کمونيست ھای اﯾران و جنبش کارگری ما
در ميان جنبش چپ ما معمول است که موقعيت و وضعيت جنبش کارگری و جنبش
کمونيستی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گيرد و معموال از جدا افتادگی،فقدان پيوند و عقب
ماندگی ﯾکی از دﯾگری ،بحث می شود.در اﯾن جا قصد دارﯾم که اندکی از اﯾن شيوه ی راﯾج ،بی آن
که در فاﯾده مندی آن تردﯾد داشته باشيم ،فاصله گرفته و شيوه ی دﯾگری و ﯾا بھتر بگوﯾيم ،سنجه
ی دﯾگری را برای ارزﯾابی اﯾن دو جنبش ،به پيش کشيم؛ و آن مقاﯾسه وزن ،اھميت و بلوغ اﯾن دو
جنبش به طور مستقل و بی واسطه و ميانجی چند و چون پيوند ميان آن ھا ،می باشد.
به عنوان ﯾک ارزﯾابی کلی و آغازﯾن ،به نظر می رسد جنبش کارگری بسيار تکامل ﯾافته تر
آماده تر و پيکارجوتر از جنبش کمونيستی در حال حاضر باشد.ﯾک قياس از موقعيت پراتيکی که اﯾن
دو جنبش در آن به سر ميبرند می تواند اﯾن ادعا را در مقياس زمانی زﯾادی به اندازه کل دوران
انقالبی سال  57و پس از آن تا ھم اکنون ،ثابت نماﯾد.آری می توان نشان داد که سطح و عمق اﯾن
دوجنبش بسيار از ھم فاصله گرفته اند .
در واقع امر گستره و عمق جنبش کارگری جھت دستيابی به مطالبات خود در ھمين
موقعيتی که در آن قرار دارد و ھمه اتفاق نظر دارﯾم که کارگران ما در شراﯾط تدافعی ھستند و
مطالبات آنھا تعرضی نيست و نيز جامعه آشکارا در شراﯾط افت انقالبی است و نه در موقعيت برآمد
انقالبی،در چنين شراﯾطی کارگران در زﯾر چشم کارفرماﯾان و رژﯾم سرماﯾه داری و ضدکارگری
جمھوری اسالمی و انبوه قوانين و مقررات ضدکارگری و ماموران و سازمان ھا و ارگان ھای کارگر
ستيز و سرکوب گر که مستقيم و آشکارا به پاسداری از سرماﯾه و کارفرماﯾان رﯾز و درشت آن
اﯾستاده اند،حتی ﯾک روز مبارزه روزمره خودرا تعطيل نکرده و با استفاده از اشکال علنی ،نيمه علنی
،مخفی و غير قانونی ،مبارزات خودرا سازمان می دھد و پی می گيرد.کارگران دست به اعتصاب
می زنند.در درون و بيرون کارخانه و محيط کار به راھپيماﯾی ،راه بندان و تجمع اعتراضی می
پردازند.از شھری به شھر دﯾکر و به پاﯾتخت رفته و جلوی پارلمان ،ادارات مختلف دولتی ذﯾربط و
مسئول دست به تحصن اعتراضی می زنند و خواھان پاسخ گوﯾی ارگان ھا و اشخاص و نماﯾندگان
رﯾز و درشت و حتی عالی ترﯾن مقامات اﯾن ادارت جھنمی و عرﯾض و طوﯾل سرماﯾه داری می
شوند.کارگران ما دست به گروگان گيری،اشغال کارخانه و کنترل مالی و حسابرسی کارخانه و
شرکت می زنند و بسياری اشکال دﯾگر مبارزاتی را به تناسب توان و قدرت خود در ھر جا و زمانی
که اقتضاکند به پيش می کشند و به صحنه می آورند و اﯾن ھمه را نه در شراﯾط امن خارج از کشور
و بی ھراسی از بگير و ببند پليس و داروغه و از دست دادن نان و معيشت و ﯾا در عمق خانه ھای
امن تيمی ،و به شکل ھسته ای و سازمانی،بلکه در مقياس ده ھا،صدھا و ھزاران کارگر پيکارجو و
به پا خاسته در ميدان باز و آشکاری که به پھنای تمام کشور است و زﯾر چشم دارو غه و گزمه و در
مصاف با دار و درفش به پيش می برند.
