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یستيالي نقد در جنبش سوسیسرگشتگ  
 

    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتپانز                                                                                 کيومرث عزتی  
   

 چپ جنبش بر رياخ دورانی ط که استی اوضاع ی سرچشمهی جستجو کندی م حاضر متن وشتنن به وادار مرا آنچه

 واحد شرکتی کايسند «،»..یهمآهنگ تهيکم «،»..یريگيپ تهيکم«یها تشکل جاديا. است شده حکمفرمای ستياليسوس و

ِ توانمند خود نوع در ک يهر که» سقز خبازانی کايسند «و» حومه و تهران  وی کارگر شجنب ازی نينو ی

 و ناکارآی ها جنجال به مختلف، اناتيجر و شاتيگرا بر مثبت ريتأثی بجا چرا گذارند،ی م شينما به رای ستياليسوس

ی ناسزاگوئ که شد ميخواه متوجه ر،ياخ سال دوی کی يها نوشته ازی اريبس به گذرای نگاه با است؟ زده دامن هودهيب

 مسموم به شتريب بلکه اند نکردهی ستياليسوس وی کارگر جنبش به کيتئور وی عمل جنبه ازی کمک چگونهيه فقط نه ها

 کسبی برا است بودهی تيفعال حالت، نيبهتر در دوران نيا متون نيشتريب هدف. رسانندی می ار يحاکم جو ساختن

 طبقهی برای مثبت ددستاور چه مخالفان کردن در به دانيم از: است نيا سئوال. فانيحر کردن اعتباری ب کانال از اعتبار

  شد؟ خواهد تمامی اجتماع ی طبقه کدام نفع به برخوردها نگونهيا و آورد؟ خواهد بهمراهی ستياليسوس جنبش و کارگر

 رای کيزيف حذف شتريب که رساندی م ظهور منصه به رای ا انهيگرای نف ِ نقد ها کشمکش نگونهيا اديبن که آنجا از

 را خودم من. یکارگر وی ستياليسوس جنبش دری ونظری عملی کارها راه بهی ابيدستی برا مبارزه تا کندی می تداع

ی عملی راهبردها بهی ابيدستی برای ضروری امر که ،یناجنبشيب الوِگيدی برقرار جهتی کرديرو که دانمی م ملزم

 من لحاظ نيبد .کندی م طلب ما از را نقد موضوع بهی گريد نگاه سالم،ی جو جاديای برا کوشش. باشم داشته است

  . بپردازم آن بهی گريد نگاه ی ارائه وی نقاد اديبن به ،یکنونی ها جنجال دام به افتادنی بجا دهمی م حيترج

  
  است؟ اديبن کدام از برخاسته نقد

. تاريخ، درآميخته گی نقدِ عملی انسان ها به زندگی شان را به نمايش می گذارد و نقد عملی سرشار از انديشه است

انسان با جهان، زندگی کردن را سامان می بخشد زيرا زندگيدن بيرون جهيدن از زيست طبيعی و مترتب آن حضور 

 در حال رفتناما در زندگی ايستگاهی برای توقف وجود ندارد انسان مدام . جدايش انسان از ساير موجودات زنده است

برای رسيدن به آنجا انسان الزامن . ل اينجا نيستزندگی هستيدن بسوی آنجاست وهستيدن بسوی آنجا نيستيدن کام. است

اينجا را دگرگون می سازد ولی آنجا را هنوز هيچکس نديده است آنجا مقصدی شناخته شده نيست که از پيش نمی توان 

آنجا در طرح اندازی و فعاليتی که برای تحول اينجا بوقوع می پيوندد رخ . همه ی مصالح و ساختارش را تعيين نمود

انسان برای رسيدن به آنجا نقشه می کشد، فعاليت می کند . در يک کالم آنجا اميد انسان است به بهبود زندگی. نمايدمی 

