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   پيگيريي كميته »زده تصميم شتاب«
  زدگي در جايگزينيِ حقيقت و حيثيت شتابيا 

  
 ي سنگين اه هزينهپرداخت رغم  كه علي  بيماري استهمانند پيكرِـ  ي يك مجموعه مثابه به  ـمبارزات كارگري در ايران

 افسرده و دردبار و اغلب روزگارِ،  و فراروندهزسا  زندگيها و تبادالتِ لحاظ ارزش ، بهتداوم حيات جهت درافرايش به و تاواني رو
در  و مستقل  پايدارعدم تشكل ترين عامل اين بيماري دروني، ]1[از عوامل بيروني كه بگذريم. گذراند  را ازسرمييسترون
 راستايي ناهم طوركلي، به. نماياند هاي مختلف چهره مي گونه  است كه به) توليد خدماتيا توليداعم از (كار هاي  طمحي

ي سنگين  هزينه، هراس از  طبقاتي، ناباوريِ) غيردولتييااعم از دولتي ( در مقابله با صاحبان سرمايهواحدهاي گوناگون 
يابنده در بازار كار  رقابت شدت  سرانجامآهنگ و شدت مبارزه و العاده شديد در ضرب زدگي، نوسان فوق عصيان، يابي تشكل

را نشان  مبارزات كارگري  بيمارِ پيكرِبارِز ـ  اما  مختلف ـهاي چهره )زند دامن مي را گريزي شكلت و اعتمادي بيناباوري و كه (
  .دنگير كه همگي از نبود تشكل پايدار و مستقل در محيط كار نشأت مي  ،دهد مي

يابيِ  انعِ تشكلموحذف و رفعِ تالش در راستاي : يعني(هلك  دردبار و مبيماريِاين عالج تالش در راستاي بنابراين، 
 فعالين مبارزات  در شرايط كنونيكه استكنش و چالشي ترين   و انقالبيترين ضروريترين،  اساسي )مبارزات كارگري

  .بدان بينديشند و عمل كنندبايست  د و مينتوان جنبش سوسياليستي ميفعالين  چنين  همكارگري و
در چند هزار امضاء  با تكيه به» هاي كارگري ايجاد تشكل پيگيري  كميته«براساسِ چنين شرايط و ضرورتي بود كه 

و   قد علم كرد) از خويشدار در مبارزات كارگري رك و ريشهكوهي ستُبا تصويرِ (كار   فروشندگان نيرويسازمانيِ برهوت بي
مبارزات و مناسبات  در هانكشاف نيافتامكانات  بنا به .دنمو مبارزات كارگري مشروط يابيِ رفعِ موانع تشكل خودرا بهموجوديت 
يعني  (اش محفليـ  ارتباطات ملكوليكيفيِ ـ  كمي در گسترش» ...كميته پيگيري«كه  رفت چنين توقع ميدرستي  كارگري، به

را اصطالحاً هيئتي  نهاد ياها  ده) آفرينباورپذير و  سرانجام سازمان و ،كننده ، تشويقگرانه آموزش، ي رفيقانه  رابطهبراساس
 واحدِوساز  د و متناسب با سوختنن ك ادعا را خويشدر محيط كارِ تشكل كارگري لِيتشكها  بدهد كه هريك از آنسازمان 
  .دن بردارهاي عملي گام ]اي  تودهو) از دولت و صاحبان سرمايه(  مستقل،تشكلِ پايدار: يعني[درجهت تحقق آن  مربوطه

ها و  گذشت، كنش  ياين نهاد ماز عمر  تر  بيشهرچهكن لي، »...كميته پيگيري« از  چنين توقع و اميديباوجود
 صرفاً ي احتماالً در همان چرخهكرد كه  ـ اين بيم را القا مي ي بارداري و باروري  نهفتهدوراني  مثابه بهـ  شكارهايوساز

