رفرميسم ھرچه بيشتر دست و پا بزند ،بيشتر افشا می شود.
دوستی به نام غالمحسين حسينی طی مقاله به نام "کميته ھماھنگی ؛ يورش  ٢٦خرداد ؛ جمع
بندی" به چند نقد از جمله نوشته من جواب داده است  .مطلب را خواندم از يک جھت حس

کردم که دارم وقت خود را تلف می کنم چون ايشان بسيار بی ربط نوشته است و از طرفی
وسط خواندن رھا نکردم چون با خود فکر کردم شايد باالخره چيزی را برساند  .به ھر حال
تمامش کردم  .آنچه متوجه شدم اين بود که نبايد برای خواندش وقت می گذاشتم حال که خواندم
نبايد برای جواب دادن زمان زيادی گذاشت فکر می کنم ھر کسی يک بار ديگر ھمين مطلبی
که قبال" نوشتم بخواند جواب کامل را دريافت خواھد کرد چون ايشان با نوشته طوالنی خود
بيشتر حقانيت نوشته مرا و رفرميست بودن خود را در دفاع از جمھوری اسالمی به بھانه دفاع
از کميته ھماھنگی ثابت کرده است  .اگر جواب نمی دادم ايشان به اشتباه فکر می کرند
نظرياتشان درست است.
البته در ميان نوشته ھای خود ايشان نيز موقع خواند نوت ھای با رنگ قرمز نوشتم .که بعدا"
تبديل به مقاله بکنم اما پس از پايان مطالعه بھتر دانستم ھمان را ارسال نمايم  .پيشنھاد می کنم
اگر زمان کم داريد ھمان قسمت ھای قرمز و کمی بااليشان را بخوانيد ھمه چيز دستگيرتان می
شود نيازی به اتالف وقت زياد نيست .البته برای اينکه راحتتر مقاله ايشان را بدست آوريد آنرا
نيز بعد مقاله خود آورده ام  ،حال قضاوت با خوانندگان است.
فريده جعفری
١٣٩١/٧/٥
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 :
-١

اگر 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.
-٢

چون 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
:
-١

به 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
-٢

کميته 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.
فرﯾده جعفری
١٣٩١/۵/٣٠
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کميته ھماھنگی ؛ يورش  ٢٦خرداد ؛ جمع بندی
غالمحسين حسينی

September 23, 2012
غالمحسين حسينی  :پس از دوران سرکوب و جنگ  ٨ساله و گسترش جو وشراﯾط جنگی ؛ فضای نظامی
– امنيتی بر کارخانجات حاکم گردﯾد  .طی اﯾن سال ھا حقوق و مزاﯾای کارگران منجمد گردﯾد
کميته ھماھنگی ؛ ﯾورش  ٢٦خرداد ؛ جمع بندی
)نظر به ﯾورش وحشيانه به مجمع عمومی "کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری" و تبعات و اثرات
اﯾن تھاجم ؛ به بررسی علل و عوامل اﯾن ضربه و اتخاذ تاکتيک ھای مناسب در اﯾن رابطه می پردازم  .عملکرد کميته
ھماھنگی طی مقاالتی مورد نقد و ارزﯾابی از جمله نقد ھای آقای عليرضا بيانی و خانم فرﯾده جعفری و  .....قرار گرفته
است اﯾنک با ارزﯾابی کلی بر زمينه و بستر ظھور تشکل ھای فعاالن کارگری موجود و از جمله کميته ھماھنگی ؛ و
نگاھی به فراﯾند شکل گيری اﯾن تشکل ھا و وضعيت کنونی می پردازم .
ارسال مقاله حاضر با آزادی عليرضا عسگری آخرﯾن عضو دستگير شده کميته ھماھنگی در ﯾورش اخير مقارن شد؛
آزادی اﯾشان را به کارگران ؛ فعاالن کارگری و کميته ھماھنگی صميمانه تبرﯾک می گوﯾم (
پس از دوران سرکوب و جنگ  ٨ساله و گسترش جو وشراﯾط جنگی ؛ فضای نظامی – امنيتی بر کارخانجات حاکم
گردﯾد  .طی اﯾن سال ھا حقوق و مزاﯾای کارگران منجمد گردﯾد و از طرف دﯾگر با توجه به شراﯾط جنگی قيمت کاالھای

مصرفی و مورد نياز خانوارھای کارگری بشدت افزاﯾش ﯾافته بود  .سازمان ھا و تشکل ھای سوسياليستی مدافع
کارگران در جرﯾان سرکوب ؛ ضربات شدﯾدی را متحمل شدند و بعضا ساختار تشکيالتی آنھا از ھم گسيخته و آنھاﯾی که
از ضربه مصون مانده بودند عمدتا به خارج از کشور رفتند .
تشکل ھا و سازمان ھای سوسياليستی خارج از کشور طی اﯾن سه دھه نه تنھااز طرح آلترناتيو و چشم اندازی
منسجم و ﯾکپارچه در افق مبارزاتی کارگران ؛ زنان ؛ جوانان ؛ حل تضادھای اقتصادی – اجتماعی ؛ تبيين اھداف کوتاه و
بلند مدت ناتوان بودند ؛ بلکه از بازسازی کامل خود نيز مطابق با ضرورﯾات و نيازھای زمانه باز ماندند  .نکته کليدی و
مھم اﯾن تشکل ھا آن بود که اﯾن جابجاﯾی ھمراه با قطع ارتباط با کارگران و مبارزات در داخل کشور ھمراه گردﯾد  .آنھا
در شراﯾط جدﯾد از ارائه تحليلی جامع و منسجم از وضعيت کلی جامعه اﯾران و جاﯾگاه طبقات مختلف در اﯾن مبارزه و
لذا از طرح رﯾزی تئورﯾک و عملی ﯾک حزب طبقه کارگر که بتواند با مبارزات سراسری طبقاتی و دموکراتيک مردم عجين
شده و آنھا را با ﯾک برنامه و سبک کاری مناسب به سمت اھداف جامعه سوسياليستی و فارغ از سرماﯾه ساالری و
کارمزدی و برده داری نوﯾن رھبری کند؛ ناتوان گردﯾدند .
در اﯾن راستا می باﯾست مباني نظري و فکري ؛ اعتقادات پايه اي ؛ افق و دورنما ؛ نگرش نسبت به نظام اقتصادي ؛
سياسي و اجتماعي ؛روند مبارزات کارگران در ايران ؛ ظرف سازمان و تشکل يابي طبقه کارگر ؛ مناسبات با ديگر طبقات
و جنبش ھاي اعتراضي ؛ فراز وفرودھا ؛ تحليل از شرايط خاص ايران از تمامي جنبه ھاي اقتصادي – اجتماعي و روند
تاريخي آن ؛ سياست ھاي مطلوب و مورد نظر در عرصه ھاي اجتماعي و اقتصادي و فرھنگی را جمع بندی و تئورﯾزه
کرده و در جرﯾان مبارزات عملی و طبقاتی به تعميق و تصحيح اﯾن دﯾدگاھھا و نظرﯾات ھمت می گماشتند .
اما بجھت ھمان جداﯾی و دوری از شراﯾط عينی مبارزات در اﯾران و عدم برقراری پيوند ارگانيک با تحوالت جامعه اﯾران
طی اﯾن سال ھا ؛ از تأثير گذاری و اثر پذﯾری با شراﯾط واقعی باز ماندند .
آنھا با تحوالت و روند جاری فاصله داشته و لذا انعکاس ھر تحول و تند پيچ در داخل کشور و ﯾا در سطح جھانی به
تشتت و انشعابات در ميان آنان دامن زد  .لذا کارگران بعنوان ﯾک حزب جدی و بعنوان ﯾک گراﯾش کارگری با آنان برخورد
نمی کنند ؛ زﯾرا بين مسائل مبتال به خود و موضوعات آنان رابطه ای ارگانيک و جدی نمی بينند .
.در حاليکه انسان ھا از خالل فعاليتشان است که تواناﯾی شناخت و اﯾجاد ارتباط با واقعيت را پيدا می کنند و آگاھی
خود را به آن پيوند می زند توليد فکری می باﯾستی منبعث و منتج از واقعيات جامعه و ناشی از شناختی باشد که از
روند فعاليت عملی و مبارزات اجتماعی برای تغيير واقعيت صورت می پذﯾرد  .شناخت جامعه از دل مبارزات اجتماعی
موجود بدست می آﯾد در اﯾن راستا وحدت تئوری و عمل تنھا در "عمل واقعی " و از درون ﯾک تشکيالت مبارز امکانپذﯾر
است .
کشف مارکس – که جنبش عينی ؛ خود توليد کننده نيروی ذھنی جھت تحول و دگرگونی طبقاتی است –
سوسياليسم تخيلی را به سوسياليسم علمی استحاله داد و خط طبقاتی روشنی ما بين روشنفکران تخيلی با
کارگران که در حال آفرﯾنش جنبش خاص خوﯾش بودند ؛ کشيد .
عدم تشکيل ﯾک حزب منسجم و سراسری در خارج را نباﯾد نافی تالش صادقانه و مسئوالنه جدی بسياری از مبارزان
دانست که در توليد دانش ؛ فرھنگ نوﯾن و رشد آگاھی ھا در داخل و خارج تأثيرات ذﯾقيمتی گذاشتند  .اثر مبارزات در
خارج کشور در اکسيون ھای حماﯾت از مبارزات کارگران و دﯾگر اقشار مبارز اجتماعی در داخل از کشور ؛ حماﯾت از
زندانيان سياسی ؛ حماﯾت ھای مادی و معنوی از مبارزات در پيشبرد مبارزات در داخل مؤثر بوده است  .حاکميت
سرماﯾه بسيار تالش کرده که از گسترش اخبار مبارزات و سرکوب ھا در خارج جلوگيری نموده و دست بازتری در قلع و
قمع مبارزﯾن داشته باشد ؛ اما حماﯾت ھای خارج از کشور و ارتباط با مبارزﯾن در داخل کشور اﯾن اقدام سرماﯾه را ناکام
گذاشته است
در داخل کشور نيز به نوعی ھمان وﯾژگی ھا و پراکنده گی ھا برقرار است ؛ بوﯾژه آنکه زﯾر فشار سرکوب سھمگين و
عدم امکان ارتباط ؛ ھمفکری بين سوسياليست ھا ؛ مبارزﯾن و فعاالن کارگری که با وجود شراﯾط زندان و تھدﯾد و تردﯾد
قادر به تدوﯾن ؛ طرح رﯾزی ؛ پياده سازی و اجرای چنين برنامه ای نشدند.
اما مبارزه طبقاتی و از جمله مبارزات صنفی و سياسی طبقه کارگران که از تضاد طبقاتی ناشی می شود ؛ در ھيچ
جامعه ای
ذره ای متوقف نخواھد ماند و با اشکال ممکن و موجود و امکانپذﯾر براه خود تداوم خواھد داد  .مبارزات کارگران و صاحبان
سرماﯾه طی دھه شصت و پس از آن لحظه ای متوقف نبوده است حتی دوران جنگ با اوج روحيه ناسيوناليسم حاکم بر

