
 در قبال جنبش كارگرى ها كمونيستوظايف 

رفقا، نوشته اى كه در زير مى بينيد جمع بندى نشست هايى است بين چند رفيق كمونيست از سنن بعضا [
مشترك و بعضا متفاوت كه همانند هميشه به همت و زحمت عده اى رفيق متعهد در نقطه اى از اين جهان 

عده كه بودند آن اندازه  اين كه اين.  سرمايه دارى براى رسيدن به در ك مشتركى از وظايف برگزار شده بود
با اعالم حمايت از آن ها ما نيز اعالم مى كنيم كه اجراى مشترك . مهم نيست كه خود اين وظايف چه هستند

 .] وظايف همواره مهمتر است تا  اشخاص، افراد و گرايش هاى موجود

  

ارسيدن نقطه عطفى اعتراضات و مبارزات كارگرى چند سال اخير از فر تغييرات كمى و كيفى مهمى در. 1
  :مهم اين شرايط جديد را بايد برجسته ساخت خصيصهدو . در جنبش كارگرى ايران حكايت مى كند

نخستين پديده اى كه بيش از همه مسائل توجه بسيارى از فعالين، مفسرين، ناظرين وحتى دشمنان اين 
گسترش همبستگى هاى جنبش را به خود جلب كرده است تالش هاى روزافزون فعالين كارگرى براى 

نتايج . كارگرى، براى ايجاد شبكه هاى سراسرى و براى شكل دادن به جنبش هاى سراسرى كارگرى است
عملى اين گونه تالش ها را در هماهنگى هاى فرامحلى، در انتشار فراخوان هاى مشترك بين تشكل هاى 

و در مباحثات و گفتگوهاى بين مستقل موجود، در دعوت هاى مختلف به سازمان يابى سراسرى كارگرى 
اين ها همه فرارسيدن دوره جديدى از . فعالين جنبش در اغلب مبارزات دوره اخير بارها مشاهده كرده ايم

پى بردن اليه وسيعى ازفعالين و مبارزين كارگرى به ضرورت سازمان يابى . مبارزه را نويد مى دهند
ن پا به دورانى مى گذارد كه هر چه بيشتر اهميت خود سراسرى خود بدان معنى است كه طبقه كارگر ايرا

اين . به مثابه يك طبقه را درك خواهد كرد و صداى خود را طبقاتى تر و در نتيجه سراسرى تر خواهد كرد
امر يكى از بارزترين مشخصات اعتالى جنبش طبقه كارگر پس از ده ها سال مبارزه عملى براى ايجاد 

بدين ترتيب، ما وارد مرحله اى از مبارزات مى شويم كه طبقه كارگر . تتشكل هاى مستقل كارگرى اس
  . را به چالش بطلبد سرمايه دارىايران مى تواند و بايد به مثابه يك طبقه دولت 

شكل دادن . پديده دوم، كه بدون ترديد خود با اولى مرتبط است، شكل سياسى بيان اين نياز مبارزاتى است
كارگر يعنى سازمان دهى سراسرى كه اين خود سازمان يافتگى سراسرى فعالين و به صداى سراسرى طبقه 

در واقع درك ضرورت فراتر رفتن از مبارزات محلى و پراكنده  .پيشگامان كارگرى را پيش فرض مى گيرد
بدين ترتيب به همان درجه كه در دل خود . در عين حال به معناى درك ضرورت تحزب طبقه كارگر است

روزمره اهميت همبستگى و وحدت طبقاتى و ضرورت سازمان يابى سراسرى درك مى شود،  مبارزات
اما آيا ضرورت وحدت طبقه . مسئله نياز به حزب سياسى طبقه كارگر نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت
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ى حزبى است؟ و يا آيا سازمان ده- در مبارزه طبقاتى عليه سرمايه دارى مساوى با ضرورت وحدت سياسى
سراسرى طبقاتى همان حزب طبقه كارگر است؟ البته هر گونه سازمان يابى سراسرى توده اى طبقاتى در 
مقابل دولت سرمايه دارى طبعا مبارزه اى سياسى نيز خواهد بود، اما سياست بويژه سياست كارگرى فقط به 

دراز مدت تر براى متحول  امر سياست روز و يا خواست هاى مرحله و دوره خاصى خالصه نمى شود و برنامه
بنابراين در هر شرايط مشخصى گرايش هاى سياسى متفاوتى راه . ساختن وضعيت موجود را نيز در بر دارد

بدين . هاى متفاوتى براى فراتر رفتن يا نرفتن از وضعيت موجود و دولت موجود را نيز ارائه خواهند داد
اما . فاوت احزاب سياسى متفاوتى نيز شكل خواهند گرفتهاى مت  ترتيب عاقبت بر مبناى استراتژى و برنامه

بارز اين امر است  عالئمطرح مكرراين سئوال درون جنبش كارگرى ايران در دوره اخيرخود يكى ديگر از 
پاسخ شاهرخ زمانى ها نشان مى دهد كه . كه جنبش طبقه كارگر در ايران پا به عرصه جديدى نهاده است

بقه و در بستر مبارزات جارى براى همان صداى سراسرى نه تنها به ضرورت ايجاد هم اكنون اليه آگاه تر ط
بلشويكى آن نيز  نوع و روشحزب انقالبى طبقه كارگر نيز پى برده است بلكه به جرات بتوان گفت به 

پس نه تنها پس از ده ها سال گرايشى واقعى براى وحدت طبقاتى در حال شكل گيرى است . تمايل دارد
  . امر سازمان يابى پيشگام انقالبى جنبش كارگرى نيز به مسئله اى عملى تبديل شده است بلكه

