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ر فاجعه بار طبقه کارگیانتخابات و ضعف و ناتوان  

 )۴ -به مناسبت انتخابات ( 
  ١٣٨٨خرداد  ٢١شنبه پنج                                                                                                                      ی هماهنگتهيکم

 
 

ا می                       ان ه ه خياب ران ب ر در سراسر اي ا نف يس              اين روزها به بهانه انتخابات ميليون ه ژاد، رئ ود احمدی ن ا محم د و مخالفت خود را ب آين

مرگ  نصرمن اله و فتح قريب،    « و    »مرگ بر ديکتاتور  « فضای شهرها سرشار از شعارهای      . کنند هوری اسالمی ايران، اعالم می    جم

ا دولت احمدی          .ميليون ها انسان معترض و مخالف دولت احمدی نژاد است         » بر اين دولت مردم فريب     اما اين مخالفت صرفا مخالفت ب

ژاد وجود داشته          . دارد و به مخالفت با دولت احمدی نژاد محدود نمی شود            ی سی ساله  اين مخالفت پيشينه ا   . نژاد نيست  يش از احمدی ن  پ

ه « . داری جمهوری اسالمی است       اين مخالفت، مخالفت با کل نظام سرمايه      . است و بی گمان پس از او هم وجود خواهد داشت           تن  » ن گف

  و آشکار با کل نظام جمهوری اسالمی جز از طريق مخالفت با دولت احمدی  مخالفت علنی در شرايط کنونی،. به تماميت اين نظام است  

ه جمهوری اسالمی را می شناسد                       دارد        نژاد مقدور نيست و دليل آن هم روشن است و برای هرکس ک ه توضيح ن از ب ا      . ني ا مخالفت ب ام

  . ايران می بينيم در خيابان های شهرهای مختلف روزها جمهوری اسالمی فقط يک روی سکه ای است که اين

ارچوب    روی ديگر اين سکه آن است که اين اقيانوس مخالفت با نظام سرمايه داری جمهوری               ات    اسالمی اسير چه است و درست     انتخاب

 امواج سرکش مخالفت با نظام جمهوری  . تحکيم هرچه بيشتر پايه های اين نظام عمل می کند به همين علت در جهت معکوس خود يعنی     

ژاد        اسالمی قرار    ه جای احمدی ن ام         است ب ين نظ ره ديگری از هم ی موسوی را     مه اورد    يعن ن مخالفت        . سرکار بي وم اي سرنوشت محت

اقض              .چيزی جز موافقت با جمهوری اسالمی نيست        ين تن ان دارد هم ا جري ل چشمان م ا در مقاب ن روزه ه اي ده ای ک ويژگی اصلی پدي

ه های نظام سرمايه              دست حاکميت کنونی به جان آمده اند جز       اين همه شور و هيجان و انرژی جوانانی که از            .است يم و تقويت پاي تحک

داها      داری حاکم بر ايران کاری نخواهد کرد، زيرا قرار   ه يکی از کاندي ات و رای دادن ب د و رای دادن   است به شرکت در انتخاب  بينجام

ه کوچک      درست به همين  . می نيست کانديدايی چيزی جز رای دادن به نظام سرمايه داری جمهوری اسال           به هر  دليل است که در حالی ک

ن در      ترين مخالفتی با جمهوری اسالمی از زاويه ضديت با        دان اوي ارگران سر از زن سرمايه داری و حتی دفاع سنديکاليستی از منافع ک

ا صبح در خياب         می آورد،  ی ت اد      اناين شب ها می توان بدون هيچ گونه مزاحمت نيروهای انتظامی و امنيت رد و فري ايکوبی ک رقص و پ

ای  «، »دکتر برو دکتر «، »هفته، احمدی حمام نرفته    يه هفته، دو  « ،  »اتل متل توتوله، ديکتاتور کوتوله    « زد   احمدی بای بای، احمدی ب

ا ٢٢جمعه  اگر قرار باشد تنور انتخابات روز     . جمهوری اسالمی خوب می داند دارد چه کار می کند          ...و» بای ونی    خرداد ب  شرکت ميلي

