پاسخ ھای داده شده به سوالھای مصاحبه با ماھنامه ارش شماره ١٠٧
محمد اشرفی
 - ١پراکندگی و ضعف تشکيالتی جنبش کارگری اﯾران محصول چه عواملی
است؟ بعضی ھا رژﯾم ھای دﯾکتاتوری ھاری را که ھر نوع تشکل مستقل را
سرکوب می کنند  ،علت اصلی می دانند و بعضی ھا رفرميسم و
سازشکاری و بعضی ھای دﯾگر چپ روی ھای فعاالن کارگری و چپ را ،
شما چه نظری دارﯾد؟ وﯾژگی ھای اقتصادی اﯾران و مخصوصاً نقش دولت
رانت خوار نفتی را در اﯾن ميان چگونه ارزﯾابی می کنيد؟ برای بيرون آمدن از
اﯾن پراکندگی چه باﯾد کرد و از چه راھکارھا و از چه نوع سازماندھی باﯾد
بھره جست؟
اول باﯾد در رابطه با جواب اﯾن سوال تکليف سرکوب را روشن کنيم  .اگر انتظار داشته
باشيم که دشمن )مجموعه سرماﯾه داری( سرکوب نکند دچار توھم ﯾا به نوعی اعتقاد
دارﯾم که سرماﯾه داری می تواند دﯾکتاتوری نباشد که اﯾن خود انحرافی در طبقه کارگر
است .رسالت تارﯾخی طبقه کارگر سرنگونی نظام سرماﯾه داری است آنھم با روی
کرد انقالبی ،اگر در نظام طبقاتی سرماﯾه داری )دﯾکتاتوری سرماﯾه داری( سرکوب
وجود نداشته باشد دﯾگر چه نيازی به انقالب خواھد بود .اگر در برخی از حکومت ھای
سرماﯾه داری سرکوب دﯾده نمی شود به اﯾن دليل نيست که آنھا سرکوبگر نيستند به
اﯾن دليل است که نظام حکومتی آنھا سرکوب را با ابزارھای دﯾگر پيش می برند و
نيازی به سرکوب علنی و شدﯾد ندارند مثال" ﯾکی از ابزار ھای سرکوب آنھا احزاب چپ
تھی از ھوﯾت و تشکل ھای کارگری راست ھستند که با خواب کردن توده ھا رسالت
سرکوب را به انجام می رسانند .والبته ھر وقت به سرکوب خشن علنی نياز بوده آنھا
نيز اقدام کردند .نمونه اش را می توان در ﯾونان  ،سياتل  ،جنوا و ...دﯾد دراﯾن کشورھا
حزبی ﯾا تشکل ھای که ھدفشان تسخير قدرت وسرنگونی سرماﯾه داری باشد وجود
ندارد.اگرداشت جوانان انگليش به جای شورش ،انقالب می کردند.سرماﯾه داری
دراﯾران وضعيتش فرق دارد در واقع ﯾکی از نقاط خط مقدم جبھه کار و سرماﯾه
است.دولت سرماﯾه داری وظيفه دارد وضعيت موجود را حفظ کند ،بنابراﯾن ھر حرکتی
را با ابزار متناسب آن حرکت وﯾژه سرکوب می کند .قصد از بيان اﯾن مطلب مشروعيت
دادن به سرکوب نيست  ،سرماﯾه داری ھر روز نوع جدﯾدی از نھاد ھا و ابزارھای
سرکوب را اﯾجاد می کند تا مخالفان را سرکوب و وضعيت موجود را تداوم بخشد .می
توان نتيجه گرفت سرکوب جواب سرماﯾه داری به مبارزه کارگران عليه استثمار که خود
سرچشمه سرکوب است می باشد.ميزان و نوع سرکوب به ميزان و نوع مبارزه جاری
ھمچنين به وﯾژگی ھای مکانی و زمانی بستگی دارد .نتيجه می گيرﯾم آنھاﯾيکه انتظار
دارند سرماﯾه داری سرکوب نکند ﯾا سرکوب را بھانه عدم تشکل ﯾابی می دانند در
واقع دچار انحراف و توھم ھستند.
اگر ما معتقد به طبقاتی بودن نظام ھستيم ،باﯾد بی چون و چرا بپذﯾرﯾم ،دولت خود
ابزار سرکوب و رسالتش سرکوب طبقه محکوم برای حفظ حاکميت طبقه حاکم است و
تا زمانی که جامعه طبقاتی است اﯾن چنين خواھد بود.علی رغم اﯾنکه نوع و شدت
سرکوب تاثير بسياری در تشکل ﯾابی و نوع تشکل دارد ،اما جزء عوامل اصلی عدم
تشکل ﯾابی نيست.
سخن گفتن از متشکل شدن بدون مشخص کردن اھدافی که به وسيله تشکل پی
خواھيم گرفت و ميزان انتظار از تشکل مورد نظرباعث می گردد ،نتوانيم جواب دقيقی
پبدا کنيم.ﯾعنی ھر تشکلی متناسب برای ھدفی است ،ھيچ تشکلی آچار فرانسه
نيست که جای ھمه را پر کند .اﯾن درست است که داشتن تشکل خود ﯾک مطالبه و
حتی در مقطعی ﯾکی از اھداف کوتاه مدت است.اما متاسفانه در وضعيت کنونی اﯾران
تشکل ﯾابی آن ھم از نوع سنتيش تا مقام ﯾک ھدف نھاﯾی رشد کرده است در حالی

که باﯾد فقط و فقط ﯾک ابزار محسوب شود .رشد مطالبه تشکل تا مقام ھدف باعث
می گردد انعطاف پذﯾری در نوع تشکل از بين برود و نتوانيم وﯾژگی ھای زمانی و
مکانی خود را با اصول و ھدف نھاﯾی طبقه انطباق داده و تشکل خاص آن وﯾژگی ھا را
اﯾجاد نماﯾيم .نتيجه اش سرگردانی و در بن بست تشکل ﯾابی بوده و ابتکار عمل ،
نوآوری و تواناﯾی ھای ما و انعطاف پذﯾری مبارزات طبقاتی ما را از بين می برد.آنگاه
مارا در وادی بی تشکلی در گير اثبات حقانيت ﯾک نوع تشکل بر انواع دﯾگر می کند اما
اگر تشکل را ابزار بدانيم آنگاه خود را از محدودﯾت رھا کرده ھر نوع تشکلی که
متناسب با شراﯾط وﯾژه و اھداف باشد اﯾجاد می کنيم .
می گوﯾند به شکارچی باﯾد شکارکردن را آموخت نه شکار را نشانش داد .و من می
گوﯾم باﯾد به کارگران ابزار بودن تشکل را تفھيم کردو اغنا کرد که اگر ابزار مبارزه
)تشکل( نداشته باشی ھرگز به ھيچ ﯾک از خواسته ھاﯾت نخواھی رسيد .باﯾد به
کارگران آموزش داد که برای رسيدن به ھر ھدفی ابزار )تشکل ( متناسب با وﯾژگی
مکانی و زمانی آن ھدف الزم است ،باﯾد به کارگران آموخت که تنھا راه نجات تشکيل
حکومت کارگری است و در مدت مبارزه تا رسيدن به آن ،ھمه مطالبات خود را بی ھيچ
وقفه ای و بی ھيچ گذشتی باﯾد بخواھيم .اگر ما رسالت خود که آماده کردن طبقه
کارگر برای تسخير قدرت است را انجام بدھيم انگاه کارگران می توانند نوع و شکل
تشکل متناسب با شراﯾط زمانی و مکانی را خود تشخيص داده ،بسازند.بارھا دﯾده
شده کارگران در زمان حاد شدن مبارزه خود نوع خاصی از تشکل را پيش کشيده اند
ﯾا نوع جدﯾدی از تشکل را ساخته اند  .پس نباﯾد در رھنمود ھا و اموزش ھای خود
کارگران را به چند نوع از تشکل محدود کنيم بلکه باﯾد دست کارگران با توجه به اگاھی
طبقاتی رسانده شده به آنھا باز گذاشته شود .با توضيح کوتاه اﯾنکه ابتداﯾی ترﯾن اصل
و ذات آگاھی طبقاتی داشتن اعتقاد و اﯾمان به امکان پذﯾری تسخير قدرت و تشکيل
حکومت کارگری است  .که سرچشمه جوشان و خط دھنده اصلی آگاھی طبقاتی
وروند مبارزه است.
نه ﯾک عامل بلکه مجموعه ای ازعوامل باعث پراکندگی وعدم تشکل ﯾابی طبقه کارگر
است.که به برخی از آنھا می توان اشاره کرد
 -١ناباوری گسترده ميان کارگران بخصوص کارگران پيشرو به قدرت طبقاتی و
امکان تشکيل حکومت کارگری
 -٢اعتقاد گسترده به خود به خودﯾسم  ،و انحرافات گوناگون مانند رفرميسم ،
اکونوميسم  ،پست مدرنيسم و...
 -٣دست باال بودن کمونيسم خلقی و غير طبقاتی
 -۴با توجه به وﯾژگی کشور ھای وابسته ﯾک طرفه اقتصادی مانند اﯾران نبود
تشکيالت سياسی کارگری باعث می گردد تشکل توده ای کارگران امکان
تشکيل نداشته باشند .درطول تارﯾخ مبارزات کارگری دراﯾران بارھا اﯾن موضوع
اثبات شده است که اول سازمان سياسی کارگران تشکيل شده و بعد به
دنبال آن که توانسته دولت طبقه حاکم را تحت فشار قراربدھد تشکل ھای
توده ای کارگران امکان تشکيل شدن ﯾافته اند در صورت نبود سازمان سياسی
طبقه کارگرمانند اکنون توازون به نفع سرماﯾه داری بوده و با توجه به وﯾژگی
ھای جمھوری اسالمی که برعکس دﯾگر کشورھای سرماﯾه داری برای اعمال
قدرت برکارگران و کنترل طبقه کارگر نيازی به تشکل ھای اقتصادی و توده ای
کارگران در قالب چانه زنی وھداﯾت آنھا به زﯾر بيرق سرماﯾه ندارد .ﯾعنی
جمھوری اسالمی مانند کشور ھای دﯾگر سرماﯾه داری احتياج به سندﯾکا و
اتحادﯾه کارگری جھت تبدﯾل کردن آنھا به مباشران سرماﯾه داری در درون طبقه
کارگر ندارد .درھمين حال با توجه به وﯾژگی سياسی و اقتصادی اﯾران و
حاکميت خاص آن اگر سندﯾکا و اتحادﯾه تشکيل شود برعکس کشورھای
سرماﯾه داری رشد ﯾافته نه تنھا به مباشران سرماﯾه داری در درون طبقه کارگر
تبدﯾل نخواھند شد بلکه از ھمان اول محلی برای رشد و اعتالﯾی طبقاتی

