       

اعتصاب يعنى تحميل دوفاکتو حق اعتصاب به رژيمى است که اعتصاب را ممنوع دانسته و                                                                                                                                              
اين گام ديگرى به جلو از سوى کارگران در سنندج                                                                  .   کارگران اعتصابى در خاتون آباد را به گلوله بست                                                             

دور اخير مبارزات در اعتراض                                      .   بود که بطور واقعى فصل جديدى در مبارزه کارگران در ايران گشود                                                                                       
 ميليون تومان پس انداز کارگران در شرکت تعاوني اين                                                                     ١٨ نفر از کارگران و باال کشيدن                                           ٣٦به اخراج              

مبارزاتي که هم                    .   کارخانه شروع شد و کارگران با دادن بيانيه خود ديگر خواستهايشان را اعالم کردند                                                                                                       
 . اکنون ادامه دارد                

نگاهي به مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان و تجربيات با ارزش آن آموزشي                                                                                                                             
من در اينجا تالش دارم به جايگاه و اهميت اين مبارزات اشاره                                                                                        .   است براي کارگران در سراسر ايران                                           

 . اي داشته باشم و بر تجربيات مهم و آموزنده آن تاکيدي داشته باشم                                                             
 

 جايگاه و اهميت اعتراضات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان
 

يک سال کشاکش کارگران نساجي شاهو در اعتراض به اخراجها و استخدامهاي قراردادي موقت و                        
عقب راندن کارفرما از تعرضاتش،  سه دور اعتصاب کارگران نساجي کردستان از آبانمان گذشته تا                     

اين . کنون،  دو حرکت و دو اتفاق سياسي مهم و يک پيشروي بزرگ در جنبش کارگري در ايران است                       
مبارزات نه تنها بر توازن قوا بين جنبش کارگرى و رژيم اسالمى و کارفرمايان تاثير گذاشت و آنرا                         

اين مبارزات به لحاظ     . تغيير داد، بلکه فصل جديدي در برابر جنبش کارگري در ايران گشوده است                 
راديکاليسمش در طرح خواستها و مطالبات کارگران،  به لحاط درجه تشکل و سازمانيافتگي                             
کارگران و به لحاظ اتحاد و همبستگي در ميان کارگران و به لحاظ نقشي که حزب کمونيست کارگري    

 .ايران در جريان اين مبارزات ايفا کرد تازگي و ويژگي دارد
در اين اعتراضات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان خطاب به کارگران در ايران و در                                                                                                                                      

خواهان حمايت از مبارزاتشان شدند و بعنوان بخشي از طبقه کارگر                                                                                         ،  سطح بين المللي سخن گفتند                                  
 الگويي متمايز از سنت هاي کهنه ناسيوناليستي و قوميگرايي در مقابل کارگران و کل                                                                                                                             ،  جهاني     

جامعه گذاشتند و به سهم خود نشان دادند که اوضاع سياسي ايران را قوميت و ناسيوناليسم نيست                                                                                                                                  
که رقم ميزند بلکه اين طبقه کارگر است که ستون يک انقالب اجتماعي در ايران است و حرف آخر را                                                                                                                                         
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 . خواهد زد        
نقش روزمره حزب در مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان يک ويژگي مهم اين                                                                                                                               

اعتراضاتي که همه جا در ميان کارگران و مردم از نقش حزب و رهبري روزمزه آن                                                                                                                 .   اعتراضات است              
 آنها را به ارتباط با حزب                                             ،  در اين مبارزات سخن است و بارها و بارها در ميز مذاکره با کارگران                                                                                                     

اما همين فشار ها حاکي از نقش                                          .   تهديد کرده اند و با اين کار تالش کرده اند براي آنان پاپوش بدوزند                                                                                         
اما ما شاهد بوده ايم که کارگران چگونه                                         .   و جايگاه سياستهاي حزب در رهبري اعتراضات جاري است                                                  

 . در برابر اين فشارها ايستاده اند و برخواستهايشان تاکيد کرده اند                                                              
اين اتفاقات               .   اينها همه اتفاقات مهمي در جنبش کارگري در ايران است که ما شاهدش هستيم                                                                                                        

اين خود همچنين بيانگر تغيير مهمي در                                                           .   بيانگر قدرتگيري چپ در راس اعتراضات جاري است                                                                     
بويژه استفاده از ابزارها و مکانيزهاي                                                            .   موقعيت و نفوذ حزب در جنبش کارگري در ايران است                                                                                     

اجتماعي چون راديو و تلويزيون کانال جديد بيش از بيش امروز نقش حزب را بعنوان رهبر اعتراضات                                                                                                                            
جاري برجسته کرده است و کارگران معترض و رهبران کارگري نساجي کردستان نيز تالش کرده اند با                                                                                                                              

اين خود الگوهاي                       .   استفاده از اين ابزار صداي اعتراض خودشان را در سطح جامعه منعکس کنند                                                                                                        
نکته قابل توجه                      .   جديدي از اعتراض و مبارزه در ميان کل کارگران و کل جامعه بدست داده است                                                                                                                  

اينست که کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان در همين يکساله در مبارزاتشان بسياري از                                                                                                                                      
الگوهاي تاکنوني در جنبش کارگري در ايران را تغيير داده و گامها به جلو برداشته اند و تا همين جا                                                                                                                                       

مبارزات اين کارگران نشان داده است که ديگر                                                           .   سنتهاي راديکال و مدرني از خود برجاي گذاشته اند                                                                
بايد با استفاده از مکانيزمهاي                                       .   سازماندهي اعتراض در سطح يک کارخانه و محدود پاسخگو نيست                                                                        

اجتماعي اعتراض را به جامعه کشاند و با سازماندهي همبستگي کارگري در سطحي گسترده و                                                                                                                                   
 .   وسيع دامنه اعتراضات را گسترش داد و ابعاد سراسري اي به آن داد                                                                                                                                                                                                                                

همچنين مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان دو حرکت اعتراضي که همواره به                                                                                                                                          
 نيروي تشکل و اتحاد کارگري را بيش از هر وقت                                                                   ،   در يک ساله اخير                        ،  موازات هم جريان داشته است                                 

.   به نمايش گذاشته است و ما امروز شاهد صف متحد تر کارگران بعد از اين اعتراضات هستيم                                                                                                                                          
با کشاندن اعتراض                      ،  بعالوه اين مبارزات نشان داد که تنها با توسل به مکانيزمهاي اجتماعي مبارزه                                                                                       

.   ميتوان در برابر تعرضات دولت ايستاد                                                  ،  به سطح جامعه و بسيج افکار عمومي در حمايت از آن                                                                                
نشان داد که محصور ماندن در چهارچوبه هاي قانوني و صنفي و صرف صنفي خواندن مبارزه نيست                                                                                                                         

 بلکه بايد به مکانيزمهاي اجتماعي مبارزه                                                       ،  که حرکت کارگران را از تعرض دولت ايمن نگاه ميدارد                                                                    
 از ابزارهائي چون کانال جديد                                        ،  نشان داد که بايد صداي اعتراض را به سطح جامعه کشاند                                                                        .   دست برد         

 تا       ،  استفاده کرد و به بيشترين همبستگي در ميان کارگران در سطحي سراسري و گسترده شکل داد                                                                                                                      
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مبارزات         .   بتوان کارفرما و دولت را در تنگنا و فشار جدي قرار داد و از تعرضاتشان عقب راند                                                                                                                                          
کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان در طول اين يکساله فضاي سياسي شهر سنندج را تغيير                                                                                                                                
داده است و در اين ميان نقش خانواده هاي کارگران و نقش همسران کارگران در اين مبارزات بسيار                                                                                                                                        

 . برجسته و چشمگير بوده است                        
 مهر و بيانيه دوم مهر کارگران نساجي کردستان نمونه                ١٢ نفره کارگران شاهو در         ١٣٨بيانيه  

و راديکال از سوي اين کارگران و يک جنبه مهم و برجسته                                                                                 هاي برجسته اي از طرح خواستهاي روشن          
 هزار         ٤٥٠در اين دو بيانيه يک خواست مهم کارگران تاکيد بر خواست                                                                                        .   ديگر اين اعتراضات است                             

همچنين        .   تومان دستمزد و حمايت از مبارزات سراسري کارگران بر سرخواست افزايش دستمزدهاست                                                                                                     
در شرايطي که بخش عظيمي از کارگران در ايران با شکل برده وار استخدامهاي قراردادي موقت به                                                                                                                                    

در شرايطي که هر روز به بهانه هاي مختلف کارگران از کار بيکار و با                                                                                                                                  ،   کار اشتغال مييابند                          
 کارگران نساجي شاهو با مبارزه پيگير خود و با                                                                                        ،   دستمزدهاي پرداخت نشده دست بگريبانند                                                     

پافشاري برخواست بازگشت به کار کارگران اخراجي و نيز با طرح خواستهايي سراسري چون لغو                                                                                                                                            
موفق شدند             ،  استخدامهاي موقت و رسمي شدن تمامي کارگراني که بصورت موقت کار ميکنند                                                                                                          

کارگران اخراجي را به سر کارشان بازگردانند و اين پيروزي خوني جديد به درون جنبش کارگري دميد                                                                                                                                 
و به نقطه اميدي براي هزاران هزار کارگري که با اين مشکالت دست بگريبانند تبديل شد و در مقابل                                                                                                                             

مبارزاتي که هنوز ادامه دارد و کارگران اعالم کرده اند که از هيچ خواست و مطالبه                                                                                                .   آنها راه قرار داد                   
از سوي ديگر همانطور که اشاره کردم خواست حقوق ايام اعتصاب در دور اول                                                                                                         .   شان کوتاه نمي آيند                          

مبارزات کارگران نساجي کردستان يک خواست تعرضي و يک اقدام سياسي مهم از جانب کارگران اين                                                                                                                       
 کارگران نساجي کردستان با طرح                                               ،  در شرايطي که اعتصاب امري غير قانوني است                                                               .   کارخانه بود             

حقوق ايام اعتصاب عمال و بطور دوفاکتو اين خواست را تحميل کردند و اين خود دستاورد مهمي                                                                                                                                   
عالوه بر آن کارگران بر خواستهاي سراسري ديگري چون تمديد                                                                                         .   براي جنبش کارگري در ايران بود                                               

 ايمني محيط کار و بازگرداندن کارگران                                                              ،   قراردادهاي موقت کاري و استخدام کارگران قراردادي                                                                       
اخراجي تاکيد گذاشتند و توانستند عقب نشيني مهمي به کارفرما تبديل کنند و در برابر بخش                                                                                                                                             

همچنين کارگران نساجي کردستان در دور اخير                                                                          .   مهمي از خواستهايشان قول مساعد بگيرند                                                              
 هزار تومان دستمزد نيز که يک خواست                                                                ٤٥٠عالوه بر خواستهاي قبلي بر خواست                                                        ،   مبارزاتشان          

ضمن اينکه همچنان بر پرداخت فوري دستمزدهاي                                                                 .   متحد کننده و سراسري است تاکيد گذاشتند                                                           
 . پرداخت نشده خود و باز گرداندن کارگران اخراجي بر سر کارشان پافشاري ميکردند                                                                         

نقش     .   درجه باالي سازمانيافتگي اعتراضات کارگران جنبه مهم ديگر مبارزات اين کارگران است                                                                                   
و جايگاه مجمع عمومي کارگري را هم در مبارزات کارگران نساجي کردستان و هم در نساجي شاهو                                                                                                                            
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در اين مبارزات کارگران با برپايي مجمع عمومي کارگري و تبديل آن به ظرف اعمال                                                                                                                      .   ميتوان ديد            
 ممکن بودن و مطلوبيت مجمع عمومي منظم کارگري بعنوان نطفه پايه اي                                                                                                             ،  اراده مستقيم خود                      

شوراهاي کارگري را به نمايش گذاشتند و امر تشکليابي کارگري در سراسر ايران را گامي به جلو                                                                                                                                            
 کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان اشکال ديگري از                                                                            ،  عالوه بر برپايي مجمع عمومي                                   .   بردند     

تشکيل صندوق مالي از سوي کارگران                                                       .   تشکل و سازماندهي را در مبارزات خود بکار بستند                                                                                 
 تشکيل انواع مختلف کميته هاي پيگيري از جمله کميته پيگيري                                                                                ،  نساجي شاهو و نساجي کردستان                                  

کميته پيگيري بهداشت محيط کار و يا تشکيل کميته بحران و کميته حمايت از                                                                                                            ،  طرح طبقه بندي                   
اينها       .    همه و همه از نمونه هاي برجسته آن است                                                           ،  رهبران کارگري از سوي کارگران نساجي کردستان                                                        

همه اشکالي از سازمانيابي مبارزات کارگري است که به طور واقعي در ميان بخشهاي ديگر کارگري                                                                                                                      
بطور مثال تالش براي تشکيل صندوق همبستگي مالي و مقابله با فشار مالي                                                                                                           .   راه نشان ميدهد                    

 . بعنوان عامل فشاري بر روي کارگران اعتصابي يک نمونه مهم از اين تالشها بود                                                                      
حرکت اعتراضي کارگران شاهو و نساجي کردستان همچنين به همبستگي مبارزاتي کارگري نه                                                                                                                

کميته حمايت از اعتصاب                             .   تنها در شهر سنندج شکل داد بلکه دامنه آن به شهرهاي ديگر کشيده شد                                                                                         
کارگران در سنندج شکل گرفت و اين کميته در رساندن صداي اعتراض کارگران به سطح جامعه و                                                                                                                                        

و باالخره اينکه اين مبارزات به لحاظ هوشياري و اتحاد                                                                              .   سطح بين المللي نقش برجسته اي داشت                                                 
کارگران در خنثي کردن توطئه ها و دسيسه هاي دولت و کارفرمايان جايگاه مهمي داشته و عمال                                                                                                                                       

 . فصل جديدي در مبارزات کارگري گشوده است                                     
اين دو حرکت اعتراضي در طول يکسال در هم تنيده و با هم به جلو آمده و همانطور که جلوتر                                                                                                                                             

.   اشاره کردم مملو از لحظات فراموش نکردني و زيبايي از اتحاد و همبستگي در ميان کارگران است                                                                                                                          
کارگران با اتحاد و همبستگي خود بارها و بارها در مقابل تفرقه افکني هاي دولت و کارفرمايان                                                                                                                                           

اعالم حمايت از سوي کارگران                                     .   ايستاده اند و متحد و يکپارچه بر روي خواستهايشان پاي فشرده اند                                                                                         
از سوي اين کارگران به کارگران اعتصابي                                                            (life is life)نساجي شاهو در سنندج و تقديم ترانه                                                           

 . نساجي کردستان در دوره قبلي مبارزاتشان يک نمونه مدرن و با شکوه از اين همبستگي است                                                                                
اينها همه جنبه هاي مهمي از ويژگيهاي مبارزات يکساله کارگران نساجي شاهو و نساجي                                                                                                                                     

اما جدا از جايگاه و اهميت                                               .   کردستان و جايگاه و اهميت آنها در جنبش کارگري در ايران است                                                                                                     
.    اين اعتراضات تجربيات با ارزشي در پي داشته است                                                                                  ،   سياسي اين دو حرکت اعتراضي مهم                                                       

تجربياتي که به راستي دستاوردهاي جنبش کارگري در ايران است و بايد از آنها آموخت و سکوي                                                                                                                                          
 تجربيات آموزنده و مهم اين مبارزات کدامند؟                                         .    براي برداشتن گامهاي بعدي مبارزاتمان                                    ، پرشي باش        
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 مجمع عمومي کارگري يک دستاورد بزرگ در مبارزات کارگران شاهو نساجي کردستان
 

و تشکيل دائمي مجمع عمومى و تبديل آن به محل تصميم گيري کارگران براي ادامه مبارزاتشان                        
برخورد متشکل و يکپارچه به دولت و کارفرما يک خصوصت بارز اعتراضات کارگران نساجي شاهو                  

در طول اين اعتراضات کارگران در هر گام        . و نساجي کردستان در طول يکسال مبارزاتشان بوده است        
از حرکت و مبارزه شان مجمع عمومي خود را تشکيل داده و در آن نقشه قدم بعدي حرکت خود را                             

در اين مجامع کارگران بر روي چگونگي پيگيري خواستهايشان تصميم گرفته و از                   . روشن کرده اند   
در اين مجامع نمايندگان        . نمايندگان خود خواستند که مصوبات جمعي خود را به پيش ببرند                        

کارگران منظما حاضر شده و نتيجه مذاکرات خود با مديريت و نمايندگان دولت را به اطالع همه                           
در اين مجامع هر کجا که الزم بوده کارگران به                  . کارگران رسانده اند و نظر آنان را جويا شده اند                 

نمايندگانشان پيگيري خواستهاي خود را تاکيد کرده اند و همواره اين عزم و اراده جمعي کارگران                          
است که عمل کرده است و منشا قدرت و دلگرمي نمايندگان هم در مذاکرات همين اراده جمعي                              

مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان يکبار             . کارگران و پشتيباني از آنها بوده است          
 ديگر و عمال نشان داد که قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست و مجمع عمومي کارگري بعنوان ظرف

 .  مبارزه و اعمال  اراده مستقيم كارگران نقش خود را بازيافت
در اين مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان در مجامع عمومي خود بارها و بارها                                                                                                                    
بيانيه صادر کرده و قطعنامه داده اند و حول خواستهايي روشن متحد و يکپارچه ايستاده اند و                                                                                                                                                     

 . مبارزاتشان را به پيش برده اند                             
 پرده برداشتن از دوز و کلک هاي آنان در اين                                                                                ،  ايستادن در برابر وعده و وعيد هاي کارفرما                                                                  

مجامع و به تمسخر کشاندن مديريت و حراست و نيروي انتظامي و مقامات رنگارنگي که به                                                                                                                                                  
  ، کارخانه مي آيند تا اعتصاب کارگران را در هم بشکنند و چرخهاي ماشينها را به حرکت در آورند                                                                                                                                    

همه و همه نشانگر نقش متحد کننده مجمع عمومي کارگري در اين دو حرکت مهم اعتراضي                                                                                                                                              
در اين مبارزات مجمع عمومي جايي است که کارگران با اتکا به آن در برابر فشارها و                                                                                                                 .   کارگري است            

 با اتکا به آن تفرقه افکني و دسيسه هاي کارفرما را خنثي                                                                                        ،  تهديدهاي مديريت و دولت ميايستند                                         
هياتهاي نمايندگي خود را براي مذاکره تعيين ميکنند و هر جا که دولت و کارفرما تالش                                                                                                                      ،  ميکنند      

 در برابر آن ايستاده اند و نيز هر گاه تهديدي متوجه                                                                                                        ،   دارند که نمايندگان آنها را دور بزنند                                                                
 .  متحدانه نمايندگان خود را مورد حمايت قرار داده اند                                                  ، نمايندگانشان بوده                 

در اين مبارزات مجمع عمومي بطور واقعي به يک ابزار مهم در حفظ اتحاد و همبستگي                                                                                                                                             
اگر به اخبار هر روزه اعتراضات کارگران نساجي شاهو و کردستان نگاهي                                                                                              .   کارگران تبديل شده است                           
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بيندازيم موارد بسيار جالبي از تشکيل مجمع عمومي را ميبينيم که به راستي نشانه اي از قدرت                                                                                                                                    
  ، بطور مثال در دوره قبلي اعتصاب کارگران نساجي کردستان                                                                                             .   اتحاد کارگري است و آموزنده                                              

 در مجمع عمومى خود                              ،  کارگران نجفى مدير عامل کارخانه را که براي آنان خط و نشان کشيده بود                                                                                                  
 آبان در                ١٠نمونه چشمگير ديگر آن روز                                        .   به گريه و التماس انداختند و بعد او ناگزير به استعفا شد                                                                                      

 نفر از شیفتهای مختلف مجمع عمومي                                                    ٣٠٠در اين روز کارگران با بیش از                                                    .   همين کارخانه بود                      
مسئولین حراست و بازرسی کار در جمع کارگران اعالم کردند که ما حقوقی                                                                                                  .   خود را تشکيل دادند                          

کارگران از هر طرف دست به اعتراض زدند و اعالم                                                                               .   بابت دوران اعتصاب پرداخت نخواهیم کرد                                                      
کارگران در              .   کردند که اگر به تمام خواستهای ما جواب مثبت ندهيد اعتصاب ادامه خواهد داشت                                                                                                                

  ٢مسيري حدود                  .   اين روز تصميم گرفتند که از کارخانه بيرون بيايند و به طرف شهر حرکت کنند                                                                                                                      
کارگران همان جا روي زمين                                          .   کيلومتر را طي کرده بودند که نيروهاي انتظامي مانع آنها شدند                                                                                                    

نشستند و مجمع عمومي خود را تشکيل دادند تا در مورد اين مساله که به کارخانه بازگردند يا                                                                                                                                             
کارگران در مجمع عمومي خود تصميم گرفتند و                                                                                  .   راهپيمايي را ادامه دهند تصميم بگيرند                                                                

نمايندگان خود را براي مذاکره بفرستند و از آنجا که فرشيد بهشتي زاد يکي از نمايندگانشان را روز                                                                                                                                        
کارگران اعالم کردند که تا آزادي فرشيد بهشتي زاد وارد مذاکره نخواهند                                                                                            ،  قبلي بازداشت کرده بودند                             

 . شد  
اينها گوشه هايي از نقش مجمع عمومي در اعتصاب کارگران در نساجي شاهو و نساجي                                                                                                                                         

در اين دو حرکت اعتراضي کارگران به تجربه عملي خود دريافته اند که تنها راز                                                                                                                              .   کردستان است             
همبستگي و اتحاد آنان تشکيل مجمع عمومي و اعمال اراده مستقيم و جمعي آنها با استفاده از اين                                                                                                                              

نقش مجمع عمومي کارگري را در گام به گام حرکت کارگران در اين دو کارخانه ميتوان                                                                                                                        .   ابزار است           
 . ديد   

تجربيات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان در برپايي مجمع عمومي و بکارگيري آن                                                                                                                             
بعنوان ابزار قدرت کارگري بيش از هر وقت بر امکان پذيرى و مطلوبيت و کارآئى مجامع عمومى                                                                                                                                    
کارخانه در مبارزات کارگرى تاکيد گذاشت و خود نمونه برجسته و موفقي از نقش و تاثير مجمع                                                                                                                                          
عمومى در مبارزات کارگرى است که ميتواند و بايد الگوى اعتصابات و اعتراضات کارگرى در                                                                                                                                   

اين مبارزات نشان داد که ميتوان هم اکنون مجمع عمومي کارگري را به                                                                                                     .   سراسر ايران قرار بگيرد                              
به طور منظم تشکيل داد و وجود آنرا بر دولت و                                                                                       ،   عنوان نطفه پايه اي شوراها در کارخانجات                                                              

 . کارفرمايان تحميل کرد                    
مجمع عمومي کارگري به عنوان ظرف اعمال اراده و ابزار مبارزه کارگران يک دستاورد مهم اين                                                                                                                          
دو حرکت اعتراضي مهم کارگران در نساجي شاهو و نساجي کردستان است که بطور واقعي جنبش                                                                                                                              
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 . کارگري در ايران را در زمينه تشکليابي توده اي کارگري گامي به جلو برد                                                                   
 تجربياتي آموزنده                ، دست بردن به مکانيزمهاي اجتماعي                              

 کشاندن هر روزه اعتراض از داخل کارخانه به                                                                                 ،   استفاده از مکانيزمهاي اجتماعي مبارزه                                                      
 اطالع رساني به جامعه و مطلع کردن افکار عمومی از خواستها                                                                               ،  خيابانها و به مقابل ادارات دولتي                                          

و مطالباتشان يک جنبه بسيار مهم کار در طول مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان                                                                                                                              
 شرکت         ،   ارسال نامه به سازمانهاي کارگري جهاني                                                           ،  فراخوان به کارگران و مردم شهر                                               .   بوده است          

 تماس با رسانه ها و بويژه تلويزيون کانال                                                                  ،  همسران و خانواده هاي کارگري در تجمعات اعتراضي                                                                   
جديد و راديو انترناسيونال و برخی رادیوهای فارسی زبان دیگر همه و همه آن ابزارها و                                                                                                                                                                          
مکانيزمهاي اجتماعي است که همواره از سوي اين کارگران بکار گرفته شده است و با اتکا به آنها                                                                                                                                          
تاکنون توانسته اند بارها و بارها مديريت و دولت را به عقب برانند و اعتصاباتي طوالني مدت را به                                                                                                                                     

 . پيش برند و بر روي خواستها و مطالباتشان پافشاري کنند                                                   
با بکار گيري اين روشها کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان همواره سعي کرده اند که                                                                                                                                        

 سازمانهاي جهاني کارگري را از مبارزاتشان                                                      ،  مشکالتشان را با مردم و کل جامعه در ميان بگذارند                                                                
مطلع نگاه دارند و مردم و کل جامعه را در جريان لحظات مبارزه خود قرار دهند و بتوانند در برابر                                                                                                                                             

همچنين        .   تهاجمات دولت به اعتراضشان بايستند و به يک همبستگي وسيع کارگري شکل دهند                                                                                                                      
کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان تالش کرده اند که همسران و خانواده های خود و کارگران و                                                                                                                               
مردم شهر را به شرکت در اعتراضاتشان تشويق کنند و بدين ترتيب مبارزه اي علني و توده اي را به                                                                                                                                         

بويژه شرکت همسران و خانواده هاي کارگري در اجتماعات اعتراضي کارگران و نقش آنها                                                                                                               .   پيش برند          
 . در اطالع رساني به جامعه در اين اعتراضات بسيار برجسته بوده است                                                            

اينها همه سنتهاي جديدي از مبارزه است که باعث شده که اين دو حرکت اعتراضي که به                                                                                                                                                 
موازات هم و متحد و قدرتمند به پيش رفته اند به يک موضوع اجتماعي مهم در شهر سنندج تبديل                                                                                                                                 

اين سنتها را                  .   شوند و به عنوان الگويي از اعتراض و مبارزه در ديگر کارخانجات از آن صحبت شود                                                                                                            
اينها همه سنتهايي است که اجازه ميدهد که به کمک آن کارگران بتوانند                                                                                                 .   بايد آموخت و بکار گرفت                                

بسيج نيرو کنند و حمايت وسيعي را به خواستها و مبارزاتشان جلب کنند و رژيم را در فشار جدي                                                                                                                                            
اين شيوه از مبارزه همچنين امکان ميدهد تا رهبران اعتراضات کارگري رو به                                                                                                                       .   تري قرار دهند                     

جامعه سخن بگويند و بعنوان شخصيتهاي اجتماعي و شناخته شده قد علم کنند و جنبش اعتراضي                                                                                                                      
 . کارگران بعنوان يک فاکتور سياسي مهم در تحوالت سياسي جامعه نقش خود را بازيابد                                                                                                                                                            

 
 کارگران نمايندگان خود را حمايت ميکنند
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يکي از تالشهاي دولت و کارفرما در برخورد به مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي                                                                                                                                            

 فشار آوردن به نمايندگان و رهبران کارگري و                                                                            ،   کردستان به رسميت نشاختن نمايندگان کارگران                                                             
 و از اين طريق ايجاد شکاف در ميان کارگران و شکستن اعتصابات                                                                                          ،   تهديد و ارعاب آنها                             ،  احضار     

اين سياستي است که رژيم در همه جا در برخورد به مبارزات کارگران به پيش ميبرد و                                                                                      .   آنها بوده است               
.   تجربه کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان در تقابل با اين دسيسه ها تجربه اي آموزنده است                                                                                                                                

اين کارگران همواره با هوشياري در برابر چنين توطئه هايي ايستاده اند و توانسته اند آنها را خنثي                                                                                                                                             
تشکيل مجمع عمومي و طرح اين مشکالت در آنجا يک اقدام مهم از سوي کارگران هم در                                                                                                                              .   کنند    

 کارگران توانسته اند هر بار که با                                                       ،  نساجي شاهو و هم در نساجي کردستان بوده است و با اين کار                                                                                          
چنين دسيسه هاي روبرو شده اند متحدانه آنرا عقب برانند و از درون اين جدالها متحد تر و قويتر                                                                                                                                                 

در طول مبارزه يکساله اين کارگران مديريت اين دو کارخانه بارها و بارها تالش کرده                                                                                                                   .   بيرون بيايند              
 اما از سوي                     ،  است که افراد دست نشانده خود را به جلوي صحنه بکشاند و به کارگران تحميل کند                                                                                                                   

 نمايندگان کارگران را به رسميت                                                  ،  تالش کرده اند که در هياتهاي مذاکره                                                       .   کارگران عقب زده شد                            
 اما با مخالفت                        ،   بلکه جمعها و کميسيونهاي تعيين شده خود را به کارگران تحميل کند                                                                                                ،  نشناسد      

يکپارچه کارگران مواجه شد و هرگاه نيز از سوي نيروهاي انتظامي و مديريت نمايندگان کارگران                                                                                                                                        
.    کارگران متحدانه در برابر آن ايستادند و اين تعرضات را عقب راندند                                                                                                  ،  مورد تهديدي قرار گرفتند                               

ما در اعتراضات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان شاهد نمونه هاي برجسته اي از                                                                                                                                                         
يک نمونه            .   همبستگي و اتحاد کارگري و حمايت و پشتيباني آنها از نمايندگان و رهبرانشان هستيم                                                                                                                 

زيباي اين همبستگي و اتحاد را ما در برخورد کارگران نساجي شاهو در برخورد با دستگيري خالد                                                                                                                                    
روز     .   سواري نماينده کارگران شاهو و یکی از چهره های محبوب جنبش کارگری در شهر سنندج است                                                                                                             

 شهريور حالد سواري از سوي اطالعات رژيم براي چندمين بار احضار ميشود و از او خواسته                                                                                                                                      ٣٠
کارگران شاهو با شنيدن اين                                   .    شهريور خود را به مرکز اطالعات سپاه معرفي کند                                                                ٣١ميشود که روز                    

احضاريه، فورا مجمع عمومی خود را تشکيل داده و در همانجا تصميم گرفتند که همگي به اتفاق                                                                                                                                    
کارگران همچنين خبر احضار نماينده خود را                                                         .   همراه خالد سواري در مقابل ستاد خبری حاضر شوند                                                                   

 شهريور خالد                  ٣١روز       .   در سطح شهر پخش کردند تا مردم در جريان احضار خالد سواری قرار گيرند                                                                                                     
اما کارگران شاهو و جمعی از مردم نیز در اطراف ستاد                                                                                   .   سواري به ستاد خبری اطالعات میرود                                               

خبری تجمع ميکنند و اعالم ميکنند که اگر خالد را برای مدت بيش از نيم ساعت نگهدارند سریع                                                                                                                                
خالد سواری همانجا در ستاد خبري اعالم                                                     .   وارد عمل ميشوند و بدين ترتيب خالد فورا آزاد ميشود                                                                         

اگر من را بیشتر از نیم ساعت نگهدارید تمام دنیا خبر بازداشت من را دريافت ميکند و                                                                                                                     " ميکند         
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کارگران و مردم بيرون                            .   صدها اتحادیه کارگری در سراسر جهان به حمایت از من برخواهند خواست                                                                                           
از اينجا تجمع کرده اند، آنها اعالم کرده اند اگر بيشتر از نیم ساعت مرا اینجا نگهدارید با دهها                                                                                                                                         

 ".  شبکه رادیو و تلويزيوني تماس خواهند گرفت                                       
 آبان  ٩نمونه ديگر از همبستگي و اتحاد کارگران را در دور اخير اعتصاب کارگران نساجي در روز                        

 نفر از نمايندگان و کارگران معترض کارخانه آمده               ١٢هنگاميکه نيروهاي انتظامي براي احضار          
 کارگر  ٤٠٠هنگاميکه سرهنگ اکبري نام اين کارگران را صدا ميزد با صداي همزمان               . بودند ديديم 

روزي به ياد ماندني که افسانه اسپارتاکوس را در خاطره           . ،  پاسخ ميگرفت   "ما هستيم "که ميگفتند   
نمونه ديگر ماجراي دستگيري فرشيد بهشتي زاد يکي از نمايندگان کارگران نساجي             . ها زنده ميکرد  

 ١٠روز  . فرشيد بهشتي زاد را در اين روز در نزديک منزلش دستگير کردند              .  آبان بود  ٩کردستان در   
آبان کارگران بعد از تشکيل مجمع عمومي و جواب سرباالي مديريت تصميم گرفتند که به بيرون از                      

بعد از انجام يک راهپيمايي و ممانعت نيروي انتظامي از ادامه آن کارگران همانجا در                . کارخانه بروند 
خيابان مجمع عمومي گرفتند و در مجمع عمومي خود تصميم گرفتند که به کارخانه باز گردند اما                     
اعالم داشتند تا وقتي فرشيد بهشتي زاد نماينده آنها آزاد نشود پاي هيچ مذاکره اي نخواهند رفت و                     

تحت فشار کارگران همانجا نيروهاي اطالعات اعالم کردند ما               . به اعتراضشان ادامه خواهند داد       
رژيم فورا فرشید بهشتی زاد را        . کارگران خواهان آزادي فوري او شدند       . فرشید را آزاد خواهیم کرد     

کارگران به استقبال فرشید بهشتی زاد رفتند و وی را در              .  به کارخانه رسید    ٣آزاد کرد و او ساعت       
کارگران موفق  . آغوش کشیدند و دسته جمعي شعار دادند زنده باد نمایندگان ما، زنده باد اتحاد ما               

براستي اينها لحظات با      . شدند فرشيد بهشتي زاد را آزاد کنند و مذاکره با حضور او انجام گرفت                      
شکوهي از اعتراضات کارگران نساجي کردستان است که در تاريخ جنبش کارگري در ايران ثبت                            

 .ميشود
 

 کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان صندوق همبستگي مالي خود را تشکيل ميدهند
 

فشاري که  . در هر اعتراض و مبارزه اي يک خطر جدي فشار مالي بر خانواده هاي کارگري است                            
. ميتواند بويژه در اعتصابات طوالني مدت،  مانعي در ادامه اعتراض و مبارزه کارگران باشد                             

فشاري که ميتواند بعنوان عامل فشار از سوي کارفرما و دولت بدست گرفته شود تا با متوسل شدن                    
به آن در صفوف کارگران شکاف ايجاد کنند و از جمله با پرداخت وجوهي ناچيز به بخشي از کارگران،                     

کارگران نساجي شاهو و همچنين نساجي کردستان بخوبي             . صف متحد کارگران را در هم شکنند           
متوجه اين خطر شدند و يک اقدام مهم مجمع عمومي آنها تصميم براي تشکيل صندوق همبستگي                     
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در نساجي شاهو کارفرما و دولت در مقابل خواست تشکيل صندوق اعتصاب کارگران                     . مالي بود 
 نفر از کارگران در اين کارخانه                                                    ٢٨اما       .   ايجاد کردند             ايستادند در برابر آن موانع حقوقي و قانوني              

بيانيه تشکيل صندوق همبستگي مالي خود را دادند و اين صندوق تشکيل شد و با کمک و حمايت و                                                                                                                            
همچنين در کارخانه نساجي کردستان بدنبال تصميم مجمع                                                                             .   پشتيباني کارگران و مردم روبرو شد                                                  

 نفررا براي پيگيري اين                                            ٣٠عمومی مبني بر ايجاد صندوقهاي حمايت از اعتصاب، کارگران                                                                                                   
قرار بود کارگران روز                            .   اين اقدام، مقامات دولتي را به جنب و جوش انداخت                                                    .   صندوقها انتخاب کردند                      

اما روز قبل از آن نيروهای اطالعات براي جلوگيري از اين                                                                          .    آبان کار تشکيل صندوق را شروع کنند                                                ٦
اقدام، نمایندگان کارگران را احضار کردند و وقتي آنان به اخطار نيروهاي اطالعات بي توجهي نشان                                                                                                                           
دادند،  آنها را در خانه خود بازداشت و به اطالعات بردند و به آنان گفتند که اجازه تشکيل اين                                                                                                                                                              

 آبان در تيم هاي                              ٦اما کارگران در روز تعيين شده،  روز                                                            .   صندوق و چرخاندن آن در شهر را ندارند                                                         
به مردم توضيح دادند                             .   تعيين شده قبلي خود از همان ساعات اوليه صبح در سطح شهر پخش شدند                                                                                                

توضيح دادند که دو ماه است به آنان دستمزدي پرداخت نشده و دولت با                                                                                                       .   که چرا اعتصاب کرده اند                                
تشکيل صندوق نيز مخالفت کرده و نمايندگان آنان را مورد تهديد قرار داده است و از مردم خواستند                                                                                                                                

اين اقدام کارگران نساجي                               .   که با کمک به صندوق مالي آنها از مبارزه و خواستهاي آنان حمايت کنند                                                                                               
رنگ و بوي سنتهاي کنوني در                                                   .   کردستان حرکتي بيسابقه در اعتراضات کارگري در ايران بود                                                                                           

کشورهاي اروپايي را با خود داشت و حتي به لحاظ شيوه کار و رفتن به ميان مردم گامي به جلو تر                                                                                                                                            
کارگران نساجي کردستان براي تشکيل صندوق مالي خود به ميان مردم رفتند و با توضيح علل                                                                                                                   .   بود   

اعتصاب خود و خواستها و مطالباتشان تالش کردند که نشان دهند که مبارزه آنها به مبارزات کل                                                                                                                                 
کارگران نساجي کردستان با اين کار                                              .   جامعه ربط مستقيمي دارد و خواهان همبستگي و پشتيباني مردم شدند                                                                                      

سنت اينکه گذاشتن صندوق امري خيريه نيست بلکه امري کامال مبارزاتي                                                                                          .   خود سنت جديدي را بنا گذاشتند                                        
کارگران نساجي عمال تشکيل صندوق اعتصاب را به ابزار                                                                        .   است و به اين اعتبار بايد مورد حمايت قرار گيرد                                                                       

ديگري براي جلب همبستگي مردم و مطلع نگاهداشتن آنان از خواستها و مبارزاتشان تبديل کردند و عمال نيز                                                                                                                                           
اين اقدام يک گام بزرگ براي گسترش مبارزه به بخشهاي ديگر جامعه                                                                                    .   با استقبال و پشتيباني مردم روبرو شدند                                                     

کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان با اين اقدامات بيسابقه خود نشان                                                                                                    .   و به تحرک در آوردن جامعه بود                                              
اعتصاب و مبارزه براي                              .   دادند که براي سازمانيابي مبارزات خود منتظر اجازه هيچ مرجع و مقامي نيستند                                                                                                              

 . گرفتن مطالباتشان را حق خود دانسته و نشان دادند که ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است                                                                                       
بدون شک از اين اعتراضات درسهاي                                          .   اينها همه درسهاي آموزنده از تجربيات اين دو حرکت اعتراضي مهم است                                                                                       

در نوشته            .   آموزنده بيشتري ميتوان آموخت و اين مبارزات تاثير خود را بر ساير مراکز کارگري خواهد گذاشت                                                                                                                               
ديگري روزشمار اين دوره از اعتراضات کارگران را تهيه ميکنم و همه کارگران و بويژه فعالين و رهبران کارگري                                                                                                                                                 



 حزب و جامعه در ايران
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 قطعنامه در مورد
 ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى و فعالين چپ

 
کليات اين قطعنامه در پلنوم بيستم کميته مرکزي به تصويب رسيد و تصويب نهائي آن به دفتر                               

دفتر سياسي حزب با وارد کردن اصالحاتي جزئي متن نهائي قطعنامه را تصويب             . سياسي واگذار شد  
 .کرد

 
 از آنجا که

 
يک گام تعيين کننده در جهت رشد و تقويت جنبش انقالبي، دخالت و درگيري و تاثير گذاري                             -١

وسيع حزب در اين جنبش و سازماندهي و رهبري انقالبي که در پيش است پياده کردن نتايج و                                   
 .سياستهاي مشخص عملي ناشي از مبحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي در ايران است

 
. حضور سياسي و نفوذ اجتماعي حزب در داخل بسيار بيشتر و فراتر از حضور تشکيالتي آنست                   -٢

حزب در داخل بايد    . سازمان حزب به سرعت بايد با قدرت و نفوذ سياسي و اجتماعي آن منطبق شود               
 .اساسا بر پايه بحث حزب و جامعه ساخته شود

 
 :لذا پلنوم بيستم وظايف و اقدامات زير را در دستور حزب قرار ميدهد

 
 .هويت علني و اجتماعي دادن به گرايش چپ و راديکال در جنبش کارگري -١
 

ظهور و حضور کارگران سوسياليست و رهبران عملي شناخته شده در ميان کارگران و در جامعه،                          
ايجاد تشکلهاي توده اي، و سازماندهي کمپين حول مسائل مشخص کارگري و اجتماعي از اجزاء                      
اصلي و پيش شرط شکل و هويت اجتماعي دادن به گرايش چپ و راديکال سوسياليست در جنبش                         

 .حزب بايد مبتکر و پيشتاز اين امر باشد. کارگري است
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گرچه علت پايه اي محدود و در خود بودن سبک کار رهبران عملي و فعالين چپ در جنبش کارگري                          
وجود ده ها سال ديکتاتوري و اختناق در ايرانست، اما ديکتاتوري و سرکوب شديد و مداوم، زمينه                     

در جنبش کارگري بوده است که         " کارگر کارگري "رشد گرايشات عقب مانده اي نظير چپ سنتي و                
امروز خود با تمکين به و تئوريزه کردن و رواج دادن سبک کار محفلي و محدود و درخود، به مانعي                        

. در راه ابراز وجود اجتماعي رهبران عملي و فعالين چپ راديکال در جنبش کارگري تبديل شده اند                       
حزب بايد پرچم مبارزه با اين سنتهاي عقب مانده را بلند کند و پيشرو و مبتکر و راهنماي عرض                           

 .اندام اجتماعي جنبش کارگري باشد
 
زنان، جوانان و (متحد و يکپارچه ساختن مبارزات کارگري با يکديگر و با جنبش هاي اعتراضي  -٢

 ).دانشجويان، معلمان و غيره
 

شعار ما   . مبارزات موجود را بايد حول مطالبات حق طلبانه اي که مطرح ميکنند به هم تنيد                             
اين جنبشها از     همبستگي علني     اعالم حمايت و        . هيچ مبارزه اي نبايد منفرد بماند            : اينست

يکديگر از طريق انتشار قطعنامه ها و بيانيه ها و پيامها و تومارهاي همبستگي و حمايت،                                  
گنجاندن شعارها و مطالبات حمايت آميز از مبارزات بخشهاي ديگر طبقه کارگر و مردم در                                  
اعتراضات و تحصنها و تظاهراتها و اعتصابات مشخص هر بخش جامعه، حمايت کردن و حمايت                     
خواستن از کارگران و اتحاديه هاي کارگري در کشورهاي ديگر و سازمانها و مراجع مترقي و                                  
انساندوست جهاني، از جمله اقداماتي است که فورا بايد در دستور فعالين چپ و رهبران عملي قرار                     

حزب . در اينجا نيز نقد سبک کار بسته و درخود رايج در جنبش کارگري حلقه کليدي است                        . بگيرد
بايد با نقد اين سبک کار، مبتکر و اشاعه دهنده حمايتها و اعالم همبستگي ها و بهم تنيدن                                     

 .مبارزات در تمام سطوح باشد
 
آماده ساختن و به پيش راندن و مطرح ساختن رهبران عملي و شخصيتهاي چپ و سوسياليست                       -٣

 .در جنبش کارگري و در جنبش زنان و جوانان و ساير اقشار معترض و فعال در جنبش انقالبي
 

اين رهبران بايد در رابطه با مسائل سياسي و اجتماعي مختلف بنام خود اعالم موضع و اظهار نظر                     
کارگران سوسياليست و رهبران عملي جنبش کارگري بايد نه تنها در رابطه با کارخانه و رشته                   . کنند

خود، بلکه در قبال مسائل و مبارزات ساير بخشهاي طبقه کارگر و همچنين مسائل اقشار ديگر و                       
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جنبش کارگري بايد رهبران عملي     . مربوط به کل جامعه نيز فعال باشند و موضع بگيرند و نظر بدهند              
فعالين و رهبران راديکال و چپ مبارزات جوانان و                   . محبوب و شناخته شده خود را داشته باشد               

دانشجويان و زنان و ساير جنبشهاي فعال عليه جمهوري اسالمي نيز بايد شناخته شوند و در يک سطح                     
 .وسيع اجتماعي نفوذ و محبوبيت کسب کنند

 
توازن قوا و رعايت امنيت بايد در زبان و نحوه بيان و درجه حدت و صراحت ضد رژيمي مواضع و                                 

در شرايط حاضر بسياري    . نظرات رهبران عملي خود را نشان بدهد و نه در نفس ابراز وجود علني آنها                 
از اين رهبران براي رژيم شناخته شده هستند و بخش وسيعي از آنان بي سر و صدا دستگير و سرکوب                          

 .شناخته شدن اين فعالين در سطح جامعه امنيت آنها را باال خواهد برد. ميشوند
 
تدارک و سازماندهي کمپين ها و ايجاد تشکلهاي توده اي با اتکا به رهبران عملي در جنبش                                -٤

 .کارگري و ديگر جنبشهاي انقالبي
اخراج، افزايش دستمزد و پرداخت      (کمپين حول مسائل مشخصي که مدام در حال اتفاق افتادن است                 

دستمزدهاي عقب افتاده و ساير تضييقات به کارگران، موارد مشخص اعدام، شالق و سنگسار،                              
 مارس، حجاب اجباري و آپارتايد جنسي، حاد شدن دعواهاي                 ٨گراميداشت روزهاي اول ماه مه و           

به شکل علني و با بکار گرفتن شيوه هاي ممکن علني و نيمه علني                 ) داخلي رژيم، انتخاباتها و غيره     
 .نيمه قانوني

 
سازماندهي مجامع عمومي و شوراها و ديگر تشکلهاي توده اي و تدارک و سازماندهي اين سازمانها                  

تشکلهاي علني کارگري و توده اي را به            . به شکل علني و با اتکا به اتوريته رهبران جنبش کارگري               
 .شکل مخفي نميتوان تدارک ديد

 
 .رهنمود دهي وآماده سازي و بسيج اعضا و فعالين حزب در داخل براي پيشبرد سياستهاي فوق -٥
 

واضح . تشکيل حوزه ها و ديگر واحدهاي حزبي هر جا ممکن و الزم بود به منظور انجام اين وظايف                        
هويت اجتماعي بخشيدن به   . است که تشکيالت حزب و رابطه فعالين با حزب کماکان بايد مخفي بماند 

رهبران چپ، راديکال و سوسياليست بر اساس ظهور و حضور علني شخصيتها و رهبران عملي جنبش                   
رابطه حزب و اعضا و کادرهاي محلي حزب با            . کارگري و ديگر جنبشهاي اجتماعي صورت ميپذيرد        
 .اين فعالين و جنبشها بايد کامال مخفي باقي بماند
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 حزب و جامعه در ايران
 بحثى ييرامون ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى

 
 حميد تقوائي

 
 بخش اول

 
 حزب، جنبش کارگري و انقالب

 
سوال اينست که حزب چه ميکند؟ بنا به قطعنامه مصوب کنگره            . انقالبي در ايران دارد شکل ميگيرد     

اما اين يک جهت گيري         . ، حزب رهبري و سازماندهي انقالب را در دستور خود قرار داده است                         ٤
ما چه ميگوئيم و چکار       . عمومي است و بايد استنتاجات مشخصي از اين جهت گيري بعمل بيايد                  

 ميخواهيم بکنيم؟
 

و حتي براي خود ما و يا الاقل بخشي از            . ما اولين کمونيستهايي نيستيم که با انقالب روبرو ميشويم         
ما فعال  . حزب که همسن و سال من هستند اين اولين بار نيست که يک انقالب را تجربه ميکنيم                              

با اينهمه بايد گفت براي کمونيسم کارگري اين           .  بوده ايم و درسها و تجارب خود را داريم             ٥٧انقالب  
کمونيستها در دوره هاي قبل نوشته ها و رهنمود هاي                . اولين بار است که با انقالب درگير ميشود            

زيادي در مورد انقالبهاي مشخصي که با آن درگير بوده اند دارند، که نمونه مشخص و بر جسته اش                          
نه انقالبي که مي آيد شبيه         . اما اينها متعلق به تجربه ديگر و دوره ديگري است              . بلشويکها هستند 

 هم بدرجه بيشتري اين امر       ٥٧در قياس با انقالب     . انقالب اکتبر است و نه ما شبيه بلشويکها هستيم         
به همين دليل تا حد زيادي نميشود متکي شد به تجارب و تئوريها و نظرات گذشته                             . صادق است 

حتي حرفهاي راديکال ترين چپها     . درباره انقالب حتي اگر آنها را براي زمان خودشان قبول داشته باشيم            
اجازه بدهيد بعضي از اين نظرات را بازبيني کنيم و ببينيم تا              .  چيز زيادي بما نميگويد     ٥٧در انقالب   

 .چه حد به مسائل امروز ما مربوط ميشود
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 نظرات رايج درباره سازماندهي انقالب
) که البته اين مقوله را ما عميقا نقد کرده ايم وکنار گذاشته ايم                     (ميگويند توده مردم و يا خلق           

ستمکشان وکارگران و زحمتکشان را بايد متحد و             . بميدان مي آيد و ما بايد آنها را متحد کنيم                
اين توده مردم اعتراض و تظاهرات و اعتصاب ميکنند و در نهايت با قيام حکومت                   . متشکل کنيم 

در نيروهاي چپ سنتي تزهاي ديگري هم          . اين البته راديکال ترين روايت است       . را سرنگون ميکنند   
مثل محاصره شهرها از طريق دهات و تئوري چريکي موتور کوچک و موتور بزرگ هم وجود داشت                       

اينها ديگر امروز     .  اجتماعا و عمال نقد شد و کنار گذاشته شد                    ٥٧که در همان تجربه انقالب            
به هر حال بر اساس نظراتي که امروز قابل بررسي هستند در يک انقالب توده ها                  . موضوعيتي ندارند 

به حرکت در ميايند و وظيفه ما آنست که مردم را بسيج کنيم، آنها را سازمان بدهيم و آگاه کنيم تا                          
در روايتهاي راديکال تر طبقه      . باالخره با يک قيام شهري انقالب به نتيجه برسد و رژيم سرنگون شود               

طبقه کارگر بعنوان محور و رهبر انقالب به رسميت شناخته                     . کارگر نقش مهمتري پيدا ميکند        
ميشود که بايد بميدان بيايد و مبارزه اش سراسري و سياسي بشود، مردم هژموني طبقه کارگر را                          

در سطح مشخص تر کارگران بايد شوراهاي خود را بوجود           . بپذيرند و طبقه رهبري خود را اعمال کند       
هم ارگانهاي  ) اينجا ديگر داريم به ادبيات مارکسيسم انقالبي نزديک ميشويم         (بياورند و اين شوراها     

اين بهترين و پيشرو ترين      . قيام هستند و هم ارگان نظام سوسياليستي آتي بعد از پيروزي در انقالب               
طبقه کارگر مبارزه اش سياسي و سراسري              . روايتي است که تاکنون در مورد انقالب داشته ايم                 

 .ميشود، هژموني بدست مياورد، شوراهايش را ميسازد و قدرت را ميگيرد
 

شايد چهار پنجسال پيش اين       . اما حتي همين راديکال ترين نظريه هم امروز براي ما کافي نيست                  
اما امروز براي حزبي که ميخواهد درگير يک انقالب زنده بشود اين نظريه راه و                        . تئوري کافي بود   

اولين سوال اينست که چگونه طبقه کارگر هژموني اش را                  . استراتژي عملي اي بما نشان نميدهد         
برقرار ميکند؟ ميدانيم که در اين انقالب زنان و جوانان و اساسا توده مردمي که از مذهب رويگردان                    
شده اند نقش مهمي ايفا ميکنند، خوب هژموني طبقه کارگر بر اين اقشار چطور تامين ميشود؟                         
اصال هژموني طبقه کارگر بر توده مردم يعني چي؟ چه اتفاقي بايد بيفتد؟ ميگويند مبارزه کارگران                   
بايد سراسري شود، چطور؟ مبارزه کارگران بايد سياسي شود، حول چه شعارهائي؟ کارگران که هنوز                   
دستمزدهاي عقب افتاده شان را هم نتوانسته اند بگيرند، چطور ميشود مبارزاتشان را سياسي و                          
سراسري کرد؟ مگر چقدر فرصت داريم؟ انقالب سر پيچ بعدي است، و مبارزات کارگران هنوز متفرق                  

بقيه مبارزه  ! چه بايد کرد؟ مبارزات کارگري زياد مهم نيست؟          . و غير سياسي و غير سراسري است        
: اما اصلي ترين سوال در اين ميان اينست             ! از خير هژموني بگذريم؟     ! سياسي ميکنند کافيست؟   
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نقش حزب در اين ميان چيست؟ چرا اسمي از حزب در ميان نيست؟ جنبش کارگري سياسي شود و                         
سراسري شود و سرنگون کند و قدرت را بگيرد، پس حزب چکاره است؟ ميگويند حزب همه اينکارها                  

آيا . بحث بر سر همين است که حزب چکار بکند             ! باز که بر گشتيم سر جاي اولمان          ! را رهبري کند   
حزب فقط فاعل است و بايد اتفاقي بيرون از خودش را رهبري کند؟ يا خودش هم موضوع کار و جزء                      

. اين انقالب است؟ اختالف ما از همين جا حتي با راديکال ترين شاخه هاي چپ سنتي شروع ميشود                   
اينکه تحت رهبري حزب طبقه کارگر متحد              .  سال پيش همين حرف را ميزديم             ٢٥خود ما در       

اين در خود حرف    . ميشود، هژموني طبقه کارگر برقرار ميشود و انقالب سوسياليستي پيروز ميشود           
رهبري حزب به چه معناست؟ به اين معناست که حزب            . غلطي نيست اما خيلي کلي و ناکافي است         

مثل رهبر يک ارتش ستاد فرماندهي انقالب است؟ لشکر توده هاي طبقه و مردم تحت رهبري اين                         
ستاد به حرکت در ميايند و ميجنگند؟ امروز که به واقعيات جاري نگاه ميکنيم تصوير ديگري از                       

 .رابطه حزب و انقالب را ميبينيم
 

روشن است که اگر حزب ما نبود وقايع به اين شکل اتفاق نميافتاد و جنبش انقالبي به اينجا                                      
ما . ما تحول بيرون از خودمان را فقط رهبري نميکنيم بلکه در ساختنش نقش داريم                            . نميرسيد

دخالتگر و درگير جنبش انقالبي هستيم و اگر اين درگيري حزب ما در جنبش انقالبي نبود آنوقت نه                     
بنابراين بحث فقط   . جنبش و نه حزب در هيئت و جايگاه و قدرت امروزيشان اصوال وجود نميداشتند              

حزب، سازمان آن   . حزب جزء در هم تنيده اين تصوير است         . بر سر انقالب و مبارزات کارگري نيست        
. وسياستهاي آن، و رابطه حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي از همان ابتدا وارد تصوير ميشود                        

بسياري از مباحث و نظراتي که در اين دوره مطرح شده مثل حزب و شخصيتها و آژيتاتور و محافل                       
جايگاه اين مباحث در برخورد به يک       . کارگري و غيره بايد در بحث حزب و انقالب خود را نشان بدهد             

انقالب زنده و جاري چيست؟ تمام دستهاوردهايي که ما بعنوان مارکسيسم انقالبي و کمونيسم                             
. کارگري داشته ايم بايد در شرايط انقالبي ضرب شود و به سياستهاي عملي مشخص ترجمه شود                        

کمونيسم کارگري وقتي که تحت اين نام اعالم مودجوديت کرد دوره اختناق بود، انقالب نه بشکل                         
بالفعل و نه بالقوه جلوي چشمانمان نبود، ولي اين بمعناي آن نيست که کمونيسم کارگري و غير                               

در دوران انقالبي ما چه     : سوال من اينست  . کارگري فقط در دوران غير انقالبي و آرام از هم متمايزند            
واضح است که   !  برگرديم؟ ٥٧حرفهاي جديدي داريم؟ آيا قرار است به اتحاد مبارزان کمونيست سال                

 سال تجربه و رسيدن به نظرات و سياستهائي که تحت نام کمونيسم کارگري                     ٢٥. پاسخ منفي است   
ما بايد بعنوان کمونيسم کارگري وارد انقالب          . مطرح کرده ايم بايد امروز نتايج خود را نشان بدهد             

ما . چپهاي گذشته تجربه کردند و شکست خوردند        . بشويم در غير اين صورت بجائي نخواهيم رسيد         
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ما هنوز بقدرت نرسيده هر جا حضور داشته ايم دنيا          . حزب ديگري هستيم و طور ديگري کار کرده ايم        
اين حزب با   . ما حزب منشا اثر حتي در اپوزيسيون هستيم         . را در جهت آرمانهايمان تغيير داده ايم        

اين انقالب چه ميخواهد بکند؟ اين حزب نميتواند شيوه هاي خاص و متمايز خودش در برخورد به                        
 .انقالب را نداشته باشد

 
 حزب و انقالب

 
اولين فرق ما با بقيه آنست که رهبري انقالب را فقط در هدايت مبارزات جاري و سازماندهي آنها                          

اين جزئي از وظايف ما هست اما جزء اساسي ترش رهبري انقالب بعنوان يک نيروي                          . نمي بينيم 
اجتماعي، بعنوان يک حزب سراسري قوي و مدعي قدرت است، رهبر انقالب بعنوان نيروئي که                              

حزب نه فقط   . يک شاخص و فاکتور اصلي انقالب خود حزب است           . نماينده و سخنگوي انقالب است     
بعنوان يک  . بعنوان رهبر بلکه حزب بعنوان يک عنصر دخالتگر و نيروي فعاله و قدرت محرکه انقالب               

همانطور که انقالب بدون طبقه کارگر نميشود انقالب بدون حزب هم              . عامل عيني حاضر در جامعه     
لنين ميگفت  . به نظر من امروز بايد جزء ديگري به تئوريهاي کالسيک انقالب اضافه کرد                 . نميشود

انقالب وقتي رخ ميدهد که مردم نتوانند تحمل کنند، و دولت نتواند به حکومت ادامه دهد؛ امروز                      
بايد اضافه کرد و حزبي وجود داشته باشد که اين نخواستن مردم را در برابر طبقه حاکمه نمايندگي                        

اين سومي بهمان اندازه دو فاکتور ديگر           . مردم به حکومت باشد     " نه"حزبي که رهبر و تجسم         . کند
اين اولين فرق ماست با تئوريهائي که       . هم در شکل دادن به انقالب و هم در پيروز کردن آن           . مهم است 

اين را ما به عينه      . حزب جزئي از خود تئوري انقالب ماست        . انقالب را بدون حزب توضيح ميدهند       
اگر ما نبوديم دو خرداد موقعيت         . شاهديم که اگر حزب ما نبود جنبش انقالبي امروز اينجا نبود                 

اگر ما نبوديم چپ در ايران اصال در صحنه                . قويتري از امروز داشت، اين ابژکتيو و واقعي است               
زائده . سياسي حضور نداشت و آنچه هم که به نام چپ بود فرق چنداني با بني صدر و سروش نداشت                        

اگر چپ در جامعه با حزب ما تداعي         . حکومت ميشد و هيچ نقشي در تحوالت سياسي ايفا نميکرد          
آنوقت ممکن بود شورش و عصيان داشته             . نميشد امثال حزب توده و اکثريت ميداندار ميشدند              

باشيم، مردم باالخره طاقتشان طاق ميشد و فرياد ميزدند، ولي يا سرکوب ميشدند و يا فريبشان                          
امروز تا همينجا نميتوانيد حزب ما را از صحنه کنار               . ميدادند و جنبششان را منحرف ميکردند        

ما به اين جنبش اسم و هويت داديم و به پيش                . بگذاريد و بگوئيد جنبش سرنگوني راديکاليزه شد         
بدون ما ممکن بود تاريخ اينطور نوشته شود که مردم از دو خرداد نوميد شدند و دوسال                       . رانديمش

و باين ترتيب مردم ايران به           . بعد به رياست جمهوري خانمي که صلح نوبل گرفته بود راي دادند                      
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حزب ما راه چنين سناريوهائي را سد          ! اولين انقالب مخملي در خاورميانه      . پارلمان واقعي رسيدند   
من اين را بارها و از       . همين امروز وقتي به وقايع ايران نگاه ميکنيد فاکتور حزب را ميبينيد               . کرد

جمله در کنگره اخير گفته ام که حزب ما چنان موقعيتي پيدا کرده که سياستها و رهنمودهاي                                  
همين انتخابات مجلس هفتم را در      . امروزش پس فردا بعنوان يک عامل عيني خود را نشان ميدهند           

هر تاريخ نويسي بخواهد حوادث روزهاي اخير را ثبت کند خواهد نوشت در انتخابات                    . نظر بگيريد 
مجلس هفتم در سنندج و بوکان و نهاوند و مريوان و ايذه و بخشهائي از اصفهان پوسترهاي                                       
انتخاباتي را کندند، صندوق ها را در هم شکستند، بساط انتخابات را بهم ريختند و انتخابات را                          

حتي اگر اسم ما را هم نخواهند بياورند نقش و           . بقول يکي از احزاب آن دوره بر سر رژيم خراب کردند           
و يا برخاستن شعار آزادي و برابري در دانشگاه           . تاثير حزب ما در تحوالت را نميتوانند انکار کنند          

 آذر را در نظر بگيريد و يا خواست لغو آپارتايد جنسي در قطعنامه همايش زنان                        ١٦تهران در روز     
حزب يک عامل عيني در شکل دادن به         . سندج و يا فستيوال آدم برفي در حمايت از حقوق کودکان را             

اگر بخواهند وقايع شروع انقالبي که از راه ميرسد را بنويسند بايد به همين رخدادها                   . تحوالت است 
آن اتفاق خودبخودي و خود جوش      .  که با جنبش خارج محدوده شروع شد       ٥٧اشاره کنند، مثل انقالب     

اين بار مردم     . بود اما اين بار بارقه هاي شروع انقالب نتايج حضور و دخالتگري حزب ماست                             
خودبخودي و بطور خودجوش بياد شعار آزدي و برابري و لغو آپارتايد جنسي و حمايت از کودکان                           

 .حزبي وجود دارد که پرچم اين آرمانها را بر افراشته است. نيفتاده اند
 

اين . پس بحث فقط بر سر اين نيست که بدون وجود يک حزب انقالبي کارگري انقالب پيروز نميشود                      
اما بحث ما از اين       . يک جنبه قضيه است که مارکسيستهاي انقالبي هميشه بر آن تاکيد کرده اند                    

البته . بحث ما اينست که امروز حزب خود يکي از عوامل شکل دهنده به انقالب است                    . فراتر است 
اگر از انقالب مقصود شورشهائي نباشد که حداکثر کابينه ها را تغيير ميدهند و امروزه به انقالب                       

صحبت بر سر انقالبهاي واقعي و خارج کردن قدرت سياسي از دست طبقه                 . مخملي معروف شده اند    
اين را  . به اين معني در دوران ما انقالب و حزب انقالبي کمونيست به هم تنيده شده اند                 . حاکمه است 

 .تجربه زنده تحوالت جاري در ايران هر روز بما نشان ميدهد
 

 هژموني طبقه چگونه برقرار ميشود
 

طبقه کارگر بدون حزب      . اينجا هم حزب نقش کليدي ايفا ميکند          . نکته ديگر مساله هژموني است      
طبقه کارگر ايران في الحال در اين جهت قدم برداشته است بخاطر                 . نميتواند هژموني بدست بياورد    
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همين امروز طبقه کارگري که در جنبش روزمره اش                  . اينکه حزب کمونيست کارگري وجود دارد          
مشغول مبارزه براي دريافت دستمزدهاي عقب افتاده است، تا حد زيادي هژموني اش در جنبش زنان                 

 -شعارهائي که در وقايع خرداد    . با شعار مرگ بر آپارتايد جنسي و لغو حجاب اجباري           . بر قرار است  
اين . تير بوسيله زنان اصفهان داده شد و در قطعنامه همايش حمايت از زنان در سنندج مطرح شد                         

کدام فمينيست راديکالي خارج از حزب ما         . يعني طبقه کارگر دارد در جنبش زنان حرفش را ميزند            
خواستار لغو آپارتايد جنسي شده است؟ اين شعار به صريح ترين شکلي حضور حزب و طبقه ما را در                    

امروز ظاهرا آقاي گنجي    . مثال ديگر مبارزه عليه مذهب است      . مبارزه براي آزادي زن اعالم ميکند      
اما آن زمان که ما سکوالرسيم و اصل جدائي             . و نوه خميني هم جدائي دين از دولت را ميخواهند             

دين از دولت و از آموزش و پرورش را اعالم کرديم، تقريبا همه نيروها و شخصيتهاي سياسي ايران به                    
مردم از مذهب   . شکلي از جمهوري اسالمي حمايت ميکردند و با حکومت مذهبي مشکلي نداشتند            

متنفرند اما چه نيروئي اين نفرت عمومي را نمايندگي ميکند، به سياست ترجمه ميکند و به آن                            
شکل و هدف و شعار ميدهد و تبديلش ميکند به نيرو درعرصه مبارزه سياسي؟ درست است که                             

اين تمايالت بايد آگاهانه شود،     . مردم از مذهب متنفرند ولي تمايالت علي العموم مردم کافي نيست         
اينجا ديگر  . هويت پيدا کند، و به سياست و تشکل و تحزب، يعني به يک نيروي سياسي ترجمه شود                   

حزب طبقه اي که هيچ منفعتي در بقا و حفظ مذهب در حکومت و در                  . يک حزب راديکال الزم است     
اين نه تنها در مبارزه عليه مذهب بلکه در مبارزه براي                  . حزب انقالبي طبقه کارگر     . جامعه ندارد 

آزادي و حقوق دموکراتيک و عليه فقر و شرقزدگي و مبارزه براي برخورداري از يک زندگي مدرن و                           
در سطح پايه اي و از لحاظ عيني طبقه کارگر در تمامي اين                  . مرفه و غيره و غيره نيز صادق است          

عرصه ها ميتواند هژموني کسب کند چون تنها اين طبقه است که راه حل واقعي براي مسائل جامعه                   
و اين هژموني تنها ميتواند بوسيله حزبي متحقق بشود که حامل برنامه و مطالبات و                                  . دارد

وقتي حزب را وارد تصوير کنيد ميبينيد که طبقه کارگر              . سياستهاي کارگري براي کل جامعه است       
 سال است که در مبارزه براي آزادي حضور دارد، از زماني که روزنامه ميزان را بستند و                           ٢٥ايران  

اين اولين حرف طبقه کارگر     . اتحاد مبارزان کمونيست خواستار آزادي بي قيد و شرط مطبوعات شد           
راست که ميخواست سر به تن روزنامه ها نباشد و چپ             . در عرصه مبارزه براي آزاديهاي سياسي بود       

آزادي هاي بي قيد و شرط را از همان آغاز روشن و صريح                  . سنتي هم خواستار آزادي براي خلق بود        
جريان ما مطرح کرد و به اين ترتيب از همان زمان طبقه کارگر مهر خودش را به مبارزه براي آزادي                         

 نيز مساله از    ٥٨در عرصه مبارزه زنان و اولين تظاهرات عليه حجاب اجباري در تهران در سال                  . زد
در مقابل خيل نيروهائي که اين اعتراض را از جانب زنان شمال شهري و غير قابل                       . همين قرار بود  

پشتيباني ميدانستند، اين باز جريان ما بود که بي قيد وشرط از آزادي زن پشتيباني کرد و پيشقدم                       
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اين حزب ما بود که پرچم           . در عرصه مبارزه جوانان هم همينطور          . مبارزه با حجاب اجباري شد        
مدرنيسم و حمله به شرقزدگي را بلند کرد، آبروي آل احمدهاي پالستيکي از دکتر شريعتي تا سروش و               

اينها همه يعني     . اسالمي ها را برد، و نماينده تمايالت انساني مليونها جوان شد                        -ديگر ملي  
دانشجو از هر طبقه اي      . هژموني طبقه کارگر در عرصه هاي مختلف مبارزه عليه وضعيت موجود              

اين .  آذر ميگويد آزداي برابري و حمايت از مبارزات کارگران پتروشيمي           ١٦که هست، در گردهمايي     
و در اينجا هم    . يعني توده گير شدن راه حل طبقه کارگر براي کل جامعه            . يعني هژموني طبقه کارگر   

 .بروشني مي بينيم که عامل محوري و تعيين کننده حزب است
 

 سراسري و سياسي شدن مبارزات کارگري: بخش دوم
 رهبري سراسري و رهبري محلي انقالب

 
وقتي از رهبري انقالب صحبت ميکنيم دو سطح از رهبري را مد نظر داريم، يکي سطح عمومي که                       
اساسا بوسيله رهبري حزب در مقياس کل جامعه اعمال ميشود و ديگري رهبري محلي و مستقيم                      

رهبري انقالب در سطح سراسري و اجتماعي آن يعني                 . هر مبارزه و نبرد مشخص در دل انقالب              
نمايندگي کردن انقالب و باز کردن راه آن در مقابل رژيم و نيروهاي سياسي ضد انقالبي در حکومت و                   

اين مستلزم افشاي مداوم تاکتيکها و ترفندهاي نيروهاي ضد انقالب، افق دادن و                . در اپوزيسيون آن  
. بجلو سوق دادن انقالب و جلوگيري از تحريف و عقيم گذاشتن آن بوسيله نيروهاي ضد انقالبي است                    

اين مستلزم نمايندگي کردن خواستها و مطالبات انقالبي مردم و نشان دادن راه رسيدن به شعارها و                     
اين وظيفه سراسري و مرکزي، که      . اهداف انقالب در هر شرايط مشخص و در پيچ و خم تحوالت است            

در اين سطح ماکرو      . ميتوان آن را به توپخانه سنگين تشبيه کرد، اساسا بعهده رهبري حزب است                    
هست که بحث حزب و قدرت سياسي، بحث حزب در دسترس و مدعي قدرت و توانا به تصرف و حفظ                  
قدرت، و بحث تداعي شدن حزب با تحوالت تعيين کننده و نقاط عطف در جنبش انقالبي مطرح                            

اين جنبه بيشتر شناخته شده و در دستور کار قرار گرفته رهبري و سازماندهي انقالب است                   . ميشود
که البته بايد در شرايط حاضر بيش از پيش بر اهميت و ضرورت آن تاکيد کرد و بطور همه جانبه و                            

نقش و وظيفه رهبران    . اما موضوع صحبت من در اينجا اين جنبه نيست         . پيگيرتري آنرا به پيش برد    
عملي که موضوع بحث من است تماما به رهبري مشخص و محلي مبارزات، رهبري نبردهاي                              

منظور من از اشاره به رهبري سراسري و         . مشخصي که در جنگ انقالبي در ميگيرد مربوط ميشود         
. اجتماعي حزب نشان دادن جايگاه تعيين کننده آن در رابطه با رهبري مستقيم نبردهاي محلي بود                    

اما وقتي از رهبري     . اين توپخانه سنگين است که راه را براي پيشرويهاي پياده نظام هموار ميکند                  
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سراسري به صحنه نبرد بيائيم، آنگاه همبستگي و گستردگي مبارزاتي يک عامل کليدي تضمين اين                 
 .پيشرويها است

 مبارزه طبقه کارگر چگونه متحد و سراسري ميشود؟
 

پراکندگي يک مساله قديمي جنبش کارگري است که همه نيروهاي چپ از آن بعنوان يک مانع اساسي                    
 .بر سر راه پيشروي مبارزات کارگري هميشه بر آن انگشت گذاشته اند

 
چطور بايد مبارزات را متحد و سراسري کرد؟               . آنچه نامعلوم بوده است راه حل اين مساله است                

اين پاسخ رايجي است که باندازه خود مساله عموميت          . خواهيد گفت حول شعارهاي واحد و سراسري       
همين امروز کارگران بر سر خواستهاي مختلفي از          . اما اين پاسخ راهي به کسي نشان نميدهد         . دارد

چطور ميشود شعار واحد    . پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده تا اخراج و بيکارسازي در حال مبارزه اند           
و سراسري در دستور مبارزه آنها گذاشت؟ شعار واحد بايد عموميت داشته باشد، بايد کلي تر و در بر                    

 ساعت کار در هفته         ٣٠يعني مثل     . گيرنده تر از خواستهاي مشخص هر بخش و کارخانه باشد                  
قابليت تعميم به سطح کل طبقه را داشته باشد و يا شعار و مطالبه اي سياسي، و لذا به اين اعتبار                           

 .عمومي و سراسري، باشد
 

خوب چطور بايد اين شعارهاي عمومي و سياسي را رواج داد؟ چطور ميشود اين خواستهاي عمومي                  
و سراسري را در دستور کارگراني گذاشت که هنوز نتوانسته اند دستمزدهاي عقب افتاده شان را                             
بگيرند؟ هنوز دارند بطور پراکنده و در کارخانه هاي مختلف با اخراج و بيکارسازي دست و پنجه نرم                    

 ساعت کار و خواستهاي عمومي ديگري از اين           ٣٠ميکنند؟ چطور ميشود در چنين شرايطي شعار          
قبيل را سراسري کرد؟ به نظر ميرسد اتحاد کارگران پيش شرط در دستور گذاشتن چنين شعارهائي                     

 !است و نه نتيجه آن
 

اين بحثي بود که منصور حکمت در        . در مورد سياسي شدن مبارزات کارگري هم مساله همين است           
کارگر، دانشجو و يا روشنفکر دگر انديش نيست که اعتراضات سياسي              . کنگره سوم پاسخش را داد     

بورژوازي دانشجو و دکتر و ليبرال و        . اش را تحمل کنند و يا حداکثر با چند سال زندان جواب بدهند               
اعتراض سياسي کارگر را       . جبهه ملي و روشنفکر را تحمل ميکند ولي کارگر را تحمل نميکند                      

آخرين نمونه اش، تظاهرات کارگران خاتون آباد، که تازه              . يکجور ديگر ميکوبند و بخون ميکشند        
از طرف ديگر موقعيت اقتصادي و اجتماعي        . خواست سياسي اي هم مطرح نميکرد، در برابر ماست         



250 

کارگر اعتصابش از دو هفته به سه هفته تجاوز کند خانواده اش               . کارگر با بقيه اقشار متفاوت است      
مبارزه و اعتصاب پيگير کارگري مستلزم سازمانيابي و تامين و تدارک مالي                   . نان ندارند بخورند   

. نميتوان انتظار داشت مبارزه کارگران سياسي شود وقتي هنوز پراکنده و سازمان نيافته است              . آنست
متحد و سراسري شدن مبارزات يکي       . ميبينيد که باز به نظر ميرسد مشکل وارونه مطرح شده است            

 .از پيش شرطهاي سياسي شدن آنست و نه بر عکس
 

خوب پس پاسخ چيست؟ چه بايد کرد؟ مساله سياسي و سراسري شدن مبارزات کارگري را کنار                              
. بگذاريم؟ روي حزب و تصرف قدرت بوسيله حزب متمرکز شويم؟ واضح است که اين هم جواب نيست                 

هر دو عامل از اين سه عامل به            . ما سه عامل را بر شمرديم، حزب، انقالب و حکومت بورژوائي                
آيا ميشود گفت مبارزات کارگري که سياسي نميشود،             . تنهايي پاسخ چه بايد کرد ما را نميدهد            

سراسري هم نميشود، پس بايد حزب نيرو جمع کند و قدرت را بگيرد؟ اين جواب نيست چون انقالب                       
کدام کمونيستي و در کجاي دنيا بدون انقالب قدرت را گرفته است                . در اين ميان از قلم افتاده است        

براي تصرف قدرت بايد رهبر     . که ما دوميش باشيم؟ حزب بدون انقالب نميتواند قدرت را تصرف کند           
اين را قطعنامه کنگره هم تصريح کرده است که حزب ما بايد رهبر و سازمانده انقالب                      . انقالب شد 

حزب فقط با انقالب ميتواند بقدرت برسد و براي انقالب طبقه کارگر بايد نقشي بسيار وسيعتر                 . شود
و اين کار را هم فقط حزب       . بايد متشکل تر باشد و بايد مبارزاتش گسترده تر باشد         . از اين بازي کند   

اگر قرار بود مبارزات کارگري خودبخود سراسري و سياسي شود بمن و شما احتياجي                . ميتواند بکند 
همانطور که تامين هژموني طبقه کارگر، چنانکه در باال اشاره کردم، تماما به حزب گره خورده                  . نبود

پس باز بر    . است، در سراسري و متحد کردن مبارزات کارگري هم حزب نقش تعيين کننده اي دارد                     
 براي سراسري کردن مبارزات کارگري چه بايد کرد؟: ميگرديم به سئوال اصلي مان

 
پاسخ من اينست که وقتي ميگوئيم مبارزات کارگري را بايد سراسري کرد راه حل واقعي و عملي و                       
کامال امکانپذيرش اينستکه مبارزات موجود و جاري را حول همين شعارها و خواستهاي                                      

يعني براي سراسري کردن     . اين را من گسترش افقي مبارزات مينامم        . موجودشان به هم پيوند بزنيم     
کي . مبارزات لزوما نبايد آنرا تعميق کرد و شعار و مضمون راديکال تر و يا سياسي تري به آن داد                         

گفته است شرط سراسري شدن سياسي شدن است؟ و يا حتي عمومي شدن و دربرگيرنده شدن                                     
چرا کارگر صنعت نفت نميتواند از          . شعارهاست؟ اين پيش شرطها غير واقعي و غير عملي است                

مبارزه کارگران در فرض کنيد خودروسازي حول دريافت دستمزدهاي عقب افتاده حمايت کند؟ اعالم                
اين کامال  . کند که از اين مبارزات حمايت ميکند و از دولت بخواهد به خواست آنها پاسخ بدهد                         
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مبارزات کارگران را ميتوان حول مطالبات و خواستهاي            . عملي و در همين توازن قوا ممکن است           
مساله حتي به مبارزات کارگري      . موجودشان به هم بافت و يک مبارزه همبسته سراسري بوجود آورد             

کارگران در ايران ميتوانند از مبارزات کارگران در ديگر کشورها حمايت                . در ايران محدود نميشود    
همينطور ميتوانند از کارگران در کشورهاي         . پيام بدهند و نامه بنويسند و تومار جمع کند             . کنند

مختلف و از اتحاديه ها و سازمانهاي کارگري در سطح بين المللي درخواست حمايت و پشتيباني                         
 .اين کامال عملي و در سطح کنوني موازنه قوا امکانپذير است. کنند، علنا و با اسم و رسم

 
وقتي از اين نقطه نظر به مساله اتحاد و سراسري کردن مبارزات نگاه ميکنيد متوجه ميشويد که                         

بخشهاي ديگر جامعه هم در حال مبارزه هستند         . موضوع فقط به مبارزات کارگري محدود نميشود       
کارگران ميتوانند از اين مبارزات هم اعالم حمايت کنند و همينطور            . حول خواستهاي برحق خودشان   

 آذرماه در     ١٦يک نمونه چنين همبستگي اي گردهمايي دانشجويان در                 . از آنها حمايت بخواهند      
و يا  . دانشگاه تهران بود که پالکارد بزرگي در حمايت از مبارزات کارگران پتروشيمي بلند کردند                       

. اعالم همدردي و پشتيباني کارگران ايران خودرو و برخي ديگر از کارخانه ها از کارگران خاتون آباد                    
نمونه هاي ديگري هم اين اواخر و بعد از فراخوانهاي متعدد حزب به اين نوع اعالم حمايتها، داريم که        

به هر حال نکته اي که ميخواهم تاکيد کنم اينست که نه تنها مبارزات                       . اميدوارم بسط پيدا کند     
کارگري در کارخانه هاي مختلف بلکه مبارزات بخشهاي ديگر جامعه هم ميتوانند و بايد حول                            

 .خواستها و شعارهائي که مطرح ميکنند بهم پيوسته و سراسري شوند
 

ممکن است بگوئيد آيا توازن قوا اجازه ميدهد؟ اگر مثال کارگران نساجي يزد از خبازان سقز حمايت                   
بستگي به اين دارد که مبارزه مورد حمايت قرار گرفته چه                        ! کنند دستگير نميشوند؟ نه لزوما         

اگر مبارزه اي با سرکوب دستگيري مواجه نشده              . مضموني دارد و چه خواستي را مطرح ميکند             
اين شيوه سراسري    . ميشود انتظار داشت که حمايت از آن هم با سرکوب و دستگيري مواجه نشود                      

همانطور که کارگر فرانسوي سراسري مبارزه         . کردن تنها شيوه ممکن است و واقعي و عملي است               
اين شيوه حمايت بسته     . کارگران راه آهن اعتصاب ميکنند و کارگران بندر حمايت ميکنند            . ميکند

به سطح مبارزه و شرايط از انتشار بيانيه همبستگي تا اعتصاب حمايتي را ميتواند در بر بگيرد                          
اين سراسري شدن از طريق گسترش      . ولي در هر حال نه سياسي شده اند و نه شعارها را تعميم داده اند               

کارگران در غرب ايران دستمزدهاي عقب        . و در ايران هم اين کامال ممکن است          . افقي مبارزه است   
بايد اين مبارزات را در سطح         . افتاده شان را ميخواهند و کارگران در شرق ميتوانند حمايت کنند                

نه بايد صبر کرد تا توازن قوا به نفع کارگران تغيير کند، نه بايد منتظر                . موجود توازن قوا به هم تنيد     
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برعکس پيش شرط    . سياسي شدن و تعميم شعارها بود، و نه بايد تن داد به اين پراکندگي موجود                      
 .همه اينها همين شيوه گسترش و همبسته کردن افقي مبارزات است

ممکن و عملي    . اين شيوه سراسري کردن مبارزات بخصوص در شرايط امروز ممکن و عملي است                  
است بشرط آنکه رهبران عملي جنبش کارگري از پوسته سنتهاي عقب مانده بيرون بيايند و پا بميدان              

ابراز وجود اجتماعي رهبران عملي جنبش کارگري اساس بحث         . مبارز علني در سطح جامعه بگذارند    
پيش از صحبت در مورد       . من در مورد سراسري شدن و کال تقويت و پيشروي جنبش کارگري است                  

 .اين موضوع اجازه بدهيد به مساله سياسي شدن جنبش کارگري نيز کمي دقيق شويم
 

 مساله سياسي شدن جنبش کارگري
 

سياسي شود يعني   . کمي به اين حکم هميشگي چپ فکر کنيم        . مبارزه طبقه کارگر بايد سياسي شود     
اين يک تعبير روشن و واضح از          . چه؟ خواهيد گفت يعني خواستها و شعارهاي سياسي مطرح کند              

سياسي شدن است اما آيا شاخص ديگري وجود ندارد؟ به نظر من ارزيابي يک مبارزه تنها بر اساس                       
براي اينکه متوجه شويد چه         . خواست و شعارهائي که مطرح ميکند ميتواند گمراه کننده باشد                    

اين مبارزات برمبناي خواستهائي که مطرح . ميگويم مبارزات جاري کارگران ايران را در نظر بگيريد 
مبارزه بر سر افزايش دستمزد و براي دريافت دستمزدهاي             . ميکنند تماما صنفي و اقتصادي است        

ظاهرا مثل کارگران فرانسه و يا ايتاليا و انگليس که          . عقب افتاده و عليه اخراج و بيکارسازي و غيره        
اما آيا واقعا فرقي بين مبارزات      . آنها هم براي خواستهاي رفاهي دست به اعتصاب و مبارزه ميزنند           

کارگري در ايران و در کشورهاي اروپائي نيست؟ فرض کنيد کارگر ايتاليائي براي افزايش دستمزد                       
آيا هر دو اين اعتصابها را بايد           . اعتصاب کرده و در ايران هم کارگران اضافه دستمزد ميخواهند                

تحت عنوان اقتصادي و صنفي کنار هم گذاشت و همسان دانست؟ اگر از کارگر فرانسوي بپرسيد آيا                    
 در صد اضافه دستمزد      ١٥ما فعال   "دستمزدتان اضافه خواهد شد چيزي شبيه اين خواهيد شنيد که              

بايد ببينيم مذاکرات بين کارفرما و          .  درصد هم رضايت بدهيم       ٨خواسته ايم اما ممکن است به            
حاال اگر  . اين جواب تيپيک کارگر اعتصابي اروپايي است      . و غيره " رهبران اتحاديه چطور پيش ميرود    

از کارگر ايراني همين سوال را بکنيد احتماال چند فحش به رژيم تحويل ميگيريد و اينکه فالن فالن                       
کارگر در ايران اعتصاب ميکند چون طاقتش طاق         . شده ها کي پول ما را داده اند که ايندفعه بدهند            

. شده و ميخواهد به نحوي نارضايتي عميقش از کل اين وضعيت و تنفرش از آخوندها را نشان بدهد                     
در ايران و در شرايط اختناق نقطه عزيمتها و خصلتها و گرايشهاي سياسي جنبش کارگري را از                              

در شرايط اختناق شعار و مطالبه يک مبارزه نشاندهنده توازن قواست و               . شعارهايش نميشود فهميد  
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اين در مورد جنبش کارگري و هر جنبش اعتراضي               . نه تمايالت و اهداف واقعي مبارزه کنندگان          
مردم در يک مقياس وسيع در انتخابات دوره اول خاتمي به             . ديگري در جوامع اختناقزده صادق است      

