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 شکافی يک پرخاش کالبد
  
   م آذرماه هشتاد و ششپنج                                                                                                  دعباس فر 
 

      
  :جای مقدمه به
کارهايی   و مفاهيم و راه هويت داشته» لغِو کاِر مزدی«که تحت عنوان   اند های متعددی منتشر شده  سال پيش نوشته۴از

ن سِر جنگ يابِی مبارزات کارگران در ايرا ـ با تشکل عمًال اند که در قالب دفاع از جنبش کارگری ـ را تبليغ کرده

بورژوايی را  گرايِش تمامًا خرده داخل کشور نيز اين شبهان نشان داد که فعالين کارگری درزمگرچه گذر. اند داشته

کارگر و مارکسيزم  بربستر پراکندگی طبقه» جريان« و ارزشی برای آن قائل نيستند؛ اما عروج و سقوط اين  شناخته

ی  انگيزه. پذير است  فقط با کاری جدی و اصولی امکان ی گذاشته که رفِع آنتأثيرات مخربی را برجای جاری  عاميانه

 تحت ناصر پايدارکه آقای  آوردهاِی مبارزات کارگری در حکومت شاه است،  نوشتن اين مقاله  دفاع از بعضی دست

گرچه .  قطع کندبا تحرکات کارگرِی امروزی آن را  کوشد رابطه ، می»سنديکاهای ساواک ساخته شرکت نفت«عنوان 

چنين گستاخانه  ای که اين شود، اما اين دفاع بدون کالبدشکافِی نوشته کنند می الزامًا طوالنی و شايد خسته

ی تأکيدها   همهپايدار،های آقای  ضمنًا در نقل قول. بود تازد، فاقد جديت الزم  آوردهای مبارزات کارگری می دست به

  .از من است) آن اشاره کرده باشم که به مگر اين(

***  

، در سايت ]٢٠٠٧ اکتبر ٢٧[»های سنديکاسازی جنبش کارگری ايران و توصيه«ی   در مقاله ناصر پايدارآقای

سخن از اين  .بحث اسم و رسم در ميان نيست«: کند ی جنبش کارگری ايران چنين قضاوت می ، درباره»آزادی بيان«

بدون حمايت سراسری نديکا، در چهارديوار اتحاد سنديکائی، تپه با فرض داشتن يک س کارگر نيشکر هفت است که

 صف کنند، های او به کارگر ايران و بدون اينکه کل کارگران قدرت متحد طبقاتی خود را در پشت خواسته کل طبقه

ای ه  اين مسأله بدون هيچ کم و کاست در مورد کليه بخش.داری نيست  بر نظام سرمايهای هيچ مطالبهتحميل  قادر به

  .» مصداق دارددر هرکجای ايرانکارگر در کليه مراکز کار و توليد،  طبقه

که خواهان ايجاد سنديکا   با اعالم اينتپه نيشکر هفت، نه تنها کارگران »بحث اسم و رسم در ميان نيست«جا که  ازآن

های محدود سنديکا را ، حتی اگر مرز»در هرکجای ايران«خدماتی   يا  اند، بلکه هريک از واحدهای توليدی شده

بدون اينکه کل کارگران « سوسياليست هم سازمان بدهند؛ های سر بگذارند و خود را در شکل و محتوای گردان پشت

تحميل هيچ  قادر به«هريک از اين واحدها قرار بدهند، بازهم » های قدرت متحد طبقاتی خود را در پشت خواسته

 يا تمام کارگران ايران متشکل ناصر پايدارباور آقای  بنابراين، به!! د بودنخواهن» داری ای بر نظام سرمايه مطالبه

نظام  شان را به کنند و بعضی از مطالبات های واحدهای جداگانه حمايت می طور سراسری از خواسته شوند و به می

ين وضعيت موجود تن هم بايست به می) عنوان نمونه به (تپه  نيشکر هفتکنند؛ ويا کارگران داری تحميل می سرمايه
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  ؟!ميان نياورند بسپارند و الم تا کام از مطالبات خود حرفی به

 نشاِن بارز پاسيفيرِم بدخيمی است که اش  ها و شوِر ظاهرًا شاعرانه سرايی رغم نوحه ، علی»چيز هيچ يا همه«اين منطِق 

جويی واحدهای مختلف کارگری را  رزهمبا، »کارگر حمايت سراسری کل طبقه«نارسيسيم تبديل شده تا با تئورِی  به

  .کندتحقير 

. کنم گری می  پرخاش ناصر پايدارهای زير را باهم بررسی کنيم تا اين تصور پيدا نشود که من نيز همانند آقای عبارت

 طور قطع کارگری اهل سازش و بهاين کار اهتمام نموده باشد  سازد، هرگاه که آگاهانه به کارگری که سنديکا می «ـ

 است و در فريب خوردهصورت  در غير اين.  استداری داران و دولت سرمايه مماشات و بده و بستان با سرمايه

ـ خواهان  هنوز و خدمات ـوليد ت و  های کار يک از محيط جاکه هيچ آن از. »پروسه کار متوجه اغفال خويش خواهد شد

اند و اخيرًا   سنديکا ساختهشرکت واحد کارگران  سال گذشته تنها٢٦اند؛ و طی  نشده» داری ضدسرمايه«تشکل 

 بايد چنين ناصر پايدار آقای کمحطبق رو،  ازايناند؛  يابی سنديکايی کرده تشکل اشاراتی بهنيز  تپه نيشکر هفتکارگران 

داران و دولت  اهل سازش و مماشات و بده و بستان با سرمايه«های کارگری يا  ترين بحش که فعال نتيجه گرفت

 ؟!برند می آن پی اند که بعدًا به خورده» فريب«هستند ويا » داری مايهسر

 از اعوان و انصار خويش در شوراهای اسالمی و خانه کارگر و سازمان های پليسی ...دار و دسته دوم خرداد«ـ 

کار   و با حفظ سمت پيشين يک تير را در سه شکار همزمان بهدست پخت سابق خود خواستند که سنديکاچی شوند

رقابت و با جنبش ضد ، با رقيبان با اسمی آراسته جايگزين سازندانگيز گذشته را  گيرند، نام و نشان نفرت

  .»هرقيمتی دشمنی کنند  کارگران بهداری سرمايه

ی ـ سنديکاِی کارگر دومًا! کار بوده و هستند؟ دهنده و حامِی شوراهای اسالمِی  تشکيلها دوم خردادیاوًالـ : ترتيب بدين

سومًاـ فعالين . است» شوراهای اسالمی و خانه کارگر و سازمان های پليسی«برای » اسمی آراسته«در ايران 

بريده شد و از کار »  شوراهای اسالمی و خانه کارگر...اعوان و انصار«شان توسط  که زبان (شرکت واحدسنديکای 

. باشند کار می کارگر و شوراهای اسالمِی خانه» صاراعوان و ان«از ) برند سر می اخراج شدند و اکنون در زندان به

داری   خواهان ايجاد تشکل ضدسرمايههای کار و خدماْت يک از محيط ی حاضر هيچ جا که تا لحظه ـ ازآن چهارمًا

که چند نفر بر وجود  اند؛ پس، برای تشخيِص وجود يا عدِم وجوِد يک جنبش طبقاتی و اجتماعی تنها کافی است نشده

زمين و زمان فحش بدهند و مخالفين  بسته به ای اصرار کنند؛ و چشم ناپيدا، نامتعين و تعريف نشده» جنبِش«چنين 

  !!! بسپارند تيِر اتهام  پردازی خويش را به انديشه

رانند اما طراحان و مروجان راه حل سنديکاسازی خيلی خوب   میبا ناآگاهی لفظ سنديکا را بر زباناگر کارگران  «ـ

های   که با هوشياری و تاوانشرکت واحدغير از کارگران  جاکه تا اين لحظه به ازآن. »گويند اشراف دارند چه میآن به

جا نيز  اند؛ در اين رانده» لفظ سنديکا را بر زبان «تپه نيشکر هفت کارگران  تنها اند،  سنگين سنديکای خويش را ساخته

ها را  عناد برخيزد و آن بهنيز  تپه نيشکر هفتی کارگران   خواستهبرد تا با اوهام پناه می  بهناصر پايدارآقای 

ی  ترين شکِل ماده  پيچيدههای کنش  و برهمها جوشش که به جای اين  بهپايداردرحقيقت، آقای . متهم کند» ناآگاهی« به

 تکيه کند، با )ی طبقاتی و کارگری روابط، مناسبات و خصوصًا مطالبات برخاسته از مبارزه: يعنی(شناخته شده 

اندازد که در عدِم وجودشان   هايی چنگ می»نيرو «به» طراحان و مروجان راه حل سنديکاسازی«استفاده از عبارت 
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  . تا واقعیاند تر ماورايی و آسمانی  بيشتپه، نيشکر هفت با کارگران شان ويا عدِم وجوِد رابطه

 و متناقض  که از زوايای مختلف ها و اشخاصی   گروه ی آن ههم: يعنی[  از پيشنهاد اين جماعتاستقبال توده کارگر «ـ

] سازد ها می  از آنسيستیرناـ   نيز برآيندی ذهنیناصر پايدارورزند و آقای  لغو کاِر مزدی مخالفت می» جنش«با 

  در دارناصر پايگرچه آقای . »نقش جنبش سنديکاليستی است  بهتوهم و ناآگاهی مفرططور قطع استقبالی مبتنی بر  به

کند که از دنيای واقعی و مادی  نمايی می  و بزرگگويی جا اغراق از تشکل سنديکايی تاآن» استقبال توده کارگر«مورد 

گرايی  ای از ماورايی جا که هرگونه زند؛ اما ازآن ی طبقاتی چنگ می ماوراِء مناسبات مبارزه شود و به خارج می

ی  که هرواقعيتی در عرصه از اين بيش] »استقبال توده کارگر«: عنیي[ی مادی و زمينی دارد، اين عبارت  ريشه

»  جنبش«ی خويش را در مورد  گونه نفِس خدای ی اعتماد به که وی همه گر اين است  را بيان کند، بيانمبارزه طبقاتی

باال بردن ُدِز ای جز  اش چاره هم ريخته ِ به ی ذهن  از دست داده و برای بازتوليِد آن در آينهلغِو کاِر مزدی

را پيشاپيش » توده کارگر«طرف  روست که از يک از همين. اش ندارد اصطالح سياسی  بههای  و فحاشیها گری پرخاش

استقبالی مبتنی بر توهم و «هنوز متحقق نشده را » استقباِل«کند و اين  از تشکل سنديکايی می» استقبال«متهم به

يابی کارگری نظر  نحوی در مورد تشکل هايی را که به ی اشخاص و گروه هزند؛ و از طرف ديگر، هم جا می» ناآگاهی

قرار » توده کارگر«ی سنديکاسازی باالی سِر  نهاد دهنده پيش» جماعِت«بندد و تحت عنواِن  يک تيز می دهند، به می

  . دهد می

***  

فصل اختالفات ميان فروشندگان جائی برای مبارزه قانونی و حل و «که سنديکا   بدين باور استناصر پايدارآقای 

اکنون موجوديت دارد،  اگر قرار بود هرنسبتی از هستِی مادی همانی بماند که هم. »کار با صاحبان سرمايه است نيروی

 چنين ـ آشکار يا سربسته چه شخص يا گروهی ـ هرروی، چنان به. بود جا کامًال درست  ر همهدحکِم باال برای هميشه  و 

کار و بردگِی  سازِی روابط خريد و فروش نيروی  از بيگانهيابی سنديکايْی  با تشکلصرفًاکارگر  بقهتبليغ کند که ط

ی مبارزه طبقاتی،  گری باشد، بازهم در تبادالت امروزه اش ماالمال از انقالبی شود؛ حتی اگر گذشته مزدی رها می

اما منهاِی . سو با بورژوازی عمل کرده است هم هماش باز های مفروض ی صداقت کشانده و با همه توهم  کارگران را به

ها ديناميزمی دارد که پايدارانسان و هستی، جهان واقعی و خارج از ذهِن من و امثال آقای  همانی به ُسلبّيت نگاه اين

 و ی انسانمند اراده: يعنی(ی ذهن  ی ُابژه مثابه  فردی درک نشود و بههای طلبی مندانه و دور از جاه طور اراده اگر به

جانی و سکوِن   سخت ُسلبّيت،. همانی نيست منطِق اين  پراتيک معين درنيايد، گريزی از توسل به به) گری انقالبی دخالت

گر  يم و در اغلب موارد ذهِن انديشه گرفتار در آنی ما  که همه داردای  مناسبات ازخودبيگانه ريشه درهمانی منطِق اين

کند که  تلقين می) ناصر پايدارهمانند آقای (هايی  آدم کشاند؛ و گاهًا احساس خدايی را به میگشتی نيز  تخدير و گم را به

  .اند های بسيار، هميشه احساس بازندگی کرده  فراواِن فردی و دويدنهای طلبی رغم جاه علی

 با صاحبان کار جائی برای مبارزه قانونی و حل و فصل اختالفات ميان فروشندگان نيروی«هرروی، سنديکا  به

تواند در اثر  می) ای اوقات احتمال و درپاره گرچه نه الزامًا و هميشه، اما به(؛ اما قانونيت سرمايه »سرمايه است

تِر نان  ی بيش مبارزات سنديکايی و البته در چارچوب نظاِم بردگِی مزدی، اندکی دگرگون شود؛ و ضمن يکی دو لقمه

های  ی توده  و در فرديت فرورفته ی سرکوب شده ، اراده)پوشی است چشمکه خيلی هم اساسی و جدی و غيرقابل (
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ها  آن به) ای بدون هرگونه عمل قهرمانانه: يعنی(ی زندگی روزانه  سويِی نسبی بکشاند و در تجربه هم منفرِد کارگر را به

های کوچک  کانخورد؛ و اين ت های کوچکی هم می بفهاند که زميِن سود و مالکيت خصوصی گاهی اوقات تکان

جهان و انسان و  نگاه ديالکتيکی و انقالبی و پراتيک به. های شديد و انقالبی پيام داشته باشد تواند از احتماِل تکان می

اش  های شاکله داری را در پروسه ی سرمايه همانِی جامعه ای و اين نهاده دارد که کليِت کلمه ی طبقاتی چنين پيش مبارزه

  .گری بپردازيم دخالت که ممکن است، به چه دريابيم و در حِد آن

ی طبقاتی موقعيت اعتاليی ندارد و عمدتًا دفاعی  زمان و مکانی تعلق دارد که مبارزه تشکِل سنديکايی به: در يک کالم

های عمومی زندگی  ی عرصه شوند که حاکميت شورايی خودرا در همه نيزـ در سنديکا متشکل نمی است؛ و کارگران ـ

استقرار بکشانند و روابط و مناسبات کاِر مزدی را لغو  به) اقتصادی و سياسی و اجتماعی و نظامی و غيرهاعم از (

ی اساسِی تشکِل سنديکايی کارگران در  مسئله. ای، تحقيرکننده و عوضی است اين آدرس دروغين، فرقه! نه. کنند

بت در مناسبات کارگری که امکاِن تشکل ی ايران و در شرايط کنونی، ضمن ايجاد دگرگونِی مث مختصات جامعه

ِی سوسياليستی را درپی خواهد داشت، ياب سازماندهد و بارآورِی طبقاتی و  افزايش میرا تر و تبادالت انقالبی  گسترده

َتِک  اما واقعيت زندگی برای َتک. ی زندگی است اساسًا يک لقمه ناِن بدون توسری و تحقير و گدايِی آشکار برای ادامه

که همين يک لقمه نان ناچيز را ناگزير بايد از سوِد سرمايه ِبَکنند؛ و  داری ايران اين است ی سرمايه رگران در جامعهکا

اين يک لقمه نان . دليل اخراج از کار درمقابل گرسنگی فرزندان خويش شرمسار باشند در ازاِی آن زندان بکشند و به

يابی  سازمان طور خودانگيخته به يافتنی نخواهد بود و کارگران را به دست که بدون تشکْل ای است ی ساده ناچيز مطالبه

اما حقيقتًا چرا سنديکا؟ گرچه اين بحِث . کشاند می) مزد بهتر ی عمدتًا قانونی برای دست مبارزه: يعنی(سنديکايی 

ی   در ايران و جهان ريشهکه سنديکا برای اين: آن پاسخ داد توان به سادگی هم می ای است؛ ولی به طوالنی و پيچيده

شان بهتر  ندگیزاند،  که سنديکا داشته ی کارگرانی همه در بسياری از کشورها قانونی است؛ و اش ، هويتتاريخی دارد

ی کاِر  واسطه که به سنديکا سکوِی پرشی است: تر ها مهم ی اين از همه. از زندگِی کارگراِن امروز ايران بوده است

