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                ! منطق و متانت لطفایآم
 

ی آارگرني از فعالیجمع                                                          ١٣٨٧ر آذمهدازدوشنبه سه     
 

   
 آه در نقد نظراتشان یمقاله ااز) یطرفداران لغو آار مزد(“ یته هماهنگيآم”دوستان 

 سخت ،مينوشته ا)  دهند تصرف آارخانهیح ميا اگر ترجي(“اشغال آارخانه ها”رامون يپ

د حرف  بلند بلن،خوابدر د ويدي دید خواب ميست؟ شما داشتيگناه ما چ. برآشفته شده اند

 ،دي خواهینم. ت نداردينكه عصبانيا. ديشوداريم بيگفت م ويما فقط تكانتان داد. دي زدیم

  .ديد بخوابيريدوباره بگ

اورده يشان نيك نقل قول هم از نوشته هاي یم و حتيف آرده ايشان را تحرين دوستان ما را متهم آرده اند آه حرفهايا

م آل يما مجبور بود.  داردك علتين فقط ي ایول, ميشان نقل نكرده اينوشته ها را از یحق با آنهاست آه ما گفته ا. ميا

ده و نگرش يآه ا )١٣٨٧ آبان ٨ -» حال تعطيلضرورت تصرف کارخانه های درهم درباز«تحت عنوان (ك نوشته ي

بل دسترس بودن آن م؛ آه با توجه به قاي آردیمه نقد خود ميده شده بود را ضمي آن تنیدر سراپا“ یته هماهنگيآم”

 ما را ،نهين زميدر هم. ميدي به انتشار مجدد آن ندی لزوم،یاسي و سی مختلف آارگریت هايو سايرشآنوشته در بخش 

  از اهداف آنهایكيع محصوالت آارخانه را به عنوان يد و توزيت توليريمتهم آرده اند آه عبارت به دست گرفتن مد

 .نظرات آنهاست جعل  آورده ايم و اين)شکل و شورايی کارگرانپيش شرط وجود يک قدرت مت بدون ذکر(

 آل یجه منطقي نت،مي آه ما نوشتیزيچ! ديب تر نكنيب و غريم خواب خود را از آنچه هست عجيخواهشمند،دوستان

آيا منظور چيزی در حد !  اين قدرت متشکل و شورايی کارگران عبارت عجيب کشداری است.نوشته شما است

است؟ اگر آن است چرا صاف و ساده به زبان نمی آوريد؟ آيا غير از اينست که همه معنی قدرت » هقدرت دوگان«

دوگانه را می فهمند و آن را با شرايط خاص استثنايی در دوره های اعتالی انقالبی معنا می کنند؟ آيا اين قدرت 

و ) در حد اعتراضات خودجوش کارگری(متشکل و شورايی در يک نظام استبدادی صرفا با همين فشارهای از پايين 

 شکل خواهد گرفت؟ آيا جز اينست که ،آنطور که شما تصور می کنيد در نتيجه حرکت خودبخودی خود کارگران

 همه اينها خواب و خيال خواهد بود؟) پيشاهنگ انقالبی طبقه کارگر(بدون دخالت موثر و اعمال رهبری عنصر آگاه 

در شرايط واقعی و » کارخانه) تصرف(اشغال «ايده و طرح ) و ادامه(قيقا معنی آنچه ما رويش انگشت گذاشتيم د

، بر مبنای ديدگاه شما که با حذف حزب پيشاهنگ ،تازه.  و نه در دوران اعتالی انقالبیکنونی جامعه ايران است

وقتی که شما مقاله . ت حتی اگر اعتالی انقالبی هم پيش بيايد، نتيجه کار پيشاپيش معلوم اس،انقالبی مشخص می شود

می نويسيد و کارگران را با تخيل در مورد کارهايی که می شود کرد و تا به حال نشده است فرا می خوانيد، ما هم 

   .معنی کنيم) منجمله خودتان( برای همه ،حق داريم حرفهايتان را روی زمين و در صورت تالش برای عملی کردنش

 حدس ، آندیبه انتقادات ما جلب نظر م) یطرفداران لغو آار مزد(“ یهماهنگته يآم”گر آه در حمله يك موضوع دي

