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»ی بر سر دو راهی هماهنگتهيکم« در باره مقاله   
  

   ماه هشتاد و ششدی م هشتبيست                                                                                            ناصر پايدار
 

 
به بررسی مشاجرات ميان رويکردهای مختلف در » کميته هماهنگی بر سر دو راهی« صالح مازوجی در مقاله 

مقاله وی با حمل پاره ای تناقضات و در همان حال که تمامی حقايق موجود را يک . درون اين کميته پرداخته است

کند، اين خاصيت را دارد که داربست واقعی رفرميسم چپ و نوع نگاه اين تندنس به راست به تندباد تحريف تسليم می 

  .جنبش کارگری را به صورت بسيار عريان فرموله می نمايد

ايشان از مجادالت جاری کميته هماهنگی چيست؟ تناقضات !! »ارزيابی واقع بينانه« ببينيم او اساسًا چه گفته است؟  

و سرانجام اينکه او در رابطه با اين مجادالت و از آن مهمتر در عرصه مبارزه   می گيرد؟ اين ارزيابی از کجا نشأت 

  طبقاتی جاری ميان پرولتاريا و نظام سرمايه داری در کجا ايستاده است؟ 

تشکيل کميته هماهنگی در شرايطی که گرايش راست و چپ درون جنبش کارگری حول دو « : صالح می نويسد

رای ايجاد تشکل کارگری در مقابل هم قرار گرفته بودند، گرايش چپ جنبش کارگری را تقويت استراتژی متفاوت ب

اگر گرايش راست درون جنبش کارگری در راستای سياست های دولت اصالحات و صاحبان صنايع، ايجاد . کرد

ار چوب قوانين تشکلی را موعظه می کرد که پايه و اساس آن بر همکاری و سازش طبقاتی و مانور دادن در چه

جمهوری اسالمی استوار بود، و ايجاد آن را در گرو موافقت وزارت کار می ديد، اما گرايش چپ درون جنبش 

کارگری برپايی تشکل توده ای و طبقاتی کارگران را امر خود کارگران و پيش شرط ايجاد آن را مشارکت هر چه 

 را برای  لت می دانست و نقطه عزيمت و مبنای عمل خودوسيعتر کارگران در اين پروسه و تحميل عملی آن به دو

کميته هماهنگی با  . رسيدن به خواستهای کارگران مبارزه آشتی ناپذير طبقه کارگر با سرمايه داران قرار می داد

 بدون اجازه و کسب مجوز از دولت بطور عينی در جبهه  جهت گيری های فوق و با تأکيد بر ايجاد تشکل کارگری

  »بش کارگری قرار گرفت، اين گرايش را تقويت کرد و در موقعيت مناسبتری قرار دادچپ جن

» کميته هماهنگی بر سر دو راهی« تا همين جا و در رابطه با آنچه که طبعًا پيش درآمد مباحث بعدی نويسنده مقاله 

ب مقاله از گرايش راست نخست اينکه منظور صاح. است دو مسأله بسيار جدی در پيش روی خواننده قرار می گيرد

 قرار داشته   درون جنبش کارگری کدام است؟ تبلور واقعی اين گرايش در کجا و در شکل گيری کدام جريانات معين

است و صالح مازوجی و حزب ايشان در رابطه با اين گرايش و نيروهای واقعی حامل آن چه کرده است؟ و چه 

 کجا قرار دارد و محتوای آنها چيست؟ اگر او به طور جدی به آنچه می واکنشی نشان داده است؟ اسناد اين واکنش در

گويد باور دارد و اگر به راستی به عنوان انسانی حساس به سرنوشت جنبش کارگری و منتقد رويکرد راست اين 
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ه تمامی جنبش سخن می راند بايد که سؤال باال را بسيار جدی بگيرد و بايد که در قبال آن به همه خوانندگان و ب

صالح در معرفی گرايش راست به مشخصاتی از . کارگرانی که مخاطب نوشته او هستند بسيار صريح پاسخ گويد

برپائی تشکيالت « ، »موعظه همکاری و سازش طبقاتی و دادن مانور در چهارچوب قوانين جمهوری اسالمی« قبيل 

مشخصات . و نظائر اينها اشاره می کند) ه معنینقل ب( » در راستای سياست های دولت اصالحات و صاحبان صنايع

مورد اشاره مازوجی بی هيچ کم و کاست در باره عناصر سرشناس سنديکاليست و گرايش سنديکاليستی درون جنبش 

، در رابطه با سنديکاليستهای خارج »هيأت مؤسس سنديکاها« کارگری ايران، در مورد دار و دسته موسوم به 

دنس راست رفرميستی مصداق واقعی دارد، اما آقای مازوجی و حزب ايشان نه فقط در کشوری مدافع سرسخت تن

هيچ کجا هيچ انتقادی عليه هيچ کدام از اين گروهها و جمعيت ها نداشته اند که کامًال بالعکس در بيشتر موارد يار و 

اينکه اگر صالح .  می شوددر همين جا سؤال ديگری به پرسش پيشين اضافه. مددکار و مؤيد جدی آنان بوده اند

مازوجی و حزب او در يکی از پر جنب و جوش ترين دوره های تعارض رويکردهای متضاد در جنبش کارگری در 

هيج کجا هيچ انتقادی به رويکرد راست سنديکاليستی نداشته است، پس فلسفه دستيازی ايشان به طرح تعارض 

 کميته هماهنگی و در ارتباط مشخص با حوادث جاری درون اين رويکردها در اين جا، در رابطه با شرائط پيدايش

صالح منتقد گرايش . کميته چيست و از چه ناشی می گردد؟ جواب برای خواننده آگاه نوشته ايشان بسيار روشن است

او همه اين . راديکال سوسياليسم ضد کار مزدی درون جنبش کارگری و منجمله در درون کميته هماهنگی است

از چپ را پيش می کشد تا !  کبراها و از جمله ژست داوری پيرامون رويکردهای راست و چپ و جانبداریصغری و

مقاله . نقش خويش در تهاجم گسترده رفرميسم عليه رويکرد ضد کار مزدی را استتار کند و حتی لباس چپ بپوشاند 

  . بال می نمايدوی اساسًا به اين دليل تهيه شده است و محتوايش چنين وظيفه ای را دن

موضوع دومی که در همين جا و در رابطه با همان پاراگراف منقول از نوشته ايشان قابل تعمق است نوع نگاه به 

