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  !!!برخی مشکالت در جنبش کارگری و جنبش انقالبی
  : تقديم به شاگردان انقالبی شاھرخ زمانی

  .لگرد کشته شدن معلم انقالبی مان شاھرخ زمانیبه مناسبت اولين سا

  

   کدام روش محاسبه حداقل دستمزد کارگران به واقعيت نزديکتر است ؟- ١

 سه و نيم ميليون به عنوان تعيينکه وارد بحث استداللی شويم، جدولی را ارايه می کنيم، که ثابت می کند،  قبل از اين

  . در صد حداقل نياز و برای داشتن مطالبه مشخص، اصولی است صد١٣٩۵حداقل دستمزد کارگران برای سال 
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برای محاسبه حداقل دستمزد يکی از بھترين وساه ترين  روش ھای که )استفاده از نرخ تورم ( ضمن اينکه اين روش 

ھای متوسط  ھزينه"رمايه داری است و با توجه به اينکه  روش برای عموم به راحتی قابل ھضم باشد، موجود در س

می باشد، اما چون می خواھيم از زاويه  قوانين خود " روش نرخ تورم" دقيق تر از استفاده از"  خانواده چھارنفره

توانند جمھوری اسالمی سرمايه داری ، حکومت اسالمی و طبقه حاکم را افشا کنيم،تا جمھوری اسالمی و طرفدارانش ن

از روش نرخ تورم استفاده کرديم، و می دانيم " بحث را به دھليزھای بی انتھای فرمول ھای اقتصادی بکشانند، ترجيحا

در بر آورد حداقل دستمزد چندين مورد از نياز ھای زندگی از قلم ) روش نرخ تورم( با استفاده از  اين روش محاسبه

ر زير به برخی از انھا اشاره می کنيم ، اما از قلم افتادن آنھا به خاطر اين خواھند افتاد، که طبق توضيح رفقای خود د

نيست که ما آن نياز ھا را حق کارگران نمی دانيم، يا به رسميت نمی شناسيم، بلکه برای اين است که ثابت کنيم حتی بر 

اسالمی نيز سه و نيم ميليون مبنای روش ھای ديکته شده سرمايه داری و حتی بر مبنای قوانين مصوب خود جمھوری 

 است، که جمھوری اسالمی سرمايه داری نسبت به ٩۵صد در صد کمترين مقدار حداقل دستمزد حق کارگران برای 

قوانين خودش نيز پايبند نيست و متاسفانه برخی از مدعيان چپ و سوسياليست نيز حق به جانب جمھوری اسالمی 

اگر بخواھيم بر مبنای نياز ھای واقعی روز حداقل دستمزد را با شرح . زنندسرمايه داری و عليه کارگران سينه می 

دستمزدھا » بعد تاريخی«يکی از نياز ھا که مارکس آن را " زير محاسبه کنيم به رقمی بسيار باالتر خواھيم رسيد، مثال

: مثالی بزنم. ای تازه زمانه کنددستمزدھا عبارت است از مقدار پولی که کارگر بايد خرج نيازھ» بعد تاريخی«. ناميد می

ھا گسترده بودند و عروس و داماد در کنار پدربزرگ و  ای وجود نداشت، خانواده  خانواده ھسته١٣۵٨در سال 

 نفر زندگی می ٨ الی ۶يا در يک خانه يا آپارتمان دو اطاقه حداقل . کردند مادربزرگشان زير يک سقف زندگی می

 ھزينه يک آپارتمان را بپردازد، تا ئیای ھستند و ھر کارگری بايد به تنھا ھا ھسته واده اکثر خان١٣٩۵کردند، در سال 

متأسفانه . دستمزدھا لحاظ شود» بعد تاريخی«ای است که بايد در  اين ھمان خرج اضافه. سقفی باالی سرش داشته باشد

چون . اعتناست بت به اين اصل بیبه دليل اينکه متعلق به اقتصاد نظام سرمايه داری است نس» نرخ تورم«شاخص 
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 اکثريت طبقه کارگر در ۵٨شود، در حالی که در سال   محاسبه می۵٨ھزينه مسکن بر اساس قيمت آپارتمان در سال 

اين شاخص ساير ابعاد تاريخی مانند رشد کيفيت زندگی عمومی و وارد شدن نيازھای ثانويه . کردند آپارتمان زندگی نمی

برای . اندازد را نيز از قلم می...  تفريحی و آموزشی بيشتر و ابزارھای مدرن در زندگی انسانھا و بيشتر و ديجيتالی و 

مثال االن کامپيوتر يکی از نيازھای اصلی يک خانواده کارگری است؛ اما اگر بخواھيم بر اساس نرخ تورم پيش برويم 

مورد ديگری که بايد به حداقل دستمزد ھای بر اورد . يما و حداقل دستمزد را حساب کنيم، در واقع آن را از قلم انداخته

 مدرسه ، ۵٨ است در سال ٩۵ با ۵٨شده از طريق نرخ تورم، اضافه کرد تفاوت ھزينه خدمات عمومی ميان سال 

 در صد دريافتی خود را بابت ۵٠ تا  ٣٠دانشگاه ، بھداشت و درمان ، رايگان بود و اکنون ھر خانواده کارگری بين

 وجود نداشت و يا تعداد کمتری برخی از ۵٨، دانشگاه ، بھداشت و درمان پرداخت ميکند، که اين ھزينه در سال مدرسه 

  ٩۵ کاالھای ضروری مشمول يارانه بودند که اکنون در سال ۵٨انھا را مجبور به پرداخت بودند، و ھمچنين در سال 

دی به ھزينه ھای خانواده افزوده شود، که بايد ھزينه ھای يارانه ھا حذف شده و اين حذف شدن باعث گرديده مبالغ جدي

افزايش يافته بابت مدرسه ، دانشگاه ، بھداشت و درمان و حذف يارانه و بعد تاريخی  به حداقل دستمزد حاصل شده از 

تی سه و نيم بنا براين می بينيم ح.  را حفظ نمايد۵٨محاسبه بر مبنای نرخ تورم اضافه شود تا بتواند ارزش خريد سال 

  . می باشد۵٨  بسيار کمتر از قدرت خريد برای سال ٩۵ميليون ھم برای سال 

ھای متوسط  پوشش دھد، محاسبه ھزينه) ھم معيشتی و ھم تاريخی(تواند ھر دو بعد دستمزدھا را  تنھا روشی که می

 که طبقه کارگر ھنوز نتوانسته اين برای امروز اصولی ترين روش است و تا زمانی.( خانواده چھارنفره در کشور است

حکومت خود را بر قرار کند بايد بر اين روش تکيه کند ، اما دليل عدم استفاده ما  از اين روش در محاسبه خود اين 

 خود جمھوری تأئيداست که خواستيم مچ جمھوری اسالمی و ايرج اذرين و رئيس دانا و امثال اينھا را با روش مورد 

  ". مچ مجرم را بايد در حين ارتکاب جرم گرفت"  گفته لنين اسالمی بگيريم، طبق

 استفاده کنيم، به ٨۵ يا ٨٨ھمچنين ما در محاسبات خود در رابطه با قيمت برخی کاالھا مجبور شديم قيمت بر مبنای 

 قيمت اين  را با اطمينان صد در صد نتوانستيم بدست آوريم، خوانندگانی که۵٨دليل اينکه در مورد اين کاالھا قيمت 

  .ات محسوسی ايجاد نخواھد شدتغيير داشته باشند به راحتی می توانند جايگزين کنند و خواھند ديد که ۵٨کاالھا را در 

  کمترين وظيفه حکومت جمھوری اسالمی در مورد حداقل دستمزد کارگران اين بود که ارزش يا قدرت  خريد

اين (  که جامعه را زير سلطه خود گرفت، حفظ می کرد،١٣۵٨ال حداقل دستمزد را ھر ساله متناسب با  قدرت خريد س

بنا براين به دليل اينکه جمھوری اسالمی وظيفه دارد، طبق ) ھنوز بدون در نظر گرفتن بعد تاريخی دستمزد ھا است

ا بر قوانين خودش و کل سرمايه داری پرداخت دستمزد کمتر از حداقل دستمزد نباشد، پايه محاسبه حداقل دستمزد ر

 را در قيمت ١٣۵٨ قرار می دھيم، سپس حداقل دستمزد ١٣۵٨مبنای حداقل دستمزد و قيمت کاالھای ضروری در سال 

 تقسيم می ١٣۵٨ ضرب می کنيم، حاصل ضرب را بر قيمت ھمان کاال در سال ٩۴يکی از کاالھای ضروری در سال 

دی از کاالی محاسبه شده را می توانيم بخريم، که با کنيم ، آنچه بدست می آيد مبلغی است که با ارزش خريد آن تعدا

 می توانستيم ھمان تعداد از ھمان کاال را خريداری کنيم، سپس با ھمين روش ١٣۵٨ارزش خريد حداقل دستمزد سال 

ھم   را با٩۵در نھايت کليه مبالغ بدست آمده برای دستمزد سال . مبلغ الزم برای کاالھای ديگر را نيز بدست می آوريم 

جمع کرده و مجموع آنھا را به تعداد کاالھای محاسبه شده تقسيم می کنيم، مبلغ به دست امده ميانگينی است که بايد مبلغ 

حال بماند که سرمايه (  را حفظ کند،١٣۵٨ باشد، تا بتواند ارزش و قدرت خريد سال ١٣٩۵حداقل دستمزد برای سال 

شد کرده است، که رشد آن به دليل استثمار بيشتر کارگران می باشد، يک  تا کنون ده ھا بار بيشتر ر۵٨داری از سال 

 سال باضافه ٣٧مورد آن اينکه ھر ساله در صدی از حداقل دستمزد بر مبنای قوانين خودشان را ندادند، و ھمه آنھا طی 
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 کاری است، که ما طی اين.)  به جيب سرمايه داران ريخته شده است... بعد تاريخی دستمزد و نياز افزوده زمانی و 

ن تر ئيالزم به توضيح است که چون واحد مبالغ را تومان قرار داديم بنا براين قيمت ھای که پا( جدول باال انجام داديم، 

در اين روش نيازی نيست، تابع توليد ناخالص ملی ) نوشته شدند) ۵/٠(  لایر بوده به شکل دھم ۵" از يک تومان مثال

 رئيس دانا و آقای ايرج آذرين دھھا مکاتب سرمايه داری را رديف کنيم، تا کارگران را گيج کرده، شويم، يا مانند آقای

از محاسبه صرف نظر کنند،ھر چند که خود اين روش نيز بر مبنای قوانين سرمايه داری است، و زمين بازی ھم زمين 

 کند، اما فقط يک حسن دارد، که به نياز ھای و دستمزد را کمتر از واقعيت مورد نياز بر اورد می. سرمايه داری است

در سطح نزديک " واقعی کارگران در حداقل ھا با وضوح و قابل فھم توجه می کند، و قدرت خريد دستمزد ھا را نسبتا

با سال ھای گذشته نگه می دارد، تمامی ارقام ھای به کار رفته در محاسبات، ماخذ ھای واقعی دارند، که خود خواننده 

 تا حاال به اين آدرس ۵٨در رابطه با مشاھده بخشنامه ھای حداقل دستمزد از سال : ( می تواند به انھا مراجعه کند نيز 

 کليد گرفتن با تواند می خواننده  (( /com.iranaccnews://http        com.iranaccnews://http/مراجعه کنيد  

 صفحه در توانيد، می گذشته ھای سال طی اجناس قيمت با رابطه در.کند باز را فوق صفحه آدرس روی کليک و کنترل

 1384 سال در زمينی سيب قيمت ) "مثال ( مشخص سال يا گذشته ھای سال در ... قيمت " بنويسيد اينترنت گر جستجو

 صفحاتی "ببينيد،مثال را واقعی قيمت توانيد می راحتی به شما که آيند می شده ثبت ھای قيمت و جدول صدھا ( 1388 تا

 ir .ilna.www://http    بود خواھند شما دسترس در زير ھای آدرس مانند

) 5944/page/fa/ir.ireconomy.www://http( ھای قيمت و ھستند، دولت به وابسته يا دولتی ھا آدرس اين بيشتر 

 تر نئيپا بلکه بود، نخواھد غلو تنھا نه ھا قيمت آورد بر براين بنا ھستند، واقعی ھای قيمت از تر نئيپا کنند می اعالم که

 .کنند می چندان صد را اورد بر تصح که شد، خواھد نيز

 ( .داد خواھيم توضيح را مورد اين 1 توضيح در است اسالمی "کامال که اسالمی جمھوری حکومت ) دولت اين   - 2

 سرمايه نوع روند يا باشد، ھايش دولت غلط کرد، عمل دليل به اقتصاد خرابی اگر و است، داران سرمايه به متعلق

 سرمايه عھده به بايد جبرانش باشد، ھم با آنھا انواع ھای رقابت و داری سرمايه ذاتی حاصل وقف نتيجه "کال ويا داريش

 می که است اين دان اقتصاد عنوان به دانا رئيس آقای ھای خطا از يکی براين بنا کارگران، عھده به نه باشد، داران

 عنوان به  آذرين ايرج آقای بازيھای بند و شود، می ميليون نيم و سه از کمتر دستمزد ملی ناخالص توليد مبنای بر :گويد

 از بايد بلکه باشد، دستمزد اين پذيرش دليل توان نمی مطلوبيت تنھا اينکه دليل به را ميليون نيم و سه "سوسياليست" يک

 گويد، می جای يک ھوا، دو بام يک خورد بر يک با است پرداخت قابل آن از بعد شود کسر ... و عمومی ھای ھزينه آن

 کند، می خورد بر ھوا دو بام يک چرا ايشان اينکه ) است، پرداخت قابل گويد، می ديگر جای نيست، پرداخت قابل

 پيچ با نفر دو اين نظرما از ، نيست دريافت قابل گويد می که کنيم، می بيان را مورد اين "فعال اما (داد، خواھيم توضيح

 طلبی جنگ ، ميليونی ھا صد حقوقی ھای فيش ، ھا اختالس ، ھا دزدی ، اياتجن ھا، خيانت دارند  موضوع دادن تاب و

 استثمار قضيه اصل در و نويسند، می کارگران پای به مستقيم غير را داری سرمايه حکومت ... و ھا کاری ندانم ، ھا

 نيابتی دعوای " يانیپا بخش در را اين چرا؟ اما ) ، کنند می پنھان يا دھند، می نشان کوچک را انسان از انسان

 اقتصاد نوع طلبان، اصالح که ست،"سوسياليستھا" و "مارکسيستھا" چنين وجود با(.داد خواھيم توضيح"انحرافات

 سوسياليست اين و دان اقتصاد اين از بايد .کنند می معرفی کمونيستی اقتصاد گاھان و چپ اقتصاد را نژادی احمدی

 فيش بازار، در ناامنی ، دزدی و اختالس ، سرمايه فرار يا کارخانجات، شکستگی رو          باعث کارگران ،آيا پرسيد

 توليد معيار مبنای بر کمتر ھای دستمزد به شدن راضی با بايد حاال که اند؟ شده  ...و  ميليونی ھا صد حقوقی ھای

 سرمايه طرف از شده وارد اتخسار  تا بپذيرند؟ را دستمزد حداقل تعيين  .است داری سرمايه معيار که ملی ناخالص
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 برای بايد ھم بخشی و مبالغی گذاری سرمايه گسترش برای و صنايع نوسازی و سازی باز ھای ھزينه"يا داری

؟ و از حداقل دستمزد "شود گذاشته کنار آينده سال در توليد گسترش و ترميم برای )investment) گذاری سرمايه 

ن کنند ؟ و به پذيرند که با فرمول توليد ناخالص ملی حداقل دستمزد محاسبه کارگران کسر شود؟ تا خسارات را جبرا

شود؟ ممکن است آقای رئيس دانا مانند، ايرج آذرين بگويند درست است که کارگران دخالتی در خرابی اقتصاد ندارند و 

به زبان عاميانه . ( ين استکارگران حق شان است که سه و نيم ميليون را در يافت کنند ، اما اکنون وضعيت واقعی چن

و ھيچ کارش نمی شود کرد، جواب ما به ايشان اين است، که، اگر شما يک اقتصاد دان چپ ...) ھمينه که ھست ، 

بودی، اول از حق و حقانيت کارگری  دفاع می کردی و بيان می کردی که سه و نيم ميليون به عنوان حداقل دستمزد، 

از اين طريق در صف کارگران قرار می گرفتی و به جای اينکه بروی در بين حداقل حق واقعی کارگران است، 

نمايندگان و مدافعين منافع سرمايه داری بنشينی، می امدی در کنار تشکل ھای مستقل می نشستی، ضمن پشتيبانی از اين 

ا در حال حاضر ضمن خواسته به کارگران ھم می گفتی، حق شماست که حداقل دستمزدتان سه و نيم ميليون باشد، ام

اما جناب . د آستين ھا را باال بزنيم، متحدانه ھر چقدر از حق فوق را می توانيم بدست بياوريمئياعالم اين خواسته، بيا

عالی با افکار خودمحورانه در صف مقابل کارگران نشستی و وقتی مورد اعتراض واقع شدی به جای نقد از عملکرد 

(  مستقل حمله کرده و آنھا را پفکی نام نھادی،اما حاال که متوجه خطای خود شدی، ضد کارگری خودت، به تشکل ھای

اگر متوجه شده باشی، يا شايد ھم فکر می کنی توانستی ھمبستگی که با محوريت مطالبه سه و نيم ميليون شروع شده، 

ی نقد خود و اعالم پشيمانی در به جا) را به شکست بکشانی ، بنا براين از اين پس الزمه خود را دوست نشان بدھی، 