او راي دادند اما ما همانموقع تحليلمان اين بود، و بعدا هم در تجربه اين ثابت شد، که راي مردم به                         
آنها به کل رژيم جمهوري اسالمي بوده است و نه             " نه"نشانه  . به خامنه اي بوده است     " نه"خاتمي راي   

. امروز هم در مورد مبارزات کارگري همين امر صادق است                     . آري آنها به خاتمي و دو خرداد              
. از رژيم متنفرند  . کارگراني که به عدم پرداخت دستمزدهايشان اعتراص ميکنند سرنگوني طلب اند            

اعتراض . اعتصاب و تحصن و پيکت نميکنند چون فکر ميکنند اين رژيم خواستهايشان را ميدهد                  
کارگر فرانسوي دستمزدش اصافه بشود و يا نشود در                     . ميکنند که کل رژيم را تضعيف کنند              

اما کارگر ايراني اگر شاسنامه اش را        . انتخابات بعدي به يکي از احزاب بورژوائي حاکم راي ميدهد           
طبقه کارگر اين حکومت را قبول ندارد و از آن               . گرو نگيرند محال است به اين حکومت راي بدهد            

اشتباه فاحشي است اگر فکر کنيم که طبقه کارگر ايران فقط مايل است دستمزدهاي                      . متنفر است 
اشتباه فاحشي است اگر فکر کنيم فقط مطالبات صنفي و اقتصادي براي              . عقب افتاده اش را بگيرد    

اين حکم کامال درستي است که بايد         . کارگران ايران مطرح است و تمايلي به مسائل سياسي ندارند             
مبارزات کارگري ارتقا پيدا کند و صريحا و علنا با شعارهاي سياسي بميدان بيايد اما اين به اين                          

اگر اين نکته را      . معنا نيست که مبارزات موجود کامال صنفي و اقتصادي و غير سياسي است                      
نبينيم نميتوانيم راه درست را براي کشاندن کارگران بميدان سياست و بسيج طبقه کارگر حول                                  

شعارهاي صنفي شکل پذيرفته شده، متناسب با توازن قواي فعلي و                  . شعارهاي سياسي پيدا کنيم     
رژيم را از هر گوشه اي         . اجتماعا قابل قبول و امن براي جنگ پارتيزاني طبقه کارگر با رژيم است                   

دستمزد، بيمه بيکاري، ممانعت از اخراج، طرح اين                . بزن که تضعيف شود و سرنگون شود             . بزن
نميگويم که کارگران تاکتيکي اين         . خواستها کارگران را فورا با رژيم سينه به سينه قرار ميدهد                    

اما اميدشان آنستکه به رژيم ضربه بزنند و آنرا          . مطالبات را مطرح ميکنند، خواست واقعي آنهاست      
نبايد آنرا مبارزه   . اين جزئي از جنگ ايذائي آنها با کل نظام جمهوري اسالمي است               . تضعيف کنند 

اي صرفا صنفي و اقتصادي در نظر گرفت آنطور که مثال مبارزه جاري کارگران در اروپا و آمريکا را                      
 .صنفي ميدانيم

 
نکته مهم و ويژه مبارزات کارگري در ايران اينست که هر خواستي داشته باشد يک خصلت ضد رژيمي              

اگر يک سوم کارگران ايران با همين شعار پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده اعتصاب کنند رژيم                 . دارد
مگر در انقالب     . الزم نيست حتما با شعار مرگ بر جمهوري اسالمي اعتصاب کند                    . افتاده است  

گذشته مرگ بر شاه شعار کارگران نفت بود؟ با شعار قطع نفت به اسرائيل و آفريقاي جنوبي شيرها را                     
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کارگران در خيابان و بعنوان بخشي از عموم مردم شعار مرگ بر شاه ميدادند اما اعتصاب                      . بستند
امروز هم کافي است يک اعتصاب همزمان، حول هر خواستي، در صنعت                  . مرگ بر شاهي نداشتيم    

 .نفت و ذوب آهن و ماشين سازيها داشته باشيم تا رژيم به رعشه مرگ بيفتد
 

اوال سياسي شدن    . بنابراين به مساله سياسي کردن جنبش کارگري نبايد کوته بينانه برخورد کرد                     
مبارزات کارگران همانطور که در باال گفتم پيش شرط سراسري شدن آن نيست و ثانيا وجود گرايشات                  
و تمايالت و اهداف سياسي در ميان توده کارگر، نفرت سراسري آنها از حکومت و وضعيت موجود،                    
خواست عمومي آنها براي عوض کردن اين وضعيت، اين امکان را ميدهد که همين سطح موجود از                     

 .مبارزات را بهم بتنيم و سراسري کنيم
 

نکته ديکر اينکه به نظر من در ايران سياسي شدن مبارزات کارگري را اساسا بايد از جنبه همبسته                       
اين کامال قابل تصور است که طبقه         . کردن و متحد کردن آن با مبارزات اقشار ديگر در نظر گرفت               

کارگر در مبارزات خودش حتي از خواست افزايش دستمزدها جلوتر نيايد ولي در عين حال از                                 
اگر همان شيوه گسترش افقي مبارزات که       . خواست زنان و دانشجويان و معلمان اعالم پشتيباني کند        

اين تنها شيوه اي براي سراسري کردن        . در باال توضيح دادم را در نظر بگيريد اين کامال ممکن است              
مبارزات کارگري نيست، بلکه راهي براي سياسي کردن آن، سياسي کردن به معني همسنگر و                               

وجود يک جنبش عمومي سرنگوني      . همبسته کردن آن با مبارزات اقشار ديگر در جامعه، نيز هست             
 .طلبانه اين نوع سياسي شدن جنبش کارگري را امکان پذير ميکند

 
 

 علنيت، شخصيتها، کمپينها و تشکلها: بخش سوم
 جنبش کارگري وشخصيتها

 
آنچه در مورد سياسي و سراسري کردن مبارزات کارگري در بخش قبل گفته شد به شيوه مبارزه                               

مخفي کاري را      . مبارزه کارگري امريست علني       . مخفي و محفلي ممکن و قابل تحقق نيست                 
حکومتهاي ديکتاتوري و پليس سياسي به کمونيستها و کال جنبش چپ تحميل کرده اند و امروز اين                  

بورژوازي به يک خصلت و سبک کار در ميان فعالين چپ و رهبران عملي جنبش                " دستاورد"پيشروي و   
بسياري فکر ميکنند مبارزه انقالبي      . کارگري و کال جنبشهاي اعتراضي در جامعه تبديل شده است           
يکي از جنبه هاي مهم نقد منصور            . و کمونيستي اصوال امري مخفي است و بايد مخفي بماند                 
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و حزب و شخصيتها همين خصلت مخفي          " حزب و جامعه   "حکمت به نيروهاي چپ سنتي در بحث            
کاري ذاتي آنها بود، چپي که بقول منصور حکمت به فعاليت بطئي زير زميني و غير اجتماعي در                         
شرايط يخبندان ديکتاتوري عادت کرده و اين نوع کار جزئي از وجودش شده است، بطوريکه بعد از                       

بحث منصور حکمت اساسا در        . آب شدن يخها هم ديگر قادر نيست به سبک ديگري فعاليت کند                   
مورد نيروهاي چپ سنتي بود اما همين بحث، به نظر من حتي به درجات بيشتري، در مورد جنبش                       

ده ها  . کارگري و سبک کار محدود و بسته رهبران عملي و فعالين چپ در اين جنبش نيز صادق است                   
سال ديکتاتوري و اختناق باعث شده جنبش کارگري نتواند عرض اندام اجتماعي کند و شخصيتهاي                  

به نحوي که امروز ديگر حتي ايده آل و هدف و خواست ابراز وجود                   . سرشناس خودش را داشته باشد     
علني و اجتماعي در ميان فعالين چپ و رهبران عملي جنبش کارگري فراموش و مطرود شده و جاي                    

 .خود را به يک نوع سبک کار بسته و درخود داده است
 

 چاپ مقاالت بدون      ٥ در سرمقاله بسوي سوسياليسم شماره            ١٣٦١منصور حکمت در بهمن ماه          
به بي هويتي و     " مخفي کاري "امضا در ادبيات چپ سنتي را نقد کرد و نشان داد که چطور اين نوع                     

غير اجتماعي ماندن و عدم قوام گيري و تثبيت سنتها و گرايشهاي فکري شناخته شده و متعين در                      
اين بحث پيشرو و تحول بخشي بود که بعدها منصور حکمت تحت عنوان                 . جنبش چپ دامن ميزند    

 .حزب و شخصيتها آنرا بسط داد و بعنوان يکي از مباني عملي جنبش کمونيسم کارگري تثبيت کرد
 

اينجا هم اين نوع سبک کار محدودنگرانه        . امروز در جنبش کارگري ما با فعاليت بدون امضا طرفيم          
و بي هويت از تثبيت و قوام گرفتن پيشرويها و دستاوردها جلوگيري ميکند و اجازه نميدهد جنبش                      

 .کارگري يک چهره متعين و شناخته شده اجتماعي داشته باشد
 

مساله سبک کار درخود و بسته و محفلي ايست که شرايط                  . بحث فقط بر سر مخفي کاري نيست          
اين نوع محدود ماندن به کار درخود            . ديکتاتوري و اختناق به جنبش کارگري تحميل کرده است               

محفلي بي هويتي و بي چهرگي، انزواي اجتماعي، و سياليت و عدم تثبيت سنتها و دستاوردهاي                         
 .جنبش کارگري و انقالبي را با خود بهمراه مي آورد، و درد اصلي اينست

محافل و آژيتاتورها و رهبران عملي خود را دارد که مدام              . جنبش کارگري اتميزه و بي شکل نيست        
در ميان کارگران در حال فعاليت اند و در واقع اعتصابات و اعتراضات کارگري محصول فعاليت                          

او در پاسخ به نظرات سنتي       . اين هم بحثي بود که منصور حکمت اولين بار آنرا مطرح کرد             . آنهاست
که جنبش کارگري را بي رهبر و بيشکل و خودبخودي ميدانست، به روي رهبران عملي و محافل                            
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اين شکل مشخصي است که جنبش کارگري در ايران تحت فشار ده ها سال                . کارگري انگشت گذاشت  
اما امروز جنبش کارگري ميتواند و بايد از اين سطح                 . ديکتاتوري و اختناق بخودش گرفته است         

اين شيوه کار محفلي و بي هويت قادر به متحد و سراسري و سياسي                      . مبارزه و تشکل فراتر برود      
 .کردن جنبش کارگري نيست

 
بحث حزب و جامعه و حزب و         . کليد مساله ابراز وجود اجتماعي رهبران عملي جنبش کارگري است           

شخصيتهاي منصور حکمت بايد به جنبش کارگري و ديگر جنبشهاي راديکال اعتراضي در جامعه                   
آيا اين امر ممکن است؟ آيا اختناق به ابراز وجود علني رهبران عملي و فعالين                . ايران بسط پيدا کند   

 چپ در جنبش کارگري و ديگر جنبشهاي اعتراضي اجازه ميدهد؟
 

 علنيت و مساله اختناق و سرکوب
 

همانطور که اشاره شد سبک کار بسته و درخود محصول وجود ده ها سال ديکتاتوري و اختناق در                            
اما امروز خود اين شيوه کار، محدود ماندن به محافل و سبک کار محفلي و مخفي به                       . ايران است 

اين شيوه کار خود انعکاس و از          . مانعي بر سر راه ارتقا و پيشروي جنبش کارگري تبديل شده است                
اما . نتايج مخرب وجود ديکتاتوري در جامعه و عليه جنبش کارگري است که بايد با آن مقابله کرد                    

مشکل فقط سلطه پليسي و توازن قوا نيست بلکه ديدگاهي است که اصوال به کار بي هويت و                                  
 همين  ٥٧در انقالب    . محفلي قانع است و فراتر رفتن از آن را امر و وظيفه و ايده آل خود نميداند                          

سنت، در کنار و بعنوان جزء مکمل سازمانهاي چپ پوپوليست آنزمان، مانعي بر سر راه ابراز وجود                     
 که  ٦٠ خرداد    ٣٠ تا    ٥٧در فاصله بعد از قيام بهمن          . اجتماعي رهبران عملي جنبش کارگري بود        

آغاز سرکوب و يورش وسيع جمهوري اسالمي به انقالبيون بود عمال به لطف انقالب و مبارزات                              
راديکال کارگران ومردم که همچنان بعد از روي کار آمدن جمهوري اسالمي ادامه داشت، ديکتاتوري                 

. و سلط پليسي عمال نفي شده بود و آزاديهاي نسبتا وسيع و بيسابقه اي در سطح جامعه وجود داشت                   
با اين وجود جنبش کارگري از الک خودش بيرون نيامد و رهبران عملي و چپ جنبش کارگري، که در                      
سطح کارخانه ها و در راس شبکه سنتي محافل خود بسيار فعال بودند و صدها اعتراض و اعتصاب                   
و تحصن را در آن دوره سازماندهي و رهبري کردند، پا بميدان مبارزه اجتماعي و سياسي نگذاشتند،                   

مشکل در آن دوره توازن قوا نبود، نداشتن        . و به چهره هاي شناخته شده در سطح جامعه تبديل نشدند          
افق و انتظار و توقع ظاهر شدن در سطح جامعه نه تنها بعنوان رهبران جنبش کارگري بلکه بعنوان                         

امروز هم مشکل همين     . نماينده خواستهاي انقالبي مردم و اعتراضات و مبارزات انقالبي آنان بود              



257 

 وجود ندارد اما آن سنتهاي عقب مانده بر          ٥٩ و   ٥٨امروز البته آن آزاديهاي دو فاکتوي سالهاي         . است
در بسياري  . سر جاي خود هستند و همچنان به شکل يک مانع داخلي و درون جنبشي عمل ميکنند                       

موارد محدود ماندن به سبک کار مخفي و درخود برخالف آنچه ادعا ميشود امنيت را باال نميبرد،                          
بسياري از رهبران عملي در سطح کارخانه و محيط         . بلکه بر عکس فعالين را بيشتر ضربه پذير ميکند        

مخفي و بي نام و چهره ماندن آنها در يک سطح وسيع و                  . فعاليت خود براي پليس شاخته شده هستند        
پليس فعالين بي نام و بي چهره را راحت تر ميتواند               . اجتماعي تنها آنها را بيشتر ضربه پذير ميکند         

اينجا ديگر سبک کار علني و شناخته شدن در يک سطح وسيع در             . دستگير کند و يا تحت فشار بگذارد      
جامعه نه تنها فعالين و رهبران عملي را بخطر نخواهد انداخت بلکه برعکس به امنيت و بقا و ادامه                        

 .کاري آنها کمک خواهد کرد
 

راه حل عملي چيست و چطور ميشود در توازن قواي فعلي سبک کار درخود و بسته را شکست و در                              
سطح جامعه ابراز وجود کرد؟ به نظر من توازن قوا قاعدتا بايد خود را در مضمون و درجه شدت و                                
حدت ضد رژيمي شعارها و مطالبات تاثير خود را نشان بدهد و نه در نفس ابراز وجود علني رهبران                          

 .عملي مبارزات
 

من ميپرسم آيا در همين سطح فعلي توازن قوا اعالم حمايت علني و با اسم و رسم کارگران از مبارزات                     
 نفر و يا    ٥٠کارگران در کشورهاي ديگر ممکن نيست؟ آيا نميشد تعدادي از کارگران ايران، فرض کنيد               

صد نفر از کارگران پتروشيمي، در يک تومار با امضا و اسم و رسم از اعتصاب کارگران آتش نشاني در                      
لندن و يا کارگران وسائل نقليه عمومي در پاريس حمايت کنند؟ و يا از آنها براي خواستهاي برحق                             
خودشان مثل پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده و يا مقابله با اخراج حمايت بخواهند؟ آيا نميشود                            
فعالين و رهبران عملي يک مبارزه جاري کارگري، نظير مبارزات اخير کارگران پتروشيمي، با امضاي                   
خود گزارشي از سير پيشرفت مبارزات و احيانا مذاکرات و توافقات و عدم توافقاتشان با مقامات را                      
منتشر کنند و از مردم حمايت بخواهند؟ منظور من يک گزارش تند و تيز نيست، بلکه تصويري است                      

اينها همه ممکن است اگر چنين      . از سير مبارزه و مطالبات و خواستهايش از زبان فعالين و رهبران آن             
بحث بيش از آن که بر سر درجه مخفي گري و              . ايده و تصوير و توقعي از جنبش کارگري داشته باشيم            

شيوه باز و اجتماعي و مدرن مبارزه در مقابل شيوه               . علنيت باشد بر سر دو شيوه کار مختلف است            
 .سنتي محدود و درخود و بي چهره و بي امضا

 
 "کارگر کارگري"گرايش چپ در برابر گرايش 
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معروف است تئوريز کننده و اشاعه دهنده اين سبک کار بسته و درخود               " کارگر کارگري "گرايشي که به    
اين گرايش به حزب و حزبيت معتقد نيست، کارگران را از مبارزه سياسي و                    . در جنبش کارگري است    

تصرف قدرت دور نگهميدارد و در واقع بدنبال سياستمداران طبقات ديگر ميکشاند و لذا سبک کار باز                  
و ابراز وجود اجتماعي فعالين و رهبران عملي جنبش کارگري اصوال جايگاه و ضرورتي در اين دستگاه                  

وقتي طبقه به صنف تقليل داده شود، جنبش هم لزومي ندارد که از سطح کارخانه                 . فکري پيدا نميکند  
فعالين حزب ما، گرايش چپ و راديکال سوسياليست در طبقه کارگر تنها با نقد و               . و فابريک فراتر برود   

در جنبش ما چه     . طرد اين ديدگاه ميتوانند راه را براي ابراز وجود اجتماعي جنبش کارگري باز کنند                  
بدون . در سطح حزب و چه کل طبقه شخصيتهاي سر شناس نقشي اساسي و تعيين کنده ايفا ميکنند                      

. چنين شخصيتهائي دستاوردها و پيشرويهاي جنبش کارگري تثبيت نخواهد شد و پايدار نخواهد ماند              
شخصيتها و فعالين و رهبران شناخته شده تجسم و تبلور انساني تجربيات و دستاورهاي جنبش                               

جنبش بي چهره، بي شکل و بي سنت است، ادامه کار نيست و دستاورهايش را                              . کارگري هستند  
 .نميتواند حفظ کند و به نسلهاي بعد منتقل کند

امروز طبقه کارگر ايران از يکسو حزب قدرتمند خود را دارد و از سوي ديگر گرايش کمونيستي و چپ،                     
آنچه در ادبيات حزب گرايش راديکال سوسياليست ناميده شده، گرايش قوي اي در جنبش کارگري                          

اين گرايش بايد الک سبک کار محفلي و بسته را که ميتوان گفت به يک شيوه کار خودبخودي در                      . است
ميان رهبران عملي جنبش کارگري تبديل شده، در هم بشکند، و در سطح جامعه ابراز وجود کند و خود                

طبعا در مورادي که رهبران عملي و فعالين چپ با حزب رابطه داشته باشند اين رابطه در                  . را بشناساند 
بحث بر سر ابراز وجود علني و اجتماعي اين فعالين                 . توازن قواي موجود مطلقا بايد مخفي بماند           

 .بعنوان رهبران مبارزات کارگري است
 

نکته ديگر اينکه جنبش کارگري بستر اصلي حضور چپ در جامعه است اما ابراز وجود اجتماعي                            
فعالين چپ در جنبش دانشجويان، زنان،           . فعالين چپ بهيچوجه به جنبش کارگري محدود نميماند              

در اين جنبشها نيز    . معلمان و ساير اقشار معترض جامعه نيز بايد پا بجلو بگذارند و عرض اندام کنند              
چپ عادت کرده است که به سخنگويان و رهبران ونمايندگان گرايشهاي ديگر تمکين کند و سرويس                         

جريانات ديگر اپوزيسيون، در جنبش زنان و در جنبش            . بدهد و خود بي چهره و بي هويت باقي بماند             
دانشجويان چهره هاي سرشناس خود را دارند اما فعالين چپ در اين جنبشها، عليرغم کثرت و فعاليت                  

. بي شک شرايط پليسي در بوجود آمدن اين وضعيت نقش داشته است                . وسيعشان ناشناخته مانده اند    
در اينجا هم آنچه دست و پاگير         . اما در اينجا هم اختناق و سرکوب توضيح دهنده همه مساله نيست               
 .است سنت کار بسته و درخود و محفلي است که بايد کنار زده شود
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 شخصيتها، تشکلها و کمپينها
 

ابراز وجود اجتماعي شخصيتها و رهبران عملي در جنبش کارگري و در جنبشهاي اعتراضي ديگر راه                    
. تشکلها علني را نميشود مخفيانه سازمان داد              . ايجاد تشکلهاي توده اي را نيز هموار ميکند                 

رهبران . تشکلهاي توده اي علني هستند و تدارک و سازماندهي آنها نيز تنها ميتواند علني باشد                          
شوراها و مجامع عمومي در کارخانه       . شناخته شده بايد جلو بيفتند و ابتکار عمل را در دست بگيرند             

ها، انجمنها و کميته ها و انواع نهادهاي ديگر در ميان زنان و جوانان و بخشهاي مختلف جامعه                               
. ميتوانند بوجود بيايند مشروط بر اينکه پايه گذاران و هياتهاي موسس شناخته شده اي داشته باشند                 

وجود فعالين و رهبران عملي که       . نبايد و نميتوان انتظار داشت اين تشکلها از پائين خودشان بجوشند            
 .امرشان ايجاد چنين تشکلهائي باشد پيش شرط تشکيل آنهاست

 
حول مسائل مزمني نظير عقب         . در مورد کمپينهاي مبارزاتي مختلف نيز همين امرصادق است                 

افتادن پرداخت دستمزدها که تقابل با آن مبازه پيگير و نسبتا دراز مدتي را طلب ميکند سازماندادن                    
نمونه هائي مثل لغو حکم اعدام افسانه             . کمپين، يک شيوه متناسب و موثر پيشبرد مبارزه است                

نوروزي و کبري رحمانپور، موارد ديگري از کمپينهائي است که ميتوان بر سر مسائل عمومي و                               
تاکنون حزب ما در خارج کشور کمپينهاي متعددي را در عرصه هاي مختلف                . اجتماعي سازمان داد  

اين کمپينها ميتوانند در داخل کشور و بوسيله شخصيتها و رهبران عملي جنبش                 . سازمان داده است  
مسلما در داخل کشور اين کمپينها آزادي        . کارگري و جنبشهاي اعتراصي ديگر نيز به پيش برده شوند          

عمل خارج را نخواهند داشت اما با اينهمه بويژه بر سر مسائل اجتماعي که حقانيت و مقبوليت                                
عمومي در سطح جامعه دارند، نظير اعتراض به کشتار کارگران خاتون آباد و تعقيب عاملين آن،                             
پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده، اعتراض به جانباختن دو کارگر در ايران خودرو، و يا مخالفت با                          

 .سنگسار و يا شالق و قصاص، پيشبرد چنين کمپينهائي کامال ممکن و عملي است
 

ابراز وجود اجتماعي رهبران عملي و چپ يعني مجموعه اي از شخصيتهاي شناخته شده نهادها و                            
اگر فعالين و رهبران عملي چپ سبک        . تشکلها و کمپين هاي مبارزاتي در يک مقياس وسيع اجتماعي          

کار بسته و درخودي که به آن خو کرده اند را درهم بشکنند و افق و انتظار و توقع باالتري از خود داشته                        
اختناق و ديکتاتوري بهمان اندازه که       . باشند، آنوقت اختناق و ديکتاتوري مانع قابل رفعي خواهد بود           

در رواج دادن سبک کار محدود و درخود محفلي نقش داشته است، امروز وجود خود را مديون چنين                          
روي آوردن به سبک کار علني و اجتماعي خود گام تعيين کننده اي در جهت                              . نوع فعاليتي است    

 .تصعيف ديکتاتوري و اختناق خواهد بود
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شخصيت و هويت علني و اجتماعي بخشيدن به رهبران عملي و فعالين چپ در جنبش کارگري و در                          
جنبشهاي اعتراضي ديگر آن حلقه اصلي ايست که امروز بايد حزب ما براي سازماندهي و رهبري                            

نفس وجود حزب و حضور و فعاليتش بعنوان            . انقالب در عرصه محلي و مستقيم نبرد بدست بگيرد            
رهبر و نماينده و سخنگوي انقالب، حضور و ابراز وجود وسيع اجتماعي چپ در جامعه را هم                                        

حزب ما ميتواند و بايد پيشتاز اين حرکت و سازمانده و قوه محرکه                . امکانپذير و هم ضروري ميکند     
اين بحث، که در واقع بجز امتداد و معناي مشخص عملي بخشيدن به بحث حزب و جامعه                       . آن باشد 

منصور حکمت در شرايط مشخص امروز ايران و جنبش کارگري نيست، جنبه ها و گوشه و زواياي                           
اين نوشته بر مبناي سخنراني براي       . متعدد ديگري دارد که اميدوارم در فرصتهاي ديگر به آن بپردازم             

 (٨کادرهاي حزب در استکهلم تنظيم شده است که در سه بخش در سه شماره انترناسيونال شماره هاي                    
  . به چاپ رسيد) ٨٣ فروردين ٤(١٠، و )٨٢ اسفند ٢٩ (٩، )٨٢ اسفند٢٦
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 تعين اجتماعى بخشيدن به چپ

 
 مصاحبه راديو انترناسيونال با حميد تقوائي

 
يک نگاه ساده به جنبش آزاديخواهانه بويژه در يکسال گذشته حاکي از پيشرفت و                           :سياوش دانشور  

پيشروي آن در تقابل با جمهوري اسالمي و تغيير تناسب قوا به نفع جنبش آزادي و برابري در جامعه                          
اما کمبودهاي آن چه هستند و چه روشهاي کاري بايد از طرف رهبران وفعالين جنبشهاي                    . ايران است 

اعتراضي اتخاذ شود تا جنبش آزاديخواهي را بجلو سوق بدهد؟ در اين زمينه با حميد تقوائي گفتگو                     
 .ميکنيم

 
حزب کمونيست کارگري در تبيين اوضاع ايران ميگويد انقالبي در جامعه دارد شکل ميگيرد و به يک                   

من ميخواهم درباره همين جنبش و محدوديتهايش با             . جنبش انقالبي و آزاديخواهانه اشاره ميکند        
يک نگاه بسيار کوتاه به اوضاع ايران نشان ميدهد در سطوح مختلف جنبش کارگري               . شما صحبت کنم  

. و زنان و جوانان و غيره در جامعه دارند عليه جمهوري اسالمي مبارزه ميکنند و به پيش ميروند                             
حزب کمونيست کارگري حضور مهمي در جامعه دارد و سياست چپ دارد در جامعه دست باال پيدا                          

 در يک نگاه کلي شما چه محدوديتهائي در اين جنبش ميبينيد؟. ميکند
 

محدوديت و ضعف اساسي که امروز جنبش انقالبي دارد از اينجا ناشي ميشود که                         : حميد تقوائي 
مشخصا جنبش کارگري بعنوان هسته و کانون و ستون فقرات جنبش انقالبي هنوز نتوانسته در يک                         

جنبش کارگري در ايران عمدتا بخاطر سابقه و تجربه و سنتهائي که                . سطح اجتماعي عرض اندام کند     
دارد آنطور که بايد و شايد از يک تعين و هويت اجتماعي برخوردار نيست، خودش را معرفي نکرده                            

. است و نه تنها جامعه بلکه خود کارگران در يک سطح گسترده و سراسري اين جنبش را نميشناسند                          
رهبران عملي جنبش کارگري، کساني که در مبارزات روزمره، مثل مبارزه بر سر دستمزدهاي معوقه و                 
يا خواستهاي مشخص ديگر، به پيش مي افتند، خودشان را به چهارديواري کارخانه و يا حداکثر رشته                   

در . توليدي خود محدود ميکنند و حداکثر در همين سطح شناخته شده هستند و از آن فراتر نميروند                       
نتيجه خود طبقه کارگر و جامعه بي خبر است از فعل و انفعاالت، از موضع گيريها و از مسائلي که                          

به نظر من جنبش کارگري، و علي العموم جنبشهاي          . اين رهبران دارند با آن دست و پنجه نرم ميکنند          
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اعتراضي، نميتواند بصورت بي شکل و نامتعين و با پيشروان و رهبران عملي مخفي و شناخته نشده         
اين يک ضعف اساسي مشخصا جنبش کارگري و         . در جامعه، سراسري و منسجم شود و به پيش برود          

 .کال جنبشهاي اعتراضي در ايران است
 

منظورتان از اين هويت اجتماعي داشتن، چهره داشتن و مخفي مبارزه نکردن                          : سياوش دانشور  
چيست، چون وقتي به جنبش کارگري نگاه ميکنيم ميبينيم مبارزه کارگري علني صورت ميگيرد،                   

 منظورتان چيست؟. زنان علني اعتراض ميکنند و يا جوانان
 

بله مبارزه بعنوان آکسيونهائي که اتفاق ميافتد مثل يک اعتصاب و يا تظاهرات و يا                  : حميد تقوائي 
يعني وقتي توده کارگران    . گردهماييها و يا تحصنها، اينها علني است، ولي در همين سطح آکسيون              

و يا جوانان و يا زنان در کارخانه و يا در دانشگاهها و خيابانها جمع ميشوند و دست به اعتراض                               
اين مشاهده به اين معنا نيست       . ميزنند و خواستي را مطالبه ميکنند، جنبش خود را نشان ميدهد            

. گرايش چپ در اين جنبشها فعال است         . که جنبش کارگري و يا جنبش اعتراضي فقط همين است              
جنبش راديکال سوسياليستي و يا جنبش چپ، که کال در جامعه با حزب ما تداعي ميشود، رهبران                    
عملي و فعالين خودش را دارد، کساني هستند که مدام دارند صفوف کارگران و يا جوانان و زنان را                        
به هم مي تنند و همبسته ميکنند، هر روز مشغول گردآوري قوا هستند، مشغول بسيج مردم                                  

در کارخانه باشد و يا در دانشگاهها و يا           . هستند، مشغول آگاه کردن و متشکل کردن مردم هستند          
اما با اينهمه   . در محالت و يا بخشهاي مختلف جنبش زنان، اين فعالين پيوسته مشغول کار هستند             

يعني شما يا با يک بروز      . جنبش به اين معناي وسيع کلمه در جامعه ايران بي شکل و بي هويت است               
انفجاري يک اعتصاب و يا تظاهرات، و اين روزها ديگر شورشهاي شهري، روبرو هستيد و يا گويا                         

اگر بخواهيد مساله روشن     . همه چيز آرام و خاموش و بي حرکت است و اصال جنبشي در کار نيست                  
تر شود جنبش کارگري در ايران را با کشورهاي ديگر مثل کشورهاي اروپائي و يا کشورهاي                                    

جنبش کارگري در اين کشورها تشکلهاي خود و رهبران خودش را دارد . آمريکاي التين مقايسه کنيد 
اينها . و اين رهبران نه تنها در سطح کارخانه ها و کارگران بلکه در سطح جامعه شناخته شده هستند                   

کساني هستند که اظهار نظر و موضعگيري ميکنند درباره مسائل سياسي، مسائل اجتماعي، و                      
مسائل فرهنگي، حضور بهم ميرسانند در اتفاقات و تحوالت اجتماعي؛ پيغام ميفرستند، اعالم                       
همبستگي ميکنند، و کال تبلور و باصطالح چهره انساني جنبش و مبارزه اي هستند که در آن                                

در ايران ما اين جنبش و مبارزه را داريم، ولي بشکل مقطعي، آن موقعي که بروي آب                                 . فعالند
ميايد، سرش را بلند ميکند، دست به عملي و آکسيوني و تظاهرات و اعتصابي ميزند و بعد باز فرو                     
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پيوستگي و تداوم جنبش در نهادها و شخصيتهايش متجلي               . ميخوابد و از انظار مخفي ميشود         
اين يک ضعف    . ميشود و در ايران اين تبلور انساني و تجسم و چهره انساني مبارزه را ما نداريم                           

. اساسي است که تا بر آن فائق نيائيم نميشود از يک جنبش متحد و متشکل و منسجم صحبتي کرد                     
و تا آنجا که به شرايط امروزمربوط ميشود، جنبش انقالبي حداکثر در سطح شورشهاي پراکنده                            

بهمين دليل من فکر ميکنم حلقه اصلي اي که در اين شرايط بايد بدست گرفت                  . شهري باقي ميماند  
 .دادن اين چهره اجتماعي به جنبش کارگري و جنبشهاي اعتراضي است

 
شما ميگوئيد که رهبران و پيشروان جنبشها چه جنبش کارگري و چه بخشهاي ديگر               : سياوش دانشور 

ولي در جامعه ايران اختناق هست، جمهوري          . جامعه بايد در سطح علني امرشان را به پيش ببرند              
 جواب شما چيست؟. اسالمي حاکم است و شايد توازن قوا اين اجازه را نمي دهد

 
تاريخا و اجتماعا اختناق و ديکتاتوريهاي پي در پي ميشود گفت در يک قرن اخير                        : حميد تقوائي 

بوده است که اين خصلت غير اجتماعي را به جنبش کارگري و جنبشهاي اعتراضي مردم داده است                       
در تحليل نهائي   . که تشکل و تعين نداشته باشند و شخصيتها و رهبران عملي اسمشان مطرح نشود               

ولي اين اختناق دامن زده است به يک سنت و عوامل           . اين اختناق هست که باعث اين وضع شده است        
. دروني، به يک روابط و مناسباتي در داخل خود جنبش کارگري و جنبشهاي اعتراضي در جامعه                        

ببينيد، . امروز مشخصا وقتي نگاه ميکنيد مي بينيد اختناق تماما اين وضعيت را توضيح نميدهد              
رهبران مبارزات در آن سطحي که فعاليت ميکنند براي رژيم شناخته شده هستند، و اينطور نيست                      
که کامال مخفيند، چون باالخره مبارزه امري علني است و همانطور که شما هم اشاره کرديد،                                  
اعتصاب و تظاهرات و تحصن و بستن خيابانها اينها همه مبارزات علني است و رهبران و                                       

قضيه . سازماندهندگاني دارد و جاسوسان و ماموران و پليس سياسي رژيم کامال آنها را ميشناسند                
بنابراين مخفي کاري نيست بلکه اينست که دقيقا چون اين رهبران فقط در محدوده کارخانه و محل                    
فعاليت خودشان شناسائي ميشوند، براي جمهوري اسالمي خيلي راحت است که آنها را دستگير کند                

در حاليکه اگر در سطح وسيعتري       . و از سر راه کنار بزند و کال آنها را تحت انواع فشارها قرار بدهد                  
شناخته شده بودند و در سطح وسيعتري ميان خود کارگران و در جامعه رهبران با نفوذ و محبوبي                           

ميخواهم بگويم در واقع اين     . بودند آنوقت به مراتب تعقيب و دستگيري آنها براي رژيم سخت تر بود              
ما مي  . سطح از علنيت ضامن ادامه کاري اين فعالين است و امنيت را باال ميبرد و نه بر عکس                        

بينيم که بخصوص امروز که جامعه ايران در يک تب و تاب انفالبي به سر ميبرد و جمهوري اسالمي                       
در موقعيت ضعيفي هست، اينکه رهبران عملي قدم به پيش نميگذارند اساسا بخاطر سنتهائي است                
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که به آن اشاره کردم که در اثر اختناق چندين دهساله در ايران تبديل شده است به يک امر داخلي و راه                        
منظور من بهيچوجه اين نيست      . و روش دروني جنبش کارگري و جنبش هاي مبارزاتي علي العموم             

که کارگران با شعار و مواضعي حادتر و راديکالتر و با ضديت شديدتري بيش از آنچه توازن قوا اجازه                    
موضوع اينست که در همين سطح               . بهيجوجه منظور اين نيست        . ميدهد قدم بميدان بگذارند        

. مبارزات موجود و با همين خواستها و مطالبات موجود بايد مبارزات را سراسري و اجتماعي کرد                  
مثال فرض کنيد در جنبش کارگري مساله دستمزد و پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده و افزايش                           
دستمزدها، اين جنبش، اين کمپين معين، اين مصاف معين بر سر دستمزد ميتوانست و امروز هم                      

به نحوي که در همين سطح مطالبه        . ميتواند که رهبران و فعالين شناخته شده خودش را داشته باشد            
. بتوانند مبارزه را با يک چهره مشخصي در يک سطح اجتماعي و وسيعتر و متحدتري به پيش ببرند                     

مثال خواست آنها مبني بر اين که        . يا خواستهاي معيني که زنان دارند يا دانشجويان و جوانان دارند            
يک زندگي مدرن داشته باشند، خواست آنها مبني بر اينکه ديواري بين زن و مرد و دختر و پسر                                

جوانان . اينها خواستهايي است که مردم دارند اعالم ميکنند        . آپارتايد جنسي بر بيفتد   . کشيده نشود 
ميخواهند و در همين سطح ميتوانند يک جنبش علني را دامن بزنند و چهره به آن بدهند و هويت به                       

مساله امنيت وقتي مطرح ميشود که در واقع ما دست              . آن بدهند و حول همين خواست جمع شوند          
مضمون و محتواي شعارها و مواضع ميتواند         . بگذاريم روي مضمون و محتواي شعارها و مواضع          

در همين سطح فعلي با همين توازن قواي فعلي باقي بماند در عين حال اين جنبش بايد يک چهره                              
 .علني و متعين پيدا کند حول همين خواستها

 
 بخش دوم

 
در بخش اول صحبتمان شما اشاره کرديد که مساله اختناق بي چهره بودن جنبش                       : سياوش دانشور 

باشد در سطح همان توازن قوا و با همان           داشته  امروز را در ايران توضيح نميدهد و بايد چهره علني             
اگر اختناق مزاحم نيست چه سنتهاي سياسي و             . مطالبات که هست اما بشکل علني و اجتماعي            

 اجتماعي ديگري در درون خود همين جنبشها تا حال مانع اين کار شده است؟
 

تا آنجايي که به جنبش چپ و گرايش چپ در خود جنبش کارگري برميگردد، مخفي                     : حميد تقوايي 
اين استنتاج هست، اين تلقي هست که          . کاري جزيي از هويت و سبک کار هميشگي اش شده است                

مبارزه کمونيستي در جامعه، مبارزه از موضع چپ، بايد مخفي باشد و گويا همزاد اين مبارزه                             
همانطور که گفتم اين نتيجه گيري به هيچوجه واقعيت را منعکس نميکند و                        . مخفي بودن است   
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در ايران مشخص ما اين         . در تاريخ جنبش چپ هيچوقت اينطور نبوده است               . اينطور نبوده است    
مساله را داريم بخاطر اينکه يک اختناق چندين دهساله وجود داشته که بخصوص هدف و آماج حمله                   

اين باعث شده است که اين تصور و اين تلقي بوجود بيايد            . اش جنبش چپ بوده و کمونيستها بوده اند       
اينرا نه تنها ما در سبک کار         . که مخفي کاري و نداشتن چهره اجتماعي جزء تعريف مبارزه ماست              

گروهها و احزاب بلکه در شيوه کار فعالين چپ جنبش کارگري و جنبشهاي ديگر در جامعه مي بينيم            
اينها را  . که بسنده ميکنند بر همان محافلي که دور و بر خودشان دارند و روابط طبيعي که دارند                        

. حفظ ميکنند و از آن فراتر نميخواهند بروند و اصال در برنامه کارشان اين چشم انداز را ندارند                              
ميخواهم بگويم که مساله فقط اختناق نيست مساله اين هست که خود اين فعالين چنين افق و چشم                   

براي اينکه نکته کامال روشن شود من شما را توجه ميدهم به تجربه انقالب              . اندازي از کارشان ندارند   
کساني که همسن من و شايد شما هستند امروز اين را کامال بياد دارند که در دوره اي، دوره                           . ٥٧

جامعه .  يعني بيش از دو سال آن جامعه عمال يک جامعه بازي بود     ٦٠ خرداد ٣٠بعد از قيام بهمن تا  
اي بود که هنوز جمهوري اسالمي قدرتش را پيدا نکرده بود که سرکوب بکند و انقالب در سطوح                             

جامعه متعرض بود، راديکال بود و در آن دوره جنبش کارگري تجارب خيلي                   . مختلف ادامه داشت   
در خيلي  . خوبي داشت مثل تجربه تشکيل شوراهاي متحده گيالن، و شوراهاي منطقه اي در تهران                  

ولي در تمام اين مدت      . جاها کارگران توليد را در دست گرفتند و کارخانه ها را اداره کردند و غيرو                   
حتي يک اسم و يا تشکلي که بتواند باقي بماند عروج نکرد و اين جنبش نتوانست يک چهره معين به                       

شما اگر حتي از کساني مثل من و يا مثل خيلي از کسان ديگري که آنروزها را بياد                       . خودش بگيرد 
دارند و فعال آن انقالب بوده اند بپرسيد نميتوانند حتي يک اسم از جنبش کارگري و کال جنبش                                  

در آن دوره که اختناق تقريبا صفر بود و عمال جامعه ايران يکي از                          . راديکال در آن دوره بگويند       
اين . آزادترين جوامع موجود بود حتي در آن دوره هم ما شاهد عروج اجتماعي و علني جنبش نبوديم                 

بنظرم بخوبي نشان ميدهد که چطور سنتها و روشها و افقهاي فعالين است که مانع عرض اندام علني          
و اجتماعي آنها ميشود چرا که در آن دو ساله اي که اين آزاديها کامال وجود داشت، حزبي مثل حزب                     
کمونيست کارگري ايران در آن دوره وجود نداشت که عليه اين سنتها بلند شود و آنها را کنار بزند و                          
در نتيجه همچنان اين جنبش کارگري و جنبش راديکال سوسياليستي کال در کل جامعه بي چهره و                       

در دوره اي، حدود پانزده سال قبل منصور              . امروز هم داستان بر سر همين است           . بي هويت ماند   
جنبش کارگري متفرق نيست، جنبش       : حکمت در مقاله اي که در مورد جنبش کارگري نوشت گفت              

کارگري تشکلهاي خودش را دارد، محافل کارگري و آژيتاتورها را دارد، رهبران عملي خودش را                          
اين در مقابل و نقد آن نظري بود که فکر ميکرد جنبش کارگري متفرق است به اين معني که به                     . دارد

در نقد اين نظر، منصور حکمت گفت چنين نيست، محافل              . آحاد و افراد و به اتمها تقسيم ميشود          



266 

امروز هم هسته هاي کارگري را داريم و در            . کارگري را داريم و آژيتاتورها و رهبران عملي را داريم             
منتها مساله اين    . راس اين هسته ها فعالين جنبش کارگري، آژيتاتورها و رهبران عملي هستند                    

است که اين رهبران عملي، اين محافل و اين آژيتاتورها از اين سطح فراتر نميروند، در همين سطح                        
محدود و محفلي مي مانند و تشکل وسيعتر، حضور اجتماعي وسيعتر، و حتي فراتر رفتن از                                
کارخانه و رشته توليدي خودشان و برخورد به مسائل عمومي تر و اجتماعي تر، اينها را در دستور                        

حزب ما االن ميخواهد مبتکر و پيشرو يک جنبش و حرکتي براي تغيير اين                       . کار خودشان ندارند   
ميخواهد سنتهاي دست و پاگيري که در جنبش کارگري وجود دارد را نقد کند و به آن                  . وضعيت باشد 

 .چهره و تعين اجتماعي بدهد
 

اين بحث شما ممکن است اين استنباط را بدست بدهد، که رايج هم هست چه در                        : سياوش دانشور 
درون جنبش چپ و چه در رسانه ها وقتي راجع به ايران صحبت ميکنند، که مبارزات کارگران را                             

آيا از بحث شما يکنوع تقسيم بندي به         . صنفي ميدانند و يا مبارزات دانشجويان را سياسي ميدانند         
 اين شکل ميشود نتيجه گرفت؟

 
اين هم يک نکته ديگري است که از آن سنتها مي آيد و ما به آن قائل نيستيم و آنرا نقد                      : حميد تقوايي 

ببينيد وقتي اينها به جنبش کارگري نگاه ميکنند ميگويند که جنبش کارگري اقتصادي                   . ميکنيم
چيزي طبيعي تر از اين نيست که         . است به اين دليل که کارگر براي مطالبات خودش مبارزه ميکند             

در همه  . طبقه کارگر مطالبات خودش را در دستور بگذارد، اين شرط بقا و زندگي هر روزه اش است                   
ولي در ايران با اين قاطعيت نميشود گفت اين مبارزه ايست صنفي يا صرفا                   . دنيا اين را مي بينيم     

در شرايط اختناق اينکه يک مبارزه کارگري چه خواستهايي را مطرح ميکند و چه ميگويد               . اقتصادي
و چه شعارهايي را ميدهد و علنا چه مطالباتي را در دستور ميگذارد، اين قبل از آنکه گرايشات                           
درون طبقه کارگر و خصلت مبارزات کارگري را نمايندگي کند، توازن قوا بين جنبش و رژيم را                                

در هر کشور اروپايي و يا در آمريکا، وقتي که مي بينيد که کارگران براي افزايش                  . نمايندگي ميکند 
اتحاديه دارند شروع به مذاکره        . دستمزد مبارزه ميکنند واقعا خواست آنها محدود به همين است                

ميکنند، مذاکره به نتيجه نميرسد اعتصاب ميکنند، تظاهرات ميکنند و باالخره به توافق ميرسند                 
مبارزه . نه دولت را به مصاف ميطلبند و نه با دولت طرف ميشوند                       . و بعد ميروند سر کارشان        

. اين يک مبارزه صنفي اقتصادي مشخص است      . مشخصي ميکنند و به نتيجه ميرسند و يا نميرسند        
در ايران شما مي بينيد کارگران براي پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده بلند ميشوند ولي گرايش و                        

آنها اوال سر همان خواست فورا با دولت روبرو         . خواست و تمايل سياسي کارگران به اين محدود نيست        
ميشوند، فوري با ارگانهاي سرکوب دولت روبرو ميشوند و بسرعت مبارزه شان آنها را رو در روي                          
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و در ثاني در همان اعتصاب يا تحصن اگر         . دولت قرار ميدهد و به اين اعتبار کامال سياسي ميشود          
شما برويد از کارگران بپرسيد و به شما اعتماد کنند که شما پليس نيستيد فوري به شما خواهند گفت                
که کل اين نظام را قبول ندارند، از اين رژيم متنفرند و حتي به شما خواهند گفت که تا وقتي اين رژيم                       
هست ما فرق چنداني در زندگيمان داده نميشود، اين رژيم، رژيمي نيست که به ما افزايش دستمزد                        

اينرا همه   . بدهد، دستمزدهاي عقب افتاده مان را بدهد، يا شرايط رفاهي برايمان بوجود بياورد                         
ميدانند، با اين حال چرا دارند مبارزه ميکنند، چرا شعارشان اين است؟ اوال توازن قوا به آنها اجازه                       
نميدهد که عميقتر و راديکالتر از اين شعار بدهند و در ثاني خود اين مبارزه را مبارزه اي ميدانند                        

يکنوع در واقع جنگ پارتيزاني را به پيش             . در جهت تضعيف حکومت بر عليه جمهوري اسالمي            
طرفشان . ميبرند، يکنوع جنگ ايذايي با حکومت ميکنند، ولي ميدانند که با حکومت ميجنگند                

فقط سرمايه دار نيست ميدانند که با يک سرمايه دار طرف نيستند با يک ماشين دولتي طرف                                 
آنها . اما براي کارگر مفروض اعتصابي مثال در انگليس، ايتاليا و فرانسه قضيه اين نيست               . هستند

عليه سرمايه دار و کارفرما بلند ميشوند شرايطي را ميخواهند يا ميگيرند يا نميگيرند و باالخره به                  
به همين خاطر بنظر من     . در ايران ما با واقعيت ديگري روبرو هستيم      . کار و زندگيشان ادامه ميدهند 

نميشود حتي به مبارزات کارگري چون خواستهاي اقتصادي مطرح ميکنند به اين راحتي گفت                             
من ميتوانم بگويم اين مبارزات در محتوا و جوهر خودش مبارزه اي                   . مبارزه صنفي يا اقتصادي     

سياسي است در نحوه بيان و ابراز خودش اقتصادي و صنفي است و در اين دومي بيش از هر چيز                              
 .توازن قوا تاثير دارد

 
 .در مورد همين توازن قوا که صحبتش را ميکنيد لطفا يک مثال بزنيد: سياوش دانشور

 
من فکر ميکنم که ميتواند مبارزات کارگري حول خواستهاي امروزش به هم پيوسته                 : حميد تقوايي 

و نه تنها مبارزات کارگري، بلکه همچنين مبارزات کارگري با بخشهاي ديگر جامعه هم                            . شود
کارگران ميتوانند به مبارزات و اعتراضات يکديگر و ديگر مبارزات                         . ميتواند همبسته شود     

اعتراضي پيامهاي حمايت و همبستگي بدهند، از معلمان که در حال اعتراض هستند حمايت کنند،                
علنا، با نامه سرگشاده دادن به روزنامه ها و در اينترنت، اعالم کردن در جامعه با اسم و رسم و                                 

 کارگر در يک طومار، از مبارزه           ٣٠٠ يا    ٢٠٠کارگران فالن کارخانه و فالن بخش توليدي،             . غيره
دانشجويان، معلمان از مبارزات کارگري و از مطالباتي          . برحق معلمان حمايت ميکنند و عکس آن        

 آذر امسال ديديم که          ١٦ما يک گوشه اي از اين را در                   . که مطرح ميکند اعالم حمايت کنند           
دانشجويان در کنار شعار آزادي برابري، شعار حمايت از اعتصاب کارگران پتروشيمي را بلند کردند،                  

 مارس امسال در سنندج ديديم که در گردهمايي وسيعي که داشتند در قعطنامه شان از                            ٨يا در    
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. اين بايد گسترش پيدا کند    . مبارزات کارگران، معلمان و اقشار ديگر جامعه صريحا حمايت شده است          
يعني در همين سطح    . بنظر من بايد مبارزات يکنوع گسترش افقي پيدا کند          . اين سنت بايد جا بيفتد     

اينرا تناسب قوا کامال اجازه ميدهد،       . خواستها با همين عمق از لحاظ مضموني ولي وسيع و گسترده            
بنظر من  . کامال ممکن است و بايد فقط اين سنت را، اين چشم انداز و اين افق را داشت تا عملي شود                     

در تمام سطوح جامعه، با تمام امکاناتي که بخصوص امروز کامپيوتر و اينترنت در اختيار ما                                  
علني، با  . ميگذارد، بايد کارگران و بخشهاي ديگر مختلف جامعه از مبارزات همديگر حمايت کنند               

حتي در سطح بين المللي کارگران ميتوانند       . امضا، با پيام، با صدور قعطنامه با صدور طومار و غيرو 
از مبارزات راديکال و حق طلبانه در جاهاي ديگر دنيا حمايت کنند و حمايت بخواهند، ميتوانند براي                  
سازمان و نهادهاي جهاني کارگري نامه بنويسند و خواستار حمايت بشوند، ميتوانند براي نهادهاي                     

ميخواهم بگويم اين عرض     . بين اللملي مترقي و انساندوست نامه بنويسند و خواستار حمايت بشوند              
 .اندام فقط در چهارچوب جامعه ايران محدود نمي ماند و ميتواند حتي جهاني هم باشد

 
اگر بخواهيد يک جمعبندي کوتاه از بحث امشب تان ارائه دهيد و نکاتي را تاکيد                         : سياوش دانشور 

 کنيد، چه ميگوئيد؟
 

بطور خالصه بحث من اين استکه جنبش راديکال و چپ، جنبش راديکال سوسياليستي در طبقه                        : حميد تقوايي 
براي اين امر بايد رهبران شناخته شده          . کارگر بويژه و علي العموم در کل جامعه بايد عرض اندام اجتماعي کند                  

اينها اجزايي هستند که    . کمپينهايي را در دستور بگذارد بطور علني، و تشکلهايي را بوجود بياورد              . داشته باشد 
به جنبش راديکال در آن جامعه چهره ميدهد، حمايت برايش جلب ميکند و حتي از نظر امنيتي ادامه کارش                                 

اين قبل از هر چيز بنظر من دست فعالين حزب را ميبوسد که پرچم اين جنبش را بلند کنند و بکوشند که                       . ميکند
همه جا مبارزات را به جلو سوق دهند، در جهت متحد کردنشان، همبسته و همراه کردنشان، و در جهت چهره و                              

ما اين را در دستور کار حزب گذاشته ايم و من اميدوارم که بسرعت بتوانيم کامال يک                     . هويت علني دادن به آنها     
 .چهره متفاوتي به جنبش کارگري و به جنبش انقالبي علي العموم در جامعه ايران بدهيم

 
حميد تقوايي در بحث امشب الزم بود که پيرامون تشکل هم با شما صحبت کنيم متاسفانه                              : سياوش دانشور 

بسيار ممنون هستم که مهمان برنامه        . فرصت نيست در برنامه ديگري در اين زمينه بحث را دنبال خواهيم کرد                  
 .امشب راديو انترناسيونال بوديد

 
 فروردين  ٢١ و   ١٧ در تاريخ    ١٥ و   ١٤متن مصاحبه حميد تقوايي با راديو انترناسيونال که در انترناسيونال شماره            

  .  به چاپ رسيده است٨٣
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 :مانع مقابل کارگران

 !قدرت خود را دست کم ميگيرند
 

  ابراز وجود علني و تشکل،گفتگو با حميد تقوايي در مورد رهبران كارگري
 
 

دوسال پيش شما نظراتي در مورد ابراز وجود علني و اجتماعي چپ و فعالين كمونيست                 : شهال دانشفر 
مطرح كرديد، در اين رابطه در اين مدت اتفاقاتي افتاد و ما شاهد جنب و جوشها و تحركاتي در ميان                      

اين بحث با استقبال بسياري از جانب فعالين كارگري و فعالين                        . فعالين چپ و كمونيست بوديم         
كمونيست روبرو شد و ما اثرات آنرا امروز در شكلهاي مبارزه آنها و در روشهايي كه بكار ميبرند                              

سئوال من اينست كه آيا با توجه به اين تغيير و تحوالتي كه شاهد آن هستيم، آيا اين                       . داريم ميبينيم 
معضل را بعنوان يك مشكل در شيوه كار اين بخش از فعالين همچنان مشاهده ميكنيد؟ آيا فكر                             
ميكنيد اين مشكل همچنان بعنوان يك مشكل سبك كاري مانعي بر سر راه فعاليت اجتماعي اين                          

 بخش از كارگران ايجاد كرده؟
 

آن زماني كه اين بحث طرح        . طبعا امروز اين مشكل خيلي كمتر خود را نشان ميدهد             : حميد تقوايي 
. شد بحث نسبتا نويي بود به اين معني كه آن سنتهاي قديمي همچنان بر جنبش كارگري حاكم بود                            

بيشتر البته بر فعالين قديميتر اين جنبش كه آنها طبعا اتوريته و كارداني بيشتري هم داشتند اين ديد                    
سنتي حاكم بود و اين يك مانعي به حساب مي آمد در مقابل عرض اندام رهبران عملي و فعاليت                              

آن زمان ما سعي كرديم كه نشان دهيم كه اتفاقا فعاليت علني به بهترين نحوي                . اجتماعي و علني آنها   
امنيت فعالين كارگري را تامين ميكند و تنها شكلي كه رهبران عملي، بخصوص در يك سطح                                 
سراسري، ميتوانند تاثير بگذارند بر جنبش كارگري اينست كه هويت داشته باشند، هويت اجتماعي                     

اين . حال يا بصورت فرد يا بصورت جمعها، كميته ها و نهادهايي كه تشكيل ميدهند                   . داشته باشند 
در همين سطح هم كه نگاه        . اساس بحث آن دوره بود كه البته من االن وارد جزئيات اين بحث نميشوم                  

ما در اين دو ساله شاهد بوده ايم كه تشكلهاي                   . كنيم ميبينيم تا حد زيادي اين عمل انجام شده                
مشخصا نمونه اين سبك كار        . مختلف كارگري بوجود آمده با اعضاي شناخته شده و با اسم و رسم                    

باصطالح علني و اجتماعي را بنظر من اول ماه مه امسال ما ديديم، كه ميتينگها و تظاهرات و                                
سخنرانيهاي كارگري در تهران و در خيلي از شهرها برقرار شد، و گزارش آن با عكس و تفصيالت                                
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در محكوميت سرمايه داري صحبت شد و         . در اين جمعها سرود انترناسيونال پخش شد        . منتشر شد 
. سخنرانها همه اسم و رسمشان معلوم بود و عكسشان معلوم بود و اينها همه در جامعه منعكس شد              

اين اول مه را شما با اول مه سال قبل و يا دو سال قبل مقايسه كنيد، ميبينيد از نظر سبك كار و از                            
نظر نحوه فعاليت يك تفاوت كيفي را در جنبش كارگري همين قضيه فقط نشان ميدهد و بنظر من                         
همه اينها نشان دهنده اين هست كه فعاليت علني و اجتماعي كردن و با هويت كار كردن تا حد                                 

يك نكته را هم من بگويم كه فعالين جوان در           . زيادي خوشبختانه در جنبش كارگري فراگير شده است       
به . همان موقع هم كمتر اين مشكل را داشت        . جنبش كارگري،  نسل جوان، كمتر اين مساله را دارد           

خاطر اينكه آن سنتهاي كهنه و آن سنتهاي مخفي كاري كه زمان ديكتاتوري شاه بخاطر ديكتاتوري                   
بوجود آمده بود و كم كم تبديل شده بود به يك خصلت جنبش كارگري و اينجور فهميده ميشد كه                              
فعاليت انقالبي كردن و مبارزه کردن براي خواستهاي كارگري حتما بايد مخفي باشد و زير زميني و                     
پنهاني باشد، اين سنت بيشتر بر فعالين قديمي تر سنگيني ميكرد و همان موقع هم جوانان و نسل                      
جوان جنبش كارگري و همينطور كال در جامعه، در جنبش زنان و جنبش دانشجويي و غيره، نسل                          
جوان كمتر با اين قضيه مساله داشت و بهمين خاطر خيلي سريع اين بحث را گرفت و استقبال كرد و                        

آخرين نمونه اش را، حتي بعد از روي كار آمدن احمدي نژاد و اين باصطالح                          . قدم به جلو گذاشت     
دولتي كه ظاهرا قرار است سركوب كند و اختناق را بوجود بياورد، در فراخوان علني مريم اخضر پور                    

او صريح و قاطع از         . براي آزادي همسرش، برهان ديوارگر، ديديم كه منتشر شده بود در سايتها                      
همسرش دفاع كرده بود و خيلي روشن و راديكال حمله كرده بود به سرمايه داري، و از دنيا خواسته                          

بخصوص در اين    . اينهم باز دو سال قبل قابل تصور نبود           . بود كه كمک كنند تا همسرش آزاد شود           
باز ما ميبنيم    . شرايط كه ظاهرا قرار است اختناق بيايد و ظاهرا قرار است مردم مرعوب بشوند                      

وقتي يك فعال كارگري را دستيگر ميكنند، به اين شيوه همسرش قدم به جلو ميگذارد، اعالميه                           
اينها همه بنظر من نشانه هايي خيلي مثبت و                  . ميدهد، فراخوان ميدهد بر عليه سرمايه داري            

 .گامهاي بزرگي است كه جنبش كارگري در اين دو ساله به جلو برداشته است
 

درست است، اين نمونه هايي كه شما اشاره كرديد در واقع تاثير سياسي آنرا را در                            : شهال دانشفر 
اوضاع و احوال كنوني ميتوان ديد، و نقشي كه امروز در جامعه دارد ايفا ميكند، درجه                                             
سازمانيافتگي آن و جلوي صحنه آمدن آنرا و همه اين جنبه ها را ميتوان ديد که شما نمونه هاي آنرا                       

 االن شما موانع را چه ميبينيد؟. اشاره كرديد
 

اگر من بخواهم در يك كلمه بگويم معضل اصلي                  . امروز مانع هنوز تشكل است        : حميد تقوايي  
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بنظر من آنطور كه بايد و شايد اهميت متشكل شدن و فعاليت كردن هنوز درك نميشود يا . تشكل است 
ما كميته ها و جمعهايي داشتيم كه علنا اعالم موجوديت کرده             . راههاي عملي آن شناخته شده نيست      

بنظر . اند و فعال شده اند، ولي همانها هم حتي در جهت متشكل كردن زياد امرشان پيش نرفته است                       
جنبش كارگري كامال در    . من بايد شکل معيني از تشکل را اعالم کرد و براي ايجادش دست بکار شد               

اين موقعيت هست، كه فعالين آن و رهبران عملي آن دور هم جمع شوند و در يك سطح سراسري و                                  
مثل هيات موسس تشكيل شوراها، مثل كميته       . بعنوان هيات موسس تشكلها اعالم موجوديت كنند      

مجمع عمومي  . هايي كه در هر حال ميخواهند نوع معيني از تشكلهاي كارگري را بوجود بياورند                       
ولي همه مساله اينست كه همه اينها باز         . يا براي تشكيل اتحاديه قدم به جلو بگذارند        . بوجود بياورند 

بايد به صورت جمعهاي شناخته شده، علني و با هويت اعالم موجوديت كنند و بگويند اين جمع                                
هدفش اينست كه به جنبش مجامع عمومي دامن بزند و شوراها را تاسيس كند، و يا هر نوع تشکل                         

بنظر من اين كامال امكانپذير است و اين بايد در يك سطح وسيعي                    . مشخص ديگري را ايجاد کند      
ولي آنها هم    . ما كميته هايي داشتيم مثل همان كميته پيگيري تشكلهاي آزاد كارگري               . بوجود بيايد 

همانطور که  . بايد كارشان در همان زمينه بيشتر پيش رود و بايد منجر شود واقعا به ايجاد تشكلها                      
گفتم کليد مساله اينجاست که بايد مشخصا تشكل معيني را اعالم كرد و من شوراها را توصيه                              
ميكنم و فكر ميكنم كامال امكان دارد كه هيات موسس شوراها در سطوح مختلف، در سطح شهرها،                   
در سطح منطقه و حتي در سطح سراسري با همت فعالين و دست اندركاران جنبش كارگري تشكيل شود    
و من شك ندارم كه اگر درست عمل شود، اگر فعالين علني و با اعالم هويت جلو بيايند و كامال رو در                        
روي حكومت بگويند كه ما ميخواهيم اين تشكلها به رسميت شناحته شود و ساخته شود، اين حرکت                    

شورا و مجمع عمومي بنظر من در ميان کارگران و مردم علي العموم مطلوبيت و                     . موفق خواهد شد  
همه . كامال ميتواند جاي خود را باز كند در ميان جامعه كال، نه فقط در جنبش كارگري       . حقانيت دارد 

مردم ميتوانند بسيج شوند در حمايت از آن و كامال امكان دارد به جمهوري اسالمي اين را تحميل                           
هيات موسس شوراها عمال ميتواند مجامع عمومي و در قدم              . كنيم كه اينها را به رسميت بشناسد        

 .من فكر ميكنم اين يك حلقه كار است. بعد شوراها را بوجود بياورد
 

از نقطه نظر جنبه هاي ديگر سبك كار همانطور كه گفتم مانع همچنان در رهبران و فعالين                                   
آنطور كه نسل جوان اين بحث را گرفته و دارد به پيش ميرود، متاسفانه                . قديميتر جنبش كارگري است   

به آن وسعت وارد اين عرصه از فعاليت هنوز نشده، فشار سنتهاي گذشته                 . نسل قديمي اينطور نيست    
اين مساله مهمي است به اين خاطر        . يك مانع بنظر من اينست     . همچنان بر دوش آن سنگيني ميكند      

که نسل قديمي تر است كه استخوان خرد كرده، تجربه دارد، از نظر نظري و سياسي خود را چپ و                                   
نسل جوان در عين اينكه با اين سبك كار مساله اي ندارد، در عين حال بيشتر                           . كمونيست ميداند 
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جزيي از يك جنبش عمومي سرنگوني طلبي خود را ميداند و به آن صورت و در آن مقياسي كه در                                
. نسلهاي گذشته ما شاهديم به خودش كمونيست و چپ نميگويد و اين خوب يك نقطه ضعف آنست                          

بنابراين اين اهميت دارد كه فعالين مجربتر و قديمي تر جنبش كارگري، فعاليني كه خود را كمونيست                  
و چپ ميدانند وسيعتر از اينها به اين سبك كار جديد رو بياورند و همانطور كه گفتم حلقه اصلي يعني                      

 .ايجاد تشكلهاي مشخص كارگري را در دست بگيرند
 

بطور واقعي ما در اين دو ساله شاهد            . شما به حلقه اصلي مساله تشكل اشاره كرديد           : شهال دانشفر 
. جنب و جوش زيادي براي سازمانيابي و تشكل در ميان كارگران و بخشهاي مختلف جامعه بوديم                         

اوضاع سياسي، جنب و جوشي كه درجامعه هست، و توازن قوا كامال اجازه ميدهد براي ابراز وجود                         
از طرفي ميبينيم كه از ان جي اوها ، و سازمانهاي دولتي، آن چيزي كه دست ساز دوم                          . اين تشكلها 

خرداد بود بعنوان اصالح طلبي و فعاليت در چهارچوب دولتي، از همه اينها عبور كرده اند، خود                               
كارگران و بخشهاي ديگر جامعه به تجربه ديدند كه ميتوانند تشكل ايجاد كنند، بدون اينكه احتياج به         

 بنابراين االن مانع چيست براي سازمانيابي و متشكل شدن كارگران؟. مجوز باشد
 

همانطور كه اشاره كرديد      . من فكر ميكنم مانع جمهوري اسالمي يا توازن قوا نيست               : حميد تقوايي 
بنظر . مانع همچنان اگر هست در نحوه فعاليت و سبك كار فعالين است            . توازن قوا كامال اجازه ميدهد    

تواناييها و امكانات را آنطور كه بايد و شايد نميبينند و                       . من قدرت خود را دست كم ميگيرند             
بخصوص همانطور كه طي اين بحث اشاره كردم اين فشار سنتهاي مخفي كاري و بي هويتي و بي چهره                    

بنظرم . گي همچنان سنگيني ميكند بخصوص بر دوش قديمي كارها و فعالين مجرب جنبش كارگري                
ببينيد براي اينكه    . وگرنه توازن قوا كامال طوري هست كه ميشود اين را پيش برد                  . موانع اينهاست 

نشان دهيم كه واقعا مانع از خودمان است و از درون خود جنبش كارگري نشات ميگيرد و نه از                                    
حتي در زمان حكومت شاه و يا هيچ دوره اي، در               . جمهوري اسالمي، همين اول ماه مه را نگاه كنيد           

تاريخ جنبش كارگري ابران، اين تجربه را نداشتيم كه اول ماه مه اي كارگران جمع بشوند، بطور علني با                   
اسم و رسم، روشن و صريح، سرود انترناسيونال پخش كنند، بيانيه ها و قطعنامه هايي عليه سرمايه                       

اين اتفاق، اتفاقي نبود كه فقط يك روز افتاد و            . داري بخوانند و بعد به زندگي و كارشان ادامه بدهند           
اين اتفاق بر زمينه آن مبارزه چندين و چند ساله جنبش                    . يا تصادف نبود   . ديگر غير ممكن است     

بخصوص يكي دو ساله اخير همانطور كه گفتم اين علني                . كارگري در جمهوري اسالمي بوجود آمد        
كاري و فعاليت اجتماعي واقعا وسعت پيدا كرد در بين فعالين كارگري، ثمره اين دوره، اول مه امسال                     

نه . بنظرم بايد بر مبناي اين دستاوردها ساخت و جلو رفت            . اين دستاورد قابل پس گرفتن نيست      . بود
تنها فعالين علي العموم جنبش كارگري بلكه جنبش كمونيست كارگري، جنبش سوسياليستي، چپ در               
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قطعنامه بدهد عليه سرمايه داري، بيانيه         . درون جنبش كارگري ميتواند كامال بيايد حرفش را بزند             
بنابراين وقتي اين    . اين توان و قدرت را دارد         . بدهد، سرود انترناسيونال پخش كند و حرفش را بزند              

شرايط را ميبينيم، طبعا به اين نتيجه ميرسيم كه مانع دشمن روبرو ما نيست، مانع آن سبك كار غلط         
گرچه خود اين سبك     . است، آن شيوه ها و فعاليت غلطي است كه متاسفانه هنوز ريشه آن خشك نشده                  

كار غلط در نهايت در نتيجه سالها ديكتاتوري در آن جامعه بوجود آمده و باالخره عارضه و نتيجه                            
منفي فشار مدام حكومتهاي شاه و جمهوري اسالمي بر جنبش كارگري و بر جامعه است، ولي امروز                      
مستقيما وقتي نگاه ميكنيد اين بخاطر تقابل جمهوري اسالمي نيست كه جنبش كارگري از بي                               

بلكه به اين   . تشكلي رنج ميبرد و يا آنطور كه بايد و شايد تشكلهاي توده اي در آن بوجود نيامده است                   
جلو نمي آيند    . خاطر هست که فعالين جنبش کارگري علنا و روشن، شفاف، و صريح جلو نمي آيند                       

 نفر از كارخانجات و شهرها و مناطق مختلف ايران دور هم جمع شده                    ١٠ نفر ما     ٥مثال بگويند ما     
به اسم هيات موسس شوراها اين را اعالم          . ايم، براي اينكه شوراها را در جنبش كارگري درست كنيم            

بيانيه بدهند، كارگران را به تشكيل مجامع عمومي كارگري فراخوان بدهند و عمال آستين باال                  . كنند
بنظر من جمهوري اسالمي بهيچوجه قدرت مقابله با اين               . بزنند و دست اندركار ساختن اين بشوند           

ولي اگر بخواهيم همچنان مخفي و در روابط محفلي دور و بر خودمان کار کنيم و                         . حرکت را ندارد   
بخواهيم مجمع عمومي را به آن صورت قدم به قدم و از پايين بسازيم و جلو ببريم بنظر من نتيجه اش                        

بايد به جلو پريد و جنبش كارگري را با خود           . بايد كاري جهشي كرد   . همين خواهد بود كه امروز هست     
به جلو برد و اين جهش به جلو كار پيشروان و رهبران عملي جنبش كارگري است كه همين االن تعدادي                      
از آنان اسم و رسم دارند، شناخته شده اند، اگر هم نيستند با اين اقدام خودشان را معرفي ميكنند به                           

بايد جلو بيايند و بنظر من تشكل مجمع عمومي و شوراهاي كارگري را در دست                          . جنبش كارگري 
. بگيرند و بعنوان پايه گذاران آن و بعنوان هيات موسس اين تشكلها جلو بيايند و اعالم هويت كنند                        

 .اين كامال امكان پذير است و موازنه قوا كامال به آن اجازه ميدهد
 

شما در بحثهاي گذشته اينطور طرح كرديد كه يك راه سراسري شدن اعتراضات كارگري                  : شهال دانشفر 
پيامهاي . در اين زمينه ما باز شاهد جنب و جوش زيادي بوديم                  . گسترش افقي اين مبارزات است       

همبستگي و حمايتها و نه تنها در چهارچوب ايران بلكه ابعاد آن به سطح بين المللي كشيده شده است                       
االن فكر ميكنيد قدم امروز ما براي اينكه اين اعتراضات          . و گامهاي بسيار زيادي به جلو برداشته ايم       

را يك قدم به جلو ببريم و شكل سراسري به آن بدهيم چيست؟ مكانيزم آن چيست؟ تاكيدات شما روي                          
 اين جنبه از مساله چيست؟

 
ببينيد بحث پيشبرد يا همبسته كردن مبارزات كارگري به شكل افقي اساسش اين بود                   : حميد تقوايي 
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. كه لزوما ما يك شعار يا خواست سراسري نبايد داشته باشيم تا اينكه جنبش كارگري را متحد كنيم                      
بلكه ميتواند جنبش كارگري خواستهاي متعددي را در بخشهاي مختلفي دنبال كند، در عين حال                          

و همانطور كه اشاره كرديد نه تنها         . بطرف اتحاد و سراسري شدن برود با اعالم همبستگيهاي متقابل            
االن ديگر دنيا بقول معروف يك دهكده        . در خود جنبش كارگري در ايران بلكه در مقياسي بين المللي            

يك دهكده جهاني داريم و اين كامال تاثير ميگذارد، حمايت كارگران جهان از مبارزات كارگران                 . است
بارها شده كه جمهوري اسالمي عقب نشسته دقيقا به اين خاطر كه            . در ايران و ما اين را بعينه ديده ايم        

ما يك كمپين و يك مصاف بين المللي را در حمايت از يك اعتصاب كارگري، يا يك خواست كارگري                        
بسيج كرده بوديم و به اين ترتيب ميشود گفت اين نيروي جهاني طبقه كارگر را در مقابل بورژوازي در                       
يك منطقه قرار ميدهيم، در مقابل جمهوري اسالمي در ايران قرار ميدهيم و آنرا عقب مينشانيم و اين                   

اين هم يك جنبه     . تاكتيك و اين شيوه را ما مدتهاست كه داريم به كار ميبريم و موفق هم بوده است                       
اگر من بخواهم بگويم االن چه بايد         . ديگر از بحث متحد شدن و گسترش افقي مبارزات كارگري است             

كرد و باصطالح نقطه ضعف امروز ما چيست و پيشروي امروز در گرو چيست، بنظر من بايد در اين                          
سطح خواستهاي روشن، معين، قابل وصول و كامال در برگيرنده بخش زيادي از كارگران را بطور علني                   

 هزار تومان    ۴۵۰يك نمونه خيلي خوب آن كمپين            . مطرح كرد و حولش متشكل شد و مبارزه كرد              
حداقل دستمزد است كه تا حد زيادي رشد كرده، گسترش پيدا كرده، جمعهاي مختلفي در حمايتش                          

در سطح قطعنامه ها و بيانيه هاي اول مه          . بوجود آمدند و همينطور حمايت زيادي هم جلب كرده است          
ولي فقط اين   .  هزار تومان را مطرح كرده بودند      ۴۵۰در خيلي از كارخانه ها ديديم كه كارگران خواست          

بايد خواستهاي معيني جنبش كارگري     . من ميگويم از اين نمونه ها بايد بيشتر بشود         . يك نمونه است  
 هزار تومان يك حسنش اين است كه خواستي سراسري است و تازه فقط كارگران   ۴۵۰حاال . داشته باشد 

ولي ميشود خواستهاي    . را هم در بر نميگيرد بلكه تمام حقوق بگيران در اين اشتراك منافع دارند                         
 هزار تومان، دقيق،      ۴۵۰ولي بشرطي كه مثل        . ديگري كه هر چند سراسري هم نباشند مطرح كرد              

فرض كنيد مساله پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده، يا عليه كار قراردادي، يا              . روشن و مشخص باشد   
عليه بيكارسازيها يا براي شرايط ايمني در محيطهاي كار كه ميتوانند كارگران و دست اندركاران                          

. جنبش كارگري بنشينند و خواستهاي خيلي معيني را در همين عرصه ها مطرح كنند و جلو بگذارند                  
بنظرم در اين زمينه اتحاد و گسترش افقي مبارزات كارگري چيزي كه كم است خواستهاي روشن و                            

خواستهاي مقطعي البته اينجا و آنجا جنبش كارگري مطرح ميكند در يك كارخانه و                   . مشخص است 
. يا حداكثر در يك منطقه يك خواستي مطرح ميشود، مبارزه اي برايش صورت ميگيرد و كنار ميرود                   

بايد يك خواستهايي را جلو گذاشت كه بطور پيگيري خاصيت بسيج                    . اين شيوه را بايد عوض كرد         
و . داشته باشد و بطور پيگير و مدامي جنبش كارگري حولش متشكل شود و فعاليت كند و جلو برود                     

.  هزار تومان   ۴۵۰مثل همان    . فوري با خوابيدن و تمام شدن يك اعتصاب از دستور كار خارج نشود                  
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بنابراين من اينجا انگشت ميگذارم روي خواستهاي كارگران كه بايد در عرصه هاي مختلف تعيين                        
كنند، اعالم كنند، حولش متشكل شوند و آن موقع فراخوان حمايت بدهند، بخواهند كه حمايت شود                     
از اين خواست در سطح سراسري در ايران و جنبش كارگري جهاني، و حزب ما هم تمام فعاليت خودش                       

اين يك حلقه است كه بنظرم ميتواند يك قدم         . را ميكند براي اينكه اين بسيج عمومي را سازمان بدهد         
 .به جلو باشد در جنبش كارگري

 
اين مسايل بحثهاي مبسوطي است كه به گره گاههاي مهمي اشاره دارد و بايد در                             : شهال دانشفر  

ما با يك روي     . فرصتي ديگر مفصل تر به آن پرداخت، اما يك اتفاق مهم ديگر رابطه با حزب است                        
تالشهايي كه از   . همين تماسهايي كه با كانال جديد انجام ميگيرد          . آوري وسيع به حزب روبرو هستيم       

از . همه اينها را ما شاهد بوده ايم      . سوي كارگران انجام ميگيرند تا صدايشان از اين تريبون پخش شود          
. سوي ديگر رهبران عملي، فعالين كارگري اينها در عرصه هاي علني و اجتماعي فعاليت ميكنند                       

اين سئوالي است   . سازماندهي اينها در حزب به چه شكلي ميتواند باشد كه امنيت اينها را حقظ كند                 
كه از جانب دوستاني با ما طرح شده است كه چطور ميشود اين رابطه را با حزب تنظيم كنند؟ من از                           

 اين فرصت استفاده ميكنم و نظر شما را بپرسم؟
 

هويت علني فعالين هويت حزبي آنها      . فعاليت علني منافاتي با عضويت در حزب ندارد       : حميد تقوايي 
بعنوان رهبران و آزيتاتورهاي كارگري در يك كارخانه يا در سطح يك شهر يا حتي در سطح                             . نيست

سراسري شناخته ميشوند، معروف ميشوند و يك عرصه معيني را به پيش ميبرند و مثال همان كمپين                 
.  هزار تومان را به پيش ميبرند و شناخته ميشوند و به اين عنوان جلو ميافتند و علني ميشوند                     ۴۵۰

هنوز توازن قوا به آن        . اينكه اينها رابطه با حزب دارند يا ندارند اين امري است مخفي در هرحال                         
ولي اين  . اين ممكن نيست   . صورت نيست كه حزب ما بتواند بصورت علني در ايران فعاليت كند                     

كامال ممكن هست كه يك عضو حزبي در عرصه هاي مختلف، فقط هم در جنبش كارگري نيست، در                     
جنبش زنان، جوانان، معلمان، و پرستاران فعال باشد ولي بعنوان فعال آن عرصه معروف باشد و علني                    

البته اين را هم اضافه كنم كه لزوما تمام اين بحث           . اين كامال امكان دارد   . بشود نه بعنوان عضو حزب    
فعاليت علني و اجتماعي فقط شامل اعضاي حزب نيست، يك بخش وسيع ميتواند حزبي نباشند،                        

و حتي رابطه اي هم نداشته باشند ولي در عين حال فعال علني                           . دورادور رابطه اي داشته باشند        
منتها چون سئوال شما مشخصا به مساله عضويت               . درعرصه هاي مختلف جنبش كارگري باشند          

كامال . چيز پيچيده اي نيست      . برميگردد من روي اين انگشت گذاشتم که اين كامال ممكن است                     
ميشود اين كار را كرد و ميخواهيم من اينطور بگويم كه حتي فعاليت علني اين رفقا و اعضاي حزبي                      

چون بهر دليلي اگر فرض كنيد بخواهند تعقيب بشوند،   . كامال به آنها يك سپر و پوشش امنيتي ميدهد 
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يا پليس بخواهد مزاحمشان شود و يا جمهوري اسالمي بخواهد آنها را استنطاق كند و به سئوال و                             
جواب بكشاند، كامال ميتوانند همه فعالييشان را در همان عرصه علني اي كه همه ميدانند اعالم                          

 هزار تومان دارم    ۴۵۰بگويند ما چيزي براي مخفي كردن نداريم و فرض كنيد بگويند من براي                 . كنند
مبارزه ميكنم واين كارها را كرده ام، اين تشكلها را بوجود آورده ام، اينها را ديده ام و اين ارتباطات را         

ميخواهم بگويم يك فعاليتي      . برقرار كرده ام و اين امر مخفي اي نيست و براي اين فعاليت ميكنم                      
اگر بخشي از     . وقتي خواست علني داشته باشد فعال آن كامال ميتواند امنيت خود را حفظ كند                            

فعاليتهايش براي حكومت مظنون باشد و بخواهد تعقيبش كند، خوب در چهارچوب همان فعاليتهاي                  
اما حاال اين را در نظر       . ارتباطاتش را، فعاليتهايش را    . علني اش همه اينها را ميتواند توضيخ بدهد         

بگيريد كه اگر يك فعال حزب كامال مخفي باشد، اگر نخواهد در خانه بنشيند كه خوب عضو حزب                           
است و نبايد هم اين كار را بكند، و اگر بخواهد هر نوع فعاليتي بكند بايد تمام اين فعاليت را از چشم                        

و همين كه اين رو شد، ديگر هيچ محملي ندارد كه ارتباطات و                         . پليس سياسي مخفي نگاه دارد        
چون در سطح علني ظاهرا يك فرد عادي جامعه است و بنابراين پرونده                  . فعاليتهايش را توضيح دهد    

نفس فعايت مخفي خودش جرم ميتواند محسوب شود و هميشه بورژوازي             . اش كامال سنگين تر است    
ميخواهم بگويم االن در شرايط امروز مخفي كاري ميراثي است كه از گذشته به ما                . اين كار را ميكند   

من ميتوانم تصور كنم      . رسيده و در هر سطحي غلط است و نميتواند فعاليت ما را به پيش ببرد                           
اين هم ممكن   . اعضايي از حزب باشند كه كار معيني را ميكنند و در عرصه اجتماعي فعال نيستند                  

خوب اينها اين    . ممكن است اعضايي داشته باشيم كه اصال در عرصه اجتماعي فعال نيستند                 . است
طبعا . چون كار علني نميكنند     . تناقضي كه شما مطرح كرديد را ندارند كه حاال علني بشوم يا نه                      

ولي من فكر ميكنم اكثريت اعضا، بخصوص در اين              . ميتوانند مخفي رابطه شان را هم حفظ كنند           
جامعه پر جنب و جوش و متحول در ايران فعالند در عرصه اي، در جنبش كارگري، جنبش زنان،                                 
جنبش دانشجويي، جنبش معلمان، پرستاران، اعتراضات و اعتصابات و تظاهراتها و مناسبتهاي                       

 تير، اينها باالخره زمينه هاي فعاليت بخش وسيعي بخصوص از جوانان                   ١٨هشت مارس، اول مه،       
خيلي از اينها به حزب نزديكند، خود را عضو              . هست در جنبش كارگري و حتي در جنبشهاي ديگر             

حزب ميدانند، فعال حزبي ميدانند، و براي اين دسته است كه من توصيه ام اينست كه دقيقا اين دو را                      
در عين  .  عضويتشان در حزب، حزبيتشتان امري مخفي است           ،  رابطه شان با حزب     . از هم جدا كنند     

اينكه فعاليت علني و اجتماعي شان محمل و سپر خوبي هم ميتواند به حساب بيايد براي باصطالح                       
 .مخفي كردن عضويتشان در حزب و حزبي بودنشان

 
 .متشكرم و اميدوارم اين بحث در آينده دنبال كنيم: شهال دانشفر

 )٨٤ شهريور ٢٤ ء ٢٠٠٥ سپتامبر ١٥ء ١٧كارگر كمونيست شماره (
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 اعتصاب مدرسه انقالب است
 به بهانه يک اعتصاب

 
 تقديم به کارگران نساجي در سنندج 

 
 اصغر کريمي 

 
  ١٣٨٣ديماه 

 
 اعتصابات کارگري، و از جمله اعتصابات معلمان و پرستاران، بطور قابل توجهي گسترش                        :مقدمه

اما تلقي از اعتصاب بايد عوض        . يافته است و اعتصاب به پديده مهمي در جامعه تبديل شده است                
اعتصاب را بايد به صدر مسائل جامعه کشاند و همراه با کارگران اعتصابي جامعه را به حرکت                   . شود

اعتصابات نبايد منزوي بماند و نگرش سنتي از موقعيت کارگر و مطالبات کارگر و اعتصاب                . درآورد
شايد طرح اين مساله ده سال قبل چندان موضوعيتي          . کارگر و رهبران کارگري بايد به نقد کشيده شود         

اين فاکتورها  . نداشت، عملي نمي نمود، اما امروز فاکتورهاي مهمي به نفع کارگران عوض شده است                
 . را بايد شناخت و به نفع اعتصابات کارگري به کار گرفت

اگر چه در شرايط فعلي اعتصابات عمدتا حول خواستهاي اقتصادي و بهبود شرايط کار و دستمزد                                                                                                                       
و غيره است، اما هر کس که اعتصاب ميکند ميداند که هرگونه بهبود جدي در زندگيش در گرو                                                                                                                                                   

اعتصابيون ميدانند و در اين ترديدي ندارند که زمان اعتصاب با                                                                                            .   سرنگوني جمهوري اسالمي است                                
خواستهاي مستقيما سياسي مثل آزادي زندانيان سياسي، لغو همه قوانين ضدزن، لغو حجاب اجباري،                                                                                                                    
جدائي مذهب از دولت، حق تشکل و اعتصاب و دهها خواست سراسري مبارزه عمومي هم فرا خواهد                                                                                                                          

