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ی کنونتي عبور از موقعی برای کلیطرح  

 
  ١٣٨٧ اسفند ١۵شنبه پنج                                                                                                       بامداد 
 

 
 سرمايه از راه می رسد و فجايع سرمايه را که نزديک به سه دهه و بر بستر سياست نئو ليبرالی و مدل بحران عميق

جهانی سازی آن دست به تاخت و تاز زده کامل می نمايد وجامعه بويژه طبقه کارگر رابه ورطه هولناکی از تباهی 

ازمان يافته سرمايه جهانی در هيبت طبقه کارگری که پس از ضربات سخت دهه شصت و حمله س. سوق خواهد داد

نئوليبراليسم و تعديل اقتصادی و فجايع حاصل از آن اندک اندک به خود می آمد و راههای مقابله را جستجو می 

نمود هنوز صفوف خود را منظم نکرده با بحران عميقی رودر رو گرديده که مجال و فرصت کافی را از وی خواهد 

کرد با تمام توان و با سرعتی بيش از قبل دست بکار آرايش صفوف خود گردد و اگر گرفت و او را وادار خواهد 

  . بتواند اين بحران را به ضد خود و گريز گاهی برای نيل به جامعه ای سعادتمند بر بستر پيکار طبقاتی تبديل نمايد

ملکرد ذهنی طبقه کارگر تحول عينی بحران حاصل سازو کار سرمايه و تناقضات درونی آن می باشد و از حوزه ع

خارج است ولی بهم ريختگی صفوف و يا منظم و هدفمند بودن آن عاملی ذهنی است و بستگی مستقيم به دخالت 

آگاهانه پيشروان و کل طبقه کارگر دارد که با درک سيستم سرمايه و بويژه بحران های حاصل از آن وبر بستر 

مت و پراکندگی طبقه کارگر جلوگيری نموده و با متشکل کردن طبقه توانائی ذاتی طبقه کارگر قادر گردند از هزي

کارگر پيشروی و فتح سنگر های سرمايه سردرگمی و اغتشاش را به صفوف سرمايه منتقل و آن را تا مرحله عقب 

ش سيستمی که هم برای کسب سود حداکثر و هم مقابله با جنب.نشينی منجر به نابودی ماشين سرکوب سرمايه بکشانند

  .نمايد حال تغيير ميباشد و دايم از يک مدل خاص پيروی نمی درطبقاتی

برخالف مدل توسعه اقتصادی که رشد موزون را به طور نسبی در تمامی عرصه های اقتصادی در حد توان پی  

ن اين می گرفت در مدل نئو ليبرالی اين موزونی نسبی از بين رفته و ارگانهای قدرت سرمايه جهانی با ديکته کرد

 و - ادامه کارحال بازسازی و ترميم برای در- را حداقل به سه بخش فعال و درحال کارايران صنايع درسياست

  . حال فرو پاشی و نابودی به همراه بخشهای فرعی ديگر تقسيم نموده استصنابع در

ص می باشد به همراه صنايع نفت و گاز و صنايع پايين دستی آن که داری مزيت ترجيحی بدليل شرايط اقليمی خا

، ، مخابراتيستم می باشد اعم از نيرو گاه هاای سقرتباط و بمايه داری ايران برای ارشته هائی که مورد نياز سر

شبکه حمل و نقل مواصالتی و غيره متعلق به بخش فعال و در حال کار می باشد که تالش می گردد با سرمايه 

  .حيات اين بخش دچار مشکل و کاستی نگرددگذاری و به روز کردن تکنو لوژی ادامه 

صنايعی که با نو سازی و به روز کردن ماشين آالت و تکنولوژی و تجديد ساختار نيرو های مولد بر بستر استثمار 

شديد بايد قادر به رقابت با صنايع رقيب در منطقه و جهان گردد و به معنائی ديگر سود فوق تصور سرمايه جهانی 

   گيرد کهمی و دوم قرارسازی درحال بازدسته صنايع درتقريبا مجانی تامين نمايند ارزان و کارانرژیو داخلی را با 



  .صنايع خود رو سازی ، فوالد و بخشهای مشابه در اين قسمت جای دارند 

يد و سرانجام صنايعی که توانائی مقاومت در مقابل موج جهانی سازی را نداشته و ندارندو در تقسيم کار جهانی جد

انبوهی از . آيند درپای کنند وبه ناچار نابود و ازجهان خالیدرگوشه و کناربايد عرصه را به نفع رقبای ديگر

عرصه صنايع کشاورزی  ازمعادن و در، صنايع خانگی و بخشی،کارخانجات بزرگ کفش، چوبکارخانجات نساجی

  . شکر، پنبه ، چای ، جنگل و غيره در اين دسته بندی جای می گيرند

ساير سطوح اقتصادی و صنعتی به عنوان بخشهای فرعی تر قابل بررسی می باشند که به دليل اهميت صنايع 

  .بزرگ و کليدی تمرکز نگاه بر اين بخش می باشد

اين تغييرات حاصل از جهانی سازی سرمايه در بخشهای اقتصادی و صنعتی نگاه کلی و يک دست به مبارزات 

  .  ايجاب می کند که نوع نگاه در هر بخش جدا از اشتراکات بر تفاوتها نظر داشته باشدکارگری را منتفی می نمايد و

سرمايه مدتهاست که چنين تفاوتی را که از قبل وجود داشته با شدت و حدت بی سابقه ای مراعات می کند و غلظت 

می گردد و هر چقدر از و تراکم فشارهای امنيتی هرچه از بخش سوم به سمت بخش اول برويم شديد تر و بيشتر 

صنايع در حال فرو پاشی به سمت صنايع در حال بازسازی و صنايع با مزيت های ترجيحی بيايم ابزار نيرومند 

ترديدی نيست کنترلهای امنيتی در صنايع نفت که مرگ و زندگی رژيم به آن وابسته است قابل . تری بکار می گيرد 

رو سازی با فالن کارخانه نساجی در حال فرو پاشی نيست و هرکدام با قياس با صنايع خودرو سازی و صنايع خود

  .شرايط خاص امنيتی رو برو هستندکه روشها و تاکتيکهای متفاوتی را طلب می کند

اين تاکتيکهای متفاوت می بايد در تلفيق و ترکيب و تحول دائمی هر لحظه روند رو به رشد و متکاملی را به نمايش 

. هائی آن ايجاد نظمی هماهنگ در کل طبقه برای به زير کشيدن و نابودی سلطه سرمايه می باشدبگذارند که هدف ن

نابودی سلطه سرمايه با پتانسيل و قدرت ذاتی طبقه کارگر ممکن می گردد قدرتی که اصلی ترين و مهم ترين مزيت 

 نمی باشد و هرگاه توانست نظمی به اين طبقه انقالبی است ولی مزيتی که دارای نقشه و برنامه ای هدفمند و منظم

در درگيری های هر روزه و . مبارزاتش بدهد برشی از کار سازمان يافته و جهشی به درجات باالتر را تجربه نمود

بر پهنه اين . شده  است ن ظاهر نوين ناتوا و در تحول به کيفيتیمتعدد، طبقه کارگر ايران در کميت بسيار وسيع

غشوش ولی مبارز با چهار اليه بندی از نيرو های فعال روبرو می باشيم که خود درجات مزيت غير هدفمند وم

