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  :پيرامون سخنی با کارگران ايران و جهان

  اساسنامه در کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگرینويس  پيشدو 

   م آذرماه هشتاد و ششهدنوز                                                                                                  مي کردريح
 

 
 »کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری« دو رويکرد متفاوت با دو دورنمای عميقًا متضاد در درون کشمکش

 بايد نسبت به محتوای اين کشاکش و سرنوشت آنتواند و ن  نمیهيچ کارگر آگاهی .موضوعی کامًال واقعی و جدی است

. هر کارگر آگاه و پيشروی بايد موضع و جايگاه خود را نسبت به اين کشمکش مشخص کند. تفاوتی نشان دهد  بیهيچ

آنچه هم . د دار و ديرپابسيار عميقای  ری جهانی ريشه جاری درون کميته هماهنگی در تاريخ جنبش کارگمبارزه

. گذرد فقط نوک کوه يخی است که بدنه آن در اعماق جنبش کارگری جهان نهفته است  می هماهنگیاکنون در کميته

به اختالفات و اين صف بندی  اين مبارزهارجاع . دارددر جهان صف بندی عمری به قدمت عمر جنبش کارگری  اين

 چند  کارگرانی کهمار چند هزار نفریش. لوحانه است يش از حد سادهمعنی و ب فيمابين اين و آن فعال کارگری بسيار بی

 ايجاد تشکلسال پيش در زير برق سرنيزه و تيغ جالدان دولت اسالمی بورژوازی فراخوان تالش برای 

طبقه خود را امضاء کردند، امروز بايد با حداکثر دقت سياسی و بيشترين های   تودهو سراسریداری  سرمايهضد

دو رويکرد را کندوکاو نمايند و نسبت به تمامی چند و چون آن حساسيت اين بصيرت طبقاتی، محتوای جدال جاری 

  ؟گويند  میچهبينيم که ماجرا به طور واقعی از چه قرار است و طرفين مشاجره . نشان دهند

در اينجا بحث مطلقًا بر سر مجرد .  رخداد کامًال نوينی در تاريخ جنبش کارگری ايران بودیتأسيس کميته هماهنگ

 و نوع اين "چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است"ران هم بايد تشکلی داشته باشند، کارگيا اينکه ن، متشکل شد

های کارگری سراسری در دنيا بسيار فراوانند که کارشان سوای فروش جنبش کارگری به  تشکل. حرفها نبود

 است که هر کالم خود را با نام  در همان حال پر از احزابیتاريخ قرن بيستم. داران هيچ چيز ديگر نيست سرمايه

و راهبردهايشان بيش ها  است، اما تار و پود تمامی رويکردها، سياند هآغاز و با اسم کارگر به پايان رساند» کمونيسم«

و برای  داری ضدسرمايهکميته هماهنگی تا آنجا که به فعالين  .ضدکمونيسم طبقه کارگر بوده است  ضد کارگر واز حد

گشت سنگ بنای الزم بستر سازی برای نوع ماهيتًا متفاوتی   میی در درون جنبش کارگری ايران برمحو بردگی مزد

های   تشکلفتراق عميق و بنيادی با همه توسط خود فعالين اندرونی اين جنبش و در ااز سازمانيابی جنبش کارگری

  .نوع باال بود

وسيع طبقه کارگر ايران را عليه استثمار و ستم های  تودهآمد تا مبارزات گسترده و جاری   میکميته هماهنگی به وجود

هر گام و  با اساس بردگی مزدی تقويت نمايدسازمان دهد، همين مبارزات را بر بستر پيکار داری  سرمايهو جنايات 

ند، جنبش کارگری را در جدال عليه کار مزدی به هم پيوند زهای  از گام پيش آگاهتر و نيرومندتر سازد، تمامی بخش

و برای نابودی کار  داری ضدسرمايهطبقه کارگر را به ميدان واقعی کارزار های  همه اشکال اعتراض همه بخش
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داری،  راه را برای جنگ نهائی طبقه کارگر عليه سرمايه مزدوری سمت دهد و باالخره در راستای انجام اين کارها

ريزی کار و توليد اجتماعی توسط همه آحاد  برنامهسرنگونی دولت بورژوازی و استقرار سازمان شورائی سراسری 

