در حاشيهء کنفرانس کلن و فراخوان تشکل ھای کارگری
«به سرنگونی انقالبی نظام جمھوری اسالمی ايران
و
انتقال ملل ساکن ايران به سوسياليسم »

بھمت تشکل ھای سياسی نمايندهء اقشار گوناگون طبقهء کارگر ايران ،ھمهء باورمندان به اين نفی و
اثبات» :سرنگونی انقالبی نظام جمھوری اسالمی ايران و انتقال به سوسياليسم در ايران« دعوت شدند
تا ،در دو مجمع عمومی مجازی انترنتی به بحث بنشينند .اين جمع صد و چنداد ده نفره )در ھر نشست
مجازی(؛ که تنھا بخش کوچکی از اين مجموعه در خارج از کشور ھستند؛ بر اين باور بودند که :
وظيفهء ما در خارج از کشور؛ در فضای امن و امنيّت نسبی دموکراسی ھای بورژوائي؛ نه «رھبری«
جنبش ھای مبارزاتی ظبقهء کارگران ايران که ،دفاع ھمه جانبه از اين جنبش عظيم اجتماعي ،در خارج
کشور است .اين ارادهء جمعی در حمايت بی چون و چرا از اشکال متنوع مبارزات اقشار گوناگون طبقهء
کارگر ايران ،مرھمی بود که بر زخم سی و چھار سالهء ناشی از تجزيهء جنبش سوسياليستی ميھنمان در
فردای انقالب بھمن ماه ،گذاشته شد .سی و چھار سال بود که درد ِاين کالن تجزيهء جنبش سياسی طبقهء
کارگر ايران ،مداوم روانم را از درون می خورد و جسمم را بی وقفه از برون می آزرد .در فردای انقالب
مظلوم بھمن ماه ،بخشی از جنبش سوسياليستی ميھنمان با داد و بيداد و ج ّوسازی و پرونده سازی و
استناد به »انقالبی گری خرده بورژوازی مذھبی« و امکان »رشد غير سرمايه داری« برھبری اين خرده
بورژوازی کلريکال »ضد امپرياليست« )توفان خنده ھا!( ،طبقهء کارگر ايران و سازماندھی ارادهء
مستقل آن را به »بند جيم و دال« فروخت .جنبش کارگری را رھا کرد و به جای خدمت به جنبش طبقهء
کارگر ،جھت سازماندھی مستقل اين طبقه و بتبع آن تعميق انقالب سياسی بھمن ماه به يک انقالب
اجتماعی و در نتيجه تضمين پيروزی نھائی اين انقالب جوان و مظلوم و نا تمام ،به خدمت حاکميّت
»خرده بورژوازی انقالبی« آزادی ستيز و کمونيست کش درآمد! خدمتگزاری که خود را در دوران جنگ
سرد »کمونيست« و نمايندهء حزب «برادر« می دانست! در کنار پليس سياسی رژيم حاکم ،به سرکوب
آزادي ،انحالل جوان انجمن ھا و تازه قوام گرفته شوراھای مستقل ِنوپا از درون ،در ھمه جا و در
سراسر جامعه پرداخت .انحرافی که نھايتا به ھمکاری »ارگانيک« با پليس ِسياسی ِحاکميّت مذھبي ،به
لودادن و شکار کمونيست ھا منجر گرديد .
از آن روز ،درد ِاين خيانت آشکار در ترک سنگر ھای طبقهء کارگر ايران از يک سو و عدم ھمگرائی ِ
بازماندگان ِوفادار به ارزش ھای کارگري ،در ايجاد اراده ای »واحد« در درون طبقهء کارگر ،در دفاع از
سوسياليسم و مقابله با اپورتونيسم ،از ديگر سو ،مرا آزار می داد .سی و چھار سال از عدم ھماھنگی و
عدم درک لزوم ھمگرائی در درون جنبش کارگری جھت ايجاد ارادهء واحد می گذرد تا باالخره در اثر
چرخش بی وقفهء اين چرخ غدّار و شکست ھای مداومی که ھمهء ما متحمل شديم» ،تابو«ی من خودم
برای خودم ،ھر کس ديگر ھم برای خود و الزاما تجزيهء مجدد طبقهء کارگر ايران ،در ذھن بازماندگان
جنبش کمونيستی ايران؛ متشکل و غير متشکل؛ در ھم می شکند و من ھم می روم تا اين احساس بد سی

و چند ساله در »خوف« تجزيهء مجدد طبقهء کارگر ايران ،در فردای جانفشانی ھای پيش رو را ،از خود
دور کنم !
