چماق تکفير رفرميسم ،در دستان رفرميسم
اﯾنکه ھيچ کارگر  ،فعال کارگری و فعالين دﯾگر دستگير و زندانی نشوند نه
تنھا خواست ھمه است بلکه تالش و فعاليت در جھت آزادی زندانيان
سياسی وظيفه عاجل ھمه انقالبيون است .
اما نقد افکار و اعمال ھيچ ربطی به زندانی شدن ﯾا آزاد شدن ندارد بلکه باﯾد نقد برنده ،دقيق و تا
حد امکان بدون سانسور بوده و تمامی ابھامات را بشکافد ﯾا حداقل صادقانه طرح سوال کند.
ضرباتی که رفرميسم می تواند بزند تقرﯾبا" ھمانھای ھستند که اﯾن رادﯾکالھا ﯾعنی فعالين ضد
سرماﯾه داری و فعالين لغو کار مزدی و مارکسيست ھای علنی ﯾا نيروھای سينه چاک چھره شدن
و چھره سازی می زنند ،پس بھتر است وقتی سخن از رفرميسم به ميان می آورﯾم اﯾن گرو ھا را
نيز نه بر مبنای شعارھای رادﯾکالشان بلکه بر مبنای پاسيو بودن ﯾا اعمال توھم پراکنی  ،آموزش
رفرميستی و جا زدن عملکرد رفرميستی به نام رادﯾکاليسم و ...در نظر داشته وبر رسی کنيم .
چند روزی است که تمامی اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری آزاد
شدند و از حدود  ۶٠نفر دستگير شده ﯾک نفر باقی مانده است به نام عليرضا عسگری که او نيز
قبل از دستگيری عضو کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری نبود مگر اﯾنکه پس از
اﯾن خودش اعالم کند که عضو شده است .الزم است تحقيق شود که اﯾن شل کن و سفت کن ھا
بين فعالين علنی گرا و پليس جمھوری اسالمی چگونه قابل تجزﯾه و تحليل است.و تا کجا می تواند
ادامه ﯾابد و تا کی باﯾد به جنبش کارگری و جنبش انقالبی ضربه بزند.در ھمين جا الزم به بيان است
که تعدادی از فعالين شناخته شده مبلغ علنی گراﯾی بطور دائم تحت نظر و مراقبت پليس قرار دارند
و طبق اطالعات دقيق برخی از دستگير شدگان در بين  ۶٠نفر خود اعالم کرده بودند که چند ماھی
است تحت تعقيب ھستند و تلفن ھاﯾشان شنود می شود.اما با اﯾن حال آنھا در جلسه حاضر شده
اند حال در نظر داشته باشيد که تعداد بسياری تحت نظر بودند ولی خود اطالع نداشتند.
طی دو ماه اخير نقد کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری به دو شکل در حال
اوج گرفتن بوده و است البته ھر دو طرف با ﯾک رودرباﯾستی خاصی دست به عصا وارد گود ،رو در
روﯾی می شوند ،ھنوز ھم به صورت کامال" صادقانه و عرﯾان وارد کارزار انتقاد زنده نشده اند آنچه
مرا را وادار کرد وارد اﯾن کارزار شوم اﯾن است که می بينيم ھيچ کدام از طرفين واقعا" و شفاف و
بدون رودرباﯾستی مقوله ھای مربوطه را نمی شکافند و ھر کدام در نقاطی خود سانسوری می
کنند و اﯾن خود سانسوری را نيز به بھانه ھای موارد امنيتی توجيه می کنند  ،در حالی که آنچه
آنھا بيان نمی کنند به بھانه اﯾنکه ممکن است دشمن بداند ﯾک توھم و بھانه است چون دشمن
تمامی گراﯾشات موجود را می شناسد و حتی بازﯾگران اصلی را با تمام اندﯾشه ھا وافکارشان می
شناسد چرا که حداقل اﯾن بازﯾگران که در ساختن کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری و به دنبال
آن کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری نقش اصلی را داشتند طی ده سال گذشته صدھا
مقاله نوشته اند و افکار و اندﯾشه ھاﯾشان را در حدی که برای نقد شفاف و صادقانه و رفيقانه الزم
است بيان کردند و دشمن تا ھمين حد و بيشتر از حد الزم آنھا را می شناسد و حتی بيشتر آنھا
شاﯾد به جرأت بتوان گفت تمامی آنھا را طی ده سال گذشته بارھا دستگير کرده و بر عليه شان
پرونده ھای زﯾادی با اتھامات متنوعی ساخته است ﯾا از طرﯾق تک نوﯾسی زندانيان و ﯾا جمع آوری
اطالعات پراکنده در نشست ھای گوناگون آنھا را به خصوص علنی گراﯾان را به نحو دقيقی
شناساﯾی کرده است .پس سانسور کردن خود در نقدھا با بھانه حفظ موارد امنيتی در واقع شانه
خالی کردن از انجام وظيفه و دوری از نقد صادقانه و رفيقانه است نه حفظ امنيت .و ھمچنين ترس از
بھانه گيری فرقه ھا و سکت ھای که نقد را به دﯾده دشمنی نگاه می کنند و به جای پاسخ گوﯾی
به نقد ھا با الم شنگه راه انداختن ضمن تخرﯾب نقاد به پاک کردن صورت مسئله و تحت الشعاع قرار
دادن نقد اقدام می کنند.اما اکنون که عمل علنی گراﯾان ھر روز بيشتر از قبل ضربات جبران ناپذﯾری

بر پيکر جنبش کارگری و جنبش انقالبی می زند فرقه ھا و سکت ھا به جای تجزﯾه و تحليل نقادانه
موضوع قرص بی ھوشی نوش جان کرده و در سکوت بسر می برند.
در اﯾن نوشته ثابت خواھم کرد که می توان صادقانه _ رفيقانه و بدون خودسانسوری و بدون به خطر
انداختن فعالين ،نقد دقيقی اراﯾه داد ،و بھانه حفظ امنيت را از دست افرادی که برای پنھان کردن
افکار فرقه ای و سکتارﯾستی ،جوابھای بی ماﯾه ای داده و ماله کشی می کنند را از آنھا گرفت .
ھمان وظيفه ناخواسته ولی حاصل اجتناب ناپذﯾر علنی گرائی را که گروه داب در رابطه با
دانشجوﯾان چپ به انجام رساند اکنون علنی گراﯾان غيراصولی کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد
تشکلھای کارگری _ اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران _کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری_ کانون
مدافعان حقوق کارگر و چند تای دﯾگر در جنبش کارگری به عھده گرفته و ضربات مھلکی به جنبش
کارگری وارد می کنند و اﯾن ھمان چماق تکفير رفرميسم در دستان رفرميسم است.
