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 آيا آميته مهاهنگي دچار حبران شده است ؟
 
 خسرو نسيم پور 

 
 مقدمه 

افـول  مهاهنگي براي  اجيـاد تشـكل آـارگري           آيا آميته   
 پاسـخهاي   به اين سـئوال    ؟آرده و دچار حبران شده است       
  خبشي از ايـن پاسـخها از       .بسيار متفاوتي داده مي شود    

  . آن  از  بريون و خبشي  مي شود    شنيده درون آميته مهاهنگي  
اما اتفاق جاليب آه افتاده است و آمرت آسي به آن توجه            

از ل پـيش    تشـك  د اين است آه براي اولني بار يـك        مي آن 
يـا حـداکثر هـم      آنكه از بريون مورد انتقاد قـرار گريد       

اران و فعالني   از درون و از سوي پايه گذ      ،   زمان با آن  
تـا آنـون    . است   و افول متهم شده      اصلي اش به انفعال   

گونه بوده است آه عالئم حبران تشكلها ابتدا        اين    بًاغال
از بريون مشاهده مي شده است و واآنش  اوليـه از درون             

 كار و بعد توجيه بوده است و تنها در         ، ابتدا ان   تشكل
 شده است آه حبران     ي وجود حبران به رمسيت شناخته مي      زمان

شعاب ن بالفاصله قبل از ا     آه معموالً  - آن    اوج  ي به نقطه 
  . نزديك شده باشد- يا فروپاشي است

 اجازه مي دهـد بـه        ما  حمدود آجنا آه اطالعات و جتربه     تا
خنستني بار است آه عالئم حبران يك تشكل نه         آه  نظر مي رسد  

 تنها از درون مشـاهده و  پذيرفتـه شـده بلكـه مـورد               
 صـرف   ،هر حال ه  ب. آسيب شناسي و نقد قرار گرفته است        

 ، اتفاقي آه    آسيب شناسي ها  ا و نقدهنظر از نتايج اين     
آـه  در سـرزميين    . افتاده اسـت ، بسـيار مبـارك اسـت           

قبول شكست و عقب نشـيين اسـت ، از          انتقادپذيري مرتادف   
 باشد آه نتـايج     .تشذگآنار اين اتفاق به سادگي نبايد     

حـال  آـه در     -  را  آه اين شـرييين    چنان باشد اين نقدها   
گرچـه  .  نكنـد    تلـخ  به آام مان     - مزه آردن آن هستيم   

  . ه اسـت  ه تلخـي عـادت آـرد      ديري است آه آام مـان بـ       
 .رمي بگذ

گـاه  ن مطرح است ، پاسخ هـاي متفـاوت و           آنچه آه اآنو  
   :است آه به اين سئوال داده مي شود  متضادي

  دسـتخوش حبـران شـده      آيا آميته مهاهنگي افـول آـرده و         
 است ؟ چرا؟

هاي آري و   ويژه پاسـخ  ه  هاي متفاوت ب   گرچه تفكيك پاسخ  
به اين سئوال آار سخيت است اما به نظر مي رسد آـه             خري  

 .غري ممكن نباشد 
 

يد ود حبران در آميته مهاهنگي را تأي       آساني آه وج   –الف  
 مــــي آننــــد و بــــه ايــــن ســــئوال پاســــخ آري

نه در اآثريت هستند و     خوشبختانه يا متاسفا    ، مي دهند 
ــات ا ــه  در اثبـ ــي ارائـ ــرات مهمـ ــود نظـ ــاي خـ  دعـ



 ٢

ا را در ادامه مـي آورمي و        هند آه خالصه اي از آ      مي دهن 
بعد تاجايي آه جمال و بضاعت اندك مان اجازه دهـد بـه             

 .برخي از آهنا مي پردازمي 
 
 از بقاياي رگه هاي فرقه گرايي در معدودي         ،  برخي    -١

      فعــالني آميتــه مهــاهنگي را عامــل اصــلي حبــران تلقــي  
ده اي علـي رغـم      اينان بر اين باورند آه ع     . مي آنند   

پذيرش نقدهاي غري فرقه گرا و ضد سكيت مهچنان در هنـان و             
. در عمل سنگ سكت و فرقه خود را به سـينه مـي زننـد                

 فرقه گرايي البته در اين ميان هستند عناصر صادقي آه         
چنان در پنهاني ترين اليه هاي درون شان رخنه و رسـوب            

دقانه شان  آه علي رغم متام حسن نيت و تالش صا        آرده است   
، هنوز نتوانسته اند اثـر آن را بـر ذهـن و زبـان و                

 . نگاه و رفتارشان بزدايند 
 چه مغرضـانه ، چـه       –هبر حال بقاياي رگه هاي فرقه اي        

 موجب شده است آه آارگراني آه بوي گنـد          -غري مغرضانه   
خورده است با بـي اعتمـادي و         مشامشان    ما به  فرقه از 

يد قبول آرد آه شامه خيلي      با.  از ما بگريزند     زازامشئ
طـور  ه  و چـه بـ      چه از روي جتربـه تلـخ          -از آارگران   

الاقـل بسـيار     بسيار تيز اسـت ،       –ي و ناخودآگاه    غريز
 . تيز تر از حس و ذهن نورزيده ما 

 
  برخي معتقدند آه در اين تشكل ، غري فرقه گرايي ،             -٢

  وقـيت  ! چگونـه ؟  . خود به يك فرقـه تبـديل شـده اسـت            
گرايي و سكت صرفا به انگي تبديل مي شـود بـراي            فرقه  

   طرد و ختطئه هر آن آـس آـه احتمـاال يـا از او خومشـان                 
مني آيد ، يا پا را از گليمش درازتر آرده و بي توجـه              

 بـه سـاحت مـا       به خود جرات داده و     پيشينه سكيت اش     به
     انتقــاد آــرده و يــا از روي عــادت و رســوب يــافتگيِ 

ونش ، هنوز موفق به گسسـنت       اليه هاي در  رگه هاي سكيت در     
 گـذار  قطعي پيوندهايش بازندگي سكيت اش نشده و در حال          

 اما بـه     ، فقط بايد آمي به او فرصت داد       و حتول است و   
در آمد پيشـينه    تا صدايش   آه به او فرصت دهيم      جاي آن   

را تبديل به مچـاقي      را به رخ او می کشيم و آن           اش سكيت
آيـا اينـها خـود      . توي سـرش    يم  آرده و يكسره مي آوب    

 نيز مـانع    مهني هايي از نوعي فرقه گرايي نيست ؟         نشانه
 با برخي فعالني آارگري مي شود آه بـه بـاور            از پيوند 

 . ما فرقه گرا هستند 
     پرسش اين اسـت آـه تكليـف ايـن آدمهـا چيسـت ؟ آيـا                 

  مـا مربـوط    ه  مي توانيم بگوييم آـه سرنوشـت آنـان بـ          
ه گرايـي را يكـي از جتليـات از خـود            نيست ؟ اگر فرقـ    

دي را از   مزائي از لغو آار     مي دانيم و هدف هن    بيگانگي  
 نـه فقـط طبقـه       –خود بيگانگي زدايي از مهـه انسـاهنا         
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 مي دانيم ، در اين صورت ، ايـن انسـاهنا آـه              –آارگر  
اتفاقا نزديك ترين آدمها به ما هستند را مي تـوانيم           

 اگر واقعا بـاور دارمي      فتشيسم زدايي مستثين آنيم ؟    از  
ينـد عمـل    آآه انساهنا نه با تئـوري صـرف بلكـه در فر           

تغيري و حتول مي يابند و شناخت و آگـاهي را           ،  آگاهانه  
 مي دانيم   نه حمصول انديشه ورزي صرف ، آه حمصول پراتيك        

