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یبقاتط یدر تالطمات چالش ها  

 
  ١٣٨٧ دهم دیانزششنبه سه                                                                                             احمد بخردطبع

                                                                       
  ».آنرا رد ميکردندمنافع افراد برخورد می نمود ، محققا  ا بديهی هندسی هم بگفته معروفی است که اگر قضايای«

 "مارکسيسم و رويزيونيسم: "  لنين                                                  

ه داری جمهوری اسالمی و بر ضد کارفرمايان جنبش کارگری ايران برای مطالبات طبقاتی در برابر نظام سرماي

مبارزه مذکور بطور عملی از چند سال قبل آغاز گشته . ايستاده گی و مبارزه ميکند و تشکالت خويش را ايجاد مينمايد

است و با تجربياتی غنی از سالهايی که سپری گشته اند با جوانه های نوينی که ريشه در استقالل فکری و عملی دارد 

کميته های . "دهای طبقاتی خاص خود را در اقصا نقاط ايران برای تداوم هر چه بيشتر سازماندهی ميکند، نها

کميته هماهنگی "از قبيل . کارگری يکی از پايه های اساسی مطالبات سياسی ـ اقتصادی کارگری است" هماهنگی

 یاتحاد آزاد کارگر"و نيز " ل کارگریکميته هماهنگی برای ايجاد تشک"، " برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

در رابطه با کارگرانی که اخراج گشته اند و در بيکاری بسر ....." اتحاد آزاد"در اين ميان . و غيره است" ايران

، مبارزات کارگران نيشکر هفت " سنديکای شرکت واحد"بايد توجه داشت که پس از ايجاد . ميبرند ، فعاليت مينمايد

 ای که  را عليه کارفرمايان نظم سرمايه فرا ميخواند و تشکل مستقل سنديکائی خود را در کارخانهتپه ، خطه جنوب

تگيری که با تهديد و ارعاب و دساعتراضات طبقاتی مستمرهمه اينها از. ، بوجود ميآوردکارگر استدارای چهارهزار

  . ، نشو و نما مييابدو شکنجه و زندان همراه است

، زيرا نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی از الين کارگری هنوز نيز تداوم داردزندان و شکنجه فعبازداشت و 

اين همه دستاوردی است .  و منافع سيستم مذکور را در خطر جدی ميبيند و مبارزات طبقاتی آنان وحشت داشتهخروش

 که مطالباتشان بتدريج  و اين نشان ميدهديد و مستقالنه شان ببار ميآکه بوسيله خود کارگران و با مساعی همه جانبه

 بخش های ديگری را نشانه خواهد کرد و مبارزه طبقابی و نيز کارگران  و واحدهای توليدی اوج بيشتری خواهد يافت

بر بستر چنين مبارزه ايست که در چشم اندازی .  نيروی سرمايه را بطور واقعی توان قابل توجه ای خواهد بخشيدعليه

، ميدان مبارزه طبقاتی وسيعتر ميشود و نيروی اد نهادها و تشکالت ضروری کارگریبا پشت سر گذاشتن ايجديگر و 

آنچه مشخص است بويژه در ابتدای کار به همان . واحد پرولتری از بطن آن در پراتيک اجتماعی ظاهر خواهد گشت

ير اختالفات نهفته در آن سر برون ميکشند و به اندازه که مبارزه طبقاتی سير صعودی می پيمايد ، بطور اجتناب ناپذ

اشکال مختلف نمايان ميگردند که به باور من از ديدگاه استراتژيک به تکامل و پااليش هر چه بيشتر مبارزه ياری 

البته پيکار انديشه همواره باقی خواهد ماند با اين تفاوت که در مراحل آغازين آن از پيچيده گی خاصی . خواهند رساند

  .برخوردار است

داخل و خارج از کشور کشيده شد و پاره ای از ا سطح بعضی از نيروهای کارگری دريکی از اختالفاتی که دامنه آن ت
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  .)Solidarity Center(آمريکائی است" همبستگیمرکز"يا"سوليداريتی سنتر"سئله ، مدادتحت شعاع آن قرارمباحثات را

 بوسيله ده نهاد کارگری در ٢٠٠٨ نوامبر ٢٩ برابر با ١٣٨٧  آذر٩  در تاريخ پالتاکیای هجلس واقعيت اينست که