بھانه دﯾگری که باﯾد از چنگ علنی گراﯾان که ضربات پی در پی بر پيکر جنبش کارگری وارد می کنند
 ،درآورد عبارت است از اﯾنکه اﯾن رفرميستھا می گوﯾند_ جنبش کارگری _ تشکل توده ای و فعاليت
و مبارزات روزمره و حتی طوالنی مدت کارگران نمی تواند علنی نباشد و با اﯾن بھانه و فرﯾب کاری
ھر روز بيشتر توھم پراکنی می کنند و ھر روز بيشتر به سرماﯾه داری خدمت رسانی می کنند .
واقعيت امر اﯾن است که اعتصاب و اعتراضات کارگری و مبارزه برای به دست آوردن مطالبات کارگری
ھرگز نمی تواند مخفی باشد اما اﯾن موارد اصال" و ابدا "ربطی به تشکل ھاﯾی مانند کميته پيگيری
اﯾجاد تشکلھای کارگری ،کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری  ،اتحادﯾه آزاد
کارگران اﯾران و کانون مدافعان حقوق کارگر ندارد چون ھيچ کدام از اﯾنھا تشکل کارگری نيستند در
واقع موقع جواب دادن به نقدھا خود را تلوﯾحا" به جای تشکل توده ای کارگران جا می زنند و می
گوﯾند )مثال" در مصاحبه بی نام نشانی که در آلترناتيو شماره ١٣با ﯾک نفر از اعضای کميته
ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری صورت گرفته است اﯾن خانم ﯾا آقای بی نام و
نشان که مدافع سرسخت فعاليت علنی با نام نشان است خود را مخفی کرده از ﯾک طرف به
صورت سخنگوی تمام عيار کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری ظاھر می شود
و از طرفی می گوﯾند گفته ھای من موضع کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری
نيست اما به دنبال اﯾن نفی و شانه خالی کردن از پاسخ گوﯾی ،شاه بيت تبليغات کميته ھماھنگی
برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری را اعالم می دارد( که تشکل کارگری و مبارزات و اعتصابات
نمی توانند مخفی باشند اما ما به اﯾنھا می گوﯾيم بله مبارزات و اعتصابات و سازمانھای توده
کارگران نمی تواند مخفی باشد اما چه ربطی به شما دارد؟ آﯾا شما می توانيد اعتصاب راه بياندازﯾد
؟ آﯾا شما می توانيد برای گرفتن حقوق معوقه خود تحصن کنيد ﯾا جاده ای را ببندﯾد ؟ حال اگر به
آنھا بگوﯾيم که شما که ھمگی بدون استثنا افراد بسيار آگاه و در حد تئورﯾسين ھستيد چرا اعتصاب
نمی کنيد می گوﯾند تشکل ما تشکل فعالين کارگری است نه سازمان توده ای کارگران .اﯾن جا
است که دم خروس و قسم حضرت عباسشان پيدا می شود  .وقتی به آنھا گفته می شود با مدرک
و سند اعالم کنيد تا کنون چند تا اعتصاب ﯾا تحصن و تظاھرات و ...انجام داده اﯾد می گوﯾند ما تشکل
توده ای کارگران نيستيم و تشکل فعالين کارگری ھستيم که می خواھيم به متشکل شدن کارگران
کمک کنيم  .وقتی گفته می شود تشکيالتھا و گروه ھای که می خواھند به متشکل شدن کارگران
کمک کنند باﯾد سازماندھی کنند و سازماندھی باﯾد مخفی باشد می گوﯾند تشکل و فعاليت و
مبارزه کارگری نمی تواند مخفی باشد باﯾد علنی بود .ما ھم باﯾد علنی باشيم و ھستيم .اﯾن ھمان
تو جيه رفرميستی است ) در واقع وقتی به آنھا گفته می شود تخم بگذارﯾد می گوﯾند ما مرغ
نيستم بلکه شتر ھستيم  ،و وقتی گفته می شود بار حمل کنيد می گوﯾند ما شتر نيستم مرغ
ھستيم ( وقتی از آنھا سوال می شود که تا به اﯾن روز برای متشکل شدن کارگران کدام بخش با
نام و نشان وسند و مدرک اثبات کننده کمک کردﯾد و حاصل اﯾن کمک ھا تشکيل شدن کدام تشکل
بوده است اوال" دھھا مورد را غير مستقيم ليست می کنند و لی به بھانه اﯾن که موضوع امنيتی

است دالﯾل و مدارک اثبات کننده اراﯾه نمی دھند بلکه به ليست ھای الکی بسنده می کنند سوال
اﯾن است اگر شما علنی ھستيد و مسلما" نتيجه کار تان نيز علنی است چون حاصل کار علنی
نمی تواند مخفی باشد و حتی نتيجه کار مخفی نيز نمی تواند مخفی باشد صد در صد جمھوری
اسالمی ازکار علنی و نتيجه اش که علنی است اطالع کامل دارد پس حال چرا نمی توانيد با دليل و
مدرک اثبات کنيد که ليست اراﯾه شده واقعا" نتيجه عمل شما است ﯾا خير؟ در پاﯾين باز به اﯾن
موضوع خواھم پرداخت.
مورد دوم اﯾنکه تمامی افرادی که اعتقاد به مخفی کاری دارند ھميشه تذکر داده و می دھند که
بحث مخفی بودن خود اعتصاب ﯾا راه بستن و تظاھرات نيست بلکه باﯾد سازماندھی و
سازماندھندگان مخفی باشند و تمامی اﯾن افرادی که اعالم می کنند مبارزه و تشکل ھای کارگری
نمی توانند مخفی باشند به عمد و به خاطر اﯾنکه صداقت ندارند موضوع مخفی بودن سازماندھی
و سازمان دھندگان را سانسور می کنند و طوری جواب می دھند که خواننده فکر کند طرفداران
مبارزه مخفی منظورشان مخفی کردن اعتصاب و خود مبارزه و سازمان توده ای کارگران است  .اما
اﯾن فرﯾب کاری از شامورتی بازی رفرميست ھا و علنی گراﯾانی که ماسک اولتراچپ به چھره دارند
سرچشمه می گيرد .