بھر تقدير از اين بازماندگان جنبش کمونيستی که از شکار پليس سياسی و مغز شوئی ھای اپورتونيست
ھای متحد نظام سرمايه دای انگلی مذھبی حاکم بر ايران جان و روان ،سالم بدر برده اند ،برخی عزيزان
بر اين باور ھستند که ھمکاری تشکل ھای کمونيستی را به فعاليّت »دفاعی »مشترک در خارج از کشور
محدود نمائيم .ليک برخی ديگر ،ضمن تاکيد بر وظيفهء حداقلی اين طيف در عدم تجزيه و دفاع ھمه
جانبه از مبارزات کارگران قھرمان سراسر ايران ،بر اين باور ھستند که وظيفهء اين طيف ِِ◌»سياسی«
تنھا به «دفاع« از مبارزات جاری کارگران ايران ،به »انجام« نمی رسد و اين طيف سياسي ،برای عقب
»نه« نشستن از مصوبات کلن و جوھر اين مصوبات» :سرنگونی انقالبی نظام جمھوری اسالمی ايران و
انتقال به سوسياليسم در کنفدراسيون ايران« ،شايسته است تا ضمن حمايت ھمه جانبه از جنبش مطالباتی
طبقهء کارگر ،به امر »سياست« در جنبش کارگری نيز بطور جدّی بپردازد و در شرايط خطير )بی ثبات(
امروز ايران به امر ايجاد »آلترناتيو سوسياليستی برای آيندهء ايران«؛ که شش ماھی ست ادعای آن را
در نشست کلن کرده ايم؛ ھر چه زودتر در شرايط مشخص امروز ايران ،با تمام قوا ھ ّمت نمائيم .
از اينجا بحث من با شما خوانندگان عزيزان است و ھيچ نقطه و ويرگول اين بحث به اين جمع کثير و
محترم فوق چه »عضو« و چه »منفرد«؛ باز نمی گردد و جمله نظرات شخصی من ھستند .بروشنی بر
اين باورم که »آلترناتيو سوسياليستی« نظام سرمايه داری وابستهء مذھبی ايران» ،جمع جبری« فعاليّن
کمونيستی ايران ،در شرق و غرب و شمال و جنوب ِ عالم ،ھمراه با کارگران سوسياليست در صحنهء
توليد ،ھمراه با روشنفکران کمونيست ِھسته ھای مخفی و حتی ھمراه با گروگان ھای کمونيست زير تيغ
رژيم ظلم و ظلمات در زندان ھا ،نمی باشد !
جايگزين سوسياليستي» ،قدرت پرولتاريای ايران« در مقابله و نفی »قدرت بورژوازی جھانی« ست.
جايگزين سوسياليستی در آيندهء ايران به باور من» ،قدرت« ِيک برنامهء روش و ممکن ،در خلع
»قدرت سياسی« از بورژوازی قرون وسطائی حاکم و ارائهء برنامه ای روشن و ممکن در بارهء سياست
و اقتصاد آيندهء ايران است .جايگزين سوسياليستی اين نظام از نظر من يک برنامه »جامع و روشن و
ممکن »برای »مبارزات« ِجاری ِامروز در درھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و » کسب » آزادی و
»استقرار »دموکراسی مستقيم توده ای و »سازندگی »در جامعهء آزاد و آباد ِفردای ايران است .اين
»جايگزين سوسياليستی« يک برنامهء جامع و روشن عمومی در زمينه ھای اقتصاد الزم و ممکن برای
رشد و رفاه در آيندهء ايران از يک سو و رشد و گسترش جامعهء مدنی و شکلگيری قدرت سياسی در
فردای ايران ،از ديگر سو ست .بعبارت ديگر »آلترناتيو سوسياليستی« ِاين بی نظمی موجود ،جمع
سياسی-اجتماعی خواست ھای تاريخی مشترک اقشار گوناگون طبقهء کارگر ايران ،زنان سراسر اين
ميھن و تک تک افراد ملل ساکن ايران ،در يک برنامهء روشن و ممکن حکومتی ست که تنھا و تنھا به
ھ ّمت کمونيست ھای اين ميھن امکان تحقيق ،تدوين و تقديم به ملل ساکن ايران ،دارد .
