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 یارگرک جنبش لي در مورد مساشتري بیاريهوش
  

  ١٣٨٧ آذر دهمنوزشنبه سه                                                                                               ليرضا ثقفیع
 

  
 زير   با استناد به مقاله ی"…کميته هماهنگی و پيرامون اختالفات  " موردمقاله ی آقای محمد حسين در در. مبا سال

.که واقعيت نداردمطالبی نقل شده است   

  . ما ارسال می شود تا با انتشار در سايت، به روشن شدن اذهان خوانندگان کمک شوداصل مقاله برای ش

 

 هوشياری بيشتر در مورد مسايل جنبش کارگری    
ليرضا ثقفیع     ٨۵بهمن                    

هر . در چند ماهه اخير برخی نوشته ها در باره آسيب شناسی جنبش کارگری و خطر انحراف در آن نوشته شده است

 آن چه که    به فساد کشيده شدن هر جريان اجتماعی همواره وجود دارد و نمی توان از آن غافل شد، اماچند نگرانی از

در برخی از اين نوشته ها به چشم می خورد، چيزی بيش از نگرانی افراد دلسوزی است که واقعا دلشان برای 

برای جنبشی که پس از سه دهه تازه نگرانی هاو دشمن موهوم درست کردن .کارگران ايران و جنبش کارگری می تپد

در اين ابراز نگرانی ها گاه . در حال پا گرفتن است، بيشتر از ناآشنايی کسانی است که از دور دستی برآتش دارند

سوليداريته امريکا و خطر فساد جنبش کارگری ايران همسنگ جنبش لهستان جلوه داده می شود و گاه آن چنان از نفوذ 

و جهانی و منطقه ای فريب مشتی دالرشرايط اين جنبش عده ای ناآگاه از گويا در  حبت می کنند کهجنبش کارگری صدر

  . که روی نيروهای امنيتی را سفيد می کننداين جهت آن چنان افراط می کنندعده های توخالی را می خورند و درو

ران آشنا هستم ،بايد بگويم هر چندجنبش به عنوان فردی که در داخل ايران از نزديک با احوال جنبش کارگری اي

کارگری در اين چند سال رشد کرده است اما اين جنبش و فعاالن آن در داخل محصول تنها اين چند ساله نيستند و 

درتمام اين سه د هه با تمام وجود به مبارزات خود ادامه داده و هر آن چه امروز شاهد آن هستيم ، را با سختی بسيار 

آن ها هم امريکا و سوليداريته  .هم نباشد، حتی قابل تصورختی ای که شايد برای دوستان دورس. آورده اندزياد بدست 

 هم روش مبارزه ی   را می شناسند وآن قدر شناخت دارند که کمک های جهت دار و افکار مختلف را تشخيص دهند و

 و فشارهای چند ده ساله می توانند که روی پای خود افت و خيزهاو نشان داده اند که در. رفته اندمستقالنه را فراگ

  .بايستند و راه بروند

و به دنبال آن نفوذ " جنبش کارگری به حمايت های مالی نياز دارد: " از اين فرض غلط حرکت می کنند کهاين افراد

 بحثی نيست که  اين مسالهدر .  و در نتيجه افکار امپرياليستی را در جنبش فرض مسلم می گيرند منابع مالی امريکايی

کارگران و .اما کمک مالی تعيين کننده نيست.هر حرکتی نياز مالی دارد و کمک های مالی می تواند تاثير گذار باشد

با . فعاالن کارگری از کار اخراج می شوند، ماه ها بدون حقوق می مانند، اما دست نياز به سوی کسی دراز نمی کنند
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زندگی خود و خانوده شان را می گذرانند و به دنبال ... جام کارهای ساختمانی و موقت ودست فروشی، مسافرکشی، ان

در . به سختی بسيار خود را به تهران می رسانند. در سرما و گرما تحصن می کنند .گرفتن حق و حقوق خود هستند

رما و مسوالن می خواهند و می اما حق خودشان را از کارف. به زندان می روند . کتک می خورند . خيابان می خوابند

عزت .آخرينش هفته گذشته کارگران يخچال سازی بوژان بودند. نمونه های آن را در اين چند ساله بسيار ديده ايم. گيرند

نفس کارگران و فعاالن جنبش کارگری آن قدر زياد است که هرگز دست نياز به سوی کسی دراز نکرده اند و از هر 

  .ی دريافت نمی کنندکسی به راحتی کمک مال

شکی نيست که کسانی چه در داخل و چه در خارج ، با اصرار و افتخار کمک هايی را به صورت داوطلبانه و يا وام 

اما اين که تا به امروز جنبش کارگری ايران حتی يک ريال از منابع ناشناخته . در اختيار افراد گرفتار قرار می دهند

بدنام کردن و آب به  در غير اين صورت طرح چنين مسايلی تنها . به دليل و مدرک دارددريافت کرده باشد، قطعا نياز 

...  و کمک مالی گرفتن و   دشمنی که منتظر است با کوچکترين بهانه ای با انگ وابسته بودن.آسياب دشمن ريختن است

خداوندا مارا از : "بخوانيم که اميدوارم به آن جا نرسيم که اين دعای معروف را . هر حرکت کارگری را سرکوب کند

هوشياری و دوستی در ان است که اگر منبع ناشناخته ای ." شر دوستان حفظ کن، جواب دشمنان را خودمان خواهيم داد

اما طرح چنين . وارد معرکه می شود، به سرعت آن را به شکل درست و منطقی و علمی افشا و اطالع رسانی کرد

ومدرک و بدون هيچ سابقه ای و تنها با حدس وگمان و اطمينان از اين که نو ليبراليسم از اين شيوه ها مسايلی بی دليل 

چرا که جو بی اعتمادی و بدبينی را . می خواهد استفاده کند، تنها جنبش کارگری را در معرض آسيب قرار می دهد

از سوی ديگر اين دوستان نبايد .ران استگسترش می دهد که خود يکی از آسيب های جدی در جهت تشکل يابی کارگ

نگاهی به . و فعاالن کارگری در داخل بسيار بيشتر در اين زمينه حساسيت دارند  فراموش کنند که دست اندرکاران

رشد جنبش کارگری ايران بيانگر اين مساله است که اين جنبش توانسته است با سرعت خودر ا پااليش دهد، فرصت 

 است که هر کسی تاب  سرعت حرکت و فشارها به اندازه ای. تان را از ميان خود طرد کندطلبان و موقعيت پرس

  . مقاومت در آن راندارد

همه ی . آن چه مسلم است مهم تر از همه شناخت آن خط فکری است که می تواند زمينه نفوذ سوليداريته ها باشد

فکری را بيشتر شناخته و در باره آن و صدمه هايی تحقيق دوستان جنبش کارگری ايران بايد تالش کنند تا چنين زمنيه ت

کنند که از جانب اين طرز تفکر به جنبش وارد آمده و خواهد آمد، بی شک زمينه نفوذ چنين طرز تفکری در جنبش 

کارگری از ميان خواهد رفت و خود بخود جنبش کارگری ايران در برابر اين شيوه های نوليبراليسم برای به انحراف 

  .شاندن آن ، واکسينه خواهد شدک

اين زمينه فکری، نوليبراليسم را تبليغ می کند و سرمايه داری اروپا ونظرات لرد گيدنز را سرلوحه عمل خود قرار می 

 است که  اين زمينه فکری.  و آن هم از نوع نئوکان ها می بيند  دهد و يا امپرياليسم را فقط در يک صورت امريکايی

زيرا همان گونه که . ( خواهد بود... سوليداريته امريکايی و يانهادهای ديگری مانند خانه آزادی و زمينه نفوذ برای

البته بايد گفت که گرايش دموکراسی .) دوستان می دانند نهادهايی مانند سوليداريته تحت نفوذ دموکرات های امريکاست

، اما چنين . اين امری منحصر به کشورما نيستامريکايی و طرفداران آن هر چند ممکن است وجود داشته باشد و 

فعاالن کارگری در داخل گرايشات مختلف را می شناسند و . گرايشاتی در جنبش کارگری ايران بسيار ضعيف است
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بلکه سراغ دالل . قطعا نهادهايی مانند سوليداريته و غيره هيچ گاه سراغ فعاالن آگاه و دارای نظرات مشخص نمی روند

و جالب است که اين افراد .  گيرند که آن ها را می شناسند و زمينه های نفوذ را در آنان به روشنی می بينندهايی را می

بلکه صرف هزينه های شخصی و داللی .ها را به جنبش کارگری نمی رسانندبه دليل خصوصيات خاصشان اين کمک 

  .کوتاه ترين مدت افشا می شونددرارگری را جلب کنند واين افراد نمی توانند اعتماد کارگران و فعاالن ک .می کنند... و 

 است و دوستان کم و بيش شاهد فعاليت های  کاری که فعاالن داخلی بيشتر روی آن تاکيد دارند، افشا چنين شيوه تفکری

به به نظر می رسد که فعاالن خارج از کشور و حاميان جنبش کارگری . فرهنگی فعاالن داخلی در اين جهت هستند 

فعاالن داخلی از مدت ها قبل متوجه نفوذ چنين زمينه ی فکری . اصل برخورد نظری با نئوليبراليسم کمتر بها می دهند

به همين جهت دامن زدن به بحث های نظری در جهت نه فقط اطالع   و . شده و لزوم مقابله با آن را درک کرده اند

اين آگاهی است که جلوی نفوذ انديشه های غيرکارگری و .   ند رسانی ، که آگاهی بخشی را در اولويت قرار داده ا

  . را به جنبش می گيرد وابسته 

نيز صورت گرفته و می گيرد وتمام فعاالن ... ان جی او ها، جنبش دانش جويی و زنان وچنين شيوه هايی برای نفوذ در

  .باز هم ادامه خواهند دادداخلی تالش خود را در جهت افشای همه ی آنها به کار برده اند و قطعا 

بدبينی و بی اعتمادی سبب . و اين همه در صورتی است که جلوی گسترش تخريب و بدبينی و بی اعتمادی گرفته شود

دوستان خطر .تخريب جنبش ها از درون می شود وسبب می شود که از دشمن اصلی و خطر قريب الوقوع غافل شويم

 دست هم داده و در جلوگيری از جنگی قدم برداريم که کارگران و مردم ايران را را نمی بينيد؟ آيا نمی توانيم دست به

تهديد می کند ؟ ودرجريان همين مبارزات شيوه های نئو ليبراليستی و نفوذ در جنبش کارگری را افشا کنيم؟اميدوارم 

صلی منحرف می کند ونيروی دوستان به اين مسائل بيشتر توجه کرده واز کارهای اضافی که بی جهت ما را از مسير ا

  .مارا پراکنده می کند پرهيزکنند
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