جامعه و ازجمله خود کارگران ؛ مبارزات کارگران  -حتی متوھم به بخش ھاﯾی از نظام جمھوری اسالمی و دولت حامی
سرماﯾه  -برای دستمزد؛ حفظ سطح معيشت ؛ حقوق و کسب جاﯾگاه سياسی مناسب ؛ جرﯾان داشته است  .در
شراﯾط جنگی مطالبات کارگران ؛ اساسا صنفی وحول حقوق و مزاﯾای ؛ اعتراض به تبعيص ھا و تفاوت حقوق و مزاﯾای
کارگران و مدﯾران و عوامل آنھا و ھمچنين مقابله با افزاﯾش شدت کار انجام شده است . . (١)..مبارزات سياسی طبقه
کارگر در اﯾن دوره بجھت فقدان آگاھی تارﯾخی – طبقاتی که قدرت خود را منبعث از تشکل و وحدت سراسری کارگران
ببيند ؛ با تکيه به بخشی از جناح ھای حاکم تالش داشت که مھر طبقاتی خود را در دولت جدﯾد حک کند و جاﯾگاه
مناسبی از نظر سياسی بدست آورد  .اما اﯾن ﯾک اشتباه محاسبه بود و طبيعتا بجھت ذات طبقاتی حاکميت نمی
توانست محقق شود .ھر بار که به بخشی از حاکميت چشم دوخته و وحدت نمود ؛ پس از مدتی ناکام و سرخورده به
عقب برگشت .پس از در پيش گرفتن سياست ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و سرماﯾه ساالری ؛
قرارداداھای موقت ؛ خارج کردن کارگران از شمول قانون کار توسط طبقه حاکم ؛ طبقه کارگر اھداف سياسی را ﯾکسره
بکنار نھاده و در سنگر دفاعی صنفی فرو غلتيد .
 -١تضاد پاﯾه ای حاکميت با تشکل ھای مستقل سياسی و صنفی
سياست جمھوری اسالمی از بدو حاکميت خود بر آن بود که با قطبی کردن فضای اجتماعی و سياسی ؛ ھر گونه
حرکت ؛ مبارزه و مطالبات مستقل را از بين برده ؛ ﯾا تشکل ھا را وابسته و به دنباله خود تبدﯾل نماﯾد  .ارتباط و تماس
سازمان ھا و تشکل ھا با بدنه اجتماعی را قطع و به سرکوب وقلع و قمع تشکل ھا و سازمان ھای مخالف بپردازد ؛ و
سپس به ھدف اصلی که ھمان سرکوب طبقه کارگر و سطح معيشت وی و برپاﯾی نظام بھشت سرماﯾه دست ﯾابد .
تسخير سفارت و اعالم اﯾنکه ھر کس با ما نباشد با دشمن ما ؛ آمرﯾکا است و سپس راه اندازی جنگ و بيان ھمين
شعار که ھرکس با ما نيست با صدام و وابسته به آمرﯾکا است ؛ بھانه اﯾن قطبی شدن را کامل می کرد ؛ نتيجتا
سازمان ھا و تشکل ھای سوسياليست و مبارزﯾن طبقه کارگر را به جرﯾاناتی جدا از بدنه اجتماعی کارگران و مردم مبارز
تبدﯾل نمود  .با اﯾن طرﯾق توانست به سرکوب آنھا بپردازد  .وﯾژگی قطبی کردن جامعه در اﯾن نکته کليدی تھفته است
که حاکميت بجای حل رﯾشه ای تضادھا و بحران ھای عميق اقتصادی – اجتماعی موجود در ھر زمان به خلق بحران
ھای جدﯾد دست زد و تنھا حفظ پاﯾه ھای حاکميت خود در کوتاه مدت را ھدف قرار داد  .انباشت ؛ اﯾجاد و گسترش
بحران در دراز مدت ؛ ھم اکنون گرﯾبان نظام سرماﯾه را گرفته و در تمامی ابعاد اقتصادی – اجتماعی وی را زمينگير کرده
و به پاﯾان روند خود نزدﯾک شده ؛ راھی که گرﯾزی از آن نيست.
تسخير سفارت آمرﯾکا و جنگ ھشت ساله و افزاﯾش ھزﯾنه ھای نظامی ؛ امنيتی و سرکوب و نظامی کردن عرصه
اقتصاد و فرھنگ ؛ تنھا بخش ھاﯾی از سياست ھای به اجرا درآمده طی اﯾن سال ھای بوده است ؛ روندی که رو به
گسترش و تعميق داشته و پاﯾانی بر اﯾن سياست ھا تا پاﯾان عمر سرماﯾه متصور نيست  .در ادامه مقاله می بينيم که
سرکوب فعاالن کارگری ؛ از جمله ﯾورش به مجمع عمومی کميته ھماھنگی را نيز در اﯾن فراﯾند باﯾد تحليل کرد .
در سرکوب دھه  ٦٠می باﯾست به عکس العمل خود بخودی سازمان ھا و تشکل ھای مستقل نيز اشاره نمود که با
مشاھده قھر و سرکوب بخشا و ﯾا در کليت خود ﯾک تنه و بدون حضور و ھمراھی کارگران و توده ھای مبارز ؛ به
سمت مبارزه و برخورد قھر آميز و براندازی رفتند و در نتيجه شراﯾط بوجود آمده و با بھانه بدست آوردن حاکميت
سرماﯾه :؛ سرکوب و قھر و خشونت بر عليه مخالفين شدت و عمق بيشتری ﯾافت ؛ تا جاﯾی که منجر به ضربات بسيار
شدﯾد به سازمان ھا و تشکل ھای مبارز گردﯾد (٢) .
 -٢مبانی نظری قدرت سياسی طبقه کارگر :
مبارزات طبقاتی کارگران از آنجھت که طبقه سرماﯾه دار و مرفه قدرت را در دست دارد و اﯾنکه طبقه کارگر علل عقب
مانده گی ھای خود را در گرو حاکميت ؛ انحصار گراﯾی و ثروت اندوزی طبقه سرماﯾه داری حاکم می داند خود انگيزه ای
بس قوی برای حضور و کسب قدرت سياسی توسط کارگران است .اندﯾشه مبارزه با طبقه حاکم از سوی طبقه کارگر
جھت کسب قدرت سياسی می تواند ؛ بر سستی مستولی شده بر طبقه تحت استثمار فائق آمده و آنان را تبدﯾل به
ﯾک نيروی قدرتمند نماﯾد  .خودآگاھی طبقه کارگر بعنوان طبقه خلق کننده ثروت ؛ در برابر طبقه سرماﯾه دار بعنوان
طبقه ای که با تصاحب منابع توليد ارزش اضافی ناشی از کار کارگر را تصاحب می کند ؛ تأثير تعيين کننده ای در کارگران
؛ در حرکت برای کسب قدرت سياسی دارد  .از طرف دﯾگر تحليل و گفتگو از طبقات و روابط و منازعات طبقاتی نھاﯾتا به

گفتگو به قدرت دولتی و ماھيت طبقاتی و اجتماعی دولت می انجامد  .از چنين دﯾدگاھی تضادھای طبقاتی ؛ تجلی و
نماﯾش کامل و متراکم خود را در مبارزه بر سر قدرت دولتی پيدا می کنند از ھمين رو طبقات اجتماعی تنھا در شراﯾط
مبارزات سياسی نسبتا شدﯾد به نحو کاملتری خود آگاھی پيدا می کنند  .از جمله عواملی که موجب ظھور طبقه کارگر
بعنوان نيروی سياسی مؤثری می گردد باﯾد به عوامل  -١ :ميزان سازماندھی و تشکل ھا ؛ و آگاھی به وحدت و
اشتراک منافع در درون طبقه  -٢رابطه سازمان ھای کارگری با احزاب سياسی مرتبط با اﯾن تشکل ھا ؛ اعم از اتحادﯾه
؛ شورا و سندﯾکاھای کارگری  -٣جھت گيری اﯾدئولوژﯾک طبقه کارگر  -٤نظام حقوقی ناظر بر روابط کار و سرماﯾه وجود
اجازه قانونی برای فعاليت اجتماعی و سياسی تشکل ھا و سازمان ھای مستقل کارگری الزمه عمل جمعی و
سياسی آنھاست بوﯾژه حق اعتصاب قانونی مھمترﯾن ابزار قدرت سازمان ھای کارگری است  -٥ميزان نفوذ پذﯾری
حاکميت بجھت ناتوانی در اداره جامعه و نفوذ طبقات قدﯾم و جدﯾد در دولت را نام برد .
فعالين کارگری که به اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری کمک می کنند ؛ می باﯾست به تدوﯾن تئوری کسب قدرت
سياسی طبقه کارگر ھم بپردازند  .و در اﯾن راستا نباﯾد فقط و فقط بدنبال افزاﯾش سطح مادی دستمزدھا بود بلکه می
باﯾست کارگران با مفھوم کسب ارزش اضافی توسط طبقه سرماﯾه دار و غارت و چپاول ھستی آنان توسط دولت به
نيابت از طبقه سرماﯾه دار را توضيح داد دولتی که از طرﯾق افزاﯾش نقدﯾنگی و اﯾجاد تورم ؛ نتيجه دسترنج کارگران را
دود کرده و بھوا می فرستد  .باﯾد آموزش داد که بدون اﯾجاد تشکل و در دست گرفتن قدرت سياسی ؛ رنج و مصائب
کارگران را پاﯾانی نيست  .و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر می باﯾست بعنوان ﯾک ھدف تارﯾخی و مبارزات
اجتماعی قرار گيرد .
ميزان قدرت ھر طبقه و از جمله طبقه کارگر بستگی به سطح سازماندھی آن دارد .و ﯾکی از عوامل مؤثر در ظھور طبقه
کارگر بعنوان ﯾک قدرت سياسی آنستکه در وضعيت کنونی خود را فاقد قدرت سياسی دانسته و به اﯾن نتيجه برسد که
تالش ھای او در جھت افزاﯾش سطح معيشت و زندگيش بی حاصل است زﯾرا اﯾن دولت طبقاتی است که تعيين و
تقسيم کننده نعمات مادی زندگی است  .تارﯾخ اﯾن موضوع را به اثبات رسانده است که ھر گاه جنبش کارگری با
آگاھی و پيشينه ی تارﯾخی و طبقاتی و مبتنی بر اﯾدئولوژی ) (٣مشخص جھت کسب قدرت سياسی گام
برداشته ؛ توانسته به موفقيت دست ﯾابد  .مسلم است که تشکيالت سراسری انقالبی ؛ بھمراه تئوری ؛
استراتژی و برنامه نيز الزمه حرکت آگاھانه اﯾن مبارزه است  .اماموضوع آنستکه تا کنون چنين اﯾدئولوژی ؛ تئوری ؛
تشکيالت و برنامه ای منطبق با شراﯾط اقتصادی – اجتماعی اﯾران شکل نگرفته وطبقه کارگر به سطحی از خود آگاھی
نرسيده که ھدف و برنامه در دست گرفتن قدرت سياسی را داشته باشد.
تشکل ھای مستقل کارگری و فعالين می تواند با ﯾک تئوری انقالبی و حزب سراسری نقش مکمل را داشته باشند ؛
زﯾرا ھر چند گسترش سراسری تشکل می تواند قدرت چانه زنی کارگران را در رابطه با سرماﯾه داران افزاﯾش دھد اما
بدون سمت گيری اﯾدئولوژﯾک نمی توان به افزاﯾش قدرت کيفی کارگران که الزمه کسب قدرت سياسی
است دست ﯾافت  .و تنھا از طرﯾق مجرای اﯾدئولوژﯾک و سياسی ؛ طبقه کارگر می تواند به زبان گوﯾاﯾی دست ﯾابد
که اﯾن زبان از نوع و جنس زبان سياسی راﯾج در جامعه ؛ مورد حماﯾت ھمه مردم قرار خواھد گرفت .
 -٣گراﯾش ھای نوﯾن مبارزه
پس از پشت سر گذاشته شدن سال ھای سياه خفقان و طی دو دھه پس از آن ؛ با توجه به اﯾنکه حاکميت سرماﯾه با
حذف و قلع و قمع مخالفين و اطمينان از مھار مبارزات طبقاتی و سياسی کارگران در جامعه بعنوان پيامد سرکوب ھای
خونين به تداوم چنان شراﯾطی نياز نداشت ؛ تالش به عادی سازی و تلطيف فضای فرھنگی ؛ اجتماعی – و نه
سياسی – را در دستور کار قرار داد  .تئورﯾسين ھای حاکميت که شاکله آنان از اصالح طلبان بود با شراﯾط فضای
اجتماعی جدﯾد ؛ فرصت طلبانه مطرح نمودند  :کشتار دھه شصت محصول اجتناب ناپذﯾر دوران بوده و ھم جمھوری
اسالمی و ھم مخالفين خشونت طلب بودند و چنان جناﯾات و کشتاری محصول عملکرد ھر دو طرف بوده ؛ تالش کردند
به قاتل و قربانی سھم مساوی طی آن سال ھا بدھند  .بدﯾن وسيله ھدف اصلی آن کشتار که حفظ منافع طبقاتی
نظام سرماﯾه داری و انباشته کردن سرماﯾه ھای نو کيسه و برای سرکوب جنبش ھای اجتماعی و مطالبات مردم بجان
آمده بود را تبدﯾل به ﯾک درگيری با رﯾشه و علت فرھنگی ؛ آنھم به تساوی بين سوداگران سرماﯾه و اکثرﯾت
زحمتکشان تبدﯾل نماﯾند .