های طبقاتی و سوسياليستی را  پرش) که يعنی دارای اين امکان است(تواند  کارگران سوسياليست میگرانه و مستمِر  آگاه

که با  طلبد  ای را می برانگيز و رفيقانه ، احترام العاده پيچيده کاِر فوق» امکان«اما بارورِی اين . ارمغان بياورد نيز به

  .گيرد ر میدر تناقض قرا» گرايانه من«آنارشيستی و  های شبه تعجيل

هم آميخت و ترکيب  را چنان به» های اخير اعتصابات کارگری ماه«آری، همين يک لقمه ناِن ظاهرًا ناچيز است که 

حقيقت . اين فکر انداخت که تشکِل سنديکايی را زمزمه کنند طور خودانگيخته به  را بهتپه نيشکر هفتکرد که کارگران 

 و يا واحدهای ديگر در تپه نيشکر هفتيابِی سنديکايی کارگران  رغيب تشکلای در تشويق و ت که هيچ توطئه اين است

 در مقابله با همين ،  پشِت هم رديف کردهپايدارکه ذهِن مشوش آقای  گرانی ميان نبوده است؛ و قسمت اعظم  توطئه

  .کنند؛ نه درجهت تسريع آن که توطئه می سنديکای ظاهرًا ناقابل است

افزود و  توان يادگيری خود می داشت و به خويش دست برمی کمی از شيفتگتِی نسبت بهيدار پابنابراين، اگر جناب 

يافت که نبايد فرزندان راستين  گاه درمی داشت؛ آن اش برمی ِ کالمی همانی کرد و گامی فراتر از دنياِی اين ناپرهيزی می

» هيئت مؤسس سنديکايی«هايی از   و آن بخشها اکثريتی، ها ای توده، ها دوم خردادیکارگر ايران را در کنار  طبقه

ی کارگران در  ی قامت خميده برازنده) اش ی رزمندگِی عملی واسطه به(داد که همين سنديکای کارگری را هم  قرار می
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وازی بورژ های وابسته به ی دستگاه زير سلطه  را به  طبقاتِی فعالين آنطلبِی کنند تا استقالل بينند و توطئه می ايران نمی

ی اين  ی ايران نيز همه  دولِت مستبِد حاکم برجامعهبليعاتِیتـ  قضايیـ  های اطالعاتی که دستگاه طبيعی است. بکشانند

چنان هماهنگ  آن ُسرايِی زندان و اخراج و تهمت،  ـ شوِم سرکوِب اجتماعی را در هم اما  ـ کاروان ظاهرًا پراکنده

های مؤثری  برد و گام های آن پی ظرافت توان به همانی و پراتيک می  و غيِر اينکه تنها با نگاهی ديالکتيکیسازند  می

؛ و همين هايی نيستند ها و گام اش اهل چنين تحليل  و بعضی از شيفتگانپايداراما متأسفانه آقای . اش برداشت در مقابله

 راران قرگران اي ترين حکومت  مرتجعای اوقات در کنار ـ در پاره يا ناخواسته خواسته  ها را ـ که آن شيفتگی است

 و  کشاندشان که حتی جسارت و صداقت بيان واضح هايی می سازی پرونده که به نقِد همين عناِد اشرافی است و ؛دهد می

  . را نيز ندارنداش  آلوده غيررمز

گيرد و دائم  اش فزونی می انای تعداد بيکار طور فزاينده ای که تشکِل مستقِل کارگرِی چندانی وجود ندارد، به جامعهدر

ای از  طور فزاينده  بهاجتماعیـ  ی اقتصادی فروشِی اين فاجعه شود و تبعاِت اعتياد و تن کار کاسته می از ارزش نيروی

ی تازه، چگونه و با کدام  های ناشی از شوِق بلنِد يک فرقه آفرينی جز افسانه کاهد؛ به ها و تبادالت انسانی می ارزش

ناکجاآباِد  ای به طور فله ی کارگران را به توان کاشف راديکاليزِم کارگری بود؛ و همه میای  ان مادیاهرم و امک

ی خانم  توان بدوِن زندگی و انديشه در فضاِی خانه  دعوت کرد؟ چگونه می لغِو کاِر مزدیاصطالح به» جنبِش«

های  روانه ارزيابی نمود و سِر بزنگاه ه و دنبالهکرِد خودانگيخته کارگران را مکرر در مکرر ناآگاهان ، عملشام هابی

) رساند مشام می  حرکت راديکال را به همانند اعتصاب کارگران شرکت واحد، که بوی بروِز يک لحظه(جدی 

 ادعا کرد که ـ مستقيم و غيرمستقيم کوه رفت و آواز خواند؛ اما بازهم ـ  کارگران اعتصابی پشت کرد و بهجويی مبارزه به

نباشد، ناگزير با بورژوازی است؛ و فعًال بايد » ما«گوييم و هرکس با   درست میـ ها لغِو کاِر مزدیـ » ما«فقط 

  !! تيرباران گردد؟پوت پلی  شيوه  گردد تا در فرصت مناسب با استفاده از باران فحش

که آقای  گذريم؛ سؤال اين استترمينولوژيک واژگان که بـ  تاريخی و تعريف علمیـ  منطِق مبارزاتی، باِر معنايیاز

» تر راديکال« را معادل» تر گسترده«و » تر خشمگين«و » تر عاصی«خواهد  ای می بازانه شعبده  ی  با کدام شيوهپايدار

پای سهو و غليان احساسات بگذاريم؛ باز اين  جا را به های نابه پردازی بين باشيم و اين عبارت قلمداد کند؟ اگر خوش

کننده و خطرناک تن داد  اين ماجراجويِی تهييج توان به  میبودگی آيد که چگونه بدون مجنونيت و مفتون سؤال پيش می

های فروشنده نيروی کار در مراکز  ری از تودهتشمار کثير« را تپه نيشکر هفت حمايتی از کارگران های که بيانه

حمايت از مبارزات  به«يف کرد که توص» )نمونه خوزستان(مختلف توليد و کار و گاه در وسعت يک استان 

نظيرترين اعتصابات   يکی از بیتپه نيشکر هفت؟ گرچه آخرين اعتصاب کارگران !اند برخاسته» ...همزنجيران خويش

ای داشت؛ اما فراموش نکنيم که هنوز  العاده های حمايتی از اين اعتصاب نيز ارزش فوق چند سال گذشته بود و بيانيه

حمايت از  هاِی حمايتی تأييد نشده و حتی يک کارگر خوزستانی هم به ی اين بيانيه  همهوسعت و عمِق کارگرِی

  . دست از کار نکشيده استتپه نيشکر هفتکارگران 

خويش، از  جای حرکت از ديگری به ی خود هستند؛ و به  که شيفته اين دليل  و شرکا بهپايدارکه آقای  حقيقت اين است

ها و رويدادها  واقعيت» سکوِن نسبِی«را از پِس » تغيير و حرکت«کنند، توان درِک  میديگری نقِل مکان  خويش به

شوند  متوسل میخطرناک گاهًا  های گويی  اغراق نمايی و سرفرازی کنند، به رو، هرآنجاکه بخواهند انقالبی ندارند؛ ازاين
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ی نارسيستی  شيوه ، بهعيتقشوندگی وا  دگرگونجای پتانسيل و احتماِل  به  حسی و خودشيفتههاِی تا با جايگزينِی تحريک

جاکه روند مبارزات  اما ازآن. برسند) که اغلب مواقع همان پاسيفيزم است(آرامش انقالبی  گری کرده باشند و به دخالت

گيرد و طنين  جنان نمی های اين عالی ها و تصويربافی ها و شعرگويی بافی گونه تأثيری از تئوری کارگری هيچ

های مبارزاتِی جاری را  رو، واقعيت آزارد؛ ازاين  خودشان را می تنها گوش ،تر از پيش  گوشخراش،شان ایفرياده

ها را زيورآرايی  کنند تا ارزش خودرا دريافته، همان واقعيت کار و فريب خورده تصوير می گويند و سازش دشنام می

زندگی و  اما نگاه سوسياليستی به. بکوبند) ثابه رقيبم به(ی ديگران  کله ی خياِل خودرا به کرده و تصويِر آراسته

پذيری آن، بدون تحقير و  ِ دگرگون کند تا او با درِک پتانسيل  نزديک میها ی واقعيت جوهره مبارزه، انساِن پراتيک را به

کار و تبادالت عملی برای  اش ُمبدِع راه مندِی انقالبی نفِی آن بينديشد و در اراده وضعيِت نسبتًا ساکِن موجود، به توهين به

پردازی از اين دست،   اما تخيل؛کند پردازی را طلب می ـ تخيل گاه ای نيز ـ گرچه چنين شيوه. گذر اين وضعيت باشد

کند که بدون تحقيِر وضعيت  ای تصوير می گونه ی واقعيت را به اش، جوهره خالِف نوِع پاسفيستی و خودشيفتهبر

: برای مثال(آفرينان يک رويداد   آن معطوف باشد تا نقش پذيری و پتانسيل دگرگون» شدن«ی زيباِی  جوهره موجود، به

سويی  تری را در هم های متکامل نفی و نقِد تاريخی خويش بروند و گام خود به) تپه نيشکر هفتاعتصاب کارگران 

  .تاريخی با ديگر واحدهای توليد و خدمات بردارندـ  طبقاتی

ی خودرا در مورد تشکِل سنديکايی  های خودانگيخته و هوشيارانه  زمزمهتپه نيشکر هفتن هرروی، اگر کارگرا به

سازمان ) با نام سنديکا ويا هرعنوان ديگری(آيِی نسبتًا وسيع خودرا  عرصه عمل برسانند و در يک گردهم خويش به

چراکه در .  خواهد داشتاصر پايدارنهای آقای  مراتب ارزشی فراتر از توصيف اند؛ که به بدهند، کاری کارستان کرده

ِ رفقای خورستانی   ديگر تنها نخواهد بود؛ و با نيرويی که از نهاد متشکلشرکت واحدصورت سنديکای کارگران  اين

آورد که  فشار می جمهوری اسالمی قضايیـ  دستگاه اطالعاتی شود و به اش بازتر می گيرد، راه برای پيشروی خود می

گرچه جمهوری اسالمی در مقابل چنين فشاری مقاومت .  و ديگران را از زندان آزاد کندالحیص و مددی و اسانلو

ی  که زمزمه(ی بگير و ببندهايش را گسترش خواهد داد؛ اما وجود دو تشکِل مستقل کارگری  خواهد کرد و دامنه

آورد که در  وجود می ای به اتِی تازهتوازن قوای طبق) گسترانند ديگر مراکز توليد و خدمات می   را به مستقليابی تشکل

ليست «جای  ترتيب، به بدين. اين توازن قوا کارگران نيز حرفی برای گفتن و قدرتی برای عمل خواهند داشت

ِ مستقل  های آينده با ليست واحدهايی مواجه خواهيم بود که خواهان تشکل ، در ماه»های اخير اعتصابات کارگری ماه

که مبارزات کارگری  تازه در اين مرحله است. کنند  اعتصاب سراسری را فراهم می و مقدمات يکاند خويش

ی  يابی سوسياليستی را که در محدوده واِر خويش دوران سازمان گيرد و با شکوفايی جهش وسوی سراسری می سمت

را در » اری ايراند دوزخ پلشت وحشت و ترور سرمايه«دهد تا  گنجد، در دستور کار مبارزاتی قرار می سنديکا نمی

آوردهای اقتصادی و اجتماعی و نسبتًا  دست سوی صاحبان سرمايه برگرداند؛ و با تکيه به  به تعادل و توازنی نوين

های  چون و چرای ارزش ی بی های سلطه که يکی از پديده(فروشی و اعتياد  اش سِد مقاومی در برابر تن سياسی

 و پايدارهای آقای ناصر  منهای توصيف (تپه نيشکر هفتراستی کارگران  اما آيا به. بسازد) دارانه است سرمايه

  اند و تشکل خودرا سازمان خواهند داد؟ نقش تاريخی خودرا دريافته) ی اين سطور های افرادی مانند نگارنده توصيه

***  
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البته با لغوی کاِر مزدی، ان  شيفتگی ترين نماينده ی برجسته مثابه به( ناصر پايدارهای آقای  های نوشته  يکی از ويژگی

شود تا احکاِم  شاعرانه و مبهم پنهان می ، شبهگونه های مصيبت در پِس توصيفکه   است اين) ی آقای حکيمی اجازه

 بدهد که وی اش  خورد خواننده چنان به) اعتباِر نويسنده های بديهی ويا معتبر به ی آکسيوم مثابه به(غيرمستدل خودرا 

در اصطالِح فلسفه و منطِق . های قبلی خوانده است دالِل درستِی اين احکام را ضمِن جملهتصور کند که است

 سفسطه معنِی دقيق کالْم نام گذاشت، که به»  در بازِی الفاظِی معنْی القا«توان اين شيوه را  ديالکتيکی میـ  ماترياليستی

بخشد که  ای تحرک می گونه  را بهی نوشته نام دارد؛ چراکه از طريق توصيِف مکرر و سينماتيِک کلمات، صحنه

شود که گرچه هنوز  هايی می ، مهيای پذيرِش احکام يا آکسيوم)اش اما سينمايی و متحرک(خواننده در دريافِت حسی 

اين دليل که در يک تحرِک حسی  ها هنوز ترديد است؛ اما به اند و در صحِت آن اند، و اغلب مبهم مانده مستدل نشده

  .کنند اند، حال و هوای يک حکِم مستدل را القا می  نوشته آمدهی صحنه به

 »های سنديکاسازی جنبش کارگری ايران و توصيه«ی  ـ در کليت مقاله حداقل بايست ـ  را میپايداری آقای  گرچه شيوه

ی  اين شيوه نسبتًا طوالنی و بررسی و تحليل آن، تصويری تقريبًا روشن از  توان با يک نقل قول دريافت؛ اما می

 گيری نتيجه های او را ارزيابی کرده و به ی خود، کليت نوشته استدالل ارائه کرد تا خواننده در بازآفزينِی روِش مطالعه

آورم تا با بررسِی آن، القای معنی در   میپايداررو، الزامًا يک نقل قول نسبتًا طوالنی از آقای  ازاين. بپردازد الزم

  .بازِی کلمات نکرده باشم

های شوم و ناموزون سنديکا، سنديکای سنديکابازان سنتی و  ناله« بلندتر شدِن: يعنی[ اولين سؤال در اين راستا«

صورت يک راه حل در برابر جنبش   آنست که مروجان ايده سنديکا چه کسانی هستند و از طرح آن به ]»ای حرفه

چند و چون سيره سنديکا  بهارگر هستند که از سر ناآگاهی های ک کارگری چه مقصودی را دنبال می کنند؟ آيا خوِد توده

دهند؟؟ يا   ندای سنديکاسازی سر میآنچه جنبش سنديکاليستی بر سر مبارزات طبقه آنها در دنيا آورده است، يا

بالعکس ديگرانند که بسيار آگاه، در لباس دوست، در عمق شرائط کار و زندگی توده های کارگر يا در ورای آن، 

چينند و برای پيشبرد هدفهای شوم خويش از   نقشه میبورژوازی ی فروش همه هست و نيست جنبش کارگری بهبرا

اسم و رسم و نشان و عنوان سازمانيابی برای توده وسيع . هر نوع فرصتی سود می جويند؟ پاسخ اين سؤال ساده است

 نيشکر هفت تپه و کل کارگران ايران، در کارگر. کار در هيچ کجای جهان حائز هيچ ارزشی نيست فروشنده نيروی

کنند، عليه نداشتن دکتر و  خواهند، دستمزد باالتر مطالبه می ترين سطح اعتراض، حقوق معوقه خويش را می نازل

طغيان وا  بهای محل سکونت است که آنان را به مسکنی، آوارگی و نداشتن اجاره کشند، بی دارو و درمان فرياد می

. اند و شکم گرسنه فرزندانشان امکان هر آرامش و سکوت را از وجود آنان سلب کرده است گرسنهداشته است، سخت 

وضعيت متشکل شدن برای توده کارگر جستجوی ظرفی برای پيشبرد مبارزه متحد، مؤثر و راديکال جمعی عليه 

ت و اينکه ظرف اعتراض تعيين لفظ خاص تشکيال. های خويش است انتظارات و خواسته  و دستيابی بهبشرستيز مسلط

  . خود گيرد، بدون شک در شالوده عزيمت او حائز هيچ نقشی نيست او چه نام و نشانی به

های کارگر نيستند که علم سنديکاسازی بر دوش  در شرائط روز جامعه ايران، تودهاين ترتيب روشن است که  به

حقوقی  وجود، عليه استثمار و فقر و محروميت و بیخواهند مبارزه عليه وضعيت م  آنچه آنان میکنند، خويش حمل می

