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! دادنیاسي سی  جنبهی اقتصادی به همان مبارزه »  » 

 
١٣٨٧م شهريورهفت بيستشنبه چهار                                                                                            نواي آديسع  

 
 

 ینوشته بودند و چند روز پس از آن آقا"  و استقاللی آارگریها هياتحاد"  تحت عنوان ی مطلبی ثقفیش آقايپ یمدت

ر ي غین نقدي موجود بود و همچنی ثقفی آقای  آه در مقالهیل نكات مهميبه دل. اند  به زعم خودشان آن را نقد آردهیاشرف

 یالبته قبل از آن به جناب آقا. ان آنمين مورد چند نكته را بي در ا از آن آرده است، بر آن شدم تای اشرفی آه آقایاصول

 حاصل آنند، یشرفتين خود به ظاهر پيشي پیها اند نسبت به نوشته م چرا آه توانستهيگو یك مي و دوستانشان تبریاشرف

. شد یده نمي دیزي چی و اجتماعیاسي، سیب فعاالن آارگرين، تهمت و تخريشان به جز توه  آه از سر تا تهيیها نوشته

 بر یشيچه هدف و گرا"ن سؤال را آه يك ارائه شده است و جواب اي به ظاهر تئوریشان اما، بر بستريد اي جدی نوشته

ها  ستي خواننده را به خواندن آثارمارآس و مارآسی اشرفیآقا. گذارم ی آگاه می  خوانندهی  بر عهده" آن حاآم است؟

.ام شان عمل آردهي اۀيد، چرا آه به توصي قبول آنی طوالنیها رمن را درآوردن نقل قولن خاطرعذيكند، به هميه ميتوص  

" است؟ستادهي جنبش چپ ای آجای ثقفیآقا"  تحت عنوان ی اشرفی آقای  آه شروع به خواندن نوشتهیهنگام  

 آه ی آسانی همه. باشد ی م آزاد و مستقلیها شان از تشكلي ایشود تلق یرت شما مي آه باعث حیا ن نكتهيد، اوليآن یم

 از تشكل آزاد و ی دانند آه هر گاه حرفیر دارند خوب مي اخیها ران در سالي ای از جنبش آارگری هر چند اندآيیآشنا

د ضد يبخوان ( ی آارگری مصنوعیها  نسبت به تشكلی آارگریها د بر مستقل بودن تشكليمستقل زده شده، همواره تأآ

 آارگر، ی  مانند خانهيیها نهاد.  ساخته و پرداخته شده، بوده استیدار هيستم سرماي و سآه از طرف دولت ) یآارگر

شود تا آنان را  ی باعث مین گونه محافل ضد آارگريا استقالل تشكل آارگران نسبت به ايآ...  آار وی اسالمیشوراها

ست آه آارگران ين معنا نيآنار تشكل بد آزاد در ی ا واژهيم؟ آي بنامی طبقاتی آارگران در تشكل هایابي دشمن تشكل

ا ي آنند؟ آی آارگریها جاد تشكلياقدام به ا) ل وزارت آارياز قب ( یدار هي سرمایها توانند آزادانه و بدون دخالت نهاد یم

و  ندارند یچ نهادي از هیچ مجوزياز به اخذ هي خود نیابي  تشكلی آه آارگران براین معني آزاد بدی به آار بردن واژه

را مستحق ه آنند، آنان يا اتحاديكا يل سندياقدام به تشك  انتخابات ی و برگزار ی مجمع عموميیتوانند با برپا  یخودشان م  

؟آند یم" ها ن تشكليآارتر تين و جنايتر وابسته"افت عنوان يدر    

یا ین معانيحامل چن) رانيام درآ دسِت (یات آارگريادبن آلمات درياند ا دانسته یرفت آه نميتوان پذ ی نمیاشرف  یاز آقا  

را  هدف خود"  آزادیها تشكل"جاديا باشد آهيم عضویا  تهيآمدرداند وي میفعال آارگر ك يشان خود را ياهستند، چرا آه   

  را دارد؟ی با آلمات جهت فرافكنیشان قصد بازيجه گرفت آه اين نتيتوان چن یا نميآ. آند یعنوان م

 به یاني خود از جری پندارد، در نوشته یكال مي و ابر رادیك سوپر انقالبيشان، خود را ي ای ر نوشته آه بنا بی اشرفیآقا

 از ی است آه در آن گروهیه سازمانيا اتحاديكا يسند. ميپرداز ی آن می نام برده است آه به بررسی انقالبیكاهاينام سند

