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  شودی موضوع خودش مکيدئولوژي مبارزه اکهيهنگام
 

١٣٨٧ یم دفتهشنبه                                                                                                       داراب زندنايب  
    

ی نشان دادن اهميت مبارزه ايدئولوژيک همين بس که بزرگان علم مبارزه طبقاتی، مارکسيسم، از آن به عنوان برا

اين شکل از مبارزه نيز چون اشکال اقتصادی و سياسی آن بر مبنای نفاق و . سومين شکل مبارزه طبقاتی ياد می کنند

. ، بر جامعه ی بشری تحميل کرده است، جريان داردتفرقه ای که جامعه ی طبقاتی، و امروزه، نظام سرمايه داری

همانطور که در مبارزه اقتصادی طبقات مختلف سعی می کنند تا با تحميل نيازهای خود به ديگری طرف مقابل را 

وادار به تمکين به منافع و اهداف اقتصادی خود کنند، و يا در مبارزه سياسی کوشش می شود که با خنثی سازی 

ی و قدرت يابی خود، طرف مقابل را ضعيف تر نموده و در نهايت از قدرت حذف کرده و آزادی عملش اقدامات ديگر

را محدود کنند، در اين شکل از مبارزه، طبقات کوشش کرده تا با تفوق ديدگاه های خود بر جامعه ، نفوذ ايدئولوژيک 

جامعه مسلط سازند که در راستای منافع و طرف مقابل را خنثی ساخته و در موارد مختلف و متنوع ديدگاهی را بر 

وحدت ديالکتيکِی نفی ديگری و اثبات خود بنا بر اين، درمبارزه ايدئولوژيک نيز. قرار داشته باشداهداف طبقاتی شان 

رف مقابل رو گردان می سازد، و از طرفی نفاق انداز است، به اين معنی که جمعيت را از ديدگاه های ط. وجود دارد

 .ديدگاه های خود يکپارچه می کندنی که همان جمعيت را حول نظرات ول متحد کننده است، به اين مععين حادر

بطور نمونه می توان از مبارزه اومانيسم انقالبی بورژوازی در دوران وسطی و عصر روشنگری عليه حاکميت 

 از يکطرف، تضعيف تسلط جهت اين مبارزه. ايدئولوژی جزم انديش کليسا و دستگاه فکری کاتوليسم مثال زد

ايدئولوژيک فئوداليسم بر جامعه بود، و از طرف ديگر تثبيت راه حل های انقالبی مور نياز بورژوازی برای انهدام و 

مسلمًا چنين اقدامی از طرف نمايندگان فکری بورژوازی، از زاويه ديد پاپ و سالطين هم . براندازی نظام فئوداليسم

چرا که تسلط ايشان را بر اذهان عمومی تضعيف کرده و توده هاِی .  آميز به شمار می رفتطبقه ای او، اقدامی نفاق

تا آن زمان تسليم به خواست ها و نيازهای ايشان را به مبارزه با سلطه ی انديشه، سياست و منافع اقتصادی فئودال ها 

 برنامه های سياسی و اقتصادی بورژوازی اما در عين حال متحد کننده ی همين توده ها حول ديدگاه و. بر می انگيخت

در چنين مبارزه ای بورژوازی که اينک در مقام طبقه ! و يا مبارزه ليبراليسم ضدانقالبی عليه اومانيسم انقالبی. بود

حاکمه قرار گرفته بود منافعش ايجاب می کرد که توده های انقالب زده را مجبور به تمکين به نظم مورد نظرش 

 و راه حل هايی را طرح کرد تا طبقات فرودست و انقالبی را از راه انقالب و رهبران انقالبی شان سازد، ديدگاه

جدا ساخته و به راه هايی قانع سازد که نظام سرمايه داری را پذيرفته و به حول منافع اقتصادی و ) مساوات طلبان(

 .سياسی خود متحد سازد

، نه مجزا از يکديگر و يا يکی به دنبال "تفرقه"و " اتحاد"قطب متضاد بر خالف ديدگاه متافزيکی از ديالکتيک، دو 

بنابراين ماهيت مبارزه ايدئولوژيک، بر خالف ديدگاه متافزيکی که تقابل نظرها . ديگری که در يکديگر وجود دارند
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نهفته در پديده مبارزه اينست رابطه ديالکتيک . است" هم اتحاد و هم تفرقه"اعالم می کند، " يا اتحاد و يا تفرقه"را 

 !ايدئولوژيک و اينست ديد يک کمونيست بر مقام عينی و تأثير واقعِی مبارزه ايدئولوژيک در جامعه ی طبقاتی

 شرايط کنونی جنبش کمونيستی و ضرورت مبارزه ايدئولوژيک
 به طرز در هر شرايط مشخصی از مبارزه طبقاتی، با اينکه هر سه شکل اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک،

جداناپذيری به هم گره خورده اند، اما، گاهی، يکی از اين شيوه ها در مقطعی تبديل به شکل تعيين کننده برای 

با در نظر گرفتن اينکه در يکصد سال گذشته، بنا بر . پاسخگويی به نيازها و ضرورت های مبارزه طبقاتی می شود

سوسياليسم علمی مورد تهاجمات همه جانبه ی تئوری های بورژوايی در اشکال راست و چپ آن گشت و  [1 ]داليلی

 خاک رويزيونيستی و آپورتونيستی فرو رفت، اينک که جهان سرمايه داری در برای مدت طوالنی ای زير گرد و

در  [2 ]شرايط بسيار بحرانی ای قرار گرفته که نويد خيزش های مجدد انقالبی طبقه کارگر جهانی را می دهد،

مقطعی قرار گرفته ايم که مبارزه ايدئولوژيک، در جهت ايجاد استقالل سياسی طبقاتی پرولتاريا و بازسازی احزاب 

ی سوسياليسم علمی، دارای حساسيت و انقالبی کارگری و متحد کردن پرولتاريای جهانی حول تئوری ها و برنامه ها

البته ما چون متافزيست های بورژوازی معتقد نيستيم که چون يک شکل از مبارزات . نقش تعيين کننده ای گشته است

و باز تأکيد می کنيم که اين اشکال از مبارزه . طبقاتی عمده گشته است، به معنای ترک اشکال ديگرش می باشد

بوده و می بايست همزمان پيش روند، اما، بر روی پيشبرد قاطعانه ی مبارزه ايدئولوژيک و طبقاتی غيز قابل تفکيک 

 .اهميت آن، بخصوص در چنين شرايط و مقطعی پافشاری می کنيم

اما همچون اشکال ديگر مبارزه طبقاتی، در مبارزه ايدئولوژيک نيز طرف های مقابل وجود دارند و سعی می کنند تا 

 سمت منافع و اهداف خود جهت دهند و نگذارند که رقيب نيروهای طبقاتی و اجتماعی مورد نيازش اين مبارزه را به

ما در اينجا و در حال حاضر، به علت تفرقه . را از ايشان جدا کرده و حول تئوری ها و برنامه های خود متحد سازد

 ايدئولوژيک بورژوازی در ميان و جدايی حاصله بين کمونيست ها در سطح جهانی که بخشًا به تبعيت پيشروی

صفوف مان حاصل شده است، نمی توانيم وارد جزئيات تحليلی اوضاع کمونيست ها در سطح جهانی شويم و 

مشکالت و معضالت دقيق بازدارنده ی اين مبارزه در چنان ابعادی را بررسی کنيم، اما می توانيم در حيطه پراتيک 