عليه نظامی است که ريشه کل اين مرگباری است که امکان زندگی و زنده ماندن را از آنان سلب کرده است و 
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با اين حساب مناديان سنديکا را بايد در . ها در عمق آن ريشه دوانده است ها و فالکت ها، حقارت ، سيه روزیاستثمار

سنديکا يک اصطالح عام برای سازمانيابی کارگران نيست، هيچ دليلی وجود ندارد که کسی  . پيدا کردرجای ديگ

اساسًا هيچ امر فی نفسه ای در خارج از واقعيت . پروسه متشکل شدن کارگران را با لفظ عام سنديکا تداعی نمايد

خود لفظی بسيار بی »  فی نفسه درست استفالن و بهمان حرف« اين حرف که گويا . متعين مادی وجود واقعی ندارد

 کًال و در جنبش کارگری جهانی مخصوصًا نام و نشان و آدرس در دنيای معاصرسنديکا  .معنی و ابتذال آميز است

جائی برای مبارزه قانونی و حل و فصل اختالفات ميان فروشندگان نيروی کار با صاحبان . بسيار آشنائی است

سنديکا می سازد، هر گاه که آگاهانه به اين کار اهتمام نموده باشد به طور قطع کارگری کارگری که . سرمايه است

در غير اين صورت فريب خورده  .اهل سازش و مماشات و بده و بستان با سرمايه داران و دولت سرمايه داری است

وده کارگر انگليسی، فرانسوی و جا است که گفته شود ت کامًال به. است و در پروسه کار متوجه اغفال خويش خواهد شد

داری سر جنگ  درحالی که آنان واقعًا با سرمايهاند،   نيز اين لفظ را به کار برده١٩ و ١٨جاهای ديگر در قرن های 

 اما زبان و اين حرف درست است. اند کرده  و بنياد اين تشکل را برای سازش با نظام بردگی مزدی دنبال نمیداشته اند

دوره تاريخی محتوای اجتماعی آن دوره و در رابطه با هرطبقه اجتماعی نوع نگاه، تبيين،  در هر ادبيات و الفاظ

 ظرف اينکه در چند يا يک قرن پيش عده ای کارگر از اين لفظ برای... کند انتظار و رويکرد طبقه معينی را بيان می

 رابطه کس نمی دهد که در شرائط روز جهاندست هيچ  اتحاد ضد سرمايه داری خود استفاده کرده اند هيچ مدرکی به

متناظر با تمکين جنبش کارگری به اساس کار مزدی، ناديده قانونی رفرميستی ارگانيک و اينهمانی آن را با مبارزه 

  .»...بگيرد و به اين ترتيب عمًال مجوز تقديس آن را به دست سنديکاليسم بسپارد

. »..،نچه جنبش سنديکاليستی بر سر مبارزات طبقه آنها در دنيا آورده استچند و چون سيره سنديکا يا آ ...« عبارت ـ١

» سيره سنديکا«) الف. ها ايمان بياورد آن بداهت به بايست بدون استدالل و بنا به که خواننده می حاوِی سه آکسيوم است

، که در »آنچه« توصيفِی ی با تأکيد بر کلمه) ب! است» جنبش سنديکاليستی«همان ) سنديکاطريقه و هيأت : يعنی(

هرصورت کارهای بدی بوده که با منافع  کرده، به» جنبش سنديکاليستی آنچه«کند؛  بندی باِر منفی را القا می بافت جمله

های مخصوص  ، بدون ويژگیتپه نيشکر هفتکارگر ايران و کارگران  طبقه) پ! کارگران در تناقض قرار داشته است

 دارا  )ی جهانِی کارگر ی طبقه مثابه به(طبقاِت کارگر در ديگر کشورها که  را دارند يیهمان سازوکارهاخود،  به

  !باشند می

کارهای مبارزه برای رفورم در رابطه با ميزان  تبادالت و راه» سنديکاليزْم« گرچه يکی از بارهاِی مفهومِی )الف

ايستد؛ اما  های انقالبی و سوسياليستی می  چالشسازد و در مقابل ای با بورژوازی می طور آگاهانه دستمزدهاست، که به

در ايتاليا و »  جيله سی«در فرانسه، » سود«و » ت ژ  ث «ازجمله سنديکای [ای از سنديکاها  در جهان واقعی پاره

نامند، نه تنها هيچ عنادی با سوسياليزم ندارند، بلکه  که خودرا سنديکاليست می وجود دارند که ضمن اين] غيره

کارگر اين  ی امکانات طبقه کنند و در محدوده های سوسياليستی نيز تعريف می ليزِم خودرا همراستا با چالشسنديکا

بنابراين، آکسيوِم نيمه . المللی پراتيک سوسياليستی و انترناسيوناليستی هم دارند ی بين چنين در عرصه کشورها و هم

جا در مقابل جنبش کارگری قرار   همواره، هميشه و همهکاليزْمکه سندي بر اين  مبنیپايدارپنهان و نيمه آشکار آقای 

اساِس کارش بوده است، درست نيست؛ و القای » بورژوازی فروش همه هست و نيست جنبش کارگری به«داشته و 
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اين اش را در  کند و اراده ی آزادی فردی او را محدود می حوزه) ی مقاله ازجمله خواننده(ديگران  اين حکِم نادرست به

  .کشد اسارت می زمينه به

 نيست؛ چراکه اوين ويا آلکاتراز، باستيلگاه رأسًا زندان  هيچ) جاکه صددرصد رفورميست باشد حتی آن( سنديکا )ب

ها،  هايی از آن نفع کارگران ويا بخش بايست به کار است و می در سنديکا بودِن خويش، متشکل از فروشندگان نيروی

  خود  بزند که يکی از نهادهای سرکوبـ نيز اين جنايت ـ شايد بورژوازی دست به. ا َکنده باشدای از سود سرمايه ر ذره

طور   بهپايدارتوان آن کليتی از سنديکا را پذيرفت که آقای  بنامد؛ در چنين صورت مفروضی، بازهم نمی» سنديکا«را 

جا سنديکا يکی از  که همواره و هميشه و در همهدهد  زيرا جدا از استدالِل نظری، تاريخ نشان می. کند ضمنی القا می

چند «بنابراين، گفتگو از . هايی از اين طبقه بوده است کارگر ويا حداقل بخش ی طبقه مبارزه) نه تنها ابزار(ابزارهای 

نا عنوان يک آکسيوم و ب کند، درست نيست؛ و به که از رونِد تاريخی و منفِی سنديکا حکايت می» و چون سيره سنديکا

که اگر سنديکاهايی در جهان وجود  تر اين ی اين ها مهم از همه. شود خوانند القا می اعتقادات صرفًا ايدئولوژيک به به

ی چنين  کنند، جوهره های سوسياليستی عنادورزانه برخورد می دارند که اساسًا رفورميست هستند و با تبادالت و کنش

بايست در وضعيِت اقتصادی و  ، می)سنديکا: يعنی(ای از کارگران  ی پاره ندهکن غير از نهاِد متشکل هايی را به واکنش

  .اجتماعی و سياسی خوِد کارگراِن متشکل در سنديکا جستحو کرد

طور روزافزونی   بهـ نيز که حتی امروزه روز که سرمايه گلوبال در اروپای غربی و آمريکای شمالی ـ حقيقت اين است

دهد؛  صاحبان سرمايه سوبسيد می دزد و حاصل اين دزدِی رذيالنه را به های شغلی می تضمينها و  از سوبسيدها و بيمه

نه تنها ) دليل اقتصادی و ازجمله به(داليل گوناگون  بازهم بخش قابل توجهی از کارگران اروپايی و آمريکايی به

نند، بلکه عمدتًا برخوردی واکنشی و دفاعی ک آن نگاه  می تفاوتی به خواهان انقالب سوسياليستی نيستند و با ترديد و بی

طلبد، اما مختصر و مفيد  ای طوالنی را می گرچه تبيين اين مسئله نوشته. ی انقالب سوسياليستی دارند در برابر مسئله

 که از  ای تبارز و تبادل دارد گونه که ترکيب جهانی سرمايه در اروپای غربی، آمريکای شمالی و ژاپن به توان گفت می

تواند مطلقيت فقر را در اين جوامع چنان کاهش دهد که  مشهور شده، می» فوق سود «که به چه پِس غارِت آن

در کليِت خويش گرايش انقالبِی ناچيری )  ی وضعيت خود با وضعيت کارگری در ديگر جوامع با مقايسه(کارگر  طبقه

توان تنها  پای غربی، آمريکای شمالی و ژاپن را نمیگرچه ناچيزِی گراش انقالبی در ارو. در اين کشورها داشته باشد

ترين پارامتر  ای الوصول ريشه هاِی زيستِی تقريبًا سهل با پارامترهای اقتصادی توضيح داد؛ اما وجود حداقل

خويش » حيات خلوتِِ«در واقع، ترکيب سرمايه جهانی . ی گرايش رفورميستی در اين کشورهاست ی سلطه دهنده شکل

کار در ديگر نقاط دنيا را بسيار فراتر از جبران  ای ساخته و پرداخته تا بتواند نيروی گونه برده به رهای نامرا در کشو

پای شکل و ساختار   ی اين مسائِل قابل بحث و بررسی را صرفًا به همه. غارت ببرد به» حيات خلوت«ی اين  هزينه

چنين  جای جهان و هم همه در » سنديکا« شان به  و تلخيص يمهای طبقاتی در اين کشورها نوشتن، تعم سنديکايِی کشمکش

، نه تنها با )که قرار است کارگران باشند(خوانندگان يک نوشته   به ی اين تعميِم ذهنی رازورزانه القای آکسوماتيک و 

  .استگرِی انقالبی و سوسياليستی مغاير است، بلکه با اخالقيات آکادميک نيز متناقض  های انديشه پرنسيپ

ای  کارگر نيز طبقه ، طبقهمايهر سگسترِی  وساطِت همين جهان گستر داشته و به  گرچه سرمايه همواره خصلتی جهان)ت

که يک انترناسيوناليزم قوی، سوسياليستی و راديکال ماديِت مؤثر و بارزی  شود؛ اما تا زمانی جهانی محسوب می
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کننده نيز  چنان برجستگی خواهند داشت و اغلب تعيين  يا کشوری همهای ملی اکنون ندارد، ويژگی نداشته باشد، که هم

ی طبقاِت کارگر در  سو، خودرا در آينه از يک: ای جز اين ندارد که کارگر ايران چاره بنابراين، طبقه. خواهند بود

 روابط، طبقه و های آن ها را مد نظر داشته باشد؛ و از ديگرسو، ويژگی ديگر کشورها بنگرد و تجارب مبارزاتِی آن

بردند و  غارِت سرمايه جهانی می کار او را به طور مشخص نيروی اکنون و به دولتی را مِد نظر داشته باشد که هم

 بنا تپه  نيشکر هفتخصوص کارگران کارگر در ايران و به بنابراين، طبقه. کنند  می اش را سرکوب جويی مبارره

کردی داشته و چگونه  اين ندارند که فرضاًً سنديکا در سوئد چه عمل ی خويش، اساسًا کاری به مختصات ويژه به

  .بوده است» بورژوازی فروش همه هست و نيست جنبش کارگری به«اش  وظيفه

  ی مبارزاتی طبقاِت کارگر در ديگر کشورها بنگرد؟ کارگر ايران چگونه خودرا در آينه اما، طبقه

ران خودرا پيامبرانی فرهيخته و کارگران را يابوهايی صرفًا باربر و فاقد کارگ دهندگان به اگر قرار نباشد که فراخوان

های متمادی در تشکلی عضويت داشته که  که سال ی کارگری  و توده صورت آن طبقه اهليت انسانی فرض کنند، دراين

ن تشکِل اش برعليه اي است، در عدِم عصيان» بورژوازی فروش همه هست و نيست جنبش کارگری به«اش  وظيفه

که واقعًا کارگران در قالِب يابوهای صرفًا باربر   است  نيز نام دارد، ثابت کرده» سنديکا«که از قضا » هستی فروش«

نيشکر  و شرکت واحدويژه کارگران  دراين صورت کارگران ايران و به! شوند  ظاهر میهمو بدوِن اهليت انسانی 
فروش همه هست و نيست جنبش «ی داستان  اوًالـ همه: چراکه. زانه نيستی پيامبرسا »تجربه«اين   را کاری بهتپه هقت

همه هست و «کارگران القا کند که بدون پيامبران فرهيخته  اين منظور جعل شده که به به» بورژوازی کارگری به

ـ  دومًا! نندما يابوهای باربر و فاقد اهليت انسانی باقی می چنان به شود و هم بورژوازی فروخته می شان به»نيست

ی ناِم کارگر و فروش  واسطه بگويد که شما به) تپه نيشکر هفتکارگران  طور مشخص به و به(کارگران ايران   به

خود هم حرف از دستگاه و  صاحبان سرمايه، اساسًا همانی هستيد که مثًال کارگران سوئد هستند و بی کاِر خود به نيروی

های نان و مسکن و  ی حداقل ـ اگر کارگران سوئد دغدغه سومًا!  نرنيدِ فروِش نيروِی کار خود مختصات ويژه

شان را  جنبش طبقاتی» همه هست و نيسِت«که سنديکاها  همين دليل است شان را ندارند، به فروشِی فرزندان تن

 چرک و ی  از خيزابهبايست مستقيمًا میچهارمًاـ جنبش سوسياليستی کارگران ايران !! بورژوازی فروخته است به

  !!گيرد  نشأت میاش زير قيمت واقعیکار  که از فروِش نيروِیخونی برخيزد 

کارگر . کجای جهان حائز هيچ ارزشی نيست کار درهيچ  برای توده وسيع فروشنده نيروی...اسم و رسم و نشان  «ـ٢

مزد باالتر مطالبه خواهند، دست ترين سطح اعتراض، خويش را می تپه و کل کارگران ايران، درنازل هفت نيشکر

بهای محل سکونت  مسکنی، آوارگی و نداشتن اجاره کشند، بی کنند، عليه نداشتن دکتر و دارو و درمان فرياد می می

اند و شکم گرسنه فرزندانشان امکان هر آرامش و سکوت را از   وا داشته است، سخت گرسنهطغيان هکه آنان را ب است

 و کارگر جستجوی ظرفی برای پيشبرد مبارزه متحد، مؤثر ن برای تودهمتشکل شد. کرده است وجود آنان سلب

  .»های خويش است انتظارات و خواسته  و دستيابی بهعليه وضعيت بشرستيز مسلطراديکال جمعی 

: بيان مارکسيستی به (تپه نيشکر هفتی کارگران »حقوق معوقه« از ناصر پايدارنمايد که وقتی آقای   چنين می)الف

جستجوی ظرفی برای پيشبرد « عبور کند و به» شکم گرسنه فرزندانشان«کند تا از  شروع می) ها ی آن عوقه مدستمزد

عنوان انسان  جاکه به يابد که اين کارگران تاآن نگرد که درنمی خويشتن می چنان به ها برسد، آن آن» مبارزه متحد، مؤثر
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» ترين سطح اعتراض نازل«در » نه فرزندانشانشکم گرس«ی  واسطه انديشند و به می» خود«حال و روز  به

که نظاِم جهانِی سرمايه در حاکميت جمهوری » عليه وضعيت بشرستيز مسلط«توانند  خيزند، نمی برمی» طغيان « به

) اش انترناسيوناليستی بودن ـ  در سوسياليستی(اسالمی است، بپا خاسته باشند؛ چراکه چنين دريافت و ادراکی 

نيشکر ناسازگار است و هنوز در دستور کاِر مبارزاتِی کارگران » طغيان «طلبد که با  بی را میساختارهای مناس
عليه « آکسيوِم ی خويْش گونه های مصيبت  از طريق توصيفپايدارعبارت ديگر، آقای  به.  قرار نگرفته استتپه هفت

کند که  د که وی گاهی اوقات واقعًا فکر میکن اش القا می ی مقاله خواننده ای به گونه را به» وضعيت بشرستيز مسلط

  !اند داری برخاسته و نظام سرمايه» عليه وضعيت بشرستيز مسلط «تپه نيشکر هفتکارگران 

اند و   تنها عليه دستمزد معوقه و خطر تعطيلی کارخانه بپا خاستهـ حاضر درحال  ـتپه نيشکر هفتهرروی، کارگران  به

 هستند کارفرمايی کارشان به ی فروش نيروی کاری داشته باشند، خواهان ادامه» تثمارريشه کل اين اس«که به بدون اين

گر  کاهد، بلکه بيان  نمیتپه نيشکر هفتی کارگران   نه تنها از اهميت و حقانيت مبارزهاين . که واقعًا خريدار آن باشد

جای يک گام   بهپايدارآقای . کردند بايست می ی معين می کنند که در اين لحظه ها همان کاِر درستی را می که آن اين است