کارگران خواھند بود.بنا براﯾن اصوال" سرماﯾه داری اﯾران با دقت از تشکيل شدن
آنھا جلو گيری می کند.
 -۵قطع ارتباط بين نسل ھا و عدم انتقال تجربه ھا
 -۶ھشياری سرماﯾه داری و دقت عمل آن دراستفاده ازتشکيالت ھای طبقاتی
خود و ھمچنين تصرف و استفاده از تشکل ھای طبقه کارگرعليه خود کارگران
 -٧توھم نسبت به سرکوب و بھانه قرار دادن آن برای شانه خالی کردن از وظاﯾف
 -٨عدم برنامه رﯾزی در چھار چوب طبقه
 -٩جداﯾی چپ از بستر پاﯾگاه ھای طبقاتی خود
تبليغ و ارجح دانستن استقالل تشکل ھا به جای استقالل طبقاتی
-١٠
مورد تشکل مستقل کارگری خود به معضلی تبدﯾل شده است از ﯾک جھت بسيار
زﯾباست که تشکل کارگری آزاد و مستقل باشد .اما اﯾن دو کلمه در پس ﯾا پيش وند
نام تشکل ھای کارگری معنا و مفھوم متضادی نسبت به اصل خود اراﯾه می دھند
مانند کلمه استعماربه معنای ساختن ولی در قرون گذشته درعمل وﯾرانی را به بار
آورد .مستقل و آزاد بودن تشکل ھا به ظاھر زﯾبا ھستند اما عمال" در قرن گذشته
حاصل شکست و پيش برد روند سرکوب طبقه کارگر در قالب اﯾن دو نوع شکل بوده
است .برخی از سازمانھا و تشکل ھا چنان در اﯾن مورد مجذوب شده اند که ھر گونه
نقد آن باعث وﯾرانی و بی ھوﯾت شدنشان می گردد چون تمامی انقالبی گرﯾشان به
حد ھمين کلمات زﯾبا محدود و خالصه می شود و با بيان اﯾن بحث شکی نيست که
کام بسياری ،تلخ خواھد شد .نه به دليل اﯾنکه موضوع ضد کارگری بيان می شود بلکه
آنھا به جای تکيه بر استقالل طبقاتی به استقالل بخشی ازآن نسبت به بقيه طبقه و
دامن زدن به خورده کاری تکيه کرده اند و با نقد کردن آن تکيه گاھشان از بين می رود.
در واقع زمانی طبقات چشم طمع به داراﯾی طبقه مقابل نخواھد داشت که
آشتی طبقاتی امکان پذﯾر باشد ﯾعنی تشکل که ابزار مبارزه است فقط در
صورتی می تواند مستقل و آزاد باشد که فراطبقاتی باشد حال سوال اﯾن
است آﯾا تشکل کارگری می تواند فرا طبقاتی باشد؟
ادامه بحث در رابطه با موضوع تشکل ھای مستقل باعث بسيار طوالنی شدن اﯾن
بحث می گردد توصيه می کنم در اﯾن رابطه به مقاله )استقالل طبقاتی ﯾا تشکل
مستقل( در آدرس ھای زﯾر مراجعه کنيد.
www.k-en.com/safhe%20azad/kargar/reza-1.pdf
http://kajvk.blogspot.com/2011/06/blog-post_07.html
موارد دﯾگری نيز می توان به ده مورد اشاره شده اضافه کرد ،اما ھمه ای اﯾن موارد را
می توان در ﯾک مورد به صورت زﯾر خالصه کرد :
در حال حاضرتئوری مبارزاتی و تشکيالتی کارگران در حوزه سازمان سياسی و
سازمانھای توده ای کارگران ھمه چيز ھست غير از انچه که باﯾد باشد .عمده ترﯾن
علت پراکندگی و شکست ھمين است که ھر چيزی است غير از مارکسيسم –
لنينيسم  .ضعيف بودن گراﯾش انقالبی مارکسيسم  -لنينيسم در جنبش
سوسياليستی و جنبش کارگری باعث شده سازمان سياسی طبقه کارگر نتواند
شکل بگيرد و به دليل نبود آن نيز تشکل ھای موجود بشدت گرفتار انحراف و رفرم
باشند.اوج گيری اعتراضات در سال  ٨٨و در حاشيه ماندن طبقه کارگر و مدعيان
تشکيالتی سياسی آن اثبات کننده نبود سازمان سياسی طبقه کارگراست .تنھا راه
نجات طبقه کارگر از اﯾن بن بست انتخاب مارکسيست – لنينيست به عنوان تئوری
انقالبی خود است .اکنون ھيچ کدام از تشکيالت ھای موجود حتی آنھاﯾيکه خود را
مارکسيست -لنينيست می دانند ،مارکسيست – لنينيست نيستند .دراﯾن رابطه الزم
است چند جمله نوشته شود
توضيح چھار مورد در رابطه با لنينيسم ضرورت حياتی دارد
 -١عوامل سرماﯾه داری تمام تالش خود را به کار می برند تا به ھر صورت ممکن
لنينيسم را سرکوب کنند و به تمام دنيا بخصوص به کمونيست ھا و کارگران

اثبات کنند که استالينيست حاصل طبيعی رشد و تحوالت لنينيسم است.و
متاسفانه بسياری از چپ ھا نيز در اﯾن دکترﯾن سرماﯾه داری به تله افتاده اند و
اول تمام تالش خود را بکار می برند تا استالينيسم را با لنينيسم برابر جلوه
دھند ،سپس انحراف خود از لنينيسم را موجه جلوه دھند دراﯾن رابطه طيف
ھای گوناگونی وجود دارد برخی خود را پيرو لنينيسم می دانند ولی لنينيسم
بودن خود را حاضر نيستند مکتوب کنند برخی زﯾرآبی می روند می گوﯾند
گراﯾش لنينی دارﯾم ولی لنينيسم ندارﯾم بنا براﯾن نمی شود لنينيسم را بيان
کرد.برخی از اﯾنھا لنينيسم بودن ﯾا نبودن خودرا با شراﯾط موافق ﯾا نا موافق
تعيين می کنند .و برخی صادقانه مخالفت خود را با لنينيسم بيان می
کنند.ولی ﯾکی از مشابھت ھای ھمه اﯾن طيف ھا مخالفت و دشمنی با
لنينيسم است.
سرماﯾه داری درست تشخيص داده است که به کدام نقطه از طبقه کارگر
حمله کند آنھا می دانند تنھا گراﯾشی که می تواند طبقه کارگر را به مطالباتش
بخصوص تسحير قدرت برساند گراﯾش لنينيستی است پس باﯾد به ھر صورت
ممکن طبقه کارگر را از اﯾن سالح برنده محروم کنند.
 -٢برای رسيدن به ﯾک مقصد راه ھای مختلفی می تواند وجود داشته باشد اما
فقط و فقط ﯾکی از آن ھا مسير درست و اصولی است که رسيدن به مقصد را
ممکن ميکند مثال"برای رفتن از ميدان آزادی به ميدان انقالب از دھھا مسيرمی
توان استفاده کرد بطور مثال می توان به آرﯾاشھر رفت و از ميدان توحيد به
ميدان انقالب رسيد،ﯾا می توان از ميدان آزادی به آذری  ،ميدان قزوﯾن و سپس
ميدان انقالب رفت و راه ھای دﯾگر .اما ﯾک راه اصولی در ميان ھمه راه ھای
موجود ،وجود دارد آن رفتن مستقيم از طرﯾق خيابان آزادی است.بنابراﯾن از
ميان دھھا مسير موجود فقط ﯾکی مسير درست است .البته ھر کدام از بقيه
راھھا نيز می توانند مورد انتخاب واقع شوند ولی ھمگی آنھا در درجات و
نسبت ھای مختلف انحرافی از راه اصولی ھستند.که خطر نرسيدن به مقصد
راھر کدام نسبت به بقيه تا حد بی نھاﯾت افزاﯾش می دھند.ﯾا مثال" در رابطه
با باز کرد ﯾک قفل از ميان ھزاران شکل دندانه ای کليد ﯾک شکل است که می
تواند ﯾک قفل وﯾژه را باز کند .ﯾا در رابطه با انتخاب قسمت دوم کروموزمی که
توسط ار ان آ ناقل در سيتوپالسم گردانده می شود از ميليونھا چينش متفاوت
اسيد آمينه ھا فقط ﯾک چينش وﯾژه مخصوص ان کرموزم امکان پذﯾر است،
ﯾعنی از ميليونھا ليست احتمالی فقط ﯾک ليست اصولی است حال ھمين
روش را در مورد انقالب کارگری نيز می توان مثال زد البته با توجه به اﯾنکه
موضوع انقالب و مسائل اجتماعی بسيار پيچيده تر از مورد مثال مسير مکانی
و دﯾگر مثال ھا است اما با توجه به اساس ،بررسی ﯾکی است.که با صرف
نظر از پيچيدگی موضوع انقالب مثالھای فوق باعث درک راحتتربحث می
شوند.در رابطه با انقالب کارگری نيز می توان از دھھا راه )گراﯾش( وارد مبارزه
شد اما اﯾنجا نيز فقط و فقط ﯾکی از آنھا اصولی است و بقيه بدون ھيچ تردﯾدی
انحراف از اصول ھستند .که ھرگز نمی توانند انقالب کارگری را به پيروزی
برسانند  .برای اثبات اﯾن گفته ھمين قدر کافی است که سوال شود آﯾا کسی
غير از لنينيسم گراﯾشی سراغ دارد که طی  ١٠٠سال گذشته توانسته باشد
انقالبی را به پيروزی برساند)با توجه به اﯾنکه زمانھا و مکانھای بوده طی صد
سال اخير استعداد انقالب رابسيار بيشتر از روسيه  ١٩١٧داشتند(؟ ھمين
موضوع نشان می دھد که تنھا گراﯾش مارکسيسم – لنينيسم است که
تواناﯾی آماده کردن طبقه کارگر برای تسخير قدرت را دارد .و ال غير.خوب دقت
کنيد انقالباتی که به پيروزی رسيدند ھمگی بال استثنا از اصول لنينيسم
حداقل در پياده کردن اصول عملی پيروی کردند تا پيروز شدند اما آنھائيکه )
جنبش ھا و ﯾا تشکيالت ھای( از گراﯾشات غير لنينی پيروی کردند نه تنھا
نتوانستند انقالبی را پيروز کنند بلکه قيام ھا را نيز به اضمحالل کشاندند .به

شھادت تارﯾخ لنينيسم حد اقل ﯾک قدم اصولی تر از تمامی دﯾگر گراﯾشات
است با توجه به اﯾنکه گراﯾشات جدﯾد البته به ادعای پيروانشان جدﯾد است در
حالی که تماما" آپ دﯾت شده گراﯾشات انحرافی دوران مارکس و لنين ھستند.
در حال حاضر بھترﯾن شراﯾط انقالب را در ھاله خود دارند اما ما می بينيم که
چگونه مثال" در سال ١٣٨٨دراﯾران به زائده و دنباله جناحی از سرماﯾه داری
تبدﯾل می شوند فقط برای اﯾنکه از اصول لنينيسم منحرف ھستند .ﯾا در
شورش ھای انگليس و جاھای دﯾگر به دليل نبود تشکيالت مارکسيست -
لنينيستی مردم و حتی کارگران به جای دست زدن به قيام و انقالب دست به
شورش و حتی اغتشاش می زنند در حالی که گراﯾشات رنگارنگ ھمگی در
جامعه در دسترس شان ھست.آنچه که نيست تشکيالت لنينيستی است.
 -٣موضوع بسيار مھم دﯾگر اﯾن است که پيروزی در تسخير قدرت ﯾک قسمت از
حاکميت طبقه کارگر است قسمت دﯾگر حفظ و نگھداری اصولی حاکميت و
قدرت طبقه کارگر است تا به اﯾنجا تارﯾخا" ثابت شده است که لنينيسم
تواناﯾی تسخير قدرت را دارد که گراﯾشات دﯾگر ھيچ کدام ندارند .اما در
نگھداری اصولی قدرت در دست طبقه کارگرلنينسم ضعف داشت که وظيفه
انقالبيون بر طرف کردن ضعف ورشد و اعتالی آن است .ھيچ کس نمی تواند
ادعا کند لنينيسم کامل است انتظار کامل و بی نقص بودن ﯾک گراﯾش نگاه غير
علمی است که اصوال" مارکسيستی نيز نيست .باﯾد بھترﯾن و کاملترﯾن
گراﯾش نسبت به بقيه که اﯾنجا به شھادت تارﯾخ لنينيسم است را انتخاب کرده
اقدام به بر طرف کردن نارساﯾی و نواقص آن کرد.دليل دﯾگر حقانيت لنينيسم
اﯾن است که سرماﯾه داری با ھيچ گراﯾشی به اندازه لنينيسم دشمنی نکرده
و نمی کند حتی برخی از گراﯾشات را می پروراندتا لنينسم را بکوبند ﯾا مثال"
به تشکيالت ھا و اشخاصی که با لنينيسم مخالفت می کنند تسھيالت در
اختيارشا ن می گذارد .لنينيسم متکاملترو اصوليتر از تمامی دﯾگر گراﯾشات
است در نتيجه وقتی گراﯾش بھتر و اصوليتراز لنينيسم وجود ندارد که بتواند
قسمت اول )تسخير قدرت ( را عملی کند تا جواز عبور برای عمل در قسمت
دوم را بدست آورد .اصولی نيست لنينيسم که تواناﯾی تسخير قدرت را دارد
کنار بگذارﯾم و آنگاه ھاج و واج بمانيم بلکه اصولی و عاقالنه آن است که
معاﯾب لنينيسم را بر طرف نماﯾيم آنچه نتيجه می شود اﯾن است که لنينيسم
از تمامی گراﯾشات حداقل ﯾک قدم به اصول نزدﯾکتر است با عناﯾت به اﯾن
حسن ھر کمونيستی  ،ھر انسان عاقلی و ھر کارگر انقالبی گراﯾشی غير از
لنينيسم بر گزﯾند باﯾد به دﯾده تردﯾد نگاھش کرد .
 -۴مورد چھارم که تمامی مخالفين  ،نقادان  ،و دشمنان لنينيسم روی آن مانور
می دھند و گرد و خاک می کنند ﯾک خطای بسيار بزرگی بر عليه لنينيسم
اتفاق افتاده و ھر روزتوسط دوستان بطور سھوی و توسط دشمنان به طور
عمدی تکرار و باز توليد می شود
اﯾن دو مورد در رابطه با استالين است.در اﯾن تبليغات زھر آگين ،سرماﯾه داری
منافع طبقاتی خود را دنبال می کند ولی برخی از دوستان که از نھاد ھا و تبليغات
چی ھای سرماﯾه داری با سرعت سبقت می گيرند در دشمنی نسبت به
لنينيسم و می خواھد به سرماﯾه داری ثابت کنند که ما از انھای که تو ميگی
نيستيم و در راه اثبات چنين نيستنی از درون تھی شده و به بازو وبلند گوﯾی
سرماﯾه داری تبدﯾل می شوند .البته اﯾن عملشان از روی نا اگاھی نيست بلکه
برای پنھان کردن انحراف گراﯾشی خود ناچارند آﯾينه)لنينيسم( را بشکند ﯾا کدر
کنند چون آﯾينه لنينيسم زشتی)انحراف( آنھا را افشا می کند .ﯾک مورد اﯾن است
که می گوﯾند نام لنينيسم را استالين گذاشته است  ،مخالفت با لنينيسم با تکيه
به اﯾن دليل آﯾا علمی است؟ چون استالين اﯾن نام را انتخاب کرده است می توان
گفت اصوال" نادرست است؟صدھا مورد علمی را می توان مثال زد که مورد حماﯾت
افراد غير قابل قبول بوده اند آﯾا می توان آن علوم را غير علمی قلمداد کرد؟ نوبل