به عبارت ديگر ،بزير کشيدن اين نظام به نيروی اليزال مردم سازمان يافته ،از يک سو ،نخست محتاج
يک طرح روشن و ممکن در اين زمينهء خلع يد سياسی از قدرت موجود می باشد و از ديگر سو،
محتاج ِخلق ِجايگزين سوسياليستی بی نظمی جاری در ايران ،در طرح و برنامه ای روشن و ممکن ،در
چگونگی حاکميّت مستقيم آحاد ملل ساکن ايران بر سرنوشت خويش ،می باشد» .جايگزين سوسياليستی«

نظام ظلم و ظلمات و تبعيض حاکم بر ايران »در يک کالم« بخشی از شرايط »عينی« الزم برای انقالب
اجتماعی در ايران نيست .اين «جايگزين سوسياليستی« بی ترديد شرط »ذھنی« کافی برای تدارک انقالب
اجتماعی در ايران است .اين »جايگزين سوسياليستی« بواقع مھندسی جزء جزء ِحقوق برابر زن و مرد
و کودک و پير و جوان ساکن ايران است .عزيزان خواننده حال سئوال من اين است که اين برنامهء
صريح و روشن و دقيق ِمشترک مھندسين تاريخ در «سرنگونی انقالبی نظام حاکم از يک سو و انتقال به
سوسياليسم از ديگر سو« ،کجاست که من ِنوعی نمی بينيم؟
پس از بحث ھای شش ماھه متاسفانه روشن شد که برخی از عزيزان »ھنوز« بر اين باور ھستند که ھر
تشکل سياسی طبقهء کارگر ايران خود بتنھائی دارای چنين برنامهء »روشن و ممکن و دقيق« ی ست و
خود به تنھائی در راه آن مبارزه می کرده است ،می کند و خواھد کرد ! ُخب سئوال من از اين دسته
عزيزان اينست که مگر نه اينست که حداقل ده سالی ست که ھمه )منفرد و متشکل( در يک صف متحد،
بی اما و اگر از مبارزات کارگران ايران داريم دفاع می کنيم؟ اگر قرار بر اين است که به شکل سابق
»دسته جمعی« از کارگران ايران دفاع کنيم و اما »جدا جدا« به مبارزات سياسی خود ادامه دھيم ،چرا
وقت خود و ديگران را بھدر می دھيم و کوشش ھای جاری در شوراھای مشترک موجود و در حال
شکلگيري ،به چه کار شما عزيزان می آيد؟ سئوال مشخص من از شما عزيزانی که می خواھيد جدا به
مبارزات سياسی-تشکيالتی خود ادامه دھيد و حتی پس از سی سال و کفايت بحث ھا در تمامی زمينه ھا،
ھنوز بطور سيستماتيک و جمعی لغو قتل عمد دولتی که »اعدام »می نامندش را نمی پذيريد ،حزب و
تجزب را ھم که قبول نداريد ،جمھوری (آلترنانس( را ھم قبول نداريد ،دموکراسی و قانون اساسی و
مجلس موسسان را ھم که با طرح بحث نامربوط »شورھای فعال مايشاء« زير سئوال می بريد! چگونه
است که خود را از جنس اين طيف سياسی می دانيد ،براستی در اين جمع چه می کنيد و برای چه با اين
جمع ھستيد؟
برخی ديگر از رفقای طبقهء کارگر ،با تکيّه به يک تئوری ايراني» ،تعدد سازمان ھای سياسی در درون
طبقهء کارگر يک کشور«! به تجزيهء طبقهء کارگر ،تجزيهء جنبش کمونيستی ايران و عدم ايجاد يک
برنامهء حداقل پرولتاريائی )که می توانيم آنرا برنامهء ملی و يا تمام خلقی و يا ھر چه ديگر می خواھيد
بناميمش( ،ياری رسانده اند و ياری می رسانند !
