کمیته کارگری یا تریبون سرمایه داران ؟
بهزاد سهرابی
زض پی حبزثَ زلرطاؾ زض ایطاى ذْزضّ ّ جبى ثبذتي ّ ظذوی ـسى تؼسازی اظ کبضگطاى ایي کبضذبًًَ" ،جن السیي"
هسیطػبهل ـطکت ،زض هقبثل اػتطان کبضگطاى ،ذْز ضا هججْض ثَ پبؼرگْیی زیس .قسضهؽلن ایٌکَ ففبض ّ اتحبز
کبض گطاى زض یک چٌیي ـطایظ حبز ّ ثحطاًی ای ،هی تْاًس کن ّ ثیؿ ثطذی اظ ذْاؼت ُب ّ هطبلجبت کبضگطاى ضا زض
زؼتْض کبض گصاـتَ ّ آى ُب ضا ثَ ـکل جسی تط ّ همون تطی ثطای ثَ کطؼی ًفبًسى آى ُب تطغیت ًوبیس.
زض ُویي ضاثطَ ّ زض پی اػتطان ّ پی گیطی کبضگطاى ،اظ جولَ ثطای ایجبز تفکل کبضگطی زض ایي کبضذبًًَ ،جن
السیي هسیط ػبهل ـطکت ،ظبُطا ثب ایجبز "ـْضای اؼالهی کبض" هْافقت ًوْزٍ ّ قْل تفکیل آى ضا "زض ـؿ هبٍ آیٌسٍ"
ثَ کبضگطاى زازٍ اؼت.
"کویتَ ُوبٌُگی ثطای ایجبز تفکل کبضگطی" ثب زؼتپبچگی ّ فطلت طلجی ُط چَ توبم تط ّالجتَ ثب یکمسّ ُفتبز
زضجَ چطذؿً ،ؽجت ثَ قیل ّ قبلی کَ هسام ّ ّقت ّ ثی ّقت ،زض ذمْق ِ "ـْضاُبی ضس ؼطهبیَ زاضی طجقۀ
کبضگط" ّ "تفکل ـْضایی طجقۀ کبضگط ایطاى" !!!! اظ ذْز ثطّظ هی زاز ًَ ،تٌِب ُیچ هربلفتی ثب "ـْضای اؼالهی
کبض" ،ایي تفکل "تب هغع اؼترْاى ّاثؽتَ ثَ ؼطهبیَ" ّ "هْضز هْافقت ایي هعزّض ؼطهبیَ" اظ ذْز ًفبى ًساز ،ثلکَ ثَ
کبضگطاى ایطاى ذْزضّ ًیع تْلیَ کطز کَ "زض ـطایظ کًٌْیً ،فػ قجْالًسى تفکل کبضگطی ثَ ایي هعزّض ؼطهبیَ حتی
ثَ لْضت ّػسٍ ـْضای اؼالهی کبض ًیع ،یک قسم ثَ پیؿ اؼت ".؟؟!!!! ( تأکیسات اظ هي اؼت)
"کویتَ ُوبٌُگی ثطای ایجبز تفکل کبضگطی" زض ازاهَ هی افعایس "تب آًجب کَ ثَ اؼن ایي تفکل هطثْط هی ـْز هِن
ًیؽت کَ اؼن آى ـْضای اؼالهی کبض ّ یب چیعی زیگط ثبـس" !!! **
هی ثیٌین کَ ثَ الطالح "ضازیکبلیؽن ضس ؼطهبیَ زاضی ِ کویتَ ُوبٌُگی ثطای ایجبز تفکل کبضگطی" ثَ ًبگِبى زّز
هی ـْز ّ ُوؽْ ثب ًجن السیي ،اهط ذطیط تفکل یبثی کبضگطاى ضا تب حسی تقلیل هی زُس کَ یک "هعزّض ؼطهبیَ" طلت
هی کٌس !!! .آًبى ُط زّ ثَ یک اًساظٍ زض چفن کبضگطاى ذبک هی پبـٌس ّ زض "فطّ ًفبًسى ذفن" ّ تٌفط اًقالثی
کبضگطاى" ،ضازیکبیؽن" ی ُوؽْ ّ ُوبٌُگ زاضًس.