  . ازاغتشاش و سردر گمی را در زمينه فعاليت خود دارا می باشد) کم يا زياد(متفاوت 

 محيط   در-   فعال سنديکا- اليه اول بخش بسيار بسيار محدود طبقه کارگر که قادر به ايجاد تشکيالت توده ای علنی

 دو نهاد با وجود منحصربه اين. کار گرديده اند که سنديکای واحد و نيشکر هفت تپه تشکيالت مورد اشاره هستند 

علنی کارگران از يک  گسترده وتشکل يابی توده ای که درتعداد به دليل اهميت بی چون و چرايیفرد بودن ازنظر

  .ی ايفا می کنند حائز اهميت ويژه ای می باشندسو و نيز آشکار نمودن نقاط قوت و ضعف چنين تشکل هاي

اليه دوم گروه ها و عناصر پراکنده غير علنی و خارج از ديد که در تقابل قوای فعلی بصورت پنهان و در بطن 

  . طبقه کارگر مشغول کار و فعاليت می باشند

  مجادالتد که بخش وسيعی ازتعريف ميکنن کارمحيط خارج ازتشکلهای کارگری که خود راهای علنی سوم تشکلاليه

  روشنفکران انجام اليه چهارم کارگران تبعيدی و باشد وسرچند سال اخيرمتعلق به ا ين حوزه ميو مطالب منتشره در 



مبارزات ازحمايت  وسازمانهای سياسی تبعيدی که وظايف خود را تقويتمدافع منافع طبقه کارگرمتشکل در یانقالب

  .طبقه کارگر اعالم می کنند

جموعه چهارگانه فوق مانند هر پديده ديگری ترکيبی است از اجماع ضدين نيروهای بالنده و ميرنده با درجات م

متفاوت که عناصر بالنده به رشد و تکامل مبارزات کمک می نمايند و عناصر ميرنده در جهت تخريب و اغتشاش و 

يدگاهی که هيچکدام از گروهبنديهای فوق سياه و سفيد با تکيه بر چنين د. در نهايت بقای سرمايه ايفای نقش می نمايند

  .مطلق نيستند بلکه ترکيبی از رنگهای متفاوت با شدت و ضعف می باشند به  بررسی آنان می پردازيم

   تشکلهای علنی جنبش کارگری :اليه اول

 شرايط سرکوب در مرحله اگر بپذيريم که مبارزه طبقاتی کارگران با هر ميزان از پنهان کاری در عدم تعادل قوا و

اين مبارزات  متعلق به طبقه کارگرکه ازتشکلهای علنی آن بابروزو ظهورشکل توده ای مناسب درشرايط درمقدماتی

سرسختانه طبقاتی و در محل کار و زيست کارگران پديدار می گردند معنا و مفهوم می يابد، پس دو سنديکای واحد 

بايد جايگاهی خاص برای آن قائل شد تا مبارزين طبقه کارگر قادر باشند با و هفت تپه حائز اهميت بسيار است و 

  . استفاده از تجارب اين دو راه را بسوی ايجاد تشکلهای توده ای مبارز بيشتری بگشايند

 با ايجاد هياهو ، -که عمدتان مهر گذشته را بر پيشانی دارد -ولی الگوی رفتاری حاکم بر هر چهار اليه بندی پيشين 

درگيری و مجادالت بی پايان و دامن زدن به واقعيتهای فرعی و نپرداختن به مسايل اصلی نيروی طبقه کارگر را به 

  .هرچند که شدت وضعف ان در هر اليه متفاوت است. تحليل می برد

اشند ی بمسايل اصلی در حوزه دانش  اجتماعی و علم مبارزه طبقاتی قرار دارد و کسانی قادر به پرداختن به آن م 

حرکتی را تجزيه و تحليل و قابل فهم و درک  پنهان درهرمندی باشند تا بتوانند درسهایکه مجهز به چنين ابزار نيرو

ای علنی بل توده های عظيمی بکنند که احتياج مبرم و فوری  به چنين تحليلهايی دارند،تحليلهايی که نه وظيفه تشکله

 ليهای اجتماعی خاصی که منجر به تشکدر جنبش کارگری ايران زمينه . شدطبقه کارگر ميباگاه و مبارزآپيشروان 

اينکه موقعيت . ن به بحث و فحص گذاشته نشده استآاين دو سنديکا شد بحث نگرديده و درسهای حياتی و مهم 

چه ا از واحده کارگران اين-منطقه ای و داخلی چه ويژه گيهايی داشت که چنين تشکلی امکان بروز يافت  -جهانی 

بر کداميک از آسيب های مشترک طبقه کارگر . توانايی هايی برخوردار بودند که امکان ايجاد تشکل را به آنان داد 

سيب آتوانسته اند غلبه کنند ، چه حفره هايی به صورت الينحل در بافت و پيکره شان باقی ماند تا بعدها خود سبب 

چه جاهايی اجازه ورود به مدافعين ؟ در ساختنددر کجا و چگونه عقيمتاکتيکهای سرمايه را .  شودپذيری اين پيکره

 پا در ايران بايد نگريست و يا به عنوان يکيکا به عنوان يک تشکل پايه و ديرسرمايه را دادند و چرا؟ اساسا به سند

ت چه ميزان ؟ چه سنديکايی که محصول زد و خورد خيابانی و اعتصابات کارگران هفت تپه استشکل دوران گذار

؟ چه تفاوت است دارد استوارپايه سه جانبه گرايی بورژوايیکه برپيشنهادی سازمان جهانی کارهمخوانی با سنديکای 

هفت تپه موجود است که اولی ابتدا در چهار چوب احيای سنديکای قديمی واحد متشکل  واحد وبنيانی بين سنديکای

برد های خيابانی پرداخت ولی دومی بر بستر عالی ترين حرکات شد و سپس دست به حرکات اعتراضی زد و به ن

؟ آيا اين اتقاق  است؟ آيا اين دو شکل متفاوت نشان دهنده تغييراتی در جنبش کارگری شکل گرفتمتنوع اعتراضی

صنوف در حال سنديکای واحد برای احيای سنديکای  ثمربیاراين خوش بينی را تقويت خواهد نمود که بجای انتظ



 مجموعه ای را - خياط و کفاش و غيره  که با تکامل مناسبات اقتصادی دوره تاريخی آنان بسر رسيده بود - مرگ

تشکيل بدهند که هيچگاه عملی نشد يا با جمع بندی مبارزات هفت تپه توقع ايجاد تشکيالت علنی را در مبارزات 

؟ اکثريت کارگران که با داخلی سنديکا چيستدرسهای کشمکشهای . کارگری که شرايط آن مهيا باشد داشته باشيم 

های طبقاتی سنديکا را به وجود آورده اند چگونه روابط خود را با مدافعين سه جانبه گرايی که سنديکا را تا حد نبرد

کارگران است و يا نشانه ضعف مشاورين سرمايه تنزل می دهد بر قرار می کنند و آيا اين تعامل حاصل هوشياری 

يا تشکيل سنديکا که گرايشات مختلف را در خود گرد می آورد و انجام مذاکره چانه زنی و نشست با مديريت ؟ آآنان

و غيره بجای شکلهای راديکال درگيری محيط کار و خيابان عالمت عقب نشينی و پس روی کارگران در يک واحد 