همين کارگران زورشان برسد قطعنامه اعتصابات سراسري شان را با اين خواستها خواهند نوشت                                                                                    .   رسيد    
و اعتصاب بعنوان يک اهرم مهم انقالب به خدمت گرفته خواهد شد و کمر رژيم سرمايه داران را خواهد                                                                                                                                 

بنابراين هدف اعتصابات در دوره هاي مختلف متفاوت است و اقدامات متفاوتي در دستور                                                                                                               .   شکست    
بعالوه موقعيت و اهميت کارخانه، سابقه مبارزاتي کارگران، تعداد کارگران،                                                                                                .   اعتصاب قرار ميگيرد                        

ترکيب کارگران، طول زمان يک اعتصاب، عکس العمل کارفرما و دولت و دهها فاکتور ديگر، به هر                                                                                                                                   
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اما عليرغم اين                          .   اعتصاب و نوع اقداماتي که بايد در دستور قرار گيرد ويژگي هائي ميدهد                                                                                                                                   
امروز اعتصاب اهرم مبارزات حق طلبانه مردم                                                                  .   گوناگوني، وجوه اساسي اعتصابات مشترک است                                                         

اما     .   براي بيرون کشيدن گوشه اي از مطالبات بحق آنها از يک مشت مفتخور، کارفرما و دولت، است                                                                                                                          
حکومت به طرفداري از کارفرما و براي                                                        .   اکثر قريب به اتفاق همين اعتصابات هم سياسي ميشوند                                                                            

جلوگيري از گسترش اعتصاب و سرايت آن به ساير بخشها دخالت ميکند و اعتصاب را سياسي                                                                                                                                              
.   با دخالت دولت پيروزي اعتصاب هم به يک پيروزي سياسي و عقب راندن دولت تبديل ميشود                                                                                              .     ميکند     

حتي خواستهاي مستقيما سياسي مانند توقف تهديد نمايندگان يا آزادي دستگيرشدگان هم به ساير                                                                                                                             
 .   و اين داستان تقريبا همه اعتصابات امروز است                                          .   خواستها اضافه ميشود                   

تجارب اعتصابات مختلف بايد به همه منتقل شود، سازمانيابي اعتصابات بايد بهتر و کاري تر                                                                                                                       
اعتصاب مدرسه                  .   شود، انعکاس اعتصابات بايد وسيعتر شود و همبستگي با آنها همه گير شود                                                                                                                    

اين متن به همين منظور نوشته شده است و                                                             .   انقالب است و بايد ارتقا پيدا کند و جلوتر و جلوتر رود                                                                                 
اينرا هم اضافه کنم که در                                              .   اميدوارم بتواند مورد استفاده فعالين و رهبران اعتصابات قرار گيرد                                                                                                     

سالهاي گذشته بسياري از اعتصابات و اعتراضات کارگري در ايران را از نزديک دنبال کرده ام،                                                                                                                                                         
مسئوليت سازماندهي و هماهنگي چندين کمپين جهاني در دفاع از اين اعتراضات و حقوق و                                                                                                                                                  
مطالبات کارگران داشته ام، و اينها و بويژه اعتصاب کارگران نساجي کردستان در سنندج را که از                                                                                                                                                

اين نوشته از يکطرف بر اساس                                        .   نزديک و روزمره دنبال ميکردم حاوي درسهاي گرانبهائي براي من بود                                                                                     
.   اين تجارب و از طرف ديگر در نقد بسياري از سنتهاي رايج در جنبش کارگري ايران نوشته شده است                                                                                                                                   

اعتصاب اما پيچيدگي ها و جنبه هاي بسيار ديگري هم دارد که اميدوارم در فرصتي ديگر به آنها                                                                                                                                            
 .   همين جا از فعالين کارگري تقاضا ميکنم که در انتقال تجارب خودشان کوتاهي نکنند                                                                           .   بپردازم       

 
 : سه محور مهم اعتصاب

 
قطعا خفقان و فقدان آزادي عمل کارگران و فعالين کارگري و نيز ترس از دست دادن شغل در شرايطي                                                                                                                                        
که بيکاري بيداد ميکند و کار قراردادي و فقدان ايمني شغلي، داليل مهمي براي محدود ماندن                                                                                                                                                   
اعتصابات، بکار نيفتادن تمام مکانيزمهائي که يک اعتصاب را جلو ميبرد، عملي نشدن و يا محدود                                                                                                                         

اما همانطور که اشاره کردم                                     .   ماندن ميزان حمايت ها، دست نزدن به اقدامات راديکال تر و غيره است                                                                                               
سنتهائي که محصول يک تاريخ طوالني است، و                                                              .   سنتهاي حاکم يک دليل مهم اين محدوديتها است                                                               

 .   قدم به قدم بايد نقد شود و کنار گذاشته شود تا حال و هوائي تازه بر جنبش کارگري حاکم شود                                                                                     
در ايران موقعي که به اعتصاب فکر ميکنيم سنتا مبارزه مستقيم کارگر و کارفرما در کارخانه،                    
سازماندهي اعتصاب، مطالباتش، تقسيم کار ميان فعالين اعتصاب و رهبران اعتصاب و ساير جنبه                 
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سايه شوم خفقان دهها ساله چنان بر محيط هاي           . هاي مربوط به اين مساله به ذهنمان خطور ميکند          
همديگر        کارگري حاکم بوده است، آزادي بيان و مطبوعات چنان سرکوب شده است، حمايت از مبارزات                 

با چنان جرايمي پاسخ گرفته است و بعالوه ترس از دست دادن کار چنان گسترده است، که حتي اجازه                                                                                                                                           
امروز فاکتورهائي به نفع مبارزه کارگر                                                    .   فکر کردن چنداني به رهبران و فعالين اعتصابات نداده است                                                                             

عوض شده است و نه تنها سازماندهي و تاکتيکهاي هر اعتصاب بايد بهبودهاي جدي پيدا کند، بلکه                                                                                                                            
سه مولفه مهم اعتصاب را                                .   دو محور مهم ديگر بايد مورد توجه رهبران و فعالين اعتصاب قرار گيرد                                                                                            

 :   به شرح زير ميتوان دسته بندي کرد                               
 سازمان، مطالبات و تاکتيک هاي اعتصاب  -١
 مطلع کردن افکار عمومي داخل و خارج و تبديل اعتصاب به يک مساله داغ در جامعه  -٢
 جلب همبستگي بخشهاي مختلف مردم با اعتصاب  -٣

 
 : سازمان، مطالبات و تاکتيک هاي اعتصاب -١
 

آماده کردن توده کارگران، تقسيم کار در ميان رهبران و فعالين اعتصاب، تنظيم خواستهاي اعتصاب و                                                                                                  
قطعنامه اعتصاب، بسيج کارگران و جلوگيري از تفرقه در ميان آنها، رابطه نمايندگان کارگران و                                                                                                                                                 
رهبران اعتصاب با توده کارگر، مجمع عمومي و شريک شدن کل کارگران در تمام تصميمات مربوط به                                                                                                                          
اعتصاب، خنثي کردن توطئه ها و تهديدات، اتخاذ تاکتيک هاي بموقع براي پيشروي و حفظ ابتکار                                                                                                                                   
عمل، کشيدن اعتصاب به تجمع و تظاهرات و ايجاد صندوق اعتصاب جنبه هاي مهمي از يک                                                                                                                                                

 .   اعتصاب است که به آنها ميپردازم                              
 

 : مجمع عمومي عامل مهمي در جلوگيري از تفرقه در ميان کارگران است
 

تطميع و تهديد دو ابزار مهم                                            .   ايجاد تفرقه در ميان کارگران تالش هميشگي کارفرما و دولت است                                                                                           
مجمع عمومي مهمترين                        .   قدرت کارگران در اتحاد آنها و در متشکل شدن آنها است                                                                            .   ايجاد تفرقه اند                   

کارگران منفرد را راحت تر                                    .   ظرف متحد نگاهداشتن کارگران در طول اعتصاب و قبل و بعد آن است                                                                                             
مجمع عمومي قدرت کارگران را به آنها نشان ميدهد و به آنها روحيه                                                                                           .   ميتوان ترساند و يا تطميع کرد                                        

نفس جمع شدن زير يک سقف و بحث کردن و تصميم مشترک گرفتن چنان                                                                                                            .   و اعتماد بنفس ميدهد                             
در مجمع عمومي موانع مقابل                                           .   قدرتي به کارگران ميدهد که نيروي آنها را چندين برابر ميکند                                                                                                     

در جريان اين بحثها                            .   کارگران توضيح داده ميشود و براي از پيش پا برداشتن آنها چاره جوئي ميشود                                                                                                        



280 

اين مکانيزم به                        .   توده کارگران در کل نقشه شريک ميشوند و براي اجراي آن آمادگي پيدا ميکنند                                                                                                                          
کارگران آموزش ميدهد، امکان دخالت ميدهد، به ابهامات و سواالتشان جواب ميدهد و موجب                                                                                                                                     

در مجمع عمومي نقشه هاي کارفرما و دولت را بايد توضيح داد و راه خنثي                                                                                                              .   تحکيم اتحاد ميشود                       
اينجا نقش کارگران پيشرو تعيين کننده است که به توده کارگران افق بدهند،                                                                                     .   کردن آنرا به بحث گذاشت                        

راه پيشروي را نشان دهند و راههاي خنثي کردن توطئه هائي که عليه اعتصاب ميشود را مورد بحث                                                                                                                                
در مجمع عمومي، نمايندگان نتيجه مذاکره با کارفرما و دولت و نحوه برخورد خودشان را                                                                                                                   .   قرار دهند           

گزارش ميدهند، راههاي پيشنهادي شان را به بحث ميگذارند و اين به کارگران امکان ميدهد که                                                                                                                                              
شناخت بيشتري از نمايندگان پيدا کنند، توصيه هاي خود را با آنها در ميان بگذارند، خطراتي که                                                                                                                                                
متوجه نمايندگان است را بشناسند، هرجا الزم باشد نمايندگان را نقد کنند، آنها را تصحيح کنند، و                                                                                                                                        

نمايندگان موظف اند که گزارش دقيق مذاکره را بالفاصله                                                                      .   هروقت خواستند نماينده اي را عوض کنند                                                
تصميم گيري بايد در مجمع عمومي کارگران و بر                                                                  .   در مجمع عمومي کارگران به اطالع آنها برسانند                                                              

مجمع عمومي ظرف اتحاد، ظرف متشکل شدن، ظرف                                                                    .   اساس توافق عمومي کارگران اتخاذ شود                                                    
 .   تصميم جمعي، ظرف قوي تر شدن است                              

عالوه بر اين، اتکا به مجمع عمومي فشار بر نمايندگان را کاهش ميدهد و بار مسئوليت را بر                           
يکي از حقه هاي مديريت و مقامات دولتي اين است که نمايندگان را                   . دوش توده کارگران مياندازد    

پاسخ نمايندگان بايد ارجاع    . بترسانند و تهديد کنند و وادارشان کنند که بروند و اعتصاب را تمام کنند   
. اين رابطه نمايندگان با توده کارگر را بسيار مستحکم ميکند         . مساله به مجمع عمومي کارگران باشد     

گاهي موقعي که تهديد و تطميع نمايندگان موثر واقع نميشود، توطئه عليه آنها، شايعه عليه آنها و                       
مجمع عمومي و طرح اين توطئه ها در مجمع عمومي به افشاي اين                  . بدنام کردن آنها شروع ميشود     

کارگران در اجتماع است که جرات و شهامت بيشتري از خود بروز ميدهند و بر            . توطئه ها کمک ميکند 
ادامه اعتصاب تا تحقق خواستهاي خود پافشاري ميکنند و معموال موقعي که خواستشان برآورده                       

در صورتي که نمايندگاني بدون توافق مجمع عمومي          . نشده به پايان دادن اعتصاب راي نخواهند داد         
تصميم به پايان اعتصاب بگيرند، مجمع عمومي بايد تصميم آنها را باطل اعالم کند و آنها را در                              

در يک کالم اعتصاب    . مجمع عمومي مورد بازخواست قرار دهد و در صورت لزوم خلع مسئوليت کند              
 . امر همه کارگران است و همه آحاد کارگر بايد در همه چيز آن شريک باشند

 
 : مطالبات اعتصاب بايد روشن و مکتوب باشد

 
مناسب ترين              .   هر اعتصابي مطالبات مشخصي دارد که الزم است خيلي صريح و روشن بيان شود                                                                                                                  
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حالت اين است که در مجمع عمومي به بحث گذاشته شود تا همه يا تعداد هرچه بيشتري از کارگران                                                                                                                                          
بايد آنها را روي کاغذ آورد، در قطعنامه نوشت، به کارفرما داد و رونوشت را به                                                                                                                  .   حول آن متحد شوند                      

افزايش دستمزد، خواست برگرداندن کارگران اخراجي، پرداخت                                                                                           .   رسانه ها و افکار عمومي داد                                                        
دستمزدهاي معوقه، الغاي کار قراردادي و استخدام رسمي کارگران قراردادي و پيماني، بهبود بهداشت                                                                                                                        
و ايمني محيط کار، غذاي گرم يا کيفيت بهتر غذا، بيمه بيکاري و دهها خواست ريز و درشت ديگر در                                                                                                                                   

اينها کم و بيش خواست کارگران در همه مراکز کارگري است و به                                                                                                 .   جريان اعتصابات مطرح ميشود                                 
اما     .   همين علت طرح روشن آن و انتشار آن به گسترش آن و جلب توجه و حمايت ديگران کمک ميکند                                                                                                                                

عالوه بر خواستهاي مشخص حتي االمکان بايد خواستهاي پايه اي مثل حق تشکل، حق اعتصاب، حق                                                                                     
طبعا يک اعتصاب                    .   قراردادهاي دسته جمعي و آزادي بيان را هم در کنار خواستهاي روزمره طرح کرد                                                                                                         

در يک کارخانه نميتواند به اين خواستهاي پايه اي برسد اما به جا افتادن و توده گير شدن آنها کمک                                                                                                                                                      
اينها خواستهائي است که در سطح                                           .   ميکند و کل طبقه کارگر را حول آن متحد ميکند و ارتقا ميدهد                                                                                    

در جريان کمپين                      .   بين المللي نيز بعنوان حقوق پايه اي و ابتدائي کارگران برسميت شناخته شده است                                                                                                                
، در جريان کمپين براي آزادي محمود                                                 ٧٦ تا فروردين                   ٧٥جهاني دفاع از کارگران نفت در ماههاي آذر                                                           

 و در جريان دهها کمپين کوچک و بزرگ که در دفاع از کارگران                                                          ٧٩صالحي فعال کارگري از سقز در سال                                   
ايران در سطح بين المللي صورت گرفته است صدها اتحاديه بزرگ در سراسر جهان خواهان برسميت                                                                                                                                      

اين خواستها هم اکنون در ميان فعالين                                                         .   شناخته شدن اين مطالبات براي کارگران در ايران شده اند                                                                                  
کارگري در ايران وسيعا شناخته شده است و دولت براحتي نميتواند صريحا اعتصاب را غيرقانوني                                                                                                                                         

جا دارد که در کنار ساير خواستها، در اطالعيه ها و بيانيه ها، در قطعنامه ها و طومارها                                                                                                                        .   اعالم کند          
 .   دائم و دائم تکرار شود و به ذهنيت و خودآگاهي هر کارگري تبديل شود                                                               

 
 : حقوق روزهاي اعتصاب را مطالبه کنيم

 
کارگران نساجي کردستان در                                  .   خواست حقوق روزهاي اعتصاب يکي از خواستهاي بحق کارگران است                                                                                  

اين زمينه الگوي درخشاني از خود ارائه دادند و حقوق بيش از دو هفته اعتصاب را به مديريت و دولت                                                                                                                             
اين کارفرما و دولت و سودجوئي آنها است که کارگران را واميدارد براي احقاق حقوق                                                                                                                      .   تحميل کردند             

کارگر حق دارد                   .   بنابراين حقوق روزهاي اعتصاب به گردن همانها است                                                              .   خود بجنگند و اعتصاب کنند                                
بنابراين خواست                  .   اعتصاب کند، و کارفرما موظف است حقوق روزهاي اعتصاب را به کارگران بدهد                                                                                                      

 .   حقوق روزهاي اعتصاب يکي از خواسته هاي هر اعتصابي بايد باشد                                                         
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 :اگر فعالين کارگري را دستگير کردند چه ميکنيم
 

.   با دستگيري کارگران، اعتصاب وارد فاز جديدي ميشود و همه چيز تحت الشعاع آن قرار ميگيرد                                                                                                                                     
دولت رهبران اعتصاب را گرفته است و کارگران در شرايط                                                                                            .   شرايط بسيار دشواري ايجاد ميشود                                              

دشوارتري قرار ميگيرند و در حالي که نماينده اي ندارند بايد درمورد ادامه اعتصاب براي خواستهاي                                                                                                                                 
دستگيري فعالين و نمايندگان کارگران يک خطر                                                         .   خود و مبارزه براي آزادي کارگران تصميم گيري کنند                                                                 

اما اگر خوب کار کنيم ميتوانيم اينرا به يک شکست سياسي بزرگي براي                                                                                                       .   هميشگي اعتصاب است                       
يک وظيفه کارگران پيشرو اين است که از شروع                                                                         .   حکومت و يک پيروزي براي کارگران تبديل کنيم                                                                   

اعتصاب کارگران را براي مقابله متحد و يکپارچه در برابر چنين شرايطي آماده کنند تا درصورت بروز                                                                                                                               
نمايندگان و رهبران اعتصاب را نبايد تنها گذاشت و معموال                                                                                 .   اين مساله از آمادگي برخوردار باشند                                                

توليد بايد تماما خوابانده                                 .   بايد بالفاصله براي آزادي فوري آنها دست به کار شد                                                                 .   تنها گذاشته نميشوند                       
همزمان بايد نمايندگان ديگري جلو بيفتند، اگر                                                                   .   شود تا دستگيرشدگان به ميان کارگران بازگردند                                                                 

امکان تجمع و انتخاب نماينده براي کارگران نباشد به شيوه هاي مخفي تري بايد کساني هدايت مبارزه                                                                                             
تجمع      .   خبر دستگيري فورا بايد توسط فعالين کارگري به همه جا اطالع داده شود                                                                                              .   را در دست بگيرند                      

حکومت از اين                  .   اعتراضي در مقابل ادارات دولتي و زندان بعنوان اولين اقدام بايد در دستور قرار گيرد                                                                                                        
همسران کارگران دستگيرشده و                                  .   وحشت دارد و اگر پافشاري و اتحاد کارگران را ببيند عقب مينشيند                                                                                        

خانواده هاي آنها بايد به ميدان بيايند، مردم شهر را بايد خبر کرد و کمک خواست، کارگران ساير مراکز                                                                                                         
کارگري را به کمک طلبيد، به سازمانهاي کارگري در سطح جهان نامه داد و حمايت خواست، حزب                                                                                                                                           

حزب در چنين شرايطي                            .   کمونيست کارگري و راديو و تلويزيون انترناسيونال را فورا در جريان گذاشت                                                                                                     
اگر اينکارها انجام شود، دستگيري                                         .   بالفاصله شروع به سازماندهي کمپين فشرده و بين المللي ميکند                                                                          

نيروي بسيار بيشتري در حمايت از                                                      .   رهبران و نمايندگان بشدت به ضرر دولت و کارفرما ميشود                                                                                         
.   کارگران در داخل و خارج بسيج ميشوند و فشار بسيار خردکننده تري به دولت وارد خواهد آمد                                                                                                                                                   

واقعيت اين است که اگر جمهوري اسالمي بداند که ممکن است کارگران به اين اقدامات دست بزنند                                                                                                                                     
 .   حتي به فکر دستگيري کسي نميافتد                              

يک نکته مهم ديگر، کارگران دستگيرشده را بايد فورا با اسم و رسم به چهره هاي مشهوري تبديل                      
تاثير چنين  . فورا اسامي کامل و عکس دستگيرشدگان را در نامه ها و فراخوانها بايد درج کرد                  . کرد

يک روحيه محافظه کار و سنتي          . فراخوانهائي قابل مقايسه با فراخوانهاي کلي و نامشخص نيست              
اينطور استدالل ميشود که جمهوري اسالمي با           . وجود دارد که بقيه کارگران را از اينکار ميترساند             

اين استدالل اشتباه    . اينکار شدت عمل بيشتري نشان ميدهد و امنيت آنها بيشتر به خطر ميافتد                       
اين يک خط فکري معين در برخي سازمانهاي سياسي و نيز برخي فعالين کارگري است،                   . مطلق است 



283 

معلوم نيست  . بشدت به ضرر کارگران است و بايد مورد نقد قرار گيرد و براي هميشه کنار گذاشته شود                
چرا فعالين جنبش هاي ديگر، فعالين جريانات دو خردادي و ناسيوناليست و غيره بايد بالفاصله در                        

اين تفکر را طبقات ديگر به ما       . سطح داخل و بين المللي مطرح شوند اما کارگر منزوي و گمنام بماند             
برخي سازمانهاي سياسي بارها و بارها عليه ما تبليغ کرده اند که ما با اينکار امنيت                  . حقنه کرده اند  

اگر اسم و رسم      . اما تجربه هميشه خالف اينرا نشان داده است           . رهبران کارگري را به خطر مياندازيم        
فعالين کارگري در سقز به دنيا اعالم نميشد، اين درجه از حمايت صورت نميگرفت، فعالين کارگري در                  
انزوا و بي اطالعي مردم و سازمانهاي کارگري مورد محاکمه و تحت فشار بشدت ييشتري قرار                                

رهبران کارگري را بايد همه بشناسند، با اسم و رسم و           . ميگرفتند و چه بسا که اکنون در زندان ميبودند        
اين به نفوذ و محبوبيت آنها      . عکس بشناسند، بايد عکس رهبران اعتصاب روي هر در و ديواري باشد            

اين بدان معني   . و موقعيت آنها کمک ميکند و اتفاقا تهديد و دستگيري آنها را بسيار مشکل ميکند                
خطر . نيست که اگر رهبران و فعالين کارگري شناخته شده باشند ديگر خطر از سر آنها رفع ميشود                           

مساله اين استکه اوال با اينکار خطر          . هميشه هست، براي هرکس که دست به اعتراض ميزند هست             
دستگيري کمتر ميشود و ثانيا در صورت دستگيري کارگر سرشناس و بانفوذ بيشتر مورد حمايت                          
جامعه، طبقه کارگر و سازمانهاي کارگري و نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق انسان قرار ميگيرد و                     
حکومت نسبت به او دست به عصاتر حرکت ميکند و براي آزاديش تحت فشار بسيار بيشتري قرار دارد     

و باالخره آزادي کارگران را بايد به تجمع و جشن تبديل کرد، از آنها با حلقه هاي گل                   . تا کارگر ناشناس  
 . استقبال کرد و اينرا به پيروزي بيشتر تبديل کرد

طبقه کارگر آنها را       . جبهه مقابل ما همه تالشش را ميکند که رهبران کارگري گمنام بمانند                       
نشناسد، مردم شهر و کشور آنها را نشناسند، سازمانهاي کارگري از آنها بي خبر باشند، قيافه آنها در                   

ميدانند که آدمهاي گمنام نفوذ      . حتي خانواده هاي خود کارگران آنها را نشناسند         . اذهان مردم نباشد  
طبقه حاکم همه تالشش    . کمتري دارند، و در صورت دستگيري و اخراج کمتر کسي به داد آنها ميرسد                

بيخود نيست روزنامه ها هم        . را ميکند تا کارگر موقعيت اجتماعي حقيري در جامعه داشته باشد                 
زمانيکه از حادثه محيط کار و مرگ چند کارگر خبر ميدهند حتي نام و نشان آنها را اعالم نميکنند و                     

. ميخواهند ما خودمان هم خودمان را حقير و غير مهم به حساب بياوريم            . عکس آنها را درج نميکنند    
انگار بر پيشاني مان نوشته اند که ما فقط يک نيروي کار هستيم که اجير شده ايم تا در کارخانه جان                           

بايد نشان دهيم که دوره اين تفکرات       . بکنيم و به ثروت ديگران بيافزائيم و به همين هم بايد قانع باشيم             
که طبقه کارگر دارد جايگاه و منزلت خود را ميشناسد، همه اينها را ميفهمد و به آن                          . گذشته است 

اين يکي از مهمترين مسائلي است که کارگران پيشرو بايد مورد نقد قرار دهند و                            . اعتراض دارد 
هر مفتخوري از طبقه حاکم که جانش را     . انتظار کارگر از خودش و موقعيت اش در جامعه را باال ببرند 

با آب و تاب اعالم ميشود و مراسمش در            !) که البد به نفر بعدي داده شود        (به خدايش تسليم ميکند      
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اين کارگر است که حتي موقعي که بخاطر سودجوئي کارفرما دستش            . رسانه ها در بوق و کرنا ميشود       
اکثرا حتي اسم    . قطع ميشود و يا جانش را از دست ميدهد کوچکترين ارزشي برايش قائل نيستند                       

کارگراني که در حين کار جان ميبازند جائي اعالم نميشود، روزنامه ها گاهي در گوشه اي از روزنامه                     
کارگري که به اين بيحرمتي معترض نباشد به وضع             . مينويسند و ميگويند هويت آنها روشن نيست         

همين . وقت آن رسيده است که به اين فرهنگ يورش ببريم و آنرا در هم بشکنيم               . موجود تمکين ميکند  
ميليونها بار در گوشمان کرده     . روحيه است که ميخواهد رهبران کارگران هم بي نام و نشان باقي بمانند             

خودمان هم  . فقط براي توليد و سود رساندن به ديگران مفيد هستيم               . اند که آدمهاي مهمي نيستيم      
بايد قاطع و محکم با اين فرهنگ طبقه حاکم، که در ميان خودمان هم رسوخ دارد،                . باورمان شده است  

به اين مساله که طبقه کارگر بي هويت است، رهبرانش را کسي نميشناسد، مطالبات و                              . درافتاد
 . مسائلشان، اعتصاب و مبارزه شان فقط به داخل کارخانه مربوط ميشود بايد پايان داد

 
 : تاکتيک جديد رژيم در تهديد و فشار به نمايندگان و فعالين اعتصاب

 
واقعيت اين است که جمهوري اسالمي در سالهاي اخير بخوبي فهميده است که اگر کارگران را دستگير                                                                                                                             
کند و در زندان نگه دارد، چنان فشاري در داخل و در سطح بين المللي به او خواهند آورد که او را                                                                                                                                                                  

از اين نظر تجربه دستگيري فعالين                                           .   مجبور به عقب نشيني ميکنند و اين براي رژيم گران تمام ميشود                                                                               
بعد از يک هفته زير فشار مبارزه مردم و همسران آنها و زير فشار                                                                                                    .   کارگري در سقز بسيار گويا است                                          

با توجه به اين مساله                              .   جهاني مجبور به آزادي آنها شد و مردم با حلقه هاي گل از آنها استقبال کردند                                                                                                            
اکنون رهبران                .   اخيرا رژيم به روش ديگري روي آورده است که اين سياست را نيز بايد در هم شکست                                                                                                                           

اعتصاب و فعالين کارگري را براي مدت کوتاهي، مثال چندساعت، بازداشت و تهديد ميکنند تا                                                                                                                                       
.   به اين مساله نيز بايد با هوشياري تمام برخورد کرد                                                                  .   بترسانند و در عين حال کمپيني هم شکل نگيرد                                                         

اشتباه فاحش و خطرناک اين است که موضوع مخفي نگهداشته شود که بدون ترديد به شکستي براي                                                                                                                                   
فعالين دستگيرشده گاهي اينطور استدالل ميکنند که اگر موضوع را علني                                                                                                 .   کارگران تبديل ميشود                         

مخفي      .   اما واقعيت عکس اين است                                          .   کنند، وزارت اطالعات فشار بيشتري به آنها خواهد آورد                                                                                         
نگهداشتن مساله باعث ميشود که ارگانهاي سرکوب و وزارت اطالعات با سهولت و بدون ترس از                                                                                                                                     
اعتراض کارگران و اعتراضات جهاني فشار و تهديد را ادامه دهند و کارگري که مورد تهديد قرار                                                                                                                                                

و ممکن است بتدريج ادامه فشارها او را محافظه کار کند،                                                                                    .   گرفته به تنهائي از پس آنها برنمي آيد                                                        
قدرت مقابله را از دست بدهد و در هم بشکند و اين ضربه اي به فعال کارگري و مبارزه کارگران خواهد                                                                                                                                        

به همين دليل وزارت اطالعات کارگران دستگيرشده را تهديد ميکند که ماجرا را جائي بازگو                                                                                                                                 .   بود   
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رژيم بخوبي ميداند که با علني شدن موضوع فشار روي رژيم شروع ميشود و اين سياست نيز                                                                                                                         .   نکنند     
نفس اينکه در مقطع کنوني دستگيري طوالني مدت فعالين کارگري در دستور رژيم                                                                                                     .   در هم ميشکند                

و اين درسي است براي فعالين کارگري که                                                        .   نيست حاصل تحميل شکست هاي پي در پي به رژيم است                                                                     
.   با علني کردن موضوع، امکان مبارزه جمعي و گسترده در داخل و در سطح جهاني را ايجاد کنند                                                                                                                                           

کافي است دو بار رژيم و وزارت اطالعاتش را در انظار عموم وادار به عقب نشيني کنيم تا براي                                                                                                                                                             
و اين قبل از هرچيز وظيفه فعالين کارگري است                                                                  .   دستگيري يک فعال کارگري بيش از يکبار فکر کند                                                                 
اينرا هم بايد در نظر گرفت که مخفي نگهداشتن                                                              .   که اکيدا از مخفي نگهداشتن موضوع اجتباب کنند                                                           

مساله مطلقا فشار را از روي فعالين کارگري کم نميکند، برعکس، رژيم به ادامه فشار و تهديد                                                                                                                                                       
 .   اميدوار ميشود و آنرا به ساير فعالين کارگري هم گسترش ميدهد                                                         

 
 : قطعنامه

 
قطعنامه اي که مطالبات کارگران را به روشني طرح کند کمک ميکند تا اوال همه مردم بجاي خبر                                                                                                                                              
دست دوم و ناروشن، به روشني و دقت از خواستهاي کارگران مطلع شوند، خواستهاي اصلي کارگران                                                                                                                                   
تحت تاثير نوسانات و اتفاقاتي که در جريان اعتصاب صورت ميگيرد و خواستهاي جديدي که مطرح                                                                                                                            
ميشود قرار نگيرد و ساير بخشهاي طبقه کارگر و مردم به سهولت بتوانند با حمايت از آن خواستها                                                                                                                                            

به عالوه در جريان تهيه قطعنامه و تصويب آن مجمع عمومي تشکيل                                                                                       .   همبستگي شان را نشان دهند                                  
ميشود و همه کارگران در تعيين روشن مطالبات شرکت ميکنند و در اين پروسه است که خواستهاي                                                                                                                                  

چنانچه امکان مجمع عمومي و تصويب قطعنامه نباشد، و يا                                                                                   .   مورد توافق کارگران مطرح ميشود                                         
همه کارگران به هر نحو نتوانند پاي قطعنامه اي را امضا بگذارند، جمعي از کارگران ميتوانند با                                                                                                                                                   

مهم اين استکه خواستها فوري و روشن به گوش مردم                                                                 .   همين امضا فراخواني تهيه کنند و منتشر کنند                                           
 .   برسد    

 
 : به صندوق اعتصاب احتياج داريم

 
.   فاکتور مهمي که ميتواند يک اعتصاب را به شکست بکشاند فقر و نياز مالي شديد کارگران است                                                                                                                                     
.   اعتصابات طوالني مدت دارد افزايش مي يابد و صندوق اعتصاب اهميت بيشتري پيدا ميکند                                                                                                                                   

صندوق       .   کارگران پس اندازي ندارند که براي طوالني مدت بدون دستمزد در اعتصاب بسر برند                                                                                                                                         
صندوق       .   اعتصاب وسيله اي براي تامين مالي کارگران بويژه در اعتصابات طوالني مدت است                                                                                                                                   
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.   اعتصاب بايد شماره حساب رسمي داشته باشد که مردم بتوانند کمک هاي خود را به آن واريز کنند                                                                                                                                        
خانواده ها، کميته هاي حمايت و غيره بايد                                                             .   طبعا بايد مردم را به اشکال مختلف به آن فراخوان داد                                                                                

تجربه کارگران نساجي سنندج نشان داد که ادارات دولتي در ايجاد                                                                           .   حول صندوق دست به فعاليت بزنند                               
درافتادن با اداره کار و افشاي آن خود عرصه اي از                                                                                     .   صندوق و اجازه قانوني آن کارشکني ميکنند                                                            

ممکن است عده اي فکر کنند                                    .   مبارزه کارگران است و کار بزرگتري در دستور کار کارگران قرار ميدهد                                                                                      
.   حال که اداره کار اجازه تشکيل صندوق نداده است پس درست کردن صندوق شکست خورده است                                                                                                                                        

برعکس خود اين مساله را بايد به عرصه اعتراض و افشاگري تبديل کرد و ايجاد يک صندوق با شماره                                                                                                                                  
يک نامه يا اعالميه اعتراضي و پخش آن خود باعث ميشود ايده                                                                                                      .   حساب را به آنها تحميل کرد                                             

اعالم اين            .   صندوق در سطح شهر و در ميان ساير کارگران جا بيفتد و توجه همه را بخود جلب کند                                                                                                                                     
مساله که پول کارگران و حقوق روزهاي اعتصابشان را نميدهند و جلو حمايت مردم براي تامين زندگي                                                                                                                             

نفس     .   کارگران در روزهاي اعتصاب را هم ميخواهند بگيرند، ميتواند عامل همبستگي بيشتر بشود                                                                                                               
اما در عين حال همزمان با اين                                                    .   کشمکش بر سر صندوق باعث شهرت پيدا کردن صندوق ميشود                                                                                   

تالشها بايد در هر محل کار و دانشگاه و محله اي مردم را به ايجاد شعبه هاي صندوق و جمع آوري                                                                                                                                                 
کمک     .   بايد سراغ بخشهاي مختلف مردم شهر رفت و از آنها کمک خواست                                                                                                 .   کمک مالي تشويق کرد                            

مالي جمع آوري شده به نمايندگان کارگران داده ميشود و نمايندگان در مجمع عمومي گزارش دقيق                                                                                                                                    
ايجاد       .   آنرا به اطالع عموم کارگران ميرسانند تا جلو ابهام و پاپوش دوزي عليه آنها و غيره گرفته شود                                                                                                                             

.   اين يک اقدام مبارزاتي است                                 .   صندوق عالوه بر کمک به حل معضل مالي از نظر سياسي نيز مهم است                                                                                      
 .   تعداد بيشتري در اعتصاب شريک ميشوند و اين خود شاخصي از موفقيت يک اعتصاب است                                                                          

 
 : تعيين مهلت و التيماتوم هم الزم است

 
اعتصاب        .   کارگران در مقابل تصميمات کارفرما بايد عکس العمل بموقع و مناسب نشان دهند                                                                                                                               

طوالني مدت، اعتصابي که چند روز يا چند هفته طول بکشد، امکانات زيادي براي کارگران فراهم                                                                                                                                      
ميکند، به کارفرما و دولت فشار زيادي وارد ميکند، به کارگران امکان ميدهد که همبستگي و                                                                                                                                               
پشتيباني گسترده اي از اعتصاب خود سازمان دهند و کل شهر يا بخشي از طبقه کارگر در ايران و در                                                                                                                                     

اما در عين حال اگر نقشه روشني مقابل کارگران                                                                     .   سطح جهاني را به حمايت از خود به ميدان آورند                                                                       
نباشد ميتواند به فرسوده شدن آنها منجر شود و در چنين شرايطي تالش کارفرما و دولت براي ايجاد                                                                                                                                      

اين وظيفه رهبران کارگري و کارگران پيشرو و سوسياليست                                                                       .   شکاف در ميان کارگران به موفقيت برسد                                               
است که براي اعتصاب نقشه داشته باشند، گامهاي بعد را روشن کنند، آنرا با ساير کارگران در ميان                                                                                                                                        

تعيين مهلت و التيماتوم دادن به کارفرما يک بخش                                                                 .   گذارند و همه را براي اجراي اين نقشه آماده کنند                                                                  
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حتي زمانيکه امکان يک اعتصاب طوالني مدت فراهم نيست بايد مهلتي                                                                                     .   ضروري هر اعتصاب است                          
تعيين کرد و التيماتوم داد که چنانچه در عرض مهلت معيني به خواستهاي کارگران رسيدگي نشود                                                                                                                                   

في المثل در                   .   در جريان اعتصاب طوالني نيز اين حياتي است                                                             .   دست به اعتصاب مجدد خواهند زد                                            
شروع و يا مثال روز دوم اعتصاب کارگران بايد التيماتوم بدهند که چنانچه مثال ظرف دو روز به                                                                                                                                                       

مثال دست           .   معموال حرکت تندتري                     .   خواستهاي آنها رسيدگي نشود دست به حرکت ديگري خواهند زد                                                                             
در طول اين سه روز                             .   به راهپيمائي از محل کارخانه به مرکز شهر يا مقابل ادارات دولتي خواهند زد                                                                                                           

قطعا دولت و کارفرما دست بکار ميشوند تا کارگران را آرام کنند، سرکوب کنند، با وعده و وعيدهاي                                                                                                                                  
کارگران نيز بايد با تمام قوا خود را براي عملي کردن تهديد خود آماده                                                                                                              .   توخالي فريب دهند و غيره                                   

اين فاکتور              .   کنند، مردم و ساير کارگران را باخبر کنند و فضاي شهر را براي اقدام خود آماده گردانند                                                                                                                            
 .   مهمي براي خنثي کردن توطئه عليه آنها خواهد بود                                             

 کارگران دست به راهپيمائي زدند       ٧٩در جريان اعتصاب کارگران نساجي سيمين اصفهان در سال            
و مسير راهپيمائي را طوري انتخاب کردند که از مقابل برخي ديگر از کارخانه هاي ريسندگي و                                

به کارگران ساير نساجي ها اطالع         . بافندگي که مشکالت و خواستهاي مشابهي داشتند عبور کنند             
بخشي از نقشه ميتواند اين      . داده بودند و آنها با رسيدن کارگران سيمين دست به حمايت از آنها زدند                 

باشد که مثال روز سوم اعتصاب کارگران اعتصابي به ساير مراکز کارگري گزارش دهند، عدم رسيدگي                 
اينها کارفرما و دولت را بشدت هراسان       . به خواستهاي خود را مطرح کنند و خواهان حمايت آنها شوند           

 . ميکند و فشار بزرگي براي عقب راندن آنها خواهد بود
خيلي وقتها اتفاق ميافتد که کارگران اعتصابي خود قادر به سازمان دادن راهپيمائي و تظاهرات                  

اين وظيفه خانواده ها، ساير کارگران و مردم شهر است که دست به تجمعات اعتراضي بزنند و                  . نيستند
تجمع اعتراضي و راهپيمائي فاکتور بسيار مهمي براي           . امر کارگران اعتصابي را به جلو سوق دهند          

تحميل شکست به کارفرما و دولت و يکي از مهمترين ابزارهاي اعتراض ما است چون از گسترش آن،                     
حتي موقع مذاکره نمايندگان با کارفرما و مديريت بايد              . از پيوستن مردم، از نفرت مردم ميترسند          

. اين پشتوانه مهمي براي مذاکره است      . تالش کنيم تا توده کارگران پشت درهاي مذاکره اجتماع کنند            
اين اعالم آمادگي براي حرکت هاي تندتر است و عامل فشاري از طرف کارگران در مقابل کارفرمايان                    

معموال همراه با کارفرما و مديريت نمايندگان اداره کار و حتي نيروهاي                           . در طول مذاکره است       
انتظامي و غيره هم شرکت ميکنند تا دست باال داشته باشند، در مقابل کارگران هم بايد نيروي خود را     

 . پشت درهاي سالن مذاکره جمع کنند تا فشار و تهديد را خنثي کنند
اشتباه بزرگي است که در جريان اعتصاب به انتظار بنشينيم و نقشه اي براي پيشبرد اعتصاب و                       

اين باعث ميشود که ابتکار عمل به دست کارفرما و دولت             . فشار بيشتر به طرف مقابل نداشته باشيم       
کارگران . تهديدها کار خود را بکند، تفرقه ايجاد کنند، فريب دهند و اعتصاب را بشکنند                         . بيفتد
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کارفرما بايد هرروز شاهد سر برآوردن يک فشار            . مرتب بايد نقشه داشته باشند و ابتکار بخرج دهند            
امروز همسران به ميدان بيايند، فردا از چند مرکز کارگري ديگر حمايت کنند، روز بعد                          . تازه باشد 

سازمانهاي کارگري پشتيباني کنند، يک روز مساله در چند رسانه مطرح شود، و روز ديگري                                      
بايد توجه داشت   . راهپيمائي صورت گيرد و يا دانشجويان يک دانشگاه کاري در اين زمينه انجام دهند              

از يکطرف دولت هراسان است که مبادا اعتصاب طوالني شود و            . که جبهه مقابل بشدت شکننده است     
به ساير مراکز کارگري کشيده شود، طوالني شود و به موضوعي در جامعه تبديل شود، سازمانهاي                        

کارفرما . کارگري وارد عمل شوند و رسانه ها به آن بپردازند، و اعتصاب کل جامعه را متوجه خود کند             
نيز ميترسد که با خوابيدن توليد مشتريهايش را از دست بدهد، کارخانه هاي ديگر قرارداد با او را لغو                    

ميترسد که اعتصاب طوالني شود و توليد براي روزهاي زيادي بخوابد و            . کنند و بازار را از دست بدهد      
اينها و دهها مشکل ديگر، باعث ميشود جبهه مقابل از                  . ضرر کند و قدرت رقابتش پائين بيايد           

حتي در اوج تهديد، آنها در وحشت دائم بسر          . اين فاکتور را بايد ديد و به حساب آورد         . کارگران بترسد 
مهمتر اينکه آنها از مردمي که اعتصابيون را مورد حمايت قرار ميدهند ميترسند، حتي اگر                 . ميبرند

احساس ميکنند در حلقه      . خود را مورد خشم و نفرت مردم ميبينند           . مردم به خيابان نيامده باشند      
رهبران اعتصاب و کارگران پيشرو بايد       . محاصره مردم هستند و اين فاکتورها آنها را شکننده ميکند          

کارگران بايد در تمام روزهاي اعتصاب احساس          . اين فاکتورها را ببينند و به کارگران توضيح دهند             
در اين زمينه رو کردن تقلبات کارفرما و حقه هاي مديريت در جريان              . برتري روحي و حق بجانبي کنند     

 . اعتصاب نيز يک فاکتور بسيار مهم براي خورد کردن و عقب راندن او است
 
 تبديل اعتصاب به موضوع افکار عمومي  -٢
 

چرا نبايد اعتصاب صدها يا هزاران کارگر که براي مطالبات حق طلبانه شان مبارزه ميکنند در                                                                                                                                                  
نشريات و راديو و تلويزيون مملکت جاي برجسته اي اشغال کند؟ در حاليکه اسهال فالن آخوند و مرگ                                                                                                                                
فالن حاجي مرتجع و يا مزخرفات امام جمعه ها به صدر اخبار مملکت کشيده ميشود چرا اعتصاب                                                                                                                                
تعداد قابل توجهي زحمتکش جامعه براي گرفتن حقوق ناچيز خود يا جلوگيري از اخراج همکاران خود                                                                                                                             
و يا اعتراضشان به قرباني شدن رفيق کارگرشان نه در يک راديو و تلويزيون مطرح ميشود و نه روزنامه                                                                                                                                      
اي آنرا درج ميکند؟ چرا حتي يک مصاحبه با رهبران اعتصاب و نمايندگان کارگران نميشود؟ جواب                                                                                                                                  

خفقان را براي همين درست کرده اند که اعتراض بحق مردم به گوش ديگران نرسد تا                                                                                                                                     .   روشن است          
جمهوري اسالمي اهميت زير و روکننده اين                                                            .   ديگران تشويق نشوند و سرکوب آن هم راحت تر باشد                                                                             

چنان مطالبات کارگري                           .   به همين دليل با چنگ و دندان در مقابلش ايستاده است                                                                               .   مساله را ميداند                     
مورد حمايت جامعه است، چنان کل جامعه از يک مشت مفتخور سرمايه دار و دولتشان منزجر و                                                                                                                                           
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اين وظيفه ما است که با                                  .   متنفر است که با شنيدن خبر اعتصاب، خود را در کنار کارگران قرار ميدهد                                                                                             
تمام قوا جامعه را مطلع کنيم، سد سانسور را بشکنيم و خبر اعتصاب را به همه جا و همه کس                                                                                                                                                             

اگر ده سال قبل اين کار تقريبا غير ممکن جلوه ميکرد امروز فاکتورهاي بسياري به نفع ما                                                                                                                              .   برسانيم       
تجربه برخي مبارزات و اعتصابات در سالهاي اخير نشان داده است که اين کار عملي                                                                                                        .   عوض شده است             

جامعه را بايد                     .   کافي است فعالين اعتصاب به آن اهميت بدهند و برايش نقشه داشته باشند                                                                                                             .   است   
اگر مردم شهر از اعتصاب و مطالبات کارگران خبر                                                                        .   مطلع کرد تا امکان حمايت وجود داشته باشد                                                             

نداشته باشند، اگر مراکز کارگري مختلف بي خبر مانده باشند، اگر سازمانهاي کارگري را کسي مطلع                                                                                                                           
يک وجه مهم اعتصاب ايجاد فضاي سنگين عليه دولت و                                                                                  .   نکرده باشد حمايتي هم شکل نميگيرد                                                  

يک فاکتور             .   کارفرما است و اين با تبديل مساله به مساله جامعه و افکار عمومي امکان پذير است                                                                                                                        
مهم وجود راديو و تلويزيون انترناسيونال است که به مجرد دريافت خبر آنرا به يک موضوع داغ کل                                                                                                                                                

 .   جامعه تبديل ميکند                 
اگر اعتصاب طوالني مدت باشد بايد هرروز اطالعيه خبري داد و مردم و حزب کمونيست کارگري                                                                                                                  

اولين تاثير اين کار اين است که در ميان توده وسيعي از مردم                                                                                             .   را مرتب و با دقت در جريان گذاشت                                                   
اعم از همسران و خانواده ها، ساير مراکز کارگري، مردم شهر و حاميان ما در سطح بين المللي                                                                                                                                                           

خواستهاي ما خواستهاي مشروع ما و ساير کارگران و حتي بخشهاي                                                                       .   حساسيت و توجه ايجاد ميکنيم                            
مطلع کردن ساير کارگران                              .   ديگر جامعه هم هست و با حمايت معنوي يا عملي ديگران مواجه ميشود                                                                                           

بي دليل نيست که                       .   از يک اعتصاب و خواستهاي آن، زمينه اعتصاب در آنها را نيز مساعدتر ميکند                                                                                                     
جمهوري اسالمي و رسانه هايش اخبار اعتراضات کارگري را سانسور ميکنند و همه تالششان را براي                                                                                                                         

ميدانند ما حاميان زيادي در جامعه داريم تالش ميکنند خبر به گوش                                                                                    .   گمنام ماندن آن انجام ميدهند                                   
با مطلع کردن ديگران از خواستهاي برحقي که کارگران دارند، جلو توطئه عليه آنها، جلو                                                                                                                            .   آنها نرسد           

جوسازي عليه آنها، جلو منزوي شدن آنها از جامعه و جلو تفرقه در ميان آنها بدرجه زيادي گرفته                                                                                                                                                      
هرچه اخبار يک اعتصاب وسيعتر پخش شده باشد امکان هجوم نظامي و سرکوب و دستگيري                                                                                                         .   ميشود     

با مطلع کردن دائمي                          .   فعالين آن کمتر و کمتر ميشود چون چشم هاي زيادي به کارگران دوخته ميشود                                                                                                    
اعتصابي که خبرش به گوش جامعه                                            .   مردم، آنها را به نفع کارگران بسيج ميکند، آماده نگه ميدارد                                                                                       

 .   رسيده باشد موفقيت آن بدرجه زيادي تضمين شده است                                              
مطلع کردن مردم از اعتصاب، فضا را بشدت تغيير ميدهد، رژيم از مردم وحشت دارد، ميداند در                                                                                                                        
و ديوار عليه اش هستند، ميداند در صف نان و گوشت هم دارند از اعتصاب دفاع ميکنند و به طبقه                                                                                                                                       

اين کارفرما را ميترساند، نيروي سرکوب را محافظه کار ميکند،                                                                                       .   انگل جامعه بد و بيراه ميگويند                                           
اين يک فاکتور مهم در موفقيت اعتصاب است و بايد توجه فعالين                                                                                               .   دولت را دست به عصا ميکند                                        

دوره اعتصابات منزوي واقعا سپري شده است، در واقع به همت                                                                                    .   کارگري را عميقا به خود جذب کند                                              
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هرچه اعتصاب بسته تر باشد، تهديد و ترساندن کارگران، فرسوده کردن                                                                                          .   رفقاي کارگر بايد سپري شود                                   
کارگران، ايجاد تفرقه در ميان آنها، توطئه عليه آنها و به شکست کشاندن اعتصاب براي جبهه مقابل                                                                                                                                  

اعتصابي که به گوش جامعه رسيده باشد سرکوب آن و دستگيري رهبران آن بسيار                                                                                                                       .   راحت تر است                 
اطالعيه        .   به اشکال مختلف ميتوان اطالع رساني کرد و جامعه را مطلع نگهداشت                                                                                                    .   دشوار ميشود             

کافي است که کارگران                           .   هاي رسمي و روزمره کارگران يکي از مناسب ترين اشکال اطالع رساني است                                                                                              
پيشرفت در کار را بايد منعکس کرد، تهديدات                                                            .   اطالعيه بدهند آنوقت در سطح جامعه پخش ميشود                                                           

همه اينها حاوي تجربه هستند و مردم را در صحنه                                                                            .   را بايد گفت، سير پيشروي را بايد توضيح داد                                                                   
 .   آماده نگاه ميدارند                  

تالش براي درج خبر در رسانه هاي وابسته به رژيم و قانوني در کشور شکل ديگري براي اطالع                                                                                                                                         
رسانه هاي دوست خبر را منتشر ميکنند، رسانه هاي وابسته به دولت را بايد مجبور کرد                                                                                                              .   رساني است           

رسانه هائي که اخبار اعتراض                                        .   اين خود يک عرصه مبارزه است                                          .   که اخبار اعتراض را منتشر کنند                                             
کارگران را درج نميکنند بايد در سطح جامعه افشا شوند و تحت فشار قرار گيرند، با نوشتن نامه هاي                                                                                                                                     

راديوها و تلويزيونهاي فارسي زبان بين المللي را                                                                .   سرگشاده از طرف کارگران يا پخش اطالعيه و غيره                                                             
اينها اکثرا اخبار اعتراض کارگران                                          .   بايد تحت فشار گذاشت، تا اخبار را بخوبي و هرروز منعکس کنند                                                                 

و بخش محروم جامعه را سانسور ميکنند و برعکس هر اقدام ضدکارگري و يا بي اهميت توسط                                                                                                                                               
بايد خواست که با کارگران                                            .   نمايندگان طبقه مفتخور جامعه را در صدر اخبارشان قرار ميدهند                                                                                                    

اين رسانه ها ادعاي آزادي بيان و مخالفت با سانسور                                                                          .   فشار به آنها موثر خواهد بود                                         .   مصاحبه کنند             
ميکنند و اين فشارها آنها را عليرغم ميلشان مجبور به انعکاس اعتراضات کارگران ميکند و اين در                                                                                                                             

نفس در افتادن با رسانه ها يک عرصه مهم مبارزه براي                                                                               .   رساندن صداي کارگران به جامعه مهم است                                                    
اخبار اعتصاب کارگران يک مساله بسيار مهم                                                                 .   پيشبرد مبارزه و نشانه بلوغ فکري کارگران است                                                                       

کميته هاي حمايت از اعتصاب، خانواده ها و همسران، و مردم شهر ميتوانند نقش                                                                                                                             .   جامعه است             
 .   مهمي در اطالع رساني و افشا و انگشت نما کردن رسانه هائي که سانسور ميکنند بعهده بگيرند                                                                                   

اعتصابات طوالني مدت بايد سايت خود را هم داشته                                                                              .   سايتها ابزار ديگر انتقال خبر هستند                                                      
اگر فعالين کارگري در هرکارخانه سايتي ويژه خود داشته باشند در ايام اعتصاب بالفاصله                                                                                                                                  .   باشند     

 .   اخبار روي سايتشان قرار ميگيرد و به ابزار خبر رساني تبديل ميشود                                                              
 

 : حزب را خبر کنيم
 

امروز حزب کمونيست کارگري و رسانه هاي آن، تلويزيون و راديو انترناسيونال نقش مهمي در مطلع                                                                                                                                     
اينها ارگانهاي                      .   کردن کل جامعه از مبارزات و مطالبات کارگران و تقويت اعتصابات دارند                                                                                                                                   
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کارگرانند، ابزار بلند کردن صداي آنها هستند، ابزار جلب حمايت اند، ابزار تبديل اعتصاب به يک                                                                                                                                                 
کافي است خبر اعتصاب و                                     .   سانسور را به مقدار زيادي بي معني کرده اند                                                                     .   مساله داغ جامعه اند                             

و اگر بطور مرتب و هرروزه دقايق                                                .   اعتراض به حزب و رسانه هايش برسد روز بعد همه مطلع ميشوند                                                                                   
اعتصاب به آنها گزارش شود، ميتوانند نقشي بسيار مهم و تعيين کننده براي قدرتمند کردن اعتصاب                                                                                                                          

خبر رساني به حزب کمونيست کارگري بايد توسط                                                                   .   و جلب حمايت وسيع کارگران و مردم ايفا کنند                                                                   
تماس فشرده با حزب                           .   رهبران و فعالين کارگري و تمام اعضا و فعالين حزب بسيار جدي گرفته شود                                                                                                         

با اين رسانه ها فاکتور مهمي به نفع                                                    .   گرفته شود تا فراخوانهايشان از اين طريق به گوش جامعه برسد                                                                                
 .   طبقه کارگر و آزاديخواهي در جامعه تغيير کرده است بايد آگاهانه و بدقت از آنها استفاده کرد                                                                                       

 
 : جلب همبستگي با اعتصاب -٣
 

تمام مردم حامي اعتصاب در داخل کشور و در سطح بين المللي را بايد در حمايت از اعتصاب بسيج                                                                                                                                    
هرچه حمايت بيشتر باشد، قدرت اعتصاب بيشتر ميشود، انعکاس بيشتري در رسانه ها پيدا                                                                                                                            .   کرد   

همسران        .   بخش مهمي از نيروي ما در داخل کشور است                                                             .   ميکند و موفقيت اعتصاب بيشتر ميشود                                               
ما، خانواده هاي ما و مردم شهر، کارگران مراکز ديگر، همه مردم شريف از معلم مدرسه تا دانشجو و                                                                                                                                    

يک    .   جوانان و زنان تحت ستم و غيره حامي ما هستند و ميتوانند در دفاع از ما دست به کاري بزنند                                                                                                                                       
اين     .   سال گذشته، نمونه هاي بسيار موفقي از جلب حمايت از مردم در داخل کشور را شاهد بوده ايم                                                                                                                                     

حمايت از کارگران خاتون آباد توسط کارگران ايران خودرو و غيره، در سقز                                                                                               .   دارد به سنت تبديل ميشود                               
.   در حمايت از فعالين کارگري اول مه و بويژه در جريان اعتصاب کارگران نساجي کردستان در سنندج                                                                                                                                 

 .   اينها نمونه ها و الگوي موفقي از جلب همبستگي است که بايد گسترده تر و عميق تر شود                                                                               
همه بر اين باوريم که کارفرما و دولت با نصيحت و تقاضا و غيره کوتاه نمي آيند و تسليم خواست                                                                                                                                      

و هرچه اين زور بيشتر باشد، هرچه نيروي                                                             .   تنها زور ما است که آنها را تسليم ميکند                                                                .   ما نميشوند            
مشکل اين است                  .   وسيعتري را به ميدان آورده باشيم شانس پيروزي ما به همان نسبت افزايش مي يابد                                                                                                          

از ذهنمان معموال غايب است و به سازمان                                                    .   که نيروي خود را به حساب نمياوريم و به آن تکيه نميکنيم                                                                           
در حاليکه طرف مقابل يعني کارفرمايان و دولت همه نيرويشان را به جريان                                                                                                         .   دادن آن توجه نميکنيم                            

کارگر هم مثل همه افراد ديگر موجودي                                                      .   نيروي کارگران فقط به کارخانه محدود نميشود                                                           .   مياندازند         
همسر دارد، خانواده دارد، ميليونها هم سرنوشت در ساير مراکز کارگري دارد، دوستان                                                                                                       .   اجتماعي است             

بعالوه مردم شهر اکثرا خود را در                                                  .   و آشناياني دارد که هرکدام ميتوانند کاري بکنند، کمکي بکنند                                                                                     
.   جوانان مبارز حاضرند کارهاي بزرگي در خدمت به کارگران انجام دهند                                                                                                          .   جبهه کارگران ميدانند                            

 آذر دو سال گذشته پرچم دفاع از کارگران را                                                                 ١٦دانشجويان ميتوانند نقش قابل توجهي ايفا کنند، در                                                                     
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برافراشته کرده اند و در سنندج اخبار اعتراض کارگران نساجي را بر تابلو اعالنات دانشجوئي نصب                                                                                                                                      
کرده اند، معلمان و دانش آموزان بخشي از همين طبقه اند و در ارتباط تنگاتنگ با کارگران و خانواده                                                                                                                                     
هاي آنها قرار دارند و ميتوانند در گسترش اخبار اعتراض و جلب همبستگي با کارگران کارهاي                                                                                                                                                

بسياري از سايتها و نشريات آماده اند تا اخبار اعتراض کارگران را به گوش                                                                                                                             .   مهمي انجام دهند                       
ديگران برسانند، در سطح بين المللي سازمانهاي کارگري نشان داده اند که آماده حمايت و فشار آوردن                                                                                                                                  

و باالخره حزب کمونيست کارگري، بعنوان حزب سياسي طبقه کارگر با                                                                                           .   به جمهوري اسالمي هستند                             
تمام قوا در دفاع از کارگران در صحنه حضور دارد و رسانه هاي اين حزب خبر را به گوش همه در                                                                                                                                                            

همه اينها ميتوانند به ميدان بيايند و                                                    .   سراسر کشور ميرسانند و سانسور حکومتي را خنثي ميکنند                                                                      
بدون اطالع رساني                     .   الزمه اينکار مطلع نگاهداشتن دقيق و هرروزه آنها است                                                                     .   نقش مهمي بازي کنند                          

 .   کسي بسيج نميشود و کار خيلي موثري نميتواند بکند                                              
اين وظيفه همه کارگران                               .   بسيج مردم در حمايت از اعتصاب، فقط کار کارگران اعتصابي نيست                                                                                        

پيشرو، همه سوسياليستها، همه آنهائي است که قلبشان براي رهائي و رفاه و برابري و يک زندگي                                                                                                                                                    
اما خود کارگران اعتصابي ميتوانند نقشي تعيين کننده در بسيج جامعه داشته                                                                                                                           .   انساني ميتپد                

با فراخوانهاي به موقع شان، با اطالع رساني دائمي شان و با شرکت آنها در کميته ها و جمع                                                                                                                                       .   باشند     
 .   هائي که به اين مناسبت در سطح شهر تشکيل ميشود                                            

 
 : همسران و خانواده هاي کارگران بايد به ميدان بيايند

 
همسران و خانواده هاي کارگران ميتوانند در بسيج افکار عمومي نقشي حتي موثرتر از همسران                                                                                                                                             

همسران کارگران اعتصابي نزديکترين دوستان و هم سرنوشتان آنها هستند                                                                                        .   اعتصابي خود بازي کنند                           
و ميتوانند همراه با آنها و از همان بدو اعتصاب شروع به همراهي و همکاري کنند به حرکت درآمدن                                                                                                                                           
همسران کارگران در حمايت از مطالبات و مبارزه رفقاي خود با سهولت و سرعت بيشتري ميتواند                                                                                                                                          

اين نيرو را بايد به حساب آورد، در واقع اين نيرو بايد خودش را به حساب آورد و فعاالنه                                                                                                                                  .   عملي شود          
همينطور که ساير اعضاي خانواده از خواهر و برادر و پدر و مادر يا                                                                                                    .   همراه اعتصاب به حرکت درآيد                                    

بسيج افکار عمومي، جلب                                   .   فرزندان بزرگسال کارگران ميتوانند قدرت کارگران را چند برابر کنند                                                                                                     
حمايت ديگران، مراجعه به مردم، به کارگران واحدهاي ديگر، به نهادهاي بين المللي و سازمانهاي                                                                                                                                          
کارگري گوشه کوچکي از کار عظيمي است که همسران کارگران و ساير اعضاي خانواده کارگران                                                                                                                                               

سازمان دادن تجمعات اعتراضي در مقابل کارخانه، در مقابل ادارات دولتي و                                                                                                .   ميتوانند بعهده گيرند                        
در مقابل زندانها در صورت لزوم، و يا جمع آوري تومار، جمع آوري کمک براي صندوق اعتصاب گوشه                                                                                                                               

همسران کارگران ميتوانند با اسم و رسم شخصي خود بشکل فردي و                                                                                   .   ديگري از کار آنها ميتواند باشد                                        
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يا جمعي بيانيه صادر کنند، نامه منتشر کنند و از اينطريق توجه جامعه را جلب کنند و شهري را به                                                                                                                                            
نمونه موفق اين کار را در جريان دستگيري و محاکمه فعالين کارگري در سقز شاهد                                                                                                                     .   حرکت درآورند              

کارگران نساجي کردستان خيلي دير به اين مساله توجه کردند، موقعي اين کار را شروع کردند                                                                                                                           .   بوديم     
در اين زمينه تجربه معدنچيان انگليس در جريان مبارزه چندين ماهه خود                                                                                         .   که اعتصابشان پايان يافت                             

 .    بسيار ارزنده است                 ٦٤،   ٦٣در سالهاي           
همسران کارگران و يا خانواده هاي آنها بايد متشکل شوند و انواع کميته ها و جمعها را در ميان                        

همسران کارگران ايران    "،  "همسران کارگران سايپا   "،  "همسران کارگران نساجي   "خود درست کنند مثال       
تقسيم کار کنند، و مردم را       . يا دستگير شده و يا هر اسمي ديگر         " همسران کارگران اخراجي  "،  "خودرو

سازمان دادن تومارهاي بسيار       . در حمايت از اعتصاب و يا خواستهاي کارگران به حرکت درآورند                    
سازمانيابي همسران  . بزرگ، نامه هاي سرگشاده و توزيع آنها، نامه هاي فردي يا جمعي با اسم و رسم                  

يک سازماندهي پايدار و دائمي از همسران بسيار ضروري                . کارگران نبايد به اعتصاب محدود شود         
اين مساله  . چنين سازماني ميتواند با شروع هر اعتصاب فورا به ميدان بيايد و نقش بازي کند                 . است

بويژه ضرورت خود را زماني بيشتر نشان ميدهد که کارفرما از ترس اعتصاب در کارخانه را براي                             
مدتي ميبندد و به حرکت درآوردن و برگزاري تجمع و هرکار ديگري به بيرون محيط کارخانه منتقل                         

در چنين شرايطي شبکه هاي کارگران مبارز، شبکه        . ميشود، جائي که کارگران تجمع سر کار را ندارند        
 . ها و تشکلهاي خانواده ها و همسران و غيره حياتي ميشود

 
 : نقش مردم شهر چيست

 
مردم شهر            .   يک اقدام مهم براي تقويت اعتصاب و عقب راندن جبهه مقابل، بسيج مردم شهر است                                                                                                                            

ميتوانند در صورت لزوم دست به اجتماع و تظاهرات بزنند، در صورت دستگيري فعالين اعتصاب                                                                                                                                    
مقابل زندان و ادارات رژيم جمع شوند، در مقابل سرکوب کارگران تظاهرات کنند و خشم و اعتراض                                                                                                                                        

فضاي حمايتي در ميان مردم حتي اگر به تجمع و تظاهرات هم تبديل نشود، بر                                                                                                                .   خود را نشان دهند                        
اين مهم است که مردم در صف نفت و بنزين و در تاکسي                                                                            .   روحيه اعتراضي کارگران تاثير عميقي دارد                                                

دانشجويان دانشگاه را بايد به                                            .   و اتوبوس هم درمورد اعتصاب صحبت کنند و از آن حمايت کنند                                                                                              
اطالعيه هاي پشت سر هم بايد در سطح شهر و                                                                .   حرکت درآورد، معلمان بايد کاري در دستور بگذارند                                                                

اين شدني است و يک فاکتور                                    .   فضاي شهر را بايد به نفع اعتصاب عوض کرد                                                      .   هرچه وسيعتر پخش شود                         
اين بر روحيه سرباز و بسيجي که                                                         .   مهم در پيروزي اعتصاب و ترس و وحشت جبهه مقابل است                                                                                            

 .   ميخواهد مقابل کارگران بايستد هم تاثير ميگذارد                                             
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 : همه مراکز کارگري الزم است اعالم همبستگي کنند
 

معموال       .   اين بايد به شعار عمومي همه کارگران تبديل شود                                                                                        .   هيچ مبارزه اي نبايد تنها بماند                                                        
خواستهاي يک اعتصاب خواستهاي ساير کارگران هم هست، اما حتي اگر نباشد و صرفا خواستهاي                                                                                                                                

.   کارگران يک مرکز معين را نمايندگي کند ذره اي از ضرورت حمايت از آن اعتصاب کم نميکند                                                                                                                                                   
کارگران هم سرنوشت اند، دردهاي مشترک، دوستان و دشمنان مشترک دارند، استثمار ميشوند،                                                                                                                                           

نميتوانند از                .   سرکوب ميشوند، هدف واحدي دارند و خواهان جامعه اي آزاد و برابر و خوشبخت هستند                                                                                                   
نميتوانند دوش به دوش هم جلو يک مشت مفتخور را که زندگي شان را                                                                                          .   مبارزه همديگر حمايت نکنند                               

همبستگي کارگري يکي از بزرگترين حربه هاي کارگران براي بسيج نيرو و عقب                                                                                                .   تباه کرده اند نايستند                           
به هردرجه يک اعتصاب همبستگي بيشتري از ساير مراکز کارگري جلب                                                             .   نشاندن کارفرما و دولت است                           

کرده باشد آن اعتصاب موفق تر خواهد بود و بعالوه اعالم همبستگي از جانب ساير مراکز کارگري                                                                                                                                          
مستقيما در ارتقاي اتحاد و آموزش و روحيه مبارزاتي کارگران مراکزي که حمايت ميکنند نيز تاثير                                                                                                                                 

 .   ميگذارد و زمينه را براي اعتصابات سراسري آماده تر ميکند                                                      
 

 : همبستگي جهاني
 

، شروع جدي بسيج سازمانهاي      ٧٥کمپين بين المللي عظيم در دفاع از کارگران نفت در زمستان                
کارگري جهاني در همبستگي با کارگران در ايران و عليه تضييقات و سرکوبها و بيحقوقي هاي آنها                         

از آن زمان تا کنون تجارب بسيار موفقي در           . بود که توسط حزب کمونيست کارگري سازمان داده شد          
اين يک پيشروي براي طبقه کارگر ايران بوده است و خوشبختانه اين ديگر                 . اين زمينه کسب شده است     

اکنون بسياري از فعالين کارگري با شروع اعتصاب به فکر                . به خودآگاهي کارگران تبديل شده است        
 . جلب همبستگي سازمانهاي کارگري جهاني با اعتصاب خود مي افتند

نوشتن نامه توسط نمايندگان کارگران، همسران کارگران، و يا کميته هاي حمايت از اعتصاب به                     
سازمانهاي کارگري در ساير کشورها شيوه موثري براي جلب حمايت و تحت تاثير قرار دادن                                        

همبستگي جهاني، فضاي بين المللي را عليه جمهوري اسالمي تنگ                       . سازمانهاي کارگري است    
ميکند، موجب انعکاس گسترده تر اعتصاب و مطالبات کارگران در در رسانه ها ميشود، بر روحيه                      
اعتراضي کارگران تاثير ميگذارد، به کارگران آموزش طبقاتي و انترناسيوناليستي ميدهد و فاکتور                   

 . مهمي در موفقيت اعتصاب ميشود
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 : قدرت کارگران در تشکل آنها است
 

اين درست            .   قدرت کارگران در اتحاد آنها و در متشکل بودن آنها است                                                                           .   طبقه کارگر بايد متشکل شود                                 
است که کارگران حق تشکل ندارند اما محافل کارگري در سطح وسيعي در تالش براي متشکل شدن و                                                                                                                           

مجمع عمومي يک                   .   در جريان اعتصاب، متشکل شدن ساده تر ميشود                                                        .   متشکل کردن کارگران هستند                              
در جريان اعتصاب و تحصن ميتوان آنرا منظما برقرار                                                                           .   ظرف مهم براي متشکل شدن کارگران است                                                    

پايه شوراهاي                .   اين پايه تشکيالت هاي واقعي کارگري است                                                      .   کرد و اينرا به سنتي دائمي تبديل کرد                                                         
به نيابت از                 .   مجمع عمومي ظرفي است که مستقيما توده کارگران را نمايندگي ميکند                                                                                       .   کارگري است            

مجمع عمومي را بايد در هر مرکز کارگري                                                    .   آنها تشکيل نميشود بلکه توسط خود آنها تشکيل ميشود                                                                
در جريان اعتصاب کارگران                                     .   بايد يک جنبش مجمع عمومي براه انداخت                                                             .   به يک سنت تبديل کرد                                   

با پايان اعتصاب نبايد                                   .   متشکل تر و متحدتر کار ميکنند و قدرتشان از همينجا ناشي ميشود                                                                                                         
با پايان اعتصاب هم بطور منظم مجمع عمومي بايد تشکيل شود و                                                                                                    .   کارگران دوباره منفرد شوند                                   

اما عالوه بر                   .   درمورد مسائل و مشکالت و خواسته ها و اشکال مبارزه بحث و تصميم گيري شود                                                                                                                    
مجمع عمومي انواع کميته هاي حمايت، تشکلهائي که همسران و خانواده ها ايجاد ميکنند، تقسيم                                                                                                                             
کارهائي که براي تماس با رسانه ها، براي پخش اطالعيه هاي مربوط به اعتصاب، براي صندوق کمک                                                                                                                             

برعکس اينها را بايد مرتبا                                         .   مالي و غيره درست ميشود نيز نبايد با پايان اعتصاب تعطيل شود                                                                                                    
يک    .   تقويت کرد، گسترش داد و به ظرفي براي متشکل شدن و متشکل کردن ديگران تبديل کرد                                                                                                                                           

فراخوان مهم اين است که همسران کارگران صرفنظر از اينکه در حال حاضر اعتصابي هست يا نه،                                                                                                                                              
 .   شروع به متشکل شدن بکنند                       

 
 : بعد از اعتصاب

 
در    .   پايان هراعتصاب بهتر است با انتشار يک اطالعيه خبري جهت اطالع افکار عمومي همراه باشد                                                                                                                        

اطالعيه پاياني ميتوان از مردمي که اعالم همبستگي کرده اند قدرداني کرد و خواستهائي را که هنوز                                                                                                                             
اگر به بخشي از خواستها پاسخ داده نشده است بايد موقع ختم                                                                                   .   متحقق نشده اند به صراحت قيد نمود                                              

چه بهتر           .   اعتصاب بر ضرورت تحقق آنها تاکيد کرد و در صورت امکان براي اجراي آنها مهلت گذاشت                                                                                                              
با اينهمه چنانچه                      .   که اين اطالعيه يا بيانيه به اسم مجمع عمومي يا به اسم نمايندگان کارگران باشد                                                                                                                

 .   اين عملي نبود الزم است به اسم جمعي از کارگران اينکار صورت گيرد                                                             
يک ضعف کار ما معموال اين است که پس از اعتصاب فکر                . کار با پايان اعتصاب تمام نميشود      
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ميکنيم کارمان تمام شده است، اما چه پيروز شده باشيم و چه شکست مان داده باشند کار زيادي داريم                    
اگر اعتصاب به نتيجه نرسيده باشد بايد دوباره دست بکار             . اين تلقي بايد عوض شود     . که انجام دهيم  

شويم، زمينه را براي اعتصاب بعدي آماده کنيم، روحيه اعتراض را افزايش دهيم، اتحادمان را بيشتر                   
کنيم، خودمان را بهتر سازمان دهيم، نيروي بيشتري اعم از خانواده ها و مردم شهر و کارگران ساير                          
مراکز کارگري و نيز سازمانهاي کارگري در ساير کشورها را به حرکت درآوريم و اعتصاب قدرتمندتري                  

اگر اعتصاب به نتيجه رسيده باشد کارگران در موقعيت روحي و           . را در اولين فرصت ممکن شروع کنيم     
با هيچ اعتصاب موفقي هم کارگران به همه                . عملي بهتري براي تداوم مبارزه خود قرار ميگيرند               

. هراعتصابي بايد زمينه اي براي برداشتن قدم بعدي باشد          . خواستهاي روزمره و اساسي خود نميرسند      
در جريان هر    . براي تحميل عقب نشيني بيشتر به کارفرما و دولت و براي گرفتن يک خواست ديگر                         

. اعتصاب روابط تازه اي و دوستان بيشتري در ميان مردم و در ميان ساير مراکز کارگري پيدا ميکنيم                  
رفقائي پيدا ميکنيم که ايده هاي جالبي دارند، يا امکانات               . بايد اين روابط را عمق بيشتري بدهيم         

مناسبي براي تقويت کار ما دارند، و يا امکان طرح مسائل ما در رسانه اي را دارند و بويژه در جريان                        
اعتصاب استعدادهاي تازه اي را در ميان کارگران جوان کشف ميکنيم که ميتوانند به رهبران خوبي                      

ما احتياج داريم نيرويمان را مدام بيشتر و بيشتر               . به اين مساله اکيدا بايد توجه کرد          . تبديل شوند 
هر اعتصابي براي ما بايد مقدمه رشد        . کنيم تا پيروزي بيشتري بدست آوريم و شکست کمتري بخوريم          

 . ما، تحکيم صفوف ما، گسترش امکانات ما و گسترش دوستان ما باشد
 

 : از رهبران اعتصاب قدرداني کنيم
 

اگر نمايندگان کارگران و رهبران اعتصاب، کارگران را خوب نمايندگي کرده باشند بايد توده کارگران                                                                                                                                     
بايد کارگران بطور کتبي هم در اين                                                .   جمع شوند و از آنها قدرداني کنند و دسته گلي به آنها تقديم کنند                                                                                           

مورد بنويسند و براي رسانه ها ارسال کنند و در هرجا که ممکن است منعکس کنند تا مردم رهبران                                                                                                                                       
بايد طي نامه اي از ساير مراکز کارگري، مردم شهر،                                                                                       .   کارگري را بشناسند و پشتوانه آنها شوند                                                               

دانشجويان و هر کس از اعتصاب پشتيباني کرده است و همينطور سازمانهاي کارگري در ساير                                                                                                                                                
در صورت           .   در صورت پيروزي ميتوان جشن گرفت                                        .   کشورها قدرداني کرد و نتيجه را به آنها گزارش داد                                                                 

شکست ميتوان اطالعيه داد، به مردم و ساير کارگران گفت و براي دور ديگري از مبارزه در يک شرايط                                                                                                                                   
اينها، اين روشها به کارگران و مبارزه شان شخصيت ميدهد، يک روش                                                                                          .   مناسب تر اعالم آمادگي کرد                                  

رهبران کارگري را به همه ميشناساند                                             .   باز است که به ديگران امکان دخالت و کمک و همفکري ميدهد                                                                               
 .   و هزار خاصيت ديگر هم دارد                         
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حتما کساني پيدا ميشوند که اين نکات را                                                             .   در پايان، اجازه دهيد به يک نکته ديگر هم بپردازم                                                                           
اين ديد مخصوصا در ميان برخي گروههاي سياسي که از قضا خود را                                                                                          .   ذهني و غيرممکن ميخوانند                             

اوال در طول همين يک سال گذشته نمونه                                                    .   اما واقعيت اين نيست                         .   طرفدار کارگر هم ميدانند رايج است                                            
ها و الگوهاي بسيار موفقي از نگرشي تازه و مدرن در اعتراضات کارگري شاهد بوده ايم که دو سال                                                                                                                                            

اما حتي اگر اين پيشروي هم وجود نميداشت بايد اين وضع را عوض                                                                                                  .   قبل غير ممکن جلوه ميکرد                                   
نيروي ما بسيار بيشتر از آن چيزي است که به ميدان                                                                                 .   بايد ناممکن ها را ممکن گردانيم                                              .   ميکرديم       

جبهه مقابل ما، همگي بر دريائي از                                                    .   مياوريم و تاکتيک هاي ما هنوز عقب تر از حد توان ما است                                                                                         
نفرت و خشم مردم نشسته اند و از انعکاس اعتراض ما ميترسند، از تجمع ما بويژه در بيرون کارخانه                                                                                                                                      
وحشت دارند چون بر اين حقيقت آگاهند که هر لحظه ممکن است توده هاي وسيع مردم به اعتصابيون                                                                                                                                  

صفوف آنها بسيار شکننده است اينرا بايد در هر اعتراضي                                                                                 .   بپيوندند و بساط آنها را در هم بپيچند                                                          
.   بي جهت نيست که پافشاري چند صد کارگر همه آنها را به زانو درمياورد                                                                                              .   جلو چشممان داشته باشيم                            

هر کارگر و معلم و پرستار                                          .   دلش با ما است                       .   در اردوي ما است                         .   اکثريت عظيم جامعه با ما است                                           
بايد بداند که ميليونها نفر                                        .   اعتصابي بايد بداند که ميليونها نفر ديگر هم در درد و رنجش شريکند                                                                                                   
هر آدم آزاده اي از اعتراض                                       .   ديگر هم از مفتخورهائي که زندگي او را به اين روز انداخته اند منزجرند                                                                                                     

هنر ما بايد سازمان دادن اين نيرو و به حرکت                                                                  .   بحق کارگران حمايت ميکند و آنرا مال خودش ميداند                                                                
بنابراين نه تنها اين نکات                                   .   درآوردن آن باشد و کارهاي بسيار بيشتري بايد در دستور کار ما قرار گيرد                                                                                                

همه اينکارها                .   غيرممکن نيست بلکه بنظر من بايد بعنوان قدمهاي اول کار ما در نظر گرفته شود                                                                                                                        
شدني است و بسيار بيشتر از اينها هم شدني است، بستگي به اين دارد که توقعمان از خودمان چيست،                                                                                                                         

موانع زياد              .   بستگي دارد به اينکه درمورد جايگاه خودمان و هدفي که در پيش داريم چه فکر ميکنيم                                                                                                                 
 .   است، خطر زياد است، تهديد باالي سر ما است اما راهي جز مبارزه و ارتقاي دائم آن نداريم                                                                                  

اعتصاب يک جنگ است با همه تلخيها و مرارت هاي آن اما با اين وجود اعتصاب جشن کارگران                                                                                                                         
 .   زنده باد اعتصاب               .   است، اعتصاب مدرسه انقالب است                           

----------   
 اصغر کريمي            

   ١٣٨٣ديماه       
 

 ياد کارگران جانباخته خاتون آباد را گرامي بداريم                                               
 

سران جمهوري اسالمي بايد بدانند که هر جنايتي، هر                                                                            .   ياد کارگران خاتون آباد نبايد فراموش شود                                                             
تيراندازي و بگير و ببندي، هر ضرب و شتمي، هر تهديد و بازداشتي به عامل فشار عظيمي بر                                                                                                                                                          
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 .   حکومت اسالمي تبديل ميشود                       
روز چهارم بهمن ماه در سالروز کشتار کارگران خاتون آباد، در هر کارخانه اي پنج دقيقه دست از                        
کار بکشيم و با اعالم سکوت به ياد اين عزيزان اداي احترام کنيم و خواهان محاکمه و مجازات                                   

در دانشگاه و مدرسه و هر جاي ديگري که ميتوانيم              . عاملين و آمرين سرکوب خونين کارگران شويم         
 . اين کار را بکنيم

با ارسال دسته هاي گل و پيامها و نامه هاي همبستگي            . خانواده هاي اين عزيزان را تنها نگذاريم       
و همدردي، از مراکز کارگري، از دانشگاهها و مدارس، از جمعها و محافل آزاديخواه و پيشرو، آنها را                    

 . در آغوش بگيريم و همبستگي مان را تقويت کنيم
با ايجاد صندوق کمک به خانواده جانباختگان اجازه ندهيم در مضيقه قرار داشته باشند و همزمان                   

اين کوچکترين غرامتي است    . خواست تامين زندگي مادام العمر اين خانواده ها را به رژيم تحميل کنيم 
 . که رژيم بايد به اين خانواده ها بپردازد

بر . مزار جانباختگان را، همانند خاوران به ميعادگاه مردم آزاديخواه و عدالت طلب تبديل کنيم                    
 . مزار آنها دسته هاي گل بگذاريم و مراسم بزرگداشت بگيريم

 دهها نفر از کارگران مراکز مختلف صنعتي دو قله در تهران را صعود کردند                ١٣٨٣ ديماه   ٢٥روز  
اين اقدام ارزنده را به سنت          . و با برافراشتن پرچم و لوحي، جانباختگان شهربابک را گرامي داشتند                  

 . تبديل کنيم
 . در و ديوار را از ياد اين عزيزان و با شعار گرامي باد ياد کارگران جانباخته خاتون آباد پر کنيم

هر مقام و مسئول حکومت اسالمي، هر دستور دهنده و شليک کننده اي بايد همه جا خود را در                          
محاصره خشم و انزجار مردم ببيند و از تکرار اين جنايات، حتي از فکر تکرار چنين جناياتي، بر خود                      

 . بلرزد و وحشت کند
اينچنين ميتوانيم روحيه اعتراضي را در ميان خود تقويت کنيم، همبستگي ايجاد کنيم، اعتماد                  
و اتحاد به وجود آوريم، صفوفمان را فشرده تر کنيم و به سرکوبگران و دشمنان کارگران بگوئيم که دوره                     
رعب و وحشت گذشته است و هر دست درازي به کارگر با عکس العمل وسيع و قاطع مردم روبرو                                  

 . ميشود
 

   *** 
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  تومان حداقل دستمزد    ۴۵طومار اعتراضى کارگران در ايران با خواست 
 ٨٤درمورد حداقل دستمزدهای سال  

 
در حالیکه حقوق همه       .  در حال حاضر دستمزدهای ما مطلقا  کفاف زندگی ما را نمیدهد                         

مدیران و مقامات باالی یک میلیون و دومیلیون است و اکثرا درآمدهای دیگری هم دارند، اما                       
 هزار تومان است و این در حالی است که با کمتر از یک                            ١٠٦حداقل دستمزدهای ماهانه ما            

از استثمار ما  اقلیتی مفتخور میلیاردر میشوند وما حتی از           . میلیون تومان نمیشود زندگی کرد    
دستمزد فعلی یک سوم خط فقری است که رسما اعالم          . پس هزینه تحصیل فرزندانمان هم بر نمیائیم      

ما خواهان یک زندگی رفاهی مطابق          ! شده است، چه کسی انتظار دارد ما با حقوق فعلی بسازیم                  
 .زندگی کنونی شایسته هیچ بشری نیست. معیارهای امروز جامعه بشری هستیم

ما کارگران و معلمان و پرستاران قراردادی و استخدامی، زن و مرد و شاغل و بیکار در سراسر                         
کشور اعالم میداریم که یک زندگی بهتر و انسانی حق ما است، تغذیه و پوشاک مناسب، مسکن و                     
بهداشت با استاندارد باال وتفریح و استراحت حق ما است و برای استفاده از این حق دستمزدها باید                      

با اینهمه ما ضمن مبارزه برای رسیدن به یک دستمزد                    .  تا یک میلیون تومان افزایش یابد          
عادالنه باالی یک میلیون تومان، در اولین قدم خواهان این هستیم که حداقل دستمزد در جامعه تا              

 هزار تومان افزایش یابد که مطابق آمارهای رسمی امکان یک زندگی بخور و نمیر                         ٤٥٠ماهی  
 هزار تومان در قوانین        ٤٥٠ما خواهان این هستیم که  دستمزدهای کمتر از                  . وجود داشته باشد   

خواست ما شامل همه کارگران استخدامی و قراردادی در کلیه بخشها             . مملکت بالفاصله ممنوع شود   
 .و شامل همه معلمان و پرستاران و همه مردم زحمتکش میشود

ما اعالم میکنیم که دیگر این زندگی جهنمی را نمی پذیریم وبرای تحقق این خواست                               
عادالنه و بحق خود از همه مردم شریف و حق طلب در ایران و از همه سازمانهای کارگری در سراسر                        

 .جهان میخواهیم از ما پشتیبانی کنند
 

 ١٣٨٣اسفندماه 
  

 امضا از نساجي كاشان شروع شد و بعد كارگران  يخچال سازي فيلور،            ٣٠٠٠اين طومار با :  امضا
 امضا از پتروشيمي ماهشهر، پتروشيمي بيستون، نساجي كردستان،                   ١٦٠٠كشتي سازي صدرا،       
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  در تبريز٨٤قطعنامه  آارگران در اول مه  
 

