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 سوسياليست ها و تشکل توده ای کارگران

(  ( نکاتی در باره شيوه برخورد به تشکل توده ای 
                                                                                                                                                     

ماه هشتاد و ششمرداد م هفت                                                                                                 امير پيام      

   

  انقالب  برپايی طريق  از سرمايه  بردگی نظام قه کارگر، يعنی تعهد به رهايی ازبه هدف نهايی طب تعهد اعتقاد و اگر

برقراری دولت و طبقات و دريک کالم  ی برابزارو وسايل توليد و الغای کارمزدی والغای مالکيت بورژوايکارگری و

بقه است؛ در مقابل ناتوانی ما نقطه  قدرت اين ططبقه کارگرايران جامعه کمونيستی، نزد اغلب ما فعالين سوسياليستی 

و به ميدان آوردن رمحيط های کارلزومات عملی حرکت بسمت اين هدف نهايی و برپايی تشکالت توده ای ددرک مدر

همچنين ناتوانی ما ميان با شد؛ و که بدون حضورآنان هيچ صحبتی ازسوسياليسم نمی تواند درميليونی توده های کارگر

آنچنان .  شده است  جنبش ما تبديل  ترين ضعفبه عمدهاستراتژيکی   و تاکتيکی ظرافت های  درک پيچيدگی ها و در

. که در صورت تداوم  می تواند گرايش سوسياليستی  را در حاشيه بستر اصلی مبارزه طبقاتی زمين گير کند ضعفی   

افشای  و آن و نيزنقد  و ترويج   و تبليغ   نهايیصرف تعهد به هدف انگارانه اينست که می پندارد   برداشت ساده  يک

اگر چنين بود انتشار مانيفست کمونيست برای ايجاد انقالب .  آن هدف رسيد و رفرميست می توان به شات راست گراي

حقيقت ساده اما اينست که قرنها فاصله اين دو را از هم جدا می کند که بايد با کار متنوع و عميق . کمونيستی کافی بود

ن آنان برای انجام رسالت بزرگ پرولتاريا و بميدان آورد ليونی و پر حوصله برای آماده سازی توده های مي وگسترده 

.شودپر  

گرهی ترين و در عين حال حساس ترين مسائل مربوط به آماده سازی طبقه کارگر، مسئله جنبش و تشکل توده يکی از

معين تعيين  پيروزی ما در اين عرصه  شکست يا. ای اين طبقه و نقش سوسياليست ها و شيوه برخوردشان به آن است

از نقش و شيوه برخورد مان در اين يا به درکی درست و موثر. آتی استسالهای ننده موقعيت گرايش سوسياليستی درک

 تبديل می شويم؛  به سمت هدف نهايی عرصه نايل شده و به عاملی تعيين کننده برای تامين جهت گيری جنبش طبقاتی 

. رانده خواهيم شد  مبارزه طبقاتی  به حاشيه برروش های تاکنونی  اری و يا با نديده گرفتن ضعف های موجود و پافش

.انتخاب با ماست  

سياليستی در سو چالش عمده گرايش  شيوه برخوردمان   و کنکرت و صيقل زدن نقش بنابراين پرداختن به اين عرصه 

بهرحال دراين چالش  دچاريم اما  اين ضعف عمومی  به  طبقه  فعالين سوسياليستی چه همه ما اگر. مقطع کنونی است

به پيدايی ادراکات و روش های ناراستی ها و برخوردها ی مضرخود اينکه با نقد مداوم بدفهمی ها و راهی نداريم جز

.اينجا به يکی از اين روش های نادرست پرداخته می شود. درست کمک رسانيم  
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 نکاتی بسيار مضر و غير مسئوالنه در برخورد به تشکل حاوی » کارگران بايد بدانند«نوشته محمد اشرفی با عنوان 

و سرآمد جنبش  سنديکای سرخ « کارگران واحد به عنوان  بدرستی از سنديکای  اين نوشته . توده ای کارگران است

ر نه مابقی آنچه کارگران بايد بدانند ديگ. نام می برد و اين تنها نکته آن است که کارگران حتمی بايد بدانند» کارگری

.در نوشته ايشان که در نقد آن نهفته است  

جريان ضد سنديکايی ث است که ضمنا محمد اشرفی را ازاين نگاه مثبت به سنديکای واحد وجه مشترک ما در اين بح

سنديکای واحد تا همين امروز سنديکايی رزمنده است که هم  که  من هم عميقا معتقدم . جدا می کند» لغو کار مزدی«

. شورانگيز برای طبقه کارگر و هم خاری درچشم دشمنان آن می باشددستاوردی   

ران سنديکای کارگيب اولين نکته ای که به ذهن خطورمی کند اينست که اگرما صادقانه به چنين قضاوتی ازبه اين ترت

ی سرخ و سرآمد سنديکا«هرگونه سياست بازی و محاسبات بقاالنه معتقديم که اين يک واحد معتقديم، يعنی اگر بدوراز

طبقه کارگر بويژه بی تشکل ايران به  است؛ آنگاه جايگاه و اهميت و نقش حياتی اين تشکيالت برای » جنبش کارگری

همچنين . حافظت کنيمدل آنرا عزيز بداريم و همچون مردمک چشم از آن م داليل بی شماری حکم می کند که با جان و

هيچ درجه ای . کنيموبا حفظ احترامی سطح باال رفتارمسئوالنه و دلسوزانه  وموظفيم که دربرخورد به آن بسياررفيقانه

غيرمسئوالنه و نامحترم ما، و نيز همچنين هيچ درجه ای ازحقانيت انتقاد ما توجيه گربرخوردهای  نارفيقانه واز انتقاد 

هر نوعی و در  ازهرجنس وکاکه معتقد است سندي» لغو کارمزدی« به جريانی نظير. به اين تشکيالت کارگری نيست

اما کسی . آنها را حتی با چپ روی لنين هم نمی توان توضيح داد. حرجی نيستزمان ومکانی ضد کارگری است ديگر

» کای سرخ و سرآمد جنبش کارگریسندي«که بهرحال جايی برای سنديکا قايل است و مهمتر از آن سنديکای واحد را 

آيا محمد اشرفی اين مسئوليت طبقاتی . شيوه رفتارش نسبت به آن بردوش داردداند مسئوليت سنگينی در برخورد و مي

 و  دلسوزانه  و رفيقانه واحد  ايشان به سنديکای برخورد   آيا   آيا به اين مسئوليت متعهد است؟ را درک کرده است؟

 محترمانه است؟ پايين تر خواهيم ديد که چنين نيست

 
 اتهامات بی پايه

 
سنديکای سرخ به «قرار گرفته و خطر تبديل شدن » برسردوراهی انحراف«گويد سنديکای واحد محمد اشرفی می 

پيش از پرداختن به توجيه ايشان برای اين اعالم خطر الزم است تاکيد کنيم که سنديکای . جدی است» سنديکای زرد

 کنون در دل تعداد بيشماری اين سنديکا از روز اول تا. ی قرار نگرفته است» دوراهی انحراف«واحد بر سرهيچ 

نامه نگاری و درخواست وتقاضا و تنظيم شکوائيه و تالش های حقوقی و ديدار و گفتگو و مذاکره با مسئولين شرکت 

واحد و مقامات دولتی و شرکت در مجامع مختلف، اما اولين تشکيالت توده ای و مستقل و رزمنده طبقه کارگر ايران 

در ظاهر و حالت رسمی مشغول همان نامه . ديکائيان بر روی همان ريل پيش می روندامروز هم سن. را برپا داشت

در تمام . نگاريها و تالش های قانونگرايانه و حقوقی اند و در عمل مشغول رها کردن دوباره غول از داخل بطری

ن سازش و راست دوره حيات سنديکای واحد می شد هر مورد از آن تالشهای ظاهری و رسمی را گرفت و به عنوا