يات شيوه ی مبارزه ايدئولوژيک بورژوازی را عليه ايجاد انسجام نظری، خود، يعنی جنبش کمونيستی ايران، جزئ

سياسی و تشکيالتی بين کمونيست ها بر روی برنامه های استراتژيک، تاکتيکی، و راه حل های عملی در مبارزات 

 .سياسی و اقتصادی طبقه کارگر نشان دهيم

 تحريف متدلوژيک
ازی در حاضر از طريق جايگزينی واقعيت ديالکتيکی مبارزه يکی از مهمترين ابزار تئوريسين های بورژو

 .ايدئولوژيک با توهم متافزيکی از آن است

است، اما "  هم اتحاد-هم تفرقه "همانطور که در باال به آن اشاره کرديم، واقعيت پديده مبارزه ايدئولوژيک ديالکتيک 

در اشکال متنوع رويزيونيستی و اپورتونيستی آن، تئوريسين های بورژوايی، چه در شکل راست و ليبرال آن و چه 

هستند و " اتحاد"را جا بياندازند و اينگونه بنمايانند که خود حامی " ياوحدت يا اتحاد"کوشش دارند که توهم متافزيکِی 
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که  کارگری ايران به اين علت –متاسفانه بخش بزرگی از فعالين کنونی جنبش کمونيستی . اندازند "تفرقه "ديگران 

.  اکثريتی و مائويستی تربيت شده اند، مستعِد پذيرش چنين منطقی هستند–زير آموزش های رويزيونيستی حزب توده 

برای ايشان جا افتاده است که اگر فعالين کارگری درگير مبارزات ايدئولوژيک شوند، نتيجه اش تفرقه در صفوف 

 کنونی بر مبنای تئوری و نظريات و برنامه های رفرميستِی "اتحاد"و متاسفانه به اين نمی انديشند که . ايشان است

بورژوازی بنا گشته است و فعاالن کمونيست بايد با مبارزه ايدئولوژيک خود اين بنا را در هم شکسته و همزمان به 

 اين از لحاظ عينی نيز به. انسجام فعالين کارگری حول برنامه هايی بر مبنای نظرات علمی سوسياليستی قوت بخشند

شکل می شود که با ايجاد تفرقه در فعالين کارگری و نمايندگان بورژوايی رهبری کننده شان، اين نيروهای انقالبی را 

 .آزاد کرده تا به جمع های کمونيست ها بپيوندند

و ..." شورای همکاری "يک نمونه از اين دو شيوه ی برخورد را می توان در مورد اختالفات نظری موجود در 

با در نظر گرفتن گزارشاتی که . رزه ايدئولوژيکی که در ميان اين جمع از فعاالن کارگری بوجود آمده است، ديدمبا

از هر دو طيف فعال در اين شورا بيرون آمده است، طيفی معتقد به رويکرد انقالبی و عدم سازش با نيروهای 

 بازی می کنند و خواهان عدم همکاری با رفرميستی ای است که نقش نفوذی سرمايه داری را در جنبش کارگری

و طيف ديگر جريانات رفرميستی را نيز در زمره نيروهای کارگری شمرده و ايجاد تمايز بين . چنين نيروهايی است

در گزارشی از مجمع عمومی دوازدهم کميته پيگيری . می خواند "تفرقه اندازی"نيروهای فعال در جنبش کارگری را 

 :می خوانيم... 

اما آنچه در اين مجمع به وضوح ديده می شد، اتفاق نظر اعضای آن در تحليل از شرايط سياسی فعاالن کارگری و  "

طبق چنين تحليلی، رشد و توسعه مبارزات کارگری در چند سال گذشته باعث . طيف بندی ميان تشکالت موجود بود

خابی شان به دو گروه رفرميسم و راديکال تقسيم گشته است تا فعاالن کارگری بر مبنای ديدگاه و راه حل های انت

و با تجزيه و انشعابات در سطح اين فعاالن، رفته رفته نهادهای مجزايی که نمايانگر چنين تفاوتی در استراتژی . شوند

منسجم " کانون مدافعان حقوق کارگر"اخيرًا جناح رفرميست در تشکيالتی به نام . و تاکتيک باشند شکل گرفته اند

ته اند و گو اينکه تعدادی از فعاالن صادق کارگری نيز در اين تشکيالت حضور دارند، اما با در نظر گرفتن مفاد گش

اساسنامه ی بغايت ارتجاعی آن و اين واقعيت که کنترل موقعيت های تعيين کننده اين تشکيالت در دست سوسيال 

سه جانبه " رفرميسم و سنديکاليسم و طرفداری از ليبرال ها قرار گرفته است، اميدی به تغيير موضع ايشان از

در سطح داخل و خارج از کشور و تبليغ تکيه ی رهبران کارگری به نهادهای سرمايه داری و امپرياليستی،  "گرايی

اما در طرف مقابل نيز هنوز طيف راديکال، به علت عدم خط کشی قاطع با چنين نظراتی و تزلزل در طرد . نيست

 از ابزارهای سرمايه داری و کارفرمايی، نتوانسته است تشکالتی منسجم، چه از زاويه نظری و چه از کامل استفاده

 .لحاظ عملی بوجود آورد

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل "نظر گرفتن موارد فوق و با رجوع به تمايالت بسيار قوی موجود در با در

در فعاليت های کارگری، از ..." کانون مدافعان "تنگاتنگ با به خط مشی رفرميستی و همکاری " های کارگری

 [3" . ]مورد بررسی قرار گرفت" شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"طرف سخنرانان، پيشنهاد خروج از 

 :البته طرف ديگر نيز دارای استدالالتی است که شفاف ترين آن را خانم مريم محسنی ارائه داده است
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اين پيوند ارگانيک با طبقه ی کارگر است که وحدت را  .گرايشات متفاوت نظری و سياسی نبايد مانع اتحاد ما شود "

بيهوده نيست آن جا که فعاالن کارگری پيوندی . قرار داده و تمايزات سياسی را به حاشيه می راندسرلوحه ی عمل 

در . ارگانيک با طبقه ی کارگر دارند، تمايزات سياسی نتوانسته است به انسجام و گام های عملی مشترک لطمه بزند

هر  .همکاری به تمايز سياسی چربيده استواقع آگاهی طبقاتی کارگران مانع شدت يافتن اختالفات شده و روحيه ی 

جا که ارتباط فعاالن کارگری با بدنه ی طبقه ی کارگر وسيع تر، عميق تر و گسترده تر بوده، ما شاهد تقويت 

و هر قدر اين ارتباط ضعيف تر و گسسته تر شده اختالفات شدت گرفته و . همبستگی ميان فعاالن کارگری بوده ايم

 غلبه ی تعلق خاطر سياسی و تشکيالتی آنان نسبت به منافع طبقه ی کارگر و جنبش کارگری اولويت اصلی فعاالن،

ما . امری که قبل از هر چيز به ضرر طبقه ی کارگر و دامن زدن به پراکندگی در جنبش کارگری است. گشته است

به و ترجيح منافع فرقه ای و غل. بايد با همگامی و اقدامات مشترک عملی بر اين نوع انحرافات فرقه ای فائق آييم

موضوعی که هر پيشرو صديق پرولتاريا و  .گروهی، نتيجه ای جز دامن زدن به پراکندگی در جنبش کارگری ندارد

آگاه به منافع طبقاتی کارگران نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بوده و به نوبه ی خود بايد با اين انحراف در جنبش که 