صدد ايجاد نفاق بيشتر بين ھمان تشکل ھای پفکی ھستی، و اکنون دور افتاده ايد، با فعالين ھمان تشکل ھای پفکی به 

 تعييناقتصادی را درس می دھی که در نھايتش طبق (مالقات معلمان و کارگران می روی و درس اقتصاد می دھی، 

 را از شما ياد بگيرند، بھتر از شما ئید، ضد کارگری است، کارگرانی که چنين درس ھاحداقل دستمزد از جانب خو

 را ميکنی تا آب رفته ئیبه نظر می رسد چنين کارھا.) نخواھند شد، آنھا نيز در نقاط عطف، صف عوض خواھند کرد

ن در قالب دعوای نيابتی پيش را به جوب برگردانی، اما در اين روند نيز طرح ضد ھمبستگی کارگری را با ايرج آذري

چرا به تشکل ھای : "می بريد، فريب کاری تا آن حدی است ، که وقتی فعالين کارگری به آقای رئيس دانا می گويند

." منظور من شما ھا نبوديد: "در جواب به صورت خصوصی يا درگوشی       می گويد" کارگری گفتی پفکی ھستند ؟

ياسی اعتماد کرد، که در بعد عمومی بدون تفکيک و با خطاب قرار دادن ھمه می گويد چگونه می توان به چنين فعال س

پفکی ھستيد، اما در گپ ھای خصوصی و درگوشی به ھر کدام می گويد، با شما نبودم ، اولين شرطی که باعث می 

 صداقتی وجود نداشته شود، يک فعال و يک مبارز سياسی را در بين خود بپذيريم، وجود صداقت در اوست ، اگر چنين

باشد قبول او به عنوان يک ھمرزم، يا از روی حماقت است، يا اينکه خود ما نيز کاسه ای زير نيم کاسه داريم، که در 

مقابل فرقه روبروی خود يار گيری فرقه ای       می کنيم، که در اين راه اصول مبارزات کارگری و انقالبی را زير پا 

 تکليف کنند، ھمان تعيين، فعالين کارگری بايد با رئيس دانا )پرنسيبی و اصول فروشی می کنيميعنی بی ( می گذاريم، 

گونه که رئيس دانا بصورت عمومی اعالم کرده است، تشکل ھای پفکی، به ھمان شکل رو به عموم اعالم کند، که 

واقعی ھستند، تا زمانی که علنی و رو به اشتباه کردم، يا اينکه بگويد، که از نظر او کدام ھا پفکی ھستند، و کدام ھا 

در حاليکه مھمترين اصل چپ و انقالبيون . عموم اين موضوع را اعالم نکند،به او در ھيچ موردی نمی توان اعتماد کرد

و مارکسيست بودن،  نقد از خود و نقد از ديگری است ، اگر ايشان چنين نقدی را نپذيرند، به ھيچ کدام از حرف ھا و 

) نمايندگان تشکل ھای دولتی(  که می دھد،نمی شود، اعتماد کرد، وقتی می تواند، با آنھا ئیای او و درس ھاگفته ھ

برای مقابله با مطالبه محوری اعالم شده از طرف تشکل ھای مستقل کارگری در يک صف ايستاده، و بر عليه مطالبه 
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آينده چنين نکند؟ بنا براين فعالين کارگری که با او محوری کارگران تشکيک ايجاد کند، چه تضمينی وجود دارد، در 

ھمکاری می کنند ، اگر ريگی در کفش ندارند؟ اگر يار گيری رفرميستی و فرقه ای نمی کنند؟ بايد از او بخواھند خود 

  .را رو به عموم نقد کند

بود ، حتی به فرض محال اين حتی اگر بپذيريم، که آقای رئيس دانا منظورش از گفتن تشکل ھای پفکی ھمه تشکل ھا ن

 که امروز در گوششان می گويد، ئی پيش می آيد، که مبلغ سه و نيم ميليون را حتی تشکل ھاسؤالرا بپذيريم ، اين 

منظورم شما نبوديد، امضا کرده بودند، حال که با در گوشی گفت که منظورم شما نبوديد، بايد اکنون تکليف را روشن 

 تشکل ھای غير پفکی ھم، سه  و نيم ميليون را امضا کردند ، آيا ايشان ھم سه و نيم ميليون را کند که وقتی قبول دارد،

قبول می کند؟ يا ھنوز مخالف است ؟ تا اين موارد روش نشوند، ارتباط فعالين کارگری که اعضای تشکل ھای امضا 

چرا که کارگران انتظار دارند، فعالين و  دار و غير صادقانه است، مسألهکننده در خواست سه و نيم ميليون بودند، 

  :  پيش آمده است، که برخی عبارتند از سؤالتشکل ھای مستقل با آنھا صادق و رو راست باشند ، در اين رابطه دھھا 

 ھمان ھای که پفکی ( آيا رئيس دانا سه و نيم ميليون را قبول کرده است؟ يا برعکس، تشکل ھای مستقل کارگری

  يم را پذيرفته اند ؟ يک و ن) نيستند

اگر رئيس دانا سه و نيم ميليون را قبول کرده، چرا اعالم نمی کند، که قبول کرده است؟  

 يا اگر تشکل ھای کارگری و فعالين قبول کردند که يک و نيم ميليون رئيس دانا درست بوده، پس چرا اعالم نمی

  ِکنند در امضاء کزدن سه و نيم ميليون اشتباه کردند ؟

به توافق رسيدند ، چرا توافقات را رو به کارگران اعالم نمی کنند ؟ اگر   

 و...  

ت باعث بی اعتمادی به فعالين کارگری سؤاال به اين ئیعدم روشن کردن موضوع و عدم شفاف سازی و عدم جواب گو

اما اکنون ت، درست است که اکنون ديگر موضوع دستمزد ھا به صورت قبل مطرح نيس.و تشکل ھای مستقل خواھد شد

زمان انتخاب مجدد ھمرزم برای آينده است، و ھمچنين با توجه به افشا شدن حقوقھای باالی صدھا ميليونی مديران 

مختلف حکومتی بھترين فرصت و شرايط عالی برای طرح مجدد دستمزد ھای کارگران و معلمان و پرستاران و 

 است، که فعالين و تشکل ھای کارگری ٩۶دستمزد ھای سال بازنشستگان و ادامه آن تا وصل شدن به موضوع حداقل 

 را بسوزانند، اين فرصت زمان حال را به ئیحق ندارند با کوتاه آمدن و يا مشغول خورده کاری شدن چنين فرصت طال

 عميق گذاشتن باعث تأثيرمطرح خواھد شد ، وصل می کند، و با "  ماه ديگر موضوع دستمزد ھا مجددا۶آينده ای که 

 بيشتر از سال ھای قبل افزايش بيابد،ضمن کسب برخی از مطالبات روزمره کارگران، که ٩۶خواھد شد دستمزدھای 

موضوع قابل توجه تمامی آحاد طبقه و اجتماع است، اکنون محور ھمبستگی طبقاتی از چنين کانالی به خوبی می 

که می تواند نتيجه آن تا ساخته شدن تشکل ھای تواند استفاده کرده به يک جنبش فراگير و قدرت مندی تبديل شود 

  .کارگری بيشتر، فدراسيون سراسری و حتی حزب انقالبی طبقه کارگر ادامه يابد

 ماه بعد دو باره صف عوض نکند؟ و در کنار نمايندگان دولتی عليه تشکل ھای ۶حال از کجا معلوم آقای رئيس دانا 

زمی که سر بزنگاه صف عوض کرده ، رو در روی ما خواھد ايستاد يا مستقل کارگری موضع نگيرد؟ نمی شود به ھمر

  .به فعالين و تشکل ھای که امضا و اعالم نظرات خود را به فراموشی می سپارند، تکيه کرد

مسئوليتش "  که بعد از آن تماما١٣۵٨ فراموش نکنيم که اگر پايه محاسبه حداقل دستمزد کارگران را دستمزد  سال – ٣

جمھوری اسالمی است قرار بدھيم، ھر ساله مبلغی از حق واقعی حداقل دستمزد کارگران را نداده اند، اين به عھده 
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 سال رقم نجومی است، که سرمايه داری ايران در قالب حداقل دستمزد محاسبه بر مبنای قوانين مصوب ٣٧ديون، طی 

  .ورد را نيز ناديده می گيردجمھوری اسالمی به کارگران بدھکار است ، اقتصاد دان محترم اين م

وقتی در رابطه با دستمزد حتی در " سوسياليست"و يک " اقتصاد دان چپ" آقای رئيس دانا و آقای ايرج آذرين يک – ۴

  .  نظام سرمايه داری حرف می زنند، بايد مراحل زير را طی کنند

م اوليه افزوده شده است، پس از کسر  ھر ارزشی که طی روند توليد بر کاالی توليد شده نسبت به مواد خا–الف 

اين را بايد قبول داشته باشند و اعالم بکنند، . استھالک سرمايه ثابت، ارزش نيروی کار مصرف شده در خط توليد است

تا بشود گفت زاويه ديدشان سرمايه دارانه نيست، اگر اين را قبول نداشته باشند به حوزه چپ ، سوسياليست و به طبقه 

  . ق ندارندکارگر تعل

 بايد قبول داشته باشند و اعالم کنند، که سھم واقعی کارگر از کاالی توليد شده کل ميزان ارزش نيروی مصرف –ب 

 می شود، و تعيين روی کاال در انتھای خط توليد است، نه حداقل دستمزدی که اکنون از طرف ھر کسی تغييرشده برای 

  . ف تشکل ھای مستقل کارگری، بلکه بسيار باالتر از اين ارقام استنه حتی سه و نيم ميليون اعالم شده از طر

 بنا براين ھر ميزان سھم بری کارفرما از حاصل توليد، نشان دھنده ميزان بزرگی استثمار کارگر توسط کارفرما –ج 

  . است

 در بيان توازن قوا ی "اوال( ميزان سھم بری واقعی امروز کارگران بستگی به توازن قوای طبقاتی کارگران دارد،–د 

قدرت سياسی طبقه کارگر نيز مطرح است که اگر طبقه کارگر بتواند در دو شکل مکمل ھم سياسی و " طبقاتی دقيقا

 تعيينّتوزيع توسط توليد "صنفی دارای پيوند ارگانيک باھم متشکل شود ، می توانند تعادل سھم بری را بر مبنای 

ن تر از ئيظ کند اما اگر به عنوان طبقه ای برای خود متشکل نباشد، سھمش پادر حد واقعی زمانه خود حف" شود می

خواھد شد، چون در اين کشمکش ابزاری در مقابل " شود  میتعيينّتوزيع توسط توليد "ميزانی خواھد بود که بر مبنای 

رد، پس به صورت  می شوند نيز نداتعييندشمن جھت وادار کردن حريف به رعايت ھمان مقداری که توسط توليد 

که توازن مورد نظر می تواند و بايد از طريق تشکل ھای موجود و با رشد آنھا در قالب )مضاعف متضرر می شود

برای زمان فعلی فدراسيون ( ھمبستگی طبقاتی کارگری، اکنون در شکل سازمان سراسری توده ای کارگران 

توسط ھمين، فعالين انقالبی و فعالين کارگری که ) ارگرحزب انقالبی طبقه ک( و سازمان سياسی کارگران)  سراسری

اکنون شماھا با فريب، آنھا را به دعوای نيابتی وادار می کنيد، رشد داده شده و پيش برده شود، در اين رابطه نيز 

تی و عملکرد رئيس دانا و کل گرايش ايرج آذرين و طيف مقابلشان که اقدام به توليد رھبر کرده است، ضد وحدت طبقا

 تشکيالتی در شکل طبقاتی –تاريخ نشان داده است که ميزان قدرت سياسی . ضد تشکل يابی و ضد رشد تشکل ھاست

کارگران در ميزان    سھم بری کارگران و قبول سرمايه داری در پرداخت بيشتر به کارگران به شکل ھای گوناگون 

 دولت ھای رفاه را بپذيرد و حتی با قوانينی که مجبور به  دارد، مانند زمانی که سرمايه داری مجبور شده بودتأثير

 طبقاتی -پذيرش انھا از ترس انقالبات شده بود بيکاری را کمتر دامن می زد ، بنا براين قدرت سياسی و تشکيالتی 

") شود  میتعيينّتوزيع توسط توليد " رعايت حد اين اصل(کارگران توانسته بودند سرمايه داری را در يک حدودی 

مھار کنند، اما اکنون که احزاب کارگری از پايه ھای اجتماعی خود کنده شده اند و کليه تشکل ھای کارگری يا سرکوب 

شدند و يا خود را در اختيار  دشمن خود قرار داده اند و از طرف ديگر جھان  دو قطبی از بين رفته است، سرمايه داری 

  .را  به سود خود خم کرده است” شود  میتعيينّتوزيع توسط توليد “ل افسار گسيخته شده است و  اکنون اص" کامال

 کارگران موظف ھستند برای کسب سھم بيشتر صفوف خود را متحد تر کنند، و اين عمل بايد اول توسط فعالين و –ت 

  .تشکل ھای کارگری موجود بين خود شروع شود
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انا و توضيحات توجيه کننده اين بر آورد ھا، توسط آقای  سند ديگری که ثابت می کند، بر آوردھای آقای رئيس د- ۵

 ميليونی مديران و مقامات دارای     رتبه ١٠٠ايرج آذرين صد در صد غلط ھستند، عبارت است از حقوق ھای باالی 

  که در     رقابت ھایئیھای مختلف و پاداش ھای باالی ميلياردی آنھا ، و اختالس ھا و دزدی ھا و حيف و ميل ھا

حرفی از آنھا به ميان      نمی آيد، نشان می دھند، " خارجی ھزينه می کنند، ھمچنين حقوق ھای مديران متوسط که فعال

اما چون آقای رئيس دانا از زاويه .  پرداخت سه و نيم ميليون حداقل دستمزد ھا را داردئیاقتصاد ايران ھنوز ھم توانا

  .زد ھا نگاه می کند، نمی تواند اين را بپذيردمعيارھای سرمايه داری به کارگران و دستم

آقای رئيس دانا ادعا دارد، که به کارگران درس اقتصاد می دھد ، ما از کارگرانی که پای درس ايشان می نشينند ، می 

ز اين پرسيم اگر شما درس ھای آقای رئيس دانا را به اندازه خود ايشان ياد بگيريد، چه اتفاقی رخ خواھد داد؟ آيا غير ا

است که مانند خود آقای رئيس دانا در کنار نمايندگان تشکل ھای دولتی بنشينيد و فرمول ھا و    معيار ھای سرمايه 

را منشا محاسبه قرار دھيد؟ و موقع بر آورد کردن حداقل دستمزد کارگران به جای در ) توليد نا خا لص ملی( داری 

د؟ اگر نھايت آموزش ايشان چنين نتيجه ای خواھد داد چه عمل ئياعالم نماخواست سه و نيم ميليون ، يک و نيم ميليون 

بيھوده ايست ، چون خود سرمايه داری ھمه اين نتايج را اعالم و تحميل خواھد کرد، چه نيازی است شما اين ھمه 

 دانا برويد در کنار زحمت بکشيد؟ و علوم فريب کارانه سرمايه داری را در مغز خود انبار کنيد ، تا مانند آقای رئيس

 ئیبدون ياد گيری چنين درسھا. نماينده شورای عالی کار جمھوری اسالمی بنشينيد و دشمنی با کارگران را دامن بزنيد

  .نيز، می شود در صف دشمن قرار گرفته و با درخواست کارگران مخالفت کرد

    

   آيا حداقل دستمزد، ھمان ارزش اضافی است؟- ٢

چرا که ( يشه ای و فلسفی حق و  حقوق از ديدگاه مارکس و انگلس  حق و حقانيت، وارد نمی شويم، در معنا و مفھوم ر

بلکه حق و حقانيت را بر مبنای درک عمومی افراد جامعه در نظر ) می تواند باعث عدم درک درست موضوع گردد،

اد سرمايه داری طبق قوانين مصوبه خود م، از تمامی زوايا حتی از زاويه ديدگاه اقتصئيمی گيريم، در اين جھت می گو

 ١٣٩۵جمھوری اسالمی نيز سه و نيم ميليون تومان کمترين حق کارگران است، که به عنوان حداقل دستمزد برای سال 

اگر فيش ھای حقوقی صد ھا ميليونی دولت مردان و مديران جمھوری اسالمی دزد پرور که  رفيق دزد و ( دريافت کنند

د را در نظر بگيريم موضوع بسيار متفاوت خواھد شد، الزم است، کارگران به اقدام بسيار علمی و شريک قافله ھستن

اصولی اولين حکومت کارگری يعنی کمون پاريس توجه کنند، در کمون پاريس معيار دستمزد ماھانه ھمه افرادی که در 

وان قانون تصويب و اجرا می کنند، اين دولت قرار می گيرند، معادل دستمزد يک کارگر متخصص قرار داده و به عن

با سو استفاده از گفته ...) دو حق برابر " م، که آقای ايرج آذرين در مقاله خودش با عنوان ئيرا از اين جھت می گو

  :فلسفی مارکس به يک  شعبده بازی عليه  کارگران دست  می زند و می گويد 

فقط نه .باشد دستمزد حداقل از ميزان اين مطالبۀ پشتوانۀ تنھا نبايد دااب تومان ميليون نيم و سه مطلوبيت که است روشن"

  ساالنه توليد از مقداری باالخره ھم آل ايده و برابر و آزاد جامعه يک در بلکه داری، سرمايه اقتصاد در

