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م؟ي آاریآجا  
  ١٣٨٨تير   ١١شنبه پنج                                                                                                          ی کارگرني از فعالیجمع

، تمامی تشكل های مخالف رژيم جمهوری اسالمی و تمامی آوشندگان جنبش های اجتماعی مختلف را با پرسش تحوالت يك ماهه اخير

. همه نظرها و برنامه ها و ادعاهای درست و نادرست گذشته، به بوته آزمايش گذاشته شده است. ها و وظايف جديدی روبرو آرده است

دوره ای جديد آه با اعتالی انقالبی رقم می خورد، فرصت های بی نظير برای به پاخيزی يك جنبش عظيم سياسی، و ورود جامعه به 

در عين حال، خطرات بزرگی نيز در آمين جنبش . سازماندهی و پيشروی در مسير يك انقالب اجتماعی را به همراه آورده است

 که خيزش توده ها با افت و خيزهای شک نيست. عمومی مردم است آه می تواند شور و شوق و فداآاری های آنان را بی ثمر آند

ولی مساله اينست که تشديد تضادها، به نقطه غليان رسيدن شرايط سياسی، . اين طبيعت چنين خيزش هايی است. ناگزير جلو می رود

ديگر و روزنه ها و راه های جديدی را بر مبارزه توده ها می گشايد و خيزش جاری به صورت موج وار، با حدت و شدت از گوشه ای 

اين دورنمايی است که عليرغم سرکوب و برقراری حکومت نظامی غير رسمی، برابر جامعه . به شکل های ديگر، فوران خواهد کرد

در چنين اوضاعی، طبقه آارگر چه می آند؟ عناصر و تشكل هايی آه خود را مدافع منافع آارگران می دانند و جنبش . گشوده شده است

يت آنهاست، به چه آاری مشغولند و چه می گويند؟ آيا فرصت های پيش رو را می بينند و در صدد استفاده آارگری عرصه عمده فعال

  از اين فرصت ها برای نزديك آردن جامعه به انقالبی هستند آه ريشه های استثمار و ستم را بسوزاند و نظام و مناسباتی نوين بنا آند؟

طرز تفكر سترون و !  تشكل ها مشاهده آرده ايم ما را به اين نتيجه می رساند آه خيرآنچه تاآنون از بخش بزرگی از اين عناصر و

غير انقالبی، هدف های محدود، آم توقعی، جزم گرايی و اعتقاد به الگوهای جامد در مبارزه طبقاتی، سرانجام ميوه تلخ خود را به بار 

نبش آارگری و چپ، از سير تحوالت جامعه و نيازهای سياسی و بخش قابل توجهی از عناصر و تشكل های منتسب به ج. آورده است

در اين ميان، عناصر و تشكل هايی پيدا شده اند آه برای بی ! و ای آاش فقط اين بود. تشكيالتی خيزش پر شتاب توده ها عقب مانده اند

هر بهانه و توجيه و استداللی چنگ می اعتبار آردن خيزش مردم، و دوری گزيدن از رويارويی توده ها با قدرت سياسی حاآم، به 

  )١. (نرم ترين توصيفی آه در مورد اينگونه توجيه ها و استدالل ها می توان به آار برد، آشغال و منحط است. اندازند

ته مروری بر نوش. اما بگذاريد برخورد انتقادی به عناصر و تشكل های منتسب يا مرتبط با جنبش آارگری را از خودمان شروع آنيم

 نشان می دهد آه زمينه تحليل ما از اوضاع عمومی جامعه، موقعيت تضادهای طبقاتی و "جمعی از فعالين آارگری"های يك ساله اخير 

اما توجه آافی به . ما به پيشگويی در تحليل سياسی معتقد نيستيم) ٢. (اجتماعی و سياسی، و روندهای محتمل، عمدتا صحيح بوده است

پرهيز از يك جانبه نگری سياسی و تنگ نظری طبقاتی، می تواند تا حد زيادی به گرفتن نبض جامعه آمك آند؛ می موقعيت تضادها، و 

تواند آمك آند آه روندهای محتمل را از پس گرد وغبار وقايع روز، بهتر ببينيم؛ می تواند آمك آند آه صدای تحوالت فردا را از دل 