سازنده دﯾناميت برای استخراج از معدن است ولی با آن ادم می کشند  .اﯾا نوبل
خالف کار است؟ انيشتن کاشف واکنش زنجيره ای است دﯾگران با ان بمب اتم
می سازند آﯾا کسی انيشتن را مقصر می داند؟ و  ...بنابراﯾن رد کردن لنينيسم با
تکيه بر اﯾنکه استالين اﯾن نام را انتخاب کرده است حرکت و فکر غير علمی است
که می خواھند برای فرار از جوابگوﯾی و پنھان کردن انحراف خود استفاده کنند.
مورد دوم اﯾن است که دشمنان طبقه کارگر تمامی زور خود را بکار می برند تا
استالنيسم را حاصل روند طبيعی لنينيسم قلمداد کنند سپس اقدام به رد لنينيسم
نماﯾند چون تواناﯾی مبارزه با اصول خود لنينيسم را ندارند تمامی تبليغات خود را به
کارمی برند آن دو را برابر بدانند سپس ھر دو را رد کنند استالينيسم نه تنھا حاصل
لنينيسم نيست بلکه دقيقا" ﯾکی از انحرافات است .توصيه می کنم تمامی کارگران ،
دانشجوﯾان  ،تشکل ھا و احزاب برای شناختن دو باره لنينيسم اقدام کنند اگر چنين
نکنيم ھرگز پيروز نخواھيم شد .
لنين در مورد انقالب  ١٩١٧و بعدی ھا گفته ھاﯾی دارد که دو مورد را بيان می کنم تا
بخشی از سر فصل ھای ما برای بررسی علل شکست ھا و انحرافات باشد.
 -١او می گوﯾد سرماﯾه داری در انقالب  ١٩١٧غافلگير شد)نقل به مضمون(
 -٢لنين می گوﯾد :بعد از انقالب  ١٩١٧سرماﯾه داری بسيار ھشيار شده است
)نقل به مضمون(
در انقالب  ١٩١٧سرماﯾه داری به دليل چھار سال جنگ به صورت عمومی زمين گير
شده بود و امکان سرکوب تا نھاﯾت را نداشت ھر چند با حمله  ١۴کشور مھم جھان و
گارد ھای سفيد چندﯾن سال شوروی وﯾران شده را وﯾرانتر کرد اما تواناﯾی ادامه
سرکوب را نداشت.در ھمين حال قبل از پيروزی ١٩١٧سرماﯾه داری باور نداشت که
کارگران بتوانند حکومت خود را تشکيل بدھند .اما خود کارگران اﯾمان داشتند که می
توانند تشکيل بدھند.اکنون برعکس شده است ضمن اﯾنکه سرماﯾه داری بسيار قوی
است ولی می داند اگر ذره ای غفلت کند کارگران تسخير قدرت خواھند کرد.اما
متاسفانه با توجه به رشد و به روز شدن انحرافات درون طبقه کارگر بسياری از کارگران
از نظر تئورﯾک عقب گرد کرده و اطمينان ندارند که تسخير قدرت و تشکيل حکومت
کارگری ممکن است.ﯾعنی بسياری،اصل اوليه آگاھی طبقاتی را ندارند  .در ھمين حال
سرماﯾه داری توانسته است با استفاده از ابزار ھای مدرن و تکنولوژی ھای جدﯾد شی
وارگی  ،از خود بيگانگی و مصرف گراﯾی را ھر چه بيشتر رشد داده تا عميق ترﯾن
ژرفنای تربيت انسانھا به عنوان بدلی ازاصل رسوخ دھد که مجموع انھا تربيت و عادات
بورژوازی را تشکيل می دھند.
لنين در اﯾن رابطه نيز می گوﯾد  :مبارزه با سرماﯾه داری و تسخير قدرت سخت است
اما مبارزه با تربيت و عادات بورژوازی پس از تسخير قدرت صدھا بار سخت تر خواھد
بود و ھمچنين بورژوازی پس از پيروزی انقالب بسيار ھارتر می شود) .نقل به مضمون(
در ستيز و کشمکش مبارزاتی دو طبقه ھر کدام از آنھا ﯾکی از کفه ھای ترازو را
تشکيل می دھند بنا براﯾن ھر کدام آماده تر برای مبارزه باشد طرف مقابل به ھمان
ميزان آمادگيش کم می شود اﯾن در اصل شکلی از توازن قوا است.
پراکندگی و عدم انسجام طبقاتی کنونی حاصل روند تارﯾخی مبارزه ميان دو طبقه
است که به بخشی دﯾگر از آن در زﯾر می پردازﯾم
پس از پيروزی انقالب  ١٩١٧سرماﯾه داری حمله خود به طبقه کارگر را به دو صورت
انسجام بخشيده و گسترش داد.
 -١به صورت سرکوب عملی حمله اش را گسترده کرد.
 -٢ذھنيت انقالبی را ھر چه بيشتر مورد حمله قرار داد.برای تھی کردن طبقه
کارگر از تئوری و باور ھای انقالبی که پاﯾه ھای اصلی اتحاد طبقاتی ھست و
با انسجام اﯾدئولوژﯾک عمل انقالبی را به تئوری انقالب مجھز می کند مورد
حمله قرار داد.

سرماﯾه داری برای سرکوب عملی از ﯾک طرف شروع به اﯾجاد تشکل ھای سرماﯾه
داری در جھت جلوگيری ازآنارشی خود و ھمچنين جھت حمله به حرﯾف متشکل کرد.
برخی از اﯾن ابزار ھا عبارتند از صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی  ،سازمان تجارت
جھانی  ،سازمان ملل متحد،شورای امنيت  ،ناتو و ...که اکنون از طرﯾق اﯾن نھاد ھا
عمليات خود را سازماندھی می کند.گروه دوم ابزار ھای آن عبارتند از سازمان آی ال
او و تشکيالت ھای دﯾگر کارگری که بسياری از انھا با پيش ﯾا پس وند مستقل ﯾا آزاد
شناخته ميشوند و ھمچنين تشکيالت ھای غير کارگری و ان جی او ھا که مخصوص
نفوذ و سرکوب و توطئه عليه تشکل ھای سياسی و توده ای کارگران طراحی و
ساخته شده اند .از جمله می توان ند را مثال زد .بدﯾن وسيله سرماﯾه داری از نظر
عملی اقدام به جدا کردن تشکل ھای سياسی از تشکلھای توده ای طبقه کارگر از
ﯾکدﯾگر کرد البته اﯾن گراﯾش نيز از قبل در درون طبقه کارگر وجود داشت ولی سرماﯾه
داری به شدت آن را دامن زد .که ھنوز به شدت ادامه دارد .اﯾن عمل نفاق و پراکندگی
در ميان سازمانھای مختلف طبقه کارگر آنقدر گسترش ﯾافت که تشکل ھای کارگران
به احزاب و سازمانھای سياسی خود حمله ور می شدند .و البته بيشتر اﯾن تشکل
ھای حمله کننده تحت نام ھای مستقل و آزاد بودند اﯾن مقوله تا آنجا پيش رفته است
که بيشتر کارگران امروز بين احزاب کمونيست و سوسياليست با احزاب ليبرال تفاوت
قائل نمی شوند اﯾن ھدف سرماﯾه داری بود که فعال" به آن رسيده است و اگر
بخواھيم به پراکندگی غلبه کنيم ﯾکی از مقوله ھای مبارزاتی ما ھمين است.چنين
شد که حاصلش کمونيسم تمام خلقی بوجود آمد که ھنوز ماﯾع دردسر است .و اﯾن
کمونيسم علی رغم رشادتھای بسيارھرگز نتوانست به پاﯾه انقالبی خود بر گردد.اﯾن
کمونيسم چون جدا از پاﯾگاه واقعی انقالب است ھميشه درست در اوج قدرت که باﯾد
با طبقه کارگر ھمراه شده اقدام به تسخير قدرت کند ،طبقه کارگر را به زائده ﯾکی از
جناح ھای سرماﯾه داری تبدﯾل می کند ،ازاﯾن نمونه ھا می توان بسيار مثال آورد از
جمله حکومت اسد ھا در سورﯾه ،صدام درعراق  ،قذافی در ليبی  ،صالح در ﯾمن و ...
جمھوری اسالمی در اﯾران ھمه اﯾن ھا حاصل شکست چپ ھای خلقی است که
دراوج انقالبات توده ھا را به دنباله روی کشاندند و امروز براﯾن مبنا است که در داخل
اﯾران ليبرال ھا در ميان توده ھای نا اگاه اقتصاد احمدی نژاد را اقتصاد کمونيستی تبليغ
می کنند و در گذشته چه حماقت آميز بوده که شوروی پاﯾه ھای انقالب را بر شانه
ھای صدام  ،قذافی  ،اسد و ...تعرﯾف می کرد .و در اﯾران پيروان انحراف حاکم در
شوروی می گفتند اگر عمامه رفسنجانی را بردارﯾد زﯾرش داس و چکش را خواھيد
دﯾد .کمونيسم منحرف دھه ھای گذشته می خواست با دست رفسنجانی  ،اسد ،
قذافی  ،صدام و ...انقالب کارگری بکند با توجه به اﯾن موارد ھيچ جای تعجب نيست
که کارگران به کمونيست ھا روی خوش نشان ندھند و ما سالھا باﯾد چنين گندکاری
ھا را جوابگو باشيم .در حالی که ھنوز اﯾن انحرافات ﯾکه تاز ھستند .ﯾکی از مھمترﯾن
عوامل پراکندگی ھمين است.
سرماﯾه داری ھميشه تالش کرده است که حرکت ھای اصالحی را به نام انقالب جا
بزند و اگر در نقاطی از جھان کنترل از دستش خارج شده اقدام به رژﯾم چنج کرده
است ) اخيرا" در ليبی  ،تونس و مصر ( در ليبی برای اﯾنکه انقالب واقعی)البته نه
کارگری( رخ ندھد و از کنترل خارج نشود اقدام به رژﯾم چنج کردند ولی نامش را انقالب
می گذارند متاسفانه تعدادی از چپ ھا نيز آن را انقالب می نامند .ھمان گونه که
آزادی را برای عراق با موشک آوردند برای ليبی با بمب انقالب توليد می کنند و اﯾنکه
اگر در کشوری انقالب واقعی رخ بدھد سرماﯾه داری آن را به رسميت نمی شناسد و
داراﯾی ھای آن را بلوکه می کند اما در مورد ليبی داراﯾی ھای بلوکه اش را آزاد می
کند در حالی که برای جلو گيری از انقالب می خواھند جای ﯾک جناﯾت کار ،جناﯾت کار
دﯾگری بگذارند .اﯾن ھا ھمگی نشان دھنده اﯾن است که طبقه کارگر در تمامی دنيا
علی رغم آمادگی شراﯾط عينی انقالب حتی به اندازه جلو گيری از رژﯾم چنج ھم
انسجام و اگاھی ندارد .حال در اﯾران اﯾن مقوله عميق تر است .سرماﯾه داری در اﯾران
سال  ۵٧در اوج انقالب توانستند ضد انقالب را به نام انقالب مسلط کند و انقالب را