و برخی چپ های ناشی » لغو کار مزدی«همانطور که جريان . روی پيراهن عثمان کرد و عليه سنديکا بکار برد
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  در روزنامه  و مقاله نويسی »کروبی« بر ديدار با   مبنی محمد اشرفی  آقای  از اين منظر کشفيات. اينکار را کردند

.اينها صرفا نقاطی هستند در امتداد همان مسير کلی. جيبو غيره نه جديد است و نه ع» اعتماد ملی«  

ه خطر شکست اما نه خطر انحراف، ک.  و نگران کننده مواجه هست جدی  با خطری   واحد کارگران سنديکای  البته 

ايجاد  فعالين سنديکا همزمان درزيرسرکوب رژيم ومحروميت اقتصادی و. ذف شدنصحنه حخوردن و فروريختن واز

ز راست و چپ قرار ايدئولوژيک مخالفين سنديکا اباط با کارگران ازسوی مديريت واحد و نيزتحت فشارت ارتمحدودي

حداقل اين فشار آخری که تضيف کننده روحيه مقاومت است جای خود را به حمايت بی دريغ می داد به اگر. گرفته اند

.تقويت مقاومت سنديکا ی واحد کمک می کرد  

چماق و «پيش می کشد تالش دو جناح رژيم بر اساس سياست » خطر انحراف«مد اشرفی برای اولين نکته ای که مح

اينگونه تالش های رژيم بخش ثابت و روتين  می دانيم که . است» سنديکای سرخ به زرد «برای تبديل » نان شيرينی

با سرکوب جنبش  نتوانند هرگاه . سياست بورژوازی در مواجه با مبارزات و تشکالت کارگری در همه جای دنياست

نان «سياست . را رفع کنندش کشاندن آنرا مستحيل کرده و خطرکارگری را به عقب برانند، تالش می کنند تا با به ساز

از اجزا بديهی سياست بورژوازی عليه طبقه کارگر بوده و دانسته همه فعالين کارگری می باشد و نيازی به » شيرينی

   نه بيانگر کارگری تشکل  مورد يک   در اين سياست  شدن  که فعال اينست   اساسی له مسئ .  نيست مجدد آن کشف 

برابر  وجود محدويت جدی در اين نشانه.  و صالبت آن تشکيالت است قدرت  نشانه  آن که اتفاقا در» خطر انحراف«

رژيم است و تشکيالت افشاگر ضعف » نان شيرينی«سياست . سياست سرکوب در مصاف با تشکل کارگری می باشد

منافع طبقاتی خود بهره برداری بايد بتواند با هوشياری ودقت ازاين ضعف درجهت تحکيم و تثبيت موقعيت وکارگری 

ير بردن آنها عليه سنديکای واحد نه تنها غ سازی حول ترفند های رژيم و بکارجنجالعدم توجه به اين نکته مهم و. کند

.برای تحميل مقاصد خود نيستيزی جز ايجاد فشارهمان حال چمسئوالنه و رياکارانه است، در   

 و حزب اعتماد ملی و خانه کارگر  برای مذاکره با کروبی « سنديکای واحد  محمد اشرفی مدعی است که هيئت مديره

.  در سنديکای واحد می داند» خطرانحراف«را دليل » لحظه شماری برای مذاکره«و همين » لحظه شماری می کند

کند و يا » لحظه شماری«ئين تر به اين اشاره می کنيم که به نظر ايشان چرا هيئت مديره سنديکای واحد بايد اينطور پا

سر داده شده   وا انحرافا که فرياد اينکه چگونه بايد مذاکره کرد؛ اما ابتدا ببينيم که صحت و سقم خود خبر چقدر هست 

ايشان  يچ منبعی برای صحت خبرازطرف اوارائه نشده وه» عتماد ملیکروبی و حزب ا«با  دررابطه با مذاکره. است

!صرفا با شنيدن چيزهايی قلم از نيام بر کشيده اند   

» ديدار اسانلو و کروبی«اما در اين رابطه چندی پيش در سايت اخبار امروز در جريان مصاحبه ای بطور گذرا به 

؟ !»لحظه شماری برای مذاکره« و آنهم به » مذاکره«بديل شد به در اينجا  ت»  ديدار«اما چرا آن . اشاره شده بود

 بحث کال فرض کنيم که اسانلو يا اعضای هيئت  بهرحال از اين اغراق و بزگ نمايی واقعه بگذريم  و برای سهولت

ديکای سن«نشانه سازش و خطرانحراف و تبديل  » مذاکره«اما چرا اين . کرده اند» مذاکره«مديره سنديکا با کروبی 

نوشته محمد اشرفی کامال پيداست که او هيچگونه اطالعی از متحوی و چند چون اين مذاکره است؟  از» خ به زردسر

اکنون اين سوال طرح می شود که در ! کذايی نداشته و با اين وجود مشکلی برای صدور حکم انحراف و سازش ندارد

توان درباره آن  چگونه می کارگری نداريم  ت ه يک تشکيالمذاکر محتوی  اطالعی از حالتی يعنی هنگاميکه  ن چني
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اگر در پراتيک . »پراتيک تنها معيار حقيقت است « طبقاتی  مانند ديگر جنبه های مبارزه اينجا هم در. قضاوت کرد

سنديکای سرخ «محمد اشرفی معتقد به که ازنظر(نديکای واحد هيچ نشانی از لغزش وسازش موجود نبوده تاکنونی س

دراينصورت اين ) تا آخرين لحظه پيش از ديدار ادعايی سنديکا ئيان  و کروبی چنين بوده»  و سرآمد جنبش کارگری

.ديدار هم نه تنها نشانه چيز جديدی نيست بلکه  صرفا نقطه ای در تداوم همان تالش های رسمی سنديکای واحد است   

ر فوق می تواند کامال برعکس بيانگر قدرت سنديکای واحد نيز ديدا. به اين مسئله بايد از زاويه ای ديگر هم نگريست

می دانيم که کروبی و حزب اش يکی از دو جناح ارتجاع حاکم و دشمن طبقه . قدرتی که از ديد ما پنهان است. باشد

روند سرکوب داخلی را سرعت «کارگرند و محمد اشرفی هم به اين واقف است هنگامی که می گويد هر دو جناح 

بنابراين پر . است» سنديکای سرخ«از سوی ديگر باور داريم که حداقل تا اين لحظه سنديکای واحد يک . »ه اندداد

نشانه موقعيت رسميت يافته دوفاکتو » سنديکای سرخ«واضح است که ديدار و گفتگوی يک جناح ارتجاع حاکم با اين 

واقعی و جدی و قابل اشاره از طرف سنديکای تا زمانيکه لغزشی . و قدرت  سنديکای کارگران شرکت واحد است

حتی اگر فردا از رسانه ها شنيديم که علی خامنه ای با منصور . واحد رخ نداده است، اين ديدارها نشانه قدرت آنست

 اسانلو ديدار و گفتگو داشته بايد آنرا به عنوان پيروزی ثبت کرد و اعالم داشت که رهبر ارتجاع حاکم دربرابر قدرت

.اينها همه بيانگر گشت گذار شبح قدرت پرولتاريای ايران برفراز طبقه و هيئت حاکمه است. ران زانو زدکارگ    

را هم به عنوان دليل دوم  خطر » خانه کارگر«سنديکای واحد برای مذاکره با » لحظه شماری«محمد اشرفی همچنين 

پذيرفت؟ آيا خانه کارگر دشمن قسم خورده سنديکای چگونه ميتوان اين ادعا را . انحراف سنديکای واحد بيان می کند

 آيا اين   نبرد سنديکای واحد نيست؟ واحد نيست؟ آيا مبارزه با شورای اسالمی تحت فرمان خانه کارگر از جبهه های

سنديکای واحد نبود که پرچم انحالل شوراهای اسالمی را برافراشت؟ آيا در اول ماه مه امسال سنديکای واحد يکی از 