او . تمايز ميان گرايشات راست و چپ در رابطه با سازمانيابی طبقه کارگر و فرايند شکل گيری کميته هماهنگی است

حصول خواسته ها از « و » شدن بدون اجازه و کسب مجوز از دولتمتشکل « کل مختصات گرايش راديکال را در 

اين حرف تا آنجا که به کميته هماهنگی . ، خالصه می نمايد»طريق مبارزه آشتی ناپدير طبقه کارگر با سرمايه داران

 .و رويکرد راديکال ضد سرمايه داری ذينقش در بنيان گذاری اين کميته مربوط می شود سخنی غيرواقعی است

معيارها و مبانی کار فعالين واقعی رويکرد راديکال، مطلقًا به مجرد تحميل تشکيالت بر دولت يا حصول مطالبات 

گرهگاه اصلی و مرکز ثقل مجادله رويکرد ضد . روز از طريق جدال کارگران با سرمايه داران محدود نمی شد

گی و در روزهای معين پيدايش اين کميته مسأله سرمايه داری، با مخالفان خود مدتها پيش از تأسيس کميته هماهن

ميان اين پيش شرط با آنچه که صالح مدعی است به . استقالل تشکل کارگری از کل نظام سرمايه داری بوده است

تشکل . اندازه فاصله ميان سوسياليسم بورژوائی تا سوسياليسم مارکسی لغو کار مزدی طبقه کارگر اختالف وجود دارد
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 از دولت مستقل باشد، می تواند ظرف جدال ميان کارگران و به صورت ظاهر و به طور اسمیواند کارگری می ت

سرمايه داران باشد، حتی می تواند خود را به الفاظ احساس فروشانه راديکال اما توخالی و فاقد بار طبقاتی آراسته 

تمامی اتحاديه های . ايه داری منحل باشدسازد، اما تا مغز استخوان در عمق باتالق مصالح و شروط بقای نظام سرم

کارگری کشورهای غربی خود را مستقل از دولت معرفی می کنند و از وجود خود به عنوان ظرف سازمانيابی توده 

همه اين ها بدون استثناء ابزار تحميل موجوديت نظام بردگی . ای کارگران در مقابل صاحبان سرمايه نام می برند

 هستند و در اين راستا درست همان کاری را انجام دهند که هر بخش ديگر از ساختار مدنی و مزدی بر طبقه کارگر

يک مسأله مهم در تکميل نکته حاضر اين است که حتی برپائی همين نوع . حقوقی و اجتماعی سرمايه انجام می دهد

پاسخ . ل اين امر روشن استدلي. اتحاديه ها در جامعه ايران و جوامع مشابه مورد قبول دولت بورژوازی نيست

کارساز به شرائط و ملزومات ارزش افزائی، بازتوليد و خودگستری سرمايه اجتماعی اين ممالک با توجه به مکان 

مشخص آنها در کل سرمايه جهانی، طبقه بورژوازی و دولت اين طبقه را ملزم می سازد که از تحمل حتی همين 

اين موضوعی است که بارها به تفصيل از سوی فعالين . دًا اجتناب ورزداتحاديه های ظرف سازش سرمايه و کار ج

ما به کرات، با . ضد سرمايه داری مورد گفتگو و تشريح قرار گرفته است و در اينجا هيچ نيازی به تکرار آنها نيست

ن پذيری رجوع به آناتومی مارکسی سرمايه داری معاصر و مکان سرمايه اجتماعی ايران در ساختار کلی ساما

سرمايه جهانی تأکيد کرده ايم که رفرميسم راست سنديکاليستی در اين جا عالوه بر اينکه ابزار انحالل جنبش کارگری 

در شروط سود دلخواه سرمايه ها است، حتی قادر به هيچ نوع تضمينی برای تحقق حداقل مطالبات معيشتی کارگران 

ايم که دولت بورژوازی حتی جنبش متعارف اتحاديه ای فی الحال در همه اين بحث ها تصريح کرده . هم نمی باشد

اين نکات را در اين جا يادآوری می کنم تا روشن شود که اجتناب . موجود دنيای غرب را هم تحمل نخواهد نمود

دولت بورژوازی از قبول سازمانيابی سنديکاليستی و انتظارات رفرميسم راست اتحاديه ای مطلقًا گويای خصلت 

بورژوازی با هارترين شيوه ها حتی . ديکال برای اين نوع رويکرد و اين شکل متشکل شدن طبقه کارگر نيسترا

جنبش سنديکايستی را سرکوب می کند، نه به اين دليل که در اين رويکرد نشانه ای از سرمايه ستيزی وجود دارد، 

ترجمه بسيار . اين دليل که نمی خواهد حتی مطالبات بسيار نازل معيشتی کارگران را هم به راحتی قبول کندبلکه به 

صريح اين موضوع اين است که در جامعه ما حتی رفرميسم راست سنديکاليستی نيز مجبور می شود بدون مجوز 

اقص الخلقه راست هم اگر بخواهد وجود در درون اين جهنم حتی همين ن. قانونی دست به کار متشکل شدن خود گردد

داشته باشد و اگر بخواهد و بتواند وجود خود را در جنبش طبقه کارگر ابراز کند مجبور است از خير کسب مجوز 

آيا مجرد عدول اجباری و تحميلی رفرميسم راست از رجوع به دولت بورژوازی برای . برای تأسيس تشکيالت بگذرد

، به معنای مستقل بودن اين تشکيالت از نظام سرمايه داری يا حتی از ساختار عمومی حصول پروانه ايجاد تشکل

دولت بورژوازی است؟ جواب اين سؤال ممکن است برای صالح مازوجی، يا برای کل طيف رفرميسم چپ مثبت 
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 طبقه خود به طور باشد، اما از جانب هر کارگر دارای حداقل آگاهی طبقاتی و وفادار به منافع و آرمان سوسياليستی

مصداق واقعی اين حرفها سرنوشت پروسه جدال حزب توده و اکثريت و کل تندنس سنديکاليستی در . قطع منفی است

محتوای فعاليت و سرشت . طول مدت های مديد برای ساختن سنديکاها و سازمانيابی اتحاديه ای جنبش کارگری است

 بورژوازی هيچ گاه حتی حاضر به تحمل موجوديت قانونی دولت. رويکرد اين جريانات را همگان می دانند