» هندوانه«گذارد که اين  ها می  فقط هندوانه زير بغل آنتپه نيشکر هفتی کارگران  عملی در راستای اعتالی مبارزه

رغم سوز و گدازهای شورانگيزاش،  که علی ای است اين شيوه. چماق سرکوب جمهوری اسالمی تبديل شود  تواند به می

  .ـ صادقانه نيست اساسًا ظ تبادالت سوسياليستی ـلحا به

کار در هيچ کجای جهان  اسم و رسم و نشان و عنوان سازمانيابی برای توده وسيع فروشنده نيروی« همين حکم که )ب

کند که ضمن   کارگران را همانند خمير و مالتی تصور میپايدارکه آقای  ، نشان اين است»حائز هيچ ارزشی نيست

شان  ترين که يکی از جدی(بايست توسط پيامبران فرهيخته  گر ندارند و می ی انديشه شان، کله  مبارز بودنطغيانی و

» امناديان سنديک«گيرند که  وگرنه تحت کنترل و هدايت شياطنی قرار می. کنترل و هدايت شوند!)  استپايدارآقای 

که يک  راستی چگونه متصور است به! کشانند  تسليم میسازش و هستند و اين خميره و مالِت مبارزاتی و طغيانی را به

شکم «های مکرر در مکرر از  ی کارگران را در توصيف انديش باشد که از يک طرف مبارزه نفر تا اين اندازه ساده

ی کار  ها را بدون واسطه  جمعی آنهر کنِشبکشاند و » عليه وضعيت بشرستيز مسلط«ان يطغ به» گرسنه فرزندانشان

قلمداد کند؛ و از » ريشه کل اين استثمار«های توليد و خدمات برعليه  ی طبقاتی در محيط بی و تشکل گستردهانقال

اسم و رسم و نشان و عنوان سازمانيابی برای توده «که  رغم اين طرف ديگر همين خميرمايه و مالت طغيانی را علی

کار و  سازش  ی سنديکايْی ، در مبارزه»يستکار در هيچ کجای جهان حائز هيچ ارزشی ن وسيع فروشنده نيروی

ترتيب، اگر  بدين! ؟»مناديان سنديکا را بايد در جای ديگر پيدا کرد«و چنين نتيجه بگيرد که ] !؟[طلب دريابد تسليم

گم ی اُمِت شريعت  مثابه به(اش چنين باور دارد که کارگران  های بيان نشده  در عمق انديشهپايدارنتيجه بگيريم که آقای 

  ايم؟ ی غلطی گرفته ايم و نتيجه همه چيز هستند و بدون او هيچ، آيا سفسطه کرده) پايداربا آقای : يعنی(با او ) کرده

 برای سازمانيابی کارگران سنديکا يک اصطالح عام. با اين حساب مناديان سنديکا را بايد در جای ديگر پيدا کرد «ـ٣

اساسًا هيچ .  نمايدبا لفظ عام سنديکا تداعیه متشکل شدن کارگران را نيست، هيچ دليلی وجود ندارد که کسی پروس

نفسه  فالن و بهمان حرف فی«اين حرف که گويا .  نداردخارج از واقعيت متعين مادی وجود واقعیای در  نفسه امر فی

  .»...معنی و ابتذال آميز است خود لفظی بسيار بی» درست است
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پروسه «نيست و کسی نبايد » ديکا يک اصطالح عام برای سازمانيابی کارگرانسن«که   اين کامًال درست است)الف

شود و  ی کارگری در خالِء انجام نمی نمايد؛ چراکه مبارزه» متشکل شدن کارگران را با لفظ عام سنديکا تداعی

» متعين«انسان ی پراتيِک  واسطه  و به نظریـ  بررسی عملیای دارد که در  همواره مختصات، مقاطع و مراحل ويژه

حال . کارگران ديکته کرد يابی را به توان و نبايد پيشاپيش چگونگی و نوع تشکل که نمی همين دليل است به. گردد می

که » داری تشکل ضد سرمايه«است ويا » معين«باشد که تجربه شده و » سنديکا«يابی  کند که اين نوِع تشکل فرقی نمی

 نفره سنديکا را انتخاب ٨٠٠٠ در يک مجمع عمومِی شرکت واحدکارگران . است» نامعين«ی تجربی ندارد و  پيشينه

ی تاريخی باور  تجربه کسی که به. اند يابی سنديکايی را سر داده ی تشکل  زمزمهتپه نيشکر هفتکردند و اينک کارگران 

اديان سنديکا را بايد در جای من«دود که  نمی» تئورِی توطئه«دنبال  بهپذيرد،  دارد و کارگران را در هيأت انسان می

ها و پراتيک  گام ی کارگران، به کند که ضمن تأييد اراده ی سوسياليستی و انقالبی چنين حکم می وظيفه. »ديگر پيدا کرد

ی طبقاتی حقيقتًا بتوان روابط کاِر مزدی را لغو کرد و شرايط تحقق آزادی کار را  گيری مبارزه آينده بينديشيم تا با اوج

  . آوردفراهم

رغم عام و هميشگی  ی سنديکايی علی دهد که تشکل و مبارزه چنين استنتاجات تئوريک نشان می ی تاريخی و هم تجربه

تر فروش  تواند ضمن فراهم آوردن شرايط مناسبت ی کارگران می يابِی توده اش، در مقاطِع ابتدايی تشکل نبودن

اين  روياند و  فرامی» کارگر طبقه «را به» های کارگر توده«د که ی گذرگاهی کارآيی داشته باش مثابه کار، به يروین

ی تاريخی و  با اين وجود، بازهم تجربه. کند ی اجتماعی مجهز می هويت يک طبقه  هويت را به ی پراکنده و بی توده

 ان کارگرزبح«اجتماعِی دهد که کارگران متشکل در سنديکاها، بدون هژمونِی  های تئوريک نشان می ليلحت

توانند گامی فراتر و تاريخی برداشته تا  ی تشکل سنديکايی و هويت طبقاتی خويش نمی واسطه و صرفًا به» سوسياليست

  .کار را ملغا سازند ی خريد و فروش نيروی رابطهزير بکشند و  دار را به  سرمايه ی طبقه سلطه

در (ی کارگران را  ی تحقق اراده طرف زمينهکه از يک  ی هرکارگر سوسياليست و پراتيسينی است بنابراين، وظيفه

تر کند؛ و از طرف ديگر، فعل و انفعاالتی را سازمان بدهد که نقد تاريخی خريد و  فراهم) اند چه که انتخاب کرده آن

بنا   چنين فعل و انفعاالتی ـنهايت. داشته باشد در پی) هم در فروشنده و هم در خريدار(کار را  فروش نيروی

ی اين حزب از  ، پذيرش آگاهانه»حزب کارگران سوسياليست«ـ تشکيل  ی تاريخی های تئوريک و تجربه جاستنتا به

حزب کارگران «وساطت  کار، هژمونی خردمندانه و اجتماعِی آن، قيام انقالبی به طرف کارگران متشکل در محيِط

ی  اراده آتی است؛ که بدون احترام بهی  شونده کارگر در دولت انقالبی و نفی و سرانجام تشکل طبقه» سوسياليست

رو، برای  ازاين. ديالکتيکی انجام شدنی نخواهد بودـ  ماترياليستی» منطِق«و » روش تحقيق«چنين بدون  کارگران و هم

 آفرينی و بدآموزی افکنی، تشنج ی کارگران ايران دست از تفرقه  و امثالهم بتوانند در جريان مبارزهپايدارکه آقای  اين

دو بار  ـ  ی خويش را کنار بگذارند و يکی  و تئوری توطئه گرايانه بايست پيامبرپنداری، ديدگاه الادری ند، مقدمتًا میبکش

بيشتر )  گويی همان اين ی يکی از استادان استدالل تاتولوژيک يا  مثابه به (دورينگرا بخوانند تا با آقای دورينگ  آنتیهم 

  :هايی از اين قبيل ندهند که کارگران آموزش  يک بهی تاتولوژ  گونه آشنا شوند و به

 در اين عبارت يک پايدارآقای . »ای در خارج از واقعيت متعين مادی وجود واقعی ندارد نفسه اساسًا هيچ امر فی «)ب

ای حاکی  طور پوشيده خودرا در معرض ديد قرار داده است؛ که به» روش تحقيق«و » بينی جهان«ی  بار ديگر جوهره
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کران اطالق  هايی از هستِی بی آن نسبت به» واقعيت متعين«. باشد می» ماده«بر » ايده«ويا » عين«بر » ذهن«ز تقدم ا

ويا » درخود«، »نفسه فی«همين واسطه از حالت  ؛ و بهاند ی بشری بوده موضوِع کار و انديشه نحوی  شود که به می

بدون هرگونه » نفسه فی«ی  بنابراين، خوِد کلمه. اند شده» ِلَنفسه «و» برخود«ی انسان  خودی درآمده و در انديشه خودبه

های  واقعيتهايی دارد که برای بشر شناخته شده نيستند؛ و خارج از  امور، اشياِء و پديده توضيح و توصيفی اشاره به

 و صوری است، يعنی لحاظ منطقی تاتولوژيک، ارسطويی  بهپايداراوًالـ حکم آقای : ترتيب بدين.  قرار دارندمتعين

» اساسًا«، قيد »واقعيت متعين مادی«در عبارت » مادی«ـ صفت  دومًا. گيرد که در مقدمه حضور دارد ای را می نتيجه

وجود «در عبارت » واقعی«چنين صفت  ، و هم)گذارد اساسی را کنار میيرغموارد استثنايی و که (در ابتدای حکم 

هم وجود دارند، که فعًال » وجوِد غيرواقعی« و  »های غيرمادی واقعيت«د که گويا انگيزان  را برمی اين ُشبهه» واقعی

ربط، ظاهرًا ماترياليستی و ُپرطمطراق  ی اين عبارت تاتولوژيک، بی ـ همه سومًا!  نيستندپايدارموضوع بحث آقای 

  . بعدی باشدهای عبارتبندد که مهيای پذيرِش بدون کنکاش و چالِش  را می» مقاله«چنان دست و پای خواننده 

» ای در خارج از واقعيت متعين مادی وجود واقعی ندارد نفسه اساسًا هيچ امر فی« آقای پايدار پس از حکِم )پ

» نفسه درست است فالن و بهمان حرف فی«اين حرف که گويا «: کند بالفاصله يک حکم تاتولوژيک ديگر صادر می

 را از »نفسه فی«ی  آقای پايدار شايد نداند که در عبارت قبلی کلمه! »...ستمعنی و ابتذال آميز ا خود لفظی بسيار بی

 را در معنای »نفسه فی« جا شناسانه مورد استفاده قرار داده بود، اما در اين هستیـ  ی معنای فلسفی جنبه

 با پايداريگر، آقای بيان د به. معنی دارد» طور انتزاعی به«و » تنهايی به«برد که  کار می  بهی آن شناسانه شناخت

لحاظ  بار ديگر خواننده را به ی يک حکم تاتولوژيک ديگر، يک ی يک واژه ضمن ارائه شناسانه جايی معنی جابه

ـ  هرروی، اوًال به. کند که بدون چون و چرا احکام بعدی او را بپذيرد  چنان خلع سالح میاش ی نوشته بررسِی نقادانه

حرف «ـ  در گيومه قرار گرفته است؟ دومًا »نفسه درست است  و بهمان حرف فیفالن«که چرا عبارت  معلوم نيست

سومًاـ . گذاری نيست ی پراتيک معين اجتماعی، بدون هرگونه توصيفی، اساسًا قابل ارزش يا انتزاعی از جنبه» نفسه فی

ارسطويی و صوری است که  حضور دارد، بازهم اين عبارتی تاتولوژيک، ی حکم گيری در مقدمه اين دليل که نتيجه به

  .کنداو القا   حکم نهايی را به تاکشاند می طرف  طرف و آن اين خواننده را به

که  اين دليل است ی مورد بررسی به  در مقالهپايدارهای تاتولوژيک آقای  پردازی  و عبارتها چينی  تمام مقدمه)ت

 کًال در دنيای معاصرسنديکا «:  چنين نتيجه بگيردآليستْی تاتولوژيک و ايده » مقدماِت«ترين حکِم خودرا از پِس  نهايی

قانونی و حل و جائی برای مبارزه . و در جنبش کارگری جهانی مخصوصًا نام و نشان و آدرس بسيار آشنائی است

کارگری که سنديکا می سازد، هر گاه که . فصل اختالفات ميان فروشندگان نيروی کار با صاحبان سرمايه است

اهل سازش و مماشات و بده و بستان با سرمايه داران و به اين کار اهتمام نموده باشد به طور قطع کارگری آگاهانه 

 .»خواهد شد اغفال خويش در غير اين صورت فريب خورده است و در پروسه کار متوجه . استدولت سرمايه داری

باِر ديگر بايد تأکيد  ام؛ اما يک سی قرار دادهگيری را در صفحه سوم اين نوشته مورد ارزيابی و برر اين نتيجه گرچه

 را پايدارآقای » استدالل«گويی و القای احکاِم تاتولوژيک اساِس  ، بداهتهای مکرر در مکرر کرد تصويرپردازی

  .دهد تشکيل می

 جنبش ر دنيای معاصر کًال و درسنديکا د«ی عبارت سنديکا  همه. برای مثال، همين نقل قول باال را درنظر بگيرم



 

 14

، يک توصيف برانگيراننده و القاکننده و »کارگری جهانی مخصوصًا نام و نشان و آدرس بسيار آشنائی است

 های جنبش«ويا در » غيرمعاصر«مگر در دنيای . گونه معنا و مفهوم خاصی ندارد تاتولوژيک است؛ و هيچ

کار رفته است؟ گذشته از اين، چه  ايز بهی وجه تم مثابه هم سنديکا وجود داشته که چنين توصيفی به» غيرکارگری

که   دارند، با تشکل سنديکايی وجود دارد؟ مگر نه اين که باِر اخالقی و منفی» مماشات«و » سازش«ربطی بين 

کارشان را در اختيار دارند؛ و تنها با فروش اين نيروِی الينفک از  ی مايملک دنيا تنها نيروی کارگران از همه

حيات خود ادامه دهند؟ اگر چنين باشد، که قطعًا چنين است؛ تشکل  توانند به که می شان است جتماعیفردی و ا» وجوِد«

که  تا زمانی،  های مسلح و سرخ هم متشکل شوند حتی اگر کارگران در گردان داری که هيچ،  من درآوردِی ضدسرمايه

ندارند؛ اما اين بده و » داران بستان با سرمايهبده و «ای جز چانه زدن و  ، بازهم چارهدنروشف  را میانکارش نيروی

که فقظ  است» مماشات«و » سازش«کار است، عاری از مفهوم اخالقِی  ناپذيِر فروش نيروی بستان که خاصه جدايی

  .انشاء شده است قصد تحقير  به

ی يک کاالی ويژه  مثابه بهکارشان را  که نيروی با يکديگر است» رقابت«که کارگران مقدمتًا و اساسًا در  مگر نه اين

يابد؛  کارگران با يکديگر شدت می» رقابت«شود،  تر و متمرکزتر می که هرچه سرمايه متراکم فروشند؛ مگر نه اين می

بين فروشندگان » رقابِت«يابِی  آيد که مانعی در برابر شدت وجود می اين دليل به اساسًا به» سنديکا«که  مگر نه اين

يابِی   دربرابر شدت  ـ عاملی نسبتًا بازدارنده اش ترين شکل رمق حتی در بی که سنديکا ـ ر نه اينکار باشد؛ مگ نيروی

در » مماشات«و » سازش« بوده است؟ اگر چنين است، که قطعًا هست؛ پس، کار فروش نيرویناشی از » رقابِت«

توان کشيد، چه معنايی جز  هم نمیکار را فروخت و بدون پرداخت پول نفس  دنيای واقعی و موجود که بايد نيروی

  تحقير اخالقی دارد؟

 از رقابت با يکديگر بکاهند؛ قدرت خودرا در مقابله با سازند که در يک کنِش متشکْل هرروی، کارگران سنديکا می به

 ببرند؛  افزايش دهند؛ استانداردهای زندگِی کارگری را باال)شود که در دولت نمايندگی می نه کليت سرمايه (کارفرما 

نزديک کنند؛ در بروز »  واقعیقيمت  «ی قدرت مانور متشکِل خويش به واسطه کار را به نيروی» حداقِل قيمت«

 فشار بياورند که قوانين  دولت ی بين کارفرماهای منفرد و کليت سرمايه اجتماعی را تجربه کنند؛ به اعتصابات رابطه

ی تبادالت  واسطه رسيمت بشناسد؛ به مثابه کارگر به ها را به تصويب برساند که حقوق اجتماعی آن ای به تازه

