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! طبقه کارگريی به خود رهادي کاشتن بذر امی هماهنگتهيکم  

 
خرداد هشتاد وهفتدهم انزش ی بهارنيفرز   

                

ريف می کنند به وب نحله چپ تعچر طيف نيروهايی که خود را در چاربه وضعيت آرايش وچالشهای موجود دبا نگاهی 

سر مبانی  نيروها وکشمکشهای دائمی آنها بريافت که پراکندگی وبی افقی در استراتژی و پراتيک اينتوان درسادگی مي

واتحاد وانسجام طبقاتی  يابی به آرمانهای طبقه کارگررا درجهت دستک های مبارزه دورنمايی تيره وتارتئوريک وتاکتي

 انشعابات وموضعگيريهای خصمانه، پايدار،بيگاه ونا ائتالفهای گاه و .وتحقق مطالبات ونيازهای آن نمايان می کند

به همديگر وانگ های ضد اخالقی، همه تنها بخشی ازاين  تهمت های ناروا ،خريب چهره های فعال درون اين طيفت

تخاصمی است که يکسره در خدمت اضمحالل نيروها وبه هدر دادن انرژی فعالی است که که می  تبليغی و سيعهجمه و  

.بايستی در راستای اهداف جنبش جهانی ظبقه کارگر وضديت با بورژوازی بکار گرفته می شد    

ره کرد که اين نيروها آسيب شناسی اين موقعيت به تفصيل شايد در اين مقال نگنجد اما می توان به اين موضوع اشا

نيازهای اساسی آن برای دگرگونی شرايط خفقان آورشان دور می  مبارزات درونی جنبش ومطالبات واقعی وهرچه از

نسخه هايی را و بستر مادی مبارزات را به سمت وسوی انکشافات تئوريک وجدل های فرقه ای هدايت می کنند شوند و  

.درون خود به گسست وچند پارگی مواجه می شوندند، بيشتر دررهبری طبقه می پيچ از باال برای کنترل و    

ورد که آبر اين دريای پرتالطم سرريانی همچون فانوسی از دوردست دربين فعاالن جنبش جچنين اوضاعی بود که دردر

يدی ودگرگونيها انتزاعی بانيان آن بلکه به واسطه توسعه اجتماعی اقتصادی مناسبات تولدايره شهود وتفلرعروجش نه از

به  ديدگاهای که جوابگوی فعال اين وضعيت نوين وضرورت ظهور وودگرديسی های سرمايه داری جهانی ی ساختار 

سترگی چون آثاری تونی نگری ومايکل هارت وانتشارعرصه جهانی طرح نظريه هااصطالح پسا مدرن باشد، بود در

سوسياليسم بدون کسب قدرت جان هالووی را می توان نام بردکه  و انجه مالتيتود وتکوين ديدگاهای تغييرامپراطوری و

حال مبارزه بوده اند پيوسته عليه سرمايه داری در وبازدير وتکامل جنبش هايی است که ازاساسا حاصل تکوين

يونحرکت بسوی يک نظام سوسياليستی داوطلبانه را آژيتاسخود هدايتی جنبش کارگری و خود رهايی و  که  جريانهايی  

.کرده اند    

ری هم تفکيک کرد مسيدر مبارزه بر عليه سرمای داری ازمی توان درتاريخ جنبش کمونيستی ومسير رابه اختصاردو 

استالين و مائو رامی توان تعبير کرد که اين  ،لنين، تروتسکی ،پلخانف ،، کائوتسکیکه نمايندگان فکری آنرا انگلس

ستوار نيکی به تکامل اجتماعی بوده وبر پايه های صرفا اکونميستی ومرحله ای ارويکردها اساسا تلقی نوعی نگرش مکا

حوزه اختيارت انسانها وحاصل ازهم گسيختگی مادی وخارج ازابه فرايندی کامالبمث بود که دترمنيسم انقالب را