  . هموار سازدها  انسان

  با ساز و کار بسيار اندک اساسی کميته هماهنگی اين بود که برای هر گام موفقيت خود بايد به طور همزمانمعضل

 يک سو و دولت بورژوازی در. خيزدترين نيروها و موانع موجود به پيکار بر  موازی با سهمگيندر دو جبهه

 در درون و بيرون جنبش کارگری و حتی در درون خود کميته  و اين نيروها،رفرميسم راست و چپ در سوی ديگر

به هر اقدامی  داری ضدسرمايههماهنگی بسان دو لبه تيز يک قيچی برای پاره کردن هر بند از تالش فعالين راستين 

 آوارهای سهمگين رفرميسم راست  را از زيری ايرانگرخواست جنبش کار  میپيروزی رويکردی که. زدند  میدست

در مقابل دولت هار بورژوازی به صف نمايد به  داری ضدسرمايهو چپ قرن بيستمی بيرون کشد و در بستر شفاف 

 همين معضل تناقضات کنونی درون کميته نقطه عطفی در تداوم طبيعی. طور قطع کاری بسيار عظيم و دشوار بود

های  ی معين رويکردهای متضاد و پيشينهتنها از طريق رجوع به محتوا اجرات جاری فيمابين راو مشواقعی است 

  .توان به درستی تعمق کرد و پيرامون آنها سخن گفت  میوجود آنها در جنبش کارگری جهانی است که

ارزيابی . دارنددر درون کميته هماهنگی گذشته بسيار تيره اما بسيار مشخصی  داری ضدسرمايهمخالفان رويکرد 

ديونيونی و بورژوائی که بنياد کارش بر سازش و يجنبش جاری و خودانگيخته طبقه کارگر به عنوان يک جنبش تر

های  پيچی سنديکاليستی برای اين جنبش و اينکه توده نسخه!!! احبان سرمايه استوار استاجماع ميان کارگران و ص

. داران شور و مشورت و چانه زنی و بگو مگو کنند ود با سرمايهشرائط کار و معيشت خوسيع کارگر برای بهبود 

 زير نام سراسر برای قبول رسالت رهائی فرجامين طبقه کارگرغيرکارگری های  فتوای تشکيل حزب نخبگان جنبش

 ايمان راسخ به ضرورت تبعيت اولی از اراده و  يا هر اسم و رسم ديگر،!!»حزب طبقه کارگر«ن و بی اساس دروغي

دولتی نوع داری  سرمايهجتهاد و فرمان جنگ و صلح دومی، به قدرت رساندن دومی توسط اولی، استقرار ا

از طريق سازی رابطه خريد و فروش نيروی کار   جاودانه!!در بهترين حالت شکل دموکراتيک آناردوگاهی يا 

 تحميل کرد و  کارگرطبقههای  توده بر  که بتوان آن را نوعیمختلف و به هرهای  بنديهای نوين آن با مارک بسته

مخالفان رويکرد . کند  میهای اين جماعت را تعيين  سر تا پای حرف،مسائل ديگری از همين سنخ و همين دست

 سال آخر قرن بيستم در سراسر جهان و همه سالهای حيات سوسيال ٨٠. هيچ پديده جديدی نيستندداری  ضدسرمايه

کارگری سرمايه ساالر دنيا آيينه های  و اتحاديه ا انواع ديگر سوسياليسم بورژوائی يدموکراسی، سوسياليسم اردوگاهی

  . تمام نمای حرف و عمل و انديشه و سياست و کارکرد و رويکرد اينان است

. است داری ضدسرمايه جنبش کارگری در نهاد خود :نيز بسيار شفاف است  داری ضدسرمايهسخن فعالين رويکرد 

 در کليه. و سوسياليست خود متحد و متشکل شود داری ضدسرمايهسط فعاالن اندرونی آگاه اين جنبش بايد تو

ت مناسبات کار مزدوری مبارزه ناشی از موجوديهای  حقوقی حيات اجتماعی عليه استثمار و ستم و بیهای  عرصه

 پيکار خود سازد، در بطن جدال را سالحداری  ای سرمايه تر شود، نقد ريشه تر و آگاه درون همين مبارزه آگاهاز . دکن

