
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 داروي نا پای سازمانیها شکل

  کارخانهی هاتهي مجدد بر ضرورت کمیديتاک

   
ششماه هشتاد و  آبان ومس بيست                                                                                    )تياقل( انيسازمان فدائ  

 
  

طول در . کرده استدي تشدی اجتماعی جنبش های فعاالن علنهي سرکوبگرانه خود را علی هااستي سی اسالمیجمهور

 د،ي از آنها هم اکنون به حبس، تبعی و تعدادري و زنان دستگ اني دهها تن از معلمان، کارگران، دانشجور،يچند هفته اخ

.شده انداخراج، شالق واعدام محکوم   

.  ادامه داردانيو دانشجو  مبارزات کارگران ژهيو  بهی علنی اقدامات سرکوبگرانه، مبارزات توده اني رغم تمام ابه

 ران،ي حاکم بر امي است که رژتي واقعني بازتاب رشد و حدت تضادها و ام،ي ومستقی علنی مبارزات توده انيتداوم ا

 توانسته است مي که رژزي نتي واقعنياما هم.  ها را مهار کندش جنبنيب، ا که بتواند با سرکوستي نیتي درموقعگريد

 ی داشته باشد، و برخیپ دری که واکنش توده انيروانه زندان کند، بدون ا وري صدها تن را دستگیاوائل سال جاراز

 یآن مرحله اازوزهن یدهد که رشد واعتالء جنبش توده ايشده اند، نشان م موقت درمبارزات روبه رویبا افتها جنبش

 یروهاي نیسو ازتي واقعني ادنيند.  و به نفع توده مردم برهم بزند، فاصله داردمي رژانيکه بتواند توازن قوا را به ز

 یپراکن توهم   و ی صرفا علن ی هاتي فعال به  ی آوری سرکوب، رویرويقدرت ن  کم بها دادن به ست،يکمون چپ و

 زي جا ننيهم  تاان،ي عریکتاتوري د تي تحت حاکم،یاسي س ی های آزادابيغدر  یا توده  ی تشکل های آزادرامونيپ

 داشته یرا در پ  خطرني تواند ایمبارزه، م مرحله ازني گرفتن تجارب ادهيناد.  را به جنبش وارد آورده استیلطمات

 در ژهيو  به ست،ين وکموالکي رادیروهاي نی گذارري که حضور وتاثی اعتالء پر دامنه جنبش، وقتطيباشد که در شرا

 یصحنه اصل به هر حال ازايزندان ها به سر برند،  کننده خواهد داشت، آنها درنيي تعیتي کارگران، اهمیجنبش طبقات

 نموده ديآن تاکهمواره بر) تياقل (انيآن صحه گذاشته وسازمان فدائ دوره برنيچه که تجربه همن آ.مبارزه برکنار باشند

 یکشورتصورآنهم دشواراست که در. ستي ممکن نیاسي سی تشکل بدون آزادی که آزاداست تي واقعنياست، درک ا

 جامعه یاجتماع  ویاسيمورد مسائل س مردم حق حرف زدن و اظهار نظر درباشد، برقراراني عریکتاتوريداستبداد و

آنها سلب شده باشد،  مردم ازی و مدنی وحتا فردکيرا نداشته باشند، مطبوعات آزاد وجود نداشته باشند، حقوق دمکرات

 یمحدوده صنف تشکل حتا دریآزاد ویاسي سی های آزاداني که رابطه میکس.  شناخته شودتي تشکل به رسمیاما آزاد

 ی استبدادمي رژکيخصلت دمکرات مورد  مبارزه درک نکرده است، بلکه عمال در  ازیزيآن را درک نکند، نه فقط چ

 ترور و  ميرژ چرا که .  کرده استی باشد، خود را قربانی وساده لوحیآگاهنا یروازهم گر کرده است وایتوهم پراکن

. نخواهد گذاشتبي نصیمجازات بخفقان او راهم از  

. ی طبقاتی از توازن قوایني بر مرحله معست یدي حال تاکني تشکل، در عیآزاد  و یاسي سی های بر رابطه آزادديتاک