شکست داده به حد رژﯾم چنج عقب بکشاند در واقع کمونيست ھا و سوسياليست
ھا دراخرﯾن پيچ انقالب  ،انقالب را واگذار کردند و چون از پاﯾگاه انقالبی خود)طبقه
کارگر( جدا بودند .پس ﯾکی دﯾگر از وظاﯾف ،مبارزه تئورﯾک عميق و گسترده در ميان
توده ھا است .پس باﯾد قبل از جنبش کارگری علل شکست و پراکندگی را در جنبش
سوسياليستی و کمونيستی جستجو کرد.
مورد بعدی حمله و سرکوب اﯾدئولوژﯾک طبقه کارگر بود که ھنوز ادامه دارد .سر فصل
اﯾن حمله تھی کردن اندﯾشه و فکر طبقه کارگر از اﯾدئولوژی است  .سرماﯾه داری
تالش می کند اثبات کند که تابع ھيچ اﯾدئولوژی نيست و تمامی بدبختی ھای انسانھا
از وجود اﯾدئولوژی ھا است .درحالی که ھمين بحث را با اﯾدئولوژی پيش می
برد.سرماﯾه داری با ابزارھای چون تلوﯾزﯾون  ،رادﯾو  ،روزنامه  ،اﯾنترنت ،دانشگاه ھا و ان
جی او ھا و  ...با تھی کردن کارگران از اﯾدئولوژی آنھا را از سالح برنده خود خلع سالح
می کند  .با تبليغات گسترده و دقيقا" به وسيله اﯾدئولوژی سرماﯾه داری توانسته
است نداشتن اﯾدئولوژی را حسن و مدرن بودن و داشتن آن را عامل عقب ماندگی
قلمداد کند و متاسفانه بسياری از مدعيان سازمان سياسی طبقه کارگر دراﯾن حيطه
گرفتارھستند و دقيقا" به دليل رد اﯾدئولوژی طبقه کارگر نمی توانند در جھت و مسير
انقالب کارگری حرکت کنند،بنابراﯾن ھر روز بيشتر از روز قبل به سمت سرماﯾه داری
کشيده می شوند تا آن حدی برای توجيه انحراف خود خلط در حاکميت طبقه کارگر
می کنند .
آگاھی طبقاتی اعتقاد به تسخير قدرت و بر قراری حکومت کارگری است ،اﯾن بدون
وجود ﯾک اﯾدئولوژی طبقاتی ھرگز امکان پذﯾر نيست بنابراﯾن معلوم می شود که چرا
سرماﯾه داری اﯾدئولوژی طبقه کارگر را ھدف قرار داده است .مخالفت با اﯾدئولوژی
طبقه کارگر خود عامل مھم دﯾگری برای گسترش پراکندگی است.
جنبش کارگری اﯾران تا آن حدی که الزم است نياز به تشکل را درک نمی کند ،چون
اعتقاد به تسخير قدرت ندارد ،بنا براﯾن تشکل را در حد چانه زنی برای دستمزد می
خواھد ،ولی برای جمھوری اسالمی وجود تشکل کارگری ﯾعنی مرگ جمھوری
اسالمی پس به ھر ترتيبی شده نمی گذارد وچون برای کارگران چانه زنی برای
افزاﯾش دستمزد ﯾا دستمزد ھای معوقه در حد مرگ و زندگی تعرﯾف نمی شود پس
حاضر نيستند تاآن حدی که جمھوری اسالمی ھزﯾنه تعيين کرده است ،برای چانه
زنی ھزﯾنه کنند .نتيجه می گيرﯾم که ميزان اھميت ھدف ،تعيين کننده ميزان مبارزه و
ھزﯾنه برای تشکل ﯾا ھر ھدفی دﯾگری است .وظيفه انقالبيون است گراﯾشات
انحرافی بخصوص خود به خودﯾسم را نقد کرده و از ميان کارگران محو کنند و در ھمين
حال اقدام به باز سازی اﯾدئولوژی طبقاتی کارگران نماﯾند در غير اﯾن صورت رشد مبارزه
از جھت شراﯾط ذھنی امکان پذﯾر نخواھد بود.
در طی تارﯾخ انقالبيون با نام ھای مختلفی بيان شده اند که از جمله می توان به
موارد زﯾر اشاره کرد پيشروان کارگری  ،کارگر پيشرو  ،پيشگامان طبقه  ،انقالبيون
حرفه ای  ،فعال کارگری  ،کمونيست ھا  ،سوسياليست ھا و ...که ھمه اﯾنھا را می
توان در قالب جنبش سوسياليستی و جنبش کمونيستی معرفی کرد که باﯾد خود را
تحت رھبری طبقه کارگر قرارداده و در پيوند با جنبش کارگری  ،طبقه کارگر رابرای
اجراﯾی رسالت تارﯾخيش آماده نماﯾند.
وﯾژگی ھای اقتصادی اﯾران نه تنھا در رابطه با طبقه کارگر بلکه در رابطه با جناح ھای
مختلف طبقه سرماﯾه داری نيز تاثير منفی دارد و وجود نفت باعث بوجود آمدن طبقه به
نام دولت که جناحی از طبقه سرماﯾه داری را بيشتر از دﯾگر جناح ھا نماﯾندگی می
کند وشبيه شرکت سھامی می شود که مارکس در رابطه با دولت فرانسه در سال
 ١٨۴٨نام گذاری می کند.شکل دولت در اﯾران که اﯾن شکل را مدﯾون دوعامل است،
ﯾکی نفت و دﯾگری اسالمی بودن ،اﯾن دو وﯾژگی باعث شده ضمن اﯾنکه جمھوری
اسالمی کامال"ﯾک نظام سرماﯾه داری است درھمين حين ھم دارای شکل و وﯾژگی
ھای فاشيستی با پاﯾه ھای کامال"مشخص و واضح باشد وھم شکل و وﯾژگی ھای

بنا پارتی داشته باشد .ھمه اﯾن اشکال مخلوط شده پيچيدگی بسيار زﯾادی اﯾجاد
کرده اند که ھمين ميزان پيچيدگی به درون جنبش کارگری نيز رسوخ کرده است.
بنابراﯾن برای تحليل و ﯾافتن راه حل جھت بر طرف کردن پراکندگی ضمن داخل کردن
ھمه اﯾن پارامترھا در تحليل خود باﯾد از زاوﯾه ھای گوناگون و ھمه جانبه بررسی شود
اﯾن است آن پيچيدگی بسيار غامض.
علی رغم اﯾنکه در حکومت ھای سرماﯾه داری حتی در مثال" متعارف آنھا دﯾکتاتوری
اقليت بر عليه اکثرﯾت است ﯾعنی دﯾکتاتوری سرماﯾه داری )طبقه اقليت ( بر عليه
طبقه کارگر که اکثرﯾت است .در دولت ھای مانند اﯾران در واقع حاکميت اقليتی از
طبقه سرماﯾه داری است که نه تنھا بر اکثرﯾت جامعه )طبقه کارگر( بلکه بر بقيه جناح
ھای سرماﯾه داری نيز اعمال می شود ﯾعنی وجود نفت باعث غير الزم بودن
دمکراسی سرماﯾه داری حتی در درون طبقه خودی شده است  .اﯾن روش دربيشتر
کشورھای نفت خيز مانند عربستان  ،کوﯾت  ،عراق و ...به نوعی دﯾده می شود.
معضل دﯾگری که باﯾد طبقه کارگر اﯾران آن را نيز حل کند عبارت است از :
جمھوری اسالمی می دانست حاکميتش به نفت بستگی دارد وشرکت نفت ،گاز و
پتروشيمی محل اصلی تجمع کارگران انقالبی است بنابراﯾن با چھار حرکت مشکل را
تا به اﯾن روز به نفع خود حل کرده است .
 -١کارگران انقالبی را به شدت سرکوب کرد
 -٢و بيشتر کارگران باقی مانده را اخراج ﯾا باز خرﯾد کرد
 -٣دستمزد و حقوق بقيه که باقی مانده بودند را نسبت به بقيه کارگران اﯾران
باالتر قرار داد
 -۴مھره ھای خود را به وفور وارد اﯾن شرکتھا کرد که آنھا از طرف مساجد  ،بسيج
 ،سپاه و نھادھای دﯾگر تائيد و معرفی می شدند که اعتقادات بسيار زﯾادی به
جمھوری اسالمی داشتند و قسمت ھا و پست ھای کليدی را با آنھا پر کرد.
بنا براﯾن صنعت نفت را برای سالھا ساکت کرد و انھا که بخش موثرکارگران
اﯾران را تشکيل می دھند نيازی به اﯾجاد تشکل نمی دﯾدند تا اﯾنکه اکنون آنھا
نيز بر اثر گذشت زمان و عمری بودن درمحيط کارگری واقعا" کارگر شده
اند.ھمچنين با گذشت زمان بسياری ازمھره ھای گزﯾنش شده اش بازنشست
شده اند ﯾا فوت کرده اند وطبق عرف اﯾن صناﯾع آنھاﯾيکه باز نشست شده ﯾا
فوت کرده اند ﯾکی از اعضای خانوادشان جای آنھا وارد شده است که تعھد
قبلی را ندارد وھمچنين نسل ھای جدﯾد بيشتر اعتراض دارند اﯾن مورد ھا
باعث شده صدا ھای از آنجا نيز به گوش برسد و البته پس از اﯾن جمھوری
اسالمی دﯾگر نمی تواند گزﯾنش سالھای قبلی را پيش ببرد دراﯾنده باﯾد نسبت
به اﯾن صنعت حساس تر باشيم
از سه شکل تشکيالتی مخفی  ،نيمه مخفی و علنی که مکمل ﯾکدﯾگر ھستند باﯾد
سود جست .الزم به توضيح است که ھر کدام از اﯾن سه نباشد امکان موجودﯾت دو تا
ی دﯾگر نمی توانند ادامه اصولی داشته باشند.بارھا و بارھا در طول تارﯾخ ثابت شده
است که حکومت ھا علی رغم تبليغات دروغين خود از ترس تشکل ھای مخفی
انقالبی تن به قبول تشکل ھای علنی داده اند اما ھر وقت فشار مبارزات تشکل ھای
مخفی نبود حکومت ھا تشکل ھای علنی را بشدت سر کوب و متالشی کرده اند  .در
واقع تضمين ادامه فعاليت ﯾک تشکل علنی را فشار و فعاليت تشکل مخفی امکان
پذﯾر می کند
ھمچنين باﯾد سازمان سياسی طبقه کارگر به ان حدی رشد کند که حکومت از ترس
آن نتواند تشکل ھای کارگری را سرکوب نماﯾد در ان صورت با سرعت فوق العاده ای
تشکل ھای کارگری شکل خواھند گرفت .ﯾعنی باﯾد سازمان سياسی کارگران تشکيل
شود و انگاه توازون قوا را به ان حدی برساند که موجودﯾت تشکل کارگری تضمين شود
ضمن اﯾنکه تشکيل شدن سازمان سياسی طبقه کارگر خود بخشی از روند مبارزه
طبقاتی است اما قرار نيست تا تشکيل شدن آن مبارزه تعطيل شود بلکه باﯾد دراولين
فرصت کارگران و انقالبيون ھر کدام فراخور اھداف وميزان آگاھی خود در محل کار و

