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اتحادیه مستقل کارگران ایران» از تخیل تا شایعه»

 چاپ 
ایمیل 

نوشته: عباس فرد

کشیده الگوسازی  و  بھ خودستیزی  کارگری  مبارزات  با  پیوند  عدم  بھ واسطھ  چنان چھ  و  می گردد؛  معذب  خویش  اجتماعی  اراده مندی  و  فعلیت  در  کھ  آگاھی 

با معموالً  کھ  است  انقالبی  خودآگاھی  پروسھ ی  آغازگاه  کارگراْن  مبارزاتی  ذات  با  ترکیب  در  پیش نھاده  این  است.  خودآگاھی  پیش نھاده  ی  یا  مقدمھ  تنھا  نشود، 

موجودیت نفی  با  تا  بیامیزد  کارگران  با  «آموزگار»  مقام  در  کھ  می شود  اطالق  بھ شخصی  انقالبی  روشن فکر  بنابراین،  می شود.  فرض  یک سان  «آگاھی» 

تک ساحتی اش، خویشتن را بھ عنوان انسانی نوعی بازبیافریند. 

 

********************************************************************************************        

 

درباره ی چیستی و چرایی این مقالھ
 این مقالھ قبل از مھرماه 1377 نوشتھ شد و در مھرماه ھمان سال در گاھنامھ ی «کمون» شماره 15 منتشر شد. علت نگارش آن سروصدایی بود
کھ توسط شخصی کھ خودرا «سید» می نامید، برپا شده بود. این شخص ضمن درخواست پناھندگی از سوئد، ادعا داشت کھ از سال 1376 در ارتباط
با شبکھ ای از کارگران کار می کرده و حاصل کارش «اتحادیھ مستقل آزاد کارگران ایران» است کھ در تاریخ 11 اردیبھشت سال 1376 در ایران
اعالم موجودیت کرده است. آشنایی من با نام «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» [کھ از این بھ بعد تحت عنوان «اتحادیھ...» از آن نام می برم] توسط
یکی از کسانی صورت گرفت کھ در آن زمان در گروھی بھ نام «شورای کار» با او ھم کاری می کردم. این ھم کاِر سیاسی سابق ضمن تماس تلفنی،
از کمپینی صحبت کرد کھ حزب کمونیست ایران می خواست در دفاع و گردآوری کمک مالی برای «اتحادیھ...» سازمان بدھد. بی درنگ بھ او گفتم
حمایت و  توجھ  مورد  دروغین  اما «اتحادیھ...»  است.  کشک  داستان  این  اساس  و  ندارد  وجود  کارکرد «اتحادیھ...»  با  و  بھ نام  چیزی  ایران  در  کھ 
کھ گروھی  قوی  بسیار  (بھ احتمال  سیاسی  گروه ھای  از  یکی  کھ  بود  رفتھ  پیش  آن جایی  تا  ھم گرایی  و  حمایت  این  گرفت؛  قرار  ھم  دیگر  گروه ھای 
نشریھ «کارگر سوسیالیست» را منتشر می کرد) در دفاع و حمایت مالی از «اتحادیھ...» حساب بانکی ھم اعالم نمود. «اتحادیھ...» اسنادی ھم مانند

«بیانیھ اعالم موجودیت»، «نامھ سرگشاده بھ خاتمی» و «صدایمان را رساتر می کنیم» ارائھ می کرد کھ در حال حاضر اصل آن ھا را ندارم.

کسی کھ خودرا رھبر «اتحادیھ...» می نامید، مدعی بود کھ نشریھ ای ھم در ایران منتشر می کنند کھ «تشکل» نام دارد؛ و یکی دو صفحھ  ی از آن
را نیز بھ عنوان سند نشان می داد. این صفحات از روی کاغذ فاکس کپی شده بودند. از آن جاکھ من از سن 13 سالگی در چاپ خانھ ھای تھران کار
کرده بودم و با جنبھ ی فنی تولید مجلھ و کتاب بھ اندازه ی کافی آشنایی داشتم، با دیدن این بھ اصطالح اسناد متوجھ ی پروسھ ی بسیار ساده «تولید» (و

در واقع: جعل) آن ھا شدم و اطمینانم بھ قالبی بودن «اتحادیھ...» صددرصد شد.

درباره ی و  گرفت  تماس  من  با  خسروشاھی  یدالھ  زنده یاد  کھ  بودیم  «اتحادیھ...»  بودن  قالبی  درباره ی  بحث  گیروداِر  در  دیگر،  طرف  از 
«اتحادیھ...» و رھبرش با من صحبت کرد. نتیجھ ی این صحبت این بود کھ من از ھلند و یدالھ از انگلیس راھی سوئد و شھر یوتوبری شدیم. پس از
یکی ـ دو روز گفتگو با یدالھ و افراد دیگری کھ «سید» (رھبر «اتحادیھ...») را می شناختند، یدالھ بھ نمایندگی از یک جمع 5 یا 6 نفره (کھ اغلب او را
از نزدیک می شناختند و می دانستند کھ در ارتباط با سازمان پیکار 6 سال زندان بوده و اسم مستعارش نیز اکبر بوده) بھ استکھلم رفت و از «سید»
(یعنی: ھمان اکبر) خواست کھ بساط اتحادیھ قالبی اش را جمع کند. گرچھ او در گفتگو با یدالھ و فشار ناشی جمع کھ یدالھ نمایندگی آن را در این
رابطھ بھ عھده داشت، قبول کرد کھ فتیلھ ی «اتحادیھ...» را کم کم پایین بکشد تا خاموش شود؛ اما بھ قولش وفا نکرد. نوشتن این مقالھ نتیجھ ی بدقولی

«سید» رھبر «اتحادیھ...» و اصرار بعضی از افراد و گروه ھا در حمایت از این «اتحادیھ...» قالبی بود.

و اما این کھ چرا پس از نزدیک بھ 20 این مقالھ را دوباره منتشر می کنم؟ این کار دو علت دارد:

ـ احتماالً ـ آینده  در  کھ  کسانی  برای  آن  ثبت  و  پیش  سال   20 در  چپ  گروه ھای  و  افراد  کارگرِی  ارتباطات  پتانسیل  از  تصویری  ارائھ ی  اوالً) 
بخواھند نگاھی بھ تاریخ چپ خارج از کشور و پتانسیل کارگری آن بیندازند.

وجود دوماً) بیان چیستی نشریھ ای بھ نام «تشکل» کھ پاره ای از افراد براین تصورند (یا می خواھند چنین تصور کنند) کھ چنین نشریھ ای حقیقتاً 
داشتھ، درخارج چاپ و منتشر می شده، و بھ دروغ چنین ادعا می شده کھ در ایران چاپ و منتشر می شود!!

 

*****                                                                                                     
 

                                                                   «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» از تخیل تا شایعھ
 

ایران» کارگران  مستقل  «اتحادیھ  داخلِى  سازمان یابی  و  تشکل  از  خبر  ایرانی  «چپ»  جریانات  و  نشریات  از  تعدادی  کشور،  از  خارج  در 
ارگان کھ  می درانند  «سینھ»  اینترنت  طریق  از  است،  مشھود  کاغذ  روی  ھرچیز  از  بیش  وجودشان  کھ  غیرایرانی  گروه ھای  بعضی  و  می دھند؛ 
مبارزاتی طبقھ کارگر ایران تشکیل شده است. بنابراین، تنھا «پراتیک» ممکن و ضروری، اعالم ھم بستگی با این ارگان «مستقل» کارگری است کھ

آن ھم با ارسال پیام ھای بدون مسئولیِت عملی درحال انجام است.

این توھم آفرینی ھا و گزافھ گویی ھا اگر برتابیده از دوری و بی خبری خارج نشینان نباشد؛ ناشی از زدوبندھای سوسیال دمکراتیک است کھ از این
طریق مقدمات گدایی «قدرت» را تدارک می بیند. بنابراین، با خردمندی تمام می بایست فریاد برداشت کھ طبقھ کارگر ایران موجودیت بادآورده و
نوپایی نیست کھ سال ھا خاموش و ساکت بھ گوشھ ای بخزد تا «رھبر» کنونی «اتحاد [سراسری اش] از زندان رھایی» یابد. و اصوالً اگر طبقھ کارگر
بھ دنبال «رھبر» (حتی، نھ گروه رھبرِی) گمشده اش بود، مگر دچار دیوانگی تاریخی شده بود کھ بھ«شعارھای» خاتمی در خاتمھ دادن بھ عدم تشکل،

بی اعتنا بماند!؟

بھ باور ما چنین اتحادیھ ای در ایران نمی تواند مادیت بگیرد؛ چراکھ تب و تاب مبارزاتی طبقھ کارگر ایران و پتانسیل تبادالت درونی این طبقھ در
وظیفھ ی سازد،  مشغول  بھ خود  را  کارگران  از  بعضی  الگوھایی  چنین  چنان چھ  و  نیست؛  سراسری  اتحادیه  سازمان پذیری  و  سازمان دھی  راستای 
نیروھا و جریاناتی کھ خودرا ھم راستا با جنبش کارگری می پندارند، این است کھ از پس آنالیز معین از شرایط مشخص ُکنھ چنین دلمشغولی ھایی را

افشا کرده تا شرایط مناسب جھت سازمان دھی ھستھ ھای کارگری-سوسیالیستی فراھم شود.
 

درباره ی بعضی سیماھای اتحادیھ  ھای کارگری
١)وجھ مشترک، ھم گون و مثبت ھمھ ی اتحادیھ ھای کارگری طی صدوپنجاه سال گذشتھ مبارزه در جھت باال بردن دستمزدھا و شرایط رفاھی
کارگران عضو اتحادیھ معینی بوده است. بدین معنی کھ عده ی کثیری کارگر (نھ پیوستار طبقاتی کارگران) بھ واسطھ ی ھم سانی در «شکل» فروش
نیروی کار و یا بھ دلیل داشتن کارفرمای مشترک با یکدیگر متحد می شوند تا از حداقل حقوق خود در برابر گرایش صاحبان سرمایھ در افزایش نرخ
ارزش اضافی بھ طور مشترک عکس العمل نشان بدھند. نکتھ ی برجستھ در چنین اتحادی دریافت حسی از زندگی و عدم شناخت از قانون مندی ھای
پیوستار و  وحدت  بیانگر  تنھا  نھ  کارگری  اتحادیھ  ساختار  بنابراین  است.  اجتماعی  ساز  و  سوخت  در  کارگر  طبقھ  جای گاه  و  سرمایھ داری  جامعھ 
طبقاتیکارگران در برابر نظام سرمایھ داری نیست، کھ برعکس، وجود اتحادیھ ھای جداگانھ نشان دھنده ی این حقیقت است کھ در بین کارگران یک
در سطح جھانی نیز) ھنوز منافع متفاوتی وجود دارد کھ احتمال بھ تناقض کشاندن آن توسط طبقھ صاحبان سرمایھ و دولت جامعھ ی معین (و طبعاً 

چندان ھم کم نیست.