 به نوشته های خود در چندين ماه گذشته رجوع می آنيم، تاآيدهای صحيحی را بر آنچه امروز آه.  امروز واضحتر بشنويم"سكوت"

درست به همين خاطر، . می تواند پيش آيد، و نيز بر اين آه رژيم جمهوری اسالمی برای چه دورنمايی تدارك می بيند، پيدا می آنيم

يد برای ما گزنده تر و آزار دهنده تر از انتقادی باشد آه بر بسياری اين انتقاد از خود، شا. خود را شايسته برخوردی نقادانه می دانيم

ما نيز از سير وقايع، و انجام وظايفی آه بارها بر آن پافشاری . ديگر از عناصر و تشكل های منتسب به جنبش آارگری روا می دانيم

. اما فقط اين نيست. عوامل مهم در اين عقب افتادن استشك نداريم آه آمبود نيرو، يكی از . آرده بوديم، به ميزان زيادی عقب افتاديم

برای فعاليت در دوره های جديد، برای استفاده از فرصت های نوين، برای تاثير گذاشتن و تاثير گرفتن از توده های پا به صحنه 

يد شيوه ها و روش ها و ابتكارهای گذاشته، بايد دورنماهای مبارزاتی را دوباره تعريف آرد؛ بايد ضرباهنگ فعاليت را تغيير داد؛ با

جديد اتخاذ آرد؛ بايد نوع سازماندهی نيروهای خود و رابطه آار مخفی و آار علنی را با توجه به شرايط نوين دوباره ترسيم آرد و به 

د، تدوين آرد و به اجراء گذاشت؛ بايد شعارهای مناسب و به روزی آه نبرد امروز را به اهداف عاليتر و دورنمای انقالبی پيوند بزن



افزايش تالش : کليد مجموعه اين فعاليت ها.) آه شايد اين آخری آسانترين آار در ميان آارهايی آه بايد انجام شود باشد(ميان گذاشت 

  در دل پيشروان طبقه کارگر و پيشروترين و پيگيرترين زنان و روشنفکران و جوانانی که عليهايجاد هسته های انقالبی حزبیبرای 

نزديک و متحد ؛ افزايش تالش برای تبليغ و ترويج برنامه کمونيستی برای تحول جامعهکليت نظام حاکم هستند؛ افزايش تالش برای 

؛ و برافراشتن پرچم روشن و قدرتمندی است که قشرها و طبقات ستمديده را به گرد هم آمدن و ادامه کردن کمونيست های انقالبی

  . ر اين نظام ارتجاعی و پيشبرد اهداف آزاديخواهانه و حق طلبانه خود فرابخواندمبارزه برای خالص شدن از ش

اوضاع و سير خودجوش فتاد؛ دنباله روسير تحوالت حتی المقدور عقب نيتوان ازبا چنين حرآتی است آه مي وبا چنين نگاهی به شرايط،

فرصت ها، جهش های نسبتا سريعی را به سطوح باالتر ازخود را محكم آرد و با استفاده گام جای پای هرزش توده ها نشد؛ درخي

ميان توده های م درعملی خود را بيشتر آنيم؛ تالش آردي وچند هفته گذشته، ما تالش آرديم تحرك سياسیدر. دمبارزه و تشكل تدارك دي

عليرغم اما. ميرگذاری بر آنان فعال آنيبه ميدان آمده باشيم؛ تالش آرديم نيروی آوچك خود را برای يافتن مبارزان جوان و پيشرو و تاث

بدون اينكه بخواهيم برخورد احساسی و شتابزده به اوضاع آنونی داشته باشيم، . اوضاع آماآان بيداد می آند عقب ماندن ازهمه اينها،

شان به شرايط و وظايف را به ها آه تحليل و رويكردو تشكلعناصر با آن دسته ازبايد اذعان آنيم آه ما از بافتن رشته های اتحاد و پيوند

اين نكات انتقادی را به ويژه با اين هدف روی آاغذ می آوريم، تا همه رفقای شناخته و ناشناخته ای آه . خود نزديك می بينيم باز مانديم