در حاليکه ھدف اصلی ﯾورش به مبارزﯾن سياسی آزادی طبقه کارگر ؛ از ميدان بدر کردن خود طبقه کارگر از مبارزه
سياسی و درگير کردن طبقه به سطح مطالبات معيشتی و صنفی بود .
با پشت سر گذاشتن دھه شصت و تا اواخر دھه ھفتاد دو گراﯾش عمده از نظر سبک کار در بين عناصری از مبارزﯾن و
کارگران پيشرو که عمال درگير مبارزات کارگری و عمدتا برای سطح معيشت و زندگی بودند شکل گرفتند  .ﯾک گراﯾش
به تشکيل ھسته ھای مخفی انقالبی ؛ ﯾا ھسته ھای کمونيستی و تشکيل حزب مخفی طبقه کارگر را دنبال می کرد
و گراﯾش دﯾگر با درگير بودن در شراﯾط عينی و واقعی مبارزات روزمره به گراﯾش نوﯾنی از اثر گذاری در مبارزات جاری
اجتماعی رسيدند و عمدتا روﯾکردی به اﯾجاد قدرت و تشکيالت اجتماعی ) و نه سياسی در مرحله اول ( و ارتقاء سطح
معيشت کارگران را پی گرفتند  .اﯾن گراﯾش حل و فصل مسائل پاﯾه ای و رﯾشه ای را نه در عرصه مباحثات و مبارزات
اﯾدئولوژﯾک کالمی و تارﯾخی ؛ بلکه حاصل پيشبرد مبارزات اجتماعی و اقتصادی کارگران و مردم زحمتکش دانسته و
اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری را مد نظر قرار داد  .در شراﯾط جدﯾد گراﯾش دوم روﯾکرد مبارزه قانونی ؛ کمک به اﯾجاد
تشکل ھای مستقل کارگری و اثر گذاری روی آن ھا را در برنامه قرار داد .
-٤

وﯾژگی مبارزات کارگران

پس از شکست مبارزات پر شور و متحدانه صنفی و سپس سياسی کارگران در سال  ٥٧و متعاقب آن ناکامی در تالش
ھاﯾشان ؛ که حتی از تبدﯾل شدن به ﯾک نيروی سياسی مؤثر باز ماندند  .از طرف دﯾگر ﯾورش سرماﯾه با برنامه و روﯾکرد
صندوق بين المللی پول و بانک جھانی ؛ با وﯾژگی نوليبراليسم و ھجوم به سطح معيشت کارگران ؛ کارگران به ﯾک بی
تفاوتی سياسی رسيدند .
بيکار سازی ھا و بحران اقتصادی و صنعتی در جامعه ما باعث شده که کارگران به سطحی از معيشت و حقوق عقب
نشينی نموده و برای خود نقشی اجتماعی و سياسی در جامعه قائل نباشند .طبقه کارگر حتی از ﯾک تأثيرﯾی متعادل
کننده در دولت ھمانند بسياری از کشورھای سرماﯾه داری باز مانده است  .طبقه کارگر در اﯾران عليرغم فعاليت ھاﯾی
که بلحاظ تارﯾخی و تشکيالتی در طول دھه ھا انجام داده اند ؛ ھمچنان فاقد جاﯾگاه سياسی – اجتماعی الزم در بين
طبقات اجتماعی می باشند و تنھا در جرﯾان انتخابات که رقابتی بين جناح ھای مختلف سرماﯾه است توسط ﯾکی از
جناح ھا بصورت موقت و ابزاری مورد سوء استفاده قرار می گيرد ) شعار جناح ھای اصالح طلب و اصول گرا در جلب آراء
کارگران در ھنگام انتخابات نشانگر حقيقت موضوع فوق است (
بر اساس تحقيقی تحت عنوان "مطالعات جامعه شناختی اعتصابات کارگری در واحدھای صنعتی شھر تھران" )(٦٨-٧٢
علل توسل کارگران به اعتصابات به شرح زﯾر آمده است  ) .به نقل از راه کارگر شماره  ١٧؛ تابستان و پاﯾيز  ١٣٨١؛ ص
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١٠٠
بر اساس پژوھش ھای موجود در سال  ١٣٨٠حدود  ٣٠٦تحرک کارگری در کشور رخ داده که عمدتا در صناﯾع بزرگ
اتفاق افتاده که در روزنامه ھای کشور بازتاب ﯾافته است  .واضح است که تعداد اعتصابات بسيار بيش از آمارھای موجود
است از تحرک در کارگاھھای کوچک ) که کمتر از  ١٠نفر کارگر دارند ( و حدود  %٩٦/٦کل کارگاھھای کشور را تشکيل
می دھند آماری در دست نبوده است  .از نظر تعداد کارکنان  %٥٣/٥تعداد کارگران در کارگاھھای کوچک کار می کنند .
آمار و ارقام فوق نشان از سطح نازل و تدافعی مبارزات طبقه کارگر دارد ؛ اما با توجه به گسترش آگاھی ھای منطقه و
جھانی ؛ آماده گی شراﯾط ذھنی و تئورﯾک مبارزه و گسترش وساﯾل ارتباط جمعی ؛ با گسترش بحران ھای موجود اﯾن
مبارزات می تواند بسرعت ؛ شکل سراسری و سياسی بخود بگيرد .
-١-٤وﯾژگی ھای تشکل ھا ی فعالين کارگری
عناصر تشکيل دھنده اﯾن تشکل ھا که خود ساليان دراز بين کارگران و دﯾگر اقشار اجتماعی کار بر عليه بی حقوقی ؛
کاھش سطح دستمزدھا و برای افزاﯾش سطح زندگی کارگران خود در گير مبارزات جاری و روزمره بودند با روﯾکرد
افزاﯾش قدرت اجتماعی کارگران ؛ شکل گيری تشکل ھای صنفی کارگران ؛ معلمان ؛ پرستاران و دﯾگر اقشار اجتماعی؛
فعاليت ھای خود را سازماندھی نمودند .
نظر به محدودﯾت ھای قوانين حقوقی ؛ بعنوان ابزار سرکوب طبقاتی ؛ وجود و اعمال مستمر قدرت توده ھا در سراسر
زندگی و زﯾست خود که در تضاد با اھداف حاکميت طبقه حاکمه است ؛ ھمواره فضاھای مناسبی برای پيشبرد مبارزات
طبقاتی وجود دارد  .در اﯾن راستا تشکل ھای موجود فعالين کارگری ؛ صرفنظر از تفاوت ھا در سبک کار خود به سراغ
جنبش ھای اجتماعی و سازماندھی آن رفتند و عموما در قوانين قضاﯾی و کيفری جمھوری اسالمی ؛ قوانينی که
مبارزه و تالش بجھت حقوق صنفی کارگران و حتی ضدﯾت با سرماﯾه داری را جرم تلقی کند وجود ندارد  .ﯾعنی
جمھوری اسالمی اﯾنقدر به رعاﯾت قوانين پاﯾبند است که چون قوانينی که مبارزه و تالش بجھت حقوق صنفی کارگران

و حتی ضدﯾت با سرماﯾه داری را جرم تلقی کند وجود ندارد بنا براﯾن بيچاره دست و پاﯾش در محاکمه اﯾن افراد بسته
است  .چنانچه برخی از دستگير شده گان در دادگاه محاکمات علنا و رسما اظھار نمودند که ضد سرماﯾه داری ؛ مدافع
حقوق کارگر و فعال کارگری ھستند و دستگاه قضای جمھوری اسالمی از اﯾن بابت نتوانست جرمی قانونی را منتصب
نماﯾد اﯾن دﯾگر اوج و نھاﯾت فرﯾب و اﯾجاد توھم است که ھيچ رھبران جمھوری اسالمی ھم نمی توانند اﯾن چنين از
جمھوری اسالمی دفاع کنند مگر  . ...دوست عزﯾز الزم است بدانيد جمھوری اسالمی می داند که اﯾن گفته ھا الف
است و برای زﯾبا کردن وﯾترنش و فرﯾب و تبليغ به نفع خود و جذب و جلب نظر رفرميست ھا و اپورتونيست به سمت
خودش از شنيدن چنين الفھای خوشحال می شود  .چنانچه برخی از دستگير شده گان در دادگاه محاکمات علنا و
رسما اظھار نمودند که ضد سرماﯾه داری ؛ مدافع حقوق کارگر و فعال کارگری ھستند و دستگاه قضای جمھوری
اسالمی از اﯾن بابت نتوانست جرمی قانونی را منتصب نماﯾد  .البته اﯾن در وضعيتی است که حاکميت سرماﯾه
اساسا از تشکل ھای مستقل ؛ بشدت احساس خطر و نگرانی دارد .جمھوری اسالمی اصال" الزم ندارد که قوانين
برای محاکمه فعالين ضد سرماﯾه داری تصوﯾب کند او خود را ضد سرماﯾه داری می داند و از طرفی اصال" ھيچ کس را به
عنوان فعال سياسی قبول ندارد و اعالم می کند زندانی سياسی ندارد و ھيچ کس را به جرم سياسی محاکمه نمی
کنند در چنين وضعيتی بيان اﯾن که ھيچ کس را به جرم ضد سرماﯾه داری محاکمه نکردند نشان از گيجی شما دارد  .و
ھمچنين الزم است شما به برخی از سخنرانيھای خامنه ای و احمدی نژاد گوش کنيد که در آن ھا به کرات گفته اند
سرماﯾه داری ﯾه بن بست رسيده است و ما حاضر ھستيم برای نجات نظام اقتصادی و سياسی جھان کمک کنيم و آن
را مدﯾرﯾت نماﯾيم آنھا اعتقاد دارند نظام خودشان سرماﯾه داری نيست اسالمی است و اسالم نيز سرماﯾه داری نيست
اﯾن اعتقاد آنھا ست البته خودشان می دانند که دروغ می گوﯾند و شما نيز به طرﯾق دﯾگری از انھا دفاع و حماﯾت می
کنيد.
تنھا جرمی که بطور قانونی به فعالين منتسب می نماﯾند تشکيل گروھھای غير قانونی است که آنھم با پاسخ فعاالن
کارگری مبنی بر برسميت شناخته شدن کليه تشکل ھای صنفی در سراسر جھان و ھمچنين وجود تشکل ھای
مستقل سرماﯾه داران ؛ کارفرماﯾان ؛ صاحبان بانک ؛ بازارﯾان و تجار ؛ جمعيت ھای اجتماعی و ھيأت ھای مذھبی ؛ که
سر به ھزاران تشکل مستقل می زند  .وجود آزاد تشکل ھای کارگری نيز ﯾک واقعيت عصر کنونی است و از طرف دﯾگر
طبق مقاوله نامه ھای شماره  ٩٨و  ٨٧سازمان جھانی که توسط سازمان جھانی کار بعنوان ﯾک نھاد سرماﯾه داری و
ليبراليسبی تدوﯾن شده ؛ و جمھوری اسالمی نيز عضو اﯾن سازمان بوده و ملزم به اجرای مصوبات آنست ؛ تشکل ھای
کارگری نياز به کسب مجوز از دولت نداشته و فقط می باﯾست تشکيل خود را به اطالع دولت برسانند فعالين کارگری از
اﯾن زاوﯾه فعاليت خود را قانونی اعالم نمودند و تمامی فشارھا و حتی شکنجه ھاﯾی را که بعضا بر فعالين کارگری در
زندان ھا اعمال شده را تحمل نموده ؛ اما از قانونی بودن تشکل ھای خود دفاع نمودند  .ھمه اﯾن گفته ھا در مقابل
سياست ھای پيچ در پيچ جمھوری اسالمی نشان از عدم درک نياز ھای مبارزاتی و حيران بودن در درون زمين بازی
جمھوری اسالمی است.
البته نباﯾد از نظر دور داشت حاکميت جمھوری اسالمی در عرصه نظری و ھمچنين در عرصه عملی نشان داده که در
جاﯾی که موقعيت و ھستی خود را در خطر ببيند به ھيچ قانونی که حتی خود مصوب نموده و جزو مبانی عقيدتی
آنست ؛ معتقد و پاﯾبند نيست و سياست امنيتی و حذف درمانی را دنبال می کند  .ﯾعنی در جا ھای دﯾگر رعاﯾت می
کنند دوست عزﯾز بفرماﯾد کجا رعاﯾت کرده است؟ ﯾا اﯾنکه اعتقاد دارﯾد مبارزات اﯾن کميته ھا و فعالين ھيچ زﯾانی برای
سرماﯾه داری و دولتش که جمھوری اسالمی است ندارند؟ آﯾا می خواھيد بگوﯾيد اگر زﯾانی برای جمھوری اسالمی
باشد تحمل نمی کند ولی اگر زﯾانی به سرماﯾه داری داشته باشد تحمل می کند ﯾعنی جمھوری اسالمی می تواند به
دل خواه از منافع سرماﯾه داری بگذرد ﯾا اﯾنکه در برخی جا ھا دولت سرماﯾه داری نباشد؟
ھمانطور که گفته شد تشکل ھای کارگری از سطح موجود مبارزات کارگری شروع می کنند و بر ارتقاء سطح مبارزات
تأکيد می کنند آنھا قدرت اجتماعی و سازماندھی کارگران و دﯾگر اقشار اجتماعی را محور کار خود دانسته و افزاﯾش
سطح معيشت و سطح زندگی طبقه کارگر را مد نظر دارند  .با توجه به ھمبستگی مبارزات صنفی و سياسی در
جامعه اﯾران ؛ اﯾن تشکل ھا می توانند زمينه قدرت سياسی و حزب طبقه کارگر در آﯾنده را تشکيل دھند .
بيشک حل و فصل قطعی مبارزات طبقاتی نه کار عده و ﯾا بخشی از رھبران کارگری بلکه کار طبقه اجتماعی کارگران و
توده ھای زحمتکش می باشد و لذا سامانيابی و تشکل پذﯾری کارگران در اولوﯾت اول می باشد  .علت شکست خيزش
ھا و انقالب ھاﯾی را که در دھه ھای اخير رخ داده اما به کاميابی و نتيجه مورد نظر نرسيده و مجددا حاکميت سرماﯾه