است. بنابراین، کلیت در تمام جوامع سرمایھ داری بھ دلیل مطالبات، ھدفمندی و ساختار محدودش، فاقد خودآگاھی طبقاتی  2) اتحادیھ کارگری 
می گریزد؛ انقالبی  روشن فکران  با  پیوند  از  نمی کند؛  عمل  انقالبی  کھ  بدین معنی  نمی طلبد.  بھ مبارزه  را  سرمایھ داری  نظام  یا  و  سرمایھ دار  طبقھ 
برجامعھ حاکم  قوانین  چارچوبھ ی  در  خویش،  روی کرد  مثبت ترین  در  و  است؛  معنی  فاقد  برایش  کارگران  جھانی  اتحاد  و  انترناسیونالیسم 

سرمایھ داری، مناسبات فروش نیروی کار و خود بیگانگی انسان را «دموکراتیزه» می کند.

فروش «قانونیت»  علیھ  کارگران  مبارزه ی  ظرف  اصطالحاً  ویا  ساختار  تنھا  نھ  است،  سندیکاست  چندین  از  متشکل  کھ  کارگری  اتحادیھ   (3
آرمانی را  سرمایھ داری  جامعھ  ناخواستھ  و  می زند،  تأیید  ُمھر  سرمایھ  روی «قانونیت»  دستمزدھا  میزان  علیھ  اعتراض  با  بلکھ  نیست،  کار  نیروی 
می کند؛ ازاین رو، بھ عنوان ارگانی صرفاً کارگریتا آن جا کھ در برابر جنبش سوسیالیستی از بقای مناسبات مبتنی بر فروش نیروی کار دفاع می کند،
از حمایت «قانون» برخوردار است؛ و علی االصول بھ طورعلنی، قانونی و غیرمخفی فعالیت می کند. از طرف دیگر، تالش درجھت بھبود شرایط
علنی و  آشکارا  الزاماً  کھ  می طلبد  را  مناسباتی  و  روابط  است،  گوناگون  باورھای  با  کارگر  ھزاران  دربرگیرنده ی  کھ  اتحادیھ  یک  اعضای  زیستی 

می تواند شکل بگیرد.

4) ازآن جا کھ اتحادیھ ھای کارگری ـ علی العموم ـ ناخواستھ علیھ پدیده ھای منفرد مالکیت بورژوایی و کارفرماھای جداگانھ بھ ستیز برمی خیزند،
کشورھای در  بھ ویژه  و  معموالً  توطئھ ھا  این  ماھیت  اما  می گیرند؛  قرار  سرمایھ  صاحبان  تخریب گرانھ ی  وتعرض ھای  توطئھ ھا  درمعرض  ھمواره 
می شود؛ اعمال  پلیسی  مستقیم  از طریق سرکوب ھای  کم تر  بیش ویکم  آستانھ ی قرن  در  و  دارد،  حقوقی  پیشرفتھ ی سرمایھ داری «شکل»  بھ اصطالح 
ازاین رو، اتحادیھ ھای کارگری در مواجھھ با حقھ ھای صاحبان سرمایھ الزاماً بھ حقوقدانان بورژوایی وابستھ می مانند، و بدین طریق بر امکان انکشاف

طبقاتی خود نیز خط بطالن می کشند.

۵) بورژواھا ھمواره آمادگی دارند کھ بر سر «ھمھ چیز» معاملھ کنند؛ و شایع ترین شکل سرکوبی کھ معموالً اتحادیھ ھای کارگری با آن مواجھ
می شوند، تطمیع «رھبران» آن ھا و عمده کردن اختالفات کارگری است؛ و این در شرایطی کھ اعضای اتحادیھ بھ گونھ ای متشکل و دائم در جریان
امور قرار نگیرند، سھل الوصول تر خواھد بود. و ھرآن جا کھ اعضای یک اتحادیھ کارگری بھ طور مداوم و گسترده در جریان و اتفاقات و اقدامات
تشکل خود قرار نگیرند، آن اتحادیھ ھرچھ بیش تر رنگ و آب بورژوایی می گیرد، و بھ دستگاه فریب و نیرنگ کارفرما تبدیل می شود؛ از این رو،

ماھیت وجودی اتحادیھ کارگری ـ در گستردگی و توده ای بودنش ـ با فعالیت مخفی ناسازگار و متناقض است.

۶) ازآن جاکھ علت وجودی اتحادیھ کارگری در جدی ترین صورت ممکن «دفاع» از نرخ معینی از ارزش اضافی در برابر توحش سیری ناپذیر
سرمایھ و صاحبان آن است، و ناگزیر در محدوده ی نارسایی ھای «زیستی»عمل می کند؛ از این رو، پتانسیل چندانی برای ترکیب با شور و شعور

انقالبی ندارد. بنابراین، نباید ظرفیت فسادناپذیری آن را با تشکالت آرمان گرایانھ و سوسیالیستی کھ مخفیانھ سازمان دھی می شود، مقایسھ نمود.

کارگران توده ای  تشکیالتِی  تجربھ ی  عام ترین  و  ساده ترین  اولین،  تاریخْی  وبلوغ  انكشاف  بھ لحاظ  محدویت ھایش  ھمھ ی  با  اتحادیھ  و  سندیکا   (7
حتی موارد  بعضی  در  و  «ناموزون»  ذاتاً  جھان  گستره ی  در  نیروی کار  فروش  مبتنی بر  مناسبات  توسعھ ی  کھ  ازآن جا  و  است.  بوده  جھان 
این انقالبی  دخالت گری  گردد.  تشکیل  جدیدی  اتحادیھ ھای  جھان  اکناف  و  اطراف  در  کھ  دارد  وجود  امکان  این  ھمواره  این رو،  از  ناھم راستاست؛ 
وظیفھ را درمقابل جنبش سوسیالیستی قرار می دھد کھ ضمن ترویج تشکل سندیکایی، در چارچوب آن باقی نماند؛ و در نقل محدودیت ھایش، تدارک

سازمان یابی ھستھ ھای کارگری ـ سوسیالیستی را در راستای جنبش شورایی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا در دستور برنامھ ای خود با قرار دھد.
 

نگاھی بھ منطق مفھومی «اتحادیھ مستقل کارگران ایران»
ادعا می شود کھ «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» بھ تاریخ ١١ اردیبھشت ٧۶ در داخل کشور با انتشار اطالعیھ «صدای مان را رساتر می کنیم»

اعالم موجودیت کرده است. در این اطالعیھ چنین آمده:
ایجاد «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» بھ سال ۶٧ برمی گردد. آن زمانی بعد از رھائی رھبر کنونی «اتحادیھ» از زندان و تماس با محافل کارگری نطفھ ھای
اتحادیھ بستھ شد. اما اعالم موجودیت صورت نگرفت. کار روی «اتحادیھ» و ضرورت آن دربین کارگران از طرف «اتحادیھ» بھ شکل خستگی ناپذیر، پی گیر و
شبانھ روزى و كامال مخفی ادامھ پیدا کرد تا 11 اردیبھشست 76 کھ ضرورت اعالم موجودیت درعمل احساس شد. قبل از اعالم موجودیت، فعالین «اتحادیھ» در
نشست ھای مختلف، رھبری و دیگر نھادھای «اتحادیھ» را انتخاب و تعیین کردند و برمبنای ویژگی ھای جامعھ خط و مشی «اتحادیھ» تعیین گشت. و روز 11
اردیبھشت 76 «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» رسماً اعالم موجودیت نمود. بدون شک 11 اردیبھشت، مصادف با اول ماه مھ رور جھانی کارگر سال 76 نقطھ

عطفی در مبارزات کارگران ایران خواھد بود.

■  پس «اتحادیھ...» در سال ۶٧ «بعد از رھائى رھبر کنونی اش از زندان»  تأسیس خودرا شروع کرد. از این عبارت چنین مستفاد می شود کھ:
بوده، رھبری  در  ثابت  بھ طور  مخفی  کامالً  فعالیت  سال  طی 9  شخص  این  ثانیاً  دارد؛  قرار  معین  شخص  یک  رھبری «اتحادیھ...»  رأس  در  اوالً 
مختلف نشست ھای  ثانیاً  می کرد.  تولید  نیز  تازه ای  رھبران  و  می بست  را  خود  نطفھ ھای  می بایست  کنونی اش،  رھبر  بدون  «اتحادیھ...»،  وگرنھ 
«اتحادیھ...» قبلاز اعالم موجودیت بھ تنھا موضوعی کھ نپرداختھ، انتخاب رھبری است؛ چراکھ اتحادیھ یک رھبر دارد کھ در تمام طول ٩ سال
فعالیت مخفی در مقامخود ابقا شده است. بدین ترتیب، اتحادیھ طی 9 سال فعالیت اش ھنوز نتوانستھ شخصی دیگری را بھ منظور تصدی پست ارھبری

تربیت کند؛ پس نشست ھاى اتحادیھ جھت انتخاب «رھبر»(نھ رھبری) فورمالیتھ بوده است.

برفرض کھ چنین اتحادیھ ای موجودیت داشتھ باشد، و تمامی طبقھ کارگر را دربربگیرد، سؤال این است کھ با این بینش و منطق درونی کدامین
دست آورد اعتالبخشنده و انسانی را بھ جامعھ ی ایران اعطا خواھد کرد؟ آیا منطق درونی بیانیھ «اعالم موجودیت» یادآور نظام مطلقھ ی والیت فقیھ
ایران»می داند، کارگران  مبارزات  در  عطفی  ٧۶ «نقطھ ی  اردیبھشت   ١١ در  موجودیت «اتحادیھ...»را  اعالم  کھ  پیامبرگونھ  ادعای  این  آیا  نیست؟ 
نشان دھنده ی تکبری خودستایانھ و نگرش ضدشورایی و ضد حزبی نیست؟ آیا چنین شبکھ ای از مفاھیم می تواند سازمان  گرانھ و در راستای انقالب

سوسیالیستی عمل کند؟

■ «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» از خوش شانسی بسیار زیادی برخوردار بوده است؛ چون کھ طی ٩ سال فعالیت «خستگی ناپذیر، پی گیر و
شبانھ روزی كامالً مخفی» از دست وزارت اطالعات و شکنجھ گران جنایت کار رژی اسالمی جان سالم بھ دربرده و متحمل ضربھ ی فرساینده ی پلیسی
نشده است؟! معھذا بھ یاد داشتھ باشیم کھ ھنوز جمھوری اسالمی با ھمان ارگان ھای اطالعاتی و سرکوب گرش در ایران حکومت می کند؛ و رھبران
یا تنھا رھبر «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» نیز بھ این واقعیت خشن وضدانسانی واقف  است. بنابراین، کدام ضرورت باعث شد کھ «موجودیت»
در جھانیان  گوش  آیا  کند؟  متمرکز  برخود  را  اسالمی  جمھوری  رژیمضدبشری  پلیسی  ارگان ھای رنگارنگ  و  ہرسد  جھانیان»  تشکل «بھ گوش  این 
کھ دلیل  بھ این  شاید  بکشد؟  بیرون  گوھردشت  و  اوین  شکنجھ گاه ھای  از  را  اتحادیھ  فرضی  فعالین  کھ  است  دخالت گر  آن قدر  حزب هللا  انصار  برابر 
کوچک ترین اتحادیھ  وبھ استقالل  بوده  اتحادیھ  تحکیم  راستای  در  کھ  را  چشم داشت  بدون  و  بالعوض  کمک  ھرنوع  کھ  می دارد  اعالم  «"اتحادیھ..." 