ضمن  در آن ، با شرکت"  سنديکای نيشکر هفت تپهمديرههيئت  "ی ازخارج از کشور سازماندهی شده بود تا دوستان

بازگو کنند و در ی خود را تجربيات مبارزات از تاريخچه مبارزاتی کارگران نيشکر هفت تپه، به مختصری اشاره

سوليداريتی "در سمينار پالتاکی ياد شده ، موضوع .  گفتگو بنشينندکارگران به بحث و اهميت تشکل يابی رابطه با

بدور از توطئه های داخلی از ايران طرح ميشود و برای سالمتی جنبش کارگری ايران و مبارزه مستقالنه آن " سنتر

بميان کشيده ) CLC" (کاناداکنگره کار" ، کارمند دد که پای آقای مهدی کوهستانی نژاد، نکاتی عنوان ميگرو خارجی

، روابطی را بين نهاد ، بلکه در چارچوب همکار"مرکز همبستگی آمريکائی"وان عضو بطوريکه وی نه بعن. ميشود

 بانجام ميرساند که به نظر ياد شده ی امپرياليستی  با بعضی از عناصر کارگری برقرار مينمايد و کوشش هايی را

 من نيز اگر تصميم .بسياری ميتواند عواقب خطرناکی حداقل برای بخشی از جنبش کارگری ايران به همراه آورد

، نه فقط بعنوان عضوی از ده نهاد همبستگی با کارگران ايران ، بلکه ر اين زمينه نظراتم را عيان سازمگرفته ام که د

اشتغال دارم و در بخش خدمات کارگری مينمايم ، در تضادهای طبقاتی کشور به کارارج ازاز آنجا که سالهاست در خ

  . بقاتی خود را سهيم و شريک ميدانمکار و سرمايه و همچنين بعنوان يک برابرطلب در اختالفات درون ط

========================================                  

                            

، با يک شور ما" ت هماهنگیهيئ" آذر و به پيشنهاد تنی چند از دوستان کارگر داخل کشور ، ٩پس از جلسه پالتاکی  

آمريکا صورت " مرکز همبستگی"، تصميم ميگيرند که جلسه پالتاکی جهت افشای عجوالنه با ده نهاد کارگری اتقريب

هيچگونه اختالفی نداشته و فقط " سوليداريتی سنتر"پالتاکی در رابطه با بايد عنوان دارم که با محتوای سمينار . پذيرد

معتقدم که قبل از همه ميبايست ديالوگ و بحثی همه جانبه در چارچوب مذکور بين کميته ها و کانون های کارگری 

سيعی در آن شرکت  با سازماندهی و آماده گی وخارج از کشور انجام ميپذيرفت تا با انتقال نظرات و مباحثات مستند

بر چنين مبنايی نظراتم را يک روز قبل از جلسه پالتاکی . ميورزيديم و کار را برای فرصت طلبان مسدود می نموديم

به ) که در واقع ديگر دير شده بود و انتقاداتی به من و رفقائی که در داخل ده نهاد اينگونه می انديشند وارد است(

  .شتماعالم دا" هيئت هماهنگی"رفقای 

سوليداريتی "در سمينار پالتاکی رفيق وارطان با بحث های مستند و شجاعانه خويش پرده از توطئه های کارگری 

ياد شده و رابطه ی مستقيم وی برداشته و با معرفی خانم فرزانه داوری بعنوان عضو رسمی نهاد امپرياليستی " سنتر

 واقعيت هايی که رفيق وارطان بطور .ان ناپذيری را طرح ميکندبا آقای مهدی کوهستانی نژاد ، واقعيت های کتم

  . مستقيم در آنها قرار داشت و بعنوان شاهدی بصورت روشن و شفاف سخن راند

تعدادی از دوستان کارگر داخل کشور نيز در چنين راستائی فقط در زمينه کلی و افشای ماهيت ضد کارگری نهاد 

، زيرا ورت مستند بحث ها را انکشاف دهندآنها نميتوانستند بص. نانی را طرح نمودندآمريکائی سخ" مرکز همبستگی"

د و آنهم خبرنگاری باستثنای يک مور. ، معيارهای امنيتی را بخوبی ميشناسندداخل ايران مبارزه ميکننداز آنجا که در