زندگی اقدام به متشکل شدن کنند ،مبارزه را در دو بعد عملی و تئورﯾک در حين
کشمکش برای چانه زنی با افق تسخير قدرت و اماده شدن برای انقالب پيش ببرند و
بدون ھيچ گزﯾنشی در رابطه با نوع تشکل ھر شکلی از تشکل الزم بود دست به
تشکيل آن بزنند البته اﯾن روند با حرکت به سمت تشکيل حزب طبقه کارگر که فقط با
گراﯾش لنينيستی معنا پيدا می کند می تواند کامل شود درغير اﯾن صورت به نتيجه
نخواھد رسيد.کارگران و دانشجوﯾان انقالبی در حال حاضر رسالت خاصی بر دوش
دارند آنھا باﯾد در دو حوزه با دھھا مانع که برخی از آنھا را در باال شمردﯾم مبارزه عملی
و تئورﯾک کنند .اگر برای ما سرنوشت طبقه کارگر مھم است باﯾد سواالت زﯾر را در جلو
چشمان خود بگذارﯾم و جوابھای آنھا را پيدا کنيم آنگاه می توانيم بدون انحراف راه
مقابله با پراکندگی و عدم متشکل شدن کارگران را پيدا کنيم.
 -١طبقه کارگر چه می خواھد وچه ابزار ھای برای رسيدن الزم دارد؟
 -٢آﯾا در حال حاضر ابزار ھای الزم را دارد ؟
 -٣اگر ابزارھای فوق جوابگوی نيازھای مبارزاتی طبقه کارگر ھستند پس چرا در
اعتراضات  ١٣٨٨ھيچ تاثير و عملکردی نداشتند؟
 -۴اگر ابزار ھای موجود جوابگوی نياز ھای طبقه کارگر نيستند چگونه می توان
ابزار ھای جوابگو را بدست آورد؟
 -۵وظيفه ما در مقطع کنونی برای بدست آوردن ابزار ھای الزم چيست؟
 - ٢مبارزات خود انگيخته کارگران اﯾران برای دفاع از حق شان و مقابله با
تھاجم دائمی رژﯾم و برای متشکل شدن را چگونه ارزﯾابی می کنيد؟
اعتصابات  ،تحصن ھا  ،راھپيماﯾی ھا و جمع شدن ھاﯾشان در مقابل مراکز و
نھادھای مختلف دولتی چقدر چشمگير و اثرگذار اند؟
مبارزه خود به خودی ﯾا خود انگيخته ھميشه و بی وقفه وجود داشته  ،دارد و خواھد
داشت اما ھرگز بدون برنامه جھت دار و بدون رھبری سازمان ھای طبقه کارگر به
خواسته مھمی دست نيافته و خواسته ھای بدست امده غير مھم ھم ھرگز ماندگار
نبودند .اﯾن مبارزات ھميشه نقطه شروع ﯾک تشکل بودند ولی بدليل اﯾنکه ھيچ
پشتيبانی برای حفظ حاصل بدست آمده وجود ندارد نطفه اﯾجاد شده در اﯾن مبارزات
نمی توانند به تشکل ماندگار تيدﯾل شوند از اﯾن جھت دور باطل را می گذرانند.ولی
چون مبارزه ھرگز تعطيل نمی شود اعتصابات و تجمع ھا و راھپيماﯾی ھا آنقدر ادامه
خواھند داشت تا که شراﯾط برای متشکل شدن و ماندگاری حاصل از آن امکان پذﯾر
شود اﯾن در صورتی ممکن می شود که توازون قوا ميان دو طبقه بر اثر مقابله و فشار
ھای سازمان سياسی طبقه کارگر بر طبقه حاکم ممکن شود.البته ممکن است بدون
شکل گيری سازمان سياسی طبقه کارگر نيز توازون قدرت اﯾجاد شود نه توازونی که
ﯾک طرفش مشخصا" قدرت طبقه کارگراست بلکه ﯾک توازون انارشی است که باعث
می شود طبقه حاکم توان اعمال قدرت نداشته باشد ولی جھت رشد آن نيز به سمت
حاکميت طبقه کارگر نيست در چنين شراﯾطی نيز بر اثر اعتراضات خودانگيخته تشکل
کارگری ساخته می شود و ماندھگاری نيز پيدا می کند ولی به زائده ای از جناح ھای
سرماﯾه داری تبدﯾل می شود.موقعيت طبقه کارگر اﯾران در سال  ۵٧را به چنين
توازونی می توان تشبيه کرد ،که می تواند بازھم تکرار شود.
 - ٣در سال ھای اخير کارگران دو واحد بزرگ  ،ﯾعنی شرکت واحد اتوبوس
رانی تھران و نی شکر ھفت تپه  ،توانسته اند سندﯾکای مستقل خودشان را
به وجود بياورند و ھرچند رھبران اﯾن دو حرکت با سرکوب و اخراج از کار و
زندان روبرو شده اند  ،ولی اﯾن دو تشکل مستقل عمال ً ھوﯾت کامال ً شناخته
شده ای پيدا کرده اند.اﯾن حرکت ھا را چگونه ارزﯾابی می کنيد؟ آﯾا سندﯾکای
مستقل در اﯾران می تواند پا بگيرد و آﯾا می تواند از طرﯾق مذاکره با دولت
مشکلی از مشکالت کارگران را حل کند؟

فعاليت اﯾن دو سندﯾکا بسيار بارز و چشمگير بوده و ھست  ،ھرچند که در حال حاضر
ظاھرا" آز انھا فقط نامی باقی مانده است اما آنچنان بذری کاشته اند که به محض باز
شدن اندک فضا به سرعت رشد خواھند کرد .اکنون باعث طرح اﯾن سوال می شوند
که آﯾا انھا در آن زمان توان و امکان سازماندھی توده ھا را خواھند داشت؟ با توجه به
اﯾنکه تجربه کافی و به صورت طی زمان کسب نکردند  .ھجوم توده ھا و رشد ناگھانی
در ﯾک تشکيالت می تواند باعث مشکالت بسياری شود .
اما اﯾنکه اکنون اﯾن دو سندﯾکا مستقل بمانند و در مقابل نظام اسالمی مطالبات
کارگران را نماﯾندگی کنند ممکن نيست چون کوچکترﯾن خواسته اقتصادی و صنفی
کارگران نيز بر پاﯾه ھای موجودﯾت جمھوری اسالمی سوار ھستند که کسب انھا
مساوی با نبود جمھوری اسالمی است.حتی بدون اﯾنکه سندﯾکا ھا خود آگاھانه
چنين خواستی داشته باشند  .به دليل نبود سازمان سياسی طبقه کارگر امکان رشد
و تثبيت مبارزات اﯾن دو سندﯾکا و دﯾگر تشکل ھا در وضعيت کنونی )با وجود جمھوری
اسالمی ( شراﯾط بدون توازون امکان پذﯾر نيست  .در بھترﯾن حالت تا نقطه عطف
بعدی می توانند به ھمين صورت با توان بالقوه باقی بمانند.
تذکر اﯾن موضوع الزم است که بحث تشکل مستقل خود ﯾک انحراف و معضل است که
باﯾد در آﯾنده به آن پرداخت.
 - ۴عده ای از فعاالن جنبش کارگری بدﯾل شورا و جنبش شوراﯾی را در
مقابل سندﯾکا سازی پيش می کشند و عده ای نيز شوراھا را نھادھای قيام
کارگری می دانند که فقط در شراﯾط انقالبی می توانند پا بگيرند و در شراﯾط
عادی سندﯾکا سازی را تنھا راه می دانند .نظر شما چيست؟
انتخاب اجتماعی ﯾک ﯾا چند نوع تشکل در پروسه مبارزه ،تکليف ارجح بودن ﯾک تشکل
بر تشکل دﯾگر را در سر بزنگاه تارﯾخی که با وﯾژ گی تارﯾخی – اجتماعی – اقتصادی
زمان خود انطباق بيشتری داشته باشد روشن می شود.نه به وسيله قالب ھای از
پيش طراحی شده ﯾا تحميل از جانب کسی ﯾا کسانی .با توجه به اﯾن موضوع وجود
تمامی اشکال مختلف تشکل ھاﯾی که کارگران با توجه به ميزان آگاھی اجتماعی -
طبقاتی فردی و جمعی در شراﯾط ھای متفاوت می سازند الزم است تا اﯾنکه با
انتخاب اجتماعی که می تواند بيش از ﯾک نوع باشد روی آنھا اعمال شده وارجحيت
برخی انواع را بر برخی دﯾگر نسبت به شراﯾط مکانی و زمانی با توجه به اھداف مبارزه
و ميزان آگاھی طبقاتی انتخاب شوند .ﯾکی از اصول پاﯾه که در انتخاب شدن تا حد
شکست ﯾا پيروزی تاثير بی چون و چرا دارد انجام وظيفه و رسالت تارﯾخی انقالبيون
کمونيست در رساندن اگاھی طبقاتی به کارگران و سازماندھی سازمان سياسی
طبقه کارگر است.
بنا به اﯾن مورد است که لنين می گوﯾد :ساختن تشکل )ھر تشکلی( حتی توسط
رئيس پليس نيز به نفع ماست باﯾد به اﯾن گفته افزود در صورتی که تئوری انقالبی
مانند مارکسيست – لنينيست در مبارزات دست باال را داشته باشد تا سازمانيافتگان
آن تشکل ساخته شده به وسيله رئيس پليس را به مسير انقالبی ھداﯾت کنند .نه
اﯾنکه خودشان به زائده از آن ﯾا ھر تشکل توده ای دﯾگری تبدﯾل شوند .فرار از سندﯾکا
ﯾا اتحادﯾه به بھانه اﯾنکه آنھا نمی توانند رادﯾکال باشند در واقع شانه خالی کردن از
وظاﯾف سازماندھی و آگاھی رسانی است  .در زمانی که اندﯾشه مسلط سرماﯾه
داری است بدون جانفشانی و فداکاری در جھت آگاھی رساندن و سازماندھی به
سبک کمونيستی داشتن توقع تشکل ھای انقالبی ﯾا رادﯾکال توقع خيال پردازانه ی
است.حتی اگر به فرض محال شورا باشد.تشکل ابزاری است که بستگی به اندﯾشه
و تئورﯾھای استفاده کنندگان دارد اگر ما بتوانيم درست عمل کنيم ) مارکسيتی –
لنينيستی ( نه تنھا سندﯾکا ھا و اتحادﯾه ھا با موجودﯾت شورا ھا مغاﯾرت ندارند بلکه
می توانند بازوان پرتوان شوراھا باشند  .حداقل تا کنون عمال" ثابت شده است که
شورا سازمان اعمال قدرت طبقه است نه ابزار چانه زنی .پس تا زمانی که جامعه
دچار قدرت دوگانه ﯾا اعتال و ﯾا بحران انقالبی نشده باشد سخن راندن از تشکيل شورا

خود و دﯾگر فرﯾبی است .و بنام دفاع از شورا ھا مخالفت با سندﯾکا و اتحادﯾه ﯾا به
عکس در واقع خاک پاشيدن به چشم کارگران و خلع سالح کردن انھا ست.
با توجه به رسالت و زمان خاص بودن شورا سندﯾکا و اتحادﯾه در ھر زمان و ھر مکانی
حتی ھمزمان با شورا ھا برای چانه زنی و کشمکش الزم ھستند .سندﯾکا و اتحادﯾه
ھا تشکل ھای صنفی و اقتصادی کارگران در دوران تسلط ائدولوژی بورژوازی ھستند
باﯾد پذﯾرفت که بدون آنھا نمی توان روند راه رشد وارتقاع و رسيدن به مرحله امکان
پذﯾر شدن موجودﯾت شورا ھا را طی کرد ﯾعنی شورا ھا خلق الساعه وبی رﯾشه
بوجود نمی اﯾند بلکه کارگران قبل از رسيدن به شوراھا در درون سندﯾکا ھا و اتحادﯾه
ھا آموزش ھای مبارزات عملی و کسب تجربيات مختلف الزم را می بينند و در کنار اﯾن
اموزش ھا از طرﯾق سازمان سياسی طبقه آگاھی ھای سياسی و طبقاتی و تئوری
ھای انقالبی را کسب می کنند  .چون تمامی الﯾه ھا و قشر ھا و حتی افراد تک به
تک طبقه کارگر نمی توانند به صورت فابرﯾکی به ﯾک اندازه مساوی و با ﯾک سرعت
کسب آگاھی طبقاتی نماﯾند پس حتی در زمان بحران انقالبی نيز الﯾه ھا و کسانی
بسيار ﯾافت خواھند شد که ھنوز در حد شوراھا رشد نکرده باشند شکی نيست که
انھا در سندﯾکا ھا و اتحادﯾه ھا و ...متشکل خواھند شد .و نبود سندﯾکا و اتحادﯾه
ﯾعنی آوارگی تعدادی از کارگرانی که تا حد شورا رشد نکرده اند.
اگر ھدف گذاری و تعيين استراتژی طبقاتی و انتخاب تاکتيک ھای مبارزاتی توسط
سازمان سياسی طبقه تحت پالتفرم دقيق و اصولی انجام شوند تمامی انواع تشکل
ھا در جھت و کانال انقالبی قرار می گيرند و ھيچ کدام مانع دﯾگری نخواھند شد و اگر
جای ﯾکی خالی باشد ﯾک جای از مبارزه نقص خواھد داشت.ھداﯾت تئورﯾک وسياسی
انواع تشکل ھای توده ای کارگران فقط و فقط از طرﯾق سازمان سياسی که گراﯾش
مارکسيست – لنينيستی باشد ممکن خواھد شد.اگر امروز چنين نيست به سادگی
می توان درک کرد که سازمان سياسی طبقه کارگر وجود ندارد .تشکل ابزار مبارزه
طبقه کارگر است پس ھمزمان می توان انواع مختلف ابزار را داشته و به کاربردو ھر
کدام بيشتر به کار آﯾد بيشتر باﯾد رشد ش داد اما ھيچ کدام بی مصرف نيستند .وقتی
شورا ھا از نظر عملی امکان موجودﯾت ندارند در چنين شراﯾطی ھر گونه مخالفت با
انواع دﯾگر تشکل ھا عملی غير انقالبی است .ما ﯾک تجربه تلخ تارﯾخی در رابطه با
تشکل ھای کارگری دارﯾم در سالھای آخر دھه  ۵٠و اول دھه  ۶٠برخی از سندﯾکاھا و
برخی از شورا ھا دفاع کردند که دفاع اﯾراد نداشت بلکه دفاع از ﯾکی و مخالفت با
دﯾگری ضربه مھلکی به جنبش کارگری زد تکرارمجدد اﯾن تجربه تلخ ھر گز قابل
گذشت نيست.
نتيجه ميگيرﯾم به ھيچ عنوان شورا بدﯾل سندﯾکا نيست ودرھمين حال بسيارفراتراز
سندﯾکا ست که می تواند ضمن به رسميت شناختن سندﯾکا ھا آنھا را در چھارچوب
خود گرفته به ابزار خود برای اعمال قدرت طبقه تبدﯾل نماﯾد ولی برعکس اﯾن امکان
پذﯾر نيست  .درعين حال موجودﯾت آنھا در ﯾک زمان ﯾا زمانھای مختلف مغاﯾرتی با ھم
ندارد.
 - ۶تأثير اجرای طرح "ھدفمند کردن ﯾارانه ھا" روی زندگی کارگران و
زحمتکشان کشور را چگونه ارزﯾابی می کنيد؟ بعضی ھا می گوﯾند قشری
از کم درآمدترﯾن و فقيرترﯾن کارگران و زحمتکشان به کمک اﯾن طرح وضع
بھتری پيدا کرده اند و برعکس  ،خيلی ھا معتقدند که اﯾن طرح فشار
سھمگينی بر زندگی کل کارگران و زحمتکشان وارد می آورد؟ اثرات اﯾن طرح
را به وﯾژه در آﯾنده چگونه می بينيد؟
طرح ھدفمند کردن ﯾارانه ھا )شما بخوانيد طرح حذف ﯾارانه ھا( ﯾکی از طرحھای
جھانی نئو ليبراليسم است که در ھر کدام از کشور ھا با نام و شکل متفاوتی به اجرا
گذاشته می شود .سرماﯾه داری برای حفظ وضعيت موجود و افزاﯾش سود از ابزارو
نھاد ھای جھانی و داخلی کشورھا با دقت استفاده می کند .سرماﯾه داری جھانی و
داخلی دارای ابزار ھای بسيار زﯾاد و متنوع است ،که علی رغم اختالفات جناحی بين