 مرگ بر« ميدان دادن به يک مخالفت کنترل شده با جمهوری اسالمی حتی با شعار  مردم گرم تر از انتخابات های قبلی شود چه باک از

ا شعار       چه باک از ميدان دادن به شور وهيجان و رقص و پايکوبی جوانان و درواقع            !! » ديکتاتور ی ب ان حت رژی آن ل   « تخليه ان ل مت ات

ر نظام                            جمهوری اسالمی !! » له، ديکتاتور کوتوله  توتو ه ب ذيری ک اب ناپ ه های اجتن ه رغم هزين ت، ب ن مخالف خيلی خوب می داند که اي

د     بردارد بلکه، برعکس، درجهت می کند، نه تنها نمی تواند سد مقابل خود را از سر راه         تحميل ا  . تحکيم و تقويت اين سد عمل می کن ب

ن نظام    حاکم بر ايران تحمل می کند، برندۀ      روزها نظام سرمايه داری   همه هزينه هايی که اين       ا اي ق شرکت در    پديدۀ مخالفت ب   از طري

  .انتخابات بدون هيچ ترديدی جمهوری اسالمی است

ورد مخال       اما چرا اين ميليون ها انسان مخالف، مخالفت خود را از طريق شرکت در             ا نظام م ه تنه ه ن د ک فت را از  انتخاباتی بيان می کنن

ن             سر راه بر نمی دارد بلکه      ا مخالف     آن را تحکيم و تقويت می کند؟ پاسخ اين پرسش را بايد فقط و فقط در ضعف و ناتوانی اي ون ه ميلي

ورد   می داشتند قاعدتا به جای شرکت در انتخاباتی کهقدرت  جستجو کرد، به اين دليل بسيار روشن که اگر اين ميليون ها مخالف      نظام م

تند                  فت را مخال ن نظام را از سر راه خود برمی داش ا نظام     . تقويت می کند خود اي ه مخالفت ب ين ک سرمايه داری جمهوری اسالمی     هم



ن مخالفت    درهمان حال به تقويت اين نظام از طريق شرکت در انتخابات     ه اي دارد    منجر می شود نشان می دهد ک درت آن را ن ه نظام   ق ک

اتوانی     . مخالفت خود را از سر راه بردارد مورد   ان ضعف و ن وع هم اتوانی از ن وق        اين ضعف و ن رفتن حق رای گ ه ب ارگرانی است ک ک

د           معوقه خود به همان کسان و نهادهايی متوسل می شوند          رده ان ا        : که حقوق کارگران را معوق ک ا    . سرمايه داران و دولت آن ه ا باره م

  .می کنيم رماندگی و علت آن سخن گفته ايم و در اينجا به اشاراتی بسندهاين ضعف و ناتوانی و د در مورد

د       ضعف و ناتوانی و استيصال کارگران در مبارزه با نظام سرمايه داری را خود اين                 .نظام و سازو کارهای گوناگون آن بازتوليد می کن

بيگانه می    با محصول کار يعنی تبلور و تجسم قدرت خود        خريد و فروش نيروی کار مدام کارگران را           يا همان رابطه اجتماعی     سرمايه

ار در          . جامعه بيگانه می کند    سرمايه مدام کارگران را با کار خود يعنی عامل توليد ثروت و قدرت در             . کند اد رقابت مرگب ا ايج سرمايه ب

د     ميان کارگران آنان را با     دام و ي               . يکديگر بيگانه می کن د م ای بازتولي ه معن ه ب ا هم ن ه اتوانی و    اي ز ضعف و ن ه    کري دگی در طبق درمان

شکل     يا  اين همان بستر حاضر و آماده ای است که رفرميسم         . کارگر است  اصالح طلبی برای بازداشتن کارگران از مبارزه آگاهانه و مت

دتر   ا«  بحث شرکت در انتخابات با راهکار اين همان بستر آماده ای است که. تغذيه می کند با سرمايه داری از آن  د و ب ين ب از » نتخاب ب