اما فعاالن و ھواداران رنگارنگ جنبش کمونيستی ما در خارج به چه کاری مشغولند؟
در بھترﯾن حالت به اکسيونيسم می پردازند و در ھماﯾش ھاﯾی بسيار کوچک و اندک
،پرچم ھای رنگارنگ خودرا جدای از ھم در معرض دﯾد سياست کاران و مردم اروپا می گذارند؛و اﯾن
بخش پيگير آن ھاست .بخش ھای زﯾادی نيز به طور کلی عطای اﯾن جنبش را به لقاﯾش بخشيده و

به مرور از اﯾن "حزب " ھا و "سازمان"ھا کناره گيری کرده و در محافل و ساﯾت ھا و پالتاک ھا و پيج
ھای شبکه ھای اجتماعی و انواع دﯾگر فضاھای مجازی پخش گردﯾده اند.بخشی نيز نيروی خودرا
در اکسيون ھای مبتذل و بی ربط با منافع کارگران اﯾران ،به ھم سراﯾی با انواع و اقسام جنبش
ھای فمينيستی،مذھب ستيزی صرف،بدن نماﯾی و جنس پرستی مشغولند.بدتر اﯾن که ھمه ی
اﯾن خرده اعتراضات را که در حقانيت آن ھا شکی نيست به شکلی پراکنده و خرد و محفلی انجام
می دھند و تقرﯾبا از کوچک ترﯾن اتحاد عمل و اشتراک مقطعی و آنی عاجز و ناتوان ھستند.
*
از ابتدای سال جاری ،کارگران اﯾران در شمار ده ھزار تاﯾی طوماری را به امضای کارکنان ده
ھا کارخانه و بنگاه اقتصادی و توليدی در شھرھای مختلف رسانده و مطالبات خودرا کتبا و رسما به
وزارت خانه ھای ذﯾربط داده اند و اﯾن کار را ھمين چند روز پيش به عنوان مرحله دوم از اﯾن مبارزه
تکرار کرده و طوماری با ده ھزار امضای دﯾگر تھيه و با اسم و رسم و نشانی و تمام قد به ارگان ھای
رزﯾم ارسال داشته اند.اﯾن مطالبات دﯾکر صرفا تدافعی نيستند .در اعتراض به سطح دستمزدھا،
عدم پرداخت دستمزدھا ،بيکار سازی کارگران و ناامنی شغلی ،نحوه بيمه کارگران ساختمانی،
اصالحيه وزارت کار به قانون کار ،تداوم موجودﯾت شرکتھای پيمانکاری ،قراردادھای موقت و سفيد
امضا ،اعمال  5درصدی ارزش افزوده بر کليه ماﯾحتاج زندگی ،توقف اجرای ماده  10قانون نوسازی
صناﯾع و تغيير نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را در مطالبات خود گنجانده اند.مطالباتی که دﯾگر
می توان گفت مضمون آشکار تعرضی و پيش روانه و ھجومی را دارند.مطالباتی که ھم اکنون
کارگران انگلستان،اسپانيا،اﯾتاليا،ﯾونان و دﯾگر کشورھای پيش رفته غرب ،ھم بر سر اﯾن مطالبات با
دولت ھای خود درگير ھستند.
به خاطر اھميت و جاﯾگاه اﯾن روﯾداد،اندکی بيشتر بر سابقه و مسيری که اﯾن دو طومار
طی کرده اند تاکيد نماﯾيم.
به گزارش ساﯾت "اتحاد آزاد کارگران اﯾران"در گزارشی تحت عنوان :به طومار اعتراض به
حداقل دستمزدھا بپيوندﯾم  ،روز شنبه  27خرداد ماه) (1391به تعداد ده ھزار امضای مرحله اول
طومار اعتراض به حداقل دستمزدھا ،توسط ھماھنگ کنندگان اﯾن اعتراض تحوﯾل وزارت کار شد.
ھمزمان رونوشت اﯾن طومار به نھاد رسيدگی به شکاﯾات مردمی رﯾاست جمھوری و مجلس شورای
اسالمی نيز تحوﯾل داده شد.
ھماھنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدھا در نامه ای که ضميمه امضای ده ھزار کارگر ،تحوﯾل
وزارت کار دادند نوشته اند :ميليونھا کارگر در سراسر کشور معترض به وضعيت موجود ھستند و در
اﯾن راستا اقدام به جمع آوری طومار اعتراضی برای صيانت از زندگی خود و خانواده ھاﯾشان کرده
اند.
به نقل از ساﯾت"اتحاد آزاد کارگران اﯾران"،امضای اﯾن طومار به مناسبت روز جھانی کارگر آغاز شد و
تا کنون ھزاران کارگر بطور متحدانه ای آن را امضا کرده اند ..امضای اﯾن طومار در سراسر کشور
ادامه دارد و ھزاران امضای دﯾگر در راه است .اﯾن امضاھا بصورت مرحله ای و در ھر مرحله ده ھزار
امضا تحوﯾل نھادھای مربوطه خواھد شد.
به گزارش ساﯾت نامبرده:

ده ھزار امضاﯾی که امروز تحوﯾل وزارت کار شد توسط کارگران استانھای تھران ،قزوﯾن ،خوزستان،
مرکزی و ﯾزد از کارخانه ھا و شرکتھای مختلفی از جمله  :فرش پارس -اﯾرساکو -کاشی کوﯾر ﯾزد-
الستيک البرز -فرنخ و ناز نخ -شرکت اﯾران چوب -پروفيل ﯾزد -صناﯾع فلزی شماره  -1کارخانجات
شھيد قندی -شرکت اﯾران رﯾسه -تک تاز موتور -کارخانه صناﯾع فلزی شماره  -2کارگران ساختمانی-
پرسنل و پرستاران برخی بيمارستانھای تھران -شرکت راه آھن ﯾزد -شرکت واحد اتوبوسرانی تھران-
رﯾسندگی ﯾزد باف -مجتمع ھای پتروشيمی در جنوب کشور از جمله پتروشيمی بندر امام،
پتروشيمی کارون و -...نخ البرز ،شرکت فراوری نسوز پارس و کارخانه ھای دﯾگری در شھرستان
ساوه جمع آوری شده اند.
در بخشی از نامه ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی به وزﯾر تعاون کار و رفاه اجتماعی
آمده است :
جناب وزﯾر!
ميليونھا کارگر در سراسر کشور معترض به وضعيت موجود ھستند و در اﯾن راستا اقدام به جمع
آوری طومار اعتراضی برای صيانت از زندگی خود و خانواده ھاﯾشان کرده اند .لذا بدﯾنوسيله طومار
مرحله اول کارگران نقاط مختلف کشور به تعداد ده ھزار امضا در اعتراض به سطح دستمزدھا ،عدم
پرداخت دستمزدھا ،بيکار سازی کارگران و ناامنی شغلی ،نحوه بيمه کارگران ساختمانی ،اصالحيه
وزارت کار به قانون کار ،تداوم موجودﯾت شرکتھای پيمانکاری ،قراردادھای موقت و سفيد امضا،
اعمال  5درصدی ارزش افزوده بر کليه ماﯾحتاج زندگی ،توقف اجرای ماده  10قانون نوسازی صناﯾع و
تغيير نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ضميمه اﯾن نامه تقدﯾم ميگردد .بدون تردﯾد خواستھای
کارگران کشور فراتر از آن چيزی است که در متن طومار اعتراضی آمده است اما کارگران امضا کننده
طومار و ما به عنوان ھماھنگ کنندگان اﯾن طومار انتظار دارﯾم و تاکيد ميکنيم در قدم اول برای
رسيدگی به مطالبات ميليونھا کارگر در سطح کشور ،می باﯾد خواست ھای مطرح شده در اﯾن
طومار فورا مورد رسيدگی قرار بگيرند). .ھمه جا تاکيد از ماست(
ھم چنان که انتظار می رفت اﯾن نامه عليرغم انعکاس گسترده در مطبوعات و روزنامه ھا و ساﯾت
ھا و خبرگزاری ھای کشور،ھيچ گونه پاسخی از سوی مخاطبان نامه داده نشد.اﯾن امر حداقل
نشانه دو واقعيت اساسی و مھم در روابط ميان حاکميت ضدانقالبی جمھوری اسالمی و کارگران
اﯾران است.
اولين علتی که می توان برای بی پاسخ ماندن نامه اعتراضی کارگران برشمرد،فقدان تواناﯾی و
ظرفيت و پتانسيل از سوی رژﯾم سرماﯾه داری اﯾران است که در بيکفاﯾتی مزمن و بی درمان ،بحران
عدم مشروعيت و انزوای سياسی و اجتماعی،ورشکستی اقتصادی و بی افقی سياسی دست و
پا می زند و در کالبد پوسيده و مفلوک خود با ترس و لرز و در عين حال با چنگ و دندان از ھستی
حقير و بی ماﯾه خود به کمک انواع مزدوران و پاسداران سرماﯾه ،دفاع می کند.
دومين علت ،از ماھيت ﯾک سره ضد کارگری و ضد مردمی آن بر می خيزد که از ابتدای عروج تبه
کارانه و ناخجسته خود،بر امواجی از دزدی و اختالس و دروغ و جھالت و خرافه و راھزنی و غارت
،سوار و بر منافع فوری و فوتی اکثرﯾت توده ھای کارگر و زحمتکش ،پشت کرده و در ﯾک کالم به باال
کشيدن و دزدﯾدن و پيای مال کردن حق و حقوق توده ھا و در راس آن کارگران زحمتکش و سازنده
اﯾن کشور مشغول بوده است.