ران پس از هر مرحله از پيشروی با مکث و خاص می باشد؟ يا اين اشاره داهيانه مارکس را به همراه دارد که کارگ

توقف به بازبينی و تجزيه و تحليل راه آمده و مسير پيش رو خواهند پرداخت تا بهترين روش را برای ادامه مسير 

طرح و برنامه سرمايه برای در هم . بيابند و از پس اين توقف کوتاه حرکت با مضمونی تازه شروع خواهد شد 

 بديلی طراحی گرديده و آيا سنديکا قادربه مقابله با اين يورشهای ۀشروی چيست و چه برنامشکستن اين سطح از پي

  .پنهان و آشکار خواهد بود؟ و دهها سوال ديگر

در شرايطی که ايجاد اين دو تشکل بيش از هر چيز مديون پتانسيل درونی خو د کارگران می باشد و سئواالت 

و منجر به ايجاد تشنج و ضعف بجای تقويت های فعال خارج از محيط کاررواساسی بی پاسخ مانده اند مداخله ني

در تعادل قوای ابتدايی و شروع نبرد کارگران مادام که قادر باشند با نيروی خود  .برکشيدن اين تشکلها گرديده است

د ندارند ولی زمانی های خارج از محيط کار خوتمايل چندانی به کمک و ياری نيروجوش خود سرمايه را پس برانند 

که تمامی داشته اشان را در نبرد بکار برده ودر تعادل قوای جديد زير فشار ويرانگر سرمايه قرار می گيرند نياز به 

تقويت و ارائه راه حل نو و ابتکاری به ضروری ترين نيازشان تبديل می گردد و دست ياری به سوی هر کسی که 

 اين مقطعی است که نيروی پيشرو و سازمانگر می تواتند با مداخله به موقع و .ادعای ياری  دارد  دراز می کنند 

تجزيه و تحليل دقيق با .ارائه تاکتيک راه گشا مبارزه کارگران را از نظر شکل و محتوا به سطح باالتری ارتقاء دهند

بقه کارگر آماده می نمايد و تکيه بر دانش مبارزه طبقاتی راه را برای ايجاد گستره تر تشکلهای توده ای و علنی ط

امکان ادامه کاری و رشد تشکل کارگری را مقدور ميسازد چه تشکيل و گسترش تشکلهای علنی که حاصل نبرد 

طبقاتی کارگران باشد حياتی ترين نياز طبقه کارگر ايران می باشد و در اين راستا نياز داريم تا از سطح به عمق 

انبها ولی پنهان اين تشکلها اوال ادامه کاری انرا ممکن نمايييم وثانيا از در برويم و با بيرون کشيدن تجارب گر

نرا به مدلی آيت نماييم و بر بستر اين دو وجه غلتيدن ان در دام سرمايه جلو گيری کنيم و وجوه کامال انقالبی انرا تقو

  .برای ايجاد تشکلهای مشابه تبديل نماييم

    ل طبقه کارگرعلنی فعانيرو های غير: اليه دوم 

 و ٥٧ مبارزات سياسی متعدد از جمله قيام -به داليل متعدد از جمله سابقه حد اقل صد ساله مبارزات کارگری   

ردر طبقه  تغييرات کيفی تعيين کننده چند دهه اخي-شکوفايی نهاد های کارگری طی يکی دوسال آزادی پس از قيام 

 هيچکدام از بخشهای متعدد -سترده جهانی و غيره گ، ارتباط شاء دهقانی، نداشتن من، سنکارگرايران اعم از سواد

توليدی از وجود پيشروان و فعالين طبقه کارگر خالی نيستند و در اکثر محيطها اين پيشروان مشغول فعاليت تحت 



ارب گرانبهايی  می باشند و هر کدام دست کم حامل تج-تر است شود شديدچقدر محيط حساس تره هر ک-فشار امنيتی 

اين عناصر و دسته جات اگر از نظر کميت . می باشند که کمترين آن ادامه کاری در شرايط مرگبار پليسی می باشد 

قرار گيرند احتمال تعامل با يکديگرپراکنده آنان درتجارب و توانايی های که اگر گذارند کيفی تاثير نباشند از نظرزياد

. محاق استدراشته وه تا به اين لحظه نمود ملموسی ندذهن نيست چيزی کازران دورجنبش کارگری اي درتغيير کيفی

سرمايه داری سرکوب هدفمند و با برنامه کانونهای اصلی قدرت طبقه کارگر را به دقت هدف گيری می نمايد و در 

 منکوب نمودن اين حوزه پناه قدرت مالی بی کران و استفاده از تمامی تجارب سرمايه جهانی تالش دائمی در جهت

های کاری بکار می برد که نتيجه محتوم آن اتخاذ شيوه های محتاطانه پيشروان کارگری در تعادل قوای موجود می 

  . باشد که دايره تاثير گذاری اين نيرو ها را محدود می نمايد

ر معرض حمله و هجوم دائما دديگران دارند ازای آگاهی که جنب و جوشی بيشترهدر چنين محيط خفقان آوری نيرو

جامعه ای که عناصر سازمان يافته خبر چين و سرکوب گر تا خصوصی ترين حوزه می گيرند و درو سرکوب قرار

تبديل می گردد و در های اشخاص گسترده شده اند مبارزه طبقاتی  به امری فوق العاده خطرناک و گاها مرگبار 

گردد هجوم و حمله را دفع نمايد و ادامه کاری  نيرو های انقالبی که قادردقت عمل و روشهای ويژه ، نتيجه احتياط

  . را ممکن سازد اجتناب ناپذير می گردد

 اصلی ترين - نه لزوما مکانهای مجزا -يکديگرازبرد در حوزه های محدود و مجزا، عدم ارتباط و نپراکندگی

واقع خود اين پراکندگی نتيجه اين ديهی است و درشرايط سرکوب امری بمشخصه اين نيرو ها می باشد که در

اعتمادی در حد بسيار باال . سرکوب می باشد چه اين محافل حاصل سالهای سخت مبارزه و اعتماد بين افراد می باشد

اين تنظيم روابط درونی و نوع کار محصول سياه ترين و . و محدود که تعادلی با فشارهای امنيتی ايجاد می نمايد

ر ترين شرايط سرکوب پليسی می باشد که موج سرکوب جامعه را دچار هراس فلج کننده ای نمود که ضرورتا خونبا

  .چنين روابطی گريز ناپذير بود

شرايط متحول با عمق يابی بحرانهای سرمايه داری از يک سو، مداومت و سرسختی مبارزين در عرصه نبرد های  

با  طلب خواهد نمود و ندای تغيير در روشها را با اوج گيری تضادها طبقاتی از سوی ديگر راهکارهای جديدی را

   .صدای بلند به گوش همه می رساند

های آموخته قا متالطم و در حال تغيير و نيروما مدتهاست که در چنين شرايطی بسر می بريم ، اوضاعی عمي

ی بين روشهای کاری و شرايط متغيير به شرايطی متفاوت با موقعيت فعلی که با وجود تالشهای مداوم تناسب معقول

ماتی که محصول شرايط پيش گفته بود و اين نيرو ها را قادر به ادامه کاری می کرد در چشم نمی آيد چه تنظي

موقعيت جديد به مانع تبديل گرديده و قدرت تاثير گذاری اين نيرو ها را که متناسب با گسترش نبرد ها بايد وسيع تر 