خانه «با » لحظه شماری برای مذاکره«اتهام . نيروهای مهم برهم زدن بساط خانه کارگری نبود؟ و دهها سئوال ديگر

. اشتبی اعتبار تر از آنست که بتوان به آن وقعی گذ  و به سنديکای کارگران واحد  من درآوردی و ساختگی» کارگر

او می داند . تداللی اش برای انحراف سنديکای واحد راجبران کندبه ميان انداخته تا بی اسمحمد اشرفی اين اتهام را در

.مجاب نمی کند» سنديکای سرخ به زرد«به تنهايی کسی را برای پذيرش انحراف » مذاکره با کروبی«که   

استداللهای به اين ترتيب می بينيم که هردوبه ظاهر! ندکنخانه کارگروکراهت شناخته شده اش قراراست اين خلع را پر

اکنون سئوال .  بناشده است حمد اشرفی برای انحراف ادعايی سنديکای واحد کامال بی پايه و بر بی اطالعی و دروغم

برای مذاکره و  که  ذليل شود   يکباره اينقدر »رآمد جنبش کارگریو س سنديکای سرخ  «اينست که براستی چرا با يد   

کند؟» لحظه شماری«سازش با دشمنان قسم خورده اش   

بين دو نيروی متخاصم حتمی بايد يکطرف آمادگی . ازش، حتی بد ترين نوع آن، هميشه يک رابطه دو طرفه استس

پذيرش برخی مطالبات طرف مقابل را بروز بدهد تا آن ديگری هم با سبک  و سنگين کردن آن وارد مذاکره بشود يا 

ن می شود و اتهامات مهم وارد می کند موظف محمد اشرفی و يا هرکس ديگری که وارد اين دست مباحث سنگي. نشود

است که ابتدا چراغ سبزهای کروبی و حزب اعتماد ملی و خانه کارگر را به سنديکای واحد  توضيح دهد و بعد به 

واضح است که حتی اگر آنها به همه مطالبات اين سنديکا روی خوش نشان دهند باز . آن  برخورد کند»  سازشکاری«

اما هنگام چنين اتهاماتی . ا کنون با دست رد سنديکا روبرو شوند چرا که اينان دشمنان طبقه ما هستندهم بايد همچون ت
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چراغ . درغير اينصورت به اصطالح منتقد ما مشغول افترا زنی محض است. هنوز بايد به اين سئوالها پاسخ داد

مايلی برای پذيرش حتی پيش پا افتاده ترين سبزهای اين اوباش کدامند؟ کی و کجا کروبی يا خانه کارگر کوچکترين ت

در مقابل اما ايشان دشنام نثار سنديکای واحد می . مطالبات اين سنديکا نشان داده اند؟ محمد اشرفی هيچ پاسخی ندارد  

.وارد حوزه تقسيم قدرت با سرمايه داری شوند«و ميخواهند » فريب خورده اند«کند که  » 

. ی بروز خطا و اشتباه استی يکی از مستعد ترين عرصه های حيات اجتماعی برامبارزه طبقاتی و سياست بطورکل

 واشتباه  خطا پذير است  می دانند، هرکس اشتباه روئين تنغير ازنيروهای عقب مانده محافظه کارکه خود را دربرابر

ان اشتباه م ديگری برای همنا» فريب خوردن«اما عبارت . اين نظر تافته جدا بافته نيستميکند و سنديکای واحد هم از

جلوه دهند  و هم ديگران را بخاطر خطا و اشتباه مورد نزد محافظه کاران است که بواسطه آن  هم خود را خطا ناپذير

.نا هوشيار و فاقد درک و قدرت تشخيص  و استقالل شخصيتی است» فريب خورده«آدم . توهين و تحقير قرار دهند   

و به همين و تيزبينی وآگاهی طبقاتی کم نظيرو قابل تحسينی ازخود بروز داده هوشياری سنديکای واحد تا همين امروز

خود محمد اشرفی در کار برد اين عبارات کاری  » هوشياری«اينجا به سطح . است» سرآمد جنبش کارگری«دليل هم 

تاب کرد؟نداريم؛ ولی چرا بايد اين عبارات را مثل نقل ونبات بسوی سند يکای کارگران واحد پر  

است دو برخورد دار» قدرت با سرمايه داریحوزه تقسيم «انگيزه ورود به اين اعا که گويا سنديکای واحد ازمورد در

ه خوشبختانه اول اينکه اگر سنديکای واحد دارای چنين انگيزه ای است پس معلوم می شود ک. نکته قابل توجه می باشد

در حقيقت نسبت به صنفی گرايی محض . نرا به صنفی گرايی متهم نکنيمبی جهت گاه و بيگاه آزياد هم صنفی نيست و

ی دارد سياسبار» ورود به حوزه تقسيم قدرت«ه که سياست گريزی کامل است وبرای کارگران بشدت مضر، اما انگيز

ت  به قدر  داشت اين انگيزه نشان از چشم. باشدو به همين معنا مثبت است حتی اگرچه به معنای رفرميستی سياست مي

کلی پيش شرط دست بردن به سياستهای توجه به سياست و قدرت سياسی بطورحقيقت در. سياسی دارد و گامها به جلو

شکل کارگری که به قدرت سياسی نظرو توجه دارد بايد ازاين توجه برخورد به تدر. تقل و راديکال و انقالبی استمس

 و بسمت تسخير  برگزيدن سياست مستقل طبقاتی شکل را بسمت ضمن نقد سياست رفرميستی، آن تاستقبال کرد، و در

ا به عنوان ناسزا نه اينکه همچون محمد اشرفی از آن انگيزه صرف. و ياری رساند قدرت توسط  کارگران تشويق کرد 

.کذايی سود جست» سازش«برای ممانعت از   

بر يک »  به حوزه تقسيم قدرت با سرمايه داریورود« برخورداری سنديکای واحد از انگيزه   اتهام نکته دوم اينکه 

سرمايه داران ( قدرت درجامعه تماما در اختيار طبقه حاکم. درک ساده انگارانه از ساختار قدرت در ايران قرار دارد

جمهوری اسالمی، با همه جناحهايش، هيچ غير خودی را . می باشد) جمهوری اسالمی(و حکومت طبقاتی آن ) ايران

جمهوری اسالمی تماما شرکای قدرت در. گری دومی آن باشداه نداده و نمی دهد که يک تشکل مستقل کارپای کاسه ر

ی منحصر به جريانات و عناصر داخل خط قرمز سنتی آن و شناسنامه دار و خوديهای متعلق به خانواده ارتجاع اسالم

انتظار نگه داشته و  به داخل راه سه دهه دررخود نزديک به به ديواحتی نهضت آزادی را درهمسايگی  ديوار. ايرانند

.ندادند  

جريان برنامه های  که پس از جنگ ايران و عراق و دردر رابطه با خود طبقه سرمايه دار و بخصوص نسل جديد آن

. ری دنياستوحشی ترين بخش سرمايه دارفته فراموش نکنيم که اين يکی ازبيرحم ترين ورفسنجانی پا گ» سازندگی«
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بی حرمتی را به طبقه کارگر تحميل کرده و بسادگی ايط بی حقوقی و فالکت و ناامنی وبی سابقه ترين شری ازاينها يک

آنوقت حاضرند حتی بخش کوچکی از قدرت و کنترل خود را . حتی دستمزد نمی دهند و حقوق معوقه را باال می کشند

!با تشکل کارگری تقسيم کنند  

می دانيم که جنبش .  را به کج راهه خواهد برد و عدم درک و توجه به آنها ما ست اينها حقايق مهم سياسی در ايران ا

اما اينکه علی رغم . مستقل و نوين کارگری ايران از لحاظ زمانی تصادفا در دوران اصالح طلبی حکومتی  آغاز شد