 آنند یه نقل مي را به آنای عبارت، از نوشته خودیست آه در بخشي جهت نیب! ت ماستي آنها در مورد هویو گمان ها
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 آنند آه شما را ی میماء و اشاره به ما حالي دارند با ايیگو. ال خودشان قبال از جانب ما مطرح شده استيآه به خ

 زند و چشم شما را ی دامن میشداورين حدس و گمان ها به پي ا،ايثان. د دوستاني اشتباه گرفته ا،اوال! مي شناسیخوب م

 دو نكته یكيد و حداقل يگران بگردي ما و دی گذارد آه در نظرات و نقدهاینم.  بنددیبر نقاط ضعف و اشكاالتتان م

ما . دي خود روشن آرده ایك مقاله را برايف يش تكليشاپي پ،ن حدس و گمان هاي شما با ا،در واقع. ديابيرا درست ب

 یكاي با دو نفر از فعاالن سندی عباس عبدی آه بر گفت و گوی آه با نقدی وقت، مثالیبرا. مي آنینطور برخورد نميا

 آه در یاتفاقا نكته ا. مينيم ببيتوانست آه در آن بود را ی نكات مثبت گوناگون،ميشرآت واحد نوشته شده بود روبرو شد

 یفعاالن آارگر آه امروزیشتريتالش ب مثبت ازیابيارزدر(آمده “ ده اشغال آارخانهي و ایجنبش آارگر”مقدمه مقاله 

  .با نگاه به آن نقد بوده است،) دهندیمخود بروز ازی طبقاتیدگاه هايداست ها وي ربط دادن طرح ها با سیبرا

 یني معی طبقاتیش و محتوايد گراي بایده و طرحين است آه در پشت هر ايقا هميم دقيا بر آن اصرار دار آه میزيچ

از به يم آه نيني بی را میني معیش و محتواي گرا،)ا تصرف آارخانهي(“ اشغال آارخانه”ده يما در ا. را جستجو آرد

ر بروز يد به ناگزي ما را مورد حمله قرار داده اد شما آه در آنين نوشته جديش در همين گرايا.  و نقد داردیبررس

د آه آارخانه مال آارگران يه استدالل خود در مورد تصرف آارخانه گفته ايز به عنوان پاينجا نيشما در ا. آرده است

 آن کارخانه ها سخن بگوييم به اين ترتيب پذيرفته ايم که کارخانه از» اشغال«ازاگر : دقت کنيد چه نوشته ايد.است

ن حرف يم هميي گویما م  .سرمايه دار است و کارگران چيزی را که از آن خودشان نيست به اشغال خود درآورده اند

طه ين حرف را در مورد حي مال آارگران است؟ چرا ا،اوال چرا فقط آارخانه. ش تنگ نظرانه استيك گرايبازتاب 

ا يد؟ ثاني آوریان نميد و حرف از تصرف آنها به مي زنی جامعه نمی و فرهنگیاسي و سیات اقتصاديگر حي دیها

“ نين آارگران معيا”مال “ نين آارخانه معيا”د آارخانه مال آارگران است در واقع منظورتان يي گوی آه شما میوقت

ا ين يش را منافع ايب است و جاي غایانقالب اجتماع طبقه آارگر دری رسالت و نقش و منافع آل،در نگرش شما! است

آن طور آه (ز است يننده همه چياگر طبقه آارگر آفر.  گرفته استی محدود و فوری گروه از آارگران آنهم به شكلآن

 یا آن آارگران؟ ما مين يا آن آارخانه و اين يپس چرا فقط ا) ديه استدالل آرده اين پاي خود بر ای قبلیدر نوشته ها

رون يا آن آارگر بين ي اگر از زبان ایست حتيبقه آارگر نش تنگ نظرانه متعلق به طين نگرش و گرايم آه اييگو

 به ی واقعیاي تواند در دنیكال ميز و ظاهرا آنارآو راديك طرح توهم آميم آه چطور يم نشان دهيما تالش آرد. ديايب

ر  دیه داري به وردست سرمای مدتی از آارگران را براینجامد و گروهي حاآم بی بزرگتر بورژوازیت طرح هايتقو

م يما فقط تالش آرد.  شما نبودیر خواب هاير و تفسي تعب،مي آه ما در آن نقد آردیآار. ل آنديط بحران تبديشرا

  . م آردين خواهيز چنين به بعد نياز ا. مي و انتقاد قرار دهی بلند بلند شما در خواب را مورد بررسیمضمون حرف ها
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