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؟چرا یهو و جنجال و تهمت زن  

 
 

١٣٨٧مهردوم شنبه سه                                                                                     )منطقه تهران(ی هماهنگتهيکم  
  

 ٢٨تاريخ  به» اجتماع مشترک کارگران نساجی های سنندج«به انتشار خبری از سوی ما تحت عنوان در واکنش 

در اين . منتشر شده است) افق روشن(  در يکی از سايت های اينترنتی٨٧، اعالميه ای به تاريخ اول مهر ٨٧شهريور 

خواهيم، ما کارگريم و با برگزاری مجمع عمومی خود را متحد می  ما مبصر و سانسورچی نمی«اعالميه، که عنوان 

 نماينده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه های نساجی کردستان،«نفر به عنوان  را دارد و نام ده» کنيم

) منطقه تهران(کارگری  زير آن نوشته شده است، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل»  بافتپرريس، شاهو و فرش غرب

  .مسئله چيست ببينيم. بودن متهم شده است» مبصر«و » دروغ«، »سانسور«به 

  
از مبارزات کارگران  درمورد حمايترخانه نساجی سنندج اجتماع کرده وکارگران چند کااين بود که عده ای ازما تصور

ابتکار «ما، ضمن استقبال از اين اجتماع، آن را . اند جمله کارگران الستيک البرز تصميماتی گرفتهازرخانه های ديگرکا

 راستایاری پيگيری شود می تواند گامی دربه درستی و با نگاهی ضدسرمايه داگر که«ای ناميديم » بسيار ارزنده

در برخی گزارش «کرديم که  ما اضافه. »عليه سرمايه باشد کارگرسازمانيابی سراسری و شورايی توده های وسيع طبقه

هر چه شمارضورحاين اصطالح تا جايی که ناظر بر. شود نام برده می" مجمع عمومی"اين نوع تجمعات به عنوان ها از

 اما در ادبيات. بجا است شورايی اين اجتماعات باشد بسياراجتماعات و باالبردن ظرفيت نشست ها وبيشتر کارگران در

می کند، که طبعا تعبيری  برخی محافل به طور معمول نوعی تشکل سنديکاليستی نيازمند به محافل غيرکارگری را القا

. شورايی و ضدسرمايه داری توده های کارگر است زيانبار، فرقه ای و در تعارض با اساس سازمانيابی سراسری،

  ».دج تعبير نخست را مد نظر دارند و از روايت دوم سخت بيزار هستندسنن پيداست که کارگران سه کارخانه نساجی

  
نام برده ايم و صرفا  سه کارخانه نساجی سنندج، پرريس و غرب بافت سنندجاين خبر ازچيز بگوييم که ما درهرقبل از

اينجا از  ما از اين بابت در.شاهو را ازقلم انداخته ايم کار باشد نام کارخانهسهوی و بدون اين که هيچ عمدی دربه طور

يا  اما براين باوريم که برآشفتگی و عصبانيت نويسنده. خوانندگان اين خبر پوزش می خواهيم کارگران کارخانه شاهو و

توضيح همين نکته و ضرورت  .اين بابت نيست کردن ما به اتهامات فوق اصال ازو متهمنويسندگان اعالميه مذکور

هيچ کسی که اشته است، وگرنه هيچ عقل سليمی وواد  است که ما را به نوشتن اين جوابيهروشنگری برای کارگران

. متهم نمی کندبه سانسورخبرانتشاربه صرف انجام يک خطای سهوی در کفش نداشته باشد يک تشکل راريگی در

اين با بود، و انتشار خبر ما دربی مباالتیخطای سهوی گفته شود سهل انگاری وممکن بود درمورد اين  چيزی کهحداکثر

 شاهو چه مشکلی برای ما داشته است که ما برای اوال آوردن نام کارخانه. جانب ما يک دنيا تفاوت داردازاتهام سانسور
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فرهنگ کدام بخش از ی ادبيات واقعا کارگری جهان و درکجاشويم؟ ثانيا در متوسلحذف آن به کار شنيعی چون سانسور

اين تهمت يکسره ناروا  شما به جایباالخره ثالثا چرامی شود؟ وتعبيراموش کردن سهوی يک اسم به سانسوررف کارگران

اين پرسش ها همه نشان می دهند که مشکل شما با خبر  ما نپرسيديد که چرا نام کارخانه شاهو را نبرده ايم؟دوکلمه از

  .تمسئله چيز ديگری اس منتشره از سوی ما سانسور نيست و

  
در جنبش » عمومی مجمع«مسئله اين است که ما با هوشياری و با توجه به وجود تفاوت ماهوی دو تعبير از  واقعيت

 عليه سرمايه سازمانيابی شورايی کارگران کارگری، ضمن دفاع و بجا دانستن آن تعبير از مجمع عمومی که ناظر بر