 )اهنگي و غيرهي هم همانند كميته ( تشكل كارگريلحاظ زايشِ  كه به است گرفتار شدهانگيزي  و رقابت گرايانه سياست
 پيگيري و هماهنگي ايتيمحـ  هاي خبري ي كاغذ و اطالعيه ـ در عرصه عمدتاً يابيِ كارگري را ـ ؛ و سازمانرون خواهد بودست
 ديگر نهادهاي  رقابت با،هاي مداوم از پسِ جذب و دفع» ...كميته پيگيري«وقايع و رويدادها نشان داد كه اما  .كند مي

واقعاً موجودي را در رحم خويش   ـشاآشكارهاي  سري گيجچنين   و هم،اغلب پنهانفتگوهاي گ ،مدعيِ ايجادِ تشكل
  !؟ودببايست منتظر زايش آن   و ميپروراند مي

  
 تحت عنوان (10/2/86با اطالعيه مورخِ  ـ سرانجامـ » ...كميته پيگيري«اين موجود نهفته و پرورش يافته در رحمِ 

 ؟!ستخويش آرا ي دهنده  و سازمان يابنده  سازمانزيورِ هستيِ مبارزات كارگري ايران را به و تولد يافت؛ )»زده تصميم شتاب«
 در تناقض با گرانه سازمان و جويانه حقيقتهاي  ادعاي  كوهـ بازهم تر العاده مضحك گرچه در بعدي فوقـ   بار نيز آري، اين

ي  بورژوايي درعرصه  خردهي بارزِ شلختگيِ  اين اطالعيه نمونه.دموش زاييطلبيِ سياسي بازهم  حيثيتبورژواييِ  ماهيت خرده
 رقابت و چشم هاي ناشي از چرخش، سياسيي  طلبانه حيثيتهاي  كنش برهم كارگري، يابي سازمان ي مربوط بهها گيري موضع
  . استگرايانه هاي گروه چشمي و هم
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تهيه ودر ... اره بدون اطالع و تبادل نظر با كميته پيگيري نامه سرگشاده مورد اش« :فرمايند مي» ...كميته پيگيري« دوستان
 شوراي نمايندگان كميته پيگيري جهت   شده اندو اين در حالي بوده كه اعضاي آخرين لحظات خواستار امضاي كميته پيگيري

البته . ميم گيري نداشتندتدارك مراسم اول ماه مي در گير بودند كه امكان تشكيل جلسه ، بحث و بررسي پيشنهاد فوق را جهت تص
  .» گرفتند واكنون خود نيز به اين اشتباه واقف شده اند چند تن از نمايندگان كميته پيگيري شتابزده تصميم به امضاي نامه سرگشاده

بايست  در تدارك قيام اكتبر هم كه بود، نمي» ...كميته پيگيري« كه حتي اگر ها بايد گفت بافي اين مهمل در پاسخ به
هرصورت بار  بهكه (خاسته از مبارزات كارگري ر بهاي  چراكه پرنسيپ.كرد ين سبكسرانه با نهادهاي كارگري برخورد ميچن

ي  اندازه طبقاتي بهـ  گيري سياسي قبل از تأييد يا تكذيب يك موضعكنند كه  چنين حكم مي) و پتانسيل سوسياليستي دارند
باشيم و پيامدهاي آن را  بدان متعهد طور انتقادي ، بهيرش موضع خاصيكافي بحث و گفتگو صورت بگيرد؛ و درصورت پذ

  .عمليِ خويش بپذيريمـ   تا حد نقد نظري
وزير كار جمهوري اسالمي  ها و نهادهاي كارگري به نامه سرگشاده تشكل«كه  را براين بگذاريمبنابراين، حتي اگر فرض 

 با يا عاميانه  وغيرطبقاتيچنين برخورد  گذارد، شايسته نبود كه ير منفي مييابي كارگران در ايران تأث برتشكل  حقيقتاً»ايران
كرد كه قبل از هرچيز مضمون نامه و   رفيقانه، كارگري و سوسياليستي چنين حكم مي طبقاتي،برخورد. آن صورت بگيرد

نيز مورد نقد و بررسي قرار شد كه مخاطب آن  گرفت تا اين امكان فراهم مي هاي ارائه شده مورد تحليل قرار مي خواست
ي  اين جمله فقط به ، كارگران در ايران زندگي و مبارزات جاري درتر از خونِ سرخ ،»...كميته پيگيري«دوستان  اما .بگيرد

