
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 بازگشت به ناکجا آباد
 قسمت اول

 در باره معنای دوم ضد سرمايه داری
   ه هشتاد و ششمابهمن  مپنج                                                                                                   قيبهمن شف

 
  

 و سپس تا بخش چهارم نيز ادامه ]1[منتشر شد" پول، سياست، طبقه"حدود يک سال پيش بود که نخستين بخش مقاله 

محافل منسوب به فعالين جنبش کارگری درگرفته و طی انگيزه انتشار آن نوشته مباحثاتی بود که در برخی از . يافت

آن بخشهايی از فعالين جنبش کارگری به ناروا مورد اتهام و افترای وابستگی مستقيم و غيز مستقيم به مرکز همبستگی 

 ای مورد مشخصی که مرا وادار به نوشتن آن مقاالت کرد انتشار نوشته. گرفتند  سنتر قرار می  آمريکائی ساليداريتی

فعالينی از داخل کشور را به طور مستقيم در معرض اتهام قرار " کارگر فقير"از شخصی گمنام بود که با امضاء 

کارگر "کار آن نوشته ها نشان دادن اين مهم بود که چنان تعرضاتی از جانب افراد کم اهميتی از قبيل آن . داد  می

جنبش کارگری منسوب " چپ"که خود را به بخش بدون تدارک پيش زمينه های آن از جانب جرياناتی " فقير

بررسی ها نشان  کرد و آن   کسی بايد از درون خانه در را به روی مهاجم بيرونی باز می. کنند، امکانپذير نبود  می

اين در را به روی عقب مانده ترين و " اتحاد سوسياليستی کارگری"داد که رضا مقدم و سازمان متبوع وی 

نديشه صدر مائوتسه دون و پدر استالين باز کرده بودند تا با جسارتی باورنکردنی شريف ترين متحجرترين پيروان ا

هدف آن حمالت نيز در درجه اول . فرزندان طبقه کارگر ايران را هدف شديدترين حمالت تخريبی قرار دهند

ها ديديم که رضا   در آن بررسی. دتواند با مرور آن نوشته اين معنا را درياب خواننده عالقمند می. سنديکای واحد بود

ای   اند که آنها را يه طور اجتناب ناپذيری در پرتگاه سقوط به ورطه مقدم و جريان متبوع وی مسيری را برگزيده

و سرانجام اين که در آخرين بخش . سنگين قرار داده و سرانجام به رويارويی با کل جنبش کارگری خواهد کشاند

اش   سوسياليستی در بخش پايانی آن به بررسی ادعاهای سوسياليستی رضا مقدم و اتحاديهنوشته وعده داده بودم که 

  .انتشار اين بخش پايانی اما به چند دليل مرتبا به تعويق افتاد. خواهم پرداخت

نخست اين که در ماههای گذشته من نيز در کنار بخشی از رفقای ديگر درگير در جدالی بودم که برای عقب راندن 

خطر فساد "رضا مقدم در نوشته معروف . ايستی به جنبش کارگری در جريان بود  مجدد و تعرض جريان تودهتحرک

اش بشارت ظهور متحدينی را برای خود و جريانش داده بود که از قرار بايد از دل صف   "در جنبش کارگری

ين متحدين رضا مقدم با تمام توان شدند و در ماههای اخير نيز حقيقتا ا  طرفراران سابق اردوگاه شوروی ظاهر می

اين امر انتشار بخش پايانی . طلبيد خود قد علم کردند و تقابل با آنان نيز توانی سنگين و زمانی نه چندان اندک می

ايسم برخاسته از خواب کهف از اهميتی به مراتب   عقب راندن تعرض توده. انداخت نوشته حاضر را به تعويق می

ايسم از ياری فاکتورهای مساعدی در سطح جهانی نيز    به ويژه اين که اين رنسانس تودهبيشتر برخوردار بود،

  .برخوردار بوده و هست
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دوم اين که برخورد رضا مقدم و شورای مرکزی سازمان متبوعش به نوشته من و صدور اطالعيه تکفير بهمن شفيق 

ان تنها در مقابل کسانی قادر به عرض اندام در از سوی آن ارگان محترم يک بار ديگر نشان داده بود که اين جري

مزبور از برخورد و مجادله " اتحاد"اين اولين بار نبود که نظريه پردازان . مجادله است که از خود ضعيفتر بداند

د پرداز اصلی اين جريان، ايرج آذرين، نيز قبال و در پاسخ به نقد امير پيام نشان داده بو نظريه. رفتند  نظری طفره می

نه آذرين و نه مقدم هيچ کدام توان وارد . که فقط زمانی اهل بحث و جدل است که از پيروزی خود اطمينان داشته باشد

  . حريفند  آنها رزمندگان ميدانهای بی. شدن به يک مجادله جدی بر سر جنبش کارگری را نداشته و ندارند

آنها نه تنها به دفاع نظری از . ميدان را خالی کرده بودندو باالخره سوم اين که رضا مقدم و ايرج آذرين حقيقتا نيز 

 در واکنش به آن انتقاد به سياست برجسته کردن موضوعات -مهم تر از آن  -سياستهای مخرب خود دست نزدند بلکه 

خی در تالطمات سنگينی که در ماههای اخير در درون جنبش کارگری ايران به تعيين تکليفهای تاري. ديگر رو آوردند

انجاميد، رضا مقدم و ايرج آذرين سکوت پيشه کردند و در مقابل با جار و جنجال و هياهويی فراوان به جنگ رقيبان 

سالها قبل خود در احزاب چند گانه کمونيست کارگری رفتند تا در پناه گرد و غبار بر پا شده ناشی از مجادالت 

روز خود در جنبش کارگری منحرف کنند و در عين حال بر با آن احزاب اذهان را از موقعيت و سياست ام" نظری"

سندرومی که باعث شده بود تا زمان حضور مشترک با منصور حکمت در يک حزب . خود غلبه کنند" نادر"سندروم 

حال بعد از هشت . سکوت پيشه نموده و به درج جمالت قصار در دفاتر خاطرات خود بسنده کنند" عارفانه"واحد 

ود که تمام آن ناتوانی های فروخورده را بيرون ريخته و هم به تراپی اين سندروم مزمن بپردازند و هم سال وقت آن ب

  . ای جنبش کارگری بر آنها تحميل شده بود خالصی پيدا کنند  از چنگال مجادله ناگواری که پيرامون تشکلهای توده

" اتحاد"حقيقتا هم تا زمانی که . کرد خارج میهمه اين مالحظات نوشتن بخش پايانی آن مقاالت را از دستور کار 

به "فراخوان . وجود نداشت" پول، سياست، طبقه"مشغول مداوای زخمهای کهنه خويش بود، نيازی به ادامه مباحث 

در فاصله مباحثات " کارگر امروز"نگاهی به مندرجات . آن نيز از جانب هيچ کسی جدی گرفته نشد" سوی حزب

". کارگر امروز"است تا " دانشجوی امروز"داد که اين سايت بيشتر  تا چند ماه پيش نشان می" پول، سياست، طبقه"

پرداختن . ای خود خو کند و ما را هم کاری به آن نبود  رفت که به آرامی با موجوديت حاشيه  می" اتحاد سوسياليستی"

چند ماه پيش به اين سو و با انتشار آن اما از . به اين رضا مقدم و جريان متبوعش ديگر نه ضروری بود و نه مطبوع

اتحاد سوسياليستی رفته رفته و از طرق غير مستقيم به تداوم . شد موضوع مجددا عوض می" به سوی حزب"بيانيه 

سکوتی که اين جريان . آن را به اوج خود رسانده بود" فساد"آورد که رضا مقدم در نوشته   همان سياستهايی رو می

ايسم در پيش گرفته بود رفته رفته جای خود را به يک جانبداری تدريجی از سياستهای   تودهدر موضوع مجادله با

ميداد که از يک سو با درج مطالب دارای چنين گرايشاتی در سايتهای وابسته به اين " ضدامپرياليستی"ايستی و   توده

اساسنامه کميته هماهنگی "ار نوشته انتش. جريان و از سوی ديگر عدم درج نظرات مخالف آنان خود را نشان ميداد

.  از سوی ايرج آذرين مجددا پرداختن به اين جريان را در دستور کار گذاشت""ضد سرمايه داری"و دو معنای 

توان ختم دوره فترتی دانست که با مجادله در ميدانهای فرعی، جنگ با احزاب کمونيست   نوشته آذرين را می

نوشته آذرين در واقع اعالم ورود مجدد اين جريان به . شد يان، مشخص میکارگری و رهنمود دادن به دانشجو

مباحث درون جنبش کارگری است و همين نوشته نشان داد که اتحاد سوسياليستی نه توان غلبه بر خطاهای خود را 
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تحاد ا"برعکس، نوشته آذرين تأکيد مجددی است بر آن که جريان . دارد و نه جسارت اعتراف به اشتباهات را

اين نوشته يک بار ديگر بيان همان . حاضر است برای يک دستمال بازار قيصريه را نيز به آتش بکشاند" سوسياليستی

نرقصيد، آنها ترديدی در پشت کردن به آن به خود راه " اتحاد"موضع رضا مقدم است که اگر جنبش کارگری به ساز 

خطر فساد در " در واقع دنباله نوشته "" داریضد سرمايه " کميته هماهنگی و دو معنایۀاساسنام" .نخواهند داد

روشن کردن اين معنا گام .  است که بر متن شرايطی متفاوت و با زبانی متفاوت نگارش شده است"جنبش کارگری

   .نخست نوشته حاضر است

  
  کنند؟ داريان کيانند و چگونه به جنبش کارگری خدمت می ضدسرمايه

  
 - " داری ضدسرمايه"نجات مفهوم . بهانه مجادالت درونی کميته هماهنگی نوشته استآذرين مطلب خود را به 

جوهر بحث او در اين است که . دهد  هدف نوشته آذرين را تشکيل می-همانگونه که از عنوان آن پيداست 

مورد نظر حکيمی و دوستانش يک مفهوم ايدئولوژيک است و همين مفهوم ايدئولوژيک " داری سرمايه  ضد"

مورد نظر آذرين " ضد سرمايه داری"است که مانع پيشرفت جنبش کارگری است، در حالی که " داری  ضدسرمايه"

اين . مفهومی ايدئولوژيک نيست، بلکه ناظر بر يک استراتژی متفاوت طبقاتی نسبت به خط سازش طبقاتی است

ا الزم است به اين سؤال پاسخ دهيم که  آذرين ام  پيش از پرداختن به ظرايف و لطايف بحث. عصاره بحث آذرين است

را برجسته " دو معنای متفاوت ضد سرمايه داری"شأن نزول اين بحث در چيست؟ چرا او دقيقا در شرايط امروز 

کند؟ اگر او در مباحثه درونی کميته هماهنگی جانبدار يک طرف ماجراست، پس چرا به سادگی به تقابل با طرف   می

  نشيند؟  ديگر ماجرا نمی

فقط الزم است به اين نکته اشاره کنم که اين . ما در اينجا قصد پرداختن به مباحثات درونی کميته هماهنگی را نداريم

مباحث پيش و بيش از هرچيز محصول پراتيک ناموفق اين کميته در سه سال گذشته و تکوين اين نگرش اصولی در 

نه يک جريان متعهد به منافع عمومی جنبش کارگری، " مزدیلغو کار "ميان اکثريت فعالين اين کميته بود که جريان 

اعتباری فعالين سوسياليست درون جنبش کارگری  بلکه سدی در راه پيشروی اين جنبش به طور کلی و علتی بر بی

به اين اعتبار بر خالف جار . است و پيشروی جنبش کارگری از جمله در گرو مقابله با نقش مخرب اين جريان است

 مباحث درونی اين کميته نه ناشی از دخالتگريهای دستهای بيرونی و امدادهای  "لغو کار مزدی"ل غوغاگران و جنجا

غيبی در اين کميته، بلکه تماما ناشی از احساس مسئوليت اکثريت فعالين صديق اين کميته نسبت به جنبش کارگری به 

انتقاد اين اکثريت به پراتيک تاکنونی کميته . تطور کلی و نسبت به سرنوشت سوسياليسم در آن به طور ويژه اس

هماهنگی و تقابل آن با خط جريان لغو کار مزدی عمال به تقابلی بين دو اساسنامه بدل شده است که يکی از آنها، يعنی 

  . داری بودن تشکل کارگری را حذف کرده است اساسنامه اکثريت، بند مربوط به ضدسرمايه

اهميت جلوه دادن موضوع بالواسظه اين مجادله   زند، بی ورود به بحث به آن دست مینخستين کاری که آذرين در 

 هماهنگی می تواند اساسنامه ای بسيار کوتاه و عمومی  کميتهۀاساسنام"دارد که   او حکيمانه اظهار می. است

اين کدام . ]2["اريمباشد، و ما حتی حساسيتی نسبت به وجود يا غياب نفس کلمات و عبارات مشخصی در اساسنامه ند
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 آذرين حساسيتی نسبت به وجود يا عدم وجود آن ندارد و اين بيان برای چيست؟ آذرين  کلمات و عبارات مشخصند که

را در " ضد سرمايه داری"ه اين دليل نيست که عبارت  پيشنهادی حکيمی بۀمخالفت با اساسنام: "در ادامه ميگويد

بايد . م است نه بر سر کلمات پيشنهادی حاکۀاختالف واقعی بر سر ديدگاه هايی است که بر دو اساسنام. خود دارد

ماجرا اين است که طرفداران دو اساسنامه در کميته ." بحث بيحاصل بر سر الفاظ را رها کرد و به ديدگاه ها پرداخت

اند و تفاوت اصلی اين دو اساسنامه که به موضوع اصلی جدال  ماهنگی در مقابل همديگر به صف آرائی پرداختهه

طرفين نيز تبديل شده است در آن است که اساسنامه پيشنهادی اکثريت کميته هماهنگی دقيقا بندی از اساسنامه پيشين و 

" ضد سرمايه داری" که ناطر بر همان عبارت معروف کماکان مورد دفاع اقليت طرفدار حکيمی را حذف کرده است

. متمرکز شده است" ضد سرمايه داری"تمام اين مجادله شديد بين طرفين نزاع در حذف و يا بقاء عبارت . است

برای تشکل کارگری مفهومی برای " ضد سرمايه داری"اکثريت کميته هماهنگی به درستی دريافته است که مفهوم 

ی سوسياليستی نيست که هيچ، سد ايدئولوژيکی است در راه حرکت به سمت ايجاد تشکلهای روشن کردن جهتگير

داند که با برداشتن اين مانع چه   طرف مقابل نيز به خوبی به اهميت اين جدال واقف است و می. ای کارگران  توده

رها "  سرمايه داریضد"انرژی عظيمی از فعالين سوسياليست جنبش کارگری از قيد و چنبره شمشير داموکلس 

ای محل کار، از انجمن تا سنديکا و اتحاديه، رو خواهد آورد و دقيقا به دليل  خواهد شد و به سمت ايجاد تشکلهای توده

همين چشم انداز دهشتناک برای لغو کار مزديان است که از بزرگ و کوچک با تمام قوا به مقابله با اين تحول 

نوشت ساز تا جايی است که نيروهای ذخيره لغو کارمزديان در محافل خارج از اهميت اين جدال سر. اند  برخاسته

