از جلسه پالتاکی  ۴اکتبر چه خبر؟
يادم ھست تازه انقالب  ۵٧پيروز شده بود و من يک جوان بودم  .فيلم سينمايی به نام سيناتور
روی پرده سينماھا بود  .ماجرای فيلم از اين قرار بود که رياست اداره مبارزه با مواد مخدر
يک سناتور بود که خودش کل شبکه ھای صادرات و واردات و توزيع مواد مخدر را در
اختيار داشت  .او جلسات بسياری با نام مشورت و راھبری جھت پيدا کردن راه ھای مبارزه با
مواد مخدر ترتيب می داد و معمولن خودش با شور و حرارت زائدالوصفی عليه مواد مخدر و
توزيع آن سخنرانی می کرد .باور اينکه انسانھا در دنيای واقعی بتوانند اين گونه انسان ھا را
فريب بدھند ھنوز ھم برايم سخت است.
چندين سال است که با موضوع بورکراتيسم در جنبش کارگری در گير ھستم و ھر وقت در
رابطه با بورکراتيسم فکر می کنم يا صحبت می شود نا خودآگاه فيلم سناتور در ذھنم فلش می
زند.ھنوز دقيق نتوانستم در ک کنم که اين دو چقدر می توانند باھم سنخيت داشته باشند.اما در
باره ھر دو سوال ھای ذاتا" مشترک برايم وجود دارد .
مبارزه با قاچاق مواد مخدر بطور  ١٨٠درجه در مقابل عمل وارد و صادر و توزيع مواد مخدر
قرار دارد دقيقا" ھمانطوريکه مبارزه برای دمکراسی مستقيم در مقابل بورکراتيسم قرار
دارد.اينجاست که اين دو مبارزه و سواالت مربوط به آنھا ماھيتا" يکی می شوند.
برخی اوقات مسائل روز مره چنان با واقعيت يک موضوع آموزشی انطباق می يابد که با ھيچ
وسيله ای امکان انکار آن ميسر نمی شود .بيش از دو ما است که با چند نفر از رفقا بحث
بورکراتيسم در جنبش کارگری را موضوع بررسی و آموزش قرار داده ايم اما در رابطه با مثال
ھای عينی  -امروزی برای بھتر درک کردن موضوع به مشکل بر می خورديم تا اينکه آخرين
آفيش تبليغاتی نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور بدستم رسيد  .به
ظاھر ھيچ مشکلی ندارد و يک موضوع و ابزاری برای پيش برد دمکراسی مستقيم است.اما
وقتی در رابطه با علل در خواست و تشکيل جلسه فوق فکر می کنيم انگاه تضاد بسيار عميقی
را با موضوع تعيين شده در اين آفيش با طرح اوليه تقاضای جسله نمايان می شود .با ديدن
اين آفيش و اينکه  ۴اکتبر در پالتاک اسير بودم تا وارد جلسه تبليغ شده توسط نھاد ھای فوق
شوم ذھنم مملوم از سواالت ضد و نقيض شد  .تا اينکه به يکی از رفقا در نھادھا ھبستگی با
جنبش کارگری در ايران  -خارج کشور زنگ زدم و از ايشان موضوع را جويا شدم او گفت
درست است جلسه ای که قرار بود برای بررسی مشکالت رفقا در کميته ھماھنگی برای کمک
به ايجاد تشکل ھای کارگر تشکيل شود از  ۴اکتبر به  ١١اکتبر منتقل شده است  .پرسيدم
موضوع انتخابی ربطی به موضوع آن رفقا ندارد ايشان گفت تا حاال با اون رفقا دو جلسه
مشورتی  -سازماندھی تشکيل داديم و خود آنھا قبول کردند که موضوع جلسه "تشکل ھا و
شرايط موجود جنبش کارگری" باشد که آخرين جلسه  ۴اکتبر بوده است پرسيدم ولی من
ھرچه گشتم جلسه  ۴اکتبر را پيدا نکردم جواب داد جلسه به صورت ديگری بوده است چون
می خواستيم جلسه محدود باشد و فقط کسانی که خود مان تشخيص می داديم الزم ھستند
بتوانند شرکت نمايند گفتم يعنی مسائل جنبش کارگری را در اوطاق ھای در بسته و دور از چشم
خود کارگران و فعالين حل و فصل می کنيد؟ گفت نه برای جلو گيری از اختالفات و سو استفاده
ی برخی از افراد ناباب اين کار را کرديم .پرسيدم باب يا ناباب بودن افراد را چه کسانی و با چه
معيارھای تشخيص دادند ؟ خنديد و گفت من حق ندارم اسم کسی را به زبان بياورم  .پرسيدم

چرا دو جلسه آيا برای سازماندھی يک اوطاق پالتاک که نھايتا" دو يا سه ادمين الزم است  ٧يا
 ٨ساعت نياز به بحث و گفتگو است؟ او گفت نه در رابطه با اينکه چه چيز ھای گفته شود و
چه چيز ھای گفته نشود و تعيين موضوع بحث زمان زيادی الزم شد و در يک جلسه ممکن
نشد و ...