ت يدانند، به فعاليها ماستخود را هم جهت يا متحد با اين نظرها و سيند و رجوع می آن"فعالين آارگری ازجمعی"های استبه نظرها و سي

دست گرفته اند؟ ببينند آه آيا  را محكم درببينند آه به راستی، وظايف انقالبیندازند واين روزها نگاهی دوباره بيز درتحرك خويش نيو

اين تابع سير وقايع شده اند؟ باشد تا  خود دنباله رووعكس،ا برصحيح تالش آرده اند؟ يربرای تغيير جهت موج خيزش مردم به يك مسي

  .چند سويه همگی ما آمك آند پراآنده وهایترويكرد و حرآت، به همسو آردن و سامان دادن به فعالي ازارزيابی انتقادی

مورد اينها، غافلگيری در. های منتسب به جنبش آارگریعناصرو تشكل)  بخش غالبيعنی(های ديگر كرد بخشبرگرديم به گرايش و روي

چرا غافلگيری؟ چرا انفعال؟ ما مدتهاست با گرايش هايی روبرو هستيم . ا به وضوح مشاهده می آنيمو انفعال در قبال خيزش توده ها ر

اين گرايش ها ) ٣. (هم آغشته به اآونوميسم و دنباله روی از جنبش خودبخودی طبقه آارگرند دارند وآه هم رگه های عميق رفرميستی

اينها نمی توانند و نمی خواهند ربطی .  الاقل آن را به آينده ای نامعلوم موآول می آنندنهايتا انقالب اجتماعی را امكان پذير نمی دانند؛ يا

ها و تيك طرف، فعالين ازبنابراي. جنبش امروز آارگران، با دورنمای انقالب اجتماعی ايجاد آنند امروز خود وميان فعاليت های

طرف شود؛ و ازچارچوب نظام موجود محدود مي مطالبات در اصالح طلبانه ومطرح آردنمبارزات امروزشان نهايتا به چارچوبی

پخته شدن شرايط عينی است  تضادها وگرو رشد و تكامل خودبخودی درديگر، انقالب اجتماعی و يا نظام سوسياليستی ادعايی شان،

 نحوه تكامل تضادهایونادرست ازن نگرش محدود همي.)فا آندتعيين آننده ای اياآن نقش مهم ي بتواند درعنصر ذهنی انقالبینكه بدون اي(

احتمال بروز  گذرد و ازبطن جامعه مین افراد و تشكل ها از آنچه درعناصر ذهنی، باعث شده آه اي وتاثير متقابل شرايط عينیجامعه و

رد آه تجربه نگرش تدريج گرايانه اينان، نمی گذا. چرخش ها و برآمدهای سياسی آه آل جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد غافل بمانند

  .اين مبنای غافلگيری آنهاست. خاطر داشته باشند و روندهای محتمل را پيش بينی آنندا را درنقاط دنيرو نزديك در ايران و ساي دورهای

و دگماتيستی آنها از خصوصيت و آيفيت جنبش های گوناگون طبقاتی و اجتماعی و تاثير ) غير ديالكتيكی(مشكل ديگر، درك مكانيكی 

. برگرديم و اظهارات اين عناصر و تشكل ها را در چند ساله يا همين چند ماهه اخير مروری بكنيم. ل اين جنبش ها بر يكديگر استمتقاب

... ببينيم آه در مورد جنبش آارگری در ايران و رابطه آن با جنبش های ديگر نظير جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش جوانان و

اينكه طرفدار آارگران و زحمتكشان هستند يا نه؟ آيا دلشان : با نيات اين عناصر و تشكل ها آاری نداريمما . چگونه صحبت آرده اند

برای توده های گرفتار فقر و فالآت می سوزد يا نه؟ آيا واقعا می خواهند دردی از دردهای توده ها درمان شود و به خوشبختی و رفاه 

اصل قضيه اينست آه اين قبيل گرايش ها، جای پا و تكيه گاه . ن، گرهی را باز نمی آندو عدالت برسند يا نه؟ صرفا نيات خوب داشت