مورد سوم بحث ضد سرماﯾه داری بودن است اﯾن رفرميستھای مدعی التراچپ  ،برای کسب اعتبار
کاذب به عنوان ضد سرماﯾه داری بودن اﯾن گونه توده ھای کارگران را فرﯾب می دھند که پنداری می
توان در جامعه تحت تسلط سرماﯾه داری آن ھم از نوع اﯾرانيش ،ضد سرماﯾه دار بود و با شجاعت در
بوق و کرنا کرد که تشکل ما ضد سرماﯾه داری است .اﯾنکه در عمل ضد سرماﯾه داری باشی ولی
حرفش را نگوﯾی شاﯾد بشود در جامعه سرماﯾه داری از نوع اروپاﯾش ،تا حدودی علنی بود ) نه از
نوع اﯾرانيش( .اما اﯾنکه در ھر پاراگراف نوشته ات چھار بار ضد سرماﯾه داری بودن تشکلت را بيان
کنی و دولت جمھوری اسالمی سرماﯾه داری ھم تو را تحمل کند و سرماﯾه داران از نوع اﯾرانيش تو
را تحمل کنند ﯾعنی اﯾنکه سرماﯾه داری به دشمنانش اجازه ی فعاليت آزاد و علنی ضد سرماﯾه
داری را می دھد  .اﯾن توھمی است که تبليغات دروغين اﯾن رفرميست ھا در اذھان توده کارگران
می آفرﯾند  .بر مبنای تبليغات اﯾن فعالين "ضد سرماﯾه داری" علنی گرا است که بسياری از
طرفداران ليبراليسم دانسته و فرﯾب کارانه اقتصاد جمھوری اسالمی )احمدی نژادی( را اقتصاد
کمونيستی تبليغ می کنند.
باﯾد به چند سئوال جواب دھيم .
 -١آﯾا دولت جمھوری اسالمی  ،سرماﯾه داری نيست ،که اجازه می دھد تشکالت ضد سرماﯾه داری
علنی فعاليت کنند ؟
 -٢آﯾا دولت جمھوری اسالمی ابزار اعمال حاکميت سرماﯾه داری اﯾران نيست؟
 -٣آبا سرماﯾه داران اﯾران و دولتشان که ھارترﯾن دولت سرماﯾه داری است نمی توانند دشمنان خود
را تشخيص بدھند؟
 _۴آﯾا توازن وجود دارد که دولت سرماﯾه داری اﯾران را مجبور می کند تشکل ضد سرماﯾه داری را
تحمل کند؟
 -۵ما می گوﯾيم دولت جمھوری اسالمی ﯾک نظام سرماﯾه داری است که حاکميت طبقه سرماﯾه
دار را اعمال می کند و دشمنان طبقه حاکم را می شناسد و اگر واقعا" ضد سرماﯾه داری باشند به
شدت سرکوب می کند و ھمين طور تشکيالتی که بتواند جمھوری اسالمی را مجبور به پذﯾرش و
تحمل تشکل ضد سرماﯾه داری بکند وجود ندارد .اﯾن موضوع تا به امروز صدھا بار عمال" ثابت شده
است که ھيچ کدام از سازمانھا و احزاب مدعی به اندازه سر سوزنی تواناﯾی مجبور کردن جمھوری

اسالمی به پذﯾرش شما به عنوان تشکل ضد سرماﯾه داری ندارند .اگر شما واقعا" طبق ادعا ھاﯾتان
ضد سرماﯾه داری ھستيد.لطفا"بگوﯾيدجمھوری اسالمی از ترس چه چيزی شما را تحمل می کند؟
 _۶چه چيزی باعث شده اﯾن ھمه تبليغات ضد سرماﯾه داری بودن شما تأثيری بر دولت سرماﯾه
داری اﯾران نداشته باشد ؟
جواب اﯾن است که آنھا می دانند شما ممکن است فرد به فرد اندﯾشه ضد سرماﯾه داری داشته
باشيد اما از جھت تشکيالتی و سبک کار نه تنھا خطری برای سرماﯾه داری ندارﯾد بلکه وجودتان
می تواند بسيار ھم به نفع سرماﯾه داری باشد تا وﯾترﯾنش رنگارنگ شود و از طرفی سبک کار
علنی شما محل گذری برای شناساﯾی ھر نيروی فعالی است که اگر علنی گراﯾان نباشند ممکن
است برای سرماﯾه داری خطرناک شوند پس وجود شما برای سرماﯾه داری با اندکی ترساندن
شما ،بسيار الزم و مفيد است .
جالب است کميته ھماھنکی طرف دار سرسخت علنی گراﯾی توسط ﯾکی از اعضای بی نام و
نشانش ادعاکرده کارھای زﯾادی انجام داده اند.باﯾدپرسيدبا توجه به اﯾن ھمه کاری که انجام داده اﯾد
چرا شما را به اندازه کارگران شرکت واحد که فقط دو اعتصاب کردند سرکوب نکردند؟ شما که ضد
سرماﯾه داری ھستيد برخی از اعضاﯾتان نھاﯾتا" ﯾک ﯾا دو سال زندانی می شوند ولی اسانلوی ،
مددی  ،شھابی و… رفرميست )به قول شما(  ، ۵، ٣٫۵و شش سال و… زندانی می شوند .در
حالی که آنھا ھيچ کدام ادعای ضد سرماﯾه داری ندارند و ادعای تئورﯾسين بودن و غيره ندارند و
شما در ھر پاراگراف نوشته ھای خود چھار بار مدعی ضد سرماﯾه داری ھستيد جواب ساده است
کارگران شرکت واحد بدون ھيچ گونه ادعاﯾی مرتکب عمل ضد سرماﯾه داری شدند و شما با ھزاران
ادعا و تبليغ فقط وﯾترﯾن سرماﯾه داری را تزﯾين کردﯾدو به دولت سرماﯾه داری کمک کردﯾد دشمنان
واقعی خود را شناساﯾی کند و ھمچنين در ميان کارگران و توده ھا توھم اﯾجاد می کنيد که
جمھوری اسالمی و سرماﯾه داران دشمنان خودشان را آزاد گذاشته اند و برای پنھان کردن چنين
نتيجه  ،کارھاﯾی که نکردﯾد را به خودتان نسبت می دھيد آنگونه که می گوﯾيد.