درست بر متن . اند به ميدان آمده" داری و لغو کار مزدی جنبش ميليونی ضد سرمايه"کشور نيز برای نجات عقبه 

ان هم مهم نيست چند" وجود يا غياب نفس کلمات و عبارات"کند که    آذرين حکيمانه اعالم می  چنين شرايطی است که

آری حقيقتا نيز وجود يا غياب نفس کلمات . "بايد بحث بيحاصل بر سر الفاظ را رها کرد و به ديدگاه ها پرداخت"و 

. اما اينجا که صحبت بر سر کليات نيست. ای گاهی وقتها اصال مهم نيست  ای و اساسنامه در يک سند برنامه

تمام استراتژی های دو " داری ضد سرمايه"ه بر سر عبارت ای مشخص با حدت تمام در جريان است ک  مبارزه

دهد که ژست عاقالنه بگيرد و خود را باالی اين   آذرين اما ترجيح می. ای متبلور کرده است طرف را به طور فشرده

 اما به همان. چندان مهم نيستوجود يا غياب نفس کلمات و عبارات اين درست است که به طور کلی . جدال نشان دهد

اندازه و بيشتر از آن اين نيز درست است که گاهی اتفاقا مبارزه بر سر همان کلمات و عبارات است که به بهترين و 

ترين مورد منفی شناخته شده آن که همه  مهم. کند ترين وجهی مبارزه بين ديدگاههای حاکم را متجلی می متمرکز

بود که به خودی خود به " يک کلمه کمتر، نه يک کلمه بيشترجمهوری اسالمی، نه "اند همين   مردم ايران تجربه کرده

در خود . گذاشت را به نمايش می" جمهوری"و يا " جمهوری دمکراتيک اسالمی"بهترين وجهی هم تمايزش با انواع 

ائل جنبش کارگری و چپ نيز کسی که اندکی با اين تاريخ آشنايی داشته باشد بايد بداند که گاهی وقتها اساسی ترين مس

يک کلمه و عبارت مشخص است که شکل بروز خود را " وجود يا غياب"مبارزه طبقاتی در قالب مبارزه برای 

الزم ميدانيم به دو مورد از اهميتی که مباحثه بر سر اساسنامه يافته است اشاره کنيم تا هم ماجرا روشن شود . يابند  می

  . و هم فقدان صداقت ايرج آذرين در اين بحث

از مورد اول شروع کنيم . ل موردی است برای کل چپ آشنا و مورد دوم موردی است آشنا برای خود آذرينمورد او
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يک گام به "که جدالی بود که بين دو جناح بلشويک و منشويک درگير گرديد و لنين به تفصيل در کتاب معروفش 

ه حزب سوسيال دمکرات روسيه در سال جدال بين اين دو جناح در کنگر. به آن پرداخته است" پيش، دو گام به پس

عضو حزب کسی است که حق عضويت پرداخت کند و تحت تنظيمات يکی از " بر سر يک عبارت ساده ١٩٠٣

تمام مسأله . آغازگر شکاف تاريخی بلشويسم و منشويسم در جنبش کارگری روسيه بود" ارگانهای حزبی فعاليت کند

در همين عبارت ". تحت تنظيمات يکی از ارگانهای حزبی فعاليت کند"که اين عبارت ساده بود " وجود يا بقاء"در 

آذرين با اين نحوه . بسيار ساده بود که جدال بين دو استراتژی متفاوت متبلور گرديد و به آن شکاف تاريخی انجاميد

 نيست و کل مباحثه اين عبارت چندان مهم" وجود يا بقاء"گرفت که  استداللش شايد در آن جدال کنار مارتف قرار می

شايد هم جناح سومی را . رده بندی ميکرد" بحث بيحاصل بر سر الفاظ"بلشويکها و منشويکها را نيز در کاتگوری 

داند که بقيه موارد  امروز هيچ کس نمی. گرفت  به طور قطع اما در کنار لنين و بلشويکها قرار نمی. کرد نمايندگی می

حتی به ندرت کمونيستی را ميتوان يافت که . د و آيا با هم اختالفی داشتند يا نهآن دو اساسنامه مورد بحث چه بودن

اما هر کمونيست اندک کتاب . اساسنامه حزب سوسيال دمکرات روسيه در سال مزبور را مطالعه کرده باشد

يخی آن چه داند که در آن ماجرای مشخص جدال بر سر کدام بند اساسنامه صورت گرفت و معنای تار ای می  خوانده

اهميت تلقی کردن خود جدال و در مقابل اهميت قائل شدن برای ديدگاه حاکم بر آن  گفتار آذرين مبنی بر بی. بود

روشن است که در هر جدال اجتماعی چنين است و پشت . چيزی بيش از يک اين همانگويی تهی از معنا نيست

اما اين دقيقا سرنوشت مبارزه بر سر . اند ری خوابيدهاهميت، منافع بزرگت ظواهر جدال بر سر موضوعات ظاهرا بی

. به اين موضوع بازخواهيم گشت. اند دهد کدام ديدگاه پيروز شده اهميت است که نشان می همان جدال به ظاهر بی

  .قبل از آن اما الزم است به مورد دوم بپردازيم

اری کنگره مؤسس حزب کمونيست کارگری ايران ای که در جريان برگز ترين مباحثه  بدون ترديد حادترين و پردامنه

ای بود که از طرف يک کميسيون تهيه و به کنگره   صورت گرفت بحث بر سر اساسنامه پيشنهادی١٩٩٣در سال 

موضوع اصلی مورد مشاجره در آن اساسنامه پيشنهادی وجود بندی در آن بود که اقليت را به تبعيت . ارائه شده بود

بندی حول مباحثه بر سر اين بند شکل گرفت که از قضا   در کنگره دو صف. کرد لتزم میاز تصميمات اکثريت م

بندی تبديل شد و در زمره منتقدان اين بند قرار   ايرج آذرين در جريان مباحثه به سخنگوی اصلی يکی از اين دو صف

گيری گذاشته شد و هر بار  أیپس از رفت و برگشتهای متعدد در مباحثه، اساسنامه پيشنهادی چهار بار به ر. گرفت

اين مباحثه سرانجام با پيشنهاد آذرين به کنگره مبنی بر . نيز تعداد آرای دو طرف با نوسانی ناچيز با هم برابر بود

گيری پيرامون اساسنامه به پلنوم کميته مرکزی حزب و تعهد شخصی خود وی مبنی بر اين که   واگذار کردن تصميم

آذرين . اين اما همه ماجرا نيست. را شخصا اصالح و به پلنوم ارائه خواهد داد به پايان رسيدمتن پيش نويس پيشنهادی 

آنچه در اين پلنوم تجربه شد . همان متن پيشنهادی اساسنامه را با اصالحاتی جزئی به پلنوم کميته مرکزی ارائه کرد

اهميتی بود که او به متن پيش نويس  ی بینمونه بارزی از مباحثه فنی و بوروکراتيک بر سر تبصره ها و تکمله ها

آذرين در جريان اين مباحثه ايضا کشدار موفق نشد حتی يک نفر از شرکت کنندگان در پلنوم را . اساسنامه افزوده بود

با اين حال او بحث خود را تا به آخر و عليرغم قرار . به اهميت و ضرورت تغييرات مورد نظر خود مجاب کند

اهميت ماجرا در آن است . توانست چندان مهم نباشد  يادآوری همه اينها هنوز می. يک نفره ادامه دادگرفتن در اقليت 
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که بحث آذرين درباره اساسنامه و شکست سنگين او در اين موضوع آخرين بحثی بود که ايرج آذرين در آن شرکت 

 بحث بر سر ٢٠٠٨يرج آذرين در سال حال ا. آذرين از آن تاريخ به بعد در هيچ پلنوم و نشستی شرکت نکرد. کرد

خواند در حالی که خود وی در  می" بحث بيحاصل بر سر الفاظ"يک بند تعيين کننده از اساسنامه کميته هماهنگی را 

. پی شکست در مباحثاتی به مراتب کم اهميت تر فعاليت در حزبی را که خود او از بنيانگذاران آن بود کنار گذاشت

 "بحث بيحاصل بر سر الفاظ"رج آذرين امروز بحث بر سر اساسنامه در کميته هماهنگی را روشن است که اگر اي

  . رفت" ديدگاه حاکم بر آن"ميخواند بايد به دنبال معنای واقعی سخن او و به عبارت خود وی 

" مهوجود يا غياب نفس کلمات و عبارات مشخصی در اساسنا" معنای واقعی اظهارات آذرين در اين نيست که    

مسأله اصلی . بحث بيحاصل بر سر الفاظ است " داری ضد سرمايه"برای وی بی اهميت است و بحث بر سر عبارت 

بر خالف ظاهر قضيه او از اين ناراحت . در اين است که روال مباحثات درون کميته هماهنگی باب طبع وی نيست

دقيقا به همين . هادی اکثريت حذف شده استاز پيش نويس پيشن" داری ضد سرمايه"است که چرا آن عبارت مشخص 

دهد تا بالفاصله به دفاع از همان کلمات به ظاهر  اهميت جلوه می  دليل نيز او نخست بحث بر سر کلمات را بی

موضوع اين جدال از نظر آذرين . در اين راه ابائی هم از تحريف موضوع جدال ندارد. اهميت حذف شده بپردازد  بی

 او هم منعکس ۀکه در پيشنهاد تاز"  داریتشکل ضد سرمايه" آقای حکيمی از ۀلقی ويژت:"... شود  چنين بيان می

برای اينکه کميته هماهنگی بتواند از  . پيشنهادی تبديل شده استۀماست اکنون به محور اختالفات بين دو اساسنا

" تشکل ضد سرمايه داری"ر سر دور باطلی که به آن دچار است خارج شود حياتی است تا محتوای واقعی اختالف ب

نيست که موضوع اختالف است، تلقی " تشکل ضد سرمايه داری"بنابر اين از نظر وی اين نفس ." کامال روشن شود

موضوع اختالف نيست؟ يا اين " تشکل ضد سرمايه داری"اما آيا واقعا چنين است؟ آيا نفس . ويژه حکيمی از آن است

پائين تر " تلقی ويژه حکيمی"ای است که پيش چشم همگان در جريان است؟ به اين   که آذرين در حال تحريف مبارزه

  اما فعال ببينيم که خود ماجرا چيست؟ . خواهيم پرداخت

تشکل ضد "اند که  خود ماجرا اين است که اکثريت فعالين کميته هماهنگی امروز و پس از سه سال مبارزه اعالم کرده

مباحثات منتشر شده از جانب . ده کارگران نيست، بلکه خود مانع اتحاد کارگران استنه تنها متحد کنن" سرمايه داری

دهد که اين درک از سويی ديگر و به طور عميق تری به اين دريافت منجر  نمايندگان اين اکثريت به خوبی نشان می

ن مبارزه محدود و ای است محدود اما مطلقا ضروری و برای اي شده است که مبارزه روزمره کارگران مبارزه

نزد " تشکل ضد سرمايه داری"حذف بند مربوط به . ضروری وسيع ترين سازمانيابی کارگران نيز ضروری است

يک تلقی ايدئولوژيک بود و آنها به " داری ضد سرمايه"اين فعالين فقط به اين دليل نبود که تلقی حکيمی از مفهوم 

" داری  جنبش ضد سرمايه"مسأله اساسا در اين است که چيزی به نام . ندا  برداشتی غير ايدئولوژيک از آن باور يافته

در ايران امروز به مانعی بر سر راه تکوين جنبش مستقل کارگری و ايجاد " تشکل ضد سرمايه"و متناظر با آن 

فعالين با هر روايتش يکی از عوامل زمينگير شدن " داری جنبش ضد سرمايه. "ای آن تبديل شده است تشکلهای توده

سوسياليست جنبش کارگری در ايران و از مهم ترين داليل ناتوانی اين فعالين در دفاع از منافع عمومی کل طبقه 

اساس بحث اين فعالين بر سر رفع اين محدوديتهای دست و پاگير است که امروز در ايران با نام و . کارگر بوده است

ر مقابل آنچه برای اين فعالين در اولويت مطلق قرار گرفته د. گره خورده است" داری تشکل ضد سرمايه"مفهوم 
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است و در نوشته های محمد حسين و بهزاد سهرابی نيز به خوبی بازتاب يافته است تأکيد بر آن است که اوال مبارزات 

ی داری نيست و دوما تأکيد بر اين ضرورت است که برا ای بر عليه نظام سرمايه  روزمره کارگران هنوز مبارزه

پيشبرد اين مبارزات آنچنان سازمانی از همه کارگران الزم است که بتواند دربرگيرنده وسيع ترين توده طبقه کارگر 

داری برای چنين سازمانی در شرايط امروز ايران نه تسهيل کننده بلکه  باشد و سوما اطالق پيش شرط ضد سرمايه

هيچ . ين اساس مباحثاتی است که امروز در جريان استا. مانع پيوستن کارگران به چنين تشکلهايی خواهد بود

در هيچ . در ميان نيست" داری تشکل ضد سرمايه"صحبتی از تالش اين فعالين برای ارائه تبيينی متفاوت از مفهوم 

به چشم " داری ضد سرمايه"کدام از نوشته ها و مصاحبه های اين فعالين به هيچ وجه دغدغه ارائه تبيينی متمايز از 

به . ای کارگران است و بس  آنچه در ميان است دغدغه و تالش برای يافتن راه های ايجاد تشکلهای توده. خورد  مین

ويژه رويکرد متفاوت اين دسته از فعالين به جنبش زنده و واقعی کارگران و دوری جستن آنان از پيش شرطهای 

به . دهد  ين و در حال عروج را تشکيل میيک شاخص برجسته اين درک نو" داری ضد سرمايه"ايدئولوژيک نوع 

ضد "رسميت شناختن اراده و تمايل کارگران و سطح تکامل جنبش کارگری، بر خالف همه روايتهای شرط چاقويی 

بر اساس همين . گذارد  ، يکی از برجسته ترين نشانه های اين رويکرد متفاوت را به نمايش می"داری سرمايه

ن دسته از فعالين در جريان اعتصاب هفت تپه به ياری بيدريغ اين اعتصابگران رويکرد متفاوت نيز بود که اي

هيچ کدام از اين . بيان کرد" سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه"برخاستند و بهروز خباز آشکارا اميد خود را به ايجاد 

ای  ارزه روزمره و تشکل تودهرويکرد آنان به مب. اند ای در تعلق خود به سوسياليسم تجديد نظر نکرده فعالين ذره

کارگران نه تنها از ضديت آنان با سرمايه نکاسته است، بلکه با برجسته کردن ضرورت تحزب سوسياليستی در کنار 

اساس . دهد تر آنان از مبارزه با سرمايه داری را نيز نشان می تر و پراتيکی ای کارگران درک عميق تشکلهای توده

تواند و نبايد پيش شرط ايجاد  وسياليست جنبش کارگری بر اين است که هيچ چيزی نمیبحث اين دسته از فعالين س

ای کارگران باشد و تأمين جهتگيری سوسياليستی در اين تشکلها منوط به عوامل متعدد ديگری  تشکلهای مستقل توده

داری  سرمايه ش شرط ضدکسی که پي. کند است که حزب سوسياليستی طبقه کارگر در اين ميان نقشی اساسی ايفا می

دهد، در واقع مانعی عبور ناپذير بر سر راه ايجاد آنها قرار داده است و حذف آن بند  را در مقابل اين تشکلها قرار می