خدشھ ای وارد نکند از ھرجریانی می پذیرد»؟

«ھرنوع کمک» و «از ھرجریانی» چھ معنائی دارد؟ آیا «اتحادیھ...» از اکثریتی ھا، توده ای ھا وھزار جک وجانور دیگری کھ کاسھ لیسی رژیم
را می کنند؛ «ھرنوع کمک باالعوضی» را می پذیرد؟ در این صورت چگونھ معلوم می شود کھ «استقالل اتحادیھ» خدشھ دار نشده است؟ و یا اصوالً
اگر نیست؟  متمولی  رجالھ صفِت  جریان  ھر  مقابل  در  گدایی  کاسھ ی  کردن  دراز  بھ معنای  این  آیا  دارد؟  معنائی  چھ  بالعوض»  کمک  «ھرنوع 
«"اتحادیھ..." بھ ھیچ یک از جناح ھای درون حاکمیت و نھادھای آن و ھم چنین بھ ھیچ یک از سازمان ھا و احزاب اٻوریسیون وابستگی ندارد و كامالً
مستقل ومتکی بھ بازوان توانمند خود کارگران ایران است»؛ پس چرا «ھرنوع کمک بالعوضی»را می پذیرد؟ آیا در دنیای خودبیگانھ و بغرنجی کھ

انسان را تبدیل بھ گرگ انسان می کند، قابل تصور است کھ «کمک بالعوض» وجود داشتھ باشد؟

■ این چگونھ منطقی است کھ فریاد استقالل برمی دارد و «جناح ھای درون حاکمیت» را با افزودن واژه ی «ھم چنین» با سازمان ھا و احزاب
اپوزیسیوندر یک ردیف قرار می دھد؟ از طرف دیگر، چرا «اتحادیھمتکی بھ بازوان خود کارگران است؟ مگر کارگران ایرانی مغز و اندیشھ ندارند
یک کھ «اتحادیھ...»  ما  استنتاج  آیا  است؟  بوده  بی معنی  عبارت پردازی ھای  ھمین  کار «شبانھ روزی»  سال   ٩ نتیجھ ی  آیا  کرد؟  تکیھ  بھ آن  بتوان  کھ 
رھبرمادام العمر دارد، درست نیست؟ بھ ھر روی، منطق درونی «اطالعیھ اعالم موجودیت» بھ لحاظ اندیشھ ی طبقاتی و انقالبْی عقب افتاده و فناتیک
است. چنین منطقی در جامعھ ای کھ داغ شکست خونین جنبش را برگرده می کشد؛ تاوان یکی از کثیف ترین جنگ ھای صد سال گذشتھ را پس می دھد
و تخریب آگاھانھ ی تولید اجتماعی، تبادالت انسانی و ارزش آدم بودن را در برابر ارزش کاال بھ نابودی می کشاند، سازمان گرانھ و تعالی بخشنده عمل

نمی کند.
 

«اتحادیھ مستقل کارگران ایران» یا حزب فراگیر
بھ طور خارج  در  کھ  است  کشور  داخل  در  محفلی  جریانات  از  یکی  ایران»  کارگران  مستقل  «اتحادیھ  شاید  کھ  می شود  نظر  ابراز  بعضاً 
ھرتشکل کمر  انداختھ  بھ راه  خارج  در  «اتحادیھ...»  کھ  خاکی  و  گرد  اما  باشد؛  چنین  شاید  است.  گرفتھ  قرار  بزرگ نمایی  مورد  اغراق آمیزی 
۶٠ سال  از  ددمنشانھ تر  و  ھوشیارانھ تر  و  است،  برقرار  درفش  و  دار  دستگاه  ایران  در  ھنوز  متأسفانھ  چراکھ  می شکند؛  داخل  در  را  قدرت مندی 
بھ دنبال طعمھ می گردد. بھ ھرروی، این فرضیھ با آمار و ارقامی کھ «اتحادیھ...» در نامھ ی سرگشاده اش بھ ریاست جمھوری ارائھ می دھد، متناقض
اعتراضات مورد  علنی اش «٣۶  موجودیت  اعالم  از  ماه  حدود 10  از  پس  کھ «اتحادیھ...»  می کند  ادعا  تاریخ 9/12/76  در  سرگشاده  نامھ  است. 
کارگری را در نقاط مختلف کشور و در اشکال راھپیمایی، اعتصاب، جلوگیری از خروج کاال بھ ھنگام تولید و تحصن سازمان داده است. و در این
رابطھ تا آن جاکھ اتحادیھ مطلع است حدود ٩۴٠ نفر از کارگران دلیرمان در نقاط مختلف کشور دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتھ اند کھ
ھیچ كارگر  زندانیان  از  نفر  سرنوشت 180  از  کھ  زندان اند  در  ھنوز  بقیھ  و  گشتھ  آزاد  بازجویی  و  بازداشت  روز  چندین  از  پس  نفر  حدود 430 
مبھم جوابی  با  را  خانواده ھا  و  نشده  داده  مالقات  تاکنون  شھرستان ھا،  در  چھ  و  تھران  در  چھ  آن ھا  بھ خانواده ھای  چراکھ  نداریم،  اطالعی 

سرمی دوانند».

■ با توجھ بھ این واقعیت کھ کارخانھ ھا و مراکز تولیدی در ایران بھ لحاظ جغرافیایی، ساختار درونی ھرواحد، ارتباطات تکنولوژیک، بارآوری
نامھ ی در  مندرج  اطالعات  می شوند؛  محسوب  نامربوط  بھ یکدیگر  نسبت  حقیقت  در  و  ناموزون اند؛  و  پراکنده  بسیار  توسعھ یافتگی  میزان  و  تولید 
سرگشاده رابطھ ای گسترده، ارگانیک و ھمھ گیر را القا می کند کھ از عھده ی یک تشکل ساده ی محفلی و یا روابطی نوپا برنمی آید. البتھ ٩ سال کار
مخفی تصویر یک تشکل سراسری، قدرتمند و طبقاتی را القا می کند. بنابراین، «اتحادیھ...» علی رغم نام کم اھمیتش از توانایی یک «حزب» و یا

حداقل یک «سازمان» فراگیر برخوردار است؟!!

و کارگر  طبقھ  وضعیت  با  آشنایی  کمی  سازمان دھی،  امر  در  تجربھ  اندکی  مسئلھ  بھ این  پی بردن  است.  محض  تخیل  ادعاھای «اتحادیھ...»   ■  
نامھ ی در  «اتحادیھ...»  کھ  گسترده ای  فعالیت  می طلبد.  پیش زمینھ  بھ عنوان   (۶٠ سال  از  (پس  را  ایران  در  مخفی  کار  و  فعالیت  سال  یکی ـ دو 
سرگشاده اش القا می کند، بھ روابط وسیعی نیازمند است کھ در یک لحظھ و در خالء سازمان نمی پذیرد. این روابط تنھا از پس پراتیک طبقاتی معین،
نتایج مشخص اجتماعی و تاوان ھای سنگین تشکیالتی بھ دست می آید و ھمھ ی این ھا بدون تبادل گسترده ی اندیشھ ی انقالبی یاوه محض است. بنابراین،
ھرجریان نسبتاً جدی بھ درستی متوقع است کھ ھرچھ زودتر با ادبیات و نظرگاه ھای حزبی کھ از سر تواضع خود را «اتحادیھ...» می نامد، آشنا شود
و از آن بھ فراوانی بیاموزد. اما چنین ادبیات و نظرگاه ھایی وجود ندارد؛ چراکھ در «اتحادیھ...» رھبری مادام العمر است، و فعالین و کادرھایش نیز

بھ واسطھ ی کار شبانھ روزی ھنوز فرصت تبیین و تحلیل خودرا نیافتھ اند!!!

ھمھ ی اشخاص و جریاناتی کھ خود را با جنبش کارگری ھم راستا می دانند، طی ١٠ سال گذشتھ بھ خواب جادو فرورفتھ بودند کھ از ■ ظاھراً 
ھم چون پرقدرتی  تشکل  خویش،  بالندگی  و  اعتال  در  کھ  مبارزاتی  مانده اند.  بی خبر  ایران  کارگران  مبارزات  متشکل  و  شتاب ناک  بالنده،  پروسھ ی 
«اتحادیھ...» را از سینھ ی خود بیرون داده است. بنابراین، یکی از وظایف رھبر کنونی «اتحادیھ...» این است کھ گزارش تحلیلی روشنی از این

پروسھ ی نامشھود ارائھ نماید؛ زیرا تشکل کارگری شرکت سھامی نیست کھ پس از ثبت در روزنامھ ھای کثیراالنتشار، اعالم موجودیت كند.

■ در نامھ ی سرگشاده، در داخل پرانتز عبارت «کم تر کسی است [کھ] اعالم موجودیت... را نشنیده باشد»، عمدتاً بھ این می پردازد کھ نگارنده و
دیگر آدم ھایی کھ در خارج از کشور اخبار و رویدادھای داخلی را چشم بستھ نمی  پذیرند، کالھشان پس معرکھ است؛ چون کم تر کسانی ھستند کھ این
را آن  تاوان  باید  خودشان  کھ  آن ھاست  ضدکارگری  گرایش  و  ناباوری  نشان  پذیرش«اتحادیھ...»  عدم  بنابراین،  باشند.  نشنیده   را  عمومی  مسئلھ ی 
اعضای از  یکی  جمھور  رئیس  بھ عنوان  خاتمی  آیا  است؟  شده  نوشتھ  پرانتز  داخل  در  مؤکد  بھ طور  عبارت  این  چرا  عیراین صورت،  در  بدھند؛ 
«كمیتھ ی امنیت ملِی» دولت جمھوری اسالمی نیست؟ آیا «اعالم موجودیت» یک تشکل کارگری و ھم آوردطلبی ھای آن دائماً بھ او گزارش نمی شود؟

بیش تر و  می دھد؛  گزارش  آن ھا  از  کھ  است  واحدھایی  درونی  رویدادھای  و  بھ وقایع  اشاره  فاقد  خبری  بھ لحاظ  «اتحادیھ...»  اطالعیھ ھای   ■
بھ اخباری می ماند کھ رادیوھای خارج از کشور می پراکنند؛ یعنی چنین بھ نظر می رسد کھ گزارش گِر «خبر» با رویدادھا ارتباط حضوری ندارد. در
این جا سخن از رابطھ ی ارگانیک در میان نیست، و صرف حضور فیزیکی دست دوم یک ناظر منفعل برای اشاره بھ کنش ھا و برھم کنش ھای درونی
عکس العمل و  ھم دردی ھا  اِبراز  پرخاش ھا،  بعضی  غرولندھا،  زمزمھ ھا،  نمی شود؛  نازل  آسمان  از  کارگری  اعتصاب  یک  است.  کافی  واحدی  ھر 
می طلبد؛ کھ عدم انتقال آن در یک «اطالعیھ» نشان دھنده ی بی ارتباطی «نویسنده» با وقایعی است کھ آن را توقف کار در یکی دو بخش را مقدمتاً 
از حاکی  بھ آن  توجھ  عدم  کھ  است  آموزه ای  درونی،  وقایع  تسلسل  و  پیوند  بھ لحاظ  کارگری  اعتصاب  یک  گزارش  بھ ھرروی،  می دھد.  گزارش 

سازمان نایافتگی، شتاب زدگی و خودرویی محض است.