ن نظام           اين راهکار هيچ چيز نيست جز هموارکننده      . آن تغذيه می کند    ا اي ان ب ه موافقت آن . راه تبديل مخالفت کارگران با سرمايه داری ب

ه می                      اين راهکار،  ا آن توجي ات عمل خود را ب ز ني     که بخش عمده ای از جمعيت ميليونی شرکت کننده در انتخاب د، هيچ چي ست جز  کنن

ا مخالف           .تبديل ميليون ها مخالف نظام سرمايه داری به زائده همين نظام           ون ه ی ميلي ديل روی گردان اين راهکار هيچ چيز نيست جز تب

د         مدام اما رفرميسمی که سرمايه داری      . ميليون ها موافق آن از طريق شرکت در انتخابات         سرمايه داری به   آن را از درون خود بازتولي

ا          می کند درم   دتر     « راهکار    ورد انتخابات فقط در اين شکل راست و ب د وب ين ب ه نمی شود   » انتخاب ب سم در شکل    . فرمول ن رفرمي « اي

ا» چپ ريم ضدرژيمی  و ب ار تح رمايه داری( راهک ه ضدس ود ) و ن ی ش وريزه م ز تئ ی. ني ته قبل ا در نوش ار  م ن دو راهک ورد اي درم

را مغتنم   در اينجا اين فرصت     . خوانندگان را به اين نوشته ارجاع می دهيم        ث کرده ايم و   رفرميستی دربرخورد با انتخابات به تفصيل بح      

سم    می شماريم و   ونی    به نکاتی تاريخی درباره تاثير فاجعه بار اين شکل های رفرمي اد وضعيت کن ران و       در ايج ارگر اي ه ک بش طبق جن

   . اشاره می کنيم توجيه ضعف و ناتوانی فاجعه بار اين جنبش

رفرميسم چپ از زبان . اسير اين شکل های رفرميسم شد جنبش کارگری ايران از همان آغاز پيدايش خود در اوايل قرن بيستم ميالدی 

 !!تر» ملی« و !! تر» مستقل«و !! تر» آزاد« توده های کارگر خواند که خواستار رشد  مدام در گوش» حزب کمونيست ايران« 

به !! به حساب توسعه سرمايه داری نگذارند  گفت که انباشت سرمايه توسط سرمايه داران انگليسی رابه کارگران. سرمايه داری باشند

که به  از کارگران خواست. است که تهديد می کند» امپرياليسم«مايه داری بلکه  آنان را نه سرآنان القا کرد که معيشت و رفاه و آزادی

درمانده و بی نام و نشان جبهه متحد ضدامپرياليستی  سياهی لشکر. امپرياليسم شوندجای مبارزه با سرمايه دست به کار پيکار عليه 

صنعت مستقل  هم عهد و هم پيمان و هماوا با طبقه سرمايه دار برای. را بفشارند» ليبرال«مالکان  و» ملی« دست سرمايه داران . شوند

های باب طبع سرمايه از کارگران خواست که برای حل و  خه پيچیرفرميسم چپ در کنار اين نس. بجنگند!! و رشد آزاد سرمايه!! ملی

ايران سال ها به  طبقه کارگر. سرمايه راه تشکيل سنديکا و سازمانيابی سنديکاليستی را در پيش گيرند فصل مشاجرات خود با صاحبان

از جنب و جوش واقعی ضدسرمايه . سرمايه دار حل شد در مشاجرات ميان بخش های مختلف طبقه. گفته های رفرميسم چپ گوش کرد

گيری  زير تاثير اين رفرميسم قادر به جهت. ضد امپرياليسم ملی گرايانه خلقيون چپ نما شد سرباز جبهه خلق و. داری خود بازماند

ير با وزيدن آويزان به فرقه، فرومانده و آسيب پذ آگاهانه و سازمان يافته جنبش ضدسرمايه داری خود نشد و بدين سان همچون موجودی

