در روز کارگر به فکر تشکيل حزب باشيم!!!
روز کارگر را به روز اتحاد و مبارزه کارگران برای تشکيل حزب سياسی و
اتحادﯾه ھای سراسری به خاطر تحقق مطالبات کارگران تبدﯾل کنيم.
"طبقه کارگر در مقابل قدرت متحده طبقات حاکم چاره ای جز تشکيل
حزب سياسی ندارد" از اسناد انترناسيونال اول کارگری.
نظام سرماﯾه داری جھانی با مالکيت خصوصی و جاﯾگاه سياسی فرا
مليتی در مسائل توليدی – صنعتی  -مالی و منابع حياتی جھان در
بھره کشی از  ٧ميليارد انسان با رشد تکنولوژی و انباشت ھر چه
بيشتر سرماﯾه شکاف و تضاد طبقاتی را به باالترﯾن حد خود در طول
تارﯾخ بشری رسانده است .افزاﯾش دم افزون بحران اقتصادی اجتماعی نتيجه جبری اﯾن اوضاع می
باشد ،در چنين شراﯾطی اﯾن سيستم با تشدﯾد بھره کشی چندگانه از جمله کاھش مداوم در ارائه
خدمات اجتماعی  ،بھداشت و درمان  ،آموزش و ھمچنين روی آوری به کثيف ترﯾن اشکال بھره کشی
مانند کار کودکان و زنان ،نزول خواری  ،برده داری جنسی  ،مواد مخدر و فروش اعضای بدن تالش می
کند بار بحران را به بھای بيکاری و گرسنگی مردم بر دوش طبقه کارگر بيندازد.
تحت چنين اوضاعی ،جھان آبستن تحوالت عميق و انقالب جھانی و نابودی نظام سرماﯾه داری می
باشد ،اعتصابات و تظاھرات ھر روز افزاﯾش ﯾابنده جھانی بيانگر اﯾن مسئله است ،در صورتی که
جمھوری اسالمی به عنوان حافظ و شرﯾک کشورھای امپرﯾاليستی در تأمين نيروی کار ارزان و
موادخام )برای سرماﯾه جھانی شرکت ھای چند ميليتی امپرﯾاليستی بطور عام و شرکت ھای
امپرﯾاليستی امرﯾکا بطور خاص تحت ادامه رھبری و ھداﯾت سازمانھای سرماﯾه جھانی مانند صندوق
بين المللی پول و بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی( و با پياده کردن سياستھای آنھاست ،مثل
خصوصی سازی ،بر داشتن ﯾارانه ھا و گمرکات مرزی و واردات کاالھای بنجل و نابودی امنيت شغلی،
توده ھای زحمتکش را در ﯾکی از ثروتمند ترﯾن کشورھای جھان به سود چپاول تعدادی مولتی
ميلياردر روحانی _ نظامی به خاک ذلت نشانده است ،در مقابل کارگران به ھمراه کليه اقشار مردم با
اعتصابات و نارضاﯾتی ھا و تنفر عمومی خود زمينه ساز انقالب اجتماعی آتی می باشند .
طبقه جھانی کارگر به عنوان نيروی اصلی توليد  ،مبارزه با تحوالت انقالبی در طول  ٢٠٠سال مبارزه
طبقاتی خود در مقابل دولت و طبقه سرماﯾه دار حاکم تجارب گرانبھاﯾی در عرصه تشکل ،مبارزه و
آگاھی کسب نموده که مھمترﯾن آنھا را می توان اﯾن گونه جمع بندی کرد :
 -١سوسياليسم علمی ،به عنوان سالحی نيرومند طی مبارزه طبقاتی و انقالبی در جھت
شناخت قوانين جامعه و تکامل برای رھاﯾی کارگران از سلطه اجتماعی  ،اقتصادی و سياسی
و معنوی سرماﯾه داری  ،تجربه اعتصابات اقتصادی و اعتصابات نيمه سياسی و گاھی
مسلحانه به عنوان مھمترﯾن وجه و مرحله انقالب ،تجربه شوراھای نماﯾندگان کارگران به
عنوان مھمترﯾن دستاورد و زاده نبوغ انقالبی توده ھا که ابتداعا" به عنوان ارگانھای نماﯾندگان
کارگران کارخانه ھای مختلف برای رھبری اعتصابات اقتصادی سياسی پدﯾد آمده و سپس به
ارگانھای رھبری کننده قيام مسلحانه انقالب کارگری برای نابود ی حکومت سرماﯾه درای
تبدﯾل شده و درنھاﯾت به نھادھای رھبری و ھداﯾت حکومت کارگری مبدل می شوند و البته

تسرﯾع کننده روند انقالبی شده و با نابودی دولت سرماﯾه داری به عنوان ابزار سرکوب و ادامه
بھره کشی ،خود مدﯾرﯾتی کارگران را جاﯾگزﯾن می کند تجربه ی اتحادﯾه ھای کارگری به
عنوان تشکل و منشأ پرورش ھمبستگی و مبارزه ی طبقاتی کارگران در عرصه ی مبارزات
صنفی و سوسياليسم است ،و مھمترﯾن تجربه به عنوان مکمل اساسی شوراھای کارگری،
حزب مستقل سياسی کارگران که آگاه ترﯾن و جسورترﯾن و شجاعترﯾن افراد طبقه کارگر را
متحد ساخته و به آگاھی انقالبی سوسياليستی به عنوان علم تکامل جامعه می رساند
حزب با مسلح بود به چنين آگاھی ،تواناﯾی اجرا و پيشبرد تاکتيکھای مختلف را دارد .
