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  از این رو،.استیابی و مبارزه متحد و متشکل و آگاهانه ترین مساله جنبش کارگری ایران تشکلامروز گرهی
  . شودلين جنبش کارگری پيرامون مسایل مهم و گرهی جنبش کارگری ایران متمرکز بحث فعاطبيعی است که

  
-هر گرایشی تالش می. یابی کارگران وجود داشته باشدهای متفاوت در تشکلست که دیدگاهچنين طبيعیهم

يته کم« بررسی اختالفات درونی  درمشخصا. انداز خود را در درون این جنبش دنبال نمایدکند افق و چشم
 و آشکارتری خود را  به طور عينیی متفاوتهاها و افق نگرش این،»هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

های فعالين جنبش کارگری در مورد اختالفات درونی کميته گيریاما برخی از مباحث و موضع. نشان داده است
 .هماهنگی، نه تنها سازنده نيست، بلکه بر عکس، مضر هم هست

  
و رضا مقدم، از موضع » فعالين لغو کار مزدی« از موضع محسن حکيمی و مراد عظيمیاخيرا مونه، برای ن
اند که در نوشته  کميته هماهنکی درونی درباره اختالفات رامطالبی» اتحاد سوسياليستی کارگری «سازمان

 از نقدهای سالم و اسا بایداس .اند کردهبرخورد نارواییمطالب من در مورد این کميته نيز  از جمله بهها آن
 استقبال کرد اما در عين حال با روشنگری نباید گذاشت گرایشاتی با تحریف و تهمت و افترا گشاسازنده و گره

  .خاک به چشم جامعه بپاشند
  

ام روشنگری  پلميک با هيچ کدام از این سه رفيق فعال جنبش کارگری را ندارم، بلکه هدفمن در این جا قصد
اما ) ٢ و١ضميمه (. که در دو مطلب من آمده است استها، به مواضعیبرخورد ناروا و غيرعادالنه آندرباره 
ها قرار در جریان آناند  خوانندگان اگر این مطالب را نخوانده کهمروآ را میرفيقهای این سه  نقل قولنخست

 خودم را نسبت به رنظکنم سعی میسپس  . داشته باشندای عادالنه قضاوتد در این موردند تا بتواننگير
   :این سه نقل قول عبارتند از .تر توضيح دهم روشنگرایشات این رفقا

  
شورای نگهبان لغو کار مزدی در کميته « را تحت عنوان اینوشته، ١٣٨٧رضا مقدم، در تاریخ هشتم فروردین 

  :  است که در بخش منبع آن، از جمله نوشته استمنتشر کرده» هماهنگی
  
. اندالبته اخير فعالين لغو کار مزدی مطابق عادت مالوف خود نظرات خود در اين مورد را کامال تغيير داده - ۵« -

- یصادره ب"دج منتشر کردند و احکام ای در اعتراض به شالق زدن کارگران سنن اطالعيه٢٠٠٨ فوريه ١۶اينها در 
قبال . عليه نظام حاکم دادند" تند و تيز"شعارهای را محکوم کردند و " های دولت اسالمی بورژوازیدادگاه

ها را همراهی کرد به ما محسن حکيمی و فعالين لغو کار مزدی در داخل و خارج که بهرام رحمانی هم آن
ماه از  پس از يک. ناميديم" دادگاهیب"فحاشی کردند که از جمله چرا محاکم قرون وسطايی رژيم اسالمی را 

" دادگاهیب"کار بردن ه ای عليه بين لغو کار مزدی، هنوز محسن حکيمی نامه سرگشادهانتشار اطالعيه فعال
منتشر نکرده است که اين ناشی از معيارها و استانداردهای دوگانه هميشگی و بنيادی محافل تملق گويی از 

  ».يکديگر و غيبت و بدگويی عليه ديگران است
  
خوش بود گر محک تجربه آيد « به نام ای در نوشته،٨/١٢/١٣٨٦ قبل از رضا مقدم، محسن حکيمی، در تاریخ -

، در )های درون کميته هماهنگیپاسخی به رفرميست(تا سيه روی شود هر که دراو غش باشد       به ميان
 بر خالف تصميم هيئت اجرايی کميته هماهنگی مبنی بر عدم درج -٤: ، چنين نوشته است آن٤پاراگراف 
نوشته يکی از ) تصميمی که البته من خود با آن مخالف بودم( خارج کشور در سايت کميتههای فعاالننوشته

رجوع کنيد به (شودهای درون کميته در سايت درج میاين فعاالن به نام بهرام رحمانی در حمايت از رفرميست
های  ، مندرج در سايت١٥/١٠/٨٦به تاريخ " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری را تقويت کنيم "نوشته 
  ) اينترنتی

  
و این که چرا » زب تودهح«های  با نسبت دادن نظر من به سياستاد عظيمی،قبل از محسن حکيمی نيز مر -

، به غير از جنبش کارگری، به جنبش )سازمان کردستان حزب کمونيست ایران(لهست ایران و کومهحزب کموني
دیگر  دهدحت ستم سراسر ایران اهميت میبی کردستان و مردم تزنان، جنبش دانشجویی، جنبش مردم انقال

 یعنی در واقع .است» کپی رهنمود حزب توده « این رهنمود، پسماندباقی نمیوقتی برای فعاليت کارگری 
ترین های دیگر اجتماعی برایش کمچنان کارگر زده شده است که جنبش، آن مزدی به عنوان فعال لغو کار،مراد

ها به جنبش کارگری بپردازد کپی نها و در پيشاپش آکسی به این جنبش و اگر هم .اهميتی ندارندارزش و 
 کسی که نظر حزب کمونيست ایران و مرا به عنوان عضو این حزب، به !؟بردپيش میمود حزب توده را نره

داف و برنامه و های بنيادی اهاطالع از دنيای سياست و تفاوتهای حزب توده نسبت دهد یا بیسياست
انگار یک دیوار چينی جنبش کارگری با  از سوی دیگر،! بينی احزاب است و یا مغرض استها و جهانسياست
فعالين لغو کار «این بخش از » خط قرمز«کند و عبور از آن زیر پا گذاشتن های دیگر اجتماعی جدا میجنبش
 به شيوه  مراد،درباره مارکس آورده بودم که » نيریمرانکا« ترجمه از من فاکتی ،عالوه بر ایناست؟ » مزدی

ای اشکاالت ترجمه توانست در مطلب جداگانهدر حالی که مراد می. کند حمله می نيزخيلی ناروایی به ایشان
  .کامران را بنویسد و منتشر کند

  



از حزب کمونيست  - آقای بهرام رحمانی:نویسد می، چنين خود١٣٨٦ بهمن ٢٦ نوشته مورخهدر  ،يمیعظمراد 
دارند، برای بقاء نفوذشان، در » ه-ک«های ديگر جاپائی در درون که به نسبت جمع  با مالحظه اين-يا کومله
خدامنشی يا ريش را تقويت کنيم، نقش کد» ل کارگریکميته هماهنگی برای ايجاد تشک«ای تحت عنوان مقاله

 :  ايندفرمآقای بهرام رحمانی می. اندسفيدی را ايفاء کرده
صف بندی جديد طبقاتی جنبش کارگری، ٢٠٠٨های پيشروی جامعه ايران در سال مسلما مهم ترين چالش     ”

طلب های تحت ستم برابریجنبش زنان، جنبش دانشجوئی، جنبش انقالبی مردم کردستان و ديگر جنبش
از يک )   از من-داریت سرمايهبخوان شعار رژيم آخوندی مجاهدين و نه حکوم(سراسر ايران با حکومت اسالمی

جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، جنبش ( سو و شفاف تر شدن مرزبندی های اين جنبش با گرايشات بورژوائی
)   من ، از!های بورژوائی نيستندايران، جنبشهای تحت ستم برابری طلبانقالبی مردم کردستان و ديگر جنبش

مه نقل قول آقای بهرام رحمانی الزم است تاکيد کنم که، رهنمود باال پيش از پرداختن به ادا. از سوی ديگر است
 رژيم شاه، که دخالت دو داری و طوفان انقالبیبحران عظيم سرمايهکپی دست اول رهنمود حزب توده در عمق 

. دداطلبيد، شعار تشکيل جبهه واحد ضد ديکتاتوری میدار را میطبقه اصلی يعنی طبقه کارگر و طبقه سرمايه
وقتی من . يا به سخن ديگر، رهنمود آقای بهرام رحمانی همان شعار اتحاد مستضعفان عليه مستکبران است

آقای بهرام . هاستکند، يک جزء اش همين نگرشها را به حزب توده وصل میگويم، يک پيوند نامرئی اينمی
ای و غير مسئول خود شيفته با تزها ههای چند نفره حاشيهاست که گروهمدت: فرمايندرحمانی ادامه داده می

بحث بر سر تغيير اساسنامه . اندآغاز کرده» ه-ک«شان حرکت مستمری را بر عليه های عجيب و غريبو تئوری
بحث اساسنامه و تغيير » ه-ک«از اين رو، شايد اگر اعضاء . در فضائی متشنج نتيجه مثبتی به بار نخواهد آورد

آقای بهرام رحمانی . وکول کنند اين فضا را بدون ضايعات پشت سر خواهند گذشتآن را به يک دوره ديگری م
 بخوان حول -شان و تشکل فراگير اقتصادی کارگرانبرای تائيد تقسيم کار در درون طبقه کارگر، يعنی حزب

  : دهند ما را به دو فاکت از مارکس رجوع می-های اقتصادیخواست
به دريافت آقای ...ها اهدافی جدا از پرولتاريا ندارندگويد کمونيست که می از مانيفست کمونيست،٢ بند -الف

ها، مثال حزب تجسم تشکيالتی اين. ها با سواد سياسیها، يعنی تحصيل کردهبهرام رحمانی، کمونيست
فراگير، و پرولتاريا، يا کارگران نماد کارگران . ها ساختندکمونيست ايشان است که يک عده از اين تحصيل کرده

های ها هستند و دايره فعاليت اين کارگران ميليونی به فعاليت برای خواستتر از تحصيل کردهکه پايئن
ها در صورتی که در مانيفست کمونيسم، منظور مارکس از پرولترها و کمونيست. شوداقتصادی محدود می

- مارکس تالش می.  کمونيستی دارداش پائين است و کارگری که آگاهیتفاوت آگاهی بين کارگری که آگاهی
  ). ١(تری از کارگران آگاهی سوسياليستی کسب کنندکرد که هر تعداد بيش

بنا به برداشت آقای بهرام رحمانی، پيام مانيفست مارکس و انگلس در خدمت حزب کمونيست يا کومله قرار 
نبش انقالبی مردم کردستان اش جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويان، جگيرد، که دل مشغولیمی