جز در پـويش مبـارزات       فرقه گرا    ، در اين صورت انسان    
ست بتواند درد    آارگري ، در آجا ممكن ا      عملي جنبش زنده  
او در فرار از فرقه اش بـه قلعـه          د ؟   خود را چاره آن   

اينكـه  غري فرقه اي تان پناه آورده اسـت ، بـا وجـود              
هنوز فرقه اي است امـا خـود را متعلـق بـه اينجـا و                

تكليـف مشـا بـا او       .  مي داند    اينجا را متعلق به خود    
 قلعه  سند شش دانگِ  ؟ آيا مي توانيد با نشان دادن        چيست

بت شـده اسـت از ورود        فرقه اي تان آه به نام مشا ث        غري
خودي جلوگريي آنيد ؟ آيا مي توانيـد بـه          آن موجود غري    

گورش را گم آند ، بـرود و قلعـه خـودش را             او بگوييد   
او برای آنکه دقيقًا مهين کار را نکنـد بـه           بنا آند ؟    

اينجا آمده است ، او جز با کمک فعالين جنبش کـارگری            
   در فضـای ايـن جنـبش منـی توانـد بـر             ، جز بـا تـنفس       

به نظر من يکـی از      . وسوسه های فرقه ای اش غلبه کند        
وظايف فعالين رويکرد جنبش ، کمک به آنـانی اسـت کـه             

. انگيزه هر چه دورتر رفنت از فرقه های شان را دارند            
 می کنيم ؟ ما معمـوًال بـا شـانه          اما به جای آن ما چه       

د سلب هـر     و القيدانه از خو     های متفرعنانه  باال انداخنت 
گونه وظيفه و مسئوليتی کـرده و آنـان را سـرخورده و             
مايوس و جريمه دار شده به امان خدا رها می کنيم تـا             
بيش از پيش به ورطه فرقـه هـای شـان رانـده شـوند ،                

آنانی که می مانند را هم ناگزير از پنـهان کـاری و             و
 . تقيه می کنيم 

پـس از   اران سـكيت بالفاصـله      شايد هم توقع دارمي آه بيم     
ــان      ــا ناگهـ ــري مـ ــاي نظـ ــدارو هـ ــيدن نوشـ  نوشـ

 جديدي گشوده شود و بـا جسـت و          چشم شان بر مجال دنياي    
يـافتم ، يـافتم و      : هاي شوق آميز فرياد برآورند      خيز

 . ن بيفتند به سجده در برابر معبد معجزه گرما
سـانده امي آـه بـراي       حيت بعضي از ما آار را به جايي ر        

ــي ــويت چمتقاض ــان عض ــبيه زيي ــنهاد   ش ــه پيش  قرنطين
آن وسيله قبل از ورودشان بـه تشـكل از          تابه  مي آنيم   

پالوده شدن شان به ويروس هاي سكيت اطمينان آامل حاصل          
 زير نظر   –قرنطينه نيز   شود و احتماال قرار است دراين       

 فقط به آنـان نوشـداروهاي آنـيت سـكيت           –آارشناسان ما   
 . خورانده شود 

 آه معتقدند يك چنني غريفرقه گرايي خـود نـوعي           منتقدين
ويژه ه  فرقه است بر اين باورند آه اوال تشكل آارگري ب         
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آارگري جنبشي ، حزب و سازمان نيست آه تنها بـه           تشكل  
شـش  پايه گذاران و اعضاي آن تعلق داشته باشد و سـند            

 را به اسم آنان ثبت آرده باشند ، بلكه تشـكلي            شدانگ
آه اين رويكـرد    كردي بريون آمده است     است آه از دل روي    

   قـوي و واقعـي را مناينـدگي         يدر جنبش آـارگري جريـان     
 .پايش روي زمني سفت اين جنبش است         و به اصطالح     مي آند 

چنني تشكلي فقط و فقط به طبقه آـارگر تعلـق           بنابراين  
دارد و هيچ آس حق ندارد به نيابت از اين طبقه بـراي             

گونه قرنطينه اي تعبيـه يـا       هيچورود به جنبش آارگري     
کـه  اگر غري از اين بود فرقه گراهـايي         . پيش بيين آند    

  رهـربان بـزرگ جنـبش آـارگري         آنان به  بسياري از بعدًا  
     هرگـز موفـق بـه ورود در جنـبش آـارگري             تبديل شـدند  

م که مـا    يشايد بد نباشد گاهی به ياد بياور       .مني شدند 
 دو آتشـه و     های زمانی نه چندان دور فرقه گرا      خود نيز 

 .سينه چاکی بوده ايم 
سـكيت چـه جـايي هبـرت و          براي پرياسنت حشو و زوائـد        دومًا

تر از خــود جنــبش آــارگري ؟ ايــن جنــبش ماننــد مــؤثر
ع از پريدن هيچ آس به      رودخانه اي است آه مني توان مان      

كي با احتياط به    حاال يكي شريجه مي زند ، ي      .درون آن شد  
مسلم است اين خود رودخانـه       اما آنچه    درون آن مي رود   

عبور از تند پيچ هـايش      است آه در مسري حرآت خود و با         
تكليف مهه را روشن مي آند ، يكي را به سنگ و صخره ها              
مي آوبد ، يكي را به گل و الي فرو مي آنـد ، يكـي را                 
به آرانه مي راند و در هنايت شـناگران چـابكش را بـا              

 . خود مي برد 
له در برابـر ايـن تشـبيه شـبه          اما سـؤايل آـه بالفاصـ      

نارشيسيت از تشكل آارگري و ديگر تشبيهات مطـرح اسـت           آ
  چـه نيـازي بـه تشـكل         اين است آه در اين صـورت اوال ً        

  رونــــد و مســــتقيمًا  مهــــه مــــي،هســــت ؟ خــــب
 ، در صورت    دومًا. مي جهند درون رودخانه جنبش آارگري       

 آه  نياز به تشكل ، آيا آآندن آن از سكت باعث مني شود           
 در  تشكل به مهان چيزي تبديل شـود آـه خـود را دقيقـاً             

متايز و تقابل بـا آن تعريـف آـرده اسـت ؟ آيـا مهـان                 
اتفاقي مني افتد آه پيش از اين در ارتباط با بقايـاي            
رگه هـاي سـكيت و فرقـه اي گفتـيم ؟ آيـا توقـع دارمي                 

ديدن آن مهه دم خروس باز هم قسم هاميان را          آارگران با   
 ؟باور آنند 

در اينجا ما با تناقصي مواجه هستيم آـه عجالتـا حبـث             
  درباره راه هاي برون رفـت از آن را بـه بعـد موآـول               

طـور  ه  بـ . مي آنيم و فعال به طرح آن اآتفا مي آنـيم            
 شدت بپرهيـزمي از اينكـه خـودِ       ه  خالصه از يك سو بايد ب     

غريفرقه گرايي به فرقه تبديل شود و از سوي ديگـر مهـني             
   خطـر آآنـده شـدن تشـكل از           احتمـال  را بـا  پرهيز ما   
 .  مواجه مي آند فرقه گراها
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برخي نيـز معتقدنـد علـت اصـلي حبـران در آميتـه                -٣
.  هاي نظري اسـت      ن روش هاهبامات و ساي  مهاهنگي پاره اي    

ائـه شـده    مثال تعريفي آه از تشكل مستقل و سراسـري ار         
 ايـن آه آيا قرار اسـت        اين .است عاري از اهبام نيست      

تشكل چه آـارآردي داشـته باشـد ؟ آيـا داراي مـاهييت              
انقالبي است و بناست توده هـاي آـارگري را بـراي بـر              