ما بايد تمايزات گرايشات سياسی يکديگر را به رسميت . ردن کارگران ندارد، مقابله کندنتيجه ای جز پراکنده ک

امری که از . شناخته، و ضمن بيشترين فاصله در عقيده و نظر، حداکثر گام های مشترک و عملی را با هم برداريم

ن را برداشت و پروژه ی  در جهت آن گامی عملی و ممک٨٦ابتدا شورای همکاری با برگزاری مراسم اول ماه مه 

و سخن آخر اين : " و در پايان مطلب خود اضافه می کند که."  شروعی برای پيشبرد چنين اهدافی بود٨٦اول ماه مه 

که، کسانی که از ابتدای تشکيل شورای همکاری، آن را يکسره تخطئه کرده اند، نام فعال جنبش کارگری بر خود 

تالشی کردن اين اتحاد به کار گرفته اند و از هيچ کوششی برای از بين بردن اين نهاده، اما تمام هّم خود را جهت م

اتحاد و ايجاد تفرقه در جنبش کارگری، فرو گذار نمی کنند، بايد بدانند اين اتحاد تالش حداقل بيست و پنج ساله ی 

تگی فعاالنی است که تمام همبسشورای همکاری تبلور اراده و. اردفعاالن کارگری را به عنوان پشتوانه ی خود د

پاسخ من به عنوان يکی از افراد اين مجموعه . ميان طبقه ی کارگر کرده اندالش خود را مصروف گسترش اتحاد درت

 [4." ]اين پيوند و اتحاد ميان ما فعاالن کارگری گسستنی نيست، آب در هاون نکوبيد: "به چنين شيوه هايی اين است

دانست و " جريان کارگری"در اينجا متوجه می شويم که طيف اول معتقد است که هر جريانی را نمی توان يک 

خط مشی " رفرميسم و سنديکاليسم"آنها اعالم کرده اند که .  به ايشان توسعه دادپروالريسم جنبش کارگری را

اما طيف ديگر بدون مرزبندی شفافی، هر که . بورژوازی است و فعاالن کارگری بايد با ايشان مرزبندی داشته باشند

 کارگری معرفی کرده و را که در جنبش کارگری فعاليت می کند، از جمله رفرميست ها و سنديکاليست ها را جريان

گرايشات : " ايجاد افتراق را ميان ايشان مترادف با ايجاد تفرقه در صفوف کارگران می شمارد و تکيه می کند که 

اما جالب اينجاست که چند خط پايين تر همين خانم محسنی نيز بر ". متفاوت نظری و سياسی نبايد مانع اتحاد ما شود

 :ی گويدايجاد افتراق صحه گذاشته و م

گاه . مقوله ی سازمان يابی توده ای طبقه ی کارگر، بيشترين اختالف و تشتت را در ميان ما به وجود می آورد "

. در اين مورد بين ما نه تمايز، بلکه تضاد ديدگاه وجود داشت. ساعت ها بحث می کرديم ولی به نتيجه نمی رسيديم

اما در ميان برخی از ما حداقل توافق ... سنديکا، اتحاديه، شورا و: سازمان يابی طبقه ی کارگر اشکال مختلفی دارد
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بر سر اين مفاهيم وجود نداشت، از اين رو اين عرصه از فعاليت در شورای همکاری، عرصه ای است که نمی توان 

کن است در مثًال چگونه مم. ديدگاه هايی را که حداقلی از اشتراکات ميان آن ها وجود نداشته باشد، در آن جمع کرد

نامه : در يک مقاله گفت. مورد مسائل مبارزاتی کارگران درون يک کارخانه دو توصيه ی همزمان متضاد نمود

مسائل : در حالی که در مقاله ای ديگر اين نوشته شود که. نوشتن به نهادهای بين المللی يک عمل ضد کارگری است

ن است و کارگران در مسير مبارزاتی خود تصميم می گيرند تشکل يابی و مبارزاتی طبقه ی کارگر امر خود کارگرا

از کدام اهرم ها برای پيشبرد امر مبارزه استفاده کنند و هيچ کدام از مفاهيم برشمرده ی باال را مطلق نکرده و انتخاب 

ه ی تهيه ی شده اين اتفاقی بود که در شورای همکاری افتاد و در کتابچ .آزادانه ی آن را به عهده ی کارگران می داند

 يکی از نمايندگان در مقاله ی خود، درخواست کارگران از نهادهايی ٨٧ی شورای همکاری به مناسبت اول ماه مه 

بنابراين دو گروه که در مورد سازمان يابی توده . چون سازمان جهانی کار را يک عمل ضد کارگری تلقی کرده بود

ايد حداقلی از اشتراکات را داشته باشند، نمی توان همزمان دو توصيه ای طبقه ی کارگر پای عملی واحد می روند، ب

بنابراين همکاری دو گروه که در مورد . ی متضاد را در يک کتابچه انتشار داده و آن را در ميان کارگران پخش کرد

واحد توليدی سازمان يابی متضاد فکر می کنند و اصرار دارند به امر سازماندهی مبارزات کارگری مثًال در يک 

 [5". ]مشخص بپردازند، ممکن نيست

اين التقاط در گفته های خانم محسنی تصادفی نيست و از عدم مرزبندی صريح و قاطع با رفرميسم و رويزيونيسم بر 

ن هنوز معتقدم که شخص ايشان انسانی صادق و متعهد به منافع طبقه کارگر می باشند از واژه البته چو. می خيزد

چرا که ايجاد مرزبندی با رفرميسم و رويزيونيسم به تازگی موضوع مبارزه . استفاده نمی کنم" اپورتونيسم"

 با هر چه مشخص تر شدن ايدئولوژيک در ميان جنبش کارگری گشته و بسياری از فعاالن کارگری خواهند بود که

اما می بينيم که عدم مرزبندی ايدئولوژيک و تکيه بر جنبه ی . اين مرزها به سمت برنامه انقالبی جذب خواهند گشت

جنبه ی " تفرقه اندازی"آن، در حقيقت يک ديد رويزيونيستی است و ايشان متوجه نيستند که همين " تفرقه اندازانه ی"

يف اول می خواهد با روشن کردن تفاوت های ميان خود و خط رفرميستی، عناصر ناآگاه و يعنی ط. نيز دارد" اتحاد"

ميانه را نسبت به وجود تفاوت منافع بورژوازی و پرولتاريا حساس کرده و ايشان را با جدا کردن از رفرميست ها به 

م که ايشان نيز همين منظور را اما، در بخش دوم صحبت های خانم محسنی متوجه می شوي. کمپ انقالبيون بپيونداند

يعنی ايشان هدف مبارزه ايدئولوژيک خود را در جهت ايجاد تفرقه در صفوف . در جهت عکس آن پيگيری می کنند

نتيجه ی عملی آن . انقالبيون و جذب نيروهای مردد به صفوف موافقان همکاری با رفرميست ها به کار انداخته است

..." کانون حقوق "در رابطه با کارگران هفت تپه، با رفرميست های ..." نگی کميته هماه"همين شد که رفقای 

چرا که خود اذعان دارد . شانه خالی کردند..." کميته پيگيری "همکاری کرده و از همکاری و هم نظری با رفقای 

به امر سازماندهی بنابراين همکاری دو گروه که در مورد سازمان يابی متضاد فکر می کنند و اصرار دارند : " که

البته ما در اينجا نمی خواهيم که وارد ." مبارزات کارگری مثًال در يک واحد توليدی مشخص بپردازند، ممکن نيست