توانسته سيطره خود را برقرار نماﯾد ﯾک دليل پاﯾه ای آن فقدان تشکل ھای کارگری و اجتماعی بوده است ولذا فعاالن
کارگری اﯾن تشکل ھا را در اولوﯾت کار خود قرار داده اند .
اﯾجاد تشکل ھای کارگری خود ﯾک پيشروی و موفقيت در سطح مبارزات کارگری محسوب می شود  .بخصوص کميته
ھماھنگی برای کمک در سطح شھرھای کردستان به موقعيت ممتازی دست ﯾافته و اﯾن بجھت وﯾژگی خاص شراﯾط
اجتماعی اﯾن منطقه و تفاوت آن با دﯾگر مناطق اﯾران می باشد  .برگزاری اول ماه مه روز جھانی کارگر در سطح
شھرھای آن منطقه ؛ نشان از نفوذ و تفاوت چشمگير اﯾن تشکل با بقيه نقاط اﯾران می باشد .
فعاليت ھا و دستاوردھای تشکل ھای موجود فعالين کارگری در گزارش کار موردی و در مجامع عمومی آنھا مطرح می
شود و لذا از ذکر آن خودداری می شود .
اما بخش معتقد به کار انقالبی و مخفی ؛ نظر مخالفی داشته و معتقدند که با توجه به اﯾنکه سرماﯾه در مواقع بحران و
در بزنگاھھای تارﯾخی – بخصوص در کشورھاﯾی که از نظر توسعه ساز و کار سرماﯾه عقب تر ھستند در ھر آن می تواند
کليه تشکل ھای موجود را تعطيل و غير قانونی اعالم نموده و فعالين را تحت پيگرد قرار دھد و اﯾن امری است که از
ابتدای حاکميت جمھوری اسالمی نيز رخ داده است  .از ﯾاد نبرده اﯾم که در سال  ١٣٥٨بنی صدر رئيس جمھور وقت
در ﯾک سخنرانی گفت " شورا پورا ماليده " و سپس ﯾورش به رھبران و فعالين کارگری و تعطيلی تشکل ھای کارگری
شروع شد  .اﯾن بخش ھا معتقدند که بدون تشکيل حزب سياسی سراسری طبقه کارگر که رھبری عملی و جاری
مبارزات را سازماندھی کند تشکل ھای کارگری نيز قوام نمی ﯾابد .و البته تأکيد می کنند که تا کنون اﯾن حزب تشکيل
نشده و تمام تالش ھا در اﯾن جھت راه بجاﯾی نبرده است .و ھيچکدام از احزاب مدعی و موجود قادر به اﯾجاد ارتباط
ارگانيک با کارگران و مبارزﯾن اجتماعی نبوده اند  .آنان اظھار می کنند  :اﯾن درست است که جمھوری اسالمی تالش
می کند قوانين عرفی سرماﯾه داری ليبرال را پياده سازی نماﯾد ؛ اما اﯾن حاکميت ھيچگاه به تعھدات خود حتی در
باالترﯾن سطح که قانون اساسی آنست پاﯾبند نبوده است  .و لذا ھر گونه فعاليت علنی را مردود می دانند .
با توجه به بخش  ٢اﯾن مقاله " مبانی نظری قدرت سياسی طبقات " مؤکدا می توان گفت که تشکل حزبی مورد نظر
اﯾن روﯾکرد بدون داشتن پاﯾه ھای تشکيالت مستقل کارگری قادر به تغيير و اثر گذاری در توازن قدرت طبقاتی موجود
نخواھد بود .
-٢-٤

چگونگی برخورد با تشکل ھای جدﯾد

تشکل ھای کارگری موجود از نظر قدرت سازماندھی ؛ پراکنده گی ؛ و نداشتن ابزار ھای الزم معنوی و مادی ؛ وساﯾل
ارتباط جمعی ؛ بيشتر بصورت محافل فعالين ھستند تا ﯾک تشکل سازمانيافته و لذا ؛تا حدودی توسط سرماﯾه حاکم
تحمل می شوند  .جمھوری اسالمی بجھت آنکه ؛ عمدتا در اﯾن مقطع اولوﯾت مخالفان سياسی خود را در دﯾگر جرﯾانات
اجتماعی می بيند اولوﯾتش در برخورد با فعاالن کارگری نيست ؛ اما ھمواره بطرق مختلف از رشد و گسترش آن
جلوگيری کرده است  .با دستگيری و زندانی کردن بخش ھای زﯾادی از فعالين و اعضای اﯾن تشکل ھا و فعالين کارگری
؛ صدور احکام سنگين بيش از ده سال به برخی فعالين از جمله بھنام ابراھيم زاده – شاھرخ زمانی – محمد جراحی و
 ......به بقيه فعالين چنگ و دندان نشان می دھد  .حاکميت سرماﯾه تا جاﯾی در خشونت پيش رفته که در در دوران
حکومت ستم شاھی نيز ابدا صدور چنين احکام جناﯾتکارانه ای سابقه نداشته است  .در زمان آن حکومت تنھا مبارزﯾن
مسلح احکام سنگين زندان می گرفتند  .تھدﯾد دائمی و دستگيری افراد مؤثر و کليدی فعالين کارگری ؛ ممانعت از بر
پاﯾی آکسيون ھای تبليغی ؛ ممانعت از برگزاری اول ماه مه ؛ اخراج کارگران مبارز و غيرو جزو برنامه ھای روزمره حکومت
سرماﯾه است .
واضح است که با توجه به شراﯾط اقتصادی جدﯾد که ھمراه با تورم و گرانی افسار گسيخته و بی دنده و ترمز ؛ تعطيلی
کارخانجات و افزاﯾش بيکاری در سطح جامعه است حضور اﯾن تشکل ھا از نظر جمھوری اسالمی با منافع آن در تضاد
قرار گرفته و به انحاء مختلف در صدد تعطيلی آنھا بر خواھد آمد .
ھم اکنون جنبش کارگری در مقطع فعلی در حال ورود ﯾک فازعملی جدی است و مطالبات خود را در جامعه مطرح می
کند  ،و لذا جمھوری اسالمی آن را سرکوب کرده و تالش می کند که فعالين اﯾن جنبش را به ھر طرﯾقی که براﯾش
ممکن بوده از بدنه طبقه جدا کرده و آنھا را وادار کرده که وارد مبارزه مخفی شده و ﯾا بخارج از کشور مھاجرت نماﯾند به
اﯾن ترتيب فعالين جنبش کارگری با روی آوردن به فعاليت زﯾر زمينی و غير قانونی ) از نظر مقامات حکومتی( در عمل به
حاشيه رانده می شوند .

در شراﯾط کامال مخفی ؛ ارتباط با بدنه اجتماعی کارگران مشکل تر شده و در اﯾن حالت جمھوری اسالمی راحت تر می
تواند به سرکوب آنان بپردازد .
ﯾورش به مجمع عمومی کميته ھماھنگی نشان شروع دوره جدﯾدی از تھاجم به تشکل ھای کارگری است  .حاکميت
سرماﯾه بی شک برنامه ھای بعدی را در دستور کار خود دارد  .با ﯾورش انجام شده جمھوری اسالمی ھم اکنون منتظر
اثر گذاری اﯾن ضربه و بررسی بازتاب آنست  .اﯾن ﯾورش تمامی سنارﯾوھای دﯾگر انجام شده است  .اثر اﯾن ضربه می
تواند ؛ شکل گيری جناح ھای مختلف در داخل تشکل در مورد ادامه کاری آن و ﯾا دﯾگر اشکال ؛ به قھرآميز کشيده شدن
توسط برخی از فعاالن ؛ گسترش اختالفات و حتی انشعاب امری است که جمھوری اسالمی آنرا انتظار می کشد .
پس از اﯾجاد و گسترش اختالفات و دعواھای بين اعضای کميته ھماھنگی در مورد موضوعات ؛ بخصوص سبک کار ؛
نوبت ضربات بعدی تا مرحله غير قانونی و تحت تعقيب قرار دادن را پی خواھد گرفت اوال" اﯾن مطلب نشان می دھد که
نوﯾسنده از موارد داخل کميته ھماھنگی اطالعات دقيقی دارد اما اشتباه او در اﯾنجا است که بروز مساﯾل جدﯾد و
احتماال" احتالفات درونی که در حال بروز است را به ﯾورش نسبت می دھد اما اﯾن طور نيست اﯾن اختالفات قبل از
ﯾورش وجود داشت و نتيجه و حاصل شکست ھای مبارزات و روی کرد علنی گراﯾی بوده است ولی ﯾورش در واقع
جرقه ای شده است برای ظاھر شدن و شعله ور شدن آن اختالفات و حال می خواھند اختالفات را فرافکنی کرده به
گردن نقد کنندگان باندازند .
-٣-٤

نگاھی به اساسنامه تشکل ھا ی فعالين کارگری موجود

ھر چند فعاليت ھا ی تشکل ھا دقيقا مطابق اساسنامه ھا صورت نمی گيرد ؛ اما چارچوب و کليت آنرا تعيين می کند .
و لذا به اساسنامه موجود ھر کدام از تشکل ھای فعاالن کارگری نظری اجمالی می اندازﯾم .
 .ﯾادآوری ﯾک نکته ضروری است که برخی از تشکل ھا ؛ اھداف ؛ روﯾکردھا و روش ھای اجراﯾی ؛ خود را در اساسنامه
بطور مبسوط تر شرح داده و برخی از تشکل ھا بيشتر با اشاره به کليات بسنده کرده اند  .البته تشرﯾح و مبسوط کردن
اھداف و چشم اندازھا در اساسنامه و حتی تدوﯾن روش ھای اجراﯾی به شفافيت و ارزﯾابی عملکرد تشکل ھا با اھداف
و برنامه ھای از قبل تدوﯾن شده کمک خواھد کرد ؛ اما در نھاﯾت اﯾن عملکرد تشکل ھا و نحوه نقد و ارزﯾابی عملکردھا
در عمل و اثر گذاری آنھا در ميزان رشد و گسترش جنبش و تشکل ھای کارگری مالک و شاخص در ارزﯾابی تشکل ھا
است  .در بررسی اساسنامه تنھا قسمت اھداف و چشم اندازھای تشکل ھا مورد بررسی قرار می گيرند و نيازی به
پرداختن دﯾگر بخش ھا نيست.
در اساسنامه کانون مدافعان حقوق کارگر عمدتا بر تحقق حقوق کارگران مطابق حقوق جھانی مندرج در سازمان
جھانی کار و مقاوله نامه ھا تأکيد شده است ؛ در فعاليت ھای عملی روی حقوق جنبش ھای اجتماعی و دموکراتيک
از جمله جنبش زنان ؛ و دانشجوﯾی پيگيری می شود .
کميته پيگيری در اساسنامه اش ھدف خود را اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری و دفاع و حماﯾت از حقوق کارگران و
آموزش کارگران قرار می دھد .

اتحادﯾه آزاد کارگران خود را ظرفی برای رسيدن تمامی کارگران اﯾران به خواسته ھاﯾشان ميداند و ھدف آن حصول ﯾک
زندگی انسانی مطابق با استانداردھا و پيشرفتھای امروزی بشر برای طبقه کارگر است .و تالش دارد با متشکل کردن
کارگران رشته ھای مختلف توليدی مبارزات جاری آنان را برای رسيدن به مطالباتشان در بعدی سراسری متحد و
ﯾکپارچه کند .
در اساسنامه کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ؛ حق اﯾجاد تشکل  ،ﯾکی از بدﯾھی ترﯾن و
شناخته شده ترﯾن حقوق مسلم کارگران در سراسر دنياست  .در دنيای امروز ،کارگران تشکل ھای خود را با کسب
اجازه از دولت ھا اﯾجاد نمی کنند .آنان ھر زمان که الزم ببينند به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ،بدون اجازه از دولت اقدام
می نماﯾند و دولت ھا نيز طبق استانداردھای جھانی تنھا وظيفه دارند که آن تشکل ھا را ثبت نموده و به رسميت
بشناسند.
کميته ھماھنگی کمک به حق تشکل آزاد کارگران در اﯾران به مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨استناد نموده و از اﯾن لحاظ ھر
تشکل کارگری و ھمچنين تشکل فعاالن و رھبران کارگری را برای اﯾجاد تشکل ھای کارگران قانونی می داند .