خود را نيرومندتر و نيرومندتر  در همه اين ميادين. طبقاتی عليه سرمايه با دولت بورژوازی وارد مصاف شود

تر  ن و آهنينخويش را آهني داری ضدسرمايهتشکل . گرداند، قوای طبقاتی خود را هر چه گسترده تر به ميدان کشد
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افق نابودی . بشری موجود آگاه شودعينيت ارتجاعی و ضد درمقابلاليستی به چند و چون بديل سوسي. سازد

و استقرار سازمان شورائی و سراسری برنامه ريزی کار و توليد را در پيش پای خود باز گشايد، اصل داری  سرمايه

ش را از بيخ ديگر يا هر نوع حزب بافی ماوراء و باالی سر خويهای  کارگر از حزب نخبگان جنبشهای  تبعيت توده

  . و بن به سينه ديوار کوبد و به مدد همه اين کارها خود را برای جنگ آخر عليه تماميت نظام بردگی مزدی آماده کند

يک سؤال بسيار اساسی در اينجا آن است که چرا و چه شد که . مشاجره دو اساسنامه جدال ميان اين دو رويکرد است 

تعارض در لحظه نخست بسيار صميمانه و مشفقانه دست در دست هم گذاشتند؟ آيا افتراق و  اين دو رويکرد با اين همه

 اين کار يک سازش آگاهانه و عامدانه بوده است؟ آيا در آغاز راه وجود نداشته است؟ آيا وجود داشته و خود را استتار

ين است که فعاالن هر دو گردد و حق ا  میهائی است که طبيعتًا برای هر کارگری مطرح کرده است؟ اينها پرسش می

ترين حق چند هزار کارگری است که پای  گرفتن جواب همه اينها طبيعی. يندپاسخ گوها  رويکرد به اين پرسش

  . فراخوان تشکيل کميته هماهنگی را امضاء کردند

يشترين حساسيت  با ب اما بعنوان انسانی.ما حوادث قرار نداشتهاين ديگر در هيچ کجای سير واقعی های   بسان خيلیمن

، به ميزان توان خودم رويدادهای درون جنبش کارگری المللی بينال درون جنبش کارگری به سرنوشت هر فعل و انفع

   .ام داشتهئی است که در اين زمينه ها پيگيریو ها  حساسيتنويسم محصول   میام و آنچه در اينجا ايران را دنبال کرده

ميالدی صادر گرديده است اما تاريخ واقعی صدور  ٢٠٠۵سال آوريل ماه واخردر اکميته هماهنگی فراخوان تشکيل 

اين روز بود که محسن حکيمی در جريان برگزاری در .  دانست٢٠٠٣اين فراخوان را بايد روز اول ماه مه سال 

 ديکاليستیرميسم راست سنضمن ايراد سخنرانی، با طرح انتقادات معين نسبت به رفدر کرج مراسم اول ماه اين سال 

 داری ضدسرمايه رفرميسم چپ به مسأله تحزب کمونيستی طبقه کارگر ضرورت ايجاد تشکل سراسری و نگاه رايج

اينترنتی به سرعت های  حکيمی در آن روز و به ويژه پس از انتشار در سايتهای  گفته. کارگران را به ميان کشيد

کارانه،   و در بيشتر موارد عميقًا محافظهبسيار متفاوتها  واکنش. برق در افکار عمومی فعالين کارگری چرخيد

کرد، حرف دل   میپيداست که آنچه حکيمی طرح.  کاسبکارانه بود و آميخته با هزاران محاسبهانه مرددطلبانه، فرصت

هر کارگری که از حداقل آگاهی برخوردار باشد در جستجوی ساختن تشکلی است که از درون آن . توده کارگر بود

عی مطالبات روز خود را بر خود را به ميدان کشد، با توسل به اين قدرت جم داری ضدسرمايهت متحد طبقاتی قدر

و سرانجام داری  سرمايهداران و دولت آنها تحميل نمايد و در همين راستا خود را برای مبارزه مؤثرتر با  سرمايه

کارانه  طلبانه، رياکارانه و محافظه سخت فرصتهای  کنشوا. تا اينجا جای بحثی نيست. آماده کندداری  سرمايهنابودی 

ر درجه از وسعت يا  کارگران به ه سخن حکيمی در افکار عمومی مثبت و راديکالبازتاب. از جوانب ديگر بود