 -٢مسئله پرورش رھبران طبقه کارگر است که کارگران در صفوف آن دانشھای نظری و سياستھای
مقدماتی ،رھبری ھمه اشکال مبارزه طبقاتی را ﯾاد می گيرند و با شرکت در مبارزه روزمره و دفاع از
منافع حياتی آنان از جمله در جھت رھاﯾی بوسيله انقالب به دست آورده و با اقدامات ھماھنگ و
مشترک کارگران در جھت نيل به اھداف واحد مبارزه ونابودی استثمار و بھره کشی و برقراری نظام
سوسياليستی گام برمی دارند  .مھمتر اﯾنکه داشتن و پرورش آگاھی طبقاتی در رھبران کارگری
سالح برنده مبارزات طبقه کارگر بر عليه چپ و راست درون جنبش کارگری به عنوان عوامل و حافظان
سرماﯾه می باشد ،طبقه جھانی کارگر در مقابل سياستھای سرکوبگرانه سيستماتيک ،آشکار و
پنھان سرماﯾه درای و برنامه رﯾزﯾھای پيچيده آن برای نابودی جنبش کارگری فقط و فقط با تشکيل
حزب سياسی و وحدت انترناسيوناليستی می تواند مقابله کرده و به طبقه کارگر تشکل و آگاھی و
درک روشن از ھدفھا ،وضع خوﯾش و از راه ھا و وساﯾل مبارزه را بدھد  ،اقشار ستمکش را متشکل
کرده ذھن آنھا را از لحاظ نيازھای خوﯾش روشن ساخته و درک مصالح خود و راھھای آزادی از تبعيض
و ستم ملی  ،جنسی  ،مذھبی و طبقاتی می آموزد و پيرامون برنامه دمکراتيک طبقه کارگر برای
نابودی استبداد گرد آورد ،و باالخره وجود حزب باعث می شود رھبران کارگری با وجود شراﯾط عينی
انقالب به امکانات رھبری توده ھای مردم و تئوری ھای انقالبی مجھز باشد و بتواند وضع را درست
تشخيص داده و مسائل و نياز ھای و برنامه ھا را بر پاﯾه تحليل علمی طرح نماﯾند با وجود حزب می
توان به آﯾنده اميدوار بود و اعتراضات و مبارزه را بر مسير درست ھداﯾت کرد .