برخی وقتھا که البته بيشتر اوقات اﯾن افراد به جای پاسخگوﯾی به نقد ،با نقد بصورت تمسخر
برخورد کرده و از پاسخگوﯾی شانه خالی می کنند مثال" در مصاحبه ﯾکی از اعضای کميته
ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری با آلترناتيو می گوﯾند  :اﯾنھا گروھھای کوچکی
ھستند که پاﯾشان روی زمين سفت نيست ﯾا می گوﯾند اﯾنھا خارج نشين ھستند ﯾا می گوﯾند ﯾک
چيزھاﯾی شنيده اﯾم ولی مکتوب نکردند و...
باﯾد گفت گروه کوچک ﯾا بزرگ دليل نيست که به نقد جواب داده شود ﯾا خير ،بلکه خود نقد باﯾد مد
نظر باشد شاﯾد نقد کننده ﯾک نفر باشد آﯾا شما می توانيد بگوﯾيد چون ﯾک نفر بوده نياز به
پاسخگوﯾی نيست ؟ آﯾا برای ارائه نقد باﯾد طومار جمع کرد؟ شاﯾد ﯾکی بياﯾد بگوﯾد چون نقد کنندگان
ﯾک ميليون نفر ھستند نياز به پاسخگوﯾی نيست اگر ﯾک ميليون و ﯾک نفر بود شاﯾد پاسخ می دادﯾم
اﯾن معيار کميتی برای پاسخگو بودن متعلق به سرماﯾه داری است نه کارگری  .در مقوله انتقاد از
خود و دﯾگری ھرگز به تعداد نقد کننده و ﯾا اسم و آدرس نقد کننده ﯾا به مقام و رتبه آنھا ﯾا معتبر
بودن ﯾا بی اعتبار بودن نقد کننده پاسخ نمی گوﯾند بلکه به خود نقد پاسخ می گوﯾند و از طرفی
پاسخ گفت به نقد برای راضی کردن نقاد ﯾا جلب نظر مخالفين و دشمنان و ﯾا جلب حماﯾت و غيره
در نظر گرفته نمی شود بلکه باﯾد نقد بی مالحظه و صادقانه باشد و برای ﯾافتن اشتباھات و پيدا
کردن راه درست و ھم پاسخگوی به نقد باﯾد بی مالحظه و صادقانه برای رفع اشتباھات و خروج از
انحرافات باشد ،پس به بھانه موارد زﯾر ھر کس از پاسخگوﯾی نقد شانه خالی کند باﯾد زﯾر سوال
واقع شود .
 -١پاسخگوﯾی را به تعداد افراد ،اعتبار ﯾا بی اعتباری نقاد موکول نماﯾند.
 -٢به بھانه ھای امنيتی بودن از پاسخ گوﯾی شانه خالی نکنيد در حاليکه می توان بدون وارد شدن
به موارد امنيتی در کليت پاسخگوی اعمال و اندﯾشه ھای خود شد .

 -٣نقدھای اراﯾه شده را نادﯾده گرفته اعالم نماﯾند که نقدھا مکتوب نشده است در حالی که حداقل
سه مورد ثبت شده قبل از اﯾن مصاحبه بيان شده است اﯾن پنھان کردن ﯾعنی … ،ﯾعنی عدم
پاسخگوﯾی.
مورد بسيار مھم دﯾگر اﯾنکه مشخص کنيم علت تشکيل شدن کميته ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل
کارگری و نوع جدﯾدش کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری در مقابل کميته
پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری بوده است اﯾنکه االن کدام بھتر است و کدام خوب ﯾا بد کار می کند
مورد بحث نيست بحث اﯾنکه درست زمانی که باﯾد نيروھا در ﯾک مسير قرار بگيرند در مقابل ھم قرار
گرفتند و ھمدﯾگر را ضعيف کردند .برای درک بھتر اﯾن موضوع الزم است به صورت بسيار کلی و
فشرده تشکيل شدن و طی روند تا کنونی کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری
بيان شود ،آنگاه خواھيد دﯾد که علی رغم ادعاھای پرطمطراق ضدسرماﯾه داری از ھمان روز اول اﯾن
کميته ﯾک جمع رفرميستی  ،ضد تشکيالت کارگری و در نھاﯾت ضد کارگری با ظاھری اولترا چپ بود
و برای پنھان کردن رفرميست بودن خود چماق تکفير رفرميسم را دور سرش می چرخاند که ھنوز
ھم چنين می کنند .
الزم است بدانيم در اﯾن کميته سکتارﯾسم به صورت اﯾنکه ھمه گراﯾشات را ﯾکدست کند و فقط ﯾک
صدا از درونش بيرون بياﯾد وجود داشت وھنوز ھم وجود دارد .جدا شدن بخشی از اﯾن افراد از کميته
پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری و اﯾجاد کميته دﯾگر و عملکردھای آنھا در شورای ھمکاری و سپس
پيوستن آنھا به کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری ،و سپس دو شقه کردن آن و در واقع به
قول برخی کودتای آنھا و سپس ﯾک دست کردن کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای
کارگری فعلی ھمگی از ﯾک طرح سکتارﯾستی پنھان سرچشمه می گرفت که ھنوز وجود دارد .علل
و سبک کار تشکيل شدنش عبارت است از :
پس ازگذشت مدت کوتاھی از تشکيل شدن کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری که اکثرﯾت
اعضای آن اعتقاد به تحزب و تحزب ﯾابی طبقه کارگر داشتند  .گراﯾشات مختلف ضد تحزب ﯾابی طبقه
کارگر با تشکيل شدن کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری دچار احساس غافل گيری شدند و فکر
کردند که کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری تا چند ماه دﯾگر تمامی توده ھای کارگر را به دنبال
خود بسيج خواھد کرد و سپس تحوﯾل احزاب خواھد داد .بنا براﯾن با حول و وال برای مقابله و نجات
طبقه کارگر دست به کار شده کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری را تشکيل دادند  .که البته
تمامی فعالين کارگری حداقل در نزد خود می دانند ھمه موسسين اوليه کميته ھماھنگی برای
اﯾجادتشکل کارگری دشمنان سر سخت تحزب ﯾابی طبقه کارگر و بخصوص دشمن خونی ،لنين
بودند و ھنوز ھم ھستند جالب است که بدانيم اﯾن موضوع را از طروق مختلف بخصوص سخنرانيھای
مرد اول کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری در دانشگاه تھران بر عليه تحزب ﯾابی و بخصوص
لنين بخورد چپ ھای ليبرال شده ﯾا چپ ھای تازه کار داده می شد و توسط ساقدوش و سول دوش
ھاﯾش با شور و ھيجان بيشتری که پنداری کشف جدﯾدی در عالم تئوری ھای انقالبی اتفاق افتاده
است .غافل از اﯾنکه تمامی حرکتھاﯾشان ادامه کاتوسکی،منشوﯾسم و ...بود  ،می دادند  .که البته
اﯾن حرکت باب ميل و خوشاﯾند جناح ھای مختلف جمھوری اسالمی نيز بوده و ھست .حال
ھرکسی بپذﯾرد که گراﯾش انقالبی  ،گراﯾشی است که به تحزب ﯾابی اعتقاد داشته باشد پس
گراﯾشات ضد تحزب ﯾابی انحرافات مختلفی دارد که ﯾکی از آنھا دامن زدن به رفرميسم است  .پس
پاﯾه و اساس کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری ھر دو شاخه اش گراﯾش
رفرميستی بوده و است  .که البته قبای پوششی اﯾن رفرميسم شعار ضد سرماﯾه دار بودن کميته
بوده و ھنوز ھست.
