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،تناقض دو استراتژی  

 رد پای جنبش دموکراسی خواهی در جنبش کارگری

 
  پريسا نصرآبادی                    ماه هشتاد و ششمرداد م هشت

  

 یها ليبرال تاريخ است، که امروز نئوی سياسیاه ترين مغلطه  از بزرگیايد بتوان به جرات گفت که اين يکش

 /یکاذب بودن دوگانه بورژواز: کوبند یبر طبل آن م) تر وقاحت يا به عبارت دقيق( چنين با صراحت یايران

  ! پرولتاريا

 به دست آوردن یبرا (یدار جنبش کارگر نمايند که، هر گونه تالش آتيه یواقع حضرات چنين تبليغ مدر

لزوما از کانال !)  استیگمان حداکثر ی به زعم ايشان ب حق اعتصاب و تشکل مستقل که البته چونیهاي حداقل

  ! گذرد و الغير ی میخواه یجنبش دموکراس

 ايران است ی است که مدلول آن جنبش بورژوازی، دالیخواه یاکنون اين امر کامال واضح است که جنبش دموکراس

 ی از بورژوازیه شده در دست بخش بلوکِی از قدرت سياسیخواه گر سهمکند، م ی را دنبال نمیو بدون ترديد هدف

 ی در قدرت سياسین جنبش و خواست سهيم شدن بورژواز مطالبات ايیگير ی نيست که پیبه مثابه يک کل؛ و شک

  . کند ی، را طلب م… وی، اجتماعي، فرهنگیها اعم از اقتصاد ی عرصه مقتضيات خود در همه

کج کنند که برميخ  ی میگذار سرمايه ی عمومیجود بالهت خوش خط و خال، بر توهم ویها کراتاما آيا بورژوا دمو

ت، بسنده  حضرای ورشکسته در ممالک آرمانیکوبند؟ آيا سوسيال دموکراس یم» ینفع مشترک تمام طبقات اجتماع«

ترين   را در فهرست رقيقها توان آن ی به زحمت هم نمیکه حت( قافيه باخته امروز، ینبود که ورشکستگان سياس

 و برون ی درون مرزیاکثريت، امثال فرخ نگهدار و شرکاراه توده، سازمان : وجود چپ گنجانيدجريانات م

 یاند و به هم زدن ملغمه مدل ايران  مضاعف دست زدهی به تالشیخواه ینيز در اين کارناوال دموکراس) انش یمرز

  اند؟  با گارانتي امريکايي آن مشغول گشته

اين مساله کامال قابل درک است که در هرمرحله از پيش روي سرمايه داري، دموکراسي بورژوايي در هيئت و 

گيري  يابد و هم زمان با آن نيز، شاهد بودن بر شکل شمايل خاص و مطابق الگوهاي همان دوره بروز و ظهور مي

که ، بي آن !!!ها ي از اين سوسياليستگروه. گرايشات متنوعي با رنگ و بوي سوسياليستي، چندان غريب نيست

هاي متشکل کارگران  کنند که در صفوف پرولتاريا و گروه بورژوا دموکرات بودن خود را از دست دهند سعي مي

گويند که  کند، از بورژوازي مهربان و دوست داشتني سخن مي شان حکم مي نفوذ نموده و چنانکه خصلت طبقاتي

هاي  ريخي مبني بر غيرقابل اعتماد بودن دموکراتهاي تا عيت او پيمود و تمام نمونهتوان بخشي از راه را در م مي

  . برند بورژوا را از ياد مي
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خواهي، چيزي مگر رقيب اصلي و هماورد  داند که جنبش دموکراسي در اين سو، جنبش کارگري به درستي مي

ير جلب بدان متوهم باشد و خياالت خامي نظی کارگر نيست، و جنبش کارگري ابدا نبايد نسبت  جنبش واقعي طبقه

هاي  هاي آزاد و اتحاديه گران آن، براي ساختن تشکل اي کنش حمايت اين جنبش و بهره بردن از حسن نيت افسانه

مستقل کارگري را در سر بپروراند و اين جنبش را به عنوان متحد استراتژيک خود در نظر بگيرد و به قواعد بازي، 

خواهان به جنبش استراتژيک  بديهي است که دموکراسي. تن دهداند،  ريزان اين جنبش ارائه کرده چنان که برنامه

هاي  ی کارگر چشم دارند زيرا که به خوبي بر اين امر واقفند که جنبش کارگري نيرومند در بين ديگر جنبش طبقه

  . اي دارد اجتماعي وضعيت ممتاز و اکيدا تعين کننده

ی خود عليه حاکميت  ي طبقه کارگر اهميت استراتژيک دارد، اين است که در مسير مبارزهآنچه براي جنبش واقع

سرمايه، تحليل همه جانبه و دقيق از محتواي طبقاتِي دموکراتيسِم مورد ادعا در سطح اين جنبش داشته باشد و نيز به 

داري است تا چه حد  دار سرمايه بتوخالي طرفداران نقااين درک نائل آيد که دموکراتيسم مطروحه که اغلب شعار 

  . نمايد تر و ناکارآمد مي ی کارگر را در رويارويي با خصم طبقاتي خود، مسلح و نيرومندتر يا ضعيف جنبش طبقه