بخش مهمی از اين فعاليت بينا انسانی است و در اينگونه روابط ضرورت دارد که بنياد های اميد اجتماعی اش را دم به 

فعاليت . آرمانی مربوط به آينده های دور و غير قابل دسترسی نيستاميد و آرزوی انسان پديده ای . دم متحقق سازد

برای رسيدن به آنجا انسان را وامی دارد که هر لحظه خودش را نوسازی کند، چون آنجا تحولی مربوط به دنيائی 
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ر نخواهد خارج از حيات انسانی نيست، انسان آنجا ديگر همان انسان اينجا نيست اگر چنين باشد ديگر آنجائی در کا

انسان چون با جهان می هستد با ان درگير می شود وی است، جهان می خواهد او را با خود ببرد و انسان می . بود

 و به نقد جهانی ٠٠٠٠٠خواهد با جهان بودنش را بربنياد خواست هايش سامان بخشد و بدينگونه طرخ اندازی می کند

براين فعاليت برای نوسازی، زندگی در همه ی تعيناتش را به تغيير بنا. که خود جزئی از آن و با آن است می پردازد

  . وتحول دچار می آورد و همزمان به آن جا که فراروی از اينجا است معنا می بخشد

اينجا نيز اميدهای برآورده شده و نشده گذشتگان است، آنها از آن جا به اين جا رسيده اند، يعنی اينجای ما آنجای آنها 

زيرا اينجا را آنان .  اينکه آيا فعاليت آنان آفرينشگر بوده است يا نه، در اينجا آشکارا می توان مالحظه کرد.بوده است

بدينگونه که هست سامان بخشيده اند، آيا امکان داشت که اينجا به صورت ديگری هم سامان می پذيرفت؟ اما به هر 

ولی نبايد فراموش کرد که در .   پيشينيان سامان يافته است"نه آفرينشگر"روی اينجا بر بنياد هستيدن آفرينش گر و 

  . تاريخ جهان همه ی انسان ها در ساختن اينجا نه تنها همگون عمل نکرده اند که نقش همسان و برابر هم نداشته اند

ان نظر البته با توجه به اوضاع فعلی جهان می تو( ابزار سازی، فعاليت خالق انسان برای بهبود زندگی بوده است

تراش دادن سنگ برای استفاده ). داشت که امروزه ديگر چنين نيست چرا که خود انسان هم به ابزار تبديل شده است

ابزاری، تنها نقدی بر طبيعت نيست که نقدی بر رابطه انسان با طبيعت، همچنين نقدی بر مناسبات بينا انسانی و نقدی 

 نقد عملی خيش چوبی به خيش فلزی رسيد بر بنياد آن مناسبات بينا انسان از. بر خود انسان نيز محسوب می گردد

انسانی نيز به تحول دچار آمد و نيز رفته رفته با نقد وسائل و ابزار توليدی که در دست داشت به ماشين بخار و ابزار 

در . گونه می سازدآالت توليدی امروزين رسيده است و اين نقدها مناسبات بينا انسانی را هم بنيادن متحول و دگر

کشاورزی انسان با نقد  شيوه های پيشين آبياری به سيستم آبياری قطره ای می رسد که اين تحول يک دگرگونی عظيم 

 در و دم دست اينها بدين معناست که انسان در سراسر تاريخ به امکانات . در فراورده های کشاورزی ايجاد کرده است
ی اش سامانی نو بخشد و اين نوسازی ها جملگی بر بنياد تالش برای بهبود زندگی خود انديشيده است تا به زندگدست 

با نگاهی به پشت سر به سادگی می فهميم که اينجا برای گذشتگان پديده ای کاملن ناشناخته بوده . بوقوع می پيوندند

ازی پيشينيان شايد اصلن اينجا با اينکه نقد هر لحظه به اشکال متفاوت در زندگی انسان جاری است اما طرح اند. است

هر گونه دگرگونی و تحول در زندگی اجتماعی . نبوده است در عين حال که اينجا بوده است چون به اين جا رسيده است