اما کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری از گراﯾشات مختلف تشکيل شده بود که ھر کدام
آبشخور مخصوص خود را داشت و ھدف ھر کدام اﯾن بود که کميته را ﯾک دست تصرف کرده به ابزار
آبشخور خود تبدﯾل کند و اﯾن دليل اصلی جدا شدن گروھھای مختلف از کميته پيگيری اﯾجاد

تشکلھای کارگری بود که ھر کدام از گراﯾشات از تصرف کميته به تنھاﯾی نا اميد می شد از کميته
جدا شده می رفت تشکل ﯾک دست خود را جداگانه می ساخت  .ﯾکی از اﯾن گروھھا ،افرادی بودند
که وقتی متوجه شدند تواناﯾی تصرف ﯾک دست کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری را ندارند جدا
شده و اتحاد کميته ھای کارگری را تشکيل دادند تا مخصوص خودشان باشد .آنھا نتوانستند به وزنه
ای در مقابل دو کميته موجود تبدﯾل شوند پيشنھاد اتحاد عمل دادند و به دنبال آن شورای ھمکاری
تشکل ھا و فعالين کارگری تشکيل شد  .پس از حدود دو سال امکان تصرف شورای ھمکاری را نيز
بدست نياوردند  .ماجراھای شورای ھمکاری در اﯾن رابطه را باﯾد کسانی که در ان فعاليت می
کردند بيان کنند تا موضوع از اﯾن جھت نيز روشنتر شود .به ھر صورت در آن زمان قدرت گراﯾش ضد
تحزب ﯾابی در کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری رو به ضعف بود در نتيجه اتحاد کميته ھای
کارگری فرصت را غنيمت شمرده خود را در کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری منحل کرد با
اﯾن عمل گراﯾش ضد نحزب ﯾابی در کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری بسيار ضعيف تر شد
تا جاﯾی که به دو قسمت تقسيم شد و برخی از اعضا تقسيم شدن آن را بر اثر کودتا اعالم کردند.و
حال از کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری اوليه دو کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد
تشکلھای کارگری و کميته ھماھنگی برای اﯾجادتشکل کارگری باقی مانده است که ھر دو در بنيان
رفرميستی و شعار "ضد سرماﯾه داری " مشترک ھستند اما اختالف اصلی آنھا در پذﯾرش ﯾا عدم
پذﯾرش تحزب ﯾابی طبقه کارگر و شعار لغو کارمزدی است.ھر دو اﯾنھا فقط شعار است برای پوشش
و پنھان کردن ذات رفرميستی که در ھر دو بخش از اصول زﯾر بناﯾی آنھا می باشد.
در حالی که اﯾن رفقا سعی دارند در ھر پاراگراف حداقل ﯾک بار ضدسرماﯾه دار بودن ﯾا لغو کار مزدی
بودن خود را بيان کنند تا مبادا خواننده فراموش کند چون در عملشان ھمچنين چيزی وجود ندارد که
ماندگار باشد و نياز به بيان زبانی نداشته باشد).مشک آن است که خود ببوﯾد،نه آنکه عطار بگوﯾد(.
جالب تر از ھمه اﯾنکه مصاحبه شونده و ھمه ی سران اﯾن کميته در صحبتھای خود با تمام وجود به
طبل علنی گراﯾی می کوبند اما مصاحبه شونده در مصاحبه نام ندارد باﯾد پرسيد :
 -١اگر واقعا" شما به علنی گراﯾی درکل و علنی بودن کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد
تشکلھای کارگری بطور خاص معتقد ھستيد پس چرا نام خود را در مصاحبه بيان نمی کنيد ؟ آﯾا در
رابطه با خود به جمھوری اسالمی توھم نداری ولی در مورد کل تشکل توھم داری ؟ آﯾا حفظ کردن
خود مقدم بر حفظ کردن کل تشکل است که خود را مخفی می کنی ولی تشکل را علنی می
خواھی ؟
 -٢اگر شما از بيان نام خود می ترسيد که خطری براﯾتان باشد پس چرا از دﯾگر کارگران می خواھيد
علنی باشند؟ آﯾا حکم برﯾدن فرش نجس شده با ادرار بچه برای ھمساﯾه است؟
 -٣اصال" از کجا معلوم شما که نقد کننده ھا را به گروھھای کوچک و خارج نشين نسبت می دھيد
خودتان خارج نشين نباشيد؟ با توجه به اﯾنکه بيشتر فعالين ادبيات و سبک نوشتاری شما را می
شناسند و می دانند به احتمال قرﯾب به ﯾقين متعلق به کسی است که در حال حاضر در سوئد به
سر می برد.