  : رسد يک سوال اساسي پيِش روي فعاالن جنبش کارگري قرار دارد اساسا به نظر مي

 اجتماعي جنبش واقعي -خود را با مقتضيات پالتفرم سياسي خواهي، بايد  آيا موجوديتي تحت عنوان جنبش دموکراسي

اي از پالتفرم يک جنبش  ی کارگر بايد گوشه ی کارگر سازگار نمايد، يا آن که بالعکس، جنبش واقعي طبقه طبقه

بپذيرد، تا وعده خواهي را به خود اختصاص داده و شرايط اين جنبش بورژوايي را به ديده منت  عمومي دموکراسي

  ! ها و مطالبات به او ارزاني گردد؟ ترين خواست تحقق حداقلي

هاي اجتماعي و از جمله جنبش کارگري زير بيرق آن به حيات خود ادامه دهد و  بورژوازي ميل دارد که تمام جنبش

داند  جنبش به خوبي مياين . بقاء داشته باشند) خواهي دموکراسي(در واقع به مثابه تابعي از کل جنبش بورژوازي 

  . هاي اجتماعي و به ويژه در جنبش کارگري تا چه حد ضروري است که به دست آوردن هژموني در جنبش

دانيم که در شرايط کنوني  ما مي. دانيم انداز جنبش واقعي طبقه کارگرمي اين درست عکس آن چيزي است که ما چشم

راتيزاسيون قابل اتکا نخواهد بود و اساسا چنين ظرفيتي براي آن هيچ جنبش اجتماعِي غيرکارگري براي نيل به دموک

ی  هاِي طبقات و اقشار ديگر، خود به مثابه تابعي از درجه خواهي جنبش متصور نيست، و فراتر اين که، دموکراسي

زم به البته در اين ميان ال. شود ی کارگر در جامعه است و در نسبت با وضعيت آن سنجيده مي حضور متشکل طبقه

ای است  ی کارگر، بلکه به عنوان مرحله توضيح نيست که تاکيد ما بر دمکراتيزاسيون، نه به مثابه هدف غايي طبقه

  . باشد که در نهايت شرط الزم برای رسيدن پرولتاريا به هدف غايي خود مي

هاي اجتماعي وجود  جنبشالبته نياز به توضيح نيست که در نظام حاکميت سرمايه، همواره خطر به بيراهه کشاندن 

اش ، اين امر  رغم شکست مفتضحانه هاي مختلف و به ويژه پس از دوم خرداد، علي دارد و در ايران نيز در برهه

  . کامال مشهود بوده است

ی کارگر و شوراهاي اسالمي، بر کسي پوشيده  هاي غير مستقل و حکومتي، نظير خانه اعتباري تشکل بست و بي بن

ها، مناسبات  کاري آن هايي که بتواند با اتکا به هم داري ايران به تشکل  توجه به نياز حکومت سرمايهنيست؛ اما با

هاي کارگري مستقل و آزاد براي عموم  اش را تداوم بخشد و در واقع عيان شدن ضرورت تاسيس تشکل استثماري
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   .برد ها را باال مي کارگران را به تعويق اندازد، کماکان خطر کارشکني

نامه وزارت کار رژيم با سازمان جهاني کار زمينه را  ها و زماني که توافق هم چنين در دوره اقتدار دوم خردادي«

براي ايجاد نوعي تشکل کارگري که بر مبناي همکاري سه جانبه کارگر و کارفرما و دولت قرار داشت آماده 

هاي شوراهاي   و اميدوار بودند که بتوانند بر خرابههاي درون جنبش کارگري به استقبال آن شتافتند کرد، راست مي

بندي کنند که مبنايش آشتی طبقات  هايي را سر هم اسالمي و خانه کارگر و تحت عنوان تشکل مستقل کارگري تشکل

هايي به عنوان ظرف اتحاد طبقاتي  ها گرايش سوسياليستي بر ضرورت ايجاد تشکل در مقابل اين تالش. باشد

  . »داد کرد که مبنا را نه همکاري طبقاتي، بلکه مبارزه کارگر عليه سرمايه دار قرار مي د ميکارگران تاکي

رغم هرگونه نقابي که بر چهره  ی کارگر اين امر بديهي است که دولت سرمايه، علي براي فعاالن جنبش واقعي طبقه

 همين اصل، اين که جنبش بورژوايي ی تواند نقش آشتي ميان طبقات را ايفا کند و در ادامه بنشاند، ابدا نمي

ی طبقات بر  خواهي بخواهد از منافع مشترک طبقات اجتماعي سخن بگويد و بر ضرورت هم پيماني همه دموکراسي

کند که گرايشاتي  اما بورژوازي کماکان سعي مي. اي بيش نخواهد بود سر منافع واحدي تاکيد کند، از اساس ياوه

هاي اجتماعي اتخاذ کند تا   کارگري تقويت نمايد و دست باال را در عموم جنبشروانه را در درون جنبش راست

  . سکان هدايت منافع خود را از پايين نيز بر عهده بگيرد

کند و  اما نبايد از نظر دور داشت که شرکت عملي و واقعي در مبارزه است که تفوق در سير مبارزاتي را تضمين مي