ر انسانی قايل می شود ساختاری زير بناهای اقتصادی وبحرانهای ادواری سرمايه می داند وتنها نقشی را ه برای حضو

هدايت از باالی يک مشت انقالبی حرفه ای همچون کاتاليزوری برای تسريع اين فرايند تکاملی است که نتايج آن 
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ذف همه نهادهای همه ارکان زندگی وحوتسلط بوروکراتهای حزبی بر) ولتیسرمايه داری د(سوسياليسم دولتیاستقرار

مزدی کارگرانوادامه کاروتحت کنترل سرمايه داری واستثماره های رفورميستی وشکل گيری اتحاديمستقل طبقه کارگر  

.زحمتکشان وفجايعی بود که لزومی به بازگويی يکايک آنها نيست و    

 دوران همانازجنبش مستقل طبقه کارگراول است ازحاکميت هژمونيک مسير تضاد باکه موازی ودرديگر مسير

چارتيست ها وانترناسيونال  جنبشهای ،شروع وکمون پاريس١۵و١۴قرونلمان هلند درآتاليا يآفاکتورهای اعتراضات مانو

دگان نماين. راشامل ميشود ...فرانسه و۶ ٨جنبش ماه می  ی،آنارشيستهای اسپانياي و کارگران صنعتی جهانقرن اخيرودر

پانه کوک، لوکاچ ،کارل  رزا لوکزامبورک، ،مارکس ،سن سيمون، پرودون، باکونينفکری جريان دوم را می توان 

لحاظ که با تمام تفاوتهايی که از امبردن ...تونی نگری و ،مايکل هارت پل متيک، کوهن بنديکت، چامسکی، ،کرش

خود کنترل جنبش رهايی بخش طبقه کارگر  و متدولوژی باهم دارند در حرکت آگاهانه وخود جوش وخود هدايتگر

مبارزه برای رسيدن به دنيايی که در آن آزادی اليستی که در آن اراده اکثريت انسانها محور وايجاد نهادهای انترناسيون
ی وتعاون جوامع سوسياليستی که بر باشدوايجاد نظامی مبتنی بر لغو کار مزدی وهمکارهر فرد شرط آزادی همگان 

سرلوحه ديدگاههای آنان را تشکيل ديک نوع دمکراسی مستقيم يا شورايی اداره می شو دخالت حداکثری انسانها واساس   

.داده در اين موضوع اشتراک نظر دارند    

نجاييکه در آرسد ازميپديده ای نوين به نظرکميته هماهنگی ازاين منظربه جريان دوم تعلق داردودرجنبش کارگری ايران 

 هيچ صافی ايدئولوژيکی تنها بدون ...آنارشيست و  چپ وازهمه کسانی با هرنوع گرايشی  ازفراخوان کميته هماهنگی 

 براساس اشتراک برضديت باسرمايه داری وپی گيری مطالبات پايه ای طبقه کارگردردرخواست پيوستن به اين کميته را

.اعالم می کند    

بحثهای دامنه دار وانشعابات اين کميته همگی از اين  و همه جارو جنجالی که درپی شکل گيری کميته هماهنگی پيش آمد

ند که اين کميته را نبايد فقط در ابعاد ساختاری وتشکيالت سازمانی اش وحد پيشروی آن دربه ثمررسانيدن حکايت دار

اهداف اوليه اش ارزيابی کردبلکه کميته هماهنگی مثل طرح وظهورهرايده نوينی چالشهای اساسی رابه دنبال دارد در 

ای ل کميته هماهنگی در واقع نهيبی بود به درجا زدنهتشکي .نوع خود باديگرجريانهای سنتی موجود تفاوتی اساسی دارد

کميته  .درآزمايش خطاهای فکری وعملی گرفتارشده بودند دوری باطل وخارج ازگود،مداوم نيروهای چپ که سالها در

طبقه کارگر عليه رهنمودهايش برای شکل گيری جنبش سراسری  جنبشی اش به مبارزه طبقاتی و هماهنگی ورويکرد