) و بهتر است بگوييم، رفرميستی(ی تشکل سنديکاليستی ديگر که مجمع عمومی را نوع است، مرز خود را با تعبير

مواظب باشند که هر  به جريانات غيرکارگری تلقی می کند روشن کرديم و در واقع به کارگران هشدار داديم که متصل

مجمع «اخير، در کنار بجا دانستن کاربرد  ما ضمن اين هشدار و دقيقا برای مرزبندی با تعبير. گردی گردو نيست

  کارگران   که دانستيم  همچنين تاکيد براين نکته را الزم . ناميديم» اجتماع« در عين حال جمع شدن کارگران را» میعمو

  . هستندتعبير نخست از مجمع عمومی را مدنظر دارند و از روايت دوم سخت بيزار) نه فرقه زده هاو ( 

   
نيز کاربرد کلمه   نشان می دهد که هشدار ما وهيستريک و خصمانه نويسنده يا نويسندگان اعالميه مورد بحثواکنش 

اين واکنش بيانگر هيچ چيز  بوده است، چرا که  کامال بجا) برای تقابل با برداشت فرقه ای و سنديکاليستی(» اجتماع«

 از اين اعالميه نشان می دهد که تلقی نويسندۀ آن. دوم  نويسندگان از روايت  نيست جز دفاع شرمگينانه اين نويسنده يا

. کامال سکتاريستی است نمايندگان کارخانه های فوق نه تلقی يک اجتماع واقعا کارگری بلکه تلقی يک اجتماع اجتماع

شورايی و ضدسرمايه داری از مجمع عمومی بيان کند  وگر نه چه دليلی دارد که بدون اين که کلمه ای در تاييد تعبير

برای » مبصر«و ايفای نقش  » دروغ«و » سانسور« را   ز سوی ماتعبير دوم ا درواقع با هوچی گری و جنجال نقد

نويسندگان بدون آن که  بنامد؟ آيا همين هو و جنجال و تهمت زنی بی اساس نشان نمی دهد که اين نويسنده يا کارگران

ستی از شرمگينانه از درک فرقه ای و سنديکالي جسارت و شهامت آن را داشته باشند تلويحا و به گونه ای ضمنی و

توانستند ضمن تذکر درمورد سهل انگاری ما در حذف نام کارخانه شاهو، فارغ  مجمع عمومی دفاع کرده اند؟ آنان می

چه . عمومی دفاع کنند زنی و به گونه ای مستدل درک ما را از مجمع عمومی نقد کنند و از تعبير خود از مجمع از اتهام

های فرقه ای فقط وفقط ناشی از ضعف استدالل   اين گونه هو و جنجالنيازی به اين هو وجنجال و تهمت زنی بود؟

  .معروف برای فاطی تنبان نمی شود انتقادی برپا کنندگان آن است و به قول

  
گرايش ضدسرمايه داری و  نداشتيم و نداريم که به اين گونه شانتاژها و اتهام های سخيف و ناجوانمردانه بهما بنا 

متجلی است پاسخ ) منطقه تهران(ايجاد تشکل کارگری  ری ايران که در کميته هماهنگی برایشورايی درون جنبش کارگ

 دِر ديزی باز است، حيای گربه کجا رفته« درمقابل اين پرسش تاب آوريم که  نتوانستيم  اما اوال به راستی ديگر. دهيم

صورت مختصر و چند سطری بازهم  ه هرچند بهثانيا، و مهم تر ازآن، وظيفه خود دانستيم که در قالب اين جوابي» است؟

کنيم و درک رفرميستی و سنديکاليستی از آن را افشا  بردرک شورايی و ضدسرمايه داری از مجمع عمومی تاکيد

مش «آينده بيشترخواهيم داد که نه درک اول بلکه درک دوم است که کارگران را مشتی  ما نشان داده ايم و در. سازيم
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اتفاقا اين درک است که برای   قادر به مبازره متحد و متشکل عليه سرمايه و برای نابودی آن نيستند ومی داند که »رجب

اعم (به کوری چشم دشمنان رفرميست طبقه کارگرآينده ودر ما. تعيين می کند»مبصر«ه کارگران با سرمايه داری مبارز

  ضدسرمايه داری از مجمع- توضيح برداشت شورايیبه طور مفصل بازهم به) سنديکاليستی آن از نوع سکتاريستی و

چرت فرقه گرايان  عمومی و افشای درک رفرميستی از آن خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد که از قضا اين

مبارزه طبقاتی پاره شده است و بازهم بيش از  رفرميست است که با آمدن فعاالن ضدسرمايه داری طبقه کارگر به ميدان

   .اهد شداين پاره خو

  

  باش تا صبح دولتت بدمد

  تکاين هنوز از نتايج سحر اس

  

  ) تهرانمنطقه(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧  مهر٢

 

 