 رهربي آند ؟ و يـا صـرفا          متشکل و  اندازي سرمايه داري  
حول مطالبـات اقتصـادي     ظريف است براي مبارزات روزمره      

 آه در اين صورت      ؛ ا تلفيقي از اين دو     ي طبقه آارگر و  
  -  البته با پويش از پايني        -ه يك حزب    آيا قرار است ب   

    فرا رويـد و يـا بـا سـاختاري شـورايي ودمكراتيـك و               
غري سانرتاليسيت ، تلفيقي از فعاليتهاي علين ، غري علين ،           
اقتصادي و سياسي را پيش برد ؟ آيفيت و چند و چون مهني             

  ساسـا ضـروري يـا      فعاليتهاي علين و غري علـين و ا       تلفيق  
گونه فعاليت غـري علـين و يـا آيفيـت           ودن هر غري ضروري ب  

 انفكاك  تلفيق فعاليتهاي اقتصادي و سياسي ، يا اساساً       
ئلي هستند آه مني تـوان      مساناپذير بودن اين فعاليتها     

 مواضع و نقدهايي درباره تاريخ      مهچنني. بي پاسخ گذاشت    
جنبش آارگري و چپ ايران و جهان ، يا جايگاه اقتصـاد            

ن در اقتصاد جهاني ، هم چـنني شـرايط          آاپتياليسيت ايرا 
 و سرنوشـت حنلـه هـاي        "سوسياليسيت"بلوك  پس از فروپاشي    

خمتلف چپ و بسياري مسائل ديگر از مجله چالش هاي نظـري            
آارگري خواه ناخواه   است آه به باور خيلي ها يك تشكل         

اين . با آهنا مواجه و ناگزير از پاسخ گويي به آهناست           
 نوبت به عمل در مقياس وسيع برسد        عده معتقدند آه وقيت   

حتليل ها و تئوري هاي نادرست آه ناشي از آم سـوادي و             
    آم عمقي نظري است بـه وقـت عمـل بـي رمحانـه انتقـام                

مي ديگـر بـراي      شد وقيت تشنه : قول معروف   ه  مي گريند ، ب   
 .حفر چاه خيلي دير است 

اما هستند فعاليين آه معتقدند بسياري از ايـن مسـائل           
 تنها فعال ربطي به يك تشـكل آـارگري نـدارد بلكـه              نه

 اين مسائل   يك تشكل آارگري با   دقيقا درگري آردن فعالني     
تشكل را دچار حبران مي آند ، نه اهبامات نظـري           است آه   

شـفافيت نظـري در بعضـي       آـه    ضمن آن . حول اين مسائل    
زمينه ها ، در شرايط فعلي ، اگر نگـوييم امـري اسـت              

آاري است بسـيار دشـوار و تـوقعي اسـت           ناممكن ، الاقل    
در عني حال هيچكس نسـبت بـه وظـايف يـك فعـال              . ناجبا  

آارگري آگـاه نيسـت و       فعال    آن آارگري به اندازه خود   
موآول آردن اجنام اين وظايف بـه پـس از رفـع اهبامـات              

 . ال و بي عملي عنظري چيزي نيست جز توجيه انف
ري و  بــي اعتنــايي غــرور آميــز بــه مباحــث نظــ امــا

ه اين مباحث نيز چيزي نيسـت جـز         روشنفكربازي دانسنت مه  
  بنـابراين اگـر چـه      . يه بي سوادي و تنبلي فكـري        توج



 ۶

 را از پـيش     –مل نظـري    ا بويژه عو  –مني توان مهه عوامل     
متام عوامل قابل حماسبه بايد به حساب       حماسبه آرد ، اما     

آيد ، اما نه آن چنان آه از شدت جسـتجوي راه حـل از               
 آن  يم و مصداق مهان جان زيبايي شومي آه هگل        ي در بيا  پا

 سرچشـمه   آن چنان نگـران    " آه را حمكوم مي آند به اين     
 آـه جـرأت     اسـت  عايل ترين انگيزه هـا       گرفنت اعمالش از  

 " .اجنام عمل مني آند 
هرحال اين درست است آه به اعتقاد ما و بـر اسـاس             ه  ب

يشه اسـت ،     پايه اي ما حرآت از عمل به اند        یروش شناس 
ه اما نه عمل و نه انديشه ، هيچ يك را مني تـوانيم بـ              

تـوي يـك    . طور مطلق به بعد از ديگـري موآـول آنـيم            
اعتصاب هم مي توان به مهه اين چيزها فكر آرد ، خيلـي             

آـنج آتاخبانـه اي      از هنگامي آه     ترهبرت و واقع بينانه     
 . آز آرده امي 

 
ات و اهبامـات      عده اي معتقدند آه پـاره اي ايـراد          -۴

تاآيـد  مثال  . اساسنامه اي و برنامه اي علت حبران است         
يك تشكل را علـي رغـم هـر         ،  بر عضو گريي در اساسنامه      

از ياد  . ادعايي آه داشته باشد تبديل به سكت مي آند          
قه اي اين   نبايد برد آه مهمرتين نقد ما بر جريانات فر        

و آوردن رهــربان ، فعــالني اســت آــه بــا بــه عضــويت در
پيشروان آارگري ، ضمن آنكه آنان را از جنبش آـارگري           

 زنـدگي ،      جايي آه در واقع حميط طبيعيِ       -جدا مي آنند    
 آـار آنـان را       و بـا ايـن      –آار و فعاليت شان اسـت       

گيج و سردر گم مـي آننـد ؛           ، مؤثرتبديل به عناصر غري   
در عني حال ، جنبش آارگري را نيز از رهربان ؛ فعالني و             

و اين دقيقا مهـان     . دهنده گانش حمروم مي آنند      سازمان  
مان در حـال اجنـام      آاري است آه ما با  آمك اساسنامه         

 .آن هستيم 
آه گفته شود ما تشكل آارگري هسـتيم         به باور آهنا اين   

 تفاوتي  ، اما آنان جريانات سياسي غري آارگري هستند ،        
در ماهيت قضيه نكرده و دراتفاقي آه مي افتد و نتاجيي           

به عبـارت   . آه به باور مي آورد تفاوتي اجياد مني آند          
 علي رغـم متـام تفـاوت        –و خط مشي    ديگر هر دو عملكرد     

  به نتيجـه مشـاهبي منتـهي مـي شـوند و آن               - هايشان  
اما . ته وسرتون آردن جنبش آاري      اخنتيجه چيزي نيست جز   
ــؤايل ــهســـــــــــ ــرح  آـــــــــــ   مطـــــــــــ

ري بـه    فاقد عضِو آارگ   مي شود اين است آه تشكل آارگريِ      
چه دردي مي خورد ؟ آيا نتيجه منطقي اين نقـد مـا را              
به مهان تشبيه شبه آنارشيسيت مني رسـاند آـه مـي گويـد              

مانند رودخانه اي است آه مهه مي تواننـد         جنبش آارگري   
و آار ما    ست پس ساز   ني ؟ اگر چنني  بپرند تويش بي واسطه   



 ٧

ويژه ه  ي سازماندهي و متشكل آردن جنبش آارگري ، ب        ابر
 الني آن چيست ؟ فع
 
عده اي معتقدنـد سـنگيين بـار مسـئوليت ناشـي از               -۵

 چپ غري آارگري ، خـواه نـاخواه         جمموعه خطاهاي تاآنونيِ  
هر چه خود را بـه در و        ما  بر دوش ما سنگيين مي آند و        

 و تقال آنـيم ، هـر چـه در           هديوار بزنيم ، هر چه طفر     
شـان  ي ن ربـ گفتار و آردار خود را از آن چپ متمايز و           

يت خود را جدي ترين ، پـي گريتـرين و آـارگري             دهيم و ح  
ترين منتقد آن چپ معريف آنيم ، بـازهم مـا را از داغ              