  شود؛ اينھا نظاير و سازی ساختمان و سازی جاده مثل عمومی ھای زيرساخت گسترش و صرفبازسازی بايد

پ تنھا و شود؛ گذاشته کنار آينده سال در توليد گسترش و ترميم برای )investment( گذاری برايسرمايه بايد ھم بخشی

  برابری و عادالنه معيار ھر با حال تواند، می توليد باقيماندۀ که ھاست آن نظاير اقالمو اين کسر از س

  عبارت به .شود تقسيم )نه يا اند بوده کار به قادر اينکه از مستقل( آحادجامعه کليه مصرف برای ای، خواھانه

 جامعه در .کند می ترسيم را فرد و جامعه مصرف مرز و حد جامعه قدرتتوليدی اجتماعی، ھای نظام کليه در مارکسی،
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ع محدوديت ھمين تابع )اجتماعی مصرف از ھا خانواده و افراد نابرابر سھمبردن شکل يعنی( دستمزد نيز داری سرمايه

شان  دلخواه و مطلوب که کنند می طرح را ئیھا گرچھخواسته کارگران .است اجتماعی توليد مومی

  نيم و سه از دفاع .نيست شان مطالبات بودن دلبخواھی معنای به ابدا خواستی ھيچ بودن مطلوب اما باشد،

  که است ناقصی شدت به اعدف بھترينحالت در ،»خواھم می را مقدار اين من« اينکه صرف به تنھا تومان ميليون

ميليون نيم و سه از عاقلی آدم ھيچ کنند،و متھم دلبخواھی مطالبات طرح و خيالبافی به را رقم اين مدافعان دھد می اجازه

  ."است نکرده دفاع چنين دستمزد حداقل تومان 

نيم، که آقای ايرج آذرين اين به برخی از جمالت آقای ايرج آذرين که ما زير آنھا خط کشيديم، توجه کنيد، فراموش نک

موارد را در مورد سه و نيم ميليون حداقل دستمزد  طرح شده از طرف تشکل ھای کارگری می گويد، طوری وانمود 

ھمان ارزش اضافی است، اين گفته ايرج آذرين ) سه و نيم ميليون(می کند، مثل اينکه حداقل دستمزد يا برای زمان فعلی 

نه داشته باشد، اما چون می خواھد، به سمت يک و نيم ميليون رئيس دانا ميل کند، بنا براين می می تواند، تفسير دو گا

خواھد سه و نيم  ميليون را زياده خواھی قلمداد کند، تا رئيس دانا بتواند از حاشيه دوباره به مرکز بر گردد، که روابط 

ھمين يار گيری مطرح بوده و ھست و دو پھلو نوشتن ايرج " اخير برخی از فعالين با رئيس دانا نشان می دھد، که دقيقا

  .آذرين از اين جھت است

  چه چيزی بدست خواھيم آورد؟ " سوسياليست" "با بررسی اين پاراگراف از نوشته آقای ايرج آذرين مثال

  .د معلومات اين پاراگراف را جدا کنيمئياول، بيا

 آن ھزينه ھای عمومی کسر شودسه و نيم ميليون قابل دريافت نيست چون بايد از.  

حتی اين مبلغ يا تناسبی از اين مبلغ نسبت به زمانھای مختلف نيز قابل در يافت نخواھد بود.  

                      مبلغ حداقل دستمزد نه تنھا در جامعه سرمايه داری بلکه در يک جامعه آزاد و برابر و ايده آل )

  .نيز قابل دريافت نيست) سوسياليستی

 بخشی از اين حداقل دستمزد که پس از کسر اقالم گفته شده اقای ايرج آذرين با ھر معيار عادالنه و برابری خواھانه

  .ای برای مصرف کليه  آحاد جامعه تقسيم می شود 

مطلوبيت اين مبلغ دليلی برای دريافت نمی باشد.  

به دفاع بھترينحالت در ،»خواه می را دارمق اين من« اينکه صرف به تنھا تومان ميليون نيم و سه از دفاع  

  .چون باعث می شود خيالباف محسوب گرديم .است ناقصی شدت

معلوم می شود که چرا يک بام و دو ھوا بر خورد می .(ھيچ آدم عاقلی از سه و نيم ميليون دفاع مستقيم نمی کند

  ).کنند

آقای ايرج آذرين حداقل دستمزد را مشمول ماليات می کند.  

می شود تا يک و نيم ميليون آقای رئيس دانا از تأمين ھزينه خدمات عمومی از حداقل  دستمزد و سھم کارگران ھمه 

  .طرف کارگران پذيرفتنی، ديده شود

 آيا سھم بری نابرابر در جامعه سرمايه داری با جامعه ايده آل تابع يک نوع محدوديت است؟  

ه ريزی سرمايه دارانه که پايه و اساس برنامه خود را در توليد کسب فوق آقای آذرين تفاوتی ميان سازماندھی و برنام

سود قرار دادند، با سازماندھی و برنامه ريزی توليد در جامعه ايده آل که پايه و اساس توليد را بر پايه زندگی برابر و 

ا حاصل اقتصاد اجتماعی انسانی می گذارند، قائل نيست، و حاصل اقتصاد سود محوری و تقدس مالکيت خصوصی را ب
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. و برقراری و انتقال مالکيت به  عموم را برابر دانسته و يکی قلمداد می کند، و اين خلط مبحث را به مارکس می بندد

و ديگری ) بابک زنجانی( آيا شکاف طبقاتی را نمی بيند؟ که يکی ده ميليارد يورو را پول تو جيبی خودش می نامد    

ربری بخرد ، آيا اين از روی محدوديتی که مارکس گفته است،  می باشد؟ طبق بر آورد اقتصاد  تومان ندارد يک ب٨٠٠

يعنی ( دانان انقالبی توليد جھانی در حال حاضر آنقدر زياد است، که برای زندگی متوسط ده برابر جمعيت جھان امروز 

از حداقل دستمزد سه و نيم ميليون است؟ آيا کافی است، آيا اين محدوديت توجيه کننده کمتر )  ميليارد نفر٧٠برای  

مارکس اين را گفته است؟ در برنامه ريزی و سازماندھی اقتصادی سرمايه داری وقتی انباشت توليد پيش می ايد، 

سرمايه داران توليد را محدود می کنند ، کارگران را اخراج      می کنند ، جنگ راه می اندازند، در حينی که بسياری 

...  دنيا گرسنه ھستند، گندم را به دريا می ريزند ، يا مانند ايران سالھای گذشته سيب زمينی را دفن می کنند و از مردم

ن نيايد ، اما در جامعه ايده آل وقتی توليد افزايش يابد ساعات کار را کاھش می دھند، نوع کاالی توليدی ئيتا سودشان پا

بنا ... نای کاالھای مورد نياز پيش می برند، نه کاالھای سود آور و لوکس و  می دھند ، برنامه ريزی را بر مبتغييررا 

براين محدوديت دو جامعه متفاوت سرمايه داری با جامعه ايده آل يک شکل نيستند، و مارکس نيز در اين رابطه 

صد ھا مورد . کردتوضيحات کافی دارد، که نمی توان از مارکس در مورد فريب کاری ھای حداقل دستمزد سو استفاده 

يک محدوديت در جامعه سرمايه داری که قصد " تفاوت ميان محدوديت ھای متفاوت دو جامعه می توان مثال زد ، مثال

 سال قبل در نشست سازمان ٨افزايش سود تا حد فوق سود است،تحميل قانون کپی رايت و انحصارات است، حدود 

عالم کردند، ما داروی ايدز را می توانيم توليد کنيم، اما کشور ھای  ائیجھانی اقتصاد در دوربان کشور ھای آفريقا

به خاطر تحميل انحصار اجازه توليد نمی دھند، و داروی فوق را به دھھا برابر قيمت تمام ) نظام امپرياليستی( شمال 

و اکنون آقای . داردشده به ما می فروشند، و ما توان خريد نداريم، بنا براين بھداشت جھانی در خطر بزرگی قرار 

Martin Shkreliرسانده $ ٧۵٠به $ ١٣.۵مت ھر قرص را از ي تمامی حقوق داروھای ايدز رو انحصاری کرده و ق

آيا اين محدوديت در توليد است؟ يا در ايران مافيای ) در حالی که در جامعه ايده آل بھداشت رايگان خواھد بود( است ،

) شرفی(گی کارخانجات توليد شکر می شوند، و يا مدير عامل الستيک البرز شکر با وارد کردن شکر باعث ورشکست

 ھزار تومان تمام می شد،و آنھا به ١۴٠ تا ١٠٠ سال قبل می خواست، به جای توليد تاير کاميون که در ايران ٨حدود 

 ھزار ٨٠ تا ۶٠قيمت  ھزار تومان می فروختند، کارخانه را تعطيل کند، و به چين ھمان ھا را با ٢٢٠ تا ١٨٠قيمت 

 ھزار تومان بفروشد، بنا ٢٢٠ تا ١٨٠سفارش داده و وارد کرده به ھمان قيمت ) کيان تاير( تومان با آرم الستيک البرز

براين می خواست کارگران را اخراج کرده کارخانه را به پاساژ تبديل کند، آيا اين گونه محدوديت ھا که ھزاران از اين 

  با محدوديت ھای جامعه ايده آل يکی است؟ دست می توان مثال زد 

اينھا مواردی است، که آقای ايرج آذرين برای فريب دادن کارگران و دفاع از رئيس دانا جھت ھمپيمانی برای مقابله با 

انحراف ديگر در دعوای نيابتی پيش می کشد، و از نام مارکس نيز در اين فريب کاری سوء استفاده می کند ، حال ببينيم 

) يا حداقل دستمزد( ايشان بيان می کند بايد از  سه و نيم ميليون . ين فريب کاری و شعبده بازی چگونه اتفاق می افتد ا

  :ھزينه ھای عمومی کسر شود، اينجا با دو زاويه به موضوع نگاه می کنيم 

 بنا براين زاويه ديد بايد در .قابل توجه است ھمه موارد در رابطه با حداقل دستمزد بحث می شود، نه کل ارزش اضافی(

  . )اين حول و حوش باشد

و آقای ايرج آذرين اول سھم سرمايه داران را از ارزش اضافی توليد شده به سرمايه .  جامعه سرمايه داری است – ١

به داران تقديم می کند، بعد از باقی مانده آن که حداقل دستمزد است، ھزينه ھای عمومی را کسر کرده ھر چه ماند 

   اينجاست سؤالحال .کارگران می دھد
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   آيا حداقل دستمزد، ھمان ارزش اضافی است ؟–الف 

 چرا سھم سرمايه دار نزد آقای ايرج آذرين اين قدر مورد احترام است، که از آن ھزينه ھای عمومی  را کسر نمی –ب 

ر گران نيست؟ اين آقا چگونه سوسياليستی کند، بلکه از حداقل دستمزد کارگران کسر می کند ؟ آيا اين خدمت به استثما

  است؟

 آيا آقای ايرج آذرين نمی داند که حداقل دستمزد بخش ناچيزی از ارزش اضافی است؟ اگر اين آقا نمی داند، آيا در –ج 

اتحاد سوسياليستی کارگری ھيچ کس اين را نمی داند؟ اگر می دانند چه چيزی باعث می شود، به کارگران دروغ 

ھمه اينھا بر می گردد به .  و تعجب اينجاست که برخی از فعالين پشت سر چنين افراد فريبکاری سينه می زنندبگويند؟

که کارگر خودش را ...  است، به نام ئیجالبتر اينکه کار فرما.( يار گيری برای دعوای نيابتی بين دو انحراف موجود

 مشخص شده که اين کارفرما به ھمان کارگر خودش ماھانه "برده طومار سه و نيم ميليونی را امضا کرده است، بعدا

 ھزار تومان ٨١٢ ھزار تومان دستمزد می دھد، اين زمانی است که دولت جمھوری اسالمی حداقل دستمزد را ۶٠٠

اعالم کرده است، اين گونه دفاع فريب کارانه از سه و نيم ميليون درست مانند دفاع ايرج آذرين از سه و نيم ميليون 

ست، که سوسياليسم را فقط نقاب قرار داده اند، برای ھمين است، که آقای آذرين حداقل دستمزد را برابر با ارزش ا

  .)اضافی قلمداد می کند

 ھمه می دانيم، حداقل دستمزد حتی طبق قانون سرمايه داری، معاف از ماليات است، ھمه می دانيم، خدمات عمومی –د 

از محل در " اينھا نظاير و سازی ساختمان و سازی جاده مثل عمومی ھای رساختزي گسترش و بازسازی: "مانند 

آقای ايرج آذرين بد تر از سرمايه (  می گردند، حال اين سوسياليست تأمينآمدھای عمومی که عمده آن ماليات است، 

ماليات نيز می کند، داری و بدتر از جمھوری اسالمی حداقل دستمزد را مساوی با ارزش اضافی قرار داده، مشمول 

  :بدتر از اين در ادامه می گويد

" شود گذاشته کنار آينده سال در توليد گسترش و ترميم برای )investment( گذاری برای سرمايه بايد ھم بخشی " 

يعنی اينکه باز سازی و سرمايه گذاری مجدد و افزايش سرمايه گذاری کارفرما ھا را نيز می خواھد از حداقل دستمزد 

نشده است، در دفاع از يارگيری و ھم ...  کند، باور کنيد فاشيستی ترين سرمايه دار ھم ھنوز اين قدر بی تأمينکارگران 

به ما بگويد من " د"پيمانی با رئيس دانا آدمی تا کجا بايد بی پرنسيبی پيشه کند؟ ممکن است ايشان برای جواب به بند 

م نمی توانی پشتک وارو بزنی، بحث اصلی در ئيل است ، ما به ايشان می گومنظورم در جامعه آزاد ، برابر و ايده آ

 ئیرابطه با سه و نيم ميليون حداقل دستمزد کارگران است، که در جامعه آزاد و برابر و ايده آل حداقل دستمزد معنا

  .ھمين جاست" ندارد، آن شعبده بازی و فريب کاری عليه کارگران دقيقا

نه تنھا در جامعه سرمايه داری بلکه در يک جامعه آزاد و برابر : "ی ايرج آذرين که می گويد  حال طبق فرض آقا– ٢

، ھر کارگر و ھر فرد چپ از اين گفته جامعه "نيز قابل دريافت نيست) سوسياليستی داخل پرانتز از ماست( و ايدآل

داری است، يا انقالب شده به سمت سوسياليسم سوسياليستی را برداشت می کند، چون جامعه بينا بينی نداريم، يا سرمايه 

  . در حرکت است ، اما وقتی می گويد آزاد و برابر و ايده آل يعنی فقط جامعه سوسياليستی

مشخص نمی کند که منظور از جامعه آزاد و "  البته برای اينکه بتواند در مقابل نقد، پشتک وارو بزند، کامال- الف 

  .قی به اتحاد سوسياليستی کارگری  توھم دارد، اميدواريم بتواند خود را نجات بدھدبرابر و ايده آل چيست ؟ھر رفي

ھم حداقل دستمزد به )سوسياليستی ( موضوع جالبتر شد، آقای آذرين اعتقاد دارد، در جامعه آزاد و برابر و ايدآل –ب 

نيز حداقل دستمزد را برابر با ) يستیسوسيال(کارگران داده نخواھد شد ، ايشان حتی در جامعه آزاد و برابر و ايدآل 

ارزش اضافی قلمداد می کند ، اما مشخص نمی کند، در جامعه سرمايه داری که مابه تفاوت ارزش اضافی با حداقل 
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مبلغ ) سوسياليستی(دستمزد را قبل از حداقل دستمزد به سرمايه داران تقديم می کرد، در جامعه آزاد و برابر و ايدآل 

   کسانی می ريزد؟فوق به جيب چه

نيز     ھمه ی ) سوسياليستی (  آيا به کارگران نبايد حق داد که انقالب نکنند؟ چون در جامعه آزاد و برابر و ايدآل –ج 

ھزينه ھای عمومی از حداقل ھای کارگران کسر خواھد شد ، و به ميزان حداقل دستمزد نيز به آنھا داده نخواھد شد ، 

ه ای تالش و فدا کاری کرد؟ ھيچ سرمايه داری نمی تواند، چنين تبليغ زھر آگينی عليه چرا بايد برای چنين جامع

  .سوسياليسم بکند، که آقای آذرين با نقاب سوسياليستی انجام می دھد

 آقای آذرين اين ھمه تحريف می کند، از مارکس سوء استفاده می کند ، حداقل دستمزد را برابر با ارزش اضافی –د 

 ، عليه سوسياليسم تبليغ می کند ، فعالين کارگری و کارگران را فريب می دھد ، در مورد حداقل دستمزدھا قرار می دھد

يکی به ميخ و يکی به نعل می زند، حداقل دستمزد را مشمول ماليات قرار می دھد ، يک بام و دو ھوا بر خورد می 

ينکه بتواند از رئيس دانا دفاع کرده او را که بر اثر فقط برای ا... کند، دھھا مکتب اقتصادی را در ھم می آميزد و 

خطای خودش و دشمنی با تشکل ھا و فعالين مستقل و قرار گرفتن در صف تشکل ھای مدافع جمھوری اسالمی و کار 

ما ا. فرمايان به انزوا رانده شده بود، به عنوان ھم پيمان خود نجات داده برای شرکت در دعوای نيابتی سنگر گيری کنند

  .به چه قيمتی؟  در انتھا توضيح دوم را مالحظه فرمائيد

  

   چگونه سه و نيم ميليون در خواست حداقل دستمزد، باعث شروع ھمبستگی شد؟- ٣

 چگونگی  توجه به اين موضوع بسيار مھم است، با امضای درخواست سه و نيم ميليون تومان حداقل دستمزد برای 

