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رگي  دی طبقاتی هاشيطبقه کارگر و نظرها و گرا  

 
   ١٣٨٧ وم شهريورس شنبهيک                                                                                 ی کارگرني از فعالیجمع

                                                         
بشناسند و از هم  چرا آارگران بايد نظرها و گرايش های طبقاتی مختلف را

همه ی  تشخيص دهند؟ پيش از هر چيز بايد بگوييم آه اين نظرها و گرايش ها در

 يعنی در عرصه انديشه و تفكر. جامعه نفوذ می آنند و در هم تداخل دارند

ايدئولوژيك و سياسی، مرزها و ديوارهای محكم و غير قابل نفوذ بين طبقات 

طبقه آارگر در معرض ايدئولوژی ها و . اجتماعی آشيده نشده است مختلف

چه . آه منافع و اهداف ساير طبقات را منعكس می آنند سياست هايی قرار دارد

ئولوژی ها و بزرگی از آارگران آن ايد بسا در مقاطع و مراحلی، بخش های

اين به ويژه در مورد جهانبينی و سياست های طبقات حاآم . آنند سياست ها را متعلق به خود بدانند و از آن پيروی

باورهای  مثال در جامعه ای نظير ايران، عقايد و. های طوالنی، ايده های مسلط بر جامعه اند مطرح است آه برای دوره

رسانه های مدرن نيز ابزاری در دست  .ای مذهبی و حكومت ها ترويج شده استسنتی و مذهبی طی قرن ها توسط نهاده

بنابراين طبقه آارگر بايد مرتبا به دنبال اين . دادن اين عقايد است طبقات حاآم برای جا انداختن و طبيعی و عمومی جلوه

  .نيست بقه هست و آدامديدگاه، سياست، شعار بيانگر حقيقت علمی، و بازتاب منافع انقالبی ط باشد آه آدام

به همين خاطر، توجه بيشتری به اطالعيه ها و مصاحبه ها و  آارگرانی آه به دنبال آگاهی سياسی و طبقاتی می گردند و

حاآمه  بخشی از اينها به طبقات. توسط عقايد سياسی و ايدئولوژيك مختلف بمباران می شوند مقاالت سياسی دارند مرتبا

طبقاتی آه در حاآميت قرار ندارند و به  ار و پنهان آنها مربوط است، و بخشی ديگر به نمايندگانو نمايندگان سياسی آشك

اولين نكته ای آه نبايد از آن غافل شد، اهميت اين . رنج می برند درجه و شكلی از ستم های موجود و سيستم حاآم

 جوانب گوناگون سياسی، ايدئولوژيك،خصوصا افشاگری از . در افزايش آگاهی طبقه ماست برخورد آراء و عقايد

. اهميتی ويژه دارد) دهند و دولت های رنگارنگی آه نظام جهانی سرمايه داری را تشكيل می(اقتصادی دستگاه حاآم 

مثال در شرايط امروز دنيا، آم نيستند روشنفكرانی . بگيرد اين افشاگری می تواند از سوی نيروهای طبقات مختلف انجام

با  است؛ به سوسياليسم و آمونيسم اعتقادی ندارند يا تفسيری آه از آن ارائه می آنند فرقی ن بورژوايیآه افق ديدشا

افشاگرانه ای در مورد سيستم و  اما همين ها مقاالت. همين جوامع سرمايه داری پيشرفته با آمی حك و اصالح ندارد

و موثر در مقابل ما قرار می دهد و آگاهی سياسی ما را زنده  سياست دولت ها می نويسند آه جوانبی از واقعيت را خيلی

 جنبش ضد رژيمی خودمان، با چنين مقاالت ارزشمندی از سوی افراد گوناگون با گرايش ها و در همين. عميقتر می آند

 به جستجوی حقايق باشيم؛ مهم است آه در دل همه اين مقاالت و ابراز نظرها. طرز تفكرهای متضاد روبرو می شويم

روشنتر آردن راه دگرگونی واقعی اين نظام تيزتر می  حقايقی آه سالح ما را در تجزيه و تحليل علمی از نظام حاآم و

  .آند
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چيز، منجمله نظرات و آرايی آه از درون صفوف خودش ارائه  طبقه آارگر بايد نگاهی نقادانه و علمی نسبت به همه

 ذهن خود در برابر ساير نظرها و گرايش ها، اصوال می تواند به"  بندیعايق"آارگر با  آيا طبقه. می شود داشته باشد

و گرايش ها، طبقه آارگر را از  دنيا نقادانه و علمی نگاه آند؟ آيا جزم گرايی و فرقه گرايی در رفتار با ساير نظرها

اهد شد عاجز نخواهد آرد؟ آه ناگزير گريبانگير خودش هم خو ديدن محدوديت ها و نارسايی ها و اشتباهات و انحرافاتی

به  نماينده طبقه آارگر و مسلح به جهانبينی علمی ماترياليستی ديالكتيكی می دانند اما دل آم نيستند آسانی آه خود را

توجه می آنند آه در آنها به نظرات  يا حداآثر فقط زمانی به نظرات بقيه. نمی دهند" غير خودی"مطالعه و بررسی آثار 

در هر دو حالت نيز، معموال رفتارشان همه جانبه . شده باشد ه و حزبشان برخورد منفی يا مثبتیشخص خود يا گرو

گيری از  به محض ديدن انتقاد و ايراد. گوناگون و گاه نهفته در اين ابراز نظرات دور می افتند نيست و از يافتن حقايق

می تواند در پشت اين انتقادات   حقايقی هم آهخودشان، روی همه چيز خط منفی می آشند و چشم ديدن نكات مثبتی و

  .باشد را ندارند

فرستاده می شود و نيز در انتخاب اخبار، تالش می آنيم آارگران  اين وبالگ، در بخش مقاالت انتخابی آه برايمانما در

دنيا، با   در ايران وآارگری را با جوانب افشاگرانه مختلف از نظام ستم و استثمار سرمايه داری مبارز و فعاالن جنبش

با نحوه نگرش و تحليل های طبقاتی  حقايق پنهان و آشكاری آه در مقاالت نيروهای مختلف طبقاتی تنيده شده است، و

) به ويژه آنان آه خود را منتسب به طبقه آارگر می دانند(سياسی  زمانی آه درون گروهبندی های. گوناگون آشنا آنيم

 هد، و صحنه برای مدتی از مشاجره بر سر اين گونه موضوعات پر می شود، ما تالش میمی د جدل ها و جدايی ها رخ

آثاری را منعكس آنيم آه به  آنيم بدون دامن زدن به جنجال ها و حاشيه ها و آنار گذاشتن مسائل فرعی يا مصنوعی،

 ما به ناگزير بر پايه نگرش، به هر حال، انتخاب های .روشن شدن جوانب و داليل مهم و اصلی اين مشاجرات آمك آند

ما عليرغم حفظ نگاه انتقادی خود، صحيح نمی . نيست" بيطرفانه"می گيرد و  گرايش و اولويت های خودمان صورت

آه به گرهی جدی  هر چند اگر مواردی پيش بيايد. مورد تك تك اين جدل ها به اظهار نظر مستقيم بپردازيم دانيم آه در

   .مشخص خواهيم پرداخت ش سياسی عمومی تبديل شود، مسلما به ابراز نظربرای جنبش آارگری و جنب
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