بايد منصافه پذيرفت که برای .  استجمهوری اسالمیهای تحت ستم برای سراسر ايران عليه و ديگر جنبش
-ماند که جنبش کارگری را حول لغو کارمزدی عليه طبقه سرمايهآقای بهرام رحمانی و حزبش ديگر وقتی نمی

   »!...دهی کنددار سازمان
  

رضا، مواضع مرا . گذاردنی برخورد ناروا و نادرست و غيرمسئوالنه این رفقا به نمایش میها به روشاین فاکت
محسن، مطلب مرا در تقویت گرایش رفرميسم درون . کندبه محسن حکيمی و فعالين لغو کار مزدی وصل می

دستان حزب سازمان کر(لهنيست ایران و کومهومراد، مواضع حزب کم. کندارزیابی می... کميته هماهنگی
 . دهد به مجاهدین و حزب توده نسبت می و مرا)کمونيست ایران

  
های این سه نوشته مورد اشاره بگذریم، البد باید به این مساله فکر کنيم که زنیاگر از ادعاهای کاذب و مارکی

 و غيرمسئوالنه سند نسبت به مخالفين و یا منتقدین خود این چنين متناقض و ناروا و ناپ، فعالين کارگری ایناگر
 خودشان لطمه  نيز به قبل از هر کسهای خود بکنند وباید فکری به حال و روزگار و سياستکنند میبرخورد 

 به یک مساله توجه کنند و آن این است که بين منتقد و نقد شونده موجی از رفقا اميدوارم این .زنندمی
اگر . کنندت میوها قضامورد آنخوانند و در را میها هرایشات مختلف هستند که این نوشتهایی با گانسانی

 برگردند نه تنها تاثير مثبتی از خود برجای  نيزمنتقدین ما یک طرفه و غيرعادالنه به قاضی بروند و حق به جانب
 رضا مقدم و  فعالين لغو کار مزدی وبرای مثال، .زنند لطمه می خودشان بهگذارند، بلکه در وهله نخستنمی
  به معنای واقعی حضور خارج کشورهای اعتراضیهای سياسی و کمپينازمان وی، جدا از این که در فعاليتس

یشان هادر برخی از نوشتهای  رسانهعرصهدر   اما،شان نيروی انسانی باشد ندارند شاید مشکل بزرگچندانی
 ناپسند  ناروا ومخالفين خود، بسيار به شان به دليل این که لحن برخورد اماکننداتخاذ میخوبی نيز مواضع 

شورای نگهبان لغو کار «  برای مقاله اخير خود به نام رضا مثال همين تيتری که.کنندکسی را جلب نمیاست 
م او به لحاظ سياسی اته بسيار زشت و ناروا  به لحاظ اخالقیانتخاب کرده است» مزدی در کميته هماهنگی

لع و قمع کننده یک جامعه قبان یک ارگان سرکوب و شورای نگه.  استه به فعالين لغو کار مزدی زدبزرگی
یکی از گرایشات درون آن نيز  یک تشکل کارگری است که ،ماهنگیدر حالی که کميته ه. هفتاد ميليونی است

ای تحت عنوان  در نوشته در جواب منتقدین، محسن حکيمیاز سوی دیگر،. فعالين لغو کار مزدی است
- ست میرد به نا،»کنند؟ف کميته هماهنگی را قبول ندارند در ميان اعضای این کميته چه میکسانی که هد«

 چنين .واگذار کننداقليت آن را به  را ترک کنند و هماهنگینویسد مخالفين اساسنامه که اکثریت هستند کمتيه 
وایی نيز چنين ژرو حتی برای ظاهر هم شده گرایشات ب، بلکه سوسياليستینگرشی نه در جنبش کارگری

-  اکثریت اهميت می و آرای اقليت واتمکراتيک و انتخابکنند و به روابط و مناسبات د را مطرح نمیایمساله
اعطای اختيار تغيير هدف کميته به مجمع عمومی به معنی اعطای اختيار قلب ... «: نویسد محسن، می.دهند

محسن در جای دیگری در این نوشته » .ض استو این نقض فر. ماهيت کميته هماهنگی به این مجمع است
 ترک راحق اقليت است که از طرفداران تغيير این هدف بخواهد که کميته هماهنگی «: کندخود، تاکيد می

خواهد  یعنی محسن نه مجمع عمومی را قبول دارد و نه اکثریت و اقليت در یک تشکل، اما از اکثریت می».کنند
این سياست به غایت سياست نادرستی است که فعالين لغو کار مزدی در . نندکه کميته هماهنگی را ترک ک

 اما محسن و به طور کلی فعالين لغو کار مزدی در این .کنندشان با خود حمل میترین سطح نظریاتایپایه
ها گيری موضعدود چنين.  محکوم کرد این لحن رضا راباید  بنابراین،.مقایسه کرد شورای نگهبان  را نباید باکميته



. کرد تشکيالتی  و رقابت فدای منافع نباید صرفا یک جنبش رامنافع. رود چشم کارگران میبهماتی او اته
حتی در اطالعيه  .دند نامي»ستارگاه مردهنور «سياسی چپ و کمونيست را ها و احزاب سازمان سازمان رضا،

 بودند منتشر کردهسبت اول ماه سال گذشته که به منا» پيش به سوی حزب «شان با عنوانسازمانمعروف 
را  زاب سياسی چپ و کمونيستها و احسازمان سياست خود بر عليه  هم باز،از سياست فيل هوا کردنجدا 

 و جدیدی  کارگری تر و تازهحزبها آن» رهبری« تا به گشتندای  دنبال روزنه، و در تاریکی محضتکرار کردند
ها از زمانی آغاز  تاریخ در نزد این انگار یعنی.ها و احزاب موجود نباشداز سازمانتشکيل شود که در آن اثری 

 با شانرضا و سازمان یها سياستتشابهشاید یکی از بر این اساس  .اندرکار آن باشندشود که خود دستمی
  .استگرایی های ناسالم و ناروا و فرقهشان به شيوهمتوسل شدن، »فعالين لغو کار مزدی«
  

 ناميدن »دادگاهبی«، یعنی »دادگاه«به اول » بی« افزودن بنظرم. داده بودممن به موقع خود جواب رضا را 
- داگاه ناميد، می، باید دادگاه را بی رضابراساس دیدگاه اما. دهد نمی آن در مضمون و محتوای طبقاتیتغييری

 در حالی که به .دادگاه استاش با بیرد و مخالفتتوان این نتيجه را گرفت که وی دادگاه بورژوایی را قبول دا
 و هااین دادگاه خواهان برچيده شدن  فراتر از آنژوایی را قبول ندارید ورنظر من هنگامی که هيچ دادگاه بو

 ،بنابراین !بيندازید؟دادگاه و دادگاه جنجال راه بیتيد دیگر چه معنی دارد که بر سر امی آن هسححکومت 
 نه تنها ،»... ودادگاهبی«، »...خوارآدم«، »...جالد«، »... برمرگ« چونی همهانواع و اقسام صفت ااستفاده از

  . کند تبليغ و بازتوليد می در جامعه دیکتاتوری را سرکوبگری و رادیکاليسم نيست، بلکه فرهنگدهندهنشان
  

 ٩، به تاريخ »!يابى آارگرانز و تشكل براى لغو احكام دادگاه انقالب اسالمى سق تالش«من در مطلبی به نام 
سازمان وی برده نشده بود، اما نه از  اسمی از رضا و نه ،در این مطلب که ، چنين نوشته بودم)٢٠٠٥دسامبر 

شعبه یکم دادگاه انقالب «بهرام رحمانی و «ای به نام رضا را چنان برآشفته کرد که در نوشته این مطلب
چنين در رضا در آن مطلب و هم. است» !شاهکار؟« نوشت که در نوع خود ٨٤آذر  ٢٧را در تاریخ » اسالمی سقز

قبال محسن حکيمی و فعالين لغو کار مزدی در داخل و خارج که کند که به این می» متهم«مطلب اخير خود مرا 
ژيم ها را همراهی کرد به ما فحاشی کردند که از جمله چرا محاکم قرون وسطايی ربهرام رحمانی هم آن

، یددادگاه ناميدا دادگاه را بیدر حالی که این من نبودم که به رضا بگویم چر» .ناميديم" دادگاهیب"اسالمی را 
. گاه نوشته و تيتر مطلب وی نيز هيمن بودددادگاه را داه برعکس این رضا بود که نوشته بود چرا من بیکبل

ها سعی دارد به جای این که آن گيرد و با تحریف واقعيتبنابراین، رضا، شعور خوانندگان آگاهاه را دست کم می
سازی عليه من  بيان کند به تحریف و تهمت و افترا  و پرونده رک و راست از من به دل دارد احتماالچيزی که

  . شودمتوسل می
  

 چند نفری که اینبه  این گرایش فقط ، که اوالالزم به تاکيد است ،»فعالين لغو کار مزدی«اما در مورد گرایش 
کشند که اگر  خط و نشان می نيز بلکه جهان، نه تنها برای جنبش کارگری ایرانهایشان در نوشتههمواره

 غيره ای و مجاهد و، تودهميسترها یک وجب بيرون بگذارند راست و رف اینرهای مورد نظپایشان را از سياست
 در حالی که. ها و احزاب سياسی چپ و کمونيست دارندانای با سازمها، برخورد خصمانهیا این که آن. اندشده

نسبت به مخالفين و منتقدین خود و احزاب » ...یکميته هماهنگ«گيری های نخست شکل در سال،این گرایش
 با  راها حساب اینبایدبنابراین، . کردندصمانه برخورد نمیخ سياسی چپ و کمونيست چنين هایو سازمان

-حب و بغض و دشمنی آنناميدند و  لغو کار مزدی میين فعالهاخود را از اینسال پيشهای کسانی که سال
 فعالين لغو کار از آن جایی که .، جدا کردها و احزاب سياسی چپ و کمونيست ندارندچنانی نيز با سازمان

قت در هر و و وقت و بیسترد درست و نا، همواره یک سو ازهستندب سياسی طبقه کارگر احزا مخالف مزدی
ای طبقه کل تودهتش ، در تالشندد و از سوی دیگرنتازمیها چپ و کمونيست  به احزاب و سازمانشاننوشته
-نای مورد نظر  تشکل.پذیرش لغو کار مزدی باشد  شرط عضویت در آن کهندنتبدیل کک سازمانی ی  را بهکارگر
ا که در جهان  دو هو و یک بامهای سياستت باای کارگران، بلکه تشکلی اسنه تشکل توده  و حزب استنه ها،
 با راه انداختن اند و جهانی را یک جا جارو کردهبقاتیمبارزه طو تجارب تاریخی فعالين کار مزدی ! همتاستبی