سنديکای شرکت واحد يک نمونه بسيار شاخص و حی و . سنديکاهای طيف توده ای و اکثريتی هم نبوده و نشده است

همه کارگران ايران و شايد شماری از کارگران دنيا هم می دانند که تندنس راست . حاضر در مقابل ماست

شرکت واحد سوای يک سنديکای ساده ظرف تعامل ميان کارگران و بورژوازی با وساطت دولت سنديکاليستی در 

فراموش نکنيم که گذاشتن جنب و جوش ضد سرمايه داری توده کارگر . سرمايه داری چيز ديگری مطالبه نمی کند

 و به ويژه در خارج واحد به حساب تندنس راست سنديکاليستی صرفًا عوامفريبی سازمان يافته رفرميسم در داخل

اگر اين عوامفريبی را کنار بگذاريم و اگر سرشت راست و رفرميستی تندنس سنديکاليستی را مد نظر . ايران است

قرار دهيم آنگاه با چشم باز شاهديم که حتی همين سنديکاليسم راست باالخره مجبور شده است تشکل سنديکاليستی خود 

 سرمايه داری بر پا نمايد؟ از صالح مازوجی می پرسيم که آيا مجرد امتناع را بدون کسب اجازه از دولت اسالمی

دولت هار بورژوازی از قبول اعتبارنامه رسمی سنديکای مورد نظر اين جريانات دال بر استقالل اين نوع 

ط فق. سازمانيابی از ساختار نظم توليدی و سياسی و مدنی و اجتماعی مناسبات بشر ستيز کاپيتاليستی است

رفرميستهای معتقد به جايگزينی نوعی از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد توسط نوع ديگر آن، می توانند مدعی 

  . وجود چنين استقاللی باشند

با رجوع به اين حقايق برای سوسيالست های ضد کار مزدی جای ترديدی باقی نيست که خالصه کردن شرط و 

 تالشی در   رف عدم انقياد آن به مجوز رسمی يا توافق قانونی دولت صرفًاشروط استقالل تشکل کارگری به ص

راستای وارونه پردازی واقعيت استقالل طبقاتی پرولتاريا از سرمايه، تحريف حقايق مبارزه طبقاتی و مانع تراشی 

لهای اخير به اين کاری است که به ويژه در طول سا. آشکار بر سر راه بالندگی ضد کار مزدی جنبش کارگری است

« صورت بی حد و مرز توسط ائتالف نانوشته طيف سنديکاليسم و رفرميسم چپ ايرانی صورت گرفته است و نوشته 

از همه اينها که . نيز انعکاس گوشه ناچيزی از مجموعه تالش اين طيف است» کميته هماهنگی بر سر دور راهی

 ميان رويکردهای راست و چپ درون جنبش کارگری بگذريم دعوی مازوجی در مورد صورت بندی واقعی اختالف

در مورد هويت » ضد سرمايه داری« تأکيد بر فرمولبندی . در دوره منتهی به تأسيس کيمته هماهنگی فاقد حقيقت است

و اسم و رسم کميته در روزهای نخست تأسيس آن بر خالف آنچه که امروز مخالفان رويکرد ضد سرمايه داری در 

کميته هماهنگی مطرح می کنند، يک تأکيد حسابشده، آگاهانه و مبتنی بر يک بينش عميق سوسياليستی درون و بيرون 

اين کامًال طبيعی است که احزاب و اتحادها و انجمن ها و حتی طيفی از فعالين ملحق به . و ضد کار مزدی بوده است
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بورژوائی خود کندوکاو کرده باشند و بر پايه کميته هماهنگی محتوای اين فرمولبندی را با همان نگاه رايج سوسيال 

اين معضلی است که احتماًال بوده است، اما . چنين نگاه و دريافتی برنامه کار و پراتيک کميته را دنبال نموده باشند

معنا و موضوعيت عبارت ضد سرمايه داری در کار تأسيس کميته هماهنگی مدت نسبتًا مديدی قبل از پيدايش اين 

سط يکی از چهار عضو اصلی مؤسس آن نه فقط برای فعالين کارگری داخل ايران که در سطحی وسيع تر و کميته تو

بنياد کميته هماهنگی بر پايه . به گونه ای شفاف بيان شده بود  از جمله برای غالب محافل چپ ايرانی خارج کشور 

ری را در اندرون جنبش کارگری و در عمق همان مباحث، آن بود که شمار هر چه کثيرتری از فعالين ضد سرمايه دا

مبارزات روز طبقه کارگر دست به کار بستر سازی برای ايجاد يک تشکل سراسری ضد سرمايه داری و دارای افق 

در ميان هيأت مؤسس کميته هماهنگی . اين امر در اساسنامه کميته نيز تصريح شده است. شفاف محو کار مزدی سازد

است که پيش از پيدايش کميته پيرامون تمامی چند و چون مفهوم ضد سرمايه داری و مابه محسن حکيمی تنها فردی 

او به کرات اعالم داشته بود که جنبش کارگری در هستی . ازاء عينی، پراتيک و جنبشی آن به تفصيل بحث کرده است

ست، او سنديکاليسم و اجتماعی خود جنبشی عليه استثمار،ستمکشی و بی حقوقی منبعث از وجود کار مزدوری ا

اتحاديه گرائی متعارف رفرميستی را در يک سوی و حزب سازی سکتاريستی ميراث مشترک سوسيال دموکراسی، 

نقش مخرب و ضد سوسياليستی . اردوگاه سرمايه داری دولتی و ضد امپرياليسم خلقی را بسيار صريح نقد کرده بود

م سازمانيابی راديکال ضد سرمايه داری طبقه کارگر توضيح داده اين هر دو تندنس را به عنوان يکی از موانع مه

بيشتر حرفهايش در همان روزهای قبل از تأسيس کميته اين بوده است که طبقه کارگر نيازمند نوعی سازمانيابی . بود

وز طبقاتی است که بخش هر چه عظيم تر توده کارگر را در مقابل کل نظام سرمايه داری قرار دهد، مبارزات ر

کارگران را به صورت واقعی و پراکسيس عليه استثمار و عليه همه وجوه ستم، تبعيضات جنسی، مظالم و مصائب 

افق محو کار مزدی را در پيش روی کارگران باز کند و جنبش سراسری . جامعه کاپيتاليستی به جلو سوق دهد

