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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

؟ شتابانني به کجا چن،ی کارگر جنبشنيفعال  
 

   ششو ماه هشتاد دی دهم چهار                                                                                             ی مبارکیعل
 

  دوستان عزيز 
  چرا؟ راهنما از خود داشته باشد،  نتوانسته يک تشکل فراگير وجنبش کارگری ايران تا کنون

  .داردکه خود را در اين صف ميداند قراررکسی اين سوال فراروی يکايک ما وه

 معادالت  باشيم بايد يکسری فاکتورها را در نظر بگيريم که درصرفه نظر از هرگونه پاسخی که ما برای خود داشته

من معتقد  .هی ما وشناخت از وضعيت موجود استاولين ومهمترين اين مهم دانش واگا .هستندوتحليل های ما اثر گذار

 ، نيستفی وکااما شناخت بتنهايی کامل .به اين امر کامال واقف واوضاع را بخوبی درک ميکنندهستم که کليه دوستان 

بلکه ارايه راه حل های مناسبت در برخورد با اوضاع جنبش کارگری وبرون رفت از بحران های پيش رو است که  

  . برجسته مينمايدعنصر اگاه وپيشرو را 

 همه متفقا براين نظر ) مجبور به تبعيد شده اندکسانيکه( خارجفعالين کارگری درفعالين جنبش کارگری درايران و

  .طبقاتيمان راه بجايی نخواهيم بردما بدون تشکالت هستند که 

زور وزندان  ازهبا تمام قوا استفاد . که اين تشکالت شکل بگيرددسرمايه داری تمام نيروی خود را بسيج کرده تا نگذار

وحتی تطميع ومرعوب نمودن بعضی افرادی  ،ل خانه کارگريها وشوارهای اسالمیسازی مثشکنجه واعدام تامزدور

صبی در خدمت سياست های تا مقطعی همگام با جنبش هستند ولی يا از روی ترس يا با وعده رسيدن به مقام ومنکه 

 که براساس يک یفاهداراه گاهانه درآ هستند که تمام وجود خود را  بسيارفعالينیاين مياندر .ميگيرندحاکم قرار

 را پيدا ميکنند  در مقاطعی همديگردر جستجوی هممسلما اين افراد  .ميدهندداده وشناخت صحيح شکل گرفته قرار

با يک برنامه اصولی وعملی به  وسعی ميکنند با نيرو گرفتن از يکديگر يک تشکل قدرتمند ايجاد نموده تا بتوانند 

 سرکوب وحشيانه عليرغم ،سالهاارگری در ايران  پس از جنبش ک .)اين يک قانون کلی است( بنداهداف خود دست يا

ی را انجام تپراکندگی حاصل از آن طی چهار سال اخير توانسته در جهت تشکل سازی اقدامات مثبسالمی وحکومت ا

کميته  کارگران ايرانخودرو، جمعی از ،تهران واحد شرکتسنديکای ، سقزتشکالتی مانند سنديکای خبازان .دهد

 ،اتحاديه کارگران بيکار واخراجی اتحاد کميته های کارگری، ، هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریوکميتهپيگيری 

مقاطع مختلف نويد يک حرکت رو به با اعالم موجوديت خود در ... نقاش وتزيينات ساختمانی وسنديکای کارگران

اين تشکالت با اعالم  .نمايش گذاشتند  سرمايه داری اسالمی را بهجو رعب و سرکوبتشکل يابی و فرو ريختن 

 ، ومضروب نمودن اسانلوپلمب سنديکا ،يورش به سنديکای واحد(يم ژسرکوب رموجوديت خود عليرغم تهديد و

در مراحل بعدی متشکل تر ادامه دادند مانند  )يورش به کارگران سقز در روز اول مه ودستگيری سازماندهندگان آن

مه  سال اعالم موجوديت سنديکای واحد عليرغم مخالفت حکومت اسالمی وحرکت فعالين کارگری سقز دراول ماه 

، همگی کميته های پيگيری وهماهنگیاستقبال وعضويت کارگران در استاديوم سرپوشيده سقز و تهران،  در٨۴
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 شناخت ميشد که بايد داشته تا اينجا همه مربوط به آن .متشکل شدن خود داشت ودارد ازاستقبال طبقه کارگرحکايت از

من بنا به مالحظات امنيتی برای دوستان در ( رمشکل هستيم بيک برنامه اصولی دچاولی در مرحله رسيدن .باشيم

 جنبش کارگری در که با تالش فعالين حمايت های جهانیدوستان براساس بعضی از )ايران به جزييات نمی پردازم 

ی در اجرای برنامه های خود به همان فعالين حام غرور شده شده بود چنان دچار از آنانجنبش کارگری ايران ازتبعيد

 ميان باعث بدبينی وبروز ياس ... مانند سه جانبه گرايی  وهشت کرده، با ارايه تزهای سرمايه دارانپجنبش کارگری 

ين حرکات بر البته فعالين همچنان به اين حمايت ها ادامه داده وميدهند ولی تاثير ا( . شدنددوستان داخل وفعالين تبعيدی