در اينجا فرصتش . خود را در جنبش آارگری قرار داده اند) غير پرولتری و غير انقالبی(سياست های رفرميستی و اهداف طبقاتی 

گونه منافع و اهداف خرده بورژوايی و بورژوايی در جنبش آه در مورد اينكه چرا و چ) و راستش اهميت درجه اول هم ندارد(نيست 

اصل قضيه اينست آه در اين حالت، جنبش آارگری عمال و .  پيدا می آند صحبت آنيم"آارگری"آارگری حضور می يابد و بيان 



تی استثمارگر و دستگاه نهايتا اهرمی می شود برای پيشبرد سياست های رفرميستی و در نتيجه، دست نخوردن به پايه های نظام طبقا

هنوز يادمان نرفته آه در جريان بحث هايی آه .  ظاهر شده اند"آارگريستی"گرايش های مورد بحث، عمدتا در قالبی . ستمگر سياسی

 در جمعبندی از مراسم اول ماه در پارك الله تهران به راه افتاد، خيلی ها حكم بر اين دادند آه جنبش آارگری ايران، در صف مقدم

بگذاريد به صراحت بگوييم، ) ٤. (جنبش های موجود قرار گرفته و به موتور محرآه و جهت دهنده به ساير جنبش ها تبديل شده است

مسلما استبداد حاآم و سرآوب دائمی در ! به همين روشنی. است) به لحاظ سياسی (عقب نگهداشته شدهجنبش آارگری ايران يك جنبش 

گرايش های خرده (گرايش های رفرميستی و اآونوميستی . اما فقط اين نيست.  اصلی را بازی می آنداين عقب نگهداشته شدن، نقش

تعريف و تمجيدهای . نيز نقش مهمی در عدم ارتقاء جنبش آارگری و وضعيت آنونی آن بازی آرده اند) بورژوايی و بورژوايی

به عدم ارتقاء اين جنبش؛ يعنی ناديده گرفتن و در نتيجه صحه نادرست و غير واقعی از موقعيت و آيفيت جنبش آارگری، يعنی آمك 

  .گذاشتن بر عقب ماندگی های اين جنبش

اين جريان به داليل مختلف، تحت تاثير و نفوذ . در چنين اوضاعی، ناگهان يك فرايند متفاوت انفجاری، از جايی ديگر به راه می افتد

جنبش آارگری آه قرار بود جهت دهنده به ساير جنبش های باشد، ناگهان در . سياسی بعضی از جناح های رژيم مرتجع قرار دارد

تعداد قابل توجهی از اعضای طبقه آارگر، به ويژه آارگران و بيكاران جوان، به صورت فردی و تحت پرچم ها . حاشيه قرار می گيرد

در روزهای آارزار انتخاباتی، قبل از رای . و رنگ ها و شعارهای غير پرولتری و ضد آارگری، در خيزش عمومی شرآت می آنند

به نظر می آيد آه به دليل اختالف . گيری، عناصر و تشكل هايی آه گرفتار رفرميسم و اآونوميسم اند، منفعل و بی سر و صدا هستند

عضی ها اينجا و ب. ، و جهت گيری های مختلف در مورد مضحكه انتخاباتی رژيم، نمی توانند موضع مشترآی بگيرندسياسینظرهای 

 می نويسند اما حاضر نمی شوند به طور مشخص طبقه آارگر و مردم را به تحريم انتخابات "شرآت نكردن خود در انتخابات"آنجا از 

بعضی ها . در واقع حاضر نمی شوند به نام آارگران، يك نقش پيشرو سياسی و جهت دهنده را برای آل جامعه بازی آنند. فرا بخوانند

د آه به تكرار خواسته های مطرح شده در قطعنامه مشترك اول ماه مه قناعت می آنند و می گويند اين جواب آارگران به هم هستن

در اين موقعيت انفعالی آه گرايش های مورد بحث گرفتارش . انگار نه انگار آه سنگ روی سنگ بند نيست. مضحكه انتخابات است

به وجود آمدن يك فضای جديد و ملتهب سياسی در آل . يت از اين يا آن نامزد بر پا می شودشده اند، تجمع های گسترده شبانه در حما