  ! کارگری هنوز اتفاق نيافتاده است؟د که در تاریخنای نایل گرد قرار است به کشف تازه،گرد و خاک
  

یابی طبقه  این الفبای سياسی در عرصه تشکلياليستسلين سياسی چپ و سو فعا داشت که شکنباید
زبی و سازمانی با برنامه و اساسنامه یک گرایش  طبقه کارگر، تشکلی حای تودهانند که تشکلدمین کارگر را

 خط  و صد البته که زایده احزاب هم نيست و برای خودش برنامه و کنگره و مجامع عمومی و تعيين.معين نيست
 حزب  یکتواند عضویماست اصوال ن مذهبی کارگری که یعنی اگر .و مش و انتخاب رهبری مستقيم خود را دارد

 عليه  در مبارزه برعضو آن تشکل کارگری شود کهتواند به راحتی ، در حالی که این کارگر میشود کمونيست
های سندیکاليستی و ت و متوهم به سياسترميس یا کارگر رف.کند او دفاع می طبقاتی، از منافعداریسرمایه

 هایایشان است با هم طبقه چه عضو سازمان و حزبی باشند و چه نباشند حق طبيعییی کههایا کمونيست
 . که یک تشکل ایدئولوژیک نيست شوند و متشکلداری متحد بر عليه سرمایهشان در تشکل طبقاتیخود

دهد و مندی را سازمان میداری مبارره هدفه ستم و استثمار سرمایهتشکلی که به طور روزمره و پيگير بر علي
طبقه کارگر را به عنوان یک طبقه متحد و متشکل و آگاه برای انقالب اجتماعی و برپایی حکومت کارگری آماده 

حزاب ها و اخواهد در تشکل کارگری را به روی اعضا و فعالين سازمانبنابراین، آن گرایشی که می. نمایدمی
  .زندیابی کارگران لطمه می ببندد سخت در اشتباه است و به مبارزه و تشکل و منتقدین خودچپ و کمونيست

  
 ميست و رادیکال،ر رفارگریای کهها، احزاب و اتحادیهطور که در انترناسيونال اول انواع و اقسام سازمانهمان

ها حضور داشتند و در ها تا کمونيستسوسياليستها، ا رفرميست تهارشيستفعالين گرایشات مختلف از آنا
، تشکل کارگری نيز محلی برای مبارزه و جدل این کردندگذاری مین نيز مارکس و انگلس سياستراس آ

ا ه سازمانهای کارگری، اتحادیهای بهچنان برخورد خصمانه آن، لغو کار مزدیفعالين  اما امروز.گرایشات است
 نتيجهه تاریخی به این نين و غيره دارند که معلوم نيست چگونه و در چه پروس و ل کمونيستو احزاب چپ و

یابی طبقه کارگر کل جهت تش درمان راترین تالش بيش مخالفيم وها یا چنين نگرشیکمونيستما  !؟اندرسيده
 رهبری و  انقالب اجتماعی به پيشگامی یکداری و حکومت حامی سرمایه بام سرمایهتسو سرنگونی سي



 به ، شعار اصلی ما به همين دليل.ایمطبقه کارگر آگاه و متحد و متشکل و برپایی حکومت کارگری قرار داده
  به معنای واقعی»آزادی، برابری، حکومت کارگری« حزب  اینلي از زمان تشکعنوان حزب کمونيست ایران

 به سوی لغو مالکيت خصوصی و لغو یی به روابط و مناسبات شوراء با اتکاحکومتی که. است نه حکومت حزبی
نگرش فعالين لغو کار مزدی به روند مبارزه بنابراین، . کندکار مزدی و برپایی جامعه نوین کمونيستی حرکت می

- را از بين برد و فقط به یک تشکل توده سياسی چپ و کمونيست و احزابهاطبقاتی و این که اال باید سازمان
ها و دولت و ارتش و پليس و غيره بسنده اب و سازمانزها و احنواع و اقسام تشکلای طبقه کارگر در مقابل ا

 و تجارب تاریخی مبارزه طبقاتی و ؛ محروم کردن است خود عمال طبقه کارگر را از ابزارهای مبارزاتی،کرد
-  تشکل برپاییلاب سوسياليستی کارگری به استقگيری جهت نقد و ما با این.یده گرفتن استدانقالبات را نيز نا

  گرایشاتروشن است که باید. رفتيم» ...کمتيه هماهنگی و «از جمله   از دولت، مستقل رادیکالیها
 در فضایی آزاد و صميمی مورد نقد قرار داد اما در عين حال باید وجود این گرایشات در درون طبقه را ميستررف

 با سياست حذف و  ما.سياست حذف خودداری کردای طبقه کارگر را به رسميت شناخت و از های تودهتشکل
منظور مستقل از دولت نه (های مستقل کارگری در تشکلمتوسل شدن به قرار و قطعنامه و اساسنامه

 نقطه حرکت ما، وحدت و همبستگی طبقاتی . و در این جا مشخصا در کميته هماهنگی مخالفيم)احزاب
و . ایم گفته و نوشته با صدای بلند بارهانيز را ست کمونيستی خود سيااین .استداری کارگران بر عليه سرمایه

 از موضع  عميقا،ما .ایمهای دیگر حزب به تصویب رساندهها و ارگانهایی را نيز در کنگرهقرارها و قطعنامه
 از دریچه نگریم نهیابی طبقه کارگر می تشکل از جمله طبقاتی و و منافعبه مبارزهطبقاتی و از دیدگاه مارکسی 

 در رسيدن به هدف  مهم بلکه حزب ابزاری،ایمهد حزب را هدف خود قرار ندا،از سوی دیگر. مانصرفا تشکيالتی
اتحاد و همبستگی  .داینم، با ارزش میکه جز انقالب اجتماعی و برپایی حکومت کارگری چيز دیگری نيست

ها و  نباید در سازمانراای و سکتاریستی قه فرهایای طبقه کارگر، از سياستهای تودهطبقاتی و تشکل
  .کندها عمل میاحزاب خالصه کرد، بلکه در افراد و هر جمعی به هر نامی نيز این سياست

  
شاید فروپاشی کميته هماهنگی در بين توده کارگران مساله مهمی نباشد اما توجه کنيم که فروپاشی آن 

  کميته هماهنگی اعضایعالين جنبش کارگری و به ویژه در ميان فشده دوره کوتاهی هم  یکحتی برای
از هم پاشيدن هر تشکل کارگری . بنابراین، باید تالش کنيم این کميته از هم نپاشد. کندسرخوردگی ایجاد می

ها را به دنبال دارد و هيچ کارگری و چه رفرميست و چه رادیکال شادی و سرور بورژوازی و حکومت آن
  .کند نمی را خوشحالکمونيستی

  
 مهم  وای پایه مسایلرا یکی از» لغو کار مزدی«ياليسم علمی، س سوانگذاربنيان، این مارکس و انگلس

ای خود به ویژه در مانيفست در همه اسناد تاریخی و پایهها آن اما .دانندبرپایی جامعه نوین کمونيستی می
بنابراین، . زدی تاکيد دارند نه فقط کار مزدیکمونيست، به تضاد کار و سرمایه و مالکيت خصوصی و کار م

داری با یک انقالب اجتماعی و لغو مالکيت فعالين لغو کار مزدی، جنبش کارگری کمونيستی و برافکندن سرمایه
شود و ابعاد داری فقط در کار مزدی خالصه نمیمناسبت سرمایه .کنندخصوصی و کار مزدی را ناقص بيان می

  .ای داردگسترده
  
اخيرا کتابی به نام . گرایش استو نه مخالفين این » یزدفعالين لغو کار م« نه کشف گرایش ،لغو کار مزدیما ا

پور و نفيسه نمدیان، از کار مارکس، توسطه ميرجواد سيدحسينی »کار مزدی و سرمایه، ارزش قيمت و سود«
 برای ،١٨٩١ آوریل ٣٠ انگلس در ی کهشگفتاريپدر . ، سند بسيار مهمی استاستده شده نابه فارسی برگرد

ای از سرمقاالت انتشار این جزوه نخستين بار به صورت مجموعه« :خوانيم نوشته است از جمله میاین کتاب
های ایراد شده مارکس، سال نیارمتن حاضر، شامل سخن. ، آغاز شد١٨٤٩ اوریل ٤، »نویه اینيشه زایتونگ«در 

مارکس، « :کيد شده است کهاچنين در این پيشگفتار ت هم»...وکسل است، در باشگاه کارگران آلمانی بر١٨٤٧
آورد وی دست. ش کار به عمل آورددهنده ارزنخستين کسی بود که تحقيق کاملی برای کشف کيفيت شکل

 ارزش کاال  با توجه به شرایط مختلف، این گونه نيست که در همه کارها، برای توليد کاال،:ویای این نکته بودگ
بنابراین، اگر ما امروز به طور مختصر به اقتصاددانانی چون ریکاردو . ادل با مقدار کار در نظر گرفته شودمع

های شود به طور ضمنی مالحظات و محدودیتبگویيم که ارزش کاال به وسيله کار الزم برای توليد آن، تعيين می
هدف کنونی ما، همين مقدار کافی است؛ اما برای برای . ایمدر نظر گرفته شده به وسيله مارکس را نيز پذیرفته

 منتشر شد و نيز جلد ١٨٥٩توان به نقد اقتصاد سياسی مارکس که در سال تر مییابی به اطالعات بيشدست
  »...اول سرمایه مراجعه کرد

  
-اید در جنگها نببنابراین، آن... «: کند مارکس، چنين تاکيد می، آن٢٢٦ صفحه است در صفحه ٢٢٧این کتاب که 

طبقه کارگر باید به این درک برسد که با . ا تغييرات بازار هدر بروندیناپذیر سرمایه و ميشگی و اجتنابهای ه
زمان شرایط مادی و اشکال کند، بتواند به طور همها تحميل میهایی که نظام کنونی بر آنهمه بدبختی

مزد خوب یک دست«: به جای شعار محافظه کارانه. داجتماعی را برای بازسازی اقتصادی جامعه به وجود آور
» .را ثبت کنند» مزدهاالغای نظام دست «یشان شعار انقالبها باید بر پرچمآن» !برای یک روز کاری خوب

  .ها کشف نشده استبنابراین، بحث لغو کار مزدی به اندازه تاریخ سوسياليسم علمی، قدمت دارد و تازگی
  

ترین و  که یکی از مهم،)نقد برنامه گوتا(هایی بر برنامه حزب کارگران آلماندر یادداشتاز سوی دیگر، مارکس 
البته در مراحل اوليه جامعه کمونيستی، ... «: نویسد از جمله میآید،ترین اثار مارکس به شمار میمعروف