 محيط کارگری است خيلی  کميته پيگيری که تشکلی بيرون از)بوده است ايران درخارج منفی حاميان جنبش کارگری 

دعوای بيرونی کميته هماهنگی نشان ازهم  .نيستپختگی الزم برخورداربحران شده ونشانداد که اززود دچار

ه صدد وصله وپينه کردن اين کاستی ها برآمدچند که دوستان درهر .ی اين کميته با ديگر تشکالت داردسرنوشت

ولی يک اصل کلی  .بايد در جستجوی راههای مناسبتری بودما ا ،را بعنوان الترناتيو مطرح ميکنندوتشکالتی ديگر

هنوز پا برجاست وآن تخريب هر کس مخالف اتوريته من است سنتی که سالهاست بر جنبش های سياسی واجتماعی ما 

  . ی آن موجود نميباشدمثل  موريانه مخرب عمل کرده ومتاسفانه تاکنون راه حلی برا

براساس کليه تجربيات تا کنون ترور شخصيت وتخريب مخالفين نظرات محفلی ما امريست که تاکنون در خدمت 

شما  .فاده کامل نموده وهمه ما را با انگ های خودمان به مسلخ ميکشاند سوءاستاز آنغدارسرمايه داری بوده ودشمن 

ها البته آن(انيان است  که ميگويند اينها چهارتايشان  نميتوانند با هم باشند توجه کنيد يک صحبت عاميانه در ميان اير

ما بايد بپذيريم که در يک طبقه اجتماعی ميتواند تحليل های مختلفی برای  )دارندنظرکل به اصطالح اپوزيسيون را در

متفاوتی وجود دارند که دازان  پرنظريهواين بدان معنا است که در درون ما  .حل مشکالت آن طبقه وجود داشته باشد

رفها را آيا ما بصرف هم رای ونظر نبودن با آنها بايد بدترين ح ،تشان با ما همگون يا متفاوت باشدممکن است نظرا

  . کنيمنثار طرف مقابل

ام اختالف هرچه ولی هنگ )همه رفيق وخادم ومبارزهستند( چگونه است که اول آشنايی همه چيز خوب وعالی است

طی متاسفانه در. )معرفی ميکنيم ...اسوس وعامل نفوذی ورفورميسم وجرو همديگرهم ميکنيم نثارسزا هست فحش ونا

با نوشته های خود دوستانی هستيم که   هفته های اخير شاهد برخوردهای غير اصولی ازطرفاين چند سال خصوصا

هر چندتا ازما برای  ،نيم درکنار هم قرار بگيريمنميتوا ماکارگران ايران هستند که  سعی در الغای اين ياس وبدبينی به

بپردازيم تا ببينيم کی بهتر از ديگران ميتواند بنويسد و تزهايی برای  خود محفلی درست کنيم وبه بحث های تئوريک 

 فردا ممکن است رفيق بغل دستی ما نفوذی به هيچکس اعتماد نکنيد انقالب کارگری بدون تشکل کارگری صادر کند،

کارگران کناردگی خود گذشته فراری وبی پناه درهمه زنازمايه باشد همان کسانيکه امروزوجاسوس ومزدورسر

 جنبش نيرومند روشنفکری که هر کدام در غيبت  )سياسی(ی ما بايد به گذشته نگاهی عميق بيفکنيم سازمانها .هستند

طبقه کارگر معرفی مينمودند چنان در اين باور خود غرق شده که با انواع برخوردهای ايندگان کارگری خود را نم

ی از طرف توده های نادرست بنام مبارزه ايدئولوزيک سعی در تخريب يکديگر ودر نتيجه ايجاد جوء بی اعتماد

داری در اين ميان نقش مهمی  ت به کل اين سازمانها شدند البته سرمايه بسن زنان  و دانشجويان ،زحمتکش وکارگر

زحمتکشان ما  چگونه کارگران و .ايفاءنموده وخواهد نمود ولی اينها نيز فاکتور های مهمی را بدست آنان دادند
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هستند، )انشعابات وحتی جنگ مسلحانه درونی (ميتوانند به اين روشنفکران که اينچنين خود دچار بحرانهای الينحل 

 ۵٧گرفته تا فريبکاری جنايتکاران اسالمی در سال تبرکرات تلخ تاريخی از انقالب کبير ااعتماد نموده با توجه به خاط

را با خود همراه تجربيات تلخ  اينفعالين جنبش کارگری که خود  ؟به گفته های زيبا وشعارهای آنان ايمان بياورند

ايط کنونی همه متفقا ازايجاد  داشته در شربا سازمانهای روشنفکری  آنها زمانی همکاری وسمپاتی ثردارند واک

چگونه خود در اين دام سرمايه داری فرو ميغلطتند و با  تشکالت مستقل طبقاتی دفاع ودر جهت آن گام بر ميدارند،

بدون  .تئوريک ميپردازند به اصطالح برخوردهايی که دقيقآ ناشی ازهمان تفکر قديمی آزموده شده با هم به بحث های 

گاهی که مشتاقانه در اين راه فعالند وقتی اين آکارگران نسبتآ  .داشته باشندنظردر را ناظرينآنکه مخاطبان و