سرمايه داری برای لغو کارمزدی وسوسياليسم ازپايين وسازماندهی حيات اجتماعی اقتصادی به دست خود انسانها، 

وظهورمنجی های رنگارنگ  خوابهای غبارآلودفرقه های گوناگون را که هريک در گوشه ای برای رسيدن روزموعود

تالژيک به دوران حزب قدرتمند اليتهای انقالبی باسياهی لشکرهای چمباتمه زده بودند برآشفت وهمگی در احساسی نوس

مجازی وخيالی حمله همه جانبه ای را برعليه کميته  فراوان سهيم شدند درمقطعی کوتاه همه فرقه ها دريک اتحاد

ن وهمه بر ضرورت باالسری نخبگا .فرا قومی نژادی وفراسکتی اش تدارک ديدند ديدگاه های فرا حزبی و هماهنگی و

 .ايدئولوژيک وتحميل دين وحق آنها برگرده توده های زحمتکش ورنجکشيده تاليد کردند هبران دارای فرهرحزبی و

تشکل يابی کارگرانپيشروی و درجه  گاهی طبقاتی وآ بدون توجه به درجه بالندگی و تی وهرقيم  با کسب قدرت سياسی  

.يرمنصفانه بودوزحمتکشان و به شيوه ای اراده گرايانه سرلوحه اين انتقادات غ    
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نتيجه اين کشمکشها پااليش کميته هماهنگی وجداشدن نيروهايی در درون کميته بود که انها هم بدون درک هويت واقعی 

  کميته ی بهگروه فرقه ا دسته و  دارو يارگيری برای فالن ا انگيزه  ب فقط توجه به فلسفه وجودی آن و کميته هماهنگی و

.هماهنگی پيوسته بودند    

خاک به پا کردنها تمام شد وغبارها کناررفت کميته هماهنگی در قالب کميته  ين مشاجرات وزمانی که گردودرنهايت ا

هماهنگی منطقه تهران با اتکا به همان هويت اصلی اش به فعاليتهای خود ادامه می دهد واميد به رهايی به نيروی 

ند پيوسته زنده نگه می دارد واز زادی وبرابری هستخودرا در دل کارگران وهمه انسانهايی که به دنبال کشف حقيقت وآ

راستای وعمل خودرا در دست گرفته و دروبژکتيويته ای نوين را که اختيارنجاييکه کميته هماهنگی توليد وتکوين سآ

ايی رسيدن به مطالبات وهمه آرزوهای انسانی اش آگاهانه پا به ميدان تالش ومبارزه نهاده باشد پيش شرط رسيدن به دني

ب در ساختار هيرارشيک صهای رسيدن به قدرت وکسب مقام ومناين سرمايه های انسانی را به ب و آزاد وبرابر می داند

  سيستم بوروکراسی دولتی به يغما نمی دهد می رود که با نگرشی جديد بنای مبارزه ای را بنا نهد که در آن همه انسانها

.نظرشان سهيم کنددر موازات هم در ساختن دنيای مورد  هم و را با  

غازی است برای رسيدن به تشريک مساعی آورويکرد از اين دست نيست بلکه سربی شک کميته هماهنگی تنها تشکل 

وره ای که امپراطوری برای آن تصور کرد ودر دنمی توان مرزی بجز استثمارحاد وهمکاری طبقه کارگری که ديگروات

 انسانها را در نورديده است ومناسبات کارمزدی اش همه آحاد بشر را سياسی -مکان همه جوانب زيستی در فضايی ال

با تحليلی  نژادی وايدئولوژيک باشد و در چنگالش گرفتارکرده است عروج جنبشی که فراتراز مرزهای قومی ودينی،

.خی استدستورکارقراردهد يک ضرورت تاريهژمونی همه جانبه بورژوازی را درانترناسيوناليستی مقاومت در مقابل   

.کميته هماهنگی می تواند وبايد در گسترش اين مقاومت سهيم باشد    

 

هاریبفرزين   
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