جبني مان خورده است گريـزي      چپ غري آارگري آه بر پشت و        
 . نيست 

آايف است در جايي از اساسنامه ، برنامه و ادبيات مان           
ي و   تضـاد طبقـات    ،ماراسـتث امسي از ضد سرمايه داري ،       

بربمي آنگاه بالفاصله از نظر خماطبامنـان مهـان چيـزي           ... 
 جلــــوه مــــي آنــــيم آــــه ايــــن مهــــه زور      

 تقابـل و متـايز بـا آن تعريـف           زده امي تا خـود را در      
نبايد توقع داشته باشيم آه به صرف ادعاي مـا          . آنيم  

دائر بر قرائت متفاوت و حيت متضادمان از اين واژه ها           
آـم نبـوده و نيسـتند       . آننـد   ، مهه حرف مان را باور       

 اما طبقـه    افراد يا جرياناتي آه مهني ادعا را مي آنند        
آارگر آمرتين تومهي به آنان پيدا نكرده و آنان را بـه            

 . د نپذيرفته و هرگز هم مني پذيرعنوان جرياني آارگري
 
جنـبش  دنـه   زنده بـا ب    طبيعي و ارتباط     دعدم پيون   -۶

ادعـاي   علي رغم    –شي   جنب آارگري و عملي نكردن رويكرد    
ي اسـت   ياتـه ل  يكي ديگر از ع     -ي آن از سوي ما      منايندگ

در واقع ايراد   . آه در پاسخ به اين سؤال طرح مي شود          
 آميته مهاهنگي ، اساسـنامه ، برنامـه و مبـاني             از نه

نظري و ترآيب اعضاي آن ، بلكـه ايـراد از فعـالني آن              
ي نداشته  است آه به داليل گوناگون هيچگونه فعاليت عمل       

د رت ديگر متام آنچه ايـن تشـكل مـي گويـ           به عبا . اند  
 مي گويـد    درست است اما در پراتيك آردن آنچه به درسيت        

 . ، درمانده است
 پراتيك آردن آنچه    گفنت اين حرف آه سرآوب اجازه و جمالِ       

در اينجـا   . به درسيت مي گوييم را مني دهد آـايف نيسـت            
نه اخرتاع ما آه     " يرويكرد جنبش " آه  فراموش مي آنيم    

د رواقع ابتكار اسرتاتژيكي است از سوي طبقه آـارگر ،           
  ابتكاري آه اتفاقا بـراي شـرايط سـرآوب ابـداع شـده             

در واقع چيزي را آه خود زندگي در شـرايط سـخت            . است  
. به آنان پيشنهاد آرده است را بـه آـار مـي بندنـد               

    زيرا خطر نه تنها حترك آـه فراسـت تـوده هـا را نيـز               
 . بر مي انگيزد 



 ٨

     اما ما چـه آـرده امي ؟ مـا فقـط مشـاهده گـر جنبشـي                  
. ده امي آه چندي است از لبه هاي خود لربيز شده است             بو

ما در هبرتين حالت آاشف چيزي هستيم آه مبتكـر و خـالق             
 آن. واقعي آن شايد آمرت از ما نسبت به آن آگاه اسـت             

آارگري به گريز   هم دقيقا در شرايطي آه گريز از جنبش         
 . به جنبش آارگري تبديل شده است 

آهنا يعـين    ( " آهنا "  و   "ما " آاربردن لفظ ه  برخي حيت ب  
را ناشي از بقاياي رگه هاي غري آـارگري         ) طبقه آارگر   

مي دانند آه اگر خوش بينانه نگاه آنيم ممكن است ناشي           
از عادت باشد ، عادت به زندگي در حال و هواي دنيـاي             

در واقع اگر اين تشكل را جزئي از آليـت          . رگري  غري آا 
گـريمي جـزء سـازمان يافتـه و         ( جنبش آارگري مي دانيم     

پيونـد  "  مـا  "پس در اين صورت گفنت اينكـه      ) شكل آن   تم
ندارمي  " جنبش آارگري  "  با بدنه  طبيعي و ارتباط زنده   

 آه خالق واقعـي آن خـود        يو نتوانسته امي رويكرد جنبش    
 پراتيك آنيم چه معين مي تواند داشـته         مهني جنبش است را   
   جـدا از  چيـزي هسـتيم     "  ما   " جز اينكه  باشد ؟ چه معين   

نتيجه منطقي اين حرف مي شـود مهـان          ؟   "  طبقه آارگر  "
 آه مدافعانش ادعا دارند حامـل واقعـي          پيش آهنگی  مشي

آگاهي طبقاتي هستند و رسالت تارخيي شان اين اسـت آـه            
 درون طبقـه آـارگر پمپـاژ        بريون بـه   اين آگاهي را از   

 . آنند 
پمپاژ دو سـويه اسـت ،        رمعرضبيچاره طبقه آارگر آه د    

     يــك عــده ارزش اضــايف را از درونــش بــه بــريون پمپــاژ 
 . مي آنند ، يك عده آگاهي را از بريون به درونش 

 
بني ميزان نفوذ و قدرت ما با         عده اي نيز معتقدند       -٧

 .  مان تناقض وجود دارد    ضعف سازماني و امكانات بالفعل    
اي جنبش بالقوه يك نريوي اجتماعي      ما  ديگر ،   به عبارت   

را منايندگي مي آنيم آه بسيار عظيم است ، عظيم تر از            
و مهـني عـدم     . حد و اندازه ظرفيت امسـي تشـكيالتي مـان           

معـين ديگـر    .  واقعي ما را دچار حبران منوده است         تناسب
ما خيلي   توان نظري    باشد آه آن  اين حرف اين مي تواند      
 . بيش از توان مادي ماست 

  ثابـت آنيـد آـه       كبتوانيد به حلاظ تئوري   مثال مشا شايد    
مي توانيد درياي خزر را بوسيله آانال به خليج فـارس           

من مي توامن   .  اما نتوانيد آن را عملي آنيد        ل آنيد وص
بر اساس خوانده هامي توضيح دهم يك لكوموتيو را چگونه          

وموتيوران آه بروم   نند ، اما توي اتاقك لك     هدايت مي آ  
 .  آه توضيح داده ام عملي آنم نتوامن آنچه

مـان   معروف لقمه اي گنـده تـر از دهـان            قوله  خالصه ب 
ذيرمي در آن صـورت      اگر ايـن حـرف را بپـ        .برداشته امي   

ناگزيرمي يا دهامنان را به اندازه لقمه گشاد آنيم يـا           
در غري اين صورت هـم       .  لقمه اي اندازه دهامنان بردارمي    



 ٩

خبـش  يا منايندگي   . دهان و هم لقمه را از دست مي دهيم          
آوچكرتي از اين جنبش راعهده دار شومي و يا اينكـه بـه             

 دارمي و ديگر مني توانيم      علت بضاعت نظري بااليي آه فعالً     
نداشته باشيم ، پس توان مادي مان را به تناسب تـوان            

 . نظري مان گسرتش دهيم 
به آن توجه منـي شـود ايـن          اينجا   كته اي آه در   اما ن 

است آه اتفاقا مبارزه فقط از طريق مهني تناقضات و چنني           
. بي تناسيب هاي تكان دهنده اي راه خود را مي گشـايد             

      حقيقت آن است آـه درسـت بـه مهـني دليـل اسـت آـه مـا                   
مي آنيم آه مني تـوان      مي گوئيم و اين مهه بر آن تأآيد         

رآت جنبش آارگري را در چارچوهباي بي انعطاف        و نبايد ح  
آراتيك و از پيش تعيني شده احـزاب        و، قرار دادي ، بور    