حال آذرين مدعی است که . ]3[معروف اساسنامه از کميته هماهنگی نيز بر اساس همين درک صورت گرفته است

او آشکارا به تحريف مضمون واقعی مبارزه دست . است" داری ضد سرمايه"از " تلقی ويژه حکيمی"دعوا بر سر 

علت اين تحريف نيز آن است که آذرين و رضا مقدم در روش برخورد با محسن حکيمی و ناصر پايدار . زند  می

اما خواهيم ديد که بر خالف حکيمی و پايدار اين اشتراک در . جه گيری است که با آنها اختالف دارندشريکند، در نتي

مقدمات نزد آذرين و رضا مقدم نه برخاسته از اعتقادات واقعی آنان، بلکه ناشی از سبک سنگين کردن کاسبکارانه 

  .برای روشن شدن موضوع به اظهارات ايرج آذرين بپردازيم. شرايط است

ضد " استراتژی مطلقا غايب است، و عبارت ۀدر ديدگاه محسن حکيمی مقول: "نويسد  او در رد نگرش حکيمی می

  حفره ای باشد کهۀقرار بوده است ُپر کنند") لغو کار مزدی" بسته بندی مجدد، عبارت يا، پيش از" (سرمايه داری

ضد  "ۀ، تنها نتيجه اش راز آلوده کردن مبارزچنين کاری، اما. خأل استراتژی در ديدگاه حکيمی بجا می گذارد

 که اين مقوله تضمينی نخواهد بود که گويا با و واضح است. از طريق تبديل آن به يک مقوله است" سرمايه داری
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سوگند خوردن به آن در يک اساسنامه کميته هماهنگی در عمل عليه سرمايه کاری بکند، بلکه خاصيت آن تنها اين 

در ديدگاه .  حکيمی تنها موافقان با عقايد خود را مبارزان عليه سرمايه باز بشناسد و الغيرمی شود که آقای

 متقابل اعضاء فرقه ای از  شناسائیۀ، تنها می تواند نشان"لغو کار مزدی"، يا "ضد سرمايه داری"حکيمی، 

قرار داده و مدعی "  ايدئولوژيکاحکام"بنابر اين آذرين ديدگاه حکيمی را در کاتگوری ." همدالن ايدئولوژيک باشد

ضد "در مقابل، اين ديدگاه خود آذرين است که هم . است که اين ديدگاه فاقد استراتژی برای جنبش کارگری است

رئوس . پس الزم است که اين استراتژی روشن بازشناسی شود. است و هم دارای استراتژی روشن" داری سرمايه

  :اين استراتژی از اين قرارند

 آغاز حرکت خود را ضديت منافع ۀ کارگران قرار دارد که نقطۀا چنان تشکل های کارگری در خدمت منافع تودتنه"

ضديت منافع کارگران و سرمايه «اما برای ما .  سرمايه دار و ستيز طبقاتی قرار داده باشندطبقه کارگر و طبقه

بلکه ). ات و عبارات خاصی ضامن اش باشندچه برسد به اينکه کلم(امری نيست که باورها تضمينش کند » داران

اساسا به معنای اين است که تشکل کارگران برای تعقيب اهداف طبقاتی خود بناگزير رو در روی نيروی متشکل 

 بر تضاد منافع و آمادگی برای وقوفسرمايه داران و سخنگويان رنگارنگ سياسی سرمايه قرار می گيرد، و تنها با 

اول اين که نقطه آغاز حرکت . اين مقدمات استراتژی آذرين است."  می تواند توفيق يابداين رويارويی است که

دوم اين که . تشکل های کارگری بايد بر ضديت منافع طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار و ستيز طبقاتی قرار داشته باشد

و سخنگويان رنگارنگ اين تشکل برای تعقيب اهداف طبقاتی خود رودرروی نيروی متشکل سرمايه داران 

تواند  بورژوازی قرار ميگيرد و سوم اين که تنها با وقوف بر تضاد منافع و آمادگی برای اين رويارويی است که می

ماند که کارگران   آذرين را که کنار بگذاريم از استراتژی مورد نظر وی تنها اين باقی می لفاظی های. توفيق يابد

: شود  آذرين به همين خالصه می تمام شاهکار استراتژيک. داران واقف باشند سرمايهبايستی بر تضاد منافع خود با 

ضد "اما مگر اين با حکم حکيمی فرقی دارد؟ تمام ماجرا در اين است که حکيمی . کارگران بايد آگاه باشند

اندکی چرخش همان  آذرين هم با  ای کارگران قرار داده است و حاال بودن را پيش شرط تشکل توده" داری سرمايه

 به اين احکام خودساخته به خوبی ]4[اش  امير پيام در نقد کوبنده. کند ای ديگر تکرار می حکم را دو باره و به گونه

کارگران را درک نکرده است، بلکه با قرار دادن پيش ای  ای تشکل توده نشان داده است که آذرين نه تنها ذره

شرطهايی متعدد از قبيل درک واحد از پيش شرطهای مبارزه برای دمکراسی سياسی و دادن پاسخی صحيح به اين که 

کدام طبقات و جنبشهای اجتماعی واقعا خواسته هايی دمکراتيک دارند، عمال فعالين کارگری را از حرکت به سمت 

تواند به اين نقدی که آذرين تا به امروز نيز از   خواننده عالقمند می. دارد  ای کارگران باز می لهای تودهايجاد تشک

کند که امروز آن را به حکيمی   پاسخ دادن به آن عاجز است مراجعه کند و ببيند که او چگونه دقيقا همان کاری را می

کند، در مقابل آذرين در   ای می  شرط ايجاد تشکل تودهبودن را پيش" داری ضد سرمايه"اگر حکيمی . دهد نسبت می

داند که توقف در اين حد او را نيز به همان اندازه  او می". کارگران بايد آگاه باشند"ماند که   اين حد متوقف نمی

 دهد که ظاهرا فاقد آن بار ايدئولوژيک  او پيش شرط ديگری را قرار می. دهد که حکيمی است ايدئولوژيک جلوه می

ای کارگران  گذارد که تشکل توده  است، در حقيقت اما به همان اندازه اين واقعيت بديهی جنبش کارگری را زير پا می

  .تشکل وسيعترين توده کارگران برای پيشبرد مبارزات روزمره آنان است
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 کار لغو" حکيمی با طرح  حکيمی در کجاست؟" ايدئولوژيک"آذرين و درک " غير ايدئولوژيک"تفاوت درک 

تشکل ضد "يکسره سياست را از عرصه مبارزه طبقاتی کارگران کنار گذاشته و به اين ترتيب با طرح " مزدی

آيد که آچار فرانسه همه کاره جنبش کارگری است و قرار است يکسره  در صدد ايجاد تشکلی بر می" سرمايه داری

را منوط به تحليل مشخصی " داری ضد سرمايه"ا آذرين و رضا مقدم در مقابل ام. داری را يکسره کند کار سرمايه

آنها . کنند  کنند و بر همين اساس نيز خود را دارای استراتژی و حکيمی را فاقد آن معرفی می  از اوضاع سياسی می

آذرين در توضيح تمايزش با حکيمی . کنند داری بودن را از تحليل سياسی شرايط استنباط می اين ضد سرمايه

بهيچوجه ايشان را واجد " تشکل ضد سرمايه داری" گفتن دارد که اصرار آقای حکيمی بر تکرار شايد: "نويسد  می

بيش از شش سال است که ما به اين واقعيت توجه داده . حق انحصاری بر ادعای ضديت با سرمايه داری نمی کند

صالحگران حکومتی برای ايم که در شرايط امروز ايران تالش جدی ای از سوی سخنگويان سرمايه و جناحی از ا

  سرمايه دارۀايجاد نوعی از تشکل های کارگری در جريان است که ظرف تعامل و همکاری کارگران با دولت و طبق

 کارگران قرار ۀدر مقابل، ما بر اين حقيقت پا فشرده ايم که تنها چنان تشکل های کارگری در خدمت منافع تود. باشد

به ."  و طبقه سرمايه دار و ستيز طبقاتی قرار داده باشندضديت منافع طبقه کارگر آغاز حرکت خود را ۀدارد که نقط

آذرين ناشی از تحليلی است که او از شش سال قبل " داری ضد سرمايه"شود که  اين ترتيب يک بار ديگر روشن می

 جدی ای از سوی در شرايط امروز ايران تالش"به اين سو دارد و اساس اين تحليل نيز بر آن استوار است که 

سخنگويان سرمايه و جناحی از اصالحگران حکومتی برای ايجاد نوعی از تشکل های کارگری در جريان است که 

به عبارت ديگر بدون چنين تحولی آذرين و ".  سرمايه دار باشدۀظرف تعامل و همکاری کارگران با دولت و طبق

روشن است که بر مبنای اين تحليل، بدون چنين تالش . ردندآو  به ميان نمی" داری ضد سرمايه"رضا مقدم حرفی از 

جدی از سوی سخنگويان سرمايه برای ايجاد نوعی از تشکلهای کارگری که ضرف تعامل و همکاری با دولت و 

بر همين اساس نيز است که . زدند  نمی" داری ضد سرمايه"طبقه سرمايه دار باشند، آذرين و رضا مقدم نيز حرفی از 

ای کارگران قرار   داری را پيش شرط تشکل توده  مقدم بر خالف حکيمی که مخالفت بنيادی با سرمايهآذرين و

تنها تضمين، انتخاب مسير استراتژيکی است که مبتنی بر شناخت "بينند که  دهد، اين پيش شرط را در آن می  می

 آذرين در نفس قرار دادن پيش به عبارتی ديگر،". محتوای برنامه و سياست طيف وسيع سخنگويان سرمايه است

ای کارگران اختالفی با حکيمی ندارد، اختالف او در آن است که وی اين پيش شرط را  شرط برای ايجاد تشکل توده

. بيند کند و به همين دليل نيز خود را دارای استراتژی و حکيمی را فاقد آن می  با تحوالت سياسی روز تبيين می

قرار است معنای مادی و اجتماعی ای داشته باشد، معنايش هيچ چيز جز اين » سرمايهضديت با «اگر " : نويسد  می

نمی تواند باشد که فعاالن پيشرو کارگری می بايد بر محتوای سياسی و اجتماعی مواضع طيف وسيع سخنگويان 

در هيچ "  داریضد سرمايه"و اين امری است که با اعالم باور قلبی به . سرمايه ِاشراف و احاطه داشته باشند

اگر قرار است مبارزات کارگران در عمل در مسير ضديت با سرمايه دنبال شود، هيچ . اساسنامه ای حاصل نمی شود

ما در ادامه جايگاه واقعی اين استراتژی ." نمی تواند اين امر را تضمين کند" ضديت با سرمايه"درجه باور قلبی به 

پردازيم که اگر   آذرين می  با امير پيام يک بار ديگر به طرح اين سؤال ازاما مقدمتا همراه. را روشن خواهيم کرد

اين اشراف و احاطه بر محتوای سياسی و اجتماعی مواضع طيف وسيع سخنگويان سرمايه در ميان پيشروان کارگری 
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اند و   يان گذاشتهشود؟ و مگر کسانی که سنديکای واحد را بن ای کارگران چه می  وجود نداشته باشد تکليف تشکل توده

اند از چنين اشرافی برخوردار بودند؟ روشن  قهرمانانه ترين مبارزات طبقه کارگر در سه دهه اخير را سازمان داده

بيش از شصت درصد اعضای اين سنديکا را . است که چنين اشرافی در ميان فعالين سنديکای واحد وجود نداشت

اند و در ميان رهبران اين سنديکا کسانی  گ و يا در بسيج متشکل بودهکسانی تشکيل ميدادند که يا در جبهه های جن

با معيار . اند بودند و هستند که تا مدت کوتاهی پيش از تشکيل سنديکا در شورای اسالمی شرکت واحد عضويت داشته

حضرات "  کارگریاتحاد سوسياليستی"بی دليل نيز نبود که . شد آذرين و رضا مقدم اين سنديکا اصال نبايد تشکيل می

  .ای از آن بر زبان نياورد تا ماهها بعد از تشکيل اين سنديکا کلمه

 آذرين، دوم مضمون اين  نخست معنای واقعی صف بندی. اند   آذرين از سه جنبه ديگر نيز قابل بررسی اما اظهارات

  .به بررسی اين موارد بپردازيم. سياست و سوم اصالت طبقاتی اين پيشنهادات

  
  تانه تحول؟در آس

  
بهيچوجه " تشکل ضد سرمايه داری"خست، شايد گفتن دارد که اصرار آقای حکيمی بر تکرار ن: "نويسد  آذرين می

بيش از شش سال است که ما به اين . ايشان را واجد حق انحصاری بر ادعای ضديت با سرمايه داری نمی کند

ی ای از سوی سخنگويان سرمايه و جناحی از واقعيت توجه داده ايم که در شرايط امروز ايران تالش جد

اصالحگران حکومتی برای ايجاد نوعی از تشکل های کارگری در جريان است که ظرف تعامل و همکاری کارگران 

او و . گويد  گردد درست می  حقيقتا نيز آذرين تا جايی که به تاريخ تحليلش برمی."  سرمايه دار باشدۀبا دولت و طبق

 که از تالش سخنگويان سرمايه برای ايجاد تشکلهای کارگری طرفدار تعامل طبقاتی سخن رضا مقدم سالهاست

 ضمن برشمردن خصوصيات اتحاديه های مبتنی بر درک جامعه ١٣٨٠او در تبيين اين سياست در سال . گويند  می

نفعت خود را در اگر قشر ممتازی از کارگران م: "مدنی از جمله خصوصيات اين اتحاديه ها را چنين برشمرد که

همکاری با سرمايه داران و از طريق ذينفع شدن در منفعت سرمايه تعقيب نمايد، اگر سرمايه قادر و مايل باشد 

تشکلهای کارگری جامعه "تواند ستون اصلی  چنين قشری را از اين امتياز برخوردار کند، آنگاه چنين قشری می

برای سرمايه داری ايران، بر خالف گذشته، امروز : "ويدگ  و در توضيح اين تشکلها می" .را بسازد" مدنی

ای احتياج  کند، بلکه اکنون به تشکلهای واقعی کارگری  تشکلهای فرمايشی و نمايشی گرهی از کارش باز نمی

     ]5[."دارد، که خود داوطلبانه خواهان سازش کار و سرمايه باشند

اما سؤال اينجاست که امکان به . بنابر اين صحبت بر سر چيزی کمتر از تشکلهای کارگری طرفدار کارفرمايان نيست

آنچه : "دهد  آذرين در همان نوشته، يعنی شش سال قبل، پاسخ می. وجود آمدن چنين تشکلهايی به چه ميزان است

ل کارگری در ايران را در چند سال گذشته افزايش داده اين واقعيت است که اکنون شانس ايجاد اين نوع تشک

استراتژی ايجاد تشکلهای "و ". کند بورژوازی ايران نيز از ايجاد اين نوع تشکلهای کارگری فعاالنه حمايت می

 به داليل سياسی شانس کارگری مبتنی بر ديدگاه جامعه مدنی در ايران امروز، نه به سبب شايستگی ذاتی خود، بلکه