  !؟»نيرفتني است و نه دادحق گ «:عاميانه بسنده كردند كه
» دادن«و » گرفتن«فراتر از بسيار ] 2[حق ديالكتيك صوالًفاقد معني است؛ و ا» دادن« بدون» گرفتن«اساساً  گرچه

 در مقابله با كارگران شركت واحد كه مبارزه كردند و )»حق گرفتني است و نه دادني«: مانند ( احكاميچنين ؛ اما ايناست
 القا چنين  اين و؛ي شلختگي است اعتصاب زدند و سرانجام بخشي از حق خودرا گرفتند، فقط نشانه متشكل شدند و دست به

 نه تنها اي »زده شتاب «ها و تصميمات چنين شيوه. اند شدهتر  از پاپ هم كاتوليك» ...كميته پيگيري«رفقاي كند كه  يم
؛ بلكه دارد   كارگران برنمي دست و ذهنبرد و مانعي را از پيشِ راه نميكار  اي و مستقل و پايدار در محيط تشكل توده به
  .افزايد انع قبلي نيز مي بر مواي را  مانع تازهـ  متأسفانهـ 

) گذارد ي طبقاتي را كنار مي مبارزهكارهاي  راهجويي در  كه حقيقت(خويش شلختگي در توجيه » ...كميته پيگيري«
حق گرفتني است نه "ما اعتقاد داريم بر اساس تجربياتي كه در مبارزه با كارفرمايان در محيط هاي كاري داشته ايم «: نويسد مي

نه . ر خواست، مطالبه اي رابدست بياورند د"اين روز در هر كارخانه اي كه كارگران تالش كردند كه از طريق صرفا، تا به "دادني
 اتحاد خواستار حق خود بودند آن  تنها موفق نشدندبلكه فشار بيشتري بر آنهاوارد شده است و بر عكس، هر زماني كه با اعتراض و

 كه  كردخواستدر» ...كميته پيگيري«بايست از  احكام تبليعاتي و اسكوالستيك مي اين  در پاسخ به. »را بدست آورده اند
سنديكاي غير از  بهد تا ن حرف بزناند»تجربياتي كه در مبارزه با كارفرمايان در محيط هاي كاري داشته«تر از  ـ كمي بيش اوالً 

د كه  نيز توضيح بدهن ي اين اره دربـ بياموزند؛ دوماًا ه آن كارگري هم از تجربيات  و نامتشكل هاي پراكنده  توده،شركت واحد
نه تنها موفق .  در خواست ، مطالبه اي رابدست بياورند"در هر كارخانه اي كه كارگران تالش كردند كه از طريق صرفا«چگونه 

، اتوبوسرانيكت واحد شرسنديكاي كارگران ؛ سوماًـ در مقابله با اطالعيه »نشدندبلكه فشار بيشتري بر آنهاوارد شده است
بگويند » صرفاً«قيد شأن نزولِ ي  كمي هم درباره انجمن فرهنگي حمايتي كارگرانْ و هيات موسس سنديكاهاي كارگري

ي خويش نداشته   در پيشنهاي گرانه  و سازمانگونه عمل اعتراضي نيايد كه سنديكاي شركت واحد هيچشُبهه پيش اين كه 
  .است

اند؛  اقدام عملي دست زده اند، بلكه بيشتر به درخواست نكرده» صرفاً«  نه تنهاان شركت واحدكه كارگر حقيقت اين است
 در شرايط از طرف ديگر، نبايد فراموش كرد كه. اكنون نيز در تدارك برگزاريِ مجمع عمومي دوم خود هستند و هم
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هاي  جلوست؛ و احتمال گام وچكي بهگام ك) در مقابل سكوت صرف( درخواست صرف نيز پراكندگي و عدم تشكل كارگري
كه دو يا چند نفر مورد  گر اين است صرف نشاناصطالح  به ي درخواستِ  چراكه ارائه.نهد پيش ميتر و عملي را نيز  بزرگ