در دومين اقدام سراسری و بی سابقه کارگران اﯾران به فاصله سه ماه بعد از نامه و طومار
اول،در  27خرداد ، 1391دومين نامه و طوماری حاوی  10000امضای دﯾگر که توسط بخشی دﯾگر از
کارگران با اسم و رسم و نشانی تنظيم گردﯾده بود،تحوﯾل مقامات فوق الذکر گردﯾد .بنا به گزارش
"اتحاد آزاد کارگران اﯾران" در گزارشی با عنوان  :به طومار اعتراض به حداقل دستمزدھا بپيوندﯾم،

با تحوﯾل ده ھزار امضای دﯾگر به وزارت کار ،بيست ھزار کارگر کارخانه ھای مختلف از سراسر کشور
در اعتراض به تورم و گرانی ،خواھان افزاﯾش دستمزدھا و بھبود شراﯾط کار خود شدند.در ادامه اﯾن
گزارش آمده است:
بنا بر اظھار ھماھنگ کنندگان اﯾن طومار در طول سه ماھی که از تحوﯾل مرحله اول اﯾن امضاھا به
وزارت کار ميگذرد تاکنون اﯾن وزارتخانه و دﯾگر نھادھای مسئول ھيچ عکس العملی به طومار
اعتراضی کارگران نداده اند و به ھمين دليل ھماھنگ کنندگان طومار در نامه دوم خود که ضميمه ده
ھزار امضای دﯾگر کرده و امروز آنرا به وزارت کار تحوﯾل دادند نوشته اند :بدﯾھی است در صورت عدم
توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستھا و به زندگی و معيشت ميليونھا کارگر که در زﯾر
چرخھای تورم و گرانی ھای سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباھی
کشيده شدن ھستی و بقا خود نخواھند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعيت حاضر
تشدﯾد خواھند کرد.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ده ھزار امضای دﯾگری که امروز تحوﯾل وزارت
کار شد توسط کارگران استانھای تھران ،کردستان ،مازندران ،آذرباﯾجان شرقی ،مرکزی ،ﯾزد،
خوزستان و از کارگران کارخانه ھاﯾی ھمچون شرکت بسته بندی اﯾران ،کيان تاﯾر ،چينی ارس،
داروسازی دانا ،رانندگان شرکت واحد ،نورد پروفيل ساوه ،شرکت آونگان ،شرکت صناﯾع اراک ،فوالد
گزﯾن ،کارگران راه آھن ،کارگران ساختمانی ،موتور سازان ،کبرﯾت سازی تبرﯾز ،کارگران معدن کوشک
و چندﯾن کارخانه دﯾگر جمع آوری شده بود.
در بخشی از نامه دوم ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خطاب به وزﯾر کار -ﯾعنی ھمان
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی! -آمده است :
اﯾن دومين نامه ما به جنابعالی است .ما به عنوان ھماھنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح
دستمزدھا و دﯾگر شراﯾط کار و زﯾست کارگران ،نامه ای را در تارﯾخ  27خرداد  91به ھمراه  10ھزار
امضا تحوﯾل وزارتخانه شما دادﯾم .از آن تارﯾخ بيش از سه ماه ميگذرد و شما ھيچ پاسخی به طومار
اعتراضی ھزاران کارگر نداده اﯾد.