بخش ھا و گراﯾشات مختلف آن با دقت از تمامی ابزار ھا ھمه جناح ھا استفاده می
کنند ،ﯾعنی در اجرای طرح ھای نئو ليبراليسم از جمله ھمين طرح حذف ﯾارانه ھا بين
ھيچ کدام از جناح ھا اختالفی وجود ندارد بلکه درروش اجراﯾی کردن آن شاﯾد اختالف
سليقه دارند .درست مانند دو جناح سرماﯾه داری در اﯾران ﯾعنی اصالح طلبان و اصول
گراﯾان که در مورد اجرای حذف ﯾارانه ھا با ھم مشکلی ندارند حتی خود طرح به
وسيله اصالح طلبان اراﯾه و تصوﯾب شده و اکنون توسط اصول گراﯾان اجرا می شود
ھمين طرﯾق عمل کرد در تمامی کشور ھای جھان به اجرا گذاشته می شود .به ھر
صورت سرماﯾه داری از تمامی ابزارھای جھانی و داخلی خود برای پيش برد اھداف و
کسب فوق سود استفاده می کند که حتی در مقابل سرماﯾه جھانی و در حد
امپرﯾاليستی دولت ھای تمامی کشورھا خود ابزاری در دست شرکت ھای چند
مليتی و امپرﯾاليستی محسوب می شوند ﯾعنی ھمين االن جمھوری اسالمی و دولت
آمرﯾکا و ...ھمگی به عنوان مباشر و ابزاری و نيروی اعمال قدرت طبقه حاکم برای
سرماﯾه جھانی و داخلی ھستند.بخشی از ابزارھای دﯾگر سرماﯾه داری عبارتند از:
صندوق بين المللی پول  ،بانک جھانی  ،سازمان تجارت جھانی ،سازمان ملل متحد و
تمامی سازمانھای اقماری آن  ،شورای امنيت  ،دادگاه الھه  ،انجمن ھای مختلف  ،ان
جی او ھا  ،البی ھای مختلف ھمچنين تمامی دولت ھا و ارتشھا  ،نيرو ھای نظامی
و پليسی و قضاﯾی .از ھمه مھمتر خود جنگ ابزار حفظ سرماﯾه داری است بطوری که
معلم بزرگ طبقه کارگر گفته است" جنگ ادامه سياست با ابزار ديگراست"ابزارھای
دﯾگر سرماﯾه داری عبارتند از نھادھای تبليغی دعوت به سکون از جمله مذاھب ،
رادﯾو ،تلوﯾزﯾون ،روزنامه ھا و...
ھمه ی اﯾن ابزارھا مورد استفاده قرار می گيرند تا طبقه حاکم ﯾعنی سرماﯾه داری
بتواند ضمن حفظ وضعيت موجود طرحھای مانند حذف ﯾارانه ھا را اجرا کند تا از اﯾن
طرﯾق سود بيشتری کسب نماﯾد )درصد بيشتری از ارزش اضافی را تصاحب کند(با
توجه به بحث باال اگر بپذﯾرﯾم الﯾه ھای از طبقه کارگر از اجراﯾی شدن طرح حذف ﯾارانه
ھا سھم بيشتری از ارزش اضافی بدست می اورد در واقع گرفتارتوھم و نا اگاھی
ھستيم  .مثل اﯾن است که بگوﯾم بخشی از طبقه کارگر در سھم تصاحب شده توسط
سرماﯾه داری شرﯾک است.ﯾا بگوﯾم سرماﯾه داری می تواند بر خالف ذات سرماﯾه با
بخش از طبقه کارگر به صلح و اشتی دست ﯾابد ﯾا اﯾنکه طرح حذف ﯾارانه ھا فرا
طبقاتی است ﯾا اﯾنکه می خواھيم بگوﯾم اﯾن ھمه طراح و نھاد ھای جور واجور
سرماﯾه داری در قالب جھانی و داخلی طرحی را پی رﯾزی کردند که بخشی از طبقه
کارگرسود ھم سو با سرماﯾه داری دارند.در کشمکش طبقاتی ھيچ طبقه ازچيزی که
می تواند تصاحب کند نمی گذرد مگر اﯾنکه طرف مقابل ھم قوی باشد بر اثر فشار دو
طرف توازون قوا تا مدتی بر قرار باشد که ما می دانيم در مورد کشمکش ميان سرماﯾه
داران با کارگران اﯾران چنين وضعيتی بر قرار نيست پس امکان ندارد سرماﯾه داری از
سودی که می تواند تصاحب کند دست به کشد .باز تکرار می کنم مگر اﯾنکه اعتقاد
داشته باشيم اﯾن طرح فرا طبقاتی است که در اﯾن رابطه لنين می گوﯾد حتی علوم
محض ھم وقتی از فيلتر طبقات عبور می کند به شدت طبقاتی می شود.پس چگونه
می توان پذﯾرفت که موضوع اصلی مبارزه طبقاتی )تصاحب ارزش اضافی ( می تواند
جواب بر عکس بدھد که بخشی از طبقه محکوم بدون داشتن زور و توازون قوا از طرح
شاه بيت سياست ھای اقتصادی کنونی سرماﯾه داری سھم بيشتری کسب کند .در
اﯾن مورد تنھا می توان گفت چون الﯾه ھای پاﯾين به خاطر نوع توزﯾع ھرچه نا عادالنه
در زمان بر قراری طرح ﯾارانه ھا کمترﯾن سود را می برده است و اکنون با حذف ﯾارانه
ھا کمترﯾن زﯾان را متحمل می شود نه اﯾنکه سودی می برد بلکه به تناسب
برخوردارﯾش از بر قراری حاال باز به تناسب حذف کمتری نسيبش می شود .ھمين و
بس.ﯾعنی چون قشر پاﯾين در گذشته از توان خرﯾد کمتری بر خوردار بوده است و نمی
توانست کاال ھای مورد نياز خود را بخرد و اکنون نيز نمی خرد بنابراﯾن تورم و گران
شدن کاالھای مصرفی به دليل حذف ﯾارانه ھا تاثير کمتری در سبد ھزﯾنه ھای اﯾن
قشر می گذارد مثالی می زنيم  .فرض بگيرم ﯾک خانواده کارگری در سال  ۵کيلو گرم

گوشت قرمز مصرف می کرده است حال که ﯾارانه ھا حذف شده است بر اثر تورم و
گرانی ھرکيلو گرم گوشت ده ھزار تومان گرانتر شده باشد که در سال اﯾن خانواده باﯾد
 ۵٠ھزار تومان بيشتر پرداخت کند و در مقابل خانواده ی که  ٣٠کيلو در سال مصرف
می کرد اکنون باﯾد ٣٠٠ھزارتومان زﯾان تورم و گرانی را بدھد ﯾعنی  ۶برابر خانواده
قبلی ،در مورد لباس  ،ميوه  ،مسکن  ،کراﯾه  ،کفش و مدرسه و ...اﯾن موضوع دخيل
است.و البته کم بودن فشار روی الﯾه ھای پاﯾين در کوتاه مدت است ولی در بلند مدت
چون اﯾن الﯾه ھا موقعيت وتوان ھمگن شدن با شراﯾط جدﯾد را ندارندو تورم و گرانی به
ھمه کاالھا خواھد رسيد به ناچار برای جبران ھمان تاثير کم نيز به فالکت گرفتار شده
به سطوح پاﯾين تر سقوط کرده و به دورترﯾن حاشيه ھا پرتاب خواھند شد چون طبقه
کارگر وقتی دچار اقتصاد متورم و گرانی می شود و توان باال بردن دستمزد خود را
متناسب با گرانی و تورم ندارد .از ميزان مصرف ﯾابا حذف برخی از کاالھای مورد نياز
ادامه می دھد ﯾعنی به جای  ۵کيلو گوشت در سال سه کيلو مصرف می کند.
ھمان طور که گفتيم اﯾن ﯾک طرح سرماﯾه داری برای کسب فوق سود است بنابراﯾن
اجرای ان در شراﯾط زما نی و مکانی متفاوت نواساناتی با شدت زﯾاد و کم خواھد
داشت اما ھرگز سودی برای ھيچ بخشی از طبقه کارکر نخواھد داشت  .ممکن است
در مقطعی از زمان اجراﯾی شدن طرح فوق فشار کمتری و در مقطع دﯾگر فشار
بيشتری وارد کند ولی ھرگز بر عکس نخواھد بود.شاﯾد اندکی به حاشيه بزنم موضوع
بھتر تفھيم شود.
طی سی تا چھل سال گذشته شخصا" روند نزولی کاالھای مصرفی خانواده از جمله
مواد غذاﯾی  ،پوشاک  ،ميوه و...و حتی مسکن را به وضوح دﯾده و با پوست و
استخوان خود لمس کردم از  ١۴سالگی که در ترﯾکو تکسلند واقع در خيابان شيخ
ھادی بعد از ظھر ھا کارمی کردم و صبح درس می خواندم چون در امد کفاف خرج را
نمی داد مجبور شدم روز ھا کار کنم و شبھا درس بخوانم در سال  ۵۶و  ۵٧در شرکت
ساختمانی اﯾران پی که محل کارش قصر فيروزه نيروی ھوای بود شاگرد بنا بودم باز
کفاف نمی داد مجبور شدم ترک تحصيل کنم تا زمان کار را بيشتر نماﯾم بعد از انقالب
به روزنامه  ،مجله و دست فروشی پرداختم ،نشد ،سپس در محالت مختلف به لوله
کشی ساختمان و سيم کشی پرداختم .ھر چه بر اثر باال رفتن تخصص من در امدم
بيشتر می شد و زمان کارکرد را بيشتر می کردم باز مشکل حل نمی شد چون
سرعت گرانشدن و تورم بيشتر از سرعت افزاﯾش در امد من بود حال به ناچار افراد
دﯾگر از خانواده برای جبران کمبود ھا وارد بازار کار می شدند و از طرف دﯾگر از داخل
شھر به سمت حاشيه نقل مکان می کردﯾم و ھمين طور مصرف خود و خانواده را
کمتر می کردﯾم از جمله در سالھای  ۵۶و  ۵٧در ھفته بيش از ده کيلو ميوه مصرف
می کردﯾم و در سال حداقل برای ھر فردی از خانواده سه دست لباس با کيفيت
متوسط تھيه می کردﯾم اما در سالھای  ۶٠ده کيلو به نصف تقيل ﯾافت و لباس نيز
کمتر شد و حتی در دھه  ٧٠دﯾگر به تاناکورا رسيدﯾم .در حالی که تخصص ھای
بسياری کسب کرده بودم و افراد دﯾگر از اعضای خانواده ھم وارد بازار کار شده بودند
ھميشه از خود می پرسيدم پس چرا؟ جواب بسيار ساده است سرعت رشد چپاول
طبقه سرماﯾه دار بسيار بيشتر از سرعت افزاﯾش در آمد ما بودو برای جبران کسری
سرعت رشد خود مجبور به واگذاری سھم بيشتر از ارزش اضافی به سر ماﯾه داری
بودﯾم و برای جبران ارزش اضافی واگذارشده مجبور بودﯾم بيشتر کارکنيم و بيشتر
دوندگی کنيم.اﯾن ھمان بحث مارکس است که می گوﯾد انباشت ھرچه بيشتر شود
استثمار بيشتر و خشن تر می شود.
حال ھمين بحث را با بررسی موضوع تعيين حداقل دستمزدھا بيان می کنيم
ھمه ساله در پاﯾان سال نماﯾش تعيين حداقل دستمزدھا را اجرا می کنند اما اﯾن
ھميشه ﯾک نماﯾش بوده و ھست که سرماﯾه داری عروسکھای خيمه شب بازی خود
را روی صحنه می اورد تا کارگران را فرﯾب بدھد که بحث و مذاکرات انجام شد ودر مورد
فالن مبلغ به توافق رسيدﯾم ،بدﯾن طرﯾق کسر کردن ارزش کاالی دستمزد کارگران را
ھمه ساله توجيه می کند و ھنوز اولين دستمزدی که شامل "افزاﯾش" است به