 به جلو سوق  رت سياسی و استقرار سوسياليسمکارگران را در راستای تسويه حساب با نظام سرمايه داری، تسخير قد

عبارت ضد سرمايه داری مندرج و منعکس در فراخوان کميته هماهنگی بدون هيچ کم و زياد از سوی تنظيم . دهد

به اين ترتيب و با تعمق واقع بينانه و . کننده اصلی آن محسن حکيمی متضمن همه اين مؤلفه های اساسی بوده است

وضوع، صالح مازوجی به دنبال نگارش مقاله اخير خود بايد برای هر کارگری که به او اعتماد صادقانه در اين م

دارد توضيح دهد که چرا کل صدر و ذيل مختصات رويکرد راديکال جنبش کارگری و کل هويت متمايز فراخوان 

ب مجوز تشکيالت و تشکيل کميته هماهنگی در قياس با رويکردهای رفرميستی را در صرف عدول کارگران از کس

آنچه صالح به رويکرد راديکال ضد سرمايه !! سازمان دادن توده کارگر و جدال با کارفرمايان خالصه می کند؟؟

داری و به سوسياليسم لغو کار مزدی نسبت می دهد در واقع مشتمل بر مؤلفه هائی است که در جامعه ايران و در زير 

 سرمايه حتی در مورد گرايشات سنديکاليستی و رفرميسم راست و چپ چتر حاکميت ديکتاتوری هار دولت اسالمی
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به بيان ديگر بورژوازی ايران و دولت هار اين طبقه دستيازی به چنين راهکارهائی را حتی بر . هم صدق می کند

دنيای فکر و . پاسخ سؤال روشن است. بخش های وسيعی از رفرميسم درون جنبش کارگری هم تحميل می کنند

او با عينک . ار صالح يا حزب او دنيای جنبش ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی طبقه کارگر نيستانتظ

ضخيم سوسياليسم بورژوائی به مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری و پروسه کارزار پرولتاريا عليه سرمايه داری نظر 

درست به . را تعمق نمی کند و نمی شناسدجنبش واقعی ستيز عليه اساس سرمايه و برای لغو کار مزدی . می اندازد

می بيند و تمايز ميان راست و چپ درون طبقه کارگر را با تفاوت های آبکی ميان » چپ« همين دليل راست را 

صالح به همين دليل فکر می کند که . رفرميسم چپ و ارگان های پليسی و سرکوب جنبش کاری با هم اشتباه می گيرد

ش از  رويکرد چپ و راديکال و ضد کار مزدی جنبش کارگری در محدوده عدول بنيانگذارانتعلق کميته هماهنگی به

مقابل کارفرمايان خالصه می  برای به سازمان دادن کارگران درتشکيالت و تالشرجوع به دولت برای کسب مجوز

  !!!شود

 اين تشکل از اهداف اوليه و اما عليرغم همه دستاوردهايی که کميته هماهنگی داشته است« : مازوجی می نويسد

اما در اين رابطه نبايد اين واقعيت را از نظر .  گرفته است  اعالم شده خود يعنی ايجاد تشکل کارگری فاصله

دورداشت که موانع سر راه پيشروی کميته هماهنگی در تحقق اهداف اعالم شده خود بازتاب عينی همان موانعی است 

اگر اختناق سياسی و فضای سرکوب و فقر و فالکت . ن در سطح جامعه وجود داردکه بر سر راه تشکل يابی کارگرا

اقتصادی که به طبقه کارگر تحميل شده موانع اصلی سر راه تشکل يابی طبقه کارگر در ابعاد اجتماعی است، در 

 عدم موفقيت کميته  و در نظر گرفت  ارزيابی از کميته هماهنگی نيز بايد اين موانع و فاکتورها را بعنوان مانع اصلی

ه ای ارزيابی واقع بينان خواهيم بود اين صورت است که قادرتنها در. تجزيه و تحليل کردهمين بسترهماهنگی را بر

دسترسی به اهداف اعالم شده اوليه آن داشته ناکامی آن در  فعاليت اين تشکل وروندجايگاه گرايشات مختلف دراز

  »باشيم

نصف حقيقت می تواند بزرگترين « اما فراموش نکنيم که . ازوجی فقط بيان نيمی از حقيقت استاين بخش از مقاله م

. دو مسأله مهم در ارتباط با محتوای پاراگراف باال قابل بحث و بررسی است. و در اينجا دقيقًا چنين است» دروغ باشد

ديکتاتوری يقنيًا .  توضيح واضحات است طاوًال گفتن اينکه ديکتاتوری سد راه اساسی متشکل شدن کارگران است فق

آيا قرار است با رجوع به اين واقعيت و گرفتن سنگر در البالی . اين نقش را بازی می کند و تاريخًا بازی کرده است

پيداست که کل طيف !! اين عبارت به طبقه کارگر گفت که تا ديکتاتوری هست متشکل شدن غيرممکن است؟؟

 هم بخشی ٥٠ و شروع دهه ٤٠مشی چريکی سالهای پايان دهه . تا حال چنين پنداشته استرفرميسم چپ از ديربار 

اما اين سخن واقعيت ندارد و فرايند پيکار . از توجيهات تقدس و موضوعيت روز خود را از همين جا استنتاج می کرد

ر تمامی طول تاريخ زير فشار کارگران د. تاريخی طبقه کارگر ايران و جهان همه جا بر سينه آن دست رد می گذارد
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هارترين ديکتاتوری ها، خون آشام ترين دولت ها و در سينه کش تعرض موحش ترين ارتش ها و سازمان های پليسی 

آنان همه جا حتی در شرائط استيالی سياهترين و دژخيم ترين حکومت ها باالجبار مبارزه . دست به مبارزه زنده اند

وز روشن است که متشکل شدن کارگران امری بسيار پيچيده تر و دشوارتر و فرساينده تر مثل ر. را کنار نگذاشته اند

اما واقعيت حضور هميشگی و گريزناپذير توده های . از خيزش ها يا راه اندازی اعتصابات و مبارزات پراکنده است

ن می دهد که به هر حال کارگر در صحنه مصاف ضد سرمايه داری در هولناک ترين موقعيت ها و شرائط پليسی نشا

من يک بار . راه يا راههای سازمان يافتن آنها در متن اين شرائط هم يک پرونده بسته و مهر و موم شده تاريخی نيست

ديگر بر نقش هر چه مخرب و دهشتبار ديکتاتوری در سالخی پروسه سازمانيابی ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