اين صحبت نشان می دھد که رفقای طرفدار " دمکراسی مستقيم " اعتقاد دارند برخی از مسائل
را از خود کارگران و فعالين بايد پنھان کردبه اين دليل است که  ٨ساعت در موقعيت مخفی
تالش می کنند رفقای معترض را قانع نمايند که بھتر است چه چيزی را بگوئيد و چه چيزی را
نگوئيد.متاسفانه دمکراتيسم مانند گربه است گربه را ھر گونه به باال پرت کنيد روی چھار
دست و پا پايين می آيد و بورکراتيسم ھر جای که باشد خود را عقل کل  ،قيم و صاحب جنبش
کارگری می داند.
موضوعی که در اين آفيش به جای موضوع اعتراضی رفقای کميته ھماھنگی برای کمک به
ايجاد تشکل ھای کارگر چپانده شده است از ھر کلمه اش دھا فرياد به گوش می رسد که برای
رسيدن از موضوع اعتراضی رفقای فوق تا به اين موضوع تحميلی بورکرات ھا طی دو جلسه
چه تالش ھای فريب کارانه ای را صورت داده اند تا مبادا دمکراسی مستقيم باعث حل مشکل
بخشی از جنبش کارگری شده و آن را از بن بست خارج کند که خروج آن از بن بست مساوی
با باز شدن مشت بورکرات ھا و پرتاب شدن آنھا به حاشيه به جھت اينکه مانع رشد و حرکت
جنبش کارگری ھستند  .ما در موارد آموزشی خود برای درک بھتر رفقا از بورکراتيسم تصميم
گرفتيم اين مورد را به عنوان يک مثال تازه و زنده وارد بحث خود نماييم  .پس از صحبت در
اين مورد که می توانيم از اين پس مورد استفاده قرار دھيم بيشتر رفقا پيشنھاد کردند ضمن
اينکه بايد از کم و کيف اين قضيه بيشتر اطالع پيدا کنيم و با دقت بيشتر به صورت موضوع
آموزشی در بياوريم بھتر است فعال" به يک مقاله برای انتشار تبديل نماييم در راستای اين
پيشنھاد مقاله فوق تنظيم و منتشر شد.
در تاريخ  ١٣٩١/۶/٣٠نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور در
اطاق پالتالک خود جلسه ی بر گزار کرد که سخنران آن محمود صالحی بود در جلسه فوق
مقابل صحبت ھای محمود چند نفر از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای
کارگر اعتراض کردند و نھاد ھا قول دادند در  ۴اکتبر جلسه تشکيل بدھند تا رفقای معترض
بتوانند صحبت کرده و موضوع اعتراضی خود را بشکافند .اما بر گزاری جلسه فوق تحت
شعاع شاخک ھای حسی بورکراتھای عظيم الشان قرار گرفت .بورکرات ھا سريعان دست بکار
شده برای تغيير مسير و حاصل قول جلسه ای که ناشيانه و از روی ھيجان لحظه ی داده بودند
مانند اينکه بدون در نظر گرفتن ماھيت بورکراتيسم وارد قمار شده و سکه ای را به ھوا پرتاب
کرده بودند .بنابراين آنھا با دقت چرخش سکه را زير نظر گرفتند چون در ھر يک چرخش
سکه بورکرات ھا يک شانس برای تغيير ماھيت جلسه و تبديل ان به جلسه بی محتوا داشتند .