 -۴دوست عزﯾز چرا به نقدھای مشخص با نام و نشان نوشته شده اصال" پاسخ ندادﯾد؟
 -۵باﯾد اﯾن تناقض را دوستان کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری بين خود حل
کنند اگر به ضعف جمھوری اسالمی و ﯾا به قدرت خود اعتقاد دارﯾد که می توانيد جمھوری اسالمی
را وادار به پذﯾرش علنی بودن خود نماﯾيد پس چرا در مصاحبه خود با آلترناتيو بدون نام ونشان ظاھر
می شوﯾد؟ اگر جمھوری اسالمی را به عنوان دشمن آزادی می دانيد و بر اﯾن مبنا نام و نشان خود
را در مصاحبه پنھان می کنيد پس چرا کل تشکل را به عنوان علنی گراﯾی به خطر می اندازﯾد ؟ از
اﯾن کار چه ھدفی دارﯾد؟ آﯾا می خواھيد غيرمستقيم به جمھوری اسالمی اعالم کنيد ما تو را ضد
انسان نمی دانيم؟ ﯾا می خواھيد به توده ھا بگوﯾيد که می توان با وجود برقراری جمھوری اسالمی

آزاد بود و حق و حقوق خود را به دست آورد ؟ چه چيزی را می خواھيد به توده ھا ﯾا جمھوری
اسالمی بقبوالنيد؟
جمھوری اسالمی می داند کسانی که صادقانه در صفوف طبقه کارگر فعاليت می کنند غير از چپ
ھا)کمونيست ھا( نمی توانند باشند .و ما می دانيم که جمھوری اسالمی با چپ ھا دشمن خونی
است آﯾا شما می خواھيد به توده ھا ثابت کنيد که جمھوری اسالمی با چپ ھا دشمن نيست ؟ ﯾا
می خواھيد به جمھوری اسالمی ثابت کنيد که شما از آن چپ ھای خطر ناک ومخفی کار
نيستيد؟
چون کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری ﯾک سازمان توده ای نيست پس باﯾد
جاﯾگاه خود را بداند و در ھمان جاﯾگاه خودش جواب بدھد که غير از چپ ھا کسی می تواند واقعا"
منافع کارگران را قبول داشته و برای کسب آن کاری بکند ؟ باﯾد جواب بدھيد که آﯾا می خواھيد
جمھوری اسالمی را فرﯾب بدھيد ﯾا اﯾنکه آنقدر قوی ھستيد که او را مجبور به پذﯾرش برنامه ھای
خود بکنيد ؟ ﯾا برعکس می خواھد به جمھوری اسالمی بگوﯾد که ما خطری برای تو ندارﯾم بنابراﯾن
کارگران را فرﯾب بدھيد ؟
ساختار جمھوری اسالمی با منافع طبقه کارگر ھيچ گونه سازگاری حتی اندک ندارد کسی ﯾا
تشکلی نمی تواند در بين اﯾن دو به صورت علنی بند بازی کند مگر توازن قوا از طرف سازمان
سياسی کارگران وجود داشته باشد و بتواند بر جمھوری اسالمی فشار وارد کرده آن را مجبور به
پذﯾرش نماﯾد .کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری باﯾد تکليف اﯾن سئوال را
روشن نماﯾد که آﯾا چنين سازمان ﯾا سازمانھای سياسی که بتوانند جمھوری اسالمی را وادار به
پذﯾرش تشکل علنی کارگری آن ھم از نوع ضد سرماﯾه دارﯾش بکنند وجود دارد؟ اگر وجود ندارد پس
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری با تکيه بر چه چيزی می خواھد جمھوری
اسالمی را مجبور به پذﯾرش حقوق خود و کارگران نماﯾد ،مگر اﯾنکه نسبت به جمھوری اسالمی
توھم داشته باشد.ﯾا اﯾنکه اعتقاد دارﯾد تشکل توده ای کارگران ھمان تشکل سياسی کارگران
است که از عمل کرد روز مره و مبارزات روزانه کارگران خود به خود بيرون می ﯾاﯾد و خود به خود
تبدﯾل به تشکل ضد سرماﯾه داری می شود و انقالب کارگری را به ثمر می رساند و از اﯾن رو نيازی
به سازمان سياسی طبقه وجود ندارد.دليل وجود چنين اندﯾشه خود به خودﯾسم در کميته
ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری را از گفته ھای زﯾر می توان درک کرد.
در مقابل جواب به موضوع رفرميستی بودن حرکت کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای
کارگری مصاحبه شونده در آلترناتيو تشکيل جمع ھای خانوادگی  ،بر پاﯾی مھمانی ھای ھفتگی،
گلگشتھا  ،سفره ھای اشتراکی غذا  ،صندوقھای ھمياری  ،گروھھای خودجوش و  ...ھمه اﯾنھا را
زمينه ای برای به وجود آمدن ﯾک تشکل ضد سرماﯾه داری می داند در حالی که اﯾن زمينه ھا
ھمگی می توانند قبل از اﯾنکه زمينه اﯾجاد شدن تشکل ضد سرماﯾه داری باشند زمينه ھای تشکل
صنفی مانند  ،انجمن صنفی  ،کانون صنفی ،در بھترﯾن حالت به سندﯾکا و اتحادﯾه منجر شوند.
در قسمت آخر که در مورد برنامه ھای سرماﯾه داری جھانی و اﯾران صحبت می کند غير مستقيم و
تلوﯾحا" می گوﯾد که چون در اﯾن تنش ھا سرماﯾه داری اﯾران مجبور است فضاﯾی باز کند و طبقه
کارگر و فعالينش را بيشتر بپذﯾرد ،پس از ھم اکنون باﯾد حضور علنی داشته باشيم )خود را به
جمھوری اسالمی بشناسانيم تا نوبت گرفتن ما را در نظر داشته باشند (.
اﯾن تز ھمان مورد منصور حکمت است که از فعالين می خواھد چھره شوند تا در زمانش
به عنوان رھبران کارگری از طرف کارگران قبول شوند !
شاﯾد خيلی ھا از چنين نقدی ناراحت شوند ولی بحث در اصول ھيچ ربطی به خوش آﯾند و ﯾا
ناراحت شدن ندارد .اعضا کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری  ،کميته پيگيری
اﯾجاد تشکلھای کارگری ،کانون مدافعان حقوق کارگر ،اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ھيچ وقت نباﯾد خود

را با سندﯾکای ھفت تپه و شرکت واحد مقاﯾسه کنند .ھر وقت چنين مقاﯾسه ای انجام دھند ﯾعنی
آگاھانه قصد فرﯾب کارگران و فعالين را دارند .