 قيـد و بنـد هـاي فرسـاينده دمكراسـي هـاي صـوري               يا  
 . گنجاند 

خـود خبـش بسـيار       يمـاد  به تناسب تـوان      هنگيآميته مها 
 سازمان دهي آرده    آوچكي از آن نريوي اجتماعي عظيمي را      

قرار نيست آـه ضـرورتا يـك        . است آه منايندگي مي آند      
آــه تشــكل آــارگري متــام آليــت نــريوي اجتمــاعي اي را 

و متشـكل   منايندگي مي آند ، در دورن خـود سـازماندهي           
آرده و به عضويت خود درآورد ؛ اين آار نه ممكن است و             

 به  بنابراين آميت اعضاي آميته مهاهنگي نه     . نه مطلوب   
معين فقدان ما به ازاي اجتماعي آن است و نه بـه معـين              

 . ض وجود تناق
 
ترس ناشـي از اخـراج و بيكـاري و نيـز             انفعال و   -٨

ه زندگي رقت بار رفقاي بيكاري آـه بـراي تـامني            هدمشا
نيازهاي زن و بچه شان به هر آـاري بـا           ابتدايي ترين   

گـري  حداقل دسـتمزد تـن مـي دهنـد، باعـث آـاهش چشـم                
آـارگران در   و بالطبع   شده   آارگران   ياليتهاي اعرتاض فع

بسيار آمرتي نسبت به متشكل شدن نشـان        رغبت   اين شرايط 
ز روشـن   ااين امردر آنار فقـدان چشـم انـد        . مي دهند   

زندگي آه ناشي از بيكارسازي گسرتده و تعطيلـي پـي در            
هـاي   آه خود معلول تشـديد سياسـت       - ستهاپي آارخانه   

  امر اجياد تشكل را تا مرز غري ممكن          -ت  نئوليرباليسيت اس 
  علي رغـم     -جتارب روزمره فعالني آارگري     . رسانده است   

  گواهي اسـت بـر ايـن         -نه اشان   امتام آوشش هاي پي گري    
 . ادعا 

بديهي است اين مسائل و مسائلي از ايـن قبيـل در راه             
 تشكل سراسري موانع مهمي اجياد مي منايد و چه بسا           اجياد

ئل يك تشكل آارگري را دچار حبران و حيت فروپاشي          مهني مسا 
جنـبش   گـاه در   فراموش آرد آه هـيچ    اما نبايد   . منايد  

ها تابعي از وضعيت آمار اشـتغال و         آارگري اجياد تشكل  
بع نوسانات بازار آار    به ت ميزان توليد نبوده و هرگز      

 هاي سراسـري دسـت بـرده نشـده          در اسرتاتژي اجياد تشكل   
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ذشته اجياد تشكل سراسـري آـارگري تنـها         ازاين گ . است  
صرفا دغدغه سازماندهي آارگران شـاغل نبـوده ، بلكـه           

  متشكل منـودن و    اتفاقا چنني تشكلهايي خيلي بيشرت مستعدِ     
  . سازمان دهي جنبش بيكاران هستند

 
  به باور خيلي ها علت اصلي اجياد حبـران در آميتـه              -٩

 ســاختاري و ديگــر تشــكلهاي آــارگري ، حبــرانمهــاهنگي 
طور اعم و سرمايه داري ايـران       ه  سرمايه داري جهاني ب   

آـارگري  به باور آنان تشكلهاي     . طور اخص مي باشد     ه  ب
ناتوان از پاسخگويي به چالش هايي هستند آه اين حبران          
به شكل گريز ناپذيري در برابر بسياري از آنان قـرار           

 . داده است 
پيدا مـي شـود     آمرت فعال راديكال آارگري     امروزه ديگر   

 بـر   دائـر آه نسبت به خيال پردازيهاي خـوش باورانـه          
 تومهي داشـته    ينايران آمرت توسعه اقتصادي سرمايه داري     

اآنون ديگر بـراي بسـياري از فعـالني آـارگري           . باشد  
ــاد    ــاه اقتص ــش و جايگ ــه نق ــبت ب ــدي نس ــن تردي آمرتي
آاپيتاليسيت ايران در جمموعه سرمايه داري جهاني وجـود         

اين نقش آه مهان استخراج حـداآثر ارزش اضـايف           .ندارد  
از نريوي آار ارزان و مطيع است ، وجـود حاآميـت هـاي              
سرآوب گري را اقتضا مي منايد تا بتوانند اين فراينـد           
حتميلي را با سرآوب هر شكل و نـوعي از جنـبش آـارگري              

بنابراين ظاهرا به نظر مي رسد در چـنني         . تضمني منايند   
  آـه    - مبارزات روزمره جنبش آـارگري       شرايطي عزميت از  

ــات  ــول مطالبـــ ــكلحـــ ــخص شـــ ــادي مشـــ  اقتصـــ
  با چنني نقشي آه بـه سـرمايه داري ايـران             -مي گريند   

 . متناقض است حتميل شده است آامًال
  آه مهـان     -پذيرش ابتدايي ترين خواست توده هاي آارگر      
 بالفاصـله   –افزايش دستمزد و حق اجياد تشكل مـي باشـد           

دمكراتيـك و   ن آارآرد ايـن دولتـهاي غـري         ابتدايي تري 
آار ارزان مي باشـد را      مار نريوي   سرآوبگر آه مهان استث   

هاي  تلفيق فعاليت در نتيجه نه تنها حبث      . نقض مي آند    
آـه تشـكل     عزميت از مطالبات مشـخص       اقتصادي و سياسي و   

هاي راديكال چپ آارگري ، رويكرد جنبشي خود را بر آن           
ممكن مواجـه هسـتند     اي به نام نـ    بنا آرده اند با مانع    

بلكه در عني حال حيت اشكال مساملت آميز جنبش آارگري آه           
يكا و احتاديـه    سـند هاي راست رفرميسيت ماننـد       تشكلدر  

تجلي مي شوند نيز تبديل به تومهاتي مي شوند آه تنها           م
 . رشان آرد شريين مي توان تصودر روياهاي 

 جنـبش   اسـتِ هـاي بـي افـق شـده ر         بنابراين براي تشكل  
مـل و انطبـاق     ي تنها چيزي آه باقي مي ماند ، حت        آارگر

و براي تشـكلهاي راديكـال چـپ        خود با وضع موجود است      
طلـق وضـع    آارگري تنها چيزي آه باقي مي ماند، نفـي م         
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 حبـث   ،در نتيجـه  . دي اسـت     آه مهان لغو آار مـز      ،موجود
عزميت از سطح خواسته هاي مشخص به سوي سـطوح مطالبـات            

 خود را بر آن بنـا       ي آه رويكرد جنبشي اسرتاتژي    حداآثر
منتقي مـي شـود و ايـن مهـان چـالش            آرده است، خودخبود    

 آـه ايـن     –هاي آارگري    اجتناب نا پذيري است آه تشكل     
تنـاقض و   خـوش     را دسـت   –رويكرد را منايندگي مي آنند      

 هـاخود را از قيـدِ       مگر آنكه اين تشكل    حبران مي آند ،   
ته هاي مشخص رها نـده و متـام نـريوي            خواس غري قابل حتققِ  

دي متمرآـز   مـز خود را در اسرتاتژي راديكال لغـو آـار          
 . منايند 

گر چه اين حتليل درباره جايگاه اقتصاد ايران تا حدود          
زيادي درست است اما نتيجه گريي اي آه در ارتبـاط بـا             

 بر اين فرض مبـتين      جنبش آارگري از آن مي شود ، ظاهراً       
 چيـز تـابع اراده سـرمايه داري و          است آـه گويـا مهـه      