ثی هٌبؼجت ًیؽت یبزآّضی کٌین کَ ایي "کویتَ" زض جطیبى ایجبز ؼٌسیکبی کبضگطاى ًیفکط ُفت تپَ ،کَ ثب اتکب ثَ ًیطّ
ّ تْاى ذْز کبضگطاى ،اظ پبییي ّ ضّ زض ضّ ثب ػْاهل ؼطهبیَ تفکیل ـسٍ ثْز ،اظ ُوۀ القبة ّ ػٌبّیي ثی ضثظ ّ فطقَ
گطایبًَ اؼتفبزٍ کطز ،تب ثَ قْل ذْز ًفبى زُس کؽبًی کَ زض تفکیل ایي تفکل کبضگطی ،ثب کبضگطاى ُوؽْ ـسٍ ّ زض حس
تْاى ّ ّؼغ ذْیؿ ثَ آًبى کوک ّ یبضی ضؼبًسٍ اًس ،ثَ توبهی "ؼٌسیکبلیؽت" ّ "ضفطهیؽت" ّ  . . .ثْزٍ ّ ثط ضس
"تفکل ُبی ـْضائی طجقۀ کبضگط ایطاى" قس ػلن کطزٍ اًس!!!.
اهطّظ ثبیس اظ ایي اـربق ّ ایي "تفکل" ذیلی ذیلی "ضازیکبل ّ ضسؼطهبیَ زاضی" ؼْال کطز کَ:
چطا ّ ثَ چَ زلیل پصیطؾ یک تفکیالت آثطّ ثبذتَ ّ آلت زؼت ؼطهبیَ ُوچْى "ـْضای اؼالهی کبض" ،تْؼظ
کبضگطاى ایطاى ذْزضّ ،آى ُن پػ اظ "هْافقت ًجن السیي" هسیط ػبهل هکبض ّ ضسکبضگط کبضذبًَ " ،یک قسم ثَ پیؿ
اؼت" ّػیي ضازیکبلیؽن ّ اًقالثی گطی تلقی هی گطزز؟!!! اهب تفکیل یک تفکل کبضگطی اظ جبًت کبضگطاى ًیفکط
ُفت تپَ یب کبضگطاى ـطکت ّاحس ّ  . . .ثب اتکب ثَ ًیطّ ّ اضازۀ ذْز آًبى ،ثسّى کؽت هجْظ اظ زّلت ّ کبضفطهبیبًی
اظ قوبؾ "ـفیؼی"ُب ّ"ًجن السیي" ُب ،آى ُن ظیط ففبضُبی هؽتوط ّ ُوَ جبًجۀ اضگبى ُب ّ ًِبز ُبی ؼطهبیَ ّػْاهل
ضیع ّ زضـت آى ،اظجولَ ـیبزاى ّ چبقْکفبى "ـْضای اؼالهی کبض" ّ " ذبًَ کبضگط"  ،ثَ لطف ِ ًبم ؼٌسیکب ،توبهب
ضفطهیؽتی ّ ؼٌسیکبلیؽتی ّ  . . .ثَ حؽبة هی آیس؟!!!
چطا ّ ثَ چَ زلیل "حتی پصیطؾ ّػسۀ تحقق ـْضای اؼالهی کبض" ،زض ـؿ هبٍ آیٌسٍ  ،آى ُن اظ جبًت "یک هعزّض
ؼطهبیَ" ثب ظي "فطّ ًفبًسى ذفن" ّ تٌفط کبضگطاى اظ ؼطهبیَ ّ ػْاهل ّ هعزّضاى آى " ،یک ثطگ ثطًسٍ" ،زض زؼت

کبضگطاى هحؽْة هی ـْز ،اهب تالؾ ّ پیگیطی هؽتوط ّ قبثل تقسیط کبضگطاى  ،ثطای ایجبز "تفکل ُبی هؽتقل ّ هتکی
ثَ ذْز" کبضگطاى ّ ؼطاًجبم ثطپبیی آى ُب ،تحت ـسیس تطیي تِسیسات ّ ففبضُب ،گبم ُبیی ثَ پػ ّ زض ضاؼتبی ّاثؽتگی
ثَ ؼطهبیَ ؟
چطا یک ثبض ّ زض یک جب "اؼن تفکل"  ،ثطای ایي "کویتَ" ّ گطزاًٌسگبًؿ ،تب حسی ،هِن ّ تؼییي کٌٌسٍ هی ـْز کَ
هؼیبض تفریك ؼطٍ اظ ًبؼطٍ هی گطزز ّ ُوَ چیع هؽبئل جٌجؿ کبضگطی ضا ثب آى هحک هی ذْضز ّ ؼٌجیسٍ هی ـْز
ّ ثبض زیگط ّ زض جبیی زیگط اػالم هی ـْز کَ" :تب آًجب کَ ثَ اؼن ایي تفکل هطثْط هی ـْز هِن ًیؽت کَ اؼن آى"
ـْضای اؼالهی کبض " ثبـس یب چیعی زیگط  ".؟!!!