 و سر توهم پراکنی نسبت به تالش های دوم خرداديها برای تاثير و نفوذ بر اين جنبش اميدشان فورا به ياس بدل گشت

. اين جريان به سنگ خورد، بيانگر وجود يک آگاهی عميق نسبت يه اين حقايق در بين فعالين مستقل کارگری است

خود تبلوراين آگاهی عميق  کارگران واحد  عروج سنديکای . اين آگاهی را ارزش بگذاريم و به حاملين آن اعتماد کنيم

اين همان سنديکايی است که . صفوف طبقه کارگر می باشدبقاتی و حقايق سياسی ايران دره طنسبت به ديناميسم مبارز

 آشکارتر، اين آگاهی  در سطحی. است»    و سرآمد جنبش کارگری  سرخ سنديکای« از نظر محمد اشرفی  نيز يک 

ا و حاکم و نيز دولت م بصورت يک بی اعتمادی عميق و همه گير در طبقه کارگر نسبت به همه طبقات دارا و کارفر

اين مسئله کل بورژوازی ايران . شودها واحزاب رنگارنگ شان  بيان ميحال اين طبقه با همه جناحبندی های گذشته و

. رابطه با حق تشکل کارگری حتی ذره ای سرکيسه را شل کندئمی فروبرده که کال قادر نيست دررا به يک نگرانی دا

. دل شودقب نشينی در برابرجنبش مستقل کارگری به طوفانهای زيرو و رو کننده ببطور واقعی نگرانند که يک گام ع

» فريب خوردن«بين فعالين سنيکای واحد به آنجا منجر ميشود تا به اين حد نازل صحبت از نديدن وجود اين آگاهی در

.شود» تقسيم قدرت با سرمايه داری«آنها و   

 
باره مذاکرهدر  

 
م اتهامات او به سنديکای واحد ه.  نقشی محوری و تعيين کننده دارند» چانه زنی«و » همذاکر«در بحث محمد اشرفی 

است که افشاگر همه چيز می » مذاکره«می چرخد و » لحظه شماری برای مذاکره«وتماما حول مذاکره و مذاکرجويی 

 طوری که  اگر آن موارد .»تقسيم قدرت با سرمايه داری«سنديکای واحد تا تالش آن برای » فريب خوردن«شود، از 

» تقسيم قدرت با سرمايه داری«قلمداد می شد و نه به » فريب خورده«کذايی مذاکره در کار نبودند سنديکای واحد نه 

» مذاکره غيرعلنی«اگر چه محمد اشرفی ظاهرا نه با مذاکره بطورکلی که با نوع خاصی از آن يعنی . متهم می گشت

نشان می دهد » مذاکره علنی«می پردازيم؛ اما تاکيد بی قاعده و خارج از تناسب وی بر مخالف است و پايين تر به آن 

.که وی برای مذاکره بطور کلی نيز اهميت چندانی قايل نيست    

 

اين مبارزه يک خط مستقيم تا . بر خالف ادراکات ساده انگارانه، مذاکره يکی از ابزارهای مبارزه طبقه کارگر است

انقطاع و پيشروی و عقب نشينی و دفاع و حمله  مسيری طوالنی و پيچ در پيچ و پرازبرعکس،. ستپيروزی نهايی ني

ديدگاه خط مستقيم تا پيروزی نه تنها سطحی است بلکه برای طبقه . و سازش و تعرض و مذاکره و اعالم جنگ  است

ای ابزاره نشيب، مذاکره هم يکی ازدراين مبارزه طوالنی وپرفراز و . گرخاصيتی جزانفعال و انحالل دربرنداردکار
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می توان با مذاکرات خاصی . دسترس نشود اما ابزاری است مشروع و درآن استفادهممکن است که اگر حتی مدتها از

مبارزه  نشانه نافهمی  مخالف بود و بر سرشان جدل کرد، اما نفی انجام مذاکره بطور کلی و منع آن برای هميشه فقط 

 تالش و مبارزه برای اهداف آتی و نهايی طبقه کارگر بندرت موردی برای مذاکره رخ می دهد، اگر در. طبقاتی است

 آنگاه اهميت و  اما هر چه به سمت مبارزات جاری برای بهبود وضع و معيشت طبقه در همين نظام نزديک می شويم

ز قدم عينی از مذاکره نمی تواند قدم اهيچ مبارزه کارگری بدون کاربرد سطح م. موارد نياز به مذاکره افزايش می يابد

ه کارگران برای بهبود وضع کلی به معنای مخالفت با مبارزاين مسئله اينقدرحياتی است که نفی مذاکره بطور. بردارد

اينجا سنديکای در  و  تشکل توده ای کارگری ری است کهضرو  همين دليل  به دقيقا . خواهد بود همين نظام شان در

مبارزه کارگری نياز.  الزم ميبيند مبادرت ورزدتعداد مذاکره که بايد بتواند با دست بازوفراق بال به هرران واحدکارگ

.به مذاکره آنقدر بديهی است که عدم درک آن تنها نشانگر بيگانگی با اين مبارزه می باشد  

فقط مذاکره علنی با « او به مقابل در. »ت درهای بسته مما شات استمذاکره و چانه زنی پش« محمد اشرفی می گويد 

.هم  مضر هر دو اين احکام هم غلط هستند و. معتقد می باشد» درهای باز سالم و به نفع منافع کارگری است    

ازنظراو . نگاه محمد اشرفی ندارد و نه پاسخ آن اهميتی در ين سئوال نه ا  ظاهرا چرا مذاکره غيرعلنی مماشات است؟

ت کند و چون از واکنش نيم کاسه دارد و می خواهد مماشا وارد ميشود حتما کاسه ای زيرکسی که به مذاکره غيرعلنی

 بودن يک  ادامه خواهيم ديد که مماشاتدر.  پناه می برد، به همين سادگیترسد به مذاکره پشت درهای بستهتوده ها مي

. حکم نگاه کنيماما ابتدا از نزديک به اين. مذاکره ربطی به علنی و غير علنی بودن آن ندارد  

داليل انجام مذاکره غيرعلنی دانست، اما اين توان يکی از ارگری ازتوده ها را می رهبران ک برخی از چه ترس اگر

ت پرده رو رهبران مماشات جويی  که به خاطر اين ترس  به مذاکره پش. بهيچوجه تنها دليل و يا عمده ترين آنها نيست

حقيقت خاصيت در. ی مدت کوتاه دوره مذاکره ازگزند خشم توده ها درامان نگه دارندا برا تنها قادرند خود رمی آورند

پرده بيرون می آيند  که از پشت  مذاکره  با پايان .  و زود گذر است  بسيار کوتاه محافظتی مذاکره غيرعلنی برای آنها

اينصورت معلوم ميشود  ج را می پذيرند که درران آن نتايکارگ يا . ميان بگذارند ه ها دررا با تود ناچارند نتايج مذاکره

شايسته ای سطح واقعی انتظارات و آمادگی توده ها را تشخيص داده و مماشاتی درکار نبوده و برعکس رهبران بطور

به عنوان  مماشات بر سر رهبران بی  يا کامال برعکس کارگران نتايج مذاکره را نپذيرفته و آنرا . به آن پاسخ گفته اند

کارگری عليه رهبران و  در اتحاديه های  که بصورت شورش اعضا  موارد بيشماری  درست مانند . ت می کوبندلياق

.تصميماتشان رخ ميدهد   

مماشات جويانه احتمالی رهبران نمی کند نی کمک چندانی به پيش برد اهداف دو اين حاالت، مذاکره غيرعلپس در هر

 و يا اجبار  بايد ضرورت اين  بنابر.  نيست  برای آنان در برابر خشم توده هاو به اين معنا مذاکره غيرعلنی محافظتی

مذاکره غيرعلنی بطور عمده اجباری است که . مذاکره غيرعلنی را در جای ديگری، در سمت مقابل کارگران، جست