هـاي   رسالت فعالني تشـكل   هاي آهنني آن است و       قانومنندي
آارگري صرفا شناخت اين قانومننديها و انطباق مكانيكي        

هايي  قانومنندي. هاست   و انفعايل خود با اين قانومنندي     
بـا  .  ابدي ، تغـيري ناپـذير و جـربي هسـتند             آه ظاهراً 

 جنبش آارگري به عرض و تابعي       پذيرش اين حتليل در واقع    
در . از قانومننديهاي جربي سرمايه داري تبديل مي گردد         

 عامـل و فاعـل      به جنبش آارگري بـه عنـوان      آه ما    حايل
مهين . واقعي تاريخ و سوژه آفريننده جامعه باور دارمي         

بعنوان عامل و فاعل تـاريخ اسـت        باور به طبقه کارگر     
زه برای لغو کار مـزدی      بين اسرتاتژی مبار  " تناقض  " که

 و عزيمت از خواسته های روزمره طبقه کارگر را منتفـی           
به عبارت ديگر ، تشکل کارگری می توانـد از          . می کند   

مطالبات بالفعل و روزمره کارگران عزيمـت کنـد بـدون           
اينکه جمبور باشد دورمنا و افق لغو کارمزدی را ناديده          

ــرد  ــن  . بگي ــه اي ــری   ب ــکل سراس ــه تش ــت ک          و معناس
ضد سرمايه داری طبقه کـارگر مبـارزه کـارگران بـرای            
خواسته های روزمره را به سطح مبـارزه بـرای برچيـدن            

 . بساط سرمايه داری ارتقاء می دهد 
ايـن  ن حتليل گرفته مي شود      نتيجه ديگري آه از قبول اي     

هـاي سـرمايه داري تـا آنـون در            آه توگويي دولت   تاس
آارگران مهيشه بي هيچ مقـاوميت      برابر خواسته هاي مشخص     

و اآنون ناگهان دريافته اند آه بايد       تسليم بوده اند    
در . در برابر اين خواسته هاي مشـخص مقاومـت مناينـد            

 از مبارزات    اي جهان جمموعه حايل آه تاريخ جنبش آارگري      
حول مطالبات مشخص مي باشـد و مهيشـه هـم بـا مقاومـت               

از . جه بـوده انـد      سرآوبگرانه دولتهاي بورژوايي موا   
آـارگري  جنبش هشت ساعت آـار در روز تـا آنـون جنـبش              

و بريمحانه مواجه بـوده اسـت امـا         مهواره با سرآوب خشن     
در  آه حيت گاه     –هيچ گاه حيت در اوج حبران هاي اقتصادي         
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 اقتصـاد برخي آشورهاي پيش رفته باعث تعطيلي نيمي از         
ه ه بـ    جنبش آارگري حول مطالبات مشـخص نـ         -مي گرديد   

طورمطلق تعطيل گرديد و نه اميد به تداوم مبارزه جاي          
يأس و واماندگي يا روي آوري به چـپ روي و           خود را به    
 و مبارزه انتزاعی با سـرمايه داری داد ،        افراطي گري   

 . گر چه آم نبودند آساني آه چنني آردند 
 تشـكل آـارگري ،       اين هرگز به اين معين نيست آه       هالبت

چ وجه نبايد به اصطالح آب توي دلـش         هيدرهر شرايطي به    
 با تبعات ناشي از     یتكان خبورد و مثال بايد در روياروي      

      هــاي اقتصــادي يــا هــر مــتغري اجتمــاعي ديگــري  حبــران
. از مواضـع اصـويل اش دفـاع آنـد            بي انعطاف و سـخت      

 چنني درآي بر اساس قداسـيت اسـطوره گرايانـه از            مسلمًا
  طبقـه آـارگر و جنـبش او        تشكل است آه هيچ ربطـي بـه       

هم از ديالكتيك   ل م  پويايي و خالقيتِ   ،بي ترديد . ندارد  
برخـي از اشـكال       بـازنگري در    ، مبارزه درچنني شرايطي  

مبارزه و ابداع اشكال جديد و پيچيده تري از مبـارزه           
 مـا نيـز ،      آند و مسلماً   را اجتناب ناپذير آرده و مي     

اپيتاليسـيت  خود ويژگـي سـاختار اقتصـاد آ       با توجه به    
سـاختاري آـه    (  ازاين قائـده مسـتثين نيسـتيم         ،ايران

نـريوي آـار      مضاعفِ  نقش استثمار  تماتيِك سيس معلول حتميلِ 
 از ابـداع شـكلهاي      اسـاختاري آـه مـا ر      ) ارزان است   

 ، شكل ناگزير مي آند    پيچيده تر و پوياتري از مبارزه       
گـي هـاي فزاينـده      هايي آه ما را در برابـر پيچيـده          

 . موجود ياري دهد شرايط 
 آن مي خواهيم بر آن دوباره        تكرار ااما نكته اي آه ب    

د آنيم اين است آه در واقع مبتكر و خالق واقعـي            تاآي
اين سبك آار جديد در جنـبش آـارگري آـه بـر آن نـام                

هيچ آس نيسـت جـز مهـان        رويكرد جنبشي گذاشته شده است      
ه خـود طبقـ   سوژه واقعي آفريننده تاريخ و جامعه يعـين         

 عملي جنـبش در هبرتيـن حالـت         –آارگر و ما فعالني نظري      
ــيني     ــف و تب ــت را آش ــرده اس ــق آ ــه او خل ــرفا آنچ         ص

بنيادي و پايه اي مان آـه       باور  در نتيجه   . مي منائيم   
      مـا را   اسـت    " حرآـت از عمـل بـه تئـوري           "ل  مهان اصـ  

  خبشـنامه هـاي خـود سـرانه و         وا مي دارد آه از صـدور        
مـا را وا مـی دارد       . انه تئوريك پرهيز آنيم     قيم ماب 

که به پويش خالقانه ، ديالکتيکی و خودجوش درون جنـبش           
   و بــا نتيجــه گــريي هــاي کــارگری بــی اعتنــا نباشــيم 

تهاي انكار ناپذير موجود        ه آننده اي آه از واقعي     ارمگ
 ، از القاء پيش فرض هاي غري مسئوالنه اجتنـاب           مي کنيم 

 .آنيم 
 
اد کسانی که بـه ايـن سـئوال کـه آيـا کميتـه               تعد -ب

حبران شده اسـت؟ پاسـخ منفـی مـی دهنـد،             مهاهنگی دچار 
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 اما نکات نسبتا مهمی در داليـل شـان        . بسيار کم هستند  
 دادن پاسخ منفـی بـه ايـن سـئوال وجـود دارد کـه                    در

البتـه آنـان    .  آهنا بسادگی چشم پوشيد    ذکر از منی توان 
ان بــه حبــران در کميتــه بســياری از انتقــادات معتقــد

مهاهنگی را می پذيرند، اما ضمن قبول آهنـا معتقـد بـه             
  .وجود حبران نيستند

 
ه   ب  -نان معتقدند آه شروع هر آاري         عده اي از اي     -١

 با شور و شعف توأم با صرف انـرژي          –ويژه آارهاي مجعي    
و مضاعف مهراه است و بسـيار طبيعـي اسـت آـه در              سنگني  

ا آاهش يافته و عالئم خسـتگي بـروز         ادامه آار انرژي ه   
. به معين آاهش انگيزه نيسـت       يابد  و اين به هيچ وجه        

اين شايد به معين آن باشد آـه از انـرژي و نريوهاميـان              
  قــول ه بــ. اســتفاده هبينــه و ســامان منــد نكــرده امي 

 تند و گهـي خسـته رود ،         ره روآن نيست آه گه    : معروف  
 . ه رود ره رو آن است آه آهسته و پيوست