رفت و آمدند هائی دراطراف چنين نيرو واقعيت دائم دربا شناخت ايننيرو های سرکوب گر. ه استشوند محدود نمود

مادی تا از نفوذ و جاسوسی و پراکندن بذر بی اعت. و هر سر برون آوردنی را با شديد ترين ضربات پاسخ می دهند 

انسجام در مجموعه سازندگی وميل به تخريب برپرولتری که بدليل خاستگاه طبقاتی شان غيراستفاده از کارکرد اقشار

ش گفته می باشد که چون وجه کارکرد آنان می چربد و در نهايت خروج از اين موقعيت در گرو برخورد با مانع پي

  ن سرکوب است پس بايد راهکاری برای عبور از اين مانع جستجو نمود و در حاشيه آن آاصلی 



  . که کارکردی حاشيه ای ولی موثر برای تکميل ضربات پليسی دارند پرداختبه روابط غير کارگری ساير اقشار 

بسط مبارزه طبقاتی برداشته ايم انکشاف ونسبی حل نمائيم گام بلندی درمعضل را به طورنيم اين دو گره وما اگر بتوا

از بيه است که تنها اندکی بزرگی شورهای ديکتاتوری به کوه يخ شناورچه مبارزه طبقاتی در ايران مانند تمامی کش

باشد و بخش بزرگ آب بيرون است و قابل ديد مي طبقاتی و نيرو های موثر برآن ازهاینبردنوک قله آن به دليل فشار

  .آن پنهان از نگاه می باشد

ای خود  که قادرند صد-های علنی صاحب تريبون ه بر اخبار پراکنده و تحليل نيروهم پوشانی اين پيکره عظيم با تکي

 تحليل گران مشتاق مسائل کارگری را به مکانی رانده که اين کليت را بدون تفاوت عينی و -را به ديگران برسانند 

 جنبش ذهنی آن می نگرد و عمال با ضعيف ترين حلقه ارتباطی آن را به ساير سطوح گسترش می دهد و تماميت

می آيد اين نوع نگاه به حرکت دايره وار و درجا  نظر که بهرا در سطح علنی فعلی بررسی می نمايدطبقه کارگر

زدن با وجود اعترضات روزمره هميشگی کمک می نمايد در حالی که در همان حال سرمايه داری بر بستر 

تفاوتهای عينی موجود سيستم سرمايه داری ايران سازمان سرکوب خود را با تمرکز و تحليل دقيق به مقابله اين 

نکته مهمی که در اين بخش بايد . مامی تفاوتها را در ريزترين تا کلی ترين مسائل لحاظ می کند جنبش می فرستد و ت

مورد توجه قرار گيرد نياز فعالين اين حوزه برای بسط و گسترش فعاليت خود می باشد که جوانه هايی اخيرا در 

  .  شودمی حوزه منتشرفضای مجازی و اينترنت بصورت نشريات مبلغ نظرات فعالين اين

رساند که خود را با تشکلهای کارگری خارج  را به منصه ظهوردرسالهای اخيراوج گيری جنبش کارگری تشکلهائی

بدعت و نوآوری که تا بحال هيچ توضيح دقيقی در مورد فرمول بندی اين عنوان از . از محيط کار تعريف می کند 

يا زيست کارگران  کارمحيط چگونه خارج ازکارگریمعلوم نيست که تشکل  وطرف تشکلهای مربوطه به عمل نيامد

سابقه تاريخی آن چيست؟ و اگر پيشينه ای ندارد حاصل کدام سطح از تکامل عينی و ذهنی  مشغول است وبه فعاليت

و مسايل ديگری .  وجهان عرضه داشتهجامعه است و چه نوآوری و ابتکار قابل انتقالی را به جنبش کارگری ايران

  . ده اين تشکلها به محل چالش و کشمکش نظری و عملی بين نحله های فکری مختلف تبديل گردندکه باعث گردي

ه به ظهور نيروهائی گردد که در حوز منجرحال اين نگرانی موجود است که ضرورت پيشروی نيروهای غيرعلنی

 کارباشيم و با مجموعه آينده شاهد تشکلهای مخفی خارج از محيط مادرغيرعلنی صاحب همان ويژگی باشند يعنیکار

برو گرديم که دستورات و فرامينی را خطاب به طبقه کارگر از طريق نشريات روشنفکری مبارزی روعناصرای از

جنبش طبقاتی ندارد زيرا تکيه تام بر ميراث جنبش  درمی نمايند که مابه ازای واقعی صادرو سايرامکانات ارتباطی

اری گسترده و آناليزاين مبارزات با شيوه های ديالکتيکی و نيز ادبيات توهين کارگری جهانی بدون لحاظ مبارزات ج

بايد از آسيبهای پيش آمده در بخش علنی مبارزات کارگری .  کندمی ترآميزو پرخاشگرانه اين نگرانی را واقعی

قه کارگر درس آموخت و در اين بخش تالش را برای متشکل کردن آن نيروهائی بکار برد که جزو پيشروان طب

بوده و در حوزه های مشخص کارگری مشغول کار و زيست هستند تا روشنفکران انقالبی در ارتباط زنده و پويا با 

،هم قادر به انتقال دانش مبارزه طبقاتی خود گردند و هم - نه در خالء -مبارزات جاری ودر کنار اين پيشروان 

ر يک فرايند کلی تلفيق اين دو در عرصه مبارزه طبقاتی روابط غير کارگری صيقل خورده و پااليش گردد تا د

  .منجر به تشکيل ان حزبی گردد که سالها از صحنه مبارزه طبقاتی ايران غايب بوده است



  تشکلهای کارگری خارج از محيط کار: اليه سوم

زيرطبقه کارگر حرکت ناگ تکاپو ونيست قادرپيشروان کارگری موانع و سرکوب مستمرسرمايه داری با وجود ايجاد

 سطوح مرتبط تمامی آن تالطم و تکانه درسطح جامعه ايجاد می نمايد که نتيجه دررا مهار نمايد حرکتی که امواجی

بدنه و مانع پيش روی روزنه و رخنه هائی  درکوبش خود براين امواج. و نيروهای پيرامون آن ميباشدبا طبقه کارگر

با علم بر . روهائی از اين حلقه بسته و تحت کنترل را بوجود می آورد ايجاد می نمايد که مجال ظهور و بروز ني

سالها مقاومت ديواره سرمايه داری بوجود آمده است منافذ کوچکی هستند که امکان عبور  روزنه ها بعد ازاينکه اين

وزنه ها پابه پا نيروی متناسب با خود را ميدهد نه نيروی بزرگتری که درصنايع کليدی مشغول بکارند و پشت اين ر

   .اين ديواره محصور کننده سرمايه می گردند منافذ عبورازکردن اين فراخترميشوند و به دنبال راهی برای

شرايط خاص اقتصادی و اجتماعی ما بدور هسته مرکزی کارگران ايران کميت وسيعی از نيرو های خرده بورژوا 

رفت و آمد دائمی آنها بين طبقه کارگر و طبقات . ی گردد را بوجود آورده که در خطوطی با طبقه کارگر ترکيب م

رگر يا خويش فرمايانی مسلط گروهبندی خاصی را بوجود آورده است که به شکل پيمانکاران خرد با تعداد اندک کا

 بندرت کارگران کارخانجات  وترکيب با کارگران کارگاه های کوچک و پراکنده ، کارگران فصلیدرند مشغول بکار

ديده پترکيبی که مانند هر. ی می باشند روشنفکران هوادار طبقه کارگر ترکيب اصلی تشکل های علنکناردربزرگتر

. استمنشا طبقاتی تفاوتها چشمگيرنظر جايگاه های متفاوت افراد ازاين محافل به دليلاتفاقا در ای يک دست نيست و

انديشی مبارزين برخاسته از طبقه و تخريب ها عمدتا از و دور حرکات مثبت حاصل نوع کارجائی که پيشروی و

اينان بصورت جمعهايی ناظر و شاهد نبرد سرسختانه کارگران ايران در اواخر دهه . اليه های غير کارگری می آيد 

ان اين نبردها را پيگيری می  که عمدتا حاصل سياستهای تعديل بود، بوده اند و در حد امک٧٠ و تمامی دهه ٦٠

بعد از ايجاد روزنه . نمودند و گاها نيز مشارکتی در آن داشتند و در همان حال به زندگی محفلی خود ادامه می دادند 

را يافتند و بعد از يک درهم روزنه ها يکديگرازهمين نبرد ها بود کمابيش در عبورهای پيش گفته که محصول 

، سابقه گرايشات سياسی و تعلقات سازمانی در دوره های گذشته اندک اندک اينان را به آميزی و ترکيب گسترده

گروه های مختلفی تقسيم نمود که ترکيب طبقاتی نا متجانس و تعلقات سازمانی و زندگی در دواير پيرامونی طبقه 

  . کارگر علت العلل تنش دائمی و کشمکش نا متعارف اين نيروها می باشد

پيشروی و پس روی گرايش های کارگری و گرايشهای ها حکايت ازاعمال اين تشکلکارکرد ودران ناپذيرنوسانات پاي

وشنفکران متعلق به طبقه کارگر خرده بورژوائی بصورت دائمی دارد که با احترامی که به تالشهای کارگران و ر

ی فرقه گرا و مخرب برکارکرد وحدت آفرين و برآيند کلی چربش کارکرد هاحوزه ها بايد داشته باشيم ولی دراين در

ول آفرين از تححرکت جديد وگروهای کارگری اين جريانات درخورد که اعتالی نيروبه چشم ميرگره گشا بيشت

های کارگری اين جريانات را ء سطح مبارزه زمينه برکشيدن نيرودارد تا بتوانند با ارتقاطرف طبقه کارگر قرار

  . فراهم کنند

گر تقسيم بندی پيش گفته در صنايع ايران را بپذيريم در صفوف نيرو های علنی برون جسته از روزنه هيچ رد پائی ا

در حوزه دوم که صنايع تحت . از هسته اصلی و تاثير گذار طبقه کارگر در صنايع نفت و نيرو گاهی نمی بينيم 

هرچند تفاوت ماهوی .ين صفوف علنی به چشم نمی آيدرقابت هستند باز هيچ نشان قابل توجهی از اين نيرو ها در ا



اين بخش با صنايع نفت غير قابل انکار است  و اين به نيروی پيشرو در اين بخش اين امکان را ميدهد تا  منطبق با 

دند  بخشی از تجارب خود را بصورت سازمان يافته و تحت  را ه مبارزه را بيابند و قادرگرشرايط ويژه سرکوب

های امنيتی به بخش های مشتاق  تا حد امکان پنهان از نگاه نيروهای علنی به شکلیاساس متفاوت با نيروو ازکنترل 

  . درس آموزی از اين محيط ها منتقل نمايند که نمونه کارگران خودرو سازی از برجسته ترين آن می باشد

سيعی از درگيری ها و نبردهای کارگری ولی بخش سوم که صنايع در حال فرو پاشی و نابودی می باشد و بخش و

متعلق به اين حوزه می باشد و در نتيجه نمودعينی در سطح جامعه دارد بيشترين توجه و عالقه تشکل های علنی را 

  .به خود جلب می نمايد و بخش اصلی اخبار و گزارشات و مداخالت محدود اين تشکلها به اين بخش باز می گردد

اوج . ين تشکلها در اين دو حوزه درک بهتری از موقعيت کاری اين تشکلها خواهيم داشت حال با بررسی کارکرد ا

اری در ايران را که متکی به گيری تضادهای طبقاتی و ژرف شدن اين شکاف ها بخشی از روشهای کهنه سرمايه د

بوده منسوخ نموده و با خود اصلی ترين کانال سرکوب عمرای از دورهيرامون خود بوده و درهای توده ای پنيرو

ژرقتر شدن هر لحظه اين تضادها اين شيوه کارسازی اندک خود را از دست خواهد داد و اين توانائی رژيم را برای 

حکومتی که در اوايل فروپاشی . انتقال نبرد به حوزه های مجزا و عميقا درگير در حال فروپاشی کاهش خواهد داد

ن بر کارگران تالش می نمود اجازه درز اخبار را ندهد با تعميق بحران قدرت بخشی از صنايع و فجايع حاصل از آ

تاکتيک سرريز اخبار بصورت . خود را از دست داد ولی در شيوه مقابله تغييرات کيفی کامال موثری بوجود آورد

به سرمايه  از يک حرکت - نه تحليلی دقيق  که زمينه ساز پيشروی گردد -گزارش ساده از سوی فعالين سياسی 

درگيری روزمره کارگران که بدليل وفور و تکرار به شکل اخبار . امکان داده تا تغيير تاکتيکی خود را عملی نمايد 

شر شده بتدريج حساسيت و ايجاد حس واکنش و تاثير گذاری را نسبت به اين حوزه درگيری ها از بين می تساده من

می گيرد و چگونه بدون اينکه خود اين اخبار قرارزچه حجم عظيمی اهرکدام از ما در معرض . برد و نابود می کند 

بدانيم به دليل تکرار اخباری که در يک چرخه دور می زنند بتدريج حساسيت و نتيجتا انگيزه در جهت تاثير گذاری 

تهای آن درج روشی که در ان. بر اين حرکتها را از دست می دهيم و به ناظر خنثی و بی اثر اخبار تبديل می شويم 

از يک سو و توفيق برنامه جنايت کارانه سرمايه که نابودی زندگی کارگران را رقم می زند و ما اخبار انبوه 

مورد استفاده سرمايه عرصه عملی نيزدربخش اخباربرد روشی که جدا ازخوانندگان اخبارش بوده ايم را به پيش می 

کارگران در محيط کارخانه نگردد ترجيح می دهد که کارگران را بعد از سرمايه اگر قادر به کنترل  .می گيردقرار

خروج از کارخانه در چرخه تکرار يک حرکت گرفتار کند تا هم با سردواندن مداوم انرژی اينان را تخليه نمايد و 

شتن به انتشار پس دلخوش دا. هم در چشم افراد آنرا به پروسه عادی و متعارف نه يک حرکت برانگيزاننده تبديل کند

گذاری خود بخودی و درج اخبار بدون برخورد روانشناسانه به توده ها و روش هوشمندانه سرمايه و توقع تاثيراخبار

به نقيض و ضد خود تبديل می گردد و در چرخه تکرار و حجم انبوه آن به يک مقوله عادی و روزمره و روتين 