نقد رفرميسم بصورت کلی شويم و تزلزالت خانم محسنی و جريانی که ايشان نمايندگی می کنند را در مقابل آن 

اين بررسی نياز به مطلبی .  چنين همکاری ای در هفت تپه بپردازيمبررسی کنيم و به ارائه گزارش و تحليل از

البته اينک به نظر می رسد که منافع گروهی اين جريان با رفرميست ها بر سر مقام . جداگانه و مفصل تر از اين دارد
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نون مدافع حقوق کا"آنچنان در تالقی افتاده است که ديگر تا مدت مديدی همکاری شان با " سنديکای هفت تپه"رهبری 

بر مبنای يک مبارزه اصولی ايدئولوژيک و سمتگيری اين جريان به " تفرقه"اما ايکاش اين . منتفی است" کارگر

 !برنامه انقالبی طبقه کارگر صورت می گرفت و نه منافع تنگ گروهی شان

 "تمام خلقی"شيوه ی ميانجی گری و نگاه 
اقت و تعهدی در مقابل منافع کارگران ندارند، برخالف خانم محسنی، اما رويزيونيست ها و رفرميست ها که هيچ صد

ما در باال ديديم که چگونه يک انسان تا به امروز متعهد و صادقی که به . تن به مبارزه اصولی ايدئولوژيک نمی دهند

اسی و منطقی به انحراف از اصول و باورهايش متهم شده است، در مقام دفاع از آن برخاسته و با ارائه يک بحث سي

اخيرًا رفيقی به درستی . اما رفرميست ها و رويزيونيست ها اين چنين نمی کنند. جنگ باورهای طرف مقابل می رود

رفرميست ها و رويزيونيست ها خود را درگير مباحث نظری و ايدئولوژيک نمی "بر روی اين نکته تکيه می کرد که 

 نيروهای نا آگاه و ميانه نسبت به بورژوايی بودن راه حل ها و نظريات کنند، چرا که می دانند نتيجه اش به آگاهی

اما اينگونه هم نيست که در مقابل پيشروی خط مش انقالبی منفعل شده و به مقابله با آن نمی ." شان می انجامد

 موضع يکی از متداول ترين شگردهای ايشان برای جلوگيری از پيشرفت مبارزه ايدئولوژيک، گرفتن. پردازند

و نشان دهند که بحث  "هسر و ته قضيه را هم آورد"ايشان با استفاده از اين شيوه سعی می کنند تا  [6. ]ميانجی است

. های نظری در حقيقت دعوا های شخصی و گروهی بوده و نيروهای فعال در جنبش کارگری نبايد به آن اهميت دهند

تفرقه افکن و "به مبارزه ايدئولوژيک، نيروهای انقالبی را " يا تفرقه يا اتحاد"و سپس با همان برخورد متافزيکی 

ن انواع انگ های شخصی به افراد پيشبرنده ی اين مبارزه ، کوشش می کنند تا از معرفی کرده و با زد" نفاق انداز

کشش و جاذبه ی برنامه های و نظرات ارائه شده توسط ايشان و در نتيجه از بوجود آمدن انسجام و اتحاد در ميان 

 .نيروهای انقالبی و نيروهای نسبتا نا آگاه جلوگيری به عمل آورند

برويد و مطالبش  .راه کارگر می بينيم" ريش سفيدان"انجيگری را در نوشته های تقی روزبه از نمونه ای از شيوه مي

ه چه مبحثی می پردازد، اما هميشه در حال ميانجيگری و تکيه مهم نيست که ب. بخوانيد [7 ]را در وبالگ شخصی اش

بر اين اصل است که اختالفات مطرح شده، اصًال مهم و اساسی نيستند و بحث کنندگان و مبارزه کنندگان با مباحث 

اينکه . موضوع بحث اصًال مهم نيست، صرف مرزبندی است که محکوم است. می باشند" تفرقه افکنی"خود در حال 

و اما انگی که به . شکسته شود" اتحاد مقدس"تحاد نيروها بر چه موضع طبقاتی قرار گرفته است، شرط نيست، نبايد ا

 .است" فرقه گرايی"کار گرفته می شود تا از جاذبه و جنبه ی اتحاد مبارزه ايدئولوژيک جلوگيری کند، 

او . "و ديگر به محتوای بحث گوينده توجه نکندشنونده به کار گرفته می شود تا ا" جيز کردن"اين انگ، بمثابه ی 

درست مثل کودکی که کار بدی می کند و والدين اش برای ". او فرقه گراست"متاردف می شود با " مرزبندی می کند

چرا که فکر می کنند که او بچه است و منطق سرش نمی شود، پس . می کنند" جيزش"اينکه آن کار تکرار نشود 

" جيز شدن"را در ضمير نا خودآگاه اش برابر با سوزش و درد " کار بد" بدون انديشه و تأمل می کنند که" جيزش"

رويزيونيست ها نيز برای اينکه وارد محتوای بحث ها ايدئولوژيک نشوند، اما در عين حال منفعل هم . قرار دهد

 .می کنند" جيز"نباشند و جلوی رشد تئوری انقالبی را بگيرند با انگ های خود، شنونده را 



 

 7

که به نقطه مرزبندی رسيده است و اهميت اين  "...شورای همکاری "مثًال می بينيم در اختالف نظر موجود در 

بارديگرتقسيم  " :مرزبندی را در تئوری و عمل تجربه کرده ايم، تقی روزبه خود را وارد ميدان کرده و می نويسد

، مبنای صدورحکم تازه برای جدائی وانشعاب "رفرميسم"و "بیانقال"بندی خودخوانده به قلمروهای سياه و سفيد و

 قرارمی گيرد وباين -بجای فرايند گردآمدن وتقويت صفوف همبستگی طبقاتی–وبالمأل تکميل فرايند اتميزه شدن 

ترتيب دست آوردهای اندک و ناپايدار ساليان اخيرفعالين کارگری يک به يک درمعرض تاراج اين بيماری مزمن 

هرکس که توسط نظام سرمايه : " و در پايين تر تعريفی از جريان پرولتری می دهد.... " سخت قرارمی گيردوجان 

داری مورداستثمار و بهره کشی قرارمی گيرد و ازطريق نيروی کارفکری و يدی خويش گذران می کند،و يا خود را 

امی آن درگير می شود،بخشی از صفوف گسترده مدافع پرولتاريا می داند و برای مطالبات آن با بورژوازی و دولت ح

 [8." ]پرولتاريا محسوب می شود

نيز در اين تعريف می " شوراهای اسالمی کار"و " رگرخانه کا"بايد اين را خاطر نشان سازيم که اکثريت فعاالن 

پس با اين ترتيب فعاالن کارگری ای که وابسته به اين نهادها و احيانًا حزب اسالمی کار و حزب مشارکت و . گنجند

يا اعتماد ملی هستند و پياده کننده ی خط ايشان در جنبش کارگری می باشند و بواسطه ی برنامه های اصالحی اين 

. زاب، گه گاه به درگيری با دولت های جمهوری اسالمی نيز می پردازند، در ميان جنبش کارگری قرار می گيرنداح

و يا فعال کارگری خود فروخته ای که عامل امپرياليسم آمريکا است و بر مبنای منافع آن و به علت تضاد مقطعی 

بارزه با خط مشی و سياست های وی، اگر بخواهد تا اش، با جمهوری اسالمی مبارزه می کند نيز در آن می گنجد و م

جدا از اينکه . است" فرقه گرا"است و مبارزی که خواهان اين مرزبندی است " تفرقه افکنی"حد مرزبندی جلو رود، 