 !اي آزاد و برابر و مرفه براي همگان هستيم ما خواهان جامعه
 !ما ميخواهيم زندگي کنيم و اين شرايط بردگي را نميپذيريم

 
نظام سرمايه داري عامل اصلي مشقات و محروميت هاي کارگران و اکثريت عظيم جامعه است و تا                      

. زمانيکه چنين نظامي بر جامعه و زندگي ما حاکم است از يک جامعه انساني نميتوان صحبت کرد                        
فقر، تبعيض، بيحقوقي، بيکاري، بي مسکني، ناامني اقتصادي، تن فروشي و اعتياد تماما                                   

هدف اين نظام    . محصوالت اين نظام ناعادالنه اند که زندگي عظيم مردم را سياه و تباه کرده است                         
 .اقتصادي نه تامين نيازمنديهاي مردم بلکه فقط سود و استثمار است

اين حق ما و هر انساني است         . اين دنياي ناعادالنه و نابرابر شايسته ما نيست و بايد عوض شود              
که مثل يک انسان زندگي کنيم، حق ما است که از نعماتي که خود توليد ميکنيم بهره مند شويم، حق                        

اول مه روزي . هر شهروندي است که از يک زندگي مرفه و انساني همين االن و بدون تاخير بهره مند شود
است که ما کيفرخواست مان را در مقابل جامعه اعالم ميکنيم و همه مردمي که اين وضع را                                      

 .نميخواهند فراميخوانيم که در کنار ما و همراه با ما، براي تغيير اين وضع به ميدان بيائيم
اما تا زمانيکه اين امر        . ما خواهان پايان دادن به استثمار و برپائي جامعه اي انساني هستيم                   

 :متحقق نشده است فوري ترين مطالبات ما به قرار زير است
روز اول مه بعنوان تعطيل رسمي در تقويم همه کشورها از جمله ايران به رسميت شناخته شده                     -١ 

 .و کارها در همه جا بايد تعطيل و چرخهاي توليد به نشانه همبستگي کارگري متوقف شود
 از طرف دولت    ٨٤ هزار تومان بايد به عنوان مبنا و در قدم اول براي سال              ٤٥٠حداقل دستمزد    -٢

 .به تصويب برسد
 .حق تشکل براي همه کارگران برسميت شناخته شود -٣
 .پرداخت حقوق در ايام اعتصاب قانوني شود. حق اعتصاب براي همه کارگران برسميت شناخته شود -٤
قراردادهاي ضدکارگري موقت ملغي بايد گردد و در مقابل قراردادهاي کار ميبايد با حضور                 -٥ 

 .نماينده واقعي کارگران و به صورت دائم تنظيم شود
کارگران به مثابه شهروندان متساوي الحقوق بايد از بيمه درماني مناسب و همه جانبه                                 -٦

 .برخوردار شوند
 . هزار تومان برخوردار شوند٤٥٠کارگران بيکار نيز ميبايد مانند ساير کارگران از حقوق مبناي  -٧
 .آموزش و داشتن مسکن مناسب حق کارگران است -٨
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همچنين پالکاردهائي مانند کارگران انسان هستند و           . رفاه اجتماعي حق همه کارگران است         -٩
خواهان زندگي انساني، زنده باد همبستگي جهاني کارگران، زنده باد اول مه، کارگران چيزي جز                                
زنجيرهاي بردگي بر پايشان ندارند که از دست بدهند ولي در مقابل دنيائي براي بدست آوردن دارند، در               

در پايان اين گردهمائي بدليل مخالفت کارگران با مسئولين خانه کارگر و                . دست کارگران ديده ميشد    
شوراهاي اسالمي، قطعنامه خانه کارگر به تصويب نرسيد و تجمع با شعارهائي درمورد اول مه و در                       

 .محکوميت سياست برگزارکنندگان مراسم يعني خانه کارگريها به پايان رسيد
 

حزب کمونيست کارگري همه کارگران و خانواده هاي آنها، معلمان و دانشجويان و همه مردم                              
 .محروم و آزاديخواه را به شرکت گسترده در مراسمهاي مستقل کارگران به مناسبت اول مه فراميخواند

 
 گرامي باد اول مه روز همبستگي جهاني کارگران

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٤ ارديبهشت ٩، ٢٠٠٥ آوريل ٢٩
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 سنندج - ۵   ) روز جھانی کارگر(قطعنامه اول مه
 

 !گرامي باد اول مه روز جهاني کارگر
 

. ، روز اعالم اتحاد جهاني طبقه ما براي مقابله با اين دنياي وارونه است                )روز جهاني کارگر    ( اول مه   
در اين روز کارگران در        . روز اعالم کيفرخواست طبقه کارگر جهان عليه کليت نظام سرمايه داريست                 

اقصي نقاط جهان رژه ميليوني خود را عليه نظام سرمايه داری که عامل تمام محروميتها و مشقات،                    
 برای  .فقر و گرسنگی، بيکاری و بی مسکنی، فساد و فحشا و رنج و تباهی است، به نمايش ميگذارد                     

سرمايه سود حکمت همه چيز است و رفاه و خوشبختی و امنيت جسم و جان انسانها را در حصار سود                        
 .و منفعت شخصی به بند کشيده است

دراين روز ما برای احقاق حقوق انسانيمان جمع شده ايم و اعالم می کنيم که در ميان ما  ، رنگ،                        
ما خود را هم     . همه ما انسانيم و در  سرنوشت هم شريک           . نژاد، قوميت، جنسيت مبناي تمايز نيست       

ما . سرنوشت و همسنگر مبارزه کارگران در سراسر جهان و مبارزه همه انسانهای آزاديخواه  می دانيم                   
در اين روز اعالم ميکنيم که ديگر هيچ کس حق ندارد خود را مالک جسم و جان کارگران بداند و مرگ                        

 .و زندگی مان را تعيين کند
در اين راستا و تا رسيدن به يک زندگی مرفه و شايان شأن انسان، ما کارگران رئوس مطالبات خود                     

 :را به شرح زير اعالم می داريم
دستمرد کارگران فورا و بدون قيد و شرط افزايش يافته و حداقل دستمزد به يک و نيم برابر خط                       -١

تنها مرجع صالحيت دار برای تعيين افزايش دستمزد نمايندگان  واقعی کارگران و منتخب                  . فقر برسد 
 .مجامع عمومی آنهاست

عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات کارگران جرم محسوب  شده و حقوق معوقه کارگران بايد فورا                            -٢
  .پرداخت شود

 . ساعت در هفته کاهش يابد و هر گونه اضافه کاريااجباری ممنوع گردد٣٠ساعات کار کارگران بايد به - ٣
 .قرارداد های موقت کار تعرض به پايه ای ترن حقوق کارگری و به شدت ضد انسانيست -٤

  .ااين ماده از قانون  بايد فورا برچيده شده و كليه قراردادهای موقت به استخدام رسمی تبديل  شود
 .لغو گرددمعافيت کارگاه های زير پنج و ده نفر از شمول قانون کار را شديدا محکوم کرده و بايد  -٥
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تعديل نيرو و اخراج کارگران به هر بهانه ای محکوم و کارگران اخراجی بايد فورا به محل کار                      - ٦
 .خود بازگردانده شوند

ما حق خود ميدانيم در مقابل پايمال شدن حقوق صنفی و                 . اعتصاب و اعتراض حق ماست      - ٧
 .اجتماعی خود دست به اعتصاب بزنيم

کارگران بايد بتوانند     . آزادی بيقيدو شرط عقيده، بيان، مطبوعات و تشکل حق همه است                     -٨ 
و در همين راستا از فعاليت  کميته پيگيری            . تشکلهای آزاد کارگری و سراسری خود را تشکيل دهند           

 .تشکلهای آزاد کارگری پشتيبانی ميکنيم
 سال اعم از زن و مرد با حقوق برابر             ١٦ايجاد اشتغال و بيمه بيکاری مکفی برای افراد باالی             -٩ 

   .بايد فورا متحقق شود
 .برپايی مجامع عمومی کارگری در ساعات و محيط کار باید به رسميت شناخته شود- ١٠
هر گونه تهديد، فشار و مزاحمت، تبعيد و دستگيری و اخراج کارگران به هر بهانه ای محکوم                 - ١١
 .محاکمه فعالين کارگری سقز بايد فورا متوقف شود. است

برخورداری کودکان ار محيطی امن و سر شار از شادی           . کار کودکان ممنوع و جرم تلقی شود       - ١٢
 .و نشاط و امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی حق کودکان است

ما از مبارزه معلمان و پرستاران حمايت ميکنيم و خواستار آنيم که مطالبات اين شريفترين                  -١٣
  .انسانهاي جامعه،  فورا پذيرفته شود

ن معضالت کارگران است که بايد به آن رسيدگی               يمسله نداشتن مسکن و بيخانمانی يکی از بزرگتر             -١٤
 .شود

کارگران بايد   . روز اول مه، روز جهاني کارگر بايد تعطيل رسمي و عمومي اعالم شود                             -١٥
بتوانند بدون احتياج به کسب مجوز و بدون دخالت پليس اجتماع کنند و مراسم و جشن کارگريشان را                      

   .بر پا کنند
 
  

 !پرولتاريای جهان متحد شويد
 !زنده باداول مه روز جهانی کارگر

 
 کميته برگزار کننده مراسم اول مه  سنندج 

 
 ٨٤ارديبهشت  ١١
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قطعنامه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه علیه وضعیت 
 موجود زندگی کارگران و شرایط ناامن محیط کار

 
شرايط فالکت بار زندگی و عدم امنيت شغلی کارگران امروزه به اهرم فشاری در دست سرمايه دارن و                                                 
کارفرماهايشان تبديل شده تا کارگران را وادار کنند که تحت هر شرايط خطرناکی تن به کار دهند، از جمله اين                            
عوامل فشار، پائين بودن سطح دستمزد، قراردادهای موقت حتی به مدت يک ماه و در بسياری موارد بدون                                  

 ماهه تابستان فقط در کارگاههای               ٣طی مدت      .نداشتن بيمه تامين اجتماعی می باشد             ) روزمزد(قرارداد
 در جريان تخريب ساختمان      ٨٤اوايل تير ماه     : کرمانشاه حوادثی که ما از آنها مطلع شده ايم به اين ترتيب است                 

بانک ملی کرمانشاه شعبه مرکزی قطعه های سنگين بتن بر روی بيل مکانيکی ايکه مشغول تخريب بوده می                            
 تير دو کارگر به نامهای اميرخان محمدی و سجاد                ٢٠افتند و راننده بيل جان خود را از دست می دهد، روز                     

خيرالهی هنگام کار در کانال اداره آب و فاضالب کرمانشاه واقع در چهارراه سيلو زير آوار در اثر ريزش ديواره                                
 مرداد در مجتمع پتروشيمی کرمانشاه علی محمد حيدريان زاده فورمن ساختمانی               ٢١کانال جان می بازند، روز       

شرکت پيمانکاری سکوکار به علت سست بودن خاک محوطه کارگاه هنگام جابجائی آرماتور، جرثقيل تعادلش را                   
 تن بار له می شود آخرين مورد در يکی از اولين روزهای مهر است پيمان نامداری کارگر                     ٥از دست داده و او زير        

داربست بند يکی از پيمانکاران شرکت همپا در پتروشيمی کرمانشاه از ارتفاع سقوط کرد و جان خود را از دست                          
 کارگر معدن در کرمان از همه تکان          ١١و اما از ميان رخدادهای ناگوار در شهرهای ديگر واقعه جانباختن                . داد

دهنده تر بود که کارفرما به خاطر صرفه جوئی در هزینه، دستگاههای تهويه را خاموش کرده بود و در اثر فشرده                        
 . نفر در آتش می سوزند ١١شدن گازدر داخل معدن، انفجار رخ می دهد و همه 

انجمن صنفی کارگران برق وفلزکار کرمانشاه به منظور جلوگيری از تکرار اين گونه وقايع دردناک قطعنامه ای     
 . ماده تدوين نموده و از همه کارگران و تشکلهای کارگری می خواهد که از آن حمايت کنند٥را در

  هزار تومان٤٥٠افزايش حداقل دستمزد ماهانه به ميزان  -١
 لغو قراردادهای کوتاه مدت و عقد قرارداد دسته جمعی -٢
 تحت پوشش تامين اجتماعی قرار گرفتن کليه بيکاران -٣
 ايجاد هيئتهای بازرسی بهداشت و ايمنی محيط کار، منتخب از سوی کارگران-٤
 تامين امنيت محيط کار از سوی کارفرما -٥

 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

 
 23/7/84 
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 اعتراض به شرايط ناامن و غير انسانى محطيھاى کار
 

 
 انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 
 به اداره کار و امور اجتماعي استان کرمانشاه

 
 دو کارگر در رخدادي هولناک جان باختند، آنها تنها نان آوران و دلسوزان ما بودند                  ۲۰/۴/۱۳۸۴روز

که به خاطر تهيه حداقل ناچيزي از معيشت روزانه مجبور شدند داخل گوري به نام کانال مربوط به                             
اداره آب و فاضالب کرمانشاه بروند، در حاليکه کانال مذبور واقع در چهار راه سيلو به علت بهاء ندادن                    
کارفرما به جان انسانها از حداقل ايمني برخوردار نبوده و دو انسان به نامهاي اميرخان محمدي نان آور    

 ساله به علت ريزش ديواره کانال زير آوار مدفون و جان            ۲۳خانواده اي پنج نفره و سجاد خيرالهي جواني    
 .باختند

 
ما بازماندگان ضمن اعتراض به شرايط نا امن و غير انساني محيط هاي کار، خواستار جبران                         

 هزار تومان مقرري از طرف بيمه تامين            ۴۵۰خسارت ومشمول بيمه قرار گرفتن و پرداخت ماهيانه             
اجتماعي براي ادامه زندگي بخور و نميرمان هستيم و از همه کارگران در بخشهاي مختلف وهمه مردم                  

 .انسان دوست ميخواهيم از ما حمايت کنند
 

 انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 

 نفر از كارگران رسيده بود و تا مدتي اين حمايت ها ادامه             ١٥٠اين طومار تا رسيدن گزارش به امضاي        
 .داشت

 
*** 
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   نفر از آارگران نساجى شاهو١٣٨بيانيه 
   

 !مردم مبارز، کارگران، اتحاديه های کارگری 
 

بعد از ماهها سختي و تالش براي رسيدن به خواسته هايمان، ما هنوز در مقابل زور و فشار صاحبان                        
تاكنون بجاي پرداخت دستمزدهاي معوقه و اجراي مطالباتمان، تهديد،               · سرمايه تحت فشار هستيم     

 .توهين، احضار و بازداشت نمايندگان كارگران پاداش ما بوده است
بی شک هزاران کارگر در بخش       . تالش ما اين است که خواسته هايمان را با شما در ميان بگذاريم                

تالش کنيم مبارزات و خواسته         . نساجی و ساير بخشهاي كارگري در موقعيت مشابهی قرار دارند                  
تنها با اتحاد و آگاهي از حقوقمان ميتوانيم در مقابل كارفرما، سرمايه و                 . هايمان را به هم گره بزنيم      

ما مصمم هستيم که با اتحاد و مبارزه خود خواسته هايمان را به صاحبان                        . مدافعين آنها بايستيم   
 .سرمايه و قدرت تحميل كنيم 

سنندج خواسته هايمان را به شرح زير اعالم کرده و برای آن تالش و مبارزه                         - نفر کارگران شا هو      ١٣٨ما  
 ·انتظار ما اين است كه مورد حمايت وسيع همكاران خود قرار گيريم. متحدانه خود را ادامه ميدهيم 

 باز کردن کارخانه در اسرع وقت و آغاز به كار کارگران-_١
 لغو هر گونه قرارداد موقت -٢
 پرداخت حق بيمه کارگران توسط کارفرما و بازنشسته شدن کارگران در محيط سخت و زيان آور به موقع، -٣
  نفر از کارگران٢٨ ماه حقوق معوقه ٨پرداخت  -٤
  نفر ار کارگران١١٠ ماه حقوق ٢پرداخت  -٥
اجرا کردن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران جديد و تجديد نظر در طبقه بندی مشاغل                       -٦

 برای کارگران قديمی،
 انجام معاينات دوره ای برای تمامی کارگران و مداوای کارگران بيمار-٧
 ممنوعيت هر گونه تهديد و احضار و آزار و اذيت نمايندگان کارگران -٨
رعايت بهداشت محيط کار و ايجاد حفاظ ايمنی برای دستگها و کاهش آلودگی گرد و غبار و                   -٩

 .سروصدا در سالن توليد 
 

 زنده باد اتحاد و يکپارچگی کارگران
 12/7/84 نفر کارگران کارخانه شاهو در سنندج ١٣٨

 بازتكثير از كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران
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 بیانیه کارگران اعتصابی نساجی کردستان
 

 کارگران، کارمندان،دانشجويان و مردم آزاده و مبارز کردستان و ايران
 

در ادامه خون خواريها و ظلم سرمايه داران عليه کارگران نساجی کردستان كارگران در نا امني مطلق                      
همچنين كارگران در بی عدالتی و ظلم مفرط بسر ميبرند به همين دليل با ظلم                       ..شغلي بسر ميبرند   

سالهاست اين زالو سفتان سرمايه دار از قبل اين قشر زحمتکش                       . .سرمايه داران مبارزه ميکنند      
اين خونخواران صنعتی واين سرمايه داران بدور از          . جامعه يعنی طبقه کارگر سرمايه اندوزي ميكنند       

هر گونه انسانيت و شعور اجتماعی با نهايت بی رحمی و شقاوت مثل بربرهای گذشته بجان کارگران                        
افتاده وبا بی رحمی دست به بيکار سازي زده ودر پيش بردن نقشه شوم خويش از هيچ ترفند و ريائی                            

در اين راستا مديران و مسئوالن کارخانه با آوردن قراردادهای غير قانونی و نا عادالنه               . دريغ نمی کنند  
ميخواهند اين قشر زحمتکش و ضربه پذير را که بعد از سالها رنج و کار سخت و طاقت فرسا با مبلغی               

به تعبيری اين برده داری مدرن را که           . .ناچيز واندک اخراج نمايند و يا اينکه از آنان بهره کش نمايند                
مسئولين و متوليان کار در استان در برابر اين بی               .سالهاست به اجرا درآورده اند باز هم ادامه دهند            

عدالتی و ظلم آشكار سکوت اختيار کرده و با بی تفاوتی مرگ بار در اصل به اعمال ظالمانه آنان مهر                       
اين کميته دراين راستای خواسته های كارگران را كه به شرح زيراعالم شده است را                       . تائيد ميگذارند 

 .پيگيري ميكند و تا برآورده نمودن اين خواسته اعتصاب و اعتراض ادامه خواهد دشت
 

 برچيده شدن انواع قراردادهای غير قانونی و خود تنظيمی -١
 .لغو حكم اخراج كارگراني كه كارتهايشان را ضبط كرده اند -٢
 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تعهد به پرداخت ما به تفاوت آن به تمامی کارگران -٣
 )بر اساس افزايش توليد (پرداخت حقوق معوقه در سالهای گذشته  -٤
 ميليون تومان به تعاونی اعتبار، اين مبلغ در سال گذشته از دستمزدهاي ما                   ١٨بر گرداندن    -٥

اين عمل جرم به    .و مدير عامل بجاي اينكه به حساب ما واريز كند آنر به جيب زده است               .كسر شده است  
 .حساب مي آيد و مدير عامل كارخانه بايد جوابگو باشد

 انجام معاينات دوره ای ساليانه کارگران طبق قانون کار -٦
 کاهش  ، رعايت بهداشت کار و ايجاد ايمنی در محل كار براي كارگران و مراقبت ايمني برای ماشين آالت                           -٧

 به تمامی کارگران و ايجاد فضای مناسب برای کارگران...  تحويل لباس کارو ، آلودگی گردو غبار در سالنها
  هزار تومان و پرادخت ماهانه اين مبلغ به همكاران اخراجي ما                ٤٥٠تعيين حداقل دستمزد      -٨ 

 ٨٤ مهر ٢١. كميته اعتصابيون نساجي كردستان 



سازمانيابى حزب در ميان 
 آارگران 
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 حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرپ
 درباره اهميت آژيتاتور وآژيتاسيون علنى

 
 منصور حکمت

 
 مقدمه) ١

از مسانل، مناسبات   . آکسيون اعتراضي کارگري، مانند هر پديده ديگر، گذشته، حال و آينده اي دارد               
و مطالبات خاصي مايه ميگيرد، به جريان درميايد و اوج ميگيرد و در فرداي پايان خود مناسبات،                      

ناظر خارجي عمدتا آکسيون کارگري را با          . تناسب قوا، روحيات و تلقيات متفاوتي برجاي ميگذارد           
، "کارگران ذوب آهن اعتصاب کرده اند           . "بروز بالفعل اعتراض علني دسته جمعي تداعي ميکند                

کارگران صنعت نفت دست به کم کاري زده          "،  "کارگران کانادادراي با پليس و پاسداران درگير شده اند          "
اما يک آکسيون کارگري براي فعالين کمونيست معناي وسيعتري را در بردارد و                            . و نظير آن    " اند

هنگامي که ما از دخالت در آکسيون هاي کارگري و رهبري آنها سخن ميگوئيم، دخالت و اعمال                              
 .رهبري در کل يک پروسه، يعني قبل از آکسيون ، حين آن و پس از آن را مدنظر داريم

هر رهنمود، يا مجموعه رهنمودها، براي توضيح نحوه دخالت فعالين کمونيست و تشکيالت                         
کمونيستي در مبارزات و اعتراضات جاري کارگران بايد وظايف کمونيستها را در هر سه دوره شکل                       

معني دخالت و شرکت در يک آکسيون در حال وقوع در                . گيري، وقوع و خاتمه آکسيون ها روشن کند          
اما ايده دخالت در آکسيون، قبل از آن و يا پس از پايان آن، شايد در                          . وهله اول روشن بنظر ميرسد      

اتفاقا اين وجه دوم مساله است که تاکنون در بحثهاي ما راجع به                . ابتداي امر قدري غريب بنظر برسد      
شيوه برخورد حوزه هاي حزبي به مبارزات جاري بيشتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بيشتر از قلم                              

با اين وجود توضيح بيشتري      . افتاده ملزومات و شيوه دخالت در آکسيون در حين وقوع آن بوده است                 
 .مفيد خواهد بود

، مهر  )به معني اخص کلمه، يعني بعنوان يک مبارزه اعتراضي بالفعل و در جريان               (هر آکسيوني   
هر آکسيون بر زمينه تناسب قواي      . زمينه ها و شرايط عيني و ذهني قبلي خود را با خود حمل ميکند             

معين و در چهارچوب آگاهي سياسي و درجه سازمانيافتگي و تشکل پذيري موجود طبقه شکل                               
بدون شک اين عوامل در طول خود آکسيون تغيير ميکنند، اما در تحليل نهايي تنها به حد                      . ميگيرد

 ساعت کار،   ٣٥هيچ اعتصابي در ايران امروز دفعتا بر سر          . معيني ميتوانند از سطح قبلي فراتر روند      
عقيده و بيان در کل     خروج نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمي از کردستان و يا آزادي بي قيد و شرط                
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جنبش کارگري و تناسب     تعرض بورژوازي، عقب نشيني هاي تحميلي به           . کشور آغاز نمي شود    
 . قواي موجود، مطالبات کارگران در اعتراضات جاري را به سطح پايين تري تنزل داده است

هر آکسيون اقدام مبارزاتي کارگران معين، با آگاهي سياسي و توان تشکيالتي معين، بر زمينه                     
چهارچوب و جو کلي اي که           . تناسب قواي موجود و با تلقي خاصي از تناسب قواي موجود است                      

اعتراضات خودبخودي کارگري در محدوده آن شکل ميگيرد، توسط اين عوامل کمابيش از قبل تعيين       
دخالت در آکسيون قبل از آکسيون، به معناي دخالت و تالش براي تغيير اين جو و شکستن                   . شده است 

به معناي تالش در باال بردن سطح آگاهي و تشکل پذيري کارگران، خنثي کردن                    . اين چهارچوب است  
عوامل تفرقه انگيز موجود، فرمولبندي اصولي شعارها و مطالبات کارگران، مرتبط کردن و متشکل                

جلب بخش  . کردن کارگران پيشرو و صاحب نفوذ و باال بردن روحيه مبارزاتي کارگران و نظاير آن است                   
بيشتري از کارگران به کمونيسم و تشکل در حزب کمونيست خود تاثير تعيين کننده اي در سطح                                

فعاليت مستمر حوزه ها و فعالين کمونيستي در ميان کارگران و نيز                    . مبارزات اعتراضي آتي دارد     
اقدامات مشخص آنها در هر دوره اي که نارضايتي هاي موجود به نحوي اوج ميگيرد که دورنماي يک                    
آکسيون را در برابر کارگران قرار ميدهد، تاثيرات جدي خود را مستقيما بر قدرت و دامنه آکسيون آتي                   

سرنوشت آکسيون کارگران کارخانه اي که به دولت و کارفرما توهم دارند، کمونيستها                 . خواهد گذاشت 
در ميانشان کار نکرده اند، فرمولبندي غير اصولي و مبهمي از خواستهاي خود دارند و غيره از پيش                      

بخش مهمي از فعاليت روتين کمونيست ها و اقدامات ويژه قبل از آکسيون آنها، صرف                    . معلوم است 
رفع اين نقاط ضعف ميشود، و اين بهر رو، به معني دخالت و تاثيرگذاري بر سرنوشت هر آکسيون آتي                     

 . کارگران است
اعم از اينکه آکسيون به نتيجه       . وظايف کمونيستها پس از خاتمه آکسيون نيز کمابيش روشن است          

رسيده باشد يا نه، کل پروسه مبارزه، نقاط ضعف و قدرت آن بايد جمعبندي شود و اين جمعبندي در                         
اگر . وسيعترين سطح ممکن به شعور عمومي کارگران و يا الاقل به نظر بخش پيشروتر آنان تبديل شود                 

دستاوردي هست بايد تثبيت و حراست شود، اگر شکستي در کار بوده است، بايد دالئل اين شکست                         
تحليل شود و مبناي تجربه اندوزي کارگران قرار گيرد، بايد مقاومت در برابر تاثيرات عملي شکست                     

تحت هر   . سازماندهي شود  ) اخراج رفقاي کارگر، تعدي کارفرما به ديگر حقوق کارگران و غيره                       (
هر آکسيون زمينه   . شرايطي بايد با افت روحيه مبارزاتي و نااميدي و دلسردي از مبارزه مقابله شود                  

اي را براي کار فشرده کمونيستي در ميان توده کارگران و عناصر پيشرو فراهم ميسازد که بايد به                              
 .خوبي از آن استفاده شود

بسياري از  . بهر حال تبيين وظايف حوزه هاي کمونيستي در قبل و بعد از آکسيون دشوار نيست                      
اگر ابهام و اشکالي در زمينه شيوه            . نکات مهم في الحال به طرق مختلف توضيح داده شده است                   

برخورد به آکسيون ها وجود دارد، اساسا به مسئله دخالت در آکسيون و رهبري آکسيون در جريان وقوع                   
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اينجاست که بيشترين تعمق ضروري         . برميگردد) به معني اخص کلمه      (آن يعني در حين آکسيون           
 .اينجاست که بايد در جستجوي ايده ها و رهنمودهاي راهگشا بود. است

 
 ويژگي روزهاي آکسيون و اهميت وجه علني مبارزه ) ٢

منظور از دخالت حوزه ها و فعالين کمونيست در آکسيونهاي کارگري چيست؟ قطعا منظور اين                      
نيست که کمونيست ها صرفا مانند کارگران ديگر در تجمع عمومي، صف تظاهرات و محل تحصن                       
حضور بهم رسانند؛ مشت خود را در ميان صدها مشت گره کنند و راي خود را مانند صدها راي ديگر                      

مثل هر کارگر   "کمونيست ها در آکسيون صرفا       . در رد و قبول اين يا آن پيشنهاد و فراخوان ابراز کنند             
شرکت نمي کنند، شرکت کمونيستها بنا به تعريف شرکت در هدايت آکسيون، در رهبري آن در                      " ديگر

 .جهت اصولي، بر طبق سياستهاي کمونيستي حزب است
ادبيات پوپوليستي تصوير ساده گرايانه اي از رهبري آکسيون هاي کارگري توسط سازمان مخفي                  

اين سلول قبال حقانيت خود     . رهبري آکسيون را به دست دارد     " سازمان"يک سلول مخفي    . ترسيم ميکند 
را به توده کارگران ثابت کرده و کارگران علي العموم با شنيدن نام سازمان و يادآوري سابقه پرافتخار آن                    

سلول مخفي شعارها را تعيين ميکند و به            . تحت شعارها و رهنمودهاي سلول مخفي بخط ميشوند           
. اطالع کارگران ميرساند و حتي در صورت لزوم قبال تقسيم کار الزم را در بين کارگران بوجود مي آورد      

نظر خود را درباره هر مرحله از پيشرفت آکسيون اعالم مي کند و                  ) با اعالميه و غيره    (سلول مخفي   
آکسيون تحت شعارهاي سلول مخفي، با         . کارگران را نسبت به اقدامات فوري بعدي واقف مي سازد              

 . مطالبات مطرح شده از جانب آن و با کنترل غيبي آن هدايت ميشود
اشکال کار اينجاست که اگرچه محبوبيت توده اي يک حزب احتماال قادر به جهت دادن به حرکت                        
عمومي کلي کارگران خواهد بود، اما اين سناريو، يا سناريوهاي شبيه به آن که آکسيون را به يک فعل                      

در . تنزل ميدهند، تنها روي کاغذ ميتواند اجرا شود           " کارگران_ سازمان مخفي    "و انفعال بالواسطه     
جهان واقعي آکسيون بطور اجتناب ناپذير وابسته به وجود عناصر پيشرو علني کار، يعني رهبران                           

در جهان واقعي، چنين سلولي از چنين سازماني همواره با اين واقعيت                       . وآژيتاتورهاي علني است    
از باالي چهارپايه، از ميان             " غيرسازماني"روبروست که چند کارگر سرشناس و صاحب نفوذ                          

دستگاهها، باالي پله ها، از درون هيات نمايندگي، و بطور خالصه از دور و نزديک، اما بهر حال به                             
. شيوه علني، سرنخ ماجرا را ميگيرند و آن را در جهتي که ميخواهند و ميتوانند سمت و سو ميدهند                     

کاري که براي سلول مربوطه ميماند، اعالم کتبي هواداري سازمان از آکسيون، تمجيد آکسيون و                              
اين . تمکين به تمام محدوديت ها و عقب ماندگي هاي آن و نيز تنظيم گزارش خبري براي سازمان است                 

کنترل از راه دور و رهبري غيبي را بايد به عالم تخيلي پوپوليست ها واگذاشت، زيرا آنچه روزهاي                              
 :آکسيون را از دوره قبل و بعد آن متمايز ميکند اينست که
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توده وسيعي که   . اوال، توده کمتر آگاه و کمتر سازمان يافته کارگران به صحنه عمل کشيده ميشود               
توده اي که در ضمن از قبل، بنا بر يک               . نيازمند يک رهبري حضوري، مستمر و سريع االنتقال است             

ايدنولوژيک و يا تعلق خاطر تشکيالتي از پيشي، به تبعيت از کمونيست ها و نظرات                   -دانش سياسي   
 .و سياست هاي آنان سوگند نخورده است

هدايت مخفيانه  .  ثانيا، رهبري آکسيون به ناگزير از يک جنبه علني تعيين کننده برخوردار ميشود            
تمايالت، مطالبات عمومي و يا حتي جهت گيري کلي کارگران شايد کمابيش ممکن باشد، اما رهبري             

 .عمل مستقيم و در حال جريان آنان بي شک تنها ميتواند يک رهبري اساسا علني و حضوري باشد
ثالثا، آکسيون شامل يک سلسله لحظات تعيين کننده، رودررويي هاي پي در پي کارگران با دولت                   
و کارفرما و عمال آنها و مباحثات دروني و حساس در ميان خود کارگران، توطنه هاي کارفرما و                              

عکس العمل مناسب و سريع به        . عمال او، تجديد آرايش کارگران، تعرض، عقب نشيني و غيره است              
تمام اين لحظات و نقطه عطف هاي تعيين کننده و حفظ سکان مبارزه در طول اين پروسه رويارويي                           

 .آشکار، نيز رهبري زنده علني و حضوري را اجتناب ناپذير ميکند
رابعا، کمونيستها ناگزير از فعاليت مخفي اند، اما سنديکاي زردي ها، شوراي اسالمي ها،                            
انجمني ها، و يا توده اي و اکثريتي هايي که موقعيت خود را در کارخانه حفظ کرده اند، همه امکان                          

در غياب رهبري علني انقالبي و منطبق با خط مشي کمونيستي، اعتراضات                    . دخالت علني دارند   
در روزهاي آکسيون،    . کارگري بطور دائمي توسط اين جريانات به سازش و شکست کشيده ميشود                     

 .مقابله کمونيستها با تمهيدات ضد کارگري اين جريانات بايد بطور جدي به بعد علني کشيده شود
همه اينها به اين معني است که تشکيالت کمونيستي در محل کار و زيست کارگران، بعنوان يک                     
تشکيالت مخفي، تنها هنگامي به معني واقعي کلمه و به شيوه اي اصولي قادر به دخالت موثر و                           
اعمال رهبري در آکسيونهاست که بتواند اين وجه علني، حاضر در صحنه و حضوري رهبري را تامين                      

اين آن مساله اساسي است که تبيين جدي شيوه برخورد حوزه هاي حزبي به مساله رهبري                                . نمايد
بويژه اينکه ما در شرايطي فعاليت ميکنيم که جنبش کارگري در               . مبارزات جاري به آن وابسته است       

نظير شورا و    (وجود تشکل هاي توده اي کارگري           . ايران فاقد تشکل هاي توده اي تثبيت شده است              
در اين  . بي ترديد ظرف و بستر متعارفي براي دخالت کمونيستي در آکسيون فراهم ميکند                  ) سنديکا

حالت دخالت در آکسيون تا حد زيادي به درجه دخالت و اتوريته سياسي و عملي حزب در تشکل توده                        
اما در غياب چنين تشکلهايي، يعني در شرايطي که هر                     . اي غير حزبي کارگران مرتبط ميشود           

آکسيون بايد کمابيش از نو رهبري عملي خود را پيدا کند، نکات فوق اهميت بمراتب بيشتري مي                            
 . يابند

بارها شده است که رفقاي ما در حوزه هاي حزبي پرسيده اند ملزومات و شرايط و ضوابط دخالت                       
حوزه ها در آکسيونهاي کارگري چيست، تحت چه شرايطي مجازيم براي رهبري اين آکسيون ها                                  
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اکنون تا حدود زيادي يکي     . بکوشيم، تحت چه شرايطي دخالت ما سطحي و آکسيونيستي نخواهد بود            
اولين سوالي که حوزه بايد در اين زمينه براي خود             . از مهمترين ملزومات اين امر را توضيح داده ايم          

طرح کند اينست، آيا حوزه و يا تشکيالت محلي ما بطور واقعي قادر به پر کردن خالء رهبري علني و                      
حضوري در آکسيون هست، بي آنکه کل موجوديت و ادامه کاري شبکه مخفي را به خطر بياندازد؟ اگر                    

 .نه، که در بيشتر موارد چنين است، آنگاه اين آمادگي راچگونه ميتوان بدست آورد
 
 نقش حياتي آژيتاتور ) ٣

يد، نقش برجسته رهبران عملي و علني و بطور کلي آژيتاتورها            اآنچه قبل از هر چيز از نکات فوق برمي        
اينگونه . هر آکسيون بطور تفکيک ناپذيري به عملکرد اين افراد وابسته است             . در جنبش کارگري است    

فعالين، يعني کارگران پيشروتري که نقشي بيشتر از هر شرکت کننده عادي درآکسيون را بعهده                                
ميگيرند، به جلوي صف کارگران گام ميگذارند، آنها را مخاطب قرار ميدهند و ميکوشند به نماينده                   
و سخنگو و هدايت کننده اعتراض و اعتصاب تبديل شوند، همواره و در هر جنبش اعتراضي وجود                         

 . اعتراضند" طبيعي"اينها محصول . دارند
هر اعتراض و مبارزه کارگري، حتي اگر احزاب سياسي در آن کمترين نفوذ را داشته باشند، بطور                      

افرادي که شهامت پا جلو گذاشتن و مبارزه را با خود تداعي                 . طبيعي از خود رهبراني بيرون ميدهد       
کساني که به درجات مختلف اين وظيفه را بردوش خود مي بينند که به سخنگوي                          . کردن را دارند   

علني کارگران تبديل شوند، تمايالت آنان را در سخنان خود بيان کنند و لذا قادر ميشوند تا در ميان                       
کساني که از سطح آگاهي و تعهدپذيري عمومي کارگران فراتر            . کارگران محبوبيت و نفوذ کالم بيابند      

سنتا اينها کارگران آگاه تر،      . ميروند و به خود به چشم يک رهبر و متعهد به هدايت کارگران مينگرند                 
پرشورتر و باتجربه تري اند که قدرت تهييج، مجاب کردن و خط مشي تعيين کردن را از خود بروز                               

به موقع در بحث ها دخالت ميکنند، در لحظات حساس کارگران را از ابهام و دودلي بيرون                      . ميدهند
طبيعي است که اين رهبران خود بخودي به دفعات           . ميکشند و راهي به جلو براي آنها ترسيم ميکنند          

ممکن است اساسا به درک درستي از منافع طبقه کارگر و اشکال مبارزه مسلح نباشند،                . خطا ميکنند 
گاه تندروي و گاه سازش ميکنند، اما يک خصوصيت در همه آنها مشترک است، قابليت قرار گرفتن در                   

. جلو صف کارگران، تاثيرگذاري بر آنان از طريق توضيح، استدالل و تهييج و شهامت ابراز وجود فردي                   
هيچ آکسيوني بدون آنکه کارگراني خود را در موضع رهبري آن قرار دهند به جايي نمي رسد و در عين                       
حال هيچ آکسيوني نيست که بطور طبيعي کارگراني را به جلوي صفوف خود نراند و حرکت خود را با                         

 .قدرت تشخيص اين عناصر رهبري گره نزند
نظير (آنجا که جنبش کارگري توانسته باشد نوعي از تشکل پايدار را به بورژوازي تحميل کند                          

اين عناصر عمدتا در مقامهاي کليدي اين ارگانها قرار             ) اتحاديه، شورا، هياتهاي نمايندگي و غيره        
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طبعا در اين شرايط    (ميگيرند و نقش خود را رسما و از مجراي ارگانهاي جاافتاده رهبري ايفا ميکنند               
اين عناصر تا حدود زيادي توسط اين تشکل ها هضم ميشوند و به مهره هاي آن و سخنگوياني براي                        
سياست حاکم بر آن تبديل ميشوند و لذا با انحراف آن تشکل از منافع کارگران همواره خيل وسيعي از                      
فعالترين کارگران نيز از گردونه مبارزه اصولي پرولتري خارج ميشوند، نظير سنديکاهاي رفرميست و                 

 ).غيره
اما در شرايط موجود در ايران، که خبري از شورا و سنديکا نيست، آژيتاتور نه به اعتبار مکان                          
رسمي اش در اين يا آن کميته و اتحاديه کارگري، بلکه عمدتا به اتکا نفوذ و محبوبيت اش در ميان                           

ويژگي اين شرايط اينست که صف رهبري کارگران به             . کارگران، جاي خود را در آکسيون پيدا ميکند          
سرکوب هر آکسيون کارگري توسط بورژوازي به دفعات به دستگيري و اخراج                         . شدت متغير است    

آژيتاتورها و رهبران شناخته شده تر و قديمي تر منجر ميشود، و لذا کارگران به ناگزير هر بار رهبران                       
از يکسو تداوم مبارزه گسسته ميشود، انباشت تجربه در              . جديدي را از ميان خود جستجو ميکنند          

ميان رهبران کاهش مييابد و جنبش همواره با ضعف عملي رهبري علني روبروست و از سوي ديگر                         
ضعف . خالئي باز ميشود که هر بار کارگران جديدي را به عرصه رهبري و آژيتاسيون جلب ميکند                          

دائمي رهبري توام با وجود تعداد کثيري از عناصر پرشور و آماده پيش افتادن، اين يک خصيصه مهم                      
 .جنبش کارگري در ايران است

. هنگامي که ما از رهبران علني و عملي جنبش کارگري سخن ميگونيم اين طيف را مد نظرداريم                 
طيفي شامل کارگران پيشرو قديمي کار، با تجربه کار متشکل و سابقه طوالني در امر آژيتاسيون و نيز        
کارگران پرشور و جديد، که گام به گام قابليتهاي خود را در آکسيونها به ثبوت ميرسانند و عمال خود                       

اختناق چندين ده ساله و سرکوب وحشيانه جنبش کارگري توسط                  . را در نقش رهبري قرار ميدهند         
بورژوازي در ايران از جمله به اين نتيجه نيز منجر شده است که احزاب و گروه هاي سياسي درصد بسيار            

عمده اين عناصر فاقد تعهد و        . کمي از اين رهبران و عناصر قادر به رهبري را در صفوف خود دارند                  
بي شک روزي     . در يک کلمه اين کارگران غير حزبي و غير تشکيالتي اند                   . تعلق تشکيالتي هستند   

خواهد رسيد که در نتيجه تالش ما و رشد حزب کمونيست در ميان کارگران، بتوانيم بخش تعيين                              
کننده و قابل مالحظه اي از رهبران و آژيتاتورهاي پرنفوذ جنبش کارگري را در صفوف حزب داشته                           

. باشيم، روزي که آژيتاتورهاي کمونيست نبض اعتراضات کارگري را در کليه سطوح در دست بگيرند                   
اين آن واقعيتي است که هر حوزه حزبي که مساله رهبري و دخالت در                               . اما امروز چنين نيست       

هدايت مبارزه اعتراضي،    . آکسيونهاي اعتراضي را براي خود طرح ميکند بايد به خوبي بشناسد                  
رهبري از باالي سر اينها ممکن         . بدون رهبران عملي و علني کارگري ممکن نيست           بدون آژيتاتور،    

موفقيت ما در تعيين گام اصولي به جلو در جنبش کارگري و در تدقيق بيشتر سبک کار عملي                    . نيست
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 .حوزه هاي حزبي تماما به درک اين واقعيت گره خورده است
 

 حزب کمونيست و رهبران عملي جنبش کارگري ) ٤
واضح است که هدف حزب ما اينست که رهبران عملي و آژيتاتورهاي پرنفوذ در جنبش کارگري در                            
صفوف خود حزب باشند و فعاليت آنها در چهارچوب عمومي فعاليت حزب و تحت ضوابط تشکيالتي                  

اما چه براي گام برداشتن به سمت اين هدف و چه براي حداکثر                . و خط مشي سياسي حزب قرار بگيرد       
تاثيرگذاري کمونيستي بر اعتراضات و مبارزات جاري کارگري، ما بايد امروز، براي دستيابي به                           

ما بايد روي   . آژيتاتورهاي قابل، توجه خود را به قلمرو فعاليت غيرحزبي کارگران پيشرو معطوف کنيم             
 .امکانات و روابط و ماتريال موجود کار کنيم

همانطور که گفته شد، رهبر عملي و آژيتاتور، اختراع حزب ما يا هيچ جريان سياسي ديگري                              
بنابراين مساله ما صادر کردن تعدادي              . اين پديده جزء اليتجزاي اعتراض کارگري است                . نيست

هر چند زماني خواهد رسيد که آژيتاتورهاي حرفه اي و سيار حزب،                 (آژيتاتور به عرصه علني نيست        
، بلکه کار روي رهبران عملي موجود براي            )عالوه بر آژيتاتورهاي محلي، اين وظيفه را انجام دهند             

تاثيرگذاري بر آنها، جلب آنها به حزب و هدايت عملکرد آنها در جريان آکسيون از يکسو و مرتبط کردن     
ما . فعاليت حزبي با پروسه و مکانيسم رشد آژيتاتورهاي جديد در ميان کارگران از سوي ديگر است                      

بايد رهبران و آژيتاتورهاي موجود و بالفعل را جلب کنيم و در شکل گيري آژيتاتورهاي جديد، با افکار                  
اما درهر آکسيون معين ما       . اين جزني از کار روتين ماست       . و اصول روشن کمونيستي، شرکت کنيم       

در .تشکيالتي معين و محکمي با رهبران عملي آکسيون برقرار کنيم                 _ بايد بتوانيم رابطه سياسي        
اول : شرايط موجود افرادي را که بايد مورد توجه جدي ما قرار بگيرند ميتوان به دو دسته تقسيم کرد                      

. کارگران پيشرو و رهبران عملي قديمي کار و دوم، استعدادهاي جديد و رهبران در حال شکل گيري                          
در . واضح است که تقسيم رهبران عملي به مجرب و تازه کار يک تقسيم بندي شماتيک و خشک است                         

واقعيت امر ما با طيفي از کارگران مواجهيم که بدرجات مختلف از آگاهي سياسي و توانايي عملي                        
تشخيص دقيق شيوه برخورد به هر مورد خاص طبعا تنها از خود فعالين                . براي آژيتاسيون برخوردارند  

اما همين تقسيم بندي شماتيک براي فرموله شدن رفقاي ما           . و حوزه هاي ما در ميان کارگران برميايد        
 .مفيد خواهد بود

 
اين دسته از کارگران تجربه سخت و مشقت باري را      . آژيتاتورها و رهبران عملي باسابقه و باتجربه)  الف

فشار جمهوري اسالمي بر جنبش کارگري عمدتا اين رفقا را هدف            . در چند سال اخير از سر گذرانده اند        
بخشي از آنان امکان کار کردن      . تعداد زيادي از آنان اعدام، دستگير و يا اخراج شده اند          . قرار داده است  

جائي که اوال   . در واحدهاي بزرگ را از دست داده اند و به ناگزير به کارگاه هاي کوچک روي آورده اند                        
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محيط محدودي براي فعاليت آنهاست و ثانيا سابقه مبارزاتي آنان در آن کمتر شناخته شده است و                           
اکثر اين کارگران خود را          . الجرم از نفوذ و محبوبيت پيشين در ميان کارگران برخوردار نيستند                       

اما کمونيسم را به روايت پوپوليستها و رويزيونيستها آموخته اند             . سوسياليست و کمونيست ميدانند    
و لذا بحران رويزيونيسم و پوپوليسم آنها را نيز به يک بحران و سرگشتگي ايدنولوژيکي و ناباوري                               

روابط گسترده پيشين   . از نظر عملي تا حدود زيادي منزوي و متفرق شده اند            . سياسي دچار کرده است   
نگراني از خطرات امنيتي و تجربه تلخ سبک کار پوپوليستي، آنان را در تشکل                   . را با يکديگر ندارند    

مسائل مالي و معيشتي نيز به شدت بر دوش             . پذيري با سازمان کمونيستي دچار دودلي کرده است           
در مجموع آشفتگي فکري، تشکل      . آنان سنگيني ميکند و اين انزواي سياسي آنان را تشديد ميکند              

گريزي، دلسردي و محافظه کاري، و فقدان عرصه مناسب براي فعاليت مشکل عمومي اکثر اين                              
حتي سازمانهايي نظير   " خلق گرايي "در شرايطي که جو اختناق و بن بست پوپوليسم و               . کارگران است 

که کار خياباني و ماوراء طبقاتي خصلت اساسي شان             ( را    ٣راه کارگر يا محافل باقي مانده از خط             
به سنديکاليستهاي دوآتشه تبدل کرده است، جاي تعجب نيست که اين دسته از کارگران، که خود                   ) بود

ما بايد روي اين بخش     . از ابتدا گرايشات سنديکاليستي قوي داشتند، در اين انحراف غرق شده باشند             
 .از کارگران بطور منظم کار کنيم و تمام مسانل فوق بايد در برخورد ما به آنها ملحوظ باشد

تنها مالحظات امنيتي    . بايد تحت هر شرايطي تماس و تبادل نظر با اين رفقا را حفظ کنيم                    ) ١
 .ميتواند دليلي براي محدود کردن تماس با اينگونه کارگران باشد

ما بايد در برخورد به اين کارگران، تجربه پوپوليسم، عملکرد رويزيونيسم و نيز مباني                                  ) ٢
ما بايد اين کارگران را از آشفته فکري، ياس و                . سنديکاليسم و فعاليت انفرادي را عميقا نقد کنيم            

بايد توجه کرد که در اين کار حداکثر متانت و            . تمکين به مبارزه محدود سنديکاليستي بيرون بکشيم       
بي آنکه سرسوزني از نقد خود به هر آنچه غيرکمونيستي است تخفيف                    . تفاهم متقابل ضروري است     

بدهيم، بايد حجم سنگين تجارب منفي اي را که اين کارگران از سر گذرانده اند و بدآموزي هاي                                   
ما نبايد از موضع حق به جانب، طلبکار و صرفا بر                 . پوپوليستي و رويزيونيستي را به حساب آوريم         

اگر . ، با آنان مواجه شويم      )مبني بر لزوم مبارزه و کنار نکشيدن و غيره            (مبناي پرخاشگري اخالقي     
. انتقاداتي به مواضع و عملکرد حزب ما دارند، اين انتقادات بايد به دقت و با تفصيل پاسخ گفته شود                   

بايد بکوشيم تا ضمن باال بردن روحيه مبارزاتي آنان، به نقد عميقي از پراتيک محدود گذشته و درک                         
 .روشني از حزب کمونيست و اهداف و شيوه هاي آن دست يابند

بايد کاري کرد که اين مناسبات و مباحثات در متن روابط طبيعي و با حداقل خطرات                                 ) ٣
نگراني امنيتي اين کارگران متکي بر تجربه آنها از سبک             . صورت بگيرد ) براي هر دو طرف    (امنيتي  

در چهارچوب اين مناسبات محکم ما بايد اين رفقا را با نشريات             . کار فرصت طلبانه پوپوليستي است    
 .و راديوي حزب و با نظرات سياسي و تاکتيکي و شعارهاي خود آشنا کنيم
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نبايد اجازه داد سياست       . بايد اين کارگران را حتي المقدور در ارتباط با يکديگر قرار داد                      ) ٤
کار بر روي اين دسته از      .سرکوب جمهوري اسالمي، پيوند طبيعي ميان کارگران پيشرو را تضعيف کند           

کارگران مستلزم استمرار، حوصله قابليت ترويج و توضيح نظرات حزب در برابر گرايشات انحرافي و                      
بهترين و مجرب ترين رفقاي مروج بايد به اين امر          . شناخت معضالت عملي اين دسته از کارگران است       

 .بپردازند
 
در غياب بخش مهمي از رهبران شناخته شده و مجرب،               . استعدادهاي جديد، رهبران رو به رشد        ) ب

اينها عمدتا کارگراني هستند با آگاهي سياسي و         . قشر وسيعي از رهبران جديد پا به ميدان ميگذارند         
رفقاي ما در    . تجربه عملي کمتر، اما پرشور و معترضند، جوانترند و از روحيه باالتري برخوردارند                     

در مجامع عمومي،   . کارخانجات و محالت به کرات با اين رهبران در حال شکل گيري آشنا ميشوند                 
در تجمع هاي اعتراضي، کساني هستند که بهر ترتيب حرف خود را به گوش همه ميرسانند، در مقابل                    

گاه با يک سخنراني به موقع يا حتي            . عوامل دولت و کارفرما صداي اعتراض خود را بلند ميکنند              
در موارد زيادي به خوبي ديده ميشود       . پراندن يک جمله جو جلسات کارگري را تحت تاثير قرار ميدهند          

. که دخالت آنها بيشتر جنبه احساسي دارد، ظاهرا به شور ميايند و کسي جلودار اعتراضشان نيست                     
سخنانشان چندان منظم، مستدل و       . نسبت به تحميل و فشار حساسند و در اعتراض فردي جسورند                 

حساب شده و الزاما اصولي نيست، بيشتر بيان پراحساس مشقت ها و ستم هاست تا دعوت به                                   
اينها بتدريج اعتماد و     . اقدامات عملي و سياسي حساب شده، اما شور مبارزاتي در آن موج ميزند                  

محبت کارگران را بدست مياورند، اما ناپختگي و فقدان زمينه قبلي در رهبري، باعث ميشود نتوانند                 
رفقاي ما بايد اين قشر کارگران را با           . بخوبي و بسرعت به يک رهبر عملي شناخته شده تبديل شوند               

اينها کساني هستند که از حداقل توانايي براي تبديل شدن به            . دقت و حساسيت مورد توجه قرار دهند       
و اگر آگاه شوند، به ايدنولوژي کمونيستي مسلح شوند و تجربه کسب                 . آژيتاتورهاي خوب برخوردارند  

کار در ميان   . کنند، به نسل جديدي از رهبران کمونيست علني در جنبش کارگري تبديل خواهند شد                  
رنوس وظايف ما در اين        . اين کارگران براي پرورش آژيتاتورهاي کمونيست از نظر ما حياتي است                   

 :زمينه اينهاست
نه فقط بايد با آنها تماس برقرار کرد، بلکه بايد رابطه حضوري و مستمري ميان آنها با رفقاي حزبي                                ) ١

بايد رفيق حزبي در يک رابطه طبيعي به دوست وهمراه دائمي اين کارگران تبديل                . مجرب در امر ترويج برقرار کرد     
 هستند، به آنها بايد آموزش در حين عمل داد" کارآموزي"اينها آژيتاتورهاي در حال . شود

اين کارگران بايد با اسناد پايه اي کمونيسم و ايده هاي                     . بايد کمونيسم را به آنان آموخت          ) ٢
در ادامه کار، اين رفقا بايد حزب کمونيست، اهداف،                 . بنيادي مارکسيسم از طريق ما آشنا شوند           

 .تاکتيکها و شيوه هاي آن را بشناسند و مشتاق کار با حزب باشند
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اين کارگران بايد نقش و موقعيت يک آژيتاتور و اهميت آن براي انقالب و مبارزه کارگري را                         ) ٣
هر چه بيشتر بايد دخالت آنها در اعتراضات کارگري از          . درک کنند و آگاهانه به نقش خود برخورد کنند        

شکل يک دخالت احساسي درآيد و به يک دخالت عاقالنه و هدفمند تبديل شود که به سياست و خط                            
 .مرتبط ميگردد) حزب کمونيست(و يک حزب سياسي مشخص ) سوسياليسم(مشي طبقاتي معين 

آژيتاتور کي وارد عمل ميشود، کي بايد           . بايد هنر آژيتاسيون کمونيستي را به آنان آموخت            ) ٤
حتما دخالت کند و کجا بايد احتياط کند، چگونه بايد جو و محيط فعاليت خود و موقعيت را                                     
بشناسد، حدود و ثغور سربسته حرف زدن يا صريح گفتن مسانل چگونه روشن ميشود، چگونه بايد                          
نظرات صحيح و يا حتي شعارهاي مشخص حزبي را تبليغ کند بي آنکه قرباني تحريکات عمال                                 
بورژوازي شود، چگونه بايد خود را حفظ کند، رابطه اش با توده کارگران چه بايد باشد، در مقابل پليس                    
سياسي چگونه هويت خود را تعريف ميکند و اعمال خود را توجيه مينمايد، تا چه حد و تحت چه                               
شرايطي مجاز به اشاره علني به کمونيسم و سياستهاي کمونيستي است، چگونه بايد قدرت بالفعل و                     
بالقوه حرکتي را که ميخواهد هدايت کند بشناسد، توطنه هاي عمال بورژوازي از چه قماش است،                            
عمال دولت و کارفرما چگونه در حين آکسيون تفرقه افکني ميکنند و چگونه بايد اين اقدامات خنثي                    

قواعد نماينده کارگران بودن چيست، چه شيوه هايي بايد در مذاکره با دولت و کارفرما بکار برد،                  . شود
چگونه ميتوان بيشترين نيروي توده کارگران را بسيج کرد و در صحنه نگاهداشت و ده ها سوال مهم                          

نظير اين، اينها تماما بايد به دقت به آژيتاتور کارآموز آموخته شود و عملکرد او در هر                     " سبک کاري "
 .مورد تصحيح شود

بطور خالصه در برخورد به کارگران پرشور و معترض بايد با حساسيت تمام قابليت اين رفقا براي                     
نقاط ضعف آنان را تحليل کرد و در              . تبديل شدن به يک مبلغ علني و رهبر عملي را ارزيابي کرد                    

صورتي که استعداد و قابليت فردي و صالحيت امنيتي او مورد تاييد قرار گرفت، تماس دانمي و                              
اصول کمونيسم و انقالب    . محکمي، در يک رابطه طبيعي، ميان او با يکي از مروجين حزبي برقرار کرد             

در اين ميان ايجاد يک     . کارگري را به او آموخت و کار تبليغي او را در صحنه عملي هدايت و نقد کرد                   
اين رابطه  . رابطه رفيقانه، اصولي و سازنده ميان رفيق حزبي با آژيتاتور تازه کار بيشترين نقش را دارد                 

در عين اينکه آموزش آژيتاتور را ممکن ميکند، حدفاصلي ميان او و بدنه مخفي تشکيالت ايجاد                       
" آموزگار"ميکند و خطر انتقال ضربه را کاهش ميدهد، بويژه اگر آژيتاتور خود به اهميت و ارزش کار                     

در مورد اين جنبه پانين تر بيشتر          (خود پي برده باشد و آگاهانه او را از رديابي پليس مصون بدارد                     
 ).توضيح ميدهيم

. کار در ميان کارگران پيشرو براي جلب آنان به حزب کمونيست يک فعاليت روتين و دانمي ما است             
اما تالش براي پر کردن خالء آژيتاتورهاي علني در کار کمونيستي، جزء ويژه اي از اين فعاليت                                  

پرورش و جلب آژيتاتور به معناي اضافه کردن عرصه جديدي به مجموعه فعاليتهاي              . هميشگي ماست 
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رفقايي که بعنوان مبلغ علني به حزب جذب ميشوند، صرفا به عنصر جديدي                . تشکيالت مخفي است  
بنابراين بايد  . در شبکه حزب تبديل نميشوند، بلکه بعد جديدي از فعاليت را امکان پذير ميکنند                        

مادام که  . ويژگيهاي اين بعد علني فعاليت را به خوبي شناخت وجاي واقعي آژيتاتور را به او بخشيد                     
ما از لحاظ عملي قابليت پاي گذاشتن به اين بعد فعاليت را نداشته باشيم، يعني مادام که تشکيالت                     

فاقد مجموعه اي از آژيتاتورهاي علني است که به شيوه اي اصولي با              ) در کارخانه و محله   (محلي ما   
تشکيالت مخفي حزب در ارتباطند و توسط آن هدايت ميشوند، دخالت واقعي کمونيستي در                                  
آکسيونهاي کارگري اگر غيرممکن نباشد، در بهترين حالت تصادفي، کم تاثير وسطحي خواهد بود و                    

آکسيونيسم در کلي ترين تعبير آن      . در همه حال مخاطراتي جدي براي کل تشکيالت حزبي ببار مياورد           
به معناي دست زدن به عمل در هنگام و تحت شرايطي است که ملزومات و زمينه هاي مادي و واقعي                     

رابطه محکم   . آژيتاتور علني حزبي يکي از اين ملزومات حياتي است               . اين عمل فراهم نشده است       
با آژيتاتور علني يکي ديگر از اين             ) تشکيالتي و امنيتي     -از لحاظ سياسي       (تشکيالت مخفي     
و تشکيالت محلي خود بنگرد و مجددا از         حاال هر رفيق ما ميتواند به حوزه          . شرايط حياتي است  

خود بپرسد، تا چه حد از اين لحاظ ما از اين ابتدايي ترين ملزومات دخالت اصولي وادامه کار                   
 .در آکسيونهاي کارگري برخورداريم

در اين قسمت تاکيد شد که مساله دخالت در             . اين قسمت مقاله را همينجا تمام ميکنيم         
اگر . آکسيونها براي ما نه يک مساله نظري و تاکتيکي بلکه اساسا يک مسنله سبک کاري است                  

آکسيون کارگري  . موانعي وجود دارد اين موانع بايد با تدقيق سبک کار کمونيستي رفع شود                    
لذا ما بايد روشهاي دخالت علني را بياموزيم و         . است) عالوه بر مخفي  (نيازمند رهبري علني    

اما دخالت علني مستلزم داشتن عناصر علني کار و آژيتاتورهاي کمونيست در                 . بکار ببنديم 
راه پرورش و جذب      . امروز اين آژيتاتورها در صفوف ما بسيار اندکند             . جنبش کارگري است   

اينگونه فعالين، خم شدن بر روي رهبران عملي جنبش کارگري، کارگران پيشرو و عناصر پرشور                
و معترض و با استعداد در جنبش کارگري به منظور تبديل کردن اين عناصر به آژيتاتورهاي                       

اين امر بعالوه مستلزم درک نوع رابطه تشکيالتي ايست که تشکيالت مخفي حزبي             . حزبي است 
 .با عناصر علني کار خود برقرار ميکند

در قسمت بعد روي اين وجه آخر، يعني جنبه تشکيالتي مساله مکث ميکنيم و بطور مشخص                         
نکاتي را درباره رابطه عملي آژيتاتور با حوزه و تشکيالت مخفي حزب طرح ميکنيم، و در انتها بحث                     
خود را، با هدف روشن کردن رنوس گامهاي عملي حوزه هاي حزبي در اين جهت، جمعبندي خواهيم                          

 .کرد
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٢( 
 
 :مبحث آژيتاتور" سبک کاري"اهميت ) ١

سبک "بحث اهميت آژيتاتور کمونيست را بايد قبل از هر چيز در يک سطح پايه اي و به اصطالح                           
در اين سطح، هنوز بحث بر سر اين نيست که براي مثال تعداد رهبران عملي و                 . مد نظر قرار داد   " کاري

بحث بر سر اين است که اصوال حزب          . کارگران صاحب نفوذ در صفوف ما کم است و بايد افزايش يابد              
ما، فعالين حزب در شهرها و حوزه هاي ما بايد داراي چنان سنت ها و عادات و روشهاي فعاليتي                              

به همين معني است که قبال از ضرورت               . باشند که جذب اينگونه کارگران را امکان پذير ميکند                
روشهاي ما بايد   . پديده اي بنام آژيتاتور پرولتر در سيستم عملي فعاليت حزبي صحبت کرديم               " هضم"

کار با حزب نه تنها با        . چنان باشد که آژيتاتور و رهبر عملي کارگران بتواند در اين سيستم جا بيفتد                  
خصوصيات و نيازهاي فعاليت آژيتاتور در تناقض نباشد، بلکه برعکس، محيط کامال مناسبي براي                 

سبک کار پوپوليستي، که منطبق با نحوه زيست             . شکفتن اين خصوصيات و تقويت آنها ايجاد کند            
واشکال اعتراضي خرده بورژواهاي از لحاظ توليدي منفرد است، طبيعتا جائي براي يک آژيتاتور                            

 . پرولتر و رهبر توده اي کارگري باقي نميگذارد
وقتي مبارزه سياسي به نوساني ميان اعمال فشار مسالمت آميز بر بورژوازي و عصيان کور                              
تروريستي بدل شود، وقتي ابراز وجود سياسي به ابراز وجود خياباني منحصر شود، وقتي کار مخفي تا                  
حد عمليات توطئه گرانه دستجات بريده از جامعه مسخ شود و دخالت در عرصه علني مبارزه را                              
کمابيش مطلقا منتفي کند، طبعا يک کارگر صاحب نفوذ و يک رهبر کارگري که نقش خود را تنها مي                    

بيهوده نيست که عظيم ترين        . تواند در جلوي صف کارگران بازي کند، جايي در سازمان نمي يابد                     
سازمانهاي پوپوليستي در اوج رونق شان نه تنها فاقد قدرت و نفوذ جدي مبارزاتي در صنايع بزرگ                         

 نفره نيز    ٥٠نظير صنعت نفت بودند، بلکه حتي از سازماندهي و رهبري يک اعتصاب در يک کارگاه                       
ناتوان بودند و تا آنجا که به اعتراضات و مبارزات به معني اخص کارگري مربوط ميشود، حداکثر به                     

 .دنباله رو و خبرنگاران آن بدل ميشدند
سبک کار حزب سياسي طبقه کارگر، بايد با زيست اقتصادي و اشکال مشخص مبارزه و اعتراض                   

اعتراض انفرادي کارگران بي ثمر و تنها        . کارگر در متشکل شدن قدرت مييابد      . کارگري سازگار باشد  
از . کارگران از اهرم فشار نيرومندي در عرصه توليد برخوردارند            . مبارزه متشکل آنها ثمربخش است      

اينرو کارخانه و محل توليد يکي از اساسي ترين عرصه هاي مبارزه کارگري را تشکيل ميدهد و                               
کارگر برخالف خرده   . اعتصاب به شکل پايه اي اعتراض کارگران در اقصي نقاط جهان تبديل ميشود                

اعتراض و مبارزه اين طبقه ناگزير اشکال           . بورژوا يک طبقه اجتماعي و مرتبط با توليد بزرگ است              
 .توده اي، علني و رو در رو به خود ميگيرد
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سازمان داد  " چسب قطره اي  "کارگران را نمي توان در خانه هاي امن و جوخه هاي رزمي و تيم هاي                 
و باالخره کارگران بمثابه يک طبقه سراسري، در عين           . و انتظار داشت که همچون کارگران مبارزه کنند        

حال در زير مجموعه هاي فابريکي و محلي خاصي جاي گرفته اند که در هر يک توده وسيع کارگران                           
مبارزه سراسري کارگري ارتباط ناگسستني با سازماندهي        . رهبري حضوري و محلي خود را نياز دارد        
کارگران را نمي توان چون بورژواها و خرده بورژواها، با علم             . و حرکت بخشهاي مختلف اين طبقه دارد       

سازماندهي و رهبري    . کردن يک مرجع تقليد و يک دولت در تبعيد و نظير آن از راه دور به خط کرد                            
محلي براي هر عملکرد طبقاتي کارگران، از اعتصاب و قيام تا کنترل کارگري و اعمال برنامه ريزي                        

 .اقتصادي در فرداي کسب قدرت، يک امر حياتي و غير قابل چشم پوشي است
سبک کار کمونيستي، سبک کاري سازگار با اين خصوصيات عيني زيست و مبارزه طبقه کارگر                      

تمام جوهر نقد ما به سبک کار پوپوليستي را ميتوان در اين خالصه کرد که ما دريافتيم بايد                           . است
آگاهانه و از طريق نقد سنت هاي بورژوايي حاکم بر جنبش چپ، راه خود را در جهت سازگار کردن شيوه                     

پوپوليست ها مجازند   . هاي فعاليت حزبي با عينيات حيات توليدي و مبارزاتي طبقه کارگر باز کنيم              
 .که به هر شکل که ميخواهند قشر جتماعي اي را که پايگاه و موکل آنهاست بسيج و هدايت کنند

ما موظفيم طبقه خود، طبقه کارگر، را در آن اشکال و با تکيه بر آن مکانيسم هايي سازمان بدهيم   
مبارزه طبقه کارگر، از      . که به قدرت واقعي طبقه کارگر به بهترين وجه امکان مادي شدن ميدهد                       

پس حزب کمونيست   . اعتصاب تا قيام تا اداره جامعه، نيازمند رهبران عملي محلي و آژيتاتورهاست              
تجسم رابطه حزب و طبقه بصورت رابطه دو قطبي            . بايد خود تشکلي از آژيتاتورهاي پرولتر نيز باشد         

اين بيان ديگري از فرمولبندي چريکي            . يک تصور مکانيکي است       " سازمان مخفي توده کارگران       "
 .است" موتور بزرگ_موتور کوچک "

در جهان واقعي آژيتاتورها و رهبران محلي و توده اي با نفوذ آن حلقه اي هستند که حزب مخفي                         
پيشروان طبقه را با توده وسيع کارگراني که عمدتا علنا آموزش مي بينند، علنا اعتراض ميکنند و                       

: مساله اي که ما با آن روبروييم اينست         . علنا متشکل ميشوند متصل نگاه ميدارد و مربوط ميکند          
در حزب ما و در سبک کار ما چه جايگاهي به اين عنصر حياتي مبارزه پرولتري اختصاص داده شده                          
است؟ آيا سنت هاي فعاليت تشکيالتي ما بطور طبيعي ظرف مناسبي را براي ايفاي نقش اين قشر                         
تعيين کننده در طبقه کارگر بوجود مي آورد؟ آيا حزب ما ميتواند دو گانگي و جداني سنتي ميان                            
حزب سياسي از يکسو و رهبران عملي و علني از سوي ديگر را از ميان بردارد و خود حزب سياسي را                        

 به حزب دربرگيرنده رهبران کمونيست صاحب نفوذ محلي بدل کند؟
به اين ترتيب بحث حاضر گام ديگري در جهت تدقيق روشهاي عملي فعالين محلي و حوزه هاي                         

مستقل از هر اولويت يا کمبود مقطعي، توجه ما به رهبران عملي جنبش کارگري، قابليت                . حزبي است 
ما در پرورش رهبران کمونيست براي جنبشهاي اعتراضي کارگران و بخشهاي مختلف طبقه کارگر و                     
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تالش ما در تبديل کردن حزب کمونيست به حزب متشکل کننده اين رهبران، يک امر و وظيفه دائمي و                    
بخش مهمي از تبليغ و ترويج و                . هميشگي ماست، اعم از اينکه آکسيوني در کار باشد يا نه                         

ما بايد به سمتي برويم که        . سازماندهي روتين حزبي تنها به مدد فعاليت آژيتاتورها امکانپذير است            
حزب ما بطور طبيعي همواره بخش قابل مالحظه اي از رهبران عملي جنبش کارگري را در صفوف                           

قابليت سازماندهي اين بخش از طبقه کارگر، يکي از شاخص هاي مهم در تشخيص               . خود داشته باشد  
 .اين است که آيا واقعا حزبي به يک جريان در درون طبقه کارگر تبديل شده است، يا خير

 
 حزب" فعاليت پايه"سلول پايه حزبي و ) ٢

از اين نقطه   . حوزه سلول پايه حزب است، سلولي از حزب که در کارخانه يا محله تشکيل شده است                 
حزب در کارخانه و محله      " فعاليت پايه "اما  . نظر حوزه وظايف روتين و تعريف شده اي را برعهده دارد            

حزب، يعني تبليغ، ترويج، سازماندهي و        " فعاليت پايه . "از حد فعاليت روتين يک سلول فراتر ميرود           
چيزي ) شامل مجموعه اي از کارخانه ها و محالت کارگري         (رهبري مبارزات در يک کارخانه يا بخش         

آن واحد  . بيش از تبليغ و ترويج و سازماندهي اي است که توسط يک يا چند سلول پايه انجام ميشود                        
تشکيالتي که بنا به تعريف وظيفه پيش بردن چنين سطحي از فعاليت را دارد ديگر حوزه نيست، بلکه                     

وظايف تبليغي، ترويجي و         . است) کميته کارخانه، بخش، ناحيه و غيره             (يک کميته تشکيالتي         
ميتوان سازماندهي محافل ترويجي، شبکه هاي          . سازماندهي يک حوزه حدود و ثغور معيني دارد             

توزيع نشريه و جمع آوري کمک هاي مالي و نظاير آن را از يک حوزه طلب کرد، اما سازماندهي                                      
اينها ديگر نمي توانند جزء     . اعتصاب و تظاهرات را نميتوان به همين سادگي از يک حوزه انتظار داشت          

بعبارت . اينها ديگر وظيفه کميته هاي تشکيالتي است       . وظايف حتمي و الزم االجراي يک حوزه باشند        
حزبي يعني آن کميت و کيفيتي از       " فعاليت پايه "ديگر بايد ميان وظايف حوزه، بعنوان يک سلول پايه با           

در مورد  . فعاليت که از حضور همه جانبه حزب در يک کارخانه يا ناحيه انتظار ميرود تفاوت گذاشت                    
در مورد دوم بحث بر سر          . اول ما از عملکردهاي يک واحد و سلول پايه تشکيالتي سخن ميگوييم                    

مجموعه آن فعاليتهايي است که حزب بايد در تحليل نهايي در هر واحد فابريکي و محلي قادر به                              
 .پيشبرد آن باشد

اما اين نکات چه ربطي به مسنله آژيتاتور و آژيتاسيون دارد؟ رابطه مسئله در اينست که تا آنجا                       
يعني وظيفه اي   (که حوزه ها به معني اخص کلمه را مد نظر داريم، نمي توان بعنوان وظيفه قطعي آنها                   

هر حوزه  . سازماندهي و هدايت آژيتاتورها را قرار داد          ) که بدون انجام آن حوزه هاي کاملي نيستند            
. سازماني موظف نيست حتما يک يا چند رهبر علني کارگري را سازمان داده باشد و تغذيه کند                                

سازماندهي آژيتاتورهاي کمونيست توده اي و علني به معناي فراتر رفتن از محدوده وظايف تعريف                     
 .شده يک حوزه است
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بنابراين اوال همواره حوزه هاي متعددي ميتوانند وجود داشته باشند که فاقد آژيتاتورهاي توده اي اند،                 
و ثانيا آن حوزه هايي که از اين امکان و توانايي برخوردارند که رهبران عملي جنبش کارگري را در                             
رابطه با خود و تحت پرچم حزب کمونيست متشکل کنند، ديگر کمابيش دارند خود را از محدوده يک                      

نظير کميته هاي   (اينجا ديگر يک گام جدي براي شکل گيري ارگانهاي باالتر حزبي             . حوزه فراتر ميبرند  
 .دارد برداشته ميشود) کارخانه

ما، بعنوان يک اصل و به عنوان يک اولويت، مصرانه خواهان تشکيل و تکثير حوزه هاي پايه                              
اين آن طپش دانمي و آن عنصر               . وانجام منظم وظايف تعريف شده حوزه ها توسط آنها هستيم                      

هميشگي رشد است که هر فعاليت پيچيده تر و متکامل تر حزبي، در هر مرحله از حيات حزب، بايد                        
اما بر مبناي   . اين کار تعطيل بردار نيست و هرگز از اولويت نخواهد افتاد           . بر آن متکي و استوار شود     

پاي بگذارد، وظايف پيجيده     " جديدي"اين رشد دائمي در پايه، حزب ما امکان مييابد به عرصه هاي                 
تر و ترکيبي تري را در دستور بگذارد و باالخره اندامهاي تشکيالتي مرکب و باالتري را در هرم                                   

جذب و سازماندهي آژيتاتورها و پيشبرد امر آژيتاسيون توده اي و                      . تشکيالتي حزب بوجود آورد      
 .رهبري عملي آکسيونها يکي از اين عرصه هاست

در اين دوره از کار حزب کمونيست، پا گذاشتن به اين عرصه ها و شکل دادن به ارگانها واندامهاي                    
عاليتر حزبي يعني کل تشکيالت حزبي کارخانه با وظايف متنوع آن، قبل از آنکه نتيجه يک تصميم                       

هدف از بحث حاضر آنست که       . و اساسنامه اي باشد، نتيجه يک تکامل و رشد از پايين است              " از باال "
 .اين دورنماي رشد، در يکي از ابعاد مهم آن، ترسيم شود

اما اينکه توجه حوزه ها علي العموم را به مسنله آژيتاتور و آژيتاسيون توده اي جلب ميکنيم و در                    
اين بحث همه حوزه ها را خطاب قرار ميدهيم، از اينروست که اوال، کل حوزه ها و فعالين حزب را به                            

اهميت . با رهبران عملي جنبش کارگري جهت بدهيم      ) و در مراحل بعد، تشکيالتي    (سمت کار سياسي    
اين قشر از طبقه بايد براي همه ما معلوم باشد، و ثانيا، گامهاي بعدي آن حوزه هايي را که هم اکنون                         

. از امکانات اوليه و تواناني الزم براي پا گذاشتن به اين عرصه فعاليت برخوردارند، مشخص کنيم                         
براي بسياري از حوزه ها، بحث ما در حد يک آموزش سبک کار و تاکيدي بر يک جهت گيري عمومي،                         

براي برخي ديگر، مضامين اين بحث ميتواند رهنمودي براي عمل مشخص در           . اما مهم، باقي ميماند 
 .دوره حاضر باشد

 
 ملزومات عمومي و سياسي جلب آژيتاتورهاي کارگري) ٣

از آنچه تا همينجا گفتيم روشن است که امر جلب آژيتاتورهاي کارگري، يعني رهبران بانفوذ و يا در                         
حال شکل گيري کارگران در سطح کارخانه و محله را نمي توان به يک مکانيسم ساده عضوگيري تنزل                       

صحبت بر سر يک جهت گيري جدي از طرف ما به اين عرصه فعاليت و همينطور ايجاد يک موج                        . داد
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در محتواي امر   . حرکت در ميان رهبران کارگري و کارگران پيشرو و با نفوذ به سمت کار با حزب است                   
 .اين يک جهت گيري و حرکت سياسي از هر دو سو است

از طرف ما، اين يک جهت گيري به سمت رهبران عملي و توده اي براي تاثيرگذاري کمونيستي بر                        
آنان و از طرف رهبران کارگري يک سمت گيري در جهت کار کمونيستي و تشکل در سازمان مخفي                            

اين مائيم که به رهبران        . عامل محرکه اين جهت گيري از هر دو طرف بهر حال حزب ماست                     . است
و اين مائيم که    . عملي روي مياوريم تا کاري کنيم آنها به سمت کمونيسم و حزب کمونيست روي آورند                

 چگونه ؟. بايد ملزومات کار را فراهم کنيم
 حفظ تماس دانمي و آميختن با محافل کارگران پيشرو -الف

هيچ درجه از اختناق وسرکوب قادر به انحالل و امحاء اين محافل                    . اين محافل همواره وجود دارند      
کارگران با تجربه و استخوان خردکرده در طول سالها راه و رسم حفظ و گسترش اين محافل در                      . نيست

اين محافل بر مبناي طبيعي ترين روابط و در دل هزاران تماس روزمره                  . درون کارگران را آموخته اند     
بورژوازي تاکنون تحت هيچ شرايطي قادر       . کارگران در محيط کار و زندگي بقاء خود را حفظ ميکنند            

. نبوده است که کارگران را چنان منفرد و اتميزه کند که اين روابط بطور جدي مورد مخاطره قرار گيرند                   
در اين روابط محفلي کارگران فعال تر و آگاهتر تبادل نظر ميکنند، تصميم ميگيرند و حتي نوعي                           

را در ميان توده کارگران و بويژه          -عموما در جهت باال بردن درک منافع صنفي             -آموزش مقدماتي   
بي آنکه تشکل و    . در اين روابط کمابيش شکل مي گيرند      " اتوريته ها . "کارگران جوانتر به پيش ميبرند    

تشکيالتي در کار باشد، رشته هايي از دل روابط طبيعي کارگران فعال را بنحوي از انحاء به هم مرتبط         
 .اين محافل کانونهاي تعيين کننده اي در درون طبقه کارگرند. ميکند

هر . فعالين حزب، خود بعنوان بخشي از کارگران پيشرو محيط خود، بايد با اين محافل بجوشند                  
جا اين محافل اشکال جدي تري به خود گرفته باشند، به همان درجه برقراري تماس جدي تر با آنها،                             

همانطور که قبال هم گفتيم، تنها مالحظات              . همچنان در روابط طبيعي برعهده ما قرار ميگيرد               
اختالف نظر ما با    . امنيتي ميتواند دامنه تماس و آميختگي طبيعي ما با اين محافل را محدود کند              

اين يا آن دسته و محفل از کارگران فعال، بهيچوجه نمي تواند دليلي براي گسستن رابطه متقابل و                             
 .کناره گيري از آنها باشد

 
 :مطلع نگاهداشتن کارگران پيشرو از مواضع و نظرات حزب -ب

در دل اين تماس دانمي، ما بايد دائما نظرات و سياستهاي حزب را بدرون صفوف کارگران پيشرو                                
حتي اگر  (هر کارگر مبارز و فعالي بايد از نظرات، سياستها و شعارهاي ما مطلع باشد                   . کنيم" پمپ"

شرط الزم اين کار ترويج و تبليغ حضوري و سيستماتيک نظرات حزب در             ). نسبت به آن نقد داشته باشد     
به ، رساندن جزوات پايه و نشريات حزبي        )طبيعتا با در نظر گرفتن سطح امنيتي هر رابطه        (اين محافل  
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طور دائمي به محافل کارگران پيشرو، معرفي و تثبيت صداي حزب کمونيست ايران در ميان کارگران و        
بايد کاري کرد که هر کارگر فعال،        . توضيح دائمي تاکتيکها و شعارهاي حزبي در روابط کارگري است           

حزب کمونيست را در رئوس و حتي المقدور در جزنيات ديدگاهها و مواضعش بشناسد و در مواجهه با                   
 .هر مسئله جديد خواهان اطالع از نظر و جهت گيري حزب باشد

 
 :قابليت ترويج مارکسيسم و نقد نظرات غيرپرولتري -ج

جهت گيري ما به سمت رهبران عملي کارگران بايد به پيوستن قطعي آنها به مارکسيسم و                                    
نقد تفکرات غير پرولتري و تالش براي رواج مارکسيسم در               . سازمانيابي کمونيستي آنان منجر شود      

سطح ترويج ما بايد براي تاثيرگذاري جدي بر اين                 . ميان اين کارگران، يک وظيفه حياتي ما است              
اما اين ابدا به معناي ترويج نکات انتزاعي و تکرار ساده فرمولبندي     . کارگران به اندازه کافي باال باشد 
مروج ما بايد بتواند مباني اساسي مارکسيسم را به اشکال گوناگون           . هاي کالسيک ماکسيستي نيست   

مارکسيسم زنده، روشن و مرتبط با           . و در تقابل با بروزات مختلف خرافات بورژوايي معني کند                   
مسانل جامعه وجهان امروز، اين چيزي است که رفقاي مروج ما بايد بکوشند با خود به ميان کارگران                    

پوپوليسم سنتا امر ترويج را به روشنفکران و                  . اما خصوصيات خود مروج نيز مهم است              . ببرند
روشنفکراني که اگر شايد مارکسيسم را بهتر مطالعه کرده بودند، از زندگي و                  . دانشجويان مي سپرد  

مبارزه عملي طبقه کارگر مشاهدات و تجربيات اندکي داشتند، اين مروجين بندرت مي توانستند                        
ترويج آنها با داده هاي زنده کارگراني که در محافل              . مجاب کنند و از لحاظ نظري با اتوريته باشند            
ما بايد مروجيني تربيت کنيم که از اين اشکاالت               . آنها شرکت ميکردند، بندرت ارتباط مي يافت          

روشنفکران مي توانند در امر ترويج موثر باشند، مشروط بر آنکه نسبت به زندگي و                           . مبرا باشند 
مشاهدات غني و تجربه ملموسي از اين زندگي و مبارزه و                     . مبارزه عملي کارگران حساس باشند        

. زواياي گوناگون آن داشته باشند و بعالوه با مسائل و مشغله هاي کارگران پيشرو بخوبي آشنا باشند                    
نه . اما ما بايد بتوانيم بيش از پيش مروجين خود را از ميان خود کارگران آگاه و مجرب تربيت کنيم                        

 .تنها احاطه تئوريک بلکه همچنين پختگي عملي مروج براي موفقيت او ضروري است
 
 : احاطه به مسانل عملي جنبش کارگري و مطالبات کارگران -د

هيچ جرياني که حساسيت الزم را در قبال مسائل عملي جنبش کارگري، مطالبات کارگران و                            
موانع سد راه اعتراضات کارگري از خود نشان ندهد، نمي تواند به بسط نفوذ خويش در ميان کارگران                     

بخشي از اين حساسيت از طريق کارگري شدن بافت حزب و نيز کار دائمي حوزه ها در                  . خوش بين باشد  
بايد اين مسائل را به طور جدي مطالعه و          . اما اين بتنهايي کافي نيست    . ميان کارگران بدست مي آيد    

بايد نسبت به کليه مسائل جنبش کارگري موضع دقيق و متکي بر اطالعات و شناخت                     . بررسي کرد 
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بايد روحيات کارگران، تمايالت و مطالبات آنها را شناخت و با مشکالت يک رهبر عملي         . کافي داشت 
هر رفيق حوزه ما در کارخانه و محله بايد قادر به             . در بسيج و سازماندهي کارگران از نزديک آشنا شد         

هر رفيق ما بايد به تدريج به       . تحليل و حالجي مسائل کارگري و نقد ديدگاهها و مواضع انحرافي باشد           
از مسائلي نظير قانون    . يک مرجع صاحب نظر در تحليل مسانل جنبش اعتراضي کارگران تبديل شود             

کار، طرح طبقه بندي، بهره وري، ايمني محل کار، دستمزدها، سود ويژه، مزايا، شرايط کار زنان و                           
غيره گرفته، تا آمار و ارقام مربوط به سطح توليد، اشتغال، تراکم کارگران و غيره در کارگاهها و                                

 .مناطق مختلف، بايد به طور جدي به مشغله فعالين ما تبديل شود
 
 مسانل عملي و امنيتي در سازماندهي آژيتاتورها -٤

سازماندهي فعاليت مخفي و حفظ ادامه کاري تشکيالت مخفي حزب در ميان کارگران، در شرايط                       
به سهم خود امر      ) فعاليت محسوب ميشود   " متعارف"که براي کمونيستها شرايط        (اختناق موجود    

حال اگر به اين تشکيالت آژيتاتورها و وظايفي که از طريق آنها انجام ميشود را            . پيچيده و دقيقي است 
اينجا ديگر با تشکلي روبرو         . اضافه کنيم، آشکار است که بر دشواري کار بمراتب افزوده ميشود                     