 برافتاده ی استبدادميرژ  که ني بدون ا،ی طبقاتی از توازن قوای اژهي ویاسي سطي معنا که ممکن است تحت شرانيبه ا
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 مي رژیسرنگون ماه قبل ازنيچندتوان درينمونه آن را هم م.  کنندجادي خود را ایباشد، توده ها بتوانند آزادانه تشکل ها

 ی استبدادمي رژني توجه به مقررات وقوان بود که آنها بدوندهي رسی مردم به مرحله ایمبارزه توده ها. شاه مثال آورد

 توانست، آنها را ی نمیکس.  آورده بودند  به دستیاباني را با ابتکار عمل خود در مبارزات خیاسي سی هایشاه، آزاد

 ی مرحله، کسني ادني از فرارسشياما پ.  کنندجادي خود را ای توانستند آزادانه تشکل های منيبنابرا. منع و محدود کند

.دي سخن بگویاسي سی های آزادابيغ تشکل دریآزادتوانست از ینم  

 مردم با ابتکار عمل خود یتوده ها که امدهي ندي پدی توازن قوائني چنکياگرهنوز حتا   که دي آی مشي سئوال پني احال

 از هم دي نبااي، آ کنندجادي خود را ای اختناق وسرکوب، آزادانه تشکل هامي رژتهياتورمقررات و ونيبدون توجه به قوان

  اقدام نمود؟یارگر کی مستقل علنی تشکل هاجادي ایاکنون برا

 رابطه با آن درگريجنبه د است وکارگر  عي وس ی به توده ها  آن مربوط جنبه  کي. دارد جنبه   سئوال دوني به اپاسخ

.ی کارگرشروانيپ  

 و یجنبش کارگر شناخت ازعدم ازی ناش وجود دارد که  کارگر عي وس یدرمورد توده ها  نگرش ساده انگارانه  کي 

 تحقق مطالبات ی دانند الاقل برایکارگر نم  یتوده ها  اي شود که گوی تصور منيچن.  حرکت آن استی هایقانونمند

 آنها ی ست که برای درون جنبش کارگر شرو و آگاهي عناصر پفهي وظني متحد و متشکل باشند و بنابرادي خود بایصنف

.دهند لي تشکی علنیتشکل صنف  

.  گذردی صد سال مکي از شي نمود، بجادي خود را ای تشکل هاني نخستراني که طبقه کارگر در ای کم از هنگامدست

.  شده بودندري کارخانه ها سرازیروستا به سو دهه چهل ازی رفرم ارضیپ که درستندي نیهم، دهقانانکارگران امروز

.  معلومات کارگران الاقل در کارخانه ها باالستو سواد ،ی کارگری طبقاتیگذشته از تجربه وکسب خصلت ها

 متشکل ومتحد ديمشترک کارگران و تجربه روزمره به آنها آموخته است که باکار وتي که فعالني ای سوانيبنابرا

رورت  ضني و درک ایاما آگاه. داشته باشند  خود رای مستقل علنی تشکل هادي دارند که بدانند، بایباشند، آنقدر آگاه

جهت، همواره   ني آنها درا بلکه حرکت.  دهندليرا تشک  آن  توانند یگاه اراده کردند، م که هرستي معنا ننيبه انوزه

.  آورندی می روداري ناپای روست که اکنون عموما به تشکل هانيهماز. یاسي ست از توازن قوا و اوضاع سیتابع

 اعتصاب، نشان نيآورند، ا ی میاشکال مبارزه، روگري دايصاب گاه هزاران کارگر، متحدا به اعت که صدها و  یوقت

 سرکوب واختناق دست به طي کارگران که در شرانياما هم.  آن هاستاني در می از اتحاد وهمبستگیدهنده سطح باالئ

 د،ي آی مشي پطي شراني تحت همداري پای تشکل علنکي جادي ای که پای زنند، وقتی می بزرگی اقدام مبارزاتني چنکي

 ی توانند سرنوشت کار و زندگیآنها نم.  تناسب قواستی محاسبه واقعکي بریچراکه حرکت آنها مبتن. نندينش ی معقب

خود  ساختن آن را در متحقق  ، اما توان آن است شان دریواقع گره بزنند که گرچه خواست و نفع یخود را با مسئله ا