■ یکی از فعالیت ھای «اتحادیھ ...» سازمان دھی کم کاری بوده است! کافی است کھ ھرآدم ره گذری یکی ـ دو بازدید ساده از یکی ـ دو واحد تولیدی
واقع در  است.  کارگری  زندگی  الینفک  تم  مسئلھ  این  چراکھ  نیست؛  کم کاری  بھ سازمان دھی  نیازی  ایران  در  کھ  بفھمد  تا  باشد  داشتھ  بزرگ  نسبتاً 
صاحبان برای  کھ  مسئلھ  این  و  است،  بوده  روزافزون  بی کارسازی ھای  و  تولید  تخریب  برابر  در  کارگر  طبقھ  طبیعی  عکس العمل  «کم کاری» 
از بیش  جماعت  این  بھ ھرروی،  دولتی ـ بورژواییمی کشاند!  بھ اپوزیسیون  را  آن ھا  است،  دولتی  واحدھای  از  تحمل ناپذیرتر  غیردولتی  سرمایھ ھای 

ھرچیز از خاتمی توقع دارند کھ ماده ی ٣٣ قانون کار سابق را احیا کند، و ساعات کار ھفتگی را قانوناً بھ ۴٨ ساعت در ھفتھ افزایش دھد.
 

«اتحادیھ...» بر بستر کدام «امکان اجتماعی» روئیده است؟
ایجاد یک نھاد اجتماعی (اعم از اقتصادی یا سیاسی؛ باپتانسیل انقالبی، مترقی ویا ارتجاعی) امری نیست کھ صرفاً بھ اراده ی اشخاص مشروط
باشد؛ و اصوالَ «اراده» در نامشروط بودن خویش بھ شرایط معین اجتماعی، چیزی جز انفعال و رؤیاپردازی نیست. سازمان دھی ھر نھاد طبقاتْی
بازتولید نیازھای  و  امکانات  مناسبات،  در  ریشھ  کھ  می طلبد  را  پیوستھ ای  و  مرتبط  پیش نھاده ھای  و  پیش شرط ھا  خود  اجتماعی  جای گاه  با  متناسب 
شونده ای داشتھ باشد کھ «انگیزه»آفرین باشند. در مورد «اتحادیھ...» این سؤال مطرح است کھ آیا از سال ۶٧ تاکنون انگیزه و امکان اجتماعی چنین

تشکلی وجود داشتھ است ؟ بھ باورما نھ! چراکھ:

1ـ با پایان گرفتن جنگ، جامعھ ی ایران در انتظار پیامدھای مثبت احتمالی آن بھ سر می برد؛ این انتظار توأم با خوشبینی کھ حدود ٢ سال طول
سروصدای رژیم  تبلیغاتی  دستگاه ھای  این کھ  خصوصاً  نبود،  مبارزاتی- کارگری  نھاد  یک  بستن  نطفھ   و  سازمان دھی  برای  مناسبی  زمینھ ی  کشید، 

زیادی بر سر «سازندگی» بھ راه انداختند؛ و موج گسترده ای از ترور دولتی جامعھ را در تمام ابعاد درھم می فشرد.

2ـ تا سال ٧۶ ھیچ گونھ «شوک» اجتماعی از داخل و یا خارج کھ نشان دھنده ی تحولی در اقتدار ھمھ جانبھ ی دولت باشد، درحال وقوع و یا قابل
پیش بینی نبود. عصیان گری ھایی کھ در قزوین، مشھد، اراک، شیراز، اسالم شھر و کرمانشاه بھ وقوع پیوست، ھیچ یک چھره ی بارز کارگری کھ با

عناصری از تشکل ھمراه باشد، نداشت و تماماً سرکوب شدند.

3ـ از سال ۶٠ تا حال حاضر اپوزیسیون «چپ» در راستای ارتباط با مردم و طبقھ کارگر گام مؤثری برنداشتھ است؛ و خلفای حاکم علی رغم
بحش قابل توجھی از خرده بورژوازی را «قانع» کرده اند کھ اگر قرار است اتفاقی بیافتد روزشماری ھای جریانات خارج نشین، جامعھ و خصوصاً 

باید بھ تحوالت درون حاکمیت امید ببندند و این راز آرای چندین میلیونی بھ خاتمی است.

4ـاز بدو استقرار جمھوری اسالمْی تولید اجتماعی بھ طور مداوم و با برنامھ تخریب شده و بسیاری از کارگران و دیگر مولدین با از دست دادن
شغل شاْن بھ داللی، واسطھ گی و یا «خدمات اجتماعی» روی آورده اند؛ و بعضاً بھ نان و نوایی نیز رسیده اند. سیستم کوپنی، ارز با قیمت ھای متفاوت و
احتکار تجار نوکیسْھ زمینھ ی مناسبی برای این گونھ درآمدھا فراھم می کند. بنابراین، «کار» بھ مثابھ ذات ارزش آفرین انسان در برابر «کاال» کھ پیکر
(ھمانند گسترده  و  فراگیر  نھادھای  ایجاد  امکان  شرایطی  چنین  در  می دھد.  دست  از  را  خود  ارزش  مداوم  بھ طور  می شود،  محسوب  ارزشی 
و کارگر  طبقھ  بین  مرز  طرف  یک  از  اجتماعی»،  تولید  ہر«مناسبات  تخریب کننده  مکانیزم  شدن  وارد  با  چراکھ  ندارد.  وجود  «اتحادیھ...») 
خرده بورژوازی مخدوش می گردد؛ و از طرف دیگر، بخش ھای تجارت پیشھ ی خرده بورژوازی بیش از پیش با تجار بزرگ و بخش ھایی از دولت

مستبد ھم سو می شوند.

5ـ تخریب تولید، بی کارسازی مداوم، کاھش غیرمستقیم دستمزد در شکل تورم روزافزون و خطر از دست دادن اشتغال؛ «احتیاط» ویژه ای را
شخص ھر  برای  حقیقتاً  این  است.  متناقض  فراگیر  و  مستقل  و  طبقاتی  جاذبھ ھایتشکل  با  دافعھ  نیروی  بھ عنوان  کھ  می زند  دامن  کارگران  میان  در 
دست اندرکاری کھ صادقانھ بھ انقالب اجتماعی می اندیشد، دست یافتنی است. در چنین شرایطی اکثر کارگران جھت جبران دستمزدھای ناچیز خویش

بھ منبع دیگری می اندیشند کھ معنای روشن آن «فرار از طبقھ» و «پراکندگی» بیش تر است.

6ـ برآیند موارد فوق بھ ھمراه سرکوب ھربرآمد اجتماعی، ناباوری و سازمان ناپذیری را در شکل خویشتن ستیزی در ابعاد وسیع و گسترش یابنده
بھ جامعھ تحمیل می کند. در چنین وضعیتی پیدایش یک تشکل مبارزاتی بیش از ھر چیز بھ معجزه شباھت دارد.

و مدیران  با  مستقیماً  کارگری  تحرکات  اکثر  بنابراین،  است.  دولت  مالکیت  و  کنترل  تحت  اساسی  سرمایھ ھای  اعظم  قسمت  ایران  در  7ـ 
بورکراسی دولت کھ در واحدھای صنعتی مستقرند، مواجھ می شود. این واقعیت بھ نھادھای کارگری خصلتی عمدتاً سیاسی و ضددولتی می بخشند کھ
نشست «دومین»  در  رھبری؛  اعتبار  و  آموزشی  سیستم  کارگر،  طبقھ  موقعیت  از  تحلیل  معین،  کار  سبک   برنامھ،  استراتژیک،  اھداف  بدون 
فرومی پاشد. ازاین رو، ٩ سال فعالیت مخفی «اتحادیھ...» و سپس اعالم موجودیت علنی آن در ١١ اردیبھشت ٧۶ (درست ٢١ روز قبل از انتخابات

دوم خرداد) بیش تر از معجزه بھ شعبده بازی شباھت دارد.

بھ یکدیگر و  باشند،  داشتھ  پیوند  یکدیگر  با  این کھ  از  یا «پیرامونی»بیش تر  توسعھ  درحال  کشور  یک  بھ عنوان  ایران  در  صنعتی  واحدھای  8ـ 
خدمات فنی بدھند، و یا در مقابل رقبای خارجی از یکدیگر حمایت کنند؛ در خدمت واحدھای «مرکز» قرار دارند و بھ آن ھا وابستھ اند. از این رو،
چندانی تأثیر  تولید؛  ادامھ ی  از  سرمایھ  صاحبان  امتناع  ویا  اولیھ  مواد  نبود  کارگری،  اعتصاب  بھ دلیل  ایران  کارخانھ ھایی  از  یکی  در  تولید  توقف 
طریق از  اعتصاب  از  قبل  این کھ  مگر  نمی شود،  تبدیل  سیاسی  بھ فشار  تولید  توقف  از  ناشی  اقتصادی  فشار  و  ندارد؛  ھم جوار  واحدھای  بروضعیت 
ارتباطات سیاسی و باورھای طبقاتی یک ھم آھنگی عمومی صورت گرفتھ باشد. بنابراین، تحرکات اقتصادی-اتحادیھ ای در ایران نسبت بھ کشورھای
ازآن جاکھ و  می گیرند؛  «جوشش»  انقالبی  یا  سیاسی  نھاد  یک  ھژمونی  تحت  عموماً  و  است؛  برخوردار  بیش تری  سیاسی  پتانسیل  از  «مرکز» 
چنین نمی باشد؛  نیز  منقطھ ای  ویا  صنعتى  صنفی،  ھویت  دارای  ضمناً  و  است؛  وانقالبى  سیاسی  جھت گیری  ھرگونھ  فاقد  اطالعیھ ھای «اتحادیھ...» 
بھ نظر می رسد کھ یا اصوالً «اتحادیھ...» وجود خارجی نداشتھ باشد ویا تحت این «عنوان» کاله بزرگی برای سر کارگر ایران درحال دوختھ شدن

است.
 

«اتحادیھ مستقل کارگران ایران» و جنبش شورایی
دمکراتیک مبارزه ی  و  «آزادی خواھانھ»  تحرک  ھرگونھ  فرھنگی؛  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  بالمنازع  قدرت  بھ مثابھ  مستبد»  «دولت 
کارگری را از طریق دستگاه عریض و طویل اداری - پلیسی اش با آن چنان سرکوب و قھری پاسخ می دھد کھ دیگربار یارای از جابرخاستن نداشتھ
باشد. تحت سلطھ ی چنین دولتی «دمکراتیسم»، فراطبقاتی عمل می کند و ناگزیر ماھیت استبدادی پیدا می کند؛ مگر این کھ پیوندی عمیق و آفریننده با
الگوھای با  تنھا  و  دادند،  قرار  کارگر  طبقھ  برفراز  را  خود  تنھا  «دمکرات ھا»  گذشتھ  سال  صد  طی  اما  باشد.  داشتھ  سوسیالیسم  و  کارگر  طبقھ 
سوسیالیستی آمیختند. این آمیختگی راز سوسیال دمکراسی «رادیکال» ایرانی است کھ طی صد سال گذشتھ بھ دفعات در برابر استبداد پرچم عصیان
مبارزه دیگر،  طرف  از  است.  داده  ترجیح  قرار  بر  را  فرار  سرکوب  شدت یابی  بھ ھنگام  فرزندانش  صادق ترین  کردن  قربانی  با  و  برافراشتھ 
روی کردی دمکراتیک از مبارزه ی طبقاتی است، بدون ترکیب با «دانش مبارزه ی طبقاتی» (کھ در خودانگیختھ و اقتصادی کارگران کھ گاه الزاماً 
صورت در  و  نھایت  در  کھ  است  دست نیافتنی  ناکجاآباد  یک  می گردد)  متحقق  حزبی ـ شورایی  جنبش  گسترش  و  کارگری ـسوسیالیستی  ھستھ ھای 
سراسری اتحاد  بی خاصیت«زنده باد  شعار  بنابراین،  می کند.  زیاد  و  کم  نفتی  سرمایھ ھای  جذب  در  را  خاتمی  ھوادار  دارودستھ ی  «پیروزی»سھم 
انقالب و  پرولتاریا»  برابر «دیکتاتوری  در  کھ  است  دروغینی  پرچم  باشد،  ھمراه  سوسیالیستی  تشک  و  آموزه ھا  با  این کھ  بدون  ایران»،  کارگرال 

سوسیالیستی برافراشتھ می شود، و ھمانند شلیک ھوایی و بدون ھدف، ھرآن برگردن طبقھ کارگر فرود خواھد آمد.

