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 ی طبقاتاي کيدئولوژي به دنبال تشکل ای هماهنگتهيکم
 

 هفتماه هشتاد ول فروردين او                                                                        ی قادروفا
  
 

 اتي تجربنيکارگران از ا.  را پشت سر گذاشته استیادي زاتيقرن گذشته، تجرب٢گردرطول ر طبقه کای اجتماعجنبش

 بعضاً ی هایروزي تلخ و پی و شکست های غلط و درست مبارزاتی ها و سبک کارهاوهي از ش،ی فراوانیآموخته ها

طي بنا به شراديبا رایبارزات می هاوهي شنيا هرکدام ازکه خود به ثبت رسانده اند خيتار درن،يريکوچک، اما شبزرگ و  

. قرار دادی با آن، مورد نقد و بررسی دارهي گوناگون مقابله نظام سرمای و روش های و مکانیخاص زمان    

به عنوان پشتوانه  آن رام،ي بنگری گذشته غنني به دقت به ا،ی مبارزه طبقاتني عرصه ایفعاالن کارگرما کارگران واگر

 مسئوالنه نسبت به مبارزه ی ضمن برخورددي بانيبنابرا. افتي مي خواهطي درست شرا درکی برای و منطقی اساسیا

 گريبه عبارت د. مي امروزه باشی برایراهکار درست و به فکرموده نلي و تحلهي گذشته را تجزی به درست،ی جاریطبقات

  و نگرش ما درمي هستیار مبارزات دنبال چه راهکميني ببديخاص خود، با  طي شرالي و تحل هي و تجز ما ضمن نقد گذشته

ست؟ي چنهي زمنيا    

 تشکل ني که با عناوی خاصزي تند و تی مشاهده کرد که اسامتوانيم ران،ي ایگذشته جنبش کارگر بری مرور مختصربا

 بوده یکارگرري غيیمحتوا وتي ماهی آن ها داراشتري بم،يزي قالب نرکي متفاوت، موجود بوده، اگرهمه آنها را دریها

محتوا  و  را ازکاليراد وزي تند و تی جدل هادي اساس بانيابر.  اندده هم بویآن ها اساسًا ضد کارگر ازیلي خاياند و 

است، در " ی دارهيضد سرما" دعوا بر سر واژه ی هماهنگتهياگر در کم.  متفاوت استزي دو چني جدا کرد و ات،يماه

 آن را به وفعاالن تر بود تا مبارزات کارگران بندهيندتر و فر تیليخ"  طبقه کارگرنيحزب تراز نو" عبارت خيتار

 سم،ي گذشته، از جمله سکتاری و سبک کارهاکردي در نقد رووستندي که به آن پی و کسانی هماهنگتهيکم.  بکشاندراههيب

 و ی کارگر مبارزاتی و جنبشی عمل،ی شد و به دنبال راهکار علنجادي خود ای جهانتي درکلسميکالي  و سندسميرفرم

 قد علم ،ی کارگرري غی پرچم هاگري و داني دور از دخالت دولت و کارفرماه ب،ی کشمکش طبقاتني کمک به ایبرا

 شاني افکار به دور از کارگری حتدانند، ی دانسته و   می کارگر ملي و وکمي که خود را نه تنها قيیهمان پرچم ها. کرد

 ی خواندند و بی کامال کارگرا فراتر از آن خود ری و حتی کارگرکي کالسیها شهيرا با الفاظ ظاهرا تند در تکامل اند

 بر سر ی هماهنگتهي ما در کمی است که دعوای در حالنيا.  شودی آن ها به کارگر روز به روز روشن تر میربط

 بر سر ظاهر ست؟ي ما بر سر چیپس دعوا.  آنها استی تر از کشاکش هانيي تر و پای کلیليخ" یلغو کارمزد"عبارت 

ی تشکل هاجادي در فکر ااي و مي گذشته اضافه کنی به اسامی اسممي خواهی مايآ!!  توا؟ و محتي ماهاي و کاليتند و راد  