داران، خود را  هيان و سرماي شان در مقابل آارفرمایع و اجتمای آارگر به منظور دفاع از مطالبات اقتصادی طبقه
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ن يبنابرا.  هستندیدار هي در درون نظام سرمای آارگریها ، سازمانی آارگریكاهايا سنديها  هياتحاد. آنند یمتشكل م

د يته باالب. باشدیح از نقش و آارآرد آنان مي از عدم درك صحی ناشی انقالبی به سازمانيیها ن تشكليل چنيانتظار تبد

كا يكا تفاوت وجود دارد، چرا آه بر خالف پالتفرم سندي سندی و اعضايیكاين پالتفرم سندين نكته را متذآر شد آه، بيا

 و باال بردن یك مبارزاتيتوانند با استفاده از پرات یكا مي سندی را ندارد، اعضای انقالبیل شدن به پالتفرميت تبديآه ظرف

 تشكل ی برایكاها از آن جهت آه مراآزيعالوه بر آن، سند. ل شوندي تبدیكال و انقالبياد ری به آارگرانیل طبقاتيتحل

 بار نخست در آنجاست ی رسانند، چرا آه آارگران برایاريتوانند به امر انقالب  یاند، م  آارگر به وجود آوردهی طبقه

 آسب یشتري بیكال آمادگي رادیها  تشكلیرو برا نيآنند و از ا ی را درك می آارگریها الت و سازمانيد تشكيآه فوا

نيچنن باره يادرب شد،يتصو) ن الملل اوليب( آارگرانیالملل نين آنگره انجمن بياول آه دریمتنآارل مارآس در. آنند یم   

:سدينو یم    

گر به وجود  آاری  تشكل طبقهی برای مراآزی آارگریه هاينكه آارگران خود به خود متوجه باشند، اتحاديبدون ا ."..

 متوسط عمل ی طبقه یبرا) به عنوان مراآز تشكل ( ی قرون وسطیها  شهر و آمونیها گونه آه انجمن اند، همان آورده

ن تشكليها به عنوان عامل اج است، وجود آنيه احتيو سرمان آاريز مابي و گر جنگ دری آارگریها هيبه اتحاداگر. آردند  

".تر است تيه پر اهمي و حكومت سرمایدسو رفتن از نظام آارمز  فرایبرا    

م ي بپردازیاني جریشان به بررسي و خود ای ثقفیدن مطلب آقاي بهتر فهمیدهد آه برا ی به خواننده رهنمود می اشرفیآقا

 در ی ثقفینجاست آه آقايجالب ا. شان هستنديها هيست از اتحاديت و آمونيالسي آارگران سوسیآه خواهان اخراج تمام

 ی و کارگری صنفی هياستقالل اتحاد: " ديگو یشان مين اتهام متفاوت است، ايكسره با اي دارد آه یخود مطلب ی نوشته

 ی و اقتصادیاسي مختلف سشاتي گرای متعلق به اعضاء همان صنف است که داراهي اتحادنيمفهومش آن است که ا

 رار مخالف آن در کنار هم قاي و ی دارهيما بخش، کارگران طرفدار سرکي اي کارخانه کي کارگران انيدر م. هستند

 شي متعلق به آن گراهي اتحادني ااي شوند هي وارد اتحادديدار فالن حزب نبا مثال کارگران طرفميي بگوميتوان  ینم. دارند

 از یمسائل.  کارگران برسدبي است که به تصویا  اساسنامهیها  تيتوان انجام داد، محدود ی که میتنها کار. خاص است

تواند افراد را از  ی میکارگر  با محافل ضدی و همکاریکارگر  ضدیها  تي به فعالر اشتهااي اساسنامه رشي عدم پذليقب

 موجود در یها  شي گراجهي درون طبقه کارگر و در نتیها  شي کدام از گراچياما ه.  محروم کندهي در اتحادتيعضو

تواند افراد  ینگاران م  روزنامهی هياداتح: "ديگو ی میگري دیجاو در."کرد  منع هيتوان از شرکت در اتحاد  یجامعه را نم

نگاران، همانا   روزنامهاني در می مهم صنفی  ضد آن صنف هستند و مسالهراي را درون خود راه ندهد، زیچ سانسور

 يیها  ها را آن هم با ترفند  ی حراستايساِن کارفرما  توانند جاسو ی تنها میساز  لي اتومبعياما کارگران صنا.  استاني بیآزاد

 را کيفنات  ی حزب مذهبکي طرفدار اي ساده یاله  کارگر سلطنت طلب، کارگر حزبکيآنها . از درون خود اخراج کنند