بردگی  پرپر شد و توان مقابله اساسی با استثمار سرمايه داری و بی حقوق های ناشی از مناسبات توفان سهمگين ديکتاتوری رضاشاهی

سرمايه دار بود که با افراشتن پرچم طبقه کارگر  رفرميسم چپ در واقعيت طبقاتی خود سخنگوی بخشی از طبقه. مزدی را از دست داد

زير فشار  طبقه کارگر ايران. واقعی طبقاتی خود بازمی داشت و به اردوگاه سرمايه پيوند می زد اين طبقه را از کارزارتوده های 

اين يا آن بخش طبقه  کرد و به زائده جنبش های  موعظه ها و رهنمودهای رفرميسم چپ هويت طبقاتی و ضدسرمايه داری خود را گم

    .سرمايه دار بدل شد



اين . سربازگيری در ميان کارگران را پهن کردند بساط» حزب توده ايران«رثان بسيار راست تر رفرميسم چپ در هيأت چندی بعد، وا

 کدام به صورت سازمان يافته تر برای تثبيت و تحکيم نقش خود در کار برنامه ريزی بار بخش های مختلف طبقه سرمايه دار هر

اردوگاه سرمايه . سرمايه داری در تقال بودند  چه مؤثرتر به ملزومات توسعه و تسلطاقتصاد، سياست و نظم جامعه و برای پاسخ هر

 بخشی از طبقه سرمايه دار ايران به اين. يکی از دو قطب عظيم سرمايه تبديل شده بود داری دولتی شوروی در سطح بين المللی به

تمام تالش رفرميسم چپ . را برعهده داشت انی وابسته به آنقطب وابسته بود و رفرميسم چپ نمايندگی اين قطب و سرمايه داران اير

نطفه رويکرد . جنبش کارگری ايران را از هر نوع مبارزه عليه سرمايه باز دارد در اين دوره آن بود که زير پرچم طبقه کارگر

کارگر و نظام سرمايه داری  هسنديکاليسم را به عنوان بستر سازش طبق. داری را در ميان توده های کارگر خاموش سازد ضدسرمايه

توده های کارگر . کشمکش ميان بخش های مختلف طبقه سرمايه دار تبديل کند جنبش کارگری را به زائده. در ميان کارگران جا اندازد

های رفرميسم چپ  مؤثر و نيرومند و آگاه و افق دار رويکرد ضدسرمايه داری در سطحی بسيار وسيع به موعظه در خالء حضور

مبارزات ضدسرمايه داری خود نشدند و در اين مورد سنگی بر  آنان در اين دوره نيز قادر به سازماندهی. ای اردوگاهی دل بستندنم

. طبقه کارگر آمد  مرداد، توفان وحشت و گند و خون ديکتاتوری سلطنتی سرمايه باز هم به سراغ٢٨کودتای  با. روی سنگ نگذاشتند

استخوان بندی و قوام و استحکام ضدسرمايه داری اسير  اض کارگری درو شد و جنبش کارگری بی هيچبازهم هر جنب و جوش و اعتر

  .  شدتيغ جالدان حاکم نظام بردگی مزدی

های کشور را به ميدان مبارزه و اعتصاب عليه شدت  در سال های دهه پنجاه شمسی توده های کارگر، کارخانه. تاريخ به جلو شتافت

سال ها به  مبارزات کارگران در مراکز کار و توليد و در جنبش های گسترده حق مسکن و مانند اين ها .بديل کردنداستثمار سرمايه ت

نظام سرمايه داری را . انبوهی را بر سينه سرمايه کوبيدند معضالت. آنان خواسته هايی را بر سرمايه داران تحميل کردند. طول کشيد

المللی سرمايه  چگونگی بقای سرمايه داری را به مشکل عاجل و پيچيده دولتمردان داخلی و بين. بردند در ورطه مجادالت درونی فرو

 به بعد را فراهم ۵۶زمينه های خيزش وسيع توده ای سال های  کارگران همه اين کارها را انجام دادند و با انجام آن ها. مبدل ساختند