ز بسيار سنجيده تصريح می نمايم که ارجاع منتفی بودن فرايند تشکل توده های تأکيد می کنم اما همزمان اين را ني

کارگر عليه سرمايه به صرف مقوله ديکتاتوری نه حرف کارگران، نه سخن فعالين واقعی ضد سرمايه داری طبقه 

. ارگری استکارگر، نه گفتگوی کمونيسم پرولتاريا که اساسًا تبلور نوع نگاه سوسياليسم بورژوائی به جنبش ک

نيروهای پراکنده اين طيف هستند که در سنگر جنبش حق تعيين سرنوشت خلقها، امپرياليسم ستيزی خلقی، دموکراسی 

طلبی بورژوائی يا نوع اين جنبش ها اوًال تمامی صدر و ذيل مجادالتشان با قدرت سياسی حاکم، در اعتراض به 

گران عليه نظام سرمايه داری نه مشغله آنهاست و نه اساسًا باور ديکتاتوری خالصه می شود و ثانيًا متشکل شدن کار

اينها تاريخًا سازمانيابی سنديکاليستی را هم از سر کارگران زياد می . و پراتيک اجتماعی و سياسی آنها می تواند باشد

بی خود تلقی می دانند و رهائی طبقه کارگر را نه امر توده های اين طبقه که رسالت الک و مهر شده تشکيالت حز

نظام سرمايه داری و کل مصائب . نگاه اينان به مبارزه طبقاتی همه جا به اختاپوس ديکتاتوری دوخته شده است. کنند

فقط ديکتاتوری نباشد همه چيز . اين نظام برای بشريت در سيطره اين نگاه هيچ جا و مکان مهمی را احراز نمی کند

از کارگران هم می خواهند که برای بهبود فروش نيروی . رای خود حزب بسازندآنان می توانند ب. بر وفق مراد است

در همان حال به آنها توصيه می نمايند که به محض وجود فضای مساعد تشکل . کار خويش سنديکاسازی کنند

 خودشان به حزب را به قدرت برسانند،. سنديکاليستی خود را حال با هر نام و نشانی که باشد به حزب آنان بياويزند

در منظر محاسبات اين طيف وسيع سوسياليسم بورژوائی . کارخانه ها باز گردند و همه کارها را به کاردان بسپارند

است که تمام شر و مصيبت عالم نه به تماميت نظام سرمايه داری بلکه فقط به ديکتاتوری ارجاع داده می شود و با 

تأکيد پر از شداد و غالظ صالح مازوجی بر .  بشر حذف می گرددرفع ديکتاتوری همه موانع از سر راه سعادت

ديکتاتوری به عنوان عامل اساسی سترونی پروسه تالش کميته هماهنگی برای سازمانيابی کارگران از اينجا نشأت 

هيچ کارگر آگاهی برای تحليل شکست های احتمالی خويش در رابطه با مبارزه و کارزار سازمانيابی . می گيرد

. زيرا وجود اختاپوس قدرت سياسی سرمايه برای وی مفروض است. قاتی خود به نفس ديکتاتوری رجوع نمی کندطب

بر همين اساس می داند که . او از سرمايه داری حق آزادی سازمانيابی ضد کار مزدی طبقه اش را انتظار نمی کشد
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 کند، سازمان يابد و راه پيروزی خود بر بايد زير چتر حاکميت تمامی توحش های اين نظام به هر حال مبارزه

  . بورژوازی را حفاری نمايد

پاراگرف مورد بحث در نوشته صالح مازوجی صرفنظر از تمامی آنچه گفتيم حاوی يک وارونه پردازی بسيار جدی 

 آنچه کميته هماهنگی را به وضعيت کنونی دچار ساخته است، صرف ديکتاتوری مسلط بورژوازی نبوده. نيز هست

رفرميسم چپ نيز در اينجا نقش مکمل تهاجمات هار بورژوازی را ايفاء کرده است و قدم به قدم در درون و . است

من . بيرون کميته هماهنگی برای از هم پاشيدن و تضعيف و قلع و قمع رويکرد ضد سرمايه داری تالش نموده است

در اين گذر کرده است به نوبه خود نيازمند نگارش وارد اين بحث نمی شوم زيرا داستان آنچه رفرميسم چپ و راست 

فقط به اين اکتفاء می کنم که يک عامل اساسی و بسيار تعيين کننده شکست کميته هماهنگی توطئه های . کتابهاست

مستمر و برنامه ريزی شده افراد يا جرياناتی بوده است که سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های کارگر را قبول 

 اند و غيرممکن تلقی می کرده اند، رهائی پرولتاريا را رسالت ويژه حزب يا گروه چند نفری خويش می دانسته نداشته

اصل وحدت مبارزه . خواستار ايجاد تشکلهای توده ای تسمه نقاله قدرت حزب يا گروه و سکت خويش بوده اند. اند

همين اساس سخت به انفکاک تشکل اقتصادی از سياسی بر . اقتصادی و سياسی پرولتاريا را مردود تلقی می نموده اند

کارگران  حزب ظرف مبارزه سوسيالستی و تشکل توده ای بستر مبارزه جاری . طبقه کارگر پای بندی داشته اند

اينها همگی مختصات مشترک طيف رفرميسم چپ است که بخش وسيعی از . شعار هميشگی تاريخی شان بوده است

ال از زمان تأسيس کميته هماهنگی تا حال برای طرد رويکرد راديکال ضد سرمايه داری و آن در تمامی اين چند س

اينان به طور قطع همراه با اين کارها کل هست و نيست . تصفيه کميته هماهنگی از اين رويکرد توطئه می کرده اند

ين گروهها به کميته هماهنگی و ضربات وارد از سوی ا. فعاليت کميته مذکور را نيز آماج تخريب قرار می داده اند

کل تالش فعالين ضد سرمايه داری برای سازمانيابی جنبش کارگری مسلمًا بسيار کمتر از ديکتاتوری هار بورژوازی 

است اما اين نکته نيز اساسی است که کشت و کشتار و جنايات دولت سرمايه داری به تنهائی و بدون بهره گيری از 

صالح مازوجی با نهادن . ر به تحميل وضعيت حاضر بر کميته هماهنگی نبوده استنقش مخرب رفرميسم چپ قاد