آید این داری برون مییهیعنی در آن موقعی که این جامعه پس از دردهای طوالنی زایمان از بطن جامعه سرما
ای باالتر از ساخت اقتصادی جامعه و تحوالت ر مرحلهتواند دگاه نمیحق هيچ. ناپدیر خواهد بودکمبودها اجتناب

  .فرهنگی تابع آن قرار گيرند
  

، بار انسان از تقسيم کار پایان گيردتنها در مراحل باالتر جامعه کمونيستی، یعنی پس از این که تبعيت اسارت
به یک ) معاش( کار از یک وسيله کهکار یدی و کار فکری از جامعه رخت بربندد، هنگامیهنگامی که تضاد بين 

يدی همراه با تکامل همه جانبه افراد جامعه روهای تولنياز اساسی زندگی مبدل گردد و باالخره هنگامی که ني



ن از افق محدود حقوق تواا در آن زمان میهای ثروت تعاونی جامعه فوران نماید، تنهافزایش یابد و چشمه
از هر کس بر جسب «: اتر رفت و جامعه خواهد توانست این شعار را بر پرچم خود بنویسد کهبورژوائی فر

  ».اش و به هر کس بر حسب نيازشییتوانا
  

ی هر چه تری کنيم آن وقت، تناقض فعالين لغو کار مزداگر به این بحث مارکس کمی دقيق شویم و تعمق بيش
یابی کارگران خواهند اهداف نهایی خود را در کميته هماهنگی و در صحنه تشکلها میاین. شودتر میبرجسته

 ایران که هنوز جنين آن در سراسر کشور شکل نگرفته است از یک سو، و این که طبقه کارگر به حزب و
دهنده این است که چقدر از سياست  نشاندننعالين کارگری تبدیل کسازمان نياز ندارد به مشغله و دعوای ف

 بر خالف ادعای ، از سوی دیگر.هستند دور و واقعی طبقه کارگر جوان ایرانای  دورههایمارکسی و اولویت
های کارگری رنگارنگ  عالوه بر این که خود مارکس در انترناسيونال اول با احزاب و اتحادیهفعالين لغو کار مزدی،
  برای مارکس آن قدر مهم بودند که وی در کارگری کمونيستیاحزابکرد؛ و ف فعاليت میو با گرایشات مخال

حاصل کار بدون کم و «خواستم با بررسی مفصل مفاهيمی چون می«: کنداز جمله تاکيد میگوتا،  برنامه نقد
 را که در نشان دهم که هر کوششی که از طرفی نظریاتی» توزیع عادالنه«و » حقوق مساوی«و نيز » کاست
ای خاص به معنای معينی داشته ولی امروزه منسوخ و به اراجيف لفظی مبدل شده است بر حزب تحميل دوره

گذاری شده و قوام گرفته است، ای را که به قيمتی گزاف در حزب پایهبنيانهبينی واقعکند و از طرف دیگر جهان
های ها و سوسياليستها که در ميان دمکراتل این مثل حق و امثا-با توسل به هجویات ایدئولوژیک دیگری 

بنابراین، فعالين لغو » .کارانه خواهد داشت منحرف سازد، این کوشش سرشتی جنایت-فرانسوی رایج است 
ها و احزاب حمله کنند و شوند تا به سازمانهای مارکس قایم میجهت پشت سر سياستکار مزدی، بی

   .های کارگری ممنوع نمایندا در تشکلها رعضویت و فعاليت اعضای آن
  

ای نظرانه، سکتاریستی و رفرميستی از تشکل تودههای نادرست و تنگدرکر من سه گرایش ظدر پایان از ن
 - ١ :اندلطمه زده »...کميته هماهنگی«یابی کارگران و مشخصا رشد و گسترش طبقه کارگر دارند به تشکل

 سازمان -٣» فعالين لغو کار مزدی« بخشی از -٢ داخل و خارج کشور؛ گرایش سندیکاليستی و رفرميستی در
 اما در مقابل این سه گرایش، گرایش کارگری کمونيستی درون جنبش. »اتحاد سوسياليستی کارگری«

دانم منافع کل طبقه کارگر را مدنظر دارد و با وجود این که  که من خود را با تمام وجود متعلق به آن میکارگری
 رسيدن به انقالب  برایدهد اما حزب را نه هدف، بلکه ابزار مهمیار و فعاليت متشکل حزبی اهميت میبه ک

گرایی، کتاریسم؛ فرقهو مرزبندی روشن و محکمی هم با سداند اجتماعی و به قدرت رسيدن طبقه کارگر می
،  همدیگر به جای حذفنگین است که گرایشات درون کميته هماهام ایآرزوی قلبی. خودخواهی و غيره دارد

 همدیگر را نقد کنند اما به  و سالمرا به رسميت بشناسند و در فضایی رفيقانهاختالفات و گرایشات مختلف آن 
-خته بهای سنگينی پردا تاکنوناند و در این راستا نيزآن وظيفه اساسی و هدفی که در پيش پای خود گذاشته

 داری بپردازند وارگران در سطح سراسری بر عليه سيستم سرمایهل شدن ککشاند، یعنی یاری رساندن به مت
 در جنبش  بدی و سنتتجربه و خاطره و آموزش،  و یا حذف همدیگرکميته هماهنگی با فروپاشی نگذارند

  .کارگری ایران پای بگيرد
  

عنی در سطح وسيع ، یدارییابی بر عليه سرمایهبه آن درجه از تشکلان ایران  در سال جاری، کارگرتالش کنيم
داری اسالمی، جرات یورش نه تنها به جنبش  از یک سو، حکومت سرمایه کهدنآی نائل ایسراسری و توده

های اجتماعی را نداشته باشد و توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران و اکثریت کارگری، بلکه هيچ یک از جنبش
  و فخرفروشانهنهرانظ تنگ، سکتاریستی، رفرميستیایها و عملکرده بحثجامعه تغيير یابد؛ و از سوی دیگر،

ها و های رادیکال سوسياليستی و انقالبی بر فعاليت و در هر شرایطی، سياست.تر رنگ ببازدهر چه بيش
ها، ا، تشکل که در درجه اول در مقابل نهادهست این هم وظيفه مهمی ا.مبارزات جامعه ما حاکم باشد

 قرار دارد که منافعی جدا از منافع طبقه کارگر و انقالب اجتماعی و برپایی حکومت ينیفعالها، احزاب و سازمان
-طبقه کمونيستی برای خود تصور نمی ساختن جامعه نوین بی نهایتاکارگری با روابط و مناسبات شورایی و

  .ی دارند در مبارزه طبقاتی حضور فعال به طور پيگير اما،و کسری  و با خلوص نيت و با هر کم؛کنند
  

  ٢٠٠٨  سی و یکم مارس- ١٣٨٧ فروردین دوازدهم
  
  
  

  
  :١ ضميمه

  »رضا مقدم«در جواب 
  بهرام رحمانی 

  
 براى لغو احكام دادگاه انقالب اسالمى سقز و  تالش«، مطلبی تحت عنوان ٢٠٠٥در تاریخ نهم دسامبر 

ف در این دوره، یعنی مبارزه برای در آن مطلب، به فعاليت دو عرصه مختل. نوشته بودم» !يابى آارگران تشكل
 :یابی کارگران تاکيد کرده و آن را به شکل زیر به پایان برده بودملغو احکام دادگاه انقالب اسالمی سقز و تشکل

ها،  ها، شوراها، انجمن قيد و شرط تشكيل اتحاديه بندى اين مطلب الزم به تاآيد است آه آزادى بى در جمع«
، جزئى از حق مسلم آارگران براى ايجاد هر نوع تشكل صنفى و سياسى است و ...هاى آارگرى و آميته

 راديكال و آمونيستى طبقه  گرايش. گيرند همواره آارگران آمونيست در صف مقدم مبارزه طبقاتى قرار مى
كر آارگر، همواره منافع آل طبقه را مدنظر دارد و براى جلوگيرى از تفرقه و پراآندگى به طور مداوم به ف

هاى مستقل حمايت و استقبال  هاى آارگران براى ايجاد تشكل چنين از تالشهم. افتد حل مى جويى و راه چاره
هاى آارگرى براى  تر تشكل براى نزديك شدن هر چه بيش. رساند ها يارى مىآند و از هر طريق ممكن به آن مى

مجامع عمومى را آه به دمكراسى هاى بوروآراتيك،  برپايى يك تشكل سراسرى و جلوگيرى از سياست



 روزه آارگران ٥٧اعتصاب طوالنى . آند  دارد، توصيه و تشويق مىءمستقيم و اراده مستقيم آارگران اتكا
 آارگرى ايران قرار داد آه اگر آارگران با برگزارى  بار ديگر اين واقعيت را در مقابل جنبش نساجى آردستان يك

هاى  منتخب خود در مشورت و تبادل نظر مداوم قرار گيرند، ترفندها و توطئهمجامع عمومى منظم با نمايندگان 
توانند تاثيرى در عزم و اراده و پيشبرد مبارزه و  هاى دولتى نمى آارفرمايان، نيروهاى امنيتى و ديگر ارگان

 به تشكل خود آورند و هر نوع اسمى بنابراين آارگران هر نوع تشكلى به وجود مى. ها داشته باشند پيروزى آن
داران  مند در مقابل سرمايه سو به طور متحد و قدرت  آنند، از يكءدهند اگر به مجامع عمومى اتكا  مى اختصاص
هاى رفرميستى و بوروآراتيك جلوگيرى  شان به سياست شوند و از سوى ديگر از غلتيدن تشكل ظاهر مى

 .آنند مى
 با  المللى، برقرارى تماس  سقز نيز فعاليت در عرصه بين٨٣ در رابطه با لغو احكام دستگيرشدگان اول ماه مه

هاى  هاى گروهى، سازمان المللى مدافع حقوق بشر، رسانه هاى بين ها و سنديكاهاى آارگرى، تشكل اتحاديه
ه و السو و افكارسازى حول اين مس ز يكمختلفى آه تحت نام چپ، سوسياليست و آمونيست فعاليت دارند ا

در عين حال ما بايد در .  دهيم تر تعميق و گسترش آارگران از سوى ديگر را بايد هر چه بيشديگر مطالبات 
ها نظر داريم در موقع مناسب و در  هايى آه نسبت به آن فضايى دوستانه و رفيقانه انتقادات خود را به سياست

 .جاى خود مطرح آنيم
 اين دوره را در نظر بگيرند و از قطبى  ط حساس آارگرى آمونيستى شراي با اميد اين آه همه نيروهاى جنبش