های متعلق به طيف رفرميسم چپ به طور واقعی يک  محدوديت، برای رفرميسم راست و برای بسياری از گروه

 حداقل به صورت نامکتوب ،داری سرمايه جنبش ضدستيز بادام از اين دو طيف که بعدها در هيچ ک. فاجعه بود

طيف . نبودند داری ضدسرمايه طرح پيشنهادی تشکل سراسری قادر به تحمل ،اختالفات خود را حل و فصل کردند

 اهللا رابطه جن و بسمرا  داری ضدسرمايهنخست از ناخن پا تا موی سر سنديکاليست بود و رابطه خود با گفتگوی 

کارگر عليه های  و هر سخن پيرامون امکان متشکل شدن تودهای  طيف دوم نيز هر کالم عليه تحزب فرقه. دانست می

طيف اما در اين هر دو . ديد  میو برای محو کار مزدی را تير خالصی به تمامی موجوديت سياسی خودداری  سرمايه
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به هر حال هر دو . جنبش کارگری از بيشترين مشترکات هم برخوردار بودند داری ضدسرمايه مقابل بحث سازمانيابی

دانستند،   نمیهر دو طبقه کارگر را اليق متشکل شدن عليه بردگی مزدی. طرفدار سنديکاسازی برای کارگران بودند

  ..... و اند ه با هم در داد و ستد و معامالت وسيع طبقاتی بودالمللی بينهر دو تاريخًا و در سطح 

يداهللا سنديکاليست  ر و دستهو پرچمدار بودند و به دنبال آنها دا پيشاپيشها  ای توده. طيف نخست فوری واکنش نشان داد

برای جلوگيری از توانستند   مینوشتند و گفتند و به هر شکلی که. شروع به داد و قال کردند  و ديگرانخسروشاهی

ای  به شيوهطيف دوم اما . کارگر کوشيدندهای  زمانيابی طبقاتی تودهگذاشته شدن سنگی بر روی سنگ در راستای سا

 که دارد آدمها رای اين حداقل منفعت را بمتشکلای  باالخره سالها تجارب کار فرقه. تر عمل کرد ديگر و بسيار پيچيده

اء اين طيف نيز يک نکته جالب اين است که واکنش اجز. بهتر از امثال خسروشاهی اهداف سياسی خود را پيش برند

 جامع االطراف زود جنبيدند و از طريق برخی آدمها در اتحاد و يکپارچگی گروهی. گرفت  میاشکال مختلفی به خود

اين کميته قرار بود نقشه فعالين راديکال کارگری برای . ناسيوناليست بازاری کميته پيگيری را پديد آوردندای  عدهبا 

از شجره فروپاشيده همين گروه با باز کردن ای  عده. را نقش بر آب سازد داری ضدسرمايهايجاد تشکل سراسری 

دنيائی محاسبات مافيائی در حول و حوش کميته پيگيری شروع به کاسبکاری کردند تا شايد سهم ورثه گروهی خود را 

هم  داری ضدسرمايهدستمايه نفوذ در آن کميته نمايند و از اين طريق برای به شکست کشاندن تالش فعالين 

 زمين و آسمان دنبال چند آدم فارسی زبان، از هر جماعت و دار و يف که دربخش سومی از اين ط. ريزی کنند برنامه

با اغتنام فرصت مصصم شد تا به هر خود توجيهی دست و پا کند " حزب سراسری " نامتا برای گشت  میای، دسته

کارگران  داری ضدسرمايهالش آنها برای ايجاد تشکل سراسری و فرايند ت داری ضدسرمايه سياق کسانی را با فعالين

اينان به کارگران با صداقتی دسترسی داشتند که . تر بود اين بخش در گامهای نخست از همه موفق. ايران پيوند بزند

هم ای  هائی فرقه در همه عمر به فکر بهبود زندگی و نجات همزنجيران خويش بودند اما در همان حال به راه حل

ساخت   میی به اين آدمها را فراهم زمينه مناسب دسترسقومی و زبانی و مانند اينهاهای  همپيوندی. سخت توهم داشتند

  سراسریبا گفتگوی ايجاد تشکلو به اين ترتيب بود که کارگران راديکال اما سنديکاساز قديم يک باره و خيلی سريع 

