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  !وظائف ما
و بطور مشخص، سوليداريتی سنتر، ما شاهد بر خورد های هيستريک  بعد از بحث در مورد نهادهای ضد کارگری

ديگر، شاهد بر خوردهای خير خواهانه و کامال اخالقی به اين مسئله  از يک طرف، و از طرفی  ”ماکياوليستی” و

جريان خاصی بر اساس منافع و حضور و باور خود به جنبش کارگری و استراتژی متناظر  هر شخص و هر. بوديم

   .آن، مباحثی را در اين زمينه مطرح نموده اند با

برای نفوذ در درون جنبش " سوليداريتی سنتر"، نه تنها تالش !تحسين اشخاصی معلوم الحال، با شهامتی قابل

توضيحات  کنند، بلکه با تطهير و ساختن ساحت مقدس از آن و قلمداد نمیخطری برای اين جنبش  کارگری ايران را

ای از ابهام مستتر نمايند  واقعيت را در هاله به ظاهر عقالنی همراه با تخطئه و تخريب، بر آنند تا با ساده انگاری اين

بال اين پديده و افشای بلکه موضع گيری صريح در ق مراکزی را نه تنها مضر و ضد کارگری ندانسته،  و اين چنين

البته بيان اين چنين   ".از اين همه هوش، ذکاوت و سخاوت! جل الخالق. "قلمداد کنند ماهيت واقعی آن را اتهام پليسی

 بارها در طول. اپورتونيستی، انديشه ای نو و غريبی در جنبش کارگری نبوده و نيست ديد گاه های انحرافی و

جنبش کارگری، به قدمت  ای در  ديدگاهائی بوده ايم و حضور چنين نظرات انحرافیمبارزات طبقاتی، ما شاهد چنين

آنان دارد؛ چرا که حمايت ضمنی اينان از جنبش  خود مبارزه طبقاتی وجود داشته و از ديگر سو، نشان از استراتژی

رائی کارگران، بلکه از طبقاتی و رهائی کارگران به نيروی خود و حاکميت شو کارگری نه در باور آنها به مبارزه

اين افراد، در . از منافع طبقاتی کارگران دنبال می شود منافعی خاص و قيم مابانه در راستای اهدافی غير  زاويه

 طلبانه خود، مرز شهامت و شجاعت را در نور ديده و بی باکانه فعالينی که در دل بيان نظرات حقير و منفعت

را، به باد تهمت گرفته و با  کوران اين مبارزه آشتی ناپذير سر برون آورده اندمبارزات جنبش کارگری آبديده و از 

مباحث فلسفی، بر عليه فعالين کارگری دست به افتراء و شانتاژ  بيان مهمالت و خزعبالت، گاه مبتذل و گاهآ در لفافه

باهر نام  اين طيف،. ل آنها بدهندو عوام" سوليداريتی سنتر"ای محبوب و کارگری به نهاد  چهره ميزنند و بر آنند که

ميدهند، با انگ و ننگ به فعالين  ای، که از خود نشان و نشانی و با هر آرم و حزبی و با هر تعريف غير واقعی

کارزار مجازی اينترنتی شده و در خود ارضائی خويش گام بر  جنبش کارگری ايران می تازند، تا چند صباحی وارد

هستند که نارسيس وار به دليل شيفتگی مفرط، خود را غرق خواهند "- گانی -شيفته  دخو" بی شک اينان . دارند

بين فعالين کارگری و  ای است، از آنجا که خود نيز واقفند که در الجرم، بحث و پلميک با اينان کار بيهوده .کرد

ی زنند و ناخواسته، نهايتآ تبليغاتی و هوچی گری م جنبش کارگری، صاحب نفوذ نبوده و تنها دست به جار و جنجال



در بهترين و سخاوتمندانه ترين  خواسته يا ناخواسته   اينان. پائين می کشند نقاب های به صورت کشيده خويش را