اﯾن دو شکل تشکل عليرغم اﯾنکه کامال" الزم ھستند و سندﯾکای ھفت تپه و شرکت واحد صد در
صد سازمان توده ای کارگران ھستند و کميته ھا و تشکل ھای نام برده نيز در جای دﯾگر با امکانات
عملی دﯾگر ضرورت دارند ولی خلط در تواناﯾی و عملکردھا و عرصه و حوزه فعاليت متفاوت آنھا باعث
شامورتی بازی می شود که باﯾد از آن جلوگيری کرد تفاوت اﯾن است که سندﯾکاھای فوق
عملکردھای روز کارگران که در خط مقدم مبارزه ھستند را درآن سازماندھی می کنند و برای آﯾنده
ی نزدﯾکشان نيز بر مبنای مطالبات کامال" مشخصی برنامه رﯾزی می کنند اما کميته ھا و کانون و
اتحادﯾه ھای نام برده شده برای کمکھای حاشيه ای و اﯾجاد بستر ھا و امکانات که برای قبول و
تحميل سازمانھای توده ای کارگران الزم است می توانند عمل بکنند ﯾا می توانند نيروھای به عنوان
بازو و پنجه ھای پنھان سندﯾکاھا و دﯾگر تشکل ھای توده ای کارگران و ھداﯾت کننده آنھا باشند
خودشان نمی توانند جای آنھا را بگيرند  .بر اﯾن مبنا علنی بودن و سازماندھی اﯾنھا خدمت به
سرماﯾه داری است .چه خوششان بياﯾد و چه بدشان  ،آنھا با برقراری ارتباطات علنی مستقيم و
غيرمستقيم باعث به خطر افتادن سازمانھای واقعی توده ای کارگران و فعالين بدرد بخور جنبش
کارگری می شوند در حالی که اﯾن تشکلھا و افرادشان باﯾد مکمل سازماندھی ميان سازمانھای
توده ای و سازمان سياسی باشند و تنھا اﯾن ساختار را می توانند پيش ببرند و اﯾن را دولت سرماﯾه
داری می داند به اﯾن دليل است که از طرﯾق وارد شدن در داشته ھای آنھا ھمه ی طبقه را به
صورت فلش دوطرفه زﯾر نظر می گيرد و متأسفانه اﯾن تشکلھای حيران و سرگردان ھنوز جاﯾگاه
تشکيالتی خود را نمی شناسند و می خواھند ھمچنان خود را به عنوان سازمان توده ای کارگران
جا بزنند که امکان پذﯾر نيست ولی در مقابل ضربات مھلکی به نيروھای فعال که می توانند انقالبيون
حرفه ای برای سازماندھی مبارزات طبقاتی باشند می زنند ،ھمه ی نيروھاﯾی که از درون مبارزات
طبقاتی پرورش پيدا کرده و رو می آﯾند را به نيروھای سرکوبگر معرفی می کنند و خدمات ناخواسته
ای به سرماﯾه داری می دھند .نباﯾد از ﯾاد ببرﯾم که پنج سال قبل بر اثر ھمين علنی گراﯾی لجوجانه
نيروھاﯾی که به عنوان جوانه ھای اﯾنده سوسياليست بودند در ميان دانشجوﯾان به نابودی کشانده
شدند و اکنون اﯾن کميته ھا چگونه ھمين جوانه ھای تازه روئيده در ميان نبردھا و مبارزه طبقاتی را
به بھانه ی اﯾنکه می خواھيم دولت را مجبور به پذﯾرش خودمان کنيم به صورت علنی باعث شناخته
و دستگير شدن نيروھا و پرونده سازی و تحت مراقبت قرار گرفتن آنھا می شود .برای اثبات اﯾن
گفته به قسمت زﯾر خوب دقت کنيد :
رفيق بی نام و نشان مبلغ علنی گراﯾی عضو کميته ھماھنگی در مصاحبه خود با آلترناتيو اول از
سندﯾکای ھفت تپه و واحد داد سخن سر می دھد و دادن نامه در خواست و امضاء  ٢۵٠٠نفر از
کارگران ھفت تپه و دستگير شدن ھئيت موسس سندﯾکای ھفت تپه را برای توجيه علنی گراﯾی و
تشکيل جلسه کميته ھماھنگی برابر دانسته آن را به عنوان مثال توجيھی کار خودشان بيان می
کند ،سپس می گوﯾد :
"می خواھم بگوﯾم که کار علنی در عين اﯾن که دارای ھزﯾنه ھای اﯾن چنينی است  ،دارای
دستاوردھا و نتاﯾج گران قيمتی نيز ھست .اگر بخواھيم به جزئيات اﯾن دستاوردھا بپردازﯾم می توان
به جا افتادن دو تشکل کارگری در شرکت واحد و نيشکر ھفت تپه اشاره کنيم  .نتيجه آن بود که
علی رغم دستگيری و اخراج کارگران فعال اﯾن واحد ھا  ،توانستند اﯾن آگاھی عظيم را در بين
کارگران آن جا اﯾجاد کندکه آماده باشند تا درفرصت ھای بعدی تشکل علنی خودرا برپا سازند.
کميته ھماھنگی نيز ضمن پذﯾرش اﯾن ھزﯾنه ھا در طول حيات خود توانسته است خدمات
ارزشمندی را انجام دھد ،از باال رفتن دستمزد ھا در کوره پزخانه ھا و بيمه کارگران آن واحدھا گرفته
تا انعکاس خبر مبارزات کارگران مراکز و واحد ھای مختلف  ،باز گشت به کار کارگران غرب بافت
کرمانشاه  ،به نتيجه رسيدن بحث بازنشستگی کارگران شاھو سنندج  ،بر جسته و مطرح کردن

قتل عام کارگران خاتون آباد در اذھان مردم و کارگران  ،کمک به اعتراضات و درﯾافت دستمزدھای
معوقه کارگران ﯾخچال سازی لرستان و ده ھا دست آورد دﯾگر...
واضح است که اﯾن دست آوردھا ھرگز با کار غير علنی و مخفی به دست نمی آمدند"...
اﯾن رفيق اول خودشان را )کميته ھماھنگی( ھمسنگ سندﯾکاھا ﯾعنی سازمان توده ای کارگران
قرار می دھند سپس به عنوان سازمان فرا محلی و فرابخشی جا می زند و به صورت رابين ھود
فضاﯾی ظاھر شده افزاﯾش دستمزد کارگران کوره پزخانه ھارا کسب می کنند ،آنھا را بيمه می
کنند ،کارگران اخراج شده را بر سر کارشان باز می گردانند ،دستمزدھای معوقه ﯾخچال سازی
لرستان را بدست می آورند و...
باﯾد از اﯾن رفقا پرسيد :
 -١اگر شما با ﯾک تشکل فعالين کارگری فرا محلی و فرابخشی مثال" با تعداد اعضای
١٠٠٠نفری )بسيار دست باال می گيرم که ناراحت نشوﯾد( می توانيد چنين کارھای انجام
بدھيد دﯾگر چه نيازی است که کارگران خود را اذﯾت کرده در محل کارشان دست به اﯾجاد
تشکل بزنند؟ لطفا" مطالبات بقيه کارگران را نيز کسب نماﯾيد.