که هيچ ارتباطی به بحث مطروحه ی (بحث خارج ميشود و مسائل را به الطائالت شخصی ميکشاند  ازاز ايران کامال
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بهر صورت جلسه پالتاکی با . و لذا رفقای ادمين بدرستی بلندگو را از صدای وی خارج ميسازند) پالتاکی نداشت

ولی در روزهای بعد مقاالتی از طرف بعضی از رفقا انتشار مييابد که بيشتر جنبه خصمانه . موفقيت باتمام ميرسد

نوشته ها با نگرش های فکری متفاوت ولی در يک نکته مهم اشتراک . قت مطالعه نمودمهمه مقاالت را بد. داشت

برای جنبش کارگری نميتواند اهميت " سوليداريتی سنتر"مشترک آنها حاکی از اين است که افشای نظر . نظر داشتند

  . سازدزيرا نهاد مذکور قادر نيست خلل و ضربه ای به جنبش کارگری ايران وارد . داشته باشد

، ميتواند منطقی باشد و سالمت مبارزات طبقاتی را تضمين اوت هايی تحت هر پوششی صورت گيردآيا چنين قض

زيرا در دنيائی زندگی ميکنيم که از هر . به باور من ديدگاه ياد شده بسی ساده لوحانه به محيط اطراف مينگرد. نمايد

 ميکنند تا آنان برای شکست جنبش کارگری سرمايه گذاری گزافی. يمطرف در محاصره دشمنان طبقاتی قرار گرفته ا

خفی لذا هوشياری انقالبی حکم ميکند که با احتياط کامل و صد البته با م. بويژه نهادها را از درون تضعيف سازند

وقوع می ، شرايطی بولی در البالی پيکار سياسی. ذيرد، مبارزه طبقاتی صورت پکاری و تلفيق آن با کار علنی

مينمايد و افشاگری در مورد آن پيوندد که افشای علنی آن سالمت جنبش کارگران و زحمتکشان را تضمين بيشتری 

ث ميشود که اذهان مبارزان انقالبی در رابطه با توطئه های نظام سرمايه داری جهانی باز و بازتر گردد و عبا

. کند و جهت درس آموزی و تجربه ملکه ی حافظه گرددصفوف دشمنان و بطريق اولی عناصر دروغين را شناسائی 

، ميدهندآماج ضربات و انتقادات خويش قرارزير بخشی از اتحاد بين المللی را درلذا کسانی که ده نهاد کارگری و نيز

مردم نه تنها واقعيت ها را برمال نميسازند ، بلکه بعکس با ناچيز شمردن نيروهای امپرياليستی خاک در چشمان ما 

  .انقالبی ميريزند

او در . واقعيت اينست که جنبش کارگری ايران مبارزات بالنده طبقاتی خويش را در شکل اوليه خويش پيش ميبرد

تشکل . ، شکنجه و اعدام گره خورده است، زندانت اجتماعی ـ سياسی آن با دستگيریجامعه ای زندگی ميکند که حيا

سنديکا ميتواند آتش مبارزات را کمی شعله ورتر سازد و مطالبات طبقاتی را در بين مستقل و اوليه آن در چارچوب 

سطوح متنوع تری سازماندهی را درچه بيشتر خودطرق ياد شده هره کارگر ايران ازجنبش طبق. کارگران افزايش دهد

در .  ارزيابی شوداليسماين درست است که سنديکا نميتواند هدايت کننده ی جنبش طبقاتی در جهت سوسي. ميکند

، حتوای کلريکاليستی آن خرد ميگرددکشوری همانند ايران که همه چيز به زير دندانه های سيستم سرمايه داری با م

ميبايد از هر تجمعی که زمينه کوچکی جهت مطالبات صنفی يعنی وضعيت اقتصادی داشته باشد استفاده نمود تا با پل 

در چنين جهتی . ، اهداف اساسی سياسی ـ طبقاتی مد نظر قرار گيردنقالبی و پااليش آنارتباطی مذکور و نيز آرايش ا

ميتوان مخالف سنديکا بود و آنرا در خالف بردار مبارزاتی کارگران ترسيم نمود ، ولی نميتوان باين نتيجه دست يازيد 

مفاهيم . ا اتحاديه های زرد کارگری يکسانندپرياليستی و يکه نيروهايی نيز که آنرا بمثابه ابزار مينگرند با محافل ام