دارانه ويا استبدادی را فراهم  ی مبارزه با مناسبات پيشاسرمايه شان زمينه دموکراتيک خويش در تشکل سنديکايی

وساطت فروش  ی اجتماعی سازمان بدهند تا فقط به منفرد خودرا در هيئت يک طبقهی پراکنده و  ؛ توده...بياورند؛

، ها هم اين شرايط را درک کردند اگر شرايط مهيا بود و آنکار در کنار هم قرار نگرفته باشند؛ و سرانجام  نيروی

 سوسياليستی است و ی سنديکايی خويش، در نهادهايی متشکل بشوند که اساِس مطالبه و کارکردش ضمن حفظ رابطه

  .گيرد لغو کار مزدی را هدف می

راهکارهای عملِی  پروراند و به  دوست کارگران بود و حقيقتًا آرزوی امحای کاِر مزدی را در سر میپايداراگر آقای 

ا اصطالح راديکال نثار سنديک  فحش و فضيحتی که در قالب تبيينات بههمه جای اين انديشيد، به اين سترگ تاريخی می

 درصد ٩٥داشت تا ببيند که بيش از  ی خيال برمی کند، يک لحظه دست از تصوير خويش در آينه و کارگران می

اند که   و رقابت کارگری خرد شده دارانه، ترفندهای سرمايه چنان زير شالق مناسبات پيشاسرمايه  کارگران ايران آن
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فرمان ضمنِی او که کارگران را  د تا چه رسد بههراس دارن»  با صاحبان سرمايه...مبارزه قانونی«حتی از 

  ].است» ... وجائی برای مبارزه قانونی«سنديکا : [خواند های غيرقانونی فرامی کنش به

معنِی  ها داده شده باشد، فقط به آن هايشان به ای برای فعاليت آنکه هيچ دليل استوار و سنجيده برانگيختن مردم، بی«

، معادل بازِی ...هايی سازنده ندن کارگران بدون داشتن نظراتی منسجم و علمی ويا آموزهفراخوا... هاست فريفتن آن

زده را مفروض قرار  سو پيامبری هوشمند و از ديگرسو يابوهايی بهت ای است که از يک ناجوانمردانه و موعظه

  ].مارکس[»دهد می

 نيز اين لفظ ١٩ و ١٨و جاهای ديگر در قرن های جا است که گفته شود توده کارگر انگليسی، فرانسوی  کامًال به «ـ٤

 و بنياد اين تشکل را برای داری سر جنگ داشته اند درحالی که آنان واقعًا با سرمايهاند،  به کار برده را ]يعنی سنديکا[

اريخی دوره ت اما زبان و ادبيات و الفاظ در هر اين حرف درست است. اند کرده سازش با نظام بردگی مزدی دنبال نمی

محتوای اجتماعی آن دوره و در رابطه با هرطبقه اجتماعی نوع نگاه، تبيين، انتظار و رويکرد طبقه معينی را بيان 

 ظرف اتحاد ضد سرمايه داری خود استفاده اينکه در چند يا يک قرن پيش عده ای کارگر از اين لفظ برای... کند می

 رابطه ارگانيک و اينهمانی آن را با مبارزه  در شرائط روز جهاندست هيچ کس نمی دهد که کرده اند هيچ مدرکی به

متناظر با تمکين جنبش کارگری به اساس کار مزدی، ناديده بگيرد و به اين ترتيب عمًال مجوز قانونی رفرميستی 

  »...تقديس آن را به دست سنديکاليسم بسپارد

واقعًا با «، »١٩ و ١٨ی ديگر در قرن های توده کارگر انگليسی، فرانسوی و جاها« اين آکسيوم که )الف

 و ١٨های  اگر کارگران فرانسوی و انگليسی در قرن. داشتند، يک جعل تاريخِی آشکار است» داری سر جنگ سرمايه

رفورميزم  داشتند، پس چرا کاِر مزدی را لغو نکردند و به» داری سر جنگ واقعًا با سرمايه« در ساختار سنديکايی ١٩

سازش و مماشات و بده و بستان با «طور قطع حاصل   يا بهپايدارقول آقای  يِی امروز رسيدند، که بهو سنديکاگرا

» پروسه کار متوجه اغفال خويش«که  کارگران است» فريب«ی  است ويا نتيجه» داری داران و دولت سرمايه سرمايه

ی نظرات  شود و خواننده ن حرفی زده نمیوقت در باره آ مندی اين تحوِل قهقرايی چيست که هيچ خواهند شد؟ قانون

  باور ايدئولوژيک، بداهت ويا اعتبار مدعی، درستِی آن را بپذيرد؟ بايست بنا به  و امثالهم میپايدارآقای 

که   استکمون پاريس آفرين   تنها در قيام حماسه١٩ و ١٨های  که کارگران اروپايی در سراسر قرن حقيقت اين است

داشتند که ] اش تناقض است که جوهره» جنگ سِر«نه [جانبه  ای راديکال و همه مبارزه»  سِرداری واقعًا با سرمايه«

آورد  طور باشکوهی شکست خوردند، و دست سختی مورد تهاجم قرار گرفتند، به های اروپايی به ی قدرت در اتحاد همه

بقاتی و طوالنِی چارتيستی در انگليس هم هرروی، حتی جنبِش وسيع، ط به. جا گذاشتند عظيمی برای کارگران جهان به

بلکه حتی روابط و  نداشت، » سِر جنگ«سر نگذاشت و با آن  داری را نه تنها پشت های نظام سرمايه گاه محدوده هيچ

از ) نه رزمنده( تصويری جنگنده پايدارراستی چرا آقای  اما به. چرايی و سؤال نکشيد مناسبات کاِر مزدی را هم به

 از طريق اين پايدارکه آقای  کند؟ حقيقت اين است  اروپا ارائه می١٩ و ١٨ای در قرن  ارگری و اتحاديهمبارزات ک

کشاند و با نگاهی بورژوايی  تحقير می به» گذشته«را در مقايسه با » حال«طرف  تصوير مجعول و جنگنده ازيک

جا که  گيرد؛ و از طرف ديگر، ازآن می» گذشته«بگيرد، از » آينده«را  از » اکنون«ی  که حقانيت مبارزه جای اين به

که ( آثار فراوان مارکس و انگلس را ی اين تصوير کذايْی واسطه داند، به خودرا مارکسيست و مارکِس زمانه می
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ی  ی همه اين شيوه. زند دور می) دانستند می» کافی«، اما نه »الزم«داری  ای را در جامعه سرمايه ی اتحاديه مبارزه

 ـ اش نفِی ضمنِی آسمانی بودنـ  ی قدرت اليزال آسمانی را در  گيرند تا همه حقانيت خودرا از آسمان میکه  ان استپيامبر

 ظاهرًا ماترياليست و انقالبی و خداناباور است، پس پايدارجا که آقای  زمين آورده و از آن خود سازند؛ اما ازآن به

های اين انديشمند انقالبی  بگيرد و هرجا که با انديشه» گونه ارکِس خدایم«ای جز اين ندارد که حقانيت خودرا از  چاره

  .جای نقِد برخاسته از ماديِت مناسبات و زندگی، او را دور برند تناقض رسيد، به به

زبان و ادبيات و الفاظ در هر دوره تاريخی محتوای اجتماعی آن دوره و در رابطه با هرطبقه اجتماعی «که   اين)ب

، حرف کامًال غلطی است؛ چراکه تنها نيمی از حقيقت »کند ه، تبيين، انتظار و رويکرد طبقه معينی را بيان مینوع نگا

که باِر مفهومی يک  بيش از اين: عبارت ديگر به. گيرد انسان را ناديده مینظری ـ  ی عملی اراده: کند؛ يعنی را بيان می

گری  کنش و دخالت ها مشروط باشد، به وضع اين اشخاص و گروهموقع و م های اجتماعی به واژه نزد افراد و گروه

طورکلی، اگر  به. اجتماعی و طبقاتی فراتر برودهای تاريخی و  تواند از زمينه که می ها در امر معينی مشروط است آن

» محتوای اجتماعی آن«و » دوره تاريخی «گرانه،  ی عملی و دخالت جای اراده چنين حکمی را بپذيريم که به

ی  نتيجهايم که  ه کردهئاراو زندگی  خواسته يا ناخواسته تصويری فاتاليستی و جبرباورانه از هستی ؛کننده است تعيين

شود و مسير سعادت را نخواهد  کرده می ـ انسان ره گم الزامًاـ پيامبران حضور و وجوِد بدون که  اش اين است ضمنی

  . پيمود

اينکه در چند يا يک قرن پيش «: گيرد ی خويش چنين نتيجه می شناسانه ح زباناصطال  از مقدمات بهپايدار آقای )ت

دست هيچ کس نمی  اند هيچ مدرکی به داری خود استفاده کرده عده ای کارگر از اين لفظ برای ظرف اتحاد ضد سرمايه

تناظر با تمکين جنبش دهد که در شرائط روز جهان رابطه ارگانيک و اينهمانی آن را با مبارزه قانونی رفرميستی م

. »...کارگری به اساس کار مزدی، ناديده بگيرد و به اين ترتيب عمًال مجوز تقديس آن را به دست سنديکاليسم بسپارد

 حضور داشته و من نيز اين مقدمات را مختصرًا مورد پايدارآقای » مقدماِت«در » گيری نتيجه«جا که اين  ازآن

نگ بودن  َل که بنا به  اشاره خواهم داشتپايدارهای آقای  بعضی از تصويرپردازی   تنها بهرو، ام؛ از اين بررسی قرار داده

ی از پيش  کند تا متناسب جامه قدر کوچک و بزرگ می ی واقعيت، ابعاد وقايع و رويدادها را آن  در عرصهاش استدالل

  .اش القا شود ی مقاله خواننده هرصورت به ايدئولوژيک احکام وی درآيد و به  و   دوخته

» ساختاِر عملِی«اتحاديه يا سنديکا برای بيان نظری و » لفِظ«که از » ای کارگر عده«آن » شدر چند يا يک قرن پي«ـ 

ی کارگر را در چندين کشور   بودند که طبقه کارگریها ميليونکردند، عبارت از  يابِی خود استفاده می تشکل

که ضمن  منظور است اين  تنها به» ای کارگر عده«ها با عبارت  وصيف آندادند؛ و ت دارِی  اروپا شکل می سرمايه

ی  آوردهای اين توده گذارِی کيفی نيز دست لحاظ ارزش ی کّمی، به کاستن از اهميت موضوِع اتحاديه و سنديکا از جنبه

  .اهميت جلوه دهد کارگری را بی

فاقد ) بورژوايی ياکارگری (يابی  ای از تشکل هرگونهو اصوًال ) اعم از سنديکايی يا سوسياليستی(ـ تشکل کارگری 

ای برای  تابعيِت مظروف را در پی خواهد داشت و اساسًا چنين واژه» ظرف«است؛ چراکه در اغلب موارد » ظرف«

ی کنِش  کند که جوهره ی ثابت خود چنين القا می با خاصه» ظرف«نهادهای بشری يک تعبير مکانيکی است؛ چراکه 

عمدتًا » مظروف«و » ظرف«هرروی، رابطه  به. ها ندارد ی آن کننده نهاِد متشکل » ساختاِر« بط چندانی بهها ر انسان
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را » ساختـ  بنيان«ی واحِد  اش، ديالکتيِک دوگانه ی فيزيِک نيوتونی کاربرد دارد که در مکانيکی بودن در حوزه

سنديکايی، هراندازه هم که جدی و » ساختاِر«که  بنابراين، آشکار است. تاباند خصوصًا در روابط اجتماعی برنمی

. دارِی کارگران سوسياليست و انقالبی نخواهد بود ی ضدسرمايه و جوهره» بنيان«گوی  وجه پاسخ هيچ  رزمنده باشد، به

خصوصًا نزد   ـکننده ی مادی و گاهًا تعيين يک ُابژهی  مثابه  اراده، آگاهی و انديشه را اصوًال بهپايدارجاکه آقای  اما ازآن

بودی  روابط و مناسبات توليد، پيش کنِش ضدبورژوايی کارگران را صرفًا بنا به: يعنی(پذيرد  ـ نمی کارگران

خودی و الشعوِر  ی خودبه بپندارد که جوهره» ظرف«ای جز اين ندارد که ساختار سنديکايی را  ، چاره)انگارد می

  .کشاند تابعيت می داری را به ضدسرمايه

 ويا کمون پاريسجز قيام شکوهمند  به [١٩ و ١٨کارگران اروپايی در قرن » اتحاد«نطور که باالتر اشاره کردم ـ هما

وجه  هيچ به] کردند های بابوفيست که اغلب کارگر بودند و نوعی کمونيزم بدوی و خام را در فرانسه تبليغ می گروه

 تريدونيونيستِی کارگران اروپا در آن ی  که مبارزه بر اين بنیای م دارانه نبود؛ و هيچ مدرک، نشانه و نوشته ضدسرمايه

تر   در اين زمينه بيشپايدارمعنای مارکسِی کالم بوده است، وجود ندارد؛ و هرچه آقای  دارانه به دوره ضدسرمايه

» مجوز«ان تو نمی» تقديس آن«ی اين جعِل تاريخی و  واسطه  بکاهد، بازهم به ها اصرار کند و از سر و ته واقعيت

  .اعتبار، نارسيسيتی و پيامبرگونه ندانست ی سنديکاگرايانه کارگران ايران را بی تحقير مبارزه

***  

های کارگر ايران در قبال راه حلهای  هيچ وجه مانعی برای فريب خوردن توده کارنامه وقيح حزب توده به«

اش در  رتجاعی بورژوائی و ضد سوسيالستیاين حزب با همان ماهيت ا. سنديکاليستی بازماندگان امروزش نيست

طول سالهای زيادی بر خالف احزاب کاغذی امروز و آدمهای کاغذی ترشان در ميان بخش قابل توجهی از طبقه 

برای يافتن اين نفوذ هم به هيچ تحليل، راهکار و افق پردازی راديکالی نياز نداشته . کارگر ايران نفوذ داشته است

برای گرفتن چند سال زندان کفايت می کرد، اپوزيسون نمائی در » ماهی سياه کوچولو«ه خواندن ای ک در جامعه. است

های کارگر دوستی و دفاع از   به ويژه اگر که پيرايهمقابل دولت هار بورژوازی ارج و قرب زيادی همراه داشت،

  .»شد حقوق کارگران نيز بر آن بار می

که «هايی  در همان سال» حزب توده«دانند که  تاريِخ معاصر دارند، می ای به هايی که عالقه ای ی شاگرد مدرسه  همهـ

، نه تنها )٥٦ تا ٥٢از سال : يعنی(» کرد برای گرفتن چند سال زندان کفايت می» ماهی سياه کوچولو«خواندن 

بديل کرد تا شايد ت» انقالب سفيد«ثناِی  برمبارزات کارگری نداشت، بلکه هرچه در چنته داشت بهگونه تأثيری  هيچ

جناح «در مورد » حزب توده«های  ی چاپلوسی  اما همه.پذيرفته شود» پوريسيوِن سلطنتی«عنوان بخش ناچيزی از  به

، »نمائی اپوزيسون«بوروکراسی دولتی مجبور شد که در  دوخته به جايی نرسيد و اين تشکِل چشم و غيره به» دورانديش

پاسدار گورستاِن  کار ببيند و به ی خمينی جنايت ادی و سوسياليزم را در چهرهاساسًا در خارج بماند تا بعدها آز

  .بدود» استحاله«دنبال  جای تغيير و حرکت و تکامل به استحاله يابد؛ و به» کار شوراهای اسالمِی«

يکاتوريک از کارگر، با تصويِر وارونه و کار های طبقه الحال موجود در ميان توده جای تبادالت فی  بهپايدارآقای 

حزب «ها،  در اين مورد روش او فرق چندانی با استالينيست. کند خود را استنتاج می» امروِز«، حقانيِت »گذشته«

و وارونه » َسلبی«ها گذشته را عمدتًا  که استالينيست تفاوت عمدتًا در اين است. و اعوان انصارشان ندارد» توده
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ها  استالينيست: بيان رويدادها به. است» اثباتی« عمدتًا پايداری آقای  رونهويِر واکه تص کشند، درصورتی تصوير می به

همين   استالين را جايگزين او کنند؛ بهکردند تا در تبليغاْت می» پاک«ی لنين  عکس تروتسکی را از کنار ميز خطابه

ای گرفتن چند سال زندان بر» ماهی سياه کوچولو«که خواندن «هايی  را در سال» حزب توده «پايدارسياق هم آقای 

کسی را که ارزشی برای  کشاند تا هر آن می» نمائی در مقابل دولت هار بورژوازی اپوزيسون«به» کرد کفايت می