  در آن شرايط، ما و .موضوع قدرت سياسی دارد بعد از مدتها به مرآز توجه ميليون ها نفر تبديل می شود. جامعه غير قابل انكار است

برای فعاليت آگاهگرانه سياسی در ميان توده های ) هر چند موقتی( مهم رفقايی ديگر از جنبش چپ فرياد می زنيم آه فرصت های

بايد اين فرصت ها را دريابيم و همزمان با تمام قوا برای رفع خطرات و توهماتی آه از جانب بخشی از ارتجاع . وسيع ايجاد شده است

در اين ميان، ترحم انگيزترين موضع گيری . شنوا ندارنداما اآونوميستها و رفرميستها گوش . حاآم بر سر مردم سايه افكنده تالش آنيم

  ! را در نوشته ای ديديم آه حضور توده ها در خيابان ها قبل از انتخابات را تحت تاثير تجمع های آارگری در اول ماه مه امسال می ديد

رايش های اآونوميستی و رفرميستی منتسب به بعد از تقلب بزرگ انتخاباتی، و ورود جامعه به يك اعتال در ابعاد توده های ميليونی، گ

گرايش انفعالی در بعضی از اين عناصر و تشكل ها، به سطح . جنبش آارگری نيز به سرعت خود را با شرايط جديد منطبق می آنند

مبادا ماجرا به نفع اينها توده های خشمگين مردم را به نشستن در خانه دعوت می آنند . دشمنی آشكار با خيزش توده ها تكامل می يابد

تا .  رژيم باال برده اند"اصالح طلب"اينها پيشاپيش دست خود را به نشانه تسليم سياسی در برابر جناح ) ٥! (موسوی و آروبی تمام شود

ند؛ آنجا آه به رهنمودهای اينها برای آارگران مربوط می شود، در واقع لياقت و توان شرآت در خيزش را برای طبقه آارگر نمی بين

به نحوی آه بتواند مسير را عوض آند و سياستی متفاوت و مستقل و راهگشا را خالف جهت برنامه ها و اهداف ارتجاعی امثال 

برای بيشتر اينها فكر می آردند آه جنبش آارگری . اين سياست و رويكرد را فقط می توان منحط و آشغال ناميد. موسوی در پيش بگيرد

منجمله وقايعی آه جرقه اش را می تواند تضادها و شكاف های درون رژيم (و تحوالت سياسی و اجتماعی  تضادها فارغ از و خودش

بيشتر اينها اصال آارگران را اليق شرآت در نبردهای . تكامل می يابد و پيشرفت می آند) بزند و صحنه نفوذ جناح های حكومتی باشد

 خيزش ها نمی دانند؛ اليق و قادر به آموختن سياست و شناخت يافتن از سياست ها و سياسی و آبديده شدن و پااليش پيدا آردن در جريان

از نظر اينها ميدان و عرصه فعاليت آارگران همان آارخانه و اعتصاب . منافع طبقات گوناگون در جريان توفان های بزرگ نمی دانند



ند بزرگ و گسترده فكر آنند، از چارچوب مطالبات فراوان و اينها وقتی آه می خواه. ها و تحصن های عمدتا اقتصادی ـ رفاهی است

 جنبش آارگری هستند و به همين خاطر خدا خدا می "خلوص"اينها به خيال خودشان دنبال . چانه زنی های گسترده فراتر نمی روند

  ! آنند آه اين روزهای پر آشوب زودتر بگذرد تا جنبش آارگری برگردد سر خانه و زندگی خودش

ديگری از انفعال يا عدم تحرك آافی، اين روزها در قالب محدود آردن اهداف طبقه آارگر از شرآت در خيزش آنونی ظاهر می شكل 

و مشخصا امثال موسوی و ( بسيار می شنويم آه هدف از شرآت، يكم افشاگری و توهم زدايی از جناح های مختلف رژيم . شود

اين دو هدف، آامال به هم ) ٦. (ع جنبش آارگری با استفاده از فرصتی آه پيش آمده استاست و دوم، آمك به تشكل يابی سري) آروبی