از . انسان ها در سراسر جهان و در همه ی دوران ها پيوستاری از همين نقد روزمره به زندگی را به نمايش می گذارد

  . يرآفرينشگر زندگی بهتر از فاکت های تئوريک، جاده ی نقد را برای ما به آشکارگی برسانداين رو شايد فهم مس

بنابراين نقد خالق و آفرينش گر انسان به اوضاعی که در آن زندگی را سامان می بخشد گذشته از مبارزات تاريخی 

 ابزار و وسائل توليد خود را نشان می برای رهائی از يوغ استثمار و بربريت، دورانی طوالنی از کانال رشد و تکامل

و پر مسلم است که فعاليت برای دگرگونی وسائل توليد پيوستاری از ضرورت ها و تصادفات همراه با انديشه . دهد

به يک معنا . اما انديشه وعملی که از توانمندی چنين دگرگونی ای برخوردار بوده است. ورزی و عمل بوده است

 کنونيتی را در زمان خودش به زير سئوال می کشيده که از گذشتگان برايش بجای مانده بوده است اينگونه نقدها، بنياد

تاريخن پيوستاری از زندگی نقد بدين گونه موضوع! يعنی نقدی بوده است به انديشه و عمل پيشينيان و کنونيت خودشان

ه عرصه ی هنر، اجتماع و سياست هم اجتماعی انسان برای بهبود شرايط زندگی می باشد که در دوران معاصر ب
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  .   کشيده شده است

ابتدا به ساکن آنجا هيچگونه . ما نيز می خواهيم به آنجا برويم و با اميدِ  رسيدنِ بآن جا زندگی را طرح اندازی می کنيم

ه دوگونه ی آنجا در سراسر تاريخ خود را ب. تعينی ندارد جز تحول اينجا برای بهبود شرايط زندگی فردی و اجتماعی

  :  متفاوت می نماياند

 .در رفتارهای واکنشی که از من آنرا واُکنشرفتارها نام گزاری می کنم )١

 .  و در رفتارهای کنشی که من آنرا ُکنشرفتارها نام می نهم )٢

واُکنشرفتارها فراگيرنده انواع مقابله ها واعتراضات اجتماعی، بربنياد کنش های ـ ضرورتن سود جويانه ی ـ نظم 

حاکم شکل گرفته و به عمل در می آيند، بدين لحاظ چنين عکس العمل های اجتماعی برتاباننده و تابعی از انديشه ی 

بنيادی نظام حاکم هستند و مبتنی بر انديشه ای مستقل از نظام موجود شکل نمی گيرند، اگر چه ممکن است گاهی طی 

ا برتاباننده ی نگاه ديگری هستند که بنيادن با انديشه ی نظم موجود اما ُکنشرفتاره. پروسه ای به ُکنشرفتار گذار نمايند

با اين حال . همخوانی ندارند زيرا بمثابه ی ُکنشرفتار در مقابله با ُکنشرفتارهای نظم حاکم خود را به اثبات می رسانند

 اينصورت ممکن است در همان کنش شايد از همان ابتدا بعنوان رفتار عاملين آن هم نتواند به آشکارگی برسد ـ چون در

اما موضوع مهم اينکه کنش انسانی ابتدا در انديشه . نطفگی خفه اش کنند ـ ولی بعنوان انديشه خودنمائی خواهد کرد

بعنوان پيوستاری از محسوسات اتفاق می افتد و نيز اگر تابعی از انديشه های نظم حاکم باشد ديگر نمی توان بعنوان 

را کنش های انسانی هميشه بر بنياد انديشه ورزی به وقوع می پيوندند و در مخالفت با نظم زي. کنش قلمدادش کرد

فاصله می ) ازهرکس(عاملين کنش در حقيقت از واکنش های اجتماعی . موجود شکل گرفته و رشدونمو پيدامی کنند