پايان خود سنگر گرفته اند، خود  سرايي و الطائالت بي  که عمري را در پس سخنهاي لفاظ ها و دموکرات ليبرال

ی کارگر ندارند و هرچه هم سعي نمايند که  دانند که جايي در جنبش واقعي طبقه بهتر از هرکس ديگر مي

 قابليت ها که البته هرگز توسط ليبرال(هاي عمومي دموکراتيک  هاي طبقاتي کارگران را در انبوه شعار خواست

ها و عملکرد  هنگامي که شعار. مستور نمايند و به کناري نهند، موفقيتي عايدشان نخواهد گرديد) تحقق نيز ندارند

جنبشي با هم خوانايي نداشته باشد و سياست نيم بند نعل و ميخ راهبرد مبارزاتي آن جنبش باشد و در مبارزه عليه 

بي ندارد اگر وضعيت آن جنبش به شارالتانيزم سياسي، تالشي پي از کف برود، تعج در ها، پي ارتجاع فرصت

چنان که تجربه جريانات گوناگون ليبرال پيش . اي شباهت يابد مذبوحانه يا در بهترين حالت به خيالبافي خام و کودکانه

  . يي بوده است به بعد، حاکي از اين واقعيت و عقيم بودن دموکراتيسم بورژوا٧٦ و نيز از خرداد ٥٧و پس از انقالب 

ی کارگر براي به  توان اين نکته را استخراج کردکه طبقه الي تجربيات گذشته مي ضمن اين که اکنون ديگر از البه

هاي  هاي دموکراتيک مورد نيازش، حتي به آن ميزان حداقلي که ايجاد اتحاديه دست آوردن دموکراسي و آزادي

تواند چشم به راه متحدين خود در  ي خودش اتکاء کند و اساسا نمياش را ممکن کند، تنها بايستي به نيرو کارگري

  . طبقات ديگر باشد

چرا که همان طور که بارها و بارها در مقاالت پيشين نگارنده و ديگر رفقا بر آن تاکيد گرديده است، خوش گماني 

، پس از کسب قدرت )امروزهاي تالشگر  و بالتبع بورژوا دموکرات(است اگر چنين بپنداريم که صاحبان سرمايه 

حداکثري مورد خواستشان، ساخت سياسي و اقتصادي را دموکراتيزه نموده و از استبداد، به مثابه ضرورت الينفک 

داري جهاني که به شدت به نيروي کار ارزان دل  داري در کشورهاي عقب افتاده، در دوران سالمندي سرمايه سرمايه

هاي خامه به دست بورژوازي، در آن   بالهت است اگر بپنداريم که ايدئولوگبسته است عبور خواهند کرد و کمال
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  . هاي وعده داده شده، به ستوه خواهند آمد هنگام، از فقدان دموکراسي و نبود آزادي

وضعيت فرضي چنين است که در شرايط پوالريزه شدن جامعه به دو قطب پر رنگ بورژوازي و پرولتاريا در 

اتيک، رشد طبقه کارگر ضرورت و سوداي سنديکاها و احزاب چپ نسبتا نيرومند در جامعه را نظامي ليبرال دموکر

کشان و با همراهي آنان، نظام سرمايه را در توحش بي وقفه  ی تحت ستم زحمت کند تا بر سر منافع طبقه طلب مي

و نرخ استثمار !) ت و نه تعديلاگرچه اين توحش تنها در دوقالب عريان يا نهان قابل انطاف اس(خود تعديل نمايند 

داري جهاني پيوسته، که جز نيروي کار ارزان  ي به تازگي به سرمايه اما کشور عقب افتاده. کارگران را کاهش دهند

هاي جهاني ندارد، ساخت سياسي افسد از ساخت اقتصادي فاسد را رقم خواهد  و منابع طبيعي و خام، مزيتي در بازار

  . داري در آستين خود باقي نخواهد گذارد ي پرورش مار جريانات ضد سرمايهو هيچ امکاني برا. زد

خواهي و دموکراتيزاسيون از  ی حيات خود به جنبش دموکراسي با اين اوصاف ليبراليسم ايراني که اکنون براي ادامه

کاسته و منافع ملي ! !هاي بشر دوستانه امريکايي های مظلومانه، جهت جلب دخالت درون متوسل شده و اندکي از ناله

را دستاويز پيشبرد اهداف خود که همانا تحکيم موقعيت و تحصيل منافع بورژوازي تمام عيار است قرار داده و به 

هاي گوناگون، از افراشتن پرچم سنديکاليسم، دفاع از جنبش  زمان مهوع، در عرصه آور و هم اي خنده گونه

زند تنها به تجويز دارويي   بيزاري از جنگ و فقر و استبداد دم مي، حمايت از اعتراض معلمان و اعالم!کارگري

تاريخ مصرف گذشته اقدام کرده است که نه تنها در رفع بيماري موجود کارآيي ندارد،که عوارض ناگواري نيز در 

  . پي خواهد داشت

ري لزوما بايد به افشاي ی کارگر براي مقابله با نفوذ رفرميسم در درون جنبش کارگ بنابراين جنبش واقعي طبقه

که ) يا همان پوزسيون و اپوزسيون بورژوايي(هاي حکومتي و غير حکومتي  پايگي و ناتواني استراتژي ليبرال بي

