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رنکاتی در باره شيوه برخورد سانتريست های سازشکا  

»امير پيام«مارکسيستی وسازشکارانه نقدی به ديدگاههای غير  

 

ماه هشتاد و ششمرداد م هفت                                                                                         آرمين رهايی       

   

به تشکل توده ای سوسياليست  باره شيوه برخوردنکاتی در«مطلبی تحت عنوان ٢٠٠٧ جوالی ٨تاريخ در» مير پياما«

. منتشر کردنوشته و» و تشکل توده ای کارگرانها   

جداگانه باشد، سعی ميکند " مقاله" يک  که خود ميتواند دلخواه   برای ساختن قالبی   مقدماتی شرحپس از» ير پيامام«

: اينگونه وارد بحث اصلی شود  

 سنديکای کارگرانچنين قضاوتی ازصادقانه به ماکند اينست که اگرمييب اولين نکته ای که به ذهن خطوربه اين ترت« 

سرآمد سنديکای سرخ و«عتقديم که اين يک هرگونه سياست بازی و محاسبات بقاالنه مازواحد معتقديم، يعنی اگر بدور

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

».محافظت کنيمم می کند که با جان ودل آنرا عزيز بداريم و همچون مردمک چشم از آن داليل بی شماری حک  

او تالش ميکند با باال بردن توناليته رنگ سنديکا احتمال ! تکليف را روشن ميکند" اولين نکته"امير پيام در بيان 

و در حوزه حقوقی به بعد از مثل يا الاقل کشف آن را به صورت قضايی . انحراف يک تشکل به هر سو را منتفی کند

.  آن  آتی  روند  و تحليل  اتکا به تحليل مارکسيستی از شواهد کنونی  و نه با  موکول ميکند روز روشن شدن انحراف  

تو گويی رنگ سرخ سنديکا در واقع رنگ ضد زنگ هم هست و عامل جلوگيری کننده از هر نوع پوسيدگی؛ پس فقط 

امير پيام مانند هر مدعی مباحث !" مردمک چشم"بهداشت حفاظت از آن همچون باقی ميماند ورود به علم طب و 

اخالقی و پند دهندگان واال مقام، امکان چرخش به راست يا چپ يک گرايش يا تشکيالت را در واری منافع طبقاتی آن 

ماندن در مدار جستجو کرده و عامل بيرونی عزيز نداشتن يا داشتن همچو مردمک چشم را عامل باقی ماندن يا ن

اين نگاه غير مارکسيستی و کدخدامنشانه تصور ميکند حمايت از يک ! مبارزه طبقاتی يک گرايش يا تشکيالت ميداند

گرايش يا تشکيالت کارگری است که او را در جبهه مبارزه طبقاتی يا خارج از آن نگاه ميدارد و به هيمن دليل است 

  ناز و نوازش و عزيز و دردانه دانستن برای جلوگيری از آغشته شدن ونکه اصلی ترين مضامين بحث خود را پيرام

!به انحراف ميداند   

: بالفاصله پس از مقدماتی به غايت اخالقی و بی ربط به يک نقد تئوريک، پيام بعدی امير اينگونه است  

 است؟ آيا برخورد ايشان به آيا محمد اشرفی اين مسئوليت طبقاتی را درک کرده است؟ آيا به اين مسئوليت متعهد. « 

» .سنديکای واحد رفيقانه و دلسوزانه و محترمانه است؟ پايين تر خواهيم ديد که چنين نيست  

 بپردازيم بهتر است به پائين تر از جای سرد و دوری که زندگی ميکند،  نظرات امير پيام" پائين تر" قبل از آنکه به 
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که فعالين سنديکا شرکت واحد مشغول مبارزه و تالش بوده اند نگاهی يعنی در ايران و در يک به يک همه مواردی 

مشاهده ميشود يا محمد " دلسوز و رفيق و يار غار و البته سوسياليست"بياندازيم تا متوجه شويم در آنجاها امير پيام 

 ساير مواردی که در جدال و کشمکش با پليس به هنگام سرکوب تجمع فعالين سنديکا در خيابان هنگام و همه. اشرفی