 بنياد آن اقدام به طرح اندازی  انسان  به کنشرفتار دست نمی يازد تا برهرکسگيرند چون در همراهی وهمرأی ای با 

ولی . بنابراين بنيادِ  کنشرفتار نقدی به شرايط موجود ـ در هر دورانی ـ برای راهيابی به آن جا است. برای آن جا بنمايد

چگونه می توان به آنجا، جائی ناشناخته، نامتعين و نامشخص سفر کرد؟ در حرکت های اجتماعی سفر بجائی که نمی 

پس قبل از هر چيز ضرورت دارد که مقصد را مشخص کنيم تا بتوانيم مبتنی بر آن . ميسر نيستدانيم کجاست 

  . همراهان مان برای آنجا را جستجو کنيم

آنجا پديده ای قائم به ذات نيست و نيز قائم به اراده ی انسان خارج از امکانات اجتماعن موجودش هم نيست؛ که طرح 

ثباتی اينجا می باشد بدين لحاظ مؤلفه ها و مشخصات آنجا بر بنياد نقد اينجا لحظه به اندازی فعال انسانی برای نفی ا

بعبارت ديگر آن جا با نقدِ  بنيادن شرايط حاکم در اينجا بر ما آشکار می گردد و رفته رفته . لحظه متعين تر می گردد

 به آنجا هم برما آشکار می شود و در متعين و متعين ترش خواهيم ساخت و بدينگونه راهبرد های عملی برای رسيدن

نقد اينجا شناخت دقيق اوضاعی است که عرصه ی زندگی را بر . حرکت بسوی آنجا نسبت به راه نيز آگاه خواهيم شد

بر بنياد شناخت همه جانبه ی اوضاع کنونی، تصويری از آينده و . انسان تنگ کرده و از وی سلب خالقيت می نمايد

طبيعتن هر کسی از ذم خود شرايط . معين برای رسيدن به آنجا ميسر و ممکن می گرددطرح اندازی مشخص و 

بنابر اين سؤال اين است که ما چه نقدی به اين اينجا داريم؟ بدون ذکاوت خاصی هم می توان . موجود را نقد خواهد کرد

. سخن بگويد" نقد من"ست از سخن گفت بلکه هر کس منتقدی بهتر ا" نقد ما"فهميد که لزومی ندارد که حتمن از 
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بنابراين من با نقدی بنيادی به مجموعه ی همه ی چيزهائی که ساختار اينجا را ايجاد کرده اند و نظامی که در حفظ  

که اين موضوع جايگاه ويژه ای دارد که من در (مناسبات موجود تالش می کند برای تغيير اين جهان حرکت می کنم

  ). هم پرداختفرصت های ديگری به آن خوا

سوسياليست های کارگری در سطح جهانی بخش بسيارکوچکی از مجموعه ی آنچه شرايط زندگيدن اجتماعی در 

جوامع مختلف که عضوی از آن بحساب می آيند را می سازند و هر يک پيوستاری از تاريخ جامعه که در آن به 

حصول تاريخیِ خالقيت ها وعدم خالقيت ها در جامعه ما نيز بعنوان جريانی سوسياليست م. فعاليت مشغول اند هستند

هستيم، توانمندی و عدم توانمندی های ما نيز بازتابی از محيط اجتماعی ای است که ما را تا به اينجا )ايران(ی معين

زيرا حتا درک ما از تئوری ها در گستره ی بين المللی هم کاملن متأثر از شرايط تاريخی ـ . سامان بخشيده است

بنابراين بدون شناخت مناسبات حاکم بر جامعه، از توانمندی الزم . جتماعی ای است که در آن رشد و نمو کرده ايما

اگر برای شناخت مناسبات موجود نيازمند زمان . برای مرتفع ساختن ناتوانائی های خويش برخوردار نخواهيم شد

  .   آغاز می کنم اينجابهمين خاطر من هم از. هستيم الاقل از زمينه های معينی می توانيم شروع کنيم

) اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی( ساختاری مادیاينجا.  برای من بعنوان ماترياليست، يک مفهوم نيستاينجا

ولی اين تعينات عليرغم گوناگونی و تنوع شان در وحدت . است که دارای تعينات بسيار متنوع و گوناگونی است

مشخص و ... و صد البته که آنجا هم مقوله نيست بلکه ماده ای اجتماعی و. يگر اينجا را ساخته اندديالکتيکی با همد

بهمين روی در متن حاضر، اينجا برای . معينی است که از ترکيب تعينات و مؤلفه های خاصی سامان خواهد پذيرفت

ونه ی دقيق تری نگاه کنيم، از جمله  است که می خواهيم به پاری از خواست ها و درخواست هايش بگجنبش کارگری

  .تشکل کارگری که اين همه ولوله ی ناکارآ را بوجود آورده است

  
  ی کارگر تشکل و ما

 الزامن از فعالين عملی مبارزات کارگری و محيط های زندگی اجتماعی شان هستند و سوسياليست های کارگری

مل تری از محيط کار و زندگی شان پيدا کنند زيرا بدون پيشبرد چنين امری منوط به آن است که هر روز شناخت کا

  . چنين شناختی در بهترين حالت دنباله رو وقايع خواهند شد

در يک نظم سياسی ـ اقتصادیِ  عقب مانده و وحشی مثل ايران بدليل بی حقوقی کامل، کارگران تنها به خودکشی و 

يکی از اشکال اعتراض شان اعتصاب است . واهند کردخودسوزی دست نمی برند بلکه به اشکال مختلف اعتراض خ

ولی شرکت هر فعال سوسياليست کارگری در يک اعتصاب بمعنای آن نخواهد بود که وی سازمانده بوده است چرا که 

معنای . سازمانيابی مبارزات کارگری بر بنياد فعاليت هائی که پيش از وقوع حادثه به عمل آمده است امکان پذير است

نگاهی اين است که زمينه های سازمانيابی يک اعتصاب کارگری بر بنياد شناخت اوضاع حاکم بر محيط فعاليت چنين 

بدين لحاظ با اينکه هيچ اعتصابی بدون فعالين معينی بوقوع نخواهد . ميسر می باشد و نيز ارتباط فعال با ساير کارگران

با نگاهی اين چنين ضرورت دارد که به تفاوت . ست نيستندپيوست، اما سازمانگران مبارزات کارگری لزومن سوسيالي

  :بنيادی دو نوع فعاليت سازمانگرانه ی اجتماعی اشاره کنيم

 !اين معنای واقعی تحزب است. سازمان دهی حزبی که بنيادن بر پاشنه ی جذب نيرو جهت گسترش می چرخد )١
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 های معين کارگری بوجود می آيد و نيازهای ولی سامانيابی کارگری تنها بر بستر نيازمند ی های واقعی محيط )٢

کارگران هم بر بنياد  خواست ها و درخواست های مشخص در زمان های معين خودش را به آشکارگی می 

به اين دليل بدون شناخت محيط زندگی، امکان فعاليت برای سازمانيابی مبارزات کارگری بوجود . رساند

ان به کلی بافی های ظاهرن تئوريک متوسل شد اما مبارزات يعنی اگر برای تحزب می تو. نخواهد آمد

 .  کارگری مبتنی بر فعاليت اجتماعی بر بنياد شناخت محيط ميسر می باشد

قدر مسلم اينکه کارگران سوسياليست با ساير فعالين مبارزات کارگری يکسان عمل نخواهند کرد بلکه با آنها متفاوت 

 گذشته از اينکه برای تحقق درخواست های روزمره، تالش می کنند اما بخش هستند زيرا سوسياليست های کارگری

ارتقاء سطح مبارزات جاری هم تالش . مهمی از فعاليت شان در جهت ارتقاء مبارزات جاری و دگرگونی آن است