يگري را هاي د كند و گام ـ رشد مي نه حتماً، اما احتماالً  ـچنين اعتمادي. ها اعتماد دارند آن اند و به قبول كارگران قرار گرفته
 و  ـ در گرو تالش خردمندانه، رفيقانه اصوالً هاي محتملي ـ  شدت و ضعف چنين گامياچگونگي و. نيز درپي خواهد داشت

ي رقابت  گاه در چنبرهمتأسفانه كه  ؛ هاي خارج از محيط كار است  نهادهايي همانند كميتهيا اشخاص وي گرانه آموزش
تأكيد جاي انتقاد و  آورند تا به تخطئه روي مي ، به و آموزشي و باورآفريندهنده مانجاي كارِ ساز ، بهطلبي  و حيثيتسياسي
  .اثبات برسانند حق موجويت خودرا بهتنها  يِ حق،لبسي  برجنبه
  

دانند كه كارگران شركت  ، مياند  شركت واحد را طي دو سال گذشته دنبال كرده و مبارزاتي كساني كه تحركات همه
كه [ها   اما وجود اين نامه.اند هايي را مطرح كرده اند و درخواست ضايي و حكومتي و غيره نامه نوشتهقامات قم واحد بارها به

ديگر كار و  قانون اساسي، قانون  بهارجاعاتي المللي و منشور حقوق بشر،  هاي بين پيمان  عالوه بر ارجاع بهها آناي از  پاره
ي امكانات واقعي و عملي استفاده  اي از همه طور خردمندانه  انع از اين نشده كه به نه تنها م]اند قوانين مملكتي نيز داشته
فروشندگان هاي  تودهي   شيوهاين  در توازن قواي كنوني.اند برانگيز نيز داشته ي آموزشي و انديشه كنند، بلكه عمدتاً نتيجه

ي نيرويي متمركز و  واسطه بهد ويا وني كار متشكل نشها طور گسترده در محيط كه به  و تا زماني؛در ايران استكار  نيروي
اي   اوت و ديگرگونهمتفهاي  كنشروز ب، خيابان نيايند به) برگزاري روز اول ماه ميدليل  به: مثالً(در صف ميليوني متشكل 

  . ندارداحتمال چندان زيادي
با ديگر » هوري اسالمي ايرانوزير كار جم ها و نهادهاي كارگري به نامه سرگشاده تشكل«تفاوت مضمونيِ 

 و قانون اساسي و ديگر قوانين مملكتي ندارد اي به ـ اين نامه هيچ اشاره كه اوالً هاي شركت واحد در اين است نگاري نامه
العاده  ـ با زيبايي فوق گيرد؛ دوماً مي المللي هاي بين  و پيمانوجاهت حقوقي خودرا تماماً از منشور جهاني حقوق بشر

در صدر قرار ) تواند آزادي محمود صالحي را نيز شامل باشد كه مي(يابي و آزادي فعالين كارگري را  امر تشكلاي  انههنرمند
 تأكيد داشته باشد؛ )حداقل حقوق و اضافه دستمزدي  مسئله: مثالً(هاي كارگري  ي عمليِ تحقق خواست دهد تا برجنبه مي

ي  چهارماًـ مسئلهگويد؛  رود و از برابري جنسي و كرامت انساني سخن مي  مياز بينش صرفاً اقتصادگرايانه فراترـ  سوماً
سازي را در كنار  خصوصيـ  كشد كه گامي در راستاي وحدت طبقاتي است؛ پنجماً تأمين زندگي كارگران بيكار را پيش مي

جامعه  گويي به پاسخ كار را ملزم به ـ وزير ترين علل آن روشن شود؛ ششماً كند تا يكي ار برجسته مطرح ميقراردادهاي موقت 
  .خواند طرح مطالبات خويش فرامي ها را به كند و توده هاي كارگر را بيان مي كه مطالبات توده معني است  و اين بدينداند مي

 او را طور سرگشاده كه به(اي  توان چنين حدس زد كه وزير كار جمهوري اسالمي با ديدن چنين نامه هرروي، مي به
اندك ، »كننده آرام«احتمال زياد با استفاده از مواد  اي همانند چغندر پيدا كرده و به قيافه از خشم و استيصال) قرار دادهخطاب 