با پيش قدم شدن و تالش      بی وقفه برخی از ) مستقل کارگری و فعالين کارگریتشکل ھای (  تشکل ٧ توسط ٩۵سال 

فعالين چنين چيزی ممکن شد،  الزم به توضيح است، سال ھا قبل نيز اين فکر در ميان فعالين کارگری وجود داشت، که 

 شود، اما اين فقط در سال يينتعبايد مبلغی مشخص بعنوان پايه مطالباتی جھت محور قرار دادن و سازماندھی مبارزات 

  با پيش گرفته شدن، پيشنھاد ھای عملی  شاھرخ زمانی توسط جريان تازه ای، که به کمک بقيه فعالين آمدند، ٩۴

سپس . متحد شدند"  کشته شدن شاھرخ  ، دو طيف و بقيه که اين مطالبه را در خواست می کردند، موقتاتأثيرباضافه 

 در جنبش کارگری يک بار ديگرشروع ئی تشکل ديگر، روند ھمگرا۵ ان توسط تأئيدو باز  آن توسط تشکل ديگر تأئيد

 در شکل شورای ھمکاری شروع شد، که در ان زمان نيز ضربات انحالل آن را ١٣٨۵يک بار در سال ( شده بود، 

" دن تشکل سراسری مثالکه       می توانست ھمبستگی را تا ايجادش) ھمين دو طيف که درپی خواھيم گفت به آن زدند،

ی موقتی که کشته شدن شاھرخ روی تشکل ھا و تأثيرفدراسيون سراسری کارگری پيش ببرد، الزم بذکر است، که 

اما نا گھان اين روند . فعالين گذاشته بود، به امر قدم برداشتن در جھت شروع ھمبستگی تشکل ھا کمک شايانی کرده بود

ھر کدام با توجيھات ساختگی می خواھند از به حاشيه رانده شدن خودشان جلو (، سه طيف جدا گانه، مخالف پيدا کرد

اول طيف رئيس دانا بود، که به ظاھر وانمود ميکرد، به مقام شامخ ايشان اھانت شده که در تصميم و اعالم ) گيری کنند 

ه است، اما دليل اصلی مخالفت سه و نيم ميليون با ايشان مشورت نشده، يا به رھنمودھای اقتصادی ايشان توجه نشد

ايشان از نظر پايگاه اقتصادی ، اجتماعی و مھمتر از آنھا ديدگاه سياسی ايشان که ھم پيمان با بورژوازی ملی است و آن 

را انقالبی و ضد امپرياليست می داند، و برای اين شعار چنان سينه چاک و يقه درانی می کند، که حاضر است، ھر 

ندگی را به جنبش کارگری و انقالبی تحميل کند،  حتی در جلسات مختلف وقتی از شاھرخ يا گونه نفاق و پراک

سخن به ميان می آيد ايشان ... سازماندھی مخفی و ھسته ھا و از فدراسيون سراسری، حزب انقالبی طبقه کارگر و 

کنند حمالت عصبی می کند، و عنان کنترل خود را از دست می دھد و به افرادی که از موارد گفته شده  دفاع می 
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زير ذره بين باشد را به عنوان تنھا روش مبارزه معرفی می " فعاليت علنی که در مقابل جشمان جمھوری اسالمی کامال

ھم " کند، تا ضد امپرياليست بودن خود را  به ھمپيمانانش اثبات نمايد، و کارگران را به دو دسته تقسيم کند، که دقيقا

 تشکل ايستاد و از زاويه توليد ناخالص ملی اين ١٣ا پيش می برد، بنا براين ايشان در مقابل در خواست اکنون اين کار ر

 برد، از نظر تبليغاتی تخريب گرايانه مطالبه کنندگان را باگفتن تشکل ھای پفکی و کارگران بی سؤالمطالبه را زير 

 تشکل ادامه پيدا ١٣، که فکر می کرد، اگر ھمبستگی سواد ھستند، به تمسخر گرفت، ترس آقای رئيس دانا ازاين بود

کند، سمبل و نمايندگی  صف ضد امپرياليستی دوست دار بورژوازی ملی که به صورت غير مستقيم در صف جمھوری 

اسالمی قرار می گيرد، شکست خواھد خورد، در مقابل سمبل و نمايندگی چپ وابسته به سرمايه داری جھانی يا 

 را به ھم بزند ، در مقابل ئیروز خواھد شد، از اين زاويه بود، که می خواست به ھر ترتيبی شده ھمگراامپرياليستی پي

 تشکل توانستند، گفته ھای رئيس دانا را غير اصولی نشان بدھند، و او را به حاشيه برانند، در قدم ١٣اتحاد ھواداران 

وع شده و از دورن، آن را به سه تکه تقسيم کرد، تکه ای  شرئی تشکل به روند ھمگرا١٣بعدی نفاق از درون ھواداران 

 تشکل می ديد و می بيند، که ھمچنان اصرار دارد برای کارھای ١٣ و يک دست شدن ئیکه ھدف خود را در ھمگرا

نيز، تشکل ھا اقدام به ... اول ماه می ، بزرگ داشت رفيق شاھرخ و کوروش بخشنده ، دفاع از زندانيان و " ديگر مثال

 پيشنھادات شاھرخ زمانی استقالل تأثيرھمکاری يک دست بکنند ، اين جريان تازه ای از فعالين است، که توانستند تحت 

  خود را نسبت به دو طيف انحرافی چپ تاريخی که به غلط چپ مدرن و چپ سنتی شناخته می شوند، حفظ نمايند، 

امه بدھند و اجازه بدھند، از درون اين روند تشکل سراسری دو طيف ديگر متوجه شده بودند، اگر روند شروع شده را اد

مانند فدراسيون سراسری کارگری بيرون بيايد، ھر دو طيف اتوريته ضد کارگری و شکننده خود را نسبت به تعدادی از 

و نيم فعالين کارگری که اکنون زير سلطه دارند، از دست خواھند داد، اين بود که بدون اعالم علنی مخالفت با سه 

ميليون ھمبستگی ايجاد شده را به ھم زدند، ھنوز ھم ھر دو طيف به ھم زننده ھمبستگی اعالم می کنند، از در خواست 

سه و نيم ميليون دفاع می کنند، اما اين صد در صد دروغ است، چون اين مطالبه خود عامل شروع ھمبستگی بود و در 

البته در بحث قبلی توضيح داديم که ايرج آذرين و رئيس دانا و . ری شودھمين حال تنھا می تواند از ھمبستگی نتيجه گي

چگونه با سياست يک بام دو ھوا و طيف مقابلشان با علم کردن توليد رھبر، تک روی و خود محوری و رھبری ... 

  . و رھبری سازمانی قرار داده در جھت شکست اين ھمبستگی حرکت می کنندئیفردی را در مقابل جمع گرا

دو طيف به ھم زننده ھمبستگی کدام ھا ھستند؟ و چه می خواھند؟ يک طرف سکتاريست پنھان و خجول اتحاد 

قرار دارد، ... سوسياليستی کارگری ايرج آذرين ھمراه با طرفداران بورژوازی ملی، باقی مانده ھای احزاب برادر و 

کار عملی مشترک با نام و نشان خود را اتحاد سوسياليستی کارگری خجول بودنش از اين جھت است که جرات 

ندارد،اين طيف تالش می کند نه با آموزش ، نه با تئوری ، نه با اصول، بلکه  با دروغ و فريب کاری، خريدن فعالين و 

با ھندوانه دادن زير بغل، فعالين را جذب کند،  اگر ھر فعالی جذب نشود، توسط فعالين جذب شده اقدام به تخريب فعال 

بيان      نمی کنيم، اما اکنون به " نشده می کنند،تا از اين طريق رقبای خود را از ميدان به در کنند، گذشته را فعالجذب 

تخريب محمود صالحی و جعفر عظيم زاده مشغول ھستند، ھر چند که خود جعفر با  ادعا ھای پوچ مشغول ضربه زدن 

ث شده تشکل ھا و فعالين داخل نتوانند با ھم ھمبستگی پيدا کنند، به جنبش کارگری است، يکی از مھمترين عاملی که باع

پس از امضا  و ) اتحاد سوسياليستی کارگری( عمل تخريب گرايانه اين دو طيف است،  ھمان گونه که گفتيم، اين جريان

 پيش ئیند ھمگراتوزيع شدن در خواست سه و نيم ميليون و بر خورد فعالين با رئيس دانا متوجه شدند، که اگر اين رو

برود، اتوريته خود را نسبت به برخی فعالين و تشکل ھا از دست خواھند داد، بنابراين دو عمل را شروع کردند، يک 

 که به حاشيه رفته و اعتبارش خدشه دار شده بود، از اين طريق آنھا از يک جھت روند ھمبستگی ئیدفاع از رئيس دانا
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 ھای بعدی و ئی، جھت ھمگرائی برای ادامه اين شکست و مقابله با فعالين ھمگراشکست دادند، از طرف ديگر" را فعال

" جبھه ضد امپرياليستی "چون ھر دو به ( ھم چنين مقابله با طيف دوم سکتاريستی به ھمپيمانی رئيس دانا احتياج دارند،

وارد محيط شدن به اين " شيه و مجدداو رئيس دانا نيز برای عبور از حا) شما بخوانيد مدافع بورژوازی ملی، تعلق دارند

برای ) بخشی از چپ سنتی ( جريان نياز دارد، اين چنين است که دو گرايش رفرميستی باقی مانده از رويزيونيسم شرقی

  .بيشتر به ھم نزديک شده اند) بخشی از چپ مدرن( مقابله با رويزيونيسم غربی 

د از امضا در خواست سه و نيم ميليون متوجه شده بود، در روندی بع"  اما طيف دوم سکتاريستی، اين طيف نيز دقيقا

 ساله اش را در رابطه با سراسری ١٣ ايجاد شود، ھمه رشته ھای ئیقرار گرفته است که اگر ادامه بدھد، و ھمگرا

 اينجا در. نشان دادن خود و توليد رھبر کارگری و عملی کردن تئوری چھره شدن و چھره سازی را از دست خواھد داد

 اصولی  ھستند، چرا در رابطه با ئی بسيار مھمی مطرح است که اگر اين دو طيف سکتاريستی مخالف ھمگراسؤاليک 

  امضا در خواست سه و نيم ميليون در شروع مخالفت خود را کنار گذاشتند؟ 

قعی خودشان بلکه در خواست ھمبستگی می کنند، اما ھمبستگی را نه شرکت ھمه با حفظ استقالل وا" آنھا دائما

ھمبستگی را در اين می بينند، که بقيه روش و گفته ھای انھا را اگر قبول کنند، ھمبستگی محسوب    می گردد، در 

حالی که با امضای در خواست سه و نيم ميليون يک ھمبستگی  اصولی که ھمه دارای استقالل بودند، شروع شده بود، 

 در سال نود چھار تفاوت بسيار مھمی بوجود آمد، که اين دو طيف بعد از .دو طيف فوق اين را ديرتر متوجه شدند

  آن چيست؟. امضای در خواست متوجه آن شدند

 پس از کشته شدن شاھرخ زمانی بخشی از فعالين به گفته ھای شاھرخ در رابطه با ھمبستگی طبقاتی بيشتر توجه 

ھمکاری مشترک (  ھم با موضوع مشخص، شدنی است،کردند، طبق گفته ھای شاھرخ تنھا راه ھمبستگی طبقاتی ان

که بايد به سوی ايجاد فدراسيون سراسری کارگری ) عملی در نقاط مشترک وبحث و تبادل نظر در نقاط اختالف،

حرکت کنيم، تعدادی از فعالين مطالبه مشترک دو طيف گفته شده را به عنوان مطالبه محوری، که با استفاده از آن می 

 در محور دستمزد ئیبستگی بيشتری و اصولی دست يافت قرار دادند، و از بقيه طيف ھا  تقاضای ھمگراشود، به ھم

 کردند، چون اين مطالبه يکی از نقاط مشترک ھمه گرايشات و ھمه کارگران است، مورد توجه قرار ٩۵برای سال 

ھر کدام از (  چگونه عمل کرد، آنھا گرفت، حال الزم است روشن شود، که اين موضوع در رابطه با دو طيف نامبرده

فکر می کردند، افرادی که اکنون به عنوان  تعدادی فعال شده اند، که در اينده می ) دو طيف نامبرده ، بطور جداگانه

توانيم، آنھا را جذب خود کرده تحت اتوريته خود قرار بدھيم ، برای ھمين  قند تو دل اين دو طيف آب می شد، و ھر 

انه  در اين فکر بودند، که اگر ھمبستگی اتفاق بيافتد طرف مقابل تحت اتوريته ما قرار گرفته است، از اين کدام جدا گ

بابت ھر دو بسيار خوشحال بودند، تا متوجه شدند  فکر شان اشتباه بود، ھيچ طيفی دست باال نسبت به طيف ديگر ندارد، 

در حال شکل گيری است، و ھر دو متوجه شدند که جريان يک ھمبستگی اصولی، بدون اتوريته طيفی  " بلکه واقعا

جديد دارای دستگاه فکری دقيقی است که نه تنھا نمی توانند آنھا را در خود ھضم کنند، بلکه اگر ادامه يابد خودشان در 

رد، جريان جديد ھضم خواھند شد، و ھر دو متوجه شدند که اگر اجازه بدھند اين ھمبستگی اصولی و واقعی شکل بگي

. آنھا ھر گز نخواھند توانست اتوريته خود را پيش ببرند، تا اينکه ھر دو در جھت به ھم زدن ھمبستگی دست بکار شدند

نيازی نيست مشخص از " اين   عملکرد ھای دامن زننده به تفرقه، بارھا طی سالھای گذشته ديده شده است، البته فعال

نشان " ی، ايرج آذرين با نجات رئيس دانا ھم پيمان جديد پيدا کرد، که ظاھراآنھا نام ببريم، در روند به ھم زدن ھمبستگ

می داد، برگ برنده اش قوی است، اما  طرف مقابل برگ برنده قوی تری رو کرد، که طيف ايرج آذرين را در لبه 

توليد رھبر است، در مشغول " پرتگاه قرار داده که ھر روز به نوعی عصبانيت از خود نشان می دھند، طيف مقابل فعال
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مقابل آنھا طيف آذرين و رئيس دانا نيز برخی از فعالين کارگری را دارند، باد می کنند، تا رھبری، در مقابل رھبری 

توليد شده طيف مقابل علم کنند، و متاسفانه فعالين آلت دست دو طيف مقابل، شکل مترسکی به خود گرفتند، تنھا 

ه اين دو طيف مھمترين عاملينی در داخل جنبش کارگری ھستند که ھميشه تالش ھای بايد گفت اينک" موضوعی که فعال

فعالين در جھت ھمبستگی طبقاتی را به ھدر داده اند، و تا زمانی که فعالين اتوريته فکری اين دو طيف را نمايندگی 

  . کنند، ھمبستگی طبقاتی ممکن نخواھد شد

، بايد فعالين و تشکل ھا و کارگران به )رھبر سازی دو طرف(ی ھای انحرافیما اعالم می کنيم برای مقابله با اين باز

برای چنين . سمت ايجاد فدراسيون سراسری و رھبری سازمانی حرکت کنند، و دو طيف را به حال خود رھا کنند

ه بسيار حرکتی موضوع حداقل دستمزد ھنوز ھم يکی از مھمترين محورھای فعاليت برای ھمبستگی طبقاتی است، البت

مھم است، و در مقطع کنونی موضوع حمله مجدد دولت و کارفرماھا به جسم در حال احتضار قانون کار می تواند يکی 

ن موضوع اخراج ھا گسترده تر شده مبارزه با آن و ديگر از محورھای مرکزی مبارزات کارگران باشد ، و ھمچني

طرح تشکل يابی در بين کارگران از موارد بسيار مھم زمان فعلی ھستند، فعالين انقالبی وظيفه دارند، در دو سطح 

  .متفاوت جدا از ھم، اما دارای پيوند با ھم ، ھمزمان و سازمان يافته و برنامه ريزی شده ، فعاليت خود را پيش ببرند

 حداقل دستمزد بحث محوری تعيينموضوع "  بخصوص که دوباره به سال جديد نزديک می شويم، مجددا-  سطح اول 

خواھد شد، بنا براين فعالين کارگری و فعالين انقالبی از ھم اکنون بايد موضوع را به مرکز بحث و تبادل نظر و پيدا 

ون طبقه تالش کنند، فعالين شناخته شده را وادار به اعالم نظر کردن راه ھای جديد مبارزاتی و بردن اين مطالبه به در

در مورد اشکال مختلف تشکل ھای کارگری و . ( روشن و شفاف در مورد ھمبستگی ميان تشکل ھای موجود نمايند

  .) توجه کنيد٣گرايشات مختلف درون طبقه کارگر به توضيح 

سر و صدا در واقع چراغ خاموش اقدام به ايجاد ھسته ھا و کميته  بخشی از فعالين انقالبی و کارگران بدون - سطح دوم 

  .  فدراسيون در درون محل کار و زيست کارگران بکنندمؤسسھا و ھيئت ھای 

ه ای می توانيم و بايد با تعدادی از  کارگرانی ولو اينکه مؤسس را در ھر کارخانه و ئی ھامؤسسن ھيت ئيدر واقع از پا

شند که آماده مبارزه ھستند شروع کنيم، توجه به نکته زير بسيار مھم است که کارگرانی که چند نفر انگشت شمار با

 فدراسيون يا سنديکا ھا يا مؤسسھسته ھای مخفی کمونيستی را می سازند با کارگرانی که تنھا می توانند ھيت ھای 