ھر نامھ یا نوشتھ ای بھ این دلیل «سرگشاده» نوشتھ می شود کھ حامل پیام و یا اطالعاتی افشاگرانھ برای عموم است. «نامھ سرگشاده» نیز ضمن
کارگر طبقھ  برابر  در  «نامھ»  این  کھ  افشاگری ھایی  است.  ایرانی  کارگران  با  سخنش  اصلی  روی  می دھد،  قرار  خطاب  مورد  را  خاتمی  این کھ 
می گشاید، از میانگین دانستھ ھای کارگراِن ھرکارخانھ ی عقب افتاده ای عقب افتاده تر است. تقریباً ھیچ وقت کارگران پیشروی ایرانی این گونھ با تضرع،
درماندگی و بھ شیوه ی «صحرای کربال» از خود سخن نگفتھ اند. این نھ تنھا زبان و ادبیات کارگری نیست، کھ کامالً برعکس؛ زبان و ادبیات سوسیال
«نامھ ی بھ روضھ خوانی ھای  اجمالی  نگاھی  بگویند.  سخن  دیگری  بھ گونھ ی  این  از  غیر  نباید  کارگران  البد  می پندارد  خود  نزد  کھ  است  دمکراتی 
سرگشاده» حکایت گر این مدعاست: «این صاحبان زور و زر ھستند کھ برای کودکان معصوم مان تصمیم می گیرند کھ چھ نوع لباسی بپوشند، چھ
مقدار تغذیھ بکنند یا نکنند، چھ مقدار از رفاه و آسایش بھره مند باشند یا نباشند، چھ میزان تحصیل بکنند یا نکنند، در کجا و کدام منطقھ زندگی بکنند،
اخالل و  دخالت  نیز  ما  خانوادھای  و  ما  شخصی  زندگی  در  حتی  کھ  ھستند  سرمایھ  و  قدرت  صاحبان  این  باشند.  نداشتھ  یا  باشند  داشتھ  سرپناھی 

می کنند. کتک خوردن کودک معصوم از پدر بھ خاطر فقر، جدایی زن و شوھر...».

در جامعھ ای کھ بیش از ٨٠ درصد سرمایھ ھایش بھ طور مستقیم و غیرمستقیم در کنترل دولت است و خاتمی مظلوم نمایانھ ریاست جمھوری آن
جماعت ھمین  جز  چھ کسانی  نماینده ی  خاتمی  می ریزند،  بھ خیابان  را  کارگر  ھزار  ده ھا  اقتصادی»  «تعدیل  طرح  عنوان  تحت  و  دارد  بھ عھده  را 
صاحبان زر و زور است؟ در چنین جامعھ ای با این ھمھ باندھای چپاول گر از جناح ھای مختلف کھ ثروت ھای حاصل از فروش نفت و دیگر کانی ھا

را در ارقام میلیاردی بھ سرقت می برند، سندیکا و اتحادیھ با مشخصات «اتحادیھ...» چھ دردی را دوا می کند؟

در جامعھ ای کھ طبقھ کارگرش، یک بار شوراھای کارگری را در مقابل «صاحبان زر و زور» تااندازه ای تجربھ کرده است، و ھرازچند گاھی
در جریان یک اعتصاب آرام، وکیل و وزیر و دولت را بھ مؤاخذه می کشاند، اتحادیھ ای با خواص «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» چھ معنایی دارد؟

آیا این تالشی ضد حزبی ـ شورایی و برخالف حرکت تاریخ نیست؟

در جامعھ ای کھ ھر روز توسط یکی از باندھای حکومتی اش، حزب تازه ای برپا می شود، چھ تضمینی وجود دارد کھ یک نھاد خیالی بی خاصیت
و غیرضروری مانند «اتحادیھ...» در بزنگاه تشکیل «حزب کار» یا «حزب کارگران» با آن اعالم ھم بستگی نکند؟ و تبدیل بھ ھویت کارگری خاتمی

و خاتمیسم کھ مستقیماً سیاست ھای صندوق بین المللی پول و بانک جھانی را بھ اجرا در می آورند، نشود؟

ھزاران و  کارگری  محفل  صدھا  سوسیالیستی،  ھستھ ی  پیش  و  ھستھ  ده ھا  باید  سرمایھ  بردگی  نظام  از  رھایی  بھ ضرورت  بنا  کھ  جامعھ ای  در 
کارگر آگاه و جستجوگر با تب و تابی حزبی ـشورایی در امور مربوط بھ طبقھ ی فروشنده ی نیروی کار دخالت گری  کنند، و این مستلزم صدھا ھزاران
ضروری است؛ این روضھ خوانی ھا چیست کھ بھ طور غیرمستقیم تمامی طبقھ کارگر را مخاطب قرار می دھد؟ آیا چنین تصویر ساعت کار تاریخاً 
بھ سادگی ھای ماھر  و  فنی  کارگران  بین  در  را  انقالبی  و  شورایی  حزبی،  کار  ضرورت  پتانسیل  کھ  نمی گردد  ترسیم  منظور  بدین  تقلیل گرایانھ ای 

روزمره ای بکشاند کھ با نیازھای سرمایھ منطبق است[1]؟

درونی جناح ھای  از  «بھ ھیچ یک  کھ:  می کند  تأکید  سرگشاده»  «نامھ  در  ھم چنین  و  می کنیم»  رساتر  را  «صدایمان  اطالعیھ  در  «اتحادیھ...» 
حاکمیت و نھادھای آن و ھم چنین بھ ھیچ یک از سازمان ھا و احزاب اپوریسیون وابستگی ندارد و کامالً مستقل و متکی بھ بازوان توانمند خود کارگران
بودن برمتکى  اصرار  و  اپورٻسیون  احزاب  و  سازمان ھا  از  استقالل  ترجیع بند  و  حکومتی  جناح ھای  از  بھ استقالل  چندباره  تأکید  این  است».  ایران 
را کارگر  طبقھ  واقع  در  می نماید)،  خرده بورژوایی  چپ  از  فرارفت  ظاھراً  (کھ  فریبنده اش  ظاھر  علی رغم  کارگران،  خود  توانمند  بھ بازوان 
کیفی بھ لحاظ  کھ  را  کارگران  این رو،  از  است؛  سیاسی  ایران  در  کارگری  مبارزات  ضرب آھنگ  آن جاکھ  از  و  می کند.  دعوت  بودن  بھ غیرسیاسی 

عمده ترین نیروی اجتماعی ھستند، از روشن فکران انقالبی و اندیشیدن بھ قدرت سیاسی پرھیز می دھد!

سرانجام بینشی  چنین  کھ  می رود  این  بیم  اما  باشد،  دولتی  و  سیاسی  زدوبندھای  زائیده ی  کھ «اتحادیھ...»  نیست  براین  گمانی  ھنوز  بھ ھرروی، 
در ناخواستھ  و  خواستھ  نمونھ ی «اتحادیھ...»)،  سندیکالیسم (مطابق  پرچم  برافراشتن  با  ھم اکنوان  چراکھ  یابد؛  استحالھ  خاتمی  میخانھ ی  بھ ُدردی کِش 
و مستبد  دولت  بھ آسیاب  آب  حزبی ـ شورایی  جنبش  گسترش  راستای  در  کارگری-سوسیالیستی  ھستھ ھای  و  محافل  سازمان دھی  ضرورت  مقابل 

سرمایھ داری دولتی می ریزد.
 

«اتحادیھ مستقل کارگران ایران» و عکس العمل جریانات «چپ»
جدا از بررسی ھای نظری و تحلیل ھای تئوریک، و نیز تحقیقات و پرس وجوھایی کھ از داخل کشور بھ عمل آمده، حاکی از این واقعیت است كھ
کارگری و مجعول «اتحادیھ مستقل کارگران ایران» وجود خارجی ندارد؛ معھذا برخورد اکثر جریانات «چپ» خارج از کشور با این نھاد ظاھراً 
و نمودند؛  افتتاح  بانکی  حساب  برایش  و  کردند  پرتاب  خالی  دیگ  بھ داخل  را  خود  یک سره  حلیم  ھول  از  جریانات  از  برخی  نمود.  رخ  شکل  بھ دو 

بخشی دیگر میانھ را گرفتند و کژدارومریز منتظر فرصت نشستند.

در این گیرودار چند نفر از کارگرانی کھ با تب مبارزات کارگری در ایران ناآشنا نبودند، با شخصی کھ خود را نماینده «اتحادیھ...» معرفی
می کند، تماس گرفتند و خطرات احتمالی چنین حرکتی را برایش توضیح دادند و محترمانھ از او تقاضا کردند کھ بھ این مسئلھ خاتمھ بدھد. وی ضمن
افشای و  بررسی  جز  چاره ای  بنابراین  کرد.  پیدا  ادامھ  ھم چنان  مسئلھ  این  اما  داد.  مساعد  قول  تلویحاً  دیگر»،  از «زوایای  تراشیدن  برگ  و  شاخ 

«اتحادیھ...» باقی نماند.

بھ راستی در «عصر ارتباطات» و اینترنت چگونھ گروه ھا و جریانات «چپ» خارج از کشور بدون اندیشیدن، حتی اگر قدرت تحقیق ندارند،
وارد این قضیھ می شوند؟ چگونھ است کھ «اتحادیھ...» موھوم عده ای را بھ سکوت می کشاند؛ گروھی را بھ چاپ اطالعیھ ھایش وامی دارد؛ و بعضی ھا

را با خود ھم دست می کند؟

پاسخ ساده و روشن است. جریانات «اپوزیسیون»خارج از کشور ھیچ گونھ رابطھ ی قابل تعبیر بھ ارگانیک، زاینده و تأثیرگذار با کارگران در
ایران ندارند؛ و بیش از ھرچیز بھ محدوده ی تشکیالتی خود می اندیشند، و بھ لحاظ سبک كار و باورھای ایدئولوژیک نیز در این راستا گامی از گام
کاربردشان تنھا  کھ  شده  تبدیل  میان تھی  بھ واژه ھایی  اجتماعی»  و «طبقات  طبقاتی»، «انقالب»  آن ھا «مبارزه ی  برای  داشت.  نخواھند  و  برنداشتھ 

سرگرمی ھواداران و آپارات ھای «خودی» است. و گرنھ در برابر جار و جنجال «اتحادیھ...» سکوت اختیار نمی کردند.