تقی روزبه و ديگر مبلغين نظرات رويزيونيستی در جنبش کارگری، تعريف از کمونيسم و نظريات و برنامه ی 

نچنان بی در و پيکر می سازند تا در به روی عوامل سرمايه داری باز شود، بر اين واقعيت پرده کمونيستی را آ

در " دمکراسی بورژوازی"استتار می اندازند که مبلغين ايدئولوژی بورژوازی و امپرياليستی نيز با تبليغ و ترويج 

وده های کارگری و فعاالن کارگری ناآگاه، مقابله با کمونيست ها همين کار را می کنند و کوشش دارند تا از جذب ت

تفرقه "سب زدن کردن مخاطب و بر چ" جيز"اين کار را نيز با . بی ثبات و متزلزل به کمونيست ها جلوگيری کنند

ده نيز انجام داده و سعی می کنند تا حالتی برای کارگران بوجود آورند که حتی به مطالب گوين... و" منافق"و " افکن

 !است" فرقه گر"همينکه کسی گفته های يک فعال کارگری را نقد کند، .ودرباره صحت وسقم آن نيانديشندگوش ندهند 

اينکه . حتی يک کلمه در مورد اينکه نکات اختالف چيست در آن وجود ندارد. برويد و تمام اين مطلب را بخوانيد

، در هبريت ابد الدهر را به دست گرفتهرجريان حاکم بر کانون مدافع حقوق کارگران که بر مبنای اساسنامه اش 

ارتباط با عامالن بخشی از سرمايه جهانی، در حال شيوع فساد نظری و مالی در ميان جنبش کارگری است و بخشی 

ه ی نفوذی برای اين عوامل اند، اصًال دست در دست ايشان در حال باز کردن جاد... " شورای همکاری "از اعضاء 

 .معرفی می کنند" مدافع پرولتاريا"اند و خود را " فعال کارگری"مهم اينست که ! مهم نيست

يعنی تهديد به عدم همکاری با ايشان در شورای )پس هيچ فعال کارگری ای حق ندارد از ابزار سياسی در دست، 

آيا بغير از اين است که . ا از آلوده شدن و پيشروی چنين ويروسی باز دارداستفاده کند تا طبقه کارگر ر...) همکاری 

فالن عامل سرمايه جهانی در حال دنبال کردن سياستی است تا از سازماندهی و جذب شدن و اتحاد و انسجام کارگران 
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رمايه داری و حول برنامه و خط مشی انقالبی جلوگيری کرده و آنان را با سازماندهی بر مبنای سياست های س

ابزاری برای پيشبرد اهداف و منافع جناحی از آن در مقابل مثًال حکومت اسالمی گرداند؟ و به غير از آنست که 

ميانجيگری تقی روزبه باعث تفرقه و جدايی فعاالن انقالبی و توده های کارگر شده و متحد کننده ی توده ها با سرمايه 

وظيفه اصلی کمونيستها به مثابه بخشی ازجنبش پرولتری همانا کمک به " ست که داری می شود؟ اگر او واقعًا معتقد ا

طبقه (برای تأمين حاکميت برسرنوشت خود به مثابه يک طبقه است ) و يا سازمان يابی پرولتاريا (سازمان دهی

حظه آن همانا اصل راهبردی درکل فرايند رهائی و در لحظه به ل) .فراررونده با هدف حذف طبقه و جامعه طبقاتی

ازاين روهيچ عنصر و حلقه ميانجيگرانه و باصطالح .آزادی پرولتاريا بدست خود و مبارره برای خودحکومتی است

، بايد بداند که چنين وظيفه ای [9". ]نجات بخشی نمی تواند دستاويزی برای عدول و گسست از اين فرايند رهائی باشد

وظيفه اصلی کمونيست ها . با تعامل و تسامح و قبول نقش رهبری کننده ی عوامل سرمايه جهانی محقق نمی گردد

آموزش و سازماندهی طبقه کارگر برای منهدم ساختن ماشين حکومتی سرمايه داری و استقرار حکومت شورا 

ن وظيفه هيچ نقطه مشترکی باقی نمی گذارد که بتوان با نظريات و نيروهای هوادار سرمايه داری در و اي. هاست

 .اتحاد به سر برد

حال اينکه ميانجی دو دانشجو بر سر جنبش دانشجويی باشد، يا زنان و يا کارگران، حرفه ی خود را جلوگيری از 

انگار که اصًال ميان نظرات بورژوايی با پرولتری . پيشرفت مباحث ايدئولوژيک تا سطح مرزبندی گذاشته است

. دنيايی از منافع طبقاتی نخوابيده است و مرزی وجود ندارد و تمام اين اختالف نظرها صرفًا سوء تفاهمی بيش نيستند

باشد، کمی بيانديشد، متوجه خواهد شد که در حقيقت، اين " ميانجی گری "اگر فردی که شاهد اجرای اين شيوه 

زيونيست ها و رفرميست ها هستند که با توسل به اين شيوه سعی در عدم ايجاد اتحاد و انسجام ميان صفوف روي

مکانيسم تأثيرگذاری اين شيوه نيز بدين صورت است که آنها با زدن . فعاالن کارگری حول برنامه ای انقالبی را دارند

 کنند تا اصًال به محتوای اختالف و منطق ارائه شده می" جيز"برچسب و شايعه پراکنی های غير مستند، شنونده را 

  .گوش ندهد و وارد روند تفکر و انديشه و تحقيق در مورد موضوعات مورد بحث نگردد

  هنگاميکه مبارزه ايدئولوژيک موضوع خودش می شود
 

 ١٣٨٧    چهارشنبه يازدهم دی                                                                                          بينا داراب زند
  

 در پراتيک 
البته راه های ديگری نيز برای عوامفريبی وجود دارد که رفرميست ها و رويزيونيست ها از آن برای جلوگيری از 

استفاده ئولوژيک تا حد مرزبندی و ايجاد شفافيت در تمايزات منافع، اهداف و ديدگاه های طبقاتی دپيشرفت مبارزه اي

است، " پدرساالری"در فرهنگ " رعيت منشی"يکی ديگر از اين شگردها رجوع به خصلت عقب افتاده ی . می کنند

به خصوص در کشوری دراذهان بسياری ازکارگران جهان، و" ارباب ورعيتی"انه به علت سماجت فرهنگ که متاسف

اين شگرد .  هنوز، کارايی خود را حفظ کرده استچون ايران که تازه با نسل دوم مهاجرين روستايی مواجه هستيم،

چنين مقامی، البته نياز به تکيه بر . دارد" ساالرمقام مقدس پدر" های کاذب در نقش در وحله اول نياز به ساختن چهره
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د و نظرات اسالو دادند و سنديکای شرکت واحد اعطا کردن برای مدتی اين مقام را به منصورمثًال. واقعيات دارد

و خيانت به " کفر"با را برابر" مقام مقدس"ه ساحت اين انتقادی بتگرايانه خود را درپشت ايشان مستتر کرده و هرراس

ديگر نيازی نبود که بخواهند به اتهاماتی که به ايشان زده می شد پاسخ دهند و با . قلمداد کردند" جنبش کارگری"

... اح های سرمايه داری بومی و جهانی و سه جانبه گرايی و خط رفرميستی تکيه به جن" پدرساالر"استفاده از مقام 

با " گرايش چپ جنبش کارگری بدنبال گرايش راست" مطلب خود بعنوان رفيق آيت نيافر در.  جا انداختندرا در جنبش