سرمايه گم کردند و به   چپ و راست راه مبارزه طبقاتی خود را در بيراهه هایتاثير اشکال توأمان رفرميسم با اين همه، تحت. کردند

، رفرميسم چپ اين بار در هيأت انتقاد از اسالف خود، گاه ۵٧انقالب  در سال های قبل و اوايل. طبقه شکست خورده انقالب تبديل شدند

 بدون هيچ  اما درهر حال ،»پيوند با جنبش کارگری« و » رکار در ميان طبقه کارگ« و گاه با رهنمود » فدايی خلق چريک«در پوشش 

در اين دوره نيز هر چه گفت . سرنگونی طلبی فراطبقاتی ادامه داد نوع نقد ضدسرمايه داری، همان رفرميسم گذشته را البته درپوشش

سربازگيری از فعاالن  ش برایرژيم ستيزی خلقی و ناسيوناليستی، تال. ضدسرمايه داری طبقه کارگر نداشت هيچ نشانی از پيکار

به نيروهای پيشمرگ جنبش ناسيوناليستی، تکه تکه کردن فعاالن  کارگری کارخانه ها، تبديل کارگران برخی مناطق ازجمله کردستان

ين کارها و نوع ا  به فرقه ای مخالف فرقه ها و احزاب سکتی ديگر، نسخه پيچی سنديکا و تبليغ سنديکاليسم کارگری و آويختن هر کدام

جنبش کارگری در . ضدسرمايه داری توده های کارگر فرود آورد يکی يکی تيشه هايی بود که بر ريشه هر نوع جهت گيری خودآگاهانه

شصت نيز رفرميسم  در دهه. ابراز وجود مستقل، نيرومند، آگاهانه، افق دار، طبقاتی و ضد سرمايه داری نشد اين دوره نيز قادر به هيچ

تبديل کرد و بازهم به بخش وسيعی از فعاالن کارگری  جنبش چپ را به پوششی برای گريز از نقد رفرميسم» ق گرايیخل«چپ نقد 

« و  »کمونيست« فرقه هايی که در دهه شصت و پس از آن يکی پس از ديگری با نام های . کشاند آدرس غلط داد و آنان را به بيراهه

احزاب و گروه های پيشين، حزب بازی فرقه ای   مه سنت های فرقه گرايانه و اصالح طلبانهتشکيل شدند، عالوه بر ادا... و» کارگری

را نيز  حزبی و دعوت از کارگران برای سجده در مقابل بت های محقر گروهی و سکتی  های» ليدر«و کاريکاتوری و بت سازی از 

اما به . محافل آن کمتر و کمتر می شد با زوال تدريجی ری تأثيرهای ويرانگر رفرميسم چپ بر جنبش کارگ. اين سنت ها افزودند به

رفرميستی اش، ايفای نقش آن در کار خدمتگزاری به سرمايه اين بار در پوشش  موازات اين تضعيف و فروپاشی و به علت خميرمايه

نديکاليسم در ايران و در سطح س چند سال اخير، دوره کرنش رفرميسم چپ در مقابل. راست سنديکاليستی هرچه بيشتر می شد رفرميسم

تدارک . رفرميسم چپ در سنديکاليسم و رفرميسم راست را به نمايش نهاده است اين دوره، انحالل هرچه گسترده. بين المللی بوده است



تخوان های کارگری تا مغز اس تر برخی فعاالن کارگری اسير رفرميسم چپ در توسل به سرمايه داران صدرنشين اتحاديه هر چه وسيع

   .توسعه سنديکاليسم در ايران نمود روشنی از شتاب تند اين روند انحالل است برای) از قبيل گای رايدر و شرکا(مزدور سرمايه جهانی 

 سهمگينزير فشاراين جنبش . بازمانده استاری خودد نقش آفرينی ضدسرمايهتاثير رفرميسم راست و چپ ازجنبش کارگری ايران زير 

جنبش   هيزم رايگان تنور٢٠در سال های دهه . قادر به تشکيل صف مستقل و نيرومند خود نشد ردها در هيچ دوره ای اين رويک