رفقا من بر اين باورم که خوشبختانه منظور از »بگذار صد ُگل بشکفد« ،شکفتن صدھا گل اجتماعی و
سنديکائی و اتحاديه ای و تشکل ھای مدافع صلح و انجمن ھای مخالف قتل دولتی و تشکل ھای کمک به
افليجان و دستگيری از بينوايان و انواع تشکل ھا و سازمان ھای صنفی و اقتصادی و خيريّه و غير
انتفاعي ،در جامعهء مدنی بوده است و می باشد .از نظر من اين امر ،ھيچ ربطی به آرايش سياسی
طبقهء کارگر و ايجاد ستاد سياسی سراسری طبقهء کارگر يک کشور ،در ھيچ کجای جھان؛ بويژه ايران؛
ندارد .اساسا منظور از شکفتن گلھا ،درک ِپلوراليسم سياسی در سطح جامعهء مدنی بوده است و از بنيان
منظور شکفتن صدھا ھزاران گل در جنبش سياسی طبقهء کارگر يک کشور که جدا جدا برنامه بدھند و
جدا جدا ھم عمل بفرمايند » نه » بوده است! از اين رو رفقائی که بدون ھيچ تجربهء تاريخی و ھرگونه
تحليل مشخص از شرايط ايران با اين نظريّهء غير کمونيستی به توجيه وضع موجود و تجزيهء جنبش
سياسی طبقهء کارگر ايران دامن می زنند و حرکت بسمت ايجاد ھسته ھای حزبی در ھمه جا )در داخل
مخفی و در خارج نيمه مخفی(را به عقب می اندازند ،از نظر من سخت در اشتباھند و سئوال من از اين
عزيزان اين است که انتظار دارند اين مجموعه چه چيزی را ھماھنگ کند؟ يک يا چند تظاھرات ھماھنگ

در خارج از کشور در دفاع از کارگران و ايجاد کارزارھائی در دفاع از مبارزات مردم ايران برگزار نمايد؟
ُخب عزيزان برای اين منظور چرا تشکل ھای »سياسی« که امروز به ھر دليلی تنھا خواھان کار
»دفاعی« ھستند ،به تشکل ھای »ھمگام« در دفاع از مبارزات مردم ايران ،نمی پيوندند؟

و اما چند انتقاد مشخص و چند پيشنھاد برای ادامهء کار
يکم :رفقا من ضمن قدردانی از ھمهء رفقای دست اندرکار نجات انقالبی اين ميھن )متشکل و غير
متشکل در سازمان ھای »واقعا« موجود( ،از پيشبرد مجامع عمومی پالتاکی اين طيف در حيرتم! رفقا
تقليل يک مجمع عمومی مجازی به چند سخنرانی و جلسهء بحث و گفتگو ،در شرايط امروز ايران چه
بلحاظ خطرات داخل و چه ارتباطات گستردهء مجازی در خارج ،از نظر من به ح ّد الزم از دموکراتيسم
درونی برخوردار نمی باشد .از نظر من اين جلسات شايسته تر بود که بمثابه مجمع عمومی مجازی اين
طيف ،جھت برگزاری سازمانيافته تر جلسهء حضوری آينده به پيش می رفت .مشکلی نيست که برخی از
رفقا بحث خود را مطرح می کنند و جمع در ادامهء نظرات اعالم شده وارد بحث شود .رفقا از نظر من
بيست دقيقه زمانی ست که به ھر رفيق اجازه می دھد تا نظرات خود را در مورد ھر مورد مشخص بيان
نمايد و از اين مرحله به بعد حداقل ده دقيقه به شرکت کنندگان بايستی زمان داده شود تا نظرات انتقادی و
يا تکميلی و پيشنھادات خود را »به جمع« بيان دارند .از نظر من بلحاظ رعايت دموکراتيسم ،سئوال و
جواب از يک رفيق مشخص؛ حتی سخنران؛ نادرست است و سئوال و جواب و پيشنھادات از جمع است و
به جمع بر می گردد .حرکت امروز ما نبايد به ايجاد بحث ھای دو نفره و يا چند نفره با اين و يا آن
شخصيّت حقوقی و ايجاد کش و قوس ھای فراکسيونی نازل گردد .اين نوع برگزاری جلسات و عدم
رعايت حقوق مساوی شرکت کنندگان ممکن است »چپ« باشد اما از نظر من کمونيستی نيست !
