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سويی مبارزات از. حاد شده استچند ساله ی اخيررسد درآن که ممکن است به نظرشرايط پيرامونی ما بيش از

سرمايه داری جهانی در خاورميانه مناقشه ی اسالم سياسی وسوی ديگرازاب بيشتری به خود گرفته اند واجتماعی شت

از کارزار گسترده برای آزادی محمود صالحی  س پ٨٣اگر در سال . و ايران به مرحله ی حساسی رسيده است

مساله ی سازمان يابی و تشکل های طبقه ی کارگر وارد مرحله ی تازه ای شد و در جريان اعتصاب سنديکای 

 جنبش معلمان ضرورت مبارزه ی سراسری را به عينيتی ٨٥شرکت واحد اعتال يافت، در روزهای پايانی سال 

و " اتحاد ملی و انسجام اسالمی" حالی است که از هم اکنون به نظر می رسد تحت نام  راين د. تحقق يافته تبديل کرد

تهديد آزادی . با توجيه شرايط ويژه با اعتراضات اجتماعی و به خصوص مبارزات جنبش کارگری مقابله خواهد شد

سياسی با سرمايه ی  ماز سوی ديگر تعيين تکليف نهايی اسال. ها نتيجه ی بالفصل اين شرايط ويژه خواهد بود

با شمارش معکوس کوتاه شدن فاصله ی . جهانی به سرنوشت مناقشه ی ايران با آمريکا و متحدانش گره خورده است

 روز و نيز برقراری تحريم های اقتصادی از يک سو و اعالم غنی ٦٠ روز به ٩٠قطعنامه های شورای امنيت از 

ن بازگشت در طرف ديگر؛ به نقاط حساس و کليدی اين مناقشه وسازی در مقياس صنعتی و رسيدن به نقطه ی بد

تعيين تکليف اسالم سياسی و سرمايه ی جهانی در ايران اگرچه می تواند به فرصتی استثنايی برای . نزديک شده ايم

عرض اندام چپ کارگری تبديل شود اما از سوی ديگر ممکن است جدی تر شدن تهديد آمريکا به اتخاذ مواضع 

نشريه ی دانشجويی تلنگر در آخرين شماره ی . از سوی نيروهای چپ منجر شود) اگرچه راديکال(رگریاغيرک

بخوانيد رفرميسم با سوسياليسم (خود از انتظار بی صبرانه ی ليبرال ها از واکنش چپ سوسيال دموکراتيک 

کارگری ايران عمال می  اين در حالی است که تحريف سنت چپ. نسبت به چپ راديکال خبر می دهد) بورژوايی

در چنين . رود تا تاريخ گرانبهای شکل گيری اش را رسما به راديکاليسم غير کارگری چپ سنتی ايران تحويل دهد

شرايطی يک شيفت طبقاتی، يک عزم جدی برای مقابله با عقبگرد از دستاوردهای چپ کارگری ايران و آموزه های 

ليبرال ها قطعا شوکه خواهند شد که چپ کارگری . به نظر می رسد  بيش از هر زمان ديگری ضروری٥٧انقالب 

در اين شرايط . از بنيان های ليبراليسم ارائه دهد) نسبت به راديکاليسم غير کارگری(سر بلند کند و نقد کوبنده تری 

سوی ديگر  چپ کارگری بايد در دو جبهه ی مهم جدال کند از يک سو بايد در برابر رفرميسم صف آرائی کند و از

قد علم   -که می خواهد چپ را به فرقه ای درخود و برای خود تبديل کند -بايد در برابر راديکاليسم غير کارگری 

چپ کارگری فارغ ازاحساسات ساده انديشانه ی وحدت طلبی نه تنها با هر جريان پرو آمريکا و بورژوايی . کند

.فرقه ی راديکاليسم غير کارگری نشان می دهد خود را با   ت در پراتيک اش تفاو  عينی خواهد کرد بلکه مرزبندی  

 

 