ما همه . اولين وظيفه ما كمونيست ها حمايت سياسى، معنوى و سازمانى از هردو تالش مشخص باالست. 2
يابى  جا هم بايد در صف مقدم هر قدم مشخصى براى وحدت مبارزاتى طبقه باشيم و هم متعهد به سازمان

اما انجام همين دو . پيشگام آن براى فراتر رفتن از وضعيت موجود و تالش در راه استقرار دولت كارگرى
ضمن حمايت و قدردانى از همه . وظيفه ما را همواره در شرايطى متفاوت و گاه متناقض قرار خواهد داد

وزه كار باال از يكديگررا روشن تالش هاى تا كنونى تجربه عملى مشان داده است كه بايد تفاوت هاى دوح
يكسان گرفتن . طبعا هر دو كار مرتبط اند اما يكى نيستند و روش و ظروف متفاوتى را مى طلبند. تر ساخت

كمك كردن به شرايطى كه بتواند امكان رويارويى . اين دو حوزه از وظايف به موفقيت هردو لطمه مى زند
دارى را فراهم سازد به تالش ما براى اتحاد عمل گسترده با  سراسرى طبقه كارگر ايران با رژيم سرمايه

همه گرايش هاى معتقد به وحدت و استقالل طبقه كارگر نيازمند است در صورتى كه فعاليت مشترك ما 
. براى ايجاد حزب انقالبى طبقه بويژه در ابتداى اين مرحله بايد قبل از هر چيز حساب شده و با برنامه باشد

  . كرد وارد كردن احتياط دوم در امر اول است و گشادگى اولى در امر دومى آن چه نبايد

اول اين كه بايد . براى كمك به صداى سراسرى طبقه كارگر سه مسئله كليدى در مقابل ما قرار دارند.  3
تالش كرد به وضعيت پراكنده تشكل ها و فعالين كارگرى در خارج از كشور در حمايت از جنبش داخل 

داد و بسوى ايجاد فدراسيونى از واحدهاى شهرى و كشورى رفت كه بتواند واقعا به نيروى موثرپشت  خاتمه
در اين ارتباط ما نه خواهان دور زدن تشكل ها و محافل موجوديم و نه ايجاد چيز . جبهه  تبديل شود
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اتحاد عمل و  بر عكس ما همه جا بايد پيشقدم نزديك شدن هر چه بيشتر و. جديدى در رقابت با آنها
دوم اينكه مهمترين شكل ايجاد همبستگى بين المللى با . همكارى هر چه گسترده تر اين نهاد ها باشيم

در قدم اول ترجمه و . مبارزات كارگران ايران ايجاد همبستگى با جنبش هاى كارگرى بين المللى است
ى بين المللى امرى است كه بايد جدى انتشار مرتب اخبار جنبش داخل و ايجاد شبكه اى از ارتباطات كارگر

داخل كه از مهمترين وظايف ماتلقى مى شود بدون  مبارزاتايجاد صندوق مالى براى كمك به . گرفت
هر گونه  در شرايطىسوم اينكه . گسترش همبستگى بين المللى به امكانات محدود ما وابسته خواهد شد

سراسرى سركوب مى شود و هر چه مبارزه جلو تر برود  اقدام و بيانيه  علنى در جهت همبستگى و مبارزات
بايد به ايجاد نهادى در خارج كه بتواند در واقع در رساندن صداى داخل به . شدت بيشترى خواهد گرفت
  .  داخل كمك كند اقدام كرد

اهد و سنجيده خو آبديدهحزب انقالبى طبقه كارگر از دل مبارزات طبقاتى بيرون خواهد آمد و با آن .  4
آن كمونيستى كه امروزه ضرورت ايجاد چنين حزبى را درك مى كند همان است كه ضرورت مبارزات . شد

آن اعتماد رفيقانه اى كه ما را در راه ساختن حزب انقالبى يارى خواهد . سراسرى كارگرى را نيز مى فهمد
ا اين ارتباط تنگاتنگ ام. كرد نخست در مبارزه مشترك براى ايفاى وظايف عملى ما شكل خواهد گرفت

بنابراين ما كمونيست ها بايد در كنار . خود بخود و خودكار نيست و بايد آگاهانه و با برنامه پيش رود
فعاليت هاى باال اقدامات مشخصى در راه ايجاد مقدمات سازمان يابى حزب نوينى را  آغاز كنيم كه قدم اول 

اما حزب انقالبى بدون برنامه و اصول . رگرى استآن همانا روشن كردن وظايف ما در قبال جنبش كا
نقش امپرياليزم . بايد براى تدوين آن به بحث هاى مقدماتى الزم دامن زد. مشخص نيز شكل نخواهد گرفت

و سرمايه دارى جهانى در ايران و منطقه، وضعيت سرمايه دارى ايران و چشم انداز    سياسى رژيم پس از 
ى طبقاتى موجود در ايران و استراتژى انقالبى سه نقطه شروع كليدى براى توافقات هسته اى و صف بند

هر چند محتوى و نتايج اين مباحثات علنى خواهند بود و هر چند بحث علنى همه . آغاز اين مباحثات است
گرايش هاى موجود در رابطه با مفهوم حزب انقالبى و مشخصه هاى آن نه تنها ضررى ندارد كه بايد از آن 

تقبال كرد و در آن در گير شد، اما شكل اجراى عملى و پيش برد سازمانى مقدمات حزب انقالبى نمى اس
بايد به تدريج گروهى از افراد مشخص كه خود . تلقى شود غير پيگيرتواند نتيجه خودكار محافل و تجمعات 

يدن به فعاليت هاى همديگر را در اين فراشد ها يافته اند براى هماهنگ كردن، جهت دادن و عمق بخش
  .     مقدماتى فراهم شود كه با نقشه و توافق اين امر را به پيش ببرند

  جمعى از فعالين كمونيست
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