  . گرديدندهمراه  داری ضدسرمايه

طبقه  داری ضدسرمايهنه درست بود و نه حق داشتند که در پروسه تالش برای سازمانيابی  داری ايهضدسرمفعالين 

اين . بودند داری ضدسرمايه به طور واقعی  خودشان اينهااوًال. از همکاری فعال با اين کارگران چشم بپوشندکارگر 

 سوء خودای  رای پيشبرد مقاصد فرقهاينان بهای  کسر و کاستیای  از پارهديگران و سيره شوم و ناپاک آنان بود که 

 سهم خود را خواستند در پروسه سازمانيابی کارگران  میفعالينی از طبقه کارگر بودند کهاينان ثانيًا . کردند  میاستفاده

پذيرفته  را برای بنيان گذاری اين ارتباط داری ضدسرمايههمه شرط و شروط رويکرد اينها اينکه ايفاء کنند و ثالثًا 

  . دبودن

مبارزات کارگران مستمرًا . گذارند  میجنبش کارگری ايران يک دوران پرتالطم و پر جنب و جوش را از سر

واکنش کارگران در مقابل اين فشارها به . فشار فقر و فالکت و بيکاری و گرسنگی سرسام آور بود. يافت  میگسترش

ها، حمله به  ها، تحصن ها، مصادره کارخانه  پی، راهبنداناعتصابات پی در. کرد  میهای گوناگون بروز صورت

شور و شوق کارگران برای متشکل شدن بسيار . افتد  می روزمره در جامعه اتفاق طورمراکز دولتی و مانند اينها به
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ديکاليسم متوهمين به سن رفرميستی خود فقط اکميته پيگيری با رويکرد تمام. نهاد  میبيشتر از گذشته خود را به نمايش

نياز برای صدور فراخوان سازمانيابی . ورده بوداسيوناليستی را پيرامون خود گرد آحلهای ن بازی و راه و فرقه

کميته هماهنگی در متن اين شرائط به . ساخت  میبرجسته خود را نمايانای  کارگر به گونههای  توده داری ضدسرمايه

  . ساخت  می به صورت بارز در خود منعکسران همين وضعيت وجود آمد و ترکيب هيأت مؤسس و اعضای اوليه آ

در خارج از کميته هم کار خود را از همه سو  داری ضدسرمايه اما مخالفان جنبش ،کميته کار خود را شروع کرد

توان از آن محروم   نمیو رويکردها حق همگان است و هيچ کس راها  همين جا بگويم که نقد ديدگاه. شروع کردند

تصرف کميته ها  گرانه طيف وسيع فرقه کار توطئهاساس . توطئه بود. اما آنچه در اين مورد روی داد نقد نبود. کرد

اينکه هر بخش از اين جماعت چه کردند داستان بسيار  .ورت متالشی ساختن آن بودغير اين صهماهنگی و در

.  که نقل آنها بسيار موحش باشدرسد ی ماما به نظر .تضروری اسمشروحی است که شنيدن آن برای همه کارگران 

 در اينجا همين يک نکته .مز طرح آنها صرفنظر کن شايد هم اساسًا ا.مکن  می را به وقت ديگری موکول اين مسألهمن

ا آن  يمذبوحانه در مورد اينهای  ریگي دانند که ماجرای بهانه  نمیم که فقط شيخ سعدی و خواجه حافظ شيرازیيرا بگو

که ريزی شده و کامًال حساب شده جماعتی  گسترده عليه او، هجوم برنامههای  سازی حسن حکيمی، پاپوشنکته حرف م

، راه انداختن غرق بودند به کميته هماهنگی برای تصرف آن از درونبازی  تا مغز استخوان در فرهنگ فرقه

سازی از  دولت امريکا، شخصيت ته بهوابس  کرداحزاب ناسيوناليستیميزگردها در کانالهای تلويزيونی متکی به پول 

های  نگاری وادار کردن اينان به عريضهتشويق و داری،  ده کشيدن بر نقش فعالين واقعی ضدسرمايهاصحاب برای پر

به "ضد کارگری سرمايه جهانی، انتشار های  ريزی تا مغز استخوان منحل در برنامههای  مشمئز کننده به سران اتحاديه