انگشت بر ديکتاتوری به عنوان عامل شکست پروسه تالش کميته هماهنگی نيمی از حقيقت را می گويد، اما نيمه 

اکنون در کميته « . کنيمنوشته صالح را دنبال می . واقعًا به اين کار نياز دارد او . ديگر اين عامل را استتار ميکند

که در مقدمه و چند بند اساسنامه مورد نظر محسن حکيمی بر " تشکل ضد سرمايه داری"درک متفاوت از  هماهنگی

  »آن تأکيد شده است به محور مباحثات طرفداران دو اساسنامه پيشنهادی تبديل شده است

که !! »تعبير متفاوت از ضد سرمايه داریدو « معضل کميته هماهنگی بر خالف تصور صالح مازوجی نه وجود 

کامًال بالعکس تقابل عميق ميان رويکرد راديکال ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی درون جنبش کارگری در 

رويکرد نخست . يک سوی و سوسياليسم بورژوائی شيفته تحزب سکتاريستی باالی سر کارگران از سوی ديگر است
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 بر متن مبارزات جاری آنان عليه تماميت وجود سرمايه  د که توده وسيع طبقه کارگر رابه برپائی تشکلی می انديش

تشکلی که مطالبات روز جنبش کارگری را سنگر تعرض مستمر و هدفمند عليه روند کار سرمايه و . داری بسيج نمايد

گام کارگران را نسبت به ابعاد تشکيالتی که گام به . عليه موجوديت پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی و جهانی سازد

استثمار دهشتبارشان آگاه تر سازد، ريشه تمامی بی حقوقی ها و ستمکشی های آنان را در عمق رابطه خريد و فروش 

نوعی . نيروی کار باز کاود و حاصل اين کاوش را جريان پرتالطم آگاهی بالنده و بالنده تر طبقاتی آنان سازد

بانی و باعث بقای .  دستمزد را به مبارزه عليه اساس استثمار نيروی کار پيوند زندسازمانيابی که مبارزه برای

تبعيضات جنسی و بی حقوقی زن را در ژرفنای حيات رابطه توليد اضافه ارزش حفاری کند و حاصل اين حفاری را 

ای سياسی و اجتماعی شالوده وجود خفقان و نبود آزاديه. رشته آهنين اتصال بخش های مختلف جنبش کارگری نمايد

را در وجود سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی باز شکافد و نتيجه آن را سيمان انسجام مبارزه ضد رژيم با 

رويکرد نخست يا گرايش فعالين واقعی ضد سرمايه داری به شکل گيری . مبارزه عليه هستی سرمايه داری سازد

پيکار جاری کارگران همه آگاهان و کل ابوابجمعی کمونيسم لغو کار تشکيالتی می انديشد که در درون آن و در بطن 

از اين آگاهان می خواهد که برای . مزدی همدوش و همرزم و سايه به سايه توده های کارگر زندگی و مبارزه کنند

ی شفاف پيروزمندی بهتر مبارزات، برای تعميق آگاهی طبقاتی آحاد کارگران، برای متشکل شدن وسيع تر آنان، برا

تر ساختن دورنمای پيکار طبقاتی آنها، برای تدارک و تجهيز و آماده سازی بيشتر کل جنبش کارگری در کارزار ضد 

اين رويکرد به کرات اصرار و با . سرمايه داری و برای تسويه حساب نهائی پرولتاريا با نظام کاپيتاليستی تالش کنند

ر سوسياليسم لغو کار مزدی يا برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کار هر اصرار دنيائی تشريح کرده است که استقرا

و توليد توسط آحاد طبقه کارگر بدون سازمانيابی و تازش و توسعه يک جنبش وسيع و سراسری ضد سرمايه داری از 

پر  سازمان حضور مستقل و آزاد و آگاه و خالق و  سوسياليسم اين رويکرد. توده های کارگر قابل حصول نيست

بصيرت همه آحاد کارگران است و درست به همين دليل برپائی آن در صالحيت حزب نخبگان مؤتلف بر محور 

  . مشتی باورها و معتقدات مسلکی و اعمال سيادت اين حزب بر توده های کارگر نمی باشد

های کارگر هيچ باور اين رويکرد به ظرفيت سرمايه ستيزی توده . رويکرد ديگر به طور کامل خالف اين می انديشد

 می زند که کارگران از ضديت با سرمايه و از واژه ضد سرمايه داری  عينی و پراتيک ندارد، در همه جا فرياد

آگاهی طبقاتی کارگران را نه در . مبارزه عليه بردگی مزدی را در ظرفيت توده های کارگر نمی بيند!!! بدشان می آيد

. زدی که در رژيم ستيزی اپوزيسون نمايانه بورژوائی و فراطبقاتی سراغ می گيردجنبش آگاه طبقاتی آنان عليه کار م

نبود آزاديهای سياسی را نه پديده طبيعی استيالی رابطه توليد اضافه ارزش که مشرب و مرام و سيره دولتمردان می 

سرمايه داری که ديکتاتوری هار پليسی را نه شکل خاص اعمال قدرت سرمايه در بخش عظيمی از جهان . بيند

بی حقوقی زنان و . فرهنگ فاسد بازمانده از دوره تاريخی کهن در وجود صاحبان قدرت سياسی روز می پندارد
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 جنسی و نژادی و قومی را نه جنايت نظام سرمايه داری که ميراث داری مناسبات کهنه قرون   تبعيضات مرگبار

حداکثر ظرفيت توده کارگر را در مبارزه برای بهبود .  کندوسطائی توسط اين يا آن قدرت مسلط سياسی ارزيابی می

شرائط کار و معاش خالصه می نمايد و تشکلی برای پيشيرد همين سطح مبارزه را به کارگران توصيه می کند، 

سخت پای بند حزب سازی فرقه ای باالی سر کارگران است و تمامی انتظارش از کارگران اين است که قدرت 

سوسياليسم اين رويکرد سرمايه داری . ورژوازی را با قدرت سياسی حزب وی جايگزين سازندسياسی موجود ب

دولتی است و البته در بند بند وجودش به طور مستمر سوگند ياد می کند که منتقد اردوگاه است اما بنياد حرف او تمامًا 

 آنچه اينان به کارگران می گويند و کل نسخه .سوسياليسم را باورها و عقايد و تصورات انسانها نمی سازد. بر باد است