 :يادآوری چگونگی طرح و جا افتادن گرايش رفرميستی در فعاالن کارگری، در اين مورد می نويسد

وسس سنديکای شرکت واحد که در حمايت هيئت موسسان شکل گرفت حضور افراد در هيئت موسسان اعالم هيئت م"

، افراد شرکت )روشن کردن چراغها (  شرکت واحد رو به افزايش نهاد و همزمان يک سری حرکت های کارگران

مجمع عمومی شرکت . کای شرکت واحد مجددًا احيا گرديدکننده در هيئت موسسان با زهم بيشتر شد تا اينکه سندي

 . واحد نقطه عطف اين حرکت بود

، چهره هايی که هيئت موسسان را راست و دونبش و سه نبش و رفرميست و دو خردادی قلمداد می کردند از آن پس

فرصت طلب که افراد . )ميدان حسن آباد کوچه خيام حسينيه نانوايان واقع در(اشتند وقت و بی وقت در آنجا حضور د

، آنهم بدون تاخير و تعطيلی در عد ازآن با جعبه شرينی، با جعبه خرما در ماه رمضان و بشان قوی بودحس شامه 

دی و راست های افراطی می خواندند، در شرکت سنديکا ئيان را دو خرداآنهايی که تا ديروز .آنجا حضور دائم داشتند

آنجا  حاال ديگردر. انتقاد آنان بود را می ربودندردموکردن وحضوردرآنجا، گوی سبقت را ازهم طيفانشان که تا ديروز

تالش بودند که به نوعی و همه در!! چرا؟؟ .، چپ راديکال قابل تشخيص نبودچپتشخيص گرايش های راست و 

 . ريسمانشان را به سنديکای شرکت واحد گير دهند

در هفت تپه نيز فعالين . عتصاب کارگران نيشکر هفت تپه بودبزرگترين حرکت اعتراضی بعد از شرکت واحد ا

چنانچه در مصاحبه با راديو برابری  .نديکای هفت تپه نيز موجوديت يافتکارگری به فعاليت پرداختند و بالخره س

مجمع يکی از اعضاء سنديکا اعالم کرد که اعضاء و فعالين کميته هماهنگی و کانون مدافعان حقوق کارگران در 

 .شروع کارش لعن و نفرين می کردندسان سنديکا را دردوستانی که هيئت موس .دداشتنعمومی و انتخابات آنان حضور

اينها که در تمام  ؟؟ر و پا قرص سنديکای هفت تپه شدندحال چه اتفاقی افتاده که اينان از استقبال کنندگان و پشتيبانان پ

 را تا حد است که شوراهای واقعیآثار و مکتوباتشان خواهان شوراهای واقعی مستقل از دولت و احزاب بودند چگونه 

 !!چرا؟؟ .سنديکا تنزل دادند

 . جای مناسب به آن خواهم پرداختری سالهايی بود که پشت سر نهاديم، درشد فقط ياد آوآنچه درباال ذکر

، طرح اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار نيز تيتر شد و طولی  سنديکا و حمايت همه جانبه از آنپس از طرح و ايجاد

د از آن نيز نوبت تشکيل ، حتما بعشکل هايی مانند سنديکا و اتحاديهت .ديه آزاد کارگری تغيير نام دادکشيد که به اتحان

، راست و تشکل احيای سنديکای شرکت واحد قبل ازيی کهتشکلها. است  ............، کنفدراسيون و سپس فدراسيون

 . های زرد و تشکل های بورژوايی قلمداد می شدند

و ديگرياد و نامی ازشوراهای ! يل و تبليغ اين نوع تشکل ها زدند؟؟، دست به تشکتفاقی افتاد که اين افرادواقعا چه ا

 [1] "؟!؟.، فراموش شد و زمان آن را به بعد ها موکول کردند واقعی، مستقل از دولت و کارفرما
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توانست چنان خدمتی به ..." سنديکای کارگران شرکت واحد"پشت عملکرد اينکه توهم ايجاد شده و مستتر دردليل 

سالها رکود، همراه تاثيرات تهاجم قل ازحکومت، پس ازسترفرميست ها بکند، اين بود که شوق ظهور تشکلی م

علم و "مقابل در" ايدئولوژی"، و شکست "پايان تاريخ"اعه نظرات ليبرالی ايدئولوژيک بورژوازی جهانی با اش

، ديد بصيرت فعاالن کارگری را کور ساخت و ايشان "پست مدرنيستی"و تهاجم ايدئولوژيک انواع جانوران " تکنيک

البته تداوم چنين توهمی، تا زمانی کارايی دارد که مبارزات طبقه . ر تبليغات وهم آميز سرمايه داری کردرا مقهو

چرا که، گسترش و رشد مبارزات طبقاتی کارگران اجازه ی . کارگر، بر خالف شرايط کنونی، در حال اعتال نباشد

 کشاند و هنگام تصادم با ک به بوته آزمايش میتداوم توهم رفرميستی را نداده و يک خط مشی و سياست را در پراتي

هوا می ترکد و آنچه که باقی می ماند واقعيت تلخ و عرق شرم سازشکاران ، اين توهم است که چون حبابی درواقعيات

اعتبار خود را در  "...سنديکای کارگران شرکت واحد "اينک می بينيم که در نتيجه ی عملکرد رفرميستی،  .است

اش " مجمع عمومی"های توده ای خود بطوری از دست داده که حتی نمی تواند بر مبنای اساسنامه ی خود ميان پايه 

ده بيست نفری که اگر در همان . را برگزار کند و نهايتا تبديل به يک جريان سنديکاليستی ده بيست نفره گشته است

زه طبقاتی و منافع و اهداف و استراتژی و می گرفتند و آگاه به علم مبارمان مورد آموزش صحيح طبقاتی قرارز

تاکتيک طبقه کارگر می شدند، اينک به دنبالچه جريانات بورژوايی و حزب اعتماد ملی و سياست های امپرياليسم 

 .جهانی تبديل نمی شدند

ت های اقدامی از باال بود و تحت ابتکار رفرميس .." .سنديکای کارگران شرکت واحد"شکيل البته از آنجايی که ت

صورت پذيرفت و توانست در شرايط مشخصی که با اعتراضات کارگران شرکت  ." ..هيئت موسسان سنديکاها "

مطرح سازد، نمی توان به آن چون نمونه ی کاملی از تقابل " تنها آلترناتيو"واحد بوجود آمده بود، خود را در مقام 

زمان هنوز خط مشی انقالبی تحت سيطره و در سازش با چرا که تا آن . نظرات انقالبی و رويزيونيستی، اشاره کرد

اما، در جريان . رويزيونيسم به سر می برد و نتوانسته بود خود را به برنامه ای انقالبی مسلح نموده و متمايز سازد

 .اين شرايط دگرگون شده بود" سنديکای هفت تپه"تشکيل 

تپه، به ناظران جنبش کارگری نشان می داد که اين فعل و انفعاالت و افت و خيزهای اعتصابات کارگران هفت 

تحرکات نمی تواند صرفا بصورت خودجوش و تحت رهبری کارگرانی باشد که بدون آگاهی طبقاتی و بصورت 

در طول يکسال و نيم مبارزه، ما بارها شاهد آن بوديم که تهاجمات کارگران با . خودبخودی در اين مقام جای گرفته اند

بطوری که با فاصله ی نه چندان . داشته و هنگام فرسايش، با برنامه عقب می نشيندمحکم خيز برپشتوانه های 