توانند کنار   ی را نمسميل اي کارگر طرفدار سوسکيهم چنان که . توانند آنها را کنار بگذارند  یدر درون خود دارند و نم

ل داشتن مطالبات ي را به دلیتوان آارگر یهمانطور آه نم: آنم ی استنباط منينن دو پاراگراف چي ایفحومن از." ارندبگذ

فقط . ها شد هيشرو، آگاه و مبارز در اتحاديحضور آارگران پ توان مانع ازیه منع آرد، نميدر اتحاداز حضور یستيرفرم

. وجود داشته باشدی ضد آارگری هاتي مانند عدم اشتهار به فعالی فصل مشترآديكا بايا سنديه يك اتحادي ین اعضايدر ب  

ها  هيست از اتحاديآارگران آمون ش به اخراجين مطلب گراي ایح دهند آه از آجاي خود توضی اشرفیحال بهتر است آقا 
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!!اند ل آردهيرا تحص  

 نياز جانب فعال" )آزاد"و " مستقل "کلمات (نها کردن آغيحال به کاربردن و تبل: " سدينو ین ميگر چني دی در جااو

 ی به خود می گذرد شکل طبقاتی می طبقاتلتري از فی علوم وقتی حتدي گوی مني که لنی دارد؟ در حاليی چه معنایکارگر

ن ي بیچ ربطين نوشته عنوان آردم، هي ای آزاد و مستقل در ابتدای هاتشكل آه از یفيد گفت با تعرين باره بايدر ا." رديگ

د و چه ي آارگر است و چه شما بخواهی ك سازمان طبقهيكا يدر هر حال سند. آنم یدا نمي آن پی قبلی ن و جملهي لنیها گفته

ك نهاد يكا انتظار ي آه از سندیا آسيم آيد بگوياما در ادامه با.باشد ی میت طبقاتي خاصیت خود دارايد بنابر ماهينخواه

 یاسي سی  جنبهی اقتصادی به همان مبارزه« ست آه شعار ي نيیها گر از هماني دیا نهكال را دارد، گوي و رادیانقالب

 ین در قسمتيخود را نوشت ؟ لن» د آرديچه با«  آنان یستيونيونين در مقابله با افكار ترديآردند و لن یرا مطرح م» دادن

ه ي آارگران علیمبارزه اقتصاد« خر، آ: " ديگو ین ميست چنيك اآونوميك آارگر مبارز به ين آتاب از زبان ياز ا

ه به توسط خود ي روسی  از نقاط دور افتادهیاري در بس-د يدان یكا مي آه شما آن را آشف آمر-» ان و حكومتيآارفرما

. شان نخورده است  به گوشیزيبًا چيسم تقريالي سوسازكن يده ليرد آه موضوع اعتصابات را شنيگ ی صورت میآارگران

د يخواه یدهند، م ی را میج محسوسي نتای ، آه وعدهی مشخصیها دن درخواستيش آشيآه شماها با پ» یتيفعال« آخر آن 

 آوچك و يیكاي سندی ت روزمرهيگر اآنون موجود است و ما خودمان در فعالين آارگران ما ديد در بيي نمایبانياز آن پشت

 ما را قانع یتين فعالي چنیول. ميآن ین مطرح م مشخص را اغلب بدون هرگونه آمك روشنفكرایها ن درخواستيخود ا

 یاسي سی م و فعاالنه در همه و هر گونه واقعهي مفصًال آشنا شویاسيات سي جوانب حی م با همهيخواه یما م.... آند ینم

شتر از يم آمتر تكرار آنند و بي آن چه را ما خودمان هم از آن آگاهنفكرانن آار الزم است آه روشي ایبرا. مييشرآت نما

م يتوان یوقت نم چي خود هی و اقتصادیكي فابری م و شخصًا از تجربهيدان ی ما صحبت آنند آه هنوز نمی برايیزهايچ

 آن را صد و هزار بار ديوظفد و شما ميد بدست آوريتوان ین دانش را شما روشنفكران ميا. یاسياز دانش س : یعنيم يبدان

 انجام یشتري بی خود را با صرف قوای فهين وظيد اييبفرما....ديد، به ما برسانيا دهادتر از آن چه تا به حال به ما رسانيز

آند آه  ی اشاره مین به خوبين نوشته لنيدر ا." دي آمتر حرف بزنیقدر»  آارگری ت تودهيش فعاليافزا« د و راجع به يده

 دهند ی و انقالبیاسي سی رنگ و بو اوی و صنفی آارگریها  آه قصد دارند به تشكلی در مواجهه با آسانرك آارگي