 عين همين معنا بارها و بارها در سالهای گذشته از جانب رضا مقدم و ايرج آذرين تکرار شده ]6["...پيروزی دارد
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کارگران ايران تشکيالت هاى خود را . فتنى هستندشوراهاى اسالمى ر: "گويد  می٨٢رضا مقدم در سال . است

 رضا مقدم و ايرج آذرين بر مبنای همين ارزيابی بود ]7[."خواهند ساخت، اما بحث بر سر ماهيت اين تشکلها است

 مستقل کارگری را کنار گذاشته و مقابله با تشکلهای کارگری طرفدار جامعه مدنی را که مبارزه برای ايجاد تشکلهای

: يابد که  رضا مقدم با اين عبارات پايان می" دوراهی سرنوشت"به طور نمونه نوشته . در دستور کار گذاشتند

اصالحات که در گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى ميتواند و بايد عليه تشکلهاى مورد نظر جنبش "

امروز، اين موضوعى است که مرز . چهارچوب توافقات سازمان جهانى کار و وزارت کار است بسيج شوند

در دو سوى اين مرز اختالف نظر بر سر موضوعات ديگر اختالفى . گرايشات درون جنبش کارگرى را رقم مى زند

تأثيرات مخرب اين سياست را در جنبش " قهپول، سياست، طب"ما در نوشته " .ثانوى و درونى بايد تلقى شود

 قبل از آن بعضی سؤاالت کوچک در مقابل  اما. ايم و باز هم به آن خواهيم پرداخت کارگری بررسی کرده

اينها . بينی های داهيانه آنان باور بياوريم  شوند که ما نيز به پيش  استراتژيستهای بزرگی مثل آذرين و مقدم مانع آن می

منجمله .  استراتژيک آذرين و مقدم از خود خواهد کرد–ه هر کارگر عاقلی با خواندن احکام تئوريک سؤاالتی اند ک

 آقای آذرين، تکليف اين تشکلهای کارگری مبتنی بر جامعه مدنی چه شد؟ چند تا از اين تشکلها در شش سال  :اين که

دام مؤسسات جوينت ونچر سرمايه جهانی در اند؟ ک  گذشته تشکيل شدند؟ کدام قشر از کارگران در آنها متشکل شده

گذاری اعالم کرده و حقيقتا نيز مؤسسات بزرگ توليدی با  ايران وجود چنين اتحاديه هايی را پيش شرط سرمايه

اند؟ کدام سرمايه دار ايرانی، کدام صاحب کارخانه و کدام سهامداران بازار  مشارکت چنين اتحاديه هايی را ساخته

از ايجاد تشکل کارگری مبتنی بر جامعه مدنی دفاع کرده اند؟ چند " فعاالنه"ر شش سال گذشته بورس در ايران د

صاحب کارخانه پيرو جامعه مدنی شورای اسالمی کار را منحل و تشکل کارگری مبتنی بر جامعه مدنی را در 

نمونه از اين اتحاديه ها را اند؟ کافی است آنها يک و فقط يک   خدماتی خود ميدان داده–کارخانه و واحد توليدی 

  . اشان را بپذيريم نشانمان دهند تا ما نيز دربست بحث داهيانه

آذرين و مقدم شش سال قبل گفتند که در ايران قرار است چنان تشکلهای کارگری طرفدار تعامل طبقاتی ايجاد شود که 

نوشتند که سازمان جهانی کار و صندوق آنها گفتند و . طوق بندگی را بر گردن طبقه کارگر برای هميشه سفت کنند

المللی پول و سخنگويان سرمايه و اصالح طلبان و همه و همه بورژوازی ايران خواهان ايجاد تشکلهای واقعی  بين

آنها بر همين اساس نيز به ترسيم مرز چپ و راست در درون جنبش کارگری نشستند و تا جايی که . کارگرانند

امروز آنها موظفند نشان دهند که آن تشکلهای . ای کارگران سنگ انداختند  تشکلهای تودهتوانستند بر سر راه ايجاد

امروز و . مورد بحثشان کجاست؟ همان تشکلهايی که قرار بود هم مستقل باشند و هم کارگران ايران را به بند بکشند

اداموسی يک بار ديگر برای اثبات بعد از شش سال آذرين مجاز نيست بدون نشان دادن نتايج آن پيشگويی های نوستر

بيش از شش سال است که ما به اين واقعيت توجه داده ايم که در "حقانيت خود به آن بحثها مراجعه کند و بنويسد که 

شرايط امروز ايران تالش جدی ای از سوی سخنگويان سرمايه و جناحی از اصالحگران حکومتی برای ايجاد نوعی 

در .  سرمايه دار باشدۀريان است که ظرف تعامل و همکاری کارگران با دولت و طبقاز تشکل های کارگری در ج

 کارگران قرار دارد که ۀ، ما بر اين حقيقت پا فشرده ايم که تنها چنان تشکل های کارگری در خدمت منافع تودمقابل

سؤال اين ". رار داده باشند منافع طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار و ستيز طبقاتی ق آغاز حرکت خود را ضديتۀنقط
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است که در اين شش سال کدام ظرف تعامل و همکاری کارگران با دولت و طبقه سرمايه دار ايجاد شده است که در 

  نيز هست؟ آيا همه آن بحثها فقط برای سرگرم کردن ديگران بود؟ " تشکل واقعی کارگری"عين حال يک 

بابا بحث ما بر سر يک دوره تاريخی بود که هنوز هم به اتمام نرسيده  آذرين رو ترش کند و بگويد که ای  ممکن است

 رفيق نوظهور – سيامک کامران   اگر چنين است، او را به مباحثات. است و ما در آستانه چنين تحولی قرار داريم

 منصور سيامک کامران در نقد بحث سرنگونی. دهيم   با احزاب کمونيست کارگری حواله می-سازمانی ايرج آذرين 

ی چيزی اگر آستانه است؛ پس از يک دوره زمانی مشخص بعد از اعالمش ديگر بايد   آستانه"نويسد که  حکمت می

توان خود را در آستانه موقعيتی فرضی اعالم کرد  در عير اينصورت هميشه می. از مختصات اندرونی آن سخن گفت

ماند که فردی بعد از شکست  مثل اين می. ود باليدو در عين حال به عنوان آدمی تئوريک و پيشگويی حاذق به خ

 منتظر سيل تبريکات ۵٧ميرزا کوچک خان جنگلی گفته باشد که ما در آستانه يک انقالب هستيم و با وقوع انقالب 

 آذرين نوشته خود را قبل از انتشار به آقای کامران نشان    اگر]8[."و قدرشناسی جامعه از قدرت تحليلی خود باشد

خواهد در ايران   بورژوازی می"توانست به ايشان گوشزد کند که رفيق جان اين بحث    کامران می  داده بود، آنوقت

ر کرد و بر اساسش شود يک بحث را شش سال مدام تکرا  نمی. را کنار بگذار" تشکل واقعی کارگری ايجاد کند

شايد هم آقای کامران رويش نشد به آقای . استراتژی درست کرد و حتی يک مورد از تحققش را هم نتوان نشان داد

  . شناسيم   کامران را نمی ما که. اهللا و اعلم. آذرين چيزی بگويد

دم مبنی بر ايجاد تشکلهای شود اين است که تمام تئوری پردازی های آذرين و مق اما آنچه که به بحث ما مربوط می

واقعی کارگری طرفدار تعامل طبقاتی بيش از آن که نظرياتی مبتنی بر تحول واقعی جامعه ايران و بررسی قوانين 

اند که به منظور تدوين سياستی به  ای بيش نبوده  حاکم بر انباشت سرمايه در ايران باشند، سناريو سازيهای توخالی

البته شايد . تواند حتی يک نمونه از تحقق سناريوی خود را نشان دهد آذرين نمی. اند  درد بخور به کار گرفته شده

درون جنبش کارگری مانع " گرايش راديکال و سوسياليست"آذرين بخواهد فرار به جلو کند و بگويد که مجاهدتهای 

گرايش راديکال و "و آن اگر چنين باشد، ديگر بايد حقيقتا به حال آذرين . از ايجاد چنين تشکلهايی شده است

روشن است که در اين شش سال نه تنها هيچ تشکل واقعی کارگری، حتی از نوع مبتنی بر . گريست" سوسياليست

اش، شکل نگرفته است، بلکه در کنار شوراهای اسالمی خانه کارگر، امروز در بيش از هزار واحد  جامعه مدنی

اند که باز هم و به نوبه خود سد ديگری در مقابل  اد را هم ساختهتوليدی ديگر شوراهای اسالمی طرفدار احمدی نژ

پس . سرنوشت سنديکای واحد و سرکوب وحشيانه آن را هم که همگان شاهدند. ايجاد تشکلهای مستقل کارگری هستند

در . در کله آذرين و رضا مقدم: کجاست آن بورژوازی خواهان ايجاد تشکلهای کارگری در ايران؟ پاسخ روشن است

با اين حال الزم است به مضمون واقعی . ای پيدا شد و نه چنان تشکلی به وجود آمد جهان واقعی نه چنين بورژوازی

   .اين سياست چه در سالهای گذشته و چه در شرايط مشخص کنونی نيز پرداخته شود

  
  ضدامپرياليسم شرمنده آقای آذرين

  
 به بورژوازی طرفدار ايجاد تشکلهای کارگری واقعی را به خورد آذرين اين بار گرچه باز هم همان تخيالت مربوط
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او البته باز هم مثل همان شش سال قبل ظاهرا در صدد تبيين . گيرد دهد، اما نتيجه سياسی متفاوتی از آن می  مردم می

 راست و چپ اما اين بار اين سياست ضديت با سرمايه نام دارد و اساس آن ديگر بر سر تقابل. سياست راديکال است

هنگام طرح اين سياست در شش سال قبل مسأله بر آن . اين بار تبيين کمی متفاوت است. درون جنبش کارگری نيست

اما اين بار گرچه . تبيين کند" تشکلهای مورد نظر جنبش اصالحات"بود که گرايش راديکال بايد خود را در تقابل با 

ی مبتنی بر آن که قرار است استراتژی ضد سرمايه داری را از نظر شود، نتيجه گيری سياس همان مقدمات تکرار می

مسأله از آن فراتر رفته . ايرج آذرين تبيين کند ديگر محدود به تقابل با تشکلهای مبتنی بر ديدگاه جامعه مدنی نيست

ود، هيچ درجه اگر قرار است مبارزات کارگران در عمل در مسير ضديت با سرمايه دنبال ش" : گويد  آذرين می. است

انتخاب مسير استراتژيکی است تنها تضمين، . نمی تواند اين امر را تضمين کند" ضديت با سرمايه"باور قلبی به 

که مبتنی بر شناخت محتوای برنامه و سياست طيف وسيع سخنگويان سرمايه است، يعنی طيف وسيعی که امروز 

وسيال دموکرات، و از اپوزيسيون سلطنت طلب تا سوسيال از اصالح گران حکومتی تا شبه اپوزيسيون ليبرال و س

تفاوت اصلی اين نتيجه گيری با نتيجه گيری ." دموکرات های سمپات به سياست خارجی امريکا را در بر می گيرد

مابين  شش سال قبل در اين است که اين بار ديگر عرصه عمل منتج از آن مالحظات به رابطه فی" استراتژيک"

تری در مقابل جنبش کارگری قرار داده  اين بار افق وسيع. ماند نی جنبش کارگری محدود نمیگرايشات درو

مسير استراتژيکی است که مبتنی بر شناخت محتوای "ادعای اين افق نيز چيزی کمتر از آن نيست که . شود  می

شود که هيچ    میبه اين ترتيب افقی پيش پا گذاشته". برنامه و سياست طيف وسيع سخنگويان سرمايه است

گذريم که حتی به فرض پذيرش ضرورت شناخت  فعال از اين بحث می. سوسياليستی نتواند با آن به مخالفت بپردازد

ای در تأييد آن نيست که همين را پيش شرط ايجاد  محتوای برنامه و سياست طيف وسيع سخنگويان سرمايه هنوز ذره

 آذرين از آن    ضرورت دربست موافقت کرد و در عين حال مخالف تلقیتوان با اين می. ای قلمداد کنيم تشکل توده

اما فعال ببينيم . به اين نکته پائين تر خواهيم پرداخت. کند ای قلمداد می  بود که همين را پيش فرض ايجاد تشکل توده

طيف شود؟ او به شمارش اين   آذرين شامل چه کسانی می از نظر" طيف وسيع سخنگويان سرمايه"که اين 

از اصالح گران حکومتی تا شبه اپوزيسيون ليبرال و سوسيال "شمرد    آن را چنين بر میترکيب امروزپردازد و   می

حقيقتا ". دموکرات، و از اپوزيسيون سلطنت طلب تا سوسيال دموکرات های سمپات به سياست خارجی امريکا

 برای جنبش کارگری از موصعی سوسياليستی کسی پيدا شده است و با داعيه تدوين استراتژی. انگيز است حيرت

 و جريانات تشکيل الحال حاکم دولت فیدهد که در آن از  طرحی از صف بورژوازی و سخنگويان سرمايه ارائه می

فقط فراموش . آذرين برای پيدا کردن سخنگويان بورژوازی به هر سوراخی سر کشيده است. دهنده آن اثری نيست

آيا حقيقتا طيف وسيع سخنگويان سرمايه به همين صف . معه و به دولت هم نگاهی بيندازدکرده است به باالی سر جا

 آذرين کافی نيست؟ و اگر اين ليست کافی نيست   مورد اشاره محدود است؟ يا اين که کسان ديگری هم هستند و ليست

يابد که در  ن سؤال نيز معنا میاورد، آنگاه طرح اي  آذرين نامی از آنها به ميان نمی  و کسان ديگری هم هستند که

ميان کل طيف وسيع سخنگويان سرمايه نقش و موقعيت نيروهايی که آذرين رديف کرده است و قدرت و ميزان 

  تأثيرگذاری اين نيروها بيشتر است يا آن نيروهايی که نامشان در اين سياهه نيامده است؟

ی از ترکيب امروز طيف وسيع سخنگويان سرمايه نام آذرين خطاب به فعالين سوسياليست و راديکال جنبش کارگر
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حيرت انگيز اين است که در کل اين ترکيب اما اثری نه از جناحهای ديگر جمهوری اسالمی است، نه از . برد  می

حقيقتا آذرين چگونه و با چه معياری حسن روحانی و کروبی از . ايسم مخفی پشت نقاب ضدامپرياليسم طيف توده

دهد و علی الريجانی و احمد توکلی مؤلف معروف قانون اجاره  ا در طيف سخنگويان سرمايه جا میطلبان ر  اصالح

با کدام معيار حسن روحانی، اين گل سر سبد . آورد کار در سالهای اوليه انقالب را سخنگويان سرمايه به شمار نمی

 از نظر آذرين سخنگوی سرمايه قلمداد ]9[کند اصالح طلبان، که برای شرکت يا عدم شرکت در انتخابات استخاره می

اش را به سبک تونی بلر سازمان داده بود  شود و قاليباف سرکوبگر اعتصاب کارگران واحد که ستاد انتخاباتی  می

اند اما شورای نگهبان و    که اصالحگران حکومتی سخنگويان سرمايهنه؟ بر اساس کدام موازين مارکسيستی است

مجلس خبرگان و قوه قضائيه و مجلس اصولگرا و رؤسای بنياد های ميليارد دالری آستان قدس رضوی و مستضعفان 