  .باد ناسزا و تهمت بگيرد  قائل نباشد، بهلغو کار مزدیُترهات  

، »کرد  چند سال زندان کفايت میبرای گرفتن» ماهی سياه کوچولو«ای که خواندن  جامعه«  بهپايداری آقای   اشارهـ

 خوانده بودند و »ماهی سياه کوچولو«دهد که بخش قابل توجهی از زندانيان اين دوره فقط  ضمنًا چنين معنی می

کند تا تصويری   میهايی از يک واقعيت اشاره گوشه بهاين عبارت . همين حد محدود بود شان به پراتيک اجتماعی

در ميان زندانيان » دانش مبارزه طبقاتی«که سطح ميانگيِن  در اين. تاريخی ارائه دهدـ  یدفورمه از يک حقيقِت اجتماع

ماهی سياه «خواندن « مطالعاتی در حِد ای از زندانيان پارهکه واقعًا  ی شاه بسيار پايين بود؛ و در اين سياسِی دوره

 دريافته بود که ی تجربه  بهساواککه  ، اين استکند  پنهان میپايدارکه آقا  داشتند، شکی نيست؛ اما حقيقتی» »کوچولو

ماهی سياه «خواندن «از پس  ) شهریهای متوسِط خصوصًا دانشجويان برخاسته از خانواده(بسياری از افراد 

های تيمی و عمليات  خانه سِر از » ايجاد رابطه«شوند که درصورت  گرايی می چنان آکنده از آرمان» »کوچولو

دليل  که به اغلب زندانيانی: عبارت ديگر به. کنند ند و در اين راه از جانشان نيز دريغی نمیآورد  درمی مسلحانه

هايی بودند که اگر زندانی نبودند، در  شدند، همان محکوم می» چند سال زندان«  به»»ماهی سياه کوچولو«خواندن «

ی  با همه(يک چريک جان درکف  شدند و به ی میهای تيم با خانه» ايجاِد رابطه«  موفق بهـ وبيش کمـ  بيرون از زندان 

  .گرديدند تبديل می) اش های فراطبقاتی آفرينی ها و حماسه قهرمانی

خصوصًا (در سطح، در اعماق » سکوِت سياسی«رغم   علی٥٠ی   تا اواخر دهه٤٠ی  ی ايران از اواسط دهه جامعه

تجربه   بهساواککه  چه آن. ه در ميان نسل جوان بودگرايی ويژ آکنده از يک آرمان) های متوسط شهری در ميان بخش

سرنگونِی  اش،  رغم فراطبقاتی بودن گرايی ضداستبدادی بود که علی  آرمانکرد، همين  اش می سرکوب دريافته  و 

اين آن اشاره کرد،  بايست به ای که ضروتًا می گرايی تنها جنبه در مورد اين آرمان. کرد گشايی می سلطنت پهلوی را راه

هرروی، دو نکته در اين مورد قابل  به. ـ از آن محذوف بودند عمدتًاـ » عمل«ی  کار در حوزه که فروشندگان نيروی است

خواندن «که نه تنها  ايستاد؛ و ديگر اين» گرايی آرمان«با تمام وجود در مقابل اين » حزب توده«که  يکی اين: ذکر است

تبلور و تحقق  ی وسيعی از نسل جوان متوسط شهری به  را در گسترهگرايی  اين آرمان»»ماهی سياه کوچولو«

اين » فاطمه فاطمه است« و البالغه نهجاز طريق خواندِن ) پايدار ناصرمانند آقای (ای هم  رساند، بلکه عده می

 که » کوچولوماهی سياه«کنندگان  آفريدند؛ و برخالف مطالعه فراطبقاتی را در خويش باز میـ  گرايی اجتماعی آرمان 

  .زدند حلقه می» سازمان مجاهدين خلق«کردند، گرداگرد  گرايش پيدا می»  خلقهای فدايی سازمان چريک« به

***  

های  ، زندان»کرد برای گرفتن چند سال زندان کفايت می» ماهی سياه کوچولو«خواندن «ای که  گرچه در همان دوره

طور جدی درپِی  د که اساسًا خاستگاه متوسط شهری داشتند و به ُپر شده بوانیشاه عمدتًا از دانشجويان و جوان

بنا   شان نيز دريغی نداشتند؛ اما ـ ی هست و نيست سرنگونی دستگاه استبداد سلطنتی بودند و در اين راه از همه
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 و محتويات  کارگرانی بودند که فراتر از چگونگی بازداشت درصد از زندانياْن٥ تا ٣بين   در همين دوره ـ برآورد به

طور خاص در تأثير و  را به» سياست«کارگری قرار داشتند و  انحاِء گوناگون در رابطه با جنبش بهشان،  های پرونده

 و در رابطه با ٥٣که در سال  در ميان اين کارگراِن زندانی، کارگرانی. کردند تأثِر مبارزات کارگری درک می

وخوِی ناشی از مبارزات   و خلق ای از روحيه طور برحسته ند، به دستگير شده بودپااليشگاه تهراناعتصاب در 

سياسِی ـ  ی اقتصادی  و گستردهی متشکل نمای مبارزه توان گفت که خصلت عبارتی می کارگری برخوردار بودند؛ و به

 فاقد  در زندان  شان، ی سوسياليستی  و زمينه  اساسًا کارگریی  خاصه گرچه اين افراد بنا به. کارگری در ايران بودند

ی از فرماندهی و  ا  بدون هرگونهشان را انسانی   و  های کارگری ارزش اما بودند؛ »دستگاه رهبری«مراتب و  سلسله

های بسياری نيز  ، که شخصًا از شايستگیبخشيدند   تبلور میيداله خسروشاهیدر  ـ طور ديناميک بهـ  گرايی  فرد

ها و جريانات سياسی، عمًال  گروه ری بود که بدون هرگونه وابستگِی به کارگيداله خسروشاهی. برخوردار بود

واسطه همين  يافت؛ و به می را براساس تشکل کارگری در محيط کار در» سوسياليزم«را در سوسياليزم و » سياست«

انتخاب شد؛ و گاه ی پااليشسنديکادبير نماينده و عنوان   بهپااليشگاه تهراندريافت و باور بود که  از طرف کارگران 

  . مورد شکنجه قرار گرفتچريک مسلحاز يک  ی يک گروه کمونيستی دستگير گرديد و حتی بيش سرانجام در لفافه

کرد که در  اين دليل شکنجه می را به) ارتباط چريکی و خصوصًا مظنون به(ارتباط تشکيالتی    افراد مظنون بهساواک

ـ گرايش  احتماًالـ  ی دوم در مورد روابطی حرف بزنند که  ند و در درجهشان را بگوي درجه اول قرارهای تشکيالتی

اين دليل شکنجه شد که در مقابل تعميرکاران اعتصابِی شرکت نفت   بهيداله خسروشاهیسياسی يا چريکی دارند؛ اما 

ها  را پس از ِدمونتاژ دستگاهتهران اعزام شده و پااليشگاه  به ی ايرانها ی پااليشگاه دليل تعميرات اساسی از همه که به[

های کارگران اعتصابی  خواست  سياسی است و ربطی بهاش بگويد که علت دستگيری] حالت تعطيل درآورده بودند به

؟ ! تن بدهدساواکخواست  ها را تحمل کرد، پذيرفت که به ترين شکنجه که چندين روز سخت از اين پسيداله . ندارد

گويند که  اين آقايان می: طور طنزآميزی گفت که  برد؛ اما او در مقابل کارگران به تهرانپااليشگاه  هم او را بهساواک

های  ی پااليشگاه ترتيب، کارگران اعتصابی و اعزامی از همه بدين! ام سياسی است شما بگويم که علت دستگيری من به

ی  نمايندگی همه  او را بهـ عمًال ن همگانی ـ بودند، پس از يک عصيا  را نيز ديدهيدالهايران، که خوِن جاری از پاهای 

ی   و شاه ايستادند و بدون دريافت همهساواکتعميرکاران شرکت نفت انتخاب کردند و هم در مقابل تمام دستگاه 

اش به   و سوسياليستی  همين ِشگرد کارگریليلد  هم در دادگاه بهيدالهپس از اين رويداد . کار بازنگشتند شان به مطالبات

سرنگونی ساواک و دستگاه سلطنت منجر  که با بسته شدن شيرهای نفت به  سال زندان محکوم گرديد تا با قيامی١٠

  .گرديد، از زندان آزاد گردد

 قبل از ٥٣ در سال پااليشگاه تهران و تعداد ديگری از کارگران بازداشتی يداله خسروشاهیکه  تذکر است الزم به

ای که با کارگران داشتند، از امکانات پااليشگاه  ی روابط گسترده و رفيقانه واسطه ه سال و ب٤مدت  شان به دستگيری

ی سياسی و سوسياليستی را تکثير و از طريق يک کتابفروِش کنار خيابانی  ها کتاب و جزوه استفاده کردند تا ده

دانستند، اما  عداد کمی از کارگران میگرچه اين مسئله را ت. قرار بدهند» اهل ِدل«ـ در اختيار  قيمت بسيار ناچيزی بهـ 

 ٥٠است، باالی » سياسی«اش  کارگران بگويد که  علت دستگيری پااليشگاه برد که به  را بهساواک يدالهکه  زمانی

  . چه کرده و چه نکرده استيدالهدانستند که  درصد کارگران اعتصابی می
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جنبش کارگری « ی  نامه  پرخاشـ اما در واقع  ظاهرًا مقاله ـ در همينناصر پايدارها، آقای  ی اين واقعيت رغم همه علی

اصطالح راديکال را در  بورژوای به که حتی جسارت يک خرده ، بدون اين»های سنديکاسازی ايران و توصيه

ی حاکميت شاه با ايماِء و   را در دورهيداله خسروشاهیاختالفات و دعواهای سياسی داشته باشد، فعاليت کارگرِی 

  !!»ای نهاد سنديکاهای ساواک ساخته شرکت نفت درس آموختگان توده«: کند  چنين توصيف میای جبونانه رهاشا

رغم  دهم، ناشی از دوستِی با او، و اين باورم باشد که او را علی  میيداله خسروشاهیشايد تمام تصويری که من از 

سنديکای دانم؛ اما  کارگر می  فرزندان طبقهترين هناپذيرش، يکی از شايست ی خطاهای کوچک و کارگری و اجتناب همه
 که سنديکای خود را تجديد پااليشگاه تهرانراستی کارگران  ؟ آيا به! که با من دوست و رفيق نبودپااليشگاه تهران

يرکاِر ی پيوند اتحاد طبقاتی را درميان کارگران تعم  تخمه٥٣ و نسبتًا سياسِی سال  سازمان دادند و در اعتصاِب رزمنده

» ای نهاد درس آموختگان توده« را ايجاد کردند، همگی ٥٧ی بستن شيرهای نفت در سال  شرکت نفت کاشتند و زمينه

  عضويت داشتند؟» سنديکاهای ساواک ساخته شرکت نفت«بودند که در 

اين واقعيت را  گاه  داشت، آن اش برمی ی مجاهدينی گذاشت و دست از پيشينه اش را کنار می  خودشيفتگیپايداراگر آقای 

   همين ناتوانی، امنيتِی سرمايه جهانیهای  و ديگر دستگاهCIA از چشم ساواک» عيب«ترين  يافت که مهم درمی
که در اوايل سال  واقعيت اين است. های اجتماعی بود در سنديکاسازی و کنترل جنبش) ی پليس سياسی مثابه به (ساواک

های برهنه در مقابل گلوله  و سينه» مرگ برشاه«های ميليونی که با شعار  ه در مقابل تودکارتری   داردوسته٥٧

ها  آن. يک رفروم جدی دست بزنند بايست در ايران به اين نتيجه رسيدند که می خواستار سرنگونِی سلطنت بودند، به

ـ کنار رفتن ٣ای ملی؛ ـ انحالل مجلس شور٢ـ انحالل ساواک؛ ١: پذيرفتند گونه می  شرِط رفورم٣بقای سلطنت را با 

  .»شورای سلطنت مشروطه«شاه و ايجاد 

ی  گرفت که اين تشکيالت جهنمی همه از طرف دولت آمريکا از اين واقعيت سرچشمه می» ساواکانحالل «شرِط 

 ازجمله(ها و نهادهای اجتماعی  لحاظ کاناليزه کردن جنبش شد؛ و به اش در زندان و شکنجه و اعدام خالصه می توانايی

 اصوًال ساواک. تر بود های امنيتِی حکومت اسالمی از يک مشت االغ هم ناتوان برخالف دستگاه) سنديکاسازی

گوش  اش پشت  و درباری دارانه ی پيشاسرمايه ی خاصه واسطه های آمريکايی در اين زمينه را به رهنمود دستگاه

شناسان آمريکايی، رأسًا »کار«توصيه  کشيد و بنا به را يدک می» کارگر«که عنوان  هرروی، تنها نهادی به. انداخت می

المللی  های بين درد متجددنمايی تر نمايشی بود و به بود که بيش» کارگران ايرانسازمان « ايجاد گرديد،  ساواکتوسط 

ششم  مرداد و ٢٨از هرچيز درصدد نمايشات خيابانِی مربوط به  ی داخلی هم بيش خورد؛ و از جنبه دستگاه سلطنت می

گنجيد که نهادهايی را بسازد   نمیساواکی  منشانه ی ارباب طورکلی، در خميره به. ی ديگر بود بهمن و هزار مضحکه

جای سنديکاسازی، جاسوسی و   بهساواکدر واقع، روش . کردند را تداعی می» اپوزيسيون«که در ديگر نقاط جهان 

يد يا تهديد نمايندگان کارگری از ديگرسو بود تا مبادا اين سو و خر سنديکاهای کارگری از يک  بهها ساواکیتحميل 

جاکه منش اين  اما ازآن. را آزرده سازند» ملوکانه«اقدامی دست بزنند که خاطر  نهادها دست از پا خطا کنند و به

ود ی االغ هم شعور نداشتند، درصورت وج اندازه  و بهگرديد می» ملوکانه«نشاندگان و خودفروختگان  نيز  دست

های مربوط  ای از خواست  را دور زد و پارهچشم و گوش ساواککه  عناصر فعال و زيرک، اين امکان وجود داشت

پرداختند،  مسائل کارگری می که به بيان ديگر، سازوکار سنديکاهايی به. طور جمعی مطالبه کرد رفاه اقتصادی را به به
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جای مراجعه  ونی، اساسًا مخفيانه بود؛ و فعالين بهبدون يک تشکِل مخفِی مشخص در درون تشکل علنی و قان

پليسی دولت و ـ  کردند که هنوز تسليم هياهوهاِی تبليغاتی ای از روابط و افراد مراجعه می شبکه جلسات رسمی، به به

از جمله سنديکای صنعت چاپ و سنديکای کارگران (ای از سنديکاها  جز پاره هرصورت، به به.  نشده بودندساواک

ترين  که عمده (ساواک افراد وابسته به به) ايجاد شده باشندساواک که توسط  بدون اين(، اغلب سنديکاها )اليشگاه تهرانپا

ها  کردند و آن رغم نارضايتی، وجودشان را عادی تلقی می حساسيت خاصی نداشتند؛ و علی) شان خبرچينی بود وظيفه

  .زدند را دور می

» ای نهاد سنديکاهای ساواک ساخته شرکت نفت درس آموختگان توده«که عبارت   گرفتتوان چنين نتيجه بنابراين، می

اين خاطر جعل شده تا با تصويِر  سازوکارهای طبقاتی و کارگری در حاکميت شاه ندارد؛ و صرفًا به هيچ ربطی به

اعتبار  ارگری را پس از بیبخشيده و فعالين جنبش ک» عينيت«را » حال«اِی  ، حقيقِت ذهنی و فرقه»گذشته« از  دفرمه

اکنون در مباحث و  بوده است که هم» کا گ ب«های پليسی و از جمله  ی سازمان ی همه اين شيوه. کردن، سرکوب کند

  .کند  افشانی می کارگری ايران َسم کارهای جنبش راه

***  
نگِی سرکوب جمهوری اسالمی، ی چگو ای درباره اش تصويِر برانگيزاننده   در اولين پاراگراف نوشتهپايدارآقای 

ماجراجويانه است؛ چراکه در ـ  ، غيرکارگری و القايی»فراطبقاتی«پردازد که تمامًا  ها، می ای از واقعيت همراه با پاره

شوند و  دعوت می» های سرب مذاب  جان با قطعه...سپردن«قياِم   بهطور ضمنی بهاين تصويرپردازی کارگران 

که جمهوری اسالمی در مورد مبارزات و  ای است ی سرکوب ويژه شيوه: ماَند  ناگفته میکه اساسًا محذوف و چه آن

تاتاريسم، قلع و قمع، «کارگری در برابر   از مقاومت جنبش پايدارتصويرپردازی آقای . کند فعالين کارگری اعمال می