.برای چپ کارگری صورت بزک کرده ی اين جريانات هيچ تفاوتی با همديگر نخواهد داشت  

 ميليون ايرانی و قطعا سهم قابل توجهی از طبقه ی کارگر می ١٠در شرايطی که فقط يک فيلم اخراجی ها حدود 

ی پاتر و عرفان پائولو کوئيلو، سرخ پوستی و هزار و يک فرقه ی عرفانی ديگر بينند، زمانی که کتاب های هر

ا فالگيری اينترنتی تصرف می کند و  در ميليون ها مخاطب دارند، زمانی که فضای اينترنت را پرونوگرافی ي

هزاران  ...مقياس کوچک تر نوشته های منحط ابراهيم نبوی، عبدالکريم سروش، مهدی بازرگان، محمد قوچانيو

خواننده دارند دغدغه ی فرقه ی راديکال غيرکارگری حفظ خلوص فکری در مقايسه با چپ ترين جريانات مجاور  

رگری مارکسيسم يک تئوری برای حفظ انسجام و سرخط نگاهداشتن حواريون و برای راديکاليسم غيرکا. است

 تئوريک و قلمی راديکال غير طبقاتی در شالوده ی جدال. پيروان اش در يک فرقه ی در خود و برای خود است

" مارکس واقعا چه می گفت"نزد راديکاليسم غيرکارگری جدال قلمی و نظری درباره ی . يک کالم مذهبی است

در واقع اين موضوع منعکس کننده مخاطبينی است که گرايشات غير . مستقل از مبارزه ی اجتماعی رونق دارد

روشنفکر بورژوا از اين جدل ها يک حرفه ساخته و اين حرفه برايش . کرده اندکارگری برای تئوری مارکس ايجاد 

مهمی در شکل دهی به ذهنيت طبقه ی کارگر  اما چپ کارگری سراغ نقد ديدگاه هايی می رود که نقش. جذابيت دارد

مانطور که بنابراين چپ کارگری ه. برای چپ کارگری مبارزه ی فکری صورتی از مبارزه ی طبقاتی است. دارند

به طور عينی و در عرصه ی پراتيک عليه بورژوازی قد علم می کند به جدال با آن افکار و مکاتبی می پردازد که 

.دنيای فرقه ی راديکاليسم غيرطبقاتی استاز دنيای چپ کارگری خيلی بزرگتر. سازندن را ميذهنيت ميليون ها انسا   

ی در دوره ی معاصر چه در ايران و چه در مقياس جهانی شروع چپ کارگری از انزوای راديکاليسم غيرکارگر

چپ کارگری يکی از داليل اصلی اين موضوع را در دوری گرفتن از اصالحات اقتصادی و اجتماعی و . می کند

ب کارگری با اصالحات و با مبارزه ی مساله ی رابطه ی انقال. عدم توجه به مبارزه اقتصادی طبقه کارگر می داند

. اقتصادی طبقه ی کارگر مساله ای است که سوسياليسم و کمونيسم تاکنونی در برابرش شکست خورده استجاری 

از يک سو رفرميست ها به مبارزه ی اقتصادی و مبارزه برای رفرم بها داده اند و آرمان و امر انقالب کارگری را 

سرمايه داری قادر "چپ راديکال که با شعار در مقابل راديکاليسم غير کارگری . ده انداز دستور کارشان خارج کر

به ميدان آمده و به نقد رفرميسم پرداخته، از مبارزه اقتصادی جاری طبقه ی کارگر جدا شده و " به اصالحات نيست

چه در سطح نظری و چه در ( نزد راديکاليسم غيرطبقاتی. کانون فعاليت اش را روشنفکران جامعه قرار داده است

اما تمام انقالبيگری راديکاليسم غيرکارگری تحميل . مبارزه برای اصالحات کفر است) یسطح پراتيک عمل

اين فرقه عادت کرده است که در تمام صحنه ها و . اصالحات اقتصادی و اداری و فرهنگی به بورژوازی بوده است

ی کارگر، مساله را ژوايی و گره خوردن به مبارزات جاری طبقه فرصت های عملی برای پيکار با مناسبات بور