مار و گردن کلفتهای اتاق بازرگانی از قبيل عسگر اوالدی ها و خاموشی ها و رفيق دوستها سخنگويان سرمايه به ش

اما قبل از اين که اصوال به اين ترکيب پرداخته شود و داليل . ای آشکار است  پايه بودن چنين تقسيم بندی آيند؟ بی  نمی

ای سرمايه داری با طبقه کارگری بيست ميليونی که  آذرين مورد بررسی قرار گيرد، نفس همين امر که در جامعه

 است، هر تحليلی که با مدعای تبيين استراتژی برای جنبش هشتاد درصد آن حتی فاقد قراردادهای ثابت کاری

چنين . ای سوسياليستی ارائه شود و دولت در مرکز آن قرار نداشته باشد از پيش فاقد اعتبار است کارگری از زاويه

  . ای از پيش طبقه کارگر را خلع سالح کرده است  استراتژی

 آذرين غير از دولت حاکم و جناحهای اصلی آن چه کسانی را از با اين حال بررسی مان را ادامه دهيم و ببينيم که

دهد که در اين ليست هر چه هست و نيست  سياهه سخنگويان سرمايه حذف کرده است؟ نگاهی به ليست او نشان می

سخنگوی سرمايه قلمداد " گران حکومتی  اصالح"اين که . غربی است و متمايل به غرب و سرانجام آمريکايی

معيار آذرين .  اصولگرايان نه، دقيقا به اين دليل است که اولی ها مدافع نزديکی به غربند و دومی ها نهشوند و  می

. برای تشخيص بورژوازی و نمايندگان آن نه رابطه کار و سرمايه و نه انباشت سرمايه بلکه رابطه با غرب است

سمپات "شوند که  د سخنگوی سرمايه قلمداد میدمکراتها با تأکي  دقيقا به همين دليل است که آن دسته از سوسيال

و يا حتی سوسيال " سمپات سياست خارجی اروپا"تکليف سوسيال دمکراتهای . باشند" سياست خارجی آمريکا

به همين دليل نيز در اين . آيند دمکراتهای مخالف غرب چيست؟ آنها از نظر آذرين سخنگوی سرمايه به شمار نمی

قرار ندادن روايتهای اسالمی و سکوالر ضدامپرياليسم در ليست . اليستها نيستصف بندی اثری از ضدامپري

اين دقيقا تداوم همان خطی است که شش سال قبل با آن .  آذرين يک اشتباه سهوی نيست  سخنگويان سرمايه از جانب

بحث رضا مقدم شروع شد، حدود يک سال و نيم قبل با " تقابل با تشکلهای کارگری مبتنی بر جامعه مدنی"بحث 

اش برجسته شد و امروز نيز در بيان ايرج آذرين  امريکائی جنبه ضد" خطر فساد در جنبش کارگری ايران"درباره 

رضا مقدم هنگام برشمردن نيروهايی که در مقابله با خطر نفوذ . به يک ضدامپرياليسم تمام و کمال ارتقاء يافته است

قرار خواهند گرفت اين نيروی درون جنبش کارگری را چنين " گرايش چپ"کارگری در کنار آمريکا در جنبش 

بخشی از فعالين گرايش راست جنبش کارگری که سابقه حمايت از سوسياليسم اردوگاهی : "خصلت نمائی کرده بود

. ی گرايی وجود دارددارند و هنوز خود را سوسياليست می دانند و در سياستهايشان رگه هايی از يک ضد آمريکاي

اين گروه از فعالين گرايش راست جنبش کارگری مستقل از اختالفاتی که با گرايش چپ و سوسياليست جنبش 
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، )و هم اکنون حول ماهيت و نحوه تشکيل تشکلی است که کارگران بايد داشته باشند، متمرکز است(کارگری دارند 

آذرين در ". ]10[ جنبش کارگری ايران در کنار گرايش چپ هستنداما بر سر ممانعت از نفوذ نهادهای آمريکايی در

فعال هنوز وقت آن نرسيده است که رسما اعالم کند که . حال ارتقاء همان بحث به حوزه عمومی سياست است

امپرياليسم از ليست سحنگويان سرمايه اما گام اول در اين راه  حذف کل ضد. است"  چپگرايش"ايسم متحد   توده

آذرين بحث پيشا سياسی پولی رضا مقدم را به عرصه سياسی ارتقا داده است و دامنه آن را از بحثی درون . است

ک بار ديگر هم به برای روشن شدن موضوع الزم است ي. جنبش کارگری به بحثی در حوزه کل جامعه کشانده است

  .  طيف سخنگويان سرمايه بپردازيم و هم پيشينه بحث را مرور کنيمترکيب امروزیآن قيد 

اما گويا زمان نزد . يابد   يعنی سه سال پس از روی کار آمدن احمدی نژاد انتشار می٨۶نوشته آذرين در دی ماه سال 

شته شاهد عروج کثيف ترين و ارتجاعی ترين سه سال گذ. آذرين در دوران اصالحات خاتمی ثابت مانده است

حيات سياسی جامعه ايران در اين سه سال بيش از هر چيز تحت تأثير هجمه . ضدامپرياليسم ايرانی اسالمی بوده است

روايت احمدی نژادی . ضدامپرياليستی اسالمی اصولگرايان پيروز در انتخابات نهم رياست جمهوری قرار داشته است

از . ليسم از هيچ فرصتی برای تعرض ايدئولوژيک و سياسی به جنبشهای اجتماعی دريغ نکرده استاين ضد امپريا

روزی نبود که رئيس جمهور امام زمانی در نفير . ای  جنجال آنتی سميتيستی هولوکاوست تا ماجرای انرژی هسته

يکای التين و بازديدهای متقابل ميزان سفرهای ضدامپرياليستی احمدی نژاد به آمر. اش ندمد زننده ضدامپرياليستی

در تداوم همين سياست بود که افراطی ترين عناصر حزب اهللا . رؤسای جمهور اين کشورها ديگر قابل شمارش نيست

دقيقا در همين فضا . پرداختند" چه مثل چمران"به برگزاری کنفرانسهای همبستگی با کوبا و بزرگداشتهايی از قبيل 

ظهور مجدد در صحنه سياسی چپ ايران را يافت و به بازسازی صفوف هزيمت يافته خود ايسم امکان   بود که توده

  . ]11[پرداخت و به تماشای رقص خرس بر سر سوزن نشست

ا انجمن و مرکز مبارزه عدالتخواهانه در دانشگاههای کشور بود که دهه" عدالتخواهانه"در تداوم همين سياستهای 

ای هايی از قماش عبداله شهبازی به افشای معامالت  نژادی با ياری کهنه توده تشکيل شد و عدالتخواهان احمدی

 آذر نيز دانشجويان همين جريان به تظاهرات ١۶و زمينخواران پرداختند و در روز " داران کالن سرمايه"پنهانی 

ممکن است . دست زدند" مفسدان اقتصادی"يابانی و تحصن در مقابل قوه قضائيه در اعتراض به تساهل اين قوه با خ

از . ايستی نشان ميداد که چنين نيست اما نگاهی به اخبار سايتهای توده. گيرد  تصور شود که اينها را کسی جدی نمی

يروهای چپ در دانشگاه تهران بود و هم دربرگيرنده  آذر امسال هم دربرگيرنده تظاهرات ن١۶ايسم  منظر توده

  .اللهی  تظاهرات باندهای عدالتخواه حزب

به اين جريان امام زمانی احمدی نژادی بايد جريان هوشيارتر و مدرن تر ضد امپرياليسم اصولگرايانه را نيز اضافه 

که امروزه درج مقاالت چپی های حقيقتا باور کردنش مشکل است . کرد تا تصوير کاملی از اوضاع به دست آيد

قرار دادن جمهوری . لوموند ديپلماتيک و زد نت در سايتهای جمهوری اسالمی به يک امر عادی تبديل شده است

آمريکائی و آنتی گلوباليزاسيون و استفاده از ظرفيتهای ايدئولوژيک  بندی عمومی تر ضد اسالمی بر بستر يک صف

ون برای مهار انرژی اعتراضی جوانان چپگرا يک جزء برجسته اين سياست را و سياسی جنبش آنتی گلوباليزاسي

جريان اصولگرای واقف به ملزومات حکومتی در اين راه تا آنجا پيش رفته است که خود به افشای . دهد تشکيل می
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 ايسم  ضديت جريان اصالح طلب حوزوی با مارکسيسم پرداخته و امر هدايت و شکل دهی به نوعی از توده

. ضدامپرياليستی با چهره چپ و در عين حال متعهد به مبارزه در چهارچوب رژيم را در دستور کار قرار داده است

دهد که اين سياست تا همين امروز هم به  نگاهی به سايتهای فرهنگ توسعه و دنيای ما و تارنگاشت عدالت نشان می

  . ثمر نشسته است

برای يادآوری اشاره . گذرد  ه است که در جنبش کارگری ايران چه میآذرين در ماههای اخير قطعا متوجه بود 

ميکنيم که در ماههای اخير يکی از بزرگترين کمپينهای ضدامپرياليسم بر عليه فعالين جنبش کارگری در جريان بوده 

ای،  ستهبه موازات تشديد فضای جنگ تبليغاتی بين جمهوری اسالمی و آمريکا و غرب بر سر مسأله انرژی ه. است

. ای اوج گرفت منتسب کردن فعالين جنبشهای اجتماعی به غرب و آمريکا به ويژه در ماههای گذشته به طور بيسابقه

دقيقا همزمان با اين جنگ روانی رژيم اسالمی با همه جنبشهای اجتماعی و با جنبش کارگری نيز بود که تبليغات ضد 

ابعاد و دامنه اين تبليغات تا حدی بود که هرگونه مصاحبه با راديوها . افتسابقه ي ايستی نيز شدتی بی  امپرياليستی توده

المللی کارگری غرب نيز که در تمام مدت سی سال  شد و حتی تماس با سازمانهای بين  و رسانه های غربی تقبيح می

ر زمانی که درست د. گذشته جزء بديهيات به شمار می آمد از جانب اين ضدامپرياليسم مورد تعرض قرار گرفت

جاسوسان دستگاه اطالعاتی رژيم در ميان کارگران نيشکر هفت تپه به دنبال مصاحبه کنندگان با راديوهای بيگانه 

" بيگانه"ايستی نيز به تفصيل در افشای عملکرد رسانه های   گشتند، در نشريات و سايتهای ضدامپرياليستی و توده  می

 حسين اکبری به صراحت رهبری شرکت واحد را به  سان و در رأس آنانمحافلی از هيأت مؤس. کردند  قلمفرسائی می

ارتباط با بيگانگان متهم کردند و عليرغم شفافيت کامل سياست مالی اين سنديکا به اشاعه شائبه های مظنون در رابطه 

  . با مسائل مالی پرداختند

يست به افشاء اتحاديه های غربی اختصاص از جانب ديگر حجم ادبياتی که در ماههای اخير از جانب چپ ضدامپريال

حداقل چندين مقاله مفصل و تحليلی در افشای ماهيت اتحاديه همبستگی . يافت در تمام سی سال گذشته بی سابقه بود

نوشتجات متعددی . گويی اتحاديه همبستگی لهستان همين دو سال پيش شکل گرفته باشد. لهستان به رشته تحرير درآمد

تشار يافت که چگونه کنفدراسيون اتحاديه های آزادی جهانی کارگران در فالن سال در بهمان کشور به در اين باب ان

و همه اينها نه از آن رو بود که اين اتحاديه را به تجديد نظر در . اند  حمايت از اين يا آن کودتای امپرياليستی برخاسته

المللی  باطی جنبش کارگری ايران با سازمانهای بينسياست خود وادارد، بل از آن رو صورت گرفت که شريان ارت

  . ]12[کارگران را قطع نموده و آن را در انزوای کامل قرار دهد

ز يک سو وزارت کار جهرمی با ايجاد ا. است سير تحوالت در درون جنبش کارگری نيز دقيقا بر همين راستا بوده

شکاف در درون شوراهای اسالمی وابسته به خانه کارگر و کشاندن بخشی از آنها به سوی خود به سياست گسترش 

شوراهای اسالمی احمدی نژادی رو آورد و در مدت سه سال اخير بيش از هزار شورای اسالمی وابسته به خود را 

 رقيب خانه کارگری نيز که از يکسو تحت فشار وزارت کار و از سوی ديگر تحت از سوی ديگر جريان. ايجاد کرد

المللی به ويژه در اثر رسوايی ناشی از حمله  فشار جنبش رو به خيزش مستقل کارگری قرار داشت و در سطح بين

صفوف خود در مسلحانه سران خانه کارگر به دفتر سنديکای واحد در انزوای کامل قرار گرفته بود، به بازسازی 

اورد و هم مهم تر از آن با تغيير در سياست   پرتو معادالت جديد پرداخته و هم به سازماندهی اعتراضات کارگری رو
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استفاده از ضدامپرياليسم برای : المللی خود به صرافت همان کاری افتاد که احمدی نژادی ها مشغول آن بودند بين

ايستی کارگران  المللی توده  هيأت نمايندگی فدراسيون بين٢٠٠۶ سال  ژوئن٢۶ديدار . بازسازی ايدئولوژيک خود

گرفت  اين ديدار در حالی صورت می. گذاشت جهان از دفتر خانه کارگر در تهران اوج اين تحوالت را به نمايش می

ر خيابان ربوده  روز قبل از اين ديدار د۴برد و مهم تر از آن اسانلو  که صالحی از چند ماه قبل در زندان به سر می

برای نشان دادن اهميت اين ديدار اشاره به چند نکته . شده و همه جنبش کارگری ايران نگران سرنوشت او بود

  .اميدوارم خواننده صبور تفاهم داشته باشد. ای نيز ضروری است  حاشيه

و نقل وابسته به المللی حمل  نخست اين که سنديکای واحد در ماههای اخير به علت عضويت در اتحاديه بين

. غير مستقيم قرار گرفته است کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری به کرات مورد انتقاد و شماتت مستقيم و 

ايستی از اين کنفدراسيون در شرايط کنونی در عين حال حمله غير مستقيم به سنديکای واحد   همه آن افشاگريهای توده

ايستها در اين ميان بيشرمانه  آنچه توده. ن نيز بود که هر دو عضو اين کنفدراسيونندو در عين حال کانون صنفی معلما

 در ITUCالمللی حمل و نقل و   اند آن است که سنديکای واحد قبل از اين که به عضويت اتحاديه بين  مسکوت گذاشته

عالقمند ميتواند با مراجعه خواننده .  تقاضای عضويت کرده بودWFTUايستی  آيد، از همين فدراسيون جهانی توده

. به سايت اين سنديکا متن پيام سنديکا به پانزدهمين کنگره اين فدراسيون و متن تقاضای عضويت آن را مطالعه کند

المللی ضد آمريکائی آنان که  ايست قرار نگرفت، چرا که به صف بندی بين  اين تقاضا مورد اجابت حضرات توده

تنها پس از رد اين تقاضا بود که سنديکای واحد برای . شد  است لطمه وارد میجمهوری اسالمی يک پای ثابت آن

المللی به عضويت  خنثی کردن فشار سنگين جمهوری اسالمی و طرح مسأله جنبش کارگری ايران در سطح بين

 کذائی جهانی ايستها به جای آن که با رفقای خود در آن سازمان توده.  درآمدITUCالمللی حمل و نقل و  اتحاديه بين

  . دربيفتند، به افشای طرف مقابل نشستند

ايستی به ديدار حانه کارگر در آن است که سنديکای واحد تنها از  نکته دوم و مهم در حاشيه سفر هيأت نمايندگی توده

ت طريق مطبوعات از جريان اين ديدار مطلع گرديد و در طی دوران اقامت اين هيأت در تهران تمام تقاضاهای هيأ

آن هم در شرايطی که از سرنوشت اسانلو هيچ . جواب ماند  مديره اين سنديکا برای مالقات با اعضای هيأت بی

رفت اين بود که الاقل   اطالعی در دست نبود و حداقل انتظاری که از يک هيأت مدعی نمايندگی از کارگران می

دلبستگی به جمهوری اسالمی هيهات که اين هيأت دراما. نگرانی کندکارگری ربوده شده ابراز يک رهبرنسبت به جان

  .برگرديم به اصل مطلب .کوچک داشته باشدسرنوشت کارگران برايش اهميتی ولوهست که آن بود وازتروفادار

تصويری که در باال ارائه شد بازگويی هر چند موجز صف بنديهايی بود که در سه سال اخير بر صحنه سياسی ايران 

اما اين سؤال نيز بجاست که .  بويژه در چند ماه اخير به طور مستقيم بر جنبش کارگری ايران تأثير گذاشتحاکم بود و

 آذرين به  پس اصالح گرايان و سوسيال دمکراتها و شبه ليبرالها و سلطنت طلبان و اپوزيسيون طرفدار آمريکا که

خواننده هشيار و هر . گيرند ين تصوير جا میعنوان طيف سخنگويان رنگارنگ سرمايه رديف کرده است در کجای ا

توان به دنبال آن  ناظر اندک عاقلی از تحوالت ايران متوجه خواهد بود که تنها در حاشيه اين تصوير است که می

کند نه در مرکز تحوالت سياسی ايران، بلکه در  تمام آن نيروهايی که آذرين رديف می.  آذرين گشت طيف گسترده

 آذرين نبود که در  چرا در حاشيه؟ به اين علت روشن که اين آن طيف مورد نظر. اند الت قرار گرفتهحاشيه اين تحو
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اين جمهوری اسالمی اصولگرای مجددا ضد . کرد  يا موضوع بحث را تعيين میAgendaسه سال اخير اجندا 

اصالح گرايانی که در . دکرد حول چه موضوعی و چگونه بحث شو  امپرياليست شده امام زمانی بود که تعيين می

رأس قدرت نتوانستند برنامه های خود را پيش ببرند، در حاشيه قدرت به نيرويی حقيقتا در حاشيه حوادث تبديل شدند 

که هم و غم متفکرانش را چگونگی پيوند مجدد اصالح طلبی با حوزه و باز تبيين اصالح طلبی بر متن واليت فقيه 

ان در تحوالت سياسی ايران در سه سال اخير به طور مداوم کاهش يافته و کل جريان وزن اصالح طلب. داد  تشکيل می

ساده لوحی محض است اگر که تصور شود که خزعبالت . اصالح طلبی به يک جريان حکومتی ذخيره تقليل يافت

برخورد به کروبی در مورد دست داشتن مارکسيستها در قضيه دراويش بروجرد يا ترهات ضد کمونيستی قوچانی در 

سوسيال دمکراتها و شبه . چپ دانشگاه حتی کوچکترين تأثيری در شيوه برخورد حکومت به مارکسيستها داشته است

اگر هم حضور چشمگيری از . ليبرالها را که آذرين بايد با ذره بين و ميکروسکوپ کشف کند و به جهانيان نشان دهد

ر مشاهده شده است، اين حضور نه در تقابل با جريان ضدامپرياليستی متفکران نئوليبرال و شبه ليبرال در سالهای اخي

موسی غنی نژاد صراحتا حتی عبارت پردازی در باب . حاکم، بلکه بر متن انطباق خود با آن صورت گرفته است

ز جامعه مدنی را کنار گذاشته و به اهميت مجدد سنت و تحول بر مبنای ساختارهای سنت پی برده است، سعيد ليال

 اقتصاد دان ۵٧آشکارا خواهان تمرکز هر چه بيشتر تصميمگيری در حوزه اقتصاد در پوشش ولی فقيه است و 

معروف هم که در نخستين نامه ژست اپوزيسيون کارشناسی در مقابل دولت غير کارشناسی را به خود گرفته بودند، 

ت تبديل شده و در تمجيد از فضای متفاوت پس از افتخار شرفيابی در حضور رئيس جمهور رسما به مشاوران حکوم

اين مشاورت تا جايی پيش رفت که به تدوين برنامه . در مناسبات دولت با کارشناسان با يکديگر به رقابت برخاستند

  . چهارم نظام از سو و با مشارکت همين اقتصاددانان انجاميد

آمدن احمدی نژاد دير يا زود آمريکا با يک حمله در صف سلطنت طلبان نيز اميدواری اوليه به اين که با روی کار 

ای و تماميت ارضی   نظامی کار را تمام خواهد کرد، به سرعت جای خود را به دفاع از غرور ملی و انرژی هسته

سپرد و در آنجا نيز کار به آنجا کشيده است که کنار گذاشتن اختالف با جمهوری اسالمی و همکاری با آن در جريان 

حال و روز اپوزيسيون طرفدار آمريکا . حتمالی آمريکا اکنون به سياست غالب در اين طيف بدل شده استيک حمله ا

آوری امضا بر عليه تهاجم نظامی  نيز چندان بهتر از آن نيست و کاربدستان اين اپوزيسيون هم فعال مشغول جمع

لت نظامی آمريکا هستند، امروز بيش از پيش آن دسته از نيروهای افراطی اين اپوزيسيون که خواهان دخا. آمريکايند

  .اند  در انزوا قرار گرفته

اما يک نکته هنوز ناگفته مانده است که آن هم مربوط به آن دسته از نيروهايی است که به زعم آقايان آذرين و مقدم 

آنها پيرامون اين نيرو از در بحثهای اوليه . فعاالنه در حال ايجاد تشکلهای واقعی کارگری طرفدار تعامل با کارگرانند

حقيقتا نيز اين جريانات در . جمله و به طور مشخص دو جريان حزب اسالمی کار و جبهه مشارکت برجسته بودند

اما اين گشت و گذار در سه سال اخير در کجا قابل مشاهده بود؟ جز . درون جنبش کارگری مشغول گشت و گذارند

اند که به بازسازی شوراهای اسالمی خانه کارگری بر متن   همانهايیاين که اين نيروها نيز امروز در زمره 

 در صدد بازتبيين WFTUضدامپرياليستی جديد مشغولند؟ نه تنها محجوب و عيوضی با تحکيم روابط خود با 

ار اند، خانم سهيال جلودارزاده هم که از قر  ايستی جهانی موقعيت خود و خانه کارگرشان بر متن ضدامپرياليسم توده
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از چهره های اصلی ايجاد تحول در مناسبات خانه کارگر و شوراهای اسالمی با ساير بخشهای جنبش کارگری است، 

آيا آذرين ". صبغه ضدامپرياليستی نبايد کمرنگ شود"کند که   از هيچ فرصتی برای يادآوری اين امر خودداری نمی

و در اشتراک مساعی با کنسرنهای " حاديه به مثابه بيزنسات"هيچ شاهدی بر فعاليت ويژه اين نيروها برای ايجاد آن 

المللی به سبک ويتنام ديده است؟ اگر چنين است پس چرا تا کنون کوتاهی کرده است و جنبش کارگری را از آن  بين

مطلع نکرده است؟ چرا زحمت افشای آن را به خود نداده و امروز و البالی يک بحث ديگر به طور قاچاقی آنها را 

فقط يادآوری اين نکته " توانند بکنند  هيچ غلطی نمی"کند؟ عالوه بر اين برای درک اين که اين نيروها   ارد بحث میو

ای هم   کافی است که آنها زمانی که دولت دستشان بود نتوانستند چنان اتحاديه هايی را ايجاد کنند، حال امروز که کاره

توانند از موضع اپوزيسيون و خارج از رژيم سرمنشأ تحوالت   انی میتوانند؟ فهم اين موضوع که تنها کس  نيستند می

حزب اسالمی کار و جبهه مشارکت . جدی شوند که هراسی از فروپاشی کل بنا نداشته باشند نبايد چندان دشوار باشد

 هم که مراجع معنويشان رفسنجانی و خاتمی امروز در نقاط کليدی نظام مشغول بازسازی رابطه با روحانيت

  . اند که بتوانند حقيقتا نقش يک اپوزيسيون را ايفا کنند اصولگرا هستند بيش از آن دولتی

با اين حال آذرين در طيف سخنگويان سرمايه اوال نيروهايی . اين است وضعيت امروز نيروها در جمهوری اسالمی

 و مهم تر از آن ستون فقرات نظام و کنند و ثانيا  شمرد که در بهترين حالت امروز نقشی درجه دوم ايفا می می  را بر

ايست آن را در زمره طيف سخنگويان سرمايه قرار  کل ضد امپرياليسم ارتجاعی اسالمی امام زمانی و حاميان توده

شود آذرين برای تنوير افکار هم که شده لطف کند و بگويد که اين نيروها اگر در طيف سخنگويان  می. دهد  نمی

 آذرين هنگام صحبت از سرمايه فقط سرمايه غير خودی را در  طيف هستند؟ يا اين که نکندسرمايه نيستند در کدام 

با . شود همان حزب توده و توفان  اين که می. داند؟ نعوذ و بااهللا ای جدا بافته می  نظر دارد و سرمايه خودی را تافته

قبل از آن اما الزم است که . يم پرداختاين حال حتی همين احتمال نيز قابل بررسی است و ما در ادامه به آن خواه

برای رفع هرگونه ترديدی يک بار ديگر اين احتمال را بررسی کنيم که آيا قرار دادن اين ترکيب معين از طيف 

درست نيست که چنين احتمالی را ناديده بگيريم و آذرين را . سخنگويان سرمايه ناشی از يک اشتباه سهوی بوده يا نه

برای اين بررسی الزم است به دو . پس به بررسی اين احتمال نيز بپردازيم. بر صندلی اتهام بنشانيمبه طور ناروايی 

 مقدم در تحوالت ماههای –نخست ديدگاه تحليلی ايرج آذرين و دوم عملکرد جريان آذرين . موضوع پرداخته شود

   .از مورد نخست شروع کنيم. اخير

  
  !!آذرين ایهيجدهم برومر احمدی نژاد، يا دامی بر

  
ديديم که آذرين در برشمردن طيف سخنگويان سرمايه جناح اصولگرای حاکم در جمهوری اسالمی را يکسره کنار 

آذرين هيچگاه نتوانسته . اين کنار گذاشتن حقيقتا در ديدگاه وی از ريشه های تئوريک برخوردار است. گذاشته است

رستی درک کند و در بررسی نقش و موقعيت دولت در جامعه است رابطه سياست و اقتصاد و نقش دولت را به د

ديد مکانيکی آذرين بر اين مبناست که گويا ساختار دولت در نظام . داری همواره به خطا رفته است سرمايه

اوج اين تبيين را . داری متناظر با ترکيب متنوع سرمايه، ناچارا ساختاری است مبتنی بر دمکراسی طبقاتی سرمايه
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در جريان اصالحات به نمايش گذاشت که روند اصالحات را روند جايگزينی دولت بورژوايی با دولت آذرين 

آذرين به تئوری مارکسيستی " درافزوده های"ما در فرصت ديگری به تفصيل بيشتری به . بورژواها قلمداد نمود

 کاربست اين درافزوده ها در برای بحث حاضر اما الزم است به يک نمونه مشخص ديگر از. دولت خواهيم پرداخت

  . آذرين از روی کار آمدن احمدی نژاد است مبارزه طبقاتی بپردازيم و آن هم بررسی

، ۴ج در نشريه به پيش، شماره  مندر"پيروزی احمدی نژاد، نشانه آدام تحوالت؟"ای تحت عنوان   آذرين در نوشته

معينی در است که قشراين مبنا استواربر رين تماماتحليل آذ.  به تحليل پيروزی احمدی نژاد نشسته است٨۴تير

رسد بر عليه نسل اول جمهوری اسالمی طغيان کرده   اش به نيمه نخست قرن نوزدهم می  جمهوری اسالمی که سابقه

هارات آذرين ظابرخی از. کند ت اوباش توصيف میرا حکومآذرين حکومت اين قشر.  گرفته استو قدرت را به دست

  . دهنده درک وی از قدرت سياسی و ساختار دولت و رابطه سرمايه با قدرت سياسی است با هم مرور کنيمرا که نشان

اين فاآت روشنی است آه بخشی از فرمانده هان سپاه پاسداران، : "گويد  او در توصيف جناح احمدی نژاد نخست می

ردمداران جناح در حال شكلگيری ای مسئوالن راديو و تلويزيون دولتی، و اآثريت آخوندهای شورای نگهبان س

 اجتماعی ای جز اوباش و چاقوآش های نهادينه ٔاما اين جناح پايه. هستند آه احمدی نژاد را رئيس جمهور آرد

بر اين اساس " ]13[.ندارد، و منبع اصلی قدرتش تهديد خشونت عريان و فراقانونی همين قشر است» بسيج«شده در 

احمدی نژاد مقدمتا نه رئيس جمهور منتخب نظام جمهوری اسالمی بلکه کسی است که يک جناح در حال شکلگيری 

اين قشری است : "دهد  خود اين جناح اما چيست؟ آذرين توضيح می. در درون رژيم وی را رئيس جمهور کرده است

 نخست قرن نوزدهم با ٔ، از نيمه] کدام تاريخ نگاران؟[نافعش، همانطور آه تاريخ نگاران نشان داده اند آه م

 ، توسط دستگاه روحانيت ]چرا از نيمه دوم قرن نوزدهم و نه زودتر يا ديرتر؟[دستگاه روحانيت جوش خورد 

ما تاکنون فکر ." امعه بكار گرفته شدسازماندهی شد، و بعنوان يكی از ارآان اصلی قدرت مستقل آخوندها در ج

حاال معلوم می شود که اين سپاه در دوران . کرديم که سپاه پاسداران با جمهوری اسالمی سازماندهی شده است  می

بنا بر بحث آذرين، اين قشر در جمهوری اسالمی شکل نگرفته است و سابقه آن به . ميرزای آغاسی شکل گرفته بود

رسد که حاال و در آغاز قرن بيست و يکم بر عليه نسل اول جمهوری اسالمی طغيان    مینيمه نخست قرن نوزدهم

به اين که چرا و چگونه نيرويی متعلق به نيمه نخست قرن نوزدهم در تحليلهای آذرين از جمهوری اسالمی . کند  می

اما .  خواهيم پرداختشود و جايگاه ظهور اين نيرو در تحول فکری آذرين چيست، در بخش بعدی نوشته ظاهر می

فعال ببينيم که ماهيت اين قشر مرکب از بخشی از فرماندهان سپاه پاسدرارن و مسئوالن راديو تلويزيون و غيره که به 

زعم آذرين در تمام سالهای جمهوری اسالمی در بدنه قدرت حضور نيز داشته است چيست؟ آذرين پاسخ ميدهد 