 وهايي را ببافند  ، چه داممقابله كننده داين نامه سرگشابا كه چگونه نشيند؛ مشاوره ب آرامشي يافته تا با مشاورين خويش به
  .سر خويش بپاشند كي را به چه خاسرانجام

نامه سرگشاده «توان چنين نتيجه گرفت كه  جا مي تااين ،»... پيگيري كميته«ي  زده برخالف واكنشِ و تصميم شتاب
پيش  اظ مضموني حركتي بهلح اش، به منهاي مخاطب» وزير كار جمهوري اسالمي ايران ها و نهادهاي كارگري به تشكل

كار گام مثبتي برداشته  بات كارگري، مقابله با پراكندگي و وحدت طبقاتيِ فروشندگان نيرويي طرح مطال در زمينهبوده و 
  وزير كار جمهوري اسالمي؟ اما چرا خطاب به. است

جامعه  هايش را به ي رسيدگي نتيجهبايست   ميوزير  مسئله كه كار و طرح اين وزير  بهيه سنديكاي شركت واحدخطاب
شديدي را  العاده  كه سركوب فوق( گرانه عصياناز حالت   را كارگريمطالبات بيان كه ه مثبت  جنب ضمن اين؛اعالم نمايد



 4

طور   اما به؛بخشد مي ها آن  بهحقوقي و قانونيآرايه اين مطالبات را فورموله كرده و   و،آورد درمي) درپي خواهد داشت
  .كند معرفي مينيز  افزايس ي روبهها نابسامانين ايروز مسؤل ب  را و صاحبان سرمايه دولت،آشكاري وزير، وزارتخانه

نهادهاي در  كار، هاي  در محيطاي  تودهعالوه بر تشكل ـ ي يك طبقه مثابه به  ـدر ايرانكار  فروشندگان نيروياگر ! آري
 طرح ،)يم قرار داشتي در شرايط ديگراساساً: يعني(  داشتند و ترويجمتشكل بودند و امكان نشر و خبررسانينيز سراسري 

نهادها و امكانات كارگري و  كجي به كار دهن وزير ي سرگشاده به در نامهاز طرف سنديكاي شركت واحد مطالبات كارگري 
 و  زندگيدر پراكندگي و عدم تشكلْـ  با افت و خيزها و نوسانات مكررـ ايران اتي بود؛ اما در شرايطي كه كارگران قطب

همانند (بايست   كه مياست گرانه  و سازمانيك كشف خردمندانهحاكي از  هايي  نامهو ها كنند، چنين خطابيه  ميمبارزه
اي در  هاي توده در گسترش تشكلاش  جانبه و اساسي نفيِ همهموقعيت در صدد تكامل آن بود تا ) سنديكاي شركت واحد

  .تر شود فراهمكار  محيط
ي شناخته ي فقط هنگامي تأثير مثبت دارد كه از طرف نيرو»نامه سرگشاده«كه  ها، بايد توجه داشت ي اين با وجود همه

  »عريضه نويسيِ« به ارائه شود؛ وگرنه )همانند سنديكاي شركت واحد( عمليـ   و داراي پتانسيل اجراييدار  ريشه، معتبر ،شده
 گيبازدارند و يفرافكنعامل  به  ـ آنآميز  و تحقير  گونه تكديي  غير از جنبه بهكه يابد  استحاله مياي   و خواركننده متضرعانه

ي سرگشاده تنها   بنابراين، نامه.گردد  تبديل مي نيز)كار يا خارح از آن در محيط (طبقاتيكارگري و  يابي درجهت تشكل
هاي عملي  كنش ها و برهم ي زنجير در پيوستار كنش ي يك حلقه مثابه شود كه به هنگامي معني دارد و مثبت واقع مي

  .ه باشدسازمان يافت
وزير كار   به)»ي سرگشاده نامه«ي  نهادهاي امضاء كننده  ديگر همراه به(كه سنديكاي شركت واحد  هرروي، هنگامي به

