پيامی به احزاب ،سازمانھا ونھادھای که نشست مشترک داشتند.
پس از سـالھا احـساس ضـرورت بـاالخره در روزھـای  ٢الـی  ١٣٩١/۴/ ۴تعـدادی از احـزاب و
سازمانھای مختلف چپ به خود قبوالندند که جھت پيدا کـردن راه حـل ھـای مـورد نيـاز بـرای
خروج جنبش کمونيستی از بن بست باﯾد ﯾه ﯾکدﯾگر روی آورند ،به خـود قبوالندنـد کـه کـارزار
امروزی در مقابل سرماﯾه داری و عوامل آن از عھده ھيچ کدام به تنھاﯾی بر نمی آﯾد .
عينا" و تلوﯾحا" به خود قبوالندند که موجودﯾت خودشـان بـه صـورت پراکنـده نـه تنھـا سـودی
برای جنبش کمونيستی و کارگری ندارد ،بلکـه خـود مـانع رشـد و گـسترش اﯾـن دو جنـبش
شده اند .
خروج اﯾن  ٢۵تشکيالت و نھاد از توھم خود محور بينی بـسيار مثبـت اسـت ،ھـر چنـد ھنـوز
تعدادی دﯾگر تشکيالت در طيف چپ وجود دارند ،که ھمچنان در درﯾای توھم خود غوطه ورند
 ،اما به نظر می رسد ،جرقه فرورﯾزی اﯾن تـوھم در طيـف چـپ زده شـده اسـت ،اگـر دسـت
اندرکاران امروزی اﯾن نشست با موضوع علمی برخورد کنند ،به زودی شاھد فرورﯾـزی کامـل
توھم در کليت طيف چپ خواھيم بود.
ﯾک بار دﯾگر می خواھم تأکيد کنم  ،حرکت ھای اعتراضی و اعتصابات خود به خودی کارگران
طی حدود ده سال گذشته ،مبارزات دامنه دار سندﯾکای شرکت واحد  ،سندﯾکای ھفت تپـه
،کــارگران پتروشــيمی ھــا ،نــساجی ھــا ،الســتيک ســازی ھــا و غيــره و بــه خــصوص جنــبش
اعتراضی  ١٣٨٨بدون شک نشان داد که ھيچ کدام از احزاب و سازمانھای موجـود آن چيـزی
که طبقه کارگر می خواھد نبودند  ،نيستند و با توجه به ساختارھای آنھا پتانسيل شدن نيـز
در آنھا نيست ،مگر با برقراری ارتباط ميان آنھـا و کنکـاش بـرای ﯾـافتن راه حـل ،ماننـد ھمـين
نشست ھر چه بيشتر و مستمر صورت بپذﯾرد .ھمچنين تذکر سه نکته بسيار مھم است .
نکته اول ،ممکن است تعدادی از رفقا در اشتباه باشند و بگوﯾند طی  ٣٣سال گذشته بارھـا
از اﯾن نشست ھا انجام شده است و به نتيجه نرسيده اند ،قبول دارم بارھـا اتفـاق افتـاده و
شکست خورده است ،ممکـن اسـت ،اﯾـن دوره ھـم شکـست بخـورد ،ولـی بـه ﯾـاد داشـته
باشيم خروج از اﯾن بن بست ،ﯾک ضرورت است ،در انجام شدن ضرورت ،شکـستھای زﯾـادی
ممکن است ،اما نھاﯾتا" پيروزی اجتناب ناپذﯾر است  .حسن شراﯾط امروز اﯾن است که بستر
و زمينه جھت بر قراری ھمگراﯾی ھا تحت فـشار نيـاز ھـای جنـبش کـارگری و کمونيـستی و
جوشش داخلی و بيرونی که جامعه را به سمت اعتال می راند نياز به نيروﯾی دارد که الزمـه
اﯾجاد شدن توازن قوا ،در واقع مکمل و ضرورت اعتالﯾـی انقالبـی اسـت  ،ھمچنـين بـه دليـل
رشد مبارزات طبقاتی بسيار آمـاده تـر از گذشـته اسـت ،شـاﯾد در گذشـته جمـع شـدنھا بـر
مبنای تشخيص درست فعالين و انقالبيون بوده است ولی زمينه ھمگراﯾی وجود نداشت ،بنا
براﯾن با شکست مواجه می شد ،اما اکنون با توجه به عبور از ھجمه ای تحميلـی شکـست
کمونيسم و انواع تبليغات ضد مبارزه طبقاتی زمينه و بستر ھمبستگی ھر چه بيشتر خود را
نشان می دھد.