دست کارگران نرسيده به بھانه افزاﯾش دستمزدھا حداقل دو برابر مقدار افزاﯾش ﯾافته
کاالھای ضروری کارگران گرانتر شده اند پس خود اﯾن افزاﯾش در واقع کاھش است و
کارگران و فعالين نيز چندﯾن ماه با اﯾن نماﯾش سر کار گذاشته می شوند.حال ميزان
افزاﯾش را بررسی کنيم که اگر به فرض گرانی به بھانه افزاﯾش دستمزدھا اتفاق نافتد
افزاﯾش واقعا" افزاﯾش خواھد بود؟
البته که جواب صد در صد منفی است .چرا؟
ھر ساله تورم در اﯾران روی ھم رفته بيش از  ٢۴در صد بوده است و ھمه ساله روی
ھم رفته افزاﯾش دستمزد ھا باالتر از  ١٢در صد نبوده است  .ﯾعنی در واقع ھمه ساله
سرماﯾه داری  ١٢درصد از ارزش کاالﯾی و قدرت خرﯾد دستمزد کارگران کم کرده اما
نماﯾش را طوری برگزار می کنند که کارگران و فعالين فرﯾب خورده فکر می کنند افزوده
شده است ھمين دليل اصلی است که باعث می گردد کارگران ھرچه ساعات کار
خود را افزاﯾش می دھند)اضافه کار می کنند( و ھرچه تخصص شان بيشتر می شود و
ھمچنين به اجبار در دو ﯾا سه محل کار می کنند و ھمين طور افراد دﯾگری از خانواده
وارد بازار کار می شوند و از طرف دﯾگر ھرچه کميت و کيفيت مصرف را پاﯾين می آورد و
حتی برخی از اقالم را از سبد مصرفی خود حذف می کنند بازھم افزاﯾش کمی
دستمزدھا امکان جبران کاھش کيفی آن را ندارد.مبدا تارﯾخی اﯾن نماﯾش در اﯾران را
سال  ۵٧فرض می کنيم ﯾعنی سی و سه سال است که ھر ساله دستمزد کارگران
روی ھم رفته  ١٢در صد کسر می شود که کارگران از سرماﯾه داری طلبکار ھستند تا
به مبدآ که خود مبدا کمتر از نياز واقعی ضرورت زندگی معمولی کارگران بوده
برسند.حال اگرمبلغ اوليه را در مبدا محاسبات  ١٠٠در نظر بگيرﯾم باﯾد امروز دستمزد
کارگران  ٩٧۶۵٩در صد افزاﯾش می داشت تا ارزش کاالی و قدرت خرﯾد ان با مبلغ مبدا
محاسبات برابری می کرد .در حالی که بطور واقعی با محاسبه  ١٢در صدی ھمه
ساله دستمزد کارگران امروز نسبت به سال  ۵٧مبدا محاسباتی فقط  ۴٢۴۶در صد
افزوده شده است .ﯾعنی در واقع  ٩٣۴١٣در صد از ارزش کيفی آن کاسته شده است
و اﯾن تفاوت ،فوق سود است که سرماﯾه داری با مباشرت نظام اسالمی)دولت
طبقاتی خودش( از کارگران دزدﯾده است واکنون سعی دارد ﯾارانه ھا را که اندکی اﯾن
چپاول را نرمتر می کرد و دليل بر قراری ان در تمامی دنيا ترس سرماﯾه داری از
انقالبات کارگری ،که در واقع ﯾکی از دستآوردھای غير مستقيم طبقه کارگر بوده،
حذف کند تا فوق سود دﯾگری بر سود ھای قبلی خود بيافزاﯾد.حال چگونه می توان
پذﯾرفت که برخی از الﯾه ھای طبقه کارگر از طرح حذف ﯾارانه ھا سود خواھند برد؟
شاﯾد برخی بحثشان موضوع پرداخت نقدی به جای ﯾارانه ھا باشد که اﯾن اصال" ارزش
بحث ندارد چون دولت اﯾران برای ھموار کردن مسير اجراﯾی حذف ﯾارانه ھا پرادخت
نقدی را بر قرار کرد تا از فشار و اعتراضات احتمالی به کاھد و تبعيت از اﯾن طرح را
مشمول مرورزمان کند و اﯾن پرداخت ھا ضمن اﯾنکه با افزاﯾش شوک وار قيمت ھا
ارزش وجودی خود را از دست داده اند در ھمين حال به زودی وقتی پذﯾرش حذف
ﯾارانه ھا موجه جلوه کرد پرداخت نقدی حذف خواھد شد.کوته بينی است که اﯾن
پرداخت را به عنوان پارامتر محاسبات وتحليل به کار به برﯾم.آن ﯾک ھوﯾچ پوسيده در
مقابل ھزاران چماق است که می خواھد اﯾجاد توھم و فرﯾب کند که متاسفانه برخی
از دوستان چراغ سبز به فرﯾب و توھم را دادند.
اگر طبقه کارگر به ھمين صورت پراکنده و بدون ابزار مبارزه باقی بماند و نتواند خود را از
بن بست خارج کند تا سالھای متمادی مجبور است ضمن از دست دادن آخرﯾن
دستاوردھای مبارزاتيش ھر روز بيشتر به قعر فالکت فرو رود .اومجبور است ھر روز
بيشتراز قبل امکان تحصيل فرزندان خود در مدارس و دانشگاھھا ،بھداشت و درمان و
خدمات اجتماعی را از دست بدھد .مجبور است بيشتر کار کند کمتر بگيرد ،لشگر
بيکاری و گرسنگی بيشتر خواھد شد ،پراکندگی  ،رقابت و حتی دشمنی در درون
طبقه گسترده تر خواھد شد.افزاﯾش فساد و فحشا ،اعتياد  ،روانپرشی  ،از ھم
پاشيدگی خانواده ھا و  ...حاصل شکست ھای خواھد بود که خود حاصل نبود
سازمان سياسی طبقه است.

طبقه کارگر برای مقابله با چنين وضعيتی جز ﯾک راه چاره ای دﯾگر نداردآنھم متشکل
شدن در سازمانھای اقتصادی و صنفی و سازمان سياسی خودش به صورت استقالل
طبقاتی است  .لنين می گوﯾد چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است .اگر نسبت به
سرنوشت طبقه کارگر حساس ھستيم باﯾد بدانيم  .امروز برای مقابله با نتيجه حمالت
سرماﯾه داری در فردا ،کارگران آگاه  ،سوسياليست ھای انقالبی و کمونيستھا وظيفه
و رسالت تارﯾخی دارند حتی برای مقابله با تاثيرات ھمين طرح حذف ﯾارانه ھا به سه
طرﯾق خود را متشکل کنند و در ھمين حال توده ھای اطراف خود را نيز سازمان بدھند
.
طرح حذف ﯾارانه ھا ﯾک طرح ملی ﯾا داخلی نيست که اگر جمھوری اسالمی دچار
رژﯾم چنچ شد کنار گذاشته شود.بلکه ﯾک طرح جھانی است و جمھوری اسالمی در
قالب ﯾک دولت سرماﯾه داری مباشر سرماﯾه جھانی برای اجرای اﯾن طرح است.در
واقع مخالفت با اﯾن طرح مبارزه با سرماﯾه داری است که در اصل به عھده طبقه کارگر
می باشد .پس اگر بخواھيم اﯾن طرح برای ھميشه کنار گذاشته شود و دارای ﯾک
توزﯾع انسانی باشيم و دھھا طرح دﯾگر نئو ليبرالی که طبقه کارگررا ھر روز بيشتر از
قبل به زنجير می کشند دور رﯾخته شوند تنھا راه انقالب کارگری است با توجه به
اﯾنکه انقالب کارگری خود به خود اتفاق نمی افتد ،باﯾد ھسته ھای انقالبی در ميان
کارگران  ،توده ھای مردم  ،دانشجوﯾان  ،معلمان  ،زنان و جوانان در محل کار و زندگی
به عنوان نطفه ھای اوليه سازمان سياسی طبقه کارگر ساخته شوند تا پتانسيل
انقالبی توده ھا را به سمت متشکل شدن و قيام و انقالب سوق بدھند که سازمان
سياسی طبقه در درون اﯾن پروسه شکل خواھد گرفت.
انرژی انباشت و پتانسيل بالقوه به عينه وجود دارد آنچه که برای شروع و پيروزی
انقالب موجود نيست ابزار استفاده از اﯾن انرژی انباشت و پتانسيل بالقوه انقالبی
است
 - ٧کارگران و زحمتکشان بخش اعظم جمعيت اﯾران را تشکيل می دھند و
در تظاھرات و راه پيماﯾی ھای گسترده سال  ٨٨بخش قابل توجھی از آنھا
شرکت داشتند  ،اما چرا آنھا در گرماگرم اﯾن اعتراضات خواست ھای اخص
خود را پيش نکشيدند  ،در حالی که مثال ً کارگران تونس و مصر با گرفتن نان
در دست و فرﯾاد گرسنگی بر لب به اعتراضات توده ای پيوستند  ،فرق
شراﯾط اﯾران را با شراﯾط اﯾن کشورھا در چه می بينيد؟
در مصر و تونس تشکل ھای کارگری در حد اتحادﯾه و سندﯾکا حتی شکلی از
کنفدراسيون تا حدودی وجود داشتند ھمچنين کسانی که به صورت رھبران ظاھر
شده بودند به عنوان بخشی از دشمنان طبقه کارگر مانند اﯾران شناخته شده نبودند.
علی رغم وجود مطالبات زمين مانده کارگران در اﯾران با گستردگی کمی و کيفی زﯾاد
به دليل نبود ذھنيت انقالبی در درون توده ھا ،کارگر آن به اﯾن آگاھی و باور نرسيده
اند که می شود از ھر فرصتی برای مطالبات استفاده کرد توده ھای کارگر در اﯾران
ھنوز در قيد وبند حقوق ھای معوقه و اخراج نشدن و امنيت شغلی ھستند در خيابان
مقابل چه کسی اخراج نشدن و حقوق معوقه را بخواھند چون ھنوز نمی داند دولت
بی طرف نيست بلکه دولت طبقه حاکم است پس می شود برای مبارزه با کار فرما با
دولت آن نيز مبارزه کرد .و حتی اگر با دولت مبارزه کرد و خواسته ھای خود را خواست
که می داند اﯾن دولت نخواھد داد پس باﯾد از بين برود اگر از بين برد چه چيزی می
خواھند به جای آن بگذارد  .به ﯾاد داشته باشيم که کارگران علی رغم پاﯾين بودن
سطح آگاھی طبقاتی شان ولی آنارشيست نيستند .ھر چند که در موقعيت ھای
خاص خيلی سرﯾع سطوح رشد آگاھی را طی می کنند چون شراﯾط عينی انقالب
حاضر است آنچه حاضر نيست آگاھی طبقاتی به مفھوم اعتقاد به امکان پذﯾر بودن
حکومت کارگری است.کارگران ھميشه بر مبنای ﯾک مطالبه عينی و قابل لمس حرکت
می کنند خواسته ھای آنھا در شکل طبقاتی که لزوم اعتراض با نام نشان را ضرورت
می دھد نمی تواند چيزی به نام رای باشد بلکه رای را ﯾک کارفردی می دانند که بود