طبقه کارگر اﯾران به عنوان گردانی از ارتش ميلياردی جھان در طول بيش از ﯾک قرن مبارزه طبقاتی
عليه بھره کشی و ارتجاع بين ھمرزمان جھانی خود تجارب بھترﯾن احزاب سياسی و اتحادﯾه ھای
سراسری ،اعتصابات اقتصادی  ،اعتصابات نيمه سياسی و مھمتر اﯾنکه  ١۶٠شورای کنترل کارگری در
انقالب  ۵٧به عنوان نقطه عطف حکومت کارگری را در گنجينه خود دارد  .آزادی اعتصاب  ،تظاھرات ،
ميتينگ ،آزادی احزاب ،سندﯾکاھا  ،مطبوعات  ،بيان و قلم ونشرﯾات و تدوﯾن قانون کار مترقی  ،بيمه
ھای اجتماعی  ،افزاﯾش دستمزد متناسب با تورم  ٨ ،ساعت کار ،اشتغال دائم با بستن قراردادھای
دسته جمعی  ،نابودی حکومت نظامی استبدادی امنيتی از اھم نتاﯾج عملی مبارزات کارگران می
باشد ،که ھمچنان ادامه دارد .اما در خواستھای ھمچون تشکل و تجمع و امنيت شغلی و دستمزد
در شراﯾط کنونی ﯾکی از معضل ھای جنبش کارگری است که به دنبال شدت سرکوب ،خود به خودی
و پراکنده بودن آن نمی تواند سراسری و ھمه گير شود و نتيجه ثمربخشی داشته باشد ،به اﯾن
علت اﯾن سئوال برای کارگران و انسانھای آزادﯾخواه پيش می آﯾد که راه خالصی از اﯾن اوضاع کدام
است؟ مھمترﯾن مسئله در داخل کشور اﯾن است که توده ھای وسيع آماده مبارزه اند اعتصاب و
درگيری ،نارضاﯾتی ،شور مبارزاتی و تنفرعمومی به مسئله ای عادی تبدﯾل شده است ،اما انقالبيون
،ستادی از رھبران و سازمان دھندگان در داخل کشور ندارند ،ﯾعنی توده ھا به تنگ آمده از ناعدالتی
و تبعيض فاقد ستاد رھبری و سازماندھی و برنامه رﯾزی عملياتی می باشد ،پيشروترﯾن و جسورترﯾن
نيرو ھا وفعالين ستمکشان و روشنفکران انقالبی سردرگم و بی برنامه و بی تشکيالت ھستند.

به نظرم نقطه آغاز غلبه بر تشدد کنونی و بحران رھبری در وھله ی اول با سازمان ﯾابی مجدد بر
اساس استراتژی برنامه انقالب و حکومت جاﯾگزﯾن از ميان فعالين و سازمانھای سوسياليستی و
کارگری شروع می شود که به سازماندھی در قالب کميته ھا و ھسته ھای مخفی سازمان ده در
داخل کشور اعتقاد دارند .شبه فرقه ھای که تحت عنوان پرھيز از خدشه دار شدن استقالل
تشکيالتی کارگران و پاﯾه سازماندھی مبارزﯾن طبقاتی در داخل از عمل و اقدام مستقم تھيه مقدمات
سازماندھی به عنوان خط مقدم جبھه انقالب فرار می کنند دورادور مفسر بدون ارتباط مستقيم
حوادث ھستند،و نمی خواھد بدانندکه کارگران و مردم به انگيزه ای برای وحدت عمل،به وحدت اراده
درمبارزه نياز دارند و وحدت اراده بدون تشکيالت آن ھم نه در فضای مجازی بلکه در ميان کار و زندگی
و مبارزه زحمتکشان ،ممکن نيست ،اگر حزب سياسی طبقه کارگر به عنوان گردان پيشاھنگ آگاه
سازمان ﯾافتگان ،در ميان کل طبقه براساس برنامه سرنگونی انقالبی باشد ،عناصر انقالبی و
پيشروان کارگری از طرﯾق تشکلھای توده ای و سياسی،مطالبات و خواستھای دمکراتيک-
سوسياليستی کل اشکال مبارزه طبقاتی کارگران را سازمان دھند.
نيروھاﯾی که به صورت عملی به سازماندھی کميته ھا و سلولھا و تشکيالت سياسی مخفی اعتقاد
دارند براساس ﯾک کميته مشترک سازمان ده دارای نشرﯾه ای با رو ی کرد تشکيالت سراسری
سياسی با مرکز ارتباط غير قابل دسترس داخلی برای تمام اﯾران که فعالين و ھسته ھا و محافل
کارگری و دمکراتيک را تحت پوشش قرار می دھد شروع کنند.