مشا وقيت مهراه با يك گروه به آوه مي رويد ، معمـوال در              
شور و انرژي زيادي از خود بروز مي دهيد ،          شروع حرآت   

فـتح  ويل هر چه باالتر مي رويد و هر چه به هدف آه مهان              
ــر   ــك تـــــــ ــت نزديـــــــ ــه اســـــــ  قلـــــــ

آيـا  . مي شويد از شور و انرژي تان آاسـته مـي شـود              
است آـه راه را اشـتباه       آاهش شور و انرژي به معين آن        

آاهش وجد و انـرژي اوليـه       آمده ايد ؟ به باور اينان       
 . مي تواند به معين حبران نباشد 

مسئله ديگر آن است آه فعاليت در جنبش آارگري بر خالف           
 غري آارگري عاري از قهرمان بازي       هاي سياسيِ  ديگر جنبش 

   و هيجانــات آــاذب و التــهابات مــاجرا جويانــه و     
فعاليـت در جنـبش     . هـاي رمانتيـك اسـت        ازيآرتيست ب 

بــا صــرب و شــكيبايي فرســاينده و گــاه     آــارگري تــوأم 
زيرا آارگران با آوچكرتين عالمت خسـتگي       . مالل آور است    

تشـكل  . مني شوند   يا آاهش انرژي تسليم احساسات عارضي       
تشــكل ، روفرزنيســت آــارگري ماننــد حــزب و ســازمان َت

چـرخ ودنـده هـايش      رايي اش   ساختار شو آارگري به دليل    
تشكل آارگري ممكن است حيت گاهي خود را عقب         . سنگني اند   

بكشد ؛ چه باك ، گاهي براي آنكه بتوانيم جهـش آنـيم             
يا حيت الزم اسـت     . الزم است آه چند گام به عقب بردارمي         

شري نيز قبل از جهش تا آجنـا        . آه چندي بي حرآت مبانيم      
 .  حرآت مي ماند  و بيود را عقب مي آشدخآه بتواند 

ــِي      ــاي سياس ــازي ه ــف ب ــاري از جل ــارگري ع ــكل آ        تش
سوپر مدرنيسيت است ، شلنگ ختتـه منـي انـدازد ، ماننـد              
برخي گروه هاي سياسي نيست آه هر جا خـر داغ آننـد ،              

هر جا آـه    . بوي آباب انقالب به دماغش مي خورد        از آن   
ه بپـرد    پاچه شود و بـا آلـ       بوي شلوغ بازي بيايد دست    
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تشكل آارگري مانند خود آارگر است ، نـه         . توي معرآه   
 اتفاقًا مهم ترين متايز      .احساساتي مي شود و نه مأيوس     

راديكاليسم آارگري از راديكاليسم انقالبي غري آـارگري        
 . در مهني وقار واقع بينانه انقالبي اوست 

 
ي ماننـد   ر عده اي نيز معتقدند آه هـر تشـكل آـارگ           -٢

آه در دل خاك جنبش آارگري آشـت مـي شـود و             بذري است   
مهان گونه آه يك بذر تا زماني آه سر از دل خاك بـريون              
  زند ، رشد و منو آند و حاصل دهـد ، مـدت زمـاني طـول                 

 يك تشكل آارگري نيز تا زماني آه از دل خاك           مي آشد ،  
جنبش بريون زده و حاصل آن آـه تشـكل سراسـري اسـت را               

 آن آه به تسريع رشـد       زد و ماج  عرضه آند ، زمان مي بر     
مـا  . و منو آن آمك آنيم آار ديگري مني توانيم بكنـيم            

نه بايد حوصله و شكيبايي آارگري مان را از دست داده           
و خسته و مأيوس شومي و نه آن آه با آشـيدن آن هنـال ،                
بــا زور از دل خــاك ، آن را از ســوخت و ســاز زنــدگي 

 . طبيعي اش جدا آنيم 
 جنـبش آـارگري     آنش ها با روح ديالكتيكيِ    هر دو اين وا   
اين واآنش ها جنبش آارگري را به مهان        . در تقابل است    

سرنوشت تراژيكي دچار مي آند آه تا آنون به آن دچـار            
. ن جناتش دهـيم     آبوده است و ما مثًال خواسته امي آه از          

روي سرخوردگي و واماندگي هاي غم آلود به اندازه چـپ           
 .  از ناشكيبايي است يأِس ناشيهاي افراطي معلول 

رهربان آارگري فارغ از قيود رهربان سياسي تن به مالحظه          
ماننـد آن   . يانه سياسي منـي دهنـد       وآاري هاي مصلحت ج   

  رهربان سياسي چـپ گـراي پوپوليسـت نيسـتند آـه مهيشـه              
اد سـنج تنظـيم     بموضع گريي هاي خود را با نزديك ترين         

تشـه انـد روز ديگـر       مي آننـد ، يـك روزانقالبـي دو آ         
 . رفرميست سر به زير 

براي يك فعال و رهرب آارگري دغدغه اي جز زندگي فالآـت            
بار توده هاي آارگر و تالش صبورانه براي آاسنت از اين           

آهنـا ماننـد سياسـي آارهـايي        . رنج ها وجـود نـدارد       
نيستند آه متام عمر خود را در آريـدورهاي مهـايش هـاي             

   ي هـا و حمافـل ميانـه حـال ،           جور واجور ، آتاب فروشـ     
 –نـان   آ. بي رمق و خلسه آلود روشنفكري مي گذراننـد          

 گاهي از رفـنت بـه ايـن         –گر چه به سفارش طبقه آارگر       
     ييجنـا آجور جاها پرهيز منـي آننـد امـا عمـر خـود را               

 خانوده اش يك واقعيت      و مي گذرانند آه آارگر و زندگي     
مهان جايي آه بذر     . عيين است ، نه يك پديده ي انتزاعي       

 . تشكل آارگري جز در آجنا مني تواند برويد 
بنابراين از نظر طبقه آارگر فعال آارگرِي واقعي آسـي          
است آه هيچگاه از انتظار صـبورانه رشـد آن بـذر نـه              
خسته مي شود ، نه حوصله اش سر مي رود ، نه بي قـرار               
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و آشفته سر به ديوار مي آوبد ، نه بـه زمـني و زمـان                
حش مي دهد و نه آسي است آه در هنايت از خريش بگذرد و              ف

او آسي است آـه در عـني        . بي راهه اش را بگريد و برود        
حال از آشانده شدن به نربدي نارس مي پرهيزد ، اما در            

زنـدگي بـه طبقـه      . وقت نربد از حذر نيز مـي پرهيـزد          
آارگر و فعال او آموختـه اسـت آـه قـدرت در مبـارزه               

، نه در طفره روي منفعالنـه از مبـارزه          انبار مي شود    
 .  به سوي مبارزه  پيش رسيا فرار منفعالنه

 
 از  آه آميته مهاهنگي فعًال بـيش     را  م رويكردي   ه برخي   -٣

 خنراشـيده   – به سنگ نرتاشيده     مهه آن را منايندگي مي آند     
اي تشبيه مي آنند آه گر چه از دل آوه جنـبش آـارگري              

 عملي آارگري دوباره آن     –ي  آنده شده ، اما فعالني نظر     
اند تـا بوسـيله     درون جنبش آارگري پرتاب آرده      ه  را ب 

وران مبارزه تراشيده و صيقل داده      خود آارگران و در ک    
ه و  زتا در هنايت بر اساس آن چه از واقعيت مبار         . شود  

نياز زندگي اقتباس آرده اند آن را شكل دهند ؛ شـكلي            
ري در چيـزي جـز      آه به باور بسـياري از فعـالني آـارگ         
 . شوراهاي آارگري مني تواند متبلور شود 

