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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ت چپ و راسسمي و وحشت رفرمیار مزدجنبش لغو ک  
 

   ششو شتاد ماه هدی  نهم                                                                                               یرخضري پملک
 

 دوره است نيدر ا.  باشدی مراني ای جنبش کارگرخي در تارني نوی ، سرآغاز دوره ایدي اول دهه هشتاد خورشمهين

 گذارند  ی را می همکاری برای ساختن بستری بار سنگ بناني اولی براران،ي ای مختلف کارگری بخشهانيکه فعال

 امرمهم، روزنه نيبا اعالم ا.  است»راني اگران کاری دارهي ضد سرمایتشکل سراسر « جادي ایکه هدفش تالش برا

 ني ای واقعني افتد، فعالی به راه می در جنبش کارگری شود، تحرک تازه ای در دل هزاران کارگر باز مدي امیها

لنًا پا به صحنه کارزار  چپ عسمي رفرمجي رای های و افق پردازدهاکري با همه روري مغایکرديجنبش با افق و رو

دانيم بلکه در،ینظرچوب مسائل درچهارمحصور  ویآنان نه مکتب حضور  وتيموجود اعالم .  گذارندیم طبقه خود  

  .   کارگر بودی و در کنار توده های مبارزه طبقاتیعمل و در دل کشمکش واقع

 اعالم داشته اند، وعزم جزم کرده اند ی فرقه ااني که استقالل خود را از هرگونه جرینيال همان اول معلوم بود  فعاز

 ی رفتن به سوري آنان مسیروي  شوند و با اتکا به نلي  دخشي خوراني اعتراضات  و مبارزات همزنجشبرديتا در پ

 ی چپ و راست بسمي رفرمیها احزاب و فرقه کيستري هالت را هموار سازند، از حمزي ستهي سرمای تشکلهاجاديا

 ري در چند سال اخی از جنبش کارگرروني درون و بی کارگرري چپ غاتي از ادبیميبخش عظ.  نخواهند ماندبينص

از رهبران .  دهدی داده و ملي تشکی دارهي ضد سرماني فعالهي و خزعبالت آنان علهاي خرافه بافها،يرا اتهام پرداز

 شدند تا بلکه جي آنان بسهي علی همگن،ي نشهي حاشستيرفته تا نخبگان اپورتون گی کارگرري غی و فرقه هاباحزا

 و یهمدل.  سد کنندتي را منحرف و در نهاکالشاني رادکردي رویشروي پري مسانشان،يبتوانند با کاشتن تخم نفاق در م

 واقعًا که ستيکاليسند ني ها و احزاب و  منفردقه فری رؤسای کارگران جشن بود برای آن فعاالن اگر برایهمجوش

 آنها به ی تعلقات فکرنهيشي را با توجه به پني از فعالی عده ای توانستند در مواردنهاياگر چه ا.  و عزا بودبتيمص

 است که به همت تالش ی خود به صف کنند، اما تمام شواهد حاکراني صف متحد همزنجهي علی چپ به نوعسميرفرم

تي توانسته است موقع،ی لغو کار مزدیبرا وی دارهيسرما جنبش ضد،یش کارگر درون جنبنيفعال ازی بخشه وقفیب  

  .   کندمي و تحکتي تثبیادي جنبش تا حدود زنيخود را در درون ا

 اي ،ی ربط  به جنبش کارگری در واقع نخبگان بران،ي طبقه کارگر ای دارهي جنبش ضد سرماني سر راه فعالمشکل

 ی را دنبال کرده و مشي خوی فرقه ای مگوی بگوعتًاي طبنانيا. ستندي نستيار سکتی چپ نمای وفرقه هااناتيجر

 ی هایني و حزب آفریبعالوه عمر فرقه باز.  کندینم خرد ی تره اچي کدام آنها هچي هی هم برای کارگرچياما ه. کنند

 آن حزب اي ني از ادهي خواه برني خارجه نشستيکاليچند سند.  رو به انقراض استی سر کارگران به طور واقعیباال