سی  حزب پاشی و باالنشينی حزبی تنها و تنها شناسنامه سياسازی، د از جانب جماعتی که حزبجديهای  "سوی حزب

تازه و صدها از اين قبيل مسائل ديگر های  "به سوی حزب" راه مکمل بعنوان "شورای همکاری" ازیاند ه، رابودآنان 

 و حتمًا از اند هه در اين راستا انجام گرفتانگيز اما خواندنی دارند، همه و هم بس مطول و ماللای  پرونده که هر کدام

  .د يافتنن به بعد نيز ادامه خواهاي

 خون يکديگر که ديروز در پی انشعاب از هم بهتمامی اينها . در اين ماجرای مافيائی هولناک همه با هم متحد شدند

همه و همه دست به دست هم دادند ا ه  رنجبرانیوها  ای  آتشه، حزبيون چند آتشه، تودهدوهای  سنديکاليستتشنه بودند، 

متشکل نشوند، داری  سرمايهتوطئه نمايند، که کارگران عليه  داری ضدسرمايهعليه چند فعال که  کنند؟که به راستی چه 

 پس حق دارم اگر.  خود ادامه دهدزوال آنها چند صباح بيشتر به عمرو دار و دسته و فرقه قطعًا محکوم به  که حزب

در مقابل هارترين دولت بورژوازی و هم که همزمان  بفرستمدرود درون جنبش کارگری  داری رمايهضدسفعالين  به

  .دهند  میربلند به راه خود ادامهسهمچنان  و اند همقاومت کرد توطئه گر راست و چپرفرميسم هم در برابر 

 شماری از اعضا نيز البته ظاهرًا. دان هاکنون اين دو رويکرد با دو اساسنامه کامال متفاوت در مقابل هم قرار گرفت

خود را در " استقالل"اما بديهی است که تا زمانی که اين . از اين دو رويکرد هستند" مستقل"گويند   میوجود دارند که

اين تعداد از اعضا " مستقل"توان از رويکرد و اساسنامه   نمیمتمايز از دو اساسنامه موجود نشان ندهدای  اساسنامه

تا زمانی که اساسنامه ديگری ارائه نشده، بايد صرفا از دو اساسنامه و دو رويکرد سخن گفت و  بنابراين .سخن گفت

  .اعضای بينابينی نيز بايد موضع خود را نسبت به اين دو اساسنامه روشن کنند
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اسنامه اوليه س از ا همان اساسنامه مصوب قبلی است، اما پيداست که هر دو تای آنهانقطه عزيمت هردو اساسنامه،

 "و سراسریداری  سرمايهتشکل ضد"يکی با اين هدف که تالش، مبارزه و بسترسازی برای . اند هکميته فاصله گرفت

د و آن را با يک  به دور انداز و برای هميشه بوده است به کلی هماهنگی کميته واقعی و شالوده کاراستراتژی را که

 استراتژیتعويض نمايد، اما ديگری مصمم است تا اوًال از رفرميستی پسند و  سرمايهاستراتژی سراسر 

 دستيابی کارگران به تشکل  با همه توان خود دفاع نمايد و ثانيًا در همين راستا و برایکميته داری ضدسرمايه

  .کند  و تکميلخود را نقد و اصالح  سابق راهکارهای،و سراسریداری  سرمايهضد

در طول تاريخ جنبش کارگری ن گونه که باالتر گفتيم بسان دو رويکرد متضاد، کنندگان اين دو پيشنويس هما تهيه

 خود را به اندازه بنيادیهای   تفاوتايران و جهان و در طول همين چند سال اخير در درون و بيرون کميته هماهنگی

تر  با وضوح هر چه تمام ها با همه اينها حتی متون پيشنهادی اساسنامه. اند هکافی در معرض ديد کارگران قرار داد

  . سازد  میمحتوای اختالفات فيمابين را روشن

طبقه کارگر است و ديگری از ناخن پا تا موی سر  داری ضدسرمايهاين دو اساسنانه در واقع يکی اساسنامه جنبش 

 همان سنديکاليستی است و هدف صاحبان آن غرق کردن طبقه کارگر در منجالب رفرميسم راست سنديکاليستی و در

  . باشد  میورشکسته در حال انقراضهای  حال آويزان ساختن جنبش کارگری ايران به چوب دار فرقه