و نبودش دردی از مشکالت طبقه و حتی فردی کارگران را حل نمی کند طيف مطالبات
کارگران تفاوت ھای بسيار فاحشی با طيف مطالبات روشنفکران و خرده بورژواھا
داردکارگران ھرگز به اندازه روشنفکران و خرده بورژواھا روی انتخابات حساب باز نمی
کنند بنا براﯾن اعتراضات سال  ٨٨در مراحل اوليه برای کارگران اھميت چندانی نداشت
و اگر دقت کرده باشيد خواھيد دﯾد که در روز ھای قبل و بعد از انتخاباتھا ان جنب و
جوشی که در مدارس و دانشگاھا و خيابانھا است ﯾک دھمش در کارخانه جات
نيست .آزادﯾخواھی اصلی است که کارگران در آن ذره ای غل و غش ندارند اما برای
مطالبات خيلی قبل تر از آن ھنوز درگيرند و البته که برای بدست آوردن آزادی نيز
بسيار مشتاق و دارای رسالت تارﯾخی ھستند ولی ھنوز به سطحی به نام سراسری
نرسيده اند و ھنوز مبارزه واقعی را در درون کارخانه ھمان محل کار می دانند که
مطالبات قابل درکشان با محدوده محل کار تعرﯾف می شود .موضوع مھمتر در اﯾن
رابطه به صورت زﯾر است  .در مصر و تونس اپوزﯾسيون از درون نظام بيرون نيامده بود
که قابل شک و تردﯾد باشد.در حالی که در اﯾران طيف بسيار گسترده از اصالح طلبان
بخشی از وزارت اطالعات بودند و البته طراحان اصلی آن نيز از اطالعات بودند .
ھمچنين طی  ١۶سال قبل اثبات شده بود که اﯾن اصالح طلبان مرد اﯾن ميدان
نيستند .واز طرفی اعتراضات در ﯾک مقطع به صورت ﯾک چيزی بسيار چيپ شروع
شده بود  ،مثال" رای من چی شد .با توچه به مشکالت طبقه کارگر که در حد بود ن و
نبودن )مرگ و زنگی ( تعرﯾف می شود در چنين ميدانی رای من چی شد اصال" ارزش
گوﯾش ندارد.طبقه کارگر بر مبنای نياز ھای عينی که با آنھا در حال دست به گرﯾبان
است به درون گود مبارزه کشيده می شود و البته تحت رھنمود ھا و اگاه سازﯾھای
سازمان سياسی خودش امکان درک الزم برای ورود متشکل و با نام نشان به مبارزات
سياسی گسترده و سراسری را کسب می کند عدم ورود متشکلش به اعتراضات ٨٨
دليل دﯾگری است بر اﯾنکه سازمان سياسی خود را ندارد.کارگران و خانواده ھای انھا
به صورت توده بی شکل در اعتراضات حضور گسترده داشتند  ٨٠در صد جوانان شرکت
کننده در اعتراضات از پاﯾين شھر و متعلق به خانواده کارگری بودند که طبق سنت
تارﯾخی اﯾران از جنوب شھر به مرکز شھر می روند و کارشان را می کنند .در ھمين
حال افرادی که سوار موج اعتراضات  ٨٨بودندطيف گسترده رھبران اصالحات بدون ذره
ای شک و شبھه دشمنان شناخته شده کارگران بودند و کارگران آنھا را با تجربه عينی
شناخته بودند.
کارگران می دانستند و در طی  ١۶الی  ٢٠سال گذشته با تجربه عينی در ﯾافته بودند
که تمامی اصالح طلبان نه تنھا طرفدار و دوست آنھا نيستند بلکه دشمنان بالقوه
فعلی و بالفعل قبلی ھستند.از جمله کارگران با پوست و استخوان خود در دوران
رفسنجانی و خاتمی قوانينی را لمس کرده بودند ،مانند حذف استخدام رسمی و بر
قراری قرار دادھای موقت و سفيد امضا  ،تصوﯾب و تحميل قوانين مربوط به شرکت
ھای پيمانکاری ﯾا به قول خود کارگران شرکت ھای برده فروشی ،قوانين دﯾگری که
کارگاه ھای کمتر از  ١٠ ،۵و  ٢٠نفر را از مشموليت قانون کار و بيمه خارج ميکرد  .ﯾا
قوانينی که به کارفرما اجازه می داد بدون ھيچ دليلی و بدون ھيچ گونه پرداختی
کارگران را تکی ﯾا دسته جمعی اخراج کند.ھمچنين کارگران با قانون دﯾگری در دوره
اصالح طلبان رو برو شدند تحت عنوان طرح دوره آموزشی کار طبق اﯾن قانون کارفرما
حق دارد بدون پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تازه وارد را از ﯾک روز تا  ٣ماه به کار
گمارد به عنوان اﯾنکه ازماﯾش می کند که اﯾا کارگر بدرد کارش می خورد ﯾا خير  ،بعد از
سه ماه تکليف آن کارگر روشن می شود که اﯾا کار فرما به او کار می دھد ﯾا خير و
کارگر حق ندارد اگر کارفرما بعد از سه ماه کار به او نداد و ھيچ پولی بابت سه ماه کار
پرداخت نکرد اعتراض کند .از دولتی ،سر اصالح طلبان اﯾن قانون با وجود لشگر بيکاران
کارگری  ،کامال" مجانی در اختيار کارفرما ھا می گذارد .کارفرما ھا در اغلب اوقات بعد
از سه ماه بيگاری کشيدن از کارگر مجبور به اطاعت ،می گوﯾند شما در آزماﯾش قبول
نشدﯾد.و دھا قانون ضد کارگری که در دروه ای رفسنجانی و خاتمی تصوﯾب و اجراﯾی
شدند .ھمه اﯾن قوانين و باضافه گران شدن بنزﯾن و ھدفمند کردن ﯾارانه ھا در دوره

رفسنجانی و خاتمی طراحی و تصوﯾب شده اند.حال حماقت آميز خواھد بود که
کارگران با وجود چنين شناخت عينی روی خوش به اﯾن جناﯾت کاران بدھند.البته اﯾنجا
اﯾن سوال مطرح می شود که آﯾا بھتر نبود برای شکست دادن ھر دو جناح وارد عمل
می شدند و ھمچنين خواسته ھای خود را مطرح می کردند؟ اﯾن ﯾعنی داشتن
استقالل طبقاتی  ،که برای طبقه کارگر که تحت تسلط گسترده اندﯾشه سرماﯾه
دارانه است بدون وجود سازمان سياسی طبقه کارگر ھر گز امکان ندارد.ھمچنين
شرکت کردن در اعتراضات  ٨٨با ھدف شکست دادن ھر دو جناح ﯾعنی به کار بردن
تاکتيک  .لنين می گوﯾد حرف زدن از تاکتيک بدون وجود تشکيالت سفاھت محض
است.ﯾعنی تاکتيک را فقط تشکيالت می تواند پيش ببرد نه توده بی شکل  .بنا براﯾن
کارگران و خانواده ھاﯾشان به صورت گسترده در اعتراضات شرکت بيشکل و توده وار
داشتند .ولی تاکتيک نداشتند چون سازمان سياسی ندارند.
برای اﯾنکه طبقه کارگر در خيز ش ھای بعدی بتواند به صورت طبقه مستقل وارد مبارزه
شود و از دنباله روی و زائده شدن خارج شود الزم است با استفاده از راه ھای زﯾر خود
را از بن بست نجات بدھد.
 -١باﯾد کارگران پيشرو ،دانشجوﯾان  ،زنان  ،معلمان و جوانان انقالبی بدون توجه
به تشکيالت ھای موجود مدعی اقدام به تشکيل ھسته ھا و کميته ھای
انقالبی در محل کار و زندگی خود کنند.تا با به ھم پيوستن انھا دست به
تشکيل حزب طبقه کارگر بزنند.
 -٢بدنه احزاب و سازمانھای موجود بدون دخالت دادن سران خود به ھم نزدﯾک
شوند و نياز ھای طبقه را با شراﯾط عينی موجود بررسی و تحليل کنند تا با به
ھم پيوستن بتوانند از درون و مجموعه تشکيالت ھای موجود سازمان سياسی
طبقه کارگر را بيرون بياورند.
 -٣در حال حاضر محافل رﯾز و درشت بسياری وجود دارند اگر آنھا نيز بتوانند به ھم
بپيوندند که متاسفانه احتمالش کم است چون ھمين ھا نيز رسوبات فکری که
در سازمانھا و احزاب وجود دارد بخشی از ان را باخود ﯾدک می کشند ھمين
رسوبات باعث شده نتوانند به ھم نزدﯾک شوند  .که ھر کدام حول ﯾک نشرﯾه
گرد آمدند و توان خروج از پيله را ندارند.
 -۴می تواند مخلوطی از سه مورد باال بوجود بياﯾد که البته ضمن داشتن کميت و
کيفيت باال به خاطر وجود تسھيالت گسترده می تواند بسيار پر قدرت ظاھر
شود.
در مجموع ھيچ راھی برای خروج از بن بست و حرکت اگاھانه کارگران جز شروع از
صفر منتھا با استفاده از تجربيات و تسھيالت موجود نمی تواند باشد.
 - ٩بخش اعظم کارگران اﯾران در کارگاه ھای کوچک کار می کنند  ،برای
سازماندھی اﯾنھا چکار باﯾد کرد و از چه اشکال سازمانی باﯾد بھره گرفت؟
سازماندھی اﯾنھا عمدتاً باﯾد در محيط کارشان صورت بگيرد ﯾا در محيط و
محالت زندگی شان؟
درست است که کارگاه ھای کوچک نمی توانند ھر کدام به تنھاﯾی ﯾک تشکل داشته
باشند و البته در اعمال قدرت طبقه نيز نمی توانند به صورت جز به جز تاثير گذار باشند
ولی آنھا می توانند به صورتھای مختلف از جمله سندﯾکا مانند سندﯾکای فلز کار و
مکانيک که دقيقا" ھمان کارگاه ھای کوچک ھستند ﯾا سندﯾکای نقاشان  ،کارگران
ساختمانی  ،خياط ھا و کفاش ھا و ...متشکل شوند ھر چند که در حال حاضر ھيچ
کدام امکان تشکيل سندﯾکا به شکل سنتی و تعرﯾف شده در قوانين بورژوازی را ندارند

ﯾا اگر ھم تشکيل بدھند فعال" نمی توانند کاری به پيش ببرند ھمچنين در دوره ای ھم
که زمان اعمال قدرت سياسی طبقه کارگر توسط شوراھا خواھد بود برای کار گاه
ھای کوچک امکان تشکيل شورا وجود نخواھد داشت  .اما برای فعليت اﯾن کارگاه ھا و
زمان تشکيل شورا ھا راھکار ھای تارﯾخی وجود دارد و حتی ممکن است خود کارگران
در روند و پروسه شکوفای انقالبی با ابتکار و نوآوری خود در زمان مورد نياز شکلی از
تشکل را ابداع کنند که امروز وجود خارجی ندارد.
اما در حال حاضر و دست به نقد برای کارگاه ھای کوچک تشکيل ھسته ھای انقالبی
بھترﯾن نوع تشکل است و با به ھم پيوستن ھسته ﯾک کارگاه با ھسته کارگاه ھای
دﯾگر کميته ھای کارگری تشکيل می گردد که می توانند تشکيل سندﯾکا و اتحادﯾه
ھای ھمرشته را امکان پذﯾر و تسرﯾع کنند .در ھمين حال کميته ھا می توانند وظاﯾف
بسيار گسترده و انقالبی را به عھده گرفته مبارزات را ھرچه بيشتر رشد بدھند.
ھسته ھا می توانند ضمن پيش بردمبارزات کارگران در کارگاه ھای کوچک اخبار و
تبليغات سياسی را گسترش داده باعث رشد سطح آگاھی کارگران در کارگاه ھای
کوچک شوند .اﯾن ھسته ھا و کميته ھا باﯾد دارای نشرﯾه ﯾا خبر نامه باشند که در
ميان افراد خود و کارگران و خانواده ھای آنھا به صورت عينی و واقعی توزﯾع شود تا از
اﯾن طرﯾق ضمن گسترش ھمبستگی محلی و خبر رسانی بروز و اراﯾه رھنمود ھای به
موقع وسيله ارتباط بين ھسته ھا و کميته ھا باشند تا زمان اراﯾه شدن ﯾک نشرﯾه و
مرکز سراسری.
پس در ابتدای کار و فعليت امکان تشکيل ھسته ھای انقالبی بھترﯾن شکل و امکان
پذﯾر ترﯾن صورت متشکل شدن و راه گشا برای انواع دﯾگر تشکل برای کارگاه ھای
کوچک است .الزم به توضيح است که اﯾن ھسته ھا و کميته ھا ی حاصل از انھا باﯾد
مخفی باشند تا زحمات آنھا به صورت تشکيل حزب  ،سندﯾکا و کميته ھای گسترده
به بار به نشيند.
برای دوران اعمال قدرت طبقه  ،زمان تشکيل شورا ھا نيز اﯾن کارگاه ھای کوچک ھر
کدام مستقال" می توانند اعمال قدرت کنند ولی می توانند مثال" کميته ھای گسترده
ای با شرکت  ١٠ﯾا  ١٠٠ﯾا بيشتر و کمتری کارگاه ﯾک شورا تشکيل داد ه نماﯾنده خود
را به شورای مرکزی خاص خود بفرستند  .البته در نھاﯾت الزم به بيان است که اﯾنھا
راباﯾد آﯾنده نشان به دھد  .ولی تجربه ھای تارﯾخی در اﯾن رابطه ھا دارﯾم.