عملي  توان و اعتبار و امكانات نسبت به قطعاً ،كنند  و مطالباتي را مطرح ميدننويس ي سرگشاده مي نامهجمهوري اسالمي 
 بايست تأكيد كرد  مي،ترتيب بدين .دارندبرآوردي ها نيز   چگونگي برخورد با اين واكنشها و واكنش  و از؛خويش آگاه هستند

 هرنهاد  دوماًـ هميشه فراهم نيست؛ و اوالًـطلبد كه ي سرگشاده نوشتن، شرايط و زمانه و توازن قواي خاصي را مي نامه كه
ي  نگاري و نامه نامه توان براي   پس، نمي. ندارديز نهاي احتمالي آن را ملعال عكسمقابله با  توان  براي هميشهو گروهي

 چنين اقداماتي.  از آن استفاده كرد و هميشگيعنوان يك روش عمومي ي ساختاري قايل شد و به  جنبهسرگشاده نوشتنْ
و طبقاتي » حقيقت«آورِ  روينحوي  به شخصي و گروهي، »حيثيت«با گذر از طلبد كه  خردمندي، نيرو و دريافتي را مي

مبارزاتي و رفيقانه، آموزشي، ، مستقيمي  رابطهـ  اساساًـ  جويي كه خاستگاه اين حقيقت دانسته است.  باشدتاريخي
اعم از سرگشاده و (نگاري   هرگونه نامههاي عملي آنْ مايه بنابراين، بدون چنين روابط و دست. استبا كارگران گرانه  سازمان
  .بودتش خواهد همانند اشك كباب موجب طغيان آ) غيره

  
جز  به  ـتابع هيچ حكم و اخالق و نهادي) خصوصاً در شرايط امروز ايران(يابي كارگري  ي طبقاتي و تشكل مبارزه

هاي امروز را  توان و نبايستي گام نميبنابراين، . نيستـ  ِ خويش  برخاسته از عملِ مستقيمكارهاي  و راهها خطا،ها آزمون
سنجش كشيد؛ و گذشته را برحال حاكم  بخش بوده، به ر ديگر نقاط جهان درست و نتيجهكه ديروز و د چه سياق آن به

گذشته را مد نظر دارد، كه   كارگران ضمن اينيابي طبقاتي و سوسياليستيِ طريق اُولي سازمان ي كارگري و به مبارزه. گردانيد
  . داشته باشدويشانديشد تا طرحي براي عملِ فرداي خ هاي عمليِ اكنونِ خويش مي گام به

ها و  ـ ويژگي اًاساس كار ـ ايِ متشكل در محيط هاي توده يابيِ تشكل  ازطرف ديگر، نبايد فراموش كرد كه سازمان
اين . سان نيست گون و هم محافل سياسي همهاي سرخ و  هاي چريكي و هسته وجه با ايجاد تيم هيچ د كه بهكارهايي دار راه

ي جمهوري  كارانه ، خصوصاً در شرايط حاكميت جنايت)اي در محيط كار هاي توده يابيِ تشكل سازمان: يعني(پراتيك ستُرگ 
» راست«و » چپ«هايي دارد كه هنوز با صفتِ  المللي، ظرافت ها داخلي و بين آفريني اسالمي و زيرپاي انواع بحران
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اي در  هاي توده يابيِ تشكل سازمان: يعني (طبقاتيي هنرمندانه و   اين باله و اجراي ابزارهاي تصنيف ازجمله. خواني ندارد هم
سياسي و اجتماعي و المللي،  مخفي و نيمه مخفي و علني، داخلي و بيني، ن تلفيق و تركيب كار قانوني و فراقانو)محيط كار

.  استاي، آموزشي و ترويجي و تهييجي، و سرانجام خانوادگي و صنفي و طبقاتي اي و برون طبقه اقتصادي، درون طبقه
اند و وحدت   متشكل نشدهي يك طبقه و در درون خويش مثابه كار در ايران به فراموش نكنيم كه هنوز فروشندگان نيروي