اﯾن نشرﯾه تسمه نقاله و رﯾسمانی در جھت پيوند غير مستقيم بخشھای مختلف تشکيالت
سراسری بر اساس رعاﯾت اصول عدم تمرکز ،عدم تداخل ،عدم تسری اطالعات خواھد بود ،ھمه ای
سلولھای درگير فعاليت انقالبی بر اساس تبليغ ،تروﯾج و سازماندھی در محيط کار و زندگی توده ھا
با ھداﯾت و رھبری انقالبيون پيگير و تمام وقت که فعاليت انقالبی را سازمان خواھند داد ،ھمچنين
باعث افزاﯾش قدرت و توان سازمان دھی روز افزون شده بدﯾن ترتيب ادامه کاری را ممکن کرده و ھر
روز بيشتر و بھتر از قبل تنظيم خواھد کرد ،بنابراﯾن چنين نشرﯾه ی در ﯾک ساختار عمومی بر اساس
منافع طبقه کارگر و بازﯾابی ھوﯾت طبقاتی ضرورت حياتی دارد که کارگران کليه بخش ھا و الﯾه ھا در
سازمانھای سياسی ،سندﯾکاﯾی ،تعاونی متشکل شوند تنھا با اﯾن گونه در ھم آميختن تمامی آحاد
تحت ستم و استثمار ملتھا در ﯾک طبقه واحد است که به کارگران امکان می دھد ﯾک پارچه عليه
اشکال مختلف بھره کشی مداوم و بحران ھوﯾت رھبری از وضعيت کنونی نجات ﯾابند .
روزنامه سراسری سازمانده سياسی و پيش برنده وحدت عمومی می باشد اﯾن نشرﯾه اخبار
مبارزاتی  ،افشای اشکال سازمانی در سرکوب توسط دشمن  ،شيوه ھای مقابله با سرکوب را از
سلولھا و کميته ھا درﯾافت کرده و پخته تر ،عمومی تر و عملی تر به تمام بخش ھای فعال اراﯾه
خواھدکرد ،اﯾن ﯾک تئوری عمل ارتباط زنده برقرار خواھد کرد ،ليدر کل توده ھای مبارز در عرصه ی
ميدان نبرد خواھد بود ،به عنوان ارگان سياسی انقالبی اھميت و امنيت سياسی را در ھمه ی
عرصه ھا رواج خواھد داد ،برای شکست فکری دشمنان تئورﯾک طبقه کارگر زمينه ھای الزم را فراھم
خواھد کرد ،آلترناتيو انقالبی را حفظ کرده و به پيداﯾش درک عميق و راحت عمومی از برنامه و تاکتيک
افراد و سازمان ھا مخفی و انقالبی را برای مبارزﯾن ممکن خواھد کرد ،و به اتحاد سازمانی ھسته
ھا،کميته ھا و گروھھای مختلف بر اساس منافع رھاﯾی کل طبقه کارگر و رشد آگاھی کل طبقه ﯾاری
خواھد داد.
ادامه ھمين مسير و رھبری ،که برای منافع عمومی مبارزه می کنند ،دست ﯾابی به شبکه ای از
نيروھای انقالبی خواھد بود که وظيفه آنھا تھيه مقاله و خبر برای نشرﯾه و توزﯾع آن و تأمين ارتباط

ميان کارگران ،تشکلھای کارگری با ھم و با ھسته ھا و کميته ھای انقالبی است ،سازمان طرفداران
اﯾن نشرﯾه ھسته ھا و کميته ھای مخصوص خود را تشکيل خواھند داد و نحوه پيسبرد اﯾن مسئله
توسط کميته مشترک سازمان ده ،مرکب از افراد متحد و متفق خواھد بود ،به نظرم جھت اجراﯾی
کردن اﯾن مورد دو راه پيش رو ما موجود است ،اول تخصيص بخشی از نيروھا تشکيل دھنده و
تسھيالت تشکيالتھای موجود در قالب کميته مشترک سازمان ده رزمنده است.
شرط دوم ادغام کامل محافل و تشکلھای متعدد و اﯾجاد تشکلھا و ھسته ھا و کميته ھای جدﯾد که
در روند پيشرفت  ،توده ای و سراسری شدن خود امکان تبدﯾل شدن به حزب کمونيست را داشته
باشند ،تا حزب فوق در جھت اﯾجاد اتورﯾته و ھژمونی و استقالل طبقاتی و به دنبال آن در مسير
ممکن شدن استقالل تشکل ھای توده ای کارگران ،آماده سازی طبقه کارگر برای اعمال رھبری بر
تمامی اپوزﯾسيون سر ماﯾه و رھبری و ھداﯾت انقالب و بر قراری حکومت کارگری پدﯾد آﯾد.