ه نمی خواهند که کارفرمايان هيچگا. از طرف کارفرمايان و دولت و طبقه حاکمه به رهبران کارگری تحميل می شود

در جريان مذاکرات برمال می شود  درمعرض ديد  وحشيانه شان که  رفتارها و بيانات و نظرات کارگر ستيز و گاها 

بويژه در جمهوری اسالمی که هر گونه . مسئله از طرف دولتيان هم به همين ترتيب است. توده های کارگر قرار گيرد

ايجاد نا امنی و غيره مورد برخورد ان جوسازی و تحريکات عليه دولت وتالش برای علنی کردن اين مذاکرات به عنو
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 پتانسيل سياسی است و می تواند به  در حقيقت مسئله علنی يا غيرعلنی بودن مذاکره از آنجا که دارای. قرار می گيرد

رساند و به طرف ديگر ضرر، به اندازه خود موضوعات مذاکره مورد مناقشه است و به ليست مواد يکطرف منفعت ب

.بنابراين حل آنهم مثل ديگر موضوعات به تناسب قوای بين طرفين مربوط می شود. مذاکره  وارد می شود  

اين  کارفرما و دولت دره تمايل عمومی رهبران کارگری  بسمت مذاکره علنی است چرا که با قدرت افشاگری که علي

درمقابل دقيقا به همين دليل کارفرما و دولت . چرخداسب قوا به نفع رهبران کارگری مينوع مذاکرات موجود است، تن

.به انجام غيرعلنی مذاکرات تاکيد دارند  

کره علنی را در شرايطی ممکن است  مذا. به اينترتيب انتخاب شکل مذاکره اختياری نبوده و مربوط به تناسب قواست

با خود رهبران کارگری است  تشخيص اين مسئله هم . تحميل کرد و در شرايط ديگر بايد به مذاکره غيرعلنی تن داد

مذاکره و چانه «نفهميدن اين ديناميسم مذاکره در مبارزه کارگری و صدور حکم . که مورد اعتماد توده های کارگرند

.نگر سطحی نگری عميق استفقط بيا» زنی پشت درهای بسته مماشات است  

اين حکم از يکسو. بی اعتمادی عليه رهبران کارگری است يک نتيجه مضر اين حکم غلط ايجاد فضای منفی و توليد   

که رهبران کارگری را به مذاکره غيرعلنی وا می دارد، ) يعنی فشار کارفرمايان و دولت( با پنهان کردن اجبار واقعی

 به آنها و با قلمداد کردن اين اميال به عنوان تنها دليل انجام  ن اميال منفی و سازشکارانهو از سوی ديگر با نسبت داد

.مذاکره غيرعلنی، مشروعيت رهبران کارگری را زير سوال  برده و پشت آنان را خالی می کند   

موارد گر که يکی ازارصفوف طبقه کمسئله اعتماد در. طبقاتی می رسيمحساس ترين مسائل مبارزه اينجا ما به يکی از

ی هم که انجام »  راديکال«اين اعتماد با هر نيت خير و  تخريب . کارگر به رهبران شان است مهم آن اعتماد تودهای 

دهندگان اين اعتماد   و برباد  فعالين سوسياليست تخريب کنندگان. کارگر طبقه   شود چيزی نيست جز تخريب مبارزه 

از طبعا توده های کارگر. ا می باشندميليونی پرولتاري صفوف دگان اعتماد طبقاتی درهدارن و نگ آنها سازندگان. نيستند

ن اعتماد همراه است با اي فروپاشی  اما . رهبران سازشکار و ريا کار بدرستی روی برگردانده و سلب اعتماد می کنند

سياست بازيها  تحليل های غلط ودها واما تخريب اعتماد طبقاتی به وسيله برخور. رهبران صديق و معتمدعروج ديگر

.و اپورتونيسم، درهم شکستن مقاومت کارگران است   

مذاکراتی علنی و با  فقط برنوع  « : او می گويد. است  و مضر  اول غلط ه همان اندازه حکمحکم دوم محمد اشرفی ب

اول اينکه مذاکره علنی به هيچوجه . »شتبه نفع منافع کارگران گذا.....درهای باز می توان نام مذاکره با نيت سالم و 

. ر تجربی ثابت شده استاين مسئله بطو. تضمين کننده عدم مماشات و يا تامين کننده منافع کارگران در مذاکره نيست

اروپا و امريکای شمالی بصورت علنی کارانه دراتحاديه های کارگری درمذاکرات مماشات جويانه و سازشبسياری از

 ديد اعضا و رسانه ها پنهان نمی ماند و سازشهای زيادی بصورت علنی و در حضور کارگران انجام انجام شده و از

اگر علنی بودن مذاکرات آن بار راديکال و زيرو رو کننده که تصوير می شود را می داشت، اتحاديه های . می شوند

 اينست که از يکسو، همانطور که قبال دومين اشکال اين نگاه. کارگری در غرب می بايست تاکنون زيرو رو می شدند

گفته شد، نسبت به رهبران صديق و متعهد کارگری اين بدبينی را ايجاد می کند که اگر وارد مذاکره غيرعلنی شوند 

پس حتمی  قصد و نيت نا سالم دارند، و از سوی ديگر به هنگام مذاکرات علنی اين توهم را نسبت به رهبران راست و 

چراکه » به نفع منافع کارگران است«ی زند که قصد و نيت شان سالم است و هر آنچه که می گويند سازشکار دامن م
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. سوم اينکه در حکم فوق توده های کارگر به لحاظ سياسی معصوم فرض شده اند. همه چيز رو باز و علنی می باشد

از مطالبات و سياست ها و تصميماتی فرض اينست چنانچه مذاکرات علنی باشد توده های کارگر حتما و اتوماتيک وار

از آنجا يی که آگاهی توده . در صورتی که الزاما چنين نيست. حمايت می کنند که منطبق با منافع طبقاتی آنان است

های کارگر علی العموم آگاهی موجود و الجرم بورژوايی است کم نيستند مواقعی که تصميمات و سياست های مغاير 

به همين دليل است که تبديل اين آگاهی بورژوايی به يک آگاهی سوسياليستی .  را اتخاذ می کنند با منافع طبقاتی خود

رهبران . از وظايف تعطيل ناپذير و طوالنی مدت و تاريخی فعالين کارگری و بويژه فعالين سوسياليست طبقه است

بنابراين. ی منافع واقعی شان متقاعد کنندوفادار و متعهد کارگری در موارد زيادی حتی قادر نيستند  کارگران را برا  

جايی در سنت  و نه  کارگری است در مبارزه   بيانگر واقعيتی   نه  و رهبران مشکوک معصوم دوقطبی توده های    

.سوسياليستی اين طبقه دارد  

در بر »  ن استمذاکره علنی به نفع منافع کارگرا« و » مذاکره غيرعلنی مماشات است«تا اينجا ديديم هر دو حکم 

مماشات و . نه اولی الزاما حاوی مماشات است و نه دومی نافی آن. گيرنده آن نقشی که برايشان ادعا می شود نيستند

سازشکاری در مذاکره نه به شکل و چگونگی انجام آن که به محتوی سياسی طبقاتی اهداف  و مواد مذاکره مربوط 

ن باشد و نيز همچنين به ميزان تعهد و قاطعيت در پيگيری آن منافع نهفته می شود که بايد حاوی منافع واقعی کارگرا

و اينها همه از يکسو به ميزان آگاهی توده ها ی کارگر به منافع شان و نيز آمادگی آنها برای پيگيری و پرداخت . است

نيروی توده های کارگر هزينه جهت کسب آن منافع، و از سوی ديگر به وجود رهبرانی آگاه و امين و متعهد که به 

اگر اين دوعنصر تامين با شند آنگاه دست يافتن کارگران به منافع شان تا آنجا که به مذاکره. اتکا می کنند مربوط است  