با آلوده کردن فضای جنبش کارگری ،  "بنامعبارات فوق را ميتوان بصورت شتابزده در نوشته رفيق بهرام رحمانی 

متاسفانه رفيق رحمانی توجه کافی بدين مسئله مبذول نميدارد که حساب . يافت" آب در آسياب حکومت اسالمی نريزيد

، مشاطه گر بورژوازی ميباشند و به جنبش کارگری خيانت ميکنندکسانی که با نهادهای امپرياليستی همکاری 

در جامعه زور و استبداد دينی که بمثابه ابزار در رابطه  از سنديکا بصورت اجتناب ناپذير ولی بهره گيری. ميورزند

، رويکردی انقالبی به با امپرياليسم و اتحاديه های زرد، در دشمنی طبقاتی ا جنبش کارگری بر اذهان می نشيندب
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ه تضادهای عميق موجود بين دو قطب بهتر بود رفيق بهرام رحمانی ب. جامعه و بطريق اولی به جنبش کارگری دارد

زيرا کردار اخالقی . ترجيح ميدادند" اخالقی"ياد شده در فوق توجه می نمودند و برخورد طبقاتی را به کردار صرف 

از اين . بصورت انتزاعی ميتواند جنبه شناخت و احساسات شخصی را بارور نمايد و از مضامين طبقاتی خارج شود

، فاقد جايگاه بالنده ديت تبارز مييابد و در ذهن انسانی مايه ميگيرد و در طبيعت مادیرو اخالقيات صرف در فر

   .اجتماعی است

، همخوانی سياسی با رژيم  که مبارزه با امپرياليسم آمريکااز طرف ديگر کسانی هستند و بر اين انديشه پای ميفشارند

، لذا نميبايد بطور علنی  دينی در ايران ضد آمريکائی استزيرا از آنجا که حاکميت. جمهوری اسالمی خواهد داشت

ری اسالمی ن ميگردد که رژيم جمهو باعث آمرکز آمريکائی و افشای ماهيت اين را افشا نمود" سوليداريتی سنتر"

در راه بايد عنوان داشت که شيوه و نگرش مذکور . ، اقدامات وحشيانه ای عليه آنان انجام دهدبدليل دشمنی با آمريکا

اشتباه آميزی گام می نهد و بسی به خطا ميرود زيرا اگر منظور از دوستانی است که ناآگاهانه در ارتباط با عناصر 

نان اقدام نمايد و مخرب کارگری بوده اند و بويژه در ايران فعاليت دارند ، کسی بخود اجازه نداده است که به معرفی آ

. ، بلکه بر پايه سرسپرده گی شان بوده استروی ناآگاهی، دليل آن نه ازته اندکشور معرفی گشخارج ازدراگر دو نفر

شمنی رژيم ولی آنچه به مبارزه ضد امپرياليستی و در راس آن امپرياليسم آمريکا برميگردد و اين مبارزه منطبق با د

ناکی موجبات رضايت امپرياليسم و در ، ميتواند به داليل زيادی نه بعنوان خطا بلکه بشيوه خطرايران با آمريکا ميشود

آيا باصطالح اختالفات رژيم جمهوری اسالمی با آمريکا از زاويه . منطقه خاورميانه صهيونيسم را موجب گرديد

رابطه با مشخص است که چنين تضادی نميتواند وجود داشته باشد و آنها در . استثمار نظام سرمايه داری است

بعنوان مثال دشمن . اينگونه پيشبرد هيچ مبارزه ای تدقيق نمييابد. تراک نظر دارند اشأسرکوب جنبش کارگری عميق

مبارزه با قدرت سياسی ، پس بايد باين دليل ازميدهدنيز عليه امپرياليسم آمريکا شعارطبقاتی ديگری همانند حزب توده 

د دانست که بين شعار و پيکار واقعی دره ای باي! با آن مبارزه نمود" مخفيانه"ـ اقتصادی آمريکا استنکاف ورزيد و يا 

، ناگزير بايد از م سوسياليسم بهره برداری مينمايديعنی بطريق اولی از آنجا که رويزيونيسم از نا. فاصله موجود است

کسانی که ده نهاد کارگری ! مبارزه در راه سوسياليسم دوری نموده و آنرا دو دستی تحويل خائنين به طبقه کارگر داد