 ضد ني دهد که فعالی نشان مزي کنند،، همه چی سابق هم فقط سر خود را گرم می هاستيکالي سندیاي، خواه از بقا

 اني و سرنوشت ساز میامروز جدال  واقع.  شوندی نمنهاي اني در زمی وارد بازی مدتهاست بدرستی دارهيسرما

 بسط راني ای به درون جنبش کارگر،ی لغو کار مزدی و برای دارهي ضد سرماني و فعالی کارگرري غیکردهايرو
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 با ی کارگرري احزاب چپ غی بازرقه فراثي متأثر از می کارگرني فعالاني دوره کشمکش م،یدوره کنون.  استافتهي

 در امر رانهيگي که صادقانه و پيیآنها.  استی در درون جنبش کارگری دارهي ضد سرمای جنبش واقعنيفعال

 که با کارگران در ی آنهائکنند،ي کارگر تالش می توده هااني کارگران شبانه روز در میابي جهت تشکل یترسازبس

 تهي کمني  که در ارندي گی قرار می کسانکي آماج حمالت هسترعتًاي طبنهايا.  هستندام مبارزاتشان همراه و همگشبرديپ

. کنندی دراز کرده و مکا،ي سندلي تشکی برای و مقامات دولت مراکزی به سويیدست گداگري دی هر کجااي تهيو آن کم    

 چي جنبش، بهني آن هم در بطن اکردهاي روني کننده شده است،  جدال انيي تازه و تعی وارد مرحله ای کارگرجنبش

 ني مسائل انيجدالها و کشمکشها بر سر مبرمتر.  و سرنوشت کارگران باشدی مبارزاتی جدا اززندگتوانديوجه نم

 اني در جرديدر مراکزکار و تول.....  و یابي ل مسئله تشک،ی تحقق خواستها و مطالبات کارگریجنبش حول چگونگ

 در چارچوب خواهدي که میکرديرو.  جنبش شکل گرفته استني متضاد در درون اکردي دو رویکشمکش واقع. است

 از طرف ی هم متوجه چراغ سبزیگر زمان اابد،ي کارگران بهبود ی و رفاهیشتي معتي وضعی دارهينطام سرما

 و دي رابطه خرمي فرصت بساط مماشات و تنظني به سراغش رفته و دراولی مشکلچي شود بدون هتيدستگاه حاکم

 که ی مختلفشاتيگرا.  پهن کندکي بوروکراتی و دولت آنان در ظرفهااني کار کارگران را با کارفرمایرويفروش ن

 ی به عنوان سکون کارگرای طبقاتی از توازن قواخواهندي که ميیکرده اند، چه آنها با هم وحدت کردي رونيحول ا

 رابطه کار مي است  که در نقش دالالن تنظني اتشاني که نی استفاده کنند، و چه آنانی حزبیاسي قدرت سیپرش به سو

 توده کندي تالش مگري دکرديرو.  قرار دارندکردي روني در صف ای برسند، همگيی به نان و نواندهي در آهيو سرما

 متشکل کند و از دل  مبارزات و اعتراضات  ی دارهي ضد سرمای اهي کارگررا حول خواست ها و مطالبات پایها

 یروي را با اتکا به نزي ستهي سرمای تشکلهاجادي ای هانهي خواستها و مطالبات، زمني اتيروزمره  جهت  تحقق و تثب

 دارند، هر دو ر و درون جنبش طبقه کارگر حضوی بدنه کارگراني در مکرديهر دو رو نيفعال. ديخود آنان فراهم نما

 از تضاد ی ناشکردي دو رونيعدم وحدت ا. کنندي تالش می خود بر بدنه کارگریجهت القاء راه حل ها و هژمون

 شاتيبر طبل وحدت گرا کارگران، ی مبارزه طبقاتیتهاي از واقعرونيآنان که درب.  آنان استیفاحش افقها و راه حلها

 را به وحدت عمل ی مختلف کارگرشاتي گراني و فعالکردندي مصادر  قطعنامه ی حزبی و در کنگره هادنديکوبيم