نیاز عمیقی  دانش  و  گسترده  بھ روابط  باشد،  گرفتھ  شکل  نمی تواند  اطالعیھ ھا  در  منعکس  خاصھ ھای  با  اتحادیھ ای  ایران  در  کھ  مسئلھ  این  فھم 
ندارد. فرض کنیم تعدادی کارگر بھ طور مخفیانھ و مستمر از ھمھ ی روزمره گی ھا فاصلھ گرفتھ باشند تا در راستای رسالت تاریخی طبقھ کارگر گام
کارگران این  چراکھ  است؛  سیاسی  ناگزیر  ایران  جامعھ ی  در  کھ  برخوردارند  خاصی  دیدگاه  و  بینش  از  کارگرانی  چنین  علی االصول  بردارند. 
مفروض با نگاه ساده ای بھ اطراف خود دولت را بھ عنوان بزرگ ترین کارفرما تشخیص خواھند داد. بنابراین در بند 11 مطالبات مندرج در «نامھ
سرگشاده» بدون ھرامکانی از قدرت نمایی دست گدایی بھ سوی خاتمی دراز نمی کردند و از «اصالح اساسی قانون کار و بھ اجرا درآوردن جای آن

در عرصھ ھای مختلف» سخن نمی گفتند. زیرا ھر قانون کاری چیزی جز قانون سرمایھ و قانونیت خرید و فروش نیروی کار نیست.

ویا در بند 6 «نامھ سرگشاده»در تاریخ 9/12/76 درازای تقاضای 50 درصد اضافھ دستمزد تا قبل از عید، الکی نمی نوشتند کھ: «آقای رئیس
اعتراضات با  بگیرید،  نادیده  را  آن  و  کنید  بی اعتنایی  باز  آن  برحق  خواست ھای  و  «اتحادیھ...»  ما  بھ تشکل  اگر  می کنیم.  اعالم  صریحاً  جمھور! 
پی درپی و خیزش سراسری ما كارگران كھ در اشکال مختلف صورت خواھد گرفت روبرو خواھید شد و ایکاش این را تھدید قلمداد نکنید کھ بحث

مرگ و زندگى» است. البد خاتمی و دارودستھ ی انصار حزب هللا ھنوز منتظر ادامھ ی «بحث» مرگ و زندگی بھ سر می برند!؟

نھ؛ «اتحادیھ... » دارای ھیچ گونھ اندیشھ، رابطھ و ِعرق مادی و کارگری نیست. وگرنھ این چنین پرچم پُرصالبت طبقھ کارگر را در تھدیدھای
احمقانھ ملوث و چرکین نمی کرد، نھ؛ جریانات «چپ» خارج از کشور در برابر ترفندھا و سیاست ھای سرمایھ جھانی کھ خاتمی را بھ جلوی صحنھ
طَرفی جماعت  این  از  ایران  کارگر  طبقھ  بنابراین،  نمی بستند.  دل  بھ »اتحادیھ...»  فریاد  و  سکوت  در  وگرنھ  نمی آیند؛  بھ حساب  نیرویی  است،  رانده 

برنخواھد بست.

توسط بھمن  قیام  از  قبل  کھ  آماری  مثال،  برای  می آویزد.  جنجال  و  بھ شایعھ  ھمواره  کشور،  از  خارج  در  خصوصا  پُرمدعا،  پاسیفیزم 
«کنفدراسیون» در مورد تعداد زندانیان سیاسی ارائھ می شد، در پائین ترین رقم ۴٠٠٠٠ نفر بود. در صورتی کھ رقم واقعی در اوج ملی کشی ھا و

بگیروببندھای سال ۵۵ از ٣٨۵٠ نفر تجاوز نمی کرد، بنابراین در مورد تعداد زندانیان سیاسی ١٢۵٠ درصد اغراق می شد.

پیشانی بر  را  امروزی  ناباورِی  مھم تر  ھمھ  از  و  تولید  تخریب  جنگ،  شکست،  داغ  کھ  بود  پرتحرک  و  متشکل  نسبتاً  جریانی  «کنفدراسیون» 
نداشت. دانشجویان بسیاری بھ ایران رفت و آمد می کردند؛ بعضاً پیک ھایی از طرف جریانات سیاسی بھ ایران می رفتند و نسبتاً در جریان امور داخلی
قرار می گرفتند؛ این ھمھ حقھ بازی سیاسی متداول نبود؛ و ارتباطاتی روبھ افزایش بین جریانات داخل و خارج وجود داشت؛ و مھم تر از ھمھ این کھ

دانشجویان متشکل در کنفدراسیون بھ سرنگونی شاه باور داشتند، و در این راستا واقعاً فعال بودند.

بھ ھرروی، وضعیت کنونی جریانات خارج از کشور از ھیچ زاویھ ای با «کنفدراسیون دانشجویان...» قابل مقایسھ نیست؛ مگر این کھ ضریب
اغراق 1250 درصد «کنفدراسیون » را در عدد 10 کھ رقم ثابت انفعال امروز نسبت بھ 20 سال پیش است، ضرب کنیم. بنابراین منطقی است کھ
اخباری کھ توسط جریاالت سیاسی از داخلی می رسد، ابتدا بر رقم ثابت ١٢۵ تقسیم کنیم و سپس حسابی برای آن ھا باز کرده و بھ تحلیل شان بپردازیم.
البتھ نباید فراموش کرد کھ گاه سیر رویدادھا عکس این رابطھ را می طلبد کھ ھنوز نشان ھای از آن بھ چشم نمی خورد. این رابطھ ی معکوس خصوصاً

بھ موقعیتی اشاره دارد کھ جنبشی کارگری رو بھ اعتال باشد؛ لیکن در وضعیت حاضر مصداق ندارد.

دست ایران  شھرھای  تمام  در  سیاسی  زندانیان  کھ  دادند  خبر  داخلی  «اپوزیسیون»از  جریاالت  از  بسیاری  پیش  سال  یک  حدود  مثال،  برای 
نام نیز  بودند،  شده  غذا «شھید»  اعتصاب  جریان  در  کھ  خود  ھوادران  از  راه کارگر]  گروه ھا [ازجملھ  بعضی  این کھ  جالب  زده اند.  غذا  بھ اعتصاب 
اعتصاب ھیچ گونھ  واقع  در  است.  شده  بزرگ نمایی  برابر  از 125  بیش  نیز  مورد  این  در  کھ  شد  معلوم  الزم  کنکاش ھای  و  تحقیقات  از  پس  بردند. 
غذای سراسری دربین نبوده و یکی دو نفر آدم خودبزرگ بین و ابلھ بھ واسطھ ایجاد علم شنگھ و اعتبار بخشیدن بھ کانون دونفره ی خویش بھ جعل خبر

اقدام نموده بودند.
 

درباره ی دفاع از مبارزات «خودانگیختھ» و جنبش شورایی
در خارج از کشور ھرازچندگاھی در کنار انواع کانون ھای دفاعی، بعضاً «کمیتھ»ھایی نیز در دفاع از «مبارزات کارگری» تشکیل می گردد.
برگزاری یکدیگر،  با  گروه ھا  رقابت  بازار  در  باشد،  گارگر  طبقھ  انقالبی  اعتالی  راستای  در  تالش  این کھ  از  بیش  تجمعات  این  تشکیل  انگیزه ی 
آکسیون ھای نمایشی است؛ چون کھ پس از فروکش کردن سروصدا در داخل کشور یا قانع کردن «ھواداران»، کھ «ما» از ھمھ بیش تریم، این کمیتھ ھا
کھ است  کشوری  از  خارج  تبادالت  شیوه ی  و  کار  سبک  ھمین  نیز  «اتحادیھ...»  تشکیل  پروسھ ی  می شوند.  سپرده  موش ھا  جونده ی  بھ انتقاد  نیز 

بھ واسطھ ی اشتراکات وجودی بھ اصطالح «گل» ھم می کند.

دفاع از جنبش کارگری، جنبش اتحادیھ ای و حمایت از مبارزات طبقھ کارگر در صادقانھ ترین استدالل ھا و شورانگیزترین بیانات عمیقاً سوسیال
رؤیا در  کھ  است  مھاجرینی  پراتیک  آکسیون ھا  این  ندارد.  کارگر  طبقھ  درون  در  سوسیالیستی  و  طبقاتی  بھ سازمان دھی  ربطی  و  است؛  دمکراتیک 
سوسیالیست اند؛ و در واقعیت زندگی بھ کم رنگ ترین واکنش ھای «دمکراتیک» آویزان می شوند تا خالِء شخصی خودرا پرکنند. این آقایان و خانم ھای
محترم در عمق ذھن خود تصور می کنند کھ طبقھ کارگر موجودیتی فانتزی است. بنابراین، منت سر او می گذارند تا در تبادالت فرضی ارزش خود
حادثھ بد  از  گاه  کھ  است  خالی  فنجان  در  انقالب  بارز  مصداق  واالمنشانھ  این «پراتیک»  دھند.  نجات  بی ھوایتی  از  را  خدا  زمین  و  برند  باال  را 

بھ نیروی «مادی» نیز تبدیل می شود. در این جاست کھ احتماال در نبود شوروی سروکلھ ی دیگر قدرت ھای جھانی پیدا می شود!!

«جنبش» اتحادیھ ای بدون حضور سوسیال دمکراسی شکل نخواھد گرفت؛ چراکھ تاکنون چنین بوده و بھ گمان قوی این چنین نیز خواھد بود. اگر
آن یابنده ی  گسترش  تداوم  بھ چگونگی  و  نکنند  گم  را  خود  پای  و  دست  کارگری  اعتصاب  کم وبیش  تعدادی  از  دمکرات ھا  سوسیال  کھ  بود  قرار 
سوسیال دیگر  کنند،  استفاده  جامعھ  و  کارگر  طبقھ  سوسیالیستی  باروری  درجھـت  گروه مدارانھ  خاک  و  گرد  بدون  فرصت ھا  این  از  و  بیاندیشند، 
دمکرات نبودند و بھ سوسیالیست ھای درست و حسابی تبدیل می شدند. این «تبدیل» ھم از عجایب روزگار است کھ بیش تر بھ معجزه شباھت دارد تا
واقعیت. بھ ھرروی، «جنبش» اتحادیھ ای (بھ مثابھ  جنبشی مستقل) در درون خود این پتانسیل نھفتھ را دارد کھ در مقابل جنبش سوسیالیستی مقاومت

کند و بعضاً با تحریک ھای «درونی» و «بیرونی»در مقابل آن بھ ایستد.