.مربوط است تامين می شود و ديگر زياد توفيری نمی کند که مذاکره علنی است يا غير علنی     

ون جنبش کارگری علنی بودن مذاکرات به عنوان يک اصل و پرنسيب اما برای ما به عنوان گرايش سوسياليستی در

سياسی، و نه صرفا برای جلوگيری از مماشات و سازشکاری رهبران، بسيار مهم است، حتی اگر همه رهبران 

علنی بودن مذاکره و نيز ديگر پروسه های تصميم گيری به . کارگری در همه حال راديکال و سازش ناپذير باشند

اگر جامعه کمونيستی جامعه خودگردان . تامين مشارکت توده ها و ايفای نقش مستقيم توسط آنها مهم استمنظور 

شهروندان آزاد است، و اگر جامعه سوسياليستی به عنوان حکومت کارگران وسيعترين مشارکت مستقيم توده های 

اه از همين امروز همه کارگران بايد کارگر را در امر حکومت داری از طريق سيستم  شورايی تامين می کند، آنگ

 طبقاتی الزم است -اين آموزش تاريخی. سازماندهی و مديريت و رهبری و حکومت داری و اداره جامعه را بياموزند

مشارکت تودها بايد از نمايندگی وکالتی به حضور مستقيم آنها تبديل. که در مبارزات جاری کارگران نيزبه فعل درآيد  

   آموزشی مهم است بلکه با ميدان دادن به اراده تودها و رها به لحاظ  توده ها نه تنها  مستقيم حضورمشارکت و . شود

  .کردن  پتانسيل مبارزاتی آنها به تقويت خالقيت و ابتکار عمل و راديکاليسم مبارزاتی کمک می کند

ه های تصميم گيری در مبارزات کارگری تا پروسافع اين باشيم که مذاکرات و ديگربنا به اين داليل ما همواره بايد مد

اما در عين حال همانطور . آنجا که ممکن است علنی باشند و در برگيرنده مشارکت مستقيم  و بالفصل تودهای کارگر

از اين نظر بايد مراقب بود . که باالتر گفته شد مواقع زيادی رخ می دهد که حتمی بايد به مذاکره غيرعلنی نيزتن داد

  اصولی ما از مذاکره علنی به يک دفاع غيرمنعطف و منجمد تبديل نشود که درغير اينصورت خود اين اصل که دفاع
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.درست سوسياليستی به مانعی در مقابل پيشرفت مبارزه طبقاتی تبديل می شود  

 
 تحميل يا اقناع

 
يمی سوسياليست ها نسبت به برخورد انتقادی به ضعف ها و اشکاالت و انحرافات تشکل توده ای يکی از وظايف دا  

به اين معنی که تشکل توده ای هم . اين البته به نظر نگارنده يک وظيفه دوجانبه است. تشکل توده ای کارگران است

متقابال می تواند و الزم است خود را موظف بداند که به ضعف ها و اشکاالت و انحرافات فعالين و تشکالت 

در حقيقت، .  و سوسياليست ها هم بايد با کمال ميل پذيرای چنين برخوردهايی باشندسوسياليستی برخورد انتقادی داشته

از اين منظر، رابطه تشکالت سوسياليستی و تشکالت توده ای کارگری نه يک رابطه نابرابر از نوع باال به پايين، يا 

ما برابر و رفيقانه و دلسوزانه و رهبر و پيرو، يا پيشرو و پس رو، و پدرساالرانه، که کامال بر عکس يک رابطه تما

تاکيد بر اين نکته ضروری است چرا که گاها .  بر پايه انتقاد پذيری متقابل و همدردری و هم سرنوشتی طبقاتی است

شاهديم برخی از فعالين سوسياليست آنچنان با نخوت و تکبر و برتری  طلبانه به تشکل توده ای کارگران امرونهی 

اين رفتار .  سوسياليست و انقالبی ناميدن خود مجوز چنين رفتاری برايشان صادر شده استميکنند که گويی صرف

 متکبرانه و دماغ سرباال تنها نشانگر تربيت و روحيات و پايگاه طبقاتی بورژوايی و خرده بورژوايی و خرده مالکانه 

.اين دسته از انقالبيون و کمونيست ها می باشد  

الش می کنند تا همه ملزومات و ظرافت ها و مصلحت های عملی مبارزه توده ای سوسياليست ها ضمن اينکه ت

کارگران و نيز محدوديت ها و تنگناهای چند جانبه تشکل توده ای را درک کنند و برسميت بشناسند و در تحليل و 

ه کارگر جلب شيوه برخوردشان دخيل کنند؛ در همان حال می خواهند توجه تشکل توده ای را به هدف نهايی طبق

آنها آرزومندند و تالش می کنند که تشکل توده ای بتواند بتدريج و هوشمندانه ، با حفظ  انسجام تشکيالت و . نمايند

ه کارگر يعنی رهايی از ستم سرمایاتحاد و يکپارچگی توده کارگر، به نحوی مبارزات جاری را به هدف نهايی طبق  

وم بی ارتباطی و شکاف بين مبارزات جاری و هدف نهايی در دراز مدتچرا که تدا. و بردگی مزدی پيوند زنند   

.ضربات جبران ناپذيری به مبارزه کل طبقه وارد خواهد کرد  

اما برخورد انتقادی به تشکل توده ای چگونه بايد باشد؟ اين برخورد نه به شيوه امری، تحکمی، ارعابی، تهديدی، و يا 

چرا که شيوه های غيراقناعی به اشکالی که گفته شد متعلق به طبقات . عی انجام شودتحميلی، که بايد کامال بشيوه اقنا

اين شيوه ها ی طبقات باال منطبق با موقعيت . دارا و حاکم است و ربطی به سنت های کارگری و سوسياليستی ندارند

مايه داران و طبقه حاکم به صاحبان کار و کارفرمايان و کل سر. مادی آنها در مناسبات اقتصادی سرمايه داری است

مثابه مالکين ابزار و وسايل توليد و استثمارکننده گان نيروی کار، برده دارانی هستند که برده ها و زيردستان  خود را 

آنها برای رسيدن به مقصودشان تنها امر می کنند، تحکم می کنند، ارعاب می . هيچگاه برای چيزی اقناع نمی کنند

برخورد انتقادی به اين شيوه ها منعکس کننده همين رابطه استثماری بين . ند، و تحميل می کنندکنند، تهديد می کن

اين نوع برخورد آنجا که اززور . انسانها و نشانگر شيوع و گسترده گی آن در ديگر عرصه های حيات اجتماعی است

تنها زيردستان وپيروان مطيع ومرعوب شدهو توان کافی برخوردار باشد با نابود کردن قوه ابتکار و خالقيت انسانها   
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  .توليد می کند

از آنطرف، شيوه اقناعی در برخورد انتقادی کامال منطبق برخاستگاه مادی گرايش سوسياليستی و آرزوها و آمال آن 

ی ما به عنوان جزيی از صف استثمار شوندگان در مناسبات سرمايه داری خواهان الغای اين مناسبات و برقرار. است

اينگونه انسانهای آزاد،  با . جامعه انسانهای آزاد و برابر و بر پايه نوعدوستی و رفاقت و تعاون و همکاری هستيم

آنها آزادند چون . شرکت و سهم گذاشتن در مبارزه طبقاتی وبدنبال کسب آگاهی طبقاتی به شيوه اقناعی متولد می شوند

. ی کنند، آگاهانه انتخاب کرده اند و درونی متقاعد شده اند که چنين باشندهر آنچه را که  ميگويند و معتقدند و زندگی م

حضور هر ذره از عناصر تحکم و ارعاب و تهديد و تحميل در اين پروسه کسب خود آگاهی و خود رهايی طبقاتی به 

 خواهی از سر سوسياليسم. سلب آزادی و رشد آزادانه  انسان کارگر منجر شده و نافی حرکت بسمت سوسياليسم است