عدم پرداخت دستمزدھا ،بيکار سازﯾھا ،قراردادھای موقت ،نا امنی شغلی ،دستمزدھای بشدت زﯾر
خط فقر و تورم و گرانی بيداد ميکند بسياری از اقالم غذاﯾی و رفاھی بصورت روزانه و با سرعتی غير
قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است .از اواخر سال  90و بوﯾژه از چند ماه
گذشته تاکنون ھزﯾنه ھای زندگی چندﯾن برابر شده است .ھيچ نوع کاال و ﯾا خدماتی در اﯾن
مملکت پيدا نميشود که قيمت آنھا در طول اﯾن مدت افزاﯾش دھھا درصدی پيدا نکرده باشد .از
عوارض بزرگراھھا و ھزﯾنه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بھای منازل مسکونی تا ھزﯾنه
ھای خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا قيمت لبنيات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و ميوه تا
ھزﯾنه ھای آموزش و بھداشت و درمان و خالصه ھر آنچه که برای بقا و نفس کشيدن ﯾک انسان
الزم و حياتی است گاھا تا چندﯾن برابر افزاﯾش قيمت داشته اند .اﯾن افزاﯾش سرسام آور قيمتھا
بوﯾژه در طول ﯾکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که ميانگين دستمزد ما کارگران در اﯾن
مدت )سال  90و  ( 91فقط  13درصد افزاﯾش پيدا کرده است و متوسط درﯾافتی ماھيانه ميليونھا
کارگر تازه اگر در اﯾن مدت بدليل قطع سوبسيد حاملھای انرژی و تعطيلی کارخانه ھا به خيل بيکاران
نپيوسته باشند و موفق به درﯾافت بموقع دستمزدھای خود شوند بين  300تا  700ھزارتومان در ماه
است .ما در نامه قبلی خود بر اﯾن مسئله انگشت گذاشتيم و براﯾن حقيقت غير قابل انکار تاکيد
کردﯾم که چنين دستمزدی بوﯾژه در مراکز استانھا کفاف اجاره بھای حقيرترﯾن منزل مسکونی را نيز
نميدھد آنوقت و تحت چنين شراﯾطی شما به عنوان وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به عنوان
ارگانی که حق تعيين قيمت فروش نيروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده اﯾد و تعيين حداقل
دستمزد را در اختيار وزارتخانه خود قرار داده اﯾد نه تنھا صداﯾتان در نيامده است بلکه حتی زحمت

پاسخگوﯾی به خواست کتبی و امضا شده ھزاران کارگر را نيز به خود نداده اﯾد .طوری که به نظر
مياﯾد وزارتخانه شما ھيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.
نامه اعتراضی با اﯾن ھشدار خاتمه می ﯾابد:
بدﯾھی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستھا و به زندگی و
معيشت ميليونھا کارگر که در زﯾر چرخھای تورم و گرانی ھای سرسام آور موجود در حال نابودی
است کارگران نظاره گر به تباھی کشيده شدن ھستی و بقا خود نخواھند شد و اعتراضات خود را
نسبت به ادامه وضعيت حاضر تشدﯾد خواھند کرد) .ھمه جا تاکيد از ماست(

در پی اﯾن اقدامات و در ھر دو مرحله،بسياری از روزنامه ھا و ساﯾت ھای رسمی و متعلق
به فراکسيون ھای مختلف حاکميت،به انعکاس اﯾن روﯾداد پرداخته اند.ساﯾت ھا و نشرﯾات اندک
مستقل و مترقی نيز در انعکاس اﯾن دو روﯾداد تالش ورزﯾده اند.
از سوی دﯾگر ،سخنگوﯾان ،نماﯾندگان مجلس و مقامات حکومتی  ،فرصت را غنيمت شمرده
و با تاﯾيد مفاد و خواستھای کارگران،با آن ابراز ھم دردی کردند.در عين حال ستم گری و فساد و بی
کفاﯾتی رژﯾم چنان آشکار و رسوا است که ھيچ ﯾک از اﯾن مقامات و محافل که خود بخشی از
دستگاه ستم گری سرماﯾه ھستند و در سرکوب خواست ھای کارگران و مردم اﯾران در ھيچ برھه
ای از حيات ننگين خود ،ذره ای به خود تردﯾد نکرده اند،اکنون بزدالنه و از ھراس خشم بيشتر
اعتراض کنندگان که به درستی کل طبقه کارگر اﯾران را نماﯾندگی می کنند ،با آنان ھم دلی و ھم
دردی می نماﯾند.
کارگران ما اثبات کرده اند که با پراتيک خود و چشم انداز دخالت گری و رادﯾکاليسم و درس
آموزی از سنت ھای مبارزاتی و درک پيشروانه و کمونيستی از شکاف عميقی که ميان طبقه کارگر
و منافع سرماﯾه داران ھست باﯾستی روی به سوی ھم طبقه ای ھای خود ،بر مطالبات و آرمان
ھای حق طلبانه خوﯾش رک و راست به وزﯾر سرماﯾه بگوﯾند که در قبال اﯾن شراﯾط وﯾرانگر و
ستمگرانه که مسئوليت آن مشخصا و مستقيما به عھده سردمداران و متصدﯾان حاکميت است
شمای وزﯾر کار نه تنھا صداﯾتان در نيامده است بلکه حتی زحمت پاسخگوﯾی به خواست کتبی و
امضا شده ھزاران کارگر را نيز به خود نداده اﯾد .طوری که به نظر مياﯾد وزارتخانه شما ھيچ ربطی به
کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.