   . دهنده باشندآزار" موئی در داخل غذا" داوری، می توانند در حد 

 مورد ارزيابی قرار داده و از زاويه موضوع را احساسی، عاطفی و اخالقی اما از طرفی ديگر دوستانی هستند که

  .بررسی اين مهم پردا خته اند که جای تامل دارد خير خواهانه به

اعتراضات   بورژوازی از دير باز به تناسب قوای خود و با توجه به وسعت دوستان ؛ مبارزه طبقاتی پرولتاريا با

در هيچ زمانی سرمايه با . سرکوب شده استقرار گرفته و بيرحمانه  کارگری، هميشه مورد خشم حاميان سرمايه

انتظاری از دشمنان طبقاتی، خواستی به غايت  و چنين نوازش ما را در آغوش نگرفته  نظر لطف و محبت و

ايجاد تشکل کارگری دادگاهی  به دليل  نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه چرا که؛. انحرافی و غير واقعی می باشد

  رازانی از فعالين کارگری به اجرا گذاشته می شود، ق بر بدن شيوا خير آبادی و سوسنمی شوند، حکم ضربات شال

دستگير می کنند، دستمزد های زير  نمايندگان کارگران شرکت واحد در بازداشت به سر می برند، ديگر فعالين را

لق و غير انسانی هر روز توليدی را اخراج، و بی حقوقی مط خط فقر را قانونی و دسته دسته کارگران واحد های

 بی رويه، سايه شوم خود را بر زندگی ما کارگران بيشتر از گذشته گسترانيده و می رود فزونی يافته و فقر و فالکت

  . های مختلف زندگی ما را تحت الشعاع خود قرار دهد تا به تمامی عرصه

 فعالين اين جنبش بر خوردی سر کوب با جنبش کارگری و پس اگر بورژوازی در دفاع از منافع خود اين چنين 

 جنبش و دلسوزان و حاميان آن، که باور به مبارزه طبقاتی و حاکميت شورائی کارگری گرانه دارد، بايد مدافعين اين

 اين طبقه، دست به قلم برده و با تجزيه و تحليل  دارند، با ديدی واقعی و عينی و بر اساس موجوديت سطح مبارزه

وگاهآ سود نگرانه و   جريان دارد رو به جنبش مباحث خود را مطرح کنند و از بر خورد اخالقیعينی از آنچه که

  .غير طبقاتی به دور باشند

دوستان، مشاهده می شود که آنچنان باور به آگاهی طبقاتی در ميان کارگران  متاسفانه در گفتار و نوشتار بعضی از

مسائل پرداخته و  بقه کارگر با ديد و آگاهی طبقاتی به تجزيه و تحليلبر جسته می کنند که گويا کليت ط را نمايان و

طئه دم، تودر هستند و خاص خود به تمامی زوايای تاريک مبارزاتی آشنا بينیالقاء ميکنند که کارگران، با تيزآنچنان 

  جنبش معرفی ميکنندهای ضد کارگری که با نقاب و ماسک کارگری خود را به مراکز و چهره  گونه های اين چينی

  .!شناسائی و آنها را رسوا می نمايند

ابتدائی ترين مسير تکاملی خود با توجه به تضاد کار و سرمايه ، که کامال  واقعيت اين است که جنبش کارگری در

وم طبقاتی به مفه طبقه کارگر در کليت خود از زمينه آگاهی. ، مبارزه خود را به پيش می بردواقعی است طبيعی و

شرايطی  کارگر در اما اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت که طبقه  .واقعی و وسيع کلمه هنوز بر خوردار نيست

منافع طبقاتی گام بردارند، که ميتوان حضور کارگران  ، می توانند مجربتر، رزمنده تر و آگاهتر در راستای خاص

بينانه اين جنبش و حرکات اعتراضی آن مورد نقد و   واقعاما اگر. ياد آور شد  را۵٧در شورا های کارگری در سال 

که مبارزه  بايد باور داشت. قرارندهيم، بی شک در ادامه مبارزه طبقاتی دچار سر در گمی خواهيم شد بررسی