ها، به اين دو اولويتى آه در باال اشاره آرديم توجه  ها و به تقابل آشاندن غيرضرورى آن مورد بحث آردن بى
هاى آشدار و اعالم مواضع عجوالنه و  ادامه بحث. خود به هرز نبرند ها را بى ترى را مبذول دارند و انرژى بيش

سازد آه باعث  زند و به مبارزه متحد طبقاتى لطمه وارد مى هاى غيراصولى دامن مى ه آشمكشفكر نشده ب
 .گردد داران و رژيم حامى سرمايه مى شادى سرمايه

عدالتى،  سرانجام در هر شرايطى، دفاع از منافع مستقل طبقه آارگر، آرمان سوسياليسم و رهايى از بى
 آارگرى آمونيستى در ايران  دارى وظيفه دايمى آليه نيروهاى جنبش ستم، اختناق، استثمار و استبداد سرمايه

  »!و جهان است
در هيچ جای آن، اسمی از رضا مقدم و اتحاد بندی مطلب یاد شده و طور که مالحظه کردید در جمعهمان

بهرام رحمانى و «سوسياليستى آارگرى برده نشده است، اما رضا مقدم، در جواب من، مطبی تحت عنوان 
، نوشته است که گویا منظور من صرفا اتحاد ١٣٨٤ آذر ٢٧، به تاریخ »"شعبه يكم دادگاه انقالب اسالمى سقز"

  از سوی دیگر  تغيير موضع من نسبت به رژیم به توصيه محسن حکيمیسوسياليستى آارگرى از یک سو و
دادگاه و بی«کند چرا من، به جای دادگاه انقالب اسالمی سقز، کلمات تندی مانند رضا سئوال می. بوده است

چنين او در این مطلب، نظر شخصی مرا تا کميته مرکزی حزب کمونيست ایران که هم. امبه کار نبرده» رسوا
 :نویسدرضا می. ضو آن هستم تعميق داده استع
خواهد اشاره آند انگار در طول اين نوشته بهرام رحمانى هر بار آه به صدور احكام و دادگاه مربوطه مى«

 جارى شود، و با آوتاه و بلند آردن  از قلمش" رسوا"و " دادگاهیب"مراقب است آه مبادا آلمات تندى نظير 
بدين ترتيب وى در خارج . دهدچند بار به آن رجوع مى" دادگاه انقالب اسالمى سقزشعبه اول "عنوان رسمى 

رهنمودهاى نامه سرگشاده حكيمى مبنى بر بكار " از هر لحاظ دستمان باز است " آشور آه به قول خودش
نيز اجابت   را حتى در انتخاب تيتر مطلبش" دادگاه سقزیب"جاى ه ب" دادگاه انقالب اسالمى سقز"بردن عبارت 
  .آرده است

 طبقه هاى حكيمى براىاتحاد سوسياليستى آارگرى طى دو اطالعيه مفصال معناى مضر سياسى اين توصيه
ها مورد اما بهرام رحمانى ما را بدليل همين پاسخ. توان به آن رجوع آردیآارگر را بحث آرده است و م

  ».را در خارج آشور آغاز شده پيوسته استناسزاگويى قرار داده و به آمپين فحاشى عليه ما آه اخي
اولين سئـوال برای خواننده این است که اگر مطلب بهرام رحمانی را نخوانده آن را مطالعه کند و سپس قضاوت 
نماید که در کجای نوشته بهرام رحمانی ناسزاگویی وجود دارد و در کجای نوشته او اسم رضا و اتحاد 

های شما تر از همه چرا باید اطالعيه از محسن حکيمی رفته است؟ مهمسوسياليستى آارگرى و یا فاکتی
کند و کاری به محتوا و مضمون بحث بهرام رحمانی مبنای فعاليت ما قرار گيرد؟ رضا، چرا با جمالت بازی می

  ندارد؟ 
 همدیگر و یا رسد که رضا و من حق داریم مطلبخواننده مطلب من و رضا در اولين نگاه به این نتيجه ساده می

چنان برآشفته شده است که رحمانی را هر مطلب دیگری را از دید خود مورد نقد قرار دهيم، اما چرا رضا، آن
کند و به این هم بسنده نکرده و به زعم خود توپ تفرقه و متهم به کوتاه آمدن در قبال جمهوری اسالمی می

  :نمایدله پرت میان و سازمان کردستان آن کومهاختالف را حتا به سوی کميته مرکزی حزب کمونيست ایر
 آرده  آه عضو آميته مرآزى حزبى است آه  بهرام رحمانى با اجابت رهنمود محسن حكيمى آيا فراموش«

 نگرفته است؟ آيا تغيير  گاه شيوه مبارزه مسلحانه خود را عليه رژيم اسالمى پسسازمان آردستان آن هيچ
آم پلنوم آميته مرآزى درباره رژيم اسالمى منوط به بحث و تصميم آنگره يا دستلحن زبان تبليغى شما عليه 

 نيست؟ آيا لحن و زبان تبليغى عضو آميته مرآزى حزبى مسلح عليه  هايشتغيير ماهيت رژيم اسالمى و ارگان
   رژيم اسالمى نبايد با مسلح بودن آن خوانايى داشته باشد؟

در اين حزب معروف شد، تغيير زبان و لحن " جعبه سياه"يدادهايى آه به بحران داند در رویآيا بهرام رحمانى نم
 آن بدهند؟ البته  توطئه چيده بودند و حاضر بودند قيمت گزافى بابت اى بود آه برايشتبليغى عليه رژيم مسئله

گسترى آه تواند اسلحه حزبى خود را با ماشين تحرير عرضه نويسان جلوى ساختمان دادیبهرام رحمانى م
 اما  آند، را بكار برند، تعويض" شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى سقز"و " قوه محترم قضائيه"ملزمند عبارت 

  ».هايى آمر راست آندتواند از زير فشار چنين چرخشیهيچ حزب، سازمان و گروهى نم
کميته هماهنگی «نخست در مورد محسن حکيمی بگویم، همان طور که همگان مطلع هستند، ایشان عضو 

بنابراین طبيعی است . و یکی از هفت نفر دستگيرشده اول ماه سقز است» برای ایجاد تشکل مستقل کارگری
که من هم به عنوان عضو حزب کمونيست ایران و هم به عنوان یک فعال جنبش کارگری کمونيستی وظيفه 

ها برای آزادی برگزاری مراسم شدگان و تالش آنبا تمام امکانات از لغو احکام دستگير خود و تشکيالتم بدانم که
گونه تامل و تاکنون نيز در این راستا هيچ. اول ماه مه، آزادی تشکل، تجمع، اعتصاب و بيان دفاع و مبارزه کنيم

های محسن و یا کسانی که وقت و گيری است که با برخی نظریات و موضعاین هم طبيعی. ایموتاهی نکردهک



ها و احزاب چنين اختالفاتی در بين اعضای سازمان. کنند موافق نباشم او دفاع بدی هم میوقت از شخصبی
  .شودها نمیهم وجود دارد، اما این اختالفات مانع فعاليت مشترک و متحد آن

تواند ها و این که تشکل علنی کارگران نمیهایی نظير مبارزه مخفی و علنی و یا تلفيق آنبحثچنين هم
یابی کارگران صرفا با اعالم موضع و صدور اطالعيه و انگيزه شد و به طور کلی راه و روش تشکلمخفی با

 ،از این رو. سازندشناسی و بازی با کلمات و غيره نه تنها کارساز نيستند، بلکه افکار عمومی را نيز مخدوش می
و یا آن کلمه در فضایی غيرجنجالی های اثباتی را بدون تراشيدن دشمن خيالی و یا چسبيدن به این باید بحث
  .داشت

 در گوید که مگر بهرام رحمانی،از سوی دیگر اوال، خواننده بالفاصله با خواندن مطلب رضا مقدم، با خود می
داری و رژیم حامی سرمایه و برقراری جامعه  طبقاتی عليه سيستم سرمایههمين مقاله موضع صریح و روشن

اگر چنين است که هست، پس چرا رضا به خود اجازه داده است که آن را وارونه کمونيستی اتخاذ نکرده است؟ 
 فراتر از یاید و حتدتان تاکنون چنين نکرده این سئوال را از او خواهد کرد که چرا خو، خوانندهجلوه دهد؟ ثانيا

 و احزاب چپ و هااز ادبيات سازمان» سرنگونی جمهوری اسالمی«ای نيز به نوعی خواهان حذف آن، در دوره
طلب، شده بودید؟ خوب، این هم موضع جدید صرفا ضدرژیمی رضا و اتحاد کمونيست و سرنگونی

اند و آن را به دیگران هم ها گرفتهسوسياليستى آارگرى است که البد در جمع خودشان کنگره و پلنوم برای آن
و پلنومی درباره این که مثال اعضایش در چنين باید از رضا پرسيد که کدام کنگره حزبی هم! کنند؟توصيه می

برند حتما باید چند تا فحش هم نثار این نام می... مطالب خود هنگامی که از دادگاه انقالب اسالمی سقز و
اند؟ افراد و جریاناتی که خواهان سرنگونی کليت ارگان بکنند، در غير این صورت مواضع حزب را زیر سـوال برده

 با یک انقالب اجتماعی و برپایی حکومت کارگری هستند، دیگر چه لزومی دارد که پشت رژیم جمهوری اسالمی
ها پشت هر ارگان جمهوری اسالمی، آن هم در یک  تکرار صفت،هر ارگان آن یک صفت هم بگذارند؟ بنابراین

خواننده را با مطلب که نویسنده خواهان سرنگونی کليت این رژیم است، چه ضرورتی وجود دارد، غير از این که 
- ها خسته کند، چه خاصيتی دارد؟ البته من شخصا هيچ مخالفتی در به کار بردن چنين صفتتکرار این صفت
ای سياسی افراد و جریانات نه از سر عدم به کار بردن  تغيير مواضع پایه،بنابراین.  دیگران ندارمهایی در نوشته

، بلکه تجدید نظر در مواضع »...ننگين و یا زنده باد و مرده باد ودادگاه، خونخوار، رسوا و بی«هایی مانند صفت
های های کارگری کمونيستی و طبقاتی است که این هم نياز به طرح یک مجموعه بحثای اصول و پرنسيبپایه

  . ای چندین ساله استسياسی و پروسه
 سال گذشته را نيز دست روی ٦ - ٧تراشيد و » جنبش اصالحات«قاعدتا جمعی که از جناح دوم خرداد رژیم 

اتحاد » ناب« تا این اصالحات به سرانجام برسد آن وقت تازه موعد مبارزه طبقاتی نددست گذاشت
اش را بغل گوشش باشد و مشغله» جعبه سياه«تر نگران سوسياليستی کارگری از راه برسد، باید اصوال بيش