بيهوده«سوسياليسم مرعوب مصنوع  طبقات داراست تا . ترس و به دنبال تهديد و ارعاب سرسوزنی بدرد نمی خورد  

.سوسياليسم کارگران را جار بزنند» بودن  

بنابراين برخورد انتقادی ما به تشکل توده ای کارگران، که فوق العاده هم ضروری است، تنها می تواند و بايد 

ما بايد بياموزيم و بتوانيم، بدور از هر گونه امر و تحکم وتهديد و تحميل، با اتکا به فاکتهای . دی اقناعی باشدبرخور

عينی  و استدالهای عقلی و در فضايی صميمی و برابر و با هدف متقاعد نمودن و مجاب نمودن تشکل توده ای 

نه تنها مغاير آموزش های سوسياليستی است و به سنن هر روش برخوردی غير از اين . انتقادهای خود را بيان کنيم

.طبقات استثمار کننده تعلق دارد، بلکه به لحاظ عملی هم به جدايی  تشکل های توده ای و سوسياليستی کمک می کند   

 است  و می خواهد که سنديکای واحد مذاکراتش را» مذاکره علنی«همانطور که باالتر گفته شد محمد اشرفی معتقد به 

اما او چگونه به اين خواست خود جامه عمل می پوشاند و سنديکا واحد  را بسمت اتخاذ آن . بصورت علنی انجام دهد

اگر مذاکره و چانه زنی برای افزايش دستمزد است، اگر مذاکره « : می کشاند؟ او خطاب به سنديکای واحد می گويد

انه زنی و مذاکره به هدف تامين اهداف جنبش کارگری و برای چانه زنی بر سر ايجاد تشکالت کارگری است، اگر چ

پيشبرد اين جنبش به قدم هايی جلوتر از آنچه است می باشد ونه برای تامين منافع گروهی و فردی، و اگر اين 

مذاکرات داد و ستد برای شرکت در قدرت و بردن سهم در تقسيم های مجدد قدرت نيست و در يک کالم، اگر مماشات 

  اين موضوع را با علنی بودن مذاکرات «) من استاز تاکيدها (»  امل آنها مطرح نيستبا کارفرمايان و عوو سازش 

».ثابت کنيد    

ی که در گفته باال تاکيد شده شمشير داموکلس محمد اشرفی است بر فراز سر تشکل توده ای  کارگران » اگر«آن پنج 

فعالين و رهبران سنديکای واحد را از هر گونه قصد و نيت و هدف ها ، »اگر«ايشان ابتدا بواسطه آن . شرکت واحد

سالم و کارگری و طبقاتی تهی می کند و عزت و شان و مشروعيت آنان را زير سئوال ميبرد؛  سپس اعالم می دارد 

 شيوه اين. اگر می خواهيد همه آنها به شما برگردانده شود به خواست انجام مذاکرات به شيوه علنی گردن بگذاريد

کارگری  و هر تشکل  سنيکای واحد. خواست خود  تحميل  برای  و تهديد   و ارعاب  است از تحکم برخورد عبارت  

  .ديگری هزاران بار حق دارند که به چنين برخوردهايی وقعی نگذارند

 و قباره نمايندگان همين جنبش کارگری شما را در قد«: او خطاب به فعالين سنديکای واحد به تهديد ادامه می دهد که

خود قرار داده و می تواند همچنان مستحکم تر از قبل شما را در جهت پيشبرد اهداف کل جنبش حمايت و پشتيبانی کند 
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در غير اين صورت باز اين جنبش  بارها نشان داده . مشروط بر اينکه تالش ها ی شما نيز در جهت ارتقا جنبش باشد

که » جنبش کارگری«اين ). تاکيد ها از من است(» منزوی و به حاشيه می رانداست که سياست مماشات را چگونه 

ايشان در قالب شخص سوم به ميدان آورده کيست يا چيست که اين چنين امر ونهی و تشويق وتنبيه می کند و مورد 

يست که همه کيست يا چ» جنبش کارگری«حمايت قرار می دهد و منزوی می کند  و به حاشيه می راند؟ و بعد اين 

قدرت و اتوريته خود را اينچنين يکطرفه در اختيار محمد اشرفی و عليه سنديکای واحد قرار داده است؟ چرا اين 

نمی خواهد و نمی تواند متقابال برگردد و رو به محمد اشرفی نيز بگويد اگر به اين روش های غير » جنبش کارگری«

 را  نيز منزوی کرده و به حاشيه خواهم راند؟ چرا اين جنبش کارگری و غير سوسياليستی خود ادامه دهی  تو

کارگری اينقدر يکجانبه و نابرابر است و اتوريته اش را بين همه بخش ها تقسيم نمی کند؟ آيا منظور محمد اشرفی از 

ض و نزديک به نوزده ميليون کارگرايران، يا  محدودتر، کليه کارگران فی الحال درگير اعترا» جنبش کارگری«

مبارزه، و يا مثال جنبش اعتراضی معلمان می باشد؟ اگر پاسخ مثبت است در اين صورت هر تعداد از اين توده عظيم 

که در جريان مبارزه سنديکای واحد قرار گرفته و از آن مطلع است، اين سنديکا و مبارزه آنرا از ان خود دانسته و از 

اتفاقا به همين دليل است که محمد اشرفی  هم بناچار نمی . ی هم ثابت کرداينرا می توان با نظر سنج. آن حمايت ميکنند

بنابراين جنبش کارگری به اين معنای زمينی و . »سرآمد جنبش کارگری است«تواند پنهان  کند که سنديکای واحد 

و حمالت آنها عليه واقعی، اتوريته خود را نه تنها دراختيار محمد اشرفی ها قرار نداده و در هيچيک از بدبينی ها 

ممکن است منظور محمد اشرفی از . سنديکای واحد سهيم نيست، که آن اتوريته را پشت سنديکای واحد گذاشته است

در اين صورت هم اين مجموعه اعتبار و . مجموعه محافل و تشکالت و فعالين سوسياليستی باشد» جنبش کارگری«

در اين مجموعه همانطور که بخشی مخالف .  واحد قرار نداده استوزن خود را در اختيار  ايشان و عليه سنديکای

پس می ماند اينکه هنگامی که . سنديکاست، بخشی هم  موافق آنست و بخش ديگری هم موضع حمايت انتقادی دارد

چنين و چنان می کند منظورش بيش از هر چيز شخص خودش و دوستان و » جنبش کارگری«محمد اشرفی می گويد 

تماما در اختيار ايشان قرار » جنبش کارگری«تنها در اين حالت است که آن . اسی مربوطه اش می باشدجريان سي

شيوه ای که در . به شيوه استا لينی آن مواجه ايم» تحميل«اينجا ما با . گرفته  و خيری  به سنديکای واحد نمی رساند

 انتزاعی خلق می کند که بطور بالمنازع  برافراز حقيقت از چيزی که مورد عالقه و احترام همگان است اتوريته ای

اين اتوريته تنها خدمت گذار خالق خود است تا . همه چيز و همه کس قرار گرفته و ديگران را به زانو در می آورد

ميهن «و يا » پرولتاريا«يا » حزب«استالين هنگامی که می گفت . بتواند به مقاصد خويش جامه عمل بپوشاند

  و اختيار او قرار   تنها در خدمت  بود که  مفاهيم  انتزاعی ساخته شده از اين منظورش همين اتوريته »  سوسياليستی

.داشت  

همه می دانند اگر فداکاری ها و کمک های فعالين کارگری و «: محمد اشرفی به اين شيوه چنين ادامه می دهد

، »همه«اين ).  تاکيد ها از من است(» تبه کنونی برسددانشجويان و کارگران نبود، امکان نداشت سنديکای واحد به ر

به مثابه يک قدرت  جمعی و مافوق برای حمايت و تائيد برخورد ايشان وارد ) جنبش کارگری(که همچون موردقبلی 