 جديد و برای بستر سازی و ايجاد توانمندی های تازه والزم در کارگران جهت رسيدن به درخواست ها و خواست های

 . همگانی در واحدهای توليدی مختلف و رشته های گوناگون صنعتی است

سئوال اين است که ايجاد . يکی از معضالت بنيادی طبقه کارگر در ايران عدم حضور تشکيالت صنفی و طبقاتی است

سخ يابی نيازمند ابتدا تشکل بعنوان يک راهکار مبارزاتی آيا به امر طبقه ی کارگر در ايران تبديل شده است؟ برای پا

کارگران هم در مبارزات نقش فعال % ۵٠هرگز در هيچ کجای جهان حتا . الزم است منظورم از طبقه را روشن سازم

نداشته اند لذا وقتی از طبقه ی کارگر سخن می گوئيم در صدی از فعالين را مد نظر داريم که قادر هستند سايرين را هم 

مبتنی . يعنی می توانند درصد زيادی از کارگران را برای سازمانيابی به حرکت درآورند. دبه چنين نيازی متقاعد نماين

بر چنين نگاهی واقعيت اين است که  تشکل بعنوان ارگان مبارزاتی کارگری در ميان بخش بسيار محدودی از 

و اما با . واحد استفعالترين بخش کارگری در اين زمينه در حال حاضر سنديکای شرکت . کارگران جايگاه دارد

 خواستنگاهی به تاريخچه واحد هم متوجه خواهيم شد که برای فعالين و هيئت مديره سنديکا، اين تشکل بمثابه ی يک 

 از دولت جمهوری اسالمی است که اين را بگونه  معينی در واکنشرفتارهای آنان قابل فهم درخواستیطرح نيست بلکه 

ان واحد های توليدی و خدماتی ديگر از آنان، وضعيت بمراتب اسفبارتری را اما عدم حمايت کارگر. و درک است

موجود هم از خود ) سنديکا(بنمايش می گذارد زيرا ساير کارگران حتا در مقابل سرکوب ابتدائی ترين تشکل کارگری 

بات عدم حضور بنابراين موضوع بر سر شناخت شرايط مادی ای است که موج. واکنشرفتار الزم را نشان نمی دهند

کنشرفتارها و واکنشرفتارهای کارگری برای ايجاد تشکل را سامان می بخشد و باز موضوع اين است که آيا چنين 

آيا شرايط حاکم بر جنبش کارگری استثنائی از قاعده ی کل جامعه ی . شرايطی را بايد چگونه تأويل و بررسی کرد

 شرايط سرکوب و ديکتاتوری هار حکومتی برای کل جامعه يکسان ايران است يا اينکه منبعث از آن می باشد؟ اگر

است بالفاصله خودمان را با اين سئوال رويارو خواهيم ديد که چرا دانشجويان تحت همين شرايط و زير فشار همين 

اين و نيز بر " دفتر تحکيم وحدت"حکومت از توانمندی بسياری کارها برخوردارند؟ از جمله از دل انجمن اسالمی، 

و با احتساب اينکه . بستر اشاعه ی نظريات سوسياليستی و انتشار نشريات سوسياليستی و غيره و ذالک می گردند

موضوع اينگونه فعاليت ها فقط به شرايط امروز اجتماعی بر نمی نگردد بلکه تاريخی طوالنی دارد و نيز تنها به ايران 

جانب جنبش دانشجوئی در گستره جهانی بوده و هستيم لذا ضرورتن هم ختم نمی شود بلکه شاهد چنين رويکردهائی از 
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بايد به عوامل مادی ديگری برای تأويل و تحليل شرايط مادی حاکم بر جنبش کارگری توجه اکيد مبذول داريم تا به 

  . علت های عدم کنشرفتارها و واکنشرفتارهای کارگری به شناخت دقيقتری دست بيابيم

نشجويان از امکانات وسيع و بسيار عادی برای پی بردن به حق وحقوق اجتماعی سياسی حقيقت اين است که دا