اقعيت امر با مورد تهاجم قرار ميدهند ، در و" سوليداريتی سنتر"در خارج از کشور را از چنين زاويه ای عليه افشای 

  . ، منحرف ميسازند که در راهشان نهاده شده است، جنبش کارگری را از خطراتیدرکی بغايت انحرافی

چه تمامتر پيش ميرود و در اين راه دشمنان طبقاتی مبارزه کارگران بدست خودشان صورت ميگيرد و با صالبت هر 

لذا بايد هوشياری خود را در . قصد دارند فضای پر خروش و سالم را آلوده سازند و موجب اختالفات درونی گردند

اتحاد "با آنکه انتقاد به رفقای . امر اتحاد و مبارزه از دست ندهيم و با عزمی راسخ صفوف خود را متشکل تر نمائيم

، ولی از آنجا که وارد است" سوليداريتی سنتر"شاگری به دليل تاخير در اف" ين المللی در حمايت از کارگران ايرانب

 بايد جهت پيشبرد بحث و ديالوگ. ، جای دفاع و پشتيبانی دارداگری را بصورت علنی انجام ميدهند، افشبخشی از آنها

د زيرا نئوليبراليسم امپرياليستی با تمام قوا ميکوش. فرا خواندچه بيشتررآماده بود و نهادهای کارگری را به اتحادهای ه

، تضعيف  آميختن اختالفات دروغين و کذائی، مبارزات جنبش کارگری را باکه با صرف هزينه های گزاف مالی

سلسله زنجير سرمايه زاين راه اگر بخواهيم ارتجاع داخلی بمثابه حلقه ای ا مبارزات را به کجراه کشاند و درنموده و
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  . داری جهانی را در ددمنشی مستمر خويش بدان بيفزائيم ، اهداف بسی پر مخاطره ميگردند

   توطئه های نئوليبراليسم امپرياليستی
آينده به دوش ههای  بشکل وحشيانه ای در ما بحراننتايج. بحران عظيمی غوطه ور گشته استبورژوازی جهانی در

چهار گوشه کره خاکی افزايش قابل توجه ای نسبت به گذشته کسب مينمايد و به بيکاری در. ما سنگينی خواهد داشت

مام باليای بحران اقتصادی  ت.را موجب ميشودچه بيشترو گرسنگی هرسبت قدرت خريد کاهش مييابد و فقرهمان ن

خروش يسم امپرياليستی به دليل وحشت ازاين نظر است که نئوليبرالاز. همه بدوش طبقه کارگر جهانی استبيش از

دگرگونی های بنيادی صورت لزوم ازو کنترل نمايند تا درصد دارند با نفوذ خويش آنرا مهار، قاعتراضات آنها

  . جلوگيری گردد

" گزارش لوگانو" اهداف آنها را که در کتاب "زير آسمان تيره نئوليبراليسم"گذشته در چهار قسمت از مقاله ای بنام در

 در اانسه به فارسی برگردانده و مجموع صفحه از نکات اساسی آنرا از فر١٥٥طرح گرديده بود عنوان ساختم و 

، " سوليداريتی سنتر"لذا بار ديگر بدليل انطباق با افشاگری نهاد امپرياليستی . چهار قسمت مقاله ام منتشر ساخته بودم

د در اين  مفيمريکائی برميگردد ، مقاالتیولی آنچه که به مرکز همبستگی آ. از آنرا در همين رابطه ميآورمسطوری 

 ديگر که چهره کريه اين نهاد را بصورت شفاف طرح در آينده نزديک نوشتاری انتشار يافته است و بويژه زمينه

فيقی از ده نهاد کارگری و با تجارب و تحقيقات مينمايد و توطئه های آنرا در سطح جهانی برمال ميسازد از طرف ر

ولی تئوريسين های نئوليبراليسم امپرياليستی در دو سال آخر . وی منتشر خواهد گشت و لذا به تکرار آن نيازی نيست

که مفهوم واقعی آن " گزارش لوگانو"قرن بيستم برای اهداف بورژوازی جهانی ، تحقيقاتی صورت ميدهند که در 

  .  نام دارد ، بصورت کاملی تشريح گشته است)١("در قرن بيست و يکمامين و بقای نظام سرمايه داری چگونگی ت"