اگر اھداف فوق را وظيفه مھم برای کارگران پيشرو بدانيم تعھد عملی به اﯾن مسئله در سطح
سازمان دھی ارتباطات توده ای و جنبش کارگری و طبقاتی در داخل تشکيل جبھه متحد مقاومت
کارگری بر اساس مطالبات فراگير می تواند در دستور کار اﯾن نيروھا قرار گيرد .
-١سازماندھی مبارزات کارگران شاغل و بيکار  ،لغو قراردادھای سفيد امضا و موقت ،برگشت به کار
کليه کارگران اخراجی و برقراری اشتغال دائم
 -٢مبارزه برای حق اعتصاب ،حق اﯾجاد تشکل مستقل کارگری و حق انتخاب نماﯾندگان کارگری ،
آزادی مطبوعات و احزاب و آزادی زندانيان کارگری و سياسی
 -٣تضمين و تامين دمکراسی توسط نماﯾندگان واقعی کارگران
 -۴برچيده شدن و انحالل کليه نھادھای نظامی و جاسوسی در ميان اصناف و کارخانجات مانند
بسيج  ،حراست  ،دفاتر اطالعاتی ،نماﯾندگی رھبری ،انجمنھا و شوراھای اسالمی و نماﯾندگی ھای
خانه کارگر
 -۵تعيين دستمزد واقعی توسط نماﯾندگان واقعی کارگران
 -۶لغو پيمانکاری و خصوصی سازی و لغو واردات کاالھای بنجل توسط نيروھای حکومت و نظارت و
کنترل کارگران و اتحادﯾه ھای مصرف کنندگان در توليد و وتوزﯾع در مقابله با سود و داللی باندھای
حکومتی
 -٧کنترل و در اختيار در آوردن کارخانه ھا و مراکز توليد و توزﯾع در سطح به اصطالح ورشکسته توسط
شوراھای کنترل کارگری و سازماندھی و راه اندازی آنھا در جھت نيازھای عمومی
ترکيب شوراھای رھبری اﯾن جبھه با ھداﯾت و سازمان دھی کميته ھا و سلولھای مخفی داخلی
می تواند از ميان اگاه ترﯾن و جسورترﯾن نماﯾندگان تمامی تشکلھا و رشته ھای مانند نفت و
پتروشيمی  ،ماشين سازی  ،معادن  ،خدمات ساختمانی و حمل و نقل و باالخره بيکاران انتخاب گردد
.
اﯾن گفته ھا نھاﯾت موضوع نيست ،بلکه چنين پيشنھاداتی به عنوان طرح اوليه باﯾد با دﯾد انتقادی
و باز و منطبق با شراﯾط موجود بررسی و آميخته با حس انجام وظيفه و حسن نيت توسط رفقا و
دوستان مورد بررسی کامل قرار گرفته و تصوﯾر بھتر ﯾابد .

در پاﯾان تمامی رفقا و دوستان پيشرو کارگری باﯾد بدانند ،ما از ھر فرصتی از جمله اول ماه می برای
استقرار تشکل و پاﯾه مبارزات طبقاتی کارگران در جھت رھاﯾی آنان از بردگی اقتصادی-سياسی
وبرای برقراری حاکميت شوراﯾی کارگران استفاده کنيم ،از خرده کاری و دنباله روی ،فرد گراﯾی و فرقه
گراﯾی و سازشکاری بپرھيزﯾم ،و به سازمان دھی اساسی مخصوصا" اﯾجاد ھسته ھا و کميته ھای
مخفی در محيط کار و زندگی کارگران به عنوان اھرم اساسی و نطفه ھای سازمان دھی تشکيالت
پاﯾدار و سازنده بستر و روند ممکن شدن سازمانھای توده ای و سياسی که تنھا ابزارھای رسيدن به
خواسته ھای صنفی و سياسی مان است دست بزنيم.

تاکيد می کنم :

که چاره کارگران تشکيالت،تشکيالت و باز ھم تشکيالت است .
زنده باد پيوند جنبش سوسياليستی کارگری
پيش به سوی حزب سياسی و اتحادﯾه ھای سراسری کارگران
زنده باد انقالب
زنده باد سوسياليسم
بر قرار باد حاکميت شوراﯾی دمکراتيک زحمتکشان

چنگيز احمدی  -زندان گوھر دشت
١٣٩٢/١/٢۴
تکثير از :
فرﯾده جعفری