م؟ي هستطي شراني در ای امر مبارزه طبقاتشبردي پی تحت هر عنوان براکال،ي رادتًايماه    

 که ني با تکرار اايآ.  کردیاديت در مورد آن مباحث ز و دو موضوع جداگانه است و الزم اسکردي خود دونوع رونيا

 شود، مورد قبول ما ی که در جهان به نام کارگر ارائه میسميکالي و سندسمي رفرماي و مي را قبول ندارسميما سکتار
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 ما و هنکي به صرف ااي م،ي احترام قائلگراني دیشات و افکار شخصي ما به وجود گرااي آم؟ي خود را تبرئه کرده است،ين

 مي خواهم،ي اگر با خود صادق باش،ی هماهنگتهي در کمم؟ي ادهي کشی برتر است، دور خود حصارگرانيتفکراتمان از د

 تهي در کمی مختلفشاتي اما گراستند،ي نی فرقه ااي و یستي تشکالت رفرمجادي از دوستان به دنبال اکي چي که هديد

مسئوالنه و به دوراز ري دوستان غديرا مطرح کنند، نبا نظرات خودشات،ي گرانيا اند واگرینيع ویوجود دارند که واقع

. داردیادينقد سالم فاصله ز ونييپا و کارازی حرکت با روح نگرش جنبشنيکنند چرا که ا با آن برخوردیاسيفرهنگ س  

 نيدن به آن ا طلبد و ادامه دای را می اشهي و رکي تئور،ی نظری مباحث،ی هماهنگتهي درون کمی و نگرش هاافکار

 ی تشکل هاجادي ای کارگران و کمک به آن ها برایابي کمک به امر تشکل ی و به جادي نمایتشکل را عمًال فلج م

 ري غاي ی حزبیابياگر مباحث سازمان .  داردی وا مگذشته  را به تکرار ی کارگرني خود آن ها، فعالیرويگوناگون به ن

 است و کيدئولوژي و ای نظری الزمه آن جدال هاست،يد و البته قابل انکار ن وجود دارتيني به عتهي در درون کمیحزب

صحنه  به دهمت بلن با   یو ناپخته، ول اگر چه ابتدا با افکار خام   ی هماهنگتهيکم.  نشده استجادي امر اني ای براتهيکم  

  . دياي بکيدئولوژي ای تشکل هاجادي ایآمد، اما قرار نبود برا  

 کي و در مي گذشته اراثياگر چه ما م.  گذشته را تکرار کندیارهاي بودن و معدهي هم عقاينبود دوباره همفکر و قرار

 مي گذاشته اني و قرار بر امي ادهي نقد رسني هم باشد؛ اما ما به ایعي طبدي و شامي اافتهي پرورش ی خاصتي و وضعطيشرا

قرار . مي نشان ندهبي و غربي امر عجکي را ی و مبارزه طبقاتميريگ نمي آن ها تصمی کارگران و به جای براگريکه د

 یاي افکار چند نفره که در رواي ساخته دست چند نفر و ی هاالتي تشکروداري را در گی کشمکش اجتماعنيبود ا

 در جهت  به آنک و با کمميباش آن، به دنبال کارازدرون طبقه کارگری و به جامي قرار ندهشند،ي اندیخودشان درست م

  راستا جنبشنيادر  نقد ونيا همت، بانيبا ا و  ميي نمایاري  ی مبارزه طبقاتشبرديپرا درامر آنان   شانيآگاه گر  وتيهدا

مي را در حد توان کمک کنیکارگر    

 یاگر ما معتعقد به احترام به نگرش ها. دي مشترک خواهند رسیعمل مشترک به راهها متفاوت، دریکردهايرو

  وی علمی نقد و بررسیبه جا و اگرميصحنه دور کن ازميجور برخورد ناسالم، بخواه را باهزارگراني و دمياشمختلف نب