اما به هر حال صرف نظر از شكل هنايي آن ، آنچـه بـيش               
گـريي اسـت ،     از اين امهيت دارد ، خود فرآيند اين شكل          

وران مبـارزات روزمـره خـود ،        آه در آن آارگران در ک     
ضمن آسب جتربه و آگاهي و ضمن پيچيده تر آـردن ابعـاد             

شناخت شان ، دست به خلق تشكلي مي زننـد آـه            مكانيزم  
خود هبرت از هر آس مي دانند آه چگونه بايـد باشـد يـا               

در عني حال چنني تشكلي با متام تار        . چگونه نبايد باشد    
ن تنيـده شـده      واقعي زندگي و آارشان چنا     و پود طبيعتِ  

حمصول و متعلق به خود دانسـته و         آه آارگران آن را حبق    
 . ري قابل انفكاك مي دانند از زندگي شان غ

به مهني علت تشكلي آه ايـن گونـه شـكل بگـريد ، هـم در                 
مهه آارگران را آه منـي تـوان        ( برابر سرآوب مصون است     

  هــم بــه دليــل ســاختار ســيال ، دمكراتيــك و  ) آشــت 
شورايي اش ، در برابر مسوم راديكاليسم غـري آـارگري و            

 نيـز در     فرقـه اي و    - جزم انديشـي هـاي ايـدئولوژيك      
برابر هر تالشي براي تبـديل آن بـه هنـادي بورآراتيـك             

 . واآسينه است 
بنابراين از آجنا آه فرآيند صيقل دهي و شكل گريي ايـن            
سنگ نرتاشيده به علت واقعي بودن اين فرآيند ، طـوالني           

 زمون و خطاست و نيز از آجنـا آـه         آ، بغرنج و توام با      
 نـبش آـارگري و     د ج اين فرآيند امري است مربوط به خـو       

  دوپيـنگش آـرد ،     – براي تسريع آن     –از بريون   مني توان   
به حبران يـا افـول      در نتيجه آندي آن را نيز مني توان         

 . آن تعبري آرد 
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**** 

 
 : سخن آخر 

      خـود را جـزو آنـان         نيـز   کـه مـا    و باالخره عـده اي     
  آه حاال فرض آنـيم آـه مهـه ايـن            مي گويند  می دانيم ،  
 ت است و آميته مهاهنگي و هر تشـكل آـارگريِ          حرف ها درس  

     ران هم سو بـا او بـه داليلـي آـه گفتـه شـد دچـار حبـ                  
 سوال اينجاست آه آيا بايد اين حبران را بـه           .شده اند 

 متام يا خبش هايي از جنبش آارگري تعميم داد ؟ 
 –آيا چون آميته مهاهنگي جرياني قوي در جنبش آـارگري           

 را مناينـدگي    –دي  لغو آار مـز   به نام رويكرد جنبشي و      
مي آند ، پس بايد حبران اين تشكل را به حبران يا شكست             
اين رويكرد تعبري آرد ؟ آيا مي توانيم يك تشكل را با            

 آن را منايندگي مي آند ، مرتادف و         لرويكردي آه آن تشك   
 هم سرنوشت بدانيم ؟ 

البته در مواردي ممكن است چـنني باشـد ، امـا دربـاره              
عرتاضي آارگري آه وجودش معلـول واقعيـت انكـار          جنبش ا 

  ناپذيري چون جهنم سرمايه داري اسـت چـنني چيـزي صـدق             
گاهي در گرماگرم مباحث نظري ، يـك واقعيـت          . مني آند   

خيلي بديهي فراموش مي شود ؛ واقعييت به نـام بربريـت            
 تـا زمـاني آـه ايـن بربريـت          . وحشيانه سرمايه داري    

انسـاني اش ادامـه دهـد ، تـا          جنون آميز به سلطه ضد      
 ، فقـر ، جنـگ ،        اسـتبداد زماني آـه بـه اسـتثمار ،         

نابودي حميط زيست ، انواع تبعيض و متام باليا و فجايعي           
آه سرمايه داري بر سر متام بشريت مي آورد پايان داده           
نشود ، جنبش آارگري با بديل و آرمـان انسـاني اش در             

 . ت نفي آليت سرمايه داري وجود خواهد داش
در آجاي تاريخ جنبش آـارگري سـراغ دارمي آـه حبـران ،              
شكست يا حيت فروپاشي احزاب و تشـكل هـاي آـارگري بـه              
پايان مبارزات طبقه آارگر اجناميده باشـد ؟ احـزاب و           

يند و مي روند    آتشكل هاي آارگري يكي پس از ديگري مي         
  ، اما آنچه مي ماند جنبش آـارگري اسـت آـه بـا خلـق                

شـكل هـايي آـه      ت خلـق شكال جديد مبارزه و     راه ها و ا   
تبلور و جتسم آن راه ها و اشـكال مبـارزه اسـت ، بـه                

      ضــد ســرمايه داري ادامــه  مبــارزِهپــويش ديــالكتيكِي
رويكرد جنبش عليه آارمزدي از دل مهني ضـرورت         . مي دهد   
ــريون  ــنم   آب ــام جه ــه ن ــييت ب ــت ، از دل واقع ــده اس      م

  ز انــه از الي آتــاب يــا جنــون آســاي ســرمايه داري ، 
بنابراين مـا نبايـد بـه       . توهاي ذهن يك نابغه      هزار

 در آميته مهاهنگي سخن بگوييم آه       رانحبگونه اي درباره    
 قـوي و واقعـي در جنـبش آـارگري           ياين حبران به گرايش   

تعميم داده شود، گرايشي آه آميته مهاهنگي فعـًال آن را           
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ترديـد  . يسـت   فقط منايندگي مي آند ، امـا خـالق آن ن          
يكـرد  نيست آه اين آميته مهاهنگي بوده است آـه حبـث رو           

 ی کـارگر  دي را به ميان تـوده هـا       جنبشي و لغو آار مز    
اتيو غالـب   نآن را در خيلي جاها تبديل به آلرت       برده و   

به اين علـت شـايد فعـًال بتـوانيم آميتـه            . آرده است   
مهاهنگي و رويكردي آه منايندگي مي آند را هم چنان هـم            

اما مني توانيم ميان شان براي مهيشـه        . سرنوشت بدانيم   
 عقد اخوت ببندمي و بـا ايـن آـار فرقـه اي ديگـر بـر                 

 .  فرقه هاميان بيافزاييم  يسياهه
بسياري از فعالني آارگري عضو آميتـه مهـاهنگي پـيش از            
پيوسنت به اين تشكل به رويكرد جنبشي پيوسته بودنـد ،           

بوده است آـه بـه فعـال        زيرا با عضويت در اين تشكل ن      
ديل شده باشند ، بلكه برعكس به عنوان فعال         بآارگري ت 

و مـي تـوان     آارگري بوده است آه به اين تشكل پيوسته         
 نـه   ،در نتيجـه  . ورده انـد    گفت آه آن را به وجـود آ       

تنها اين رويكرد بر آميته مهاهنگي تقدم دارد ، بلكـه           
 ،  آميته مهـاهنگي بـه نـوعي حمصـول ايـن رويكـرد اسـت              

بارزترين جتلي آن است و حيت هر جا و هر زمان آـه ايـن               
جتلي دستخوش حبران شده ، لنگ بزند و نتوانـد بـا ايـن              
جنبش بيايد ، جنبش در جايگزين آردن تشكلي پويـاتر و           

رنگ خنواهد آرد و قبـل از       دچابك تر به جاي آن حلظه اي        
مهه خود فعالني آارگري عضو آميتـه مهـاهنگي آسـتني بـاال             

 .هند زد خوا
 

  ١٣٨۶تيرماه 