  از سازمانيابی»اساسنامه کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریپيش نويس « با عنوان نويس نخست پيش

فقط از رژيم سياسی که از کل  بايد نه  تشکل کارگریزند و مصر است که  می کارگر حرفطبقه داری ضدسرمايه

  . مستقل و عليه اين نظام باشدداری  سرمايهنظام 

مستقل «  بالعکس دنيائی جار و جنجال دروغين حول »پيش نويس اساسنامه پيشنهادی« با عنوان  دومنويس پيش

 به عنوان سرمايه و نه از استو کارفرما اندازد اما منظورش از استقالل فقط مستقل بودن از دولت   می راه»بودن

ست که در واقعيت امر حتی او سنديکاليستی ای   اتحاديه"استقالل"اين شکل استقالل دقيقًا همان . يک رابطه اجتماعی

در و کارفرما کارگری مستقل از دولت های  اتحاديه. هم از بيخ و بن دروغ استو کارفرما مستقل بودن آن از دولت 

همان ساختار اجتماعی و . هستندداری  سرمايه سازمان مدنی و نظم سياسی نظام بخشی ازداری  سرمايهسرتاسر جهان 

اين . گردد  میبر طبقه کارگر تحميل پاسداری و ريزی و برنامهداری  سرمايهنظم سياسی و مدنی که توسط دولت 

داران  ارگری سرمايه مثًال پارلمان ضد ککه!!! مستقل هستندداری  های سرمايه به همان اندازه از دولتها  اتحاديه

به همان اندازه از دولت بورژوازی استقالل دارند که به طور مثال ها  اين اتحاديه!!!! باشد  میکشورها از دولت مستقل

  !!!ان و دولت بورژوازی مستقل استاز پارلمداری  سرمايهوزارت دادگستری نظام 

. دده  مین دروغها را تحويل کارگرانتري شتز در روز روشن »مستقل کارگری های  تشکل«نويس اساسنامه  پيش

 داری ضدسرمايهمستقل و در همه وجوه داری  سرمايهبحث استقالل تشکل کارگری بدون اينکه اين تشکل از نظام 

 وها  سنديکاليست نوعی دروغ و عوامفريبی که توسط ست،باشد يک دروغ و يک عوامفريبی بسيار هولناک ا

دليل جعل شدن آن توسط اين احزاب هم بسيار روشن . جعل شده استچپ  »احزاب« موسوم به  سياسیهای  فرقه

خودشان را در همان حال که هر . دانند  میاينها خودشان را تنها نيروهای اليق قيمومت و نجات کارگران دنيا. است

  تکه تکهمثل جگر زليخا  و قدرت پرستانهو شخصیای  نحط فرقهطلبانه م منفعتهای  روز زير فشار کشمکش
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اينها تنها انتظاری که از کارگران دارند اين است که . پندارند  میشوند، تنها و تنها قيم آسمانی و الهی طبقه کارگر می

 دقيقًا و طابق النعل به النعل نويس اين پيش. حزب آنها آويزان سازندمع شوند و سنديکای خود را به در يک سنديکا ج

فعال کارگری که ای   بزرگ اين است که در اينجا عدهيک بدبختی. استها  هاين فرقاساسنامه مورد دلخواه 

گرايانه  حلهای فرقه راه توهم به شود زير فشار  نمیشان بازيها عايد خودشان و طبقه فرقه ی از اينعاالصول هيچ نف علی

ی ربط به جنبش کارگری بهای  زنند که سالهای طوالنی توسط فرقه  میدست به همان کارهائیساالرانه،  و سرمايه

ساالران و اربابان احزاب جداست اما تاريخ  کارگران به طور قطع از حساب فرقهحساب اين .  شده استدنبالتبليغ و 

های  چه شکستها  بافی حل  دليل افتادن در دام اين نوع راهزند که طبقه کارگر به  میجنبش کارگری دنيا همه جا فرياد

ندارند اما دنباله روی آنها از آنچه به زيان ها  اين کارگران نفعی در اين شکست. رده استعظيم و سنگينی را تحمل ک

  .کارگر قابل اغماض باشدهای  تواند برای توده  نمیحال و آينده طبقه آنها و تمامی بشريت است