ميان بخش های مختلف طبقه سرمايه دار در   وثيقه تسويه حساب٣٠ تا ٢٠در سال های . ضدامپرياليستی ناسيوناليست های چپ شد

. ،انقالب ضدسرمايه داری خويش را گم کرد و بازنده واقعی ميدان گرديد۵٧ز سال ا پيش و پس . جامعه ايران و در سطح جهانی شد

 است و نه ٣٢ تا ٢٠فاصله ميان   است، نه٢٠نه سال های پيش از دهه . موجود قابل قياس با هيچ يک از دوره های قبل نيست وضعيت

 چگونگی استمرار حيات سرمايه داری و ادامه سياسی سرمايه بر سر اما روزهای تشتت درون قدرت.  است۵٧سال های انقالب 

جامعه را در درون  بخش های مختلف طبقه سرمايه دار عمًال فضای زندگی و افکار عمومی. طبقه کارگر است تحميل اين نظام بر

ه صورت رقت طبقه ای که عظيم ترين بخش توده هايش دارد ب در چنين شرايطی طبقه کارگر به عنوان. همين مجادالت غرق کرده اند

می بايست  .سودجويی بی عنان سرمايه خاکستر می شود می بايست عليه کل اين وضعيت به ميدان می آمد باری در کوره سودسازی و

با تشديد و توسعه مبارزه ضدسرمايه داری خويش  بايد. به ميزان توان خود حول منشور مطالبات پايه ای خود صف آرايی می کرد

 بايد فضای جامعه را از دست. تحکيم پايه های مناسبات بردگی مزدی را خنثی می کرد طبقه مسلط برایتالش بخش های مختلف 

طبقه کارگر برای اين کارها نياز به  .سرمايه داران و دولتمردان می گرفت و در شعارهای واقعی ضدسرمايه داری غرق می کرد

رفرميسم چپ و راست در صد سال ايفای . ن ضدسرمايه داری داشتافق روش آمادگی و تدارک و سطحی از سازمانيابی و آگاهی و

ديکتاتوری  رفرميست های چپ و راست وجود. ضربه را بر روند چنين تدارک و تجهيزی فرود آوردند نقش خود بزرگ ترين

 ای در پيدايش اين وضع ديکتاتوری بی گمان نقش تعيين کننده .استبدادی را عامل اصلی فروماندگی و استيصال طبقه کارگر می دانند

ديکتاتوری بر ماندگاری  ديکتاتوری شيوه اعمال حاکميت سرمايه است و طبقه کارگر نمی تواند با بهانه کردن اما. داشته است و دارد

قيقت است که رفرميست ها نيمی از حقيقت را می گويند و نيمی از ح واقعيت اين. مايه داری مهر تأئيد بکوبدهميشگی خود در جهنم سر

را بر توده های  که شرايط موجود رفرميسم در دو شکل چپ و راست آن تاريخًا هيزم بيار معرکه ای بوده  .بزرگ ترين دروغ است

   .کارگر تحميل کرده است

ه برای بدانند که هر لحظه غفلت از تالش مؤثر آگاهان بايد. طبقه کارگر ايران و به ويژه فعاالن آن بايد از شرايط روز درس بگيرند

 داری لحظه ای در تحکيم پايه های قدرت سرمايه و سالخی شدن هر چه وحشيانه تر توده های سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه

حول منشور مطالبات پايه ای خود  بايد از همين وضعيت برای سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه داری. کارگر توسط سرمايه است

 بايد مطالبات ضدسرمايه داری خود را. متشکل خود را عليه سرمايه اعمال کنند بايد قدرت متحد و. ندحداکثر استفاده را به عمل آور

انتخابات نظام سرمايه داری، به جای شرکت  و سرانجام درمورد حاضر، يعنی. قدرتمندانه بر سرمايه داران و دولت آن ها تحميل کنند

  .به مطالبات ضدسرمايه داری طبقه کارگر را به صحنه آورنددستيابی  در انتخابات بايد قدرت متشکل خود برای
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