در اساسنامه آن آمده اشت که به نظر ما ،مناسب ترﯾن ساختار برای تشکلھای کارگری ،ساختار شوراﯾی است .اما
بر اﯾن باورﯾم که انواع دﯾگر تشکل ھای کارگری ،مانند سندﯾکاھا ،کميته ھا ،انجمن ھا ،و ...مشروط بر اﯾن که مستقل
بوده و با اتکا به نيروی کارگران تشکيل شده باشند نيز می توانند در راستای ﯾکپارچگی و وحدت جنبش کارگری
مشارکت نموده با ساز و کار آن ھمراه و ھم سو گردند .ھدف اصلی اﯾن تشکل در ماده  ٤آمده است که کميته ی
ھماھنگی ،ھمراه با جنبش کارگری اﯾران ،و در کنار بخش ھای مختلف اﯾن جنبش و تشکل ھای ذﯾربط و فعال در آن،
برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم  ،بھبود وضعيت زندگی و معيشت آنان  ،کسب آزادی ھای
دمکراتيک  ،برابری حقوق زنان و مردان ،لغو کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانی آنان و سرانجام از ميان
برداشتن ھمهی نابرابریھای بشری و استثمار انسان از انسان که به نوبه خود رھاﯾی از مصائب و مشقات زندگی
بشری از قبيل بيکاری ،فقر ،بی حقوقی ،اعتياد ،فساد و تن فروشی ،سرکوب آزادی ھای مدنی و اجتماعی و ...را به
دنبال می آورد ،فعاليت و مبارزه می کند ،و اساساً به ھمين منظور تشکيل گردﯾده است .کميته ی ھماھنگی ،به
سھم خوﯾش ،در شراﯾط موجود اﯾن اھداف را از راه ھای زﯾر پيگيری می کند
الف -بستر سازی و اشاعه ی فرھنگ و روحيه ی تشکل پذﯾری در ميان کارگران از راه ھای مختلف از جمله تبليغ،
تروﯾج ،آموزش و مساعدت به اﯾجاد تشکلھای فرھنگی ،ھنری ،ورزشی و زنان کارگر در محالت و  ...و ھمچنين تشکل
ھای مستقل کارگری ،در مراکز توليدی و خدماتی کارگران و محالت و مراکز زندگی و نشو و نمای آنان ،و در ھمين
رابطه ،گسترش اﯾن تشکل ھا و فعاليت ھا ،از طرﯾق اﯾجاد ارتباط و ھماھنگی الزم ميان آن ھا و انتقال تجربيات و
دستاوردھای مبارزات روزمره و تارﯾخی جنبش کارگری ،در ميان بخش ھا و رشته ھای مختلف کارگری و حماﯾت از
تحرکات و اعتراضات کارگران،از قبيل اعتصابات ،تجمعات ،راھپيماﯾی ھا و اقدام به کنترل کارگری و ....
ب -فراھم نمودن زمينه ھای گذار از اشکال غير علنی فعاليت ،به شکل ھای فعاليت علنی ،متناسب با توازن قوای
طبقاتی و ھمراه با دراﯾت ،شکيباﯾی و پختگی الزم ،برای بسيج ھر چه بيشتر توده ی کارگر ،جھت ﯾکپارچگی و وحدت
در جنبش کارگری اﯾران ،به انحا و طرق مختلف ،از جمله اﯾجاد شراﯾط مساعد برای فعاالن کارگری صاحب نفوذ و مورد
اعتماد کارگران ،در عرصه ی علنی مبارزه ی طبقاتی و محيطھای کار و زﯾست.
ج -ارتباط با ساﯾر جنشھای اجتماعی مانند جنبش زنان و دانشجوﯾان ،در جھت کمک به اﯾجاد تشکلھای مستقل و
مرتبط با اﯾن جنبشھا و حماﯾت موثر از آنان
کميته ھماھنگی ) منطقه تھران ( )(٤
اﯾن فعالين که با کميته ھماھنگی کمک ؛ در ﯾک تشکل قرار داشتند ؛ در بسياری از مضامين مشابه ﯾکدﯾگرند اما بجھت
جھت گيری ھا و اختالف نظر پيرامون برخی مسائل کليدی نتوانستند با ﯾکدﯾگر کار کرده و منشعب شدند فعاالن
کارگری اﯾن کميته به مبانی زﯾر معتقدند :
آنھا دارای روﯾکرد جنبشی نسبت به طبقه کارگر ھستند .
مبارزات کارگران در ذات خود ضد سرماﯾه داری ) مناسبات و رابطه اجتماعی سرماﯾه ( است ھر چند کارگر خودش به
اﯾن موضوع آگاه نباشد  .به سوسياليسم بعنوان ﯾک علم معتقد نبوده و معتقدند که آگاھی طبقاتی و تارﯾخی طبقه
کارگر از درون
مبارزات روزمره خود کارگران حاصل می شود و لذا مبارزﯾن سوسياليست و فعاالن کارگری نباﯾد در مبارزات کارگران
مداخله نماﯾند  .اعتقاد به تالقی و تلفيق تئوری طبقاتی و تارﯾخی با مبارزات خود جوش کارگران نداشته بلکه تئوری را
ھم برخاسته از مبارزات خود جوش کارگری می دانند  .معتقدند مبارزات کارگران می باﯾست تنھا بصورت شورای کارگران
سازمان ﯾافته و اﯾن مبارزات تا لغو کار مزدی ) فاز نھاﯾی جامعه سوسياليستی ( خود بخود به پيش خواھد رفت  .و لذا
ھر گونه تشکل مستقل دﯾگر از جمله سندﯾکا ؛ اتحادﯾه کارگری را نفی می کنند در اﯾن راستا به اﯾجاد تشکل و حزبی
که از ادغام روشنفکران کارگر و کارگران روشنفکر حاصل شود و به جھان بينی ؛ چشم انداز ؛ استراتژی ؛ تشکيالت و
برنامه سوسياليستی مسلح شوند نيستند  .علت شکست کارگران و عدم دستيابی به مطالبات ضد سرماﯾه داری آنھا
را عمدتا دو موضوع می دانند ﯾکی اﯾنکه کارگران بجای تشکيل شورا ؛ و حرکت در جھت لغو کار مزدی ؛ اقدام به
تشکيل دﯾگر تشکل ھا از جمله سندﯾکا ؛ اتحادﯾه و غيرو می نماﯾند
ﯾعنی اگر کارگران به تشکيل شورا بپردازند به پيروزی نائل می شوند و علت شکست کارگران اﯾنست که بجای شورا به
اﯾجاد

اتحادﯾه و سندﯾکا و دﯾگر تشکل ھا اقدام می کنند  .دوم دخالت سازمان ھا ؛ تشکل ھاو احزاب سياسی کارگران و
سوسياليت ھا در مبارزات کارگری باعث در جازدن مبارزات کارگری می شود  .مثال در زمان رژﯾم پھلوی علت شکست
کارگران در برقراری جامعه سوسياليستی و لغو کار مزدی بجھت آن بود که سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق کارگران را
جذب سازمان خود می کرد و در دوره اخير نيز موانع بطرﯾق دﯾگر وجود دارد .ھدف کميته ھماھنگی ) منطقه تھران (
بسترسازی و کمک به اﯾجاد "تشکل ضدسرماﯾه داری و سراسری طبقه کارگر" است .

 -٥نقدی بر عملکرد کميته ھماھنگی در نحوه برگزاری مجمع عمومی
 – ١-٥مفھوم نقد
اساسا نقد در جھت ارتقاء ؛ تقوﯾت ؛ رشد ﯾک مقوله معنا و مفھوم پيدا می کند  .نقد ﯾک مفھوم کاربردی و عملی است
؛ نقد ذھنی و خيالی ھيچ ارزشی جز اتالف وقت ندارد ؛ منظور اﯾن استکه نقد برای "نفی" تنھا و تنھا در صورتی
ارزش دارد که پدﯾده و ساختار جدﯾد و نوﯾی بجای پدﯾده و ساختار قبلی اﯾجاد کرده و رشد و تکامل ﯾابد  .اﯾن موضوع تا
جاﯾی جلو می رود که ﯾک شرط نقد منطقی و عقالنی می گوﯾد تا ساختمان جدﯾدی نساخته ای ساختمان موجود ھر
چند قدﯾمی و فرسوده را نباﯾد تخرﯾب کرد ) ساخت می تواند شامل تعيين اھداف ؛ برنامه رﯾزی ؛ اﯾجاد زﯾر ساخت ھا
؛ تأمين منابع مادی ؛ تأمين نيروی انسانی الزم ؛ سازماندھی و  .....باشد ( لذا ھر نقدی ارزش پاسخگوﯾی ندارد و نباﯾد
روی آن وقت گذاشت  .در نظر بگيرﯾد که کميته ھماھنگی با ھزار تالش و زحمت و ماﯾه گذاشتن از ھستی خود زﯾر
ضربات سھمگين ؛ تأثيری ھر چند کم و زﯾاد عمال در مبارزات طبقاتی جاری داشته و دولت سرماﯾه داران در اندﯾشه
حذف آن است حال فردی مثل اﯾنجانب که فاقد تشکل و قدرت مبارزاتی سازمان ﯾافته است و بصورت انفرادی در ﯾک
مقاله بظاھر منظقی و با طرح ﯾک موضوع که بنظرم صحيح است ؛ خواھان جمع شدن و خاتمه ﯾافتن کليه فعاليت ھای
کميته ھماھنگی شوم  .می باﯾست گفت اظھارات من اساسا فاقد ھر گونه ارزشی بعنوان نقد بوده و نياز به پاسخ ھم
ندارد  .زﯾرا اوال کميته ھماھنگی به خواست و فرمان من اﯾجاد نشده و فعاليت ننموده که حال بخواھد جمع شود ؛ ثانيا
نقد من تنھا در جھت تقوﯾت و استحکام تشکل واقعا موجود و پيشبرد مبارزه واقعی طبقه کارگر و مبارزات اجتماعی می
تواند ارزشمند باشد ؛ در غير اﯾنصورت فاقد ھر گونه ارزشی است  .ثالثا نقد من در جھت نفی تنھا در صورتی ارزشمند
است که در عمل بتو انم نيروی تشکيالت و سازماندھی ﯾکپارچه تر ؛ قدرتمند تر و مؤثرتر در جابجاﯾی فعلی تنازع
طبقاتی را به پيش برده باشم .با اﯾن حساب نقد خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار غلط است چون ھنوز ما
نتوانستيم قوی تر از آنھا را بسازﯾم تا آنھا را نقد کرده ساخته خود را جای آن بگزارﯾم در حالی که خانه کار گر ﯾک نوع
ضربه می زند علنی گراﯾان نيز به نوع دﯾگر که در واقع ھر دو مانع بزرگی در مقابل ساخته شدن تشکل ھای واقعی
ھستند  .در اﯾن صورت نيز خود عمل و نتاﯾج پيشرونده آن در جھت تغيير توازن قدرت طبقاتی به نفع طبقه پيشرو می
تواند خود نقد عملی باشد  .اساسا در تارﯾخ جنبش سوسياليستی نقد و مبارزه اﯾدئولوژﯾک نه در کالم بلکه برای تعيين
استراتژی و تاکتيک ھای پيشروی عملی و واقعی جنبش موجود ؛ و تغيير توازن طبقاتی بنفع طبقه پيشرو انجام شده
است اما از آنجا که ﯾکی از تبعات زندگی در جامعه طبقاتی ؛ وارونگی در مفاھيم است وارونگی از مفھوم و کاربرد
نقد بسمت نقد ذھنی و غير عملی ؛ ﯾکی از ھمين وارونگی ھا است .
 -٢-٥نقد و بررسی عملکرد کميته ھماھنگی
در بررسی عملکرد کميته ھماھنگی در برگزاری مجمع عمومی ساليانه ؛ در تطابق با اساسنامه آن می باﯾست گفت
که کميته ھماھنگی بدرستی برای برگذاری مجمع عمومی خود از اداره کار درخواست مجوز کرده بود و کامال قابل پيش
بينی بود که اداره کار و ھيچ سازمان و داﯾره دولتی دﯾگر ؛ در شراﯾط بحران زده اقتصادی – اجتماعی و شراﯾط بسته و
انحصاری سياسی قادر به صدور چنين مجوزی نيست قادر به صدور نيست ﯾا اصال" نمی خواھد صادر کند ﯾعنی اگر
وضعيت اﯾن چنين که شما می شمارﯾد نبود و بھتر بود صادر می کرد ﯾعنی ده سال قبل که ﯾھتر بود صادر می کرد اﯾن
گفته شما خود غير مستقيم اعالم می کنند که جمھوری اسالمی را تحت فشار قرار ندھيد بنا به اﯾن دالﯾل قادر به
صدور نيست ﯾعنی خود شما دارﯾد دفاع از جمھوری اسالمی می کنيد  .اما استناد به درخواست صدور مجوز کافی نبود
که کميته ھماھنگی اقدام به برگزاری مخفی و ﯾا بطور صحيح تر علنی – مخفی مجمع عمومی نماﯾد بلکه در صورت
تأکيد بر برگزاری مجمع عمومی با حضور فيزﯾکی اعضاء ؛ با تھيه و ﯾا اجاره ﯾکمکان مناسب عمومی بر طبق