در گزارش يکی از . طوالنی دوباره با نيروهايی بيشتر و وحدت عمل و پشتيبانی گسترده تر قدم به ميدان می گذارد

حفظ و تقويت همبستگی کارگران شرکت در همان آغاز اعتصاب و اعتراض برای : " فعاالن اين کارگران می خوانيم

تصميم گرفته شد درهفته يک روز جلسه عمومی داشته باشيم و در اين جلسات همسران و فرزندان بزرگتر خانواده ها 

به نظر ما اينکار باعث می شود که . مه ريزيها حضور فعال داشته باشندنيز شرکت کنند و در تصميم گيريها و برنا

در ضمن . نوشت همه ما به هم گره خورده استن بدانند که همگی متعلق به يک طبقه هستيم و سرخانواده ما کارگرا

مه ريزيها وگرفتن تصميمات اساسی، آنها برناگيريها و سهيم شدن تک تک آنها درتصميم با حضورخانواده ها در

اعتصاب طوالنی شود همچنين چون ممکن است  .يش رو داريم آمادگی پيدا می کننددشواری که پبرای شرايط سخت و
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 ... . صف ما يکپارچه تر ميشود و حضور خانواده ها در کنارمان اتحاد و همبستگی کارگران را تقويت می کند

در ضمن برای آنکه نتوانند بين ما کارگران دو دستگی ايجاد کنند و فهماندن اين مسئله که کارگران قراردادی هم 

 آنان را بتوانند اخراج کنند فردا نوبت ما است، تصميم گرفتيم از اخراج کارگران سرنوشت با ما هستند و اگر امروز

 ... . قرار دادی جلو گيری کنيم

يم هيچ اختالفی بين ما نبود و تمام طول اعتصاب تا روزيکه خود ما کارگران بدون دخالت ديگران تصميم می گرفتدر

ر کناه دردرجه اول کارگران منطقه نيزدره ما اين بود کتالش همو. تندشرکت داش درجلسات همه درتصميم گيريها

. نجا بودندماراهمراهی کنندآدرتجمعات ما مقابل ادارجاتی که مسئولين کارگران شرکت نيشکر باشند ودراعتراضات و

 .. ..ما حمايت کردندوراطالعيه ازصدوکارگران منطقه با. درچندمورد نيزکارگران ديگرشرکتها نيزحضورداشتند

ا و ديگران نفروشند مطرح ام اينها در بين ما فقط انتخاب نمايندگانی که واقعا دلسوز باشند و خود را به کارفرمتمدر

برنامه ريزيها و تصميم گيريها کارمان را پيش بتوانيم با دخالت همه کارگران دراصل تالش ما اين بود که در. بود

ن کارگران نبود و تنها به نمايندگان انتخابی و واقعی تکيه می ميا اصوًال حرفی ازشورا و يا مجمع عمومی در. ببريم

 ... کرديم

متاسفانه با . در ضمن با کشيدن اعتصاب به سطح شهر تالش کرديم حمايت مردم شهر و منطقه را بدست آوريم 

به ان نيزمسائل ما دخيل شدند و همه آننزديک در و دوراز، ديگران نيزاعتصابوالنی شدن اعتراض و تکرارط

با دخالت ديگران بحث سنديکا و غيره مطرح شد و با تشکيل سنديکا و انتخاب . عنوان کمک به ما وارد ميدان شدند

 .نمايندگان ما تالش کرديم تنها در حفظ اتحاد خود کارگران شرکت و حفظ ارتباط با ديگر کارگران منطقه کوشش کنيم

...." [2] 

در اين گزارش می بينيم که فعاالن جهت دهنده ی اين مبارزه با درکی کامًال طبقاتی و آگاهی به نياز و ضرورت تکيه 

ران خانواده ها و بيکاکارخانه ها وديگرچه به شکل کارگران شاغل در(طقه آن مندرحاد و سازماندهی طبقه کارگرو ات

توانسته بودند که عليرغم تهاجمات  ) ١٣٨٧خرداد ماه (می داشتند و تا همين چند ماه پيش قدم بر...) و قراردادی ها و 

اهداف ايشان منحصر به خواسته های . اهداف طبقاتی خود را دنبال کنندامنيتی و نظامی حکومتی و بگير و ببند ها، 

مشخص کارگران نيشکر هفت تپه نبود و اصوال موقعيت شرکت و شرايط امروز جهانی به صورتی نبود که بشود با 

 جلسات برگزاری"استفاده از  .به فرد اين کارگران مبارزه را پيش بردکردن مبارزه به خواسته های منحصرمحدود 

نشاندهنده ی وبيانگر" يم گيری های کالن و جزئیتصمبرنامه ريزی وخانواده ها درکارگران وعمومی و شرکت ديگر

همچنين، تاکتيک در گير کردن خرده سرمايه داران . درک عميق اين فعاالن از اهداف و استراتژی طبقه کارگر است

کارگران منطقه بسته بود، و رهبری کردن اين قشر در جهت حمايت و کسبه ی منطقه که روزی شان به تداوم اشتغال 

نشاندهنده ی پيروی اين دوستان از برنامه ای روشن و در جهت مخالف سنديکاليستی ... از خواسته های کارگران و 

. ی استعاينکه فعاالن کارگری منطقه در شوق برقراری ارتباط با اين جنبش و فعاالن به سر ببرند، امری طبي. دارد

اما آيا انگيزه ها و برنامه ی . يک به سهم خود، روانه ی منطقه برای ايجاد ارتباط گشتندتمامی جريانات کارگری، هر

بود؟ آيا ّهم و غم تمامی ايشان حفظ اتحاد طبقاتی کارگران و همکاری و کمک متحدانه " متحد"و " واحد"ايشان 

اما در مورد : " ود؟ در ادامه گزارش اين دوستان می خوانيم کهفعاالن کارگری به اين جنبش سازمان يافته ب
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، اما در اصل کمک به خود وارد قضيه شدند  کسانی که به اسم کمک به کارگرانبرخوردهای غيرمسئوالنه و تخريبی

 آبرو می گويم چنين کسانی که سعی می کنند برای خود اينچنين هويتهای کاذبی کسب کنند، زمان آنها را افشا و بی

ران را با سال گذشته مورد کار اينان کافی است کميت و کيفيت مبارزات و اعتراضات اخير کارگدر. خواهد ساخت

در . دگان و کارگران خيلی شديد تر بودتازه سال گذشته بگير و ببند و زندان و سرکوب نسبت به نماين. مقايسه کنيد

چون سئوال کرديد . کارگران در اين منطقه نداشته استدن مبارزات اصل تالش اينگونه افراد نتيجه ای جز عقيم کر

دوست عزيز . اشتند  با هم بودند و در جلسات حضور دکانون دفاع و هماهنگی، در اکثرآمد و شد ها آنها يعنی ميگويم

ما و ديگر ، از روزی که چنين افرادی در منطقه حضور يافتند سعی کرديم از آنها دوری کنيم شهمانطور که ما

 [3] ".. . ما کارگران آگاه با چنين افرادی چون جن و بسم اله هستيم. دوستان نيز چنين کنيد

گرايشات " ه اگر شما خود به گفته ی بنا بر داده های اين گزارش، ما از رفيقمان مريم محسنی سوال می کنيم ک

يد، پس چگونه است که با ورود به منطقه، خود را با اعتقاد دار[4] " متفاوت نظری و سياسی نبايد مانع اتحاد ما شود