 در مقابله با دولت و صاحبان سرمايه كارآيي چنداني نيز  كه؛گيرد شان در تضاد با سرمايه ريشه مي ـ از اشتراك عمدتاً ها ـ آن
  فعال مستمر از آن نفر100كه حداكثر (محفلِ چند نفره  تعداديسياق  ر تالطم و نامتشكل را بهي عظيم، د اين توده .ندارد

كه  جاي اين بنابراين، به. انصافي نيز هست  بي، عالوه برتوهم پراكني،تقسيم كردن» راست«و » چپ« به) آيد بيرون مي
تشريح كنيم و  اعتقادات درست يا غلط خويش  بين ير ذرهزفعالينِ عمليِ مبارزات كارگري را جانبه معلم باشيم و  طور يك به

ياران كه از كارگران شركت واحد بياموزيم و هرجا هم كه متوجه نشديم، همانند   بداريم، بهتر استشانبازگاه از حركت 
  چنان؟چرا ها سؤال كنيم كه چرا چنين و  از آنراه  هم

 خطا بسيار ،كلگران كشف نور و حقيقت و تشُ بازيسانِ  ، به)ي خويشتاريخـ  در پيوستارِ طبقاتي(كار  فروشندگان نيروي
 و بخشد هايشان را پيوستار مي  كه گام،كارند اي را نيز مي ي آزمون تازه  تخمهاي  خطاآلودهلغزشِگام و هركنند؛ اما زير  مي

 و  نقد رفيقانه ؛تر شود گر فراهم پويشي تبادل انديشه و عمل  بياموزيم تا زمينه فراروندهاين پيوستار از . روياند فرامي
  .تكامل يابدآهنگ زندگي   ضرب به

  
وزير كار  ها و نهادهاي كارگري به نامه سرگشاده تشكل« مخاطب اصلي خواهد؛ خردمندي چنداني نميدرك اين مسئله 

 بخشي از  معلمان و،ارگريكمبارزات فعالين  ـ جلو گامي به در پيشتازي سنديكاي شركت واحد با  ـ»جمهوري اسالمي ايران
 وجود ندارد كه بتوان امكان چنداني  در ايرانكه  مسئله اين است.هستندطلبانه زنان  جنبش برابريفعالين دانشجويان و 

اي  كه توطئه و نقشه حتي بدون اين(وزيركار  ؛ اما نامه بهمورد خطاب قرار دادو ديگر نيروها را ي وسيعي از كارگران  گستره
گفتگوي عموميِ فعالين مبارزات اجتماعي   و تبديل مضمون آن بهـ هزاران نسخهدر ـ دست  در تكثير دست به) شددرپيش با

  .شود ميتر  فراهم برگزاري مجمع عمومي دوم سنديكاي شركت واحد آورد كه بربستر آنْ اي فراهم مي زمينه
هنوز از جنس و نوع سنديكاي  ـ متأسفانه  ـهدكنبايست توجه داشته باش مي» ...كميته پيگيري«هرروي، دوستان  به

از طرف ديگر، . كار را هم ندارد اي و متشكل در محيط اين تنها نهاد تودهخاص هاي   و طبيعتاً نگراني؛ندشركت واحد نيست
ـ  اماـ ) اش هاي كمي و كيفي ي پيشرفت با همه(  امسالتوجه داشت كه در مراسم اول ماه ميواقعيت نيز اين  بايست به  مي

ل ماع تواند به آميز مي و غلو ـ غيرواقعي اما هاي زيبا ـ  استفاده از عبارات و؛ شركت نداشتند»يصف ميليون«كارگران در 
كارگر   دعوت خانه با احتساب،رين برآوردهات بينانه خوش، صورتِ ممكنهر به. تبديل شودي خطرناكاحتماالً كننده و  تحريك

كه ( ي ايراني شهرها هاي محفلي در همه نشست چنين  هم و در شهرهاي كردستانها ييآ گردهمامجديه، ورزشگاه در 
گذشته . گردند  هزار نفر مي50سختي اطراف رقم   به،)صي نيز برخوردار بودنداكم خاگي و تردترهاي قبل از گس سال نسبت به
د كه زير فشارِ جناحيِ كارگر شكل گرفته باش با انگولك خانهبسا  چهنيز » لياقت برو گورتو گم كن وزير بي« شعار ،از اين