اساسنامه خود ؛ ھمانطور که در ھنگام تشکيل کميته ھماھنگی ؛ اداره کار را مطلع نموده ؛ اداره کار را از برگزاری
مجمع عمومی مطلع نماﯾد و رونوشت نامه اطالع رسانی به اداره کار بھمراه روز وساعت و محل تشکيل مجمع
عمومی خود را به نيروی انتظامی و دﯾگر ارگانھای ذﯾربط اطالع می داد و در صورت ممانعت و ﯾا احتمال ﯾورش نيروی
انتظامی به مجمع عمومی ؛ کميته ھماھنگی می توانست مجمع عمومی را بصورت مجازی و از طرﯾق اﯾنترنتی ؛ وﯾدئو
کنفرانس و دﯾگر وساﯾل ارتباطی ﯾا با سازماندھی گروھھای متعدد با پوشش مرکزﯾت برگزار نماﯾد  .کميته ھماھنگی
تشکيل خود را اطالع نداده است و ﯾکی از حسن ھای خود را ھمين می داند که کميته پيگيری اطالع و اجازه خواسته
است ولی او نخواسته است .در ضمن اﯾن آقا ھزار راه تا مجازی کردن را پيش نھاد می کند برای اﯾنکه بر گزاری
مجمع عمومی را به صورت دور از چشم دشمن که می تواند مخفی محسوب شود را بيان نکند اﯾن چه لجاجت
خسمانه با فعاليت اصولی است در حالی که آنھا می توانشتند با ﯾک اتوبوس به عنوان گلگشت به ﯾک محل گردشی
رفته مجمع عمومی خود را بر گزار کرده و پس بر گزاری اطالع رسانی کنند ھمان گونه که تا به امروز بيشتر مجمع
عمومی ھا بر گزار می شده است فقط الزم بود سازماندھی آن تا اتمام بر گزاری مخفی می ماند به ھمين سادگی
بعد از بر گزاری اگر دستگير ھم می شدند باز ﯾک پيروزی بود از روی لجاجت بر خورد کردن با سازماندھی مخفی کامال"
بی دليل و بی ماﯾه است .و جانبداری از علنی گرای شکست خورده است.
خارج شدن کميته از اساسنامه و روش کار خود ؛ بھانه به طرف مقابل برای ﯾورش وحشيانه در مقطع فعلی را داد .
کميته ھماھنگی بر پاﯾه اساسنامه خود نمی باﯾست به راھکارھا و روش ھای خارج از اساسنامه و بی ضابطه توسل
نماﯾد تأکيد روی مقطع فعلی به اﯾن جھت است که نگارنده ھرگز دچار خوش خيالی و خواب خرگوشی نخواھد شد که
برخی مقاطع ھمانطور که حاکميت سرماﯾه در قبل نشان داده و در کارنامه خود دارد ھر گاه برای حفظ ثباتش الزم ببيند
ھيچ نيازی به بھانه برای قلع و قمع سراسری دﯾگر اندﯾشان و فعاالن کارگری نخواھد داشت  .اما اتخاذ روش مخفی –
علنی ؛ طبق مجمع عمومی برگزار شده ؛ بھانه به دست حاکميت سرماﯾه داده که حمله ھمه چانبه به کميته نماﯾد و
؛ مسئوليت آنرا بدوش کميته ھماھنگی بيندازد  .چرا اﯾن فرد اﯾن قدر پرت است مجمع عمومی کميته ھماھنگی و
حتی بقيه ھميشه ھمين طور و حتی مخفی تر از اﯾن بر گزار می شده است و اﯾن با ھيچ مخفی نبوده است .چرا که
بزعم آنان کميته ھماھنگی بطور مخفی ؟؟؟ اقدام به تجمع بزرگی در ﯾک مکان نموده است  .در گستره تور بسيار
وسيعی که با استفاده از ردﯾابی توسط وساﯾل ارتباط جمعی از جمله تلفن ھای ھمراه امکانپذﯾر است بی اطالعی
مقامات امنيتی از محل برگزاری مجمع عمومی بشکل انجام شده تنھا ﯾک ساده لوحی است  .ھر چند تيم عملياتی
امنيتی که بوی اطالع و دستور داده شده ممکنست از کم و کيف دقيق موضوع مطلع نبوده و تنھا مجری دستورات
امنيتی بوده است  .آنھا ھمه اطالع داشتند و اﯾن گونه حرف زدن در واقع به بھانه دفاع از کميته ھماھنگی دفاع از
ماموران و جمھوری اسالمی است که معموال" توده ای ھا در اﯾن موارد ﯾد بيضاﯾی دارند
بنظر می رسد حتی در صورت برگزاری اﯾن مجمع در ﯾکی از شھرھای منطقه کردستان نيز چنين حمله و با چنين
ابعادی صورت نمی پذﯾرفت .
 -٣-٥تاکتيک ھا و اقدامات بعدی جمھوری اسالمی
بنظر می رسد که در شراﯾط جدﯾد بر آمد بحران ھای اقتصادی و اجتماعی ؛ نظام سرماﯾه قصد برچيدن و تضعيف تشکل
ھای موجود و بخصوص کميته ھماھنگی را دارد و لذا به اتخاذ تاکتيک ھای متفاوت برای دستيابی به اﯾن ھدف ادامه
خواھد داد  .برخی از اقدامات ھمانطور که مشخص شده است شامل موارد زﯾر است :
ضربه مشابه خرداد ماه به کليت فعالين کميته ھماھنگی
اﯾجاد تفرقه ؛ اختالف نظر و انشعاب بطرق مختلف و با ھر وسيله ممکن ؛ بعنوان پيامد تبعات ضربات
دستگيری برخی اعضای بدنه و پيرامونی با اتھام رابطه با گروھھا و احزاب اپوزﯾسيون خارج از کشور و خالی کردن
پيرامون مرکزﯾت اجراﯾی و چھره ھای مؤثر کميته
تالش در اتخاذ روﯾکرد قھر آميز توسط بخش ھاﯾی از کميته ھماھنگی
اعالم غير قانونی بودن تشکل ھا از جمله کميته ھماھنگی توسط مراجع قضاﯾی
-٤-٥جمع بندی و راھکار پيشنھادی

کميته ھماھنگی ھمانطور که توانسته ضربه را بسرعت بازسازی و پوشش دھد می باﯾست بشدت با کار توضيحی و
اقناع ؛ از گروه بندی در تقابل با ﯾکدﯾگر و مخالف با اساسنامه موجود شکل بگيرد و به روﯾاروﯾی و انشعاب منجر شود
جلوگيری بعمل آورد و محور فعاليت ھای آتی خود را بر مبنای اساسنامه بگذارد  .کميته ھماھنگی باﯾد بدرستی
ارزﯾابی کند که موقعيت و جاﯾگاھی را که کسب نموده ؛ ممکنست با اشتباھات تاکتيکی دچار صدمات و لطمه شده و
رشد و گسترش کميته ھماھنگی را سال ھا به تعوﯾق بيندازد  .البته در تغيير اساسی شراﯾط بنيادﯾن و تعادل قوای
طبقاتی ؛ ھر اتفاقی غير ممکن نخواھد بود .
ھمواره نياز به بازنگری در نحوه کار و طرح رﯾزی و تقوﯾت کار بين کارگران و گسترش تشکل ھای اجتماعی است و
کميته ھماھنگی در اﯾن راستا است که می تواند رشد کند تا نيازھای انسانی وسطح معيشت کارگران و زحمتکشان
در سطحی بھتر از قبل تأمين گردد .
-٦نقدی بر دو نقد
نقد و تحليل عملکرد کميته ھماھنگی و از جمله ﯾورش به مجمع عمومی اﯾن کميته را بعنوان ﯾک پدﯾده در روند فعاليت
ھای آن و در شراﯾط مادی موجود ؛ می باﯾست ارزﯾابی شود  .اﯾن نقد می باﯾست برای دستيابی به سطح عملکردی
بھتر و باالتر راھنمود دھد  .وقتی در فراﯾند فعاليت ھای کميته ھماھنگی حادثه ٢٦خرداد ماه رخ می دھد و در شراﯾطی
که ھدف فاز بعدی نظام سرماﯾه ؛ اﯾجاد و گسترش تضادھا در درون کميته ھماھنگی و تشکل ھای کارگری و اﯾجاد
محدودﯾت ھای بيشتر است ؛ حمله به اساسنامه و روش کار اﯾن کميته را تنھا می توان ﯾک فرصت طلبی دانست ؛
اﯾنکه حرکت ھای جمھوری اسالمی را که حاال می خواھد به ﯾک فاز باالتر حرکت کند را کسانی می توانند اطالع
داشته باشند که در جرﯾان طرح نقشه ھا به صورت مستقيم ﯾا غير مستقيم باشند که مسلما" نقد کنندگان نبودند حال
شما از کجا اﯾن نقشه و طرح ھا را می دانيد باﯾد اعالم نماﯾيد زﯾرا اﯾن کار درست در اﯾن مقطع ؛ مکمل تھاجم حاکميت
به اﯾن تشکل است  .سئوال اﯾن استکه آﯾا اﯾن به اصطالح منتقدﯾن پس از ﯾورش حاکميت متوجه اساسنامه و ﯾا سبک
کار کميته ھماھنگی شده اند و قبال اطالعی نداشته اند  .موجودﯾت ؛ اساسنامه و سبک کار کميته ھماھنگی بيش از
 ٧سال است که تولد آن می گذرد  .در اﯾن زمينه چرا قبال سکوت کرده بودند ؟ چرا آنھا مقطع ضربه خرداد ماه جاری را
مناسب دﯾده اند ؟ آﯾا اﯾن باصطالح انتقادات بدست آوردن فرصتی برای بازکردن کينه ھای جناحی و فرقه ای و ﯾا عدم
درک صحيح از موقعيت کنونی نيست .
ضربه حاصله نه نتيجه اساسنامه ؛ روﯾکرد و سبک عمل ؛ که خود ﯾک دستاورد جنبش است ؛ بلکه در ارتباط با ﯾک
اقدام غير صحيح و در تخالف وتقابل با اساسنامه کميته بوده و در بحث باال اﯾن انتقاد از جانب خود ما مطرح گردﯾد  .اما
انتقاد با کليت و با اساس و سبک کار کميته ھماھنگی به بھانه ﯾورش حاکميت سرماﯾه ؛ نقد نيست تخرﯾب و رفتار غير
مسئوالنه است  .ھميشه افرادی که توان جواب به نقد را نداشته باشند از اﯾن درﯾچه وارد می شوند.
می توان گفت حاکميت دقيقا روی اﯾن جدل ھا و بخصوص اثر گذاری آنھا پس از برخورد و ﯾورش حساب باز کرده است .
سرماﯾه نمی تواند به سرکوب سراسری در اﯾن مقطع دست بزند ؛ اما با طرح ﯾک برنامه مدون با گسترش اختالفات
درونی ؛ جناح بندی ؛ فرسوده و خسته کردن افراد از بحث ھای بی حاصل ؛ می توان مجموعه کميته را به انفعال
کشاند  .ارزﯾابی سرماﯾه اﯾنست که ممکن است برخی به روش ھای قھر آميز در اﯾن مقطع روی بياورند و آنگاه بھانه
برای برخورد با آنھا و کليت کميته ھماھنگی بدست می آﯾد  .و اﯾن ھمانجاﯾی است که اﯾن باصطالح دوستان خير خواه
آتش بيار پروژه سرکوب شده و ندانسته ھمگام می شوند .
آقای عليرضا بيانی مقاله مبسوطی در خصوص ﯾورش فوق نوشته و کل عملکرد کميته ھماھنگی و فعاليت علنی آنرا
نفی کرده است و ھسته ھای مخفی انقالبی را تبليغ می کند  .خانم فرﯾده جعفری نيز نقدی آتشين نوشته است .
ضمن بررسی به ھر دو نقدھای انجام شده – نه از زاوﯾه دفاع از کميته ھماھنگی – که در اﯾن رابطه خود نيز به نقد و
بررسی و ارائه پيشنھاد اقدام نمودم ؛ بلکه از جھت اﯾنکه اﯾن دوستان بجای نقد عملی و ارائه راھکار تنھا به نقدی
ذھنی و ارائه نقطه نظرات بدون مبانی علمی پرداخته اند  .نقدھاﯾی که نه تنھا راھی عملی بجاﯾی نمی برد بلکه حکم
به تعطيلی فعاليت ھای موجود می دھد .
در اﯾن راستا از جھت گيری آقای بيانی در اﯾجاد حزب انقالبی و مخفی طبقه کارگر می باﯾست استقبال کرد  .با توجه
به اﯾنکه اﯾشان در اﯾران بوده و اخيرا بخارج از کشور رفته اند می باﯾست سئوال کرد که در دوره حضور در داخل به اﯾن
جمع بندی رسيده است ؟ در اﯾن صورت واضح است که ھسته ھای مخفی و انقالبی را طرح رﯾزی و سازمان دھی

نموده اند  .مسلم است گسترش اﯾن ھسته ھای انقالبی با توجه به حقانيت روﯾکرد آن ؛ در آﯾنده باعث استقبال
عمومی به آن خواھد شد و بساط فعاالن کارگری تشکل ھای فعلی را محدود خواھد کرد !! ؟؟ و آنگاه نيازی به
نقدھای تئورﯾک اﯾشان نيز نيست  .زﯾرا عمال راھکارھای مؤثر ؛ رادﯾکال و کارگری ) اﯾجاد حزب مخفی و انقالبی ( را به
پيش برده است و اگر اﯾشان چنين اقدامی ننموده ؛ چه انتظاری دارد که دﯾگران آنرا انجام دھند  .اما اگر پس از
مراجعت به خارج از کشور به اﯾن جمع بندی رسيده ؛ می باﯾست عواملی را که باعث اﯾن تغيير دﯾدگاه شده را توضيح
داده و برای انجام اﯾن کار مجددا به داخل کشور بياﯾند  .اما شاﯾد آقای بيانی اھل اﯾن کارھا نبوده ؛ تنھا عالقمند به
بحث و جدل ھای بی پاﯾان و نظری است .
آقای بيانی در نقد کميته ھماھنگی ؛ حدود نيمی از مقاله خود را به بررسی اختالف نظرات محمود قزوﯾنی با محمود
صالحی در خصوص نامه نگاری به سازمان ھای مسئول دولتی اختصاص داده است  .وی در اﯾن بخش فاکت ھاﯾی از
محمود قزوﯾنی آورده که نامه نگاری و اخذ مجوز از سازمان ھای مسئول از جمله اداره کار را صحيح می داند و برای رد
آن ؛ به آقای محمود صالحی استناد می کند که وی می گوﯾد  :در برخی موارد نامه نگاری – بدون پشتوانه بدنه
کارگری بی فاﯾده است .
به آقای عليرضا بيانی می شود ﯾادآوری که ھر دو نظر می تواند صحيح باشد ﯾعنی در موارد مشخصی نامه نوشتن
صحيح و در موارد دﯾگری غلط است  .آقای عليرضا بيانی پس از طرح خسته کننده اﯾن موضوع ؛ خود در مرحله بعد
اذعان می کند بله ! نامه نگاری در مواردی می تواند درست و در مواردی غير صحيح باشد  .و معلوم نيست که آقای
بيانی که به چنين نظر صحيحی معتقد است چرا وقت خود و بقيه را صرف اثبات تضاد اظھار نظر آنھا کرده است  .نقد
آقای بيانی می توانست تنھا به مصادﯾقی که محمود قزوﯾنی طرح نموده معطوف باشد و آنھا را مردود بداند  .زﯾرا خود
آقای بيانی با اصل موضوع موافق است و لذا پردا ختن به تقابل آنھا بی معنا است  .گوﯾا اﯾشان با آقای محمود
قزوﯾنی مشکل دارد .
البته حداقل بخشی از مواردی که آقای محمود قزوﯾنی در مورد نامه نگاری ممی گوﯾد صحيح است  .از جمله وقتی می
گوﯾد " ارسال درخواست برگزاری مجمع عمومی از اداره کار اقدامی شجاعانه است " می باﯾست گفت که واقعا
ھمينطور ھم ھست  .و حاکميت ھم اساسا تماﯾل به درﯾافت چنين نامه ھای گستاخانه ) از نظر سرماﯾه( را ندارد .
آقای بيانی در نقد خود ؛ احکام زﯾادی صادر می نماﯾد که معلوم نيست پاﯾه و اساسی برای آن وجود دارد ﯾا نه ؟ از قرار
معلوم ھمين که اﯾشان مدعی شود کافيست که اﯾن احکام برای ھمه قابل پذﯾرش باشد به چند مورد که با عالمت ●
نشان داده شد را می آورﯾم :
● استقالل ﯾک تشکيالت وقتی حزب انقالبی وجود ندارد موقتی است ؟؟؟؟
در رابطه با حکم فوق می باﯾست گفت  :کلی تر و بی مفھوم تر از اﯾن جمله پردازی ھا که بدون رابطه علت و معلولی
و ﯾا اثر و نتيجه طرح شود ؛ نمی توان ﯾافت .
● توده ھای کارگر اﯾران مدتھاست که ھيچ توھمی به قوانين حکومت سرماﯾه داری ندارند ؟؟
در اﯾن رابطه می باﯾست گفت متأسفانه ھنوز اکثرﯾت توده ھای کارگر راه رھائی خود را در اتحاد با ھم طبقه ای ھای
خود نمی بينند  .ھنوز سرنوشت مشترک طبقاتی و نقشی اساسی در برابر کل جامعه برای خود قائل نيستند .
● جنبش کارگری اﯾران دست کم در  ٣٣سال اخير ھرگز نتوانست تشکل مستقل مورد نظرش را تجربه کند و اصال ً بعيد
نيست که کارگران اﯾران قبل از آن که طعم تشکل مستقل خود را بچشند ،شوراھای سراسری خوﯾش را به عنوان
حاکميت خود مستقر کنند !!!؟؟؟
واقعا وقتی جای عمل انقالبی خالی است ذھنی گراﯾی و رؤباھاب شيرﯾن جاﯾگزﯾن می شود ؛ چنين رؤﯾاھاﯾی چه
خوشاﯾند است که بدون اﯾجاد شوراھای سراسری کارگران و بدون وجود ﯾک حزب متشکل و سازمانده و رھبری کننده
که نتيجه تالقی تئوری و عمل انقالبی است ؛ و بدون طی فراﯾندھای گذار مبارزه که در ھر لحظه و مقطع ؛ مرگ و
زندگی جنبش انقالبی طبقه کارگر را با خود رقم می زند ﯾکباره شوراھای سراسری بدون زمينه ھای قبلی و وجود
تشکل ھای مستقل حاکم شوند  .مثل آنکه شبانگاه با رؤﯾاھای شيرﯾن بخوابيم و منتظر صبح روشن و آزادی از ھر
ستم از جمله ستم سرماﯾه باشيم .
● شرط اﯾنکه کميته ھا کارگری و ضد سرماﯾه داری باشند اﯾنستکه متحدﯾنی در سراسر جھان داشته باشد ؟

ھر چند موضوع استفاده از ظرفيت ھای بين المللی برای آزادی زندانيان سياسی بسيار اثربخش و مفيد است ؛ اما
بعلت عدم درک چنين رابطه ای و اﯾنکه آﯾا اساسا چنين رابطه ای وجود دارد ؟؟!! می باﯾست از آقای بيانی سئوال شود
!!! .
● وقتی کميته ھماھنگی در شراﯾط کنونی اﯾران نشست شصت نفره ای تدارک می بيند ،ﯾا به اﯾن معنی است که به
ظرفيت ھای دمکراتيک حکومت سرماﯾه داری توھم دارد و ﯾا به اﯾن معنی است که چنين نشست ھاﯾی قرار نيست
خطری برای حکومت داشته باشند که مورد ﯾورش واقع شوند
اگر از تک تک اعضای کميته ھماھنگی و ﯾا بخش ھای مختلف آن سئوال شود ؛ واضح است که نه به ظرفيت دمکراتيک
حاکميت معتقد است و نه از بی خطر بودن چنين تشکل ھاﯾی ؛ و آقای بيانی نمی باﯾست خود را بجای ھمه و ﯾا ﯾک
تشکيالت پاسخی ذھنی دھد ؛ بلکه اگر دنبال علل و عوامل واقعی بود متوجه می شد
ھر چند بحث ھای آقای بيانی در بخش ھاﯾی صحيح و منطقی ھستند اما در کليت خود کجراه پيموده و پر از تناقض
است که ھيچ مفھوم و نتيجه ملموس و کاربردی ؛ که تغييری در واقعيت موجود اﯾجاد کند وجود ندارد  .پرداختن به
تمامی تناقض ھای آقای بيانی مثل آنستکه مانند اﯾشان به بحث کالمی و ذھنی بپردازﯾم .
بيانی در کارزاری که وارد شده ؛ بزعم خود ھمه را ضربه فنی می کند .در نقد خود در ﯾک حکم کلی در مورد محمود
قزوﯾنی می گوﯾد  :بلوغ مورد نظر محمود قزوﯾنی قبال ً در ماجراجوﯾی ھای تشکيالتی که در آن فعاليت می کرد ،آزماﯾش
شد و نشان داد که نه تنھا بالغ نيست ،بلکه حتی با شکل جنينی فعاليت سياسی ھم آشناﯾی نداشته است
ھمچنين در مورد فرﯾدون فرزامی از کميته ھماھنگی می گوﯾد  :وی موضوع را به سطح خفقان آور الفبا تنزل می دھد
شراﯾط مشخص به گونه ای است که می تواند اﯾن مدعيان "رادﯾکال" را به بی عملی و بيان ﯾکسری ادعاھای تو خالی
بکشاند .
در مورد تشکل ھای کارگری نيز آنھا را نه در مقابل جمھوری اسالمی بلکه در تقابل با حزب انقالبی طبقه کارگر و
نتيجتا بنفع حکومت اسالمی معرفی می کند .
آقای بيانی و امثال اﯾشان در حاليکه خود را پيروز ميدان فرضی می بيند ؛ اما با کمی دقت می تواند مشاھده کند که
ھر چند او در عالم ذھن ؛ پيروز شده اما در عمل ؛ مدال افتخار را بر گردن سرماﯾه داری حاکم انداخته اند  .تنھا به اﯾن
دليل ساده که او تشکل ھای موجود را کال نفی و حذف می کند – در اﯾن راستا وی ناخواسته و ندانسته ؛ بخشی از
وظاﯾف سرماﯾه حاکم را انجام می دھد زﯾرا خود تشکيالتی قوﯾتر و منسجم تر و مبارزتر ندارد که خالء ناشی از اﯾن
حذف را پر کند و تنھا سرماﯾه داری حاکم است که می تواند بھره برداری کند  .او بابت اﯾن تالش ھا چيزی بدست نمی
آورد تنھا به اﯾن دليل که در ذھنيات سير می کند .ﯾعنی اگر محورﯾت پراتيک ؛ شرکت عملی در مبارزه طبقاتی و
دموکراتيک و دادن ھزﯾنه عملی ؛ حرکت ؛ تغيير و جابجاﯾی قدرت نيروھای موجود را نبينيم آنگاه حتی نوشتن
مقاله و کتاب و سخنرانی ھای پر طمطراق و جھان شمول و حرف آخر و غيرو جز کمک به نظام طبقاتی موجود چيزی از
آن در نمی آﯾد  .موضع حاکميت ھم آنستکه تا آنجا که تأثيری در واقعيت ؛ عمل و تغيير قوای طبقاتی ندارﯾد مخالفين ما
می توانند ھمدﯾگر را نقد )نفی و حذف ( کنند  .با اﯾن درگيری بی حاصل عاقبت خودشان ھم حذف و خسته می
شوند  .در اﯾن کار ؛ زحمت ما را در ھزﯾنه ھای تبليغاتی و سرکوب ؛ کمتر و کاھش می دھيد ؛ چون اﯾن کارھا بدست
خودتان انجام می شود  .نھاﯾتا ؛ تضادھا بر سر مسائل انتزاعی و فلسفه ذھنی و روشنفکری ضرری را متوجه حاکميت
نمی کند .
سرکار خانم فرﯾده جعفری طی ﯾک مقاله خير خواھانه و دلسوزانه نقدی نوشته که ناشی از ذھن صاف و بی آالﯾش
اﯾشان است ؛ اما نتيجه گيری اﯾشان با جرﯾان عمل و واقعی موجود ھيچگونه رابطه و اثری ندارد  .در بخش ھاﯾی از
نقد خود در رابطه با ضربه  ١٦خرداد ؛ به وحدت ھا و انشعاب ھا در کميته ھماھنگی و پيگيری پرداخته است ؛
موضوعی که ھر کسی ممکن است از منظری متفاوت به آن نگاه کند در مابقی مقاله ؛ اﯾشان روی علنی بودن فعاالن
کارگری انگشت گذارده و آنرا بزرگترﯾن نقطه ضعف آنھا و در نتيجه کمک به حاکميت سرماﯾه داری موجود می داند .
اﯾشان صغری کبری و مفروضات ذھنی – و نه واقعی – را در نظر گرفته و لذا نتيجه گيری ھاﯾی می کند ؛ با آن
مفروضات موجه جلوه می کند اما مسلم است که مفروضات اﯾشان در عالم واقع صحت ندارند و لذا نتيجه گيرﯾشان که
بنظرشان بدﯾھی بنظر می رسد فاقد صحت ھستند  .از جمله اﯾشان می گوﯾند که تشکل ھای کارگری می خواھند به
کارگران بگوﯾند که ما در موضع قدرت و جمھوری اسالمی در موضع ضعف قرار دارد ولذا مجبور است ما را تحمل کند و ﯾا
اﯾنکه جمھوری اسالمی وجود تشکل ھای غير سرماﯾه داری را می پذﯾرد .