بدين تريب اعضای فرقه آسوده اند که ضمن . زير ميکروسکوپ بگذارد و مثال اثبات کند اين برخورد راديکال نيست

دن در اما در دنيای واقع پراتيک اين افراد چيزی غير از دست و پا ز. حفط پرستيژ راديکال خود مشغول مبارزه اند

پاسيفيسم به ظاهر راديکال، از پايه های انقالبی نمائی . درونی يک محفل نيستشبکه ی در هم تنيده ای از مناسبات 

برای چپ کارگری مبارزه ی اقتصادی کارگر و تالش دائمی برای بهبود اوضاع طبقه ی کارگر از . اين فرقه است

ا در عين جزء جدايی ناپذير مبارزه ی کارگری است ام  و اقتصادی به بورژوازی  سياسی  اصالحات طريق تحميل  

 

. حال چپ کارگری جنبشی است که انقالب کارگری را هم اکنون ممکن می داند و در دستور کارش قرار می دهد



 چپ کارگری در مبارزه ی هر روزه اش به دنبال هر بهبودی در اوضاع زندگی کارگران و باال رفتن حرمت

 را تسهيل کند فرهنگی که مبارزه اش و   گشايش سياسیبرای چپ کارگری . کشان استو زحمت  کارگران   انسانی

بورژوايی حکومت های برای قيام عليه  فرصتی  هراز سو يک يک کالم چپ کارگری ازرد. کندقاطعانه مبارزه مي  

سوی ديگر افزايش  کند، حکومت کارگری می خواهد و قصد اشتراکی کردن کل وسائل توليد را دارد و ازاستفاده مي

ائين آمدن سن بازنشستگی کارگران، کاهش تعداد ساعات کاردرهفته، بيمه ی بيکاری  و حداقل دستمزد کارگران، پ

.تمام مراحل استدر" به جلو سوق دادن کل جنبش طبقاتی"هدف اصلی چپ کارگری. مسائل محوری اش هستند....   

يست های کالسيک جواب همه چيز را مارکس. نزد اعضای فرقه ی راديکاليسم غيرکارگری هيچ سوالی وجود ندارد

دائم مجبور . اين فرقه در شرايط جهان امروز پاسخی ندارد چرا که اصال سئوالی ندارد. يا رهبران فرقه داده اند

ی اين فرقه منحط و غير ديالکتيکی است روش شناس. است حرف های کلی بزند و ژست مبارزه به خودش بگيرد

. اما نزد چپ کارگری سئوال های بی شماری وجود دارد. يردچرا که چيزی را  که بايد اثبات می کرد فرض می گ

. چپ کارگری در جربان مبارزه ی هر روزه اش به دنبال پاسخ های مشخص برای اين مسائل مشخص می گردد

برای اين ها حرف های . دعايی ندارند چند قدم جلوتر از اين فرقه حرکت می کننداتفاقا مردم عادی کسانی که هيچ ا

فرقه ی راديکاليسم غيرطبقاتی جزيره ی خوش آب و .  کسالت آور اين آدم ماليخوليايی هيچ جذابيتی نداردتکراری و

فرقه خودش . ی برپاستساکنان جزيره نبايد بدانند که در دنيای بيرونی چه طوفان. هوايی برای خودش ساخته است

جام درونی فرقه بايد حفظ بشود فقط می ماند را درگير مسائل جديد و مبارزات واقعی طبقه ی کارگر نمی کند، انس

فرقه به آدم هايی احتياج دارد . رشد اين فرقه سربازخانه ای است. انتشار نشريات اش و عضوگيری برای گسترش

. آماده ی انجام وظايف محوله باشند. فرقه و رهبران فرقه ايمان بياورند که سئوال نپرسند، شک نکنند در عوض به

ايی می خواهند در جريان مبارزه پيشرفت کنند نياز ندارد اگر کسی از دنيای بيرون از جزيره خبر فرقه به آدم ه

تکفير و تقبيح به منتقد  آورد تا خواب راحت آدم های جزيره را برهم بزند فرقه به آدم هايی احتياج دارد تا با شمشير