*****

تاریخی بار  با  جنبشی  بھ صفت  بتوان  کھ  است  تاریخی ای  باروری  چنان  فاقد  سراسرْی  سندیکایِی  شکل  در  حتی  طبقھ  خودبھ خودی  تحرکات 
تضاد حل  راستای  در  سنتتیک  بھ گونھ ای  کھ  می شود  اطالق  بھ تحرکاتی  جنبش  طبقائی»  مبارزه  «دانش  ترمینولوژی  در  چراکھ  نمود؛  متصف اش 
خود بیرون  و  درون  در  کھ  است  تاریخی  و  اجتماعی  جنبشی  مثال، «سوسیالیسم»  برای  باشد.  داشتھ  پیوستھ  پویشی  اجتماعی،  مجموعھ ھای  عمھ ی 
تخمھ ی نفی موجودیت جامعھ کنونی را در اثبات شبکھ ی متکامل تری از تبادالت انسانی دارا می باشد. این شبکھ ی تبادالت یا مناسبات نویْن الزاماً
وساطتی را می طلبد کھ می بایست مقدمتاً و بھ طور نسبی در رابطھ انسان -طبیعت متحقق شده باشد. در صورتی کھ مبارزات خودانگیختھ کارگری کھ
توان دارای  کار،  نیروی  فروش  مبتنی بر  مناسبات  بازتولید  و  اضافی  ارزش  ایجاد  بھ دلیل  است،  اجتماعی  طبقھ ی  این  وجودی»   » و  بارز  ویژگی 
تاریخی - اجتماعِی گذر از نظام سرمایھ داری نیست. کارگران ضمن مبادرت الزامی بھ جدی ترین مبارزات و تحمل شدیدترین سرکوب ھا از طرف
را دستمزدھا  قانون  عمدتاً  غیرقانونی-  اشکال  در  آن ھا -حتی  مبارزه ی  کھ  دلیل  بھ این  کار  نیروی  از  بھره کشی  و  خصوصی  مالکیت  مدافع  حاکماِن 
ھدف می گیرد، از محدوده ی «نظام مبتنی بر خرید نیروی کار» فراتر نمی روند؛ مگر این کھ این طبقھ با تکیھ بھ خودآگاھی طبقاتی، عالوه بر قانون
دستمزدھا، قانونیت «سرمایھ» را نیز مورد سؤال و مبارزه قرار دھد. این کھ خودآگاھی طبقاتی حاصل کدام پروسھ ھای ھم راستاست و اصوالً درونی
از جنبشی خودبھ خودی، سندیکالی و مانند یا بیرونی است، دراین استدالل خاص تغییری ایجاد نمی کند؛ این کھ آموزگاران جنبش سوسیالیستی بعضاً 
آن نام برده اند، بیش از ھرچیز ناظر براین حقیقت عینی است کھ مبارزات کارگری ذاتاً ترکیب پذیر و خودآگاه شونده است. معھذا نباید «حقوق ذھن»

را بھ جای «عینیت کوبنده ی حقیقت» نشاند، و بر جنبش خودبھ خودی ویا سندیکایی بیش از حد الزم تأکید نمود.

مبتنی بر دیدگاه ھای  با  ناگزیر  کھ  است  ارسطویی  نگرشی  «بیرونیت»  ویا  بر«درونیت»  یک سویھ  تکیھ  کھ  است  ضروری  نکتھ  این  یادآوری 
در و  متقابل  رابطھ ی  در  ھمواره «درون»و«بیرون»  واقعی  دنیای  در  کھ  بدین معنی  می رسد.  بھ تناقض  تاریخی  ماتریالیسم  و  دیالکتیک  ماتریالیزم 

ھم راستایی و وحدِت متضاد واقع می شوند، و بھ ھمین سیاق نیز معنی و مفھوم داشتھ اند؛ و بھ ظن قریب بھ یقین در آینده نیز چنین خواھند بود.

بھ  طورکلی، خودآگاھی طبقھ کارگر نھ درونی است، و نھ بیرونی. این حرکت پیچیده بھ لحاظ تاریخی-اجتماعی، پیوستاِر محدوده ھای جغرافیایی،
خصلت جھانی سرمایھ، تداوم مبارزات کارگری، و دریافت ھای روشن فکران انقالبی از زندگْی ھمواره دیالکتیکی و «درونی ـ بیرونی» بوده است.
گرچھ مجموعھ ی کارگران در برابر صاحبان سرمایھ ھویت طبقاتی پیدا می کنند؛ و این مجموعھ بھ دلیل فروش خودبیگانھ کننده ی نیروی کار، ضمن
از آگاھی  کار،  انکشاف یاینده ی  و  روزافزون  تقسیم  با  اما  می دھد؛  دست  از  نوعی  انسان  بھ عنوان  را  خویش  بازآفرینی  امکان  دائم،  مبارزه   ی 
پیچیده ی و  ویژه ی  شرایط  بھ واسطھ ی  کھ  می یابد  تبلور  مولدین  از  در  گروه ھایی  مداوم،  پیچیدگی  و  افزایش  ضمن  طبیعت  و  جامعھ  قانون مندی ھای 
تولیدی ـ اجتماعی شان وجھ افسادی و تخریب گر نظام موجود را دریافتھ، بھ آگاھی معذب دچار می شوند و تحت تأثیر مبارزه ی شدت یابنده ی کار برعلیھ
روی  آورند. سوسیالیستی  بھ سرمایھ ستیزی  کارگری  مبارزات  با  پیوند  در  تا  درمی گذرند  سرمایھ داری  نظام  توجیھ  و  خودستیزی  از  سرمایھ، 
آگاھی و  می گیرد؛  بازتاب  است)،  طبقاتی  مبارزه ی  آن  بارز  نقطھ ی  (کھ  اجتماعی  ھستی  در  جھاْن  مادی  و  قانون مند  متضاد،  وحدت  بدین ترتیب، 

بھ عذاِب اجتماعی ـ طبقاتی تبدیل می شود.

تا زمانی کھ جامعھ ی بشری بھ طبقات تقسیم می شود و انسان مولد در برابر استثمار خویش بھ مبارزه برخیزد؛ آگاھی از قانون مندی ھای جھان
بی کرانھ ھستی  در  انسان  بھ جای گاه  ناگزیر  خویْش  تعذب  رفع  و  بالندگی  در  آگاھی  و  می یابد،  تکامل  معذاب  بھ آگاھی  خواھد،  «دردآفرین»  مادی 

می اندیشد و دست رفاقت بھ سوی مبارزان طبقاتی (کھ کارگران و طبقھ کارگر باشد) می گشاید.

آگاھی سوسیالیستی ھنگامی از حالت جنینی بھ نیروی مادی اثرگذار و تاریخی تبدیل می گردد کھ در درون طبقھ کارگر پرورش یافتھ و بازتولید
باشد؛ آمده  فائق  بشر)  نوع  و  کارگر  خودبیگانھ ساز  عاملی  (بھ عنوان  از «نیروی کار»  انسان)  وحدت آفرین  ذات  (بھ مثابھ  کار  برجدایی  یعنی  شود؛ 
نھ انقالبی)  خودآگاھی  دقیق تر:  بھ عبارت  (یا  سوسیالیستی  خودآگاھی  خاستگاه  ایرانی،  دمکرات ھای  سوسیال  بین  رایج  تصورات  برخالف  چراکھ 

روشن فکران انقالبی، کھ طبقھ کارگر است.

آگاھی کھ در فعلیت و اراده مندی اجتماعی خویش معذب می گردد؛ و چنان چھ بھ واسطھ عدم پیوند با مبارزات کارگری بھ خودستیزی و الگوسازی
کشیده نشود، تنھا مقدمھ یا پیش نھاده  ی خودآگاھی است. این پیش نھاده در ترکیب با ذات مبارزاتی کارگراْن آغازگاه پروسھ ی خودآگاھی انقالبی است

کھ معموالً با «آگاھی» یک سان فرض می شود.

بنابراین، روشن فکر انقالبی بھ شخصی اطالق می شود کھ در مقام «آموزگار» با کارگران بیامیزد تا با نفی موجودیت تک ساحتی اش، خویشتن را
بھ عنوان انسانی نوعی بازبیافریند. این آفرینش انسانی و انقالبی بدون تربیت روشن فکران پرولتری از میان کارگرانی کھ بھ لحاظ شخصیتی برآیند
در آگاھی  است کھ  متصور  ھنگامی  انقالبی ـ سوسیالیستی  این رو، خودآگاھی  از  نخواھد شد.  متحقق  ھرگز  کارگر باشند،  و خصلت نمای طبقھ  پیوستھ 
درون طبقھ کارگر ریشھ و زایش داشتھ باشد. در چنین حالتی طبقھ کارگر می تواند «قانونیت» سرمایھ را مورد سؤال قرار داده و در سازمان دھی
و آگاھانھ  مبارزه ای  حزبی ـ شورایی  جنبش  و  دھد.  پایان  آن  مانند  و  راست  آنارکوسندیکالیسم  الگوبرداری،  فرماندھی،  بورکراتیسم،  مقوالت  خویش 
سازمان  یابنده در راستای خودآگاھی طبقھ کارگر است کھ ھمھ پیش نھاده ھای تعذب و آگاھی را از نفِی ناظر اثباْت بھ نفی ناظر بھ نفْی در درون طبقھ

کارگر بھ اثبات برساند.

ترکیب آگاھی معذب و مبارزات خودانگیختھ ی  کارگران در گستره ی جھاْن پیشینھ ای صدوپنجاه سالھ دارد، و دست آوردھای قابل توجھی از آن
این از  «روشن فکرانھ»  الگوبرداری ھای  و  دولتی  عمدتاً  سرمایھ داری  حاكمیت  مستبد،  دولت  بقای  بھ دلیل  ایران  کارگر  طبقھ  است.  مانده  بھ جا 
در کارگری  برآمدھای  دیالکتیک  آموخت.  دیگران  مکتب  در  می توان  کھ  می کند  طی  را  خم ھایی  و  پیچ  ھمان  اجباراً  و  بوده  محروم  دست آوردھا 
جامعھ ی استبدادزده ی ایران و شکل گیری باورھای سوسیالیستی از صد سال پیش تا کنون بھ گونھ ای بوده است کھ پس از شکست قیام بھمن کمیت رو
بھ افزایشی از «پیش قراوالن» مبارزات کارگری بھ این نتیجھ ی غلط رسیده اند کھ می بایست دست رفاقِت آگاھی معذب را رد کنند. خطر چنین بینشی
از برخاستھ  و «انکارآموزش  الگوبردارِی «روشن فکرانھ»  با  ھم زمان  و  موازی  بھ طور  کھ  است  ضروری  بنابراین  نیست،  الگوبرداری  از  کم تر 

آگاھی معذب» مبارزه کرد؛ مشروط براین کھ چنین آموزشی اساساً وجود داشتھ باشد.
 

پانوشت:
ھستھ ھای وجود  از  کھ  اغراق آمیزی  تصویر  یکی،  کرده ام:  تصحیح  را  نکتھ  دو  می شود،  تمام   [1] شماره ی  با  کھ  پاراگرافی  در   [1]
کارگری ـ سوسیالیستی در آن زمان ارائھ شده بود؛ و دیگری تأکید بیش اندازه ای روی سازمان یابی شورایی کھ بیش تر ناشی از ابراز سمپاتی جریانات

چپ بھ اتحادیھ قالبی بود.