اين بورکرات ھا ی"قيم" ،جنبش کارگری برای مھار دمکراسی مستقيم وتعيين چھار چوب
محدود يا گله گشاد بی ربط و سلب آزادی معترضين و بقيه دور از چشم افراد نا باب  ،اقدامات
عاجل خود را شروع کردند  .آنھا قبل از  ۴اکتبر توانستند خود ،جلسه چھار اکتبر را که به
عنوان جلسه اصلی انتخاب و کلی تبليغ کرده بودند به يک جلسه مشورتی تبديل نمايند  .اين
مخفی کاران و خداوندان " دمکراسی مستقيم" ) دارندگان سرقفلی جنبش کارگری ( به چلسات
پنھانی پناه بردند تا با تعيين خطوط قرمز و ايجاد شرايط کنترل آزادی از طريق خواھش و تمنا
ويا تھديد به اينکه باعث ضربه به جنبش کارگری می شويد و ...خواست ھای خود را پيش
برده و زمينه يک جلسه بی محتوا را طرح ريزی کردند .اينکه جلسه چه خواھد شد فعلن از

دست آنھا خارج است اما انھا تالش خود را کردند و پايه ھای کنترلی الزم را گذاشته اند .در
دو جلسه مخفی گذشته توانستند به بھانه سازماندھی بر گذاری برای جلسه اصلی که قعلن ١١
اکتبر است برنامه ريزی نمايند .به ھر صورت ماجرای دو جلسه سازماندھی و مشورت اين
نھاد ھا مرا به ياد فيلم سيناتور انداخت  ،که سناتورھمزمان قيم مبارزه با مواد مخدر و رئيس
باند ھای قاچاق بود
حاال رفقای شرکت کننده در نھاد ھا  ...خود را قيم ھدايت مبارزات جنبش کارگری به صورت
"دمکراسی مستقيم" می دانند و در جلسات "مشورتی و سازماندھی"اجرايی جلسه اصلی،
برای پيش برد بورکراتيسم خود کل صورت مسله را تغيير داده  ،چنان تيتری تعيين می کنند که
اصلن و ابدان اصل موضوع ديده نمی شود .در واقع از شکوفايی و امکان عبور يک تشکل از
يک مانع و بن بست جلو گيری می کنند.اصل موضوع اين است که کميته ھماھنگی برای کمک
به ايجاد تشکل ھای کارگر بخش کوچکی از جنبش کارگری است که در مسير حرکت خود حاال
دچار مشکل  ،مانع و بن بست شده است .عبور از اين مانع و خروج او از بن بست بستگی به
حل موضوع از طريق دمکراسی مستقيم دارد  .اما حل مشکل از طريق دمکراسی مستقيم باعث
باز شدن مشت بسياری از بورکراتھای راديکال نما که سد راه حرکت کميته ھماھنگی برای
کمک به ايجاد تشکل ھای کارگر ھستند خواھد شد در اين راستا است که قيم ھای جنبش
کارگری اجازه حرکت در مسير صحيح را به کميته نمی دھند  .در واقع شالوده دو جلسه
خصوصی نھاد ھا چنين ھدفی را دنبال می کرد و تا حاال نيز موفق بوده است فعلن توانسته اند
ماست ريخته را جمع کرده و موضوع اختالفات موجود را ماست مالی نمايند .آيا اينکه در
جلسه  ١١اکتبر ھم موفق خواھد شد يا نه ھنوز معلوم نيست.