گر او را قانع يكا دي مانند سنديیها دار در قالب تشكل هيه آارفرما و سرماي آارگر علی اقتصادی آند آه مبارزه ید ميتأآ

جا  نيد، در ايباش یها و احزاب چپ م  اگر به دنبال نقش سازمانی اشرفیجناب آقا.  داردیاسي سیاز به آگاهيآند و ن ینم

گونه نيدر ا  چپ رایها تيشخصو) صورت وجودالبته در(ستياحزاب آمونها و  سازمانیها یآار آمو! ديبال آن بگرددن  

.دي آارگران، موجه جلوه ندهيی ابتدایها  در مورد تشكلی ذهنیپرداز اليموارد، با خ    

الملل  ني از اسناد بیكيز در ي نیتروتسك لئون یعنين يك لنياران نزديه، و از يگر از رهبران انقالب اآتبر روسي دیكي

 هستند و نه با یكسره انقالبي یا  برنامهی نه دارای آارگریها هي اتحاد-الف: "... سدينو ین مي چن١٩٣٨چهارم در سال 

ه ها يجه اتحاديدر نت.  باشندیا ن برنامهي چنیتوانند دار ی اعضاء مرشي پذی ب و نحوهيفه، ترآيدر نظر گرفتن وظ

 عصر یفه اساسيالملل چهارم، وظ ني بیها ، به عنوان بخشی انقالبیجاد احزاب مليا. ن حزب بشونديوانند جانشت ینم

 طبقه آارگر، اعضاء پنج درصد از یست اليش از بيشان، ب نيرومندتري نی، حتی آارگریها هي اتحاد-ب.   استیانتقال

 و در یتر طبقه آارگر، به صورت اتفاق دهيت ستمدياآثر. رنديگ یتر را، در بر نم تر و پردرآمد یشتر، اقشار فنيآن هم ب
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ل مواقع الزم است ين قبيدر ا. شوند ی، وارد صفوف مبارزه می در جنبش آارگريی استثنایها ها و جهش زشيدوران خ

 مبارز را یها  تودهی انجام شوراها، آه همه  آارخانه و سریها تهي اعتصاب، آمیها تهي آمع از نوی مناسبیها آه سازمان

ا هستند ي پرولتاری آه مظهر اقشار بااليیها ، به عنوان سازمانی آارگریها هي اتحاد-ج.  رند، ساخته شوديدر بربگ

ا ي در اسپانیستيكالي سندیستي آنارشیها هيد اتحای  تازهی جمله تجربه  گذشته منیخي تاری همانگونه آه سرتاسر تجربه

د يدر دوران مبارزه شد. اند ك از خود نشان دادهي بورژوا دمكراتیها ميسازش با رژ ی برایديل شديدهد، تما ینشان م

رند تا جنبش را ي را بر عهده بگیا  جنبش تودهیآوشند رهبر ی می آارگریها هي آننده اتحادی رهبریها ، گروهیطبقات

الخصوص در اعتصابات  ی، علاآنون در دوران اعتصابات ساده ن اتفاق هميا.ت آننديبو و خاص یك حرآت بي بهبدل 

 یا انقالب، موقعيدر دوران جنگ و . افتد، در شرف وقوع است ی به خطر میت بورژوازي نشسته، آه اصل مالكیا توده

 بورژوا یل به وزراي، معموال تبدی آارگریها هي غرق شده، رهبران اتحاديی استثنایها ی در دشواریآه بورژواز

ه ي علیا ف مبارزه تودهينند آه با وظايافري بی مستقل و مبارزید سازمان هايمكن باط ميدر تمام شرا..... شوند یم

آار   از انفصال آامل از دستگاه محافظهی داشته باشند؛ و در صورت لزوم حتیشتريت بي سنخی بورژوازی جامعه

ی  باشد مطلب به اندازهیند انقالبتوا یكاها نميآه قالب سند ني ای آنم درباره  یگمان م."  روگردان نباشند یرگره آاياتحاد  

. روشن استیآاف    

 آنگونه ی و مطالبات مختلف کارگری کارگری تشکل هافيجدا کردن وظا: "  سدينو ین ميگر چني دی در جای اشرفیآقا

."  وجود نداشته استتيني گاه در عچي هیستي رفرمی های و آنکادره کرده است جز در تئوری مرز بندی ثقفیکه آقا

ا در يآ. دين بگويسم را مطالعه آرده است چني آمونگان خود آثار بزری  آه بنا بر گفتهی تعجب دارد آسی جااريبس