رت بگيرد ، توجه داشته باشيم که ھر ديگر اشکال تشکل ھای صنفی را بسازند، بسيار متفاوت ھستند و نبايد خلطی صو

 با رعايت موارد امنيتی و رعايت حد و حدود اصول مؤسسعضوی از ھسته ھای مخفی می توانند در ھيت ھای 

  . نمی تواند در ھسته ھا عضويت داشته باشدمؤسسسنديکا ھا و اتحاديه ھا عضو باشند ولی ھر عضوی از ھيت 

  

  !!! شکلی کوچک شده از جنگ نبابتی در سطح جھانی است  دعوای نيابتی در جنبش کارگری،- ۴

درحال حاضر رقابت ناسالم و مضر به حال جنبش کارگری و جنبش انقالبی را جرياناتی در بين فعالين کارگری دامن 

 می زنند ، ھر چند در طرفين اين مبارزه انحرافی تعدادی از فعالين کارگری قرار دارند، اما اين دعواھا در ذات و

اساس خود ھيچ ربطی به جنبش کارگری و جنبش انقالبی ندارد، بلکه يارکشی دو انحراف است که می خواھند، برای 

برخی از ( طبقه کارگر رھبر ساختگی توليد کنند، اين گرايشات که جھت پيکان حرکتی شان به سوی راست است ، 

و برای منافع محفلی خودشان ) ت عزيمت دارندراست شروع و به راست می روند و برخی از چپ شروع کرده به راس

از اعتبار و دارای ھای جنبش کارگری ھزينه می کنند، ھر دو طرف نيز وانمود می کنند برای ھمبستگی طبقه کارگر و 

ھم پيمانان طبقه کارگر تالش می کنند، اما در عمل سطح تشکل ھای توده  کارگران را محل حذف گرايشات و تسويه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

رقه ای و سياسی قرار می دھند، و به اين دليل ھر دو جريان يکی از موانع تشکيل شدن تشکل ھای حساب ھای ف

کارگری و مانع ممکن شدن فدراسيون سراسری کارگری ھستند، برای روشن شدن اينکه ھيچ کدام از طرفين فوق 

ا نگاه کنيد، کسانی ھستند، که به چيزی که وانمود می کنند نيستند ھمين قدر کافی است که يارگيری ھای شاخص آنھا ر

اصالح طلبان، به سبزھا، شبکه ھای ضد کارگری سورس ، سوليداريته سنتر، به سوسيال دمکرات ھا ، جبھه ضد 

تعلق دارند، در تقسيمات داخل ھم نماد يار ... است و ) بورژوازی ملی( امپرياليستی که زائده بخشی از سرمايه داری 

می شود، و طرف ديگر رئيس دانا، که يکی از علل اصلی که رئيس دانا با مطالبه سه ... و گيری يک طرف قراگوزلو 

و نيم ميليون مخالفت می کند از اين بابت است، که فکر می کند، با کنار ھم قرار گرفتن تشکل ھای مانند سنديکا ھا با 

ان بورژوازی ملی به خطر افتاده است، که با به اتحاديه ازاد و کميته ھای فعالين کارگری، جبھه ضد امپرياليستی ھم پيم

ھم زدن ھمبستگی ھا، جبھه ضد امپرياليستی را نجات خواھد داد، اين طرز تفکر طی عمر جمھوری اسالمی دو 

شکست بسيار بزرگی به جنبش کارگری و انقالبی وارد کرده است، از طريق چنين طرز تفکری بود، که در سال ھای 

ين جبھه ضد امپرياليستی از يک طرف سنديکا ھا را در مقابل شوراھای کارگری قرار دادند، و اوايل انقالب مدافع

شورا ھا و سنديکا ( باعث تضعيف کل جنبش کارگری شدند، که در نتيجه آن جمھوری اسالمی راحتتر توانست ھر دو

می و شخص خمينی ھم پيمان را سرکوب کند، از طرف ديگر با تئوری جبھه ضد امپرياليستی که جمھوری اسال) ھا

محسوب می شد، در خدمت جمھوری اسالمی قرار گرفتند، و ھمه ديده ايم، که جمھوری اسالمی با به خدمت گرفتن 

 شروع به سرکوب و قتل ۶٠جبھه ضد امپرياليستی چگونه تشکيالتھا و سازمانھای انقالبی را از ھمان سالھای قبل از 

مھوری اسالمی کادر ھای تشکيالت ھا را دسته، دسته قتل عام می کرد،يکی از عام و نابودی کرد، و زمانی که ج

رھبران جبھه ضد امپرياليستی به تشکيالت ھای مخالف جمھوری اسالمی لقب تربچه ھای پوک را می داد، اکنون اين 

ه بورژوازی ملی و وظيفه به عھده آقای رئيس دانا برای نجات جبھه ضد امپرياليستی و تبديل جنبش کارگری به زائد

علم کردن سنديکا ھا در مقابل اشکال ديگر تشکل يابی گذاشته شده است، از اين بابت است که به تشکل ھای مستقل 

کارگری و فعالين لقب پفکی و بی سوادی می دھد، اين خصلت دائمی و ذاتی جبھه ضد امپرياليستی است، که به راحتی 

بورژوازی ملی حتی مانند جمھوری اسالمی کنار بيايد و جنبش کارگری و " ثالمی تواند با دولت ھای سرمايه داری م

جنبش انقالبی را فدا کند، و ما اين را يک بار ديگر در حد کوچک شده اش ديديم، که آقای رئيس دانا چقدر راحت در 

 را به ھر شکلی صف نمايندگان جمھوری اسالمی نشست و عليه تشکل ھای مستقل عمل کرد، جبھه ضد امپرياليستی

 سال است ھمين کار را کردند، و ٣٧فکر بکنيد، در نھايت جنبش کارگری را فدای منافع بورژوازی ملی خواھد کرد، 

.  را پيش می برند۵٩ و ۵٨اکنون با دامن زدن به اختالف بين سنديکا و ديگر تشکل ھا دارند، ھمان بازی سال ھای 

در يک صف قرار گرفته و طرح مخالف مطالبه تشکل ھای کارگری را ارايه وقتی با نمايندگان نھادھای ضد کارگری 

می دھد، و توسط کارگران و دانشجويان دشمنی اش با کارگران افشا می گردد،براحتی به تشکل ھای کارگری حمله 

گوزلو گفته می کرده آنھا را به پفکی بودن تزئين می کند، و اعالم می کند، کارگران بی سواد ھستند، يا وقتی به قرا

طبقه کارگر کجاست به من نشان : دئيشود، چرا قھرمان سازی می کنيد، طبقه کارگر نيازی به قھرمان ندارد، می گو

حال .) در اين رابطه به مطلب رفيق اشرفی توجه کنيد، در انتھای اين مقاله است( بدھيد تا از او تعريف و تمجيد کنم،

دانا و قراگوزلو ھستند، که ھيچ کدام طبقه کارگر را نمی شناسند، اين يکی از داليلی نماد اين دو يارگيری آقايان رئيس 

است که ثابت می کند، ھيچ کدام از اين دو يارگيری ربطی به منافع طبقه کارگر ندارند، به افرادی که اين دو طيف 

ر چه به تعداد افراد وابسته به سبز ھا يارگيری کردند، و در عکسھای تبليغاتی شان نشان می دھند، نگاه کنيد، ھ" اخيرا

، اصالح طلبان و رفورميست ھا در اطراف اين دو جريان افزوده ميشود، در مقابل آن، به ھمان ميزان از تعداد 
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کارگران و فعالين واقعی کارگری آرام، آرام، در اطراف فعالين در گير شده، در اين دعوای نيابيتی کمتر و دور تر می 

ن ھر چه اين مبارزه و رقابت انحرافی و يارگيری آنھا از نيروھای حاشيه طبقه کارگر بيشتر شده و جلو تر ھمچني. شوند

 يعنی حداقل دستمزد سه و نيم ميليونی از فعاليت ، و ٩۵می رود، مطالبات کارگری بخصوص مطالبه محوری سال 

  .ودانديشه اين دو طيف يار گيری کننده، بيشتر به فراموشی سپرده می ش

در واقع دعوای امروزی بين برخی از فعالين کارگری دعوا و نبرد نيابتی است که گرايشات سياسی به خاطر منافع 

گرايشی خود می خواھند از پايه ھای توده ای و صنفی مبارزات جنبش کارگری سود سياسی و گرايشی ببرند،اين 

و از طرف ... سنتی و "  ، بخشی از چپ ھای مثالدعوای نيابيتی از يک طرف دسته ايرج آذرين ، منصور اصانلو

دامن می زنند فعالين ... و) که در اين دعوا دو نقش بازی می کند( چپ مدرن و منصور اصانلو " ديگر بخشی از مثال

کارگری که ھنوز گرفتار اين دعوای نيابتی نشدند و فعالين کارگری که از اساس و بنيان اين دو طيف انحرافی آگاه 

د، بايد ھر چه زودتر از اين دو طيف در گير دعوای نيابتی فاصله بگيرند، و ضمن زير نظر داشتن دورادور آنھا ھستن

اجازه بدھند، اين دو طيف به حاشيه رانده شده تا ھمديگر را محو کنند، در ھمين حالی که خود وارد دعوای آنھا نمی 

 بخصوص به کارگرانی که تازه وارد مبارزه می شوند، معرفی شوند بلکه بايد ھر دوی انحرافات فوق را به کارگران،

  .کنند، تا مبادا آنھا ندانسته گرفتار دعوا ھای نيابتی اين دو طيف انحرافی شوند

ھمه چيز جھان امروز نيابيتی شده و متاسفانه فعالين کارگری ھم  به شکل نيابتی به زائده جناح ھای از سرمايه داری 

تعدادی از فعالين کارگری به نيابت از منصور اسانلو منحرف ميشوند، تعدادی به نيابت از حميد " تبديل می شوند، مثال

دچار خود بزرگ بينی و انحراف می شوند، برخی تحت تسلط چند منشاء، ...  ، تعدادی به نيابت از ايرج آذرين و ئیتقوا

با منی "رای بقيه فعالين خط و نشان می کشند، که دعوای نيابتی را پيش می برند، و ھمگی ھم  شعار خط کشی دارند، ب

، چون سبک و متد کاری طبقه کارگر را کنار می گذارند، و با روش و سبک کار سرمايه داری می خواھند " يا بر منی

  .فعاليت کارگری کنند، اين چنين می شوند

وری ، رھبری کاريزماتيک ، دنباله  ، فرد محئی ھمه می دانيم قھرمان سازی ، رھبر سازی ، چھره سازی، فرد گرا

روی در جھت کيش شخصيت، مبارزات و دعوا ھای نيابتی ھمه متعلق به نظام و فرھنگ بورژوازی است، اما اکنون 

تعدادی از تشکل ھا و فعالين کارگری گرفتار چنين نقشه ھای شدند، در مقابل ھمه اين اشکال سرمايه داری بيان شده، 

بری دارد آن ھم رھبری سازمانی و جمعی است، برای دست يابی به چنين توانی تنھا بايد تابع طبقه کارگر يک شکل رھ

وحدت و تشکيالت بود، که در سطح توده کارگران و امکان ھمبستگی طبقاتی بايد از طريق ايجاد تشکل ھای توده ای و 

که صد البته، ھمه اين .(ای کمونيستی شودفدراسيون سراسری و در بعد تکميلی ان ھمزمان بايد اقدام به ايجاد ھسته ھ

گرفتاری ھا به خاطر نبود حزب انقالبی طبقه کارگر است، و تا زمانی که چنين حزبی ساخته نشود، اين خطرات ھر 

برای تداوم بخشيدن به سازمان يابی طبقه کارگر و رشد و ارتقاع ان .) لحظه بوجود می ايد و تداوم و گسترش می يابد

  . مئيلی و چه در سطح جھانی بايد در بعد جھانی برای  ھمبستگی طبقاتی انقالبی کارگران نيز اقدام نماچه در سطح م

م، اما ھيچ شکلی از تشکل کارگری را رد نمی کنيم، و ھيچ کدام را در مقابل ئيما امروز فدراسيون کارگری می گو

م، و در ضمن می دانيم، که وقتی زمان بحران ديگری قرار نمی دھيم، و از تمامی اشکال تشکل يابی دفاع می کني

انقالبی برسد، شوراھا تشکيل خواھند شد، و ما با تمام وجود مدافع شورا ھا خواھيم بود، اما ھم اکنون اعالم می داريم، 

در آن زمان نيز ھمه اشکال تشکل يابی کارگران را قبول خواھيم کرد، و ھيچ شکلی از تشکل کارگری را در مقايل 

 ديگری قرار نخواھيم داد، چون اين عمل را ضد کارگری می دانيم، بنا براين قرار دادن شورا ھا در مقايل سنديکا شکل

حرکت ھر دو . ھا و يا بر عکس، و قرار دادن سنيدکاھا در مقابل تشکل ھای فعالين کارگری را ضد کارگری می دانيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٨

کمون پاريس انواع اشکال تشکل ھا و در انقالب شوروی طرف ضد کمونيستی و ضد کارگری است، ما می دانيم، در 

مورد قبول انقالبيون بوده و ھيچ کدام را ضد ديگری قرار ندادند، بنا براين عمل ...  سنديکا ھا و شورا ھا و کميته ھا و 

دفاع  ) با توجه به اينکه مجمع عمومی تشکل نيست( از شورا ھا يا مجامع عمومی" کنونی طرفين چه آنھای که مثال

ھر دو . کرده، سنديکا ھا را رد می کنند، و چه انھای که از سنديکا ھا دفاع کرده، بقيه اشکال تشکل يابی را رد می کنند

ھمان نفاق و دوستگی که در سال ھای اول .ضد کارگری عمل می کنند، و بايد در نزد کارگران ھر دو را  افشا کرد

ی ايجاد کرده و دودستگی را دامن می زدند، اکنون می خواھند ھمين دودستگی انقالب بين سنديکا ھا و شوراھای کارگر

را بين سنديکا ھا و کميته ھا و اتحاديه آزاد پيش ببرند، در واقع ھر دو طرف با فريب دادن کارگران و فعالين کارگری 

ھستند، و ھر دو سمبل و که اکنون ھر دو مانع ھمبستگی طبقه کارگر "  چپ مدرن " با " چپ سنتی "اختالف ميان 

تنھا معيار ما برای رد يک . دامن می زنند. کلمه رمز طبف ھای وابسته به يکی از جناح ھای سرمايه داری ھستند

تشکل اين است که وابستگی به دولت ھا، کارفرمايان ، جناح ھای مختلف سرمايه داری ملی و جھانی يا تشکل ھای که 

  .رياليستی دارند ، استدانسته يا نداسته جھت اھداف امپ

در برخی گويش ھا ( مبارزه انحرافی و دعوای نيابتی را که از طرف دو انحراف از کمونيسم به شکل کمونيسم شرقی 

در مقابل ھم پيش ميبرند، با دامن زدن به دو دستگی در )  در برخی گويش ھا چپ مدرن( و اروکمونيسم ) چپ سنتی

ی به جنبش کمونيستی و جنبش کارگری می زنند، بايد آنھا را افشا کرده و به جنبش کارگری  ھر روز ضربات بيشتر

الزم به توضيح است انتخاب عبارت ھای کمونيسم شرقی و اروکمونيسم نياز به بحث بيشتری دارد، بايد .( حاشيه راند

فات ايجاد شده در جنبش بيشتر شکافته شوند، اما در اين نوشته ممکن نيست ، در اينجا فقط برای اينکه ريشه انحرا

کارگری مشخص شود، اين دو عبارت مختصر استفاده می شود، که فقط بدانيم بخشی از اختالفات کنونی در جنبش 

 جھانی سرچشمه می گيرد، تا شايد فعالين کارگری بتوانند، از اين - انقالبی و کارگری از ريشه ھای انحرافات تاريخی 

ون در نھايت ھر دو اين انحرافات به سرمايه داری می پيوندند، در حال حاضر چ) انحرافات خود را نجات بدھند،

ببينيم، متوجه می شويم، که از انقالب " کمونيست کارگری"نماينده طيف اورکمونيسم در ايران را اگر در شکل حزب 

نيسم ، و جنبش ھای کارگری و سوسياليستی شروع کرده و اکنون به انقالب انسانی ، جنبش زنان ، ايکس مسلم ، فم

ديگر و به اين دست موارد پناه برده، اين جنبش ھا را به مرکزيت کاری خود تبديل کرده و جنبش کارگری را از اھداف 

که ھرگز بطور عملی نشده بود در ( محوری خود کنار گذشته است، در نتيجه سبک و متد مبارزاتی خود را از کارگری

ل کرده است، از اين بابت است که از رھبری سازمانی و جمعی به رھبری فردی ، به سرمايه داری تبدي) تئوری بود

کاريزمای و توليد ليدر و رھبر و چھره شدن و چھره سازی تنزل کرده است،و تا ھضم شدنش در سرمايه داری چند قدم 

تيم حزب کارگری  اعتراف کرد که نتوانس٢٠٠١فراموش نکنيم که خود منصور حکمت در سال ( بيشتر نمانده است،

در مقابل ان کمونيسم )   از کارگری دور شده به سرمايه داری تزديک تر شدند،٢٠٠١بشويم، اکنون دھھا بار بيشتر از 

 که برای ئیشرقی در شکل احزاب برادر با بھانه ھای ضد امپرياليستی در سرمايه داری ملی ھضم می شوند، تا جا

اين دو . آلت دست و مترسک قرار می دھند، وآنھا را دسته، دسته فدا می کنندحفظ منافع بورژوازی ملی، کارگران را 