ھيچ فعال کارگری دليل کار علنی و تالش برای اﯾجاد تشکل ھای کارگران را چنين نمی داند و دالئل کار علنی در باال
مفصال شرح داده شد .
خانم جعفری می گوﯾد " ساختار جمھوری اسالمی با منافع طبقه کارگر ھيچ گونه سازگاری حتی اندک ندارد ) اﯾن
مقدمه اﯾشان است ( کسی ﯾا تشکلی نمی تواند در بين اﯾن دو به صورت علنی بند بازی کند " ) نتيجه گيری(
باﯾد به خانم جعفری واقع گراﯾی را آموزش داد که بله منافع سرماﯾه داری حاکم با منافع طبقه کارگر سازش ندارد اما
واقعيات وی را وادار می کند که بخش ھاﯾی از منافع طبقه کارگر تن در دھد ھمانطور که پس از جنگ مجبور شد حتی
تا  %٥٠حقوق ساليانه کارگران را افزاﯾش دھد  .در مقطعی که نه حزب طبقه کارگر و نه حتی فعالين کارگری حضور
مؤثری نداشتند ؛ اما ترس از خيزش طبقه کارگر حاکميت سرماﯾه را مجبور به عقب نشينی نمود .
قطع ارتباط با کار عملی و واقعی انسان را مطلق گرا و ذھنی می کند به اظھار نظر خانم جعفری توجه نماﯾيد .
" 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" .
ھيچ چيز مطلق نيست  .بله می توان در جامعه سرماﯾه داری اﯾران ؛ فرد ؛ محفل و ﯾا تشکلی خود را به کارگران ضد
سرماﯾه داری معرفی کند  .نه تنھا به کارگران بلکه در دادگاه )انقالب ؟( ؛ متھم ؛ خود را فعال کارگری و ضد سرماﯾه
داری بنامد وبه اﯾن لحاظ محکوميت ھم نگيرد ؛ و اﯾن ناشی از محدودﯾت ھای نظام سرماﯾه و ھر حاکميت در جرﯾان
مبارزه طبقاتی است که ھمواره وی مجبور است بخش ھاﯾی از مبارزات و مطالبات را برسميت شناخته و عقب نشينی
نماﯾد  .ھمچنين باﯾد بين شراﯾط عادی و عرفی ﯾک حکومت و شراﯾط بحرانيش تفاوت قائل شد
باز ھم نگرشی مطلق گراﯾانه و ذھنی در نوشتار خانم جعفری :
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
پاسخ  :ھيچکدام ؛ زﯾرا جنگ مطلق نيست  .عدم قدرت مطلق حاکميت سرماﯾه در اﯾران مثل تمام کشورھای سرماﯾه
داری ؛ از ﯾکطرف و قدرت نسبی بالفعل )نه بالقوه ( توده ھای زحمتکش و کارگران در ھر کشور سرماﯾه داری ؛ سطحی
از مبارزه را که ناشی از توازن قدرت در ھر زمان است را تحميل می کند  .باﯾد دانست که نه حاکميت سرماﯾه ماﯾل
است که حتی ﯾک کارگر ضد سرماﯾه داری وجود داشته باشد ) ھر چند در تجربه ؛ سرماﯾه داری در صدھا سال حکومت
خود خواھان سطحی از مبارزات رفرميستی ھست تا دربحران ھا و رادﯾکال شدن شراﯾط اجتماعی بخش
رفرميستی بتواند بخش رادﯾکال را مھار کند( و در طرف دﯾگر کارگران نيز در شکل آگاھی طبقاتی خود خواھان برچيدن
بساط سرماﯾه ھستند  .کليه اعتراضات ؛ اعتصابات کارگری ؛ بستن جاده ھا ﯾا نماﯾانگر اﯾن نيست که قدرت سرماﯾه
مطلق نيست .مبارزات معلمان ؛ پرستاران ؛ زنان ؛ دانشجوﯾان و دﯾگر اقشار اجتماعی آﯾا نشانگر عدم قدرت مطلق
نيست مجموعه اقداماتی که از نظر قانون ممنوع بوده اما در ھر لحظه جرﯾان دارد ؛ پر بودن دادگاھھا و زندان ھا بعناوﯾن
مختلف نشانگر چيست ؟ مجموعا نقد خانم جعفری ھمراه با ﯾک نگاه معصومانه و خير خواھانه اما مطلق گراﯾانه و
ذھنی است و با مبارزه و عمل واقعی ارتباط ندارد .
ﯾک موضوع مھم و اساسی آنستکه فعاالن کارگری که زمينه کار خود را علنی تعرﯾف می کنند ھيچ تضاد و ﯾا مخالفتی
با فعاليت احزاب مخفی انقالبی ندارند ؛ و تضاد خود نمی دانند و تفاوت اﯾن استکه فعالين کارگری فعاليت ھا و زمينه
ھای علنی و قانونی را بعنوان دامنه فعاليت خود انتخاب کرده اند ؛ و تا کنون نيز بر اﯾن طربق فعاليت کرده و نتيجه و
اثرات فعاليت ھای خود را بعينه مشاھده و بر ادامه آن مصرند مگر آنکه شراﯾط و وضعيتی که منتھی به اﯾن سبک کار
شده تغيير کند ؛ آنگاه فعالين کارگری نيز حتما سبک کار خود را تغيير خواھند داد  .خانم جعفری در پروژه اﯾجاد و
گسترش حزب مخفی و انقالبی خود در گستره اﯾران ؛ می تواند حضور چند صد نفری را که بعنوان فعالين کارگری
ھستند را بحساب نيارود ؛ و روی چند ده ميليون جمعيت کارگری حساب باز کند  .در صورت قدرتمند شدن تشکل ھای
مورد نظر اﯾشان مشخص است که بخشی از اﯾن تشکل ھای موجود ھم به تشکل مورد نظر اﯾشان خواھد پيوست .
پس خيلی ذھنی گراﯾی الزم نيست تنھا به عمل طبق تحليل ھا و اعتقاداتشان نياز است .
 -٧جمع بندی  :در خصوص نقد بر عملکرد کميته ھماھنگی در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی به سبکی که برگزار
گردﯾد نظرﯾات ما در باال مطرح گردﯾد و پيشنھاداتی نيز در مورد برگزاری موارد مشابه و برای ممانعت از تکرار چنين
ضرباتی و ھمچنين پيشنھاداتی در ارتباط با برگزاری مطابق اساسنامه کميته ھماھنگی داده شد .

ھمچنين مطرح گردﯾد که اعضای کميته ھماھنگی نمی باﯾستی اﯾن ﯾورش را بصورت ﯾک حادثه و ﯾا ﯾک تراژدی ببينند
بلکه می باﯾست آنرا جزئی از فراﯾند سرکوب ارزﯾابی کنند که بطور مستمر جرﯾان داشته و در ﯾورش  ١٦خرداد ﯾک برآمد
عرﯾان اﯾجاد شده و تا تضعيف و برچيدن کميته ھماھنگی طرح رﯾزی شده و راھکار بازسازی وحدت حول اساسنامه
مطرح گردﯾد .
اما ﯾک نتيجه گيری مھم جمع بندی نظرﯾات منتقدﯾن است که  :جدا بودن از عمل و مبارزه واقعی و داشتن ذھنيت بی
ارتباط با واقعيات مبارزه جاری ؛ فرد منتقد را در حلقه ای از طرح و فراﯾندی که حکومت سرماﯾه داری برای از ميان بردن
تشکل ھای کارگری تدوﯾن شده قرار می دھد و نقد و انتقاد بدون اﯾنکه عمال ظرفيت مبارزه و مطالبات کارگران و مردم
زحمتکش را باال برد تنھا و تنھا به دشمنان آن ميدان خواھد داد  .حتی طرح نظرﯾات صادقانه و از روی دلسوزی و خير
خواھانانه؛ بجھت مبنا قرار دادن پيشفرض ھای ذھنی و غير واقعی به نتيجه گيری ھای غير واقعی و غير عملی می
رسد و ﯾک نقاد باﯾد بداند چه چيزی را ؛ در چه فراﯾندی ؛ و از چه جاﯾگاھی نقد می کند و در نھاﯾت باعث ارتقاء و
افزاﯾش ظرفيت کدام قدرت طبقاتی و نيروھای اجتماعی می شود ؟ اگر گامی عملی و واقعی بنفع کارگران نبوده !
مسلما بنفع دشمنان آن گام برداشته اگر چه خود ھيچ قصدی در اﯾن مورد نداشته باشند .دقيقا" حرف من ھم ھمين
است حرکت کميته ھای فوق ھيچ به نفع طبقه کارگر نبوده بلکه طبق تز شما پس به نقع سرماﯾه داری بوده است
و اگر گفته شود ما سازمان موجود را فعال می کوبيم و نفی می کنيم تا در آﯾنده تشکيالت مورد نظر اﯾجاد شود باﯾد
بدانند که چنين آﯾنده ای وجود نداشته وموھوم است ؛ زﯾرا آﯾنده از مسير فعلی حرکت نيروھای اجتماعی موجود بر
خواھد خاست .
انسان مسئول و کنشگر باﯾد بداند در مبارزات طبقاتی جاری و زنده موجود در سطح جامعه ؛ عمال در کجا اﯾستاده و

چه باری از جابجاﯾی قدرت ھا و نيروھای طبقاتی را به دوش گرفته و درگير است  .تئوری ھای قابل اتکاء ؛ تنھا از
تلفيق نظرﯾات اثبات شده در تارﯾخ مبارزه طبقاتی و جمع بندی فعاليت ھای عملی اثر بخش ناشی شده
و صحت خود را نيز در پيشبرد مبارزه عملی و طبقاتی نشان می دھد  .طبق ھمين تز خود نيز بھتر است
فعاليت مخفی که در تارﯾخ مبارزات کارگران اﯾران صورت گرفته و نتاﯾج بسيار بيشتری بدست آورده را بخوانيد و آنگاه
قبول کنيد که فعاليت مخفی طی تارﯾخ عمال" حقانيت خود را ثابت کرده است  .واضح است که راحت ترﯾن کارھا بيان
تئوری ھای کلی و عام بدون کاربردی و پياده سازی در شراﯾط زنده و فعال موجود است  .اگر فرد حتی زحمت آموزش
اﯾن تئوری ھا را ھم بخود ندھد می تواند بدون مبانی علمی و تحليلی و ساختار علمی ؛ آنچه را که بطور غرﯾزی و در
ناخودآگاھش بنظرش صحيح بنظر می رسد با ھر ترتيبی که دل تنگش خواست منقوش کند  .در اﯾنصورت جھان
ھمچنان بر پاشنه فعلی و برکام دشمنان بشر خواھد چرخيد .
غالمحسين حسينی
توضيحات
 -١به شرح مبارزات کارگری در گزارشات مستند از جمله مقاالت و کتاب ھاﯾی امثال " گزارش سی ساله کارخانه
توليدارو" ؛ "مبارزات کارخانجات اﯾران ناسيونال" – "مبارزات سياسی طبقه کارگر در اﯾران" ؛ "طبقه و کار در اﯾران" و دﯾگر
کتابھای در اﯾن زمينه مراجعه نماﯾيد  .توضيح آنکه در مقاله "ضرورت ھا و روﯾکرد کارگران آگاه " جمع بندی و مروری
برخی از اﯾن کتاب ھا انجام شده است .
 -٢روﯾکرد سرکوب و قھر شدﯾد حتی بر عليه کادرھا و بدنه جوان اصالح طلبان نيز برای اﯾجاد عکس العمل متقابل ؛ در
دوره خيزش  ١٣٨٨عينا اعمال شد و حتی برخی اندک از جوانان دور از رھبری اصالح طلبان ؛ بسمت اقدامات متقابل و
قھر آميز سوق داده شدند اما با توجه به مجموعه شراﯾط و فضای حاکم ؛ چنين روﯾکردی شکل نگرفت و نتاﯾج مورد نظر
حاکميت را بدست نداد .
 : ٣اﯾدئولوژی را نه بمفھوم آئين خشک و جامد بلکه بمفھوم " عام و کلی ترﯾن قوانين علمی اقتصادی -اجتماعی و
تارﯾخی جامعه " در نظر گرفته ام
 -٤با توجه به مسدود بودن ساﯾت کميته ھماھنگی ) منطقه تھران( عدم دسترسی مستقيم به اساسنامه آن و فرصت
اندک برای دستيابی به اساسنامه اﯾن تشکل ؛ برای درج نقطه نظرات از مصاحبه ھای مفصل محسن حکيمی استنتاج
شده است