اگر جريانی همت کند و طی تنها يکسال . ويرانگر را طی می نمايد  شنيداری تبديل می گردد که يک سير -ديداری 

نه بيشتر حجم اخبار منتشره کارگری را از يک سو و نتيجه عملی اين وقايع را که ما اخبارش را شنيدهايم در 

مايش عرصه زندگی واقعی کارگران بررسی نمايد با واقعيت تلخی روبرو خواهد شد که توفيق برنامه سرمايه را به ن

چنين فضائی که تشکل های علنی به عنوان اصلی ترين وظيفه خود از آن ياد می کنند و دردرج اخبار. می گذارد



بار تنها و تنها درج اخ .کرار می نمايند حالل مشکالت نيستبخش وسيعی از نيرو های خارج از کشور نيز آنرا ت

يجاد رابطه ارگانيک بين واحد های مختلف برای پس ا ،پيشنهاد راه حل و روشهای ابتکاری. مقدمه مسئله است

راندن سرمايه و به شکست کشاندن آن اصلی ترين وظيفه می باشد که خود بحث مفصلی را می طلبد که در اين 

  . مجال نمی گنجد

 با برتری عناصر خرده بورژوا در تشکلهای علنی و با وجود بارقه هائی که با کارکرد عناصر کارگری در بعضی

مقاطع می درخشد بخش مداخله تشکلهای علنی در نبرهای کارگری در مجموع وضعيت مثبتی را نشان نمی دهد چه 

تفوق و برتری خرده بورژواها بر اين تشکل ها ،سازماندهی ، نوع نگاه و شيوه حرکتشان انطباقی با کليت نيرو 

ه و بنا بر نيازها و ضرورت های زيستی شان های کارگری ندارد و هرکدام از اين دو حوزه در دو مجرای جداگان

، واحد های که از دهها و دهها درگيری کارگریو معموال زمانی به هم می رسند . مشغول کار و فعاليت می باشند 

 اعتراض ، -ار معدودی قادر می گردند تا با تکيه بر ويژه گيهای گاها منحصر به فرد خود از چرخه دور باطل يبس

و بويژه سرسختی طبقاتی طرحی نو ، ابتکار بدرآيند و با نوآوری-ستهلک کردن نيرو و فرو پاشی ، مدرج اخبار

اين غريو بلند قادر است گوشهای فراوانی . مولی از سطح جامعه به صدا در آيددراندازند و بانگی ورای صداهای مع

ف را برای خفه کردن اين صدا بکار می را متوجه خود نمايد از حکومتی که تمامی شيوه های متعارف و نا متعار

مجزا بودن عرصه های زيست و کار و تجارب اين دو نيرو در لحظه تالقی . برد تا تشکلهای خارج از محيط کار 

 درون تشکلهای علنی گرديده بيش از آنکه به تکامل و رشد عرصه مبارزه کمک نمايد سبب تجزيه و اغتشاش در

  . حد و هفت تپه رخ داده استنچه که در دو تجربه واآنظير 

پرورش يافتگان روابط محفلی که بستر عينی زندگيشان عرصه های محدود و کوچک توليد است و بر بستر 

 جائی که در جامعه سرمايه داری ميدان عمل دو -مناسبات خرده بورژوائی رشد يافته اند با عرصه ميدانهای بزرگ 

 آشنائی ندارند و کار و نبرد را در حوزه های بزرگ در شرايط عينی -اشد طبقه اصلی سرمايه دار و پرولتاريا می ب

و ذهنی تمرين نکرده اند پس به محض ورود تمامی آموخته های خود را بکار می گيرند که آموخته ترين روش اينان 

از بينش تنگ کار با محافل خرد است که برايشان قابل درک و فهم است ميل به تسلط و اعمال رهبری که برخاسته 

نظرانه از موضع دانای کل نيرو های خرده بورژوا می باشد در ترکيب با آموخته پيش گفته تالشی بی وقفه را در 

کنترل و جهت خرد و قطعه قطعه کردن تشکلهای وسيع توده ای و تجزيه آن به محافل کوچک که توان اعمال 

اده بی وقفه اين تشکلها از اصطالحا ت متداول در فرهنگ چپ استف. ، به نمايش می گذاردرهبری را به آنان می دهد

و منتسب کردن رقبا به دهها عنوان پيش از آنکه در جنبش کارگری ايران معادل خود را داشته باشد و ما قادر باشيم 

 خطابه -گرنارکو سنديکاليست و دهها عنوان ديآ، ، سنديکاليست اپورتونيسم-رگه های قدرتمند آن را تعقيب نمائيم 

  . تشکلهای علنيست که موضوع تسويه حساب با رقيب خود را پيگيری می نمايد

هر تشکل علنی کشمکش دائمی بين نيرو های کارگری و حاشيه ای جريان دارد و غلبه معموال با در شرايطی که در

اگر کار . يده تر می کند نيروهای خرده بورژوا می باشد ورود همزمان چند تشکل رقيب اوضاع را متشنج تر و پيچ

ديگر حوزه های نبرد های آفرينی است درو دردسرزمانبره ای برای عناصر خرده بورژوا کاردر تشکل تود

کار برای اين ورژوازی قادر به سرکوب می گردد، کارگری که اين مبارزات منجر به ايجاد تشکلی نمی گردد و ب



ارگری و سطح چه در ايران هيچ تناسبی بين ضربه وارده به جنبش ک. ت محافل در جهت نيل به اهدافشان آسانتر اس

ور بويژه رهبران ضربات با چنان شدت و قدرت ويرانگری فرود می آيند که عمدتا از تص. مبارزات کارگری نيست

ا مشکل کارگری که در کوتاه ترين زمان بيکاری، تعقيب ، دستگيری ، فشار به خانواده و دهه. کارگری خارج است

ديگر را متحمل می گردد و رژيم سرمايه سعی می کند تمامی روابطش را با محيط زنده و فعالش قطع نمايد ناگهان 

سوئی او را به خود جلب می کند و در چنين شرايطی اين کورحشتناکی پرتاب می گردد که هربه چنان تونل سياه و و

 و با جلب اين کارگران گرفتار و زخم خورده دو وجه از سقوط تشکلها به اين رهبران کارگری و کارگران می رسند

را به نمايش می گذارند از يک سو با استفاده تبليغاتی از اين رهبران رهبری مبارزات کارگری را که در آن هيچ 

مشارکتی نداشته اند به حساب خود جا می اندازند و در نتيجه وجهی از ريا کاری و عدم صداقت را که آسيب 

اوانی به مبارزات کارگری زده است به نمايش می گذارند و از سوئی ديگر به دليل روابط محفلی و خرد آخرين فر

 که حتی حکومت سرمايه بطور کامل قادر به قطع آن -حلقه جدائی يک رهبر کارگری را از محيط زنده و فعالش 

  . د به سرانجام می رسانند و او را اسير روابط محفلی می نماين-نيست 

  سازمانهای سياسی و نيروهای تبعيدی خارج از کشور: اليه چهارم

روابط نيروهای تبعيدی با مبارزات کارگری در داخل در سطح و همپای تشکلهای علنی تنظيم گشته است و بيشترين 

 يافته تعامل و همکاری بين اين دو جريان برقرار است و نتيجه تعامل تا به اکنون اين سطح از جريانات سازمان