آنها جلسات نسبتا   " روتين"هستيم که برخي عناصر آن عمدتا بطور علني فعاليت ميکنند، محل کار               
بديهي است که چنين     . وسيع کارگري، مجامع عمومي، در راس اعتصابات و اعتراضات و غيره است              

هر حرکت آنها با حساسيت از طرف           . رفقايي بنا به تعريف زير ذره بين پليس سياسي قرار ميگيرند                
در اين شرايط محدوديت ها و مسانل              . نيروهاي جاسوسي و سرکوب پليس تحت نظر خواهد بود                 

جذب آژيتاتورها و تلفيق فعاليت مخفي حوزه هاي حزبي با فعاليت              . متعددي براي ما مطرح ميشود     
علني حزبي که عمدتا حول محور آژيتاتورها شکل ميگيرد، به اين ترتيب مستلزم نهايت درجه                                

و . آمادگي، هوشياري دائمي و قبل از هر چيز يک سبک کار اصولي و جا افتاده کار کمونيستي است                        
تازه اين حالتي است که ما شرايطي را فرض کرده ايم که در آن آژيتاتورها عناصر حزبي و اعضاي                                
رسمي حزبند، مجرب اند، روشهاي مبارزه با پليس سياسي و حفظ امنيت و ادامه کاري تشکيالت                         

در پروسه جذب آژيتاتورها، جائي که آژيتاتورها هنوز دوره انتقالي پيوستن به حزب را                   . راآموخته اند 
 .طي ميکنند، کار از اينهم دشوارتر ميشود

براي سهولت بحث، بهتر است ابتدا مشکالت و محدوديتهاي همان حالت اول، يعني حالتي که                        
مرحله جذب تمام شده و آژيتاتور به جزئي از خود تشکيالت حزب تبديل شده است، را در رئوس خود                         

چرا که در صورت تجسم صحيح       . بشماريم و سپس به ويژگيها و مشکالت خاص دوره انتقالي بپردازيم            
اين امر در شکل نهائي خود، درک خصوصيات پروسه اي که بايد به حالت نهايي منجر شود، ساده تر                        

 مشکالت و دشواريهاي کار ما کدامند؟. خواهد بود
هر فعل و     . اين در واقع مادر همه مسانل ديگر است              :تماس آژيتاتور با تشکل مخفي حزبي           -الف
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در حيات  ) بعنوان عضو حزب  (انفعالي اعم از آموزش، انتقال تجربه، هدايت و کنترل، دخالت آژيتاتور             
چگونه مي توان   . تشکيالت و غيره، مستلزم تماس منظم و محکم آژيتاتورها با حوزه هاي مخفي است   

اين تماس را بدرستي برقرار کرد؟ چگونه حوزه حزبي ميتواند با رفيق آژيتاتور، که يک رهبر عملي                            
براي پليس   " دست چپي  "مبارز و يا حتي        " ناراضي"کارگران است و لذا کمابيش بعنوان يک عنصر                

سياسي شناخته شده است، بطور منظم تماس داشته باشد بي آنکه امنيت تشکيالت مخفي و آژيتاتور                  
 هر دو به خطر افتد؟

 
حال (کار روتين آژيتاتور تبليغ و بسيج کارگران است          : هدايت آژيتاتور و کنترل و نظارت بر کار او          -ب

اين کار بايد بطور روتين تحت هدايت            ). براي آکسيون يا براي سازماندهي آنان در اشکال مختلف               
اما چگونه؟ چگونه تشکل مخفي فعاليت عنصر علني کار را در              . تشکيالت مخفي حزبي انجام شود     

جريان اعتصاب، در جريان سازماندهي مجمع عمومي و يا در حين برانگيختن کارگران به اعتراضات                  
اين از خصوصيت اصلي کار يک مبلغ توده اي و رهبر عملي کارگران است که                    . معين، هدايت ميکند  

آيا : مثال(در مدت زمان کوتاه ناگزير از تصميم گيريهاي متعدد در قبال مسانل حساسي است                                
اعتصاب بايد ادامه يابد؟ آيا طرح کارفرما بايد قبول شود؟ آيا بايد لحن تبليغ خود را تعديل کند؟ آيا                     

آژيتاتور در چنين شرايطي نياز به مشاوره و              ...). روحيه کارگران را درست تشخيص داده است؟ و               
تشکيالت مخفي چگونه اين نياز را برطرف ميکند؟ و هر چه ابعاد اختناق                       . رهنمود خواهد داشت   

 .شديدتر باشد، اين مشکل بطور حادتري بروز ميکند
 
. آژيتاتور بايد به سهولت به نشريات حزب دسترسي داشته باشد               : آموزش سياسي منظم آژيتاتور      -ج

در عين حال،   . بايد بتواند کتابها و جزوات الزم را بخواند، بايد بتواند در جلسات آموزشي شرکت کند                 
اسناد و مدارکي همراه خود     . بعنوان فردي که دشمن نسبت به او حساس است، بايد خانه اش پاک باشد               

اين نياز آژيتاتور    . و يا در خانه خود نداشته باشد، روابط تشکيالتي اش قابل رديابي نباشد و غيره                       
 چگونه برطرف ميشود؟

 
آژيتاتور بعنوان عضو حزب بايد گزارش بدهد، در بحثهاي           : شرکت آژيتاتور در فعاليت درون حزبي       -د

درون حزبي شرکت کند، در انتخابات حزبي راي بدهد، نظر خود را در قبال تصميم گيريهاي جمعي ابراز                  
چگونه مي توان يک رهبر عملي و سرشناس را در چنين                   . نظير اين " درون حزبي "کند و دهها عمل        

روابطي قرار داد، بي آنکه اوال امنيت تشکيالت مخفي مستقيما به خطر افتد، ثانيا، اطالعات او از                      
 اماکن و عناصر حزبي از محدوده الزم فراتر نرود و ثالثا، موقعيت خود او در صورت ضربه خوردن به                      

 عناصري از حوزه و يا سطوح ديگر تشکيالت تضعيف نشود و کارش فلج نگردد؟
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. به اينها ميتوان عوامل ديگري را افزود       . اينها نيازهاي اصلي است که بايد بطوري جدي برآورده شود           
آژيتاتور، حتي وقتي ارتباط حزبي او کامال پوشيده نگاهداشته شده باشد، دائما بعلت فعاليت خود                        

مسائل او بعنوان نان آور يک         . بعنوان پيشرو کارگران در معرض جريمه، اخراج و يا دستگيري است                 
همينطور در صورت بروز    . خانواده کارگري ديکر مسائل شخصي او نيست، بلکه يک مسئله حزب است            

فراهم کردن امکانات الزم در اين عرصه نيز يک وظيفه                     . خطر امنيتي، آژيتاتور بايد دربرده شود           
 .و مسانل ديگري نظير اينها. تشکيالت حزبي است

اما پاسخ چيست؟ واضح است که يک پاسخ واحد، مستقل از زمان و مکان و شرايط خاص سياسي                   
دوره اي را ميتوان تصور کرد، مثال در اوج يک اعتالي انقالبي که                      . و امنيتي هر دوره وجود ندارد         

آژيتاتور بعنوان عضو حزب، رهبر شوراي کارخانه، نماينده کارگران و غيره، نظير هر عضو ديگر حزب                  
به مراکز حزبي رفت و آمد کند، خود راسا در جلسات حوزه تشکيالتي خود شرکت کند و يا تعلق خود                       
به حزب کمونيست را رسما در سطح جامعه و به توده وسيع کارگران اعالم نمايد و سخنران رسمي در                          

اما فعال ما در مرحله ديگري هستيم، در متن يک اختناق شديد و کم سابقه                   . ميتينگهاي حزبي باشد  
در اينجا بايد سنت ها و مکانيسم هاي ويژه          . در تاريخ مبارزات کارگري و کمونيستي در سراسر جهان         

بحث ما هم اگر بخواهد براي حوزه هاي ما در شرايط موجود راهگشا باشد، بايد شرايط                    . اي را يافت  
 .امروز را مبنا قرار بدهد

قبل از آنکه به شکل ويژه سازماندهي آژيتاتور و اتصال و فعل و انفعال متقابل تشکيالت مخفي                     
با عناصر علني کار حزب بپردازيم، بايد به چند عامل پايه اي و مهم که هر نوع سازماندهي بايد با                           

 .تکيه به آنها انجام بشود اشاره کنيم
اين چيزي است که خرده بورژوازي      . در ميان کارگران اشاره کرد    " روابط طبيعي "اول، بايد به اهميت     

براي ما روابط طبيعي، دوستي و آشناني ها و رفت و آمدهاي طبيعي                     . مينامد" محمل سازي "آنرا  
اينها مکانيسم هاي واقعي فعل و انفعال دروني طبقه            . ميان کارگران، چيزي بسيار فراتر از اين است          

است، و به اين معني بخشي از مکانيسم هاي عملي فعاليت خود ما کمونيستها بعنوان بخشي از                            
محافل خانوادگي، دوستي ها، تماس هاي           . اين روابط را بايد کامال جدي گرفت            . طبقه نيز هست    

بدرجه اي که فعالين    . شغلي، آشنائي هاي محلي و غيره يکي از ظرف هاي واقعي فعاليت خود ماست               
حزب اين روابط خود را گسترش داده باشند، در اين روابط جاي گرفته باشند و خود به کارگراني                                  

با تماس هاي وسيع با هم طبقه هاي خود بدل شده باشند، کار سازماندهي فعاليت مخفي و           " اجتماعي" 
بسياري از تماس ها، آموزش ها، گزارش گيري ها و               . علني هر دو، با سهولت بيشتري پيش ميرود           

 .به پيش برد" روابط طبيعي"رهنمودها را ميتوان در دل همين 
دوم، مسئله رشد سطح آگاهي سياسي کارگران و افزايش محبوبيت عمومي حزب در ميان آنها                        

. قبال هم درباره احاطه شدن حوزه ها با قشر وسيعي از کارگران دوستدار حزب صحبت کرده ايم                     . است
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بدرجه اي که عالقه به حزب کمونيست، سخن گفتن از آن، حمايت کردن حتي لفظي از آن، شنيدن                                 
راديوي آن، جستجو کردن نشريات آن در ميان کارگران افزايش يافته باشد، به همان درجه سازمان دادن                   

بدرجه اي که کارگران معترض افزايش        . شبکه واقعا حزبي، اعم از مخفي و علني ساده تر خواهد شد               
بدرجه اي که   . يابند، کارگران معترض کمونيست از موقعيت عملي محکم تري برخوردار خواهند شد               

هر معترض به شيوه ها و با شعارهاي ما سخن بگويد، آژيتاتور رسمي و سازمان يافته حزبي در                                  
بدين ترتيب استحکام رابطه کار        . گسترش ابعاد و تحکيم امنيت فعاليت خود موفق تر خواهد بود                  

مخفي و علني و رابطه حوزه ها و آژيتاتورها خود تا حدود زيادي متکي به فعاليت روتين رفقاي ما در                     
 .رواج دادن انديشه ها و سياستهاي حزب و باال بردن سطح آگاهي سياسي عمومي کارگران است

 براي جذب يک      ِ.سوم، مسئله آمادگي و ظرفيت سيِاسي، تشکيالتي و عملي خود حوزه هاست                   
رهبر عملي کارگري و براي سازماندهي او بعنوان يک آژيتاتور حزبي، که همان وظايف رهبري را به                           

در اين  (شيوه کمونيستي و تحت اهداف و موازين و انضباط حزبي انجام ميدهد، تشکيالت مخفي ما                 
هر حوزه اي قادر به چنين             . بايد تواناني هاي اوليه خاصي را کسب کرده باشد                    ) مورد حوزه ها     

قدرت ترويجي خوبي   . حوزه بايد از لحاظ سياسي سطح باالئي داشته باشد    . سازماندهي اي نخواهد بود 
. را در خود متمرکز کرده باشد و به مسائل عملي جنبش کارگري و مطالبات کارگران بخوبي آشنا باشد      

حوزه بايد تا حد معيني در امر سازماندهي محافل ترويجي، توزيع نشريات حزب، آموزش کارگران و                    
آمده است،  " وظايف حوزه هاي حزبي     "بطور خالصه سازماندهي و انجام وظايف روتيني که در جزوه                  

از لحاظ امنيتي روابط خود را کامال محکم کرده باشد و از نظر کميت نيرو به حد                 . پيشرفت کرده باشد  
تغذيه، حفظ تماس، هدايت و سازماندهي آژيتاتور خود نياز به صرف انرژي               . کافي اي رشد کرده باشد     

حوزه بايد اين توانائي را داشته باشد که آژيتاتور را در خدمت حزب فعال کند و نه   . ژيادي خواهد داشت 
آنکه خود توسط مسائلي که از مجراي آژيتاتور براي آن طرح ميشود، بلعيده شود و از انجام وظايف                        

واضح است که حتي حوزه هاي ضعيف نيز نمي توانند و نبايد نسبت به رهبران                 . پايه خود نيز باز بماند    
اما بايد توجه کنند    . عملي کارگري که در محيط فعاليت خود با آنها تماس ميگيرند بي تفاوت باشند              

که از تماس با اين دسته از کارگران و انجام وظايف روتين حزبي در رابطه با آنها تا سازماندهي آنها                           
اما بهرحال اين راهي است که هر حوزه حزبي در              . بعنوان يک مبلغ توده اي حزبي راهي طوالني است            

 .ادامه تالش موفقيت آميز خود در شکل دادن اوليه به خود دير يا زود به آن گام خواهد گذاشت
)٣( 

در بخش هاي قبل در توضيح اهميت آژيتاتور کمونيست از نظر تلفيق کار مخفي و علني در فعاليت                        
روتين حزب، سازماندهي و هدايت آکسيون ها و تاثيرگذاري بر توده کارگران نسبتا به تفصيل صحبت                   

در انتهاي بخش دوم به يک سلسله سواالت عملي مهم در زمينه سازماندهي آژيتاتور و رابطه                      . کرديم
تماس آژيتاتور با حوزه     : رئوس کلي سواالت اينها بود      . عملي او با حوزه و تشکل حزبي اشاره کرديم            
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مخفي چگونه بايد برقرار و حفظ شود؟ هدايت عملي و کنترل فعاليت آژيتاتور چگونه بايد توسط                             
تشکل مخفي انجام شود؟ آموزش منظم آژيتاتور علني کار توسط سازمان مخفي چگونه تامين                            
ميشود؟ آژيتاتور چگونه در حيات دروني يک حزب مخفي دخالت و شرکت ميکند؟ و باالخره مسانل                     
معيشتي و امنيتي آژيتاتور چگونه حل مي شود؟ اينجا، در انتهاي بحث الزم است در حد امکان                             

واضح . نکاتي در جهت پاسخگويي به اين مسانل عملي، با توجه به اوضاع اختناق کنوني، طرح کنيم                  
هم . يا راه حل هاي نسبي ذکر مي کنيم دگم هاي اليتغيري نيستند     " راه حل"است که آنچه اينجا بعنوان  

تغيير اوضاع و هم انباشت تجربه و گسترش امکانات، اشکال عملي سازماندهي و فعاليت آژيتاتور                      
اما، بهررو آنچه اينجا گفته ميشود           . علني در رابطه با تشکل مخفي را تحت تاثير قرار ميدهد                     

. ميتواند الگوي ابتدائي و کمابيش قابل تعميمي براي فعاليت ما در اين زمينه در دوره حاضر باشد                       
الزم به يادآوري است که به دليل سه تکه شدن اين مقاله، در هر قسمت برخي نکات براي زنده کردن                              

 .زمينه عمومي بحث، احتماال بناگزير تکرار خواهد شد
 
 کار با رهبران موجود) ١

قبال گفتيم که کارگراني را که ما براي پرورش آژيتاتورهاي کمونيست بر روي آنها کار ميکنيم ميتوان،               
اول رهبران عمال موجود جنبش هاي اعتراضي            . در مجموع و بطور نسبي، به دو دسته تقسيم کرد                

کارگري، يعني کارگران مبارزي که هم اکنون داراي نفوذ عملي جدي بر توده کارگران در واحدهاي                             
خويش اند؛ دوم، استعدادهاي در حال شکل گيري، کارگران معترض باشهامت و هوشياري که تازه پا به                 

 .عرصه رهبر شدن ميگذارند
تشکل گريزي آنان، درک مبهم شان از          . کار با رهبران موجود داراي ويژگي هاي خاص خود است             

اهداف و روشهاي حزب کمونيست که حاصل تحريفات رويزيونيستي از کمونيسم و محدوديت هاي                        
دامنه فعاليت تاکنوني حزب ماست، محافظه کاري امنيتي در تماس با تشکيالت مخفي و توهمات                   
اکونوميستي و سنديکاليستي، اينها رئوس عمده موانعي است که پيوستن اين کارگران به صفوف                         

در مقابل، تجربه غني، شناخت مکانيسم هاي کار علني در ميان کارگران و                  . حزب را دشوار ميکند    
حفظ خود در برابر فشار سرکوب و تحريکات عوامل بورژوازي، درک سريع موقعيت و روحيات                                  
کارگران، نقاط مثبتي است که اين کارگران از آن برخوردارند و در صورت روي آوري به مارکسيسم                            
انقالبي و متحد شدن در حزب ما، آنان را به اهرمهاي نيرومندي در پيشبرد سياست کمونيستي در                           

 . درون کارگران تبديل ميکند
دوره جذب اين رفقا به حزب عمدتا دوره اي است که آنها به اهميت کار با حزب کمونيست پي                                

محور اين دوره جذب،      . ميبرند و به ضرورت قرار گرفتن در صف تشکيالت حزبي مجاب ميشوند                     
اگر نقد   . معني کردن کمونيسم از ديدگاه ما توضيح و آموزش روش ها و اهداف کمونيستي است                           
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بنابراين . باورهاي نادرست نقش حياتي دارد، آموزش روشهاي ويژه ما نيز به همان درجه حياتي است                    
رفقايي که مسئوليت جذب رهبران کارگري به حزب را برعهده دارند بايد از مسلط ترين مروجين ما                        

. رابطه اين رفقا با اين کارگران پيشرو از همان ابتدا بايد با ضريب امنيتي بااليي برقرار شود                       . باشند
قرار دادن اين پروسه در متن يک رابطه طبيعي، سپردن پيشبرد اين رابطه به يک نفر و کاهش دادن                                
اطالعات ديگر اعضاي کميته يا حوزه مخفي حزبي از هويت و عرصه کار و فعاليت اين رفقاي کارگر                      

 . به حداقل ممکن، شرط الزم حفظ امنيت حوزه و رفقاي کارگر مورد نظر هر دو است
در گزارشدهي راجع به نحوه پيشرفت اين روابط کارگري به ارگانهاي باالي حزبي، بايد حداکثر دقت                
به عمل آيد که با محدود کردن اطالعات امنيتي در گزاشات و با استفاده جدي از محکم ترين اشکال                       
رمز و رد و بدل کردن اطالعات، امنيت کارگراني که با آنها در تماسيم حتي در صورت افتادن                                      

بايد کاري کرد، و اين تالش خود را به کارگران مورد                 . گزارشات بدست عوامل دشمن محفوظ بماند        
نظر نيز توضيح داد، که ريسک امنيتي تماس گرفتن با حزب کمونيست براي کارگران پيشرو به حداقل                     

فداکاري در پيشبرد امر کمونيسم و حزب کمونيست براي اعضاي حزب فرض                       . ممکن کاهش يابد    
است، اما انتظار فداکاري براي تماس با حزب از کارگراني که هنوز حقانيت راه انقالبي ما را به روشني                   

 .که بايد درنيافته اند بيجاست
 اين مائيم که بايد بر موانع اوليه فائق آئيم و اگر يکي از اين موانع محافظه کاري، تشکل گريزي                      
و بي اعتمادي ايست که در درجه اول جالدان جمهوري اسالمي و در درجه دوم سطحي کاريهاي                                    
پوپوليستي در گذشته در دل کارگران انداخته اند، آنگاه اين مائيم که بايد به عنوان حزب سياسي و                            

بدرجه اي که کارگران به امر           . متعهد طبقه کارگر با صرف انرژي بيشتر اين موانع را خنثي کنيم                      
اما اين  . کمونيسم و حزب کمونيست مومن ميشوند، بهمان درجه نيز از خود مايه خواهند گذاشت                      

 .شرايطي است که ما بايد براي آن کار کنيم نه آنکه مفروض بگيريم
بهر رو در اين روابط ما قادر خواهيم شد بخشي از اين رهبران عملي را به کمونيستهاي متعهد به                      

اينجا ديگر عملکرد اين رفقا در عرصه آژيتاسيون و رهبري                . حزب و متشکل در حزب تبديل کنيم          
مسائل تکنيکي و عملي سازماندهي حزبي آژيتاتور ديگر           . عملي به امري براي حزب تبديل ميشود         

 .بطور جدي براي ما طرح ميشود
 

 ارتباط، آموزش، هدايت
. اولين مسئله اي که بايد حل کرد، مسئله ارتباط و تماس دائمي تشکيالت مخفي با آژيتاتور است                       

در شرايط موجود مطمئن ترين راه حفظ اين تماس، قرار دادن آژيتاتور در رابطه با يک مروج کارآزموده                  
سازماني او حفظ ارتباط، آموزش، تغذيه سياسي و            ) و يا وظيفه عمده     (حزبي است که تنها وظيفه         

اختصاص يک رابط ويژه به هر آژيتاتور، حداقل امکاناتي است که               . گزارش دهي از کار آژيتاتور است       
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اما رفيق رابط تنها وظيفه حفظ ارتباط آژيتاتور و              . بايد در خدمت فعاليت آژيتاتور قرار داده شود            
از لحاظ  . برعکس او در واقع نماينده تمام اتوريته حوزه در رابطه با آژيتاتور خواهد بود               . حوزه را ندارد  

سياسي و کارآکتر مبارزاتي رفيق مروج بايد رفيقي باشد که بتواند به مسانل نظري و عملي آژيتاتور                      
رفيق . پاسخ گويد، در حين عمل او را هدايت کند و نقاط ضعف و قدرت کار او را جمعبندي نمايد                             

هر چه آژيتاتور مورد بحث     . مروج بايد بتواند به يک اتوريته معنوي و سياسي براي آژيتاتور تبديل شود            
با سابقه تر، مجرب تر و فعالتر باشد، خصوصياتي که رفيق مروج رابط با او بايد داشته باشد به همان                      

 .نسبت بايد در سطح باالتري قرار داشته باشد
 شيوه روزمره کار مروج با آژيتاتور

کارخانه و  (رفيق مروج براي آنکه قادر به هدايت آژيتاتور باشد بايد در همان محيط فعاليت آژيتاتور                     
حضور داشته باشد، و حتي المقدور در همان واحد توليدي شاغل باشد که آژيتاتور در آن کار و                     ) محله

اما سطح علني اين     . رابطه اين دو رفيق بايد رابطه دو دوست و همکار نزديک باشد                 . فعاليت ميکند 
دوستي بايد چنان حفظ شود که از يکسو آژيتاتور و رفيق مروج حزبي بطور خودبخودي همواره با هم                        

از سوي ديگر اين رفاقت بايد      . مروج بايد دوستي در ميان دوستان متعدد آژيتاتور باشد        . تداعي نشوند 
آنچنان نزديک باشد که تماس نسبتا مکرر آژيتاتور و مروج براي هر ناظر خارجي امري طبيعي بنظر                        

 .برسد
 بر خالف آژيتاتور که دخالت علني و نيمه علني در مبارزات کارگري وظيفه اوست، رفيق مروج                      

اگر مروج خود راسا در     . بايد حتي المقدور حداکثر بعنوان يک کارگر عادي در اعتراضات شرکت جويد             
امر آژيتاسيون دخالت کند، آنگاه حوزه حزبي عمال دو آژيتاتور بدون پشتوانه و بدون ارتباط خواهد                          

مساله را ميتوان به اينصورت در نظر گرفت که هر واحد آژيتاسيون ما حداقل شامل دو نفر                           ! داشت
حفظ تقسيم کار موجود ميان اين       . است که يکي خود آژيتاتور و ديگري مسئول سياسي و رابط اوست             

رفيق مروج بايد ترتيبي بدهد که در متن روابط طبيعي آژيتاتور بتواند از طريق و به                    . دو حياتي است  
کمک او نشريات حزبي را مطالعه کند، به کتب و جزوات الزم دسترسي پيدا کند و با مباحثات درون                          

آژيتاتور از طريق رفيق مروج نظرات و گزارشات خود را به حوزه و تشکيالت حزبي                      . حزبي آشنا شود   
اساسي ترين نکته در رابطه مروج و آژيتاتور، اعتماد سياسي آژيتاتور به مروج و اتوريته                . ارائه ميکند 

بدين ترتيب مرتبط کردن رهبران عملي با حوزه ها اساسا در گرو داشتن                      . معنوي رفيق مروج است     
هر رابطي نمي تواند اين وظيفه را به           . رفقايي است که بتوانند نقش رابط مروج را بدرستي ايفا کنند              

چرا که ضعف سياسي و تجربي مروج، به عقب ماندگي آژيتاتور، دلسردي او از کار و                         . عهده بگيرد 
اگر اين اتوريته معنوي بدست آيد فعاليت روزمره                . جدايي سياسي اش از حزب منجر خواهد شد               

در اينجا  . آژيتاتور، با شادابي، با کمترين ابهامات عملي و اعتماد به نفس کافي انجام خواهد شد                        
ما بايد کادرهاي مروج     . مسئله ما، بيش از آنکه تشکيالتي و اجرايي باشد، يک مسئله سياسي است               
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ورزيده خود را در خدمت جلب و سازماندهي و حفظ ارتباط با بهترين رهبران عملي در جنبش کارگري                    
 .قرار بدهيم

 
 ضرورت استقالل عمل نسبي آژيتاتور

حتي در صورت امکان برقراري محکم ترين تماسها با حوزه ها و تشکيالت حزب، يعني در شرايطي                        
بسيار مساعدتر از امروز، يک مبلغ توده اي حزبي و يک رهبر کمونيست کارگران بايد از آزادي عمل                         

ابتکار عمل، تصميم گيري سريع و تشخيص فوري موقعيت در لحظات               . نسبي بااليي برخوردار باشد    
مختلف مبارزه، شرط الزم فعاليت يک آژيتاتور کمونيست است و اين مترادف با درجه بااليي از                                

در شرايط کنوني ما بايد به درجه حتي باالتري از آزادي عمل براي               . استقالل در فعاليتهاي جاري است    
محدوديت هاي امنيتي و عملي تماس و کنترل، تا درجه زيادي دراين                      . بدهيم" رضايت"آژيتاتورها  

سياسي ميان آژيتاتور و تشکيالت مخفي و       _ مرحله بايد توسط آموزش آژيتاتور، همدلي ايدنولوژيک         
 .سنت هاي جاافتاده فعاليت جبران شود

به عنوان يک امر تشکيالتي و اجرايي تضعيف ميشود، نقش انسجام سياسي                       " کنترل" هر جا     
در اين مرحله خاص از     . افراد، روي خط بودن آنها و احاطه آنها به سنت هاي کار حزبي افزايش مييابد                

ايدنولوژيک و به اين سنت ها      _ فعاليت حزب، ما بايد بطور قطع بدرجات زيادي به اين عوامل سياسي              
سنت هايي که اساسا تاکنون غايب بوده و جمعبندي و           . متکي شويم ) که بايد با پشتکار تثبيت شود     (

هرچه آژيتاتور از لحاظ سياسي و ايدنولوژيکي استوارتر باشد، نيازهاي حزب            . تثبيت آن وظيفه ماست   
را بدرستي بشناسد و در کار خود مجرب باشد، تشکيالت مخفي مي تواند به همان درجه بر صحت                          

اين وظايف رفيق رابط و مروج را سبک تر ميکند و                      . تصميم گيريهاي فردي او بيشتر تکيه کند             
 .همچنين از ضربه پذيري تشکيالت ميکاهد

 
 امنيت حوزه ها 

چگونه ميتوان حوزه را از ضرباتي که مي تواند در نتيجه فعاليت آژيتاتور در عرصه علني آن را تهديد                     
رفيق مروج خود يک حلقه واسط است که آژيتاتور را از حوزه منفک ميکند و به ما                    . کند مصون داشت  

هوشياري رفيق مروج در تشخيص احتمال        . امکان ميدهد تا حوزه را از دسترس پليس دور نگهداريم             
وارد شدن ضربه پليسي به آژيتاتور، اعالم خطر به موقع او به آژيتاتور و حوزه ما را قادر ميکند تا از                          

در شرايط فعلي، بايد اطالعات آژيتاتور       . ضربه اجتناب کنيم و يا آن را در همان محدوده کنترل کنيم              
دامنه اين اطالعات بايد به     . از حوزه بسيار ناچيز و تنها در حدي باشد که براي فعاليت او حياتي است                

اطالعات . حدي باشد که حتي در صورت لو رفتن همه آنها به پليس سياسي، حوزه قابل رديابي نباشد                    
محدود نگاهداشته شود، به نحوي که در        " حداقل اطالعات "رفيق مروج از حوزه نيز بايد بر طبق اصل            
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در شرايط  . صورت ضربه خوردن رفيق مروج، حوزه فرصت کافي براي پاکسازي کامل خود داشته باشد                
در شرايط بهتر مي توان      . کنوني بايد از شرکت دادن رفيق آژيتاتور در جلسات حوزه اي صرفنظر کرد                 

آژيتاتور را به جلسات حزبي ديگري، که در آن امکان شناسايي متقابل افراد شرکت کننده وجود نداشته                 
در هر شرايطي در آينده نيز شرکت آژيتاتور در جلسات حزبي بايد با نهايت دقت،                     . باشد، دعوت کرد  

 .تعمق و اطمينان خاطر از کليه جنبه هاي امنيتي صورت بگيرد
 

 امنيت آژيتاتور
مهمترين مسنله در امنيت آژيتاتور کمونيست، رابطه اي است که او به عنوان يک رهبر با توده کارگران                  

جلب حمايت فعال توده کارگران از خود و متکي شدن به اراده و تصميمات جمعي آنها،                   . برقرار ميکند 
دخيل کردن کارگران در کليه سطوح مبارزه اعتراضي و متکي شدن به پشتوانه قدرت توده ها، اين                            
حياتي ترين سرمايه آژيتاتور در عرصه حفظ امنيت خود در جريان رهبري مبارزات اعتراضي و نيز در                  

دشمن، هر قدر هم که در سطح جامعه سايه اختناق و سرکوب را              . تماسهاي روزمره اش با کارگران است     
گسترده باشد، نمي تواند به سادگي به رهبران کارگران، به کساني که در دل توده کارگران جاي دارند و                        

 . نمايندگان صالح و شناخته شده آنها هستند دست درازي کند
اما . امنيت آژيتاتور در جريان فعاليت به مثابه يک آژيتاتور، اساسا از همين راه بايد تضمين شود                 

شرط الزم اين امر در شرايط موجود اينست که پليس سياسي نتواند به تعلق تشکيالتي و تماس هاي                       
در ذهن و در پرونده هاي پليس رفيق آژيتاتور ما بايد حداکثر                   . عملي آژيتاتور و تشکيالت پي ببرد        

کارگر فعال و مبارزي ترسيم شود که در برابر حرف زور دولت و کارفرما سرخم نميکند و از حق کارگران               
اين يک نقطه قدرت آژيتاتور در مواجهه با          . دفاع ميکند، اما ارتباط تشکيالتي با هيچ جرياني ندارد          

او بايد رابطه تشکيالتي اش را در يک گوشه دور از دسترس ذهن خود پنهان کند و                  . پليس سياسي است  
بطور جدي روانشناسي يک رهبر توده اي، يک کارگر معترض، يک ناراضي باشهامت، يعني بخشي از                     

هر قدر ارتباط تشکيالتي بر روابط طبيعي جاافتاده تري                 . آنچه که واقعا هست، را به خود بگيرد              
استوار باشد، آژيتاتور از لحاظ روحي و عملي در برابر پليس سياسي در موضع قدرتمندتري قرار                              

 . خواهد گرفت
نبايد پليس بتواند نزد مبلغ        . به اين منظور بايد نکات ديگري بطور جدي مد نظر گرفته شوند                    

خانه او بايد کامال از اسناد و نشريات         . حزبي اسناد و مدارک سازماني و حتي نشريات علني پيدا کند           
نبايد . آژيتاتور هيچ وظيفه سازماني ديگري بجز ايفاي نقش آژيتاتور نبايد برعهده بگيرد             . باشد" پاک"

در چاپ و توزيع نشريات، نقل و انتقال اسناد، در جمع آوري کمک مالي بنام حزب، در جذب افراد جديد                
اين وظيفه حوزه   . آژيتاتور بايد وظيفه خاص خود را انجام بدهد         . شرکت کند ) بطور مستقيم (به حزب   

مخفي و محافل و شبکه هاي پيراموني آن است که بر زمينه مساعدي که در نتيجه فعاليت رفيق                              
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در شرايط موجود، هويت آژيتاتور حزبي و         . آژيتاتور به وجود مي آيد، فعاليت هاي روتين حوزه را گسترش دهند              
قرار و مدار خاصي ميان رفيق آژيتاتور با مرکز                (تعلق او به حزب را کسي جز رفيق مروج حزبي نبايد بداند                       

سازماندهي تشکيالت حزبي بايد برقرار شود تا در صورت قطع رابطه او با رفيق مروج، ارتباط آژيتاتور با حوزه                         
بطور خالصه انرژي زيادي بايد صرف شود تا آژيتاتور بتواند در                   ). در صورت لزوم مجددا از مرکز وصل شود            

هم . اين نکته را هم اضافه مي کنيم که حفظ امنيت رفيق مروج نيز بسيار حياتي است                . امنيت کافي فعاليت کند   
ارزش فردي او به عنوان يک کادر کمونيست و هم نقش حساسي که در اين ميان برعهده دارد، ايجاب مي کند که،                         
علي رغم اينکه به اندازه آژيتاتور مستقيما در معرض ضربه هاي حين آکسيون نيست، حداکثر امکانات براي                             

در صورت وقوع هر مخاطره پليسي براي حوزه که ميتواند مروج را هم آلوده کند، بايد                 . حفظ امنيت او بسيج شود    
رساندن نشريات بدست    . امکانات الزم براي حفظ امنيت فردي وي بايد بوجود آيد             . سريعا به او هشدار داده شود       

رفيق مروج، دريافت گزارشات او و جلساتي که او در آنها شرکت ميکند بايد با درجه ايمني بااليي سازماندهي                           
 .شود

 
 کار با استعدادهاي جديد) ٢

اگر رهبران جاافتاده کارگري در يک پروسه آموزش انتقادي به حزب کمونيست نزديک ميشوند، استعدادهاي جديد                   
کار آموزش و   . و رهبران جوانتر بيشتر نيازمند آموزش اثباتي مارکسيسم و روشهاي عملي رهبري کارگري هستند            

جذب روي اين دسته از کارگران بايد از همان ابتدا توسط رفقايي انجام شود که در همان محيط کار و زيست                                    
اين رفقا هستند که بايد استعداد و آمادگي کارگراني را که ميتوانند به رهبران عملي مبارزي بدل                       . حضور دارند 

هر رفيق حزبي در کارخانه     . شوند، تشخيص دهند و خود آنها هستند که اولين مراحل اين پروسه را به پيش ميبرند               
و محله ميتواند با چند کارگر مستعد در رابطه باشد، و بطور همزمان امر آگاه گري و آموزش را در ميان آنها به                            

تربيت آژيتاتور يک پروسه نسبتا طوالني         . بخش مهمي از اين آموزش، آموزش عملي و تجربي است                . پيش برد 
رفيق کارگر بايد تمام هنر آژيتاسيون را بياموزد، و به اين منظور مانند هر رشته علمي و هنري ديگر، بايد                       . است

 . مراحل مختلفي را طي کند، کارآموزي کند، از کار ساده به کار پيچيده حرکت کند
آژيتاسيون فقط شهامت اعتراض کردن و ديگران را به اعتراض فراخواندن نيست، بلکه روش متشکل کردن و                   

آنچه آژيتاتور کارآموز بايد از لحاظ نظري بياموزد             . هدايت کردن توده کارگران بطور علني و نيمه علني است                
اما از لحاظ عملي اين امر        . چندان تفاوتي با آنچه هم اکنون در محافل ترويجي مورد بحث قرار ميگيرد ندارد                   

از روز اول نمي توان در راس يک اعتصاب قرار گرفت و همه جنبه هاي آن را به درستي                             . ويژگيهاي خود را دارد    
فرد بايد قبال کار با توده کارگران را در سطوح مختلف آموخته باشد و ملزومات رهبري اقدام                                   . هدايت کرد  

، تمرين ها و     "پروژه ها "اعتراضي را بشناسد، دوره کارآموزي به معني واقعي کلمه يک دوره کارآموزي است با                       
" خودبخودي"محافل   (رفيق مروج ما بايد آگاهانه آژيتاتور کارآموز را در اين آزمونها قرار دهد                          . آزمونهايش

 ). کارگران پيشرو في الحال اين سنت را در آموزش کارگران مستعد جديد بکارميبرند
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براي مثال، اختالفات شخصي مناسبات ميان کارگران در يک قسمت را سرد و غير رفيقانه کرده است، آيا                           
کارآموز ما ميتواند با سخن گفتن، استدالل و توضيح منافع طبقاتي کارگران، اين اختالفات را از ميان بردارد و                       
جو رفاقت را برقرار کند؟ کارگري حين کار صدمه ديده و بستري شده است، آيا کارآموز ما ميتواند کاري کند که                         
کارگران، بطور دسته جمعي و ترجيحا با تعطيل کردن کار از او عيادت کنند، به خانواده اش سر بزنند و براي                                   
دريافت خسارت از کارفرما اعمال فشار نمايند؟ آيا کارآموز ما مي تواند يک صندوق کمک به خانواده رفيق                                 
کارگري که از کار افتاده است سازمان دهد؟ در حمايت از يک کارگر مبارز زنداني چطور؟ آيا کارآموز ما ميتواند                       
ترتيبي بدهد که کارگران اين يا آن قسمت فالن عضو انجمن اسالمي را که دست به ارعاب کارگران ميزند با يک                            

 برنامه حساب شده سر جايش بنشانند؟ 
در . اين آزمونها بسيارند و در زندگي هر روزه کارگران بارها پيشاروي هر کارگر آگاه و مبارزي قرار ميگيرند                    

اين پروسه آژيتاتور عميقا با مسائل کارگران، قدرت آنها، اشکال مختلف متشکل کردن آنها، عواملي که به آنها                     
اينها همه ملزومات    . شهامت ميدهد و يا نگرانشان ميکند، روانشناسي توده اي کارگران و غيره آشنا ميشود                      

 .تبديل شدن به رهبر عملي کارگران است
به درجه اي که آگاهي و        . از نظر عملي دوره آمادگي و جذب بايد تحت نظر يک رفيق مروج حزبي طي شود                       

اين آگاهي  . تجربه آژيتاتور آتي ما افزايش مييابد، به همان درجه نيز از لحاظ عملي به حزب نزديکتر ميشود                           
وآمادگي بايد چنان باال برود که خود آژيتاتور خواستار کار جدي و مستقيم با حزب کمونيست و عضويت در حزب                      

 .باشد
هنگامي که آژيتاتور جاي خود را بعنوان يک کمونيست در حزب و بعنوان يک رهبر در راس کارگران احراز                             

هر چند پرورش آژيتاتور از همان      . کند، مسائل عملي سازماندهي او از نوعي خواهد بود که قبال به آن اشاره کرديم        
مراحل ابتدايي به معناي آن خواهد بود که بتدريج روابط طبيعي مستحکمي ميان او و مروج يا مروجين حزبي                           
بوجود آمده است، رفاقت کهنه و قابل اتکايي ايجاد شده است و شناخت متقابل عميقي از ظرفيتها و کارآکتر                             

اين، که خود يکي از مولفه ها و نشانه هاي توده اي شدن حوزه هاي پايه                   . فردي ميان مروج و آژيتاتور وجود دارد       
در ميان کارگران است، دست ما را بدرجات زياد در سازماندهي مناسب رابطه تشکل مخفي با آژيتاتور علني باز                    

 .ميکند
 

 قدرت آژيتاتور در تشکل اوست ) ٣
اما در مورد هر تک        . قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست، اين حکم ابتدايي مبارزه طبقاتي کارگران است                     

تشکل، اگر تشکل پرولتري باشد، به کارگر مبارز قدرت ميدهد، به                 . کارگر مبارزي نيز اين حکم صدق ميکند         
. اعتماد به نفس او مي افزايد، شهامت و جسارت و اطمينان خاطر از عاقبت مبارزه اش را ده چندان ميکند                                 

متشکل شدن در حزب بايد به معناي         . رهبراني که به صفوف ما مي پيوندند نيز بايد چنين احساسي پيدا کنند                 
اين باشد که آنان امر رهبري را بهتر انجام ميدهند، امنيت بيشتري حس ميکنند، به ادامه کاري مبارزه شان                               
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اطمينان بيشتري مييابند، تاثير بيشتري به جاي ميگذارند، در برابر دشمن خود را قوي تر حس ميکنند و                                     
اطمينان خاطر بيشتري در مورد عواقب فعاليتشان براي خانواده و همسر و فرزندان خود، چه از لحاظ مادي و چه                        

سطحي گرايي سياسي و تشکيالتي سازمانهاي پوپوليستي، کم توجهي آنها به مجموعه                 . معنوي، حس ميکنند  
نيازهاي کارگران مبارزي که به کار سازماني روي مياورند، عمال در موارد زيادي تشکل سياسي را به وزنه اي بر                        

اين را بايد در عمل     . روش حزب کمونيست روش ديگري است      . پاي کارگران مبارز و باري بر دوش آنان بدل ميکرد          
 .اثبات کرد

 
 در پايان، باز هم درباره اهميت آژيتاتور کمونيست) ٤

اما از ابتدا نيز قرار نبود انقالب               . جذب و تربيت آژيتاتورهاي کمونيست پروسه اي دشوار و طوالني است                        
مادام که   . آژيتاتور کمونيست يک رکن اين انقالب کمونيستي است               . کمونيستي امري ساده و زودفرجام باشد           

با فرض اينکه در اين قلمرو مهم وظايف خود را بدرستي هم            ( کمونيست ها در حيطه کار صرفا مخفي مقيد باشند  
، و عرصه کار علني و رهبري توده اي را به آن بخش هايي بسپارند که حداکثر قادر به مبارزه براي                              )انجام دهند 

رفرم و اصالحات اند و پتانسيل انقالبي طبقه کارگر را در محدوده قوانين و مقررات جامعه بورژوايي مهار                                   
بطور "کمونيست ها حکماي خيرانديشي نيستند که طبقه کارگر را           . ميزنند، انقالب کمونيستي امکان پذير نيست     

 .آگاه کنند، اما بطور مشخص و در مبارزه عملي در دست سنديکاليسم و رفرميسم رها سازند" کلي
آژيتاتور کمونيست نه تنها جزء اليتجزاي هر تالش براي رهبري توده کارگران است، بلکه در همان وجه                                   

حزب . آگاهگري نيز، بدرجه اي که اين آگاهي بايد در دل مبارزه جاري و عملي آموخته شود، نقش حياتي دارد                             
حاصل کار پيگير   . اما آژيتاتور کمونيست بر درخت سبز نميشود      . بدون آژيتاتور حزبي ناقص و الجرم ناموفق است       
 . و طوالني کمونيستها در عمق طبقه کارگر است

بهترين عناصر طبقه کارگر، کارگران کمونيست،         . بايد کاري کنيم که دوران بي رهبري کارگران خاتمه يابد               
رهبران و سازماندهان عمل توده اي به همت حزب کمونيست و متشکل در اين حزب جاي خود را در راس توده هاي     

بايد کاري  . وسيع طبقه کارگر، در کارخانه ها و محالت، در اعتصابات، تظاهرات، باريگاد و در قيام، بازيابند                       
کنيم که در فرداني نه چندان دور هر جا بورژوازي با کارگران معترض و بپاخاسته روبرو ميشود، در راس و                                        

ببينند که در يک حزب سياسي مخفي با انضباط                پيشاپيش صفوف آنان کارگران کمونيست استواري را               
کارگران کمونيستي که حلقه هاي متصل کننده توده عظيم کارگران با                 . پوالدين به هم بافته شده اند        

اگر مي خواهيم اين روز زودتر        . سازمان انقالبيون حرفه اي اين طبقه، يعني حزب کمونيست ايران اند              
فرا برسد، امروز بايد بطور جدي امر ساختن و بسط تشکل مخفي کمونيستي در ميان کارگران را با                         

درک اهميت و جايگاه آژيتاتور کمونيست گام اول        . وظيفه پروش و جذب مبلغين کمونيست ترکيب کنيم       
 .در اين راه است
 ***  ٦٤ تا خرداد ٦٣، اسفند ٢٠ و ١٩، ١٨، ١٧شماره هاي " کمونيست: "به نقل از
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 سياست سازماندهى ما در ميان کارگران

 
 منصور حکمت

 
 ١٣٦٥ مهر ماه ٢٨به نقل از کمونيست شماره 

 
نوشته حاضر چکيده مباحثاتي است که پس از کنگره دوم حزب و بر مبناي تاکيدات کنگره بر لزوم                            

اين . تدقيق بيشتر رئوس سياست سازماندهي کارگري ما، در دفتر سياسي حزب صورت گرفته است                    
مقاله در عين حال گام ديگري در راستاي مباحثاتي است که در چند سال اخير در باره اصول و سبک                           

 .کار کمونيستي و جوانب گوناگون کار سازماندهي حزبي در شهرها داشته ايم
در بخش اول، برخي مقدمات و مباني عمومي             . اين نوشته از سه بخش اصلي تشکيل ميشود            

تزهايي که در اين بخش مطرح ميشود گوياي برخي تفاوت هاي                      . بحث مورد اشاره قرار ميگيرد        
بارها تاکيد کرده ايم که هدف حزب          . اساسي ميان بينش سازماني ما با تفکر چپ سنتي ايران است               

در درون اپوزيسيون نيست،     " سياست راديکال "کمونيست ايران صرفا نمايندگي کردن و سازمان دادن             
بلکه بنياد گذاشتن يک کمونيسم کارگري و اصيل در ايران و به ميدان کشيدن طبقه کارگر به عنوان                           

حزب کمونيست ايران از لحاظ تاريخي حاصل راديکاليزه شدن          . نيروي فعال انقالب سوسياليستي است    
 . بوده است٥٧عميق جناحهايي از چپ انقالبي در متن انقالب 

اما نکته مهم اين است که اين راديکاليزه شدن بايد تا حد يک گسست همه جانبه از تفکر و                                    
در واقع بايد در قطبي ديگر، بر مبناي يک بنياد                  . سنتهاي چپ غير پرولتري ايران ادامه پيدا کند             

اين کمونيسم کارگري نميتواند صرفا به       . طبقاتي متفاوت، يک کمونيسم کارگري در ايران شکل بگيرد         
اين چپ در مجموع     . اصالحات و تعديالتي در تفکر سياسي و عمل مبارزاتي چپ سنتي بسنده کند                  

جناح چپ طبقات ديگر بوده است، تفکر خود، نگرش سياسي و اهداف خود و روش هاي عملي خود را                     
جدائي کمونيسم از اين چپ بايد يک جدائي        . از افق سياسي و زيست اجتماعي طبقات ديگر گرفته است     

دموکراسي و بورژوا رفرميسم در ايران       -ميراث چپ غير کارگري، يعني جناح چپ بورژوا       . قطعي باشد 
در واقع از توصيف    . را بايد بطور کامل بدور افکند، اينجا صحبت صرفا بر سر افکار و باورها نيست                  

مشخصات عقيدتي مارکسيسم انقالبي تا بنياد نهادن يک کمونيسم کارگري در صحنه جامعه راه                          
 .بسيار درازي است

. اينجا صحبت بر سر شکل دادن به يک عمل اجتماعي متفاوت توسط يک طبقه اجتماعي است                       
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تمام بحثهاي چند سال اخير ما در باره اصول سبک کار کمونيستي، و تمام تالش عملي ما در عرصه                          
کار سازماندهي در ميان کارگران، هدفي جز اين نداشته است که اين عمل اجتماعي متفاوت را                                
امکانپذير سازد، نه فقط چگونگي و روشهاي فعاليت کمونيستي را مشخص کند، بلکه ابزار و ظرف                     
سياسي و تشکيالتي مناسبي براي ابراز وجود خود طبقه کارگر بعنوان نيروي انقالب اجتماعي فراهم                   

وقتي به بررسي گير وگرفت ها و مشکالت در اين زمينه ميپردازيم، قبل از هر چيز مجددا با                         . سازد
بقاياي همان باورها و روش ها و سنت هايي مواجه ميشويم که خصلت نماي چپ غير کارگري ايران                          

در اين ميان معضل ما نه فقط نقد اعتقادات و سنت هاي چپ خورده بورواژي بلکه بيان                         . بوده است 
اثباتي آن واقعيات اجتماعي و اصول سياسي است که در تفکر اين چپ اساسا مورد توجه قرار                                     

در تزهاي کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست در باره سبک کار کمونيستي به اين اشاره                          . نميگرفت
کرديم که در تفکر سازماني چپ پوپوليست ايران، اساسا موضوع سازماندهي کمونيستي کارگران،                      
سازماندهي طبقه کارگر براي انقالب کمونيستي به فراموشي سپرده ميشود و سازماندهي کارگران در                

 .اين نگرش صرفا به بازتاب تشکيالتي مبارزه ضد استبدادي تنزل ميبايد
در تزهايي که در بخش اول بحث حاضر طرح مي کنيم به يک خالء ديگر در اين تفکر اشاره                                     
ميکنيم و آن مشخصات خود طبقه کارگر به عنوان يک پديده عيني اجتماعي با خصوصيات و خود                        

چپ خرده بورژوايي شناخت درستي از طبقه کارگر، آنطور که هست، نداشته و                 . ويژگي هاي خود است    
، "دستان پينه بسته  "کارگران در اين تفکر يا پرولتاياي مجرد کتاب هاي تئوري اند و يا صاحبان               . ندارد

آنچه غايب است تصويري عيني، علمي و واقعي از طبقه کارگر به مثابه يک                 . تهيدستان و زحمتکشان  
طبقه محصول توليد بزرگ، با مکانيسم ها و مناسبات دروني خاص                  . طبقه اجتماعي متمايز است     

پيش از اين، در مباحثات مربوط به حوزه هاي محل زيست و کار و بويژه در بحث پيرامون                                 . خود
آژيتاتورها و رهبران کارگري، به گوشه هايي از مشخصات عيني طبقه کارگر در زندگي و مبارزه اشاره              

اين تزها  . تزهايي که بخش اول اين نوشته طرح ميشود نيز عمدتا مربط به همين مساله است               . کرده ايم 
ابدا جامع نيست، بلکه آن نکاتي را در برميگيرد که بعنوان زمينه هاي عمومي بحث سياست                                    
سازماندهي ما در اين دوره و به مثابه برخي وجوه تمايز جدي ما با چپ غير پرولتري در زمينه کار در                       

 .ميان کارگران تاکيد بر آنها ضروري است
در . بخش دوم اين نوشته، مروري مختصر بر فعاليت تاکنوني ما و نقاط قدرت و ضعف آن است                      

اين بخش نيز بر آن نکاتي انگشت ميگذاريم که تعمق در آنها براي درک وظايف اين دوره ما ضروري                          
هدف ما اينست که در اين      . بخش سوم شامل رئوس سياست سازماندهي ما در دوره حاضر است           . است

مقاله و همينطور در نوشته هاي بعدي در همين زمينه افق عملي مشترک و روشني به فعالين حزب                           
. کمونيست در زمينه اشکال و شيوه ها و نيز در مورد سير توسعه کار ما در ميان کارگران بدهيم                               

همانطور که گفتيم اين مقاله رئوس مطالب را بيان ميکند و توضيح بيشتر جنبه هاي مختلف سياست                  
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 .سازماندهي ما وظيفه نوشته هاي ديگر و برنامه هاي راديويي ويژه است
  ٭٭٭

 
 :مباني کارکمونيستي در ميان کارگران

 
 چند حکم پايه اي

 
بلکه حتي در بدترين شرايط نيز از       . طبقه کارگر يک توده بي شکل مرکب از آحاد منفرد نيست           ) ١

. و سوخت و ساز و آرايش تشکيالتي برخورداراست                   " خودبخودي"اشکال معيني از سازمانيابي            
سازماندهي کمونيستي طبقه کارگر بدون برسميت شناختن اين اشکال، بسط و گسترش دادن به آنها و                   

 .متکي شدن به آنها امکانپذير نيست 
کارگران تحت هر شرايطي اعم از اينکه سازمانهاي            . طبقه کارگر يک صف بدون رهبر نيست         ) ٢

حزبي و غير حزبي کارگري موجود باشد ياخير، يک مکانيسم دروني رهبري و شبکه رهبران عملي و                        
حزب کمونيست بايد بتواند در درجه اول حزب متشکل کننده رهبران عملي                    . مستقيم خود را دارند     

 .کارگران باشد
طبقه کارگر، ولو در غياب احزاب سياسي کارگري، همواره بستر مجموعه اي از گرايشات و                      ) ٣

اين خطوط  . خطوط فکري و سياسي فعال متشکل از طيف هاي گوناگون کارگران پيشرو و مبارز است                
از اينرو،  . و جريانات خود پايه عيني فعاليت احزاب سياسي در درون طبقه کارگر را تشکيل ميدهند                   

محور و اساس سازماندهي حزبي و کمونيستي در درون طبقه کارگر، نه جذب کارگران به مثابه آحاد به                   
شبکه سازماني حزب، بلکه وسعت دادن، متشکل کردن و انسجام بخشيدن به آن گرايش و جريان فعالي                 

. در درون طبقه کارگر است که افق، تمايالت و مطالباتي شبيه و نزديک به حزب کمونيست ايران دارد                      
سوسياليست، طيف کارگران کمونيست، هم امروز يک گرايش                  -اين طيف معين، طيف راديکال            

حزب کمونيست بايد به سازمانده اين طيف و به ظرف                . نيرومند در درون کارگران پيشرو ايران است          
اين سه نکته در ارتباط نزديکي با هم قرار دارند و بايد همينجا در باره آنها                 . فعاليت حزبي آن بدل شود    

توده  -يکي از ارکان نگرش تشکيالتي چپ غير پرولتري در ايران دو قطبي حزب                   . توضيحاتي بدهيم 
در اين تصور در يکسو حزب يا سازمان قرار دارد به مثابه يک ارگانيسم فشرده، منضبط،                        . ها است 

رزمنده و آگاه براي عمل انقالبي، و در سوي ديگر، توده هاي کارگر قرار ميگيرند، بصورت جمع عددي                   
آحاد کارگر، يک توده بي شکل از کارگران منفرد، متفرق، مظلوم واقع شده ساده دل و بي اطالع از علل                     

کارگران را ميداند، آنان را آگاه ميکند، به ضرورت مبارزه واقف شان                  " درد"فقر و رنجشان، سازمان       
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ميسازد و يک به يک آنان را به صفوف خود، يعني به مبارزه مضبط تشکيالتي در درون سازمان، جذب                  
اين شايد بيان ساده و اغراق شده اي از تفکر سازماني چپ سنتي در ايران باشد، اما به هر حال                 .  ميکند

توده ها موضوع و تم هزاران جزوه و اعالميه و                -دو قطبي سازمان     . جوهر اين تفکر را بيان ميکند       
اين برداشت از رابطه حزب و طبقه در            . مقاله در نشريات سازمانهاي چپ پوپوليست ايران بوده است            

. واقع تعميمي مبتني بر زيست اجتماعي و مکانيسم رهبري و مبارزه سياسي خورده بورواژي است                       
 .قشري که در سطح سياسي نيز مطالباتش توسط همين چپ تحت نام کمونيسم تبليغ ميشد

. براي درک اصول سازماندهي حزب کمونيسم درون طبقه کارگر بايد جدا اين نگرش را کنار گذاشت               
شرط الزم براي موفقيت در سازماندهي کمونيستي و انقالبي طبقه کارگر، درک خصوصيات عيني اين                

وجوهي که تزهاي فوق بر آن انگشت ميگذارد                 . طبقه و مکانيسم سازمانيابي و مبارزه آن است                
اوال طبقه کارگر حتي در بدترين شرايط نيز در درون خود به درجات و اشکال مختلف به هم                      . اينهاست

اگر کسي بپذيرد   . ابن يک خصوصيت ذاتي طبقه اي است که محصول توليد بزرگ است           . بافته شده است  
که مبارزه کارگري با پيدايش احزاب کارگري آغاز نشده، اگر کسي بپذيرد که مقاومت در برابر استثمار              
هر روزه جز هويت طبقاتي کارگران است، آنگاه بايد اين را نيز بفهمد که اين مبارزه همراه خود اشکالي                    

اشکالي که به اجزا دائمي سيماي اجتماعي طبقه کارگر         . از اتحاد و همبستگي طبقاتي را ببار مياورد       
از انفراد درآمدن و خود را به مثابه جزئي از يک جمع وسيعتر تعريف کردن در ميان                          . تبديل شده اند   

کارگران چيزي نيست که حاصل طرح و نقشه احزاب سياسي باشد، هر چند که فعاليت احزاب بر ابعاد و                   
 .خصوصيات اين سازمانيابي تاثيرات جدي داشته است و دارد

خانواده کارگري که مفهومي    . سازمانيابي خودبخودي طبقه کارگر اشکال متنوعي بخود ميگيرد        
کامال متمايز از خانواده تک هسته اي بورژوازي دارد، خانواده اي که نه حول مالکيت بلکه حول نان آور                    

کسي که ميخواهد   . زنده و کار هر روزه او تشکيل شده است، ابتدايي ترين شکل تمرکز کارگران است                   
کارگران را سازمان بدهد و آگاه کند، قبل از هر چيز بايد بداند که موضوع کار او نه افراد منفرد کارگر                       

اما اين تازه نقطه شروع در تمرکز و سازمانيابي کارگران                  . بلکه خانواده هاي گسترده کارگري است         
 .است

بورژوازي، عليرغم  . کارخانه و تقسيم کار توليدي، خود مبنايي براي اتصال متقابل کارگران است              
تمام تالش حساب شده اش نميتواند مانع از آن شود که ترکيب بندي توليدي کارگران در قسمتها و                             

که ساعات   انسانهايي   . واحدها، به نوعي آرايش سياسي و اجتماعي در ميان آنان منجر نشود                           
متمادي در شرايط مشترک و با ابزار کار مشترک زير يک سقف براي موجوديتي خارج از خود                       
کار ميکنند و از او مزد ميگيرند، نميتوانند به يکديگر نزديک نشوند ومناسبات ويژه اي ميان                 

واحد توليدي، اعم از اينکه سنديکا و شورايي در کار باشد يا خير، نقطه                      . خود برقرار نکنند   
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يک شکل دائمي سازمانيابي در درون طبقه        . شروع يک سلسله همبستگيهاي عيني ميان کارگران است        
کارگر، که در آن روابط خانوادگي و شغلي هر دو نقش جدي بازي ميکنند، سازمانيابي به صورت                              

از محافل ساده اي    . شبکه محافل کارگري خود پديده متنوع و گسترده اي است          . محافل کارگري است  
که صرفا عده اي از کارگران را در يک رابطه رفاقت و آمد و شد ساده گرد هم مياورد، تا شبکه محافل                         
کارگران پيشروئي که اهداف مبارزاتي و سياسي کمابيش تعريف شده اي را دنبال ميکنند، نمونه هايي                 

 .از شکل محفلي سازمانيابي کارگرانند
در واقع فاصله فرد کارگر تا حزب سياسي با طيف بسيار                     . به اين اشکال بسيار ميتوان افزود          

اين اشکال سازمانيابي    . گسترده اي از تشکل ها و آرايش هاي سازماني مختلف پوشيده شده است                     
طبقه کارگر نه تنها مغايرتي با سازمانيابي حزبي کارگران ندارد، نه تنها آلترناتيو سازمان حزبي                            
نيست، بلکه در واقع حزب سياسي طبقه کارگر بدون اين اشکال، بدون اتکا به آنها و بدون رشد دادن                           

اين اشکال جز هويت طبقاتي کارگران است که اساسا حزبيت يافتن                . آنها نميتواند قدم از قدم بردارد       
اقشاري نظير دهقانان و توليدکنندگان خرد شهر، بدرجه اي که فاقد                   . طبقه کارگر را ممکن ميکند       

اينگونه آرايش هاي دروني اند، سنتا از منعکس کردن منافع خود در يک حزب سياسي سراسري نيز                         
اين تصور بورژوازي از کارگران        . ثانيا، طبقه کارگر يک توده بي خط و گنگ نيست               . ناتوان بوده اند   

تصوري که از جمله       . سوسياليست نيز منتقل شده است         -است که مستقيما به احزاب خرده بورژوا            
موجب ميشود احزاب پوپوليستي آنجا که کارگران را مخاطب قرار ميدهند، زباني مناسب حال                             

طبقه کارگر در هر مقطع محل تالقي اي از گرايشات و خطوط سياسي و فکري                 . کودکان را بکار ببرند   
از آنارشيسم تا سنديکاليسم، از رفرميسم تا سوسياليسم                  . و سنت هاي مبارزاتي گوناگون است            

اشاره ما صرفا به تمايالت ذهني اين يا آن کارگر نيست، بلکه از              . راديکال در درون کارگران وجود دارد     
خطوط فکري و سياسي اي صحبت ميکنيم که بر اشکال سازمانيابي خودبخودي طبقه سوارند و از                         

 .درون و مجراي اين شبکه ها بر آگاهي سياسي و حرکت مبارزاتي طبقه کارگر تاثير ميگذارند
اين گرايشات و خطوط پديده هاي مادي اند، اردوهاي مبارزاتي و احزاب سياسي غير رسمي و                         
اعالم نشده اي در درون کارگرانند که خط سياسي، مکانيسم کار متشکل، رهبري پراتيک و شعارهاي                   

وجود اين خطوط نيز يک خصوصيت ذاتي و هميشگي طبقه استثمار شونده و                         . ويژه خود را دارند      
انعکاسي از تالشهاي طبقه در طول تاريخ براي از بين بردن و يا کاهش مشقات ناشي از اين موقعيت                       

اين گرايشات حاصل موقعيت طبقه کارگر بعنوان يک طبقه استثمار شونده و انعکاسي از                              . است
اين . تالشهاي طبقه در طول تاريخ براي از بين بردن و يا کاهش مشقات ناشي از اين موقعيت است                          

اند، نه به اين عنوان که عنصر آگاهي، تئوري و تعقل نقشي در پيدايش آنها                         "خودبخودي"گرايشات  
نداشته است و يا جريانات سازمان يافته اي در طول حيات طبقه کارگر آگاهانه براي تقويت اين خطوط                    
تالش نکرده اند، بلکه به اين عنوان که حزبي که امروز، در انتهاي قرن بيستم، در درون طبقه کارگر کار              
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ميکند اين گرايشات را بعنوان خصوصيات داده شده طبقه کارگر، به عنوان جزئي از سيماي موجود                       
نه سنديکاليسم ايده و سنت     . اين طبقه و محصول يک تاريخ طوالني مبارزات کارگري مشاهده ميکند           

نه کارگر سنديکاليست پديده کم ياب و نوظهوري        . نو وتازه اي در درون طبقه کارگر است و نه کمونيسم          
اينها ديگر اجزا طبقه کارگرند و جزئي از سوخت و ساز سياسي و مبارزاتي . است و نه کارگر کمونيست

همه اين گرايشات در     . اين اجزا توسط مکانيسم هاي دروني خود طبقه باز توليد ميشود             . دائمي آنند 
تمام . کارگران انديشيده اند و اساسا در پاسخ به اين درد شکل گرفته اند                   " درد"درون طبقه کارگر به       

مساله اين جريانات بر سر به حرکت در آوردن طبقه کارگر حول پاسخ هايي است که هر يک به مسائل                          
اهميت اين نکته در اين است که بدانيم مستقل از حضور و يا عدم حضور احزاب                         . کارگران ميدهند 

سياسي در هر مقطع معين مستقل از درجه نفوذ آنها، وجود خطوط فکري و سياسي مختلف در درون                     
اين نه محصول کار حزبي در ميان کارگران، بلکه نقطه           . طبقه کارگر امري دائمي و تعطيل ناپذير است        

حزب سياسي اي که کارگران را مخاطب قرار ميدهد، حزبي که ميخواهد آنان را در                     . عزيمت آن است  
اين يا آن جهت سازماندهي کند، همانطور که صرفا با مجموعه اي از افراد منفرد روبرو نيست، با لوح                    

بر عکس، شروع فعاليت حزبي به ميدان              . هاي پاک، با ذهن هاي دست نخورده نيز مواجه نيست                   
فعاليت سازماندهي هر حزبي در     . فراخواندن و متحدکردن گرايش نزديک به حزب در درون کارگران است          

درون طبقه کارگر اساسا به اعتبار وجود گرايشات فکري و عملي متمايل به سياست ها و نظرات آن                          
حتي مانيفست کمونيست هم به يک طبقه کارگر بي خبر از سوسياليسم                       . حزب امکانپذير ميشود    

. عرضه نشد، بلکه مخاطب خود را گرايش سوسياليستي في الحال موجود در ميان کارگران قرار داد                    
کمونيست ها مبدع سوسياليسم در جنبش کارگري نبودند، بلکه بخش پيگير، پيشرو و آگاه گرايش                        

 .سوسياليستي موجود در درون طبقه بودند
ثالثا، بديهي است که چنين طبقه کارگري با متابوليسم سياسي دروني و سازمانيابي خودبخودي                  

هيچ مبارزه  . تجسم طبقه کارگر بدون رهبران کارگري غير ممکن است        . اش، يک صف بدون رهبر نيست    
اي نميتواند بدون رهبري شکل بگيرد و طبقه کارگر بدون مبارزه، بدون مقاومت هر روزه در برابر                               

بطور کلي از آن غافل        " توده ها  -حزب  "اين چيزي است که دو قطبي            . بورژوازي قابل تصور نيست     
استنتاج " آگاهي"و  " تئوري"اين چيزي است که چپ پوپوليست، که رهبري را صرفا از مقوله                       . است

اين رهبران ممکن است خوب        . کارگران در هر شرايط رهبران خود را دارند             . ميکند نميتواند بفهمد   
باشند يا بد، ممکن است انقالبي باشند يا اصالح طلب، ممکن است دامنه نفوذ و اقتدارشان وسيع                          

اين رهبران، رهبران همان مقاومت اجتناب       . باشد يا محدود، اما بهرحال به مثابه رهبر عمل ميکنند           
اينها رهبران حضوري   . ناپذير و تعطيل ناپذير کارگران در مواجهه روزمره با سرمايه و سرمايه داران اند      

هيچ حزبي نميتواند بدون رهبران مستقيم، بدون رهبران محلي، و يا             . محلي و مستقيم توده کارگرانند    
در رهايي کارگران، طبقه را      " رسالت تاريخي اش  "از باالي سر آنان صرفا با اتکا به حقانيت شعارها و               
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در بخش آخر اين مقاله به نتايج عملي اين نکات براي سياست سازماندهي ما                         . به حرکت در آورد     
اينجا همينقدر کافي است که بگوئيم کار حزبي و کمونيستي در ميان کارگران                            . خواهيم پرداخت  

در واقع اگر حزبي کارگري باشد جز          . مستلزم ملحوظ داشتن تمام اين خصوصيات عيني کارگر است            
سازماندهي . سازمانيابي خودبخودي طبقه ما بخشي از واقعيت اين طبقه است                . اين چاره اي ندارد     

رهبران . حزبي و کمونيستي بايد به اشکال گوناگون با اين سازمانيابي خودبخودي مرتبط و چفت شود                 
حزب کمونيست بايد در درجه اول بتواند حزب رهبران           . عملي کارگري ستون فقرات احزاب کارگري اند       

و باالخره، حزب کمونيست تنها آنهنگام شايسته عنوان حزب کارگري خواهد بود که                         . عملي باشد  
سوسياليست، گرايش کمونيست، در درون خود طبقه کارگر             -تجسم و آرايش حزبي گرايش راديکال           

باشد و اين گرايش حزب کمونيست را بعنوان يک ظرف مهم تشکيالتي در مبارزه همه جانبه اش به                            
 .به اين نکات باز خواهيم گشت. رسميت بشناسد

مبارزه اقتصادي طبقه کارگر يک رکن اساسي و حياتي مبارزه طبقاتي و زمينه اصلي آگاهي                   ) ٤
حزب کارگران   "تنها حزبي ميتواند شايسته نام          . توده هاي وسيع طبقه به هويت طبقاتي شان است               

و در موقعيت رهبري مبارزه طبقاتي کارگران قرار بگيرد که با مبارزه اقتصادي کارگران عجين                 " باشد
شده باشد و در تک تک سنگرهاي روزمره اين مبارزه، به مثابه پيشرو، سازمانده و هدايت کننده طبقه                      

 .کارگر ظاهر شود
يکي از مشخصات اصلي چپ غير پرولتري در ايران تحقير مطالبات و مبارزه اقتصادي کارگران                   

. توجيه شده است  " اکونيسم"جالب اينجاست که اين برخوردها تاريخا تحت پوشش مبارزه عليه              . است
هم امروز جريانات مائوئيستي از نوع اتحاديه کمونيستها حزب کمونيست ايران را به دليل طرح                              

در واقع  .  ساعت کار و اضافه دستمزد و بيمه بيکاري به لقب اکونوميست مفتخر کرده اند                 ٤٠خواست  
آنچه در اغلب موارد تحت عنوان اکونوميسم از جانب پوپوليستها محکوم شده و ميشود نفس                                  
موجوديت مستقل طبقه کارگر و پايه اي ترين و دائمي ترين اشکال ابراز وجود سياسي او در برابر                               

پوپوليسم در تخطئه مطالبات اقتصادي کارگران و جريانات فعال در قلمرو               . بورژوازي و سرمايه است    
هيچ . مبارزه اقتصادي، به مباحثات بلشويسم دربرابر اکونوميستها در اوايل قرن متوسل ميشود                       

در روسيه اوايل قرن بخش کمونيست طبقه             . مثالي از اين نامربوط تر نميتواند وجود داشته باشد                
مبارزه اقتصادي قرار داشتند،                                   کارگر، يعني پيشروان و رهبران عملي کارگري اي که خود در صف مقدم        

آن گرايشي در درون طبقه را که افق مقدم مبارزه براي ايجاد تحول در قدرت سياسي را از چشم دور                                                                                                                                                    
بلشويک ها مصرند که کارگران نبايد، بويژه در شرايطي که جامه در                                                                                      .   ميدارد، مورد انتقاد قرار ميدهد                                      

آستانه يک انقالب عظيم عليه تزاريسم و استبداد است، از نقش خود به مثابه رهبر مبارزه براي                                                                                                                                                           
دمکراتيزه کردن کل جامعه عقب بنشينند، خودرا در محدوده مبارزات اقتصادي محبوس کنند و                                                                                                                                   

دو جريان در درون طبقه کارگر بر سر                                                   .   رهبري توده هاي وسيع را در قلمرو سياست به بورژوازي بسپارند                                                                               
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خرده بورژوازي ناراضي ايران به خيال خود در اين مباحثه                                                                                .   اهميت مبارزه سياسي به بحث ميپردازند                                                 
برگ برنده اي براي تحقير مطالبات و مبارزه اقتصادي کارگران و منحل کردن آن در مبارزه ضد رژيمي                                                                                                                                

مبارزه ضداکونوميستي توسط چپي که اساسا چه در سطح نظري و چه در اهداف                                                                                                              .   خلق پيدا ميکند                    
سياسي و چه در موجوديت اجتماعي واقعي خود خلق را جايگزين طبقه کرده است نميتواند جز پوششي                                                                                                          

 . شبه مارکسيستي براي تخطئه هويت و مطالبات مستقل طبقه کارگر باشد                                                             
را رد ميکنيم، و اتهام اکونوميسم از جانب اين طيف را                                                                              "   مبارزه ضد اکونوميستي                        " ما اين سنت                    

سندي ميگيريم دال بر جهت گيري و تعلق کارگري حزب کمونيست ايران، مبارزه اقتصادي رکن مبارزه                                                                                                                         
مگر در دوره هاي انقالبي، در بخش اعظم حيات                                                                        .   طبقاتي و جز اليتجزاي مبارزه کمونيستي است                                                             

در دل اين               .   طبقه کارگر مبارزه اقتصادي بيشترين انرژي مبارزاتي کارگران را بخود اختصاص ميدهد                                                                                                         
مبارزه رهبران انقالبي کارگران پرورده ميشوند و طبقه کارگر به هويت مستقل و قدرت خود واقف                                                                                                                                           

آن جريان مدعي کمونيسم که نتواند پيشروان مبارزه اقتصادي کارگران را در بربگيرد، جرياني                                                                                                                  .   ميشود     
که نتواند در اين عرصه از مبارزه راهگشا، سازمانده و رهبر باشد، هرگز نميتواند يک جريان کارگري                                                                                                                                       

کمونيسم کارگري در ايران و حزب کمونيست بطور اخص بايد مبارزه اقتصادي را به يک محور                                                                                                                            .   باشد    
 . اساسي فعاليت خود تبديل کند                          

مبارزه براي وحدت طبقه                                 .   کمونيست ها هيچ منافعي جدا از منافع کل طبقه کارگر ندارند                                                                                           )   ٥
کارگر و و بهم بافته شدن کارگران در هر شکل ممکن، که تشکل حزبي تنها يکي از آنهاست، جز                                                                                                                                                       

يک شرط حياتي در سازماندهي کمونيستي کارگران توسط حزب،                                                                                        .   اليتجزاي کار کمونيستي است                                    
يک خصلت مشخصه چپ                                .   گسست قاطع از سکتاريسم سنتي چپ خرده بورژوازي در ايران است                                                                                                        

اما سکتاريسم چيست؟ پا فشاري بر اختالفات سياسي و                                                                    .   پوپوليست در کار سازماني سکتاريسم بود                                                
معتقد بودن به حقانيت اعتقادات، سياست ها و مواضع                                                                       .   نظري در ميان سازمانها سکتاريسم نيست                                                 

سکتاريسم به               .   حزب خود، تبليغ آن و دفاع پر حرارت از آن در صفوف طبقه کارگر سکتاريسم نيست                                                                                                                      
سکتاريسم          .   معناي جدا کردن منافع حزب و سازمان کمونيستي از منافع طبقه کارگر بطور کلي است                                                                                                             

يعني ظاهر شدن در طبقه کارگر نه بعنوان عضوي از طبقه، بلکه بعنوان عضوي از يک فرقه خاص که                                                                                                                                      
 . منافعي جدا و مقدم بر منافع کل طبقه دارد                                       

براي بورژوازي و خرده                            .   منشا و خاستگاه سياسي سکتاريسم چپ خرده بورژوايي کامال روشن است                                                                                  
بورژوازي کارگران چه در عرصه سياسي تنها بايد به آن درجه و به آن اشکالي متحد شوند که سياست                                                                                                                                          

اتحاد همه جانبه طبقه کارگر براي بورژوازي                                                        .   هاي بورژوازي و مصالح جامعه بورژوايي ايجاب ميکند                                                               
همين ذهنيت طبقاتي در                                  .   نه تنها بي ارزش بلکه مخرب است و بايد از آن ممانعت به عمل آيد                                                                                                                      

بديهي است که براي خرده بورژواي معترضي که تحت نام                                                                                                    .   عملکرد پوپوليسم انعکاس مييابد                                             
سوسياليسم حداکثر ميخواهد اين يا آن رژيم مستبد را سرنگون کند، اين يا آن بانک و صنعت را ملي                                                                                                                                       
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کند، اين يا آن آلترناتيو بورژوايي را در برابر وضع موجود برقرار سازد، و در اين ميان به طبقه کارگر                                                                                                                                                  
 . بعنوان يک نيروي کمکي در اين امر مينگرد، وحدت کارگران في النفسه هدف نيست                                                                       

براي سوسياليسم خرده بورژوايي اشکال مختلف متحد شدن و مبارزه کردن کارگران براي بهبود                      
اوضاع اقتصادي شان، ايجاد تشکل هاي صنفي شان، گسترش حقوق اجتماعي شان و غيره نه فقط                         

اين نگرش در عرصه       . معني شود  " انحرافي"زائد بلکه حتي در مواردي ميتواند دست و پا گير و                       
. آشکار ميکند " سازمان سياسي "تشکيالتي خود را بصورت مطلق شدن و قدوسيت ماورا طبقاتي                   

براي کارگران متحد شدن در محافل، در صندوقها، در کميته هاي کارخانه، در اتحاديه ها و شوراها و                     
براي سوسياليست خوده بورژوا،   . نظاير آن، طرق حياتي براي ابراز وجود مستقل به مثابه يک طبقه است 

اين اشکال وحدت و سازمانيابي طبقه کارگر، حداکثر پلکاني براي ترقي کارگران تا آستانه ورود به                          
، هر شکل غير حزبي تشکل و مبارزه         "سازمان"به زعم اينان، در مقايسه با وحدت در          . است" سازمان"

به . آلترناتيو و رقيب اين اشکال است         " سازمان. "کارگران لزوما شکلي عقب مانده يا انتقالي است             
درجه اي که کمونيسم ايران توانسته است از نگرش سياسي و بنيادهاي فکري سوسياليسم خرده                                 

شرط . بورژوائي خالص شود، به همان درجه امکان خالصي از سکتاريسم سازماني را نيز يافته است                    
الزم گسستن قطعي از اين سکتاريسم نقد عميق بقاياي اين تلقيات در شکل عادات واخالقيات                               
سازماني و از آن مهم تر، مبارزه براي متکي کردن حزب کمونيست به يک ظرف عمل متحدانه طيف                        

،ر واقع بدرجه اي که حزب ما جايگاه خور را در درون                 . کارگران کمونيست در درون طبقه کارگر است        
سوسياليست در طبقه کارگر باز يابد، سکتاريسم به عنوان يک عامل بازدارنده و                        -طيف راديکال    

، کارگران کمونيست عمدتا از چنين           "احزاب سياسي چپ    "زيرا بر خالف       . منفي کم تاثيرتر ميشود      
کارگر کمونيست ارزش متحد شدن ومتحد ماندن هر دو انسان هم طبقه            . گرايشات سکتاريستي بدورند  

از اتحاد سه کارگر در يک محفل تا تجمع هزار کارگر در مجمع عمومي، از                         . اي خود را ميشناسد     
همبستگي خانواده هاي کارگري در يک کوچه، تا تشکيل اتحاديه هاي سراسري، از تشکيل يک تعاوني                 
تا تشکيل حزب سياسي، اينها همه اشکالي از اتحاد کارگران است که کارگر کمونيست در آن تحقق                        

وحدت همه جانبه طبقه کارگر، به هم بافته شدن کارگران و تبديل آنها به                : روياي دائمي خود را ميبيند    
 به اين تالش مشغول     ٥٧بخش اعظم کارگراني که در تمام طول انقالب          . يک تن واحد در برابر بورژوازي     

لقب گرفتند، در واقع جز همان         " اکونوميست"و  " تشکل گريز "بودند و از جانب چپ پوپوليست ايران            
طيف کمونيست و راديکال سوسياليست طبقه کارگر نبودند که نميتوانستند با سکتاريسم مسلط به                    

 .چپ راديکال کنار بيايند
حزب کمونيست بايد به نيروي هدايت کننده و سازمانده طبقه کارگر بدل شود و نه سازمان منحصر                                                                                                                       

بدرجه اي که طبقه کارگر در اشکال مختلف متحد شده باشد، بدرجه اي که سازمانهاي                                                                                                                    .   به فرد طبقه               
گوناگون کارگري بخش هاي مختلف کارگران را از انفراد در آورده باشند و بدرجه اي که طبقه کارگر                                                                                                                                             
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توانسته باشد به طرق گوناگون و از طريق تشکل هاي متنوع در برابر بورژوازي سنگربندي کرده باشد،                                                                                                                                  
امکان مادي انقالب سوسياليستي و ايفاي نقش حزب کمونيست بمثابه نيروي پيشرو در اين مبارزه                                                                                                                                  

حزب کمونيست فقط آلترناتيو ساير اشکال سازماني طبقه نيست، بلکه خود براي                                                                                                     .   بيشتر فراهم است                   
اتحاد طبقه في النفسه يک هدف در خود حزب کمونيست ايران                                                                                            .   گسترش اين اشکال تالش ميکند                                       

 . است   
 

 نگاهي اجماالي به فعاليت تاکنوني
 

اولين مساله اي که در بدو تشکيل حزب در مقابل ما قرار داشت، مساله بازسازي تشکيالتهاي شهرها           
اوال، سياست سازماندهي ما ميبايست متکي بر            . ما در اين کار دو مالحظه اساسي داشتيم             . بود

اصولي ميبود که در نقد سبک کار خرده بورژوائي به آن رسيده بوديم، و ثانيا، تشکيالتهاي ما                                     
ميبايست به نحوي سازمان مييافتند که بتوانند در شرايط امنيتي فوق العاده نامناسب و در جو                             

اصول سبک کار کمونيستي، تا آن حد که توانسته بوديم          . سرکوب پليسي ادامه کاري خود را حفظ کنند       
در درجه اول هدف ما راه        . آنرا تدقيق کنيم، برخي از خطوط اساسي سازماندهي ما را معين ميکرد                

و دانش موزي،      " هواداري"مساله ما راه انداختن شکيالتهاي             . انداختن تشکيالتهاي کارگري بود       
 .و هسته هاي پخش اعالميه و تراکت و غيره نبود" جوخه هاي رزمي"

هدف ما   . هدف ما سازماندهي کارگران کمونيست و متحد کردن آنان در حزب کمونيست بود                       
حوزه هاي حزبي در محل زيست و کار، حوزه              . ايجاد و تحکيم پايه هاي حزب در درون کارگران بود               

هائي که ميبايست توسط شبکه هائي از محافل کارگران کمونيست دوستدار حزب احاطه شوند، شکل                
بعالوه، با تعريف و توضيح کار روتين                . اصلي و محوري سازماندهي ما در شهرها تعريف شد                    

کمونيستي در درون طبقه کارگر، کاري که هر سلول پايه کمونيستي ميتوانست و ميبايست در محيط                   
بالفصل پيرامون خود به پيش ببرد، کوشيديم تا هم به گسترش و افزايش سريع تعداد حوزه هاي مرتبط                  

خود "با حزب کمک برسانيم و هم کاري کنيم تا هر حوزه حزبي در محل فعاليت خود با درجه باالئي از                         
قادر باشد تحت هدايت عمومي ارگانهاي رهبري از طريق راديو و نشريات حزبي فعاليت همه                    " کفائي

در مجموع، با اتکا به نقدي جدي از شيوه ها و سبک کار رايج در چپ سنتي                   . جانبه خود را انجام بدهد    
ايران با بررسي واقع بينانه اوضاع امنيتي و توانائي هاي بالفعل نيروهاي حزب در شهرها خطوط کلي                    
يا سياست سازماندهي اصولي، سياستي سازگار با اهداف کمونيستي حزب و مشخصات اوضاع                          

 .جاري، ترسيم شد و تجديد سازمان حزب در شهرها بر اين مبنا پي گرفته شد
اصل . اوضاع امنيتي به سهم خود تاثير تعيين کننده اي بر اشکال سازماني فعاليت ما داشت                        

در اين طرح ارتباط افقي ميان حوزه هاي حزب با               . سازماندهي منفصل پاسخ ما به اين اوضاع بود           
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يکديگر، تشکيل اشکال ترکيبي سازماني از حوزه ها نظير تشکيالتهاي محلي و کارخانه اي، و ايجاد                 
. ارگانهاي رهبري در سطوح باالتر از حوزه براي جلوگيري از انتقال ضربات احتمالي از دستور خارج شد                 

هر حوزه ميبايست بر مبناي هويت کمونيستي خود، و با اتکاء به تعاريف روشني که از کار روتين                           
همه حوزه ها مستقيما    . حزبي بدست داده شده بود، فعاليت جاري خود را در وجوه مختلف به پيش ببرد              

رهبري حزب ميبايست از طريق صداي حزب        . توسط باالترين مرجع سازماندهي در حزب هدايت شوند        
کمونيست ايران و نشريات حزب امر تبليغ و ترويج سراسري و هدايت حوزه هاي حزبي را به انجام                                

جمعبندي جامع دستاوردها و نقاط قدرت و ضعف کار سازماندهي ما در چند سال گذشته بايد                 .برساند
اينجا همينقدر ميتوانيم اشاره کنيم که سياست سازماندهي ما           . در فرصت ديگري مسقال ارائه بشود      

حوزه ها و شبکه هاي        . در رابطه با اهداف معيني که تعقيب ميکرد در مجموع موفقيت آميز بود                     
رابطه . متعددي از کارگران و انقالبيون کمونيست در محالت کارگري و کارخانجات بوجود آمد                              

در صفوف  . مستقيم و سازماني حزب با بخش هاي مختلفي از طبقه کارگر برقرار شد و بسط يافت                        
حزب طيف قابل توجهي از فعالين و کارگران کمونيست بوجود آمد که از قدرت تشخيص، اعتماد به                       
نفس و توانائي عملي و سياسي کافي براي پيشبرد مستقالنه کار حزبي در عرصه فعاليت خود                                   