يكی اينكه . در شرايط آنونی، دو جور می شود افشاگری و توهم زدايی زد. ربط دارد و هر دو بيان يك رويكرد انفعالی به اوضاع است

) اعم از متقلبان در انتخابات و معترضان به تقلب(ت حاآمه فقط از ماهيت يكسان و ضد مردمی و ضد آارگری همه جناح های هيئ

دوم اينكه به مردم بگوييم خشم و نفرت و انرژی مبارزاتی خود . بگوييم و به توده ها هشدار دهيم آه زير پرچم سبز موسوی جمع نشويد

در ميدان بمانيد و روش ها و ابتكارهای گوناگون را بايد گسترده تر و عميقتر و پيگيرتر به ميان آوريد؛ بايد پايدارتر و ادامه دارتر 

مبارزاتی را به آار ببنديد؛ بايد فرصت از هم گسيختن قدرت سياسی حاآم، و آماج قرار دادن ستون های اين حاآميت مرتجع را بيشتر 

اف و خواسته هايی را دارا باشيد دريابيد و از آن برای پيشروی جنبش عمومی بيشتر استفاده آنيد؛ بايد دورنمای انقالب اجتماعی و اهد

آه خيزش امروز را به آن دورنما مرتبط آند؛ بايد به دنبال شناختن و دست يافتن به ستاد رهبری آننده ای باشيد آه بتواند اين نبرد عظيم 

ش ها و اهداف ضد مردمی  بايد نارهبرانی مانند موسوی و آروبی و سياست ها و ارزبرای همه اين آارهاو ادامه دار را هدايت آند؛ و 

ای آه اينان نمايندگی اش می آنند و به تحكيم و ادامه حيات نظام سرمايه داری، و رژيم مذهبی و زن ستيز آنونی می انجامد را طرد 

 توان نگاه به مساله تشكل يابی آارگران نيز دو جور می. اين دو نوع افشاگری با هم تفاوت دارد و به نتايج متفاوتی خدمت می آند. آنيد

يعنی با استفاده از . يكی اينكه منظورمان صرفا تالش برای ايجاد تشكل های موسوم به صنفی يا سنديكايی در جنبش آارگری باشد. آرد

ديگری . شكاف در هيئت حاآمه و تضعيف جناح حاآم، فرصت را غنميت شمرده در پی امتياز گرفتن از دولت در اين زمينه باشيم

اده از فضای سياسی و اعتالی انقالبی در آل جامعه، منجمله در صفوف آارگران، شكل های متفاوتی از سازماندهی را به اينكه، با استف

آار بگيريم آه اتفاقا بخش مهمی از آن به تشكل يابی سياسی طبقه آارگر مربوط می شود و نطفه های اعمال قدرت سياسی، و 

ايجاد تشكل هايی آه می تواند به پيگيری و پايداری . ت پيش رو را شكل می دهددخالتگری سياسی و عملی در خيزش ها و تحوال

خيزش عمومی مردم آمك آند و به گسترش و ارتقاء اعتراضات سياسی طبقه آارگر به روش های اعتصابی و اشغال محيط های آار 

  .آمك آند، بخشی از وظايف آنونی را شامل می شود

ن دهيم آه تنگ نظری ظاهرا دلسوزانه نسبت به خواسته ها و منافع روز طبقه آارگر، در شرايط پر بگذاريد با يك مثال ملموس نشا

در مباحث انتقادی مربوط به تجمع اول ماه مه در پارك الله، با اين اتهام روبرو . تالطم آنونی، به چه نتايج مرگباری می تواند بينجامد

. هبود معيشت آارگران ندارد و برايش مهم نيست آه آارگران گرسنگی می آشند يا نه توجهی به ب"جمعی از فعالين آارگری"شديم آه 

ما را متهم آردند آه چون در مورد خطر فريب خوردن و دنباله روی آارگران از وعده های اقتصادی و رفاهی نامزدهای رياست 

آن جناح مجبور شد و به شما امتيازی داد قبول نكنيد چون جمهوری اسالمی هشدار داده ايم، داريم به آارگران می گوييم آه اگر اين يا 