شانه به شانه با آنها بوده است؛ ضمن حمايت عملی و کتک خوردن های ناشی از حمايت از سنديکا وظيفه خود ميداند 

جا بزند بلکه از" فعال کارگری" هم ندارد که بخواهد با گنده گويی خود را  و قصد چاپلوسی  آن باشد نگران وضعيت  

  . دازده فعاليت واقعی کارگری ميپرحمايت عملی و نقد عينی در کنار آن ب

امير پيام که در آن سوی دنيا و با پيام های از راه دورش تصور ميکند  وضعيت محمد اشرفی است که از نظرآری اين

نقد نظری دخالت گری مسائل جنبش وخودش توانسته است درازه سفارش اين و آن سانتريست تربا انشا نويسی، آنهم ب

. کند  

بطن مبارزه طبقاتی و شانه به شانه در کنار مبارزات بلکه در"! درک مسئوليت طبقاتی"ی فی نه فقط از رومحمد اشر

لکه درک نميکند ب  نه تنها  سنديکا شرکت واحد است که نگران تحوالت آن ميباشد و اين دقيقًا چيزی است که امير پيام

اين يا آن فرد فعال " درک طبقاتی"مدارريان، خارج ازچرخش به راست يا چپ در يک جاصوًال نميداند که نگرانی از

. و بر اساس منافع طبقاتی خود آن جريان صورت ميگيرد  

: امير پيام همچو رهنمای راه بر سر چهارراه خطايابی ايستاده و ميگويد  

دوراهی «ر سرهيچ پرداختن به توجيه ايشان برای اين اعالم خطر الزم است تاکيد کنيم که سنديکای واحد بپيش از« 

تقاضا درخواست ودل تعداد بيشماری نامه نگاری وروز اول تا کنون دراين سنديکا از. نگرفته استی قرار» انحراف

مذاکره با مسئولين شرکت واحد و مقامات دولتی و شرکت در  و گفتگو وکوائيه و تالش های حقوقی و ديدارو تنظيم ش

» .توده ای و مستقل و رزمنده طبقه کارگر ايران را برپا داشتمجامع مختلف، اما اولين تشکيالت   

يا قابل شمارش نامه نگاری فعاليت های " تعداد بی شمار"تو گويی محمد اشرفی نميداند که اين سنديکا تا چه ميزان و 

د؛ آنچه که در اينجا پيام آور مهر و دوستی ميدانازيشان اين موارد را به مراتب بهترخير، ا! خود را سازمان داده است

 بيشمار  نه وبار برای اولين   و آنهم  ناح مقابل جسویونه ميکند نامه نگاری متقابل، ازپيام آن را به عمد ناديده يا وار

را هم باقی پيام جای مانور اينحال امير با . را برانگيخته ميکند مانند محمد اشرفی  فعال کارگری  است که حساسيت 

: ور ميدهدگذاشته و اينگونه مان  

و غيره » اعتماد ملی«روزنامه و مقاله نويسی در» کروبی«با داردي کشفيات آقای محمد اشرفی مبنی براين منظراز« 

» .اينها صرفا نقاطی هستند در امتداد همان مسير کلی. نه جديد است و نه عجيب  

چرا چنين کسی ميخواهد يداری عجيب نيست اماپيام چنين داميرآنسوی مبارزه طبقاتی نظيرچه برای رفرميستی دراگر

نامه نگاری ها با امير پيام از درون   مورد دلخواه  "سنديکای" آيا  !سعی کند اين موضوع را کهنه و قديمی نشان دهد

سازمان دادن به اشرفی از محمد نظراز يا   نيست به رنگ سرخ مبدل شد و هم" دجدي " با کروبی که  و ديدار مقامات

د سرمايه داری و پيگيری آن توسط بدنه اين سنديکا بود که سنديکا سرخ ساخته می شد؟ اعتصاب ض  

 بدون ،با اين نام معرفی ميکندخود رانيزمعرفی کرده که او" سوسياليست"پيام را چه کسی اميرمعلوم نيست آخرين بار

اساس شواهد و رفتار به تحليل مارکسيستی بربرد؛ اما کامًال معلوم است که وی قادرآن را بکار" دمکرات"آنکه پسوند 
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سعی ميکند مواردی را در غالب اخالقی به " خير است انشااهللا و مبارک است "يک جريان نيست و عمدتًا بر اساس 

صورت آموزگارانه پند دهد تا کسی تصور نکند که چرخش به راست يا چپ يک جريان از مشاهده رفتار غير شفاف 

.  آن قابل مشاهده استو ديپلماسی پنهانی  

موجب حمايت  سازمان داد و اين موضوع   وارد مبارزه شد که اعتصاب  وقتی سنديکای شرکت واحد به رنگ سرخ

ش کارگری تبديل شده بود روبرو جنبا سنديکای سرخی که به وزنه ای دردراين موقع ديگر ما ب. يک جنبش از آن شد

. که جديد هم نباشد) به قول امير پيام و با عهده داری مسئوليت آن(به مقامات شديم و نه سنديکايی که با نامه نگاری مي

شکوايه  "بورژوازی ديده ميشود و نه در شرايط طرف بااليی ها و جناح هايی از اينجاست که تمايل به مذاکره ازدقيقًا

. درست اينجاست که سرخ يا زرد ماندن يک جريان محک می خوردو. قبلی" نويسی  

بلکه چانه زنی " انه زنیچ"بدون هيچ انعطافی با يک کالم و محمد اشرفی حتی نه با مخالفت درين شرايط است کهادر

  نسبت به جنبش کارگری بلکه به قصد قضاوت بدنه سنديکا و زرد نشان دادن سنديکا  نه به قصد سرخ يا  مشروط، و

اينجا به بعد تشخيص  از.  خبرنگاران را مطرح ميکندنمايندگان کارگری و مقابل  سرخ يا زردی آن، مذاکره علنی در

 چار ودن آن است نه محمد اشرفی که فقطب  آشکار ميزان پنهان يا کنندگان مذاکره و به عهده مشاهده زردی  سرخی و

اما امير پيام هم دقيقًا از اين وضعيت .  پيشبرد رو به جلوی جنبش را طرح کرده است  مذاکره به نفع چوب و موازين

هرچند او با  (چرا به سنديکا بهتان زدی؛  ت که را گرف کسی  ديگر نميتوان يقه  اينجا .  و آشفته است دًا عصبانیشدي

اينجا رفتار و نوع مذاکره است که زردی رفرميستی ). اينحال يقه محمد اشرفی را برای گمراه کردن مخاطبين ميگيرد

امير پيام با همه تالشی که کرده بود . کارگری را نشان ميدهدمورد دلخواه امير پيام و يا حفظ سرخی مورد نياز جنبش 

: رسيده و ميگويد" انفجار تئوری" اخالقی قرار بگيرد، اينجا ديگر به مرحله -تا در چارچوب بحث نظری  

 نداده است، اين ديدارها نشانه قدرت   واحد رخ طرف سنديکای  و جدی و قابل اشاره از  واقعی زشیتا زمانيکه لغ «

عنوان آنرا به  و گفتگو داشته بايد  اسانلو ديدار که علی خامنه ای با منصور شنيديم  رسانه ها  فردا از حتی اگر.آنست

اينها همه بيانگر گشت گذار . پيروزی ثبت کرد و اعالم داشت که رهبر ارتجاع حاکم دربرابر قدرت کارگران زانو زد

» .مه استشبح قدرت پرولتاريای ايران برفراز طبقه و هيئت حاک  

عيان تر سترالب نشان داد، اين قدرت بسيارايتوان با دود کردن اسفند و رمز ورا نمشبح گشت و گذار قدرت پرولتاريا 

! مشاهده شود" انشاهللا خير است" و علنی تر از آن ديده ميشود که بخواهد با دعا و نيايش مبنی بر   

 بگويد که مخفی بودن مذاکره ربطی به انگيزه مماشات ندارد و امير پيام در يک سردرگمی روشنفکرانه، هم ميخواهد

هم ميداند که نميتوان به خاطر جنبش مذاکره کرد اما مذاکره را به خاطر درخواست دولت و کارفرما از همان جنبش 

ی به مذاکره مذاکره با نمايندگان بورژوازچه چيزی را ميخواهند درراستی نمايندگان جنبش طبقه کارگربه ! پنهان کرد

ربط اتحاديه های بيان بي او خطوط زيادی را به! نداردکارگرآن را دارد اما طبقه بگذارند که بورژوازی حق نظاره بر

و يا حتی ميتوان به طور مخفی مذاکره کرد و  مماشات جو اختصاص ميدهد که مذاکره علنی و در آن مماشات ميکنند 

نجا صورت ميگيرد اين است که اتحاديه نقدًا سازشکار، اتحاديه ای که خودش که در اي شعبده ای . مماشات هم نداشت

ذاکره علنی شده جنبش کارگری ندارد وارد م باشد، اتحاديه ای که اعتباری درميداند زرد است و نميخواهد هم که سرخ

 در نتيجه مذاکره مخفی کردن اين پيام را از آن ميگيرد که ميتوان حتی علنی هم مماشات کرد واميرو مماشات ميکند و
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هر کودکی ميداند که يک اتحاديه زرد اساسًا برای مماشات ساخته شده است و در نتيجه ! حتمًا به معنی مماشت نيست

عنوان گرايش سوسياليستی اما برای ما ب« اتحاديه سرخ هم همانگونه است؟ نيازی به پنهان کاری ندارد اما آيا وضعيت

 برای جلوگيری از نه صرفا  و پرنسيب سياسی، و  اصل  يک  عنوان به بودن مذاکرات  علنی کارگری درون جنبش 

مهم است، حتی اگر همه رهبران کارگری در همه حال راديکال و سازش ناپذير سازشکاری رهبران، بسيارمماشات و

) تاکيدات از من( » .باشند  

مهم تبديل شده است که امير پيام به اين  اصل بسيار؛ اوًال اين موضوع چگونه به"؟!اصل و پرنسيب، بسيار مهم"

پس در هر دو اين حاالت، مذاکره غيرعلنی « :راحتی آن را فرعی نشان ميداده و در جای ديگر نوشته اش ميگويد

کمک چندانی به پيش برد اهداف مماشات جويانه احتمالی رهبران نمی کند و به اين معنا مذاکره غيرعلنی محافظتی 

پس برای چه چيز بايد علنی بودن مذاکره اصل وپرنسيب باشد؟ اين اصول » نان در برابر خشم توده ها نيستبرای آ

ثانيًا نقطه شروع محمد اشرفی »از کدام تجارب به وجود آمده که هرجا امير پيام دلش خواست به فرع تبديلش ميکند؟

 در حال شکلگيری است بلکه او اصرار دارد که از اين جا نيست که چون مذاکره پنهانی صورت ميگيرد پس مماشات

قضاوت آنچه که در مذاکره پيش ميرود، اعم از سازش يا مبارزه و رزمندگی، در يک مذاکره عنلی، به عهده جنبش 

اين جنبش است که ميتواند با ديدن مذاکرات آن را قضاوت کند و اصل و پرنسيب بسيار مهم علنی بودن . گذاشته شود

محمد اشرفی رفرميست های مماشت جو وفرصت طلبانی نظير امير پيام را به خوبی . نجا ريشه می گيردمذاکره ازاي

اتفاق ميافتاد را به قلم مفسر افرادی مثل او واگذار کند بلکه " مذاکره و چانه زنی"ميشناسد و نميخواهد آنچه که در 

گانی را به مذاکره بفرست؛ و اصًال هم عالقه ای ميخواهد اين قضاوت به عهده جنبشی باشد که توانسته است نمايند

 ندارد که رد اين مذاکرات را با بسته شدن درها گم کرده و به جای آن به پای نصايح و تفاسير مفسرانی مانند امير پيام

  . بنشيند

شرط به نفع آنها، امير پيام تا نتواند به جز داليل دلربای شرط مخفی بودن مذاکره توسط سرمايه داران و پذيرفتن اين 