ها  سال اخير به طور بنيادی تغيير کرده و دوران سرهنگ١٧ - ١٨های جهان در این از سوی دیگر واقعيت. بگيرد
  . نيز به سر رسيده است

حائز اهميت است که ادبيات و فرهنگ سياسی جنبش کارگری کمونيستی باید زبان واقعی خودش را پيدا کند 
نگ سياسی باید فره. مورد و به کار بردن زبان پرخاشگری دوری جویدجا و بیهای بیو صرفا از شعار دادن

تر تر و ملموسها نيز با فرهنگ سياسی بورژوازی متفاوتها حتا در طرح شعارها و به کار بردن صفتکمونيست
ماآبانه، های پدرساالرانه، مذهبی، از باال، قيمفرهنگ سياسی بورژوازی و زبان آن زور، ستم، پرخاشگری. باشد

 و اعدام و استثمار است، در حالی که برعکس، فرهنگ آميز، و فرهنگ و زبان تهدید، ترور و شکنجهتبعيض
ه نيز الاین مس. بخش و انسانی استرهاییطلبانه، خواهانه، برابرییسياسی و زبان کارگری کمونيستی آزاد

  .های اتحاد سوسياليستى آارگرى داردنه ربطی به اطالعيه محسن حکيمی و نه اطالعيه
به بحث من، جز فضاسازی و تحریک ناشيانه » جعبه سياه«سبت دادن داند که نبدین ترتيب رضا، بهتر می

  . درست کردن چنين فضایی به نفع خودش هم نيستیحت. اسی چيز دیگری بيش نيستسي
در خاتمه از رضا و اتحاد سوسياليستى آارگرى، مادام که پای حزب کمونيست ایران و سازمان کردستان آن 

دیگری » جعبه سياه«ین سئـوال پرسيده شود که اگر شما این قدر نگران بروز له را به ميان آورده است، اکومه
 ١٦، فراخوان اعتصاب عمومی لهکومه ان کردستان آن هستيد، هنگامی کهدر حزب کمونيست ایران و سازم

ر آن ای برگزار شد، دسابقه در کردستان را داد و این اعتصاب در سرتاسر کردستان هم با موفقيت بی٨٤مرداد 
آميز و شکوهمند آن، چرا و به چه دليل سياست سکوت در روزها چه قبل از اعتصاب و چه پس از پایان موفقيت

  پيش گرفته بودید؟
  ٢٠٠٥ دسامبر ٢١

  
  

  :٢ضميمه 

 !را تقویت کنيم» برای ايجاد تشکل کارگری کميته هماهنگی«
  بهرام رحمانی

  
دالیل . کارگری، فزونی یافته است های اخير، مشکالت و معضالت کميته هماهنگی برای ایجاد تشکلدر ماه

ندانی بودن از مسایل امنيتی، ز.  دارد ریشهاجتماعی اصلی این وضعيت در مسایل عدیده اقتصادی، سياسی و
برخی از فعالين آن، فشارهای اقتصادی که مانع برگزاری  سخنگوی کميته هماهنگی، تهدیدهای امنيتی

شود، گرایشات مختلف درون آن و عدم تجربه و سنت در عرصه آن می جلسات و مجامع عمومی همه اعضای
های ذهنی و صرفا ا و تئوریهای غيرمسئوالنه سکتاریستی و تزهچنين دخالتهم  …یابی کارگران وتشکل

 .است و رفرميستی نيز مشکالت این تشکل کارگری را تشدید کرده ایحاشيه هایبرخی گروه روشنفکرانه
های جدید طبقاتی جنبش کارگری، بندی، صف٢٠٠٨های پيشروی جامعه ایران در سال ترین چالشمسلما، مهم

طلب های تحت ستم برابریردستان و دیگر جنبشک جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش انقالبی مردم
ها با گرایشات بورژوایی های این جنبشتر شدن مرزبندیو شفاف ،سراسر ایران با حکومت اسالمی از یک سو

 .از سوی دیگر است



 اسانلو، دانشجویان دستگير  مبارزه برای آزادی فوری محمود صالحی، منصور، که در این دوره نيستشکی
اما در . ای برخوردار استسياسی از اولویت ویژه لين جنبش زنان و مبارزه برای آزادی همه زندانيانشده و فعا

ها به حاشيه اعتصاب و تشکل مستقل از دولت نباید تحت تاثير این اولویت عين حال تاکيد به آزادی بيان و قلم،
حکومت  های قوی طبقاتی در مقابلکلدر واقع اگر جامعه ما، تش. بلکه باید پارالل پيش برود رانده شود،

ندهد، هر پيشروی قابل برگشت بوده  اسالمی هار و تا دندان مسلح ایجاد نکند و توازن قوا را به نفع خود تغيير
تهدید و ترور، سرکوب و دستگيری، زندان و شکنجه  های اجتماعی نيز همواره در معرض خطرو فعالين جنبش

انداز های واقعی کارگران، زنان، دانشجویان با افق و چشمبرپایی تشکل  ما بهبنابراین، جامعه. خواهند بود
همدیگر آن  ها بااز سوی دیگر، پيوند واقعی و عملی این جنبش. مانند نان شب نياز مبرم دارد سوسياليستی

 قدرت این .مقابل آن را ندارد آورد که هيچ نيرویی توان ایستادگی درصف قدرتمند طبقاتی را به وجود می
 .های خود به خودیحرکت دار است، نهها در تشکل و مبارزه هدفمند و جهتجنبش

قدرت طبقه کارگر به عنوان یکی از  اساس. های اجتماعی استآزادی تشکل حق مسلم کارگران و همه جنبش
چنين حق مه. طبقاتی و مبارزه متحد و متشکل آن است  در تشکل و اتحاد و همبستگی،طبقات اصلی جامعه

-کارگری که صبح تا شب کار می. و با چه اهدافی را به وجود بياورند طبيعی کارگران است که چه نوع تشکلی
هر  دهد بهتر ازاش را نمیرسد کفاف زندگی خود و خانوادهبه عنوان دستمزد به دست او می کند اما آن چه که
دانند که دیگری می ؟ و کارگران بهتر از هر کسداری چيستداند که ستم و استثمار سرمایهکس دیگری می

همبستگی خود در مقابل تضييقات و فشارهای  باید تشکل خود را به وجود آورند تا از طریق آن با اتحاد و
داران و حکومت تنها سالح کارگران در مقابل یورش سرمایه. داران و حکومت حامی سرمایه بایستندسرمایه

. هایشان، مبارزه متشکل و متحد و هدفمند استها و آزادیزندگی آن شت وحامی سرمایه به سطح معي
 کنند و ازهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی دخالت میای خود در همه عرصهتوده کارگران با تشکل

 .نماینداین طریق خود را برای تحوالت سرنوشت ساز تاریخی آماده می
یابی و مبارزه هدفمند برای تشکل ونيستی که شبانه روز نيروی خود راهر انسان کمونيست و هر جریان کم

کند، بلکه امکاناتی را نيز برای کارگران نه تنها استقبال می یابیدهد و از هر درجه تشکلکارگران اختصاص می
و  از اعضادهد و داشتی در اختيار فعالين این عرصه قرار میترین چشمکارگران بدون کوچک یابیتسهيل تشکل

های آن تشکل و سياست حتی اگر به لحاط نظری انتقادی هم به. خواهد در آن فعال باشندفعالين خود نيز می
 .فعالين آن داشته باشد

. های کارگران تحميل کندتشکل های خودش را برمسلما، هيچ دولتی و حزبی و سازمانی حق ندارد سياست
کنند های خود را تدوین و تصویب میاساسنامه و سياست  برنامه وها از طریق مجامع عمومی خوداین تشکل

اند به ثبت دولت موظف است تشکلی که کارگران به وجود آورده. نمایندمی و نمایندگان خود را نيز انتخاب
کارگری  اساسا یک ویژه گی مهم تشکل مستقل. وجه حق دخالت در امور داخلی آن را نداردهيچ برساند و به

وجود آید فعالين آن چه بخواهند  تشکلی که با اجازه و دخالت دولت به. است که باید مستقل از دولت باشداین 
- اما حضور احزاب را نمی. زایده دولت تبدیل خواهد شد شان به مرور زمان بهو چه نخواهند نهایت امر تشکل
ت و فرد هم حق دارد عضو فالن که عضویت در تشکل کارگری فردی اس چرا. توان در این تشکل ممنوع کرد

کانون فرهنگی و دمکراتيک فعاليت نماید نباید مانعی در عضویت آن در تشکل کارگری  حزب باشد و در فالن
پا گذاشتن  ها در تشکل کارگری، عمال زیرمانع درست کردن برای اعضای احزاب و سازمان. داشته باشد وجود

بدهند تشکلی که کارگران برپا  ها و احزاب نباید به خودشان اجازهما سازمان ا.حق آزادی فعاليت افراد است
ظاهرا همه این اصل . درون آن اختالف و تفرقه بياندازند های خود بکشانند و یااند یا به زیر سلطه سياستکرده
مال به ای و غيرمسئول عهای حاشيهاما برخی از گروه. کارگران را تحریب کرد پذیرند که نباید تشکلرا می
متوسل  ،«کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری«برد اهداف خود در درون نادرستی برای پيش هایشيوه
ها را به سوی یک این تشکل شوند و با راه انداختن تبليغات عليه فعالين آن تشکل، اختالفات جزئی درونمی

 .چنين تشکلی را در پی داردانحالل  دهند که احتماال انشعاب وبحران عجيب و غریب سوق می
شان تزها و تئوری عجيب و غریب ای و غيرمسئول خودشيفته باهای چند نفره حاشيههاست که گروهمدت

-در حالی که این گروه. آغاز کرده اند» تشکل کارگری کميته هماهنگی برای ايجاد«حرکت مستمری را بر عليه 
-دهی و برگزار میکه در خارج کشور در سطح علنی سازمانکارگران ایران  های همبستگی باها، در کمپين

های ای در سایتای و نشریهای و نوشتهاگر این ها هر از چند گاهی اطالعيه. حضوری ندارند ترینشود کم
برای آزادی دستگيرشدگان  ها را در هيچ حرکت و کمپينی کهاین. اینترنتی منتشر نکنند وجود خارجی ندارند

همبستگی و حمایت و پشتيبانی از مبارزات و  ، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و یا برای جلبجنبش کارگری
شود نه تنها حضور ندارند، بلکه به کارشکنی و دهی میسازمان ها در سطح خارج کشورمطالبات این جنبش

هایی که در هيچ گروه. این نه یک ادعا، بلکه به روشنی قابل اثبات است. شونداندازی نيز متوسل میسنگ
طلب و برابری طلبمبارزه عليه حکومت اسالمی و دفاع از مبارزات کارگران، زنان، دانشجویان، مردم حق عرصه

کنند عاملی برای های زاید درست میبافند و مشغلهها من درآوردی میحضور ندارد اما برای جامعه تئوری… و
 .توليد خصومت و تفرقه و انشعاب هستند

های تشکيالتی  و رشد سياستءبقا ، در راستای»کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری«اعضای اکثریت 
کنند و به همين دليل به جای شعار دادن و نظرانه تالش می ای و تنگهای فرقهخود و برای جلوگيری از دخالت

ت تشکل خود و امر عمومی ای در حيابازنویسی کردن عمال دخالت مسئوالنه تزهای تئوریک شکست خورده را
 بندند و بدون احساس مسئوليت سياسی وبنابراین، کسانی که چشم خود را می. ایران دارند طبقه کارگر

کنند، پرتاب می آورند و به سوی کمتيه هماهنگیرسد بر روی کاعذ میشان میاجتماعی هر آنچه به ذهن
 .نيات خيری در مورد این تشکل فعالين کارگری ندارند

روز  ها در خارج کشور که به طور شبانهاعضای کميته هماهنگی و حاميان سياسی و اجتماعی آن اکثریت 
-کارگر برای خود تصور نمی کنند و هيچ نفعی نيز جدا از منافع طبقهبرای پيشرفت جنبش کارگری مبارزه می

زیرا این . سکتاریستی نشوندای و فرقه اند که وارد مشاجراتکنند در این مورد به درستی تشخيص داده
مشخصا ربطی به منافع و موجودیت کميته هماهنگی ندارد،  مشاجرات نه تنها ربطی به منافع کل جنبش و

ها و تشدید اختالفات، ها و عميق کردن فاصلهدر این مورد نه باز کردن شکاف اقدام موثر. بلکه مضر هم است
جای خود  عالين کميته هماهنگی و نقد و بررسی اختالفات آن دردر راستای تفاهم و همکاری بين ف بلکه تالش

جایگاه خود طرح نشود به ضد  اگر هر بحث هر چند هم درست در موقع و. و در فضایی صميمانه و رفيقانه است



مکان مختص خودش برای طرح نقد و بررسی و ارائه  از این رو، اگر هر بحثی در زمان و. گرددخود تبدیل می
 .و راه گشایی به بار خواهد آورد يو مطرح شود قطعا نتایج ثمربخشآلترنات

کارگری است و در عين حال ایراد و  های رادیکال، که یکی از تشکل…یکی از مباحث پيرامون کميته هماهنگی
های مطالب زیادی در مورد این اساسنامه در سایت. است اشکال و کمبودهایی هم دارد، بر سر اساسنامه آن

ها آینده و سرنوشت کميته هماهنگی به نتایج تصویب و یا در برخی از آن رنتی منتشر شده است که حتیاینت
تبدیل  در حالی که اساسنامه نباید به یک گره غيرقابل گشایش. اساسنامه گره زده شده است عدم تصویب

درون کميته هماهنگی را به  رسد کسانی در تالشند این کمبودها و اختالفات نظر می اما متاسفانه به. شود
 .دهند سوق. بست تبدیل کنند که سرانجام خوبی نداردیک بحران و بن

فعالين کميته . دوره دیگری موکول کرد توان مسئله بحث و تصویب اساسنامه را به یکدر چنين شرایطی، می
ای خارج کشوری بر  حاشيهو بدون دخالت مضر یکی دو گروه توانند با تفاهم و صبر و حوصله و خویشتنداریمی

ناپذیر و مفيد هم باشد اما ای است و شاید هم برخی مواقع اجتنابکار ساده جدایی. مشکالت خود فائق آیند
نباید  اساسا. تر نمودای را روشنجدایی را با متانت سياسی طی کرد و اختالفات اساسی و پایه باید پروسه

 .برای جدایی و دور شدن تالشی صورت گيرد
از این رو، شاید اگر اعضای . نخواهد آورد بحث بر سر تغيير اساسنامه در فضایی متشنج، نتيجه مثبتی به بار

به یک دوره دیگری موکول کنند این فضا را بدون ضایعات پشت  کميته هماهنگی بحث اساسنامه و تغيير آن را
-گرایشات درون کميته هماهنگی همان. ردفضایی تمکين کرد که عاقبت خوبی ندا نباید به. سر خواهند گذاشت

برای تحمل   تشکيالتی-شک پس از این نيز توان و ظرفيت سياسی اند بیتاکنون همدیگر را تحمل کرده طور که
مجامع عمومی خود به شيوه  همدیگر دارند؛ قادرند که مشکالت و اختالفات درونی کميته را در جلسات و

نباید کاری . ها باقی نگذارندطلبان و رفرميستاستفاده فرصت برای سوءتری حل و فصل کنند و جاییمناسب
هنر سياسی به ویژه در این دوره حساس این است . حذف شود کرد که کسی و گرایشی از کميته هماهنگی

یابی کارگران و به نفع سازماناین به نفع خود کميته هماهنگی . آميز حل کردکه اختالفات را از راه مسالمت
-تعيين اولویت برگزاری مجمع عمومی و خارج کردن بحث و تصویب اساسنامه از دستور کار و به جای آن .تاس

تواند فضای کنونی درون کميته می بندی برای تصویب اساسنامه از جملهای کميته هماهنگی و زمانهای دوره
توان مثال می. مه وجود داشته باشدجانبه بر سر اساسنا را تغيير دهد و فرصت مناسبی برای ادامه بحث همه

 زمان بندی شش ماهه  اساسنامه با توجه به مباحث کنونی تعيين کند و مثال در یک کميسيونی را برای تدوین
 .برای تصویب نهایی آماده کرد آن را

دستاوردهای چشم گيری نداشته  برد اهداف تاکنونی خود، هر چندشکی نيست که کميته هماهنگی در پيش
کارگران قرار داده است و با وجود همه این مشکالت  یابیا، این تشکل موثر و افق جدیدی را در مقابل تشکلام

 .انعکاس مسایل کارگری داشته است و موانع، کارهای موثری به ویژه در
 :در مقابل خود قرار داده است ، اهداف زیر را١٣٨۴کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، از سال 

کميته، جمع متشکلی از فعاالن  اين. تشکل کارگری نيست» ميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریک«
  :کنند کارگری است که برای تحقق اهداف زير مبارزه می

گوناگون از جمله تبليغ و ترويج،  هایپذيری در ميان کارگران از راهبسترسازی و ايجاد فرهنگ و روحيه تشکل  -١
 اتها و اعتراضکارگران، حمايت از تحرک های صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشیکلکمک به گسترش تش

   هاکارگری و نظاير آن کارگری مانند اعتصاب و اقدام به کنترل
ها از های آنخدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن فعاليت های کارگری در مراکز توليدی وکمک به ايجاد تشکل - ٢

  وردهايشان به يکديگردستا طريق انتقال تجربيات و
کنونی فعاالن کارگری به شکل فعاليت علنی برای  های گذار از شکل غيرعلنی فعاليتفراهم کردن زمينه - ٣

های مختلف از جمله ايجاد شرايط برای حضور سراسری کارگران از راه بسيج توده کارگران حول ايجاد تشکل
  در عرصه علنی مبارزه طبقاتینفوذ و مورد اعتماد کارگران فعاالن کارگری صاحب

ای تشکل سراسری کارگران ايران برای تدارک مجمع عمومی، تصويب اسناد پايه فراخواندن هيئت مؤسس  -٤
 اهنگی برای ايجاد تشکلمکميته ه«با ايجاد اين هيئت موسس، . ارکان تشکيالتی اين تشکل و انتخاب
  .گرددمنحل می» کارگری

گيری آزادی ايجاد هرگونه تشکل کارگری، از شکل ای خود، در دفاع ازتای اصل پايهدر راس» ...کميته هاهنگی«
اما تشکل مورد . کند و آن را حق طبيعی و مسلم تمام کارگران می داندهای کارگری استقبال میانواع تشکل

  از دولتتشکلی است ضدسرمايه داری که به نيروی خود کارگران و بدون کسب مجوز» هماهنگی کميته«نظر 
پيگير در مبارزه روزمره  گيرد و در عين شرکت فعال وهای کارگر را در بر میترين تودهشود، وسيعايجاد می

رود و برای از ميان داری فراتر میپذيرش سرمايه يابی به اين يا آن مطالبه کارگری، از مدارکارگران برای دست
حقوقی، فحشا، اعتياد، فساد، کاری، بیی، گرسنگی، بجمله، فقر برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از

کميته «اما . ترين ساختار برای چنين تشکلی ساختار شورائی استترديد، مناسبجنگد بیمی… تبعيض و
ديگری  کند، و براين باور است که اشکالداری را به تشکل شورائی منحصر نمیتشکل ضدسرمايه» هماهنگی

از اين رو، و برای . باشند داریتوانند ضدسرمايهها و سنديکاهای کارگری نيز میها، انجمنهم چون کميته
خود را ظرف فعاليت تمام » کميته هماهنگی« داری،گسترش جبهه مبارزه طبقه کارگر عليه نظام سرمايه

. دکننداری طبقه کارگر مبارزه میايجاد تشکل ضدسرمايه های مختلف برایداند که در شکلفعاالنی می
 »٢/۴/١٣٨۴تشکل کارگری،  کميته هماهنگی برای ايجاد«
  

موسسين آن رسيده است که این   به تصویب١٣٨۴بدین ترتيب، این سياست عمومی کميته هماهنگی در سال 
گوناگون و با موانع و مشکالتی که در باال برشمردیم  های خود به دالیلتشکل تاکنون در پراتيک کردن سياست

اما کمبودها و اشکاالت یک تشکل نباید . گسترش چندانی برخوردار نبوده است بوده، از رشد ودست به گریبان 
که کميته  بست آن منجر شود، با شناخت اختالفات و اشکالت و موانع هنوز این امکان وجود داردبن به بحران و
باید اجازه داد کمبودها و ن از سوی دیگر،. های بلندتری بردارددر راستای تحقق اهداف خود گام… هماهنگی

ای و رفرميستی که همواره در پی تخریب حاشيه هایاستفاده گروهموانع واقعی کميته هماهنگی، مورد سوء
طبقه کارگر ایران، نيازی به تزهای شکست خورده سوسيال . گيرد های رادیکال کارگری هستند قرارتشکل



 گردند و تشکل کارگران راارگری به دنبال پست و مقام میهایی که در تشکل کسندیکاليست دمکراسی اروپا و
 .کشانند، نداردبه دنبال سياست های بورژوازی می