اين موضوعی است . پيچی آنها برای مبارزه طبقاتی پرولتاريا همه و همه ساز و کار برپائی سرمايه داری دولتی است

  . که در وسيع ترين و مستدل ترين تحليلها توسط فعالين ضد کار مزدی تشريح گرديده است

 وقتی که کشمکش ميان رويکردها در کميته هماهنگی را به صرف تعابير صالح مازوجی وارونه سازی می کند

سخن از دو رويکرد متضاد . بحث بر سر مفاهيم و تعابير نيست.  مفهوم ضد سرمايه داری ارجاع می دهد متفاوت از

هبرد و است که يکی در کل پراتيک طبقاتی خود به طور پراکسيس و در انسجام اندرونی نظر و عمل و تحليل و را

راهکار و همه راه حلها، ضد سرمايه داری و مصداق سوسياليسم مارکسی لغو کار مزدی است و ديگری فقط 

قبل از صالح توسط برخی ديگر هم به کار رفته است اما چه » دو تعبير« اصطالح . سوسياليسم بورژوائی است

مبارزه طبقاتی اين اختالف تعابير نيست که مايه ايشان و چه آنان بايد حداقل به اين بيأنديشند که در عرصه واقعی 

 اهداف و افق اجتماعی انسانهاست و اختالف  تعابير بازگوی نوع نگاه و انتظار و انتقاد و اعتراض و. جدال می شود

مشاجره . آنها اختالف در اساس رويکردی است که در قبال وضعيت موجود و نظام اجتماعی مسلط اتخاذ می گردد

 کميته هماهنگی بر خالف کشمکشها و صف بنديهای عقيدتی متداول داخل گروههای چپ، تبلور تضاد جاری درون

 مخالفان جنبش ضد هماوا بودن و همسوئی. واقعی و جدی ميان دو رويکرد متفاوت در درون جنبش کارگری می باشد

سؤال نمی  يت اين مسأله را زيرجنبش کارگری واقعاهنگی با طيف رفرميسم چپ خارج ازکميته هم سرمايه داری در

   . برد

کميته هماهنگی از همان ابتدای اعالم موجوديت و فعاليت « : او می گويد. بررسی مقاله مازوجی را ادامه می دهيم

خود و از آنجا که در مقابل گرايش راست درون جنبش کارگری که ايجاد تشکل کارگری بر مبنای همکاری و سازش 

رد، پايه و اساس تشکل طبقاتی کارگران را مبارزه و تخاصم آشتی ناپذير طبقه کارگر با طبقه طبقاتی را موعظه ميک

 تشکل طبقاتی کارگران و پافشاری بر اين موضع که بر پايی اين  سرمايه دار تعريف کرد و با تأکيد بر همين خصلت

 بخش آخر   »ش کارگری قرار گرفتتشکلها امر خود کارگران است و نياز به مجوز دولتی ندارد در جناح چپ جنب

در آن جا توضيح دادم که ضد سرمايه . اين پاراگراف تحريف واقعيت است و من باالتر در مورد آن صحبت کردم
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داری بودن در صرف عدول از کسب مجوز خالصه نمی شود، اما بخش اول اين پاراگراف، اينکه کميته هماهنگی از 

بر بنياد ضد يت و تخاصم آشتی ناپدير با سرمايه داری تعريف کرده است، بيان آغاز پايه و اساس تشکل کارگری را 

سؤال مهم در اينجا اين است که اگر کميته مذکور از آغاز بسيار صريح و محکم و سنجيده اقدام . يک واقعيت می باشد

شکل ضد سرمايه داری به صدور فراخوان برای گردائی فعالين کارگری و مبارزه و تالش متحد در راستای ايجاد ت

طبقه کارگر کرده است چرا حاال بايد پرچم ضديت با نظام سرمايه داری را از سر تشکل مورد نظر خود خود پائين 

مگر صالح و همفکران وی اذعان نمی کنند که اين کميته اساسًا با اين هدف، زير اين پرچم و با تعيين اين !! بکشد؟؟

مگر در روزهای نخست همه صادر کنندگان و مخاطبان فراخوان به طور . توظيفه برای خود تأسيس گرديده اس

حسابشده با تعمق در اين موضوع که می خواهند پروسه سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های کارگر را به پيش 

ه است در اين برند خواستار تشکيل و پيوستن و همکاری با کميته نشده اند؟ اگر اين گونه است که قطعًا اينگونه بود

تبديل شده » کفر ابليس«مدت چه اتفاق افتاده است و چه حادثه خاصی به وقوع پيوسته است که ضد سرمايه داری به 

و لذا برای متشکل ساختن !!! چه کسی و در کجا ديده است که کارگران از کلمه ضديت با سرمايه رم می کنند . است

پاک  ايه داری را پائين کشيد و نشان آن را از در و ديوار کميته نير ضد سرمايه داری کارگران بايد پرچم ضد سرم

اما قرار گرفتن تشکل طبقاتی و توده ای « : ببنيم که پاسخ صالح به اين پرسش چيست؟ او می نويسد!!! کرد؟

کارگران در مسير مبارزه ضد سرمايه داری هنوز بمعنای در پيش گرفتن يک استراتژی سوسياليستی با هدف 

پاسخ مازوجی نه فقط تکليف سؤال باال را روشن » رچيدن نظام مالکيت خصوصی و لغو نظام کار مزدی نيستب

هيچکس و هيچ کدام از فعالين رويکرد ضد سرمايه . نساخت که بالعکس سؤال ديگری به پرسش مزبور اضافه کرد

 هماهنگی برای متشکل کردن کارگران داری تا اين ساعت در هيچ کجا نگفته اند که اسم کميته هماهنگی به کميته

اين حرف که تشکل مورد نظر کميته هماهنگی در نقطه شروع خود تشکل کارگران !! سوسياليست تبديل شود

سوسياليست نيست نه سخن صالح که بخشی از استخوانبندی واقعی حرفهای محسن حکيمی در روزهای قبل از 

بر سر چيست؟ چرا برای استتار حقايق اين همه تناقض به هم بافته پس دعوای مازوجی . تشکيل کميته هماهنگی است

می شود؟ آنچه االن از سوی صالح و تمامی طيف فکری وی مورد اعتراض قرار گرفته است مطلقًا سوسياليستی 

پافشاری و سرسختی و سماجت . بودن و نبودن تشکل مورد نظر کميته هماهنگی در نقطه شروع کار آن نيست