برخوردار هستند زيرا بطور روتين جهت ادامه تحصيل به انواع و اقسام کتاب ها دسترسی دارند و نيز بازهم بطور 

 به شناختی از اوضاع و خودبخودی بخاطر اوقات فراغت با همديگر وارد مجادله و گفتگو می شوند و از اين طريق

در حاليکه کارگران از چنين امکاناتی محرومند و در عين حال . احوال سياسی، اجتماعی واقتصادی دست می يابند

لذا کارگران بنيادن از کانال رابطه ی . اکثريت آنان موظف اند هزينه زندگی خود و خانواده هايشان را تأمين نمايند

 که امکان تغيير و تحول پيدا می کنند تا از توانمندی کنشرفتارهای اجتماعی عليه نظم مستقيم با فعالين کارگری است

بنابراين شناخت کارگران از شرايط و اوضاعی که سرمايه و دولت متبوع اش بر زندگی آنان . موجود برخودار گردند

ر همزيستی روزمره ی فعالين با و کل جامعه جاری ساخته است از خارج بدرون طبقه نخواهد آمد بلکه تنها و تنها د

لذا نقدکارآ و آفرينشگر در درجه ی اول تالش در جهت يافتن راهکارهای . زندگی اجتماعی کارگری ميسر می گردد

تازه برای پيشبرد مبارزات عملی در شرايط مشخصی است که هر دم خانواده های کارگری را به فقر و فالکت بيشتر 

اگر . ين شرايطی به پروپای مخالفين جريان خود پيچيدن و ناسزاگوئی به ديگران نيستنقد در چن. وبيشتر می کشاند

نوشته های دوران اخير جنبش چپ را مرور کنيم بسادگی متوجه خواهيم شد اکثريت قريب به اتفاق شان هيچگونه 

ی کنند و پاری جاها چنان آفرينشی را به منصه ظهور نمی رسانند بلکه هتاکی و بی حرمتی به سايرين را نشانه روی م

  :برای جلوگيری از اتالف وقت به دو نمونه اکتفا می کنم. کمر همت به نابودی مخالفين بسته شده است

 اهدا شده است »سازمان«درجه ی ناخواسته ی " فعالين لغو کارمزدی"جرياندر دو مقاله از رضا مقدم و سهرابی به 

و اين در حالی اتفاق می افتد که همگی آگاهيم که اينگونه . فی نکرده اند معرسازماندر حالی که آنها هرگز خود را 

  . پيشوند و پسوندها برای فعالين داخل کشور ايجاد ناامنی خواهد کرد

تحت !"  نه فراموش می کنيم، نه می بخشيم"رين زآهمچنين مرتضا افشاری برخوردی دارد به نوشته ای از ايرج 

رين زآمضمون نوشته ی افشاری اين است که چرا ". يد نبخشيد، اما فراموش کرده ايدرين شازآآقای ايرج " عنوان 

رين به زآاما مخاطبين بجای شنيدن پاسخ صريح و روشِن ايرج . منصوراسانلو را در نوشته اش فراموش کرده است

گر زندگی نامِه سياسی رويارو می شوند که بيان" اتحاد سوسياليستی کارگری" افشاری؛ با نوشته ای از مرتضاپرسش 

سئوال اين است که چنين نوشته هائی .  افشاری می باشد و نه به هيچوجه پاسخی به سئوال مربوطهمرتضامخشوشی از 

  *به چه کسانی و به کدام جريان طبقاتی خدمت خواهد کرد و چرا اينگونه اتفاق می افتد؟ 

در حاليکه . انات راست و محافظه کار زده می شودکه به جري" اکثريتی و توده ای"از سوی ديگر برچسب صوری 

در جنبش " اکثريتی ـ توده ای"واقعيت های اجتماعی ـ سياسی بلعکس می باشد يعنی علت پيدايش جريانات راست 