دارند که در آن فضا، به دور از  به فضای آرامش بخشی نياز… بنظرم در حال حاضر اعضای کميته هماهنگی
. ه مورد بحث و بررسی قرار دهندبينانرا واقع های فرسایشی، اختالفات خودهرگونه جار و جنجال و بحث

ای از نقط مثبت آن را برجسته نمایند تا این که سنت مثبتی و آموزنده بندی کنند و خود را جمع،فعاليت تاکنون
فعالين آن  های بعدیهای کميته هماهنگی، برای برداشتن گامها و سنتمسلما آموزش. بگذارند خود برجای

بندی شکست و با جمع اساسا کارگران. درگران حائز اهميت خواهد بوابی کایبه خصوص در عرصه تشکل
داران و حکومت حامی سرمایه ادامه پيروزی خود در هر شرایطی به پيشروی خویش در مقابل تهاجم سرمایه

دانند با احساس مسئوليت و با خلوص طبقه کارگر می آن افراد و جریاناتی که خود را بخشی از. دهندمی
. کننداختالفات را نيز با بحث و بررسی و با تصميم جمعی حل و فصل می کنار مبارزه متحد و متشکلنيست در 

بحث  و موانع پيش پای طبقه کارگر را باید در فضایی آرام و دوستانه و با صبر و متانت مورد معضالت و مشکالت
هایی که خودشان گروه آن افراد و. گشایی در پی داشته باشدگشا و مشکلو بررسی قرار داد تا نتایج راه

ندارند، هرگز قادر به حل مشکل و  گونه انتقادی را نيزساز هستند و حتی تحمل هيچساز و معضلمشکل
 .اختالفی نيز نيستند

سازند با هجوم به اعتبار خود می در چنين شرایطی، نباید گذاشت کميته هماهنگی و هر تشکلی که کارگران
سوسياليسم خرده «مبارزه طبقه کارگر که از برج عاج  ای و غيردخيل درهای حاشيهگروهها و نظری رفرميست

 .روبرو شود و تخریب گردد آیندشان پایين نمی»بورژوایی
، این سند مهم تاریخی »کمونيست مانيفست حزب«مناسبت نيست که به فاکت مهمی از جا بیدر این

» سوسياليسم خرده بورژوایی«صف مدعيان غيرواقعی  ها ازونيستها تاکيد کنيم تا موضع و مرز کمکمونيست
  .تر باشدتر شفافهر چه بيش

 
 با یکدیگر چه مناسباتی دارند؟ ها و پرولتارها به طور کلیکمونيست هاپرولتاریا و کمونيست (٢

يچ گونه منافعی، ها هآن .احزاب کارگری قرار گرفته باشند کمونيست ها حزب خاصی نيستند که در برابر دیگر
بخواهند جنبش  آورند کهرا به ميان نمی) ٢۴(ای ها اصول ویژهآن .پرولتارها باشد، ندارند که از منافع کليه

  .پرولتاری را در چهارچوب آن بگنجانند
ها از طرفی در مبارزات پرولتارهای ملل پرولتاری تنها در این است که آن ها با دیگر احزابفرق کمونيست

-آن دفاع می دهند و ازشان، مدنظر قرار میمصالح مشترک همه پرولتاریا را، صرف نظر از منافع ملی ون،گوناگ
کند، آنان هميشه نمایندگان بورژوازی طی می نمایند؛ و از طرف دیگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و

  .مصالح و منافع تمام جنبش هستند
محرک جنبش  ترین بخش احزاب کارگری همه کشورها بوده و هميشه، با عزمها عمالمناسبت کمونيست بدین

توده پرولتاریا در این است که آنان  ها نسبت به بقيهباشند؛ و اما از لحاظ تئوریک، مزیت کمونيستبه پيش می
  .اندبرده به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتاری پی

یعنی متشکل ساختن : هستند ت که دیگر احزاب پرولتاری در پیها همان استرین هدف کمونيستنزدیک
  .احراز قدرت حاکمه سياسی پرولتاریا پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سيادت بورژوازی و

ها و اصولی، که یک مصلح جهانی، کشف و یا اختراع بر ایده ها به هيچ وجه مبتنینظریات تئوریک کمونيست
  .تکرده باشد، نيس

است که در  نظریات فقط عبارت از بيان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاریخی این
داشته، چيزی نيست که صرفا مختص به  الغاء مناسبات مالکيتی که تاکنون وجود. برابر دیدگان ما جریان دارد

  .کمونيسم باشد
  .های همبستگی و تاریخی بوده است، جا به جائیخوش تغييرات دایمی کليه مناسبات مالکيت پيوسته دست

 .فرانسه مالکيت فئودالی را ملغی ساخت و مالکيت بورژوازی را جانشين آن نمود انقالب: مثال
مالکيت  مميزه کمونيسم عبارت از الغاء مالکيت خصوصی به طور کلی نيست، بلکه عبارت از الغاء صفت

  .بورژوایی است
مظهر آن چنان توليد و تملک محصولی است که بر  ر بورژوازی، آخرین و کامل ترینو اما مالکيت خصوصی معاص

  .مبتنی است) ٢۵( تضادهای طبقاتی و استثمار فرد از فرد
به نقل از (… کنند؛ الغاء مالکيت خصوصی توانند تئوری خود را در یک اصل خالصهها میاز این لحاظ کمونيست

 )انگلس س و فردریش، کارل مارک»مانيفست حزب کمونيست«
  

» کامران نيری«به ترجمه » های کارگریگذشته، حال و آينده اتحاديه«، در متنی تحت عنوان »کارل مارکس«یا 
 در شهر ژنو سوئيس برگزار شد، ١٨٨۶در سپتامبر ) الملل اولبين(المللی کارگرانکه در اولين کنگره انجمن بين

-اتحاديه آينده: ج...  «:های کارگری تاکيد کرده استس درباره تشکلپایان این متن مارک در. به تصويب رسيد
که آگاهانه به عنوان مراکز تشکيالتی  های کارگری بايد بياموزندشان، اتحاديهجدا از اهداف اوليه های کارگری

 که در اين ها بايد به هر جنبش اجتماعی و سياسیآن. عمل کنند تر و آزادی اوطبقه کارگر در جهت منافع وسيع
 خودشان را مدافعان و نمايندگان کل طبقه کارگر دانسته و اين چنين هم عمل. برسانند کند ياریجهت عمل می

بايد به دقت حافظ منافع  هاآن. کنند و از تالش برای پيوستن کارگران غير متشکل به صفوف خود کوتاهی نورزند
خاطر شرايط استثنايی از قدرت تهی هستند،  نان که بهها، چون کارگران کشاورزی، و آکم درآمدترين حرفه

هايشان تنگ نظرانه، و خودخواهانه نيست و با هدف رهايی تالش ها بايد جهانيان را قانع کنند کهآن. باشند
 ».شودديده انجام میهای ميليونی ستمتوده

  
های کارگری و د درباره تشکلخو بدین ترتيب، مارکس و انگلس در این سند مهم تاریخی و در مطالب دیگر

ترین بخش ها عمال، با عزمبدین مناسبت کمونيست«اوال،  اند کهها نشان دادهاحزاب به ما کارگران و کمونيست
باشند؛ و اما از لحاظ تئوریک، مزیت و هميشه محرک جنبش به پيش می احزاب کارگری همه کشورها بوده

پرولتاری  یا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبشبقيه توده پرولتار ها نسبت بهکمونيست
  ».اندپی برده



-تفاوت باشند و هدف رهایی تودهو سياسی بی های اجتماعیهای کارگری، نباید نسبت به جنبشدوما، تشکل
نافع سکتاریستی های کارگری به دنبال مبنابراین، کسانی که در تشکل. های ميليونی تحت ستم را دنبال کنند

 یابی و اتحاد وتراشند نه تنها کمکی به تشکلهای نادرست نظری میبرای کارگران مشغله گردند و یاخود می
های مارکس و آموزه های نادرست ازگيریرسانند، بلکه با تعابير و نتيجههمبستگی طبقاتی کارگران نمی

داری به توهم ستم و اسثمار سرمایه م رهایی بشر ازگذاران سوسياليسم علمی، یعنی علانگلس، این بنيان
 .زنندپراکنی و تفرقه دست می

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل « های مستقل کارگری، و در این جا تقویتدر هر صورت تقویت تشکل
دیگر به بيان دیگر گرایشات . کارگر را مدنظر دارند هایی است که منافع کل طبقهوظيفه کمونيست» کارگری

کنند و منافع خود را بر منافع کل جنبش کارگری یا رفرميستی فکر می درون طبقه محدودنگر و سکتاریست و
 شوند و چه بخواهند وهای کاذب متوسل میگویی و تئوری بافیاین رو، همواره به تناقض از. دهندترجيح می

 .آورندیابی کارگران به وجود میچه نخواهند تخریب در تشکل
 سال ۴برای ايجاد تشکل کارگری، که در  کنيم که تقویت کميته هماهنگی پایان یک بار دیگر یادآوری میدر

 طبقاتی -ایم همواره وظيفه سياسی خود را نيز بيان نموده ایم و هم مالحظاتگذشته نيز از آن حمایت کرده
ای این تشکل و تحقق اهداف آن طوری هادامه بتوانيم به جوانب مختلف فعاليت اميدواریم در. دانيمخود می
های جنبه ها ازدهی طبقه کارگر با توجه به تجارب این سالکه موثر واقع شود و سياست سازمان بپردازیم

-فعالين کارگری و سازمان اساس و جوهر بحث ما، متحد کردن. تر مورد بحث و بررسی قرار گيردمختلف عملی
 .دانشجویان با جنبش کارگری است های زنان وو اتحاد تشکلای کارگران دهی تشکل سراسری توده

ایران، نقش مهم فعالين جنبش  شک هر اعتالی سياسی در آینده و پيدایش هر درجه گشایش سياسی دربی
ها و فعالين کارگری شورای هماهنگی تشکل های مستقل موجود از جمله کميته هماهنگی،کارگری، تشکل

ها ساختمان اصلی این. کمونيستی را به روشنی اثبات خواهد کرد های جدیازمانچنين احزاب و سو هم… و
 تشکيل خواهند داد که با مبارزه روزمره و پيگير در جهت تامين منافع اقتصادی، سياسی، آن تشکل سراسری را

انقالب اجتماعی دهی سازمان های ميليونی زمينه را برایاجتماعی و فرهنگی کارگران، با به ميدان آوردن توده
  .کارگری مساعد خواهند کرد و حکومت اسالمی، و برپایی حکومت و برافکندن بورژوازی
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