زمان با آن، به ارائه بديل سوسياليستي مبادرت ورزد که  خواهي موهوم است بپردازد و هم همان پروژه دموکراسي

  . باشد ) المللي داخلي و بين(ي و سياسي و اجتماعي از هر جهت متناسب با شرايط اقتصاد

ی کارگر و جنبش  اي فشرده درباب نسبت جنبش واقعي طبقه طرح مسائلي که در نوشتار فوق، به گونه

اند و جهت حضور  طلبان مجددا آهنگ بازگشت کرده خواهي درج گرديد، در شرايط کنوني که اصالح دموکراسي

الذکر  رسيد، کما اين که مسائل فوق کنند، ضروري به نظر مي ِش رو، خود را گرم ميپررنگ در انتخابات مجلس پي

  . تري در اين باره خواهيم بود باشد و در آينده شاهد توليد مباحث گسترده بدون ترديد در کانون توجهات همه رفقا مي

بورژوا دموکراتيک، چه موضعي اين که برايند نيروهاي موجود در جنبش کارگري در قبال جريانات با رنگ و بوي 

را اتخاذ نمايد و چه استراتژي عمومي بر اين جنبش حاکم گردد، اين که قطب بندي درون جنبش کارگري با چه 

هاي کارگري امکان حضور يابد، و کدام گرايشات در آن دست باال را  ی قوايي نهايي گردد و چه نوع تشکل موازنه

  . گذار خواهد بودی طبقات اجتماعي تاثير  ی کارگر که در سرنوشت همه بگيرند، نه تنها در سرنوشت طبقه

  

٨/۴/١٣٨۶  
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  )بخش دوم ( تناقض دو استراتژی 

  ! )؟دچگونه تالش می کنند که رفرميسم را در جنبش کارگری تثبيت کننان چه کسانی هستند ودموکراسی خواه( 
 

  پريسا نصرآبادی

  .»رفرميسم«و » رفرم«

هدف بخش نخست نوشتاری که ذيال ارائه می گردد اين است که تفاوت ميان دو ايده را توضيح دهد که به شدت از  )١

  :هتر بگوييم مخالف تعلق بگيرند هم متمايزند و در عمل می توانند به دو سنت متفاوت و ب

بدون شک رفرم به مفهوم بهبود وضعيت اقتصادی،سياسی ، فرهنگی و شرايط کار و زيست کارگران و عموم افراد 

جامعه، ابدا از جانب فعالين و مبارزين چپ امری مذموم تلقی نمی شود وبرای ارتقاء سطح مبارزات طبقه کارگر 

  .امری ضروری تلقی می گردد

 نکته حائز اهميت اين است که دريابيم در چارچوب تفکر و عمل مارکسيستی از چه منظری به رفرم نگريسته می اما

  .شود و تا چه ميزان می توان بدان اکتفا کرد؟

محدوديت دامنه و . در سنت مبارزاتی مارکسيستی هيچ گونه توهمی نسبت به رفرم و دستاوردهای آن وجود ندارد

چوب سرمايه داری آشکار است و روشن است که اندک دستاوردهای آن نيز به مدد خشونت و گستره رفرم در چار

  .سرکوب بورژوازی تا دندان مسلح قابل باز پس گيری است

اما هم زمان ضرورت تالش برای احقاق خواست های آنی و فوری کارگران نظير پرداخت حقوق معوق، افزايش 

ايمنی کار، انواع بيمه های بيکاری، _ ح قانون کار، بهبود شرايط بهداشتی دستمزد، لغو قرار داد های موقت، اصال

بر کسی پوشيده نيست و همانگونه که بسياری از فعالين آگاه در جنبش کارگری برآن اصرار می ...عمر، حوادث و

  .ورزند، تحقق اين قبيل مطالبات در گرو ايجاد تشکل های مستقل کارگری است و بس

ها به عنوان نقطه اتکاء در جريان مبارزه برای تحقق اهداف سوسياليسم و رهايی کامل پرولتاريا  رفرم «:به باور لنين

ها  جويند تا خودآگاهی انقالبی توده ها از هر نوع رفرمی بهره می رو مارکسيست از اين«و» .کنند نقش مهمی را ايفا می

  ».و مبارزات انقالبی آنان را تکامل بخشند

سازد، آن است که ما در جريان مبارزه برای اصالحات، هرگز  ها متمايز می ها را از رفرميست سيستآنچه ما مارک

طلب   که تنها نام تقلبی اصالحنظر از جريانات ضداصالحات صرف«. داريم اهداف سوسياليستی را از نظر دور نمی

داری ماهيتی دوگانه  عی دريک نظام سرمايهرفرم واق باشند، هرتی به غايت ارتجاعی ميدارای ماهي نهند و خود میبر

  ».دارد

اين وظيفه کمونيست هاست که در مبارزات روزمره کارگران عليه سرمايه داران شرکت فعال داشته باشند و از اين 

تواند موقعيت و شرايط مبارزه زحمتکشان را بهبود بخشد و از سوی ديگر توسط حاکمان به عنوان  منظر رفرم می

  .داری مورد استفاده قرار بگيرد هت تشديد وابستگی زحمتکشان به سيستم سرمايهای ج وسيله

اين نکته که کداميک ازين وجوه دوگانه رفرم در عمل عرصه ظهور بيشتری خواهد يافت بنا به گفته لنين همواره 
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ده شوند و تنها در ها به مبارزات جمعی اقتصادی و سياسی مستقل کشي توده«بيش از هر چيز وابسته به آن است که 

  ».اين صورت است که دستاوردهای واقعی از آن کارگران است

بنابراين هدف از رفرم نه حفظ و مرمت نظام سرمايه و تمديد حيات آن، که ايجاد شرايط مساعد تر برای مبارزه 

ند بر نظام سرمايه طبقاتی کارگران است که به واسطه آن بياموزند که از طريق سازماندهی و فعاليت جمعی می توان

  .مطالبات خود را تحميل کنند و نهايتا به برقراری مالکيت عمومی بر ابزار توليد و لغو کار مزدی دست يابند

هدف بی قيد وشرط در پس مبارزات روزمره و تاکتيک های برگزيده توسط جنبش واقعی طبقه کارگر، چيزی مگر 

مايز اين جنبش وديگر جنبش های اجتماعی پيوسته بدان، با جنبش سوسياليسم نيست و همين هدف غايی است که وجه ت

  .های دموکراسی خواهانه بورژوايی است

از سوی ديگر درک صرفا سازشکارانه از مفهوم رفرم و نفی آن و پناه بردن به راديکاليسم چپ روانه نيزهمواره اين 

وزمره کارگران ، تنها به کارتبليغاتی به جای تالش جهت شرکت عملی در مبارزات ر«خطر را در پی دارد که

نتيجه اتخاذ چنين روشی، بيگانگی با مطالبات و خواسته های کارگران و . پيرامون اهداف مبهم سوسياليستی اکتفا شود

  ».زحمتکشان و درغلطيدن در ورطه سکتاريسم خواهدبود

ژی سوسياليستی در جريان مبارزات آن روی سکه نيز، پيش رو نداشتن افق سوسياليستی و فراموش نمودن استرات

طلبانه است ،که سقوط در منجالب رفرميسم و اپورتونيسم را در پی خواهد داشت و  عملی روزمره و مبارزات اصالح

حاصل آن جنبش هايی از قبيل جنبش بورژوايی دموکراسی خواهانه است که به سبب فقدان چشم انداز سوسياليستی و 

زانه کارگران و ديگر اقشار ، به مثابه يک جنبش راست از معيار ها و استراتژی های درک طبقاتی از مبارزات رو

  .سوسياليستی انحراف دارد

  
  رفرميست ها کيستند؟

  .بخش دوم اين نوشتار با استفاده ازاستنتاجاتی که در بخش نخست بدان پرداخته شد ارائه می گردد(٢

اعی و به ويژه جنبش کارگری و از آنجايی که برخی جريانات برای پيگيری رد پای رفرميسم درون جنبش های اجتم

رفرميست در اتحاد دموکراسی خواهان ايران به چشم می خورند که خود را چپ و بعضا بسيار راديکال نيز معرفی 

می کنند، ضرورت دارد که به معرفی گذرای جريانات مختلف حاضر در اين اتحاد بپردازيم تا خطوط مشخص اين 

  .مل شفاف گردداتحاد ع

  :اتحاد دموکراسی خواهان ايران مشتمل بر جرياناتی است که در سه دسته قابل رويت می باشند

  .ی صراحتا نئوليبرال و نو محافظه کار استليبرال دموکرات ها، که شامل افراد و گروه ها 

  .سوسيال دموکرات ها، که مشخصا شامل سازمان فدائيان اکثريت و حزب ملت ايران است 

که راه توده ، حزب توده و فراکسيون کمونيستی اکثريت و چند سايت زيرمجموعه را !!!  لنينيست ها-مارکسيست 

  .در بر می گيرد

بر طبق مدعيات (ا راست ترين تا چپ گرا ترين آنها نکته قابل تامل اينست که مجموعه اين جريانات از اولتر

در اتخاذ و تدوين استراتژی ها تا پيشبرد سياست هايشان در درون تمام جنبش های اجتماعی و علی !) خودشان
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و پا به پای يکديگر پيش می روند و از آنجايی که عمال چيزی بيش ) راست(الخصوص جنبش کارگری در يک صف

اد جمهوری خواهان نيستند ، در تقابل با جناح چپ جنبش های اجتماعی و بيش از همه، جنبش شعبه درون مرزی اتح

  .کارگری ظهور می يابند

دموکراسی خواهان به کسانی که در خط سوسياليسم و چپ راديکال کارگری قدم بر می دارند می گويند که شما معيار 

و گاه برخی اين گزاره موهوم را طرح می کنند که چپ و شاخص چپ بودن يا نبودن هيچ گروه و جريانی نيستيد، 

بودن يا نبودن منوط به اصول و پرنسيپ های ويژه ای نيست و هرفرد يا جريانی می تواند به زعم خود و بنا به 

  .خوانش خود از ايده سوسياليسم يا چارچوبه مارکسيسم، با توجه به تحليلی که از اوضاع دارد چپ تلقی گردد

 طائالت در شرايطی که در تمام جنبش های اجتماعی اعم از کارگری، دانشجويی و زنان، يک قطب پر اين ال! خير

رنگ سوسياليستی و دارای نگاه طبقاتی حضور قاطع دارد، تنها مشتی اراجيف دهان پر کن و شيادانه است که 

افل پاسيفيست و خماران هوشيارانه در جنبش های اجتماعی تزريق می گردد و و جز درميان اهالی لطيف مح

پلوراليسم ناب وطنی و چپ ستيزان هيستريک پسا جنگ سردی که تب چپ بودنشان زود عرق کرد و جبهه حريف 

  !را خوش تر يافتند، خريداری ندارد 

اينان به زعم خود تعابير صحيح تری از مفهوم راديکاليسم در جنبش های اجتماعی ارائه می دهند و راديکاليسم 

  :ا در راستای دموکراسی خواهی توصيف می کنند و بيان می دارندمنطقی ر

تثبيت و تعميق دمکراسی عبارت است از تالش برای گسترش آن در عرصه های مختلف رفاه اجتماعی و تامين «

حقوق زحمتکشان که اين معنای درست راديکاليسم است بر خالف تعابير نادرستی که رايج شده و برخی آن را با 

  »تا با خلط مبحث با دمکراسی واقعی رقابت و مبارزه کنند. طلبی و افراط گرايی يکی می گيرند خشونت 

نظير شهال انتصاری نقل قولی می آوريم که از ! برای روشن تر شدن مواضع اينان دموکراسی خواهان برجسته ای

در ادامه بسط پروژه دموکراسی فعالين کمپين يک ميليون امضا برای تغير قوانين عليه زنان نيز می باشد، وی 

خواهی به جنبش کارگری، سخن از سنديکاليسم به ميان می آورد و برای توجيه اتخاذ شيوه جمع آوری امضاء در 

جنبش زنان ، به هم راستايی با آنچه در سالهای گذشته توسط بخش کارگری در جريان احيای سنديکای کارگران 

 صورت گرفته است، استناد می کند و هم چنين به جمع آوری اينترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

امضاء برای رفراندوم قانون اساسی مباهات می نمايد و اعالم می دارند که حرکتهای برابری طلبانه زنان و ساير 

ر جنبشهای اجتماعی هرکدام يکی از اضالع چند وجهی حرکتهای دموکراسی خواهانه هستند که نيروهای طرفدا

با تمام قوا و امکانات ، از آنها حمايت کنند و برای تثبيت و تعميق آن کوشش نمايند !! عدالت اجتماعی وظيفه دارند

و چرا دست کم در متن بيانيه کمپين يک ميليون ! و هرگز اعالن نمی کنند که از کدام دموکراسی سخن می گويند؟!!! 

تکشی که به گونه ای مضاعف در معرض استثمار وحشيانه امضاء ولو به تظاهر حرفی از زنان کارگر و زحم

  !سرمايه داری قرار دارند،نزده اند؟

همانگونه که نگارنده در نوشتار پيشين بيان کرده بودم کارکرد گرايشات راست درون جنبش ها که چه به صورت 

نند، تا چه حد در ميان جنبش علنی و چه با چراغ خاموش در حال فعاليت می باشند و گهگاه نقاب چپ بر چهره می ز

  .اهميت دارد) که هدف ما در اين مقاله است( ها و به ويژه جنبش کارگری 
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با توجه به اين امر که ضرورت تاسيس اتحاديه ها و تشکل های مستقل کارگری در شرايط کنونی علی رغم سرکوب 

موده است، شکل و ماهيت اين تشکل ها را و فشارهای وارده خود را به سيستم تحميل کرده و تحقق آن را ناگزير ن

يعنی نظام سرمايه خود را ناچار از تن دادن به تاسيس تشکل های کارگری می . برای نظام سرمايه مساله ساز می کند

  .بيند اما به طور همزمان سعی در قلب ماهيت اين تشکل ها را دارد

، استراتژيک و حائز اهميت است ) آن امريکا و داخلی جهانی ، در راس( آنچه که برای سرمايه داری مشترک المنافع

اينست که اوال با نفوذ چنين جرياناتی به درون جنبش کارگری زمينه آشتی طبقاتی و سازشکاری اتحاديه های 

کارگری با کارفرمايان دولتی و خصوصی را فراهم آورد و به واسطه همين تشکل های انحرافی، بحث مبارزه 

وعيت خارج نمايد و ثانيا، به تدريج قطب پر رنگ سوسياليستی و راديکال کارگری را کم رنگ طبقاتی را از موض

  .نموده و حتی زمينه های سرکوب و حذف آن را فراهم بيآورد

، نه تنها بنا )که ورژن داخلی همان اتحاد جمهوری خواهی مشهور است( در واقع جنبش دموکراسی خواهی نامبرده

را جايگزين رفرم می نمايند، بلکه دستاوردهای ولو ) به مثابه انحراف(د به مرور رفرميسم به مقتضيات ماهيتی خو

اندک جنبش واقعی طبقه کارگر که در مبارزات روزمره کارگران عليه سرمايه داران به دست آمده را نيز ، نابود می 

  .کند و کارکرد به غايت ارتجاعی خود را آشکار می کنند

  : می گويندجمهوری خواهان شفيق

در رابطه با نقش همه جانبه و فراگير . در زمينه اقتصاد، احترام به مالکيت خصوصی از اصول اوليه است....«

کنونی دولت در حوزه اقتصاد که به طور تاريخی يکی از عوامل قوام استبداد سياسی در ايران بوده است، ما پيشبرد 

اين سياست به معنی کاهش کيفی . در دستور قرار می دهيمتدريجی سياست های آزادسازی و خصوصی سازی را 

سهم مهمی از کارکرد دولتی می بايد به بخش خصوصی واگذار . نقش دولت در افتصاد کشور وزمينه کارآفرينی است

ما نقش اساسی دولت را در ايجاد زيرساخت های اقتصادی، تضمين اجرای قوانين اقتصادی و کمک به توانمند . گردد

در عين حال برای دولت در بخش هايی از اقتصاد که به حاکميت ملی مربوط می . بخش خصوصی می بينيمکردن 

  . ...کماکان نقشی فعال قائليم) نظير کشف و توليد نفت و گاز(شود 

در زمينه اجتماعی نيز ما توانمند کردن سازمان های صنفی مزد و حقوق بگيران، کارآمد کردن بيمه های اجتماعی 

مايت از اقشار فرودست و آسيب پذير جامعه، کوشش در جهت ايجاد فرصت های برابر به ويژه در حوزه در ح

  ...آموزش و پرورش و رفع تبعيض از تمامی گروه های اقليت را در زمره وظائف دولت ميدانيم

هديداتی که از اين در کشور ما که از بحران اقتصادی مزمن رنج می برد و از برکت سر تشديد بحران اتمی و ت... 

طريق متوجه کشور ماست، از جمله تحريم هائی که مدت هاست عمال شروع شده اند و تاثيرات مخربی بر اقتصاد 

کشور بر جای می گذارند، کارگران و ديگر مزد و حقوق بگيران کشور ما برای تامين حقوق خود بيش از هر زمان 

بتوانند خواست و ها و مطالبات آنان را نمايندگی کنند و به قانون جنگل نيازمند سنديکا ها و اتحاديه هائی هستند که 

  »....حاکم بر محيط کار و زندگی شان پايان دهند 

جمهوری خواهان ! است» سر قانون جنگل ما و قانون جنگل آنها« بحث بر. بله،آنان کامال صادقانه سخن می گويند

ار کارگران در سايه سرمايه داری خصوصی را جايگزين قانون می خواهند قانون جنگل حاکم بر زندگی و محيط ک
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جنگل حاکم بر زندگی و محيط کار کارگران در سايه سرمايه داری دولتی کنند و در کنار اين مرحمت بزرگشان در 

و دموکراسی خواهان نيز در تداوم همين مسير، سعی در ! حق کارگران، موهبت سنديکاليسم را نيز وعده می کنند

يت گرايشات سنديکاليستی و اصالحات در چارچوب سرمايه دارندو برای نمونه، در يک مغالطه ظريف و بسيار تقو

آگاهانه به ظرف اتحاد عمل برای مبارزه جريانات مختلف جناح چپ جنبش کارگری ، يعنی شورای همکاری تشکل 

و رو به جلو آن دارند و با تبليغ ناکارامدی ها و فعالين کارگری می تازند و سعی بر تخطئه و تخريب وجهه مبارزاتی 

به جريانات مختلف حاضردر اين شورا هشدار می دهند که » اول تشکيالت، بعد سياست«شورا و نسبت دادن سياست 

چنين استراتژی برای جنبش کارگری فاجعه به بار می آورد، بی آنکه مستندا بيان کنند که چگونه به چنين برداشت 

البته دفاع از شورای همکاری در شرايط .( ات گوناگون حاضر در شورای همکاری نائل آمده اند؟سخيفی از گرايش

کنونی ابدا نافی انتقادات به جا و واردی که بسياری از فعاالن کارگری به تشکل های عضو اين شورا و عملکرد آنها 

  . )در گذشته دارند نمی باشد

ارگر می دانند، مسئله مبارزات اقتصادی و سياسی طبقه کارگر را تک تک نيروهايی که خود را جزئی از طبقه ک

همزمان با ظرف اين مبارزات يعنی تشکل های مستقل کارگری مورد تاکيد قرار می دهند و ابدا سعی ندارند با قلب 

ئل و وارونه ديدن مبرمترين مسا» تشکل، تشکل و بازهم تشکل« به شعار» تهور،تهور و باز هم تهور«شعار لنينی 

  .معضالت جنبش آارگری را رقم بزنند

مجموع نيروهای غير رفرميستی که در جنبش کارگری حضور دارند ضرورتا بايد به طور فعاالنه در مبارزات 

اقتصادی و سياسی روزمره کارگران حضور داشته باشند و بر مبای منافع مشخص طبقه کارگر در هر برهه ای 

شرايط عينی اقتصادی و اجتماعی ايران، ويژگی های خاص سرمايه داری در هر دوره همچنين بايد « . فعاليت نمايند 

و مقتضيات جنبش کارگری نوپا، مبنای تحليل ها و جهت گيری های سياسی و اجتماعی قرار گيرد تا از افتادن به دام 

  .ذهنی گرايی و چالش های انتزاعی جلوگيری شود

و سياسی کارگران چيزی متفاوت از محتوای سياسی آن چيزی است که اما شرکت فعاالنه در مبارزات اقتصادی 

  .ياد می کنند» سياست«دموکراسی خواهان از آن تحت عنوان 

محدود نگاه داشتن مبارزات اقتصادی کارگران به مطالبات و خواست های حداقلی و پيوند زدن آن با مطامع سياسی 

  !ست هااين است سياست مد نظر رفرمي. دموکراسی خواهان

روشن است که بازسازى اقتصاد ايران بر مبانى سياستهاى نئوليبرالى صورت می پذيرد، و چنين پالتفرم اقتصادى ، 

سوسيال "پوزسيون، و کليه جريانات سلطنت طلب و ليبرال و " اصالح طلب"و " اصول گرا"ميان همه جناحهاى 

 خودشان، مشترک است و مناقشه ای بر سر اصول اپوزيسيون و هريک با ادبيات-اپوزيسيون و نيمه" دموکرات

  .بنيادين آن وجود ندارد

بر اين اساس اين دموکراسی خواهان هستند که می کوشند مبارزه طبقاتی را به مبارزه ای برای احقاق مطالبات 

 سنديکايی دموکراتيک و جدالی مدنی فرو کاهند و از اين جهت است که سعی می کنند مبارزه برای سنديکا و مبارزه

را به محور مباحثات درون جنبش کارگری بدل کنند و شکل خاصی از تشکل يابی طبقه کارگر را به عنوان ايدئال و 

  .الگوی ازلی و ابدی مبارزات طبقه کارگر تحميل و تبليغ کنند
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چه حد حائز البته نيازی به گفتن نيست که آزادی هاى اجتماعی و دموکراتيک براى طبقه کارگر و کل جامعه تا 

اما آزادی هاى دموکراتيک تنها هنگامی ماندگار و واقعی است که طبقه کارگر با اتکاء به نيروى طبقاتی . اهميت است

دارى گام های  خود بتواند در مقابل استثمار وحشيانه و سودآورى سرمايه بايستد و در جهت الغاء مناسبات سرمايه

  .محکم بردارد

حاد دموکراسی خواهان که خود را فارغ از پرنسيپ های الزم چپ می خوانند، در بهترين لذا جريانات موجود در ات

  .حالت سوسيال دموکرات های مهربانی هستند تنور رفرميسم را در درون جنبش کارگری گرم می کنند

 از چارچوب سنديکا اساسا نمی تواند فراتر« سخن گفتن از تشکل های مستقل کارگری با پنهان داشتن اين حقيقت که

، و با تبليغ اين سياست که تنها امکان موجود در شرايط کنونی سنديکا می باشد، » های نظام سرمايه حرکت کند

  .چيزی مگر رفرميسم خزنده به درون جنبش کارگری نيست

 شکی نيست که سنديکا ضرورتی در مسير متشکل شدن کارگران و گامی مهم در پيشبرد مبارزات طبقاتی است، اما

سنديکا صرفا سازمان کارگران در بطن جامعه مدنی .هرگز به هدفی در خود و در خدمت سرمايه تبديل نمی شود

سنديکا و سنديکاليسم را می توان با رفرم .( نيست و نمی بايست به هم دستی مشفق برای سرمايه ساالران تبديل گردد

  .)و رفرميسم برابر نهاد تا اين تقابل سازی بهتر درک شود

از جانب رفرميست ها است که ) به بهانه مبارزه با استبداد( بنابراين شايد بتوان گفت که طرد استراتژی سوسياليستی

سنديکا را از محملی برای مبارزه طبقاتی به بستری برای آشتی طبقاتی بدل نموده و فضا را برای تضعيف و سرکوب 

 خودی خود حامل درک رفرميستی از مبارزات کارگران وگرنه سنديکا به. گرايشات راديکال کارگری می گشايد

  .نيست و ای بسا که در شرايط مقتضی بسيار هم راديکال عمل نمايد

سرمايه داران علی رغم نقاب های گوناگونی که بر چهره می گذارند اما در قبال اعتراضات و مبارزات کارگران در 

زيرا منافع عينی برای سرمايه داران . شرکت می جويندصفی متحد مقاومت می کنند و در سرکوب جنبش کارگری 

و چگونه می توان خود را چپ و متحد طبقه . وجود دارد که در گرو نئوليبراليزه کردن ساخت اقتصادی کشور است 

  کارگر ناميد و آنگاه بر سر خوان گسترده دموکراسی خواهی سرمايه ساالران نشست؟

ن مماشات ها و فرصت طلبی هايی را بر نمی تابد و جريانات گوناگون بدون شک جنبش واقعی طبقه کارگر چني

حاضر در جناح چپ جنبش کارگری نيز می بايست در قبال اتحاد نيروهای سرمايه داران ، هرچه بيشتر در راستای 

چشم احقاق خواست های کارگران هم گرا شوند و بر سر مسير واحدی برای مبارزه متحد عليه استثمار سرمايه با 

  .انداز سوسياليستی به توافق رسند

بدون داشتن استراتژی سوسياليستی در مسير مبارزه ، رفرميسم همواره به صورتی خطری بالقوه در کمين جنبش 

  ./دوواقعی طبقه کارگر خواهد ب

  یآبادرپريسا نص
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