منافع کارگراناز  دفاع یشرکت واحد که برا  یکاي سندهينشر  شماره نيمقابل اولدر  ناچارند امروزکردند،يدعوت م  

  . کنند  سکوتاوردي فاکت میني و خمی شرکت از امام علنيا  

 دوره به ني دفاع از طبقه کارگر، در ای مدعی کارگرري چپ غی به راست احزاب و فرقه هادني وغلتی نزولريس

 ني  آنان  با راست تراني می قادر نخواهد بود تفاوتیني ذره بچي با هیاري کارگر هشچي فاجعه بار است که هیاندازه ا

 طبقه کارگر ی دارهي جنبش ضد سرماني به فعالانه توزنهير برخورد ک راست، دسمي بخش رفرمني تریو ارتجاع

 دني از رسیري تنها در سانسور کردن و جلوگ،ی دارهي جنبش ضد سرمایشرويوحشت از رشد و پ.  کندداي  پرانيا

 چپ سمي رفرمی ها و مطبوعات متعلق به احزاب و فرقه هاتي در سارون،ي جنبش به بني اني فعالیپژواک صدا

 است ی  به اندازه ای بدنه کارگراني در می جنبشکردي و رشد رویريهراس و وحشت آنان ازشکل گ. شوديالصه نمخ

 هي اعالم نشده هرآنچه در توان دارند علی گذارند، در ائتالفی را کنار می فرقه انهيري اختالفات دی حتیکه در مقاطع

 در نانهي رفتند که بطور شرمگشي پيی جاا تی اهيجنبش اتحاد و کايدر دفاع از سند.  برندی جنبش بکار مني انيفعال
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روشن آتش خشم  روزترانسپورت دانمارک که در و رانسه  راه آهن فی هاهيمعامله و سازش سران خائن اتحاد مقابل   

 . کنندی مذاکره خاموش کردند، سکوت میزهاي میکارگران را رو

 را یکارگرري غیسکتها نقش مخرب احزاب وی متعددینوشته هار دیمزد لغو کاریبرا وی دارهي ضد سرمانيفعال  

 اناتي جرني از قلم به دستان ای پاره ایهاي توزنهي ها، و کی توهم بافست،ي به تکرارآن نیبرمال کرده اند که ضرورت

 تي ماهرشتي از اعراب نداشته است، بلکه هرچه بی محلگران کاراني نه تنها در م،ی دارهي ضد سرماني فعالهيعل

 فعال ی از طرف تعدادج،ي رایهاي دارد تکرار همان توهم بافیآنچه که تازگ.  آنان را برمال کرده استیستياپورتون

 نوشته ها ی  در برخرأي که اخستي و آنارشستي اکونمست،يکالي همچون آنارکو سندیاتهامات.  داخل استیکارگر

 آنان ی و تعلق فکرعتي اعالم بیده شده است، اگر چه از طرف نسبت دای دارهي ضد سرماني عده به فعالني ازطرفا

 ني ای و شناختشان به محتوی عدم  آگاهگري دیاما از سو. دهدي را نشان می خلقالي و سوسی چپ سنتیايبه بقا

 جنبش ضد ني عمل، فعالاني و در جرکي از نزده کی کارگریتوده ها. گذاردي مشي را هم به نمایعبارات ضد کارگر

 وآگاهانه آنان درسمت و سو دادان به مبارزات و ري ناپذی و شاهد تالش خستگنندي بی را در کنار خود می دارهياسرم

 کي.  نخواهند گذاشتی عده وقعني ای و اتهامات نارواهاياعتراضات روزمره شان هستند، قطعأ به عبارات پرداز

 چپ در في و کل طراني ای جنبش کارگراني می شفاف در فضای جا به جائی است که نوعنيمسئله قابل توجه ا

 ت،ي خود را در مشاجره با حزب توده، اکثری نمائکالي رادراني چپ ایروهاي نیزمان.  با گذشته رخ داده استسهيمقا