ده ای است که است که جوابگوی نيازهای مبارزاتی طبقه کارگر نمی باشد و چرائی آن در پراکندگی و تفرق گستر

مشابهت و . را در داخل گرفتار نموده و دامنه اش در خارج از کشور وسيعتر و عميقتر است پيشروان طبقه کارگر

 مدافع  های تکميلی بوجود آورده اند که در غياب  نيروهایاشتراک پراکندگی داخل و خارج در امتداد هم چنان حلقه

به چشم می فرقه ای غير پرولتری خارج ازکشورنيروهای جا ارتباط و نفوذی ازهروحدت وتشکل طبقه کارگر

داخل سرکوب سخت اجازه تاثير گذاری و اگر در. داخل کشور بوده است تيجه محتوم آن پراکندگی بيشتر درخورد ن

می ستاند و مجال رشد نيروهای حاشيه ای را فراهم می سازد در بطن طبقه کارگررا از مبارزين موجود درنفوذ 

اين پراکندگی داخل و خارج تنها از نظر شکلی مشابه هستند و از . خارج از کشور چنين مانعی وجود خارجی ندارد

 که ميل به انسجام ، -تبعيد نيروهای کارگری درنظر محتوائی تفاوت کيفی با هم دارند با وجود رگه های پررنگ از 

 وجه غالب نيرو -قابل چشم پوشی است مبارزات داخل غيررد آنان و بازتاب و انعکاس آن درهمبستگی در کارک

کارگری و بعضا مرفه جامعه تشکيل می گردد که تجمع اين افراد در اليه های ميانی و غيرهای تبعيدی چپ از

ير گذاری خود را ا طی شدن دوره زمانی پا گيری و موجه بودن چنين سازمانهائی قدرت جذب و تاثسازمانهائی که ب

ها بهمراه سپری شدن زمانی نوع و مدل سازماندهی آنان بقايای اين ترکيب طبقاتی اين نيرو. از دست داده اند

 کيفی و تاثيرنظرعددی  بسيار و ازسازمانها را به نيرو های پراکنده و متشتت و خردی تبديل نموده که از نظر 

  . اين موقعيت تاثير فراوانی داشته استدرمحيط زنده و فعال نبردهای داخل نيز ازدور بودن. باشند گذاری محدود مي

نبروی بالقوه طبقه کارگر ايران که نياز حياتی اش تغيير انقالبی شرايط موجود و برون رفت از آن می باشد در 

تا با سازماندهی وتشکل به نيروی بالفعلش چشم اميد دارد ، متشکل و هار سرمايه سازمان يافتهبرخورد با نيروی 

  اين نيروی بالقوه را به چنان سطحی ارتقاء دهد که قادر به تغيير نقشه کلی آرايش طبقاتی گردد و بر اين همه فجايع 



  .نقطه پايانی بگذارد

 پديده ها ترکيبی می ه بندی پيش گفته جای می گيرند که مانند تمامی دست٤مجموعا درهای فعال طبقه کارگرنيرو

ميزان قادر گردند به نيروی گسترده طبقه کارگر نزديک گردند نيروی بالنده تقويت و هرميزان فاصله باشند که هر

 باشيم چه به ما متعلق به هر کدام از دسته بنديهای فوق. يرنده و حاشيه ای رشد خواهد نمودگذاری شود نيروی م

عنوان يک عنصر انسانی و چه به عنوان فرد متعلق به يک جريان فکری و سازمان يافته بری از اين موقعيت 

نيستيم و خود چه درقامت فردی و چه نهادينه عناصر ترکيبی می باشيم که تالش بی وقفه در جهت پااليش و ارتقاء 

ما به تجربه دريافته ايم که . ای بالنده بايد جريان داشته باشدجنبه هدائمی بر بستر نقد وجوه ميرنده و تقويت و اثبات 

ترکيبی از روشهای نقد و اثبات راه اعتال و فرا روئی می باشد چه همزمان با نقد بايد قادر باشيم به عنوان انسان 

ارزات طبقاتی را های متعلق به مبوی می چربد جنبه های اثباتی نيرومسئول که ميل به سازندگی به تخريب در 

در جهت ويرانی دارد همزمان کشف نمائيم و در جهت بسط و گسترش آن بکوشيم چه اگر نقد جنبه باز دارندگی 

اثباتی جنبه برانگيزاننده برای رشد و اعتالی هر پديده ای را با خود حمل ميکند با اين روش ما به نقد خود و وجه 

  .ويت اثباتی خود و تمامی اين نيرو ها ميکوشيمتمامی نيرو های پيرامون از يک سو و تق

انتقال تجارب و ايجاد هماهنگی نسبی بين عناصر و دسته جات پراکنده در صفوف طبقه کارگر اصلی ترين وظيفه 

  .مرحله فعلی مبارزات کارگری می باشد

يره  و  های ارتباطی و غ، شبکه، نيرو گاهها، مخابراتها صنايع تعطيل ناپذير نفت و گازهسته مرکزی اين نبرد

حال فرو پاشی و کارگاه های کوچک و به همراه آن حال بازسازی و سپس صنايع درحلقه پيرامون آن صنايع در

 پرستاران و غيره می باشد که نبردی بی وقفه ولی با چهره -کارگران کشاورزی و به موازات آنان جنبش معلمين 

شرايط جهانی سازی سرمايه دامنه گسترده ای يافته و حال با بروز و ظهور رهائی متفاوت را همواره داشته اند که د

  . بحران عميق سرمايه داری به ابعاد غير قابل تصوری گسترش خواهد يافت

سطوح کارگری باز حال بازسازی و سپس سايرن کارگری صنايع بزرگ و فعال و درمرکز ثقل اين تغيير به پيشروا

ن کمييت بظاهر  نظر کمی محدود باشند ولی کيفيت تعيين کننده و تجارب گرانبهای هميمی گردد که ممکن است از

عرصه های بزرگ توليد بايد به تبادل تجارب در مراحل اوليه و سپس خواهد بوداينان باتکيه برسازکوچک بسيارکار

سرمايه و فراخ تر خ ناپذيرديوار بظاهر رسودرگردند تا با ايجاد شکافهای بيشترحرکات منظم و هماهنگ نائل 

قامت تشکلهای دربخشهای بزرگ کارگری وهايی ازنمودن روزنه های ايجاد شده پيش گفته امکان برون جستن نيرو 

  .توده ای گسترده در اين سوی ديوار بوجود آيد

دارد که سطح اول درگرو دو سطح برخورد از جانب نيرو های پيشرو طبقه کارگر قرار فراخ نمودن اين روزنه ها 

گاه می آماميت توانايی طبقه کارگر دربخش برخورد با  تبليغ اين ايده می باشد که بخش علنی فعلی جنبش کارگری ت

اين تالش هدفی را تعقيب ميکند تا با تعيين سطح جنبش طبقه کارگردر حد فعلی احساس رضايتمندی و قناعت .باشد

محالی اتفاق بيفتد نتيجه طبيعی ان عدم تالش برای پهن کردن ين امربه وضع موجود را ايجاد نمايد که اگر چن

و . مده استآهت راه بندان اين راه سخت به کف راههای خروج و در نتيجه مجال دادن به نيروهای سرکوب در ج

سطح دوم آن مقابله با تمامی شيوه های سرکوبگرانه و متنوع رژيم سرمايه داری در جهت بستن اين منافذ و 