 جيره ٔای قدرتگيری جناح موجودی از حكومت باشد، بازتاب قطع رابطهپيروزی احمدی نژاد، بيش از آنكه گوي"

طغيان « از دستگاه روحانيت است، آه همين واقعيت را خود با بيان قشر اوباش و چاقوآشخواری و فرمانبری 

ئيس تا اينجا بايد روشن شده باشد که احمدی نژاد نه رئيس جمهور کل نظام بلکه ر." بروز ميدهند» عليه نسل اول

اما خود آنها چرا دست به . اند جمهوری است که قشر اوباش و چاقوکش دستگاه روحانيت وی را به رياست رسانده

واقعيت ... دليل طغيان اين قشر را باورهای ايدئولوژيك آنها نمی تواند توضيح دهد : "طغيان زدند؟ آذرين ميگويد

با سير تحوالت )  و چه موقعيت و قدرت گروهی و فردی آنهاچه منافع مالی(ساده اين است آه منافع مادی اين قشر 
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علل تحرك اخير اين قشر را تصادم اين منافع .  دوازده سال اخير رژيم جمهوری اسالمی به مخاطره افتاده استده

ای مادی با تحوالت در رژيم حاآم، و چشم انداز حرآت آتی آنها را نهايتا تصادم منافع آنها با منافع و خواسته ه

درباره اين که چرا و در کجا منافع بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران و مسئوالن ." طبقات اجتماعی رقم می زند

کند، ما نيز بايد بپذيريم که  همين که او اين ادعا را می. دهد  راديو تلويزيون به خطر افتاده بود، آذرين توضيحی نمی

 دوازده سال اخير رژيم جمهوری اسالمی -دن را آذرين در تحوالت دهچرايی اين به خطر افتا. است البد چنين بوده

رژيم جمهوری اسالمی، دستكم از دور دوم رياست جمهوری : "دهد اين تحوالت چه بودند؟ او پاسخ می. داند  می

، در همزمان.  را آغاز آردتالش برای ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانی آاپيتاليستیرفسنجانی، بطور آگاهانه 

 منافع دراز مدت بقاء رژيم ٔاز زاويه. سطح داخلی، تالش رژيم در جهت جلب حمايت صاحبان صنايع و سرمايه بود

؛  سرمايه دار، استٔ اجتماعی اين حكومت بر يكی از طبقات اصلی جامعه، طبقهٔاسالمی، تنها راه قرار دادن پايه

چه تحوالت اداری دور دوم رياست . اآميت ميسر نمی شودامری آه بدون دسترسی نمايندگان سياسی اين طبقه به ح

، آه با رياست جمهوری » سياسیٔتوسعه«جمهوری رفسنجانی و چه عروج اصالح گران حكومتی و خط مشی 

 اين ٔ الزمه.خاتمی باب شد، نهايتا شيوه هايی برای گشودن آانال هايی به قدرت حكومتی برای صاحبان سرمايه بود

ياسی، بيش از هرچيز تضمين عملكرد غيرسياسی دستگاه اداری و مديران حكومت، و بخصوص  سٔتحول در عرصه

،  صاحبان سرمايه و فعاالن اقتصادیٔ اقتصادی برای همهٔاعمال يكسان قوانين بازی در عرصهتضمين امنيت و 

 يافته و رهبران رسمی نگفته پيداست آه هر گامی در اين راستا با منافع و حتی موجوديت قشر اوباش سازمان. بود

، و مروری بر سرانجام اقدامات خاتمی در هشت سال گذشته، و موضع و معنوی آنها در تضاد قرار ميگرفت

رفسنجانی، همين واقعيت را » دوران سازندگی«خاتمی و » اصالحات سياسی«هواخواهان احمدی نژاد در قبال 

اظ عينی تنها با متوقف آردن سير اين تحوالت در رژيم طغيان قشر اوباش جيره خوار حكومت از لح. نشان ميدهد

بر . کنند  اين عبارات به خوبی ديدگاه آذرين را منعکس می." اسالمی می تواند از منافع و موقعيت اين قشر دفاع آند

اساس همين ديدگاه است که او امروز هنگام نام بردن از طيف وسيع سخنگويان سرمايه در ايران جناح حاکم در 

  . گذارد  میهوری اسالمی را کنارجم

ای  اساس ديدگاه آذرين درباره دولت که در همين قطعه کوتاه به خوبی مشخص است بر آن است که دولت از مجموعه

از منافع اقتصادی گروهبنديهای مختلف بورژوازی تشکيل شده است و هنگامی دولت، دولت همه طبقه است که 

دولتی که فاقد . اد را برای همه بازيگران طبقه حاکم به طور يکسانی اعمال کندحقيقتا قوانين بازی در عرصه اقتص

راه اعمال يکسان قوانين بازی را نيز . چنين خصوصيتی باشد دولتی است البته بورژوائی اما دولت بورژوازی نيست

عی آن در تبيين جمهوری نقد مفصل تر اين ديدگاه و معنای واق. بيند آذرين در مشارکت دادن کل طبقه در حکومت می

همينقدر کافی است بگوييم که در اين ديدگاه نقش دولت بورژوايی به . کنيم اسالمی را به فرصتی ديگر واگذار می

بر همين مبناست که . شود مثابه تأمين کننده شرايط عمومی انباشت سرمايه ناديده گرفته و يا به عاملی ثانوی تبديل می

قرار کند، اما بقای آن در درازمدت را به  اگرچه به ظاهر دولتی بورژوايی ارزيابی میآذرين جمهوری اسالمی را 

اين تبيينی وارونه . کند   منوط می سرمايه دارٔ اجتماعی اين حكومت بر يكی از طبقات اصلی جامعه، طبقهٔدادن پايه

وری اسالمی از همان آغاز جمه. مسأله دقيقا عکس آن است. از رابطه جمهوری اسالمی و بورژوازی ايران است
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. مسأله جمهوری اسالمی قرار گرفتن بر يک پايه اجتماعی نبود. پيدايشش با تمام ويژگيهايش دولتی بورژوايی بود

صدور چنين حکمی به آن معناست که گويی پايه اجتماعی اين دولت از زمان آغازش تا دوره مورد نظر آذرين بر 

نين تحليل هايی البته نزد جامعه شناسان و ژورناليستها از همان آغاز حيات چ. طبقه بورژوازی قرار نداشته است

جمهوری اسالمی وسيعا رايج بود که اين جمهوری را جمهوری حاشيه نشينان شهری و مهاجرين روستايی قلمداد 

 انباشت از نظر مارکسيستی اما اين کارکرد دولت در تضمين امنيت سرمايه و تأمين پيش شرطهای. اند کرده  می

بيند و به همين دليل   ديدگاه آذرين اين رابطه را وارونه می. کرد  سرمايه بود که آن را به دولتی بورژوايی تبديل می

دسترسی  قرار دادن دولت بر پايه اجتماعی مستلزم  از نظر او. اند  نيز همه اجزاء دولت و طبقه در آن وارونه

معنای ديگر اين سخن اين است که در ميان نيروهای متشکله جمهوری .  استنمايندگان سياسی اين طبقه به حاآميت

. اند کرده  اسالمی تنها اصالح طلبانند که تاکنون طبقه بورژوازی ايران را، آن هم با شرط و شروطی، نمايندگی می

در .  بودنهايتا شيوه هايی برای گشودن آانال هايی به قدرت حكومتی برای صاحبان سرمايهعروج اصالح طلبان هم 

اينجا هم معنای ديگر اين گفتار در آن است که تا زمان عروج اصالح طلبان چنين کانالهايی به قدرت حکومتی برای 

منافع و حتی موجوديت قشر اوباش آذرين معتقد است که همين اقدامات اصالح طلبان با . صاحبان سرمايه بسته بودند

باالتر ديديم که او اين قشر اوباش سازمان يافته . ر تضاد قرار ميگرفتسازمان يافته و رهبران رسمی و معنوی آنها د

در اينجا نيز معنای . بيند را در بخشی از فرماندهان سپاه، مديران و مسئوالن راديو و تلويزيون و شورای نگهبان می

نتيجه گيری آذرين . رندشمار صاحبان سرمايه قرار نداهای نامبرده در  ديگر گفتار آذرين اين است که اين گروهبندی

از اين مقدمات اين است که روندی که در دوران اصالح طلبان برای گشودن کانالهای قدرت به روی صاحبان سرمايه 

طغيان قشر اوباش جيره خوار حكومت از چرا که . آغاز شده بود با روی کار آمدن احمدی نژاد متوقف خواهد شد

  . ن تحوالت در رژيم اسالمی می تواند از منافع و موقعيت اين قشر دفاع آندلحاظ عينی تنها با متوقف آردن سير اي

او تصادم بين طبقه . کند  بينی می آذرين سير تحوالت آتی بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد را هم بر همين مبنا پيش

، صاحبان سرمايه در قدرتگيری جناح جديد"نويسد  داند و می  بورژوازی و دولت احمدی نژاد را گريز ناپذير می

واضح است آه نفس ايستادگی دولت احمدی نژاد در برابر روندهای اقتصادی و . ايران را بشدت هراسان می آند

سياسی ای آه قرار بوده موقعيت ايمنی برای سرمايه داران ايرانی فراهم آند با مخالفت سياسی بورژوازی ايران و 

مال روشن است که اين جناح جديد در ديدگاه آذرين به هيچ وجه با کا." سخنگويان گوناگون او مواجه می شود

صاحبان سرمايه ارتباطی ندارد و اقدامات آن نيز نه در جهت تأمين منافع صاحبان سرمايه، بلکه در جهت تأمين منافع 

ش هراس حقيقتا نيز پس از روی کار آمدن احمدی نژاد و در يک فاصله زمانی کوتاه نوعی واکن. قشر خودی است

ای همين دولت  اما با آشکار شدن اولين نشانه های اقدامات پايه. زده در بخشهايی از بورژوازی ايران نمودار شد

علت آن . احمدی نژاد اين هراس رفته رفته جای خود را به اطمينانی حتی بيش از دوره های رفسنجانی و خاتمی داد

احمدی نژاد به آن دامن زد تغيير قانون کاری بود که از نظر از جمله نخستين مباحثی که دولت . نيز روشن بود

مضاف بر آن تصميم رسمی نظام مبنی بر اجرای . پر از موارد دست و پا گير بود" صاحبان سرمايه"بسياری از 

 و –خودمانی سازی :  يا به زبان مردم کوچه و بازار– قانون اساسی تأييد آشکار سياست خصوصی سازی ۴۴اصل 

مورد نظر آذرين را نيز در زمينه تقدس " صاحبان سرمايه"ردن دولت به اجرای آن آخرين نگرانی های موظف ک
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المللی بود و آن هم تا به   ای و بين  ماند مسأله ثبات رژيم بر متن تحوالت منطقه آنچه باقی می. مالکيت برطرف کرد

  .ردامروز با پيشرويهای جناح حاکم به ميزان زيادی به گذشته تعلق دا

ای از حکومت اسالمی ارزيابی نموده و  پرده  بر مبنای چنين تحليلی بود که آذرين حاکميت اين جناح جديد را ميان

به حكم واقعيات بين المللی و داخلی، به حكم روندهای "برای آن يک عمر حداکثر دو ساله قائل گرديد و نوشت 

او بر اين اساس شکلگيری ". واند بيش از دو سال باشداقتصادی و سياسی، حداآثر عمر جناح جديد در قدرت نميت

نخستين ويژگی جناح بندی " رفسنجانی را پيش بينی نمود و گفت -يک جناح بندی جديد قدرتمند حول محور کروبی

و اين پروسه ای . گذشته، می بايد با جامعيت حزبی همراه باشد  جديد اين است آه، در تمايز بأدرون رژيم در دوره

" .آغاز شده است فردای پيروزی احمدی نژاد از جانب آسانی چون آروبی و رفسنجانی هم اآنون آه از هماناست 

او حتی شکل پايان کار جناح . بندی جديد نيز از نظر آذرين دير يا زود کار جناح حاکم را تمام خواهد کرد  همين جناح

 مشابه(ی جناحبندی های تازه رژيم با جناح اوباش بيشتر محتمل است آه درگير"حاکم را پيش بينی کرد و گفت که 

با بگير و ببند و خونريزی خيابانی  ( بنی صدر از رژيم در سالهای ابتدايی استقرار حكومت اسالمیٔ تصفيهٔپروسه

سرانجام اين پروسه با تعيين : در يك چيز اما شك نيست. همراه باشد و ترور متقابل چهره های برجسته جناح ها

امروز و بعد " .خواهد خورد هايی رژيم اسالمی با اوباش و چاقوآش ها و با تجديد تعريف نقش ايشان رقمن تكليف

بخواهد جناح حاکم را جارو کند بندی نيرومندی که  از سه سال از حاکميت جناح حاکم نه تنها هيچ شواهدی از جناح

 حاکم همراه با موفقيتهای به دست آمده در ماجرای دست نيست، بلکه در پرتو تبليغات سنگين ضد امپرياليستی جناحدر

  . ای، جناح حاکم به مراتب نيرومند تر از قبل بر مواضع کليدی قدرت در جمهوری اسالمی مسلط است  جدال هسته

. آمده است نژاد بايد روشن شده باشد که تصوير آذرين از بنيان نادرست از آب در  امروز و بعد از سه سال احمدی

مشکل . بينی های قبلی وی در مورد ايجاد قريب الوقوع تشکلهای واقعی کارگری از جانب بورژوازی پيشمثل همه 

گذارد تا چندی بعد   آذرين کجاست؟ چرا او در هر چرخش بزرگی در صحنه سياست ايران پا به ميدان تحليل می

اجزاء اين تصوير   . ه آذرين نگاه کنيمناچار شود تحليل خود را جرح و تعديل کند؟ يک بار ديگر به تصوير ارائه شد

  :از اين قرارند

 رژيم اسالمی که دير يا زود تکليف خود را با اين -٢ اوباش حول احمدی نژاد که در رأس قدرت قرار گرفته اند -١

 صاحبان سرمايه که نمايندگان سياسی آنان در قدرت حضور نداشته و امروز با شکست -٣اوباش مشخص خواهد کرد 

  .ح طلبان قاعدتا اصال حضور ندارنداصال

توان   شود که آن را هم در سه محور می ای تاريخی تنظيم می  مناسبات اين سه نيرو نزد آذرين بر متن يک روند پايه

نخست اين که رژيم اسالمی رژيم سرمايه داری ايران نيست؛ دوم اين که اين رژيم برای بقاء خود ناچار . خالصه کرد

يه اجتماعی اش بر طبقه بورژوازی است و سوم اين که اين روند دير يا زود بايد با شرکت دادن از قرار دادن پا

اين فشرده درک آذرين از رابطه قدرت سياسی و . نمايندگان سياسی طبقه بورژوا در قدرت حکومتی به فرجام برسد

 به سمت ايجاد دولت بورژواها بر مبنای همين درک است که او روی کار آمدن اصالح طلبان را حرکت. طبقه است

همان . بيند  ای تر ايجاد دولت بورژواها می  کند و شکست آن را اختاللی موقت در همان روند پايه ارزيابی می

داری ايران به رسميت   شوند او رژيم اسالمی را به عنوان رژيم سرمايه عواملی در ديدگاه آذرين که باعث می
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اند که به   رسانند که اين مشتی اراذل و اوباش اسالمی ز او را به اين نتيجه مینشناسد، در انتخاب احمدی نژاد ني