اﯾن در شراﯾطی است که جنبش کمونيستی و خارجه نشين ما از امضای ﯾک بيانيه ی
مشترک که حاوی مھم ترﯾن خطوط برنامه ای و تارﯾخی پرولتارﯾای اﯾران باشد ناتوان است و در بيانيه
ی اخير خود موسوم به نشست مشترک  25گانه  ،موفق گردﯾده ﯾکی از رقيق ترﯾن و بی ماﯾه ترﯾن
بيانيه ھای ﯾک جنبش کمونيستی را به نام خود به ثبت برساند؛ و اسف بارتر اﯾن که در کم تر از سه
ماه اﯾن تعداد امضاء کننده به سرعت به عدد  17رسيده و محافل و سازمان ھا و حزب ھای اخيری
که آخرﯾن اعالميه اﯾن نشست را امضاء نکرده اند،به ﯾک معنا پشت آنرا خالی کرده و نشان داده اند
که به ھمان چند خط بی رمق و بی ماﯾه بيانيه اول خود نيز اعتقادی نداشته و پای بند نبوده و به
کارھای حاشيه ای و نظر ورزی و سخن وری و قلم زنی و اکسيونيسم در شراﯾط امن و امان غرب
بھتر دل خوش می دارند و سازگارند.اﯾن ھا وﯾژه گی سازمان ھای پيکارجوی طبقه ی کارگر نيست.
اﯾن جداﯾی و خودداری برخی از امضاء کنندگان از ھمراھی با ساﯾرﯾن ،به آن معنا نيست که

باقيمانده ھای درون نشست به تمامی از خصوصيات برشمرده فوق مبرا ھستند.فقط آنھا ھنوز به
اﯾن چند بند بی رمق  ،تا اندازه ای و نه کامال عملی وفادار مانده اند.ھمين.
اﯾن قياس مارا مجاز می سازد که نگاھی از درون و با شفافيت و استقالل و انصاف به
سمت و سو وکم و کيف مقوله ای به نام جنبش کمونيستی ،با ھرتعرﯾف و ارزﯾابی و اندازه گيری و
گستره و مرزبندی که از آن دارﯾم ،بياندازﯾم و بکوشيم جاﯾگاه و ربط و تناسب اﯾن جنبش را با جنبش
کارگری واقعا موجود و جاری ،تا اندازه ای مشخص و معين نماﯾيم.
در اﯾن جا ما اﯾن ﯾادآوری را مغتنم می شمارﯾم که پراتيک و نفوذ چپ و سوسياليسم را در
ميان فعاالن و پيش روان و بخش ھاﯾی از جنبش کارگری تصدﯾق نماﯾيم و اميدوار باشيم که اﯾن نفوذ
و گسترش آگاھی سوسياليستی ميان کارگران ما ھر چه بيشتر و عميق تر رﯾشه دواند و شراﯾط
مھياتر و آماده تری را برای اتحاد و تشکل و سازمان ﯾافتگی کارگران در درون حزب کمونيستی و
کارگری فراھم آورد.
*
در اﯾران ،دﯾر ﯾا زود و در تارﯾخ و زمانی که بر ھيچ کس از ھم اکنون معلوم نيست،برآمد
انقالبی جنبش ھای مختلف اجتماعی اعم از جنبش کارگری و دموکراتيک از سوی ھمه و ﯾا اکثرﯾت
توده ھای کارگر و زحمتکش و حتی بخش ھای قابل توجھی از بورژوازی مغلوب و ور شکسته
اقتصادی و سياسی و طبقات ميانی جامعه حول مطالبات و آرمان ھای گروھی و طبقاتی خود،سر
بر خواھد آورد و سرنگونی جمھوری اسالمی به عنوان بزرگترﯾن و مھم ترﯾن مانع دسترسی به اﯾن
خواست ھا ،در دستور کار اکثرﯾت توده ھا قرار خواھد گرفت.اﯾن که رژﯾم ضد انقالبی قادر خواھد
شد بر بحران انقالبی از طرﯾق سرکوب وحشيانه توده ھای به پا خاسته ،فائق آﯾد ﯾا خير به ھيچ
روی معلوم نيست و به ده ھا عامل متغير که از ھم اکنون در حال تغييرند ،چه در اردوی انقالب و چه
در اردوی ضدانقالب حاکم،منوط می گردد.اما چند چيز از ھم اکنون به عنوان چند اصل کلی بر ما
معلوم است:
 - 1ضد انقالب حاکم تاکنون آزمون تواناﯾی سنجی خود را در مصاف با جنبش توده ای و با
خواست سرنگونی طلبانه ،به ھيچ روی از سر نگذرانده است.چون ھنوز و تا اﯾن لحظه جامعه در
موقعيت انقالبی و برآمد جنبش توده ای حول اﯾن خواست تارﯾخی و طبقاتی قرار نگرفته است .آن
محافل و دسته جاتی که با دستپاچگی و شورمستانه روﯾداد سال  88و پس از آن را انقالب می
نامند ،ﯾا مفھوم و معنای انقالب را در نيافته اند و احتماال آن را با جنبش ﯾکسان انگاشته اند ؛ ﯾا
اطالعات و گزارش ھا و اخبار غلط درﯾافت کرده اند و ﯾا خيلی ساده از طرﯾق نزدﯾک بينی مفرط و
رفرميسم العالج خود ،برای پيش گوﯾی ھای تحقق نيافته شان ماترﯾال ھای دست ساز فراھم می
آورند.