به اين  . بافت غالب تشکلهاي حزبي اي که از درون اين پروسه شکل گرفتند، کارگري است               . برخوردارند
فعاليت مستقيم سازماني، بايد سازمانيابي و آرايش مبارزاتي اي را که گروه ها و محافل مختلف                         
کارگري به ابتکار خود، حول مواضع حزب و تحت هدايت عمومي صداي حزب کمونيست، بخود گرفته                  

بعالوه، در مجموع ادامه کاري حوزه ها، استحکام امنيتي آنها در شرايط دشوار سه سال                     . اند، افزود 
 .گذشته رضايت بخش بوده است

جاي اين هم طبعا اينجا        . در مورد اشکاالت و نواقص کار نيز به تفصيل ميتوان صحبت کرد                     
با اين همه از آنجا که نواقص کار تاکنوني ما سرنخ هائي براي درک اقدامات و اولويت هاي ما                    . نيست

اشکاالت کار ما در عرصه         . در دوره آتي بدست ميدهد، روي اين موضوع مکث بيشتري ميکنيم                   
اول، اشکاالت ناشي از نحوه اجراي       . سازماندهي را ميتوان در کلي ترين سطح به دو دسته تقسيم کرد              

سياست سازماندهي حزب، تا همان حدي که اين سياست و نکات گرهي و سايه روشن هاي آن معلوم و                     
دوم اشکالت ناشي از ابهامات و کمبودهاي موجود در خود سياست سازماندهي ما،               . تعريف شده بود  

در مورد اشکاالت نوع اول، يعني          . و يا نواقص موجود در شيوه فرمولبندي و عرضه اين سياست                   
در سياست سازماندهي ما جاي مهمي به امر            . اشکاالت اجرائي، به ذکر نمونه هائي اکتفا ميکنيم           

گسترش طيف کارگران دوستدار حزب، کارگران کمونيست، و سازماندهي آنها در اشکال متنوع                             
و شبکه هاي کارگري     در عمل اين وظيفه در قياس با سازماندهي حوزه ها               . اختصاص داده شده بود    

 رگانهايارفع اين نقص دخالت موثرتري را از جانب               . مرتبط با حوزه، کمتر مورد توجه قرار گرفت            
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در سياست ما اهميت آموزش کار پايه کمونيستي به فعالين و لذا کمک به                                                                                        .   رهبري حزب ايجاب ميکرد                       
تاکيد شده بود، اما براي دوره اي اين سياست آنطور که                                                                          "   باال   " مستقل کردن آنها از رهنمودهاي هر روزه                                                    

حجم آموزش ما در اين زمينه ناکافي بود و حتي گرايش معکوسي در جهت                                                                                                                .   بايد پي گرفته نشد                           
برخي      .   وابسته شدن فعالين و حوزه هاي حزبي به رهنمودهاي جزئي مستمر از راديو مشاهده ميشد                                                                                                                            

از جمله ميتوان به                         .   ديگر از نواقص اجرائي نتيجه تبعي محدوديت هاي سازماندهي منفصل بوده است                                                                                          
در غياب يک سازمان متصل حزبي که بتواند                                                                   .   ضعف هاي تدريجي ما در سطح محلي اشاره کرد                                                                       

مروجين با تجربه و دستچين شده اي را به کار با محافل پيشرو کارگري اختصاص دهد، ترويج و                                                                                                                                                     
.   ديالوگ سياسي ما با محافل کارگري راسا در تمام سطوح توسط خود حوزه ها در محل انجام ميشود                                                                                                                         

اين خالء قاعدتا                      .   در مواردي حوزه هاي ما از کمبود تجربه و توانائي خود در اين عرصه ناليده اند                                                                                                                         
ميبايست با ارتقا سطح برنامه هاي راديوئي، مقاالت ترويجي در نشريات حزبي و بويژه با جزوات پايه                                                                                                                                

کاري که در اين عرصه انجام شده کافي                                                      .   در باره اصول کمونيسم و رئوس مواضع کليدي حزب پر شود                                                                            
مسائل امنيتي خاص سبک کار منفصل نيز، که پيش از اين در نشريه کمونيست اشاراتي                                                                                                              .   نبوده است           

 . به آن داشته ايم، توجه جدي تر و مستمرتري را ميطلبد                                                 
اينها صرفا نمونه هائي از مشکالتي است که در پيشبرد و اجراي سياست سازماندهي ما وجود                                                                                                                              

اما اشکاالت نوع دوم مهمترند و تالش در جهت رفع آنها وظيفه اصلي نوشته حاضر                                                                                                                            .   داشته است           
براي اينکه بتوانيم به جوانب ضعف و ابهام در سياست سازماندهي تاکنوني خود برخورد                                                                                                                                             .   است   

سياست       .   سيستماتيک تري بکنيم بهتر است تزهائي را که در بخش قبل آورديم مبناي بحث قرار بدهيم                                                                                                                  
سازماندهي ما تا چه حد در مورد اهميت اين نکات روشن بوده است و يا بهرحال صراحت و تاکيد                                                                                                                                                

 . کافي داشته است              
گواه اينست که از ابتدا به اهميت اشکال متنوع سازمانيابي طبقه کارگر                                                                                             "   حوزه ها         " خود جزوه                -١

اما بررسي مباحثات ما در سه سال گذشته نشان ميدهد که نتوانسته ايم آنطور که بايد                                                                                                                 .   توجه کرده ايم                 
نقش اساسي اشکال خودبخودي سازمانيابي طبقه کارگر را، و بويژه سازمانيابي محفلي کارگران را                                                                                                                                    

.   بعنوان يک نقطه عزيمت اصلي در کار سازماندهي کمونيستي کارگران برجسته کنيم و آموزش بدهيم                                                                                                                       
رفقاي ما نه فقط بطور يکجانبه اي به سازماندهي حوزه ها و شبکه هاي پيراموني آن معطوف شده                                                                                                                                           
اند، بلکه حتي آنجا که متوجه لزوم تقويت اشکال ديگري در سازماندهي کارگري بوده اند، به وجود                                                                                                                                            

.   عيني اين اشکال در صفوف کارگران مبارز و نقش مبارزاتي آن در مقطع کنوني کم توجه بوده اند                                                                                                                                           
شايد بتوان گفت در تفکر تعداد زيادي از رفقاي ما گسترش آشنائي ها و رفاقت هاي کارگري، ايجاد                                                                                                                                        

و   "   گل و گشاد             " محافل در سطوح مختلف، مرتبط کردن کارگران پيشرو و کمونيست در روابط نسبتا                                                                                                            
نظاير آن هنوز تا انعکاس مستقيمي در ابعاد حوزه ها و شبکه هاي کارگري مرتبط با حزب نداشته                                                                                                                                          

براي بسياري از رفقاي ما مساله هنوز بر سر آرايش دادن،                                                                                            .   محسوب نميشود              "   سازماندهي         " باشد،         
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است، و نه تقويت اشکال متنوع سازمانيابي طبقه و تبديل اين اشکال به                                                                                              "   نيروهاي خود             " سازمان دادن                 
مجاري و تسمه نقاله هائي براي اشاعه افکار و سياست هاي کمونيستي و رواج اشکال مبارزه مورد                                                                                                                                      

وجه ديگري از اين مشکل، کمبود حساسيت در برخي رفقاي ما نسبت به                                                                                                                    .   نظر حزب کمونيست                       
تالشهاي کارگران پيشرو براي سازماندهي طبقه کارگر در تشکل هاي غير حزبي نظير صندوق ها،                                                                                                                                    

سياست آتي ما بايد جاي بسيار جدي تري به اشکال متنوع سازمانيابي                                                                                           .   تعاوني ها و اتحاديه هاست                                  
 . طبقه اختصاص بدهد                

ما از ابتدا در باره لزوم گسترش طيف کارگران کمونيست بطور کلي و کارگراني که بطور اخص                                                                                                                        -٢
اما طيف کمونيستي در درون طبقه                                                 .   خود را دوستدار و نزديک به حزب ميدانند، صحبت کرده ايم                                                                                          

شايد بتوان گفت که ما                                  .   کارگر از زاويه اي که امروز طرح ميکنيم کمتر مورد توجه قرار گرفته است                                                                                                         
بيشتر در باره جايگاه و نقش اين طيف در مبارزه حزب صحبت کرده ايم تا جايگاه حزب در مبارزه اين                                                                                                                                      

امروز بايد حزب کمونيست و طيف کارگران کمونيست را بعنوان ارکان تفکيک ناپذيري که                                                                                                                                     .   طيف   
حزب کمونيست بايد تشکل سياسي                                     .   کمونيسم کارگري ايران بايد با اتکاء بر آنها بنا شود تصوير کنيم                                                                                     

قدرت حزب کمونيست در هر مقطع به اندازه قدرت اين طيف                                                                    .   و تجسم تشکيالتي اين طيف وسيع باشد                                  
قدرت اين طيف به سهم خود به روشني نظرات آن، انسجام دروني آن، مسلح بودن آن به سياست                                                                                                                               .   است   

هاي عملي کارساز در مبارزات جاري، استحکام پيوند آن با توده کارگران، توانائي آن در نقد سياست                                                                                                                                      
مساله       .   هاي گرايشات غير کمونيست و انقالبي در درون طبقه کارگر و نظاير اينها وابسته است                                                                                                                                          

سازماندهي ما با سازماندهي کارگران کمونيست در حزب شروع نميشود، بلکه با انسجام بخشيدن و                                                                                                                             
سازماندهي حزبي                  .   سازمان دادن به طيف کارگران کمونيست در عرصه مبارزه طبقاتي شروع ميشود                                                                                                 

سياست ما در دوره آتي بايد به اين وجه مساله                                                                      .   اين طيف حاصل عملي پيشروي در اين پروسه است                                                                 
 . توجه بيشتري مبذول کند                     

در سطح کلي و                    .   در مورد مساله اهميت رهبران عملي هم مشکل ما کمابيش همين بوده است                                                                                           -٣
براي      ( بويژه در رابطه با امر گسترش نفوذ حزب، از ابتدا اهميت رهبران عملي کارگران تاکيد شده است                                                                                                                            

، اما توضيح و نقش و جايگاه رهبران عملي، چه                                                                ) ٦٢ آبان ماه                 ٢مثال رجوع کنيد به کمونيست شماره                                               
در حيات حزب و چه در مکانيسم مبارزه روزمره طبقه، بعنوان يک جزء ارگانيک تفکر سازماني ما در                                                                                                                                  

درک امروز             .   واقع کاري است که با بحث هاي مربوط به آژيتاتور کمونيست بطور جدي شروع شده است                                                                                                                 
 . ما از جايگاه تعيين کننده اين قشر بايد به استنتاجات عملي وسيعتري منجر شود                                                                        

اين     .   فعاليت و حساسيت ما در قبال مبارزه اقتصادي بايد بسيار بيش از اين افزايش يابد                                                                                                                               -٤
"   اهميت     " باز نه باين عنوان که                                      -جنبه يکي از نقطه عطف هاي اصلي در کار تاکنوني ما بوده است                                                                                                

مساله درک و تاکيد نشده، بلکه به اين عنوان که نقش حياتي و تعيين کننده اين عرصه فعاليت در                                                                                                                                                   
.   کارگري شدن حزب و در تبديل حزب به حزب رهبران عملي کارگران به اندازه کافي برجسته نشده است                                                                                                                             
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گسرش دخالت و شرکت حزب در مبارزات اقتصادي، و نيز تشديد حساسيت عمومي و هوشياري کل                                                                                                                         
حزب در قبال مسائل اين عرصه يکي از محورهاي اصلي در سياست سازماندهي کارگري ما در دوره                                                                                                                             

 . آتي است       
اسناد تبليغي و ترويجي حزب در دوره گذشته از لحاظ توضيح ارزش در خود اتحاد طبقه و از                                                                                                                           -٥

اما بروزات ظريف تر سکتاريسم، بويژه در                                                         .   نظر مرزبندي با سکتاريسم حاکم بر چپ سنتي گوياست                                                                      
در    .   برخورد به محافل کارگري که با حزب ما اختالف نظر دارند، هنوز در در صفوف ما ديده ميشود                                                                                                                                

دوره آتي فعاليت و انرژي بسيار بيشتري بايد به نقد اين عوارض و ميراث سوسياليسم خرده بورژوائي و                                                                                                                                
گسترش ارتباطات متقابل، تبادل نظر، همفکري و همکاري تشکل هاي حزبي با بخش هاي مختلف                                                                                                                            

 . جنبش کارگري اختصاص داده شود                           
از لحاظ انطباق اشکال سازماني حزب با خصوصيات عيني زيست و مبارزه طبقه کارگر نيز                                                                                                                     -٦

حوزه هاي محل زيست و کار و                                           .   با اوضاع سياسي و عمومي جامعه دستاوردهاي جدي اي داشته ايم                                                                                    
هنوز      .   اما اين بهيچوجه کافي نيست                                           .   سازماندهي منفصل نمونه هائي از اين دستاوردها هستند                                                                               

.   نميتوان گفت که متشکل شدن با حزب کمونيست براي کارگران مبارز به اندازه کافي ساده شده است                                                                                                                                
هنوز نميتوان گفت که اشکال تشکيالتي اي که حزب کمونيست بوجود مي آورد، آرايشي که به خود                                                                                                                                     
ميدهد و مناسباتي که بر تشکل هاي حزبي حاکم است، حزب کمونيست و پيکره سازماني آن را به                                                                                                                                           

در    .   ظرفي طبيعي و مناسب براي ابراز وجود سياسي و مبارزاتي کارگران پيشرو تبديل کرده است                                                                                                                                    
و غير رسمي تر، و بويژه به                                       "   بازتر     " همين رابطه بايد به کمرنگ بودن امر سازماندهي کارگران در اشکال                                                                                    

اين روشي است که در دوره آتي در صدر اولويت هاي ما جا                                                                               .   سازماندهي شبکه هاي محفلي اشاره کرد                                            
 . ميگيرد      

 
 رئوس سياست سازماندهى ما در دوره آتى

 
محورهاي اصلي                .   سياست سازماندهي ما ادامه اصالح شده روشي است که تاکنون در پيش گرفته ايم                                                                                                     

سياست تاکنوني ما، نظير کارگري کردن حزب، پيوند با رهبران عملي، کار حوزه اي، سازماندهي                                                                                                                                          
نکاتي که اينجا مطرح ميکنيم بايد                                           .   منفصل و غيره همچنان در اين دوره نيز مبناي کارما خواهد بود                                                                               

تري از اهداف و روشهاي سازماني ما در بين رفقاي حزبي                                                                              "   سياسي     " اوال کمک کند تا درک جامع تر و                                                  
تثبيت شود، ثانيا توجه رفقا را به آن اقدامات و جهت گيري هايي که تا کنون در کار ما کمرنگ بوده                                                                                                                                               
يا فراموش شده است، معطوف کند و ثالثا سير و مراحل آتي فعاليت سازماندهي ما را روشن تر نمايد                                                                                                                 

واضح است که اين نوشته                                     .   و يک افق واحد از دورنماي کار ما در ميان فعالين حزب بوجود بياورد                                                                                                             
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از اين رو بدوا نکات اصلي در                                         .   نميتواند وارد جزئيات اقداماتي بشود که در اين دوره در دستور ماست                                                                                       
سياست سازماندهي حزب در دوره کنوني را فهرست وار ذکر ميکنيم و سپس تحت چند سرفصل اصلي                                                                                                                      

بحث مشخصتر در باره جوانب عملي کار را بايد به مقاالت                                                                                    .   در باره اين نکات توضيحاتي ميدهيم                                                
 . ديگري واگذار نمود                 

 
 : مباني اصلي سياست سازماندهي ما در اين دوره اينهاست                                                 

 
سازماندهي حزبي در قدم اول مستلزم آن است که حزب کمونيست بتواند جناح راديکال و                             -١

. سوسياليست در ميان کارگران پيشرو و رهبران عملي جنبش کارگري را متحد کند و به تحرک درآورد                   
اين طيف پايه مادي بالفصل حزب کمونيست ايران در درون طبقه کارگر و حلقه واسط در پيوند حزب با         

 .توده هاي وسيع طبقه است
با توجه به شرايط کنوني، شکل مناسب براي سازماندهي اين طيف شکل شبکه هاي محافل                   -٢

حوزه ها و سازمان حزبي ما در ميان کارگران بايد به مثابه کانون هاي پيشرو در درون                      . کارگري است 
 .اين شبکه ها کار کنند

با گسترش اتحاد دروني و افزايش دخالت اين طيف در سرنوشت جنبش کارگري و در رهبري                       -٣
اعتراضات و مبارزات جاري، سياست ها و شعارهاي حزب کمونيست عمال تاثيراتي بسيار پردامنه تر                
در جنبش کارگري خواهد داشت و دخالت موثرتر از جانب حزب در هدايت مبارزات جاري امکانپذير                     

 .خواهد شد
با اعتالي جنبش کارگري بويژه با تغيير تناسب قوا به نفع طبقه کارگر و جنبش توده اي در                            -٤

بدرجه اي که در اين     . آينده، اشکال نوين و جدي تري در سازمانيابي حزبي اين طيف امکانپذير ميشود             
دوره حزب کمونيست توانسته باشد اتحاد و آگاهي سياسي اين طيف را افزايش بدهد و موقعيت آن را                      
در راس جنبش اعتراضي تثبيت کند، بهمان درجه پيوند تشکيالتي و عملي اکثريت عظيم کارگران در                  

 .اين طيف با حزب کمونيست در آينده سهلتر و سريعتر انجام خواهد شد
حزب کمونيست از هم اکنون ميکوشد تا فعالترين و آگاهترين رهبران اين طيف را به صفوف                      -٥

سازماندهي حزبي خود جلب کند و سازماندهي حزبي را به سازمان رهبران عملي کمونيست کارگران،                  
 .تشکل کارگران کمونيست، تبديل سازد

 
 گسترش دادن، منسجم کردن و متحد کردن طيف کارگران کمونيست                                                      )   ١
 

همانطور که قبال گفتيم، حزب کمونيست در درون طبقه کارگر از صفر شروع نميکند، با خالء روبرو                                                                                                                                         
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يک طيف کمونيست، طيف                                   .   نيست، بلکه با مابه ازاء اجتماعي خود در درون کارگران روبروست                                                                                                         
سوسياليست، في الحال در درون طبقه کارگر ايران وجود دارد که حزب کمونيست بايد قبل                                                                                                                    -راديکال           

 . از هر چيز خود را به آن مرتبط کند و به ظرف زندگي حزبي آن تبديل شود                                                                 
سوسياليستي در   -مشخصات اين طيف چيست؟ وقتي ما از گرايش کمونيستي و يا راديکال                       

درون کارگران سخن ميگوييم که به حزب کمونيست ايران نزديک است، منظورمان صرفا قشري نيست                   
منظور ما  . که مسائل را دقيقا و نعل بالنعل همانطور ميبيند که در نشريات حزبي مطرح شده است                     

ما از گرايشي بسيار وسيع تر و فراگيرتر در صفوف کارگران پيشرو            . صرفا کارگران طرفدار حزب نيست    
 .سخن ميگوييم که با خصوصيات اصلي زير مشخص ميشود

کارگراني که خود را، حال با هر تعبير و يا شناخت تئوريک، کمونيست يا سوسياليست                                 ) ١
کارگراني که معتقد به ضرورت نابودي سرمايه داري بعنوان علت العلل مصائب و مشقات                    . ميدانند

کارگرانند و واقف اند که نابودي سرمايه داري جز از طريق انقالب کارگري و برقراري حکومت کارگران                   
 .مقدور نيست

کارگراني که تصويري آرمانخواهانه و بدون تخفيف از سوسياليسم و حکومت کارگري دارند و                 ) ٢
لذا، ولو بر بناي مشاهدات محدود، حاضر نيستند آنچه را که امروز در شوروي و چين و نظاير آنها                             
ميگذرد و آن تفکر و پراتيکي را که امثال حزب توده و مشابهانش نمايندگي ميکنند، بعنوان نمونه                        

 .هاي سوسياليستي بپذيرند
کارگراني که نسبت به اوضاع طبقه کارگر و مبارزه کارگري در همه جبهه ها حساس و دخالت                    ) ٣
خود را در راس هر اعتراض حق طلبانه کارگري قرار ميدهند و در مقابل هر خط مشي و                                    . گرند

سياستي که متضمن پايمال شدن حقوق کارگران و يا خدشه دار شدن حرمت اجتماعي و انساني آنان                          
کارگراني که قطب نماي حرکتشان بهبود عيني وضع طبقه کارگر، ارتقاء حرمت و                     . است ميايستند 

 .موقعيت احتماعي کارگر و قدرت يابي اوست
کارگراني که از تفرقه در صفوف کارگران رنج ميبرند و دائما، در زندگي و در مبارزه خود، در                      ) ٤

جستجوي راه و روزنهاي براي متحد کردن هر چه بيشتر کارگران، کاهش دادن و از ميان بردن رقابت در                     
 .صفوف آنان و بهم بافتن و آگاه کردن آنان به منافع طبقاتي شان اند

. سوسياليست در درون طبقه کارگر است           -اينها مشخصات عمومي و اساسي طيف راديکال               
هريک از اين وجوه اين طيف را از گرايشي متمايز ميکند، از رفرميسم، آنارشيسم، سازشکاري و                              

واضح است که اين مشخصات کلي و شماتيک است و          . گرايشات متوهم به جناحهاي مختلف بورژوازي     
. صرفا ميتواند نکات بر جسته را در سيماي عمومي يک قشر راديکال در درون طبقه کارگر بيان کند                      

آيا يک چنين طيفي     . اما بهر حال اين مشخصات براي ترسيم خصوصيات کلي اين طيف کافي است                   
. واقعا وجود دارد؟ آيا اين مخلوق تصورات ما نيست؟ اين طيف وجود دارد و بسيار گسترده نيز هست                  
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. امروز سوسياليسم راديکال، کمونيسم، يکي از گرايشات زنده و فعال در درون طبقه کارگر ايران است                   
داده باشند يا   " تغييرايدئولوژي"اين طيف کارگراني را در بر ميگيرد که قبل از اينکه سازمانهاي چپ                 

. شده باشند، نوشته هاي مارکس و لنين را در محافل کارگري ميگرداندند                          " سياسي تشکيالتي  "
کارگران مبارزي که توده کارگران را در انقالب عليه رژيم سلطنتي به ميدان کشيدند، و از همان فرداي                    
استقرار جمهوري اسالمي، عليرغم تمام توهمات خلقي حاکم بر چپ راديکال دست بکار بسيج کارگران                

 به سرعت رشد کرد و فعال ترين        ٥٧اين طيف در طول انقالب      . براي کسب مطالبات مستقل شان شدند     
اين طيفي بود که پس از انقالب دست رد به سينه سياست هاي توده                        . کارگران را در خود جاي داد         

و غير   " مشروط"ايستي حمايت از رژيم زد و در برابر جمهوري اسالمي و توجيه گران و حاميان                                  
 نزديک شد   ٣اين طيف به خط     . مشروطش، با جنبش شورايي و با اعتصابات و تحصن ها قد علم کرد              

. تا ضمن حمايت از راديکاليسم آن، سکتاريسم، آوانتوريسم و مشغله هاي خرده بورژوايي آن را نقد کند       
 را جذب کردند، آشنايي وسيعتري با مارکسيسم بدست            ٥٧اينها کارگراني بودند که درسهاي انقالب         

اين . آوردند، بورژوازي و خرده بورژوازي و احزابشان را در صحنه عمل سياسي تجربه کردند و شناختند                 
طيفي است که تنها بخش بسيار کوچکي از آن، در مقايسه با ابعاد وسيع آن، به اعضا، دوستداران و                          

، نه  ٥٧اين طيف نه فقط حاصل آموزش هاي عميق انقالب           . حاميان حزب کمونيست تبديل شده است      
فقط حاصل نفوذ جدي ايده هاي کمونيستي در ميان کارگران مبارز در سالهاي اخير، بلکه حاصل                            

. جوش خوردن تاريخي ايده ها و آرمانهاي کمونيسم با طبقه کارگر در يک مقياس بين المللي است                           
امروز در ايران تعداد کارگراني که خود را کمونيست ميدانند، به نابودي سرمايه داري و به حکومت                         
کارگري ميانديشند و ميکوشند تا اين ايده ها و آرمانها را بدرون صفوف کارگران ببرند، اگر بيشتر از                    

. نيستکارگران سنديکاليست يا فراکسيون ها و گرايشات ديگر در درون کارگران نباشد ابدا کمتر                         
طيف راديکال سوسياليست، طيف کمونيست، در درون طبقه کارگر ايران يک واقعيت عيني و ملموس                  

کمونيسم ايران تا امروز اساسا     . منسجم کردن و متحد کردن اين طيف عين کار کمونيستي است           . است
و بيانگر فعل و انفعاالتي در سطح قشر فعالين سياسي بوده                  " جنبش چپ "محصول راديکاليزه شدن      

پايه اجتماعي اين کمونيسم     . اما مقصد اين کمونيسم تبديل شدن به يک نيروي اجتماعي است               . است
بطور کلي طبقه کارگر است، اما رابطه اين کمونيسم با طبقه کارگر علي العموم نميتواند جز از طريق                      

بعبارت ديگر طيف کارگران کمونيست يک رکن         . جناح راديکال در درون خود طبقه کارگر برقرار شود           
اين قشر مابه ازا       . اساسي و حياتي در شکل گيري کمونيسم کارگري در ايران را تشکيل ميدهد                          

طبقاتي فوري مارکسيسم انقالبي در ايران است و بايد جاي خود را در سير تکامل کمونيسم در ايران                       
در شرايطي که کمونيسم در ايران در سطح تئوري، برنامه و تاکتيک پيشروي هاي جدي داشته                . پيدا کند 

است، در شرايطي که چپ ايران سير تغيير و تبديلهاي دروني خود را تاحد ايجاد يک حزب کمونيست                         
انقالبي طي کرده است، پايه طبقاتي بالفصل اين کمونيسم، راديکالترين جناح در درون خود طبقه                          
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کارگر، از انسجام بسيار اندکي برخوردار است و رابطه عملي ضعيفي با سير تکامل تاکنوني در ايران                    
در يک کلمه، گام بعدي در سير تحکيم            . اين شکاف و فاصله بايد از ميان برداشته شود            . داشته است 

حزب کمونيست ايران سرو سامان دادن به پايه اجتماعي بالفعل حزب، يعني طيف راديکال و کمونيست   
قدرت اين طيف، قدرت کمونيسم و حزب کمونيست است، حتي اگر در اين                 . در درون طبقه کارگراست    

مرحله، و براي دوره هاي کمابيش طوالني، تنها اقليتي از عناصر فعال اين طيف به عضويت حزب در                     
پيوند سازماني وسيع حزب با کارگران کمونيست امري است که تحت شرايط متفاوتي در آينده به                . آيند

آنچه امروز بايد انجام شود و بدليل وجود حزب کمونيست ميتواند در يک                    . سرعت عملي خواهد شد    
مقياس وسيع انجام شود، ساختن و منسجم کردن اين پايه هاي مادي کمونيسم و حزب کمونيست                            

در تقويت و سازماندهي طيف کارگران کمونيست وظايف                     . کارگري در درون طبقه کارگر است              
 .مشخصي بر عهده ماست

. اين يک محور کار ترويجي ماست         . بايد هويت نظري و سياسي اين طيف را منسجم کرد                  -١
ماحصل کار ما بايد اين باشد که کارگران کمونيست هر چه بيشتر به هويت سياسي و فکري خود، در                        

به . تمايز با ساير گرايشات، نظير گرايشات سنديکاليست، آنارشيست، توده ايست و غيره واقف شوند                
تفکر . تئوري انقالب پرولتري و به درس ها و تجارب مبارزه طبقه کارگر جهاني احاطه پيدا کنند                             

بويژه بايد، با توجه     . مارکسيستي ايندسته از کارگران بايد خلوص و شفافيت بسيار بيشتري پيدا کند               
در تمايز  ( به بدآموزي هاي چندين ده ساله رويزيونيسم، اين طيف خصلت انترناسيوناليستي طبقه کارگر

در تمايز با خلق گرايي و تفکر مرحله اي          (و اهداف سوسياليستي طبقاتي خويش را        ) با تمايالت ملي  
کارگران کمونيست بايد پاسخ       . ، با روشني بيشتري تشخيص دهد         )رايج در چپ ايران در دهه اخير           

سياسي و نظري گرايشات ديگر در درون طبقه کارگر، بويژه گرايشات رفرميستي و رويزيونيستي را                        
در نتيجه فعاليت ما، کارگران کمونيست بايد بتوانند افق انقالب کارگري و مراحل و                      . داشته باشند 

در يک کلمه اين    . جبهه هاي مختلف آن را روشن تر ببينند وروشن تر براي توده کارگران توضيح بدهند                 
به معني بردن مارکسيسم، مسائل گرهي در جدال مارکسيسم و رويزيونيسم و تجربه انقالب کارگري                     

 .در مقياس بين المللي به درون اين طيف و تثبيت کردن آن است
در گام بعد، يعني در مراحل پيشرفته تر انسجام و خود آگاهي اين طيف شاخص هاي مشخص                          

اين طيف بايد بيش از پيش بطور آگاهانه خود را با حزب کمونيست و حزب                                  . تري پيدا ميکند    
و ابزار خود   کمونيست را با خود تداعي کند، حزب را يکي از آرايش هاي دروني خود و يک دستاورد                       

نشريات حزب را ارگاني متعلق به خود بداند و با حساسيت             . و در سرنوشت آن عمال دخيل شود       ببيند  
 .سياستها و شعارهاي حزب کمونيست را تعقيب کند

از لحاظ سياسي اين به معني           . بايد قدرت اين طيف را در مبارزات کارگري افزايش داد                  -٢ 
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مجهز کردن کارگران کمونيست به شعارها، سياست ها و مواضع روشن در قبال مسائل متنوع مبارزه                   
کارگر کمونيست بايد حس کند که پاسخ مسائل جاري         . طبقاتي و انقالبي در عرصه هاي مختلف است       

حساسيت و سرعت عمل حزب در تحليل مسائل جنبش کارگري و اوضاع سياسي و                     . مبارزه را دارد   
موضعگيري به موقع حزب در قبال مسايل مبارزات جاري تاثير جدي در ارتقاء موقعيت سياسي و                        

از لحاظ عملي،     . عملي کارگران کمونيست در ميان کارگران و در مبارزات کارگري خواهد داشت                      
قدرت يابي طيف کارگران کمونيست در وهله اول در گرو متحد شدن آن و متحدانه برخورد کردن آن به                        

ثانيا، روشهاي عملي سازماندهي تودهاي     ). به اين مساله پايين تر باز ميگرديم    (مبارزات جاري است  
کارگران، چه در آکسيون و چه در زندگي و کار روزمره، بايد جمعبندي شود و به بخشي از آموزش                                 

در اين ميان جمعبندي تجارب کارگران پيشرو ايران و نيز انتقال                       . کارگران کمونيست تبديل شود      
ثالثا، کارگران کمونيست    . تجارب بخش هاي مختلف طبقه کارگر جهاني نقش مهمي خواهد داشت                 

بايد بتوانند ابتکار عمل را در ايجاد روابط متقابل، تبادل نظر و همکاري و اتحاد عمل با جريانات                          
 .مبارز ديگر در درون طبقه کارگر، بويژه گرايش سنديکاليستي بدست بگيرند

 
طيف کارگران کمونيست نميتواند و                                              .   بايد اين طيف را عمال در اشکال معيني سازمان داد                                                                             -٣

نبايد بصورت يک گرايش صرفا يا عمدتا سياسي و متکي بر سنت هاي خود بخودي و نوعي اتحاد                                                                                                                                         
سازمانيابي در حزب کمونيست يکي از اشکال تحقق                                                           .   دروني تصادفي، مقطعي و آماتوري، باقي بماند                                                     

.   اما اين از يکسو تمام پاسخ مساله نيست و از سوي ديگر به سرعت عملي نميشود                                                                                                                      .   اين امر است                 
مساله بر سر انتخاب آن اشکال سازماندهي غير حزبي اين طيف است که هم با موقعيت فکري،                                                                                                                                                  
توانايي مبارزاتي و سنت هاي کار تشکيالتي اين طيف و هم با تناسب قواي سياسي موجود در سطح                                                                                                                              

مهمترين و موثرترين شکل                                  .   جامعه و ابعاد فشار پليسي رژيم بورژوايي حاکم خوانايي داشته باشد                                                                                                  
سازمانيابي وسيع طيف کارگران کمونيست در اين مقطع به اعتقاد ما سازمانيابي بصورت شبکه هاي                                                                                                                  

به اين نکته در يک                             .   ما بايد شبکه محافل کارگران کمونيست را بوجود بياوريم                                                                       .   محافل کارگري است                    
 . سر فصل مجزا خواهيم پرداخت                         

 
محافل و شبکه هاي روابط محفلي مناسب ترين شکل سازماندهي وسيع کارگران کمونيست در                                                                                                                       )   ٢

 . شرايط کنوني است               
 

سازماندهي در حزب و                          .   متحد کردن طيف کارگران کمونيست اشکال متنوعي ميتواند به خود بپذيرد                                                                                          
اما در اين مرحله توجه اصلي ما، تا آنجا که                                                                   .   روابط پيراموني آن يکي از اشکال ممکن و الزم است                                                                     

.   سازماندهي وسيع تر اين طيف را مد نظر داريم، بايد به سازماندهي محافل کارگري معطوف شود                                                                                                                                 
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تنها بر مبناي ايجاد يک جريان کمابيش متحد از کارگران کمونيست در شبکه هاي وسيع محفلي است                                                                                                                          
 . که ميتوان اشکال پيچيده تر و خاص تر مبارزاتي را بوجود آورد                                                         

. سازمانيابي کارگران پيشرو است    " خودبخودي"همانطور که گفتيم سازمانيابي محفلي يک شکل           
است به اين معني که حاصل طرح سازماني احزاب سياسي نيست، بلکه يک                    " خودبخودي"اين شکل    

اما لفظ  . سنت جا افتاده در درون کارگران و جزئي از مناسبات طبيعي در درون طبقه کارگر است                          
در . ابدا به اين معني نيست که سازمانيابي کارگران در محافل اتوماتيک اتفاق ميافتاد               " خودبخودي"

واقع اين شکلي است که کارگران پيشرو در ايران، رفقايي که چندين دهه تحت شاق ترين شرايط پليسي                   
و محروم از تشکل هاي علني و قانوني امر متحد کردن و سازمان دادن کارگران را دنبال کرده اند،                             

اگر ظرف تشکيالتي متعارف فعاليت     . آگاهانه آن را دردرون طبقه کارگر بوجود آورده و تثبيت کرده اند           
و ابراز وجود مبارزاتي کارگر اروپايي اتحاديه است، در ايران اين ظرف محافل و شبکه هاي محفلي                        

اين محافل ضوابط و آئين نامه هاي مکتوب ندارند، سلسله مراتب و شرح وظايف باال و پائين                     . است
ندارند، بلکه از شبکه اي از کارگران همفکر تشکيل ميشوند که بر مبناي مشترک رفاقت و اعتماد                          
متقابل و اصل رهبري طبيعي عناصر پيشرو و با تجربه گرد هم ميايند و مجموعه نسبتا گسترده اي                      
از وظايف مبارزاتي، از آموزش کارگران جوان و تازه کار و باال بردن سطح معلومات سياسي و آگاهي                     
طبقاتي اعضاي محفل، تا دخالت و ايفاي نقش رهبري کننده در اعتراضات و اعتصابات کارگري را به               

صحبت امروز ما اينست که ما بايد آن طيف خاصي را که ذکر کرديم هم امروز فورا با                       . پيش ميبرند 
بايد توجه کرد که ما لزوما از ايجاد محافل کارگري اي که رسما از حزب                    . اين مکانيسم متحد کنيم    

صحبت بر سر متشکل کردن          . اين صرفا بخشي از تصوير است           . جانبداري کنند صحبت نميکنيم      
هر شبکه محفلي    . کارگران کمونيست و راديکال، کارگران نزديک به حزب، در محافل کارگري است                   

در درون يک شبکه يا يک محفل از يک         . ممکن است بدرجات مختلف به حزب، نزديک يا از آن دور باشد           
شبکه، ممکن است کارگراني عضو حزب باشند و کارگراني هنوز اختالفات چندي ميان خود و حزب                      

آنچه مهم است اينست که اين محافل ظرف فعاليت و اتحاد کارگران کمونيستي باشد                   . احساس کنند 
که نقطه عزيمت و نگرشي راديکال و سوسياليستي دارند و خواهان اتخاذ سياست هاي پيشرو در                              

پيوستن عملي اين محافل و يا عناصر هر چه بيشتري در درون آنها به حزب                     . جنبش کارگري هستند  
. امري است که ديگر تابعي از فعاليت آگاهگرانه و سازماندهنده ما در درون اين محافل خواهد بود                       

بنابر اين نزديکي بالفعل اين محافل به حزب، به معناي تشکيالتي کلمه، نقطه عزيمت ما نيست بلکه                  
خصلت کمونيستي آنها و اين واقعيت که چنين شبکه هاي محفلي کارگران کمونيست را متحدتر                             
ميکند و راه آنان را براي دخالت در سرنوشت جنبش کارگري و طبقه کارگر هموارتر مينمايد، مورد                         

 .توجه ماست
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حول اين  . سازماندهي محافل کارگران کمونيست مرکز ثقل کار تشکيالتي ما در دوره کنوني است                     
فعاليت پايه اي است که سازماندهي حزبي ما، ايجاد حوزه هاي حزبي ازکارگران در محل زيست و                            

در باره روش هاي عملي تشکيل و       . کار، دخالت در مبارزات جاري و نظاير آن جاي خود را پيدا ميکند             
تاآنجا که به   . گسترش اين محافل و خصوصيات آنها در فرصت ديگري بايد در جزئيات صحبت کرد                   

 :اين مقاله مربوط ميشود، ذکر نکات زير ضروري است
در ايجاد اين محافل به درجه زيادي بايد به سنت هاي موجود در درون کارگران پيشرو اتکاء                                                                                                                                -١

خطوطي که در توضيح                             .   براي ايجاد اين محافل نيازي به پالتفرم و اساسنامه از پيشي نيست                                                                                                    .   کرد   
هويت سياسي کارگران کمونيست نزديک به حزب ذکر کرديم، شرط و شروط ورود و يا عضويت در اين                                                                                                                                
محافل نيست، بلکه، چهره اي است که محافل کارگران کمونيست در روند شکل گيري و رشد خود و با                                                                                                                                

در زندگي واقعي، کارگران مبارزي که با درجات مختلفي از                                                                                          .   کار آگاهگرنه ما بايد بخود بگيرند                                                    
در وهله اول                 .   آگاهي سياسي و ايدئولوژيک خود را کمونيست ميدانند، در ارتباط با هم قرار ميگيرند                                                                                                               

برجسته شدن هويت                       .   ما بايد آگاهانه اين ارتباطات را برقرار کنيم و به آن خصلتي ادامه کار بدهيم                                                                                                                       
.   متمايز کمونيستي اين محافل حاصل کاري خواهد بود که ما در درون اين محافل به پيش خواهيم برد                                                                                                   

برخي      .   در هر شبکه محفلي کارگراني با سطوح مختلف آگاهي طبقاتي و سياسي وجود خواهند داشت                                                                                                             
مبارزه فکري در درون اين محافل براي                                                    .   در مرکز و برخي ديگر در پيرامون اين محافل قرار ميگيرند                                                                               

 .   ارتقاء عناصر پيراموني تا سطح کمونيست هاي آگاه و روشن بين امري تعطيل ناپذير خواهد بود                                                                                    
اين محافل، هر قدر هم که خود آگاهانه به نزديکي شان به حزب کمونيست واقف باشند، بطور                                                                                                                       -  ٢

در واقع غيررسمي نگاهداشتن رابطه اين محافل با حزب در                                                                             .   رسمي جزئي از تشکيالت حزب نيستند                                          
شرايط کنوني از لحاظ ادامه کاري اين محافل، انعطاف پذيري آنها در کار با کارگران مختلف و                                                                                                                                                   

تنها در صد کمي از فعالترين و آماده ترين                                                                   .   دخالت در مبارزات جاري، براي ما مطلوب نيز هست                                                                      
اين محافل اعالم موجوديت علني                                         .   عناصر و هسته هاي اين محافل در حزب سازمان خواهند يافت                                                                                  

نميکنند و حتي در درون خود نيز تنها در سطوح معيني، بسته به سطح سياسي و عملي رفقاي فعال در                                                                                                              
بايد حتي المقدور سعي شود                                  .   محفل، نسبت به خصلت هدفمند و متعهد محفل، آگاهي خواهند داشت                                                                               

که اين محافل بر زمينه روابط طبيعي کارگران با يکديگر رشد کنند و آنچه اين محافل را از اشکال                                                                                                                                             
خودبخودي تماس کارگران پيشرو بايکديگر متماير ميکند نه ظاهر روابط، بلکه محتواي سياسي اي                                                                                                                         

 . خواهد بود که به همت رفقاي حزبي و عناصر فعال و محوري اين محافل، در آن به جريان ميافتد                                                                                    
در واقع بايد کوشيد تااين شبکه هاي        . دامنه اين محافل به محل کار و زيست محدود نيست            -٣

بديهي است که تمرکزهايي در درون اين محافل بر حسب محل کار و               . محفلي تا حد امکان رشد کنند      
اما يک شبکه محفلي معين کانون هاي اينچنيني متعددي  . زيست بطور خودبخودي بوجود خواهد آمد 

 .را در بر ميگيرد که با روابط نسبتا ادامه کاري با يکديگر در ارتباط قرار دارند
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قدرت حزب در هدايت اين محافل تماما تابعي از نفوذ معنوي و قابليت هاي سياسي حزب                        -٤
در واقع شبکه    . چيزي که در اين چهارچوب معني پيدا نميکند            -خواهد بود و نه اتوريته تشکيالتي          

واضح  -٥. محافل کارگران کمونيست بايد بستر و زمينه عمومي فعاليت مبلغين و مروجين ما باشد              
است که شکل سازمانيابي محفلي در قياس با انواع اشکال سازمانيابي که وحدت کارگران کمونيست                  

اما همين شکل در شرايط کنوني تنها راه و                . بايد بخود بگيرد، هنوز شکل خام و محدودي است               
شبکه هاي محفلي يک    . مجراي واقعي براي سازماندهي کمونيستي طبقه کارگر در مقياس وسيع است           

از لحاظ عملي اين شکلي است که کارگر کمونيست ايراني با محدوديت هاي              . نقطه شروع حياتي است   
سياسي موجود و با فقدان سنت هاي کار سنديکايي و تحزب در درون طبقه کارگر ايران، باقدري تالش                    

اين شکل پاسخ مناسبي به نيازهاي فوري سازمانيابي              . قادر به ايجاد و حفظ ادامه کاري آن است              
بعالوه، از لحاظ امنيتي، سازمانيابي محفلي کارگران به دليل اتکاء آن به             . کارگران کمونيست ميدهد  

و بسيار   -و در واقع بدليل اينکه خود يکي از روابط طبيعي در درون طبقه است                        -روابط، طبيعي    
کارگران کمونيست بدون ايجاد     . بيشتر از اشکال پيچيده تر سازماني در برابر فشار پليس مقاوم است               

اين حداقل سازمانيابي در درون خود قادر به شکل دادن به سازمانهاي پيچيده تر در مقياس وسيع و                         
بعالوه اين شکل در اين مقطع با موقعيت ذهني کارگران کمونيست،      . حفظ ادامه کاري آن نخواهند بود 

موقعيتي که در آن تعلق متقابل آنان و حزب کمونيست به يک جريان واحد تازه بايد روشن و تثبيت                              
اشکال جا افتاده و حرفه اي تر سازمانيابي کارگري مستلزم سنت هاي                    . شود، تناسب بيشتري دارد     

و باالخره اين شکل براي ابراز وجود         . ريشه دارتر کار حزبي و کمونيستي متشکل در درون طبقه است              
طيف کارگران کمونيست در راس جنبش اعتراضي کارگران، در کوتاه ترين مدت ممکن بسيار مناسب                

ايجاد شبکه هاي محفلي کارگران کمونيست سريعا به يک رهبري کمونيستي غير رسمي در راس                . است
 .جنبش شکل خواهد داد

 
 سازماندهي حزبي، حوزه ها و محافل                                 -٣
 

نخستين سوالي که پيش ميايد اينست که اين تاکيدات بر سازماندهي محفلي کارگران کمونيست                                                                                                                                     
بعنوان محور کار تشکيالبي ما، آيا به معناي فرعي شدن سازماندهي حزبي به معني اخص، محدود                                                                                                                           
شدن رشد بدنه خود حزب و تحت الشعاع قرار گرفتن امر ايجاد حوزه هاي حزبي در محل زيست و کار                                                                                                                                      

کامال بر عکس، با در اولويت قرار دادن سازماندهي طيف کارگران                                                                                         .   نخواهد بود؟ به اعتقاد ما خير                                          
کمونيست در اشکال بازتر و بويژه در شکل شبکه هاي محافل، ما در واقع پايه هاي واقعي رشد و                                                                                                                                                   

کار حوزه اي ما تنها با خم شدن روي اين                                                         .   گسترش سريعتر حزب به معني اخص کلمه را ايجاد ميکنيم                                                                   
وجه سازماندهي کارگران کمونيست ميتواند به معني واقعي کلمه و در ابعادي بسيار وسيع تر از سطح                                                                                                                             
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 . فعلي رشد کند            
سازماندهي حزبي کارگران پيشرو تابعي از درجه نفوذ عمومي حزب کمونيست و انسجام و تحرک                                                                                                                       

.   في الحال با حزب کمونيست به يک جريان تعلق دارد                                                                       مبارزاتي طيفي در درون طبقه کارگر است که                                                                 
ما نميتوانيم در متن                           .   سازماندهي و گسترش محافل کارگران کمونيست به اين امر دوم خدمت ميکند                                                                                       

يک رکود و تفرقه در ميان طيف راديکال کارگران، يک سازمان حزبي وسيع و محکم کارگري ايجاد                                                                                                                                            
حزب در هر مقطع در صد معيني از اين طيف را مستقيما در بدنه خود سازمان ميدهد، يعني                                                                                                                             .   کنيم    

کمرنگ بودن کار                      يکي از اشکاالت کار تاکنوني ما                                                .   رهبران و فعالين کوشا و پر تحرک اين طيف را                                                                   
پايه براي وحدت عمومي طيف کارگران کمونيست بوده که نميتواند ماحصلي جز محدود ماندن                                                                                                                                           

اما نکته مهم تر اينست                               .   سازمان حزبي و انزواي نسبي حوزههاي ما از توده وسيع کارگران داشته باشد                                                                          
که معطوف شدن به ايجاد و گسترش محافل کارگران کمونيست نه فقط يک بهبود کمي بلکه يک ارتقاء                                                                                                                            

حوزه هاي ما خصوصيات و ظرفيت هاي جديدي کسب                                                                           .   کيفي در کار حوزه اي ما بوجود مياورد                                                               
بديهي است             .   ميکنند و به تصويري که از يک حوزه قابل و جامع الشرايط داريم، نزديک تر خواهند شد                                                                                                                    

که همواره الزم است که رفقاي کارگري که به لزوم پيوستن به حزب کمونيست ايران پي ميبرند و توانايي                                                                                                        
اين     .   کار به مثابه اعضاي حزب را دارا هستند در حوزه هاي حزبي در محل زيست و کار متشکل شوند                                                                                                                        

اما اينک، با نکاتي که طرح                                           .   حوزه ها سلولهاي پايه و تشکيل دهنده حزب کمونيست ايران هستند                                                                                            
کرده ايم، حوزه هاي حزبي بايد بتوانند، يا بکوشند که بعنوان عنصري سازمانده و هدايت کننده در                                                                                                                                               

حوزه ها توسط                  "   احاطه شدن           " پيش از اين ما از                            .   شبکه هاي محفلي کارگران کمونيست نقش ايفاء کنند                                               
اکنون از قرار گرفتن حوزه ها درمتن                                                     .   قشر بسيار وسيعتري از کارگران دوستدار حزب سخن گفته ايم                                                                               

ايجاد اين شبکه ها                           .   محافل و شبکه هاي کارگران کمونيست کمابيش نزديک به حزب سخن ميگوئيم                                                                                              
شبکه ها و حوزه ها در ترکيب با هم امکان کار کمونيستي                                                                               .   به اندازه ايجاد خود حوزه ها حياتي است                                                     

بدون زنجيره محافل کارگران کمونيست نزديک به حزب، حوزه                                                                          .   ورند    ا گسترده توسط حزب را بوجود مي                                       
بدون حوزه ها، اوال ايجاد                                       .   ها، منزوي کم تاثير و فاقد يک بستر مناسب براي فعاليت خواهند بود                                                                                                        

شبکه محافل توسط حزب عملي نيست و ثانيا، در صورت وجود چنين شبکه هايي جذب آنها به                                                                                                                                            
در سياست              .   سياست هاي روشن کمونيستي و نزديک کردن آنها به پراتيک حزبي مقدور نيست                                                                                                                                       

سازماندهي مورد نظر ما حوزه ها خود تمرکزهايي در درون شبکه هاي محافل کارگري محسوب                                                                                                                                       
اعضاي حوزه اعضاي                      .   حوزه سلولي از حزب و درعين حال کانوني پيشرو در درون محفل است                                                                   .     ميشوند      

حوزه      .   اين شبکه ها هستند، اما وظايفي وسيعتر و حساس تر از کارگران غير حزبي بر دوش آنها است                                                                                                                          
.   هاي حزبي کانون هايي هستند براي نزديک کردن سياسي و عملي اين شبکه ها به حزب و حزب به آنها                                                                                                                               

کانون هايي که آگاهانه براي گسترش اين محافل، فعال شدن آنها درمبارزات کارگري و بوجود آوردن                                                                                                                                    
ما خواهان آنيم که حوزه هاي ما خود دست                                                           .   شفافيت سياسي و نظري در درون محافل تالش ميکنند                                                                
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بکار ايجاد اين محافل بشوند و کيفيت خود را تا سطحي ارتقا بدهند که بتوانند به مثابه اتوريته هاي                                                                                                                                       
 . معنوي و سياسي در اين محافل عمل کنند                                   

.   اگر بخواهيم تصويري کلي از يک موقعيت مطلوب در شرايط فعلي بدست بدهيم چنين خواهدبود                                                                                                                
تعداد زيادي از کارگران کمونيست، با خصوصيات فکري و جهت گيريهايي که قبال به آن اشاره کرديم،                                                                                                                                

اين شبکه محافل اجازه                            .   بصورت مجموعه اي از محافل راديکال در ميان کارگران با هم در ارتباط اند                                                                                              
ميدهد تا کمونيسم راديکال در ميان کارگران، الاقل در شهرهاي صنعتي و در صنايع اصلي، به يک                                                                                                                                       
جريان مبارزاتي فعال و صاحب موجوديت مبارزاتي تبديل شود و کارگران پيشرو و کمونيست بدرجه                                                                                                                             
بيشتري بطور آگاهانه و در يک هماهنگي و ارتباط وسيعتر براي قرار گرفتن در صف رهبري اعتراضات                                                                                                    

 . کارگري فعال شوند                
اين محافل مسائل مبارزه طبقاتي بطور کلي و مسائل جنبش کارگري و مبارزات جاري بطور                                                                                                                                

اين شبکه            .   يک فعل و انفعال فکري زنده در اين محافل بوجود ميايد                                                                      .   اخص را مورد بحث قرار ميدهند                                     
از اعضاي حزب تا کارگران کمونيستي که                                                     .   عرصه اي براي آموزش سياسي و ايدئولوژي کارگران است                                                                    

هنوز با حزب کمونيست آشنايي کافي ندارند و يا در موارد خاصي ميان مواضع خود با حزب                                                                                                                                                           
نظرات       .   اختالفاتي حس ميکنند، درسطوح مختلف در اين محافل شرکت دارند و يا با آن در ارتباطند                                                                                                                   

مختلف در درون اين محافل مورد بحث قرار ميگيرد و طبعا نظرات حزب کمونيست بعنوان جريان                                                                                                                                    
کمونيستي که با خط سياسي و نظري اين محافل تشابه و نزديکي اساسي دارد جاي ويژه اي را در اين                                                                                                                                        
مباحثات اشغال ميکند، و بدرجات مختلف توسط رفقاي مختلف مورد حمايت و تائيد و يا نقد قرار                                                                                                                               

درعين حال اين محافل ظرف و شبکه ارتباطي اي براي اتحاد عمل کارگران کمونيست در                                                                                                                         .   ميگيرد      
تعداد اعتراضات و اعتصاباتي که اين جريان و کانونهاي مختلف آن در                                                                                        .   مبارزات جاري ايجاد ميکند                              

گام به گام شبکه                           .   واحدهاي گوناگون در آن نقش پيشرو و رهبري کننده داشته اند، افزايش مييابد                                                                                                                    
محافل کارگران کمونيست بعنوان فعالين يک خط، بعنوان بخش پيشرو و فعال تمايالت راديکال طبقه                                                                                                                          

 . کارگر خود را ميشناسد و به حزب کمونست که تشکيالت حزبي اين طيف است نزديک ميشود                                                                           
در اين ميان رفقاي حوزه هاي حزبي نقش اشاعه و توضيح نظرات و مواضع حزب را انجام                                     

حوزه . رفقاي ما بايد تضمين کنند که اين محافل با نظرات و سياست هاي حزب آشنا شوند                   . ميدهند
هاي ما بايد کاري کنند که نشريات حزب کمونيست بتواند در درون اين محافل بچرخد و به نقطه                               

حوزه هاي ما بايد تضمين کنند که حهت گيري ها، مالحظات و نظرات                 . تمرکز مباحثات تبديل شود    
حوزه هاي ما همچنين کار ويژه اي را با              . اين طيف کارگران جمعبندي شود و در حزب مطرح گردد               
 .رفقاي کارگر پيشروتر و نزديک تر به حزب به پيش ميبرند

بديهي است که حوزه هايي که اينچنين در متن و در سلسله اعصاب طيف کارگران کمونيست جاي                  
. گرفته باشند، چيزي بيشتر از حوزه هاي محل زيست و کار به معني محدود و اخص کلمه خواهند بود                   
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در هر  . برخي حوزه هاي ما ممکن است بتوانند چنين نقشي را بر عهده بگيرند و برخي ديگر نتوانند                      
حال حوزه ها چيزي در حاشيه محافل نخواهند بود، بلکه کانون هاي متشکل و حزبي در درون اين                              
شبکه ها خواهند بود که به سهم خود در سوق دادن کل اين طيف به سمت اتخاذ سياست هاي حزب و                          

وظايفي را که يک حوزه در شرايط مطلوب در           . در اشاعه نفوذ حزب در درون اين طيف تالش ميکنند            
 :اين طرح به پيش ميبرد ميتوان چنين خالصه کرد

متحد کردن و مرتبط کردن کارگران         . ايجاد و اشاعه شبکه هاي محفلي کارگران کمونيست             -١
 .پيشرو و راديکال در اين محافل

برجسته کردن و جا انداختن سيماي سياسي ويژه اين طيف، يعني سوسياليسم راديکال و انقالبي از طريق                    -٢
 .آموزش اصول و مباني مارکسيسم و پراتيک کمونيستي. کار ترويجي و آگاهاگرانه دائمي

تالش براي گسترش نفوذ کارگران کمونيست در ميان توده کارگران و تحکيم موقعيت آنها در                    -٣
 .راس مبارزات جاري کارگري

افزايش حساسيت اين طيف نسبت به حزب و نظرات آن، ترويج و توضيح دائمي مواضع و سياست هاي                          -٤
 .حزب در مورد مسائل مختلف مبارزه طبقاتي، نزديک کردن سياسي، نظري و عملي اين طيف به حزب

 .رساندن نشريات حزبي به محافل کارگران کمونيست و سازمان دادن بحث و تبادل نظر پيرامون آنها -٥
 .مطلع نگهداشتن حزب از تمايالت، جهت گيريها و معضالت کارگران کمونيست و محافل آنها -٦
 .تالش براي آماده کردن عناصر فعال و پيشرو در اين محافل براي سازمانيابي مستقيم با حزب کمونست -٧

 
  حوزه ها و محافلمنفصل،سازماندهي  -٤
 

در اين دوره نيز اصل سازماندهي منفصل در رابطه با تشکيالت حزب به معني اخص کلمه، يعني                                                                                                                                         
مادام که اوضاع امنيتي فعاليت ما چنين است که                                                                 .   حوزه ها و شبکه هاي حزبي همچنان صادق است                                                           

هست، سازماندهي منفصل بعنوان يک روش حفظ ادامه کاري و امنيت کارگران و فعالين عضو حزب                                                                                                                        
.   حوزه هاي حزبي بايد اصل انفصال را همچنان رعايت کنند                                                                      .   و ارگانهاي حزبي در دستور باقي ميماند                                                  

اين     .   اما سازماندهي منفصل در مورد شبکه هاي محفلي کارگران کمونيست ديگر مصداق ندارد                                                                                                                           
شبکه ها بايد بر مبناي روابط طبيعي درون طبقه کارگر و با اتکاء به آن درجه از پنهانکاري که هم                                                                                                                                                    

شبکه هاي محفلي کارگران در                                       .   امروز يک سنت جا افتاده در درون کارگران پيشروست، گسترش يابد                                                                                        
بديهي است که معناي اين حرف اين نيست که هر کس ميتواند                                                                                  .   گسترش خود هيچ محدوديتي ندارند                                       

به آن بپيوندد و يا حتي از وجود آنها مطلع شود، بلکه اينست که اين محافل محدود به محل زيست و                                                                                                                                         
اين محافل لزوما حتي                           .   کار معين نيست و اندازه هاي از پيش تعريف شده اي براي گسترش خود ندارد                                                                                                 

يک محفل در ناسيونال با محفلي از کارگران ساختماني،                                                                         .   به يک شهر يا صنعت خاص محدود نيست                                                    
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گروهي از کارگران نفت، جمعي از کارگران فصلي کرد و با عناصري در اين يا آن کارگاه و کارخانه                                                                                                                                                      
 . ممکن است يک شبکه محفلي کارگران را بسازند                                        

هر عضو محفل ميکوشد                          .   در واقع اين شبکه به استقبال روابط جديد در عرصه هاي جديد ميرود                                                                                           
تا با اتکاء به آشنايي هاي خود در عرصه هاي ديگر، کارگران کمونيست جديدي را به اين جريان                                                                                                                                                       

درهيچ مقطعي، هيچکس، اعم از يک محفل يا فرد، در باره دامنه شبکه در کارخانه ها و                                                                                                                 .   مرتبط کند           
ممکن است عده اي از عناصر پيشروتر و                                                          .   محالت و مناطق ديگر اطالعات دقيق و مشخص ندارد                                                                  

فعال تر در شبکه بدانند که براي مثال تعدادي از رفقا در فالن کارخانه يا فالن شهر هستند، اما                                                                                                                                                               
شناخت حضوري و مستقيم هر محفل از تعداد و هويت واقعي اعضاي محافل ديگر محدود است و                                                                                                                                 

هر محفل از طريق رفقايي که خود آشنايي ها و تماس هاي خود                                                                                    .   تابعي از نيازهاي مبارزه جاري است                                          
قرار      " محافل با هم                             .   در عرصه هاي ديگر را سازمان داده اند با محافل ديگر مربوط ميشود                                                                                                                           

اجرا نميکنند، بلکه بر مبناي آشنايي هاي طبيعي که آنها را به هم متصل کرده است                                                                                                                                   "   تشکيالتي       
آنچه که مهم است اين است که اين ارتباطات چنان زنده و فعال باشد که                                                                                                      .   رابطه خود را حفظ ميکنند                                 

بتواند يک متابوليسم سياسي و يک هم نظري و اتحاد عمل واقعي ميان تجمع هاي محفلي مختلف                                                                                                                                      
تشکيل نميدهند، هر قدر هم که محتواي فعاليت آنها                                                                    "   سازمان      " اين محافل يک                      .   کارگران بوجود آورد                      

هيچ کارگر مرتبط با اين محافل نبايد خود را رسما متعلق به سازمان                                                                                              .   حرکت متشکل سياسي باشد                           
يا يک جريان متشکل بداند، بلکه بايد خود را جزئي از يک سنت، يک جريان آشنايي ها و رفاقت هاي                                                                                                                                            

بطور اخص محافل کارگران کمونيست در اين مرحله هيچ تعلق حزبي                                                                                     .   کارگري و يک حرکت تلقي کند                                     
ضامن ادامه              .   ندارند و خود نيز نبايد چنين تصويري از خود بدست بدهند                                                                                )   تعلق به حزب کمونيست                           ( 

کاري امنيتي اين شبکه ها چفت شدن آنها به روابط و رفاقت هاي طبيعي و متکي شدن آنها به                                                                                                                                                          
بدرجه اي که تناسب قوا در جامعه به نفع طبقه کارگر تغيير                                                                                          .   اخالقيات مبارزاتي طبقه کارگر است                                           

کند، به درجه اي که جنبش اعتراضي پا بگيرد و بحران انقالبي اوج پيدا کند، اين شبکه ها بطور                                                                                                                                                        
سوسياليست در درون طبقه کارگر که سمپاتي                                                          -طبيعي بصورت يک جناح و جريان متشکل راديکال                                                                 

 . جدي اي به حزب کمونيست دارند پا به جلوي صحنه خواهند گذاشت                                                        
در مقابل يک تعبير تشکيالتي و رسمي از اين شبکه محافل، بايد يک تعبير سياسي و مبارزاتي                                                                                                                              

کارگري که به اين                            .   اين شبکه ها يک سنت مبارزاتي ويژه در درون کارگران را ميسازند                                                                                               .   را قرار داد                 
جريان متصل ميشود بايد بداند که به سنت هاي خاص و وظايف خاصي، به مثابه يک کارگر انقالبي و                                                                                                                                

تالش در افزايش دانش سياسي خود و ديگران، تالش در متحد کردن طبقه،                                                                                             .   مبارز، متعهد شده است                          
تالش در به ثمر رساندن مبارزات کارگري، مبارزه با جريانات ضد کارگري اسالمي و يا خنثي کردن                                                                                                                                       
خط مشي هاي فرصت طلبانه رويزيونيستي امثال حزب توده، مبارزه با فردگرايي، ياس و انفعال در                                                                                                                                    

 . اينها گوشههايي از سنت هاي اين جريان است که آگاهانه بايد تحکيم شود                                                                 .   درون صفوف کارگران                 
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يک چنين شبکه زنجيره اي از محافل کارگران کمونيست احتماال ممکن است چند حوزه حزبي را در اين                  
انفصال يک  . اين با اصل انفصال حوزه هاي حزبي مغايرتي ندارد            . يا آن کارخانه و محله در بر بگيرد          

حوزه هاي حزبي هم اکنون     . اطالعاتي است و نه يک نحوه زيست و فعاليت اجتماعي          -اصل تشکيالتي   
در دل شبکه محافل کارگران کمونيست، حوزه هاي        . نيز در دل مبارزات کارگري به هم برخورد ميکنند        

حزبيت هر رفيق و حوزه حزبي جزو             . حزبي ميتوانند و بايد اصل انفصال سازماني را رعايت کنند                  
اسراري است که نبايد در سطح اين محافل، و لذا براي رفقاي حوزه هاي ديگر که در همان شبکه قرار                          

صرفنظر از مواردي که اعالم تعلق حزبي رفقاي ما شرط الزم جلوتر بردن رابطه               (گرفته اند، علني شود     
در درون شبکه ها،      .) سياسي تشکيالتي با رفقاي کارگري است که در جريان جذب به حزب هستند                    

جانبداري از حزب در شبکه هاي      . حوزه ها نيز در ظرفيت اعضا و کانون هاي شبکه ابراز وجود ميکنند       
محفلي کارگران کمونيست امري قابل انتظار است و في النفسه چيزي را در مورد عضويت اين يا آن                         

رفقاي ما بايد همين سطح را در مناسبات خود حفظ                . رفيق کارگر در يک حوزه حزبي بيان نميکند            
هر رفيق عضو حوزه ها در مواجهه احتمالي با رفقاي عضو حوزه هاي ديگر حکم يک کارگر                            . کنند

تا آنجا که در حوزه در چهار چوب شبکه محافل کارگري با                . مبارز دوستدار حزب را دارد و نه بيشتر         
هم مواجه ميشوند هيچ وظيفه اي جز عمل کردن به نقش خود به عنوان اعضاي فعال و پيشرو اين                               
محافل ندارند و هيچ لزومي ندارد که رفقاي عضو حزب از چند حوزه مختلف رابطه ويژه اي را فراتر از                      

هيچ حوزه اي حتي اگر خود رهبر و عنصر فعال در ايجاد و              . دوستداران حزب در ميان خود برقرار کنند      
. تلقي کند " شبکه ها و روابط پيراموني خود       "گسترش اين شبکه هاي محفلي است، نبايد محافل را             

شرط الزم حفظ ادامه کاري اين محافل متکي کردن آنها بر مبناي روابط طبيعي و سنت هاي                                    
اگر حوزه هاي ما اصول اين سازمانيابي را بدرستي درک و                     . سازمانيابي خودبخودي کارگري است      

 .رعايت کنند، مخاطراتي که اين محافل را تهديد ميکند، به حداقل خواهد رسيد
 
 محافل کارگران کمونيست و دخالت حزب در مبارزات جاري                                                 )   ٥
 

گسترش محافل کارگران کمونيست مجراي واقعي و مناسبي براي دخالت موثر حزب کمونيست در                                                                                                                             
در بحث هاي تاکنوني در باره رابطه حزب با                                                                                 .   مبارزات اعتراضي جاري کارگران بوجود مياورد                                                                 

مبارزات جاري کارگري ما به يک حلقه اساسي انگشت گذاشته ايم، و آن اهميت رهبران عملي و                                                                                                                                                      
تنها جرياني ميتواند اميد به دخالت فعال و رهبري در مبارزات اعتراضي                                                                                                           .   حضوري کارگران است                       

هيچ سلول مخفي و                         .   داشته باشد که عمال رهبران عملي و آژيتاتورهاي کارگري را در بر گرفته باشد                                                                                                              
به همين دليل است که بخش                                       .   هيچ مرکز غيبي نميتواند بدون رهبران عملي اعتراضي را رهبري کند                                                                                        

اعظم و قريب به اتفاق اعتراضات کارگري امروز نه توسط سازمانهاي سياسي و اندام هاي مخفي آنها                                                                                                                                
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اين عناصر ممکن است                          .   بلکه توسط عناصر مستقل و صاحب نفوذ در ميان کارگران هدايت ميشوند                                                                                        
گرايش و جهت گيري معيني به اين يا آن حزب سياسي داشته باشند، اما قدرت اعمال رهبري آنها                                                                                                                                                

هم امروز محافل کارگري نقش اساسي را در تامين همين حداقل                                                                                .   بندرت متکي به سازمان بوده است                                         
بايد اين واقعيت را برسميت شناخت و مبناي کار قرار                                                                            .   رهبري عملي بر جنبش هاي اعتراضي دارند                                                    

کارگران کمونيستي که ما از آنها سخن ميگوييم هم اکنون عناصر پيشتاز مبارزات اعتراضي                                                                                                                            .   داد   
اما اين عمل را بدرجه زيادي بر مبناي ابتکار فردي و يا صالح و مصلحت ها در روابط محفلي                                                                                                                                    .   اند   

به راه انداختن يک جريان از کارگران کمونيست در شکل شبکه هاي محفلي، سر                                                                                                .   محدود انجام ميدهند                      
و سامان دادن به اين محافل، فعال کردن آنها در بحث در مورد شيوه هاي هدايت جنبش کارگري،                                                                                                                                                  
ايجاد اتحاد عمل هاي وسيع تر ميان آنها، اين راه واقعي براي تقويت سياست کمونيستي در مبارزات                                                                                                                                 

ما نميخواهيم مهر و آرم حزب را به اعتراضات کارگري بکوبيم، ماميخواهيم در جهان                                                                                                                       .   جاري است          
ما ميخواهيم                 .   واقعي اعتراضات کارگري بطور روز افزوني از رهبري کمونيستي برخوردار شوند                                                                                                                       

ما    .   سياستها و شعارهاي حزب کمونيست وسيع تر در ميان رهبران جنبش اعتراضي جا باز کند                                                                                                                                        
ميخواهيم کارگران همفکر و هم خط ما اعم از اينکه عضو حزب و يا متصل به آن باشند يا خير در                                                                                                                                                

پيش از آنکه از رهبري جزب بر مبارزات جاري سخن                                                                  .   صدر اعتراضات کارگري جاي خود را پيدا کنند                                                        
بگوئيم، بايد از رهبري طيف سوسياليست راديکال، طيف کارگران کمونيست بر اين اعتراضات حرف                                                                                                                        

تبديل کردن ايندو به يک چيز، يعني بوجود آوردن شرايطي که در آن رهبري                                                                                                              .   اين گام اول است                       .   بزنيم     
کمونيستي بر جنبش کارگري، جز رهبري به سياق حزب کمونيست، جز رهبري مطابق رهنمودها و                                                                                                                                      

و اين مستلزم مبارزه براي نزديک کردن                                                             .   شعارها و سياست حزب کمونيست، معنايي نداشته باشد                                                                        
راه ميان بري براي دخالت در مبارزات جاري در مقياس وسيع                                                                               .   طيف کارگران کمونيست به حزب است                                          

آنجا که سازمان حزب، حوزه ها و روابط پيراموني آنها، عمال در بر                                                                                        .   از باالي سر اين طيف وجود ندارد                                         
آنجا      .   گيرنده رهبران عملي کمونيست است، دخالت ما مستقيم، تشکيالتي و صد در صد خواهد بود                                                                                                                   

که کارگران کمونيست بدون ارتباط با ما، با برداشت خودشان از سياست ها و شعارهاي ما در رهبري                                                                                                                                    
 . قرار ميگيرند، دخالت ما غير مستقيم، معنوي و سياسي است                                                    

حزب کمونيست در رهنمودهاي خود در قبال مبارزات جاري کل طيف کارگران کمونيست را                             
حزب خواهد کوشيد که هر کارگر کمونيستي که پا به عرصه رهبري مبارزات              . مخاطب قرار خواهد داد   

حزب خواهد کوشيد که بخش هر چه وسيع            . کارگري ميگذارد بخوبي نظرات و مواضع حزب را بداند            
تري از اين کارگران به صحت اين سياست ها و شعارها متقاعد شوند و در عمل بر مبناي آن عمل                               

حزب در عين حال خواهد کوشيد که آنجا که خود مستقيما توان مادي و قابليت اجتماعي آن را                     . کنند
درشرايط کنوني اين حالت آخر به           . دارد رهبري کمونيستي بر حرکت هاي اعتراضي را تامين کند                 

حالت متعارف و محتمل تر حالتي خواهد بود که کارگران           . احتمال قوي بندرت امکان پذير خواهد بود       
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کمونيست با يک سمپاتي عمومي به حزب، تحت رهنمودهاي عام و سياسي حزب، به ابتکار خود وارد                    
گسترش شبکه هاي   . اين حالت را بايد بطور سيستماتيکي تقويت کرد و سر و سامان داد                . عمل شوند 

محفلي کارگران کمونيست در درجه اول با تقويت اتحاد عمل دروني کارگران کمونيست و با نزديک                           
اينجاست که ديگر نگراني از        . کردن سياسي و معنوي آنها به حزب به اين امر خدمت خواهد کرد                       

رفقاي کارگر ما در اين محافل کساني         . آکسيونيسم سازماني و حوزه هاي کم نفوذ حزبي جايي ندارد            
تمام راه و چاه و     . اند که دخالت در مبارزات جاري و پاگذاشتن به جلوي صحنه کار روز و شب شان است                

آنچه ما به اين توانائيها اضافه ميکنيم خط سياسي، شفافيت نظري             . فوت و فن کار علني را ميدانند       
و قدرت عملي از طريق پيوند دادن اين رفقا در شبکه هاي محفلي است که امکان کار فشرده حزب با                         

در دل اين پروسه سازمانهاي حزب کارگري تر و از لحاظ مبارزاتي موثرتر                        . آنان را فراهم ميسازد     
دخالت حزب به مثابه يک حزب در راس        . خواهند شد و کارگران کمونيست و مبارز حزبي تر و خط دارتر    

 اعتراضات طبقه کارگر نقطه اي در امتداد اين راه است
 . 
 گسترش سازمان حزب                )   ٦
 

همانطور که قبال گفتيم، سياست ما مبني بر اولويت دادن به ايجاد محافل غير حزبي از کارگران                                                                                                                                                 
کمونيست ابدا ناظر بر انقباض تشکيالت حزبي يا کمرنگ شدن امر گسترش سازمان حوزه اي حزب                                                                                                                                 

مادام که تشکيالت ما                            .   برعکس، ما راه واقعي به گسترش سازمان حزبي را جستجو ميکنيم                                                                                    .   نيست    
بکوشد خود را از طريق کار روي روابط پراکنده و فردي در درون طبقه کارگر را نديده بگيرد و کارگر به                                                                                                                                              
مثابه فرد را موضوع کار اصلي خود قرار بدهد، گسترش ما الک پشتي خواهد بود و از اين مهمتر،                                                                                                                                           

ما ابدا کار با                            .   لزوما متناظر با پيوستن پيشروترين رهبران عملي کارگران به حزب نخواهد بود                                                                                                                        
کارگران منفرد، در هر سطح سياسي و عملي که باشند را رد نميکنيم، برعکس، معتقديم تنها راه                                                                                                                                             
واقعي براي جلب هر تک کارگر در اين محله و آن کارخانه به حزب، مرتبط کردن آنها با يک جريان                                                                                                                                                         

در    .   مبارز در درون خود طبقه و فعال کردن آنها به مثابه جزيي از يک حرکت زنده کارگري است                                                                                                                                                          
تماسهاي روزمره در کارخانه ها و محالت کارگري، ما ارتباطات و آشنائي هاي متعددي با کارگران                                                                                                                                  

اساس کار ما اين نيست که تک تک اين                                                       .   تازه کار، کمتر فعال، اما پرشور و جستجوگر برقرار ميکنيم                                                                              
کار ما اينست که آنها را در کوران                                                      .   رفقا را در يک رابطه فردي تا حد عضويت در حزب ارتقاء بدهيم                                                                                          

شبکه محافل کارگران کمونيست اين بستر آموزش و                                                                     .   مبارزه سياسي و آموزش طبقاتي قرار بدهيم                                                          
حزب کمونيست بايد در انتهاي ديگر اين جريان، فعال ترين،                                                                                 .   مبارزه براي اينگونه رفقاي کارگر است                                                 

پيشروترين و کارآزموده ترين مبارزان سياسي طبقه را به خود جذب کند، بنابراين گسترش سازماني                                                                                                                                 
خود ما آگاهانه و با کار روزمره با هر رفيق کارگر در کارخانه و                                                                                                      .   ما تابعي از گسترش طيف ماست                                        
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با اين روش ما قابليت بسيار بيشتري براي                                                                                .   محله اعضاي جديد به اين طيف جذب ميکنيم                                                                             
حزب به معني اخص سازمان رهبران عملي                                                            .   سازماندهي کارگران در سطوح مختلف خواهيم يافت                                                                 

خواهد بود، اما به معني عام، به معني تجسم سياسي طيف کارگران کمونيست، سازمان همه                                                                                                                                                    
هررفيق        .   کارگراني است که به نحوي از انحاء تحت تاثير نظرات و سياست هاي کمونيستي است                                                                                                                                     

 . کارگري جاي خود را در فعاليت سازماندهي پيدا ميکند                                                
 

از جذب کارگران   . به اين ترتيب فعاليت سازماندهي حوزه هاي ما فعاليتي متنوع و گسترده است               
تازه کار و کم تجربه به محفل تا تالش براي جذب رهبران پر نفوذ و صاحب اتوريته به حزب، از                                        
سازماندهي فعاليت روتين محافل، اتحاد عمل ميان رهبران اعتراضات کارگري در کارخانه هاي                          
مختلف، تا سازمان دادن فعاليت جاري اعضا حزب در درون اين شبکه ها، همه اجزا کار سازماندهي                     

شاخص موفقيت حوزه هاي ما در امر سازماندهي ديگر نه صرفا گسترش سازمان                 . حوزه هاي ماست  
حزبي، بلکه همچنين گسترش طيف سر و سامان يافته کارگران کمونيست، منظم شدن و جا افتادن کار                  

 .محافل، و نزديک شدن پيوندهاي سياسي و عملي آنها با حزب است
 

 نکاتي در باره مسائل دوره انتقالي                                  -٧
 

.   حوزه ها و سازمانهاي موجود ما در انتقال به اين شيوه عمل دچار مسائل مشخصي خواهند شد                                                                                                                                         
.   برخي حوزه هاي ما از توان کافي براي ايفاي نقش هدايت کننده در اين شبکه ها برخوردار نيستند                                                                                                                                             

ايجاد رابطه درست ميان گسترش زنجيره اي                                                         .   برخي ديگر هم اکنون عمال چنين دامنه فعاليتي دارند                                                                       
در    .   محافل و کارکرد منفصل حوزه ها نيز خود نيازمند طرح هاي انتقالي فکر شده و سنجيده اي است                                                                                                                          

بيشتر اين مسائل بايد در رابطه مستقيم رفقاي                                                            .   برخي واحدها تجديد آرايش هايي ضروري خواهد بود                                                            
هدف اين مقاله ارائه رهنمودهاي مشخص سازماني                                                        .   حزبي با ارگانهاي رهبري طرح و حل و فصل شود                                                           

 . اما اشاره چند نکته کلي ضروري است                                .   در قبال اين مسائل نيست                      
حوزه هاي باتوانايي کمتر ميتوانند ضمن کار روتين در محله و يا کارگاه خود، عمال در حد                         -١

ايجاد روابط محفلي گسترده بايد در دستور حوزه           . يک تجمع محفلي ساده در اين شبکه ها کار کنند            
 .هايي قرار بگيرد که ترکيب و موقعيت آنها اجازه چنين فعاليتي را به آنها ميدهد

چه بسا  . کانون هاي هدايت اين شبکه ها در موارد زيادي لزوما حوزه هاي ما نخواهند بود                       -٢
شبکه هايي عمال تحت رهبري کارگران غير حزبي ذينفوذ و با تجربه قرار بگيرند و يا ترکيبي از رفقاي                    

اين نه فقط ايرادي ندارد، بلکه جزئي از         . حزبي و غير حزبي به کانون هدايت اين يا آن شبکه بدل شوند               
تالش ما بايد اين باشد که رفقاي غير حزبي صاحب           . مکانيسم طبيعي و ضروري اين سبک کار ماست        
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اتوريته هر چه عميق تر با نظرات حزب آشنا شوند و با کار ترويجي و مباحثات ما به صحت آنها                                  
بايد . جذب رفقايي در اين سطح به عضويت در حزب براي ما بسيار پر ارزش است                          . متقاعد شوند 

تاکيد کرد که عضويت در حزب نبايد سر سوزني از امکان عملي ادامه فعاليت اين رفقا به مثابه                                
 .رهبران عملي کم کند

کانون هاي رهبري اين محافل در واقع حوزه هاي طراز نويني هستند که با حوزه هاي محل                           -٣
اينها در واقع اشکال جنيني کميته هاي رهبري تشکيالتي حزب              . زيست و کار در حزب تفاوت دارند         

. ما بايد براي شکل دادن به اين کانون ها تالش کنيم            . درسطح مناطق، بخش ها و کارخانه ها هستند        
بطور مشخص تر اين کانون ها، اعم از اينکه حزبي باشند يا غير حزبي، يا ترکيبي از ايندو، بايد با                            

نظرات و مالحظات اين رفقا جاي ويژهاي براي حزب ما           . رهبري حزب در تماس و ارتباط نزديک باشند        
 .دارد و قطعا در ارگانهاي مختلف حزبي انعکاس خواهد يافت

تمام رفقاي حزبي در شهرها بايد بويژه براي درک اصول و مباني سازماندهي و سازمانيابي                          -٤
نشريه کمونيست و صداي حزب کمونيست خواهند کوشيد تا حتي                       . محفلي کارگران تالش کنند       

اما بخش مهمي از اين آموزش را       . المقدور تجارب موجود را جمعبندي کرده و در اختيار رفقا بگذارند           
. بايد در صحنه عمل و با مطالعه و تعمق در سبک کار رهبران عملي مجرب جنبش کارگري بدست آورد   

آنچه که فعالين حزب بايد از عناصر پيشرو طيف کمونيست کارگران بياموزند، از آنچه که خود بايد به                    
 .آنان آموزش بدهند، کمتر نيست

 
 ٭٭٭   

اشکال سازماني که ما امروز در رابطه با طيف کارگران کمونيست طرح و دنبال ميکنيم، بدون شک اشکالي اوليه و انتقالي                                                                                                                                                                                  
کارگران کمونيست بايد در روند يک پروسه کارعميق و سيستماتيک حزب در درون طبقه، بگرد حزب کمونيست و بطور                                                                                                                                                                 .   است   

اگر ما          .   اما اين گامهاي اوليه و انتقالي براي تحقق اين دورنما حياتي است                                                                                                   .   اخص در سازمانهاي حزبي خود متشکل شوند                                                        
بتوانيم هويت سياسي طيف راديکال طبقه کارگر را ترسيم وتدقيق کنيم، اگر بتوانيم اين طيف را تا حد امکان متحد کنيم، اگر                                                                                                                                                                       
بتوانيم رابطه سياسي و عملي اين طيف را با حزب محکم کنيم، آنگاه در مراحل آتي، و بويژه با تغيير نسبي اوضاع سياسي،                                                                                                                                                                                
اقدام براي سازماندهي گسترده کميته ها و بشکل هاي منطقه اي، کارخانه اي و محلي حزب، با اتکا به نفوذ سياسي و عملي                                                                                                                                                                           

آنچه محور سياست سازماندهي ما در اين دوره و                                                                  .   بالفعل حزب در اين قشر کارگران بسهولت بسيار بيشتري عملي خواهد شد                                                                                             
نکته اصلي در بحث کنوني است، لزوم محکم کردن پايههاي مادي کمونيسم راديکال و انقالبي در درون طبقه، به شکل يک طيف                                                                                                                                                            

 ٭ . کمابيش سازمانيافته کارگران کمونيست، به مثابه پيش شرط هر نوع سازماندهي وسيع حزبي است                                                                                   
 

  .    بچاپ رسيد          ٢٨کمونيست شماره                در     ٦٥اين مطلب اولين بار در مهر ماه                               



 درباره سياست سازماندهى کارگرى ما
 سخنرانى در يک سمينار حزبى

 )قسمت اول
 ٦٥در مهرماه   " سياست سازماندهي ما  "مقاله  . رفقا موضوع بحث امروز سياست سازماندهي ماست       

چاپ شده و از نظر صرف گذشت زمان بايد قاعدتا در موقعيتي باشيم که بتوانيم نتايج اين سياست را                      
اما مساله اينجاست که ارزيابي ما، که در پلنوم سيزدهم کميته مرکزي و                  . جمعبندي و ارزيابي کنيم    

در کنگره سوم حزب هم طرح شد، اينست که اين سياست هنوز خود به درستي درک و تثبيت و الجرم به                       
اين سياست بدرستي به فعالين ما         . معناي واقعي کلمه اتخاذ نشده تا بتوان از نتايج آن سخن گفت                  

بنابراين در واقع ما در       . منتقل نشده و خود همين مساله دشواريها و مشکالتي نيز ببار آورده است                  
مقطع جمعبندي نيستيم بلکه در موقعيت طرح مجدد آن هستيم و بحثي که من امروز ارائه ميکنم                         
مقدمه اي است بر توضيح و تشريح مجدد اين سياست و يک دوره فعاليت فشرده از جانب کميته                                  

با اين تفاوت که امروز مجموعه اي از        . تشکيالت براي اتخاذ عملي اين سياست و به نتيجه رساندن آن           
بدفهمي ها و سوء تعبيرها از اين بحث هم به مسائل ما اضافه شده است که در بدو امر با آن روبرو                                

. بار قبل ما از نقد مجموعه اي از نگرشها و عملکردهاي عيني در جنبش چپ آغاز کرديم                          . نبوديم
اينبار بايد عالوه بر اينها از اين نيز حرف بزنيم که چطور براي مثال اين يا آن مقوله که در بحث                                      
سياست سازماندهي مطرح شده خود مورد سوء تعبير قرار گرفته است و به پراتيک نادرستي ميدان                         

خود چه آشفته فکري به دنبال داشته       " کارگران راديکال سوسياليست  "براي مثال مقوله طيف     . داده است 
در اين جلسه اميد من اينست که با توجه به حضور تعداد زيادي از رفقا که در اين عرصه                      .است و غيره  

صاحب نظرند و بويژه خود در عرصه اي کار ميکنند که ميتوانند مستقيما بفهمند ابهامات و سواالت                  
واقعا چيست، پس از پايان صحبتهاي من بتوانيم در مورد اينگونه ابهامات و اشکاالت بحثي داشته                    

فرض . بهرحال با اين مقدمات به اصل بحث امروز بپردازيم         . باشيم و حتي المقدور به آنها پاسخ بدهيم        
الجرم قصد ندارم آن بحث را عينا       . اينست که رفقا مقاله سياست سازماندهي را بدقت مطالعه کرده اند          

به نظر من مقاله     .اينجا تکرار کنم بلکه به نکاتي ميپردازم که به تشريح بهتر آن بحث کمک ميکند                      
اوال، نکاتي در اين مقاله مطرح شده که ميبايست و              . سياست سازماندهي نوشته بسيار مهمي است       

توجه . هنوز هم بايد نگرش ما را نسبت به جنبش طبقه کارگر و کار در درون طبقه کارگر متحول کند                      
به تزهائي که دراين بحث درباره اشکال وجودي طبقه کارگر و سوخت و ساز دروني اين طبقه مطرح شده                   

ثانيا، اين بحث رهنمود و نسخه اي       . براي حزبي که ميخواهد در درون طبقه کارگر کار کند حياتي است         
بنظر من اتخاذ اين    . بود براي آنکه حزب ما رشد و گسترش پيدا کند و ابعاد فعاليت آن دگرگون بشود                  

سياست يک راه حل واقعي و عملي براي رشد فعاليت حزب در شهرها و در درون جنبش کارگري است و                      
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عدم اتخاذ اين سياست به معناي محروم شدن حزب از امکانات واقعي اي بوده است که براي                                        
ثالثا، اين سياست ميبايست و هنوز بايد بافت و                  . نيرومندي خود در اختيار داشته و هنوز دارد               

حزب ما بايد به يک حزب کارگري تبديل شود و اين                    . مختصات طبقاتي حزب ما را دگرگون کند           
نکته ديگر اينکه   . سياست ابزاري بوده است در اين جهت که متاسفانه بدرستي بکار گرفته نشده است                 

عدم تفهيم  . اين بحث از نظر عملي حاوي جمعبندي معيني از ضعفهاي فعاليت عملي دوره قبل ما بود          
و تثبيت اين بحث الجرم به معناي کند شدن و کم اثر شدن جمعبندي انتقادي ما در قبال دوره قبل هم                         

بحث سياست سازماندهي طبعا فعالين ما را متوجه ايراداتي در کار گذشته ما ميکند، اما                      . هست
نه نقد به   . عدم تشريح پيگير اين سياست و جا نيافتادن وجوه اثباتي آن ناروشني هائي بجا ميگذارد                    

و باالخره، از همه اينها مهمتر، اين بحث يک             . کار گذشته بدرستي معلوم ميشود و نه راه اصالح آن              
بدرجه اي که بحث سياست سازماندهي روي            . استنتاج عملي مهم از مبحث کمونيسم کارگري بود             

بخش مهمي از آن مقاله در واقع به          . زمين بماند، بحث کمونيسم کارگري بطور کلي هم لطمه ميخورد           
بلکه مقدماتي بود براي آنکه اعوجاج و         . ما به معني اخص کلمه مربوط نبود        " سياست سازماندهي "

کج فهمي هائي که در چپ ايران و همينطور در حزب کمونيست ايران نسبت به کار در طبقه کارگر                               
وجود داشت را کنار بزند تا تازه بتوان پس از آن بطور شسته و رفته درباره کار در درون طبقه کارگر و                            

بعبارت ديگر چنانچه اين نگرش هاي نادرست و وارونه            . فعاليت تشکيالتي حزب در شهرها فکر کرد        
درباره طبقه کارگر، جنبش کارگري و سازماندهي حزبي و غير حزبي در درون طبقه کارگر و غيره را، که 
پائين تر توضيح خواهم داد ابدا جنبه معرفتي ندارند، بدور انداخته باشيم، درک بحث ما درباره                                  

آنگاه سياست سازماندهي ما در تعدادي تز زميني و            . سياست سازماندهي حزب بسيار ساده ميشود       
قابل فهم خالصه ميشود که هرکس ميتواند در ظرف چند دقيقه براي رفيق پهلودستي خود توضيح                         

بدون اين نقد، همين تزهاي ساده هم قرباني غامض بيني و ذهني گرائي اي خواهند شد که                              . بدهد
 .مشخصه چپ غيرکارگري دوران ماست

بدفهمي ها اجازه بدهيد با توجه به تجربه سه ساله اخير و تفسيرهائي که از بحث سياست                                       
سازماندهي ما بعمل آمده است ابتدا به اين بپردازم که سياست سازماندهي ما اساسا بر سر چه چيز                         

 . نيست
سياست سازماندهي   "محافل کارگري جاي بسيار پراهميتي در بحث ما دارند، اما اطالق                       -١
تقدم شکل محفلي   گويا حزب کمونيست دارد بحثي را در          . به بحث ما بسيار نادرست است      " محفلي

يا گويا ما قبال اشکال      . و اين محور سياست دوره اي ماست       فعاليت به کار حوزه اي مطرح ميکند         
منضبط کار حزبي در شهرها را دنبال ميکرده ايم و مثال االن داريم به سازماندهي گل و گشاد و غير                        

 .بحث ما اين نيست. رسمي روي مياوريم
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بحث سياست سازماندهي بحثي بر سر ارائه يک شکل آلترناتيو براي تشکل توده اي و غير                           -٢
حزبي کارگران نيست که گويا با توجه به ضعف سنت مبارزه متشکل کارگري در ايران و فقدان شوراها                    
و سنديکاها و غيره ما راهي پيدا کرده ايم و آن مثال اين است که بجاي شوراها و سنديکاها شبکه                              

بحث سياست سازماندهي بحثي در چهارچوب مساله        . اين بحث ما نيست   . هاي محافل را قرار بدهيم     
ما . موضع و سياست حزب در اين عرصه کامال روشن است                . تشکلهاي توده اي طبقه کارگر نيست        

شوراها و جنبش مجامع عمومي را ظرف مناسب مبارزه توده اي و علني کارگران ميدانيم و رابطه آن                     
 . با اتحاديه ها را هم به تفصيل توضيح داده ايم

اين تصور که سياست         . بحث ما بحثي در چهارچوب سکتاريسم و انحالل طلبي نيست                         -٣
سازماندهي بحثي در جهت کمرنگ کردن تعين حزبي و ايدئولوژيکي حزب به نفع تقويت همسوئي هاي                 

بحث سياست سازماندهي     . عملي با ساير جريانات در مبارزات جاري است، کامال نادرست است                      
اين عبارت اخير اگر يادتان باشد در رابطه با بحث قانون              . نيست" اتحاد گرايشات "مقدمه اي بر بحث      

به اين معني که اگر بتوانيم قانون کار انقالبي را ارائه بکنيم                 . کار مطرح شد و هنوز هم مطرح است          
مبنائي براي اتحاد گرايشات مبارز در درون طبقه کارگر در مبارزات جاري بوجود مي آيد و خود ما                       

بحث سياست سازماندهي ابدا بحثي در رد         . بايد براي اين اتحاد مبارزاتي حول قانون کار تالش کنيم            
تعين حزبي و راديکاليسم سياسي و ايدئولوژيکي حزب نيست و بعدا اشاره خواهم کرد که اجتماعي                        
شدن حزب نه فقط مستلزم کمرنگ کردن اعتقادات ايدئولوژيکي حزب نيست بلکه اين اعتقادات و                         

 -٤. تبليغ و بيان هرچه صريحتر آن در درون طبقه کارگر شرط حياتي اجتماعي شدن حزب ماست                            
من . سياست سازماندهي ما بحثي بر سر انتخاب موضوع کار تبليغ و ترويج و سازمانگري ما نيست                  

با اين تصور بسيار نادرست و شگفت انگيز برخورد کرده ام که در حالي که تا کنون موضوع و مخاطب                     
کار حزب طبقه کارگر بطور کلي بوده است، حاال گويا با بحث سياست سازماندهي ميخواهيم اين                            

. طبقه کارگر را مد نظر قرار بدهيم           " راديکال سوسياليست "مخاطب را محدود کنيم و صرفا بخش             
سياست سازماندهي بحثي بر سر محدود کردن عرصه فعاليت حزب در درون طبقه کارگر نيست، بلکه                   

در اين ميان ما جايگاه ويژه اي براي طيف راديکال          . بر سر چگونگي فعاليت ما در درون کل طبقه است   
و سوسياليست کارگران در امر سازماندهي و رهبري کل طبقه قائل هستيم که آن را بروشني توضيح                        

رفقا ميتوانند در ادامه بحث نمونه هاي ديگري را که            . اينها فقط نمونه اي از بدفهمي هاست       . داده ايم 
 .با آن برخورد داشته اند مطرح کنند

ابتدا . مباني سياست سازماندهي ما اما بحث سياست سازماندهي ما در باره چه چيز هست                          
مقاله سياست   -١. فهرست وار به نکات اصلي اشاره ميکنم و سپس توضيحاتي درباره هر يک ميدهم                

سازماندهي بحثي است بر سر درک مادي و عيني از روند شکل گيري يک حزب انقالبي و کمونيستي در 
اين بحث ميخواهد اين مساله را توضيح           . شناختن مکانيسمهاي مادي اين روند      . درون طبقه کارگر   
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بدهد که براي شکل گيري يک حزب انقالبي کارگري بطور کلي چه فعل و انفعاالت عيني و مادي اي                           
بنابراين در يک سطح       . اين بحثي است عليه ذهني گرائي چپ سنتي در ايران                   . بايد صورت بگيرد    

اين بحث حاوي تاکيدي بر برخي           -٢. عمومي بحث بر سر مکانيسمهاي رابطه حزب و طبقه است                 
خصوصيات اساسي طبقه کارگر در زيست و مبارزه است که اساسا از چشم چپ سنتي غيرکارگري                           

تزهاي اصلي اي که در مقاله بحث ميشود و همانطور که در آنجا گفته شده مکمل                  . مخفي مانده است  
بحثهاي قبلي ما، از کنگره اتحاد مبارزان کمونيست به بعد، درباره سبک کار و امر سازماندهي                               
کارگري است، همه گواه اين مساله است که ما داريم طبقه کارگر را آنطور که هست به چپ ايران                                   

کسي که قصد سازماندهي طبقه کارگر را دارد حداقل بايد طبقه کارگر را بعنوان                     . ميکنيم" معرفي"
بايد بداند حرکت طبقه کارگر، چه در زيست و توليد و چه در مبارزه و                       . يک پديده اجتماعي بشناسد    

چرا اين را بايد گفت؟ به اين دليل که همانطور که بدفعات  . اعتراض از چه قانونمندي اي تبعيت ميکند 
بحث کرده ام و اينجا هم باز خواهم گفت، ما داريم از حرکت احزاب چپ غيرکارگري به سمت طبقه                              

. اين واقعيت چپ ايران و حتي خصلت نماي حرکت تاکنوني حزب خود ماست                      . کارگر حرف ميزنيم   
بنابراين براي جرياني که از يک قطب غيرکارگري در جامعه بسمت طبقه کارگر حرکت ميکند و هر روز                   
در تبليغات خود و نشريات و راديوهاي خود صدها بار نام طبقه کارگر را ميبرد و دفاع خود را از                                
منافع و آرمان اين طبقه اعالم ميکند حداقل انتظار اينست که اين طبقه را آنطور که هست و با                                  
خصوصياتي که مکان عيني اش در جامعه به زيست و مبارزه اش ميدهد بشناسد، و نه برمبناي                              

بحث سياست   -٣. به اين نکته برميگردم   . تجسم از پيشي و ذهني طبقات دارا از کارگر و طبقه کارگر            
سازماندهي بر سر درک ويژگيها و اوضاع و احوال مشخص يک کشور معين و طبقه کارگر در آن در                             

از . اين بحث محدوديتها و ويژگي هاي زيست و مبارزه اين طبقه را بيان ميکند               . دوره مشخصي است  
اين صحبت ميکند که تاريخچه و سنت مبارزاتي اين طبقه چه نقاط قدرت و ضعفي براي آن ببار آورده                    

از اين صحبت ميکند که از نظر فکري و ايدئولوژيکي چه روندهائي در درون اين طبقه در جريان                    . است
 در ايران حاصل روندهاي تاريخي       ١٣٦٠طبقه کارگر سالهاي     . است و چه گرايشاتي شکل گرفته است        

جهان نگري و ترکيب ايدئولوژيکي اين طبقه، توانائي              . اي چه در ايران و چه در سطح جهاني است                 
تشکيالتي و مبارزاتي او، اوضاع زيست و نوع اشتغال او و غيره همه حاصل يک تاريخ اجتماعي است                    

بحث سياست سازماندهي بر سر دخيل        . که خصوصياتي ويژه به اين بخش طبقه کارگر جهاني ميدهد            
 .کردن اين خصوصيات مشخص در تعقل و تفکر کمونيستهاست

 
تا زمان انتشار مقاله    (بحث سياست سازماندهي بر سر درک نواقص عملي سياست قبلي حزب             -٤
اين بحثي است براي گسترش فعاليت کمونيستي در اوضاعي که بنظر همه نامطلوب                      . است) مزبور
يک نکته محوري اين مقاله و ادعائي که ميخواهد به کرسي بنشاند، اينست که اين بحث                              . ميايد
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روشي ثمربخش براي فعاليت حزب در دوره اي است که به تصور چپ سنتي کار کمونيستي نميتواند                          
خيلي گسترش پيدا کند، که سازماندهي علني طبقه کارگر غير ممکن است، که اقبال کمونيستها به                     

اين . پيدايش دوره هاي انقالبي منوط شده است، که کمونيسم مجبور است روشنفکري بماند و غيره                      
که در دل اين شرايط هم راهي براي رشد حزب              . بحث ادعاي ماست مبني براينکه ابدا اينطور نيست          

به اين معني مقاله سياست سازماندهي       . کمونيست کارگران وجود دارد که کامال عيني و عملي است           
ما دوره قبل را نقد ميکند و نواقصي را که مانع رشد فعاليت کمونيستي در درون طبقه کارگر است را                      

و باالخره همانطور که در ابتداي بحث گفتم، مقاله سياست سازماندهي بر سر                      -٥. گوشزد مينمايد 
تاريخ چپ ايران در بستر اصلي خود تاريخ رفرميسم و                 . ضرورت تحول يک چپ به چپ ديگري است            
بحث بر سر اين است که اين تاريخ به جائي رسيده است که             . ناسيوناليسم جناح چپ بورژوازي ايران است 

کمونيسم اساسا قرار بوده است کارگري باشد و قبل از              . ديگر يک کمونيسم کارگري بايد شکل بگيرد        
شود و به انحاء مختلف توسط بورژوازي مورد تحريف و سوء استفاده قرار بگيرد، در                        " ملي"اينکه  

بحث سياست سازماندهي جزئي از يک تالش وسيعتر است          . صحنه اجتماع پديده اي کارگري بوده است       
بحث بر سر    . براي شکل دادن به يک کمونيسم متفاوت و برخاسته از يک خاستگاه اجتماعي متفاوت                    

 .کمونيسم کارگري و پيدايش حزب کمونيست کارگران است
حزب و طبقه در مورد رابطه حزب و طبقه يک سلسله درکها و مفروضات غلط در چپ سنتي ايران                      

تصور مسلط در چپ از رابطه حزب و طبقه اينست که در               . وجود دارد که بايد از نقد اينها شروع کنيم          
يک قطب عنصر تئوري، ايدئولوژي، آگاهي و تشکل و انضباط وجود دارد و در قطب ديگر توده هاي                        

مکانيسم . قطب ديگر را تشکيل ميدهند      " توده ها "حزب يا سازمان يک قطب و           . کارگر وجود دارند   
سازمانيابي انقالب کمونيستي اينست که اين سازمان آن توده ها را گير مياورد و اهداف و ايده آل هاي               
خود را به آنها منتقل ميکند و آن توده ها، تک تک و بصورت آحاد مستقل انساني، تغيير تفکر                                    
ميدهند، تغيير نگرش ميدهند، به کمونيسم و سوسياليسم معتقد ميشوند، به علل مصائب خود پي                   

بعبارت ديگر  . ميبرند، و در نتيجه به آن سازمان ميپيوندند و وارد مبارزه آگاهانه و هدفمند ميشوند                 
در يک سو توده هاي کارگر هستند در شکل اتمهاي انساني و در سوي ديگر سازمان و حزب قرار دارد                        

است که در مقاله سياست     " توده ها  -حزب  "اين دو قطبي    . بصورت تجسم آگاهي، تشکل و انقالبيگري     
علت وجود چنين فرض و برداشت نادرست و خام انديشانه اي ضعف                   . سازماندهي به آن پرداخته ايم      

اين در واقع انعکاس و امتداد همان برداشت و شناختي است که سرمايه و سرمايه               . معرفتي چپ نيست  
توليد حاصل اين است     . سرمايه صاحب چيزي است به نام سرمايه        . دار در عرصه توليد از کارگر دارد        

که اين سرمايه را، اين وسائل توليد را که به سرمايه دار تعلق دارد و کارگر بنا به تعريف فاقد آن است،                       
سرمايه دار  کارگران در اين رابطه از نقطه نظر             . ببرند و در اختيار کارگر بگذارند تا با آن کار کند                 

از نقطه نظر سرمايه کارگر فردي        . اتمهاي انساني هستند که تک تک توسط سرمايه استخدام ميشوند             
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با سرمايه تماس پيدا ميکند و پس از آن دوباره در گوشه اي گنگ              ) روزکار(است که براي دوره معيني      
در آنسوي کارخانه، در     . و غبار آلود در جامعه گم ميشود تا فردا مجددا در کارخانه حضور پيدا کند                  

در نظر بورژوا    . آنسوي رابطه حقوقي ميان کار و سرمايه، کارگر براي بورژوا پديده اي ناشناخته است                   
اينکه بعنوان انسان در متن     . کارگران هميشه آدمهائي هستند که به کار نياز دارند و براي کار آمده اند              

نگرش سرمايه به کارگر در توليد، پايه و مبناي                . جامعه چه ميکنند، مورد توجه بورژوازي نيست           
وقتي اين چپ   . توده هاي بيشکل  . نگرش چپ حاصل از اين سرمايه به کارگر در عرصه سياست است               
از اينرو در تئوري چپ سنتي طبقه       . ميخواهد از کارگر سخن بگويد متوجه محروميت و فقر او ميشود          

اين چپ راجع به اينکه اين       . کارگر به روشني از زحمتکش و رنجبر و فقير بطور کلي قابل تميز نيست                 
طبقه کارگر بعنوان يک پديده اجتماعي در چه موقعيتي است و چه ميکند، آيا اساسا زندگي و سوخت                     
و ساز سياسي، فرهنگي، معنوي و هنري اي دارد يا خير، آيا اعتراضي در درون آن در جريان است يا                          

اين چپ کمترين تبيين و تحليل را از اين   . خير و اشکال اين اعتراض کدامند و غيره چيز زيادي نميداند 
وقتي يک بورژوا واقف ميشود به       . مساله دارد که کارگر در آنسوي توليد و اشتغال در اجتماع چيست               

اينکه سوسياليست است و بايد کاري بکند، بدوا دلش بحال فقرا سوخته است و معتقد شده است                                
مارکس در مانيفست کمونيست درباره اينگونه سوسياليسم        . جامعه نبايد به فقير و غني تقسيم گردد         

اين ديدگاه عينا   . سوسياليسم بورژواها براي نجات محرومان و فقرا        . بورژوائي بدقت سخن گفته است     
از يکسو به مارکس رجوع ميکند و درباره پرولتاريائي ميخواند            . به تئوري حزب اينها منتقل ميشود      

که سوسياليسم تئوري انقالب اوست، آگاه و منضبط است، حکومت خود را برقرار ميسازد، جامعه را                  
از سوي ديگر به جامعه        . دگرگون خواهد کرد و به عاليترين اشکال ممکن اداره خواهد کرد و غيره                     

در . پيدا نميکند " محروم و نا آگاه و پا برهنه        "را در اين انسانهاي       " پرولتاريا"موجود خود مينگرد و      
بتدريج براي او مشخصه کساني ميشود که رشد و آگاهي مورد نظر را يافته اند تا به                  " پرولتاريا"نتيجه  

به اين ترتيب حزب ايشان خود به شاخص و           . حزب او و مبارزه اي که او تعريف کرده است ملحق شوند             
کارگر زنده و حي و حاضري که خارج از اين حزب و جريان قرار بگيرد               . محک پرولتر بودن تبديل ميشود 

پرولتاريا بخشي ميشود که توانسته است      . به سختي ممکن است بعنوان پرولتر به رسميت شناخته شود       
آن ايدئولوژي طالئي، انضباط طالئي و از خود متشکري طالئي سازمان را قبول کند و به سازمان                            

به اين ترتيب ميتوان سازمانهاي رنگارنگ پرولتاريائي تشکيل داد بدون اينکه سازماندهنده             . بپيوندد
سازمانهائي که خصلت پرولتاريائي خود را صرفا از تئوري و ايدئولوژي و             . و در برگيرنده کارگران باشد    

تفکر چپ سنتي ترکيبي است از يک تصور تجريدي و ذهني گرايانه و                . مواضع خود استخراج ميکنند   
اختياري از پرولتاريا از يکسو و يک درک و برداشت شماتيک و تنزل گرايانه از کارگر بعنوان فقير و پا                          

هر دو نشاندهنده اينست که دو قطبي           . هيچيک از اين برداشتها درست نيست         . برهنه از سوي ديگر     
توده ها يک دو قطبي چرند و بي ارزش است که بر شناخت بورژوازي از کارگر در عرصه توليد بنا                     -حزب
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. اين دو قطبي فقط موقعيت و تعلق طبقاتي سوسياليستهاي بورژوا را برمال ميکند و بس                 . شده است 
با توجه به اين مفروضات و برداشتها، تزهائي که در ابتداي مقاله سياست سازماندهي ما مطرح شده                     

اين گفته که طبقه کارگر در درون خود داراي يک           . است ممکن است براي خيلي چپها عجيب بنظر برسد        
فعل و انفعال سياسي غني است، که به مجموعه مسائل اجتماعي فکر ميکند، که در درون خود داراي                  
گرايشات سياسي و ايدئولوژيکي شکل گرفته است، که طبقه کارگر در هر حال داراي يک بافت رهبري                     
است، که در هيچ مقطي فاقد نوعي آرايش و تشکل دروني نيست، که اعتراض اين طبقه و مبارزه او                         
بالوقفه و جزئي از موجوديت او بعنوان يک طبقه است، و تزهائي از اين دست براي خيلي ها غير قابل                        

البته در  . حزب ما يا نويسنده مقاله مزبور باشد         " کارگر زدگي "هضم است و شايد برايشان نمودي از           
طول همين سالهاي اخير جرياناتي که عقل داشته اند و بحران سياسي و ايدئولوژيکي و تحوالت                                

تاکنوني شان را بي اعتبار کرده است، از بحثهاي ما             " آموزشهاي"شوروي و چين دگمها و به اصطالح          
اما هنوز  . تاثير گرفته اند، چرا که بهرحال راهي براي فعاليت در درون طبقه کارگر در آن يافته اند                            

هستند جريانات و فرقه هاي شبه مذهبي کم تاثيري که با همان باورهاي ساده لوحانه در مورد حزب و                      
خالصه کالم اينکه خصلت نماي طبقه کارگر در             . طبقه کارگر زندگي سياسي شان را سپري ميکنند           

تفکر چپ سنتي نه موقعيت اين طبقه در توليد و وجود آن به مثابه يک طبقه اجتماعي محصول توليد                      
مدرن با سوخت و سازها و فعل و انفعاالتي که در درون آن جريان دارد، بلکه موقعيت مصرفي طبقه و                       

و بسيار ديده ايم که وقتي الگوي مصرفي طبقه کارگر تغيير ميکند،                   . پديده فقر و محروميت است      
مثال در ايران وقتي کارگر لباس بهتر ميپوشد و با مبارزه خود صاحب وسائل خانگي مانند يخچال و                      
تلويزيون و غيره ميشود، اين چپ عقب مانده لکنت زبان پيدا ميکند و در تئوريهاي خودش دچار                             

در واقع خود را به     . مشکل ميشواين چپ وقتي با کارگران سخن ميگويد زبان کودکان را بکار ميگيرد             
دو ساعت حرف ميزند تا به کارگر توضيح بدهد که مثال اگر مزدت باال برود بهتر                            . کودکي ميزند 

چيزي که براي هرکس که در يک خانواده کارگري به سن پنجسالگي رسيده باشد جزو بديهيات                         ! است
است که اينگونه سازمانها فکر ميکنند انحصارش را دارند و بايد به             " آگاهي"اينها بخشي از آن     . است

بحث سياست سازماندهي ما با توجه دادن حزب کمونيست به اين مساله آغاز                          . درون طبقه ببرند    
ميشود که ما بايد از اين دو قطبي بورژوائي کنده باشيم و طبقه کارگر را به عنوان يک موجوديت                                
اجتماعي معترض، داراي تعقل سياسي و آرايش دروني مبارزاتي و در جريان فعل و انفعال سياسي                         

در همين رابطه و در        . اين حداقل انتظار از حزبي است که ميخواهد حزبي کارگري باشد                   . بشناسيم
اين گرايشات  . سطحي مشخص تر، ما به گرايشات واقعا موجود در درون طبقه کارگر اشاره ميکنيم                  

 تعبيري از کمونيسم بدست داده باشد، کارگر يک قرن بعد               ١٨٤٧اگر کسي در سال      . حاصل تاريخ اند  
 به هزار و يک شکل اين کمونيسم با طبقه کارگر در طول يک قرن مرتبط                 . ديگر اين تعبير را ميشناسد    

شده، کارگر با الهام از آن مبارزه کرده، صاحب نظران بوجود آمده اند و جدل کرده اند، احزاب تشکيل                         
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طبقه کارگر به دليل اينکه بخش زنده اي از جامعه است            . شده اند، انقالبات صورت گرفته است و غيره        
ديگر بعد از يک قرن و بيش از آن از مانيفست کمونيست، مارکسيسم و کمونيسم را به پديده اي دروني                      

. اين کمونيسم در درون طبقه کارگر محصوالت عيني اي بوجود آورده است           . براي خود تبديل کرده است    
چند صد سال مبارزه عليه سرمايه داري و روبرو شدن با سرمايه دار و دولتها و تاکتيکهايش در اشکال                    

کرده ) سنتهاي مختلف (و صورتهاي گوناگون، کارگر معاصر را در مبارزه آموخته و صاحب سنت                      
کارگر امروزي، درست نظير    . گرايشات گوناگون مبارزاتي در درون طبقه کارگر بوجود آمده است          . است

اين تاريخ در او تاثير گذاشته و او را به             . بورژواي امروزي در لبه انتهائي يک تاريخ طوالني قرار دارد            
حتي کارگر چند قرن قبل که تازه از روستا و کارگاه               . پديده اي بسيار بالغ و پيچيده تبديل کرده است           

کنده شده بود، ذهن و زندگي اي پخته تر و بالغ تر و شکل گرفته تر از چيزي داشت که چپ بورژوائي در                        
وجه ديگر بحث ما اين بود که اين گرايشات                    . مورد کارگر امروزي در فکر خود مجسم ميکند                

ايدئولوژيکي و سياسي موجود در درون طبقه کارگر پايه عيني احزابي هستند که به نحوي از انحاء                         
گرايش اصالح طلبانه با تفکر و سنت و سابقه اش             . خود را به طبقه کارگر منتسب و مرتبط ميکنند           

در درون طبقه کارگر در کشورهاي مختلف وجود دارد و اين پايه عيني احزاب اصالح طلب داراي نفوذ                    
گرايشي که فعالين   . بهمين ترتيب گرايش انقالبي و کمونيستي وجود دارد         . در درون طبقه کارگر است     

. آن نسبت به تفاوت نظرات و راه حل هايشان در قبال مسائل کارگري با ديگر جريانات خود آگاهند                          
مساله بر سر مرزبنديهاي عميق تئوريک نيست، بلکه برسر مرزبنديهاي واقعي مبارزاتي ميان سنتهاي          

اين گرايشات توده کارگران را تحت تاثير قرار ميدهند و           . مبارزاتي مختلف در درون طبقه کارگر است      
طبقه کارگر مدام در حال قطب بندي دروني، آرايش گرفتن دروني             . به سمت خود جلب و جذب ميکنند       

و حتي کشمکش دروني براي پيدا کردن و دنبال کردن بهترين و موثرترين راه بهبود اوضاع و رهائي                            
حال اگر يک حزب سياسي بخواهد حزبي کارگري باشد و يا در درون طبقه کارگر براي خود                  . خويش است 

حمايتي پيدا کند، اولين سوالي که در برابرش قرار ميگيرد اينست که ما به ازاء اجتماعي آنچه که اين                    
حزب در فکر و سياست و مبارزه نمايندگي ميکند در درون طبقه کارگر به شکل گرايشي بالفعل وجود                    

يک سازمان   . اين گرايش در چه موقعيتي در درون کل طبقه کارگر قرار گرفته است                            . دارد ياخير  
سوسياليستي راديکال که ميخواهد در درون طبقه کارگر کار بکند اصوال بايد با اين فرض شروع بکند                  

اين تازه، گفته اي است مربوط به       . که يک جريان سوسياليستي راديکال در درون طبقه کارگر وجود دارد          
اوضاعي که نظير ايران سازمان سوسياليستي مربوطه اساسا از ابتدا توسط روشنفکران و خارج محيط               

از ابتدا در    ) گرايش مارکسيستي در آن    (وگرنه کمونيسم    . فعاليت سياسي کارگري تشکيل شده باشد       
باتوجه به   . محيط کارگري شکل گرفت و گرايش سوسياليستي در درون خود طبقه را همراه داشت                         

 خصلت روشنفکري چپ تاکيد اين هم ضروري است که بديهي است که تبيين گرايش کارگري راديکال و                  
سوسياليست از هويت سياسي و ايدئولوژيکي خودش لزوما مانند تبيين سازمان مربوطه نيست و                        
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اما اگر واقعا داريم از سوسياليسم انقالبي و راديکال سخن ميگوئيم آنوقت در اينکه يک                    . نبايد باشد 
چنين جرياني بطور واقعي در درون طبقه کارگر وجود دارد و ديگر در عصر ما بطور اجتناب ناپذيري                       

جامعه اي که در آن طيف راديکال و سوسياليستي کارگري وجود                     . بازتوليد ميشود ترديدي نيست      
قدمت سوسياليسم کارگري به    . نداشته باشد، جامعه اي است که در آن سرمايه داري وجود نداشته است             

قدمت خود سرمايه داري است و اکنون قريب يک قرن و نيم است که جناح راديکال اين سوسياليسم                             
به بيان ديگر بحث ما اينست که حزب به معنائي که              . کارگري مستقيما از مارکسيسم الهام ميگيرد      

معموال از آن حرف ميزنيم، يعني يک تشکيالت تعريف شده، صرفا يک تعين خاص از يک واقعيت                             
واقعيتي که يک وجه آن وجود اجتماعي يک گرايش و حرکت بالفعل در درون                    . اجتماعي وسيعتر است   

حزب صرفا تشکيالتي متشکل    . طبقه کارگر است و وجه ديگر آن وجود تشکيالتها، برنامه ها و غيره              
حزب حاصل بلوغ     . از افراد نيست که بر مبناي توافق بر سر برنامه و اساسنامه گرد هم آمده اند                              

روندهاي تاريخي است که طي آن ماتريال کافي در سطح جامعه، در درون طبقه کارگر بشکل گرايشات                  
و سنتها و فعالين، و نيز در قالبهاي سياسي و برنامه اي، براي پيدايش يک سازمان که بتواند اين                                

پس بايد مقدمتا حزب را به معني          . حرکت اجتماعي را سازماندهي و رهبري کند بوجود آمده است              
گرايش راديکال و سوسياليستي طبقه کارگر ايران هم اکنون جزو و عضو                 . وسيع کلمه در نظر بگيريم      

با (هر عضو اين حزب کمونيست ايران موجود هم              . حزب کمونيست ايران به اين معني وسيع هست           
. قاعدتا بدوا بايد خود را متعلق به اين حرکت و اين حزب وسيع اجتماعي بداند                      ) تعريف محدود آن   

هر . نديدن اين رابطه است که بنظر من به کار فعالين حزب کمونيست ايران لطمات جدي زده و ميزند                       
رفيق ما بايد خود را بدوا جزء گرايش سوسياليستي و راديکال وسيعي بداند که کانون اصلي آن هم                            

تفاوت ما بايد صرفا اينجا باشد که ما اعضاء حزب آن بخشي               . اکنون در درون طبقه کارگر قرار دارد       
به (از فعالين اين گرايش را تشکيل ميدهيم که مجدانه براي ساختن و قدرتمند کردن يک حزب سياسي                   

ما داريم يک آرايش حزبي براي اين طيف         . براي اين جريان اجتماعي تالش ميکنند      ) معني اخص کلمه  
که بخش بيشتر آنها هنوز عضو حزب کمونيست            (فعالين همين جريان     . و اين جريان بوجود مياوريم      

دارند مجمع عمومي و شورا و سنديکا بوجود مياورند، در برابر کارفرمايان و دولت                       ) ايران نيستند 
اينها همه سوخت و ساز حزب کمونيست به مثابه يک حزب اجتماعي . اعتراض سازمان ميدهند و غيره 

بنابراين . اينها همه جزء تاريخ اين حزب و تاريخ انقالب کمونيستي به رهبري اين حزب است                        . است
مساله محوري در سياست سازماندهي ما اين است که سوسياليسم انقالبي طبقه کارگر در ايران                              

حزب کمونيست ايران ميتواند      . تشکل و تعين حزبي خود را چگونه بدست مياورد و تقويت ميکند                   
ظرف اين امر باشد، ميتواند حزب طبقاتي کارگران و حزب انقالب کمونيستي کارگران باشد مشروط                    

و به ظرف مبارزه خود      " فتح کند "براينکه گرايش سوسياليستي کارگري اين حزب را در دست بگيرد،               
حزب ما، نظير هر چيز ديگري در دنيا، بايد دير يا زود جايگاه اجتماعي خود را پيدا                           . تبديل سازد 
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حزب کمونيستي که نتواند ظرف اعتراض سوسياليستي طبقه کارگر بشود به مثابه حزب                                . کند
حزب ما بايد به جزء ارگانيک و غير قابل تفکيک حيات و حرکت جريان                          . کمونيست از بين ميرود     

راديکال و سوسياليستي کارگران، و به اين اعتبار به جزء غير قابل تفکيک مبارزه کل طبقه کارگر                           
در بحث سياست سازماندهي ميگوئيم بجاي اينکه ما از يک تصور                    . عليه بورژوازي، تبديل بشود     

صرفا تشکيالتي حرکت کنيم و شروع کنيم براي حزب معين و محدود خود عضو گرفتن و حوزه و                              
در نظر  ) في الحال اجتماعي  (کميته برپا کردن، بيائيم بدوا خود را بخشي از يک حزب وسيع اجتماعي                

اينجاست که  . بگيريم و بپرسيم گسترش حزبيت و تعين اين جريان در يک حزب سياسي در گرو چيست                   
فورا متوجه اوضاع و احوال آن طيفي از مبارزان اين حزب وسيع ميشويم که في الحال خود را در راس                        
توده هاي وسيع کارگري قرار داده اند، رهبران مستقيم و عملي بخشهاي مختلف طبقه اند، با هم                               
متصل و در ارتباطند، و در برابر بورژوازي و گرايشات غير کارگري و غير رزمنده در درون خود طبقه                       

چه چيز مانع ادغام حزب کمونيست ايران بعنوان يک حزب معين             . کار صفبندي ايجاد ميکنند و غيره      
و اين بخش عظيمتر کمونيسم انقالبي در ايران در يک پراتيک حزبي و طبقاتي واحد و يکپارچه است؟                        
چه چيز رهبري جنبش کارگري را توسط اين حزب وسيع اجتماعي دشوار ميکند؟ کدام اشکال                                    

براي شکل گرفتن اين    . سازمانيابي براي انجام اين تحول تعيين کننده در اين دوره معين مناسب است               
حزب عظيم کارگري طيف راديکال و سوسياليست کارگران چه تحوالت سياسي و فکري و تشکيالتي را                
بايد از سر بگذراند، و متقابال، و بنظر من مهمتر از آن، حزب کمونيست ايران براي آنکه ظرف مناسبي     
براي فعاليت و اتحاد کارگر کمونيست و انقالبي باشد بايد چه دگرگوني هائي در کار خود ايجاد نمايد؟              
اين سئواالت نقطه شروع و محور بحث سياست سازماندهي ماست که در ادامه بحث بطور مشخصتري                

 .به تزها و استنتاجات اصلي آن ميپردازم
 
 )قسمت دوم(
 

تزهاي عمومي بحث تزهائي که در ابتداي مقاله سياست سازماندهي ما مورد بحث قرار ميگيرد                           
ميکوشد تا وجوهي از موجوديت اجتماعي کمونيسم و هويت اجتماعي طبقه کارگر را به فعالين                             

 .کمونيست بشناساند
ما ميگوئيم در ايران نيز مانند ساير نقاط جهان گرايشات گوناگوني در درون طبقه کارگر                          ) ١

قبل از دست زدن به هرگونه اقدام تشکيالتي براي حزب سازي بايد از خود بپرسيد کدام اين                  . وجود دارد 
گرايشات پايه موجوديت اجتماعي بالفعل و مستقيم شما بعنوان يک حزب معين است و وضع اين                           
گرايش در صحنه جنبش کارگري عمال چگونه است؟ اين گرايش چقدر متحد، متشکل و خودآگاه                             
است؟ چقدر فعال است و در چه اشکالي في الحال سازمان يافته است؟ ادغام اين گرايش اجتماعي با                        
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حرکت حزبي شما در يک موجوديت يکپارچه سياسي و مبارزاتي با چه موانعي روبروست؟ چه موانعي                    
مانع تبديل رهبران بالفعل و عملي اين جريان به ستون فقرات و کادرهاي يک سازمان حزبي است؟ در                       

 يک کالم تحزب اين گرايش در گرو چيست؟
هر جا استثمار هست مقاومت و        . ما ميگوئيم طبقه کارگر يک توده بي شکل و ساکن نيست              ) ٢

طبقه کارگر حتي در بدترين شرايط،        . مبارزه عليه آنهم هست و اين مبارزه في الحال رهبري ميشود               
هنگامي که ابتدائي ترين تشکلهاي کارگري وجود ندارند، بصورت اتمهاي منفرد وارد عرصه مبارزه و                

کساني در درون اين طبقه خود را         . مقاومت نميشود، بلکه داراي آرايش و سازماني براي مبارزه است            
به موقعيت رهبران عملي بخشهائي از طبقه ارتقاء ميدهند، کساني هستند که نبض طبقه را در دست                  

اينها کساني هستند که نظر و تشخيص شان براي بخشهاي             . دارند و ميتوانند آنرا به حرکت بکشانند        
اينها سنتهاي مبارزاتي کارگران را با خود حمل ميکنند و به ديگران               . وسيعتري از طبقه اهميت دارد     

براي يک کمونيست حياتي است که بداند که اين رهبران چه کساني اند و چه ميکنند و                   . انتقال ميدهند 
کسي که ميخواهد حزب و حوزه و تشکيالت کمونيستي  . کدام بخش آنها رهبران سوسياليست طبقه اند 

 .بسازد بايد بدوا تصوير روشني از اين گرايشات و رهبري ها در درون طبقه کارگر داشته باشد
نکته ديگر، که مبين جدال اساسي اي ميان کمونيسم کارگري با چپ سنتي و روشنفکري ايران                  ) ٣

آن شبه سوسياليسمي که از بيدار شدن وجدان روشنفکر بورژوا                . است، مساله مبارزه اقتصادي است      
و تقسيم جامعه به فقير و غني مايه ميگيرد، فورا به نسخه اي براي اصالحات                 " فقر توده ها  "نسبت به   

تصويري از جامعه بدست ميدهند که در آن با روي کار آمدن اينگونه                                             . اجتماعي ميرسد   
اما در عين حال صريحا يا تلويحا چنين           . سوسياليستهاي خيرانديش اين محروميتها از ميان ميرود        
نشود، بهبود جدي در زندگي توده       " انقالب"استدالل ميشود که تا اين جريان خود سر کار نيايد، يا تا                 

و البته چپ غيرکارگري خود بنا به موقعيت طبقاتي اش در اين موقعيت               . ها را نميتوان انتظار داشت    
ايده انقالب و تئوري مارکسيستي انقالب کارگري         ". انتظار نداشته باشد  "عيني قرار دارد که ميتواند        

براي اين جريانات مجوزي ميشود براي طفره رفتن از مبارزه براي بهبود فوري اوضاع طبقه کارگر،                          
حواله دادن کارگر به آينده و تحقير مبارزه کارگر براي اصالحات اقتصادي و اجتماعي بعنوان چيزي که                  

بديهي است که در اين ديدگاه کارگر به گرفتن حق خود تشويق             . گويا نشانه انحراف از امر انقالب است      
براي . بشود و قس عليهذا   " عمده""ميشود، اما هزار بار اين تبصره تاکيد ميشود که اين مبارزه نبايد               

چرا که نفس وجود طبقه کارگر منوط به               . طبقه کارگر و براي مارکسيسم اين اساسا بي معناست                
بحث به اين صورت    . مبارزه و کشمکش هر روزه با بورژوازي براي بهبود اوضاع اقتصادي کارگران است            

. نيست که گويا کارگر مخير است که مبارزه اقتصادي بکند يا خير يا به اين مبارزه شدت بدهد يا خير                   
کارگر نه فقط براي بهبود اوضاع خود بلکه براي جلوگيري از تنزل سطح موجود زندگي خود، براي حفظ                  
 حرمت انساني خود، در جامعه سرمايه داري ناگزير و دائما بايد دست به مبارزه براي بهبودهاي                               
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خاصي " موضع"بنابراين طبقه کارگر قرار نيست در قبال مبارزه اقتصادي            . اقتصادي و اجتماعي بزند   
اين جزء تعريف و از     . مبارزه اقتصادي يعني طبقه کارگر و طبقه کارگر يعني مبارزه اقتصادي           . بگيرد

همانطور که ماهي نميتواند شنا نکند، کارگر نميتواند مبارزه           . خصوصيات وجودي طبقه کارگر است     
تنوريهاي . و اتفاقا پيشروي در اين مبارزه انقالب کارگري را تقويت و تسهيل ميکند               . اقتصادي نکند 

و يا اينکه فقر و     " فاسد ميشوند "چپ سنتي آنان را به اين نتيجه ميرساند که کارگران با يک درجه رفاه                 
کارگر بايد در موقعيت     . اين تصوري پوچ و ضد کارگري است         . فشار اقتصادي باعث انقالب ميشود      

تنها طبقه کارگري که در جريان پيشروي طبقاتي        . اقتصادي هر چه محکمتر و ايمن تر قرار داشته باشد         
استيصال و بن بست مايه       . باشد ميتواند به همه چيز چنگ بياندازد و کل انقالب کارگري را بخواهد                 

اين فقر است که      . عصيان خرده بورژوازي ميتواند باشد، اما منشاء انقالب کارگري نميتواند باشد                   
بنابراين . مبارزه کارگري را به انحطاط و فساد ميکشاند و نه رفاه و بهبود اوضاع اقتصادي طبقه                           

مبارزه اقتصادي و مبارزه براي باال بردن حرمت و حيثيت اجتماعي کارگر جزء اليتجزاي وجود                                 
اجتماعي طبقه کارگر است و تعطيل بردار نيست و حزب کمونيستي که ميخواهد حزب کارگران باشد                    
را اصال بايد بدوا در اين قلمرو پيدا کرد تا تازه بتوان از آن درباره برنامه و مبارزه اش براي انقالب                                

اما در واقعيت امر صدها حزب باصطالح سوسياليست در دنيا وجود دارد            . کارگري و کمونيستي پرسيد 
که در نظر و در عمل با اين مبارزه اقتصادي جاري و دائمي بيگانه اند و هويت شان دراختالفات نظري                      

احزابي که حتي نميدانند کارگر فالن رشته چقدر ميگيرد، آيا با                . شان با گروه مجاور خالصه ميشود       
اين درآمد ميتوان يک خانواده سه نفري را هم اداره کرد، آيا ميتوان بچه را تا فالن سن به مدرسه                                    

خيلي از اينها کاري به اين مسائل ندارند و تمام                . فرستاد، يا مساله دوا و دکتر چه ميشود و غيره               
. مساله و مشغله شان اينست که کدام انشعاب عقيدتي سرآغاز موجوديت فرقه اي آنهاست و غيره                         

چنين جرياناتي هر وقت من و شما را ميبينند که داريم از اضافه دستمزد و بيمه و قانون کار و بن و                              
. و فورا هم نام لنين را به ميان ميشکند           . ميدهند" اکونوميست"غيره حرف ميزنيم، فورا به ما لقب           
در دوره اي در روسيه کارگراني که هست و نيست شان با مبارزه              . حال آنکه لنين به جريان ما تعلق دارد       

اقتصادي عجين بوده است گفته اند که سرنگوني تزاريسم و مساله قدرت سياسي امر بسيار مهمي                         
شبه سوسياليست بورژوا که اساسا از سوئي ديگر وارد             . است و نبايد به بورژوازي ليبرال سپرده شود           

بنظر من وقتي جريانات     .بحث شده است ما را نشان ميدهد و در ما مصداق اکونوميستها را ميبيند                 
اين خود  . اينچنيني به ما لقب اکونوميست ميدهند بايد يقين کنيم که در مسير درستي قرار گرفته ايم           

تا وقتي که حزب کمونيست درست مانند کل جريان         . بهترين قطب نما براي تشخيص جهت درست است       
راديکال و سوسياليست در درون طبقه درگير مبارزه دائمي براي بهبود فوري اوضاع طبقه کارگر نباشد                 

من تضمين ميکنم سنت قيام کردن و سرنگون کردن         . نميتوان به آن حزب کمونيست کارگران اطالق کرد       
و انقالب کردن و به مساله قدرت سياسي پرداختن در حزب ما آنقدر قوي هست و آنقدر طرح و برنامه                        
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براي آن وجود دارد که هيچ لحظه اي نخواهد رسيد که ما به جرياني از نوع اکونوميستهاي اوانل قرن                         
اساسا فکر ميکنم امکان پيدايش يک چنين اکونوميسمي در درون سنت                     . در روسيه تبديل بشويم      

رد و تحقير مبارزه اقتصادي توسط چپ غيرکارگري در ايران زمينه            .کمونيسم تاريخا منتفي شده است    
اوال، اصوال بدليل بافت شان فشار اقتصادي براي اين جريانات ملموس            . هاي مادي مشخصي هم دارد    

. ثانيا، دخالت در مبارزه اقتصادي، بودن در آن مکان اجتماعي را ايجاب ميکند                . و محسوس نيست  
نميتوان کارشناس تحصيل کرده به اين مبارزات              ". به کارگر احتياج هست      "براي مبارزه اقتصادي       

هر نوع دخالت در مبارزه اقتصادي به تشکيالت کارگري و رهبر عملي نياز دارد و اين                         . گسيل کرد 
راستش بسياري شان تصويري بسيار ذهني از اعتراض           . جريانات فاقد چنين بافت و فعاليني هستند         

اعتراض کارگري براي اينها، به شهادت ادبيات تبليغي شان، همواره بصورت از کوره در           . کارگري دارند 
و لذا شرکتشان در      . رفتن جمعيت بيشکل کارگران در اين يا آن محيط کار و زندگي مجسم ميشود                     

اينها ابدا تصوير    . مبارزه اقتصادي عمدا حالت تالش براي عصباني کردن کارگران را بخود ميگيرد                 
يک مبارزه هدف دار و با حساب و کتاب و داراي قواعد و سازمان و رهبري را از اعتراض کارگري                                

خود در متن اين روابط و مناسبات قرار ندارند و لذا نه فقط از دخالت بلکه عموما حتي از فهم . ندارند
 .مکانيسم اعتراض کارگري نيز ناتوانند

. نکته ديگري که بايد بحث شود جايگاه حزب در دل اين مبارزه جاري و تعطيل ناپذير است                         ) ٤
حلقه آخر  "حزب و تحزب يک وجه معين و يکي از اشکال تعين اين مبارزه وسيع اجتماعي است و نه                           

از محفل به اتحاديه و        . براي چپ سنتي حزب پله نهائي يک نردبان ترقي است                . اين مبارزه " تکامل
در مقاله سياست سازماندهي به اين نکته تاکيد شده بود که تحزب                . سازمان صنفي و سپس به حزب       

واقعيتي که محافل کارگري و اتحاديه ها و           . يکي از وجوه يک مبارزه و يک واقعيت چند وجهي است              
شورا ها و غيره وجوه ديگر آنرا تشکيل ميدهند و همه مجموعا يک پديده اجتماعي مرکب را                                      

توده عظيمي از انسانها در ارتباط با هم در حال اعتراض به سرمايه داري هستند و اين                             . ميسازند
اعتراض وجوه و دقائق و لحظات گوناگوني دارد و اينها در اشکال مختلفي بروز و تعين پيدا ميکنند                      

اين حزب نماينده و سازماندهنده فعاليتي دائمي و ادامه کار           . که يکي از آنها حزب سياسي طبقه است       
براي امر انقالب اجتماعي است و همه مبارزات ديگر را در چهارچوب اين مبارزه عمومي براي انقالب                  

تحزب بنابراين ابدا آلترناتيو و بديلي در مقابل ساير اشکال               اين  . اجتماعي بهم مرتبط ميسازد    
بحث ما اينست که بيائيم اين واقعيت اجتماعي مرکب را ببينيم،              . فعاليت طبقه کارگر نيست   

آنرا در کليت اش تقويت کنيم، ملزومات پيشروي اين جنبش عمومي را فراهم کنيم تا تازه                           
نميتوان جدا از کل اين     . بتوانيم در متن اين فعاليت وجه حزبي اين مبارزه را نيز سازمان بدهيم             

کسي که  . طبقاتي دست بکار ساختن يک حزب سياسي براي طبقه کارگر شد            -حرکت اجتماعي   
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 .ميخواهد يک حزب کمونيستي کارگري بسازد بايد در کل اين مبارزه همه جانبه و مرکب دخيل بشود
مساله ديگر بررسي برخي وجوه و ويژگيهاي اوضاع زيست و مبارزه طبقه کارگر در ايران است                   ) ٥

اوال، طبقه کارگر ايران طبقه جواني          .که بر ابعاد مشخصتر سياست سازماندهي ما تاثير ميگذارد               
منظور من سن و سال کارگران نيست، بلکه تاريخچه وجود پرولتر شهري در ايران در مقايسه با                     . است

سنتهاي مبارزه کارگري در اين کشورها، در زمينه                 . کشورهاي مهد سرمايه داري در اروپا است              
سنت مبارزه کارگري در     . تشکل، سازماندهي توده اي، تحزب و غيره، حاصل روندهائي طوالني است             

. ايران طبعا از موقعيت جامعه ايران و تاريخ و روند توسعه سرمايه داري در ايران تاثير پذيرفته است                      
براي مثال سنت سريعا متشکل شدن، سازمانهاي اتحاديه اي و شورائي ايجاد کردن و غيره در طبقه                        

اما بحث مقاله سياست سازماندهي اينست که اين مشاهده بهيچوجه چپ               . کارگر ايران ضعيف است    
اين خالء بهر حال از آنجا که       . غيرکارگري را مجاز نميکند که اتميزه بودن کارگر ايراني را نتيجه بگيرد        

مبارزه و اعتراض کارگري تعطيل بردار نيست با اشکال ديگري از سازمانيابي و فعاليت کارگري پر                        
ما ميگوئيم حتي در بدترين شرايط نيز          . ميشود که با اوضاع و احوال حاکم بر جامعه تناسب دارند               

شبکه هائي از محافل کارگري در درون طبقه کارگر شکل ميگيرد که بعنوان ظرف همفکري کارگري و                  
اما اين آن شکل حداقل      . ما اين شکل را ايده آليزه نکرده ايم        . چاره جوئي رهبران کارگري عمل ميکند      

و پايه اي است که در تمام دنيا هر جا که کارگر هست و کار ميکند وجود دارد، اعم از اينکه                                            
اين شبکه ها، که در درون و از            . عظيمترين اتحاديه ها و شوراها و غيره وجود داشته باشند يا خير                  

طريق آنها کارگران آگاهتر توده کارگران را با مباني مبارزه کارگري آشنا ميکنند، تبليغشان ميکنند،                
گردشان مياورند، به عمل ميکشانند و رهبري شان ميکنند درست مانند خود مبارزه تعطيل بردار                        

اين هم از     . هيچکس، هيچ کارفرما و حزب و دولتي نميتواند اين حرکت را تعطيل کند                           . نيستند
خصوصيات وجودي طبقه کارگر است و هر بورژوائي که دارد توليد را سازمان ميدهد همراه با آن                              

هيچکس نميتواند مانع اين شود که              . بناگزير اين محافل را نيز خود ناخواسته بوجود مياورد                      
انسانهائي که زير يک سقف کار ميکنند، شرايط مشابهي را تحمل ميکنند، در موقعيت اجتماعي                       
يکساني قرار دارند و خود را با نيروي واحدي رو در رو مييابند و غيره، در درون خود ارتباط ايجاد                              

اين انسانها   . کنند و به سرنوشت مشترک خود فکر کنند و براي موقعيت خود راه چاره بيانديشند                           
بناگزير به موقعيت خود، راههاي مبارزه براي بهبود اوضاع خود و حتي به آنچه که جهان بصورت                             

شبکه . تاريخ و تنوري درباره آنها ميگويد فکر ميکنند و دورنماهاي عملي در برابر خود قرار ميدهند                 
هاي محافل ظرف اوليه و اجتناب ناپذير صورت گرفتن اين فعل و انفعاالت در درون طبقه کارگر                              

اين يک جريان زنده     . درد کارگران و راه حل براي اين دردها در درون اين محافل بحث ميشود                  . هستند
سازمانهاي رسمي و شسته و       بنابراين حتي در ايران هم، عليرغم نبود و يا ضعف                 . مبارزاتي است 

ثانيا، اوضاع مشخص ايران بر ضرورت جاي گرفتن جدي         . رفته کارگري، الزم نيست از صفر شروع کنيم   
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در کشورهاي ديگر شکاف کمونيستها، يا چپها            . کمونيسم در متن مبارزه اقتصادي تاکيد ميکند           
. اين شکاف بايد حتما پر شود     . بطور کلي، از مبارزه اقتصادي ممکن است به اندازه ايران عميق نباشد            

اما در ايراني که چپ اساسا در جناح چپ ناسيوناليسم طبقات غير کارگر شکل گرفته است، سنت اش                    
به دکتر مصدق و استقالل طلبي اقتصادي برميگردد، چپي که افق مبارزه اش انجام اصالحات سياسي                 

بوده است و کارگر را بعنوان نيروي ذخيره مبارزه بورژوائي و اصالح                    " ميهن خويش "و اجتماعي در      
طلبانه خود نگريسته است، در کشوري که مبارزه اقتصادي کارگري مداوما توسط چپ تحقير شده و به                
فرع مبارزه ضد استبدادي تبديل شده است، در يک چنين کشوري کمونيست کارگري بايد با تاکيد                            

اين يک شاخص اساسي تفکيک پرولترها و بورژواها        . بمراتب بيشتري به امر مبارزه اقتصادي توجه کند       
به ما بزند هراسي بدل     " اکونوميست"حزب ما و فعالين ما نبايد از اينکه اين چپ بورژوائي انگ             . است

بهر حال نهايتا همه تزهائي که در مقاله سياست سازماندهي مطرح شده اند، مستقل از                         .راه بدهند 
اينکه چقدر به کشورهاي ديگر قابل تعميم باشند و چقدر خصوصيات عام مبارزه کارگري را بحث                           

چرا که اين براستي خصلت بورژوائي چپ تاکنون موجود ايران            . ميکنند، اوضاع ايران را مد نظر دارند       
است که ما را ناگزير ميکند به تاکيد بديهيات در مورد طبقه کارگر و مکانيسمهاي مبارزه کارگري                       

 .بپردازيم
نواقص کار قبل از طرح سياست سازماندهي در مقاله سياست سازماندهي نسبتا به تفصيل به اين           

اگر بخواهم ارزيابي   . بنابراين اينجا فقط نکاتي را براي يادآوري تذکر ميدهم      . مساله پرداخته شده است 
خالصه اي از نقص اصلي کارمان در دوره قبل از طرح اين سياست بدست بدهم بايد بگويم که ما کار را              

ما بعنوان يک حزب سياسي تالش ميکرديم در ميان پيشروان طبقه کارگر                . از وسط شروع کرده بوديم     
اين کار البته يک جزء دائمي فعاليت ماست و ايرادي في النفسه به آن                 . کانونهاي حزبي بوجود بياوريم   

وارد نيست و حاصل سياست سازماندهي کنوني ما هم بايد رشد سريع سازمان حزبي ما در ميان                             
اما، عليرغم اينکه حتي در همان موقع بکرات به مساله ضرورت احاطه شدن حوزه ها و  . کارگران باشد 

کانونهاي حزبي توسط طيف وسيعي از کارگران دوستدار حزب تاکيد ميکرديم، جنبه اجتماعي                              
امروز که ميخواهيم کارگر را در قامت        . گسترش حزب و تحزب در ميان کارگران کمتر مورد توجه بود           

اجتماعي اش برسميت بشناسيم و سازمان بدهيم، موضوع سازمانيابي محفلي کارگران جاي تعيين                    
هنگاميکه ما به اين مساله توجه ميکنيم که بايد اشکال واقعا موجود          . کننده اي براي ما پيدا ميکند 

سازمانيابي و اعتراض کارگران و بويژه کارگران سوسياليستي که پايه اجتماعي بالواسطه حزب را                          
. تشکيل ميدهند را شناخت و مبنا قرار داد، متوجه محافل و شبکه هاي محفلي کارگران ميشويم                       

نقطه شروع ما براي کار با طبقه کارگر برسميت شناختن اين حقيقت است که يک گرايش واقعي و فعال                     
در درون طبقه کارگر هم اکنون سوسياليسم و راديکاليسم در جنبش کارگري را نمايندگي ميکند و به                     

اين اصوال آن زمينه عمومي است که امکان داده است               . ما بعنوان يک تشکيالت معين نزديک است         
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اين . بنابراين توجه ما به اين قشر معطوف ميشود            . حزب کمونيست ايران تشکيل شود و رشد کند            
طيف دارد چه ميکند، رابطه حزب کمونيست با آن چيست، و ما چگونه ميتوانيم اين طيف را، که به                         
اعتقاد من وسيع و با نفوذ است و کمتر اعتراض پرشور کارگري بدون دخالت آن صورت ميگيرد،                               

مساله ما در درجه     . در دوره قبل ما به اين کار بنيادي کمتر توجه کرده بوديم              . تقويت و منسجم کنيم   
اول سازمان دادن و متحد کردن طيف سوسياليسم و راديکال در درون طبقه کارگر است که از پيش براي            
ما و حتي کمابيش براي بخش وسيعي از خود آنها هم روشن است که آينده اين طيف و حزب کمونيست                      

تنها بر مبنا و با اتکاء به اين فعاليت پايه ايست که ما قادر خواهيم بود                      . ايران بهم گره خورده است     
. تازه حوزه هاي واقعي حزب را که در برگيرنده فعالين اين طيف باشند، ايجاد کنيم و گسترش بدهيم                       

بعبارت ديگر ما تمام دستاورد خود      .در بحث دورنماي سياست سازماندهي ما به اين مساله برميگردم          
جامعه را براي ايجاد يک حزب کمونيستي کارگري کنار گذاشته بوديم و ميخواستيم خود به ابتکار                          

حال آنکه جامعه في الحال ماتريال زيادي براي شکل               . تشکيالت سلولهاي اين حزب را ايجاد کنيم          
گيري اين حزب را فراهم آورده و اگر دقيقتر بنگريم بخشي از اين حزب سياسي به معني وسيع کلمه در                      

پس اساس سياست سازماندهي ما را چنين ميتوان بيان              . درون طبقه کارگر جاي دارد و کار ميکند           
بخشهاي مختلف جريان کمونيستي و راديکال در ايران را متشکل و در يک حزب سياسي متحد                     : کرد
حزب ما به عنوان تشکيالتي با حدود و ثغور اساسنامه اي معين، با کادرها و فعالين و حوزه                        . کنيم

ها و نيروي نظامي و تبليغات و راديوها و روزنامه ها و غيره اش تنها يک بخش از اين واقعيت وسيع                         
اما بخش وسيعي از اين حزب، علي الظاهر خارج ديوارهاي حزب ما، متشکل از                         . اجتماعي است 

طيف کارگران سوسياليست و مبارزي است که هم اکنون نه فقط در راس اعتراضات جاري کارگري                          
اين . هستند، بلکه مجموعه اي از وظايف تبليغي و آگاهگرانه و سازمانگرانه را نيز به پيش ميبرند                      

بخش دارد کارگران را در حد امکاناتش و در اشکالي که اوضاع اجازه ميدهد متحد ميکند، عليه                           
خرافه در صفوف کارگران مبارزه ميکند و حتي در مقابل هجوم جانوراني نظير رژيم اسالمي رابطه اش                 

از نقطه نظر کمونيسم راديکال در ايران، اين طيف و               . را با توده هاي طبقه کارگر برقرار نگه ميدارد            
. فعالين اين طيف در واقعيت امر فعالين ما هستند            . حزب کمونيست ايران اجزاء يک حرکت هستند         

اين . حزب کمونيست و اين طيف فعالين کارگري بايد آگاهانه بهم نزديک شوند و در هم ادغام شوند                         
اين بحث ميخواهد فعالين حزب را به نيروي آگاه و فعال                    . اساس بحث سياست سازماندهي ماست       

يک راه واقعي اين تحول اينست که اين بخش حزبي و تشکيالتي در                  . ادغام اين دو بخش تبديل بکند       
حزب . دخيل شود و بر آن تاثير بگذارد         ) يعني بخش ديگر اين جريان بالقوه واحد         (مبارزه اين طيف     

کمونيست بايد بر ارتقاء خودآگاهي اين جريان، رابطه آن با ساير گرايشات در درون طبقه کارگر، و                             
يک واقعيت  بنظر من تعلق حزب و اين طيف به        . تواناني آن در رهبري اعتراضات کارگري تاثير بگذارد 

هر اعتالي سياسي در آينده و پيدايش هر درجه گشايش             . مبارزاتي واحد را بايد فهميد و فرض گرفت         
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سياسي اين را که اين طيف پايگاه حزب کمونيست و ساختمان اصلي کادرها و اعضاء آن را تشکيل                         
حرکت اين طيف کارگران از هم اکنون جزئي از تاريخ            . خواهد داد به روشني به همه اثبات خواهد نمود         

حزب کمونيست ايران است که دارد در بيرون مرزهاي اساسنامه اي حزب کمونيست ايران ساخته                               
 .ميشود

 
 خطوط اصلي سياست سازماندهي ما

 
 :بنابراين با توجه به اين مقدمات، سياست سازماندهي ما را ميتوان در چند حکم خالصه کرد

سازماندهي حزبي تابعي از موجوديت و قدرت يک طيف راديکال و سوسياليست در ميان                          -١
. اين قشر وجود دارد و بايد منسجم و خودآگاه بشود                . رهبران عملي کارگري و کارگران مبارز است          

. بخش مهمي از فعاليت ما ناظر برگسترش اين طيف و انسجام سياسي و نظري بخشيدن به آن است                         
اين قشر بايد خود را با سنتها و نظرات و سياستهاي خود از ساير گرايشات در درون طبقه کارگر تميز                       

براي اينکه ميدانم نگرش خرده بورژوائي حاکم بر            " تفکيک کند "و نه    " تميز بدهد "من ميگويم    . بدهد
اين طيف بايد بداند که فرقش در فکر         . چپ ايران چه سکتاريسمي را از يک چنين بياني نتيجه ميگيرد            

اين حکم بر اين تاکيد     . و در صحنه عمل سياسي با جريانات رفرميست و سنديکاليست و غيره چيست             
حزب با فراخواندن آحاد کارگري به حزب ساخته               . ميکند که حزب را مصنوعا نميتوان ايجاد کرد              

بلکه هر قدر طيف راديکال و سوسياليست در طبقه کارگر قوي باشد بهمان درجه يک حزب                        . نميشود
اين دو واقعيت به    . کمونيست قوي و راديکال متشکل از کارگران ميتواند در جامعه وجود داشته باشد             

هر قدر طيف رهبران کارگري و کارگران مبارزي که فرق           . هم مربوطند و متقابال بر هم تاثير ميگذارند        
خود را در افق و دورنما، در تاکتيک و در اولويتها، در سنتها و ارزشهاي مبارزاتي با ساير گرايشات                          

اگر کسي از من بخواهد حوزه        . ميدانند، قويتر باشد ساختن يک حزب کارگري راديکال مقدورتر است            
اي حزبي در منطقه و شهري ايجاد کنم سوال اول من اين خواهد بود که اوضاع آنجا چگونه است؟ سابقه         
مبارزات کارگري در منطقه چيست؟ کدام گرايش در ميان کارگران آن منطقه و يا رشته قويتر است؟ و                     
سوسياليسم و خط مشي راديکال دربين رهبران کارگري آنجا چه نفوذ عمومي دارد؟ اگر پاسخي که به                   
اين سواالت پيدا ميکنم مساعد باشد آنگاه دورنماي مساعدي را براي تشکيل کانونها و سلولهاي                         
حزبي پيش بيني ميکنم و اگر نباشد قطعا کارم را با توجه به اين داده ها از سطح ديگري شروع                                      

 .رشد حزب کمونيست متناسب با وسعت مابه ازاء اجتماعي آن در درون طبقه خواهد بود. ميکنم
اين قشر بايد   .رابطه سياسي طيف کارگران کمونيست با حزب کمونيست ايران بايد تحکيم شود            -٢

حال بخش زيادي   اين جمله بايد وصف      . حزب کمونيست را بتدريج بعنوان جريان حزبي خود قبول کند           
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اگر بخواهم ميان احزاب انتخاب کنم، من خود را به حزب کمونيست ايران             : "از رهبران کارگري باشد که    
اگر بخش   . اين بنظر من تمام آن پيوندي است که در اين مرحله بايد بوجود بيايد                           ". نزديک ميدانم  

وسيعي از رهبران کارگري اين را بگويند، هر تبصره اي هم بدنبال آن بگذارند، که مثال اين يا آن وجه                          
کار حزب عيب دارد، به اعتقاد من اين يک پيروزي اساسي در ايران خواهد بود و کمونيسم ايران را در                        
يک قدمي تشکيل يک حزب کمونيستي کارگري، که خالء آن در تمام طول تاريخ معاصر محسوس بوده                   

در صورتي که چنين نزديکي اي امروز بوجود بيايد، در آتيه اي نزديک، هنگامي که                 . است قرار ميدهد  
مبارزات توده اي اعتالء پيدا کند و درجه اي از آزادي عمل براي فعاليت کمونيستي بوجود بيايد، اين                     

در اين ميان هم اين حزب و هم اين         . بخش پا جلو ميگذارد و اين حزب را ديگر کامال مال خود ميکند             
اما اين تحول در    . رهبران و فعالين کارگري بايد قطعا از جهات بسياري تغيير کنند و بهم نزديک شوند                

بهرحال اگر امروز از من بپرسند شاخص پيشرفت سياست                        . چنان شرايطي بسرعت رخ ميدهد           
سازماندهي ما در اين مرحله چيست، خواهم گفت که طيف وسيعي از رهبران عملي و راديکال طبقه                      

نسبت به سرنوشت حزب و سياستهاي آن            . کارگر خود را به حزب کمونيست ايران نزديک حس کنند                 
اگر براي مثال حزب کنگره ميگيرد بايد سيل نامه از اين رفقا سرازير شود که در آن                          . حساس باشند 

که بنظر من بايد    ( درباره مباحثات کنگره اظهار نظر ميکنند، هر قدر هم که خود را عضو حزب ندانند            
همينطور قطعنامه ها و بيانيه ها و سياستهاي اعالم شده حزب بايد مورد توجه                 ). از هم اکنون بدانند   

 .اين رفقا قرار بگيرد و درباره آن اظهار نظر کنند
البته من اين را بدون       . بايد کارگران راديکال و کمونيست هرچه بيشتر با حزب سازمان يابند                -٣

اجازه بدهيد صريحا بگويم که تا وقتي که حزبي داشته باشيم که چنانچه رهبر                    . قيد و شرط نميگويم    
عملي کارگري بخواهد با آن کار کند دست و بالش بسته تر بشود، اوضاعش ناامن تر بشود، با جوي                          
روشنفکرانه و گيج کننده در درون آن مواجه بشود، من ترجيح ميدهم اين رفقا همان بيرون حزب                                 
کارشان را بکنند و هنگامي مستقيما به حزب بپيوندند که حزب آمادگي کافي را در درون خود بوجود                    

ما در سالهاي اخير شديدا براي رفع اين موانع تالش کرده ايم و بهمان درجه هم در نزديک                       . آورده است 
کردن اين طيف از کارگران به حزب و کار در حزب موفق بوده ايم، ولي اين بنظر من هنوز ابدا کافي                              

ما بايد کاري کنيم که حزبي شدن و در صف تشکيالت حزب قرار گرفتن براي اين رفقا مترادف                    . نيست
با تقويت قابليتشان براي ايفاي نقششان بعنوان رهبر در جنبش کارگري باشد، به اطمينان خاطر و                            

بهررو يک بعد سياست سازماندهي ايجاد همين تغييرات در روش زندگي و                         . امنيت آنها بيافزايد    
 .فعاليت حزب و جذب اين رفقا به سازمان حزبي است

کارگران کمونيست بايد در همه حال به اشکال مختلف و از جمله در شکل شبکه هاي محافل                      -٤
آنجا که اين محافل وجود ندارند ما بايد ايجاد کنيم، آنجا که وجود                . کارگري متحد و همبسته بمانند     

دارند ما بايد آنها را تقويت کنيم، آنها را از نظر سياسي و فکري تغذيه کنيم، تاکتيکهاي مبارزاتي                          
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ما بايد کاري کنيم که اين طيف کارگران راديکال و سوسياليست                  . اين طيف را تدقيق کنيم و غيره          
نسبت به کليه وجوه مبارزه طبقاتي مواضع و سياستهاي روشن داشته باشند و به محافل و کانونهاي                      

 .زنده و بسيار فعالي در درون طبقه کارگر تبديل شوند
حوزه هاي ما بايد کانونهاي فعالي در اين شبکه محافل و سازمانهاني که توسط آنها ايجاد و                    -٥

حوزه هاي تاکنوني ما، در عين اينکه جايگاهشان را بعنوان سلولهاي پايه حزبي              .رهبري ميشود باشند  
حفظ ميکنند و در رابطه با ساير بخشهاي حزب بعنوان يک حوزه با حقوق و وظايف تعريف شده عمل                        

حوزه . ميکنند، از نظر ماهيت کارشان بايد بصورت يک تجمع محفلي فعال در اين شبکه کار کنند                        
هاي ما نه فقط در درون اين شبکه ها، بلکه حتي در صورت وجود تشکلهاي توده اي و غيره بايد در                            

 .درون آنها بعنوان سلولهاي حزبي فعال باشند و سياستهاي حزب را مستقيما پيش ببرند
بعبارت .بايد از ميان رهبران با نفوذ اين شبکه ها حوزه هاي طراز نوين حزب شکل بگيرند                         -٦

ديگر اتوريته هاي واقعي اين شبکه ها بايد بتدريج به حزب بگروند و از اين طريق حوزه هاي طراز                               
ممکن است ما امروز بدالئلي که قبال        . نويني بوجود بيايند که رهبران اين شبکه ها را در برميگيرند             

گفتم از اينکه اينها را حوزه هاي حزبي بناميم دست و دلمان بلرزد، اما اسمشان هر چه باشد اينها                              
اين حوزه ها متشکل از کساني است        . حوزه هاي واقعي فعاليت کمونيستي و راديکال کارگري هستند          

که نفوذ توده اي وسيع دارند، در صدر اعتراض کارگري جاي دارند و خطوط عمل مستقيم کارگري را                       
اينها کساني اند که در آينده در صدر شوراهاي کارگري و اتحاديه ها و غيره جاي                           . تعيين ميکنند 

اين حوزه هاي طراز نوين هسته هاي کميته هاي حزبي در کارخانه ها و بخشها و شهرها و                         . ميگيرند
بعدا به اين ميرسم که چگونه خود ما بايد آگاهانه اين روند را مبناي حرکت آتي                    . مناطق خواهند بود  

 .خود تشکيل کميته هاي حزبي قرار بدهيم
با گسترش نفوذ ما و بويژه با بهبود اوضاع امنيتي، اين ماتريال انساني و تشکيالتي به کمک                    -٧

در مورد اينکه مشخصات شرايطي که اين اقدام را           .ما کميته هاي حزبي را ايجاد و اعالم خواهد کرد           
شاخص اين خواهد   بنظر من مهمترين     . ممکن خواهد کرد چه خواهد بود ميتوانيم اينجا بحث کنيم            

فکر نميکنم الزم   . بود که ادامه کاري اين کميته ها پس از اعالم موجوديت چگونه خواهد بود                 
آنچه مهم است اين است      . باشد ما در ايجاد و اعالم اين کميته ها هيچ عجله اي داشته باشيم                 

که طيف وسيع و صاحب نفوذي از کارگران راديکال و سوسياليست وجود داشته باشند که خود را با اين                   
هنگامي که شرايط براي کار حزبي گسترده فراهم شود کميته هاي حزبي         . حزب سياسي تداعي ميکنند 

بسيار سريع بوجود خواهد آمد، مشروط بر اينکه امروز هر دو، يعني هم حزب و هم اين طيف فعالين،                     
نبايد کميته هاي حزبي را بطور زودرس       . بدانند که جزئي از يک واقعيت حزبي و مبارزاتي واحد هستند           

در پيدايش شرايط مساعد، يک فاکتور اوضاع امنيتي است         . و تصنعي و فقط با ابتکار باال ايجاد کرد        
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و فاکتور ديگر تواناني کارگران راديکال و سوسياليست در ايفاي نقش خود بعنوان رهبر و آژيتاتور در                     
اگر شما کميته اي تشکيل بدهيد که از فردايش بخش زيادي از نيرويش را صرف                       . شريط جديد است   

کميته حزبي را هنگامي    . امور درون حزبي و گزارشدهي و غيره بکند بهتر است اصال اين کار را نکنيد               
. تشکيل بدهيد که اين کميته بتواند اساسا بعنوان رهبر مبارزه کارگري در بيرون حزب ظاهر شود                           

بنابراين روند آتي حرکت ما و دورنماي ما در مورد مرحله بعدي سياست سازماندهي بطور کلي اين                        
با تغيير اوضاع، که بخشا حاصل کار مستقيم و رشد ما و بخشا حاصل وضعيت سياسي جامعه                  : است

حزب بطور  "گرد آمده اند،      " حزب بطور کلي   "بطور کلي است، نيروهائي که در اين دوره تحت پرچم                   
کميته هاي کارخانه اي و محلي سريعا توسط رهبران           . را در سطح محلي ايجاد خواهند کرد       " مشخص

کمونيست کارگري که امروز در اشکال متنوعي با حزب در ارتباطند و از طريق شبکه هاي محافل و                       
. مجامع عمومي و غيره فعاليت خود را دنبال ميکنند، تشکيل ميشوند و اعالم موجوديت ميکنند                   

آنها راسا خود را کميته هاي حزبي خواهند ناميد و حزب کمونيست اين کميته ها را که براي نخستين                      
بار در تاريخ کمونيسم ايران از پائين و در محيط اعتراض کارگري شکل گرفته اند به رسميت خواهد                        
شناخت و سازمانهاي منطقه اي خود را با اتکاء به آنها و با متحد کردن آنها در يک سازمان حزبي                              

حتي در سطح نفوذ امروزي حزب              . اين يک دورنماي عمومي است          . منضبط بوجود خواهد آورد        
اين روندي است که واقعيات     . کمونيست اين روندي است که در يک اعتالي سياسي به پيش خواهد رفت             

من فقط اميدوارم که ما بتوانيم خود        . اوضاع کنوني و نتايج کار تاکنوني ما در برابر ما قرار ميدهد              
را براي چنين شرايطي آماده کنيم و بتوانيم تضمين کنيم که در يک اعتالي سياسي که مبارزه جوئي                          
خرده بورژواني را بيدار خواهد کرد و از جمله بجان حزب ما هم خواهد انداخت، هيچکس و هيچ گرايش                   
کوته نظرانه اي نتواند مانع گشوده شدن درهاي حزب بر روي رهبران کارگري که براي مال خود کردن                          

 .حزب کمونيست حرکت خواهند کرد بشود
دخالت ما در مبارزات جاري در اين مرحله اساسا توسط اين شبکه ها صورت                                                  -٨

موضوع شرکت در مبارزات جاري کارگري و تاثيرگذاري بر آنها از قديم يکي از موضوعات                    .ميگيرد
سابقا حتي کار حزبي و دخالت در مبارزات جاري بنوعي در برابر                . مورد بحث در حزب ما بوده است        

هيچ جرياني نميتواند بدون حضور در      . بنظر من اين دو وجوه دوگانه يک امر واحدند       . هم مطرح ميشدند 
چپ سنتي اين معضل را دارد زيرا براي آنکه          . متن مبارزه اجتماعي طبقه کارگر حزبي کارگري بسازد        

در مبارزه کارگري دخالت بکند بايد کفش و کاله بکند و تعدادي از دانشجويان و اساتيد دانشگاه و                          
اما براي حزبي که بخش         . غيره را که بافت اصلي حزبش را ميسازند به محيط کارگري روانه کند                       

راديکال و پيشرو کارگران را جزئي از حزب خود ميداند و گام به گام اين بخش را به ستون اصلي                                    
تشکيالت خود تبديل ميکند، دخالت در مبارزات جاري يعني دخالت آگاه و هدفمند و حزبي آن                               

اين شکلي است که حزب کمونيست ايران تا بحال عمال در مبارزات جاري دخالت کرده                    . طيف
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گسترش مجامع عمومي کارگري و افزايش نقش آنها در جنبش اعتراضي يکي از بهترين نمونه                  . است
اين امر و نمونه هاي ديگر نظير آن اساسا از طريق نزديکي                 . هاي دخالت ما در مبارزات جاري است        

واضح است که هدف ما     . طيف راديکال کارگران به حزب کمونيست و سياستهاي آن صورت گرفته است            
اما حتي همين امر هم تنها از طريق نزديک کردن اين              . اين است که دخالت ما هرچه مستقيم تر باشد          

ما دخالتگري حوزه هاي کم نفوذ را تحت عنوان آکسيونيسم           . طيف کارگران به حزب مقدور خواهد بود      
دخالت واقعي و ممکن ما در مبارزه جاري يعني دخالت طيفي از کارگران کمونيست و                         . نقد کرديم 

اعم از  . راديکال در اين مبارزات که بطور روزافزوني به حزب نزديک ميشوند و با حزب کار ميکنند                       
هر چه اين رابطه نزديکتر باشد البته دخالت حزب در          . اينکه اين رفقا اعضاء رسمي حزب باشند يا خير        

اما تاکيد ما در بحث سياست سازماندهي بر اين             . مبارزات جاري مستقيم تر و نزديکتر خواهد بود          
است که گسترش دخالت ما از مجراي سازماندهي و تقويت طيف راديکال کارگران در مبارزات جاري                   

هدف ما دخالت آگاهانه اين شبکه هاست و اتخاذ شدن عملي سياستهاي اصولي                 . امکانپذير ميشود 
 .حزب و نه خودنمائي حزب

سازماندهي منفصل همچنان شکل کار حزبي ما در شهرها و در عرصه فعاليت کارگري است                   -٩
سازماندهي منفصل امري مربوط به حوزه هاست و         . و با بحث سياست سازماندهي ما تناقضي ندارد        

گفته ميشود که در     . شايد براي برخي اين تفکيک فرمال و حقوقي بنظر برسد              . نه شبکه هاي محافل    
مساله بر سر درک ما     . اما اين تفکيک بسيار مهم است      . عمل شبکه ها باعث اتصال حوزه ها ميشوند        

ما اتصال حوزه   . سازماندهي منفصل يعني مرتبط نبودن حوزه ها در يک شبکه حزبي            . از اتصال است  
اما آيا ما رفاقت و روابط دروني            . ها را بدليل خطرات امنيتي اين امر در اين مرحله رد کرده ايم                      

کارگران را هم رد کرده ايم؟ آيا ما مدعي شده ايم که کارگران کمونيست عضو حزب در متن مبارزه                            
چنين . کارگري با هم تماس و تالقي پيدا نخواهند کرد و خود را در کنار يکديگر نخواهند يافت؟ ابدا                     

تصوري ابلهانه است و خالف تمام آن چيزي است که خود ما درباره مکانيسمهاي مبارزه کارگري                               
اين يعني حوزه حزب بايد        . سازماندهي منفصل بحثي است در رابطه با تشکيالت حزب               . ميگوئيم

با هيچ بخش تشکيالتي هم سطح خود تماس             . حوزه حزبي بودن خود را بهيچ کس ديگر بروز ندهد                
اما کارگراني که بي خبر از يکديگر در يک واحد و يک محل چند حوزه حزبي تشکيل ميدهند                       . نگيرد

تبديل کردن تماسهاي روتين و طبيعي           . سازماندهي منفصل يعني همين      . هر روز کنار هم هستند        
اتصال شبکه هاي محفلي اتصال واقعي کارگران است        . کارگران به ظرف اتصال سياسي واحدهاي حزبي      

بلکه بايد حداکثر   . حوزه ها نبايد بعنوان حوزه به هم متصل و معرفي شوند           . و بار امنيتي آن نازل است     
بعنوان محافل فعالين دوستدار حزب در درون شبکه ها با هم رابطه پيدا کنند و هيچ نوع اطالعي از                         

به اين ترتيب بحث ابدا حقوقي         . سطح رابطه ديگري با حزب و حوزه حزبي بودن يکديگر پيدا نکنند                  
بحث بر سر اينست که فعاليت کمونيستي در درون طبقه کارگر و تماس متقابل کمونيستهاي                     . نيست
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ما به دليل مسانل       . حزبي در درون طبقه بايد بر مکانيسمهاي خود مبارزه کارگري متکي باشد                        
امنيتي نميتوانيم و نيازي نيز در اين مرحله نداريم که در سطحي وراي مناسبات طبيعي درون محافل                   

کارگر مبارز و کمونيستي     . کارگران پيشرو رابطه تشکيالتي ميان حوزه هاي فعالين خود ايجاد کنيم              
که، مستقل از عضو بودن يا نبودنش در حزب، پيش خود مجاب باشد که از موقعيت عيني يک کارگر                     
معترض برخوردار است و کسي نميتواند چيزي بيشتر از اين را به اونسبت بدهد، از نظر امنيتي در                           

ممکن است خيلي ها، چه در درون شبکه هاي محفلي و              . موقعيت بسيار محکمتري قرار گرفته است      
اما اينگونه حدسيات   . چه در خارج آن، حدس بزنند که شايد فالن رفقا تماس نزديکتري با حزب دارند                  

که امروز درباره بسياري از کارگران مبارز وجود دارد که عضو حزب هم نيستند، مادام که از حد حس                       
از اين  . و گمان خارج نشود و قابل اثبات نباشد هنوز تهديد امنيتي تعيين کننده اي بشمار نميايند                       

مساله ميگذرم که طبقه کارگر کال با اينگونه اسرار خود برخورد بسيار حساب شده و پخته اي دارد و                       
حدسيات اين يا آن کارگر مبارز همان درجه بار امنيتي ندارد که                           . فعالين خود را حفظ ميکند         

خالصه کالم ما داريم    .حدسيات کاسب سر محل درباره فالن حوزه دانش آموزي سازمانهاي غيرکارگري           
اگر رفقاني حوزه حزبي تشکيل     . کاري ميکنيم که حزبي بودن به وزنه اي بپاي کارگر مبارز تبديل نشود            

ميدهند اين بايد مبين تقويت رابطه آنها با حزب باشد و نه تغيير رابطه آنها با ساير کارگران مبارز و                        
حوزه بودن هر جمع از رفقاي      . کمونيست در درون شبکه ها، و يا مخاطره آميز شدن اوضاع امنيتي آنها            

ما بايد به نحوي خود را سازمان بدهيم که         . ما بايد سري باشد که تنها خود اعضاء حوزه از آن مطلعند           
کارگر کمونيست با پيوستن به ما ناگزير به پرداختن تاواني بيش از آنچه هم اکنون بعنوان رهبر                                   

سازماندهي منفصل يک شرط تحقق اين           . اعتراض کارگري در اوضاع سياه کنوني ميپردازد نشود              
حوزه هاي ما حتي آنجا که در صحنه مبارزه عملي و يا در درون شبکه هاي محافل با هم                      . هدف است 

تالقي ميکنند بايد اصل انفصال را رعايت کنند و حتي حدسيات خود را نيز در جاي دوري در ذهن                           
حوزه ما براي کار با ساير رفقاي کمونيست خود در درون جنبش کارگري نياز به                              . خود دفن کنند    

مهم اينست که رفقاي ما بتوانند در صحنه        . دانستن چند و چون رابطه تشکيالتي آن رفقا با حزب ندارد          
مبارزه يک صف واحد را با هم تشکيل بدهند و شبکه محافل کارگري ميتواند ظرف اين اتحاد و                                

خط مشي سازماندهي منفصل نه فقط با بحث سياست                . همسوئي حتي براي سلولهاي حزبي باشد         
سازماندهي ما کمرنگ نميشود، بلکه بايد با تاکيد بيشتري رعايت شود تا ما بتوانيم روند رشد                              
تاکنوني خود و سطح باالي ادامه کاري که در سالهاي پس از تشکيل حزب در عرصه فعاليت کارگري                      

 .بدست آورده ايم را حفظ کنيم
اين بحث را    . جزء ديگر سياست سازماندهي ما بازنگري به مساله عضويت کارگري است                  -١٠

فقط به رئوس بحث      . مستقال در دستور همين سمينار قرار داده ايم و لذا به تفصيل به آن نميپردازم                       
اگر حزب کمونيست به آن افرادي اطالق ميشود که در يک ارگان به رسميت                         . اشاره کوتاهي ميکنم   
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شناخته شده حزبي کار ميکنند، حق عضويت ميپردازند، برنامه و اساسنامه را پذيرفته اند و دو                               
اما اگر حزب   . توصيه کننده داشته اند و غيره، آنوقت حزب مجموعه معيني از افراد را شامل ميشود                

کمونيست يک جريان اجتماعي وسيع درنظر گرفته شود، با افق و برنامه و سياستهاي معين، پراتيک                        
معين و درگير در نبرد سياسي و اجتماعي معين، آنوقت تعداد اعضاء حزب کمونيست بسيار بيش از                    

بنظر من اين تفاوت افراطي ميان دامنه واقعي حزب و                . آنست که در تعريف قبلي حساب شده بود            
اين حتي مانع تفوق تفکر کارگري و گرايش کارگري           . دامنه رسمي حزب دارد به ما ضرر زيادي ميزند          

اين مانع شفافيت پيدا کردن حزب در جهت کمونيسم کارگري و مانع تحت تاثير            . در درون حزب ميشود 
به اين تناقض بايد پاسخ       . قرار گرفتن حزب و کنگره ها و ارگانهايش توسط گرايش کارگري ميگردد                

بحث سياست سازماندهي دارد عمال آن کارگري که خود را با حزب کمونيست ايران تداعي                  . عملي داد 
ميکند و بر طبق سياستهاي حزب به شيوه اي که ميتواند در جنبش کارگري فعاليت ميکند و خود را                       

بنظر من بايد اين    . مانند هر عضو حزب به مخاطره ميافکند، بعنوان عضو حزب کمونيست ميشمارد            
رفقا را که تعدادشان بسيار از تعداد اعضاء حزب بيشتر است، عضو تلقي کرد و مستقل از اينکه                              
بدالنل مختلف بشود يا نشود و يا مايل باشيم يا نباشيم عضويت رسمي آنها را به آنها ابالغ کنيم، اما         
در عمل آنها را عضو حزب بدانيم، بعنوان عضو آنها را در حيات حزب دخيل کنيم و از آنها انتظار                              

بهرحال همانطور که گفتم در مبحث عضويت کارگري به تفصيل نظرات کميته تشکيالت              . داشته باشيم 
بحث سياست سازماندهي ما استنتاجي است از بحث                ...شهرها را در اين مورد بيان خواهم کرد               

اين سياست قرار بوده است وسيله اي باشد که ما را قادر ميسازد يک پرش اجتماعي   . کمونيسم کارگري 
_ پرش کمونيسم از دنباله تاريخ اپوزيسيون بورژوائي و اعتراض ملي              : مهم را در ايران صورت بدهيم      

اعتراضي که  . رفرميستي به تاريخ اعتراض کارگري و تبديل کمونيسم به ظرف و ابزار اعتراض کارگري            
تبديل شدن کمونيسم ايران    . رفرميستي وجود داشته است   _ همواره به موازات و همزمان با حرکت ملي       

اين سياست نسخه و روشي براي پيگيري اين هدف در عرصه سازماندهي و                . به پرچم اين بخش جامعه     
در پايان يکبار ديگر يادآوري ميکنم که هدف بحث امروز تشريح مجدد                        ...تشکيالت سازي است    

مباحثاتي است که قريب سه سال قبل در مقاله سياست سازماندهي ما در نشريه کمونيست مطرح                          
آن نوشته در جزئيات به نکاتي که اينجا گفتم پرداخته است و در آينده هم بحثهاي اين سمينار      . کرده ايم 

اميدوارم در ادامه جلسه بتوانيم به جوانب مختلف سياست                   . در کنار آن مقاله بايد مطالعه شود             
سازماندهي ما و بويژه به جنبه هاي عملي تر و مشخص تر اين سياست در پرتو تجربه سه ساله اخير                          

 .بپردازيم
 

اين مطب اولين بار بصورت يک سخنراني در يک سمينار حزبي توسط منصور حکمت ارائه شد و بعد                       
  .  انتشار يافت٦٨ و فروردين ٦٧ به تاريخ اسفند ٤٩ و ٤٨در کمونيست شماره هاي 
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 سازماندهى حزبى در ايران 
 

 مصاحبه با شهال دانشفر
 دبير کميته سازمانده حزبي 

 
 مرداد به چاپ      ٢٨ مرداد و      ٢١ در    ١٠١ و    ١٠٠اين مصاحبه در دو بخش در انترناسيونال شماره               

  رسيده است
به عنوان دبير کميته سازمانده حزب در داخل، لطفا قبل از هر چيز خيلي مختصر                     : محسن ابراهيمي 

 اين کميته کي تشکيل شده است؟ ضرورت تشکيل چنين کميته اي چيست؟ . اين کميته را معرفي کنيد
 

اين کميته به   . کميته سازمانده حزبي وظيفه ساختن سازمان حزب در داخل را بعهده دارد            : شهال دانشفر 
يک معني سازمان جديدي در حزب نيست و ما هميشه سازماني براي پيشبرد اين کار در حزب داشته                      

 ماه پيش بود که اين کميته مشخصا با اسم کميته سازمانده حزبي و با تعريف و وظايف                           ٥اما  . ايم
روشنتري تشکيل شد و عالوه بر من رفقا فاتح بهرامي، نسرين رمضانعلي، محمد آسنگران و مصطفي                

ضرورت وجود چنين کميته اي کامال روشن است و در پاسخ به سئوال              . صابر اعضاي اين کميته هستند    
شما خوبست اين نکته را تاکيد کنم که در شرايط سياسي پر جنب و جوش امروز، در شرايطي که چپ                         
هر روز در جامعه قويتر ميشود و روي آوري به حزب وسيع است، تشکيل کميته اي با وظايف روشنتر و              

عضو گيري وسيع، سازماندهي انبوه و کالن       . مشخصتر براي پاسخ دادن به اين نياز، مبرم و حياتي بود      
و ايجاد سازماني متناسب با اين سطح از روي آوري به حزب که امروز ما شاهد آن هستيم بيش از هر                         
چيز ضروري کرده بود که يک بار ديگر رئوس کار خود در سازماندهي داخل را مرور کنيم و برنامه عمل         

 . کميته سازمانده بر اساس پاسخگويي بر اين ضرورت شکل گرفت. دقيقي براي آن داشته باشيم
 

. بعدا در مورد جزئيات نقش کميته سازمانده سئواالت مشخصتري خواهم داشت                 : محسن ابراهيمي 
اينجا فقط در يک سطح کلي به اين سئوال جواب دهيد که فونکسيون اصلي کميته چيست؟ وظايف                           

 اصليش چه ها هستند؟ 
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اساس کار کميته سازمانده همانطور که از اسمش پيداست سازماندهي حزبي در داخل                   : شهال دانشفر 

کميته سازمانده همچنين وظيفه هدايت تشکيالت حزب در داخل را در مبارزات جاري بر عهده                  . است
ايجاد و گسترش سازماندهي       -١: بنابراين دو محور اساسي کار کميته سازمانده عبارتند از                . دارد

فعال نگاهداشتن فعالين حزبي در سوخت و ساز سياسي حزب و در کمپين هاي                      -٢. حزبي در داخل   
 . سياسي و مبارزات جاري بر اساس سياستها و طرحهايي که حزب در دستور خود قرار ميدهد

 
اول، ايجاد و گسترش       . اجازه بدهيد به هر کدام از اين وظايف تک تک بپردازيم                      : محسن ابراهيمي  

 اين سازماندهي چه اشکالي دارد؟ . در اين مورد بيشتر توضيح دهيد. سازماندهي حزبي در داخل
 

کميته سازمانده، بطور متمرکز و پيگير سازماندهي حزبي افراد و جمعهائي که در دل                     : شهال دانشفر 
امروز روي  . مبارزات جاري به ما روي مياورند و برقراري و حفظ رابطه منظم با آنها را به پيش ميبرد                   

همانطور . آوري به حزب وسيع است و کميته سازمانده بايد جوابگوي اين روي آوري وسيع به حزب باشد                 
که قبال اشاره کردم در دوره پر جنب و جوش کنوني و روي آوري وسيع به ما، سازماندهي حزب در اين                         

اين يعني اتخاذ شکلي از سازماندهي که جوابگوي روي آوري          . دوره بايد سازماندهي انبوه و کالن باشد      
اين يعني شکل دادن به سازمان حزبي در دل جنبش هاي اعتراضي موجود              . وسيع کنوني به حزب باشد    

و در بستر يک فعاليت اجتماعي وسيع و جذب و متشکل کردن رهبران و فعالين اعتراضات کارگري و                     
 . بخش هاي مختلف جامعه در درون حزب

 
 : براي ايجاد و گسترش سازمان حزب در داخل محورهاي زير در دستور کار ما قرار ميگيرد

 
 ء ايجاد حوزه هاي حزبي 

 ء هدايت کليه افرادي که خواهان همکاري با حزب ميشوند در اعتراضات موجود در جامعه 
ايجاد جمع هايي حول تلويزيون انترناسيونال و ساير جمعهائي که تشکيالت حزب را در ابعاد وسيع                           ء  

 گسترش دهند 
 ءايجاد جمع هاي کسب خبر و توزيع نشريات و کتب و جزوات حزبي 

  ءکادر سازي و برقراري يک سوخت و ساز سياسي فعال با فعالين حزب در داخل 
 ء کمک به ابراز وجود علني رهبران و فعالين چپ و کمونيست 
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 ء آموزش کادرها و فعالين 
ء باال بردن هوشياري امنيتي در ميان فعالين حزب در داخل و دادن رهنمودهاي الزم به                         

 موقع به تشکيالت داخل و کشف و جلوگيري از اقدامات نفوذي رژيم 
 

همانطور که گفتم اينها محورهاي اصلي کار ما هستند که مجموعا به فعاليت ما در داخل ساختاري                    
من در سئواالت بعدي تالش خواهم کرد به جنبه هاي مختلف اين مساله                  . حزبي و ادامه کار ميدهد     

 . بپردازم
 

سازماندهي کالن عمال   . سازماندهي کالن يک جنبه مهم کار کميته سازمانده است           : محسن ابراهيمي 
 يعني چه؟ 

 
دقيقا اينطور است که سازماندهي کالن يک جنبه         . شما به نکته مهمي انگشت گذاشتيد      : شهال دانشفر 

همانطور که در سئوال قبل اشاره کردم، هم اکنون بخاطر قدرت يافتن                    . مهم از کار اين کميته است        
گرايش چپ و گشترش موقعيت اجتماعي حزب در جامعه، بويژه بخاطر وجود تلويزيون و فعاليت هاي                   
حزب در سطح جامعه روي آوي به حزب وسيع است و سازماندهي ما بايد بتواند به اين روي آوري وسيع                     

يک تصور کالسيک از کار سازماندهي اينست که حوزه ها با کار              . جواب دهد و سازماندهي کالن باشد      
اما . روتين خود اعضاي جديد به حزب جذب ميکنند و در نتيجه کار حوزه هاي حزب گسترش مي يابد       

کار سازماندهي ما در داخل، امروز نميتواند به کار حوزه ها محدود بماند و جوابگوي وضعيت کنوني                  
به اين خاطر ما بر سازماندهي انبوه و کالن، سازماندهي اي که اين روي آوري وسيع را                               . ما باشد 

جوابگو باشد و نيروهاي وسيعي که بطرف حزب مي آيند را بتواند جذب حزب کند و نيز نفوذ حزب در                       
با اين شکل از سازماندهي، سازمان        . راس اعتراضات جاري در جامعه را گسترش دهد، تاکيد داريم             

اعضا و فعالين حزبي در راس اعتراضات جاري        . حزبي در متن يک فعاليت اجتماعي گسترش مي يابد        
قرار ميگيرند و بخش وسيعي از رهبران و فعالين کمونيست در ميان کارگران و در بخش هاي مختلف                    

اين . جامعه مثل معلمان، پرستاران، دانشجويان، جوانان، زنان و غيره و غيره به حزب جذب ميشوند                   
بستري است که توسط فعالين حزب سياستهاي حزب جاري ميشود و شعارهاي حزب به شعار توده هاي             

بطور مثال وقتي    . براي روشن شدن صحبتم يک مثال ميزنم         . هر چه وسيعتري از مردم تبديل ميشود         
فعالين حزبي در جنبش اعتراضي معيني درگيرند، در جريان اعتراضات روزمره و فعاليت جاري خود                   
با فعالين و رهبران عرصه هاي اعتراضي مختلف در جامعه آشنا ميشوند و اين بستري است که افراد                     
هر چه بيشتري را ميتوان مثل خود کمونيست و با نظرات و سياستهاي حزب آشنا کرد، ميتوان با                              
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فعاليت خود به اعتراضات جاري رنگ و بوي چپ داد و با جذب رهبران و فعالين کمونيست و پر نفوذ                   
همچنين در متن فعاليت وسيع اجتماعي فعالين          . اين اعتراضات دامنه نفوذ حزب را گسترش داد           

چپ و راديکال همديگر را پيدا ميکنند، به هم نزديک ميشوند و در متن اين آشنايي ها ميتوان حوزه                    
. هاي حزبي را شکل داد و اين حوزه ها همچون ستادهاي هدايت کننده اعتراضات جاري عمل کنند                     

حوزه هايي که ما به آنها حوزه هاي طراز نوين ميگوييم و در دل جنبش هاي اجتماعي شکل                                      
از سوي ديگر خود تلويزيون      . ميگيرند و دامنه فعاليتشان از محل کار و زيست بسيار فراتر ميرود               

. امروز خيلي ها خود را کانال جديدي ميدانند            . امکان خوبي براي سازماندهي انبوه و کالن است            
ميتوان با ايجاد جمع هاي عالقه مند به تلويزيون کانال جديد، جمع هايي که با هم برنامه هاي اين                         

. تلويزيون را دنبال ميکنند و حول آن بحث ميکنند، محافل و جمع هاي نزديک به حزب را شکل داد                      
اين جمع ها مکان مناسبي براي آشنا شدن با ادبيات حزب و برنامه و سياستهاي حزب و جذب عضو                    

 . به حزب است
در هر حال وقتي از سازماندهي انبوه صحبت ميکنيم، يعني راههايي پيدا کنيم که بتوان در يک                   
ارتباط وسيع و اجتماعي دوستداران حزب را جمع کرد و با بردن نظرات و سياستهاي حزب و                                      
کمونيست کردن افراد راديکال و معترض در درون جنبش هاي اعتراضي موجود، دامنه حزب را                           

 . گسترش داد
تلويويزن، راديو و فعاليت هاي حزب در خارج مثل توپخانه اي است که ميکوبد و فضا را فراهم                     

وجود تلويزيون، راه يابي تبليغات ما از اين کانال به     . ميسازد و کميته سازمانده بايد ثمر آن را بچيند 
در جمع  . ميان مردم و در سطح وسيعي از جامعه امروز توجه هاي بسياري را به ما جلب کرده است                      

ها و محافل مختلف در عرصه هاي مختلف اجتماعي آشکارا از کانال جديدي ها، از حزبي ها                               
سنگيني فشار فعاليت ما و تبليغاتمان را در اخبار و اظهار نظرهاي دولتي نيز                        . صحبت ميشود 

اکنون شما اين وضعيت را ضربدر اوضاع سياسي و شرايط ملتهب جامعه بکنيد، آنوقت              . ميتوان ديد 
خالصه . قابل فهم خواهد بود که وقتي از روي آوري وسيع به حزب صحبت ميکنيم، منظور چيست                      

صحبتم اينست که امروز حزب در موقعيت جديدي قرار گرفته است، سازماندهي ما بايد جوابگوي                    
 . اين موقعيت جديد باشد

 
تاکنون سازماندهي کالن چگونه پيش رفته است؟ موفقيتها چيستند و موانع سر                 : محسن ابراهيمي 
  راه چه ها بوده اند؟
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. همانطور که گفتم روي آوري به حزب وسيع است                . ما هنوز در ابتداي کار هستيم          : شهال دانشفر  
حتي مشاهده ميکنيم که در       . اعضاي حزب در دايره گسترده اي از روابط اجتماعي قرار گرفته اند                 

بسياري جاها اعضاي ما با مشکل وقت و رسيدگي به مسايل متنوع و پيچيده که در برابرشان قرار                      
همچنين فعالين حزبي بطور طبيعي و در متن يک مبارزه اجتماعي بهم                    . ميگيرد، مواجه هستند   

نزديک شده و عمال حوزه هاي حزبي فراتر از محل کار و محل زيست شکل گرفته اند، اگر چه هنوز                           
جمع هايي از فعالين که بطور واقع در             . اين جمع ها خود را بعنوان حوزه به رسميت نمي شناسند                 

عرصه هاي مختلف اجتماعي در شهرهاي مختلف نقش ايفا ميکنند و جايگاه همان حوزه هاي                            
جمع هايي که در بسياري جاها در برگيرنده رهبران عملي و                   . فراکارخانه اي و طراز نوين را دارند          

از سوي ديگر همين االن جمع هايي حول راديو             . فعالين و دست اندرکاران اعتراضات جاري هستند         
جمع هايي که با هم راديو گوش ميدهند يا             . انترناسيونال و تلويزيون کانال جديد شکل گرفته است          

جمع هايي که بر سر مسايل طرح شده در راديو و تلويزيون بحث و تبادل نظر دارند                  . تلويزيون ميبينند 
اين جنب و جوش ها، اين فعاليت ها به           . و طبعا يک موضوع بحث آنها نظرات و مواضع حزب است            

اما اصال رضايت بخش نيست     . يک اعتبار بيانگر درجه اي از پيشبرد سازماندهي کالن و انبوه است             
اما اين تحرکات و     . بايد موانع آن را برطرف کرد       . بايد آنرا تسريع کرد    . و بايد به آن سرو سامان داد        

. حضور چپ را شما در اعتراضات همين دوساله در عرصه هاي مختلف اجتماعي ميتوانيد ببينيد                    
 آذر، در ميان کارگران و در اعتراضات معلمان در همه جا             ١٦در اول مه ها، در هشت مارس ها، در           

شعار سوسياليسم به پا خيز داده ميشود        . آنجا که شعار آزادي برابري داده ميشود       . مشاهده ميکنيد 
روشن است که اين فعاليت ها، اين ابراز          . و آنجا که صحبتي از راديکاليسم است ميگويند حزبي ها           

ارتباط . وجودها، اينها هيچکدام هنوز شکل سازماني روتين، منظم و ادامه کار بخود نگرفته است                
 . اين فعالين با حزب ضعيف است و سروسامان دادن به آن در اولويت کار ما قرار دارد

ما نياز به يک سازمان قوي و ادامه کار حزبي در داخل داريم و از نظر من سازمان حزب در داخل                      
سازماني که ايجاد آن فقط براي پاسخ دادن به نياز          . يعني ايجاد يک بدنه مارکسيست و قوي در داخل        

بعالوه، در اوضاع سياسي امروز سازمان حزب در        . امروز نيست بلکه براي ما اهميت استراتژيک دارد       
داخل به معني سازمان دادن به نقش حزب در اعتراضات روزمره و عملي که در محل صورت                                   

 .ميگيرد است و اين حياتي و مبرم است
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 حوزه هاي حزبي در داخل چگونه حوزه هايي هستند؟ چگونه شکل ميگيرند؟ : محسن ابراهيمي

 
حوزه اعضا سلول پايه حزب کمونيست کارگري ايران است که در محيط زيست و کار                     : شهال دانشفر 

عضو حزب اگر بخواهد بر محيط خود تاثير بگذارد نياز به سازمان و کار جمعي                      . تشکيل ميشود 
حوزه ظرفي است که اعضاي حزب بر بستر روابط طبيعي و اجتماعي که با هم دارند آنرا ايجاد                    . دارد

ميکنند، تقسيم کار ميکنند، همکاري ميکنند، و فعاليتي هماهنگ و منسجم را با هم به پيش                         
حوزه ها در واقع ظرف انجام فعاليت روتين کمونيستي اعضا و شاخکهاي حسي حزب در                       . ميبرند

. محل هستند و تاثيرات سراسري حزب را به کمونيست سازي و عضو گيري در محل ترجمه ميکنند                  
همانطور که اشاره کردم در جريان عمل و فعاليت اجتماعي اعضاي حزب با هم آشنا و مرتبط                                  

مناسبترين . حوزه به اين ارتباطات رسميت و نظم ميدهد       . ميشوند و کار مشترکي را به پيش ميبرند       
 نفر است و ما مصرانه خواهان تشکيل و تکثير حوزه هاي پايه و               ٥ تا   ٣تعداد براي اعضاي هر حوزه      

 . انجام منظم وظايف تعريف شده حوزه ها توسط آنها هستيم
تبليغ و ترويج اهداف حزب و ايجاد             . کار حوزه هاي حزبي تبليغ، ترويج و سازماندهي است                

محافل ترويجي، شناساندن هر چه بيشتر حزب و راديو و تلويزيون آن به کارگران و مردم و ايجاد                              
شبکه هاي توزيع نشريه و جمع آوري کمک مالي و بطور کلي گسترش نفوذ حزب در ميان کارگران و                        

. جذب اعضاي جديد به حزب از جمله وظايفي است که حوزه ها در اشکال گوناگوني به پيش ميبرند                     
اين کار تعطيل بردار نيست و هر چند نفري که بعنوان عضو حزب در ارتباط طبيعي با هم قرار دارند                      

همانطور که اشاره کردم امروز در بسياري از مواقع مشاهده ميکنيم که                  . الزمست آنرا انجام دهند    
اعضاي حزب در دل مبارزات جاري و در بستر روابط طبيعي و اجتماعي همديگر را پيدا ميکنند،                       

. هنوز نقشه روشني بر فعاليت آنها حاکم نيست              . اما هنوز بصورت آحاد فعاليت حزبي ميکنند            
تشکيل حوزه هاي حزبي بهترين شکل فعاليت براي سر وسامان دادن به فعاليت فعالين حزب در داخل 

در مقابل اين بحث بعضا اين سئوال در مقابل ما قرار ميگيرد که آيا تشکيل حوزه هاي حزبي                    . است
به لحاظ امنيتي فعاليت اعضاي حزب در داخل را زير ضرب نميبرد؟ به نظر من به هيچوجه چنين                         

چرا که اين درجه از تمرکز و اين درجه از ارتباط و نزديکي در ميان اعضاي حزب در داخل                           . نيست
قرار نيست ارتباط کسي را به کسي وصل          . بطور طبيعي و در جريان مبارزه همين امروز وجود دارد            

کنيم، صحبت بر سر شکل دادن به ارتباطات موجود است که قبال بصورت جمع شکل گرفته و دارند                      
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به اين اعتبار تشکيل حوزه ها هم شکل آگاهانه تر و سازمانيافته تري به فعاليت                    . فعاليت ميکنند 
اعضا ميدهد و هم ميتواند کنترل امنيتي بيشتري بر فعاليت جمع هايي که هم اکنون بهم وصل                             

در عين حال حوزه محلي است که اعضا دور هم جمع ميشوند، آموزش ميبينند،                . هستند، ناظر کند  
سياستهاي حزب را دنبال ميکنند و در دستور کار خود قرار ميدهند و از درون آنها کادرهاي                                   
کمونيست و ورزيده بار آمده و به جلو مي آيند و بدون چنين فعل و انفعالي از کار سياسي درجا                                  

 . خواهيم زد
بايد توجه داشت که ديگر فعاليت بدون نقشه آحاد اعضا در دل شبکه هاي مبارزاتي موجود                           

همانطور که  . جوابگوي اوضاع سياسي امروز و نقشي که اعضاي حزب ميتوانند ايفا کنند نيست                     
اشاره کردم بايد فعاليت ما امروز جوابگوي روي آوري وسيع به حزب و اوضاع سياسي کنوني باشد و                     

وجود حوزه هاي حزبي در هر کارخانه و در هر محل به                    . بتواند دامنه نفوذ حزب را گسترش دهد          
بايد . معني حضور حزب در آنجا و جاري شدن سياستهاي حزب و رشد راديکاليسم در آن محيط است                

 . حوزه هاي حزبي را تشکيل داد و اين موج روي آوري به حزب را جواب داد
در همين جا اين نکته را نيز اضافه کنم که با توجه به شرايط سياسي امروز و با توجه به رشد                               
راديکاليسم و چپ و نيز رشد و نفوذ حزب، موقعيت حزب در جامعه و موقعيت اجتماعي حوزه هاي                     
حزبي هر روزه در حال تغيير است و تشکيل حوزه ها ديگر به محل کار و زيست محدود نمي ماند و                         
ما شاهد شکل گيري جمع ها و حوزه هايي هستيم که در دل يک شبکه مبارزاتي گسترده فعاليت                            

در بسياري اوقات ميبينيم که فعالين         . شبکه هايي که حتي از سطح يک شهر فراتر ميروند               . دارند
حزبي در دل فعاليت هاي اجتماعي و در جريان مبارزه به هم وصل ميشوند و در امر سازماندهي و بر                    
پايي اعتراضات حتي در سطوح سراسري نقش ايفا ميکنند بدون اينکه الزاما در يک کارخانه و محل                  

اين ها ديگر حوزه هايي محدود      . کار واحدي با هم کار کنند و يا محل زيست مشترکي داشته باشند             
عرصه فعاليت اينها به    . به محل کار و زيست نيستند بلکه عرصه فعاليت آنها بسيار گسترده تر است  

اين . گستردگي عرصه مبارزاتي است که در متن آن اين فعالين بهم وصل شده و هم اکنون درگيرند                      
حوزه هايي هستند که نقش موثري در اعتراضات جاري دارند          . حوزه ها، حوزه هاي طراز نوين هستند      

و به درجه اي که جنبش هاي اعتراضي دامنه گسترده تري پيدا ميکنند، فعاليت اعضاي حزب                              
بيشتر اين رنگ و شکل از فعاليت را بخود ميگيرد و عمال ما با شکل گيري اين سطح از حوزه ها                            

اين آن شکل از فعاليتي است که امروز ميتواند جوابگوي روي آوري وسيع کنوني به                      . روبرو هستيم 
 . حزب باشد و ما تالش داريم به آن شکل و سازمان خود را بدهيم

 
چرا از اين عنوان استفاده ميشود؟ اين           . از حوزه هاي طراز نوين صحبت کرديد          : محسن ابراهيمي 
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 عنوان مشخص کننده چه ويژگيهايي است؟ 
 

قبل از اينکه به سئوال شما پاسخ دهم ميخواهم به اين نکته تاکيد کنم که صحبت من                   : شهال دانشفر 
در مورد  . در مورد حوزه هاي طراز نوين کم رنگ کردن اهميت حوزه هاي محل کار و زيست نيست                      

اما وقتي صحبت از حوزه هاي طراز         . اهميت آن توضيح دادم و آنها را بايد در همه جا تشکيل داد                 
ممکن است يک حوزه کارخانه و يا حوزه اي           . نوين ميکنم منظور کيفيت جديدي از کار حوزه هاست          

که در فالن محل تشکيل شده است، در متن فعاليت اجتماعي از حيطه فعاليت محلي خود فراتر رود                   
و در سطح گسترده تري تاثير گذار شود و اين کيفيت از کار را بخود بگيرد و يا ممکن است مستقيما         
در عرصه فعاليت اجتماعي، فعالين حزبي که نه به لحاظ محل زيست و نه به لحاظ محل کار با هم                       
در يکجا قرار ندارند، بلکه مستقيما در فعاليت هاي اجتماعي اي که دارند يکديگر را پيدا کنند و به                  
هم نزديک شوند و حوزه هاي طراز نوين که حوزه هايي اساسا فراکارخانه اي و فرا محلي هستند را                           

اين واژه در ادبيات حزب جديد نيست و قبال           . تشکيل دهند و اين کيفيت جديدي از کار حوزه هاست           
که در سال    " سياست سازماندهي ما در ميان کارگران        "منصور حکمت در نوشته خود تحت عنوان            

 نوشته شده، در مورد آن بحث کرده است و من همين جا به همه فعالين و اعضاي حزب توصيه                   ١٣٦٥
چرا که اساس کار سازمانيابي ما در داخل کماکان همان نگرشي              . ميکنم حتما اين بحث را بخوانند      

است که در آنجا منصور حکمت به آن پرداخته است و رئوس کلي آن کماکان مبناي فعاليت ما در                            
تاکيد ميکنم که جنبش انقالبي رو به رشد در جامعه و نفوذ و مقبوليت رو به                          . داخل کشور است   

در . گسترش حزب شرايط را براي متحقق کردن سياست سازماندهي ما به مراتب آماده تر کرده است                 
هر حال حوزه هاي طراز نوين از نظر من حوزه هايي هستند که توانسته اند رهبران عملي و مبارزاتي                     
کارگران و يا عرصه هاي مختلف اعتراضي در جامعه را بخود جذب کنند و اين خود کيفيت جديدي                     

 ٥ تا   ٣يک حوزه در يک کارخانه از       . براي روشن شدن موضوع مثالي ميزنم     . به اين حوزه ها داده است     
همينطور حوزه در يک محل از جمع        . نفر از کارگران کمونيست حزبي در همان کارخانه شکل ميگيرد          
اما حوزه هاي طراز نوين از فعالين        . شدن چند نفر که در همان محل زندگي ميکنند تشکيل ميشود            

و اکتيويست ها در اعتراضات معيني شکل ميگيرد که فرا محلي است و بعضا از سطح يک شهر                          
 هزار تومان در قدم     ٤٥٠بطور مثال در عرصه هايي چون جنبش اعتراضي براي خواست           . فراتر ميرود 

اول، جنبش اعتراضي براي پيگيري دستمزدهاي پرداخت نشده و يا برپايي اول ماه مه و غيره و غيره                     
فعالين حزبي همديگر را پيدا ميکنند و به هم نزديک ميشوند و حوزه هاي طراز نوين از ترکيب اين                        

اين حوزه ها نقش کانون و رهبري چنين جنبش هايي را بر عهده دارند و هر                    . فعالين تشکيل ميشود  
به طور کلي اين حوزه ها در دل شبکه هاي مبارزاتي کارگري و               . روز عرصه کار آنها گسترده ميشود      
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يا در عرصه هاي مبارزاتي مختلف چون زنان، معلمان، دانشجويان و غيره و غيره فعاليت ميکنند و                  
اينها شبکه هايي هستند که يکسر آن در شرق تهران و سر ديگرش غرب تهران قرار دارد و حتي                                

باز هم به عنوان يک مثال، براي ايجاد تشکل                 . دامنه آنها به شهرهاي مختلف کشيده شده است              
سراسري، فعالين و اکتيويست هاي اين عرصه در سطحي سراسري جمع ميشوند و در راس چنين                           

چنين فعاليني نقش پيشتازي در درون شبکه هاي مبارزاتي موجود دارند و در  . تحرکي قرار ميگيرند 
چنين فعاليني عموما رهبران و بخش معترض و           . بسياري اوقات از رهبران اين اعتراضات هستند         

محبوب و با اتوريته جامعه را حول خود جمع ميکنند و با وجود رهبران عملي و مبارزاتي در اين                           
اينگونه حوزه ها طبعا مخفي       . حوزه ها، دايره نفوذ آنها از سطح محلي و کارخانه اي فراتر ميرود                   

هستند اما با توجه به نقششان در جنبش هاي اعتراضي موجود، جايگاه اجتماعي محکمتري در                        
اينگونه حوزه ها همچنين به اعتبار وجود رهبران عملي،                   . عرصه مبارزات جاري پيدا ميکنند         

ميتوانند در راس اعتراضات جاري قرار بگيرند، بسيج کننده نيرو در هر حرکت و اعتراضي باشند و                    
به مثابه کانونهاي رهبري اعتراضات جاري عمل کنند و نقش هدايت کننده اين مبارزات را داشته                       

کميته . باشند و سياست هاي حزب را در عرصه هاي مختلف مبارزات اجتماعي جاري کنند                                
 . سازمانده تالش ميکند که فعاليت اين حوزه ها را هدايت و سمت و سو دهد

اينرا هم اضافه کنم که حوزه هاي طراز نوين صرفا رهبران عملي مبارزات کارگري و عرصه هاي                   
مختلف را در برنميگيرد، بلکه ترکيبي از فعالين حزب در آن جمع ميشوند که اين خود کيفيتي                              

به عبارت ديگر با تالش اعضايي از حزب که با نفوذ و با اتوريته هستند و                       . باالتر به حوزه ميدهد    
توانايي بااليي در جذب رهبران عملي کارگري و رهبران اعتراضي عرصه هاي اجتماعي موجود                           
دارند، اين حوزه ها شکل ميگيرد و ترکيبي از مروجين حزبي و رهبران عملي مبارزات در کنار هم                       

هم اکنون بسياري از حوزه هاي حزبي در ايران در چنين                  . ساختار اين حوزه ها را تشکيل ميدهند          
در حوزه هاي طراز نوين، اعضاي حزب با فعاليت خود کارگران                   . مرحله اي از فعاليت قرار دارند         

معترض و کمونيست را با نظرات و سياست هاي حزب آشنا ميکنند، نشريات حزب را در درون شبکه     
هاي مبارزاتي کارگري به گردش در مياورند و به موضوع بحث آنان تبديل ميکنند و با انجام کار                          

. ويژه تري با رفقاي کارگر پيشروتر و نزديکتر به حزب، تالش ميکنند آنها را به حزب جذب کنند                            
همچنين اين حوزه ها ميکوشند که در ارتباط تنگاتنگ با اين طيف از کارگران جهت گيري ها،                            
مالحظات و نظرات کارگران کمونيست و رهبران کارگري و عرصه هاي مختلف اعتراضي را در حزب                  
مطرح کنند و کمک دهند تا حزب بتواند به مسايل گرهي و اساسي آنها در مبارزاتشان پاسخگو                            

 . باشد
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آيا اين حوزه ها متصلند؟ منفصلند؟ به طور جداگانه با حزب رابطه دارند؟ شکل                  : محسن ابراهيمي 
 سازمانيشان مشخصا چيست؟

 
طبعا روشن است که سازماندهي هرمي امروز شکل سازماندهي ما در داخل نيست و                : شهال دانشفر 

اما با توجه به      . به اين اعتبار سياست سازماندهي ما در داخل کماکان سازماندهي منفصل است                  
وصل بودن روابط فعالين حزب در دل مبارزات جاري به يکديگر، با توجه به تشکيل جمع هاي                                 
تلويزيون و راديو و بوجود آمدن حوزه هاي طراز نوين در اين دوره، سازماندهي حزب در داخل امروز                      

حزب از  . امروز حزب در موقعيت ويژه اي قرار گرفته است           . در واقع در يک دوره انتقالي بسر ميبرد          
حزب مبلغ به حزب مرجع تبديل شده است و شکل سازماندهي آنرا ديگر نميتوان با انفصال يا تمرکز                    

 .توضيح داد
منفصل بودن و يا متصل بودن حوزه ها فقط به جنبه ارتباط اين حوزه ها به حزب مربوط است و                     

تا آنجا که به ارتباط با حزب بر ميگردد         . بيانگر مشخصات حوزه هاي حزبي در شرايط کنوني نيست        
فعاليت حوزه ها و اعضاي حزب در داخل مخفي است و طبعا درجه اتصال آنها به يکديگر را                                     

روشن است که   . مبارزات جاري و ضرورتهاي آن تعيين ميکند و بطور طبيعي در محل شکل ميگيرد             
ما امروز ارتباط هيچ عضوي را به عضو ديگري در داخل وصل نميکنيم و تشکيل حوزه هاي حزبي                      

اعضاء بطور طبيعي و در       . همانطور که اشاره کردم در متن فعاليت اجتماعي اعضا انجام ميگيرد              
دل مبارزه به هم متصل شده و همديگر را پيدا ميکنند و يکديگر را بعنوان حزبي ميشناسند و ما به                    

. اين سطح از ارتباط رسميت داده و به آن شکل آگاهانه ميدهيم و بر اساس آن حوزه ها شکل ميگيرد                    
اما بدون شک در هر عرصه مبارزاتي فعالين حزبي بسيارند و حوزه هاي حزبي بسياري شکل                                    

. اينجاست که ما ميخواهيم اين حوزه ها هر کدام بطور منفصل با حزب مرتبط باشند                        . ميگيرند
ميخواهيم اين حوزه ها به يکديگر وصل نشوند و هرمي را بوجود نياورند و کماکان سازمان ما در                         

حتي فراتر از آن ما ميخواهيم که اعضاي هر حوزه جدا از فعاليت                . داخل شکل منفصل داشته باشد     
حوزه اي و مشترکي که با هم به پيش ميبرند، تک به تک با حزب مرتبط باشند و اطالعات مربوط به                      
ارتباطات حزبي خارج از جمع حوزه اي خود را به حوزه منتقل نکنند بلکه آنها را در هماهنگي با ما                      

 .سازمان دهند
هر کس که از آزادي و برابري        . بطور واقعي امروز گرايشات سياسي علني و شناخته شده هستند           

هر کس که از حق بدون قيد و شرط بيان سخن گويد، هر کس که بگويد مجمع عمومي و                       . حرف بزند 
بنابراين اينکه هر کسي داراي چه گرايشي است و         . شورا ميگويند حزبي است اگر چه حزبي نيز نباشد        
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دارد چه نظراتي را بيان ميکند پنهان کردني نيست و شناخته شده است و در توازن قواي امروز اين                          
ولي اينها  . چنانکه ميبينيم امروز دارند از کانال جديدي ها صحبت ميکنند             . امري جا افتاده است    

که بايد مخفي بماند ارتباط فعالين و             آنچيزي   . هيچکدام به معني ارتباط تشکيالتي نيست           
کنوني است و مرحله گذار به سازماندهي           اينها همه در واقع ويژگي دوره          . اعضا با حزب است    

متصل و هرمي است که با رشد جنبش اعتراضي و تغيير توازن قواي جامعه، اشکال عاليتري از                           
 .سازمانيابي را بخود ميگيرد و کميته هاي شهري و سازمان هرمي حزب شکل ميگيرد

 
در مورد جنبه هاي ديگر فعاليتهاي کميته سازمانده، از جمله جمعهاي حول                         : محسن ابراهيمي  

 .تلويزيون انترناسيونال، جمعهاي کسب خبر و توزيع نشريات حزبي هم لطفا کمي توضيح دهيد
 

جنبه هاي ديگري از کار کميته سازمانده تشکيل جمع هاي حول تلويزيون                                       : شهال دانشفر   
انترناسيونال، جمع هاي کسب خبر و توزيع نشريات حزبي و جمع هاي مختلفي از طيف وسيعي از                         

بويژه امروز وجود تلويزيون، امکاني ايجاد کرده است که ميتوان حول آن جمع               . دوستداران حزب است  
هايي را شکل داد و با تشويق اين جمع ها به تبليغ و شناساندن تلويزيون به ديگران به اشکال                                      
مختلف، از جمله ضبط برخي برنامه ها و پخش آنها در ميان دوستان خود، جمع آوري کمک مالي                          
براي تلويزيون، خبرنگاري و گزارش دهي به تلويزيون و برقراري تماس با برنامه هاي مستقيم و زنده و                  
اظهار نظر در مباحثات آن، اين جمع ها را فعال کرد و در جريان اين فعاليت ميتوان طيف وسيعي از                      

 .دوستداران حزب را به فعالين جدي حزبي تبديل کرد
 

همچنين ميتوان در کارخانجات مختلف حول کمپين هاي حزب، جمع کردن طومارهاي حزبي                     
اين دست  . جمع هايي را شکل داد و با فعاليتي مستمر در ميانشان آنها را به حزب نزديک کرد                              

فعالين حزبي در محل را ميبوسد که طيف اجتماعي وسيعي که پيرامون آنها گرد مي آيند را به                             
اشکال مختلف سازمان دهند و با کار فعال کمونيستي در ميانشان، اعضاي هر چه بيشتري را به                          

 .حزب جذب کنند
 

يکي از وظايف کميته سازمانده کادرسازي و آموزش کادرها و فعالين حزب در                     : محسن ابراهيمي 
 اين جنبه از فعاليت کميته سازمانده عمال چه معنايي دارد؟. داخل است

 
ما هميشه گفته ايم که دو حکم اساسي بر سياست عضوگيري و سازمانيابي افراد در                    : شهال دانشفر 
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يکي اينکه عضويت در حزب بايد حتي المقدور ساده و                . حزب کمونيست کارگري ايران ناظر است        
وسيع باشد، به نحوي که هرکس خواهان تقويت مبارزه براي تحقق اهداف حزب است بتواند به آن                             

دوم اينکه حزب بر يک شالوده کادري محکم و مارکسيست بنا شود و به هر درجه ابعاد                            . بپيوندد
حزب گسترش يابد و عضويت در آن وسيعتر شود، اين شالوده کادري بايد مستحکم تر و توانا تر                             

بويژه امروز که داريم از يک روي آوري         . بنابراين تاکيد ما بر کادرسازي و اهميت آن روشن است          . باشد
وسيع صحبت ميکنيم، به کادرهاي مارکسيست و توانايي احتياج داريم که توانايي پاسخگويي به                     

از همين رو آموزش نيز جايگاه         . پيشبرد جنبه هاي مختلف کار سازمانيابي حزب در داخل باشند              
امروز طيف وسيعي از فعالين جوان و کمونيست به حزب ما                         . مهمي در کار ما پيدا ميکند            

ميپيوندند که راديکالند، معترضند، آزاديخواه و مدرنند، ميخواهند با حزب ما فعاليت کنند، اما                  
از کمونيسم کم ميدانند و با حزب ما، تاريخچه شکل گيري آن و مباحث پايه اي کمونيسم کارگري                        

براي ساختن حزب با پايه هاي محکم و با يک اليه قوي کادري، الزمست است که                . آشنايي کمي دارند  
ما در نظر داريم آثار منتخبي از نوشته هاي چاپ شده             . بطور جدي کار آموزش را در دستور بگذاريم        

منصور حکمت ويژه داخل تهيه کنيم که مطالعه آن سير تفکر کمونيسم کارگري و منصور حکمت را                    
بويژه پخش نوارهاي    . تا حدودي روشن ميکند و به امر آموزش فعالين حزب در داخل کمک ميکند                   

سخنراني ها و مباحث انجمن مارکس در تلويزيون و راديو در خدمت به همين مساله صورت                                  
ميگيرد و فعالين حزب ميتوانند نوار اين مباحث و يا ويديوي آن را ضبط و آنرا به دست دوستان هر                      

طبعا کادرهاي حزبي که خود مباحث اين حزب را دنبال کرده و با مارکسيسم                   . چه بيشتري برسانند  
آشنايي بيشتري دارند، نقش مهمي در جاري کردن امر آموزش در درون حوزه هاي حزبي دارند و                              

 .انتظار ميرود که براي آن تالش کنند
 

در اول اين صحبت اشاره کرديد که يک محور ديگر فعاليت کميته سازمانده فعال                  : محسن ابراهيمي 
نگاهداشتن فعالين حزبي در سوخت و ساز سياسي حزب و در کمپين هاي سياسي و مبارزات جاري و                 

قبال در مورد جنبه اول يعني فعال       . اين محور فعاليت کميته خودش دو جنبه دارد       . رو به جامعه است  
 :نگاه داشتن فعالين حزبي در سوخت و ساز سياسي حزب توضيح دهيد

 
مکاني . اين حق اعضاست که بتوانند در سوخت و ساز سياسي حزب نقش ايفا کنند                   : شهال دانشفر 

اما وجود  . اين کار طبعا در خارج کشور بسادگي انجام ميگيرد         . براي ابراز نظرات خود داشته باشند     
خفقان در داخل، همواره مانع تحقق درست اين نياز بوده است و بطور واقعي تشکيالت حزب در داخل               

اگر چه ما شاهد تغيير و بهبود اين وضعيت         . ايران هنوز جاي واقعي خود را در حزب پيدا نکرده است          
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پس از آن نيز      . هستيم و نمونه بارز آن پيامهاي همبستگي فعالين حزب به کنگره پنجم حزب بود                      
دخالت و اظهار نظر اعضاي حزب در داخل در مباحث سياسي و نوشتن براي نشريات حزب هر روز                        

کميته سازمانده تالش دارد در يک سوخت و          . بيشتر و بيشتر شده است و اين را آشکارا ميتوان ديد              
ساز فعال سياسي با فعالين حزب در داخل قرار گيرد و حزب را از سوخت و ساز سياسي حوزه هاي                           

کميته سازمانده ميکوشد تا تشکيالت داخل جاي خود را در فعل و انفعاالت سياسي                     . حزبي مطلع نگاهدارد   
 .حزب باز يابد و رفقاي حزبي در داخل حزب با نقش دخالتگر خود و نوشته هايشان در نشريات حزب هويت يابند

 
جبنه دوم همين محور فعاليت مربوط به کمپينهاي سياسي حزب و مبارزات جاري      : محسن ابراهيمي 

 منظورتان چيست؟ کميته سازمانده عمال چه کارهايي در اين مورد در دستور گذاشته است؟. است
 

از نظر ما حاصل هر کمپين سياسي و دخالتگري حزب در عرصه مبارزات جاري، بايد                 : شهال دانشفر 
ما بايد بتوانيم فعالين و رهبران عملي را حول حزب و                . تحزب بيشتر فعالين و رهبران عملي باشد         

براي تحقق اين کار محورهاي اصلي فعاليت ما             . بعنوان اعضا و حوزه هاي حزبي سازمان بدهيم            
 :عبارتند از

فعال کردن اعضا و مرتبطين با حزب براي دخالتگري و پيشبرد سياستها و رهنمودهاي عملي                  -
 حزب در دل مبارزات جاري

هدايت فعالين حزب در کمپين هاي حزبي و مناسبتهاي سياسي مهم و در روزهاي ويژه مانند                    -
حزب و  (هشت مارس، اول مه، هيجده تير، سالروز حزب و غيره بر مبناي جهت گيري هاي جديد                           

 ).جامعه
تعقيب روزمره اعتراضات اجتماعي و مباحث درون محافل کارگري و فعال کردن تشکيالت در              - 

اين اعتراضات و مباحثات مربوط به آن و تالش براي برقراري تماس نزديک با فعالين و رهبران عملي             
 .درگير در اين مبارزات

فعال کردن تشکيالت حزب در ارسال اخبار و گزارشات از مسائل روز جنبش کارگري و ساير                      - 
 جنبشهاي اعتراضي

هدايت فعالين حزب، در زمينه دامن زدن به جنبش مجامع عمومي منظم کارگري و تشکيل                    -
شوراها و پيشبرد سياستهاي سازماندهي توده اي حزب در ميان کارگران و در بخش هاي ديگر در                         

 ...ميان معلمان، پرستاران و 
جهت دادن به فعالين براي تمرکز نيروي بيشتر بر روي مراکز مهم کارگري در ايران، از جمله                           -

نفت، ماشين سازيها و تالش براي مرتبط شدن با فعالين راديکال و کمونيست هر چه بيشتري در اين                    
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 بخش ها
جهت دادن به فعالين حزبي در عرصه هايي چون مبارزات معلمان و پرستاران و نزديک شدن به                    -

 رهبران و فعالين کمونيست هر چه بيشتري در ميان آنان و تقويت سازمان حزبي در ميان اين بخش ها
 روشن کردن سياستهاي عملي حزب در زمينه فعاليت هاي علني اعتراضي -

 
 .اينها در واقع رئوس کلي کارهاي ما در اين زمينه است

 
آيا کميته سازمانده در زمينه کار علني در ايران و نقش فعالين حزب در اين زمينه                : محسن ابراهيمي 

 هم نقشي به عهده دارد؟
 

 درصد طيف رهبران کارگري را در بر           ٧٠نسل جديد رهبران کارگري که ميتوان گفت           : شهال دانشفر 
اين نسل آموخته است که در دل اختناق مبارزه کند، ياد گرفته است                 . ميگيرد اين مشکل را ندارند     

که چگونه از شکافهاي دروني رژيم براي متشکل شدن و اعتراض خود سود جويد، پشت ميکرفون ها                  
اين نسل بدنه اصلي جنبش کارگري و جنبش هاي اعتراضي           . برود و اشکال مدرن مبارزه را بکار برد        

اما بايد بدانيم فعالين حزبي جوان، نيروي جواني که امروز جذب حزب                     . امروز را تشکيل ميدهد     
ميشوند، دانش کمي از کمونيسم و از حزب دارند و مهمترين کار ما با اين طيف آموزش و                                         

و پاسخ دادن به مسايل و            . آشنا کردن آنها با حزب و نظراتش است               . مارکسيست کردن آنهاست    
مشکالت اين طيف از رهبران کارگري و عرصه هاي مختلف مبارزاتي يک بخش مهم کار کميته                          

 .سازمانده است
 و سرکوب    ٥٧در کنار نسل جديد ما نسلي از فعالين چپ را داريم که تجربه شکست انقالب                          

 را پشت سر گذاشته است، نسلي که اساسا بدليل خفقان طوالني زمان شاه و متاثر بودن                    ٦٠سالهاي  
از روش هاي مبارزاتي چپ سنتي، از عرصه هاي اجتماعي و علني مبارزه بدور بوده و هنوز از اين                        

و اين نسل امروز بخشي از اتوريته هاي جنبش کارگري و جنبش هاي اجتماعي                  . سنتها متاثر است  
به اين اعتبار اين موضوع و رفع اين مانع کماکان در دستور کار کميته سازمانده                   . را در بر ميگيرد    

به همين دليل کميته سازمانده تالش خواهد کرد تا تمرکز هرچه بيشتري مبذول دارد که                     . قرار دارد 
سنتهاي کهنه و غيرکمونيستي کارگري را نقد کند، و با ارائه طرحها، ابتکارات، ايده ها و کمپين                         

که دو سال پيش حميد تقوايي آنرا        (هاي مختلف، بحث ابراز وجود اجتماعي و علني فعالين کارگري            
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در ميان کارگران کمونيست و          ) به روشني در نوشته اي در همين زمينه طرح کرد و توضيح داد                           
سوسياليست و همينطور فعالين سوسياليست و کمونيست در جنبش هاي اعتراضي ديگر را جا                              

من . بيندازد و همچنين کادرها، اعضا و شبکه هاي حزب را براي اجراي اين جهتگيري بسيج کند                           
همين جا از فرصت استفاده ميکنم و از همه فعالين حزب و رهبران کارگري ميخواهم که اين بحث                             

 اسفند  ٢٦، در تاريخ هاي     ١٠ و ٩ و ٨اين مطلب در سه شماره انترناسيونال        . (حميد تقوايي را بخوانند   
 .) به چاپ رسيده است٨٣ فروردين ٤ و ٨٢ اسفند ٢٩، ٨٢

 
مشخصا در مورد ابراز وجود اجتماعي و علني فعالين کارگري، کميته سازمانده تا               : محسن ابراهيمي 

مخصوصا اينکه ميدانيم در ايران هم به خاطر اختناق سياسي            . کنون چه تجربياتي را کسب کرده است       
طوالني و هم به دليل تبديل شدن کار زيرزميني و غير اجتماعي به يک سنت جا افتاده، هنوز کار                                

در اين زمينه چه پيشرفتهايي حاصل شده       . علني و رو به جامعه به سنت جا افتاده اي تبديل نشده است            
است؟ موانع چه ها هستند؟ کار اجتماعي و علني مشخصا در ميان نسل جديد فعالين کارگري چگونه           

 پيش ميرود و نقش کميته سازمانده در اين باره چيست؟
 

بعد از ارائه اين بحث از جانب حميد تقوايي و باز کردن اين موضوع رو به جامعه ما با                        : شهال دانشفر 
اين موضوع به بحث داغي در         . يک تغيير کيفي در فعاليت و کار فعالين حزبي در ايران روبرو شديم                   

بسياري از فعالين حزبي    . ميان فعالين چپ و دست اندرکاران جنبش هاي اعتراضي موجود تبديل شد              
اذعان ميکردند که با اين بحث دريچه جديدي به روي فعاليتشان گشوده شده است و به نظرمن اثرات                        
اين بحث امروز در ابراز وجود علني و اجتماعي چپ بطور کلي و با گرايشات مختلف کامال مشهود                       

براي اولين بار ميديديم که رهبران کارگران        . نتايج آن در اول مه امسال کامال قابل مشاهده بود           . است
اين دست  . با اسم و رسم خود به پشت تريبونها ميروند و رو به کارگران و رو به جامعه صحبت ميکنند                    

در اين مدت روي آوردن به عرصه هاي علني مبارزه، تالش براي ايجاد تشکلهاي                     . آورد بزرگي است   
توده هاي در عرصه هاي مختلف اجتماعي گسترش يافت و فعالين چپ و کمونيست به جلوي صحنه                       

اين جنب و جوش ها همگي نشان دهنده اينست           . آمدند و دست اندرکاران اصلي اين فعاليت ها بودند          
که براستي اين بحث به مساله عاجل امروز جنبش کارگري و جنبش هاي اعتراضي موجود در جامعه                     
و هويت يافتن رهبران چپ و کمونيست در جامعه پاسخ داده است و همه اين فعاليت ها يک پيشروي                          

 .بزرگ براي ما و چپ در جامعه است



407 

اما يکي از مشکالت فعاليني که امروز به اين شيوه از کار رو آورده اند، تلفيق کار علني و مخفي                    
مساله ابراز وجود علني و اجتماعي و قرار گرفتن در راس اعتراضات جاري و در عين حال                               . است

مساله هماهنگ شدن فعاليت اين رفقا در داخل با فعاليت              . داشتن رابطه اي تنگاتنگ با حزب است        
پاسخگويي به اين موانع و بوجود آوردن شرايطي امن و مطمئن براي ارتباط رهبران                     . کل حزب است   

عملي و فعالين جنبش هاي اعتراضي که افرادي علني و شناخته شده در جامعه هستند يک امر حياتي                  
منصور حکمت در اين مورد در        . حزب ما به لحاظ نظري به اين مساله پاسخ داده است              . براي ماست 

بايد دوباره به اين مباحث       . مفصال صحبت کرده است     " حوزه هاي حزبي و آکسيونهاي کارگري        "بحث  
ضمن اينکه ما بايد با توجه به اوضاع امروز بطور کنکرت در مقابل                      . رجوع کرد و آنها را آموخت        

بطور مثال ممکن است يک رهبر عملي نتواند        . فعالين حزبي راه بگذاريم و به مشکالتشان جواب دهيم         
يا در جاهايي   . مستقيما در حوزه شرکت کند و از طريق عضوي از حوزه در ارتباط با حوزه قرار گيرد                     

ما در اين مورد منعطف هستيم      . ممکن است مناسبتر باشد که او بطور مستقيم با حزب متصل باشد            
اما مساله اصلي اهميت حياتي حفظ يک رابطه تنگاتنگ بين اين بخش از             . و به وضعيت نگاه ميکنيم    

 .فعالين با حزب است
 

حتما اين مسئله مد نظر       . امنيت فعالين حزبي بي ترديد اهميت درجه بااليي دارد            : محسن ابراهيمي 
 آيا الزم ميدانيد نکاتي را علنا با فعالين حزبي در ميان بگذاريد؟. کميته سازمانده است

 
اما بايد جنبه هاي مهم        . اشاره شما به مساله امنيت و اهميت آن کامال درست است                 : شهال دانشفر 

بطور مثال يک فعال حزبي که در يک عرصه وسيع اجتماعي درگير است               . سبک کاري امنيت را آموخت    
و به عنوان فعال آن عرصه بطور علني در مقابل چشم پليس قرار دارد، فعاليت اجتماعي او بهترين                            

يک رهبر عملي، يک فعال معترض سرشناس را         . پوشش امنيتي براي ادامه کاري فعاليتش خواهد بود        
امروز رژيم به راحتي نميتواند مورد تعرض قرار دهد اگر جنبه ارتباط اين بخش از فعالين حزبي با                            

بنابراين تلفيق کار علني و مخفي و آموختن شيوه هاي آن بيش از هر                  . حزب از چشم پليس دور بماند      
بطور مثال وقتي يک رهبر کارگري به جرم مبارزه براي خواستها و                          . وقت ضروري و حياتي است         

مطالبات خود و دفاع از حق کارگران دستگير ميشود، بايد اين خود فورا به يک موضوع اعتراض                             
بايد با مطلع کردن ديگر کارگران از اين اتفاق، با بسيج خانواده ها و با                 . علني و اجتماعي تبديل شود    

تجربه نيز نشان داده    . نقش فعال خانواده هاي کارگري در اين مساله به تقابل با چنين تعرضاتي پرداخت  
هرچقدر موضوع تعرض رژيم به آنها،      . است که امنيت رهبران کارگري اتفاقا در اعتراض علني آنهاست      
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در عين حال ما    . پيگرد و ارعاب آنها مخفي بماند، بهمان درجه امنيت آنها بيشتر در خطر خواهد بود                
درگير است بايد ارتباط او با حزب        هميشه تاکيد داشته ايم کسي که در عرصه اجتماعي و علني مبارزه                

البته اينرا هم بگويم دسترسي وسيع به         . بايد منزل او از اسناد و مدارک حزبي پاک باشد و غيره               . مخفي بماند 
اينترنت، وجود تلويزيون با طيف وسيعي از بينندگان حتي به اين لحاظ نيز به فعاليت اين کارگران پوشش                               

 .امنيتي بيشتري داده است
 

ميدانيد که امروز دسترسي به اينترنت، دسترسي به ياهو ميسنجر و چت کردن، ارسال نامه و پيام                   
از طريق اي ميل و بدست آوردن نشريات از طريق اينترنت همه و همه تحولي کيفي در فعاليت ما در                           

به يمن تکنولوژي امروز ديگر سخت ترين سد سانسور در سطح بين المللي در                 . داخل ايجاد کرده است   
هم شکسته است و ديگر نميتوان به راحتي جلوي درج اخبار و گزارشات اعتراضت کارگران و توده هاي                    

نميتوان مانع ارتباط دايم افراد از اين سوي جهان بسوي ديگر شد و نميتوان مانع                           . مردم را گرفت   
به يمن دسترسي به اين تکنيک امروز ما نشريات           . دسترسي مردم به کتاب و ادبيات مارکسيستي شد        

امروز ديگر پيدا کردن نسخه اي از يک نشريه             . و ادبيات حزب را به دهها هزار آدرس ارسال ميکنيم              
اما بد نيست اکنون که       . حزبي نزد يک کارگر بهيچوجه نميتواند سندي براي ارتباط او با حزب باشد                   

 .صحبت از اينترنت کردم به چند نکته امنيتي مهم نيز تاکيد کنم
بعضا دوستاني که تازه با حزب آشنا ميشوند از ما ميخواهند که ارتباطاتي را در داخل به                          -١

ما همواره توضيح داده ايم که انجام اين کار         . آنها وصل کنيم تا بتوانند با پيوستن به آنها فعاليت کنند          
. از نظر ما به لحاظ امنيتي نادرست است و ما در داخل ارتباط کسي را به کسي ديگر وصل نميکنيم                      

به نظر ما هر فعال حزبي بايد در متن فعاليت اجتماعي خود بتواند افراد پيرامون خود را به حزب جذب           
اما بعضا مشاهده کرده ايم که اين دوستان از طريق آشناياني که در             . کند و فعاليت حزب را به پيش برد 

خارج کشور دارند، آدرس اينترنت و تماس فعالين حزب در داخل را گرفته و وارد ارتباط با آنها شده                           
ما در اين جا اکيدا تاکيد ميکنيم که هرگونه اطالعات مربوط به فعالين حزب در داخل را صرفا                      . اند

دادن چنين اطالعاتي به    . به کميته سازمانده حزب و سازمان جوانان کمونيست و کميته کردستان بدهيد 
 .کساني ديگر ممکن است اين رفقا را داخل دچار مخاطره امنيتي جدي کند

ما مشاهده کرده ايم که صرفا از طريق آشنايي در جلسات ياهو ميسنجر و آشنايي در چت روم                    -٢
صحت و  . ارتباطات اينترنتي مجازي است    . ها ارتباطات رفقايي در داخل به يکديگر وصل شده است            

از ارتباط گرفتن با يکديگر صرفا از طريق آشنايي از طريق اينترنت و                   . ثقم آن قابل تشخيص نيست      
وصل کردن ارتباطات به يکديگر از اين کانال و دادن اطالعات شخصي و هويتي از اين طريق جدا                              

آدرس . به صرف آشنايي از طريق اينترنت ارتباط کسي به کسي را وصل نکنيد                            . خودداري کنيد  
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عدم رعايت اين نکته ممکن است شما را با مشکالت                   . اينترنتي رفيقي را به رفيقي ديگر ندهيد            
 .از انجام آن جدا پرهيز کنيد. امنيتي جدي روبرو کند

رفقايي از داخل براي عضويت در حزب فرم ويژه عضويت پر ميکنند و در آن آدرس و شماره                           -٣
من اينجا به اطالع همه دوستداران حزب ميرسانم که            . تلفن و مشخصات واقعي خود را قيد ميکنند          

رفقاي ما در داخل الزم نيست که اين فرمها          . فرم عضويت فقط براي فعالين حزب در خارج کشور است          
بنا به سياست سازماندهي ما در داخل هر رفيقي که خود را عضو حزب ميداند و                                   . را پر کنند    

ميخواهد با ما فعاليت کند، عضو حزب محسوب ميشود و ميتواند با تماس گرفتن با ما کار و                               
الزمست تاکيد کنم که رفقا از ارسال هر گونه اطالعات                . فعاليت خود را بطور متشکل به پيش برد           

 .واقعي از مشخصات خود و دوستانشان از طريق اينترنت بايد جدا خودداري کنند
 

در آخر از همه فعالين ميخواهم که در پاکيزه نگاهداشتن کامپيوتر و آدرس اي ميل خود                              -٤
 .هوشيار باشند

 
کميته سازمانده تالش ميکند که جنبه مهم سبک کاري امنيت در داخل را بصورت دستورالعمل هاي                    

 .روشن درآورد و در مقابله با نفوذ پليس هوشياري امنيتي الزم را داشته باشد
 

 پيامتان به فعالين حزب در داخل چيست؟: محسن ابراهيمي
 

آنچه من در اينجا از رئوس کار کميته سازمانده در داخل صحبت کردم، در واقع فعاليت                  :  شهال دانشفر 
مشترکي است که قرار است با کمک فعالين حزبي در داخل به پيش بريم و به کمک هم به ساختمان حزب                      

بنابراين پيام من به فعالين حزب مطالعه دقيق اين سياستها و               .  در داخل ساختار منسجم تري بدهيم       
بنابراين من اينجا بر دو نکته         .  رابطه نزديک با ما براي پيشبرد عملي اين سياستها در داخل است                   

بويژه امروز که ما با سير پر           .  اولين و مهمترين تاکيد من ارتباط منظم با حزب است                .  تاکيد دارم 
اگر اين رابطه    .  شتاب تحوالت اجتماعي روبرويم اين مساله بيش از هر وقت ضروري و حياتي است                      

نباشد و يا ضعيف کار کند، اگر حزب در داخل سازمان نيابد و جوابگوي اين درجه از روي آوري به خود                  
نباشد، باز ما دنبال حرکتهاي خودجوش خواهيم افتاد و نخواهيم توانست جاي خود را در سير تحوالت                  

امروز حوزه هاي حزبي در داخل بايد مثل مغز متفکر فعاليتهاي علني و اجتماعي ما                 .  جاري بازيابيم 
بايد فرصت ها   .  ما نبايد بدنبال حوادث بيفتيم    .  نقشه بريزند و برنامه داشته باشند     .  در داخل کار کنند   
از همين رو   .  بايد رهبر جنبش انقالبي اي باشيم که هر روز بالنده تر به پيش ميرود                 .  را بوجود بياوريم  

. بايد نبض داخل و خارج کشور با هم بزند     . ارتباط منظم با حزب از نظر من جايگاه استراتژيکتري دارد 
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بطور مثال ارسال بموقع اخبار به ما و عکس العمل سريع در قبال آن به معني حضور حزب در جامعه                         
بايد سياستهاي حزب در تظاهراتها و آکسيونهايي که در جامعه               .  بايد اين حضور تامين شود      .  است

اتفاق مي افتد جاري شود و شعارهاي حزب به شعارهاي بخش هرچه وسيعتري از مردم تبديل شود و                        
اين به معني حضور فعال فعالين ما در اين اجتماعات و مبتکر بودن آنان در برپا کردن اين اعتراضات                    

وجود تلويزيون به    .  تاکيد دوم من به استفاده از ابزار تلويزيون است             .  در ارتباطي تنگاتنگ با حزب      
فعالين حزب بايد از اين      .  حزب امکان داده که صداي خود را در بعد وسيعي در جامعه منعکس کند                  

از تيپ هاي مختلف اجتماعي با   . هم اکنون تماس با تلويزيون وسيع است. ابزار استفاده بيشتري بکنند 
اين خود پوشش ميدهد که فعالين حزبي راحت تر بتوانند با آن                  .  گرايشات مختلف را در بر ميگيرد       

اخبار .  تماس بگيرند و از اين تريبون براي گفتن حرف خود رو به جامعه استفاده کنند                                   
اعتراضات را به دست ما برسانند تا آنرا بگوش بخش وسيعي از جامعه برسانيم و بتوانيم به يک      

از طريق اين ابزار ميتوان به کمک فعالين حزبي         .  همبستگي وسيع از اين اعتراضات دامن بزنيم      
در داخل به اعتراضات موجود شکل سراسري تري داد و به استقبال فراخوان براي اعتراضات                       

بنابراين پيامم را به فعالين حزبي کوتاه       .  سراسري و گسترده رفت، بايد اين ابزار را بدست گرفت          
ميکنم و در يک کالم ميگويم امروز ارتباط منظم با حزب يک امر حياتي است، هر کجا که                            

بياييد باهم يک ساختار قوي      .  مانعي بر سر راه است بايد مانع را شناخت و از سر راه برداشت                   
 . حزبي در داخل ايران بسازيم

*** 
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 بخشى از مصاحبه ايسكرا با شھال دانشفر 
 

 ٨٤ شهريور ١٦.  ٢٧٥ايسكرا شماره 
 

شما به عنوان يك قدم مهم در ساختار دادن حزب در داخل بر ايجاد حوزه هاي حزبي تاكيد                           : ايسكرا
  حوزه های حزبی چيست و چگونه بايد آنرا تشکيل داد؟،كرده ايد

 
حوزه ظرفي  . حوزه سلول پايه اي حزب است كه در محيط زيست و كار تشكيل ميشود                   : شهال دانشفر 

 .  نفر تشكيل شود٥ تا ٣است كه در بستر روابط طبيعي و اجتماعي اعضا و  ميتواند از 
 

حوزه ها در واقع ظرف انجام فعاليت روتين كمونيستي اعضا و شاخك هاي حسي حزب در محل                       
كار حوزه ها آشنا كردن ديگران با ايده        .  ترويج و سازماندهي است    �كار حوزه هاي حزبي تبليغ    . هستند

كار حوزه ها ايجاد شبكه هاي توزيع نشريات حزب         . هاي برابري طلبانه خود و كمونيست كردن آنهاست       
كار حوزه ها گسترش نفوذ حزب در ميان كارگران و جذب اعضاي جديد               . و جمع آوري كمك مالي است     

اين كارها جزو دائمي و روتين كار حوزه ها و كار ما                   . اين كارها تعطيل بردار نيست      . به حزب است   
حاصل آن بايد گسترش نفوذ ايده هاي       . وقتي در يك محل يك حوزه حزبي وجود دارد        . كمونيست هاست 

نتيجه آن بايد خود را در مناسبات مردم در آن محل               . آزاديحواهانه و انساندوستانه در آن محل باشد        
 عليه تعرضات رژيم به زنان و جوانان و           ،نشان دهد و ما شاهد شكل گرفتن اعتراض عليه بيحقوقي ها           

جوانان در محل را حول      . اين حوزه در محل است كه اعتراض سازمان ميدهد          . غيره در آن محل باشيم     
همين نقش را يك     . اعتراض عليه تعرضات رژيم و براي حقوق و مطالباتشان سازمان ميدهد و غيره                  

تالش . حوزه در كارخانه مجمع عمومي كارگران را شكل ميدهد             . حوزه در يك كارخانه برعهده دارد        
ميكند بطور برنامه ريزي شده بر روي خواستها و اعتراضات كارگران تاثير بگذارد و آنرا هدايت كند و                    

بويژه .  افراد هر چه بيشتري را به حزب جذب ميكند             ،با نزديك شدن به كارگران و تاثير بر افكار آنان             
 . حوزه تالش ميكند بخش راديكال و معترض اين كارگران را به حزب نزديك كند

وجود حوزه در هر كارخانه و در هر محلي به معني حضور حزب در آنجا و جاري شدن سياستهاي                        
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بويژه در اوضاع سياسي امروز حوزه هاي حزبي به اعتبار         . حزب و رشد راديكاليسم در آن محيط است 
 كانونهاي هدايت كننده اعتراضات جاري         ،جمع شدن راديكالترين و معترض ترين انسانها در آنها              

هستند كه اعضاي آن مي نشينند و در مورد مسايل مربوط به حيطه فعاليت خود برنامه ريزي                               
 . ميكنند و نقش هدايت اين اعتراضات را ايفا ميكنند

بعالوه حوزه محلي است كه در آن اعضاي حزب در داحل ايران امكان مي يابند در مورد مسايل                              
در بستر  . مربوط به حزب خود اظهار نظر كنند و بر روي سوخت و ساز سياسي حزب تاثير بگذارند                      

چنين فعاليتي است كه اعضاي حزب خود هر روز بيشتر با كمونيسم  آشنا ميشوند و  به كادرهاي                          
مي بينيد بويژه امروز بيش از هر وقت تشكيل حوزه ها در                 . مجرب و تواناي حزبي تبديل ميشوند       

 . داخل حياتي است و به اين نيروي وسيعي كه امروز حول حزب گرد آمده است ساختار ميدهد
 

محافل متعددي در شهرهاي کردستان و در محالت و يا در محل کار  فعاليت دارند اعضاي         :  ايسكرا
برخي از اين محافل به چندين ده نفر ميرسد و با سياستها و برنامه حزب کمونيست کارگري آشنا                            

 آيا اين محافل را ميتوان حوزه ناميد ؟. هستند و يا آنرا قبول دارند 
 

 ،اينها همانطور كه شما نيز تصوير كرديد           . اينها حوزه نيستند   . به نظر من هنوز نه       : شهال دانشفر 
طيف وسيعي از محافل نزديك به حزب هستند كه در بستر يك شبكه وسيع ارتباطي با هم در تماسند         

اما همانطور كه اشاره كرديد در ميان اينها              . و اساسا در دل مبارزات جاري با هم آشنا شده اند                   
ما ميگوييم اين    . اعضايي از حزب هستند كه حزب را مي شناسند و با برنامه حزب آشنا هستند                     

اعضا بايد حوزه هاي خود را تشكيل دهند و با فعاليت خود در دل همين روابط محفلي كه شما نيز                         
آنها را  . ايده ها و نظرات حزب را به ميان آنها ببرند            .  فعاليت كمونيستي كنند    ،به آن اشاره كرده ايد     

با آنها ادبيات پايه اي حزب را بخوانند و آنها را به                    . كمونيست كنند و بيشتر با حزب آشنا كنند            
ما بويژه اين محافل را در محال ت و در ميان كارگران و محيط هاي                        . اعضاي حزب تبديل كنند     

فعاليت حوزه ها در محالت زيست كمك ميكنند كه اين محافل هر چه بيشتر به                    . كارگري ميبينيم 
ما نزديك شوند و شبكه اي از روابط مبارزاتي در محل شكل گيرد و اتفاقا زمينه براي سازماندهي                     

 ايجاد گروهاي جوانان كمونيست در محل و بوجود آوردن شرايط كنترل محالت در              ،اعتراض در محل  
همينطور در ميان كارگران و خانواده هايشان ميتوان اين محافل              . دل اعتراضات جاري فراهم گردد      

 تا  ٤اين وظيفه اعضا و كادرهاي حزب است كه در جمع هاي كوچك                . گسترده نزديك به حزب را ديد      
مباحث و نقطه نظرات حزب را به درون آنها ببرند و تعداد هر             .  نفره در اين محافل به بحث بنشينند       ٥

 . چه بيشتري از آنها را كمونيست و عضو حزب كنند
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فکر نميکنيد که در شهرهاي کردستان، زمينه و آمادگي بيشتري براي پيشبرد سياستهاي                 :  ايسكرا
 کميته سازمانده حزبي وجود دارد ؟

 
شهرهاي كردستان هم به لحاظ توازن قواي سياسي و هم به              . من كامال با شما موافقم     : شهال دانشفر 

ما . لحاظ تحزب يافتگي و آشنايي و نزديكي با احزاب سياسي از شهرهاي ديگر ايران جلو تر است                     
. در شهرهاي كردستان بيش از هر جا با خيزش هاي شهري و با اعتراض يكپارچه مردم روبرو بوده ايم                   

بطور مثال ما شاهد      . در دل اين مبارزات شعارهاي چپ و راديكال نقش برجسته اي داشته است                       
جنبش آدم برفي ها با شعار كودكان مقدمند را                 . برگزراي مارش بزرگ اول مه در سنندج بوديم              

 رئيس دانشگاه را وادار كردند كه تا بلوهاي مبني بر                ،دانشجويان در دانشگاه آزاد سنندج      . داشتيم
جداسازي دختران و پسران را پايين بكشند و در نوروز نيز پالكارد سال نو سال آزادي زن است را مردم                     

 نفي عملي     ،اينها همه حاكي از جلو صحنه آمدن بيش از بيش چپ در اين شهرها                            . بلند كردند  
 . ناسيوناليسم در اعتراضات جاري و وجود توازن قواي سياسي مناسبتري در شهرهاي كردستان است

 شيوه  ،ما امروز شاهد اين هستيم كه كارگران در شهرهاي كردستان به لحاظ اشكال اعتراضي                    
هاي پيشرفته تري از اعتراض و مبارزه را بكار ميگيرند و بعضا اين اعتراضات به الگويي براي                            

ما شاهد بوديم كه براي اولين بار بعد از سالها            . مبارزه در بخش هاي ديگر كارگري تبديل شده است         
اين كارگران نساجي كردستان بودند كه حقوق ايام اعتصاب خود را مطالبه كردند و دو فاكتو حق                           

 به  ،اين اعتراضات به لحاظ اشكال مبارزاتي كه كارگران بكار بردند                . اعتصاب را خواستار شدند     
لحاظ نقش و دخالت خانواده هاي كارگري در پشتيباني از مبارزات كارگران و كشيده شدن دامنه اين                 

در جريان اين اعتراضات رهبران كارگري با اسم و              . اعتراضات به شهرها بسيار برجسته بوده است          
 مي بينيم رسما    ،رسم خود دارند به جلوي صحنه مي آيند و جاي خود را در ميان مردم پيدا ميكنند                  

اينها همه موقعيت جديدي براي چپ و براي حزب ما در            . از حزب كمونيست كارگري نام برده ميشود       
شهرهاي كردستان بوجود آورده است و همانطور كه شما نيز اشاره كرده ايد زمينه و آمادگي بيشتري                     
براي پياده كردن سياستهاي كميته سازمانده و سازماندهي حزبي در شهرهاي كردستان بوجود آورده                   

چنانچه ميبينيم كه در همين مدت ما با روي آوري وسيعي به حزب در شهرهاي كردستان روبرو    .  است
هستيم و شاهد شكل گيري محافل و شبكه هاي گسترده اي از دوستداران و اعضاي حزب در محالت                  

اكنون در شهرهاي كردستان با      . بايد اين روي آوري را سازمان داد       . زيست و در ميان كارگران هستيم      
توجه به همه داليلي كه بر شمردم زمينه براي ساختار دادن به سازمان حزبي و ايجاد حوزه هاي حزبي                      

 . فراهم تر است بايد دست به كار شد
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حوزه هاي فرا محلي و يا طراز نوين چه نوع حوزه هايي هستند و آيا آنها مجموعه اي از                             : ايسکرا
 حوزه ها را در بر ميگيرد ؟

 
. حوزه هاي طراز نوين همانطور كه شما اشاره كرده ايد حوزه هايي فرامحلي هستند                       :شهال دانشفر 

 بلكه آنها     ،حوزه هاييست كه الزاما اعضاي آن در يك محل و يا در يك محيط كار قرار ندارند                               
يكديگر را در دل اعتراضات جاري و عرصه هاي مشخص مبارزاتي پيدا كرده و كنار هم قرار گرفته                      

 ،اين حوزه ها در دل شبكه هاي مبارزاتي كارگري و عرصه هاي مختلف مبارزاتي مثال كارگران                 . اند
در دل يك حركت سراسري مثال جنبش              .  دانشجويان و غيره و غيره شكل گرفته است                 ،معلمان   

 هزار تومان و يا تشكل يابي سراسري توده اي و نمونه هايي از اين نوع                   ٤٥٠اعتراضي براي خواست    
بعضا حوزه هاييست كه در راس شبكه هاي اعتراضي قرار دارند كه نه تنها از محل                  . بوجود آمده اند  

اين حوزه ها در    . زيست و كار فراتر است بلكه يكسر آن در تهران و سر ديگر آن در شهري ديگر است                     
به اعتبار وجود رهبران عملي و پر نفوذ در         . برگيرنده رهبران اعتراضي سراسري اين عرصه ها هستند       

 اين حوزه ها از موقعيت اجتماعي محكمي            ،اين حوزه ها و قدرت بسيج و اتوريته و اعتبار آنها                   
در واقع اين حوزه ها كيفتي جديدي هستند كه در سطوح سراسري تري نقش ايفا ميكنند                 . برخوردارند

طبعا اين حوزه ها همانند هر حوزه حزبي ديگر مخفي هستند و رابطه                 . و ميتوانند نيرو بسيج كنند     
اما در راس يك اعتراض اجتماعي علني قرار دارند و افرادي از                . آنها با حزب كامال محرمانه است      

ما به اينها حوزه هاي طراز نوين و يا فرا محلي                . آنها سخنگويان و رهبران اين اعتراضات هستند         
حوزه هايي كه به لحاظ دايره نفوذ و فعاليتشان از حوزه هاي محل كار و زيست متمايز                         . ميگوييم
 با توجه به رشد اعتراضات جاري در جامعه با توجه به زمينه                    ،بنابراين مشاهده ميكنيد   .  هستند

بهم پيوستن اعتراضات و مردم چندين محل بيكديگر و اعتراضات فراكارخانه و تالش براي ايجاد                     
انواع و اقسام تشكلهاي سراسري كارگري از نوع چنين حوزه هايي هر روز بيشتر شكل ميگيرد و                           
وجود آنها امكان ميدهد كه در بعدي سراسري حزب و سياستهايشان را بشناسانيم و كمونيسم را به                      

 . درون بخشهاي هر چه وسيعتري از مردم ببريم
 

. عليرغم نظامي کردن شهرها در کردستان ،رژيم قدرت و تسلط زيادي بر محالت ندارد                           :ايسکرا
منظورم اين است که حاکميت رژيم مدام با مقاومت روبرو ميگرددو هر روزه دستورات و قوانين رژيم                  

سئوالم اين است از نظر شما کنترل محالت توسط مردم              . را مردم و بويژه جوانان زير پا ميگزارند             
يعني چه و حوزه ها و فعالين چه نقشي ميتوانند در امنيت ، رفاه و اتخاذ برنامه هايشان ايفا کنند ؟                       
ميتوانيد بطور مشخص به برنامه  حوزه ها  در رابطه با زنان، کودکان ، کارگران و کال مسائل محله                      
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 اشاره کنيد ؟
 

در شهرهاي كردستان     . به اين سئوال من در سئواالت قبلي مختصري اشاره كردم                     : شهال دانشفر  
از اينرو حوزه هاي حزبي در محالت نقش زيادي              . وضعيت دقيقا همينطور است كه شما ميگوييد          

از نظر من يك حوزه حزبي در جريان كار روتين و                      . توضيح بيشتري ميدهم    . ميتوانند ايفا كنند    
 در زمينه سازماندهي اعتراض در محالت نقش بسياري                  ،كمونيستي خود كه باالتر اشاره كردم          

قاعدتا اعضاي يك حوزه افرادي هستند كه به          . ميتواند ايفا كند و هدايت كننده اين مبارزات باشد           
 در مقابل   ، حرف دل مردم را ميزنند       ، معترض هستند  ، راديكال هستند  ،اعتبار اين كه چپ هستند     

به اين اعتبار   . انسانهاي محبوب و با اتوريته هستند     . اعتراضات آنها افق و چشم انداز قرار ميدهند       
اين افراد توانايي اين را دارند كه جوانان و مردم محل را حول مسايل مختلف مبارزاتي بسيج و                              

به اين معني كه اعضاي       . طبعا وجود حوزه و رابطه آنها با حزب امري مخفي است                . سازمان دهند 
حوزه همواره در مورد اينكه كار و فعاليت خود را در محل به پيش برند و چگونه اعتراضات مردم در                     

بعد از آن افراد حوزه در          . محل را هدايت و سمت و سو دهند مينشينند و برنامه ريزي  ميكنند                       
تماسهاي عادي و اجتماعي خود در محل جوانان و مردم محل را بر سر اعتراضاتي كه دارند                                    

 زنان و بخش هاي       ،براي اين اعتراضات جوانان     . هماهنگ و همسو ميكنند و آنرا هدايت ميكنند           
انواع و اقسام تشكلها را ايجاد         . مختلف مردم را در اشكال مختلف بهم نزديك و متحد ميكنند                 

بدين ترتيب در دل سازماندهي اعتراض در محالت قدرت بسيج هر چه بيشتري بدست آورده  .  ميكنند
بطور مثال  . و عمال كنترل محالت بصورت سازمانيافته و متشكل بدست مردم در محالت مي افتد               

دست به خانه گردي و تعقيب و       . ديگر نيروهاي انتظامي در محالت براحتي نميتوانند آمد و شد كنند     
اينها همه  . و جرات حضور در آنجايي كه مردم هستند را ندارند              . آزار رهبران اعتراضي مردم بزنند      

كارهايي است كه يك حوزه در يك محل به درجه اي ارتباطات اجتماعي اش گسترش مي يابد و به                          
اين . درجه اي كه افراد آن از نفوذ و اعتبار اجتماعي بيشتري برخوردار ميشوند ميتواند انجام دهد                     

يك مبارزه علني و اجتماعي است كه اعضاي يك حوزه آنرا به پيش ميبرند و در دل آن خود به                                     
اما همانطور كه گفتم وجود اين حوزه و         . شخصيت هاي شناخته شده و محبوب مردم تبديل ميشوند          

 . رابطه آن با حزب كامال مخفي باقي مي ماند
 

بنظر شما  . دامنه محافل بسيارگسترده است و حاال صحبت از شبکه هاي محافل است                       : ايسکرا
فعاليت اين محافل چه ايراداتي داشته و فکر ميکنيد اگر سياستهاي کميته سازمانده را در پيش                          

 بگيرند تا چه حد قدرت و توان آنها باال خواهد رفت ؟
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درست است دامنه محافل بسيار گسترده است و اين سطح از روابط در دل مبارزات                          : شهال دانشفر 
جاري و در نتيجه يك سلسله تالشها از سوي فعالين كمونيست شكل گرفته و تا اندازه اي قوام يافته                           

اما شبكه هاي محفلي موجود تا داشتن يك ساختار حزبي كه بتواند جوابگوي اوضاع سياسي                     . است
بايد از  . امروز و موقعيت كنوني حزب باشد فاصله دارد و نسبت به اوضاع كنوني ديگر عقب است                        

بايد اعضاي حزب كه در دل مبارزه به هم نزديك شده اند حوزه هاي                     . سطح روابط محفلي فراتر رفت      
طيف وسيعي از انسانهاي       ،      حزبي خود را تشكيل دهند تا با فعاليت كمونيستي و آگاهانه خود                       

و بتوانند با جاري كردن سياستهاي      .  به حزب نزديك كنند    ،راديكال و معترضي را كه گرد خود آورده اند        
حزب در دل اين شبكه ها اتوريته و رهبري خط راديكال را بر راس اعتراضات جاري  حاكم كنند پايه                          

به عبارت روشنتر بايد اعضاي حزب با تشكيل          . هاي گرايشات ناسيوناليستي و راست را سست كنند         
حوزه هاي حزبي به مثابه كانونهاي هدايت كننده و رهبري كننده اعتراضات جاري عمل كنند و در راس            

در اوضاع متحول كنوني اين امر       . اين امر فوري و عاجل است      . شبكه هاي محفلي موجود قرار گيرند      
 .حياتي است و بايد حزب را ساخت

واقعيت اينست كه نقش اعضا در درون شبكه هاي محفلي كنوني در بسياري از مواقع فردي است                  
نقشه اي بر آن حاكم     . از همين رو برد و كارآيي آن كم است       . و با ابتكارات شحصي خود فعاليت ميكنند 

نيست و در بسياري از مواقع اين اعضا بدنبال اتفاقات روانه ميشوند و خود مبتكر حركت و اعتراضي                   
 كار كمونيستي و جذب اعضاي جديد به حزب           ،همچنين با منحصر شدن كار به شيوه محفلي        . نيستند

كادر سازي و بار آوردن اعضايي كه بتوانند نقش كليدي تر در پيش بردن                  . ضعيف و خود بخودي است     
.   صورت نميگيرد و نقش اعضا در سوخت و ساز سياسي حزب ضعيف است                 ،فعاليت ها داشته باشند    

 . بايد از اين مرحله از كار عبور كرد و حزب را هر چه محكمتر ساخت
 

*** 
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