تعداد شکست ھا بستگی به ميزان برخورد علمی با موضوع توسط بـازﯾگران آن دارد کـه اگـر
تحليل مشخصی از شراﯾط مشخصی نداشته باشند و نيازھـا و تواناﯾيھـای خـود و دشـمن را
دقيقا" بررسـی نکـرده باشـند و ھمچنـين از تـوھم خودمحـوری عبـور نکـرده باشـند ،پيـروزی
بدست نمی آﯾد .
بارھا دﯾده شده است .ﯾک ورزشکار ممکن است در ده مسابقه شکست بخورد و باالخره بار
ﯾازدھم پيروز شود ،اﯾن پيروزی نتيجه تجربيات و تالش طی ده بار شکست اسـت  .ھميـشه
شکست ھا بيشتر از پيروزی است چون در مسير انقالبی پيروزی ﯾک بار است اما شکست
می تواند دھھا بار اتفاق بيافتد ،راه درست برای رسيدن به ﯾک ھدف فقط و فقط ﯾک راه می
تواند باشد ،اما راه ھای انحرافی می توانند ھزاران راه باشند .ﯾک مورچـه وقتـی از ارتفـاعی
باال می رود ممکن است ده بار به پاﯾين بغلطد ،ولی فقط ﯾک بار پيروز می شود که دﯾگـر بـه
پاﯾين نمی غلطد .

نکته دوم باﯾد ،تمامی وارد شدگان در درون اﯾن نشـست از ھـم اکنـون بپذﯾرنـد کـه شـاﯾد در
طی مباحثات و مذکرات در نشست ھای آتی نياز به انحالل خـود در درون ﯾـک ظـرف بـزرگ و
جدﯾد باشد ،اگر امروز ھمگی اصل را بر پيـروزی جنـبش کمونيـستی بگذارنـد ،از خودمحـوری
عبور کرده اند و اگر فردا نياز به انحالل خود در درون ظرف جدﯾد باشد ،بدون مکـث اﯾـن کـار را
خواھند کرد  .نمی توانم بگوﯾم اﯾن نياز چه زمانی و چگونه با چه شراﯾطی و تحت چه نـامی
احساس خواھد شد ،اما بـه جرئـت مـی گـوﯾم ،ضـرورت آن اجتنـاب ناپـذﯾر اسـت ،پـس باﯾـد
تمــامی رفقــا ضــمن بــه رســميت شــناختن اختالفــات کنــونی و برخــورد دقيــق علمــی و برابـر
دانستن ﯾکدﯾگر چنين روﯾکردی را نيز در روند و پروسه نشست ھا به عنـوان ﯾـک راه حـل در
نظر داشته باشند .
نکته سوم ،
در اﯾن رابطه روی سخن با ھواداران و بدنه تشکيالت ھا است ،آنھا باﯾد خود را در اﯾـن رونـد
بسيار محق و تاثير گذار بدانند و اگر تشکيالت را به عنوان ﯾک ابزار برای رسيدن طبقـه کـارگر
به اھدافش می دانند  ،ھدفشان از پيوست به تشکيالت مورد نظـر خـود اسـتفاده از ابـزاری
برای پيـروزی طبقـه اسـت  ،باﯾـد رونـد نشـست ھـا را بادقـت دنبـال کننـد و ھـر زمـانی الزم
دانستند ،تشکيالت مورد عالقه خود را وادار به انجـام وظيفـه ابـزاری بـودن خـود نماﯾنـد ،اگـر
تشکيالت فوق زﯾر بار ابزار بودن نرفت و در جھت منافع طبقه حرکت نکرد ،آن را تنھا بگذارنـد.
اﯾن روش تنھـا و بھتـرﯾن راه بـرای حرکـت کـردن در مـسير اشـتراکات و حـذف موانـع سـر راه
مبارزات طبقه کارگر و خروج جنبش کمونيـستی از بـن بـست اسـت  .و صـد البتـه پـيش بـرد
چنين روشی وظيفه انقالبی تمامی ھواداران است که اگر به اﯾن وظيفه عمل نکنند  ،نمـی
توان نام آنھا را انقالبی گذاشت.
باﯾد دقت کرد  ،با توجه به اﯾنکه باﯾد افق و کليت خروج جنبش کمونستی از بن بست در نظر
گرفته شود ،اما چون فعال" از آن کليت بسيار زﯾاد فاصله دارﯾم ،بھتر است ،بـا دو دﯾـد کوتـاه
مدت و بلند مدت به نتاﯾج اﯾن نشست ھا توجه کنيم ،بلنـد مـدت را بـه عنـوان راه حـل بـرای
افق و چشم انداز آتی و نھاﯾی در نظر بگيرﯾم و نتـاﯾج کوتـاه مـدت را بـه عنـوان اﯾجـاد تـوان و
توازن جھت کسب حداقل ھا مد نظر داشته باشيم  .دراﯾن صورت حتی اگر در چشم انـداز و
افق دور به پيروزی نرسيم ،ﯾا بسيار دﯾرتر برسيم ،حداقل توانستيم ،منافع طبقـه کـارگر را در
مواردی حداقلی تا حدودی به دست آورﯾم .
حداقل ھا ھمانھاﯾی ھستند که امـروز طبقـه کـارگر بـه صـورت پراکنـده ولـی بـا تمـام وجـود
براﯾش تالش می کند ،ﯾعنی حداقل ھای امروزی ھمانھاﯾی ھـستند ،کـه عرصـه فعاليتھـای
عملی امروز را تعيين می کنند ،بنابراﯾن اگر عمال" به صورت مشترک وارد عرصه ھای عملی
حداقل ھا شوﯾم ،بدون شک به اشتراکات بيشتری دست خواھيم ﯾافـت ،اﯾـن اشـتراکات در
عمل سکوی پرتاب برای رسيدن به اصول مشترک به صـورت اجتنـاب ناپـذﯾری خواھنـد شـد.
چرا که مبارزه در عرصه آنچه کـه طبقـه کـارگر امـروز بـرای رشـد در آﯾنـده الزم دارد ،عملکـرد
سازمانيافته در رابطه با حداقل ھا ی امکان پذﯾر امروزی با دﯾدگاه و قبول چـشم انـداز و افـق
رشد ﯾابنده ،برنامه رﯾزی و سازمان ﯾافتگی فردا است .
در واقع به دليل پراکندگی امروزی است که دست ﯾابی به حداقل ھا نيز ميسر نمی شوند،
حداقل ھای امروزی سنگ بنای مطالبات مھم و بزرگ طبقاتی کارگران در فردا ھـستند.البتـه
اﯾن دو طيف مطالبه جداﯾی عبور ناپذﯾر بينشان نيست ،بلکه دليل عمده پراکندگی است کـه
نقاط اشتراک را در حداقلھا قرار داده است و در ھمين حال ھر کدام از تـشکيالت ھـا نيـز بـه
تنھاﯾی کارساز نيستند ،بنابراﯾن ناچارا" از حداقل ھا شروع می شود .
باز تکرار می کنم حداقل ھای مطالباتی طبقه کارگر نقاط مشترک تمامی سـازمانھا ،احـزاب
و نھادھا ھستند ،برای رسيدن به اشتراک در حداکثرھا ناچارﯾم از اشتراکات حداقلی شـروع
کنيم .
از جملــه دفــاع از حــداقل ھــای امــروزی بــرای ســازمانھا و احــزاب و خــود طبقــه کــارگر حفــظ
تماميت زندگی از سقوط طبقه محسوب می شود که عبارتند از :
سازماندھی نيروھای کارگری و انقالبی در جھت فعاليت عملـی بـرای جلـوگيری از اخراجھـا
،افزاﯾش دستمزدھا ،مقابلـه بـا حـذف خـدمات عمـومی ،مقابلـه بـا دسـتگيرﯾھا و محاکمـه و
زندانی کردنھا  ،کسب آزادی ھای مدنی و سياسی  ... ،مھمتـر از ھمـه تـالش بـسيار زﯾـاد

جھت متشکل شدن و متشکل کردن در اشکال متنوع و گونا گـون کـه بـاز بـدليل پراکنـدگی،
ھمه انواع متشکل شدن مکمل ﯾکدﯾگر خواھند بود ،ھـر شـکلی از متـشکل شـدن در حـوزه
خاصی مورد نياز و ضرورت پيدا می کنـد ،کـه مجموعـه ی آنھـا در جھـت سراسـری شـدن و
تکميل ﯾک دﯾگر ضرورت بال منازع دارند .بـه فراخـور وجـود تنـوع اندﯾـشه ھـا و اخـتالف کيفـی
ميزان آگاھی طبقاتی در درون طبقه و گراﯾشات گونـاگون در درون جنـبش کـارگری و حنـبش
کمونيــستی و ھمچنــين وجــود ســرکوب ددمنــشانه ھــر گونــه تــشکل ﯾــابی ،عوامــل مھمــی
ھستند که حکم می کنند به جھت عبور از اﯾن بن بست ھمه اشـکال تـشکل ﯾـابی در کنـار
ھم و ھمزمـان مـورد نيـاز اسـت،که باﯾـد مـورد عناﯾـت واقـع شـوند .مـثال" در جـای از کـشور
سندﯾکا از جھت مقبوليت توده ای شکل غالب اسـت ،در جـای دﯾگـر شـکل غالـب کـانون ﯾـا
انجمن صنفی می تواند باشد ،و در جای دﯾگر شورا ھا شکل غالب به خود می گيرند .حتی
در نقاطی مجموعه ای از اﯾنھا می تواننـد باشـند ،و دقيقـا" در حينـی کـه از نظـر خواسـتگاه
توده ای اشکال نامبرده ھر کدام بـا درجـاتی مـورد اسـتقبال ھـستند ،کـه مجموعـا" تمـامی
اندﯾشه ھا و مناطق را پوشش می دھند ،اما جھت امکان پـذﯾر شـدن ھـر کـدام از آنھـا نـوع
دﯾگری از متشکل شدن و سازمان دادن ھمه امکانات در جھت وادار کردن دشمن به پـذﯾرش
تشکل ﯾابی توده ای کارگران مورد نياز صد در صدی است ،آن سـازمان ﯾـابی و سـازماندھی
مخفی انقالبی در قالب ھسته ھا و کميته ھا در محل کار و زندگی اسـت کـه اگـر اﯾـن نـوع
متشکل شدن مورد عناﯾت واقع نشود ،نمی توانيم جمھوری اسالمی را وادار به قبـول انـواع
دﯾگر تشکل ھای توده ای نماﯾيم .متشکل شدن در سه شکل علنی  ،نيمه علنی و مخفـی
ضرورت اجتناب نا پذﯾر امروزی ما است ،البته ھمه اﯾن اشکال ابزاری ھستند تا طبقـه کـارگر
بتواند به اھدافش برسد .با توجه به موارد بيان شده ھمه تشکيالت ھای طرف مذاکره باﯾـد
به پذﯾرند که پافشاری برای قبوالندن نوع تشکل ﯾابی مورد نظر خود به بقيه ،به عنوان شکل
غالب ادامه و دامن زدن به پراکندگی بيشتر است.
مورد دﯾگر که نياز بـه دقـت دارد ،اﯾـن اسـت کـه سـازمان سياسـی کـارگران در بـه کـاربردن
تاکتيک ھا ،باﯾد چنان انعطاف پذﯾر باشد کـه انـرژی و پتانـسيل الزم در جھـت سـازماندھی
ھمزمان تمامی اشکال نـامبرده تـشکل ﯾـابی را بـا خـود داشـته باشـد ،فقـط ﯾـک ھمچنـين
سازمان سياسی می تواند ،در شراﯾط کنونی اﯾـران سـازمان سياسـی طبقـه کـارگر باشـد.
تواناﯾی دﯾگری که سازمان سياسی طبقه کارگر باﯾد داشته باشد ،اﯾن است ،که بتوانـد کـار
کردن در ميان توده ھا،حتی در درون تشکل ھـای تحـت سـلطه دشـمن را نيـز سـازماندھی
نماﯾد ،ﯾعنی ھر جاﯾی که کارگران حضور دارند باﯾد به صـورت تـشکيالتی وارد شـده ،فعاليـت
انقالبی )تروﯾج  ،تبليغ و سازماندھی ( را پيش ببرد.
رفقای شرکت کننده در نشست  ٢تا  ۴تير ماه فعال" خواست ما از شما دو مورد زﯾر است .
 -١در پاﯾان نشست باﯾد ﯾک پالتفرمی ولو بسيار کوچک و جزی بدست بياﯾد تا آن دست
ماﯾه و پيش زمينه ای برای ادامه روند و دليلی جھت بر قـراری نشـست ھـای بعـدی
باشد  ،ھمچنين ھمين دست ماﯾه اوليه باﯾد در نشست ھای بعدی قوی تـر و قـوﯾتر
شود.
 -٢مشخص کردن تارﯾخ دقيقی برای ادامه نشست ھا ﯾا حداقل نشست بعدی .
در اﯾن صورت می توانيد روی بسياری از رفقا در داخل و بيرون حساب باز کنيد  ،فکر می کنم
در حرکـــت امـــروز اگـــر زمينـــه ادامـــه و رشـــد رونـــد در آن بـــا دقـــت در نظـــر گرفتـــه شـــده
باشد  ،باﯾد از آن با تمام وجود حماﯾت کرد.
به اميد چنان روزی
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