چَ اتفبقی افتبزٍ اؼت کَ اظ آى ططف ثبم ثَ پبئیي ؼقْط کطزٍ ایس؟ الجتَ ثطای کبضگطاى پیفطّ ّ فؼبلیٌی کَ اظ ًعزیک
زؼتی ثط آتؿ زاضًس ّ زضگیط فؼبلیت ُبی ػولی کبضگطاى ّ ایي طجقَ ُؽتٌس ،تفریك ایي هؽئلَ ّ پبؼد ثَ ایي ؼْاالت
کبض زـْاضی ًوی تْاًس ثبـس .آًبى ذْز ثبضُب ـبُس ثْزٍ اًس کَ چگًَْ ایي "کویتَ" ثب ظزى ضاٌُوبی چپ ،تْاًوٌسی قبثل
تحؽیي ذْز ضا زض گطزؾ ثَ ضاؼت زض هؼطن ًوبیؿ گصاـتَ اؼت.
یبز آّضی ایي ًکتَ زض ُویي جب ذبلی اظ لطف ًیؽت کَ :هب ثَ ػٌْاى جوؼی اظ فؼبلیي "کویتَ ُوبٌُگی ثطای کوک ثَ
ایجبز تفکل ُبی کبضگطی" زض هقطغ ظهبًی آغبظ اػتطاضبت کبضگطاى "ُفت تپَ" ،ثطاؼبغ ّظیفَ طجقبتی ذْیؿ ،ذْز
ضا هلعم زیسین تب زض آًجب حضْض زاـتَ ثبـین ّ ثب اًتقبل تجبضة ،آًچَ ضا کَ زض تْاى زاضین ،زض اذتیبضُن طجقَ ای ُبی
ذْز زض آى جب قطاض زُین .ثؼس اظ گصـت هستی اظ اػتطاضبت کبضگطاى ًیفکط ُفت تپَ ،تؼسازی اظ کبضگطاى ایي
ـطکت ،ثَ ذبطط تُْن ثَ "ـْضای اؼالهی کبض" ّ ػسم ـٌبذت زقیق تفکل ُبی ؼبذتَ ّ پطزاذتۀ زؼت ؼطهبیَ زاضاى
ّ ُوچٌیي ثَ هْجت تْلیَ ُبی ػْاهل ؼطهبیَ زض کبضذبًَ  ،فضب ضا ثَ ًحْی هِیب ًوْزٍ ثْزًس کَ کبضگطاى ُفت تپَ،
ثَ جبی ایجبز تفکل هؽتقل کبضگطی ،زؼت ثَ ایجبز "ـْضای اؼالهی کبض" ثعًٌس هب ثَ ذْز هی ثبلین کَ تْاًؽتین ثب
جلؽبت هتؼسز ّ تجعیَ ّ تحلیل هبُیت تفکل ُبی ّاثؽتَ ّ ضس کبضگطی ،اظ جولَ "ـْضای اؼالهی کبض" ّ زیگط
تفکل ُبی زؼت ؼبظ ؼطهبیَ ،زض حس تْاى ،ایجبز ایي قجیل تفکل ُب ضا اظ اشُبى کبضگطاى ّ ثَ ّیژٍ ًوبیٌسگبى هٌترت
آًبى پبک ًوبیین ّ اظ تفکیل ایي قجیل تفکل ُب زض ُفت تپَ جلْ گیطی کٌین .هب ُوچٌیي هْفق ـسین ،ثبظ ُن زض حس تْاى،
تْجۀ کبضگطاى ضا ثَ ایي اهط ّ ایي هؽئلَ جلت ًوبیین کَ تفکل ُبی کبضگطی ضا ثَ ًیطّی ذْز ّ ثسّى کؽت هجْظ اظ
زّلت ّ کبضفطهبیبى ایجبز کٌٌس .هب آًچَ ضا زض زؼتْض کبض ذْز گصاـتَ ثْزین کَ ثَ ـکلی کبهال ـفبف ّ آـکبضی  ،زض
اؼبؼٌبهۀ "کویتَ ُوبٌُگی ثطای کوک ثَ ایجبز تفکل ُبی کبضگطی" ،ثَ آى ُب اـبضٍ ـسٍ ثْز .ضّیکطز هب ًَ ،تٌِب زض
تقبثل ثب اؼبؼٌبهَ ّ ایي ًْع حطکت ُب ًجْز ،ثلکَ اکیسأ ثبّضزاـتین ّ زاضین کَ :کبضگطاى فقظ ّ فقظ ثب اتکب ثَ ًیطّی
اضازٍ ّ اتحبز طجقبتی ذْیؿ ّ ایجبز تفکل ُبی هؽتقل ّ تْزٍ ای کبضگطاى اؼت کَ هی تْاًٌس یکی پػ اظ زیگطی ،ثط
هفکالت ّ همبئت اُسایی ًظبم ؼطهبیَ زاضی فبئق آهسٍ ّ ثب پفت ؼط ًِبزى آى ُب ،زض ضاؼتبی اُساف ّ هٌبفغ طجقبتی
ذْیؿ ّ ،جبهؼَ ای ػبضی اظ ؼتن ّ اؼتثوبض ،حطکت ًوبیٌس ّ ًَ ثب کؽت اجبظٍ اظ ػْاهل ّ "هعزّضاى ؼطهبیَ" ّ
"ّػسۀ تحقق تفکل" .چَ ضؼس کَ ایي تفکل ًیع "ـْضای اؼالهی کبض" ثبـس .ثَ قْل ذْزتبى "ضفطهیؽن ـبخ ّ زم
ًساضز".