اين بورکرات ھا اعتقاد دارند کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگر بخش
بزرگی از جنبش کارگری است که نبايد ضربه بخورد در نتيجه برای اينکه از ضربه به دور
باشد آن را با عمل کرد ھای بورکراتيسم محدود و محسور می کنند و نمی گذارند مشکالت خود
را با روی کرد عمومی و دمکراسی مستقيم حل و فصل کرده از بن بست خارج شود ،عمل اين
دوستان ظاھران حسن نيت است اما نتيجه چنين محدوديتی تحميل شده رشد پنھانی مشکالت
کوچک و تبديل شدن آنھا به غده ھای سرطانی خواھد بود .اگر بستر حل مشکل و مباحث ميان
دو طرف به صورت دمکراتيک و رو به جنبش را آماده نماييم مشکالت موجود به صورت
آشکار و طبيعی حل شده  ،نيروی مخرب خود را ذره  ،ذره طی پروسه طبيعی آزاد می کند در
اين صورت موانع و بن بست با کمترين زيان بر طرف می شوند .اين جا سوالی پيش می آيد که
آيا اين دوستان )نھاد ھا و برخی از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای
کارگر ( اين را نمی دانند؟
آنھا می دانند اما خودشان بخش بزرگی از موانع و عامل کندی حرکت در مسير دمکراسی
مستقيم و رشد جنبش کارگری ھستند .تعدادی از اين رفقا طی چند دھه پايگاه بورکراتيکی که
مانع رشد و حرکت است برای خود در جنبش کارگری دست و پا کرده اند .در صورت امکان
رشد و حرکت صحيح ،جنبش کارگری ھمه ی اين پايگاه ھا را در ھم خواھد کوبيد .بنا براين
بورکرات ھا به بھانه حفظ جنبش کارگری از حرکت و رشد آن جلو گيری می کنند.درست مانند
آن سناتوری که ظاھران با قاچاق مواد مخدر مبارزه می کرد.اين بورکرات ھا طی دو جلسه
تحميلی با بھانه دلسوزی توانستند نقش شورای نگھبان چپ "راديکل" را تمام و کمال به جای
آورند .و جلسه ای را که قرار بود به بررسی مشکالت موجود ميان اعضای کميته ھماھنگی
برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگر اختصاص يابد با تعيين عنوان گله و گشادی "تشکل ھا و

شرايط موجود جنبش کارگری " ضمن پاک کردن صورت مسله ،کل موضوع را ماست مالی
نمايند .اما آيا واقعان چنين چيزی ممکن است؟
تمامی بورکرات ھا خود را قيم و عقل کل و صاحب جنبش کارگری می دانند در مقابل ،خود
جنبش و عناصر اصلی تشکيل دھنده اش يعنی عموم کارگران و فعالين آن را نامحرم رازھا و
اسرار جنبش کارگری می دانند در راستای چنين انديشه ی است که به خود اجازه می دھند
برای ھر بخشی يا ھر موضوع و مقوله از موارد موجود در جنبش کارگری چھارچوب و
محدوده ای تعيين و تحميل کنند و ان را به صالح جنبش قلمداد نمايند  .در مبارزه برای
دمکراسی مستقيم تشکيل جلسات پنھانی و دور از چشم عموم ضد دمکراسی است و اينگونه
جلسات و عمل کرد ھا فقط از مخالفين و دشمنان دمکراسی مستقيم يعنی از بورکرات ھا ممکن
می شود.
بايد از اين رفقا پرسيد :
گيريم امروز توانستيد اختالف را پنھان کنيد آيا واقعان اختالف فوق از حرکت باز خواھد ايستاد
؟ اعتقاد دارم مشکل فوق با رشد پنھان و مداوم خود و به دليل مسدود شدن دريچه تخليه
انرژی آن انباشته شده به انفجار تبديل خواھد شد اين عمل رفقای نھاد ھا گذاشتن استخوان الی
زخم است.
در انتھا بايد گفت :
يک بار ديگر بورکرات ھا ی حاکم در جنبش کارگری خود را نشان دادند و با پيش بردن دو
جلسه مخفی و محدود برای کنترل يک جلسه عمومی از يک موضوع مشخص به يک موضوع
ھمه جانبه و نامشخص نشان دادند ماھيتا" مخالف و دشمن دمکراسی مستقيم ھستند.
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