 - 2در قياس با ساخت حکومت پھلوی اﯾن رژﯾم در وضعيت متزلزل و آشفته ای قرار دارد و
ھمواره از ﯾک بی ثباتی و بحران سياسی مزمن که حاصل تضاد منافع گروه بندی ھا و فراکسيون
ھا و شاخه ھای مختلف بورژوازی اﯾران است،در رنج است.مضافا اﯾن که درمتن بحران جھانی
سرماﯾه و تقالھای ارتجاعی محافل و بلوک بندی ھای غارتگر سرماﯾه داری غرب و شرق،از دھه 80
ميالدی به اﯾن سو و به وﯾژه سر برکشيدن و تشدﯾد اﯾن بحران در سه ساله اخير،اﯾن رژﯾم نيز به

بدترﯾن شکل ،بار اﯾن بحران را بردوش توده ھای کارگر و زحمتکش اﯾران آوار کرده است.رژﯾم سابق
در ھنگام سقوط تا اندازه زﯾادی از اﯾن دست نابسامانی و تزلزل و پرﯾشانی ،عاری بود.
 - 3خشم و کين و انگيزه ی پيکارگری و حذف کليه آثار و نشانه ھا و ابزارھای متعلقه و
اختصاصی رژﯾم ،بسيار بيشتر از دوران برآمد انقالبی سال  1357خواھد بود.سابقه خون رﯾزی و
توحش و سرکوبگری ضدانقالب حاکم در متن بحران عمومی جھان سرماﯾه داری و افزون خواھی
نيروھای مرتجع دﯾنی و فرقه ای ھمپای نئوليبراليسم محافظه کار و مرتجع محافل و دستجات
گوناگون امپرﯾاليستی در چھار دھه اخير ،در قياس با رژﯾم پيشين،اﯾن انگيزه ھارا بسيار تيزتر و براتر
می سازد.
 - 4جنبش کارگری با تجربه اندوزی از جنگ طوالنی و سنگر به سنگر خود با انواع و اقسام
کارفرماﯾان و سرماﯾه داران خرد و درشت و خصوصی و نيمه خصوصی و دولتی و انواع ابزار ھای
سرکوب و بورکراتيک و قوانين و مقررات دست و پاگير و ضدکارگری و کثيری از سازمان ھای اسالمی
و زرد و حکومتی در پوشش مدافع کارگر ،و به کارگيری انواع شکل ھای مبارزاتی و تشکل ھای
علنی و نيمه علنی و مخفی به منظور راه اندازی و پيگيری اﯾن مبارزات،و ....بسيار آگاه تر ،سازمان
ﯾافته تر و آماده تر از ماه ھای پيش از انقالب  57وارد انقالب آﯾنده خواھد شد  .صحنه مصاف
سياسی جھت به چنگ گيری قدرت و مراکز اقتصادی و نظامی و سياسی ،به ھر صورتی که
انکشاف ﯾابد  ،طبقه کارگر اﯾران قطعا ﯾک طرف قوی و مدعی اﯾن کشاکش خواھد بود.اﯾن امر
مستقل از رھبری و فراخوان اﯾن ﯾا آن حزب و سازمان کمونيستی و ميزان نفوذ و اتورﯾته آن ھا،به ھر
شکل و اندازه ،اﯾن از خود جنبش کارگری مستفاد می گردد و بيرون می آﯾد.در اﯾن تردﯾدی نيست.