فعاالن کارگری ای که تا آن زمان همراه با ديگر نمايندگان کارگران هفت تپه مشغول کار بودند هماهنگ و همکاری 

انگيزه های " خواندن ايشان و تبليغات کاذب " ترتسکيست" نکرديد؟ بلکه با برچسب زدن های دروغين، از قبيل

همراهی کرده و  "... کانون مدافعان"با " دارند و مسئله شان دستيابی شما به خواسته های صنفی تان نيستسياسی 

شورای "ميان فعاالن کارگری هفت تپه ايجاد تفرقه کرديد؟ آيا بغير از آنست که ايشان نيز چون برخی از اعضا 

 حقوق کارگران را نه از طريق محدود ساختن با ديدگاه رفرميستی مرزبندی داشتند و راه رسيدن به..." همکاری 

مبارزات کارگران به شيوه ی بورژوا پسندانه ی سنديکاليستی و جايگزينی نمايندگان به جای کل طبقه و گزينش روش 

دو گروه که در " های مسالمت و گفتگو در مقابل مبارزه، اعتصاب و اعتراض با شما هم عقيده نبودند؟ و در نتيجه 

ن يابی متضاد فکر می کنند و اصرار دارند به امر سازماندهی مبارزات کارگری مثًال در يک واحد مورد سازما

را به سينه " اتحاد عمل"سنگ پس می بينيم، دقيقًا همان کسانی که    [5] " .توليدی مشخص بپردازند، ممکن نيست

می خوانن، خود به کثيف ترين شکل آن، يعنی تهمت و بهتان " ايجاد تفرقه"می زنند و نتيجه مبارزه ايدئولوژيک را 

شنوندگان متوسل می شوند و اصال هم برايشان مهم نيست که در ميان کارگران در حال " جيز کردن"های دروغ و 

ا طرفداران مبارزه ايدئولوژيک که صراحتا اعالم می دارند که معتقدند با ايجاد تفرقه بين ام. مبارزه ايجاد تفرقه کنند

می " تفرقه انداز"و " فرقه گرا"رهبران رفرميست و فعاالن کارگری بايد اين فعاالن را با طبقه کارگر متحد ساخت 

از فروردين (ند که به محض ورود به منطقه بود..." کانون مدافعان "صورتی که ايشان به همراه نمايندگان در .خوانند

هنگاميکه متوجه شدند که جهت دهندگان مبارزه از قماش ايشان نبوده و غير ممکن است که بتوانند از ايشان ) ١٣٨٧

ها و برچسب زدن های شفاهی زده و به " افشاگری"استفاده کنند، در ميان ديگران دست به " سکوی پرش"به عنوان 

اينها تروتسکيست اند و به دنبال سياسی کردن مبارزات هستند و راه شما برای رسيدن به : " د کهديگران می گفتن

را تا به اندازه ای جلو بردند که " افشاگری ها"ها و " جيز کردن"و اين !" اهداف صنفی تان فقط تشکيل سنديکا است

ت تر جنبش کارگری در منطقه، مجبور به نيروهای اوليه جهت دهنده به اين جنبش برای حفظ خود و اهداف درازمد

کسانی که حتی با کوچکترين از... "در جمالت . رزی و کارمندی گشتنددوری از نمايندگان نسبتا کمتر آگاه بخش کشاو

فرصت راجب همراهان خود نيز دست به تخريب می زنند چه انتظاری ميتوان داشت؟ اينگونه افراد نه منافع 
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دوست عزيز همانطور که ما ، از .... است و نه به هيچ اصول و پرنسيبی معتقد می باشند کارگران برايشان مهم 

ما . روزی که چنين افرادی در منطقه حضور يافتند سعی کرديم از آنها دوری کنيم شما و ديگر دوستان نيز چنين کنيد

کارگران انقالبی خوزستان . هزاران معنا نهفته است [6] "... کارگران آگاه با چنين افرادی چون جن و بسم اله هستيم

انه شان آمده و به در خ" گشت ها"فراموش نکرده اند که اسالف همين ها در حزب توده و اکثريتی بودند که در کنار 

و عامل شان مهدی کوهستانی نژاد " ساليداريتی سنتر"کسانی که به افشاگران . پدران و خودشان را به مسلخ می بردند

می زنند، خودشرايطی را ايجاد کردند که در صورت پايداری " کار پليسی"که فرسنگ ها از ايران دور است، انگ 

تی و تفرقه اندازانه ی شان، نتيجه سال ها فعاليت و سازماندهی شان در اين دوستان در مقابل طرز کار اپورتونيس

هدف ايشان به در کردن رقيب بود و برايشان اهميت نداشت که با چه هزينه ای آن را . معرض خطر قرار می گرفت

 .به طرف مقابل تحميل خواهند کرد

ونيست ها چيزی جز بد نامی برای فعاالن ما بارها بر اين موضوع تکيه کرديم که همکاری و همراهی با رويزي

..." کميته هماهنگی برای کمک "نتيجه اش هم اينست که فعاالن انقالبی هفت تپه هيچ تفاوتی بين رفقای . انقالبی ندارد

با يک ..." سنديکايی "و اما نتيجه ی عدم مرزبندی و همکاری شان نيز چيزی جز ايجاد . قائل نيستند..." کانون "و 

نيروی کارگری ای که در حال مبارزه بود، آنهم با اکثريت باالی کارگران فصلی کشاورزی و کارمندان دفتری پنجم 

حلوا، حلوا، دهان شيرين نمی "رفقا، با فرياد  .و ايزوله شدن از کارگران صنعتی شرکت و کل منطقه نبوده است

ای رويزيونيستی و گذاشتن سمينارهای اينترنتی و کمک گرفتن از رسانه های امپرياليستی و راديو تلويزيون ه." شود

به نمايش گذاشتن دو سه نفر از کارگران هفت تپه و قهرمانسازی و فرستادنشان به دادگاه ها و زندان، نمی تواند اين 

ن مطمئن باشيد که فعاال. مقدس و غير قابل انتقاد سازد" پدرساالر"لکه ننگ را از پيشانی تان پاک کرده و ايشان را 

نمی دهند و اگر شما را ..."سنديکای واحد"ی تکرار تجربه تلخ رويزيونيست تان اجازه " همراهان"انقالبی اين بار به 

آينده ی طبقه کارگر سهيم باشيد، راهی جز طرد اين نفوذی های سرمايه از ميان خود و جنبش کارگری می خواهيد در

 . در جريان افتد، شما نيز همراه با ايشان به تاريخ خواهيد پيوستدر غير اينصورت، هنگامی که نبرد نهايی. نداريد

در ميان فعاالن کارگری، " مبارزه با فرقه گرايی"و " اتحاد"در پايان بر اين نکته پافشاری می کنيم که فرياد کنندگان 

بارزه ايدئولوژيک بر تنها با دامن زدن به يک م. در تئوری و عمل تفرقه اندازان واقعی بين طبقه کارگر می باشند

مبنای يک برنامه و خط مشی انقالبی است که ما می توانيم، اتحاد طبقاتی کارگران را برقرار ساخته و نيروهای آگاه 

ايشان را در حزب طبقه کارگر منسجم ساخته و مبارزات کارگران را تا حد يک طبقه ارتقا دهيم و وظيفه خود در 

 .يمقبال طبقه کارگر جهانی عملی ساز

  پيش بسوی ايجاد حزب طبقه کارگر

  
 بينا داراب زند

 ١٣٨٧دی ماه  ١٠
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