 بود، یكيها  ني ای د؟ اگر آار همهيا بر نخورده.... ه، شورا ويكا، اتحادير سندي نظيیها ن بزرگان هرگز به نامي ایها نوشته

ف ي همه وظاشما آه به قول ی آارگریها ا بهتر نبود سازمانياشت و آ وجود دیالتين گسست تشكي ایل برايگر چه دليد

 ی آارگریها ك از سازماني آه هریخيا واقعًا درك نقش تاريند؟ آيك قالب واحد گرد هم آيآنند در  ی را دنبال میمشابه

 راست ی علی را به آوچهن آه خود يا ايد يآن یها را درك نم ف گوناگون آنيخ و به تبع آن وظاي مختلف تاریها در برهه

 آه باعث رشد هر چه ی موجود بر هم شد، ارتباطیها  منكر ارتباط و اثر متقابل تشكلتوان یگاه نم چيد؟ البته هيزن یم

گر از ي وجود ندارد دیف گوناگونيها وظا ن تشكلين ايم بيين آه بگوي ایشود، ول  ین آارگران مي بی طبقات یشتر آگاهيب  

!هاست آن حرف  

من . اند  پرداختهی باز به فرافكنی اشرفیز آقاي نی آارگریها  و تشكلیاسي سیها  ارتباط و اثر متقابل سازمانی نهي زمدر

بلكه همواره بر عدم تصرف سازمان . ن رابطه شده باشديدم آه منكر اي آن ندیچ جاي، در هی ثقفی آقای با خواندن نوشته

افته ي نكه بتوان به آارگران سازماني ایا برايآ. د شده استي تأآیاسي سزابمستقل آارگران و وابسته آردن آن به اح

 یاسي احزاب سیل به بازويه را تبديا بهمان اتحاديد فالن ي داده شود، بایاسي مستقل آموزش سی آارگریها درون تشكل

ن خود ي آارگران از بنندگايا، نم١٣٢٠ در سال ی آارگریها هي اتحادی مرآزین آه در درون شورايا انتقاد از ايآرد؟ آ

 است؟ يیق انتصاب از باال بود، انتقاد نابجايق انتخابات بلكه از طري نه از طریأت مرآزيب هيآارگران نبودند و ترآ

 که کند ی میري گجهي نوشته خود نتی جای در جای ثقفیآقا: " سد ينو ین مين موضوع چني ای  دربارهی اشرفیآقا

 به ی چپ بوده است و حتیها  مستقل نبودن و وابسته بودن آنها به احزاب و سازمانلي دلبه ی کارگریها سرکوب تشکل
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 به خود بهانه به دست دولت دادند تا تشکل ی کارگری احزاب چپ با وابسته کردن تشکل هانديگو ی مميرمستقيطور غ

 گري دیرگران هفت تپه و جاها که کاميني بیو ما م: ".... آند  ین عنوان ميگر چني دیو در جا."  وابسته بسازدیها

ن آه ير اي نظید گفت آه اقداماتين باره بايدر ا"  شوندی اما همچنان سرکوب مستندي وابسته به احزاب نکه ني ارغم یعل

 توحش خود را یدار هيت سرمايشود تا حاآم ی را وابسته به خود آنند، باعث می آارگریها ، تشكلیاسياحزاب س

 یها ز نشود دولتين نيام آه اگر چن دهي هم عقی اشرفین مورد با آقايز در ايالبته من ن. د گذارشيتر به نما انيعر

 آه قرار باشد در روابط یان باشد، هنگاميدشان در مي منافع و سود متزای آه پای هنگامی و بورژوازیدار هيسرما

 ی  مطالبهی مانند آارگران هفت تپه براینآارگرا آه ی وارد شود، هنگامیاند خلل ها بنا نهاده ن انساني آه بیاستثمار

غ نخواهند ي دریتيجناگونه سرآوب و چيهاز مستقل را داشته باشند، بازیجاد تشكليشان قصد ا مطالباتگريدحقوق معوقه و

.ده استيهم عق ما بان باره آامال يادرزي نی ثقفیدانم آه آقايمو. نخواهد شد برقراریه آشتيو سرمان آاريبرا هرگزيآرد ز  

ن باشد باعث ي باشد، چرا آه اگر چنی و روشنگری طبقاتی زهي انگی دارايیها ها و بحث ن نقديدوارم طرح چنيان، اميپادر

ان باشد، ره به ناآجاآباديمدر...  وی اختالفات شخصی  زهين صورت، اگر انگياريغدر شود و ی میطبقات  ی  مبارزهیغنا  

.برد یم    

 

واني آديسع  

٢٧/۶/٨٧  