معيشت "وقايع چند هفته گذشته، به خوبی نشان داد آه حق با ما بود و عطف توجه به ) ٧. (ممكنست به نفع مرتجعين حاآم تمام شود

اين واقعيتی . مل به آجا می انجاميد را بر سر اين نكته نقد می آردند، در ع"جمعی از فعالين آارگری" از جانب آسانی آه "آارگران

است آه ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد با پخش پول، حواله برای گرفتن وام بانكی، باال بردن حقوق بازنشستگی و سود سهام عدالت 

با اين آار، برای احمدی نژاد . در بين گروهی از تهديدستان و محرومان آه بخشی از آنها در صف طبقه آارگر جای دارند، رای خريد

 و "توجه به مساله گرسنگی"آيا با معيار . خود تبليغاتچی به دست آورد و يا اينكه بخشی از مخالفان بالفعل خود را به سكوت واداشت

محروميت اين گروه از افراد، می شود حمايت از احمدی نژاد و يا سكوت در قبال باند تبهكاری آه او نمايندگی اش می آند را ارزش 

گذاری آرد و اين آار را جايز شمرد؟ آيا منتقدان ما می دانند آه امروز افراد محروم و بيكار ديگری از شهرستان ها و روستاهای عقب 

مانده و فقير، دقيقا با انگيزه سير آردن شكم خود و خانواده شان و يا با هدف دستيابی سريع به چند ميليون تومان و تشكيل خانواده، در 



وران بسيجی به ضرب و شتم مردم معترض در خيابان ها مشغولند؟ آيا مساله فقر و گرسنگی و فالآت را می توان تا به اين لباس مزد

حد مجزا از محيط حاآم و تضادهای سياسی جامعه مورد توجه و برخورد قرار داد و برايش پاسخ های هر چند فوری و موقتی پيدا 

 هر آس چنين بينديشد نه فقط مساله آموزش سياسی و انتقال آگاهی انقالبی به توده های آارگر و به عقيده ما. آرد؟ جواب ما منفی است

زحمتكش را ناديده گرفته است؛ بلكه در شرايط خاص آنونی زمينه مساعدی را برای مزدور پروری امثال احمدی نژاد از ميان توده 

  . های محروم مهيا می آند

ت آناری به يك رويكرد ظاهرا متفاوت ديگر آه در برخورد به شرايط آنونی بروز يافته، اشاره ای در اينجا الزم می دانيم به صور

اين رويكرد، پديده پيچيده و . اين رويكرد با سطحی نگری و خوشخيالی، مساله سازماندهی انقالب اجتماعی را ساده می آند. بكنيم

، در حال گذر به سرنگونی نظام جمهوری اسالمی و برقراری  تبليغ سياسیبا حداقلی از تالش ومتناقضی آه در جامعه جاری است را 

در چارچوب همين نگرش است آه رهنمودهای عجيب و بدون پشتوانه برای اعمال ) ٨. (يك دولت انقالبی و متفاوت تصوير می آند

رچوب همين نگرش است آه فراخوان در چا. بر خيزش ميليونی توده ها صادر می شود) چپی آه خودشان مد نظر دارند(رهبری چپ 

. اعتصاب سياسی در واحدهای بزرگ توليدی، بدون ايجاد زمينه های سياسی و تشكيالتی حداقل برای تحقق اين عمل، به گوش می رسد

 ميليونی ٣در چارچوب همين نگرش است آه خيزش عظيم توده ها بسيار گسترده تر از آنچه هست بزرگ نمايی می شود و تظاهرات 

صحنه وعده داده می شود آه فقط آافيست چند ن نگرش است آه به مردم حاضر درچارچوب هميدر. شود ميليونی تبديل مي١٠تهران به 

به نظر ما اين رويكرد اگر چه !! قرار آه نيست ماه ها اين آار را بكنيد! روز پايداری آنيد و ميليونی به خيابان بياييد مساله حل است

از آن رويكرد انفعالی ظاهر می شود و در ارزيابی از فرصت ها در شرايط جديد اعتالی انقالبی روی نكات درستی مبارزه جويانه تر 