. دي آدي پدی تشکلني چنکي تر کارگران حتا شروي بخش پتالشتا با  عمد،ی اژهي وطيممکن است تحت شرا. نندي بینم

 ی تشکل باقنيا کشد و سری سرکوب، توده کارگر عقب ممي رژی هاورشيچرا که با .  تشکل دوام نخواهد آوردنياما ا

. گرياخراج و خواه با اشکال د زندان و،یريحاال خواه با دستگ. بدنه جدا کندتواند آن را ازي می به سادگميماند که رژيم

  به نقش ویکه کارگران به خوب  نشان داد- تجربه اوالنيا.  تجربه استکي نهي زمنيتشکل کارگران شرکت واحد، درا

 نشان -ايثان.  آورندی مدي خود را پدیمستقل علن  کند، تشکل جابي اطي که شرانيواقف اند و به محض ا  تشکل تياهم
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 را ندارند ی آمادگني نشان دادکه کارگران هنوز ا-ثالثا.  واختناق ناممکن استاد استبدانوسي دراقهيحاد اتیداد که آزاد

 ی وجود میگري دیقوا اگر توازن .  کنندیستادگي مسئله تا به آخر اني که برسر انندي بیو توازن قوا را به نفع خود نم

 تشکل اش را اخراج و به زندان فعاالن داد که رهبران و ی نماحساس کرده بود، قطعا اجازهآنرا داشت که توده  کارگر

.محکوم کنند  

 یزمان تایعني ی کنونطيشرادر کارگری توده های سازمانیها است که شکلني شود، ای مدي بحث عانيا که ازی اجهينت

 داري ناپایهمچنان شکل هاسطح مبارزه طبقه کارگر،  برهم نخورده است، منطبق برمي رژانيکه الاقل تناسب قوا به ز

 ی مدي ناپدرند،ي گی تمام توده کارگررا در بر مند،ي آی مدي پدمي و مستقی علنی اقدام مبارزاتکي نيح خواهد بود که در

 توده یمبارزات علن  ژهي و،ی رسمري وغالبا غداري ناپای سازمانی شکل هانيا.  گردندی مداريشوند و دوباره از نو پد

 را داشته ی سازمانی هاکل شني توانند ای که کارگران فقط مستي بدان معنا ننياما ا.  اندی کنونطياشر کارگران دریا

.باشند  

را  کارگرعي وسی دارند که گرچه توده هایمخف وی علندار،ي بالنسبه پای خود تشکل هاانيم درزي هم اکنون نکارگران

 یتعاون ویاري همیصندوق هااز. کارگران اند ازی بخشاي ید تعدارندهي اما به درجات مختلف دربرگرند،ي گیبرنمدر

 هسته ها و اي و   کارخانهی هاتهيکم ري نظی تا تشکل هائرفته گی و فرهنگ یورزش مراکز و  صنوف یکاهايها، سند

.کارخانه ها درستي کارگران کمونی مخقیحوزه ها  

 داري ناپای سازمانیها  کارگران و شکلمي و مستقیعلن یتوده ا  نه فقط در مبارزات ست،ي و آگاه کمونشروي پکارگران

 فاينها اآارتقاء سطح   مبارزات وني ا ی و رهبر ی کوشند نقش خود را در سازماندهی مبارزات حضور دارند و منيا

 هرچه ی وآگاهیجهت سازمانده خود را درفهي توانند وظی م، فوق الذکریتشکل ها درتيو فعال بلکه با حضورند،ينما

 ی که می آن تشکلاني منيدرا.  فراهم سازندی مستقل علنی تشکل هاجادي ایرا برا نهي و زمندي نمافاي کارگران اشتريب

 ی توده هاتمام که نيباشد، بدون اري با تمام مسائل، مطالبات و مبارزات روزمره کارگران درگی کنونطيشراتواند، در

 رفتن کل اني واز میريدستگ را از خطری کارگرشرواني حال پنيدرع و ردي کارخانه و کارگاه را در بر گکيکارگر

 آنکارگران در که   یطي مح طيبه شرا  بسته  که  ها تهي کمنيا .کارگاه اند  و  کارخانهی هاتهيتشکل مصون دارد، کم