 کي مي نخواهاي مي است، بخواهافتهي ريي است که تغیري وضع دنيا. کردندي دنبال میني پروروس وپرو چاناتيجر

 احزاب ،یتي اکثر،یامروز توده ا. رديگي گذشته را گرفته و می تصنعی آن صف بندی جایطبقات ی واقعیصف بند

 رنگارنگ همه یستهايکالي سندفي و منتقد هر دو، همراه با طیني پرو روس و پرو چ،ی و کارگرستيموسوم به کمون

 ی را بوجود آورده و مین طبقه کارگر صف همگوی لغو کار مزدی و برایه داريو همه در مقابل جنبش ضد سرما

 هي ضد سرماني فعالهي که جنگ و دعواها همه جا و همه سو علميدر چند سال گذشته همه شاهد بوده و هست. آورند

 با اتحادها و ها،يا توده ري ها و سایتي گسترده است، اکثرمي مخالفان تا بخواهفيط.  استی لغو کار مزدی و برایدار

 هر تحرک هي را علی واحدی جبهه مشترک صداکي در ی همگست،يکالي سندنينفرد و مستياحزاب موسوم به کمون

 تأسف آور است، اري بستي وضعنيسقوط چپ به ا.  سازندی از گلو خارج می لغو کار مزدی و برای دارهيضد سرما

  حادثهنيا. تسين آنها  وقوع  راه  سر بری بودن ماجراها مانعاکصرف اسفن خود را دارد و ري مس یاما مبارزه طبقات

  .   را درک کنندتي واقعني ادي نام داشت باکالي چپ رادی متوهم به آنچه روزنيمتأسفانه اتفاق افتاده است و فعال

 مادام که در ،ی مختلف کارگرشاتي گرانيجانب فعال ازیمسائل مبرم جنبش کارگر جدل حولنظرمن بحث واز  

 دني بخشتي ندارد، بلکه در شفافی اشکالچي هنکهي نه ارديورت گ جنبش صني ای سالم و در جهت منافع عمومیفضا

 و ی از جانب عده ارأي که اخيی در نوشته هایساساشکال ا. باشدي مري و اجتناب ناپذی مباحث ضرورنيبه اختالفات، ا

 با کيدر پلم است که متاسفانه آنها ني اداند،ي می که خود را فعال جنبش کارگریريگي پتهي از کمیبه طور مثال فرد

 که مدتهاست در یروش.  آورده اندی چپ روسمي  به همان روش و متد شناخته شده رفرمی دارهي ضد سرمانيفعال

 و متهم کردن ستيکالي آنارکو سندست،ي مانند آنارشی کردن با عباراتیباز.   کارگرطرد شده استی توده هاانيم

 را ني نشهي دل نخبگان حاشی ممکن است  چند صباح،یرگر ضد کاشاتي گراني به ای دارهي جنبش ضد سرمانيفعال
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 آنان یستي سازشکارانه و رفرمیهاي و افق پردازاستهاي و شکست سی اعتباری بی رویخوش کند وبتواند سرپوش

 صنعت نفت، ه،ي شمال، عسلوی خودرو، نساجراني خرم آباد، ای سازخچالياما مشکل است که بتواند کارگر . بگذارد

 در بطن جنبش ی دارهي ضد سرماني که فعالدانندي مکي خودشان ننهايا. را دچار توهم کند.......... و  رخش روين

مدتها است که کل .  مشغولندی مبارزه طبقاتشبردي همدوش و همگام با آنان به امر پکارگر ی توده هااني در م،یکارگر

 جنبش اري که خود را صاحب تمام عیگان و نخبستيسکتار ی ، احزاب و گروه هایستي رفرمالي چپ سوسفيط

  ف،ي طني انقراض ادوران ر دوستان دنيا.   به راه انداخته اندني فعالني اهي را علیزشت  جنگ دانند،ي مراني ایکارگر

            به آن  ملحق شده اند  

       

یرخضري پملک  

٢٠٠٧ برمساد  