کوزه  و  دوباره همان کاسه م،يده قرارراهيبد ب  وی فحاشوردمراگريکدي ی کارگریابيسازمان  وی سازماندهیکيالکتيد 

.ميده ا نکری مبارزات کارگريیاي به رشدوپوی کمکچيخواهد بود و ه  

 انهي و استثمار وحشی خود محروم هستند و انواع بهره کشی کارگران از هرنوع تشکل مستقل طبقات،ی کنونطيدرشرا 

 و ترس از دست دادن شغل و دي نمای قدرت تفکر اعتراض از آنان سلب می روزمره شان حتیو حمله به سطح زندگ

 طبقه، به ني و به اصطالح روشنگران اني اما، فعالبلدر مقا. ردي گیمنبع درآمد، قدرت تجمع و اتحاد را از آن ها م

 طي خود در شرای مبارزاتی ابزارهای دانست که کارگران به تمامديبا.  هستندالتي تشکني ساخته نشده اوانيفکر نقش ا

 را به رها ابزانيا انهي اراده گرامي توانیمگر ما چقدر م.  دارند و اگر الزم باشد از آن استفاده خواهند کردازيخاص ن

زارها را باز هم به اراده خود  ابني امي توانی چقدر ماي و مي کنلي به کارگران تحمشان،ي آن ها و دخالت گرازيدور از ن

  جواب خود را بهترم،ي کرده باشی بررسی را به خوبی مبارزات کارگرخي اگرتارم؟يمانع آن ها باشازآنان سلب کرده و

مي کنی مدايپ .    
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 موجود تي را از وضعني کارگران است و ای مستقل و طبقاتی  تشکل هاجادي کمک به ای ما برامتيهمت وعز اگر

 ی کارگران می و طبقاتی تشکل سراسرجادي آماده کردن ای برای تشکل ها درک کرده و بسترجادي اازي و نطيوشرا

یني گزی جااي تشکل، که همان حزب نيشکل ا یچگونگشات مان برسر راه مناقنيادر. مي دارشي در پی راه درازم،يدان  

  . مي کنی منيي چارچوب تعشي برامي دارطي شرانيا نساخته است که ما دروانيهمان نقش ا آن خواهد بود، بازیبرا  

 در کوران یبه اعتقاد من تشکل سراسر.  استیکيدئولوژي کامًال ای آن، نگاهجادي و ای نگرش به تشکل کارگرنيا

 خواهد شد و لي توسط عناصر صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران تشکشرو،ي آگاه و پیروي و با نیمبارزات کارگر

 ی کدام از اعضاچي امر در طول عمر هني است اکن خواهد که ممی منيي و کار از درون و پای آگاه گر،یبستر ساز

 کردن مبارزات ی توده ایعنير،  امني متحقق کردن ای برای وجود با توانمندنيبا ا.  ندهدی روی هماهنگتهيکم

چاره کار نخواهد یکيدئولوژيمناقشات ا دورخود ودنيکشپس حصار.  تالش کرددي باريفراگ باکارآگاه گرانه و،یکارگر  

  .   در درون طبقه کارگر داردقي و عمی اشهي به کار رازي باال نی هانهي چرا که هر کدام از گز،بود

تنها راه برون .  و مشترک کارگران دور هم جمع شوندی اساسی حول محورهاديا و کارگران آگاه بی کارگرنيفعال

 جادي کارگران، از جمله ای حول مطالبات اساس،ی کارگرني فعالني همان کار آگاه گرانه و اتحاد بتي وضعنيرفت ازا

  کاراني بی شغل براجاديا دستمزدها، شي افزا،ی شغلتي موقت، امنیقراردادها کارگران، لغوی طبقاتیا  تودهیتشکل ها

. باشدیم...و    

 
 

ی هماهنگتهي عضو کمی قادروفا  

١٣٨۶اسفند  ٢٨  

 