نوش9 دیدگاه

(نام (اجباری 

(آدرس پست الکترونیکی (اجباری است اما نمایش داده نمی شود 

آدرس سایت 

حرف باقیمانده 20000

مرا برای دیدگاه های بعدی به یاد بسپار 

تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید

ارسال
JComments

یادداشت ها

:پیش نهادی] به رضا رخشان]

یاد لنین  از  ما  همه  این  از  پیش  هفت تپه  کارگران  مبارزات  درباره 

انکشاف و  تکوین  آگاهی  مرحله ی  سه  در  کارگری  مبارزات  که  گرفتیم 

می یابد:
...ادامه مطلب

دستمزدهای پایین تر از خط فقر تحقیر آدمیت است

افزایش میزان  تعیین  جھت  دستمزد  کمیتھ ی  در  مذاکرات  حالی کھ  در 

سالیانھ حقوق کارگران، ھم چنان ادامھ دارد و ھنوز توافقی ھم حاصل نشده است،

مستقل تشکل ھای  فاقد  کارگران  این کھ،  اول  نماییم.  عنوان  را  مطالبی  الزمست 

کارگری ھستند و قطعاً نمایندگانی کھ از طرف طبقھ کارگر در ایران در کمیتھ ی

می باشد) کار  اسالمی  شورای  و  کارگر  خانھ  (منظور  دارند  حضور  دستمزد 

بھ علت ساختار غیرمستقل خود بھ ھیچ عنوان نماینده واقعی طبقھ کارگر نیستند.
...ادامه مطلب

متأسفانه آقای ربیعی ماند

 

امروز جلسھ ی استیضاح وزیرکار در مجلس برگذار شد کھ متأسفانھ این

استیضاح بھ جایی نرسید و سرانجام آقای ربیعی با اختالف دو رأی ھم چنان درین

فقط می کنیم،  بررسی  را  ربیعی  آقای  پنج سالھ ی  عمل کرد  وقتی  ماند.  وزارتخانھ 

می توانیم از کلماتی نظیر فاجعھ و ھولناک استفاده کنیم. مانند فاجعھ کشتی سانچی

مسافربری ھواپیمای  وھم  سانچی  کشتی  ھم  کھ  یاسوج  تھران  ھواپیمای  سقوط  و 

باید چقدر  مملکت  درین  نمی دانم  من  بودند.  کار  وزارت  زیرمجموعھ ھای  جز 

ازین دست اتفاقات ناگوار بیافتد تا ببینیم مسئول مربوطھ استعفا دھد ویا بر کنار

گردد؟
...ادامه مطلب

فریدون نیکو فر ـ جهت اطRع

باسFم و درود[*]

درخصوص انتخابات سندیکا به عرض می رساند که تنها یک مجمع در

مجمع این  در  و  بود  سندیکا  مجمع  اولین  که  برگزارشد   87 ماه  آبان 

عضوگیری اعضای سندیکا، تصویب اساسنامه و برگزاری انتخاباب انجام

گرفت؛ وهمگان درجریان نتیجه ی آن هستند و از آن تاریخ تاکنون حتی یک

نفرعضوگیری هم نشده است.

...ادامه مطلب

سخن یک کارگر با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

وضعیت از  مقالھ ای  در  شھرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی،  عباس  اخیراً 

ھولناک جامعھ ی ایران سخن رانده است. این کھ جامعھ روبھ زوال است، آخوندی

یعنی است.  اجتماعی  زوال  حال  در  ما  جامعھ  کھ  است  این  می گوید:«واقعیت 

امکان این کھ مشکالت بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را

تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است کھ اگر آن را در لفافھ بیان کنیم، راھی

برای درمان آن پیدا نخواھیم کرد». پایان نقل قول.
...ادامه مطلب

:مبارزات کارگری در ایران *

!رژیم چنج» یا سرنگونی سوسیالیستی؟»
هفت تپه و پاسخی دوستانه به سؤال یک دوست
اتحادیه مستقل کارگران ایران» از تخیل تا شایعه»
هزارتوی تعیین دستمزد در آینه هزارتوی چپ  های منفرد و
««متشکل
شFق در مقابله با نوزایی در جنبش کارگری
«زحمت کشان آذری زبان در بی راهه ی « ستم ملی
(رضا رخشان ـ منتقدین او ـ یارانه ها (قسمت دوم
(رضا رخشان ـ منتقدین او ـ یارانه ها (قسمت اول
در اندوه مرگ یک رفیق
دفاع از جنبش مستقل کارگری
اطFعیه پایان همکاری با «اتحاد بین ا~للی در حمایت از کارگران
«در ایران
!!«امضا برعلیه «دولت»، اما با کمک حکومتیان ضد«دولت
توطئه ی خانه  «کارگر»؛ کارگر ایرانی افغانی تبار و سازمان یابی
طبقاتی در ایران
نه، خون  کارگر افغانی بنفش نیست؟
همچنان ایستاده ایم
درباره ی امکانات، ملزومات و ضرورت تشکل طبقاتی کارگران
من شارلی ابدو نیستم
در اندوه از دست دادن رفیقی مبارز و ارزشمند
درباره ی خطابیه رضا رخشان به معدن چیان دنباس
«قطع همکاری با سایت امید یا «تدارک کمونیستی
ایجاد حزب کمونیستی طبقه ی کارگر یا التجا به نهادهای
حقوق بشری!؟
!تکذیبیه اسانلو و نجوا های یک متکبر گوشه نشین
ائتFف های جدید، از طرفداران مجمع عمومی تا پیروان
{*}محجوب
!دلم برای اسانلو می سوزد
!«اسانلو، گذر از سوِء تفاهم، به سوی «تفاهم
نامه ی سرگشاده به دوستانم در اتحاد بین ا~للی حمایت از
کارگران
«لیبر استارت»، «کنفرانس استانبول» و «هیستادروت»
«...لیبر استارت»، «سولیداریتی سنتر» و «اتحاد بین ا~للی»
جنبش» مجامع عمومی!! بورژوایی یا کارگری؟»
خودشیفتگی در مقابل حقیقت سخت زندگی
فعالین کارگری، کجای این «جنبش» ایستاده اند؟
چکامه  ی آینده یا مرثیه برای گذشته؟
«کندوکاوی در ماهیت «جنگ» و «کمیته ی ضدجنگ
کالبدشکافی یک پرخاش
توطئه ی احیای «خانه کارگر» را افشا کنیم
کالبدشکافیِ یک فریب
سندیکای شرکت واحد، رفرمیسم و انقFب سوسیالیستی

:کتاب و داستان کوتاه *

در دفاع از انقFب اکتبر
نظریه عمومی حقوق و مارکسیسم
آ. کولنتای - اپوزیسیون کارگری
آخرین آواز ققنوس
اوضاعِ بوقلمونی و دبیرکل
مجموعه مقاãت در معرفی و دفاع از انقFب کارگری در
مجارستان 1919
آغاز پرولترها
آیا سایه ها درست می اندیشند؟
دادگاه عدل آشکار سرمایه
نبرد رخساره
(آãهو... چی فرمودین؟! (نمایشنامه در هفت پرده
اعتراض نیروی کار در اروپا
یادی از دوستی و دوستان
خندۀ اسب چوبی
پرکاد کوچک
!راعش و «چشم انداز»های نوین در خاورسیاه
داستان کوتاه: قایق های رودخانه هودسون
روبسپیر و انقFب فرانسه
موتسارت، پیش درآمدی بر انقFب
تاریخ کمون پاریس - لیسا گاره
ژنرال عبدالکریم ãهیجی و روزشمار حمله اتمی به تهران

کارگاه هنر و ادبیات کارگری *

نام مرا تمام جهان می داند: کارگرم
جغد شوم جنگ
سرود پرولتاریا
سرود پرچم سرخ
به آنها که پس از ما به دنیا می آیند
(بافق (کاری از پویان و ناصر فرد
انقFبی سخت در دنیا به پا باید نمود
اگر کوسه ها آدم بودند
سوما - ترکیه
پول - برتولت برشت
سری با من به شام بیا
کارل مارکس و شکسپیر
اودسای خونین

:ترجمه *

رفرمیست ها هم اضمحFل را دریافته اند
آنتونیو نگری ـ امپراتوری / محدودیت های نظری و عملی
آتونومیست ها
[*]آیا اشغال وال استریت کمونیسم است؟
اتحادیه ها و دیکتاتوری پرولتاریا
[امپراتوری پساانسانی سرمایه داری[1
انقFب مداوم
انگلس: نظریه پرداز انقFب و نظریه پرداز جنگ
بررسی نظریه انقFب مداوم
!بوروتبا: انتخابات در برابر لوله تفنگ فاشیسم
بُرهه  های تاریخیِ راهبر به  وضعیت کنونی: انقFب جهانی یا
تجدید آرایش سرمایه؟
[تاوان تاریخی [انقFبی روسیه
[!]تروریسم به اصطFح نوین
جنبش شوراهای کارخانه در تورین
جوانان و مردم فقیر قربانیان اصلی بحران در کشورهای ثروتمند
!دستان اوباما در اودسا به خون آغشته است
رهایی، دانش و سیاست از دیدگاه مارکس
سرگذشت 8 زن در روند انقFب روسیه
توسط جنگنده های نیروی هوائی اوکراین MH17 سقوط
«سه تصویر از «رؤیای آمریکایی
سه مقاله درباره ی هنر، از تروتسکی
!سکوت را بشکنید! یک جنگ جهانی دیگر از دور دیده میشود
فساد در اتحادیه های کارگری کانادا
ãیحه موسوم به«حق کار»، می خواهد کارگران را به کشî بدهد
ماركس و خودرهایی
ماركسیست ها و مذهب  ـ دیروز و امروز
[مانیفست برابری فرانسوا نوئل بابوف معروف به گراکوس[1
مجموعه مقاãت در معرفی و دفاع از انقFب کارگری در
مجارستان 1919
مجموعه مقاãت در معرفی و دفاع از انقFب کارگری در
مجارستان 1919
مFحظاتی درباره تاریخ انترناسیونال اول
ممنوعیت حزب کمونیست: گامی به سوی دیکتاتوری
نقش کثیف غرب در سوریه
[نگاهی روش شناسانه به مالتی تود [انبوه بسیارگونه
واپسین خواسته ی جو هیل
واپسین نامه ی گراکوس بابوف به همسر و فرزندانش به همراه
خFصه ای از زندگی او
پناهندگی 438 سرباز اوکراینی به روسیه
پیدایش حومه نشینان فقیر در آمریکا
پیرامون رابطه خودسازمان یابی طبقه کارگر با حزب پیش گام
کمون پاریس و قدرت کارگری
یک نگاه سوسیالیستی به سرزمینی زیر شFق آپارتاید سرمایه

گروندریسه *

کاãها همه پول گذرا هستند. پول، کاãی ماندنی است. هر چه تقسیم کار بیشتر شود، فراوردۀ بی واسطه، خاصیت میانجی بودن خود را در مبادãت بیشتر از دست می دهد. ضرورت یک وسیلۀ عام برای مبادله، وسیله ای مستقل از تولیدات خاص منفرد، بیشتر احساس میشود. وجود پول مستلزم تصور جدائی ارزش
.چیزها از جوهر مادی آنهاست

دست نوشته های اقتصادی و فلسفی *

اگر محصول کار به کارگر تعلق نداشته باشد، اگر این محصول چون نیروئی بیگانه در برابر او قد علم میکند، فقط از آن جهت است که به آدم دیگری غیر از کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت کارگر مایه عذاب و شکنجۀ اوست، پس باید برای دیگری منبع لذت و شادمانی زندگی اش باشد. نه خدا، نه طبیعت، بلکه فقط خود
.آدمی است که میتواند این نیروی بیگانه بر آدمی باشد

(سرمایه (کاپیتال *

بمحض آنکه ابزار از آلتی در دست انسان مبدل به جزئی از یک دستگاه مکانیکى، مبدل به جزئی از یک ماشین شد، مکانیزم محرک نیز شکل مستقلی یافت که از قید محدودیت های نیروی انسانی بکلى آزاد بود. و همین که چنین شد، یک تک ماشین، که تا اینجا مورد بررسى ما بوده است، به مرتبۀ جزئى از اجزای یک
.سیستم تولید ماشینى سقوط کرد
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