انحراف را در مورد جنگ نيابتی سوريه نگاه کنيد، ھر گاه نيروھای غربی يا نماينده ھايشان حمله می کنند، 

چندان سخنی نمی  که بحث انقالب را ھم پيش می کشند، يا از جنايات آنھا ئیاروکمونيستھا خوشحال می شوند، تا جا

گويند، بر عکس کمونيست ھای شرقی ناراحت شده، جلز و ولز می کنند، به امپرياليست ھای غربی حمله می کنند، و 

ھر گاه روسيه  حمله می کند، اورکمونيست ھا جلز و ولز می کنند، و حتی برخی از اين ھا ھنوز وقتی از روسيه می 
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ر مقابل کمونيست ھای شرقی، به نوعی به روسيه تعلق خاطر دارند، و و د" شوروی"خواھند حرف بزنند می گويند،

  . ضد امپرياليست بودن ياد شان می رود و فکر می کنند روسيه امپرياليست نيست

تنھا فعالينی می توانند، از ميان خطرات چنبن ھفت خوانی، به سالمت عبور کنند، که به آگاھی طبقاتی در زوايای 

متاسفانه نتايج ديداری و حداقل در ظاھر چنين سطحی از آگاھی را نشان .  دست يافته باشندمختلف علمی مارکسيسم

صدھا بار سنگين تر و سخت تر می شود، ) که انگشت شمار ھستند( نميدھد، در چنين وضعيتی وظايف رفقای کمونيست

 کارگری را از آلوده شدن و يا از درون تنھا کمونيست ھا و آن ھم با صبر انقالبی می توانند، امروز فعالين شناخته شده

  .  آلودگی نجات بدھند

  

   از کجا مبارزه با مشکالت و انحرافات را شروع کنيم؟- ۵

ھمه گرايشات بايد با حفظ استقالل خود در ھمبستگی طبقاتی شرکت کنند، و استقالل بقيه را : "شاھرخ ھميشه می گفت 

ن تشکل ھای توده ای کارگران ھيچ گرايشی با ھيچ بھانه ای حق ندارد، او اعتقاد داشت  در درو" برسميت بشناسند،

گرايش ديگری را حذف کند ، بنا براين در درون تشکل کارگری ھمه گرايشات از جمله رفرميست ھا، راديکال ھا، 

رخی از فعالين اما متاسفانه اکنون ب. حق حضور و حق برابر دارند... انواع  چپ ھا ، آنارشيست ھا، حتی مذھبی ھا و 

کارگری و وابستگان به دو طيف بيان شده با صد ھا بھانه تالش می کنند، فعال کارگری ديگر را حذف يا تخريب کنند، 

به جای استفاده از رقابت مثبت در ارتقاء خود با پشت پا زدن به فعال ديگر می خواھند خود را در باال يا جلو قرار 

ی از فعالين کارگری استقالل خود را از دست دادند، و به مھره ھای دو طيف اين نشان می دھد، که برخ. بدھند

سکتاريستی در نبرد انحرافی دعوای نيابتی تبديل شدند، اکنون وظيفه اصلی فعالين نجات خود و نجات فعال ديگر از اين 

مبستگی طبقاتی قرار مشکل و مانع است، ھر گاه يکی از گرايشات بخواھد قبول اتوريته خود را شرط شرکت در ھ

بدھد، فعالين کارگری از ان گرايش بايد دوری کنند، آن را به اشکال مختلف افشا کنند، چون خودشان ھم آلوده به تفرقه 

البته برای توجيه خود که تفرقه انداز نيستند، دھھا . ھم اکنون آلوده شده اند" اندازی خواھندشد، که برخی از فعالين دقيقا

م بقيه قبول کنند، بعد از ان ما با انھا ئيقرار نيست، ھر چه ما می گو" اينکه ئیراشند، اما اصول ھم گراتوجيه ھم می ت

ھمکاری کنيم، بلکه فعالين کارگری بايد بدون شرط و شروط گذاشتن برای ديگر فعالين با ھمه فعالين و تشکلھای 

ازی ملی و مستقل از سرمايه جھانی و امپرياليست ھا مستقل از دولت و کارفرما ، مستقل از گرايشات ھمپيمان بورژاو

 تا به توانند ھمبستگی "در نقاط مسترک اقدام به ھمکاری مشترک و در نقاط اختالف اقدام به بحث و تبادل نظرنمايند،

" طبقاتی را ممکن کرده و خود در ان شرکت نمايند، از اين طريق است، که می توانيم، به تشکل سراسری کارگری مثال

فدراسيون سراسری و حزب انقالبی طبقه کارگر دست يابيم ، در غير اين صورت ھر توجيھی، تفرقه اندازی خواھد 

  . بود

بايد در مورد موضع و عملکرد سه جريان در رابطه با ھمبستگی طبقاتی روشن بيان شود، يک طيف می خواھد 

طبق پيشنھاد " دت و تشکيالت و رھبری سازمانی وح"رھبری و ھدايت سازمانی را در درون طبقه کارگر در شکل 

فدراسيون سراسری کارگری و مکمل آن حزب انقالبی طبقه کارگر پيش ببرد، " شاھرخ زمانی و حيدر عمواغلی  مثال

برای اين کار از ھمه می خواھند، با حفظ استقالل خود و ھمکاری عملی مشترک در نقاط مشترک  به ھمبستگی طبقاتی 

  . بپيوندند

بخشی از طيف دوم می خواھد ھمه را به رنگ خود در اورده و بدون ھويت طبقاتی و جريانی و در مخالفت با 

تنھا شکل " سازماندھی سياسی در حد تجمع فعالين در يک جمع رفرميستی بی نام  و بی ھويت پيش برود، يا نھايتا
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تشکل يابی کارگران به صورت ابزار ضد ھمبستگی سنديکای را می پذيرند، و از آن ھم برای مقابله با اشکال ديگر 

طبقاتی کارگری سو استفاده می کنند، و از ھمه می خواھند برای ھمکاری ھويت خودشان را کنار بگذارند، چون اين 

طيف در اصل انحالل طلب است، فکر می کنند، ھر بی ھويتی تحت ھويت اين ھا يعنی جنبش ھمه چيز، ھدف ھيچ چيز 

د، و اگر نتواند خود را به عنوان مرجع بی ھويت تحميل کنند، ضمن تخريب بقيه برای جلو گيری از قرار می گيرن

بخش ديگر اين طيف نيرو ھای ) است" جنبشی بودن"کد رمز اينھا " معموال( ھمبستگی از ھيچ اقدامی فروگذار نيست، 

د، و سياست شان در مورد تشکل ھای کارگری ھمپيمان می باشن...شرمنده توده ای و اکثريتی ھستند که با سبز ھا و 

اين طيف با سرمايه داری ملی . سنديکاليستی است و در موضع سياسی پيرو تئوری دفاع از بورژوازی ملی می باشند

چندان مشکلی ندارد و بار ھا ديده شده با سرمايه داری ملی تا جای ھمکاری کردند که کارگران و انقالبيون را نيز فدا 

  . کردند

طيف سوم می خواھد، رھبری فردی و چھره شده را به جای رھبری سازمانی گذاشته، بقيه را مجبور به پذيريش 

کند،اين بر خورد را تا آن سطحی ارتقاع دادند که به برخی از فعالين زنگ می زنند، که چرا به ديدن فالن شخص نمی 

نيز ) طيف دوم( ا با ما ھستيد يا بر ما ھستيد، طرف مقابل ايد ، يا بايد موضع خود را روشن کنيد، چرا سکوت کرديد، ي

ھمين حرکت ھا را پيش ميبرد، برای اين طيف و در مورد ھويت مشکلی نيست چون فکر می کند، سازمان سياسی 

دارد، تنھا بس خواھد بود چھره ھای ساخته و پرداخته خود را به عنوان رھبر به بقيه غالب کند و اگر نپذيرند ضمن 

در بعد جھانی اين طيف مشکلی با سرمايه . وچی گری از ايجاد ھمبستگی طبقاتی به ھر شکلی شده جلوگيری ميکنندھ

با آنھا کنار آمده ھمکاری ھای دارند، تنھا مخالفت اين طی بيشتر با " داری جھانی و امپرياليست ھا ندارد و بعضا

ھر دو طيف دوم و سوم  . مذھبی حاکميت نمود پيدا می کندسرمايه در شکل داخلی، آن ھم با آگرانديسمان کردن شکل 

  .ھر دو ضد ھمبستگی طبقاتی عمل می کنند. در يک نقطه مشترک ھستند

فعالين جنبش انقالبی و کمونيستی بايد با دقت و با بر قراری پيوند مستقيم با بدنه جنبش کارگری البته از طريق ھسته ھا 

اين مورد اگر علنی و شخصی  باشد، در آينده خودش به ادامه مشکل تبديل (فی يعنی به روش ارتباط سازمانی و مخ

ات طيف ھای دوم و سوم و  فعالينی که دچار کيش شخصيتی شدند، بايد تأثيرضمن کمتر و بی اثر کردن ) خواھد شد،

ارگری بدون فضای ايجاد کنند، که چنبش کارگری بتواند، رھبری سازمانی را پيش بگيرد، در آن صورت جنبش ک

مشکل مھمی، از فاز مضرات رھبری ھای فردی و کيش شخصتی و کاريزماتيکی عبور خواھد کرد، فقط با چنين 

  .  و خودمحوريھا را به حاشيه راندئیروشی می توان فردگرا

 ئیا و رھبری ھای فردی به سطح جمع گرئیالبته بھترين ابزار ارتباطی جھت عبور و رشد سطح جنبش  از فاز فردگرا

رفقای که با شاھرخ ھمکاری داشتند می دانند، شاھرخ چقدر به انتشار نشريه ( و رھبری سازمانی انتشار نشريه است، 

م شاھرخ معلم ماست، يعنی بايد به کارھای که او ئيو تھيه گزارش از عملکرد خودمان، اھميت می داد، وقتی می گو

که ھر کدام از ھسته ھا .) را الگو و متد حرکت ھای خود قرار بدھيمانجام ميداد بيشتر عمل کنيم،و کارھای معلم خود 

بايد نشريه حتی اگر تک برگی باشد، الزم دارند، تا از طريق آن ارتباط منظم و مستقيم خود را با توده ھای اطراف خود 

ه کردن مورد نقد و بررسی بر قرار نمايند، و چنان گسترده کنند، که بتوانند تمامی تشکل ھای کارگری و فعالين را تغذي

را نقد کرده و آگاھی ھای الزم را به کارگران رسانده و ...  قرار بدھند و مضعالتی مانند فردگرای و کيش شخصتی و 

تجربيات گذشته و حال را به گستردگی انتقال دھند، تا از طريق خود کارگران رھبری سازمانی و رھبران سازمانی 

 طريق می توان ھم به ساخته شدن تشکل ھای صنفی در محل کار کمک کرد و ھم به ساخته ساخته و ارايه شود، از اين

کمک شايانی کرد، بنا براين در لحظه ) ھسته ھای مخفی انقالبی( شدن و اماده شدن پايه ھای حزب انقالبی طبقه کارگر
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وظيفه ھسته ھا بر قراری ارتباط خود کنونی عاجلترين وظيفه فعالين جنبش انقالبی ، ايجاد ھسته ھا است و عاجل ترين 

 شده منتشر شود، بسيار مھم تعيينبا کارگران اطرافشان از طريق نشريه خودشان است، بايد نشريه منظم در تاريخ 

است، که نشريه ضمن پرداختن به مشکالت عمومی و دادن آموزش ھای الزم با جديت مشکالت موجود روزمره و 

اطراف خود را طرح کرده و راه حل ھای پيشنھاد کند، بھتر خواھد بود بيشتر به تداوم دار محل کار کارگران 

پيشنھادات و طرح شدن مشکالت از طرف خود کارگران تکيه شود، از اين طريق است، که می توان آن ارتباط 

رتباط زنده ارگانيکی که برای ساخته شدن حزب الزم است بر قرار کرد، وقتی ھر ھسته ای از طريق نشريه خودش، ا

و پويای بر قرار می کند، و نشريه ھسته فوق، از طريق ھسته به نشريه مرکزی وصل می گردد، از طريق نشريه ھسته 

ھا ارتباط ارگانيک ھر کدام از ھسته ھا به نشريه مرکزی انتقال می يابد، و از طريق نشريه مرکزی ھمه رشته ھای 

نا براين کارگران از طريق ارتباطی کاری و دوستانه ای که با ھر کدام از ارتباطی منظم ھسته ھا به ھم می پيوندند، ب

اعضای ھسته بر قرار می کنند، از طريق اعضای ھسته در ھسته ھمبستگی را ممکن می کنند و از طريق ارتباط ھسته 

اين ارتباطات ھا با مرکزيت منطقه ارتباطات ارگانيک به مرکزيت منطقه گسترش می يابد، و اال آخر، که مجموع 

ھمبستگی جنبش انقالبی و کارگری را ممکن می کند، فراموش نکنيم که نشريات دارای چند وظيفه ھستند، که يکی از 

آن وظايف ارايه گزارشات مختلف از محل کار و زندگی کارگران است، اين گزارشات باعث ارتقاع آگاھی و گسترش 

از ھسته ھا به مرکز و از مرکز ( ن به باال ئين و از پائي که از باال به پاارتباط اجتماعی طبقاتی بين کارگران می گردد،

) از افراد و جمع ھای کوچکتر به عموم و از عموم به افراد و جمع ھای کوچکتر ( و در عرض و طول ) به ھسته ھا 

دل می شود، موضوعش البته نوع ديگر گزارش سازمانی است، که بين ارگانھا رد و ب( در جريان خواھد بود،" دائما

ھمه ای اين موارد از طريق ابزاری به نام نشريه ممکن خواھد شد، بنا به داليل بسياری اين وظيفه را شبکه ) فرق دارد،

بنا براين ھسته ھا بايد دارای نشريه باشند، يک عضو در . ھای اجتماعی دنيای مجازی نمی توانند به انجام برسانند

و پويای ھسته به بقيه ھسته ھا وصل می گردد، الزم به توضيح است، که ھسته ھا نبايد ھسته از طريق جلسات زنده 

منتظر بمانند نشريه مرکزی منتشر شود، سپس انھا نشريه خود را منتشر کنند، چون چنين انتظاری باعث عدم انتشار 

ی افراد اول نشريه مرکزی را نشريه مرکزی به شکل ارتباط ارگانيک به عنوان پل ارتباطی خواھد شد، و اگر تعداد

بدون ارتباط با ھسته ھا منتشر کنند، آن نشريه ھر گز نمی تواند پل ارتباطی ھسته ھا باشد،  ھمه می دانيم در حال 

 در سازماندھی ندارند، الزم است نشريه تأثيرحاضر دھھا نشريه در قالب مرکزی منتشر می شوند اما يک اپسيلن 

 تغذيه شود، تا بتواند وظيفه پل ارتباطی خود را عملی نمايد، اين نشريات ھيچ کدام تقدم و مرکزی از نشريات ھسته ھا

تاخر نسبت به ھم ندارند، اما تغذيه نشريه مرکزی وابسته به ھسته ھا است، که در حال حاضر برای شروع،نياز و 

  .وابستگی مبرم به شروع کار نشريات ھسته ھا دارد

  

  !رگری و انقالبی  شناخته شده امروز در ايران مشکل عمده فعالين کا- ۶

در حال حاضر فعالين شناخته شده کارگری و انقالبی  انگشت شمار ھستند، و ھمين تعداد کم نيز دچار انحرافاتی نا 

 در ئیآگاھانه ھستند، که کمونيست ھای واقعی بايد تالش کنند، از دامنه انحرافات انھا بکاھند، و آنھا را برای ھمگرا

ھر کدام امکان اتحاد . حوزه ايجاد فداراسيون سراسری کارگری  و حزب انقالبی طبقه کارگر متحد و يک پارچه نمايند

در اين رابطه برخورد ليبرالی و .( نداشتند، امکان دخالت آنھا را در به انحراف بردن مبارزات کارگران کمتر کنند

نابخشودی خواھد " ربه می زند نشانه بی مسئوليتی است، و تاريخااومانيستی با فعالينی که دارند به جنبش کارگری ض

 گذار در جھت دامن زدن به پراکندگی تأثيرالرم است، چند پارا متر مشترک بسيار .) بايد با نقد برنده بر خورد کرد. بود
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زی در درون در ميان فعالين و تشکل ھای مستقل کارگری و انقالبی که از خصلت ھای خرده بورژوازی و بورژوا

 منفی را می گذارند، بيان شود،اينھا کل مشکالت نيستند،اما عمده ترين می باشند،و تأثيرطبقه کارگر ھستند، که بيشترين 

  : عبارتند از 

 کيش شخصيتی و خود محوری، که باعث شده ھر فعالی برای باالتر کشيدن و يا باالتر نشان دادن خود نه  به -الف 

ن بکشد، تا خودش باالتر ديده شود، اين رويه ئييه کند، بلکه تالش کند، بقيه را با بد نام کردنشان، پا ھای خود تکئیتوانا

  .  را بيشتر انھا عليه بقيه بکار می برند

 آنھا از بستر واقعی روابط توليد در محل مشخص، در واقع عدم حضور شان يا بی ارتباط بودنشان در خط ئی جدا-ب 

ن فعاليت خود را بر مبنای نياز عينی کارگران مربوط به محل مشخص و انطباق اصول مبارزاتی با توليداست، بنا براي

شرايط موجود برنامه ريزی نمی کنند، بلکه بر مبنای ذھنيت خود برنامه ريزی کرده و بی جا و به شکل سکتاريستی 