آقبیبى! زض پبیبى ایي ًْـتَ تْلیَ ای ثطای ـوب زاضم! ـوب هی تْاًیس ّقت ّ ثی ّقت ّ زض ُط جب ّ ُط ظهبى ،ثسّى
تْجَ ثَ ثؽیبضی اظ هؽبئل ّ پبضاهتط ُب ّ زض لسض آى ،تْاظى قْای ؼیبؼی ّ طجقبتی ّ هْقؼیت ػیٌی ّ شٌُی طجقۀ
کبضگط زض ـطایظ کًٌْی ّ ،ثؽیبضی هؽبئل ّ فبکتْضُبی زیگط ،ـؼبض ایجبز "ـْضاُبی ضس ؼطهبیَ زاضی طجقۀ
کبضگطایطاى" ّ "تفکل ُبی ـْضایی طجقۀ کبضگط ایطاى" ّ  . . .ضا ؼط زُیس ّ ثَ "ضازیکبلیؽن" ًبة ّ ثی غل ّ غؿ
ذْز ًیع ثجبلیس .اهب زض ػول ّ ثب تْجیِبتی اظ ایي زؼت کَ " :اظ یبز ًجطین کَ چٌس ؼبل پیؿ ًیع زض ُویي ایطاى ذْزضّ ،
یک ـْضای اؼالهی کبض ّجْز زاـت کَ هسیطیت ّقت ،آى ضا ثطًتبثیس ّ هٌحل کطز"!!! ّ  . . .ؼط اظ "ـْضای اؼالهی
کبض" ثب کؽت اجبظٍ اظ هسیط ػبهل ـطکت ،زض آّضیس ّ ثَ آى زل ذْؾ کٌیس .ـوب هی تْاًیس ذیلی ـؼبض ُب ثسُیس ،اهب
ذیلی کبضُبی زیگط ثکٌیس؛ اهب حق ًساضیس کَ ثَ کبضگطاًی کَ ثَ ثِبی ضًج ّ ذْى ّ اؼتثوبض ذْیؿ ّ جبى ُبی اظ
زؼت ضف تۀ ُوکبضاى ذْز ،اػتطان کطزٍ اًس ّ ،ذْاُبى ایجبز تفکلی کبضگطی ّ هؽتقل اظ ؼطهبیَ ّ ؼطهبیَ زاضاى،
ثطای حل هفکالت ّ پیفجطز هؽبئل ذْز ّ طجقۀ ذْز زض ُوَ ظهیٌَ ُب ّ ػطلَ ُب ُؽتٌس ،تْلیَ کٌیس کَ ثب تْجیِبتی
چْى "ّػسۀ تفکیل ـْضای اؼالهی کبض ،زض ـؿ هبٍ آیٌسٍ ،آى ُن اظ ظثبى کبضفطهبیی ثَ قْل ـوب "هعزّض" ،زل ثجٌسًس
ّ ثط ایي اؼبغ ،ذفن ّ ـْض اًقالثی ذْز فطّ ذْضًس .ـوب هی تْاًیس ثَ ُط هیعاى ،ثَ ایي فطیجکبضی ُب ّ ـبضالتبًیؽن
"ًجن السیي" ّ اهثبل ایفبى اػتوبز کٌیس ّ زض ثِتطیي ـطایظ ثَ "ـْضای اؼالهی کبض" ّػسٍ زازٍ اظ جبًت آى کبضفطهبی
هحتطم تي زض زُیس ،اهب حق ًساضیس ثب ایي تْجیِبت ّ ثِبًَ ُب ،ؼط کبضگطاى ضا ـیطٍ ثوبلیس ّ آًبى ضا فطیت زُیس .آضی
ـوب ًوی تْاًیس زض چفوبى کبضگطاى ذبک ثپبـیس .ـوب حق ًساضیس . . .
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* ًْـتَ ای تحت ػٌْاى " ؼبیت کبضگطی یب تطیجْى ؼطهبیَ زاضاى ظحوتکؿ ّ هؤهي ّ اًقالثی؟! " پٌجفٌجَ  9 ،زی
 ، 2839کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری.
** ًْـتَ ای تحت ػٌْاى  " :هْافقت هسیطػبهل ایطاى ذْزضّ ثب ذْاؼت کبضگطاى ثطای ایجبز تفکل  ".ـٌجَ  9 ،ثِوي
 ، 2839کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری .

