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یضرورت مبارزه با انحرافات در جنبش کارگر  

  
هشنبسه   ١٣٨٧مهر  سی یحشمت محسن                                                     

   
نقطه عطف . توان آن را يک نقطه عطف تلقی کرددارد که به يک معنا میارگری کشورما در شرايطی قرارجنبش ک

دهد خودی رخ میه خودبهعبور از اين معبر دشوار، ن. کندمیگری دارد از يک تندپيچ دشوارگذربدين معنا که جنبش کار

ت يک رشته عوامل دست به دسهر آينه اگر. ن گذشتی ازآای است که با خواندن يک ورد بتوان به راحتسادهو نه امر

تواند يابی کارگران فراهم نسازند، پراکندگی کارگران در مقياس سراسری میبه سازمانهم ندهند و شرايط را برای گذار

ه مسيری مستقيم، خطی و همواره رو بيابی کارگران درايران درسازمانواقعيت اين است که فرآيند . تداوم داشته باشد

  .ها همراه استرویها و پيشنشينیها، عقبرود، بلکه با زيکزاکجلو پيش نمی

تا . يابی کارگران عوامل متعدد بايد دست به دست هم دهد تا اين مهم به واقعيت بپيوندددانند که برای سازمانحاال همه می

های ارتباطی، هويت جمعی، شبکه ختگیيط عينی، برانگيشراآنجا که به جنبش کارگری برميگردد يکرشته عوامل نظير

 هزاراين واقعيت نيازی به استدالل واحتياجی به ورود در. دای وجود داربندی تشکل تودههای مناسب برای نطفهفرصت

... ست به تالش پهلوانانه کارگران شرکت واحد، هفت تپه، کيان تايرتنها کافي. ای نداردته فرقه وهای بی و سرتوی بحث

حيث واقعی وجود دارد همين آنچه که از. يابی مشاهده کردستای سازمانرارد تا گرايش و کنش کارگران را در کمراجعه

ست اما کافی ای اين امری الزمهای توده تشکلدانيم برای تکويناما به سادگی می. يابی استسرمايه اصلی برای سازمان

ارگران کافی نيست؛ بلکه عالوه هم اراده خود کارگران يک عامل، آنسازمانيابی کبايد توجه داشته باشيم که برای . نيست

هر يک به  عمومی جامعه نيز-وه شرايط سياسیبه عالم، ابتکار فعاالن سياسی کارگری وآن خنثی کردن سياست رژيبر

عينی يا به  مۀگر درشرايط فرضی و درزمينتوان گفت ادر پيوند با اين موضوع می. کنندسهم خود نقش معينی ايفا می

جهتی معکوس های ديگرنقش مخرب بازی کنند ويادرويت جمعی کارگران،عاملشرايط برانگيختگی هتردرطورمشخص

  .  شودان اگرنگوييم ناممکن، سخت دشوارمييابی کارگرفعاليت کارگران حرکت کنند سازمان

يابی کارآ، منطبق با  که يک استراتژی سازمانيابی از قوه به عمل در آيد ما نياز داريم عينی سازمانۀبرای اين که زمين

های ترين فعاليتحتی خودانگيخته. نمايدای دشوارمياهنما، تکوين تشکل تودهبدون استراتژی ر. شرايط اتخاذ کنيم

 جاها که اين دودانيم آنو به تجربه می. دهدمعينی از آگاهی متناسب با خود را نشان میکارگری به تعبيرگرامشی عناصر

-يابی امری ضروریاتخاذ استراتژی برای سازمان. دهند ميزان موفقيت تاچه حد باال ميرود دست هم میعامل دست به

سطح های کارگری چه درسطح ملی وچه دری جنبشت تجربهاين امر بايد با کاربس. ست اما برای تکوين آن کافی نيست

ت به های موثر، با عنايی را منعکس کند تا از طريق برداشتن گامهای بزرگه خورد تا خود را غنا بخشد وافقالمللی گربين

 به معنای تکوين تشکل ها هنوزاين عاملبرخوردارشدن از.  و استوار قدم بر داردسنجيدهانداز بزرگ به طورهمين چشم

ن درهم شکستايجاد شکاف درصفوف آن وخنثی وضعف دشمن ودون استفاده ازب. معين نيستای دريک کشورتوده
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  .گيرديابی کارگران به سختی پا میهای رژيم استبدادی، سازمانتاکتيک

تکوين تشکل ای در هستند که نقش قابل مالحظههای مهم و اساسیچه که تا اين جا به آن اشاره شده برشماری عامل آن

يابی کارگران است نه هدف اين نوشته، نه تشريح استراتژی سازمان. کنندمقياس بزرگ ايفا می درای کارگرانتوده

حد خود و های رژيم اسالمی؛ بلکه دراين نوشته به يک عامل ديگرميخواهم توجه کنم که در سياستها، نهشناسايی ارگان

اين عامل چيزی جزانحرافات چپ و . ايفا کرده استسازمانيابی جنبش کارگری به سهم خود نقش مخربی تا کنون در

  .جنبش کارگری نيستراست در

تکوين شورای نظير -های اميدبخش و موثرری نشان ميدهد که ازيک سو حرکت به اقدامات  فعاالن جنبش کارگنگاهی

-برخوردهای فرقهديگرسوی  کارگری سازمان داده ميشود وازبرآمد جنبش برای عروج و-های کارگریری تشکلهمکا

اکنون پرسش . دهدخود جان سختی نشان ميزروی سازمانيابی کارگران اپيشبرابررايانه کماکان به عنوان مانعی درگ

  مبارزه و اختالف فکری تناسب برقرار کرد؟    است که چگونه بايد بين اتحاد درنزد فعاالن کارگری اينمهم وعاجل در

ی  چند دههکنم که درترين انحرافاتی اشاره های منفی بپردازم به عمومیبگذاريد قبل از اين که به طور مستند به گرايش

  :جنبش کارگری عمل کرده استچون مانعی درخير هما

برد اين باور نادرست است که در ترين انحرافاتی که جنبش کارگری کشور ما از آن رنج میيکی از جان سخت •

مطابق اين . تواند خود را سازمان دهد و نيروهايش را متشکل سازدشرايط استبداد و يا ديکتاتوری جنبش کارگری نمی

ها از جمله تشکل يابی کارگران محصول آزادی سياسی است و در فضای دموکراتيک است که تشکلمانديدگاه ساز

 .گيرندبالند و پا میکارگری می

يابی مستقل کارگران شده است اين است که تکيه يک گرايش انحرافی ديگری که به سهم خود تا کنون مانع سازمان •

دهی نيروی کارگران در پايين، نگاه به باال دارد و در بساط ش به جای سازماناين گراي. جانبه بر امکانات قانونی دارد

ها انتظار دارد که حقوق کارگران نظير حق جوهر فعاليت اين گرايش اين است که از بااليی. کندها بازی میبااليی

ها را در نزد حکومت منعکس اين نگاه فشار پايينی. تشکل را به رسميت بشناسند و امکانات اجرای آن را فراهم آورد

 .کندکند بلکه نرمش و توافق کارگران با مقامات دولتی را تبليغ مینمی

ی انقالب  و  چه از دوره٣٢بيست تا سالبه مدت طوالنی چه ازمقطع شهريور -انحراف ديگری که جنبش کارگری ما •

-شود و با توجيهات و سفسطهرسميت شناخته نمیای به های توده اين است که استقالل تشکل-تاکنون از آن آسيب ديده 

ای از دولت، سرمايه مورد پذيرش قرار های تودههم اکنون استقالل تشکل. شودهای نادرست اهميت آن ناديده گرفته می

 .شودشود يا در باره آن سکوت میگرفته است، اما استقالل آن از احزاب سياسی کماکان مردود اعالم می

شود اين باور به ظاهر راديکال است که مبارزه  ديگری که در جنبش کارگری ما به وفور يافت میگرايش انحرافی •

در اين ديدگاه مبارزه اقتصادی تا . شودکارگران در عرصه اقتصادی و استقالل اين سطح از مبارزه در خود تحقير می

 .داری ارتقاء يابدايهجا ارزش دارد که به عرصه سياسی فرارويد و يا به مبارزه عليه سرمآن

. شودای ضرورتا و ذاتا به بوروکراتيسم منجر میانحراف ديگری که در جنبش ما رايج است اين است که هر اتحاديه •

کند که ربطی ای را تبليغ میای است اما خرافهاين ديدگاه اگرچه خواهان روابط و مناسبات دموکراتيک در نهادهای توده

شود و طرحی اين ديدگاه به ظاهر راديکال در عمل تسليم بوروکراسی اتحاديه می. اتحاديه نداردی مارکسيستی به نظريه
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-لوحانهگرايانه به بوروکراسی دارد و به نحو سادهاين ديدگاه نگاهی جبرباوارانه و ذات. دهدبرای مقابله با آن ارائه نمی

 .داندعاف میهای کارگری ديگر از جمله شورا را از اين عارضه مای تشکل

يابی کارگران عمل ی گذشته به سهم خود مانعی در راه سازمانهايی که در چند دههترين انحراف پس از برشماری عمده

  .پردازمتری در جنبش کارگری میهای انحرافی مشخصکرده اينک به گرايش

  
 سيمای گرايش راست جنبش کارگری

ها تفاوت آن. شودمکاری خود با ديگران و ميل به سازش مشخص میجنبش کارگری با تبليغ هسيمای گرايش راست در

  .کنندها را تبليغ میهمکاری بين آنپوشی براين تمايزات عمالدهند وبا چشماسی و طبقاتی را تقليل میبين نيروهای سي

توان سراغ ايش ميها و آقای اکبری به عنوان يکی ازمبلغان اين گرهای هيات موسسان سنديکانوشتهاين روايت را در

  .کندجنبش کارگری است و سيمای آن را نمايندگی میکه مدافع ثابت قدم گرايش راست درگرفت 

اين محورها اگرچه . کنمه میاشارشته من به چند محوراين نوسيمای گرايش راست جنبش کارگری دربرای تشخيص 

اين . کندره عمومی گرايش راست کمک میدهد معهذا به روشن شدن چههای گرايش راست را پوشش نمی سويهۀهم

  :محورها به قرار زير اند

  مدل سنديکا و مضمون فعاليت آن و روش دستيابی به آن  -الف

  های شبه کارگری و موضع در قبال آن تحليل از ارگان-ب

  روانه در جنبش کارگریی برخورد به گرايش چپنحوه -ج

  کنمالی به نکاتی اشاره میدر اين جا به تک تک اين محورها به طور اجم

   مدل سنديکا و مضمون فعاليت آن و روش دستيابی به آن-الف

يابی کارگری پيشنهاد و در عمل پيش برده است، سنديکای قانونی با نگاه آن چه که گرايش راست در پيوند با سازمان

انون کار يا  قانون اساسی جهمورى فعاالن و مدافعان گرايش راست، خواهان تشکلی هستند که ق. معطوف به باال است

در اين مدل از سنديکا، اصل بر قانونيت اين نهاد است؛ و . های جهانی آن را تصريح کرده استنامهاسالمى و يا مقاوله

تالش فعاالن کارگری مدافع اين نوع سنديکا اقناع رژيم حاکم، برای پذيرش موادی است که خود رژيم در حقوق و قانون 

های جهانی ورد نامهى از قانون کار يا قانون اساسی و يا موادی از مقاولهياشاره به بندها.  استميت شناختهخود به رس

ستند بلکه اساسا با نگاه به باال و يجاد سنديکا نيها اساسا در پى فشار از پايين برای اآن. زبان اين بخش از کارگران است

ساختار سنديکای مطلوب اين مدل، ساختاری . رى آن را هموار سازنديگآوشند مسير شكلزنی با مقامات مىچانه

مدافعان اين نوع مدل تعمد دارند . های آن در پيشگاه رژيم باز و قابل دسترس است قانونی است که همه ارگان-حقوقی

يکايی با اصل سه اين ساختار سند. کنندکه به رژيم حاکم يادآوری کنند که دقيقا در چارچوب قانون دارند فعاليت می

اين سنديکاها تمايز کار از . کارگران با کارفرمايان و دولت انطباق ذاتی دارد" آميززيستی مسالمتهم"گرايی و جانبه

امر "کند که گرا گرايش راست به رژيم انتقاد می. کنندها را بيان میکنند بلکه منافع مشترک آنسرمايه را نمايندگی نمی

  .کنندنمی" ای واقعی تبديل  از صورت نمايش به جلوهجانبه گرايی را سه

ای در  ما اعضای هيأت موسسان سنديکاهای کارگری ايمان داريم که جنبش سنديکايی ـ اتحاديه: "گويندها می آن
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تواند موجب رشد وشکوفايی اقتصاد ملی، ارتقای سطح کمی وکيفی توليدات ملی، زحمتکشان  کشورعزيزمان ايران، می

  " و پايدار شرکای اجتماعی خواهد بوداصولی ی جانبه روابط سهن برقراری و ضام

ها در آن. ی تنگاتنگی با مضمون فعاليت و اهداف سنديکای مزبور دارديابی به اين مدل از سنديکا رابطهروش دست

از ... اجعه به اماکن دولتیی مبارزه به اشکال قانونی توجه دارند و مذاکره با مقامات، طومارنويسی، مرهاانتخاب شيوه

  . رودمیداران اين مدل از سنديکا به شمارهای مبارزه طرفاشکال رايج و عمومی شيوه

روش دستيابی به سنديکا را تبليغ  مراجعه کرد که کمابيش اين مدل وتوان به ديدگاه آقای حسين اکبریبه عنوان نمونه می

قديمی و نش طبقاتی وتجربيات موجود که درنزد فعاالن صنفی کاربه دابا تکيه  کارگران بايد:"گويداو می. کندیم

داری ی سرمايههای فريبکارانهچنين انديشمندان علم اقتصاد سياسی شيوههم و ران آگاه به قوانين و مقررات کارروشنفک

ر جهت مبارزه برای علم و عمل را دهای مبتنی برزندگی اجتماعی شيوهرا بازشناسند و با توجه به واقعيات موجود 

-اند و همتوجه قرار دادهرابطه با روابط کار مورد ر رابطه با حقوق ملت و قانون کاردر دقانون اساسیکسب آن چه که 

توجه نداشته است فعاليت نمايند واين مقدور نيست ها راه ايجاد قوانين مترقی و ضروری که قوانين موجود بدانچنين در

ها  قانون اساسی مبادرت به تشکيل آن٢۶شکيالت توانمند صنفی و اتحاديه کارگری که اصل جريان فراهم آمدن تمگردر

هم اين اقدام را در زند بازو دم از کنترل کارگری میکند  يا آن جا که آقای اکبری بی احتياطی می)١(."را پذيرفته است

ای اين توان و استعداد را ديههای سنديکايی و اتحالايجاد تشک: "گويداو می. کندطرح می" قراردادهای دوجانبه"پيوند با 

ای برقراری کنترل کارگری بر حقوق صنفی و طبقاتی، زمينه را برای گونهنونی دارد تا بتواند ضمن دفاع ازشرايط کدر

 نژاد عضویگيالنيا آقای مازيار )٢(."سازدمتضمن منافع کارگران باشد برقرار که عقد قراردادهای دو جانبهتوليد از راه 

 از هر نوع ی تشكل و خودداریبه آزادقانون اساسی داير٢۶اصل: "نويسدسنديکاهای کارگری ايران می هيات موسس

رود که  حتی تا آنجا پيش میسنديکاهای کارگری ايران  عضو هيات موسس آقای گيالنی نژاد".هاستدخالت در آار آن

توانند  یم یستند بلكه حتيها ن نه تنها معارض حكومتی استواركاهايسند:"گويداومي. مرزاتحاديه ودولت را مخدوش ميکند

  )٣( ". داشته باشندیبه تكامل نقش موثری توسعه جامعه رووستگيپينسان دربرعهده گرفته و بديف دولت راوظای ازبخش

ه تشکل کارگری ها برای دستيابی بآن.  قانونی استۀکند، خرافه مبارز را متعين میويژگی ديگری که گرايش راست

طريق افزايش به اصطالح نمايندگان ی سياسی و ازهای حاکميت را دراين يا آن لحظه شرکت در ارگانتعامل با رژيم،

عبارت مورد . کنندجامعه کارگری در مجلس يا شوراهای اسالمی کار توهم تصويب قوانينی به نفع کارگران را تبليغ می

- رژيم خسته نمیآنها ازتکرار اين خواست از. توسط رژيم است" قوق سنديکايیح"عالقه اين گرايش به رسميت شناختن 

  :گويندها میآن. کنندشوند و مدام دست نياز به سوی رژيم دراز می

 ازکليه کارگران وکارفرمايان خواسته  ، رودکه طی فراخوانی جهت برقراری روابط سه جانبهانتظارمي کار وزارت از" 

  ".سنديکاهای خود اقدام نماينديجاد شود نسبت به ا

در پارلمان و ديگر حضور نمايندگان واقعی خود ای مستقل ازشتن تشکيالت اتحاديهداما کارگران به دليل محروميت از"

  ...محروم می باشيم... های حل اختالف و غيرو نهاد های مدنی مثل شورای عالی کار، هيئت

های بين نامهجهانی سنديکايی و مقاوله تصريح شده درمنشورق سنديکايیما خواهان به رسميت شناخته شدن کليه حقو"

  ."باشيممضا و به رعايت آن متعهد است، ميرا ا ايران نيز آندولت جمهوری سالمیکه المللی سازمان جهانی کار
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س ما خواستار در قوانين اساسی و کار جمهوری اسالمی ايران نيز بخش هايی از آن رسميت يافته است، بر همين اسا...

.  استمجلس خانه ملتهای کارگری بر آن تاکيد شده ها و همايشاحقاق حقوق حقه و انسانی خود که کرارا در قطعنامه

ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور . دهندترين جمعيت کشور را تشکيل میو کارگران و زحمتکشان، بيش

  ... گری کشور در مجلش شورای اسالمی هستيم نمايندگان واقعی کارگران به نسبت جمعيت کار

های کارگری در ترکيب مديريت سازمان تامين اجتماعی دانيم که از طريق تشکلما کارگران حق و وظيفه خود می...

  )٤(... ". های آن سهيم باشيم گذاریحضور يافته و در سياست

چه که تا اين آن. کنندهای کارگرنقش ايفا میی مستقل تودهدهها بيش ازارا ايجاد سنديکا، بااليیهمه اين عبارات، برایدر

جا موضع طرفداران اين نوع جا يا آنکند، و شايد دراين راست را مشخص میجا گفته شده است خصلت عمومی گرايش

-زير خصلتهای توان در مولفهختصات اصلی اين نوع سنديکا را مياما م. هايی داشته باشدان شده فرقيسنديکا با مدل ب

  :بندی کرد

  هي کار و سرمازي نه استوار بر ستستمي و ادغام شده در سی طبقاتی بر همکاری مبتنیکاي سند-١

   . نظامهي نه در اثر مبارزات کارگران علديآي در چارچوب نظام به دست می  که به روش قانونيیکاي سند-٢

  
  نهای شبه کارگری رژيم و موضع در قبال آ تحليل از ارگان-ب

های   برخورد با نهادها و ارگانۀبندی گرايش راست بهره گرفت نحوتوان از آن برای خصلتهايی که مييکی از شاخص

ز ها درکی به غايت راست و صوری ادهد که آنيک نگاه اجمالی به ادبيات گرايش راست نشان می. رژيم اسالمی است

ها خواهان شرکت در آن. نامندمی" پارلمان"يا "  ملتخانه"ی را ها مجلس شورای اسالمآن. نهادهای رژيم اسالمی دارند

وسط تتاکنون هيچ يک ازمديران آن  کيسه کرده وسرنهادی که پول بيمه کارگران رااند يعنی مديريت تامين اجتماعی

ند، آنها اقدامات کنها شرکت میمايش کار آنهپراکنند و در وزارت کار توهم میها نسبت بهآن. اندکارگران انتخاب نشده

در "گويند گيرند و مینه از سرشت ارتجاعی آن، بلکه تا حدی از بی اطالعی کارگران نتيجه میضد کارگری رژيم را 

ولين روابِط کاِر کشور ئگران نسبت به روابط و مقررات کاربی اطالع هستند نميتوان انتظار داشت مسکه انبوه کارحالی

ن توده وسيع کارگران امروز بيش از هميشه ،کارِ آگاهگرانه در بي. ند و به آن پای بند باشندرا به طور عادالنه برقرار کن

هرگاه کارگران نسبت به مواد قانون . و توليد و خدمات اجتماعی ضرورت جدی و کتمان ناپذير استدرمحل های کار

  "اساسی و قانون کار و تامين اجتماعی،آگاهی يابند

-ستهضمن داو. بندی کنددستهوهای مختلف را پيرامون قانون کارتالش کرده است مواضع نيرجايی تردرآقای اکبری پيش

مواضع :"گويدآقای اکبری در اين باره می. سازدکارگری روشن میهای شبهقبال ارگانبندی به نحوی موضع خود را در

او اين ".  شوندمدتا درسه دسته خالصه ميآن به مبارزه پرداختند، عچگونگی هايی که درستيز برسر قانون کار وو ديدگاه

  :کندسه دسته را چنين توصيف می

اين رابطه  نيازبه قانون ندارد واصوالهرقانونی دراصل تراضی طرفين است وول، معتقد بود که روابط مبتنی بردسته ا"

  .کنداصل آزادی اراده را از طرفين سلب می

دانست و اعتقاد ی روابط کار و صاحب کار مین کار را تنظيم کنندهی دوم، روابط و مقررات کار در شکل قانودسته
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  .ی ايران انقالبی تصويب گرددداشت که بايد قانون کار مبتنی بر اصول پذيرفته شده در قانون اساسی و در شان جامعه

پذير ب امکانانقالابط ومقررات فيمابين نيروی کاروصاحب کارطی قانون قبل ازکه تنظيم رودسته سوم، معتقد بود

  ".است

های ديدگاه:"گويدکند ومیبندی میهای مختلف آنها را از نقطه نظرارزشی خصلتشماری ديدگاهآقای اکبری پس از بر

-سوم طی فرآيند مبارزه عليه تصويب قانون کار تدريجا متحد عمل نموده و در مجموع به عنوان نمايندگان سرمايهاول و

جا که جنبش قانون کار بسيار کردند ولی ازآنمیعمل  به کارشکنی درتصويب قانون کارنداری تجاری و ليبرال ايرا

  ".گرديدندنويس قانون کارناچاردر مواردی به نفع حفظ موادی ديگرازآخرين پيشنشينی کم به عقب-نيرومند بود کم

ات کارگران و مدافعان آنان در ديدگاه دوم حاصل نظر: "گويدمیدسته دوم اکبری حرف ديگری دارد واما در پيوند با 

چه کسانی اند؟ آقای اکبری " يتحاکم"پرسش اين است که مدافعان کارگران در درون ". درون و بيرون از حاکميت بود

    )۵(". باشنددراين ميانه بخش مدافعان حقوق کاروابسته به حاکميت عمدتا درخانه کارگرفعلی متمرکزمي:"گويددرپاسخ می

جنبش کارگری ی کسانی که درخ اين پرسش را همهدرون حاکميت است؟ پاس درمدافع حقوق کارگرانآيا خانه کارگر

ی اشغال دورهورزند نه حاال بلکه از تالش میی مستقل و طبقاتی کارگراندهی ارادهکنند و برای سازمانفعاليت می

يک ارگان شبه فاشيستی است رخانه کارگ. ننددا به تجربه می- محجوب، کمالی و ربيعی -خانه کارگر توسط باند تبهکار

بيالن کار . برد کند بلکه سياست حاکميت را در ميان کارگران به پيش میکه منافع کارگران را نزد حاکميت منعکس نمی

های بعد از انقالب شکار فعاالن چپ و مستقل کارگری، درهم شکستن نهادهای مستقل کارگری ی سالهمهخانه کارگردر

های است چکههنوزکه هنوز. ی آن بوده است کردن دامنهوراها و سنديکاها و بيراهه کشانده اعتراضات يا محدودنظير ش

نه کارگر به شمار خای ننگی برای محجوب و که اين سند رسوايی و لکه-بندان خانه کارگرنلو توسط قدارهخون زبان اسا

  .فرش خيابان خشک نشده است بر سنگ-رودمی

های خبری رژيم رسالت اعتالی سطح آگاهی طبقه شريف کارگر قايل است  ارگانری برای ايلنا يکی ازن اکبيا آقای حس

 آغاز کرده حمايت خانه کارگرفعاليت خود را با اعتالی سطح آگاهی طبقه شريف کارگر ايلنا با هدف بويژه :"گويداو می

  )۶( ".است

-شود وآن گوشزد کردن خطر چپ کنيم يک خط ثابت درآن ديده میعهچند سال گذشته به ادبيات آقای اکبری مراجاگردر

ندارد که جنبش کارگری اين ترديدی وجود نبش کارگری وجود ندارد؟ درجآيا اين خطردر. روی درجنبش کارگری است

مشکل اما . ها هم آسيب ديده استچپرايش نابهنگام با واقعيت برخی ازراست روی ضربه نخورده بلکه از گما صرفا از

رود که نجا پيش میاما حتی تا آ. ها از يک درونمايه عميقا راست برخوردار استزاويه برخورد او با چپآقای اکبری  و

کند يا اين شبه را تابد وآن را تقبيح میاعضای شرکت واحد با يک راديوی خبری اپوزيسيون را برنمیمصاحبه يکی از

آخر  :"گويداو در باره فعالين جنبش لغو کارمزدی می. طرناک وصل استکند که سر گرايش چپ به جاهای خايجاد می

دهند و مايه قرار میای دراين شرايط شعارهای توخالی کنترل کارگری برتوليد را دستاين حماقت محض نيست که عده

ودی نظام سرمايه داری ها عليه طبقه کارگر در راه ناباز فعاليت سنديکايی کارگران برای ايجاد سنديکاها به خيانت آن

در روزهائی که کارگران نيشکر هفت تپه، تمامی شهر شوش و جاده های خوزستان را به ميدان «:سخن می گويندکه

. اری شدجنگ و گريزهای پراکنده، عليه اشرار دولتی سرمايه تبديل کرده بودند، ناگهان ليست مطالبات کارگران دستک
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ای متمايز، اما منشعب از ريشه های طبقاتی واحد، تمامی تالش خود را به کار به چهره هسايت های اينترنتی ممهور

شيون و شين بازسازی سرمايه داری توده های وسيع کارگرهفت تپه را، درگرفتند تا شايد طوفان خشم و قهر ضد 

   ).١٣٨٧فعالين جنبش لغو کار مزدی خرداد ماه (»سنديکا غرق کنند و مطابق دلخواه خود تصوير نمايند

روی از تئوری های قرون گذشته دارد و تقريبا بيش از دو قرن هايی است که ريشه در دنبالهای از کج فهمیاين نمونه

  )٧( ".غش باشدالبته با فرض آنکه بیاست که تکامل اجتماعی را در هيچ جای دنيا نفهميده است ـ 

بی غش کدام است؟ چرا اکبری نقد را از ی واژه  ازبش لغو کارمزدینادرستی اعتقاد فعالين جنمنظوراکبری جدا از

  . دهدها تسری میی آنحوزه باور مدافعان اين گرايش به انگيزه

  
  گرايش انحرافی چپ در جنبش کارگری

  
ی فرآيند سازمانيابی ارادهی خود درگرايانههای مماشاتاستاين تنها گرايش راست نيست که با سي درجنبش کارگری ما 

-راه تشکلچون مانعی برسره عالوه برآنها گرايش چپ هم درحد وسهم خود همکند بلکرگران اختالل ايجاد ميمستقل کا

اش، تاکيد افراطی بر خودويژگیگرايش چپ، با برجسته کردن تفاوت سياست خود با ديگران، يا . کنديابی آنان عمل می

ی وجود شود که خود فلسفهن به يک اصل هويتی تبديل ميا چناريابی کارگران، اين تمايزاستراتژی معطوف به سازماندر

-ت و تاکيدهای سياسیاين روايت مرزهای هويدر.  زيرسئوال ميرود-انا متشکل کردن کارگران است که هم-اين سياست

روايت واقعيت اين است که .  شود نميعمل با ديگران ديده که هيچ اشتراک نظر يا اتحادی دررنگ استنظری چنان پر

. چه به صورت ضمنی داردان جنبش کارگری چه به صورت آشکاروطرفدارروانه مدافعان زيادی درميان برخی ازچپ

گرانه مزدی را نام برد که به طور پيگير و پيوسته و با زبان پرخاشتوان برخوردهای فعاالن لغو کاربه عنوان نمونه مي

ديکالی را تبليغ  رفقا با وجود اين که شعارها و اهداف رااين دسته از. کنندبه گرايشات ديگر جنبش کارگری حمله می

-خود ناشکيبايی، برخوردهای افراطی و خصمانه نشان میا ديگران مدافعان جنبش کارگری ازبرخورد بکنند، اما درمی

برخی روی جنبش کارگری معطوف سازند دراين که خشم خود را به دشمن اصلی دربرابر پيشها بيش ازآن. دهند

  .کنندداد میيابی جنبش کارگری قلمها را مانع اصلی سازمانکنند و آنديگر گرايشات جنبش کارگری متمرکزمیرد به موا

  :توان شناسايی کردمحورهای زير میروانه در جنبش کارگری را درش چپسيمای گراي

  مخدوش کردن شرايط تدافعی با شرايط تعرضی مبارزه -١

 ذار بی واسطه مبارزه سياسی در هر شرايطنفی استقالل مبارزه اقتصادی و گ -٢

  مخدوش کردن مرز مبارزه برای اصالحات با مبارزه برای انقالب -٣

  های غير شورايینفی تشکل -۴

شرايط تدافعی با شرايط تعرضی مبارزه را دهد که آنها مرزروانه نشان ميادبيات گرايش چپيک خوانش اوليه از

پيوند مبارزه اقتصادی با مبارزه سياسی درک پذيرند و از را فی نفسه نمیصادیاستقالل مبارزه اقت. کنندمخدوش می

تصادی تا آن جا اهميت دارد که درخدمت مبارزه سياسی مطابق اين روايت از مساله، مبارزه اق. کنندمعينی را تبليغ می

ريزند و سايراشکال  درهم میرای انقالبمبارزه برای اصالحات با مبارزه بها مرزآن. را رويدگيرد و يا به آن فقرار

  .ها را مورد بررسی قرار دهمکنم برخی استداللهای آناين جا تالش ميدر. تابندسازمانيابی کارگری غيرازشورا را برنمی
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ها مرزهای شرايط مختلف مبارزه را در ای که در مواضع گرايش چپ برجسته است اين نکته است که آناولين مساله

شود، شرايط مطرح می" اعتال"شرايط تدافعی مبارزه نزد گرايش چپ تحت عنوان . ريزندبندی درهم میيک چشم

شود و رشد مقاومت در برابر تعرض دشمن، حمله به دشمن استيصال و عقب نشينی با مقاومت گسترش يابنده مخلوط می

موقعيت کنونی مبارزه و : ری ايرانجنبش کارگ" ایبه عنوان نمونه ناصر پايدار در مقاله. شودو محاصره آن فهميده می

  :گويديک طرف میاو از. گذاردشرايط را چنين به نمايش میمخدوش کزدن اين دو " کارهای روزراه

ی تسامح شرايط روز مبارزه طبقاتی و موقعيتی که جنبش کارگری ايران در متن اين شرايط احراز کرده است، مساله"

اعتال و بلوغ مبارزات  در پاسخ به جا و به موقع به نيازهای حاضر در درک اين شرايط، هر مقدار مساهله

  )٨( ."گذاردجای میهای اين طبقه برتی مبارزات تودههای آبر سرنوشت سال... تاثيرات بسيار مهلک...کارگران

گرايش به "، "به مرحله تعرض"مختصات آن را لنين برشمرده با گام گذاشتن تدريجی برخی ازاعتال بنا به تعريف که

شود حاال اين مختصات را با اين عبارت پايدار مشخص می"... هارشد روزافزون روحيات انقالبی توده"، "سوی انقالب

-دستمزدهای معوقه، بيکارسازیهمه جا ا راهجدالها وجنگ ومحوراساسی خواسته: "کنيد که به درستی ميگويدمقايسه 

موقعيت "، "سطح نازل مطالبات کارگران"همان مقاله از اهای ديگری دريا درج". ها وخطر اخراج تعيين ميکرده است

" هاخواستها و جنگ و جدال"پرسش اين است که اگرمحور اساسی . آوردن میسخن به ميا" ... ضعيف جنبش کارگری

-هم" اعتال  "برای بدتر نشدن شرايط يا از دست دادن حقوق است نه حتی ارتقاء مطالبات اين امر چگونه با" همه جا"در

  .خوانی دارد؟ آيا در اين جا مرز مبارزه تدافعی با مبارزه تعرضی در هم نريخته است

ماند، ازای مفهومی ندارد و به تبليغ نادرست واقعيت منحصر نمیمخدوش کردن شرايط تدافعی با تعرضی صرفا مابه

شود که درشرايط تدافعی ازکارگران اعث میاين امرب. دهدعمل خود را نشان میقلمروی تر دربلکه اثر مهم آن بيش

های مبارزاتی روی آورند که از توازن قوای عمومی فراتر باشد؛ اين رويکرد داشته باشيم به آن نوع از تاکتيکانتظار

شرايط تعرض، ودر. ری را درمعرض سرکوب دشمن قراردهد وضربات مهلکی برپيکرآن وارد کندميتواند جنبش کارگ

جز رويکرد چيزی ی هردونتيجه. روی محروم کندن پيشامکاه دست به نبرد بزند که خود را از آن دورظرفيتتر ازنازل

  .آوردنمیشکست برای جنبش کارگری به بار

مبارزه شود اين است که آنها از ضرورت گذارازگری مشاهده میروانه جنبش کارادبيات چپ محورديگری که در

گرفتن شرايط آنها بدون درنظر. رايطی اين مهم قابل تحقق استشرسند که درهرقتصادی به سياسی به اين نتيجه ميا

ی مايه آن گذاربی واسطه و بدون تدارک به عرصهدهند که درونرهنمودی به جنبش کارگری ارائه ميعمومی جنبش، 

  .  سياسی است

ای يا تبليغ  که پذيرش تشکل اتحاديهکنند بدين معناتبليغ می" تئوری مراحل"پوشش مرزبندی با برخی اين گرايش را زير

ای بين مبارزه اقتصادی و است؛ چرا که مدافعان تشکل اتحاديه" تئوری مراحل"ی اقتصادی به معنای پذيرش مبارزه

بندی بين مبارزه نوع جدايی، هرنوع مرحلهازمنظرمخالفان اتحاديه هر. بندی هستندسی قايل به مرحلهمبارزه سيا

کنند در جنبش ما آيا ايرادی که مخالفان اتحاديه مطرح می. در غلتيدن به تئوری آسياب به نوبت استاقتصادی و سياسی 

دارد؟ واقعيت اين است صدور اين حکم م نيروی معينی به چنين تزی باورما کدادرجنبش کارگری کشور مدافعانی دارد؟

است بلکه اگر به دقت ردپای اين مساله را هايی درون جنبش کارگری ايران برنخاسته بندیاز بررسی مشخص گروه



 

 9

دی ازسياسی را نشان مساله استقالل مبارزه اقتصاا به جای تئوری مراحل انقالب به دنبال کنيم شايد بتوان گفت تعميم ن

 ی بيزنس را تبليغ کند؛ حتی گرايش راستتوان پيدا کرد که مدل اتحاديهدر جنبش کارگری ما هيچ نيرويی را نمی. دهدمي

ا مبارزه سياسی نيست بلکه بحث ی اقتصادی ببحث بر سر پيوند مبارزه. کندی سياسی را نفی نمیجنبش کارگری مبارزه

کند و بدون نفسه تحقير میخود و فیی اقتصادی را درش کارگری مبارزهجنبی ما درروانهيش چپاين است که گرابرسر

گرايش چپ اين است آيا مبارزه اقتصادی را بدون اساسی دربرابرپرسش . شناسد رسميت نمیهايی آن را بهشرطپيش

شناسد يا نه؟ اين آن خطی است که مستقل به رسميت میبدون مبارزه عليه کارمزدی به طورپيوند با مبارزه سياسی، 

رزه بين مبابه عالوه از ضرورت پيوند . کندروانه مشخص میمرز گرايش اصولی در جنبش کارگری را با گرايش چپ

اين هدف به شرايط و . را متحقق کردوان به اين نتيجه رسيد که تحت هرشرايطی بتوان اين امرتاقتصادی با سياسی نمي

نخواهيم حرف توخالی و پوچ زده باشيم کامال به شرايط عمومی و توازن قوای نيروهای در  ی نيازدارد که اگرابزارهاي

 به مبارزه چ شرايطی به اين معنا فهميده شود که مبارزه اقتصادی نبايداين حرف نبايد تحت هي. حال نبرد بستگی دارد

سر منطق، شرايط سرضرورت پيوند اين دوسطح نيست بلکه بربحث من بر. جا زندسياسی فرا رويد يا درهمان سطح در

داری مايهجامعه سرز دستيابی به مطالبات اقتصادی دربحث برسر اين است که هر حد ا. و ملزومات آن متمرکز است

ت اين ادعا آن چه مسلم اس. اين که بتوان آن را ارتقاء داد يا نهمون آن مبارزه صورت گيرد؛ جدا ازارزش دارد که پيرا

تر از ايشان نيست بلکه مهممشکل اين مخالفان اتحاديه البته بی پايه بودن ادع. جنبش کارگری استيک تزغير مستند در

بندی خطی به  با اعتقاد به مرحله-و فرود آنبين فراز-بندی درجنبش کارگری حلهآن درعدم فهم و درک تمايزبين مر

ی نفی تئوری حرکت کارگری به بهانههای مختلف درسيرانکارمرحله. وری مراحل استی يک دستگاه نظری يا تئمثابه

بندی در قالب معينی مفهومها را تئوری مراحل يک نظريه است که واقعيت. مراحل نفهميدن فرق واقعيت با تئوری است

هم جوش و واقعيت اما در. کند که توالی منطقی مفاهيم با توالی زمانی رخدادها يک به يک متناظر و جبری استمی

بر خالف باور مدافعان تئوری مراحل . رودمی، خطی و متوالی حرکت ذهن به شمارسير مستقيمتر ازترکيبی و مارپيچی

عکس در صلت عقبگرد و تدافعی دارند يا بری پيشروی، حرکاتی مشاهده شود که خدورهدر سطح واقعيت شايد در يک 

  . بطن دوره تدافعی شايد حرکات تعرضی ديده شود

عدم تمايز بين اين . ندک مردود اعالم نمی-جا جنبش کارگریدر اين -واقعيت را بندی دربطال تئوری مراحل، مرحلهاما ا

ست شناخت کافی. ريه مارکسيستی و چه به لحاظ عملی نادرست و خطرناک استمساله چه به لحاظ نظدو سطح از

  .مراحل مختلف جنبش کارگری را که مارکس مورد بحث قرار داده است به ياد آوريم

ه را با نقطه عزيمت جه نهايی مبارزيدهد و نتيم داری تشخيص  کارگران عليه سرمايهمبارزهمارکس مراحل معينی را در

ليه بورژوازی مبارزه او ع. گذرد ميمراحل مختلف رشدپرولتاريا از : "گويد مانيفست میمارکس در. يکندآن مخدوش نم

يک منطقه، عليه ه، سپس کارگران يک شاخه صنعتی درابتدا کارگران يک کارخاندر. اش آغازميشود با موجوديت

آنان نه مناسبات بورژوايی توليد بلکه خود ابزارهای توليدی . کندکنند که مستقيمًا استثمارشان مي داری مبارزه می سرمايه

زنند  ند، کارخانه را آتش میشکن ها را می کنند، ماشين کننده بيگانه را نابود می دهند، کاالهای رقابتحمله قرار ميرا مورد

ی پراکنده ارگران يک تودهه، کاين مرحلدر. اند که موقعيت ازدست رفته کارگرقرون وسطائی رابازيابند و درحسرت آن

پرولتاريا نيست که افزايش اما با رشد صنعت، فقط شمار... ندده نتيجه رقابت را تشکيل میدرسراسر کشورو تکه پاره در



 

 10

کند  بيش از پيش احساس میگيرد و خود نيز آن را  شود؛ نيرويش فزونی میهای بزرگ متراکم مي ابد، بلکه او درتودهي می

داران  های کارگران منفرد با سرمايه درگيری... شودتر مي يشتی دردرون پرولتاريا روزبه روز همساناوضاع مع منافع و

هايی  کنند ائتالف چنين است که کارگران شروع می. گيرد تر خصلت درگيرهای دو طبقه را به خود می چه بيشمنفرد، هر

هائی  آنان خودشان انجمن. از مزد کارشان متحدًا عمل کننددفاع آورند و در داران به وجود می ايهرا عليه سرم) ها اتحاديه(

جا هم مبارزه تبديل به شورش جا و آناين. ای داشته باشند های احتمالی، توشه و آذوقه کنند تا در خيزش دائمی تاسيس می

  )٩ (."شود می

آقای حکيمی که .   مراجعه کردتوان به بحث آقای حکيمیاين تز به لحاظ عملی نيز نادرست است مثال در اين باره می

اين اتی لوکاچ را ويرايش کرده است درورز است، کسی که هگل جوان را ترجمه يا تاريخ و آگاهی طبقيک فرد انديشه

-مرحله تدافعی به مرحله تعرضی را يکزارزه اقتصادی به سياسی يا گذارامب هايی دارد که ملزومات گذارازه حرفبار

  : گويد در اين باره میاو. گيردسر ناديده می

تان هنوز با حکم اخراج، ان نفر از همکار٣٠های کارگران برسد؟ چرا حدود تر خواستهچرا سنديکا نتوانست به بيش"

زندان می گذرانند؟ آيا فکر می کنيد که علت ای هيئت مديره روزهای سختی را دراعضبيکارهستند؟ و چرا دو نفر از

. ناکامی سنديکای شرکت واحد استون شک، سرکوب عامل بسيار مهمی درب است؟ بداين ناکامی و شکست فقط سرکو

اما سنديکا برای مقابله با اين سرکوب چه کار کرد؟ آيا سنديکا توانست تودۀ کارگران شرکت واحد را برای مقابله با اين 

 زمان سرکوِب آن فاصله و سرکوب بسيج کند؟ انصاف حکم می کند که بپذيريم از زمان اعالم موجوديت سنديکا تا

اما آيا درهمان فاصلۀ . فرصت بسيارکمی بود و درواقع سرکوبگران حتی فرصت مقابله با سرکوب را به کارگران ندادند

مذاکره و چانه زنی با نوريان و سردار طاليی و انرژی خود در  جای هدردادن وقت واندک چند ماهه، سنديکا به

 جای دادِن آدرس غلط به کارگران نمی توانست درجهت بسيج و متشکل کردن تودۀ و درواقع به... سرهنگ زمانی و

کارگران شرکت واحد برای مقابله با سرکوب قدم بردارد؟ آيا فهم اين نکته دشوار بود که سرکوبگران درهمان زماِن 

ا برای مقابله با سرکوب مذاکره درواقع داشتند نقشۀ سرکوب شما را می کشيدند؟ شما نه تنها کارگران شرکت واحد ر

شما نه تنها کارگران را به ادامۀ . آماده نکرديد بلکه به سرکوبگران فرصت داديد که خود را کامًال آمادۀ سرکوب کنند

اعتصاب تشويق نکرديد بلکه گول عوام فريبی شهردار تهران را خورديد و از کارگران خواستيد به اعتصابشان پايان 

اما مگر شما نمی گفتيد سنديکا  سنديکا نيروی بسيج کارگران برای مقابله با سرکوب را نداشت؟ آيا فکر می کنيد. دهند

 نفر در موقع اعتصاب و ٨٠٠٠ نفر عضو دارد؟ اگر اين ادعا واقعًا صحت داشت و دارد، کجا بودند اين ٨٠٠٠

صورت هيئت مديرۀ سنديکا بايد يا اين ادعا صحت نداشت که دراين : سرکوب فعاالن سنديکا؟ از دوحال خارج نيست 

 نفر هيچ کاری ٨٠٠٠ نفر عضو داشت اما برای بسيج متشکل و متحد اين ٨٠٠٠پاسخگو باشد، يا سنديکا واقعًا 

  )١٠(."صورت نگرفت که بازهم هيئت مديره بايد پاسخگو باشد

ودند اين اعتصاب تا کجا  هزار کارگر شرکت واحد کامال از آمادگی مقابله با سرکوب برخوردار ب٨٠٠٠فرض کنيم 

داد که در عمل ديديم دست به اگر رژيم اسالمی سطح مبارزه و نبرد را به فاز باالتری ارتقا می. توانست ادامه يابدمی

ها  هم برخوردار بودند؟ تازه اگر آنباالترصاب بودند از توان مبارزه در فاز نفر که آماده اعت٨٠٠٠اين کار زد آيا اين 

در اين جا ارتقاء مبارزه کامال به شرايط عمومی جنبش مشروط . شدندرفيتی بودند بايد وارد اين نبرد میدارای چنين ظ
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کارگران شرکت واحد در بهتر حالت از حمايت های اردوی کارو زحمت ازيم حمايت ديگر بخشو به تجربه ديد. شودمی

گرايانه خارج از توان عمومی کارگران ه نحو ارادهبنابراين بدون توجه به شرايط عمومی جنبش ب. زبانی فراتر نرفت

تواند ضربات کاری بر برد بلکه مي زه موثری را پيش نمینه تنها مباربی ميانجی مبارزه به سطح باالترسريع وگذار

فته بود شبيه اين تعبير گها يک بارترين انقالبی انقالبیگوارا اينارنستو چه. تجربه، اعتماد و توان کارگران وارد آورد

  . کندهنگام به آن دست زند ضربه جبران ناپذيری بر مبارزه وارد میکه کسی هنگام تعرض از آن اجتناب کند يا بی

ای توسط کارگران در شود اين است که هر مبارزهروانه به وفور مشاهده میادبيات گرايش چپمحورديگری که در

جنبش : "گويدپايدار دراين باره میبه عنوان نمونه ناصر . داریايهای است عليه نظام سرمداری مبارزهجامعه سرمايه

چرا ". اخراج چند کارگر باشدی روزش ممانعت از محتوای مطالبهولو که. به تمام و کمال ضد کارمزدی استاخير

ليه پرداخت دستمزد به کار خانگی مبارزه ع"ی ضدکارمزدی است؟ چرا يک مبارزهمبارزه عليه اخراج چند کارگر

داری؟ چرا مبارزه برای ای است عليه نظام سرمايهداری مبارزهنظام سرمايههرمبارزه دراست؟ چرا " داریسرمايه

 ها و تزهای دارد که ضروریفرضاين باره پيشطبقه، عصرش سپری شده است؟ پايداردراصالحات و بهبود شرايط 

ها مردود نبود، بلکه ون اصالحات به طور کلی و در همه دورهمبارزه با مضمازنظرپايدار. است به آن توجه داشته باشيم

  چرا؟. تا نيمه دوم قرن نوزده و با کمی ارفاق تا نيمه اول قرن بيستم کاری با معنا بود

 ی نيروهای مولده جامعه بورژوايیامکان توسعهبندی باال، داير برفرمولی مارکس دراشاره: گويد باره میاينپايداردر

 نظام بردگی مزدی یبه دوران گذشتهای مربوط روابط بورژوايی، اشارههارچوب مقدورچحد فراوانی درتا آخرين 

ای از دنيا چنين امکان و توان و ظرفيتی را با خود به هيچ نقطهداری دير زمانی است، که دررمايهی توليد سشيوه. است

کنونی انحطاط  اين وضعيت درمورد فاز طبيعی قبولیاولين نتيجه:"گويداين استدالل میاو پس از". همراه ندارد

داری، اين است که طرح هر نوع راهبرد، تحليل و آلترناتيوی برای جنبش کارگری که متناظر با بسيج و تاريخی سرمايه

 های اين جنبش عليه کارمزدی نباشد، يک راه حل عميقا کاپيتاليستی برای ماندگارسازیی تودهيابی بالواسطهسازمان

-ی برپايی هر نوع سازمانتوصيه"هر "او پس ازنظر".  کار استی خريد و فروش نيرویرابطهاين جنبش در داربست 

ی کارگر را به محور تعرض مستقيم ی تحقق مطالبات و انتظارات روز طبقهای با هر اسم و رسمی که پروسههای توده

ی اين مطالبات داری و پذيرش مطلوب همهست که نظام سرمايهبهترين حالت اين اه کارمزدی پيوند نزند، معنايش درعلي

های القای آن به تودهبازتوليد و خودگستری متعارف خود پيوند بزند؛ چيزی که مطلقا واقعيت ندارد وی را با پروسه

است، که  داری تاريخا اين مرحله راپشت سر نهادهسرمايه. باشد سوای عوام فريبی عريان، هيچ چيزديگری نميکارگر،

- افزايی و حصول نرخ سود متناظر با توسعههای رونق، هم به ملزومات ارزشچهارچوب شرايطی به نام دورهبتواند در

يا حتی همان سطح موجود را  ی خودپوی اقتصادی خود جواب گويد و هم وضعيت معيشتی نيروی کار را بهبود بخشد

  )١١(."تضمين کند

  : جا مورد بحث قرار دادکم سه تزرا دراينستتوان ددراين عبارات طوالنی مي

  ی نيروهای مولده در جامعه بورژوايیامکان توسعه -١

 شود  میيروی باعث بهبود معيشت نيروی کارچه ن -٢

 تئوری فقر مطلق -٣
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  .بگذاريد هريک از اين تزها را مورد مالحظه قرار دهيم

  ی نيروهای مولده در جامعه بورژوايی امکان توسعه-الف

حاال مدتی است که . ی نيروهای مولده در جامعه بورژوايی به دوران گذشته تعلق داردی است که امکان توسعهمدعيدارپا

  . ی نيروهای مولده در جامعه بورژوايی از رشد باز مانده يا ظرفيت آن به پايان رسيده استتوسعه

اين باره دانيم که مارکس دراست؟ ميداريستی وفای نخست ببينيم اين تز تا چه حد به نظريه مارکسبگذاريد در وهله

ه، نيروهای توسعی معينی ازدرمرحله: "گويداو می. شنايی بياندازدتواند به بحث ما روبندی معينی دارد که ميصورت

رتعارض با  د-کند اين فقط همان چيزرا به زبان حقوقی بيان مي-وجود توليد ياتعارض با روابط متوليدی مادی جامعه در

رهای زنجياين روابط ازشکلهای توسعه به غل و. اندن عمل ميکردهچارچوب آدر که تاکنون لکيتی قرارميگيرندروابط ما

  )١٢(."شودگاه عصری از انقالب اجتماعی آغاز میآن. شوندها بدل میاين شکل

ويد اين مناسبات گای مولده توسعه نمييابد بلکه ميداری نيروهسرمايهکنيم مارکس نميگويد که درده میکه مشاهچنان

اين باره تری درمانيفست با صراحت بيش يا در)١٣(.شودمولده به غل و زنجير آن تبديل ميرشد نيروهای توليدی در برابر

  :گويدزند او میحرف می

ا مناسبات توليد، و همراه ب ايجاد انقالب دربدونوازی بدون ايجاد انقالب دايمی درابزارهای توليد، و ازاين رهگذربورژ"

برعکس، نخستين شرط هستی تمام طبقات پيشين حفِظ . آنها کل مناسبات جامعه، نميتواند به حيات خويش ادامه دهد

وقفۀ تمام اوضاع اجتماعی،  توليد، آشفتگی بیايجاد انقالب پياپی در. بوده استشيوههای کهِن توليد به شکل ثابت 

شده و  تمام مناسبات تثبيت. کند  از تمام دوران های پيشين متمايز میپايان دوران بورژوازی را قراریِ  بی ناپايداری و بی

آنچه به تازگی شکل پاشند، و هر هنه و مقّدس، فرو میها و نظرات ک داوری ای از پيش ساخت منجمد، همراه با زنجيره

  )١۴(."گرفته است پيش از آن که قوام گيرد منسوخ می شود

ای الزم اين جا يادآوری نکتهالبته در. ی به واکاوی آن نداريمصراحت دارد و نيازی کافی جا مارکس به اندازهايندر

چه مسلم است عوامل آن. کندمتناقض و متضاد طی می و دايما فزاينده  نيست و مسيری اين روند خطی، يک دست. است

 آالت گيری ماشينی به کارن بودن هزينهميزان سرمايه استوار، پاييتوان ازکنند که مياين روند نقش ايفا میموثری در

  .و کاهش قهری نرخ سود نام بردی کارجديد نسبت به هزينه

داری تحوالت  دانيم که سرمايهمی. داری مورد مالحظه قرار دهيمبگذاريد اين مساله را از نقطه نظر تاريخ سرمايه: دوم

  :ها را مندل چنين برشمرده استات اين دورانترين مشخصی معينی را پشت سر گذاشته است مهمهاو دوران

 به انقالب صنعتی  ايم که در تکامل خودی مانوفاکتور مواجهدر اين دوره با غلبه: ١٨۴٧پايان قرن هيجده تا دوره اول از

  .اين مرحله اما هنوز کاردستی غالب استدر. انجامدمی

به ماشين بخار. دهداين زمان رخ میقالب اول تکنولوژيک دران. يابد  ادامه می١٨٩٠ آغاز تا ١٨۴٧ی دوم از دوره

شود، و ذغال اندازی ميراه اين مرحله اختراع وصنايع آهن و فوالد در راه آهن، کشتی بخار،. شودوسيله ماشين ساخته مي

  .دهدی اصلی سوخت اين دوره را تشکيل میسنگ ماده

افتد و اين مقطع اتفاق میانقالب دوم تکنولوژيک در .يابديادامه مشروع تا جنگ دوم جهانی ١٨٩٠دوره سوم از

ه اصلی سوخت اين دوره به نفت ماد. شودهای فوالدی ساخته مي کتريکی کشتیسوز، موتورهای الموتورهای درون
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  .رودشمار مي

های الکترونيک، ولوژيک ماشينانقالب سوم تکن اثر بر. يابدادامه مي١٩٩٠و تاجنگ دوم جهانی آغاز ی چهارم ازدوره

منبع ای به عنوان نوع جديدی ازی هستهانرژ. شودصنايع اتوموبيل، کاالهای مصرفی با دوام، پتروشيمی ساخته می

  .شودانرژی شناخته مي

که داری است، به طوری افتد پيوند مستقيم بين تحقيقات علمی و توليد سرمايهاين دوره اتفاق ميحادثه ديگری که در

د در گرندريسه اشاره کرده مارکس به اين رون. شودداری تبديل میای از واحدهای سرمايهنوآوری علمی و فنی به رشته

های چهل قرن بيست، اين امر شروع شده و به خصوص از انقالب سوم تکنولوژيکی به صورت امر واقعی در سالاما از

اين جا شاخص رشد در. ع جنگی شکل اصلی به خود گرفتصنايکی درپيوند بين تحقيقات علمی و نوآوری تکني. آيدمی

  :کنيمحوزه آزمايشگاه، تعداد دانشمندان و هزينه تحقيقات دنبال میرا در

در . امريکا در آغاز جنگ اول، کمتر از صد واحد بودندداری در تحت کنترل واحد سرمايههای تحقيقاتیگاهآزمايش

 که مستقيما در استخدام دانشمندانی تعداد ١٩۴١در .  واحد رسيدند۵۴٠٠ به ١٩۶٠ واحد و در ٢٢٠،  به ١٩٢٠

سومين . شود برابر می۴ هزار نفر يعنی ٣٨٧ بيست سال بعد به ١٩۶١ هراز نفر بود، در ٨٧واحدهای صنعتی بودند  

 ميليون دالر، در سال ١٠٠ اين ميزان ١٩٢٨داری به کار گرفته شده است در  در توليد سرمايهی تحقيقاتهزينهآمار 

 ٢٠/ ٧، ١٩٧٠ بيليون و در سال ١۴، ١٩۶۵ بيليون دالر و در سال ١٢، به ١٩۵٩ بيليون دالر؛ در سال ۵، ١٩۵٣

  .بيليون رسيده است

رفته شد که در رشد بارآوری گداری به کارتوليد سرمايهدرهای فنی نيزعد يک سری نوآوری به ب٩٠های از اواسط سال

ها عبارتند اين.  فنی ياد کردتوان به عنوان يک انقالباين نوآوری نمیاما از. خود برجای گذاشتای ازبل مالحظهقاتاثير

ها و های اپتيک ربوتهای ديجيتال، ساتليت رشتهکومينيکاسيون، شبکهتکنيک اطالعاتی، نرم افزار، انترنت تلهاز

  . بيوتکنولوژيک

حيث نيروهای مولده داری ازکنيم گرايش عمومی سرمايهته شود اين است که فرض الزم است گفاين محورچه درآن

کند به عنوان نمونه رشد هند يا داری معين الزاما سير انحطاط را طی میخصلت انحطاطی دارند چرا هر کشور سرمايه

  ی معين را چگونه بايد توضيح داد؟برزيل در اين دوره

تواند داری بدون ايجاد انقالب دايمی در ابزارهای توليد نمینشدنی است، چرا سرمايهارداری انکاگر تحول سرمايه: سوم

- ميان سرمايهکند و مساله را با فشار رقابتبه حيات خود ادامه دهد؟ مارکس در کاپيتال اين نکته را به روشنی تبيين می

ها را تا آن. آورانه دست يازندآوری فنارد که به نودداری را وا مي که واحدهای سرمايهدهد، فشاریهای منفرد توضيح مي

اين باره به عامل دراما مارکس . خود ورشکست نشوندرقابت با حريفان بکاهند و درهای کارهزينهکه از سازدتوانا 

ا اين موضوع به پيوند بدراين باره لبوويتز در. يه استی کارگران عليه سرماکند که همانا مبارزهديگری هم اشاره می

ی کارگران برای برآوردن نيازهای خود به رشد و  به مبارزهسرمايه] کتاب[اگر : "گويدکند و میهمين نکته اشاره می

راند؟ سکوت حول مقاومت مزدبگيران، سبب پيدايش کند، پس چه نيرويی سرمايه را به پيش میتکامل بذل توجه نمی

. دهدهای منفرد توضيح میداری را با تقابل سرمايهروهای مولده در سرمايهيک جايگزين نظری شده است که رشد ني

چون چيزی ناشی از تعامل با کار زنده، هم"ها ی مارکس در پيوند با تشريح ورود ماشيناين امر در تقابل با دغدغه
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داران ار رقابت بين سرمايهخورد توجه به سازوکجا به چشم میچه در ايناست، آن" های ديگرايهبدون ارجاع به سرم

گروندريسه   همان که مارکس از به کارگيری آن در جريان نگارش ).7-776 :1973مارکس ( فردی در ايجاد نوآوری است
کرده است، به جای يک بررسی درونی مبتنی در نتيجه يک توضيح بيرونی، اکراه داشته و آن را رد می) و پس از آن(

رود، ارزيابی ميزان تاثير مبارزات کارگران بر جا از دست میچه در ايننشيند، آنرمزدی میبر تقابل بين سرمايه و کا

  ".ابزار توليدی استکننده درهای تعيينها و نوآوریروند تحوالت و تحميل ضرورت دائمی ايجاد دگرگونی

. بحث در دوران جديد کدام استی بعدی که ضروری است به آن اشاره شود اين مطلب است که ويژگی اين نکته: چهارم

رشد يا توقف آن سرحاال بحث بر. داری استسرمايهنيست رشد نيروهای مولده دردر شرايط کنونی آنچه ترديد بردار

به . متمرکز است" گر پيشرفتويران"ی منفی و و سويه" نابينايی عصری روشنگری"تر پيرامون نيست بلکه بحث بيش

امروز : "گويدای از خود نشان داده در اين باره چنين می که حول اين موضوع حساسيت ويژهعنوان نمونه ميشل لووی

بيند، بلکه به سرعت نيز به يک عدم معرض تهديد مداوم جنگ اتمی میطر پيشرفت فنی نه تنها خود را دربشر به خا

  )١۵ ("شودتعادل فاجعه آميز محيطزيستِی سياره زمين نزديک می

ی نيمه فئودال نيمه ريهرشد کند به طرفداران نظ تواندداری نميچارچوب سرمايهکه نيروهای مولده دراين تز: پنجم

در اين کنگره تز امپرياليسم . در کنکره هفت کمينترن آشنا بوديمتر البته با اين تزما پيش. داردتعلق " وابستگی"مستمره و

در  و )١۶(رسدهای بريتانيا و هند به تصويب میخالفت مستدل چپرغم مشود علیمانع پيشرفِت کشورهای پيرامون می

های طوالنی پايدار دارد همان اين سالبعد از. کردچنين تزی جانبداری مياوايل انقالب ازايران خود ما سازمان پيکار در

  .دهدهای نادرست را تحويل جنبش کارگری میحرف

عدم پيشرفت يای کشورهاخطی پيشرفت برای همهبه گرايش د گفت باوربايبندی کردبتوان اين محورها را جماگر

 . را مالحظه کردتوان صحت آنميدان تجربه نمیرامونی به يکسان نادرست است و درکشورهای پي

 شود   چه نيروی باعث بهبود معيشت نيروی کار می-ب

های  در چهارچوب شرايطی به نام دورهبتوانده است، که نهادداری تاريخا اين مرحله را پشت سرسرمايه"گويد پايدار می

ی خودپوی اقتصادی خود جواب گويد و هم با توسعهافزايی و حصول نرخ سود متناظرزشرونق، هم به ملزومات ار

اين عبارت واژه کليدی در". ود را تضمين کند يا حتی همان سطح موجوضعيت معيشتی نيروی کار را بهبود بخشد

وضعيت معيشتی داری باعث بهبود تاريخ سرمايهی معينی ازمرحلهابق با اين تفسير آن نيروی که در است مط"بتواند"

شود که اين طبقه کارگر نبوده است که با مبارزه خود، اين جا معلوم ميدر. داری بوده است، خوِد سرمايهبودهنيروی کار 

ل بهبود داری است که بانی و فاعانی را بپذيرد بلکه اين سرمايهداری را مجبور کرده است برخی از حقوق انسسرمايه

داری تا زمان تاريخ سرمايه. اين ادعا اما با تجربه و تاريخ جنبش کارگری خوانايی ندارد. شودشرايط نيروی کار تلقی مي

بيمه بيکاری و بهداشت دانند که حاال همه مي. ه رسميت نشناخته استجمله اتحاديه کارگری را بطوالنی حق تشکل از

ف به اين معنا نيست که تا اين حر. ی بعداز جنگ دوم جهانی تعلق داردای است که قدمت چندانی ندارد و به دورهپديده

ای نسبتا عمومی وان پديدهاين حقوق خبری نبود بلکه منظورم اين است که به عنازکشورها برخی ازاين دوره درپيش از

و پذيرش اين حق .  پذيرفته شده است-کشورهای پيشرفته به عنوان يک حق جا فتاده البته در-دومجنگ جهانی بعد از

  .  مرهون نبرد مداوم جنبش کارگری و محرومان جامعه بوده است مثل پذيرش حقوق زنان يا سياهان
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   تئوری فقر مطلق-ج

شود  عنوان تئوری معروف فقر مطلق بيان نمیکند که هر چند بای ديگری را هم طرح می پايدار در همان عبارت نکته

... داری تاريخا اين مرحله راپشت سر نهاده است، که بتواند  سرمايهگويدمايه برخوردار است او میاما از همان درون

جای ديگر در پيوند با شرايط نيروی يا در". يا حتی همان سطح موجود را تضمين کند... وضعيت معيشتی نيروی کار 

اين جا ما با . وجود دارد"  ای از يک رفاه مستهالککاريکاتور پوسيده"در بخش ناچيزی از جهان سرمايه "گويد  میکار

اين نه مارکس . همان تز فقر مطلق رو به رو هستيم که ربطی به نظريه مارکسيستی دستمزد و فروش نيروی کار ندارد

مندل در اين باره . )١٧(صحبت به ميان آورد" ون آهنين دستمزدهاقان"بلکه مالتوس و السال به تاسی از او بود که از 

اين پندار که دستمزدهای حقيقی کارگران مدام گرايشی نزولی دارند با اثر مارکس کامال بيگانه است؛ اين پندار "گويدمی

گويد مندل می.". ن کردگويد دوباره آن را عنواسخن می" قانون آهنين دستمزدها"را مالتوس تدوين کرد، و السال که از 

شود گردآوری هايی از آثار اقتصادی مارکس را که به نظريه دستمزد که مربوط میرومان روسدولسکی همه قسمت"

کننده باروری کرده و فقط يک نکته را يافته است که در مورد امکان افزايش دستمزدهای حقيقی در صورت ازدياد تعيين

  )١٨(". به دست دهدتواند دستاويزی برای گمراهیمی

مارکس به طور قطعی اين امر که در شيوه توليد "گويد کند و میی ديگری طرح می مندل نکته جالبی را هم در مقاله

رگران  اگر شرايط کا.)١٩("يابد را رد کرده استم بهبود میداری وضعيت کارگران در راستای يک خط مستقيسرمايه

اين مساله حق  بندی ازيابد پس کدام صورتد نمیو يا در راستای يک خط مستقيم بهبودهد مدام گرايش نزولی نشان نمي

  کند؟مطلب را ادا می

ميزان و ... ی حيوانات ديگر متمايز استانسان به علت خصلت نامحدود و منعطف نيازهايش از همه:"گويدمارکس می

معرض صعود او است خود دری ارزش نيروی کارندهدهها تشکيلسطح نيازهای زندگی انسان که ارزش کامل و کلی آن

  اما نيروی کار مگر يک کاال نظير کاالهای ديگر نيست؟ ". و سقوط قرار دارد

  :گويدمايکل لبوويتز کسی که به نحو درخشانی نظريه کارمزدی مارکس را تبيين کرده است می

 کااليی متفاوت از همه کاالهای -است" ويژه "ی ها از ضرورت، يک کاالنيروی کار به دليل خصلت متغير درک انسان

-تاريخی اين عنصر: "ناميد"  اجتماعی-عنصر تاريخی"را  است که مارکس آنديگر، ارزش اين کاال شامل چيزی

ميان برخاسته و منهدم شود و در از محدود گردد يا آن که به کلی تواند گسترش يافته يامیارزش کاردراجتماعی مستتر

  ". به جای نماندجسمانی صرفحد و مرزيجه چيزی جز نت

 يابی به يک سهم کمی معين دردست"برای برآوردن نيازهای رفع نشده اجتماعی خويش و برای "کارگران: گويداو می

جهت مخالف ها برای افزايش سطح دستمزدها در آن.)312 :1971 مارکس(" کنندثروت عمومی رو به رشد مبارزه مي

  )٢٠(." است که مبارزه طبقاتی برای تعيين سطح دستمزدها بسيار مهم است پس روشن. آورندفشار میسرمايه 

داری وجود ندارد که سطح سرمايه يگ گرايش رازآلود و ناشناخته دردهيمهم قرارکناراين تاکيدات درست را دراگر

ی  نظير دوره-ی معين استارزه طبقاتی در يک دورهی درجه نازل مبنتيجهاين امر. رگران را مدام کاهش دهدزندگی کا

  . تواند رو به افزايش بگذارد و با گسترش مبارزه طبقاتی دستمزد و سطح زندگی کارگران می-ما

رفاه حقوق کارگران  ی بعد ازجنگ دوم وبا تکوين دولتدورهند که درهمه ميدانبه لحاظ تاريخی نيزنادرست است اين تز
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ابی به اين حقوق را به پای لطف دستي. هم شده استترنبوده است بلکه بيشهای تاريخی ديگرکمتردورهنه تنها نسبت به 

  :گويدباره اين دوره میدرمندل . انکارواقعيت آناشتباه است که دارواريزکردن همان قدرمرحمت طبقه سرمايهو

-١٩۶۵ی اجازه بدهيد آن را چرخه-،ی طوالنی ديگری که با جنگ جهانی دوم شروع شد و هنوز ادامه داردچرخه"

ی، بلکه با رونق اقتصادی نه با رکود اقتصاد] ١٩١٣-١٩۴٠[ی برخالف چرخه- بناميم١٩۴٠-١٩٧٠ يا ١٩۴٠

بنابراين .  استداری گسترش يافتهشود و به دليل اين رونق اقتصادی فضای مذاکره و گفتگو بين طبقه سرمايهمشخص مي

المللی در اروپای مقياس بينآيد، اين سياست دران به وجود میپايه سازش با کارگريت نظام برامکان تقودر نتيجه اين امر

ای نزديک به چندين کشور در اردوپای شرقی نيز گسترش کند و ممکن است در آيندهغربی و امريکای شمالی عمل می

طلب و نيروهای محافظه کار جنبش توسعهداری جديد بر پايه همکاری نزديک بين بورژوازی اين سياست سرمايه. يابد

  )٢١(."يابدکارگری استوار است و اساسا با فرايند باال بردن معيارهای زندگی کارگران تداوم می

سر سهم در توزيع سود به بهانه مبارزه عليه بردارد؟ اوال مبارزه و کشاکش برن بحث به لحاظ عملی چه نتايجی دراما اي

ی اتحاديه الزم است اما کافی شود ثالثا مبارزهثانيا مبارزه برای برپايی اتحاديه انکار نمی. شودسود ناچيز شمرده نمی

گيرد و اعتماد به نفس کارگران بستر همين مبارزه محدود و اقتصادی است که پا مینيست رابعا تکوين عامل تاريخی بر

  : گويدها را بر شمرده است او می آنها نکاتی است که الکس کالينيکوس به خوبیاين. گيردشکل می

ای طبق آن درآمدهپذيرد، قانونی که برلتوس را نمیی ما"قانون آهنين دستمزدها"ی رايج، مارکسبرخالف افسانه"

) ولذا دستمزدها را( سودها را برعکس، شايد بتوان سهم...معيشت جسمانی گرايش داردکارگران به حداقل بخور و نمير

آورند، تعيين ارزش خالصی که کارگران پديد میکند واين حداقل جسمانی ايجاد میهايی که محدودهجايی درهردر

ی مسئلهقضيه خود را در... سازدمیی مداوم ميان سرمايه و کار محرزی واقعی سود را فقط مبارزهتثبيت درجه:"کرد

  ".کندی مورد نظر حل مینيروهای رزمنده

زيرا هر قدر کارگران نگرد، ی مثبت میهای کارگری به ديدهرساند که در اتحاديها به اين جا میمارکس ر... اين تحليل

های کارگری به جای برانداختن با اين همه، اتحاديه. گيرندنتيجه میسر توزيع، بهترمبارزه بريافته باشند، دربهتر سازمان

گذاری، و قدرت حاصل از آن سرمايهداران برجنگند؛ تسلِط سرمايهآمدهای آن میداری فقط با پیتمامی استثمار سرمايه

های صرفا داران درهم سيتزیزنی کارگران، به سرمايهسان تضعيف موقعيت چانهبرای افزايش نرخ بيکاری و بدين

  ".بخشدتوزيعی امتيازی بنيادی می

ی اثباتی تناسب با آن قايل نيست، بلکه برای آن جنبهمبارزه و تشکل ماز برای اين سطح نقشی بازدارندهکالينکوس صرفا 

  :گويدادامه میاو در. کنندگی هم قايل استی نفیسويهو 

تحکيم  زودن به اعتماد به نفس کارگران وافها درهای کارگری نقش آنارکرد اتحاديهترين کديدگاه مارکس مهماز"

-های اقتصادی نسبتا محدود، به کارگران ياری میموضوعسربری طبقاتی، حتی ی مبارزهتجربه. هاستتشکيالت آن

افزون خواهان  کنند که به نحو دمهای خودآگاهی ديگرگونرساند تا خود را از صورت قربانيان محض استثمار به فاعل

اوضاع و  درتطابق دگرگونی"را بايد به عنوانبدين سان، فرآيند اخير -اندی دگرگونی اجتماعیبه عهده گرفتن وظيفه

  ).٢٢(". دگرگونی دريافت -احوال و فعاليت انسانی يا خود
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 های غير شورايینفی تشکل

. ا هر نوع تشکل غيرشورايی استروانه در جنبش کارگری کشور ما ضديت بهای سيمای گرايش چپاز جلوهيکی ديگر

دموکراتيکی که ها ساختارآننظراز.  ناميدگيریتوان آن را روش تصميمورا البته درک معينی دارند که ميشها ازآن

. گرددشود شورا اطالق میمجمع عمومی اتخاذ ميشود يا تصميماتی که درکند شورا ناميده مي را تعيين مینمايندگان خود

ر يا شورا بنا به تعريف ب. کند اما هر مجمع عمومی شورا نيستشورای واقعی به مجمع عمومی اتکا میحالی که هردر

. ساختار دموکراتيکی شورا نيست است اما هر ساختار دموکراتيک برخوردار است و ازی فعال کارگران استواراراده

ين وظيفه به موازين فروکاستن ا. شورا قبل از هر چيز و پيش از هر چيز بر کنترل کارگران بر روند توليد استوار است

متاسفانه . کندان تبليغ میميان کارگررا درهد و مفهومی کژديسه و ابتردهرچيز ضديت با شورا را نشان میاداری قبل از

رو نيستم بلکه با جنبش کارگری با تبليغ ايده شورا و نمايش برتری آن نسبت با ساير اشکال تجمع کارگری روبهما در

 کارگری را در برابر یهايک خط اصولی بنا بر تعريف تشکل. های ديگر مواجه هستيمضديت طرفداران شورا با تشکل

تيم ورزشی خاصيتی دارد که . دانداراده مستقل طبقه کارگر ضروری ميها را در تکوين ی آندهد بلکه همههم قرار نمي

تواند تعاونی کارگری تحت هيچ شرايطی نمی. کندکند، بلکه آن را تکميل میياری را مختل نمیکارکرد صندوق هم

 طريق اولی اتحاديه نبايد در برابر شورا قرار گيرد جهان چون خط و خال و چشم و ابرو جايگزين اتحاديه شود؛ و به

خود مسيری معينی دارد که دردهی وظيفهانهريک از اين سطوح سازم. ست که هر چيزی به جای خويش نيکوست

های مختلف کارگری گرايش. ندرساياری میورد و به تجمع تاريخی طبقه کارگرآهای پراکنده کارگران را گرد میاراده

زمانی، بحث و هرتر ازها بايد استوارتر و منسجمی نظری خود را معلق کنند بلکه آنهتحت هيچ شرايطی نبايد مبارز

ها نبايد جايگاه اما آن. کارگری روشنايی بيافکنندمسير راهپيمايی جنبش  و جدل فکری را سازمان دهند و برتبادل نظر

اين توقع البته . های حزبی را با همکاری طبقاتی در سطح اقتصادی مخدوش کنندريزی تشکليا حتی پیمبارزه نظری 

ها گفته بی سبب نيست در باره ما چپ. برای چپ ايرانی که مادرزاد  و تا مغز استخوان فرقه است انتظار عبثی است

کند؟ متاسفانه  اين حرف سرگذشت ما را روايت نمیبه راستی. سازيم و با دو نفر انشعابشود که با يک نفر حزب میمی

رسانند بلکه اری نمیيابی يست نه تنها به اين فرآيند سازمانهای نادرروانه در کشور ما با اين تئوریگرايش راست و چپ

  . سازندرا فراهم میبار خاطر آن
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