 باعث گسترش و دامن زدن به پراکندگی و تالش می کنند، پياده کردنش را به جنبش کارگری تحميل کنند، که در نتيجه

  .اختالف و قطع ارتباط بيشتر خودشان با واقعيت ھای موجود می گردد

 تمامی آنھا می خواھند فعاليت ھای سياسی را با ديدگاه ھای صنفی يا فعاليت ھای صنفی را با ديدگاه ھای سياسی - ج 

می توان ديوار چين کشيد، ولی ھر کدام مشخصه ھا  و جلوه دھند، ھرچند که ميان فعاليت ھای سياسی با صنفی ن

مختصات متفاوت ويژه خود را دارند، که فعالين امروزی در ايران آن مشخصه ھا را کامالن خلط می کنند، و می 

  . خواھند در درون ساختار ھای صنفی اصول و تئوری ھای سياسی را تحميل کنند، و يا بر عکس

، ضربات بسيار مھلکی به جنبش ئی شدن يا رھبر سازی با رويکرد فرديت و فردگرا تئوری چھره سازی و چھره- د 

کارگری و انقالبی زده است، که ھمين موضوع با کيش شخصيتی نيز ھماھنگ شده ، ضريات وارده به جنبش کارگری 

  . فردی جا انداختو جنبش انقالبی را صد چندان می کند، بايد به ھر ترتيبی شده رھبری سازمانی را به جای رھبری

 انتقال اختالفات ميان تشکيالت ھای موجود خارج از ايران که خود اين اختالفات ھمگی انحرافی و بيشتر شان - ه 

شخصی و از سرچشمه ھای کيش شخصيتی و خود محوری است، که تقويت کننده کيش ھای شخصيتی داخلی ھا می 

 شود، يا بر اثر ارتباط ھای کمک مالی و يا تعريف و تمچيد ھای شود، اين انتقال از طروق مختلف به داخل منتقل می

بنابراين اختالفات . پيش برده می شود... دروغين، باد کردن بر بادکنک کيش شخصيتی ، يا از طريق ارتباط گرايشی و 

  .بيرون به راحتی به داخل منتقل شده، باعث ضربات بيشر و دامن زدن به پراکندگی بيشتر می شوند

 کمکھای مالی ميان برخی از فعالين از کانال ھای مختلف  و پراکنده که باعث گرديده فعالين برای دريافت کمک –ت 

از ھمه، صداقت در فعاليت و صداقت در اصول و تئوری ھا را از دست بدھند، برای جذب کمک ھای مالی جھت 

بگويند بی مايه " مثال( سب کارانه نگاه کنند،شخص خود دست به رقابت ھای نا سالم با بقيه بزنند، به ھمه چيز کا

و فعاليت و رفاقت و دوستی را از دريچه سود و منفعت مالی نگاه کنند، برخی از انھا ھم زمان با بسياری از ) فطريه

 ئی می کند، در نزد ھمان که ديروز بد گوئیطيف ھای چپ تا راست ارتباط دارند، برای جذب يکی از ديگری بد گو

 ميکند، بيرونی ھا نيز بر مبنای نياز محفل خود به اين موضوع، ھر چه بيشتر دامن ئیت، امروز از قبلی بد گوکرده اس

  . می زنند، اين طرز بر خورد در ھر دو سمت شکل اپيدمی پيدا کرده است

 ھای دروغين از  بسيار از فعالين ، تشکيالت و محافل بيرون برای جذب ارتباط با فعالين داخل به تعريف و تمجيد-خ 

فعالين داخلی دست می زنند، و کار ھای کوچک انھا را صد ھا برابر بزرگ می کنند، از کار ھای بد  و يا کار نکرده 

انھا ھر گز نقد نمی کنند، که اين نيز نه تنھا باعث کم کاری می شود، بلکه بيشتر بادکنکی بار می آيند، و ھر کدام خود 
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کمونيست ھا بايد با تمامی اين موارد به شدت و صادقانه و بی وقفه و بی ھيچ .  می بينندرا در حد رھبران بال منازه

  . گذشتی، مبارزه کنند

 قطع يا کم شدن ارتباط جنبش انقالبی و جنبش کارگری با تاريخچه خود که باعث می شود، تجربيات گذشته به نسل - و 

  ... جديد انتقال پيدا نکند و 

-----------------------------------------  

تعدادی از فعالين ، محافل و اجزاب و سازمانھا در جھت فريب توده ھا ھر گز اسم کامل جمھوری اسالمی  : ١توضيح 

را به کار نمی برند، چون خودشان قصد دارند، از اسالم و کلمه اسالمی برای فريب مردم بعد از سرنگونی جمھوری 

مت اسالمی ديگری جای جمھوری اسالمی کنونی بگذارند، به اين دليل نمی خواھند، با اسالمی استفاده کنند، و يک حکو

در واقع واقعيت اسالم و ( بيان اسالميت، جمھوری اسالمی ، کلمه اسالمی را در ديد مردم بد و آلوده نشان بدھد،

که قدمت زيادی دارد، سرمايه اين سياست بخشی از سياست سرمايه داری جھانی نيز است، ) اسالميت را پنھان می کنند

داری جھانی برای مقابله با کمونيسم و انقالبات سوسياليستی در گذشته از اسالم و نيروھای اسالمی به عنوان کمربند 

سبز استفاده می کرد، که اکنون ھم به گستردگی در ھر دو صف  سرمايه داری رقيب ھم استفاده می کنند، ھر روز چند 

شکل مستقل و يا به شکل دست نشانده توليد می شوند، از جمھوری اسالمی ايران گرفته تا جمھوری گروه اسالمی يا به 

اسالمی عراق ، افغانستان، گروھھای پاکستانی ، خالفت ھای شيخ نشين ھا و عربستان تا ترکيه و سوريه رو به اسالمی 

رار دارند، و ھميشه به شکل ھای مختلف مورد شدن و تا دھھا گروه اسالمی سنی و شيعه ، ھمه در درون کمربند سبز ق

نقطه . استفاده امپرياليست ھا و سرمايه داری جھانی عليه مردم قرار گرفته اند، و ھر روز پشتيبانی شده و رشد می کنند

 و واقعان اسالمی ھستند، اسالميت آنھا کامل است و تمامی کارھای" اصلی اشتراک آنھا اسالمی بودنشان است، که ذاتا

که انجام می دھد صد در صد اسالمی است، مردم ايران بايد ھشيار باشند، اسالميت اين گروھھا به طور دائمی مردم 

ايران را تھديد می کند، در چھار چوب اين دکترين است، که تعدادی از احزاب و سازمانھا و محافل به جای گفتن 

ت فقيه ،حکومت واليت فقيه ، ديکتاتوری واليت جمھوری والي"جمھوری اسالمی با عبارات و کلماتی مانند 

فقيه،حکومت اخوندی، رژيم آخوندی ، رژيم واليت فقيه ، رژيم خامنه ای، رژيم ، رژيم خونريز وحکومت خونخوار ، 

را بيان نمی ) يعنی جمھوری اسالمی ( ھر لقبی به جمھوری اسالمی  می دھند، اما اسالميت آن را ... رژيم سرکوب ، 

 اين گروھھا دشمنان بالقوه مردم ايران در آينده ھستند، که اکنون می توانيم مشابه ھا و کپی برابر اصل آنھا را در کنند ،

بوفور مشاھده کنيم، بنا براين فعالين بخصوص فعالين کارگری بايد ھشيار باشند و ...  عراق ، افغانستان و سوريه و 

می پرھيز می کنند، را به خاطر بسپارند، اين افراد و اين گروھھا کسانی که از گفتن اسالميت حکومت جمھوری اسال

 و ديگر امپرياليست ھا و حکومت ھای امريکااين گروھھا به . دشمنان آينده مردم ايران و دشمن انقالب کارگری ھستند

نيد ما ھم قبول سرمايه داری با بيان نکردن اسالميت، جمھوری اسالمی غير مستقيم گراء می دھند، که به ما کمک ک

بھانه ديگری برای عدم افشای ... البته طيف احزاب برادر و . داريم در درون کمربند سبز شما خدمت گذار شما باشيم

واقعی بودن اسالميت جمھوری اسالمی به کار می برند، اينھا می گويند نبايد با اعتقادات مردم بازی کرد، در واقع نا 

  . کرده و تالش به بر جا ماندن آن می کنندأئيدتاگاھی را بر مبنای اعتقادات 

ّتوزيع توسط "درست است که : برای  جلو گيری  از انحراف احتمالی در بحث فوق الزم به توضيح است  : ٢توظيح 

وابسته به درجه «توانيم به سادگی آن را تنھا  بری کارگران نمی سھم ن ئيبر اين اساس برای تب." شود  میتعيينتوليد 

 کاپيتال، يعنی در فصل ٢٣مارکس در فصل . صنفی معرفی کنيم؛ زيرا در اصل وابسته به شيوه توليد است» يابی تشکل

اتی در شيوه تغييرات مختلف در روش توليد، منجر به تغييرنشان داده است که چگونه » قانون عام انباشت سرمايه«
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سرمايه در » تراکم«ابد و ما با شروع از فرايند ئي مبه طور خالصه ھر چه حجم سرمايه ثابت افزايش. شود توزيع می

رود و سھم دستمزدھا از کل  رسيم، وضعيت معيشتی طبقه کارگر رو به نابودی می سرمايه می» تمرکز«نھايت به فرايند 

که  گذاری نيروھای ماورای طبيعی کاھش نمی يابد بلتأثيرالبته خود به خود يا بر اثر . ابدئيارزش اجتماعی کاھش م

نتيجه حاکميت يک طبقه است که با روش ھا و ابزار ھای مختلف منافع خود را در روند و مناسبات توليدی حاضر به 

بقيه تحميل می کند و اين يعنی جنگ طبقاتی که ھر طرفی بھتر نقشه بکشد و بتواند از شرايط موجود مطابق ميل خود 

يخی بھتر استفاده کند، خود را اصولی و عالی تر از بقيه استفاده کند  و از امکانات موجود در نقاط عطف تار

در چنين وضعيتی طبقه کارگر ھر چه بيشتر بتواند حمله و طرح ھای  . سھم بيشتری خواھد برد...  سازماندھی کند و 

   .تا حدودی  دستمزد بيشتری را کسب نمايد) قدرت چانه زنی بيشتری داشته باشد( حريف را خنثی کند، می تواند 

توانند  بار ھستند و می ھا ابزارھای دفاعی طبقه کارگر در برابر اين فرايند فاجعه  کند سنديکا و اتحاديه مارکس اضافه می

يابی و ايجاد توازن قوای طبقاتی  با سازمان. مندی آن را نفی کنند توانند عينيت و قانون از شدت آن بکاھند، اما نمی

مارکس اين قانون عينی را . را منتفی کرد» قانون عام انباشت«توان   گذاشت، اما نمیتأثيرتوان بر مقدار دستمزدھا  می

 کافی نيست و از ئیدھد مبارزه اقتصادی به تنھا اين قانون نشان می. کشف و آن را به صورت مدون عرضه نموده است

اگر .  مبارزات سياسی درآيدپس مبارزات اقتصادی بايد به صورت. آيد ای کاھش دستمزد برنمی عھده روندھای پايه

اگر .  نياز از سياست خواھيم دانست ای را به رسميت نشناسيم، در نھايت اقتصاد را بی کنندگی اين روندھای پايه تعيين

( بود، آنگاه اين امکان وجود داشت که با يک سازماندھی خوب، بری کارگران تنھا وابسته به توازن قوای صنفی می سھم

سھم آنان ) ه اينکه سازماندھی خوب خودش حاصل توازون قوای باالی است در واقع الزم و ملزوم ھستندالبته با توجه ب

اينجا بايد اضافه کرد توازون قوا نمی تواند افزايش پيوسته را ايجاد کند اما می تواند از نوسانات . را پيوسته افزايش داد

حفظ نمايد ، و " شود  میتعيينّتوزيع توسط توليد "ای پايه غير ساختاری جلو گيری کند و سھم بری طرفين را بر مبن

حتی سرمايه داری را مجبور کند برای حفظ حاکميت خود تا حدودی امتياز بيشتری بدھد، ھمان طوری که در باال مثال 

ابی زديم ، ظھور دولت ھای رفاه حاصل ترسی در مقابل وجود توازون قوای طبقه کارگر جھانی که از مجموع تشکل ي

 اقتصادی پيوسته  طبقه کارگر بود که سرمايه داری را مجبور کرده بود امتيازات بيشتری بدھد، و اکنون چون –سياسی 

.) ن است ، سرمايه داری توانسته تمامی امتيازات گذشته را پس بگيردئيتوازون قوای سياسی و صنفی کارگران بسيار پا

موضوع دستمزد ھا وارد شويم، خواھيم ديد ، باضافه تحميل فشار از سوی اگر از زاويه  جھانی در واقع، عنيت کل به 

سرمايه داری ملی يک تحميل فشار قويتر ديگر از سوی سرمايه جھانی و امپرياليستی ھم از کانال ھای ھزار توی به ھم 

ن نيز باعث می شود بافته شده رشته ھای اقتصاد مالی و توليدی  ملی و جھانی بر طبقه کارگر وارد می گردد که اي

بشدت در ) ملی و جھانی(کارگران نتوانند ھمبستگی طبقاتی الزم را کسب نمايند و دشمنی و تفرقه در ميان طبقه کارگر 

جريان باشد، جنگ ھا و تنش ھای که در سطح جھانی برای تقسيم سود و سھم بری بيشتر بلوک ھای مختلف جھانی و 

ال اجتناب ناپذير سرمايه از اقصا نقاط جھان به جنوب شرق آسيا ھر روز ابعاد تازه جلوگيری و يا کند کردن جريان انتق

  . ای می گيرد و اين خود باعث بزرگتر شدن لشگر بيکاران که فشار مضاعف بر طبقه کارگر است ، می گردد

 گرايشاتی که -١   به خاطر داشته باشيم که گرايشات انحرافی در درون طبقه کارگر دارای دوشکل ھستند-  ٣توضيح 

 گرايشاتی که ضمن داشتن انحراف در تئوری وابستگی سازمانی و سياسی نيز – ٢تنھا انحراف تئوری دارند 

وابستگی به دولت ھا، کارفرمايان ، جناح ھای مختلف سرمايه داری ملی و جھانی يا تشکل ھای که دانسته يا (دارند،

زه نقد گرايشات انحرافی که وابستگی را نمايندگی می کنند، بخصوص امرو) نداسته جھت اھداف امپرياليستی دارند،

تشکل ھای که به اشکال مختلف وابسته به دولت ، کارفرمايان ، جناح ھای مختلف سرمايه داری ملی و جھانی يا تشکل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۵

ان را ھای که دانسته يا نداسته در جھت اھداف امپرياليستی حرکت می کنند، ضرورت تاريخی، بخصوص ضرورت زم

دارند، اما نبايد نقد گرايشاتی ضمن داشتن انحراف در تئوری، وابستگی تشکيالتی نيز دارند، را با نقد گرايشاتی که تنھا 

در تئوری انحراف دارند يکی دانست، و به دليل يکی دانستن آنھا و به بھانه مبارزه با سرمايه داری ملی و جھانی و 

بلکه وظيفه داريم نقدھای متفاوتی نسبت به دو شکل انحرافی . مئيمختلف کارگری نماامپرياليسم اقدام به حذف گرايشات 

  گفته شده ، ارايه بدھيم 

  

  

  سرنگون باد تمامی اشکال سرمايه داری ، سرنگون باد جمھوری اسالمی،

  زنده باد انقالب،زنده باد سوسياليسم،

  پيش بسوی تشکيل فدراسيون سراسری کارگری،

  زب انقالبی طبقه کارگر،پيش بسوی ايجاد ح

  .شاھرخ معلم ماست ، راه شاھرخ راه ماست

  :برخی از شاگردان شاھرخ زمانی

  ...اخگر، رز سرخ و  .البرز ولی زاده ، فريده جعفری ، بھرام دبيری ، م

١٨/۶/١٣٩۵  

  

 باال قرار دارد، به در يافت کرده بوديم، و در جھت مقاله" ما الزم ديديم مطلب زير را که از رفيق محمد اشرفی قبال

  .مقاله خود ضميمه کنيم

  

   دکتر قراگوزلو مبارزه طبقه کارگر را چگونه می بيند؟- ٧

در اينکه جعفر باال تر ازحد توان يک فرد کاری کرده است، و در اين که مورد توجه جھانيان قرار گرفته است، و اينکه 

 حرکت کرده اند و حرکت خوبی را با معلمان شروع کرده ھنوز ھم بسيار از دوستان و فعالين در جھت خواست ايشان

است شکی نيست ، اما آقای قراگوزلو حرف شما ھيچ ربطی به مبارزه و منافع طبقه کارگر و فعالينی که دغدغه پيدا 

 سؤالھمين " ھمه فعالين که از فرد گرای می ترسند، دقيقا. کردن راه ايجاد ھمبستگی طبقاتی کارگران است، ندارد

است، که حرکت فردی و شعله ور کردن اثرات آن برای مبارزه فعلی طبقه کارگر که بسيار پراکنده است چقدر می 

بايد به من نشان دھند که در ماجرای اعتصاب جعفر "د ئيتواند زيان آور باشد ؟ اما شما در مقابل چنين دغدغه ای می گو

ت به اعتراض زد که حاال بايد در ستايش آن نوشت و تبليغ در طول دو ماه و چند روز طبقه به صورت طبقه کجا دس

د به من نشان بدھد از ھمان روحيه فرد گرای و ئيشما کی ھستيد که به شما نشان بدھد؟ آيا ھمين که می گو" اوال" کرد؟