 نهايت مناسک بيعت با رهبران فرقه را به جا پاسخ دهند و در عوض به بساط متعفن تملق متقابل تن دهند تا در

فرمول فرقه ساده است هتک حرمت انسانی منتقدين برای جشن گرفتن عادت به زندگی در مناسبات درون . آورند

فرقه بايد نظريات مارکسيست های کالسيک و رهبران فرقه . تزاعی باشنداعضای فرقه نفی بايد دگم و ان! سازمانی

چپ کارگری اما خواستار نفی دگماتيسم و  بازگشت به .  و فرمول های تغيير ناپذير تبديل کندرا به آيات آسمانی

دگماتيسم . است) اما به ظاهر غيرمذهبی(نفی دگماتيسم نفی چپ مذهبی. جوهر انقالبی و ديالکتيکی مارکسيسم است  

.تئوری و عمل استشور و شوق، جواز اخالقی و مکمل پر ابهت سكتاريسم، ذهنی گری و جدايی آامل    

برای چپ کارگری برابری بی قيد و شرط زن و مرد مساله ی واقعا مهمی است چرا که می داند در حال مبارزه با 

برای چپ کارگری مساله ی برابری زن و . سرمايه داری مردساالر است و رهايی جامعه در گرو رهايی زنان است

  و سرمايه داری جهانی  قشه ی اسالم سياسی سوم در منا يت صدای کارگر و تقو مرد در کنار سازمان يابی طبقه ی

.محوری ترين خواست هاست   

پيروزی (درست بر عکس فرقه ی راديکاليسم غيرکارگری که برای اعضايش پيروزی را حتمی تصوير کرده است 

زش آن ها جلوگيری تا با اين شيوه به تهييج اعضايش بپردازد و از ري) برای اعضای فرقه هميشه دريک قدمی است  

 

 



کست هم محتمل است، اين پراتيک نزد چپ کارگری ش. کند برای چپ کارگری پيروزی به هيچ وجه حتمی نيست

اگر مبارزه دو سوی شکست و پيروزی نداشته باشد نام مبارزه شايسته . انسان هاست که نتيجه را مشخص می کند  

ا که اين کار متعلق به سنت های غيرکارگری می داند،چپ کارگری به تهييج اعضايش نيازی ندارد چر. اش نيست  

اما آن ها که در . د، ايستادن و مبارزه کردن يا رفتن و قيد مبارزه را زدن اعضای اين سنت ها حق انتخاب دارن

چپ غيرکارگری . صف چپ کارگری می ايستند چاره ای جز مبارزه ندارند چون چيزی برای از دست دادن ندارند

گری فرقه  يی دارد برای همين پيروزی را نزديک تصوير می کند تا اعضايش به خيال خودشان با فدايینياز به فدا

چپ کارگری از . اما چپ کارگری برای حرمت انسانی همراهانش احترام قائل است. را به پيروزی نزديک کنند

ان چپ کارگری آدمهای چپ کارگری يک فرقه نيست که عضوگيری کند، همراه.  همراهانش ايثار نمی خواهد

دی دارند،  کار می کنند، درس می خوانند، زندگی چند بع. واقعی با همه ی احساسات واقعی و متنوع شان هستند

چپ کارگری انرژی ای . يک بعد از زندگی شان هم جنگيدن در جبهه ی چپ کارگری است.... تفريح می کنند و 

چپ کارگری برای همراهانش توضيح می دهد که . ف شودمی خواهد که با عالقه در جهت رهايی انسان صر

اين مساله برای چپ کارگری حياتی است که اگر پيروز نشدند . وز شونداميدوارست در يک مبارزه ی متحد پير

  تباهی کشيدن زندگی آدم ها را به چپ کارگری قصد به.  نگذارد  خوردگان بجا گروهی از مايوس شدگان و شکست

. به همين دليل همراهان چپ کارگری نيازی به فدايی گری رياضت يا دستور شنوی ندارندارد بهانه ی مبارزه ند  
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