انگشت می گذ ارد، اما نهايتا از ترسيم پيچيدگی ها و تضادهای راه طوالنی انقالب و نيازها و ابزار سازماندهی انقالب اجتماعی عاجز 

  . آارگر و توده های مردم را به آگاهی و تدارك الزم برای پيشروی در مسير انقالب رهنمون شودبنابراين نمی تواند طبقه. می ماند

تا اينجای آار، نكات انتقادی باال را برای ترسيم گرايش ها و رويكردهای آلی در صحنه جنبش آارگری ايران، و دامن زدن به بحث و 

معه به گونه ای جريان يافته آه ادامه مباحثه بر سر سياست جنبش آارگری اوضاع جا. جدل بر سر وظايف دوره آنونی آافی می دانيم

شك نيست آه سياست . آه حول مساله برگزاری تجمع اول ماه مه به راه افتاده بود را، در چارچوب گذشته، ناقص و غير مفيد می سازد

يد قالب مبارزه انتقادی گذشته را گسترش داد و نگرش هاست؛ اما باكردها وروياست ها وتكامل منطقی همان سي امروز ادامه وهای

چارچوب جنبش چپ و آارگری  از رفقا و دوستان درميدانيم آه هم اآنون بسياری. مباحث را با توجه به مسائل حياتی روز تعميق آرد

  .  مقاالت راهگشا ببينيم درشان راحاصل تالش های فكريم آه هرچه زودترذهن خود را بر سر اين مسائل متمرآز آرده اند و انتظار داري

  :توضيحات
توجه داشته باشيد آه ما در اين نوشته به نقد رويكردها و گرايش های نادرستی آه امروز به وضوح خود را به نمايش گذاشته اند می پردازيم و نه نقد افراد يا  )١

سی جامعه، بخشی از افراد و تشكل هايی آه حامل چنين رويكردها و گرايش چه بسا در جريان پيشرفت و تكامل مبارزه طبقاتی و تحوالت سيا. تشكل های معين
در عين حال می دانيم آه . يك هدف مهم نوشته حاضر، آمك به راه افتادن و تعميق چنين روندی است. هايی هستند، تغيير جهت دهند و به انتقاد از آن بپردازند
مومی توده های مردم جهش وار به پيش می رود، بسيار سريعتر از دوره های عادی انجام می گيرد و می عقبگرد برخی افراد و تشكل ها در شرايطی آه جنبش ع

  .تواند باعث انحطاط سياسی و افتادن به دام های بی بازگشت شود
  ، جمعبندیدر مورد تدارک اول ماه مه)  JAFK(» جمعی از فعالين کارگری«رجوع آنيد به مقاالت و اطالعيه های ماه های اخير ) ٢
 .از مراسم روز جهانی کارگر، و در تحريم انتخابات     
  اين دوستان فعاالنه با انتشار. را از بقيه جدا آنيم) گرايش لغو آارمزدی ("...آميته هماهنگی"همينجا الزم می دانيم حساب دوستان ) ٣
  هوری اسالمی و وقايع بعد از آن، آگاهی سياسی نسبت به يك سلسله اطالعيه و مقاله آوشيدند در مورد مضحكه انتخابات رياست جم     

  .اين وقايع و تحوالت تعيين آننده را در ميان آارگران انتشار دهند     
 ٨٨نوشته کاوه اردالن ـ خرداد »  چند بر هيچ به نفع جنبش آارگری؟« برای نمونه رجوع آنيد به مقاله ) ٤
   مسئولين حزب حكمتيست؛ و نيز گرايشی آه برخی در اظهارات عناصری مانند بهمنرجوع آنيد به اظهار نظرها و تحليل های) ٥

 . شفيق و عباس فرد و همفكرانشان بازتاب می يابد    
  .رجوع آنيد به اظهار نظرهای برخی فعالين در تلويزيون آومله) ٦
 ٨٨نوشته بهرام رحمانی ـ ارديبهشت »  آيا سازمان دهندگان تجمع اول ماه مه ماجراجويی کردند؟«رجوع آنيد به مقاله ) ٧
 .رجوع آنيد به اظهار نظرهای مسئوالن حزب آمونيست آارگری ايران در تلويزيون آانال جديد) ٨
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