 است، نشات  که خود را مقدم بر جنبش و طبقه می داند که اکنون تکه ھای پازلش ھمديگر را پيدا کردهئیخورده بورژوا

نگرفته است؟ اگر طبقه کارگر می توانست اين کار را انجام بدھد، که اصال افرادی مثل شما نمی توانستند عرض اندام 

 طرح کنيد، و يا اگر طبقه کارگر می توانست آن گونه که الزم است سؤالکنند، که اکنون برای فعالين کارگری بتوانيد 

 و قھرمان و رھبر سازی باشد، در چنين ئیی افتاد که نياز به اعتصاب ، فرد گرااعتراض کند ديگر جعفر به زندان نم

 و قھرمان پروری ايجاد می شود و در چنين جو و فضای است که افراد مانند ئیموقعيتی است که فرصت برای فرد گرا

م بدھد فعالين آن به دور از شما امکان مانور می يابند ، در چنين فضای که طبقه کارگر نمی تواند وظايف خود را انجا
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 شما اين مفھوم را سؤال.  و قھرمان بازی وظيفه اصولی دارد و بايد جھت ھمبستگی کارگری حرکت کنندئیفرد گرا

دارد که شما فقط برای ستايش  يک چيزی خلق شده ايد فرق ھم نمی کند که چه چيزی باشد فقط سوژه ای برای ستايش 

 بيان واقعيت، و برای شما مھم نيست که يک حرکت به سود طبقه است يا به زيان طبقه کردن باشد، کافی است،نه برای

است فقط می خواھيد سوژه ستايش داشته باشيد در سالھای اول انقالب سوژه ستايش  شما اسالم بود و  حاال جعفر شده 

بليغات چی ھستم برايم مھم نيست من  ت( دئياست، آنچه من از اين جواب شما در ک می کنم اينکه شما می خواھيد بگو

اين نشان می دھد که متد فکری ) که يک حرکت در جھت ھمبستگی طبقاتی است يا در جھت دامن زدن به پراکندگی 

شما ھنوز ھمان متد فکری است که در دوران اول انقالب داشتيد ھمان موقع ھم نياز طبقه کارگر را درست مانند ھم 

از اين بابت ( قع می گفتيد اگر مارکس االن بود ديگر نمی گفت دين افيون توده ھاست اکنون درک نمی کرديد آن مو

برای شما ) رو به عموم خود را نقد نکرديد بنا براين سازش طبقاتی ھنوز در شما يک اصل است،  " ھنوز ھم مشخصا

ند واقعيت امر اينکه جنبش قابل درک نيست که چرا فعالين، قھرمان پروری شما و عده ای مانند شما را رد می کن

کارگری از زاويه پيش روان خود که تعداد کمی ھستند ،ان ھم در پراکندگی بسيار گسترده خالصه می شود و بدون 

شک ھر حرکتی جدا از بستری باشد که ھدف اولش ايجاد ھمبستگی در ميان فعالين کنونی جنبش کارگری نباشد نه تنھا 

(  ضد آن است و باعث دامن زدن به پراکندگی بيشتر خواھد شد،" ن نيست بلکه دقيقادر جھت ھمبستگی طبقاتی کارگرا

 راه افتاده و ھر کدام می ئیات منفی خود را گذاشته دو صف آراتأثيرو ھم اکنون اثرات اين قھرمان و رھبر سازی  

دھد و برای اثبات درستی و خواھد رھبر خودش را اصولی ، واقعی و کارگری و باالتر از قھرمان طرف مقابل نشان ب

اصولی بودن خود ضمن دامن زدن به دو دستگی تا می تواند خود را دروغين بزرگ نشان می دھد و طرف مقابل را 

ھر چه کوچک کرده تخريب می کند آيا شما اين  وضعيت به اين شفافی را نمی بينيد ؟ در اين شرايط ھر کارگری ، ھر 

ی و ھر روشنفکری خودش را در يکی از صف ھا قرار بدھد در واقع عليه منافع  ، ھر معلمئیفعالی ، ھر دانشجو

طبقاتی کارگران اقدام کرده است ، امروز منافع طبقه کارگر در ھمبستگی و در رھبری سازمانی و قبول ھمکاری در 

ا ھر بھانه و تبليغی نقاط مشترک خالصه می شود و ھمه موظف به قدم برداشتن در اين مسير ھستند غير از اين باشد ب

ضديت با منافع کارگران و دامن زدن به پراکندگی و رشد دادن کيش شخصيتی  است  در دو طرف مقابل ھم به وضوح 

ديده می شود که ھر دو طرف به جنبش کارگری ضربات مھلکی و زھر آلودی می زنند و ھر کدام ھم صد ھا دليل 

مقابل غير اصولی و منحرف است اما من حاضرم به ھر دو طرف تراشيدند که ما درست و اصولی ھستيم و طرف 

ثابت کنم که ھر دو شان منحرف و عملکردشان ضد منافع طبقه کارگر است  و ھر دو طرف ھم وانمود می کنند در 

خدمت جنبش کارگری ھستند اما ھر دو بر ضد منافع طبقه کارگر حرکت و عمل می کنند ، اين دعوا تاريخی است که 

 و ئیفرد گرا... ) عالين موجود در پيش برد آن سو استفاده می شود و شما يکی از دامن زننده ھای پراکندگی ھستيد  از ف

و حتی اگر تعداد کارگران بيشتری را متحد کند بدون پيش روانش جھت . قھرمان پروری را از اين زاويه بايد نگاه کرد

خواھد بود نشانه ھا ی اين حرکت با توجه به شرکت کندگانش  ھم حرکت آن کارگران به سمت جناحی از سرمايه داری 

 از جانب چه کسانی بيشترين پشتيبانی دريافت ئیدر حال حاضر حرکت ھای فرد گرا. اکنون به وضوح ديده می شود

 و یئمی کند؟ آنھا از نظر پايگاه ھای اجتماعی و سياسی به کجا تعلق دارند؟  در مقابل کسانی که مخالف فرد گرا

علی رغم اينکه  ) ئیمدافعين قھرمان سازی و طرفداران فرد گرا( قھرمان سازی ھستند به کدام پايگاه تعلق دارند؟ اينھا 

به طبقه کارگر بستگی ندارند بلکه  تعدادی از انھا ھمپيمانان طبقه ھستند که در " فعال ھستند اما ھيچ کدام مستقيما

می توانند در جھت ) يعنی رھبری جمعی نه فردی(  طبقاتی -ی سازمانی تحت رھبر" صورت رھبری اصولی و دقيقا

  .منافع کل طبقه و  ھمپيمانان زحمتکش طبقه کارگر قرار بگيرند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٧

اکنون شرايط ايجاد شده و سکوت منطقی بسياری از فعالين و تشکل ھای مستقل کارگری در فضای کنونی به حاشيه 

 از جانب پيشروان فعلی طبقه کارگر ، خورده بورژوازی و رفرميست ھا و یئرانده شدند و بدليل عدم قبول فرد گرا

افکار آنھا به مرکزيت حرکت اخير خزيده است ، در حالی که اصولی بود مرکزيت اين حرکت را فعالين  و تشکل ھای 

می شد و ھم مقابله با دارای ارتباط مستقيم با جنبش کارگری تشکيل  می دادند تا ھم در جھت مقابله با پراکندگی حرکت 

 و قھرمان سازی، اين قابل قبول نيست که چون خود کارگران نيستند مرکزيت مبارزه کارگری  را به حاشيه ئیفرد گرا

انتقال داد، بلکه اصولی خواھد بود تالش شود ھر حرکتی برای ايجاد ھمبستگی با زاويه  رشد در مرکزيت طبقه کارگر 

چنين نيست نبايد از آن دفاع کرد ، شما می دانيد در حال حاضر تشکل ھای کارگری مستقل انجام شود اگر ديديم حرکتی 

 و قھرمان پروری و رھبر سازی نيستند، بنابراين ئیو فعالين کارگری سر دو راھی قرار دارند، چون موافق فرد گرا

  و ھمچنين نمی خواھند بيش از اين به فعاليت الزم را نمی کنند و از طرفی نمی خواھند به دشمن بيش از اين آتو بدھند

پراکندگی دامن زده شود و مورد سو استفاده  قرار بگيرند در نتيجه در يک سکوت به سر می برند و ميدان از فعالين 

کارگری را برای ) نو( مستقيم طبقه کارگر خالی شده است به اين دليل است که از اين ميدان خالی اسانلو که ھمبستگی 

 به يکی از جناح ھای سرمايه داری فعاليت می کند يکه تاز ميدان می شود و نيروھای بينا بينی به مرکزيت وصل کردن

حرکت تبديل می گردند و شما به عنوان تمجيد کننده بدون توجه به ريشه حرکت ھا سوژه يابی می کنيد برای ستايش و 

توجه شود در کدام مسير است او به راحتی می تواند اسامی ، اکنون رفيق جعفر بايد به اطراف خود نگاه کند تا م.تبليغ

تمامی افرادی که او را اکنون مورد تعريف و تمجيد قرار می دھند روی يک برگه بزرگ بنويسد و بررسی کند که 

يغات  تعريف ھا و تبلتأثيرمسير حرکتی و يا خواست آنھا آيا منافع طبقه کارگر است يا منافع طبقه متوسط؟ او اگر تحت 

بعد از چنين بررسی متوجه خواھد شد که با سوار . مسموم کننده قرار بگيرد اميد برگشت به طبقه را از دست خواھد داد

رفيق جعفر بايد دقت کند که از طرف کدام مجموعه به صورت . شدن بر شانه چنين نيروھای به کدام مقصد خواھد رسيد

ت که مارکس می گويد کارگر يا انقالبی است يا ھيچ چيزی نيست، حال ھمين بايد به ياد داش. ھاله در بر گرفته شده است

را بسط بدھيم به  نيروھای حاشيه کارگران ، خورده بورژوازی و طبقه متوسط با افکار و انديشه ھای سرمايه دارانه 

ی ھستند حرکتی با مرکزيت اين طرفدار سرمايه دار" خوب اينھا نه تنھا انقالبی نيستند ، و البته  چيزی ھستند بلکه کامال

) می بينيد اين نزديک بينی ، کور رنگی و خوشخيالی نيست.( نيرو ھا مشخص است که جعفر را به کجا خواھد برد

بدون شک جعفر حتی اگر رھبر اين چريانات باشد چون رھبری فردی است آنھا جعفر را به مقصد مورد نظر خود 

نھا را به سمت منافع طبقه کارگر ھدايت کند و انھا را ضد سرمايه داری نمايد اين صد خواھند برد نه اينکه جعفر بتواند ا

اين موضوع برای شما مھم نيست چون در ذات فکری خود در تضاد با بيان ظاھری فکر خود . در صد مشخص است 

حاال شما نظر واقعی فعالين ھمين .  و قھرمان پروری می شديد ئیواال شما ھم مثل فعالين فعلی مخالف فرد گرا. ھستيد 

 حرکت اخير با محل خالی تکه فرد گرايانه فکری شما ئیو تشکل ھای کارگری را می دانيد اما تکه پازل فرد گرا

  .منطبق شده است ، برای ان دست به ھزاران توجيه تراشی می زنيد 

 جھت نجات ئی بودن با فرد گراو شما خوب می دانيد فعالين و تشکل ھای کارگری داخل و بيرون علی رغم مخالف

 و سو استفاده از موج ايجاد ئیجعفر ھمه گونه تالش کردند علی رغم اينکه می ديدند اثرات تالش آنھا از جھت فرد گرا

شده به انحراف برده می شود و در جھت ضد منافع طبقه کارگر  استفاده خواھد شد  اما برای اينکه بيش از اين به 

نشود سکوت کردند در مقابل چنين سکوتی و اين که جعفر و يارانش بی توجه به اين موضوع بودند پراکندگی دامن زده 

و ھستند افراد مثل شما ، اسانلو ، نوری زاد ھا، سبز ھا ، اصالح طلبان و حتی بخشی از خانه کارگری ھا  اطراف 

به من نشان "د ئييه چنين حرکتی می گوجعفر را گرفتند و او را به سمت سازش طبقات سوق می دھند و شما برای توج
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دھند که در ماجرای اعتصاب جعفر در طول دو ماه و چند روز طبقه به صورت طبقه کجا دست به اعتراض زد که 

آقای قراگوزلو اگر کارگران و فعالين کارگری در مقابل نوشته ھای شما و " حاال بايد در ستايش آن نوشت و تبليغ کرد؟

تر می نويسند به اين دليل نيست که حرفی برای گفتن ندارند يا بلد نيستند بنويسند بلکه تنھا دو دليل ھم صفی ھای شما کم

عمده است يک اينکه نمی خواھند بيش از اين به پراکندگی دامن بزنند بنا براين استخوان در گلو سکوت می کنند ودوم 

 ساعت سر کار ھستيم و وقتی به خانه می آيم مانند ١۴  تا١٢اينکه ما کارگران زمانی که کار می کنيم روی ھم رفته 

جنازه ھستيم و نمی توانيم چشم ھايمان را باز نگھداريم  که به نويسيم و زمانی که بيکار ھستيم ضمن اينکه يا با 

 را اصطراب و استرس دنبال کار می گرديم  و يا اينکه چنان نگران آينده و گرسنگی ھستيم که نمی توانيم افکار خود

 صفحه سياه ۴٠ نيست که ھر روز تأمينبرای جواب دادن به شما ھا جمع و جور کنيم بنا براين مانند شما زندگی مان 

کنيم  اين است که شما ھا به راحتی می توانيد تک تازی کرده و سازش طبقاتی را بعنوان مبارزه اصولی به کارگران 

 اصولی  ممکن است از سمت راست شروع شود و در مسير خود ھمچنين الزم است بگويم  حرکت ھای.  تحميل کنيد

رشد کرده به سمت چپ حرکت کند چنين حرکتھای انقالبی و کارگری ھستند اما حرکت ھای ھم ھستند که از چپ 

شروع می شوند و در مسير حرکت خود تنزل کرده  به راست طی طريق می کنند اين نوع حرکت ھا از سمت کارگری 

متاسفانه حرکت اخير از چپ )  که سازش طبقاتی را به دنبال می اورند( ژوازی و بورژوای می روند به خورده بور

  .شروع شده است اما در حال حاضر به راست می رود رفيق جعفر بايد ھشيار باشد و مسير را اصالح کند

ند ،اما من می گويم اين گفته شما د فعالين کارگری دچار سکتاريسم ھستند از اين زاويه به شما نقد می کنئيشما می گو

اگر ھم درست باشد يک بھانه است و شما دچار تناقض در مقابل عمل و بھانه خود قرار داريد چون شما در حال حاضر 

 و رھبر سازی و قھرمان پروری دفاع می کنيد که می دانيد بخشی از پايه ھای اصلی سکتاريسم ھمين  ئیاز فرد گرا

روری و رھبر سازی است که شما خودتان ھمين کار را می کنيد بنا براين خود شما دچار  ، قھرمان پئیفردگرا

د ئييا در جای ديگر از نوشته خود می گو. دچار ھست" سکتاريسم ھستيد، علی رغم اينکه جنبش کارگری ھم بخشا

حمايت از جعفر نداده است ، اين که ھيچ فابريکی اخطار به "کدام فابريک در حمايت از جعفر اخطار به اعتصاب داد"

دو موضوع را ثابت می کند يک اينکه طبقه کارگر طبق گفته شما که من ھم قبول دارم به طبقه ای برای خود تبديل 

نشده است ، دو م اينکه اگر جعفر رھبر کارگری بود بايد حداقل يک فابريک چنين اخطاری را می داد حال که ھيچ 

ت شما بايد بپذيريد که جعفر رھبر کارگری نيست ، بنا براين تمام تبليغات و ستايش فابريکی چنين اخطاری  نداده اس

  .شما بی پايه و بی اساس است که فريب و مسموم کردن کارگران را از زاويه خرده بورژوازی به دنبال دارد

 شما سمت حرکت جريان د ، نزديک بين ھستند خوشخيال و کورنگ ھستند آيا ھمين حاالئيشما به فعالين کارگری می گو

را از چپ به راست نمی بينيد، نمی بينيد که جعفر روی شانه ھای چه انديشه ھای و به چه سمتی در حرکت است چه 

کسی نزديک بين است؟ آيا نمی بينيد که در اين حرکت نيروھای موجود کارگری به مرور از مرکز به حاشيه و 

من فکر می کنم شما آگاھانه به ضد ھمبستگی . شيه به مرکز منتقل شدندنيروھای غير کارگری يا نيمه کارگری از حا

کارگری قلم فرسای می کنيد و با استفاده از موقعيت ھای پيش امده داريد به پراکندگی به سود نيروھای غير کارگری 

ناب کند و از سرنوشت جعفر بايد چشم خود را باز کند و ھشيارانه از مسير که پيش پايش می گذارند اجت. دامن می زنيد

درکالم آخر با کمال تاسف رفيق جعفر به موارد گفته شده تا کنون توجه نکرده است ، باز با کمال . اسانلو پرھيز کند

تاسف با تمامی فعالينی که طی بيست روز گذشته  مواردی را به ايشان به طروق مختلف گفتند و از او خواستند که 

 بلکه شنيده ام که بر خورد ھای تند و غير مسئوالنه کرده است ، من اميد وارم با بررسی ھشيار باشد نه تنھا نپذيرفته
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افرادی که در اطراف ش ھستند و با بررسی پايه ھای فکری  و سياسی انھا و مقايسه با منافع طبقه کارگر به تواند در 

  .مسير منافع طبقه کارگر مانده و تصميم بگيرد 

 

 

 
 