های بعدی خوِد وی  ه با ارزيابیک ، ضمن اين»های وسيع خيابانی تروريسم، بگير و ببند، زندان و شکنجه و اعدام

لحاظ درونی نيز  متناقض است، به) ها نيز هستند ترين آن که اصوًال متشکل(های کارگری  ترين بخش ی آگاه درباره

  .است» چيز هيچ و همه«اکونوميستی و پيرو منطِق 

ع، تروريسم، بگير و ببند، زندان همه چيز حکايت از اين دارد که تاتاريسم، قلع و قم«: اين پاراگراف را باهم بخوانيم

کند تا جائی که به جنبش کارگری ايران مربوط است تأثير   و شکنجه و اعدام های وسيع خيابانی تا لحظه حاضر و

وقتی بنا » باالتر از سياهی رنگی نيست«. دليل اين امر هيچ رمزآميز نمی باشد.  چندانی بر جای نگذاشته استکننده

ارگر و خيل کثير کودکان آنها زير فشار ضربه شالق فقر منبعث از نظام بردگی مزدی جان های ک است انبوه توده

 پايدارتأکيد از آقای [»های سرب مذاب همان نظام دژخيم انجام گيرد بسپارند، چه باک اگر که سپردن اين جان با قطعه

  ].است

زير فشار ضربه شالق فقر «سپردن » جان«ی جا  بهـ واقعًا ی حاضر کارگران ايران ـ که در اين لحظه فرض کنيمـ 

يک شورش وسيع  را انتخاب کردند و به» های سرب مذاب سپردن اين جان با قطعه«، »منبعث از نظام بردگی مزدی

ی کارگران سوسياليست در مقابل چنين رخداد مفروضی چيست؟ اگر قرار براين  که وظيفه است دست زدند؛ سؤال اين

هايی  های بورژوازی تبديل شوند و بخش بندی نفع جناح جايی قدرت به گوشت َدِم توِپ جابه ران بهی کارگ نباشد که توده

در بروز چنين شورِش ـ  ی کارگران سوسياليست  ترين وظيفه تری برسند، عاجل نان و نوای چرب بورژوازی به از خرده
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ف اول شورش قرار بگيرند و کارگران  در ص١٩٠٥ها در نهم ژانويه  همانند بلشويککه   اين استـ نابهنگامی

از يک تشکل نسبتًا قدرتمند و متمرکز و سوسياليستی،  شان برگردانند تا پس ها، محافل و مناسبات خانه زده را به عصيان

هيچ و «اما منطِق . نفع خود دگرگون کنند قيام برخيزند و توازن قوای طبقاتی را به داری به برعليه کليت نظام سرمايه

، باکی از اين ندارد که کارگران )مطلقًا اکونوميستِی: اما، در واقع( در نگاه ظاهرًا راديکال پايدارآقای » چيِز همه

جاِی  را در يک واکنِش صرفًا اقتصادی و اکونوميستی به» فشار ضربه شالق فقر منبعث از نظام بردگی مزدی«

» فريب خورده«ترتيب، کارگران اگر  بدين! نشانندب» های سرب مذاب همان نظام دژخيم  جان با قطعه...سپردن«

 لغِو کاِر مزدیای در تشکل نامعيِن  طور فله اين دليل که به نباشند و درصدد تشکل سنديکايی برنيامده باشند، به

ر زير فشا«که يا  رو دارند، اين است ای که در پيِش اند، تنها گزينه نرسيده» رهايِی موهوم «اند و به نشده» متشکل«

 همان های سرب مذاب سپردن اين جان با قطعه«ويا » ضربه شالق فقر منبعث از نظام بردگی مزدی جان بسپارند

از حِد تصور زشت،   هرچه باشد، بيشـ اش همانی ی اين در جوهره اين منطق ـ!  کنند را انتخاب» نظام بردگی

کند؛ و کارگراِن زير   القا میفقر را عامل قيامبی جای آگاهی و تشکل انقال چراکه به. جبرباورانه و اکونوميستی است

  .اند  برخاستهداری قيام برعليه نظاِم سرمايه داند که به شالق فقر را عينًا همان کارگرانی می

 که ، باوجود اين»های وسيع خيابانی تاتاريسم، قلع و قمع، تروريسم، بگير و ببند، زندان و شکنجه و اعدام« عبارت ـ

ی سرکوب مبازرات کارگری  ی شيوه کننده تاباند؛ اما بيان درستی برمی جمهوری اسالمی را بهمِی ی عمو جوهره

ی  دليل چرخه قابل توصيف باشد؛ به» تروريسم«و » تاتاريسم«که با  ی سرکوب کارگران بيش از اين زيرا شيوه. نيست

با ايجاد فضای رعب و ) طرف از يک(ی جمهوری اسالم. ها، تحقيرکننده و فرسايشی است»بگير و ببند«مکرری از 

که پای ديوار   را بدون اينفعالين کارگری؛ )های خيابانی اعدامزنان ويا  مانند يورش به(فراطبقاتی ـ  وحشت عمومی

َدواَند که برای از رمق   و جستجوی کار برای گذران روزانه می حقوقیـ  اعدام بگذارد، چنان در پِی موارد قضايی

، با فراطبقاتیـ  ها نيست؛ و ازطرف ديگر، درپِس همين فضای وحشت عمومی آن»  اعدام«  نيازی بهـ اساسًاـ  شان انداختن

که زند  می  آسا پاتک ی کارگران برق توده گاه چنان بهموقع از نيروهای ضدشورش و گاردهای تربيت شده،  بهی  استفاده

: بيان رويدادها به. کند  و انديشه خفه میی خيال قاتی را در نطفهی طب هم پيوستن و گام نهادن در گستره اساسًا ميِل به

ی گاردهای ضدشورش   با يورش وسيع، ُپرشمار و ددمنشانهسنديکای کارگران شرکت واحدکه اعتصاب  پس از اين

ان، و از اين آن زند آن دادگاه، از اين زندان به شکسته شد؛ تازه سرگردانِی فعالين اين سنديکا از اين دادگاه به درهم

 گريبان ـ وبيش کمـ  ی سرکوب  اکنون همين شيوه هم. ی سِر خرمن آغاز گرديد کار تا آن وعده ی بازگشت به وعده

  . را نيز گرفته استتپه نيشکر هفتکارگران 

 و تپه نيشکر هفتی کارگران   با مبارزهـ راـ   سنديکای واحد و جنگ و گريز گری جمهوری اسالمی اگر سرکوب

ی  جوهره» سرکوب«و » مبارزه«های دولتی مقايسه کنيم؛ در اين دو مورِد  ها از طرف دستگاه  آن ی سرکوب هشيو

جمهوری اسالمی بنا خصلت . گذارد نمايش می ی عمومِی سرکوِب مبارزات کارگری را به بينم که شيوه مشترکی را می

 های مکرر که با يورش اين امکان ويژه برخوردار استـ دارد، از  نيز  از گذشته ـ ميراثی اش که  ارتجاعیـ  مذهبی

و ) اختياِر پوشش لباس، آزادی معاشرت، آزادی جنسی و غيره: مانند(حق و دموکراتيک عموم مردم  های به خواست به

که جامعه تحميل کند کليت   اعتمادی را به ايدئولوژيک چنان تِب سنگين ارعاب و بی  و  های تبليعاتی  چنين جنجال هم
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گام بکشاند تا تشکل مستقل کارگری، گسترش  فرسايش گام به اداری بهـ  های قضايی فعالين کارگری را در بازی

رو، گام نهادن در  ازاين. يابی سوسياليستی امری ناممکن، ُپرتاوان و بيهوده بنمايد  و نهايتًا سازمانطبقاتیـ  سراسری

ای که برای  ترين نتيجه کاِر طوالنی و پيوسته و صبورانه، بيش وِر عملی به بدون با ای چنين امِر پيچيده و غيرقهرمانانه

  پوشيده و های ماجراجويانه ُبر را رؤيا ببافند و فراخوان های ميان که راه دربرخواهد داشت، اين است» مدعيان«

ر و ببند، زندان و شکنجه و تاتاريسم، قلع و قمع، تروريسم، بگي«عبارت  در پايدارکه آقای  چه هرروی، آن ؟ به!بدهند

طرف تأثيرپذيری او از فضای وحشِت  دهد، از يک جنبش کارگری تعميم می به» های وسيع خيابانی اعدام

بورژوازی متوسِط شهری را زير فشار  خرده  تر  که بيش(دهد  فراطبقاتِی تحميل شده برجامعه را نشان میـ  عمومی

بورژوايِی برخاسته   يک واکنش خردهلغِو کاِر مزدیکه اساسًا جريان   استگر اين ؛ و از طرف ديگر نشان)گذارد می

کند و  ی مستقيم ، ناشکيبايی می اش در مقابله ی جبونی واسطه که به دموکراتيک است  و  از سرکوب مطالبات فراطبقاتی

  يابی  در امر سازمانوريکئت عملی و هایآورد ی تجارب و دست بافد تا با انکار همه را رؤيا می» ُبر ميان«های  راه

ای، بازوی اجرايی کارگران را بکار بگيرد و  و فله» تشکِل نامتشکل« و لغِو کاِر مزدیی  بهانه  بهـ شايد کارگری ـ

  .ها سوار شود ی بخشی از آن برگرده

 نفر از ٤  و کشتنآباد خاتونکارگران  جز يورش مسلحانه به  سال گذشته به١٠هرحال، فراموش نکنيم که طی  به

گيرد  تر از حقارت و قلدرمنشِی فرماندهان نظامِی يک حکومت دينی سرچشمه می که بيش(شان  های کارگران و خانواه

يابی مبارزات  دليل فعاليت در راستای تشکل بهـ  آشکارا يا پنهان هيچ کارگری ـ) تا احساس خطر از جنبش کارگری

 عنوان تحتمنظور ايجاد فضای ارعاب عمومی و  هايی که به  انسان ی آن  نشده است؛ و همهکارگری اعدام

هرصورت از  اند، به دار آويخته شده ها به  در خياباناراذل و اوباش حکومتیتوسط » اراذل و اوباش«ی  کارانه جنايت

» وسيع خيابانیهای  اعدام«که  انگيزتر اين تر و تأسف ها مهم ی اين از همه. اند  کارگری نبوده فعالين مبارزات و جنبش

هايی از  مورد استقبال بخش) ؟!اند نبوده» وسيع«ی جمهوری اسالمی چندان هم   و تجربه شده که در ظرفيت نهفته(

های مستقل کارگری، تبادالت  ترهاـ نيز قرار گرفته، که عالج آن اساسًا گسترش تشکل خصوصًا در ميان مسن جمعيت ـ

و ) گيرد می» حقوق«که  نه هرکسی(کار  درون و بيرون فروشندگان نيرویيابی سوسياليستی در   و سازمان انسانی

که  اما متأسفانه اين روشی است. است» حزب کارگران سوسياليست«يابی  ی سازمان سرانجام گام گذاشتن در پروسه

  . و شرکا نيستپايدارمورد پسند آقای 

***  
اين ) کشد آميِز خود يدک می تزييِن فريبمنظور   را به»جمهوری«عنوان  که ( » حکومت اسالمی«های بارز  ويژگیاز

پيچد که از  ها و عباراتی می ی واژه ها را در لفافه »سياست«ترين  کننده ترين و ويران ترين، ضدانسانی که ارتجاعی است

دستگاه تودرتو، بغرنج و » نظرِی«اين ويژگی، بررسِی . های مترقی و سوسياليستی سرقت کرده است جنبش

» اختراِع«ای  گرچه چنين شيوه. کند امری بسيار پيچيده و مشکل تبديل می ی حکومت اسالمی را به کارانه ايتجن

گران اسالمی در اين زمينه  ی طبقاتی دارد؛ اما حکومت بارزهمقدمت تاريخ  ای به حکومت اسالمی نيست و پيشينه

از » استفاده« ،نشين بورژوازِی عباپوش و  سجادهدر واقع، . هاست ای دارند که مختص خوِد آن سبک و سياق ويژه

 و چنان   چنان حدی از افراط رسانده  را بهـ اقتصادی خويش  و  در بيان مقاصد پنهان سياسی تزوير و دوپهلوگويی ـ



 

 24

های جهان وجود و موضوعيت  يک از زبان در هيچ» شرم«و » قباحت «ـ اساسًا  کرده که گويی ـ آرمانی و ايدئولوژيک

دوپهلوگويی هرصورت، با استفاده از همين  به! هاست های بياِن حقيقت ترسيِم  دوپهلوِی واقعيت اشته و يکی از شيوهند

گرانه و  چنان حدی از موفقيت و اعتبار دست يافته که گرايش سلطه که حکومت اسالمی به استو تزويرپردازی 

تأويل کرده و با ] ؟[!»اپوزيسيوِن اسالمی« به] ؟[!»عفانمستض«اش را در رنگ و لعاب دفاع از  امپرياليستی ـ  جوجه

جانبداری از خويش فريب داده  ی وسيعی از مردم کشورهای خاورميانه را در  ، توده امپرياليستی»ضد«های  ژست

  .است

ه يک آرمان و ايدئولوژی استحال پنهان شده و تزوير و فريب را به» جمهوريت«چنان که حکومت اسالمی در جلد هم

جا گسترانده و  را تا آنيش و خی نظامی و مزورانهـ   و پليسی گرانه ی سرکوب همان صورت، سلطه داده است؛ به

گرچه بروز . توان زندگی کرد ی ايران بدون تزوير نمی توان گفت که در جامعه عبارتی می اعماق تحميل کرده که به به

گيرد؛ اما  مايه همان طبقه و قشر و گروه را می ختلف، درونهای م اين تزويِر تحميلی نزد طبقات و اقشار و گروه

از جمله (ی آحاد جامعه  ها و موضوعات تبادالت ارزشی نزد همه  يکی از برآيندـ  وبيش کم که تزوير ـ حقيقت اين است

  .است) طيف وسيع، گوناگون و متنافر اپوريسيون

رغم تفاوت در  علی(که  ر اپوريسيون ايران اين استی تزوير نزد طيف وسيع، گوناگون و متناف بارزترين جلوه

 های آميزی از پتانسيل و نيروی  تصويری اغراق همگی )  طبقاتی و اهداف آلترناتيوهای ، خاستگاه  سياسیهای ديدگاه

ين نيروِی تر  اساسیـ قضاهای گوناگون و گاه متن در تبيين سامانی را ـ کنند؛ فقر و نابه  در جامعه ارائه میطلب دگرگونی

  .کنند دانند؛ و شورش عليه حکومت اسالمی را عنقريب برآورد می ی تحوالت اجتماعی می محرکه

آن  تر به ، که پايينشان بورژوايی ی نوع خاص بينش خرده واسطه به (ها لغو کار مزدی و پايدارتفاوت در مورد آقای 

که تزوير در (گری و سوپر راديکاليزم  ، پرخاشالذکر را در عصبيت اين است که هرسه مورد فوق) کنم اشاره می

پردازان  ی انديشه ی بشريت و همه تر از انگشتان دو دست، با همه  که در شماِر کمآميزند هم می چنان به) تزوير است

 ايستند و می» مارکس«و » کارگر طبقه«ی  شمار بين دو کعبه العاده کم اين جماعِت فوقگرچه . رسند میستيز  تاريخ به

» کعبه« بين  دو نشيناِن که اين سجاده دانند؛ اما مضحکه اين است انقالبی می» نيروِی«و »  انديشه«خودرا سرآمِد 

  .اند کارگر بيگانه عميقًا از خويشتن، مارکس و طبقه

  

اه را خو های انقالبی و ترقی از کلمات و عبارات مسروقه از جنبشی تزويرآميز  گذشته از حکومت اسالمی که استفاده

ی  بورژوازی در مرحله خردهنمای  ای خصلت  داده است؛ استفاده از چنين شيوه آرمان و ايدئولوژی استحاله يک  به

  .باشد  نيز می)سرمايه» بافِت«ی  مثابه به(انحصار سرمايه 

نه داشت که او را  دوگاواقعًابيم و اميد از فراز و فرودهايش، نقشی  بنا به» رقابت آزاد«ی  بورژوازی در مرحله خرده

کشيد؛ اما  نوسان می به) ليسِی بورژوازی چکمه: يعنی(کاری  آن سوی محافظه گری به منتهای انقالبی ازـ  عملدر ـ 

طور روزافرونی استقالل اقتصادِی کارگاه و دکان خودرا از   که به چنان  سرمايه همصارحی ان بورژوازِی مرحله خرده

مجرِی   و  تابع)  در ابعاد اداری، فرهنگی، سياسی، اقتصادی و غيره (و کارگزار   عنوان خدمه دهد و به دست می