 -٢چون تشکل شما و تمامی اعمالتان علنی است پس حتما" دولت و ماموران و کليه
کارفرماﯾان کارگران کوره پزخانه ھا  ،ﯾخچال سازی لرستان  ،غرب بافت کرمانشاه و غيره
ھمه می دانند که باال رفتن دستمزد ھا در کوره پزخانه ھا و بيمه کارگران آنھا ،بازگشت به
کار کارگران اخراجی غرب بافت کرمانشاه و درﯾافت دستمزدھای معوقه ﯾخچال سازی
لرستان و ...نتيجه و دست آورد فعاليت ھای کميته ھماھنگی است .وقتی اﯾن دو دشمن
_) دولت و کارفرماﯾان ( اﯾن حقيقت را می دانند ،حتما" کارگران ھمين واحد ھا نيز می دانند
که چه کسانی ﯾا چه تشکيالتی توانسته مطالبات آنھا را براﯾشان کسب کند  .وچون دولت و
کارفرماﯾان و خود کارگران می دانند و شما و کارھاﯾتان علنی است در اﯾن رابطه کارگران
نباﯾد چيز مخفی داشته باشند و نباﯾد از بيان مبارزات شما ترسی داشته باشند  .با اﯾن
حساب لطفا" از کارگران واحد ھای که از نتاﯾج مبارزات شما مرتفع شدند بخواھيد برای
انتقال تجربه و اثبات ادعا ھای شما گفته ھای شما را تاﯾيد کنند تا حداقل ما قبول کنيم
ليست کار ھای انجام شده الکی ردﯾف نشده است.

به عبارت زﯾر توجه کنيد:
"ﯾورش چکمه پوشان جمھوری اسالمی به نشست علنی کميته ھماھنگی برای کمک
به اﯾجاد تشکلھای کارگری  " ...اﯾن نوشته بخشی از سخنان عضو کميته ھماھنگی برای کمک
به اﯾجاد تشکلھای کارگری است  .حال ھر کارگر اﯾرانی ﯾا ھر انقالبی در جای دﯾگر از اﯾن دنيا اﯾن
نوشته را بخواند با خود می گوﯾد درود بر جمھوری اسالمی که دارای حد باالﯾی از تحمل و
دمکراسی است که گوﯾنده اﯾن جمله در جمھوری اسالمی دارای فعاليت علنی است ھرچند که در
ﯾک نشست  ۶٠نفر را دستگير کرد ولی ھمه را آزاد کرده و ﯾک نفر را فقط ﯾک سال زندانی کرده
است در حالی که مفھوم چکمه پوش تا به اﯾن روز اﯾن گونه بوده است که در حکومت ھای چکمه
پوش امکان فعاليت وجود نداشته است پس چکمه پوشان ھم می توانند حد از دمکراسی داشته
باشند .باور کنيد خود جمھوری اسالمی با ھزاران کلمه و مفاھيم زﯾبا نمی تواند اﯾنقدر به نفع خود
تبليغ کند.
در عبارت ﯾورش چکمه پوشان تناقضی پنھان است  ،کسانی که اعتقاد دارند جمھوری اسالمی
حکومت چکمه پوشان است ﯾا به وسيله چکمه پوشان حفاظت می شود چرا درک نمی کنند چکمه
پوش وظيفه اش ﯾورش و سرکوب است که افراد رادﯾکال و انقالبی ) البته واقعيش( وظيفه دارند
تشکل خود را طوری سازماندھی نماﯾند که چکمه پوشان امکان شناساﯾی و ﯾورش نداشته باشند

اگر چنين سازماندھی نکنند ﯾا معنا و مفھوم چکمه پوش را درک نمی کنند ﯾا دچار نادانی و توھم
رفرميستی ھستند ﯾا اﯾنکه خود را به کوچه ی علی چپ زده و وظيفه خدمت به سرماﯾه داری را به
جا می آورند .ولی در واقع اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری نسبت به
تواناﯾی جمھوری اسالمی و قدرت خود دچار توھم رفرميستی ھستند و عبارت چکمه پوش را نه به
عنوان رساندن اعتقاد خود بر اﯾن مبنا که ماھيت نظام جمھوری اسالمی را برسانند بلکه برای
انتقال ﯾک احساس مجرد به کار می برند.
اخيرا" رفيق قزوﯾنی مطلبی در جواب رفيق بيانی نوشته اند که شاﯾد خود اﯾشان به آن جواب بدھد
اما ﯾکی دو اشتباه بسيار مھم در اﯾن مطلب بارز است که الزم می دانم به رفيق قزوﯾنی تذکری
بدھم ) در مطلب قبلی اﯾشان نيز اشتباھاتی بود ( رفيق قزوﯾنی بيشتر مدرجات نوشته خود را
بدون تحقيق و پی بردن به واقعيت ھا می نوﯾسند ازجمله :
 -١به ﯾقين می دانم عليرضا بيانی ھيچ گاه عضو کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری نبوده
است و تا به اﯾن روز ھم جای دﯾده نشده است که اﯾشان ادعای عضوﯾت کرده باشد
 -٢کميته ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل کارگری از کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری جدا
نشده است بلکه توسط کسانی که ھرگز عضو کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری نبودند
در مقابل کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری تشکيل شده است ھرچند که بعد ھا
تعدادی از اعضای کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری جدا شده به کميته ھماھنگی برای
اﯾجاد تشکل کارگری پيوستند.
اﯾن دو مورد به اﯾن دليل بسيار مھم بودکه رفيق قزوﯾنی بخاطر عدم آگاھی خود از واقعيت آنھا
را دليل فرقه گراﯾی رفيق بيانی اورده است.
قصد دفاع از رفيق بيانی نيست بلکه توصيه به رفيق قزوﯾنی و دﯾگر رفقا است که باﯾد دقت کرد
تا زمانی که حقاﯾق را نمی دانيم دچار عدم مسئوليت نشوﯾم و قبل از ارائه نقد ﯾا جواب ھر چه
بيشتر تحقيق نماﯾيم مثال" در رابطه با کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری و
کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری به راحتی می توان از اعضای آنھا اطالعات الزم و کافی را
بدست آورد اگر چنين زحماتی نمی خواھيم به خود بدھيم بھتر است وارد مباحثات نشوﯾم تا
باعث آموزش غلط نگردﯾم.
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