ي محتملي كه داشته  ي كشورهاي جهانِ امروز و با هرپيشينه ي وزراي كار، در همه وزيركار قرار گرفته است؛ چراكه همه
 .مبارزات و جنبش كارگري استسركوبِ هر م  ممهور بهشان  وزارت باشند ـ وزيرِ سرمايه هستند و حكم

  
اي از  گر گونه زيبايي نبود و متأسفانه نشانعمل » ...پيگيري كميته « رفقاي از طرفزده تصميم شتابگرچه اطالعيه 
 را در گام ي رفعِ خويش ـ زمينه بررسيِ معقوالنه و علمي آن مشروط به  است؛ اما هرخطايي ـ سياسيطلبي شلختگي و حيثيت

ي  واسطه  به را»ضرورت«شناسد و   را مي»امكان« كه گروهي شخص و  هرروي، آن به. كند فراهم ميو زايشي دوباره بعدي 
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كه در ماديتِ (كرانه  تراشد، در راستاي وحدت هستيِ بي طور آگاهانه پيكر مي بهخويشتن را يابد و   درميپراتيك طبقاتي
  .ي جاودانگي است ؛ و در جاودانگي هستي و زايش، برازندهگام برخواهد داشت) زايش معني داردي  جاودانه

ي  يك طبقه كارگر را به هاي  كه توده هايي مشروط است گام انديشه و  دركِ عملي و انقالبيِ تضاد كار و سرمايه به
ي متشكل در  يابيِ طبقه ، سازمان)در وحدت و تشكل(ي تاريخيِ اين فرارويي  گستره. فرابروياندخودآگاه و سوسياليست 

  .آن استهاي  گاه آغازكار يكي از  دولت است، كه تشكل در محيط
  

  :ها پانويس
 »ي واحد دوگانه«ترين مفهوم را از   عام و با يكديگر دارنديرناپذ اي جدايي رابطه» بيرون«و » دورن«گرچه ] 1[
اجتماعي، افزايش روزافزون بيكاري، ـ  سركوب سياسي  عواملي مانند  قصد از عوامل بيروني، اشاره بهجا سازند، اما در اين مي

گر  ندكننده ويا تخريبهاي كُ ي مكانيزم مثابه كه به  غيره استي دستمزدها، گسترش انواع قراداهاي موقت وكاهش واقع
   .شود ي كارگران اعمال مي برتوده
: دو گونه حق وجود داردداري  ي سرمايه در جامعهكه  توان گفت  مي تلگرافيوار طور اشاره ي ديالكتيك حق به درباره] 2[

 ؛ و ديگري حقِ حكمي،كارگر است تاريخي طبقهـ  اجتماعيـ  لبي و انقالبي كه برآيند طبقاتيسضروري،  يكي حقِ انتقادي،
هرروي،  به. استداري  نظام سرمايهو دار  ي سرمايه تاريخي طبقهـ  اجتماعيـ  گر و ضدانقالبي كه برآيند طبقاتي  تثبيتموجود،

از رو،  لب در ميان نيست؛ ازايني اساسيِ نفي و س مسئلههنوز جاكه ازآن در ميان است، » حقرفتنگ« كه صحبت از گاههر
است؛ و چگونگي » گرفتني«و هم » دادني«هم چنين حقي بنابراين، .  و حكمي استزير موجود ناگكند كه ي حكايت ميحق

 كارگر و ي  عمده  طبقهطبقاتيِ دوـ  ي سياسيتوازن قوا  بهيي كارگر  چنين حقي در امر مبارزه»گرفتن« و »دادن«و ميزان 
كه  همان تالشي: يعني(كار   در محيطمستقلاي، پايدار و   تشكلِ توده گسترشكه  طبيعي است.گردد دار برمي سرمايه

تا باشد » گرفتني«ـ  تر بيش گرداند كه حق ـ كارگر برمي سوي طبقه  توازون قوا را به)نماي آن است ه سنديكاي واحد چهر
   .»دادني«
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