 اين ردند بايد بهطبقه کارگر را امضاء ک داری ضدسرمايهچند هزار کارگری که پای فراخوان برپائی تشکل سراسری 

 اين دو  در درون کميته هماهنگیتر و مهمتر به دو رويکرد عميقًا متضادی که  بسيار اساسی همنويس و از آن دو پيش

.  را تعمق نمايند کار اين دو رويکرد نگاه کنند و همه جوانب با بيشترين دقتکنند  می را مطرح اساسنامهنويس پيش

 برای برداشتن »مستقل کارگریهای  تشکل«اساسنامه نويس اساسنامه دوم يعنی  پيشنويسندگان جهت نيست که  هيچ بی

را نثار ها  راهاندازند و در اين راستا بدترين بد و بي  میتشکل کارگری جنگ و دعوا به راه داری ضدسرمايهسردرب 

  اليق مبارزه مطلقًااخواهند زيرا کارگران ر  میاينان يک سنديکا. نمايند می داری ضدسرمايهفعالين واقعی 

ای  حرفه  بلکه معجزه سکت نشينان،کارگرهای  بيند، زيرا نجات طبقه کارگر را نه کار خود توده نمی داری ضدسرمايه

 چه نشينان رقهف داشته باشد پس نقش داری ضدسرمايهگويند که اگر خود طبقه کارگر تشکل   میاينها. کنند  میتصور

 کسب کنند، اين فقط دانايان و را داری ضدسرمايهتوانند لياقت مبارزه   نمیهرگزران کارگبه عقيده اينها شود؟  می

توانند پرچم رهائی کارگران را به اهتزاز در آورند و   میاصحاب دانش برخاسته از ميان ثروتمندان هستند که

نويس  سندگان پيشحرف دل نوي !!! که مريد و مقلد اين جماعت باشندتوانند بکنند اين است  میکارگران تنها کاری که

هايشان به   نوشته بلکه خود آنها درگويم،  نمیاين را من.  استها ايندقيقًا»  کارگریمستقلهای  تشکل «اساسنامه

کافی است گوشه چشمی به نوشته آدمهائی مثل محمدحسين و بهروز خباز انداخته شود تا تک . اند هوضوح بيان کرد

هر چند که آنها بدبختانه خودشان نيستند که . زمخت جلو چشم هر کارگری قرار بگيردتک اين حرفها بسيار درشت و 

  . اند هزنند، بلکه در پس آينه طوطی صفت به حرف واداشته شد  میحرف

» اساسنامه کميته هماهنگی برای تشکل کارگریپيش نويس «نويس اول يعنی  عکس همه آنچه که گفتيم در مورد پيش

. متشکل شوندداری  سرمايهجا خود کارگرانند که بايد عليه استثمار و مظالم و بنياد موجوديت در اين. کند  میصدق

های  خود توده. باشد  نمیاست و به هيچ مرجع و منبع و قدرت و دولت و نظامی وابستهداری  سرمايهتشکل آنها عليه 

  سازمانو صاحبان سرمايهداری  سرمايهم عليه سرمايه و نظاشان،  ود را در همان مبارزه روزمرهکارگر هستند که خ

  . نمايند  میپيکارداری  سرمايهسازند و برای نابودی   میخود را آگاه و آگاهتر. دهند می

  !کارگران
تمامی اهميت اين . باالتر گفتم که تشکيل کميته هماهنگی رخدادی بسيار مهم در تاريخ جنبش کارگری ايران بوده است
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داری  سرمايهکارگر همراه با فعالين آگاه اندرونی جنبش جاری آنها عليه های  که خود تودهرخداد در اين بوده است 

تيشه زدن به ريشه اين رويکرد و دعوت  داری ضدسرمايهرويکرد هدف رويکرد مخالف . متحد و متشکل گردند

ضمن است که همه م مهموظيفه . استها  پسند باب طبع اربابان احزاب و فرقه کارگران به ايجاد يک تشکل سرمايه

 در مبارزه درونی تفاوتی رشته هر نوع بیو سراسری داری  سرمايهمبارزره برای متشکل شدن در يک سازمان ضد

 آنها تالش روان ان و دنبالهپرست  فرقه بر آب کردن نقشهنقشمقراض کنيم و با همه قدرت برای  را کميته هماهنگی

   .يمئنما
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