مستحکم کردن ديواره دفاعی ترک برداشته وجود دارد که از هيچ سطحی از رذالت در اين خصوص فروگذار 

ضرورت ارتباط و شدت سرکوب در داخل بخشی از جنبش طبقه کارگر را که کارگران،روشنفکران انقالبی . نيست

 مستقيم قرار دارند و در حال حاضر سرکوبکشور هستند و بدور ازمدافع منافع اين طبقه در خارج ازو سازمانهای 

تنها منعکس کننده بخش علنی جنبش هستند را به جلو صحنه خواهد راند و وظيفه ای سنگين را بر عهده آنان خواهد 

در شرايط جهانی سازی سرمايه ، سرمايه داری ايران با تمامی تناقضات نهفته در خود همواره از آخرين . گذاشت

ی و همکاری بی چون و چرای سرمايه جهانی در جهت سرکوب جنبش کارگری ايران دستاوردهای سرمايه دار

بهره برده است و طبقه کارگر ايران نيز بدون ارتباط و روابط متقابل و منظم با طبقه کارگر در سطح منطقه و جهان 

بعيدی طبقه کارگر در انجام اين وظيفه حياتی را پيشروان ت. قادر به پيشبرد وظايف سترگ و سنگينش نخواهد بود 

سطح جهان و نمايندگان طبقه کارگر ايران در گستره گيتی می توانند به پيش ببرند و روابط جنبش طبقه کارگر 

  .ايران را با هم زنجيرانش در سطح جهان برقرار سازند

 چه در صورت .ايجاد ارتباط بين مبارزين غير علنی طبقه کارگر بايد توسط نيروئی متعلق به طبقه فراهم گردد

ی انقالبی  به آن چنين رويدادی اين نيروها به سامانه ای تبديل خواهند گشت که راه های فرعی بسياری با محموله ها

سطح جهان با غنای بيشتر به مقاصد و راه های مورد رکيب با تجربه مبارزات کارگری درپس در تخواهد رسيد و س

مد دائمی چنان شريانهای ارتباطی قوی بوجود آيد که استحکام مجموعه اين لزوم جديد روانه خواهد شد تا بارفت و آ

بخش علنی که کانالهای ارتباطی خود را دارد با ورود . شبکه منجر به سازمانی انقالبی از پس اين سامانه  گردد

 به باليدن نيروی جديد در معرض تجارب جديد و دور از دسترس و پنهانی قرار می گيرد که در طی روند تکاملی

   .نيرو های کارگری اين محافل و به حاشيه راندن عناصر غير کارگری کمک شايانی خواهد نمود

اين مرحله احتياج به تکانه ای سخت در مجموعه نيرو های مسئول دارد تا از مرحله فعلی فراتر روند و کاری دامنه 

  .ترت بگذارنددار و دشوار را آغاز کنند و مهر پايانی بر يک دوره سستی و ف

 ساخت نمی شود تنها به درج بايد از مرحله فعلی فراتر رفت بايد امکان انتقال تجارب را در ميدان اصلی نبرد فراهم

و تالش در جهت نابودی سرمايه با توانی دهها برابر موقعيت آنرا مقدمه سازماندهی طبقه کارگربسنده کرد بايد اخبار

  .فعلی تبديل کرد

هدفمند شکل بگيرد و اصلی ترين گردانهای طبقه کارگر قادر گردند تجارب انقالبی خود را منتقل کنند اگر اين تالش 

چه موانع پيش گفته طی مسيری . تمامی حوزه های خود بخودی و آگاه طبقه کارگر دچار تحول کيفی خواهد شد 

اين راهپيمائی .  ساده نخواهد بودمی سازد ولی اين تنها طی مسير بصورتیزدن موانع را ناگزيروالنی و دورط

طوالنی بخشهای مختلف طبقه کارگر را به هماهنگی عينی و واقعی می رساند که از يکسو ارتباط محافل خارج با 

 که بر بستر منافع -پيشروان طبقه کارگر بصورتی نزديکتر و منافع مشترک اين پيشروان کارگری در داخل کشور

ود را در نيرو های خارج از کشور در نزديکی به واقعيتهای عينی و بکف آوردن  بازتاب خ-مشترک طبقاتی است 

زمينه های اشتراک واقعی نشان خواهد داد و اين روند پااليشی را در نيرو ها ی خارج انجام خواهد داد که نتيجه آن 

 به نقطه عطفی تبديل گردد منجر به نزديکی نيروهائی گردد که روابط زنده ای با نبرد طبقاتی داخل دارند که شايد

  . که سالهاست نيرو های خارج از کشور در جستجوی آنند و آن ايجاد اتحاد و زمينه کار مشترک است



مواد و لوازم چنين اتحادی در هر دوسوی صف فراهم است تغيير در روشها و الگو های رفتاری و شيوه های کاری 

بديل کند بطور نمونه ما هيچ ترديدی نداريم که قلب صنايع قادر خواهد بود دو سوی صف را به يک صف واحد ت

 اکنون به يمن -ايران يعنی نفت تهی از مبارزين طبقه کارگر نيست و اگر اين مبارزين قادر گردند با تمهيداتی 

 یرگر به رهبر ان کا- تقريبا ممکن استانقالب در عرصه ارتباطات دسترسی به تمامی افراد و جريانات انقالبی

 ينی رخ خواهد داد ،پايدار ايجاد گردد تحول بنياد نفت که حامل تجارب عينی انقالبی هستند برسند و ارتباطی منظم و

چه جايگاه اينان بطور طبيعی نه در مجادالت پايان ناپذير نيروهای حاشيه ای طبقه کارگر درتشکلهای علنی بلکه در 

  .دقلب و مرکز اين لشکر عظيم ولی نامنظم قرار دار

تمامی عرصه ها و رساندن آن به داخل مکمل روشهای مقابله طبقه کارگر با درنتقال تجارب جهانی طبقه کارگرا 

سرمايه می باشد، اگر اين کانالها ی ارتباطی برقرارگردند آنگاه مبارزين طبقه کارگر نيزبتدريج با باال بردن مهارت 

 پيش آمده به کنشگرانی فعال و تحليلگرانی دقيق و مسلط تبديل و توانائی خود بجای راويان ساده اخبار و حوادث

ميگردند که قادرند در هر حرکت درسهای نهفته در آن را بيرون کشيده و با انتقال اين تجارب از داخل و تلفيق آن 

ن در با تجارب مبارزات کارگران در سطح جهان انبوهی از تجارب و درس آموزی فراهم آيد تا ابزار دست مبارزي

تلفيق و ترکيب اين تجارب و راه حلهای حاصل از آن دائما به گردش در تمامی سطوح می . نبردهای پيش رو باشد

  .پردازد و سطح کيفی مبارزه را باال می برد

هرکدام از بخشها دارد و را دراست که قابليت بحث دقيق تراين يک طرح کلی و به يک معنی شايد شتابزده 

اوم آن به هر کدام از بحثها بصورت مجزا و متمرکز و دقيق بپردازيم و در همان حال با مطرح شدن اميدواريم با تد

آن انتظار داريم پيشروان طبقه کارگر کاستی ها ، اشتباهات و نواقص بحث را در محيطی رفيقانه به نقد کشيده و بر 

  .غنای جنبه های اثباتی آن بيفزايند

   

 بامداد