ـ نقش  اش در مختصات خاص بومی ای ـ طور فزاينده يابد، به استحاله می» بافت سرمايه« شود و به انحصارات می
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 مکرر و بورژوايِی هاِی يیجا که مديريت سرمايه اجتماعی را در جابه گيرد تا ضمن اين عهده می را به» اپوزيسيوِن«

  .ی خويش را نيز طلب کند ای سهم ويژه طور سالوسانه کند، به  میـ يا مهندسی رتق و فتق ـ» قدرت«

دراين واقعيت ريشه دارد شود،   هم می»گرا آرمان«ـ  همانند وضعيت ايران ای از موارد ـ مهندسِی اجتماعی که در پاره

هايی را »بافت«همان ميزان  گردد، به تر می تر و متمرکز تر، متراکم انحصاریای که  همان اندازه به» سرمايه«که 

ی  يابنده جايگريِن تعداِد دائمًا کاهشهای اقتصادی و اجتماعی و سياسی،  د تا در کنترل و مديريِت چرخهآفرين می

کنند، اين گرايش نيز  ا میشوند و کارکرد مؤثرتری پيد تر می ها گسترده »بافت«؛ اما هرچه اين  شودصاحبان سرمايه

ای تحت کنترل و  طور فزاينده  و بهشود» جذب«های خويش  بافت به» سرمايه«گيرد که  زمان شکل می طور هم به

  . بگيردقرار) بافت سرمايه: يعنی(ی آن  جانبه مديريت همه

ی   و خاصه دارانه پيشاسرمايهدارِی مناسبات  با ميراث (ساختار اقتصادی و انحصار دولتِی سرمايه در حکومت اسالمی 

گردد که عناصر » خويش«های  بافت» جذب«تواند  ای است که تنها درصورتی می گونه به) اش يکژايدئولوـ   اسالمی 

ديگر، ی  از جنبه. عرِض وجود کنند» اهللا حزب«ای داشته باشند و در قالب   رنگ و لعاب ويژه،ها  اين بافت ی متشکله

که  ای است گونه اش به ی الينفک استبدادی ی خاصه واسطه در حکومت اسالمی به» قدرت«اعِی ساختار سياسی و اجتم

رسد؛  پارادوکس نيز می به)  شود های پارلمانی که متضاد واقع می برخالف حکومت(های خويش  بافت در جذب به

، متناقِض های سرمايه الهی بافت بچنين قالِب حز او، و هم و افراد وابسته به» ولی فقيه«چراکه تمرکز قدرت در دست 

ای از  که پاره درک اين پارادوکس ضمن اين. هاست اين بافت های خويش يا واگذاری قدرت به بافت جذب سرمايه به

گونه در ايران  بورژوازی بافت دهد که چرا خرده کند، اين حقيقت را نيز توضيح می تر می های حکومتی را روشن نزاع

  .شود های متنافر نيز تقسيم می گروه شود و به می» راديکال«چرخد،  ن میاپوزيسيو غالبًا به

  

  . بازگرديمناصر پايداری آقای  ، نوشته»های سنديکاسازی جنبش کارگری ايران و توصيه«ی   مقاله به

؛ و  گويد میپردازد، حقيقت را  پردازان ضدامپرياليست می جريانات و انديشه و »حزب توده« جاکه به  تا آنپايدارآقای 

بيان  ويا به(های حزب توده  ها و جريانات سياسی از آموزه گروه از ای  پارهتأثيرپذيری انديشگِی  ی  جا که درباره درآن

که  جايی کند؛ اما آن عناصری از حقيقت نيز اشاره می نويسد، به می) لنينيسمـ  های انستيتو مارکسيسم آموزه: تر درست

های خويش  آميز ايده گونه و فريب بورژوايی و بافت رسد، وجه خرده تبيين خويش می و بهدارد  دست از پرخاش برمی

 نيست؛ اما وی در پايدارآقای » اختراِع«ای  گرچه چنين شيوه. کند ی کارگران پنهان می را در خياِل سوار شدن برگرده

هايی را  اين دکان تازه همان بنجلگرچه . ای بازکرده است هرصورت دکان تازه است و به» سبک«اين زمينه صاحب 

و » البالغه نهج«شان از  گردانی دليل روی که به هايی است »بافت«ی  گذارد که مورد عالقه تبادل می سمسارگونه به

شان را   و نگاه حريصانه شده» راديکال«پرتاب گرديده، » قدرت«های  خارج از مداِر جذب و دفع به» ولِی فقيه«

 در ـ  حوَزویهای  و جدلها ی ضمنی از توصيف استفاده اند؛ اما تمايز اين دکان ويژه ـ کارگر دوخته  یها توده ی  گرده به

  .کند امری دشوار تبديل می  که بررسِی آن را بهضدلنينی استـ  مارکسی های شبه پردازی عبارت

شکِل  ی بی توده به» سرمايه «الهِی های غيرحزب »بافت«تِر  های پايين  از زاويه ردهپايدارعبارت روشن آقای  به

را » چيز و همگان همه«خواند تا   فرامیلغو کاِر مزدیزير پرچم دروغين  ها را به کند و آن کارگران نگاه می
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سرعت هرچه  و رفاه برساند و سرانجام بهشت آسمانی را بهوت رث  آسا برنامه بريزد، خردمندانه گرداند، به معجزه

يابی  ی کارگران در سازمان ی خودانگيخته برخورد تحقيرآميز وی با موجوديت و اراده. زمين بازگردند تر به تمام

آودهای انقالب اکتبر و بلشويزم؛ جعِل  ی دست  باشند؛ انکاِر همهبايد پايدارزعم آقای  که به خويش در مقابل تقديِس آنچه

کشاند؛  انحالل می های سرمايه به بافتهای کارگر را در  که هويت طبقاتی توده» بگيران مزد و حقوق«ی  مقوله

 پايدارباور آقای  که به چه يابی و انقالِب سوسياليستی با آن در امر سازمان» انقطاع مداوم«و » تداوم انقطاع«جايگزينیِِ 

ی   و انتساب تفالهتروتسکی» ی انتقالِی برنامه«کاری در  يابی است؛ دست قابل دست) در همين نظام: يعنی(بالانقطاع 

گرانه در  ؛ گفتاِر شورانگيز و سرخ و سوپر راديکال، اما کرداِر پاسيو و پرخاشمارکس  بهلغِو کاِر مزدیعنوان  آن به

های مبارزاتی همانند موش کور در  اند؛ در بزنگاه ی مواردی که کارگران ابراز وجود مبارزاتی و طبقاتی کرده همه

ای؛  ای، ايدئولوژيک و الزامًا فرقه  وحدت طبقاتی کارگران با تشکِل فلههای کوه پنهان شدن؛ جايگزينِی الی سنگ البه

در ) يافته و خودآگاه ی سازمان ی يک طبقه مثابه به(کارگر  ی طبقه دارانه تاريخِی ضدسرمايهـ  تصويِر پتانسيل طبقاتی

گرايی است؛ فراخواندن  تیترين شکل فراطبقا  اين پتانسيل، که حاوِی بدخيمی الحال موجود و پراکنده فعليِت فی

ها ندارد؛ تصويِر دفورمه از  ای جز سرکوب خونين آن که نتيجه» نظام«قيام برعليه  کارگران در پراکندگِی موجود به

آن نياز دارند؛ تصويِر زمين  به» اکنون «ها لغِو کاِر مزدیچه که  در آن» گذشته«ی طبقاتی و تبيين مطلِق  تاريخ مبارزه

 هستند؛ جايگزينی تعقل برخاسته از استدالل و پايدارهای امثال آقای  ی کشِت ايده  کارگران که آمادهی کله باير از 

حوَزوی در » متدولوژی« برانگيز؛ استفاده از گونه و ترحم  تهای مصيب جای تصويرپردازی تجربه به

های بارِز خاستگاه   نشانهگری و نارسيسيزم، در عنادورزی و پرخاش:  همگی مارکسی؛  های شبه پردازی عبارت

را برپيشانی دارد که » سرمايه«الهِی  های غيرحزب »بافت«تِر  های پايين هاست و مهر و نشان رده بورژوايی آن خرده

  .اند بيرون پرتاب گرديده های قدرت به فقيه از مدار جذب و دفع  و ولِیالبالغه نهجگردانی از  در انکار و روی

اگر اين نظريات را : يعنی(اش   و شرکا، در وارونگیپايدارهای آقای  پردازی وجودِی انديشهی  جوهره: بيان ديگر به

ی کارگران  کله های مطلقًا رفرميست به ريز و درشت در اتحاديههای  که بوروکرات ای است ، همان ملغمه)وارونه کنيم

تنها . ای برخوردار باشند از وضعيت ويژه» خود«پاداش توقف کارگران در تابعيت از نظام سرمايه،  کوبند تا به می

ِ وی   پيرايه ضداسالمی و ضداستبدادی نيز دارد که ناشی از پرتاب شدگیپايدارکه رفورميزِم آقای  تفاوت در اين است

  .استسرمايه انحصاری درت قهای   جذب و دفعهای خارج از مدار به

  

داری در فرهنگ سوسياليسم طبقه  ای ضدسرمايه مطالبات پايه «: را باهم بخوانيمپايداريکی ديگر از فرمايشات آقای ـ 

 باالترين مطالبه .بحث بر سر اندازه، مقدار و طول ليست اين مطالبات نيست. ای دارد کارگر معنی و موضوعيت ويژه

ود،  قرار گيرد از بار ضدسرمايه داری تهی می شای داربست جنبش اتحاديه و معيشتی کارگران وقتی که در رفاهی

سينه کش روندی طرح گردد که نوعی و بر  تواند به های کارگر ايران می  معوقه تودهتی خواست پرداخت دستمزداما ح

  .».داری باشد ضدسرمايه

چيست که » داری در فرهنگ سوسياليسم طبقه کارگر ای ضدسرمايه مطالبات پايه«ی  » معنی و موضوعيت ويژه«ـ 

  ماند؟ میهمواره رازآميز و المعنِی باقی 
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چه تفاوتی دارد؟ آيا اين تفاوت در » ای داربست جنبش اتحاديه«کجاست و با » داری  ضدسرمايه...سينه کش روند «ـ 

يافتی  وبيش دست  کنند که کم هايی را مطالبه می يافته خواست طور سازمان که کارگران متشکل در سنديکاها به اين نيست

 قبرستاِن کش  سينه وبيش، به جای تحقِق کم به» داری  ضدسرمايه...روندسينه کش «ها در  است، اما همين خواست

ای  نواله بورژوازی را به های خرده ای از اليه عصيان برسد و منفجر شود و پاره شود تا به سازمانی سپرده می بی

  برساند؟

های  انحالل تالش دارد، آيا حکم بهازای عملی و مادی ن راهی دعوت کنيم که مابه ـ اگر کارگران را با مفاهيم تمثيلی به

طور شخصی قابل  کار بگذاريم که فقط به هايی را در مقابل فروشندگان نيروی ايم؟ اگر عبارت شان نداده خودانگيخته

ايم که  ها نگفته آن های ناشی از آزمون و خطا به انقالبی و فرارفتـ  جای منطق ديالکتيکی تأويل و تفسير است، آيا به

طور منفرد پندارهای خويش را ببافد تا در   و هرکس بايد به  استاسالمیـ  هرمنوتيک»  طبقاتی انش مبارزهد«منطِق 

  برسد؟» وحدِت وجود «وجود رهبران به

  

 کل تار و پود «که » داری يک مانيفست طبقاتی است ای ضدسرمايه مطالبات پايه«: کند که  ادعا میپايدار آقای ـ

کالبدشکافی رابطه خريد و فروش نيروی «و » کند در پيش روی کارگران پهن می« را »پروسه کار جامعه موجود

در عمق سلول های  و در سيمای شرائط کار و زندگی و استثمار و بی حقوقی کارگران صورت کنکرتکار را به 

هستی آگاهتر،  می نمايد، تا در اين گذر هستی اجتماعی بالفعل توده های کارگر را به ذهن و انديشه آنان کشت

بصيرتر و هشيارتر طبقاتی عليه سرمايه ارتقاء دهد و آنگاه متناسب با آرايش قوای طبقاتی روز، مطالبات فوری 

  .» جاری قرار می دهد طبقه را سنگر نبرد

های ذهن و  عمق سلول«در » صورت کنکرت« کار را به توان کالبدشکافی رابطه خريد و فروش نيروی ـ چگونه می

ی کشتزار  مثابه  و شرکا بهپايدارکه کارگران زميِن باير نيستند که آقای  نمود؟ گذشته از اين» کشت« کارگران »انديشه

اساسًا يک مفهوم عقالنی و » رابطه«که  توضيح است بپردازند، الزم به» کشت« استفاده کنند و در آن بهها از آن

بنابراين، . آفريند خودرا بازمی) يا کنکرت(ی، عينيت انضمامی مندانه و پراتيک اجتماع که در کنِش اراده انتزاعی است

ی کارگران  کله به) ماهيت ملموس آن را: يعنی(را » رابطه«يک » کنکرت«ازاِی خارجی و  اگر قرار نباشد که مابه

صورت  به«کند؛ پس، منظور از  ی کارگران را متالشی می ها شدنی نيست و کله دليل تفاوت در اندازه فروکنيم، که به

؟ منهای نقد و بررسِی ! استپايدارکه مورد تأييد آقای  ای است گرِی کارگران مطابق آن نسخه ، عمل و کنش»کنکرت

قسم حضرت عباس يا دم : که آورد، اما سؤال اين است دنبال می هرصورت تابعيت کارگران را به ای که به  چنين شيوه

» صورت کنکرت به«گری کارگران را   و کنش خواهد که پيشاپيش اراده  میپايدارخروس، کدام حقيقی است؟ اگر آقای 

  کند؟  حمله می» ايده تسخير قدرت سياسی توسط حزب و سکت« گرانه به راهبری کند؛ پس، چرا پرخاش

  
  گيری  جای نتيجه به

ی اخير توسط آنچه در روزها«: که اين است» های سنديکاسازی جنبش کارگری ايران و توصيه«ی  شأن نزول مقاله

کردهای متفاوت در اين ، در توضيح ريشه کشاکش روي»کميته هماهنگی«داری درون   ضد سرمايهگرايش راديکال
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بستهای حاد فعلی بيان شده است، موضوعی است که برای فعالين راديکال  بنتشريح راه برون رفت ازدرکميته و

داری  سرمايه ای ضد پيش کشيدن منشور مطالبات پايه. دتواند قابل تعمق باش کارگری در هر کجا که هستند، می

های کارگر در هريک از مراکز کار و توليد و  عنوان محور اساسی پروسه تالش برای اتحاد و سازمانيابی توده به

ترين وظيفه روز ما در پراتيک کارزار طبقاتی عليه نظام بردگی  صورت سراسری در همان حال که مبرم همزمان به

  ].تأکيد از آقای پايدار است[»باشد ای با راه حلهای راست و چپ سنديکالستی نيز می است ميدان تقابل ريشهمزدی 

انقالب  های کارگر به تودهلغو کاِر مزدی همت فعالين  کند که گويا همين روزها به خواننده چنين القا می نقل قول باال به

چنين القا » صورت سراسری کز کار و توليد و همزمان بهدر هريک از مرا«هرروی، عبارِت  به. زنند دست می

جا حاضر را  ی همه اش اين توده فرستد تا با دست گرم رهبری اش درود می های متشکل گردان کند که رهبر به می

  يادآورپايدارآقای  بايست به پايان رسيده است، می شان به  که تاريخ مصرفهايی گذشته از چنين ژست.  بدهد گرمی دل

شدند که از   نفر کارگر سوسياليست و واقعی پيدا می٥ی فرضی و کاغذی فقط  شد که اگر از ميان اين توده

دار قانونيت «گذاشتند و به گامی فراتر می» چهارچوب مبارزه قانونی و قانونساالری نظام بردگی مزدی«

وجود داشت که  گاه اين امکان  گذاشتند؛ آن را کنار می» مبارزه قانونی«آويختند و برای چند ساعت  نمی» داری سرمايه

برسِر » کارگر خانه«دعوت   هزار کارگری که به٥٠هزاران برگ تراکت را براساس تجارب سنديکای واحد در ميان 

های  کش جز خودفروختگان و قمه ها يادآور شد که به آن قبر خمينی گرد آمده بودند، پخش کرد و اين مسئله را به

هايشان را در مورد مبارزه با  ها فکر کرد و بعضی از حرف آن توان به يروهای ديگر هم هستند که مین» کارگر خانه«

تواند  است که می» کارگر خانه«که هنوز هم  اما دريغ از يک تراکت؛ و تأسف از اين. بار موجود شنيد وضعيت اسف

  !!!استقبر خمينی محل تجمع کارگران نيز  و  هزار کارگر را گرد بيارود ؛۵٠
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