کارگری تنها محصول فعاليت اين جريانات سياسی نيست بلکه قضيه را بايد وارونه بررسی و ارزيابی کنيم، يعنی حتا 

اجتماعی، اقتصادی، (و غيره، برخاسته و محصول شرايط مادی " سازمان فدائيان اکثريت"و ..." تودهحزب "خود 

محافظه کاری و سازشکاری در جامعه ی ايران ـ شايد بربنياد عدم . حاکم بر جامعه ايران هستند) سياسی وفرهنگی

که به زعم من، ما .  چندين و چند قرن دارداعتماد به نفس تاريخی اجتماعی قابل بررسی باشد ـ سابقه ای به دارازای
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  .اينگونه بررسی ها را به جنبش کارگری جهت متحول شدن اش بدهکاريم

با اين حال سئوال اين است که چرا بخش زيادی از جريانات سوسياليست بويژه خارج کشوری بجای دست بردن به 

ده ای و پهلوان پنبه ساختن از عده ای ديگر مشغول ريشه ها ی معضالت مبارزاتی کارگری خود را با ناسزاگوئی به ع

می کنند که تأثيری در هيچ کجای جهان نمی گذارد بلکه تنها به بی توجهی به تحليل و بررسی های ضروری دامن 

بجای اينگونه برخورد های هيستريک ما موظف ايم که مسير نقد و بررسی را که از کانال ديالوگ می . خواهد زد

ازيم زيرا بدين گونه توانمندی حواس و انديشه ی اجتماعی مان را تعمق خواهيم بخشيد و بر بستر آن گذرد مهيا س

  .توانائی طرح اندازی برای ارتقاء خواست و درخواست های جنبش کارگری را پيدا خواهيم کرد

طی سال های اخير شاهد . اشمبعنوان اختتام کالم الزم است به چند نمونه ی بارز از کم کاری هايمان اشاره ای داشته ب

تعطيل شدن کارخانجات نساجی و پارچه بافی بوديم و حاال نيز اوضاع کارخانجات توليد مواد غذائی و الستيک سازی 

آيا اگر . هم دارند به همين درد مبتال می شوند و در سطح جهانی بسياری کشورها با کمبود نان و برنج رويارو شده اند

روی خود، نيروی مان صرف تحليل همه جانبه ای از شرايط اقتصادی ايران و جهان کرده بوديم ما بجای هرز بردن ني

نمی توانستيم چنين وضعيتی را پيش بينی کنيم؟ و بر بنياد چنين بررسی هائی اگر بموقع کارگران را نسبت به اين 

ن خدمت نکرده بوديم آيا از اينگونه  بسترسازی برای مبارزه ی به موقع و آگانه ی آناهاوضاع آگاه ساخته بوديم ب

تالف وقت و نيرو ديگر از توانمندی ئدرگيری های ناکارآ، مؤثرتر و مثبت تر نمی بود؟ معلوم است که با اين همه ا

  .به اميد که قدری به خود آئيم. تحليل و تأويل و بررسی بدور می مانيم

  

  ی عزتومرثيک
kaumares@web.de  

 و هفت د هشتاني فرورد  و پنجستيب
     

  

    ١٣٨٦دسفنا - ٢٠٠٨   مارس ني آذررجيا !ميش بخی نه مم،ي کنیفراموش منه  -*

                             http://www.wsu-iran.org/bepish/bp28_ia_shalaq.pdf   یارگر کیتسيلاياتحاد سوس سايت

http://omied.net/    دسايت امي ؟!ديا  اما فراموش کردهد،ي نبخشديشا ني آذریآقا -

  ٢٩اره شم! به نقل از پيش   درباره فحاشی مرتضی افشاری توضيحی -
 http://www.wsu-iran.org/bepish/bp29_fahashie_morteza.htm 
   

 

 

  

 