دويم :در آغاز اطاق ھای پالتاکی کوچکترين گزارشی از فعاليّت ھای نھاد ھماھنگی و ھسته ھای محلی
که در پاسخ به فراخوان اين مجموعه در برگزاری يک کارزار سراسری به حرکت در آمدند ،شنيده نشد.
شايسته است تا با برداشتن ھر گام جديد ،ديد روشنی از عملکرد گذشتهء خود داشته باشيم .من در اين
مورد به تدارک بينندگان نشست ھای مجازی اين انتقاد مشخص را دارم و پيشنھاد می کنم قبل از نشست
حضوری آينده ،نھاد ھماھنگی نمايندگان ،ارزيابی خود از تظاھرات سراسری در دفاع از کارگران و ديگر
زندانيان سياسی و عقيدتي ،اعالميه ھای صادر شده ،سمينارھای پالتاکی و بعبارت روشنتر ارزيابی خود
از عملکرد شش ماھهء اين مجموعه را حداقل يک ھفته قبل از نشست حضوری آينده در اختيار »عموم«
عالقمندان گذارد .
سيم :اين طيف سياسی پتانسيل ھای گوناگون برخوردار است و الزاما وظايف تاريخی مشخصی نيز بر
دوش دارد .برخی از عزيزان حاضرند ،قادرند و پيشنھاد می کنند که برای پيشبرد کارھا در تشکل ھای
توده ای شورائی متشکل شويم و وظايف کمونيستی خود از کاله حمزه تا يای آخر را مشترکا به پيش
بريم .برخی ديگر بر اين باورند که کار سازمان خود را به پيش برند و با ديگران در اتحاد عمل ھائی در
دفاع از کارگران ايران شرکت داشته باشند .رفقا از نظر من ھيچ مشکلی نيست .از نظر من آنارشيست ھا
و سوسيال دموکرات ھا و کمونيست ھا رفقای کارگران ايرانند .پس لطفا ھنوز يکسال نشده مجددا بر سر

نوع ھمکاری جنجال براه نيندازيم .آن دسته از عزيزانی که به ھر دليلی حاضر به کار سياسی-تشکيالتی
در خارج از سازمان خود نيستند ،در عمل دفاعيسراسري ،ھمچون ھميشه در کنار ديگر کمونيست ھا
خواھند بود .آن دسته از کمونيست ھائی ھم که آرايش سياسی امروز طبقهء کارگر ايران را نمی پسندند و
می خواھند در راه يک تحقيقو تدوين و ايجاد يک آلترناتيو سوسياليستی )برنامهء ملّی پرولتاريا( کوشش
نمايند و می خواھند ايجاد ارادهء سياسی و سازمانی مشترک اقشار گوناگون طبقهء کارگر ايران را در
دستور کار خود قرار دھند و در شوراھای توده ای در ھر آبادی و محل و موسسه )برای رعايت امنيت و
کم کردن حداکثری تلفات و تداوم حداکثری مبارزه ،در خارج از کشور ھر چه علنی تر و در داخل کشور
ھر چه مخفی تر )وظيفهء خويش را در شش ماه آينده به انجام خواھند رساند .

در سازماندھی شوراھای توده ای مخفی در داخل ايران
و
ھسته ھای کمونيستی محلی در خارج از ايران
کوشا باشيم
زنده باد کمونيسم !
ھادی ميتروي ،سه شنبه يکم ژانويهء ٢٠١٣
hadi.mitravi@yahoo.com
با سپاس