نبود امکان نداشت سنديکای کارگران » فداکاری ها«بحث شده کيست؟ ايشان هيچ استداللی برای اينکه چرا اگر آن 

توضيح نمی دهد که اين فداکاريها چه بودند و چگونه توانستند چنين . برسند ارائه نمی کند» به رتبه کنونی«واحد 
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همه در مقابل ( ايشان قرار است با قرار دادن سنديکای واحد در انزوا » همه می دانند«در عوض . نقشی را ايفا کنند

از چنين » فداکاريها و کمک ها«نی است که چنانچه آن اما پرسيد. آنرا مرعوب کرده و به کرنش وادارد) سنديکا

سنديکای » رتبه کنونی«قدرت جادويی برخوردار است چرا قادر نيست محمد اشرفی و جريان مربوطه اش را به 

پاسخ روشن است، اگر چه همه آن حمايت ها الزم و مفيد بودند . بدل کند» سرآمد جنبش کارگری«واحد برساند و به 

ما سنديکای واحد با اتکا به آگاهی و روشن بينی و سازماندهی و رزمندگی و تالش بی وقفه و از خود و هستند، ا

سرآمد جنبش «رسيد و » رتبه کنونی« گذشتگی و تحمل هزينه های بسيار سنگين يعنی با اتکا به نيروی خويش به 

د نادر و ارزنده طبقه کارگر ايران وارونه کردن اين تصوير چيزی جز تخطئه و تخريب اين دستاور. شد» کارگری

  شکست خورد دقيقا به اين دليل که کارگران شرکت واحد  پوچ، اعتصاب سنديکای  برعکس اين ادعای اتفاقا . نيست

  .تنها ماند

   

*************************** 

 

های توده ای و شيوه  کلايجاد تشنقش ما فعالين سوسياليست طبقه درابتدای اين نوشته گفته شد، همانطورکه در

اين ضعف اساسی چالش بزرگی در . برخوردمان يه اين تشکل ها يکی از ضعف های اساسی گرايش سوسياليستی است

در اينجا ما به نقد و بررسی . مقابل  ما قرار داده  که حل آن مستلزم دخالت نظری همه فعالين سوسياليست می باشد

. تيم که حاوی روشی بسيار نادرست در بر خورد به تشکل توده ای کارگران استپرداخ» کارگران بايد بدانند«نوشته 

با ارائه درکی نادرست از اهميت و چگونگی . محمد اشرفی با طرح اتهاماتی بی پايه عليه سنديکای واحد آغاز کرد

دراکات و نظرات خود او سپس تالش کرد ا. مذاکره در مبارزات کارگری، مذاکره علنی را تنها شکل قابل قبول دانست

را در سنديکای واحد جا بيندازد، اما اينکار را نه از طريق مباحث مستدل و اقناعی و درفضايی رفيقانه و صميمی که 

شيوه ای که عمال  چيزی نيست جز توهين به . از طريق تحکم و ارعاب و تهديد تالش نمود تا به سنديکا تحميل کند

از نقطه نظر تاثير گذاری سوسياليستی بر تشکل توده ای، . رحق و تخريب اعتبار آنسنديکای واحد و تخطئه مبارزه ب

اگر ما به جای . اين شيوه برخورد نه تنها تاثير مثبتی ندارد که به دوری تشکل توده ای از سوسياليست ها کمک می کند

ست فی هم شيوه مسلط بين سوسيالييک سنديکای واحد، ده تا سنديکا ازاين  نوع می داشتيم و شيوه برخورد محمد اشر

.جنبش کارگری ايران برای يک دوره طوالنی قطعی بودها بود، آنگاه حاشيه ای شدن وانزوای گرايش سوسياليستی در  

به جای جمعبندی، و مستقل از بحث محمد اشرفی، الزم است به سواالتی در مورد برخورد ما به سنديکای واحد اشاره  

مراه پاسخ همه فعالين سوسياليست به آنها  به روشن تر شدن درک ما از شيوه برخورد سواالتی که به ه. کرد

آيا دفاع بی قيد وشرط ما از سنديکای واحد به : سواالتی از قبيل اينکه. سوسياليست ها به تشکل توده ای کمک می کند

ديکای واحد به نديدن و کم بها دادن از سن» بيش از حد«و يا » زياد«ضرر جنبش سوسياليستی تمام نمی شود؟ آيا دفاع 

ضعف های آن منجر نمی شود؟ آيا ممکن نيست سنديکای واحد براست بچرخد و بدعت گذار يک جنبش کارگری 

. راست و اسير در قانونيت بورژوايی بشود؟ پاسخ کوتاه می تواند اين باشد که  آری همه اينها ممکن است رخ بدهند

هنگامی که حزب . ر مبارزه طبقاتی بطور اخص آينده هيچ کس تضمين شده نيستدر مبارزه سياسی بطورکلی و د
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عظيم و عزيز و تاريخ سازی نظير حزب بلشويک بهر حال به انحراف کشيده می شود، چگونه می توان فکر کرد که 

عنوان عاملی در مسئله اساسی اما در اينجا نقش و رويکرد ماست که می تواند به . سنديکای واحد انحراف ناپذير است

به همان درجه ای که ممکن است سنديکای واحد به . سرنوشت اين تنها تشکل توده ای کارگران ايران تاثير گذار باشد

راست برود، به همان اندازه هم کامال مقدور است، همانطور که پراتيک تاکنونی نشان  داده، يک سنديکای رزمنده و 

را برای اين سنديکا آرزو می ما کدام سرنوشت .  چپ گرايانه باشد  تمايالت ایکارگران و دار متکی به عمل مستقيم   

.برای پاسخ بايد به نقش امروز خود عميقا بينديشيم کنيم؟    

پراتيک تاکنونی سنديکای واحد پرقدرت ثابت می کند که مستقل از بيانات و اظهارات آن در سطح رسمی، اما در عمل 

مالک سنجش ما بايد اين رفتار . کا ی واحد با استواری در خدمت منافع طبقه کارگراستو پراتيک واقعی حرکت سندي

به اين پراتيک واقعی بايد . به اين محدود نشويم که چه می گويند، به آن توجه کنيم که چه می کنند. مادی و واقعی باشد

 جلوجلو برای خطاها و لغزش های ما نبايد. خيره شد که جنبش کارگری را با گام های بلندی به پيش برده است

برای جلوگيری از لغزش و . احتمالی آينده پيشگويی کرده و رفتار خود را بر اساس اين پيشگويی ها تنظيم کنيم

به جای اين پيشگويی ها و منفی نگری ها می توان با خيالی آسوده از فرصت . برخورد به خطا هيچوقت دير نيست

ا و لغزش احتمالی آينده سود جست و آنچنان سنديکا واحد را در حلقه حمايت های بی زمانی بين امروز تا وقوع  خط

دريغ  و برخورد های سازنده گرايش سوسياليستی قرارداد تا به اين ترتيب در برابر هرگونه خطر انحراف احتمالی 

  ساز برای کارگران واحد و  آينده برخورد  کردن و برافروختن اين  برپا  به جای.  واکسينه شود در آينده از هم اکنون

.جنبش کارگری و جنبش سوسياليستی، ما اما به پيشگويی انحرافات احتمالی آن نشسته ايم  

می کنيم رخ نداده است، که آرزو  طبقه کارگر  لغزش جدی عليه منافع و  تاکيد است تا زمانی که خطا پايان الزم به در  

 حمايت های جنبش   و گسترده ترين کارگران  واحد شايسته وسيع ترين يکای هيچوقت رخ ندهد، سند و تالش می کنيم 

موظفيم که ست يسوسيال  خود، به عنوان   ادامه حمايت های داد، ضمن رخ  که خطايی  آنگاه هم .  است سوسياليستی  

  .صميمانه و رفيقانه برای رفع آن تالش کنيم
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