 - 5اﯾن امر نيز روشن است که در چنان صورتی اگر طبقه کارگر که در انواع سازمان ھای
اتحادﯾه ای و ميليتانت و شوراﯾی متشکل خواھد گردﯾد ،نتواند حزب مخصوص خود،حزب کمونيستی
با ترکيبی کارگری و انقالبی ،در متن مبارزات اقتصادی و سياسی و مبارزه طبقاتی جاری در آن
اوضاع و احوال انقالبی ،در ميان خود بپروراند و متشکل سازد و حول پرچم سوسياليستی ،ابتدا
کليه ھم طبقه ای ھای خود و به تناسب ،ساﯾر طبقات و اقشار بينابينی جامعه را با خود ھمراه
سازد.امر آلترناتيو سياسی در غياب سوسياليسم و حکومت کارگری رقم خواھد خورد  .جامعه
منتظر ھيچ حزب کمونيستی وکارگری و مردمی که نتوانسته اند خودرا به ميزانی که انقالب طلب
می کند سازمان دھند،نمی ماند.جامعه در چارچوب امکانات و سازو کارھای سرماﯾه داری باقی و
اسير خواھد ماند و دوران انقالبی با ﯾک سری اصالح و ترميم و تغيير در اشکال و صورت ھای
سرماﯾه پشت سر گذارده خواھد شد.
به عنوان جمله معترضه اﯾن را نيز محتمل می دانيم که در چنان شراﯾطی کارگران به سوی
مطلوب ترﯾن و در دسترس ترﯾن سازمان و حزب کمونيستی موجود ،گراﯾش ﯾافته ،ھجوم برده و آن را
به عرصه و ابزار مبارزاتی خود تبدﯾل نماﯾند.اما اﯾن که در چنان شراﯾط ناپاﯾداری،و در تحت ده ھا
عامل متغير که از ھم اکنون در کار تغييرند،اﯾن قرعه به نام چه حزب و سازمانی می افتد،اﯾن نيز بر
ھيچ سازمان و حزبی معلوم نيست.
آموزه مارکسيسم ھمه جا بر اﯾن امر تاکيد می نماﯾد که سوسياليسم زمانی می تواند به
ﯾک نيروی سياسی بزرگ و سرنوشت ساز مبدل گردد که در پيوند نزدﯾک و تنگاتنگ با طبقه و
جنبش کارگری باشد.افق و چشم انداز سوسياليسم به عنوان ﯾک امکان و رھيافت تارﯾخی در
عرصه اجتماعی ،صرفا از طرﯾق حضور و شرکت در پراتيک روزمره پرولتارﯾا و مبارزه ی اﯾن طبقه عليه

بورژوازی و نظام سرماﯾه داری امکان ظھور و بروز می ﯾابد.ھر گونه تفکر ،گراﯾش و استنتاجی که
سوسياليسم را در غياب طبقه و مبارزه جاری و تارﯾخی وی در نظر گيرد و در تاکتيک و سياست و
برنامه و نيز در تحقق عملی آن و در انقالب و ساختار حکومت ،نقش کارگران را کم رنگ کند و حزب
،اراده ی روشنفکران کمونيست ،نيروھا و سازمان ھا و نھادھای بورژواﯾی ،شراﯾط متغير و تسھيل
کننده امپرﯾاليستی و غيره را جاﯾگزﯾن حضور مستقيم طبقه کارگر نماﯾد،چيزی جز فرصت طلبی
،رفرميسم و در عرصه ی سازمانی به غير از سکتارﯾسم و بالنکيسم نيست.
ما ارزﯾابی خود را تا ھمين جا به پاﯾان می برﯾم.ما به اﯾن مساله آگاه ھستيم که اﯾن دو
جنبش ھرگز نمی توانند از ھم کامال جدا باشند و در ھم آميختگی اﯾن دو بنا به آموزه ھای مارکس
و نگرش دﯾالکتيکی نه حاصل درھم آميختگی فکر و عمل ،ذھن و عين ،بلکه دقيقا حاصل انکشاف
تارﯾخی طبقه کارگر و بورژوازی و حاصل فرآﯾند خود مبارزه طبقاتی –تارﯾخی اﯾن دو اردوگاه است .در
بدترﯾن شراﯾط نيز که به طور معمول و ھمواره از سوی رژﯾم ھای ھار سرماﯾه داری در اﯾران و
سراسر جھان ،سرکوب و جداﯾی اﯾن دو را در راس ھمه ی وظاﯾف خود قرار داده اند ناشدنی
است.اﯾن حقيقت برای ما تبدﯾل به چشم اندازی اميدوارکننده و خوش بينانه می گردد ،تا بخواھيم و
تالش کنيم که با تمام نيرو و صداقت و انگيزه و اراده ی انقالبی،در مسير در آميختگی اﯾن دو جنبش
بيش از پيش تالش ورزﯾم و طبقه خود را در مصاف جاری و تارﯾخی عليه نظام وﯾرانگر و ستم باره
سرماﯾه ،متشکل و متحد نماﯾيم.
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