 ن،يفعال ترز است، متشکل اطي شرانيوابسته به همزي بودن آنها نی مخفرجهود باشند ی توانند مخفیمشغول به کارند م

 شاتيگرا  شوند، بلکه ی نمستيوجود آنها منحصر به کارگران کمون  نيبا ا.  کارگران اندني ترتهي و با اتورنيآگاه تر

.رندي گیممختلف را در بر  

 ی مبارزات حضورنياآنها در. کارخانه وکارگاه استگر کاری مبارزات توده هایرهبر وی ها، سازماندهتهي کمفهيوظ

 ني که ایآنجائاز. ندي نمای مبارزات معرفیرهبر وی سازماندهیرسم که خود را به عنوان مرکزنيرند، بدون افعال دا

 ري تواند به بهانه غی نمی به سادگمي رژني نکرده اند، بنابراتيود اعالم موجی علنی تشکل رسمکي ها به عنوان تهيکم

 یاسي سیريدرگ  ،ی حال، چون در لحظه کنوننيدرع. دي نماريدستگ  را   آنهای اعضااي و  را منحل  بودن آنها یقانون

 را انجام دهند ی توانند همان وظائفی مقاياما دق. رندي گی ضرب قرار نمري ززي جهت نني ندارند، از امي با رژیميمستق

.عهده دارد بری علنی تشکل توده اکيکه    

 با سطح مبارزات و مطالبات   خود را منطبقیازمان و شکل س که وظائف  باشند ري انعطاف پذی به نحودي ها باتهيکم
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 ست که همواره حرکت شان با مبارزات یري خصلت انعطاف پذنيبنا به هم.  آن، ارتقاء دهندی وهم پانييکارگران تع

. شوندی کارگر انطباق دارد و از بدنه خود جدا نمعي وسیتوده ها  

 پنهان  ینه برا  بودن آنها یچرا که مخف. خواهند کرد حفظ  را تي خصوصني ا،یمخف کامال  طيشرا  ها حتا درتهيکم

 حضور را نيشکل ا.  مبارزات استني کارگران، بلکه حضور فعال داشتن در ایماندن و دور شدن از مبارزات علن

 ی چند تن از اعضااي کي کارگر، ی توده هایعلن مبارزه کي در تهيممکن است که کم.  کندی منيي کار تعطي محزين

 ی اتهيجانب کم ازماي مستقی سخنگوئچيهگري دطيشرادر ود،ي نمای حرکت معرفیعلن انيحتا به عنوان سخنگواخود ر

. خواهد بودتهياما در هر حال نبض مبارزه در دست کم. وجود نداشته باشد   

 دهند، قادراند یش م کارگر فعال، سازمانده و آگاه را پروریشتري ب  کارخانه در هما ن حال که مدام تعدادی هاتهيکم

 سرکوب مي کارگران را از گزند تعرضات رژنيشروتري کارگر و مبارزات آنها، پیبه علت حضور در بطن توده ها

.و اختناق مصون نگهدارند  

 صرفا نجايدر ا. آن چه که به آن اشاره شد، هستندازفراتراري بسیاتي با خصوصی کارخانه، البته تشکل هائی هاتهيکم

 تشکل در ني به مناسب ترلي شد که آنها را تبددي کارخانه و وظائف آنها تاکی هاتهي کماتي از خصوصیبه هائآن جنبر

. نموده استرانيا دری کنوناني عریکتاتوري دطيشرا  

 ،یجنبش کارگر به فعاالن   درچند ماه گذشته  ميرژ  ی هاورشيو  ري اخیسال ها مبارزات کارگران دری عملتجربه

 ی هاتهي کمی کارگران بر رواني تشکل در مجادي و ای سازماندهنهي در زمژهي تمام تالش را به ودي که با دهدینشان م

 که توازن یلحظه مناسب آماده است تا درزي باشند، همه چگرفته ها شکل تهي کمني که ایوقت. دادکارخانه و کارگاه قرار

.رندي شکل بگی کارگریا توده ی علنی کند، تشکل های منيي آن را تعی طبقاتیقوا  
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