بيند و آنجايی که نتواند چنين  مشکل آذرين در اين است که او سياست را ادامه مستقيم اقتصاد می. اند قدرت رسيده

صادی طبقه بورژوازی دچار رسد که در آن نقطه بيان منافع اقت رابطه مستقيمی را مشاهده کند، به اين نتيجه می

آنچه در اين ديدگاه بکلی غايب است نگرش تاريخی به حرکت طبقات و ديناميسم حاکم بر رابطه . اختالل شده است

داری دولت نه به طور بالواسطه،   گيرد که اتفاقا در جامعه سرمايه  آذرين ناديده می. طبقات در عرصه سياست است

اين ميانجيگری . دئولوژی است که به تأمين منافع طبقه حاکم اقتصادی دست ميزندبلکه از طريق ميانجی سياست و اي

ای متفاوت از جامعه ديگر است و محصول روندهای تاريخی تر و درازمدت   سياست و ايدئولوژی نيز در هر جامعه

ش و فرهنگ و حتی داری، از سنت گرفته تا مذهب و آموز اند که همه عوامل به ظاهر بيربط به اقتصاد سرمايه تری

بر اين اساس آنچه در تحليل نهايی يک دولت را به دولتی . کنند عوامل جغرافيايی در تکوين آن نقش ايفا می

کند، نه مشخصه های برآمده از تحليل تعدد سرمايه و رقابت آزاد و غيره و اشکال معينی از  بورژوايی تبديل می

. د آن به مثابه تأمين کننده پيش شرطهای عمومی انباشت سرمايه استاعمال قدرت طبقاتی، بلکه در درجه اول کارکر

رساند که رژيم جمهوری اسالمی رژيم  ناتوانی در درک همين موضوع است که آذرين را در نهايت به اين نتيجه می

  .بورژوازی ايران نيست

بورژوازی عنوان کرده بود، بعدا به آذرين آنچه را که در جريان انتخاب احمدی نژاد در رابطه بين اين جناح و طبقه 

که به نقد حزب مشروطه خواه " انتخاب استراتژيک"ای به نام  او در نوشته. کل جمهوری اسالمی نيز تعميم داد

در يک : "کند اختصاص دارد و همين چند ماه قبل منتشر شده است رابطه رژيم و طبقه بورژوازی را چنين بيان می

او در تحليل رابطه حزب . ]14["استراتژيک بورژوازی ايران رژيم اسالمی نيستچشم انداز بلند مدت حريف 

رابطه بين . کند مشروطه خواه و دولت جمهوری اسالمی، يکباره اين حزب را معادل کل بورژوازی ايران قلمداد می

ای را   او واقعيت ساده. شود به رابطه بورژوازی و رژيم اسالمی زب مشروطه خواه و جمهوری اسالمی تبديل میح

که هر کارگر مس سرچشمه و مؤسسات توليدی بنياد آستان قدس و پااليشگاه آبادان و ايران خودرو و صدها و 

از نظر . کند شناسد به سادگی الپوشانی می میبيند و  هزاران کارخانه ديگر ايجاد شده در سی سال اخير هر روز می

آذرين رژيم جمهوری اسالمی رژيم بورژوازی گردن کلفتی نيست که اتفاقا در همين دوران جمهوری اسالمی قوام 

حريف جمهوری اسالمی در نگاه آذرين . يافته و در سطحی گسترده به طبقه حاکم اقتصادی تبديل شده است

به همين دليل نيز او مرتب در جستجوی نمايندگانی برای اين بورژوازی است که نه . نبورژوازی است و نه رژيم آ

در چهارچوب رژيم، بلکه يا در خارج آن بايد به جستجوی آن پرداخت و يا آن را در ميان نيروهايی بايد جست که 

بورژوازی و رژيم اسالمی نزد اين تقابل بين . برند، اما خواهان تغيير آنند  گرچه در درون و حاشيه رژيم به سر می

تواند به سادگی اين واقعيت را درک کند که بورژوازی ايران در جدال بين   رود که او حتی نمی آذرين تا آنجا پيش می

او بورژوازی را خارج از اين مبارزه . طبقه کارگر سوسياليست و رژيم اسالمی خود جزئی از اين مبارزه است

پيدا کردن فرمولهايی بنشيند که به تبيين رابطه اين بورژوازی با مبارزات طبقاتی شود به  بيند و ناچار می  می

او در توضيح مبارزه متحد طبقه کارگر و ساير جنبشهای اجتماعی بر عليه رژيم اسالمی مضمون . کارگران بپردازند

بيند که به    خود را ناچار میکند و به همين دليل طبقاتی اين مبارزه را نه در خود آن بلکه در بيرون آن جستجو می
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 متحدی ۀاگر طبقه سرمايه دار ايران در صفوف چنين مبارز"توضيح موقعيت بورژوازی در اين مبارزه بپردازد که 

در اينجا نيز نه تنها طبقه . " اقتصادی بورژوازی ايران جستجايی ندارد علت را بايد در وضعيت سياسی و

 مبارزه متحد کارگران و جنبشهای اجتماعی بر عليه رژيم قرار ندارد، در اين دار ايران از پيش در يک سوی سرمايه

تبيين نه تنها اين طبقه مدافع رژيم نيست، بلکه حداکثر قضيه اين است که اين طبقه در مبارزه متحد کارگران و ساير 

تا جايی است آذرين در هر گام اين جدائی بين طبقه سرمايه دار ايران و رژيم اسالمی . جنبشهای اجتماعی جائی ندارد

تحرکات جاری طبقه سرمايه دار در ايران را "بيند که به تبيين آن بنشيند و از جمله بگويد که  خود را ناچار از آن می

ای بسيار  او مسأله." بطور عينی نمی توان از لحاظ سياسی مبارزه ای در جهت سرنگونی رژيم اسالمی ارزيابی کرد

آن مسأله ساده هم اين است که حزب مشروطه هم . ده کرده است که خود نيز از درکش عاجز استساده را چنان پيچي

مثل خيلی از احزاب ديگر بورژوازی، بخشی از بورژوازی مغلوب در مقابل بورژوازی تازه به دوران رسيده 

. همين و بس.  جدال استکند و برای به دست آوردن مجدد موقعيت خود با رژيم اسالمی در  اسالمی را نمايندگی می

داند، ناچار اين طبقه را در جايی   اما آذرين از آنجا که جمهوری اسالمی را جمهوری طبقه سرمايه دار ايران نمی

  .کند و اين سر آغاز درغلطيدن به همان ضد امپرياليسمی است که باالتر بدان اشاره کرديم  ديگر جستجو می

کند  ر هم بچينيم تا معلوم شود که او چگونه از مقوالت مارکسيستی شروع میيک بار ديگر قطعات پازل آذرين را کنا

  . تا به ضد امپرياليسم برسد

باالتر و در جريان بحث حول انتخاب احمدی نژاد ديديم که آذرين حرکت جمهوری اسالمی در سالهای دوره دوم 

او سياست . داند  بان سرمايه میرفسنجانی و دوران اصالحات را همان گشودن کانالهای قدرت به سوی صاح

تالش برای ادغام اقتصاد بطور آگاهانه "دهد که در اين سالها رژيم اسالمی  اقتصادی رژيم را اينگونه توضيح می

همزمان، در سطح داخلی، تالش رژيم در جهت جلب حمايت صاحبان .  را آغاز آردايران در بازار جهانی آاپيتاليستی

ين نيز در کنار يکسان سازی قوانين برای صاحبان سرمايه باعث به مخاطره افتادن منافع هم." صنايع و سرمايه بود

تبيين آذرين تا جايی که به سطح داخلی . نژاد را به قدرت رساند آن قشر اوباشی شد که سرانجام طغيان کرده و احمدی

آور   سالها حمايت از صنايع غير سوداين تبيين اوال ناديده ميگيرد که در همان . شود تبيينی است ناقص مربوط می

آخرين ميخ بر تابوت صنايع نساجی . کنار گذاشته شد و سرنوشت اين صنايع به رقابت در بازارهای جهانی سپرده شد

اما مهم تر از آن اين است که سياست عمومی رژيم نسبت به صاحبان صنايع و سرمايه در . در همين دوره زده شد

گيرد که با فروپاشی   آذرين اين فاکت تاريخی را کامال ناديده می. شود  ی محدود میداخل به يک سياست حمايت

اليگارشی مالی دوران شاه و از همان نخستين روزهای جمهوری اسالمی مدل جديدی از انباشت سرمايه در ايران 

ه به رژيم شاه بين تقسيم دارائی های سرمايه داران وابست. کرد شکل گرفت که دولت در آن نقشی کليدی ايفا می

سرمايه داران خودی اسالمی و بنيادهای گوناگون مذهبی و محافل متصل با قدرت سياسی تمرکز اوليه سرمايه در 

اين سياست در تمام . داران نوپای اسالمی را به وجود آورد ايران را يکلی دگرگون کرده و قشر وسيعی از سرمايه

فقط برای نمونه اشاره کنيم که تعداد . ته است و هنوز نيز ادامه داردوقفه ادامه داش  دوران جمهوری اسالمی بی

 و به تعداد ۶٠ کارگاه در سال ٧۵٣١ به ١٣۵۵ کارگاه در سال ۵۴٣٢کارگاههای صنعتی با بيش از ده نفر کارکن از 

اين يعنی که سرعت رشد تعداد   .]15[ رسيد١٣٨۴ کارگاه در سال ١۶١٠٨ و تعداد ١٣٧۵ کارگاه در سال ١٣٣٧١



 

 26

کارگاههای با بيش از ده کارکن حتی از سرعت رشد جمعيت نيز که در طی مدت زمانی مزبور دوبرابر شده است 

فت که تنها با مشارکت و هدايت در جمهوری اسالمی موج دومی از انباشت اوليه در ايران صورت گر. بيشتر بود

گذاری و تبديل پول به سرمايه از همان سالهای  تخصيص منابع مالی برای سرمايه. فعال اين دولت امکانپذير بود

مسأله در اينجا به هيچ وجه حمايت از صنايع داخلی در . آغازين اين جمهوری و در اشکال مختلف ادامه داشته است

دار ايران مستقيما در اثر دخالت  مسأله اين بود که ترکيب تازه طبقه سرمايه. ه نبودمقابل سرمايه خارجی و غير

داران نوپا شکل گرفته بود و سياستهای اقتصادی رژيم نيز مستقيما   جمهوری اسالمی به نفع قشر وسيعی از سرمايه

 در مقابل سرمايه خارجی مورد کرد، حوزه توليدی مربوطه  اگر اين منافع ايجاب می. بيان منافع اين قشر وسيع بود

کرد،   عکس آن را ايجاب می" صاحبان سرمايه"گرفت و اگر هم منفعت اين قشر وسيع  حفاظت قرار می

گذاری های مربوطه نيز نه در ارتباط با توليدات داخلی، بلکه به طور مستقيم در ارتباط با سرمايه غير خودی  سرمايه

ترين نمونه آن را در جريان ورود بيش از سه و نيم   آخرين و برجسته.گرفت  و بازار جهانی و غيره صورت می

برخالف تلقی آذرين آنچه در دوران .  و اعتصاب کارگران هفت تپه همگان شاهد بودند]16[ميليون تن شکر به ايران

. کامال برعکس. ی و اصالحات انجام گرفت به هيچ وجه يکسان سازی قوانين برای همه بورژواها نبودرفسنجان

ايدئولوژی زدائی دوران رفسنجانی و خاتمی ناظر بر از بين بردن همه موانع سياسی و ايدئولوژيکی بود که بر 

اساس .  ثروت طبقه سرمايه دار بودندانباشت سرمايه و تمرکز ثروت در جامعه سايه افکنده و مانع گسترش آزادانه

دار ايران از رفسنجانی و بويژه از خاتمی نيز بر همين رفع موانع ايدئولوژيک از سر راه  حمايت طبقه سرمايه

قانونگرايی خاتمی در درجه اول ناظر بر يکسان سازی قوانين برای همه افراد بورژوا . انباشت سرمايه استوار بود

 عاملی در مقابله با عملکرد فراقانونی موجود در دل رژيمی بود که در مقابله با انقالب ناچار شده نبود، بلکه به عنوان

دولت خاتمی دولت مشروعيت بخشيدن به کسب ثروت بود و همين نيز عامل . بود خود به روشی انقالبی عمل کند

بود جز رسميت بخشيدن به جامعه جامعه مدنی خاتمی چيزی ن. اصلی حمايت يکپارچه بورژوازی از اين دولت بود

ای از حکومت رفسنجانی و خاتمی  هيچ گاه و در هيچ دوره. بورژوايی و تعميم اخالق بورژوايی به کل جامعه

تا جايی که به بهره برداری از منابع دولتی برميگشت، . صحبتی از يکسان سازی قوانين برای همه بورژواها نبود

پرواتر   ی از جمله دولتهايی بودند که در اختصاص منابع به خودی ها آشکار تر و بیاتفاقا دولتهای رفسنجانی و خاتم

کردند و اين همان چيزی بود که نزد مردم و اقتصاددانان ولگار تحت عنوان اقتصاد آقازاده ها معروف شده   عمل می

قطع دست  به خودی ها و بود و احمدی نژاد هم درست بر خالف اظهارات آذرين وعده مبارزه با اين امتياز دادن

  . را داده بودمافيای اقتصادی و يکسان سازی قوانين

آنچه برای بحث ما مهم است اين نکته است که سياست اقتصادی رژيم نه در تقابل با بورژوازی ايران، بلکه مستقيما 

 رژيم در تأمين شائبه  به اين سياستگذاری اقتصادی بايد خدمت بی. در جهت تأمين منافع آن صورت گرفته است

وسيعترين بازار کار ارزان و جلوگيری از هر گونه تشکل کارگری را نيز اضافه کرد تا تصوير کاملی از مؤثر بودن 

. نزد آذرين اين تحول جايی ندارد. اقدامات رژيم اسالمی در تأمين پيش شرطهای عمومی انباشت سرمايه به دست بيايد

صاحبان "از نظر او . ران ايران نيست، صرفا پاسدار اسالمی سرمايه استدا رژيم جمهوری اسالمی رژيم سرمايه

ای در خارج از اين  مخلوق انباشت سرمايه هدايت شده رژيم اسالمی نيستند، عامل داده شده" صنايع و سرمايه
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يم بر طبقه به همين علت نيز او از لزوم قرار دادن پايه رژ. شوند رژيمند که فعال از جانب اين رژيم پاسداری می

  .زند سرمايه دار حرف می

در قسمت بعدی نوشته حاضر به بررسی اين سؤال خواهيم پرداخت که چگونه آذرين با قرار کردن نيرويی از نيمه 

همچنين در اين . برد  نخست قرن نوزدهم به قدرت سياسی ايران اصل بورژوايی بودن دولت را نيز زير سؤال می

 در گيرند؟ خواهيم ديد که او  صاحبان سرمايه در تبيين آذرين کيانند و در کجا قرار می  تر خواهيم شد که  ناکته دقيق

  پايان قسمت اول .گيرد  میايست قرار کنار طيف تودهدرآورد و  میامپرياليسم در  ضدازپاسخ به همين سؤال است که سر

  بهمن شفيق
  ٨٦من ه ب۵ - ٢٠٠٨ ژانويه ٢۵
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