روز ادامه دارد و کارگران در دفاع از  روزانه و بی امان کارگران در مقابل تهاجم افسار گسيخته سرمايه داری هر

اما اگر . شده و هر روزه دامنه اين اعتراضات گسترده تر می شود  ائی ترين خواست خود، وارد کارزار طبقاتیابتد



بايد   .کليت اين طبقه در اين مبارزه نقش آفرين هستند ، تصوری غلط و خود فريبی ای بيش نيست انديشه اينست، که

کار مستمر و پيگير و با حضور خود  عجين شده اند، بابا خود جنبش کارگری  که  باور داشت که فعالين اين جنبش،

طبقاتی و با توجه به شرايط  در دستيابی به خواست های آنی و در نهايت افق  کارگران و با توجه به ادامه مبارزات

روز سعی بر آن است که در دل اين مبارزه عينی بر  موجود، همگام با کارگران دست به کار آگاه گرانه زده و هر

ی مبارزه ای  شک آگاهی واقعی و سوسياليستی تنها در پروسهبي. پای فشارند ساس مباحث واقعی و طبقاتی کارگرانا

مايه داری نه با سر چوب مبارزهچهارشان ميدهد، چرا که آگاهی خارج ازطبقاتی خود را ن، طوالنی ومداوم روزانه،

چرا که باور داريم تنها با حضور . سوال می برد فته را زيرتنها غير واقعی می باشد ، بلکه اساس کار ماديت يا

آگاهی رشد جنبش را حاصل و منجر به به   که روند رو درعرصه های مختلف مبارزاتی است  واقعی اين طبقه

ارزيابی قرار گيرد ودر ارزيابی  نياز مند آن است که از تمامی زوايا ، مورد  مبارزه طبقاتی. کارگران خواهد شد

فعالين و پيشروان جنبش . تجزيه و تحليل قرار داد ، مورد، و نه يک جز ازآن راکليت اين طبقه  نبش کارگری بايدج

منافع طبقاتی ،  با پختگی به کليه مسائل پرداخته و بر اساس  می شوند و با يد  کارگری در کوران اين مبارزه آبديده

در جنبش کارگری در اشکال مختلف  های خرده بورژوائی کهمسائل را نقد وبرسی کرده وبر عليه تمامی سنت 

مند يک کارگری نياز جنبش. به جنبش کارگری تحميل کرده ، مبارزه کرد   خود را  مصالحه و مماشات و غيره

وهمه جانبه، موانع پيش   با برخورد نظری با يد با متد و سبک کاری مشخص و. درک واقعی و برخورد علمی است

شده و هم از نظر تئوری  ابی کرد و با انديشه و تجربه و دستاوردهای تاکنونی، بتواند هم در کار پراتيکرا ارزي رو

   .به آنچه که شايسته اين طبقه است دست يافت

جانبه در تمامی عرصه های  بايد باور داشت که جنبش کارگری نيازمند ترحم نيست، بلکه شايسته همکاری همهپس  

بورژوازی مبارزه کرد و از نفوذ تمامی جريانات ريز و  بايد بی رحمانه با تمامی مظاهر. مختلف مبارزاتی است

اين رسالت طبقاتی کارگران و تمامی . مسلکی و با هر قد و قواره ای مبارزه کرد درشت ضد کارگری با هر نام و

اينچنين واقعيات  دنگرانه خوداگر امروز کسانی به خاطر منافع سو. پيشروان و دلسوزان طبقه کارگر است فعالين،

فعالين و پيشروان کارگری در مقابل  اما بی شک تمامی. موجود جنبش کارگری را تحريف می کنند انتظاری نيست

آخر اينکه، در هرزمان که رد پای مدافعان و اعوان . دارند جنبش کارگری مسئوليتی بس سنگين و سترگ بعهده

  . مشاهده شد، بايد در دم، با آن برخوردی قاطع و طبقاتی بشودکارگری وانصار سرمايه داری در جنبش

  

  طبقاتی کارگران زنده باد اتحاد و همبستگی
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