 دو  آنها از ترفند های روانشناسانه استفاده ميکنند و در چنين راستايی،رابطه با جنبش کارگری و مطالبات ملیدر

روها و عناصر فعال در داخل ني ايجاد اختالف لين شرطاو .ظهارات خودشان دنبال مينمايندهدف کثيف را مطابق با ا

. نام گذاری ميکنند" سياست شناسائی"دن همبستگی ملی و جهانی شان است که بعنوان  مختل نمو،و دومين مسئله

ئنی که در پس باصطالح هواداری مشخص است که سياست های مخربانه خويش را از طريق عناصر و نيروهای خا

" سياست شناسائی"«: نشان ميسازندچنين زمينه ای خاطرسالوسانه در، استفاده نموده وروی ميآورندجنبش کارگری از

در اولين قدم اقوام و دسته ها در داخل خود بشدت دچار خشم و غضب .  ميگردددر دو مسئله قابل توجه ای متظاهر

بايد توجه داشت .....ی درونی منتهی ميشودميشوند و زمينه های برخورد را بشکلی فراهم ميسازند که تا جنگ داخل

در . تمام عواملی که اين تضادها را موجب ميگردند ، ميبايد همواره از ديد گروههای متخاصم درگير ، پنهان بماند

در چنين مسيری .  مختل ميگردد و عميقن استراتژی مواضع آنها را به بحران ميکشانددومين گام ، همبستگی آنها

و بين المللی با مشکل مواجه شده و حتا غير ممکن خواهد گشت و تمام تالش های سياسی بی حاصل اتحادهای ملی 

ايد و عناصر از نظر بطوريکه جهانی شدن اقتصاد و سياست هيچگونه سدی در برابر خود احساس ننم.....ميشود

  .)٢(».ل چگونه در اين زمينه پيش ميرودو نابينا و خلع سالح گردند و ندانند و نبينند مسائمقابل ان کورروانشناسی در

، کثيف و  نميگذرند و با شيوه های مزورانه،ليت مستمر سياسی اختيار کرده اندآنها حتا از بدنام کردن افرادی که فعا
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فرصت طلبانه مورد دروغين از عناصر نفوذی خويش و ولگردان سياسی که همه جا سر ميکشند و همه ی ديدگاهها 

، در اختيار خود ميگيرند تا کسانی  پرولتری و بورژوائی قائل نيستند تمجيد قرار ميدهند و مرزی بين مواضعتاييد و

: ند و در اين زمينه مينويسند، اعتبارشان را خدشه دار ساز بی شائبه از احترامی برخوردارندرا که بدليل فعاليت های

 ، سرعليه نظم سرمايه داریرااستراتژی جهانی و اتحاداند ودرت ديدگاه فکری پرق، تمام پيشروانی که ازمقابلدر«

 بی اعتبار شوند تا از نظر شخصی)واقعی و يا غير واقعی(ميبايد با تمام قوا .....لوحه ی اعمال خود قرار ميدهند

سی در چارچوب ، دانشجويان ، همکاران ، کارگران و هر آنچه شامل فعاليت های سيارابطه با نزديکاناعتمادشان در

زمينه های بی اعتباری و بی اعتمادی شخصی . قوميت و ملی گرائی ميگردد ، سلب گشته و ابتکار آنها از بين برود

يکی از اين نمونه های بی اعتباری مسائل جنسی است و يا از . ميتواند عوامل و داليل متفاوت و گوناگونی داشته باشد

  .)٣(». به هر صورت بايد کاری نمود تا درستکاری شان خدشه دار شود.هر نمونه ديگری ميتوان استفاده کرد

 تفسير آن مسائل بقدری روشن و شفاف از طرف تئوريسين های سرمايه داری امپرياليستی طرح گشته اند که به

ترش داده و با چنين مناسباتی است که کارگران و طرفداران واقعی آنان ميبايد اتحادها را گسبا گذر از. نيازی نيست

و اين .  از ضرباتی که قصد دارد طبقه بالنده اجتماعی را تضعيف نمايد ، سدی ايجاد گرددتلفيق کار مخفی و علنی

  .همه تنها با سياستی هماهنگ کننده ميان عناصر و نيروهای انقالبی ميسر ميگردد
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