شما به اعتراضات واعتصابات همين يکسال اخير  ،ميبينند دچار ياس وبدبينی ميشوندبرخوردهای غير منطقی را 

چه کسانی در  ،يمژتودهنی به عوامل وتشکالت ر ،حرکت به سمت تشکل يابیتوجه کنيد رشد کيفی شعارها و

ا اين کميته اعالم وقتی کميته پيگيری اعالم موجوديت ميکند هزاران کارگر ب سازماندهی اين حرکت ها نقش دارند؟

م  ما درآن زمان آرزو ميکرديم که اين دو کميته يکی شده با تما.نيز به همين شکل، کميته هماهنگی همراهی ميکنند

 .جاد تشکالت مستقل کارگری ايفاءنمايند اما اين بارقه اميد بزودی به ياس تبديل شداياختالفات بتوانند نقش بهتری در

مقابل به اين شکست خود درس نگرفته  با انداختن گناه به گردن طرف آنها از .چند شقه شدندهرکدام از اين کميته ها 

نوشته های اخير نقطه عطف اين  .خائنين را افشاء نموده وبار مسئوليت خود را کاستن ،اصطالح مرسوم روشنفکران

يکبار در يک شرايط آرام اين من اميدوارم دوستانی که اين مطالب را در مقابل هم نوشته آند  .برخورد ميباشدنوع 

مطالب را بدقت مطالعه کنند آيا بجز اتهام زنی ونازسزا گويی چيزبيشتری از آن استنباط ميکنند؟ حتی واقعيت های 

ای من شرايط ايران را تقريبآ ميدانم فاجعه  .ين ادبيات غير کارگری گم شده استت شعاع اموجود در اين مطالب تح

ولی حرکات  ،ن شرايط را می دانم عزيزان در آهمينطور ارزش کاريکايک  شما ،بنام حکومت اسالمی را ميشناسم

ين کارگری را درمعرض نابودی  تما م دستاورهای فعالدميکشانگری را به پراگندگی هر چه بيشترجنبش کاراخيرشما 

ريزی با توجه به اينکه اختالف نظرها بر سر برنامه  .مادی وبی اعتقادی را کسترش ميدهدميدهد جو بی اعتقرار

ما بايد به اين نتيجه رسيده باشيم که نظرات خود را با زور نميتوانيم به  ،منطقی استمدت اهداف کوتاه مدت ودراز

 .پس بايد دنبال يک راه حل منطقی ودمکراتيک باشيم .عارف به هم نميتوانيم تحميل کنيمپيش ببريم يعنی بدون ت

 فضای ميداند بايد اين نظرات را در يکگاهتر ونظرات خود را تنها راه حل نجات طبقه کارگرآهرجريانی که خود را 

 نموده تا بتواند برنامه های اصولی درون طبقه به بحث بگذارد و ديگران را با خود همنظردوستانه با تالش فراوان در

 با تمام طرف های درگير است ويک جريان خاصی را مالبته من تکرار ميکنم روی صحبت بحث .خود را به پيش برده

  .در نظر ندارد

ما بايد در درجه اول حواسمان به سرمايه داری جهانی وسرمايه داری حاکم بر ايران باشد که چگونه در دامن زدن به 

باور کنيد همانگونه که درزمان حکومت شاه هم ديديم که چگونه عباسعلی شهرياری  .ختالفات نقش بازی ميکننداين ا

نها را شناسايی وهم در مواقع آازمانهای مبارزميفرستادند تا هم و ديگر مزدوران را به درون صفوف مبارزين وس

سالمی در اين مهم بسيار پيشرفته تر عمل ميکند پس نقش خود را ايفاء کنند حکومت الزوم در بهم ريختن آن تشکالت 

 .ما به همين راحتی نبايد دست به افشاگری هايی از اين دست بزنيم که بيشتر در خدمت حکومت است تا طبقه کارگر
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ن با توجه به اينکه اکثر فعالين کارگری يا در زندانند يا فراری يا دارای پرونده وحتی وثيقه های سنگين آيا ما با اي

ما به خيلی مسائل ممکن است نظری انتقادی داشته باشيم اين  نوشته ها برای هم جرم با سند مکتوب درست نميکنيم؟

ميتواند از کانال سالمی انجام شود برخوردها وابراز عقايد بايد انجام شود ولی با يک شيوه دوستانه ودر جهت رسيدن 

   .به راه حل های منطقی نه يک عقد گشايی غير منطقی

من در اين رابطه تجربيات خوبی آموخته ام از اين بابت ميدانم که کاريست شدنی فقط بايد منافع شخصی ومحفلی را 

نظر گرفت با اعتماد سازی نيروی اصلی که همانا کارگران هستند را فراخواند که دور افکند ومنافع کلی طبقه را در

 تا با همفکری واتحاد بتوانيم ديو سرمايه داری را به زانو در در تشکالت کارخانه ای وکارگری فعالتر شرکت کرده

  .بروبرباری ودرايت الزم را ميطلبداين کار ص.آوريم 

  

  و همبستگی کارگران به اميد اتحاد

  علی مبارکی

  آبادانه ای ژپرو  نماينده سابق سنديکای کارگران

  

 