داليل واقعی ديگری که منافع کل طبقه کارگر را نمايندگی کند و بتواند اين طبقه را برعلنی يا مخفی بودن مذاکره 

علنی بودن مذاکره اين حسن را دارد که . متقاعد کند ارائه دهد نخواهد تواست رنگ و چهره مماشات را پنهان کند

. اشات يا رزمندگی را نشان ميدهد چه رسد به واقعيت مخفی يا آشکار بودن مذاکرهدفاع يا مقابله با آن هم عالئم مم  

امير پيام فقط بايد تعدادی دليل درست حسابی می آورد که نشان دهد چرا علنی بودن مذاکره از نظر سوسياليست ها 

امير پيام . ای بسته نداردو البته اين داليل ربطی هم به امکان مماشات پشت دره» اصل و پرنسيب بسيار مهم است«

نخواهد توانست چنين داليلی ارائه کند اما به واکنشات کسانی که در اين جنبش و درکنار فعالين آن استخوان خورد 

" ميزند... ناصادقانه و نا رفيقانه و "کرده اند و درست در بطن مبارزه و درکنار آنها انتقاد هم ميکنند اينگونه اتهامات 

  دولت کارگری نشانده و تعيين ميکند که بر اساس توازن قوا آنها بايد قبول کننديندگان کارگری را در مقامامير پيام نما

:او ميگويد! که مذاکره مخفی هم انجام دهند   

» . به اينترتيب انتخاب شکل مذاکره اختياری نبوده و مربوط به تناسب قواست«   

ودن مذاکره بی اعتنايی کرده مهم علنی بپرنسيب بسياريدهد به اصل و ميعنی اين تناسب قوا است که به کارگران اجازه

در صورتيکه سوسياليست های انقالبی با رعايت اصول و پرنيسب ها توزان قوا را ! اصول خارج شوند يا نشوندو از
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اهيمی مانند به سود جنبش می چرخانند و نه بر اساس چرخش آن خود و اصولشان را بچرخانند؛ که در اين صورت مف

بسيار ُاخت و رابطه حسنه » اصول«پيام بايد با دور زدن عبور از امير. چه معنی خواهد داشتاصول و پرنسيب ديگر

: ای داشته باشد که بتواند تئوری را بترکاند و چنين بنويسد  

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

وشبختانه شود که خمي  چنين انگيزه ای است پس معلوم سنديکای واحد دارایاول اينکه اگر. باشددو نکته قابل توجه مي

حقيقت نسبت به صنفی گرايی محض  در. را به صنفی گرايی متهم نکنيمآن جهت گاه و بيگاه و بيزياد هم صنفی نيست 

سياسی دارد بار» ورود به حوزه تقسيم قدرت «ه اما انگيزوبرای کارگران بشدت مضر،که سياست گريزی کامل است 

» .و به همين معنا مثبت است حتی اگر چه به معنای رفرميستی سياست می باشد  

وارد حوزه سياسی سياسی شدن و را به کلی رها نکرده و تصورش ازکامًال پيداست که امير پيام پيشينه مائوئيستی خود

 و انقالبی بلکه   سياست پرولتری درک امير پيام از سياسی شدن نه"! تقسيم قدرت با بورژوازی است "، سياست شدن

فرض کنيم . اين وضعيت امير پيام در حد يک فعال رفرميست است. وارد حوزه تقسيم قدرت با بورژوازی شدن است

 شرکت در دولت را بدهد، چنين سوسيال او با گرايش و جريانی باشد و حکومت سرمايه داری به آنها پيشنهاد

دمکرات هايی که يک جنبش را برای سهيم شدن در اين قدرت به نابودی ميکشانند فرصت را از دست نداده و 

  نيست، نوشته امير پيام بيش از اين  کنکاش نيازمند" صنف اين سياسيون "ورشکستگی . ميشوند" سياسی "بالفاصله 

! استهکردبيشتر از هر نقدی خود را نقد   

 

 
 

یآرمين رهاي       

ت توسط ميليتان٢٣:٣٩ساعت ١٣٨٦نوشته شده در شنبه ششم مرداد   

 
 

 