پ بر سر حذف اسم و رسم ضد سرمايه داری تشکل کارگری مورد نظر کميته هماهنگی و نه تعيين شرط رفرميسم چ

فعالين رويکرد ضد سرمايه داری مدت ها قبل از تشکيل کميته . سوسياليست بودن برای ورود کارگران به آن است

اه به اشکال ديگر فرياد زده اند هماهنگی با پيش کشيدن بحث تشکل سراسری ضد سرمايه داری خواه در نوشته و خو

. که اين تشکل ظرف اتحاد، همسنگری و همرزمی همه کارگرانی است که می خواهند عليه سرمايه داری مبارزه کنند

. نام ضد سرمايه داری نيز چيزی سوای بيان محتوای مبارزه واقعی جاری در اين تشکل هيچ چيز ديگری نخواهد بود
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تی عين گفته ها و فرمولبندی های آن زمان محسن حکيمی و فعالين ديگر ضد سرمايه صالح به صورت بسيار نادرس

داری را به عنوان مالحظات تئوريک خود بر زبان می راند و از اين بدتر همين عبارات عاريه گرفته را سنگر تهاجم 

حقايق » هماهنگی بر سر دوراهیکميته « اما ببنيم که واقعيت چيست؟ چرا نويسنده مقاله . عليه همان فعالين می سازد

متناقض حرف بزند؟ چرا از يکسوی اعتراف می کند که  را وارونه می کند؟ چرا برای اين کار مجبور می شود 

اساس موجوديت کميته متناظر با ضرورت تالش برای سازمانيابی ضد سرمايه داری جنبش کارگری بوده است؟ و 

ه داری از سر تشکل کارگری است؟ چرا هم خود را مدافع ضد چرا االن سخت مدافع حذف عبارت ضد سرماي

سرمايه داری بودن تشکل کارگری وانمود می کند و هم خواستار محو اين فرمولبندی از سر در تشکل کارگری مورد 

نظر کميته هماهنگی است؟ چرا معادل نبودن ضد سرمايه داری با سوسياليستی بودن را بهانه می کند تا حذف نام و 

شان ضد سرمايه داری تشکل کارگری را موجه جلوه دهد؟ چرا او همه چيز می گويد، به اين خاطر که واقعيت را ن

  نگويد؟ 

حقيقت اين است که صالح مازوجی و کل طيف رفرميسم چپ از اطالق هر نوع اسم ضد سرمايه داری بر تشکلهای 

در . تی طبقاتی خود از يک تناقض رنج می کشنداينان در عمق هس. دليل اين امر روشن است. کارگری ناراحتند

اما در !! صدر احزاب يا گروههائی هستند که هر کدام خود را سازمان سوسياليستی طبقه کارگر معرفی می کنند

همه اينها . واقعيت وجود خود هيچکاره جنبش کارگری می باشند و هيچ ربطی به مبارزات توده های کارگر ندارند

کمونيست طبقه کارگر ايران معرفی می کنند و الجرم به محض مواجهه با نام تشکل ضد سرمايه گروه خود را حزب 

اگر بناست کارگران خود ! داری و با افق لغو کار مزدی توده های کارگر از خود می پرسند که پس ما چه کاره ايم؟

شی است که سرتاسر ارکان تشکل ضد سرمايه داری بر پا کنند پس وجود حزب ما چه صيغه ای است؟؟ اين پرس

اينها زير فشار منافع حزبی و هستی طبقاتی خود حاضر نيستند غيرواقعی بودن . را می آزارد» احزاب« حيات اين 

به جای اين کار بنياد امکان پذيری سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های کارگر را آماج . حزب خويش را قبول کنند

کل حقيقت ماجرا در همين خالصه می شود و حرفهای مازوجی و تئوری .  دهنداعتراض و توطئه چينی قرار می

زير فشار اين تناقض است که بدترين وارونه . بافی های دوستان وی محصول اجتناب ناپذير اين تناقض عريان است

ل صوری  حذف يا قبو وانمود می کنند که گويا کشمکش درون کميته هماهنگی بر سر. پردازی ها صورت می گيرد

گويا محسن حکيمی بر وجود عقيدتی اين تز پای می فشارد و ديگران جنبه واقعی و !!! تز ضد سرمايه داری است

اينکه چگونه آدمها می توانند تا اين حد به وارونه کردن واقعيت ها !!! پراتيک مسأله را مد نظر قرار می دهند

در طول چند سال . د طبقاتی وجدان ها می توان جستجو نمودبپردازند؟ موضوعی است که پاسخ آن را تنها در تاروپو

اخير يکی از اساسی ترين، زنده ترين و پردرخشش ترين محورهای تالش فعالين ضد سرمايه داری و برای لغو کار 

مزدی توضيح شفاف مارکسی و ماترياليستی روند سوخت و ساز و بالندگی مبارزه طبقاتی کارگران از فاز جنينی 
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اين فعالين .  و خودانگيخته ضد سرمايه داری تا مراحل بلوغ و توانمندی آگاهانه سوسياليستی آن بوده استخودجوش

بوده اند که بر خودانگيختگی ضد سرمايه داری جنبش کارگری پای فشرده و همه جا سينه خود را چهل چاک کرده 

سياليست خود ببالد، آگاه شود، متشکل و متحد اند که همين جنبش است که بايد به کمک نيروهای آگاه اندرونی و سو

گردد، ميدان دخالت و اعمال اراده و رشد و بلوغ طبقاتی آحاد کارگران شود، قدرتمند و قدرتمندتر گردد و در اين 

گذر برای سرنگونی دولت بورژوازی و برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کار و توليد و محو کار مزدوری آماده 

 ضد سرمايه داری دهها مقاله مشروح و چند صدها صفحات طوالنی پيرامون جوانب مختلف اين فعالين. گردد

در طول چندين سال کينه، دشمنی و بغض طبقاتی تمامی طيف رفرميسم چپ را به . موضوع نوشته اند و گفته اند

سم راست و چپ را به بمباران روز به روز فحاشی های طيف رفرمي. خاطر توضيح همين مسأله به جان خريده اند

 با تکرار تصنعی اين  جرم گفتن اين مسائل و تشريح مارکسی اين موضوعات تحمل کرده اند و حاال صالح و ديگران

يا آن جمله همان مباحث مدعی می شوند که گويا محسن حکيمی شيفته عبارت ضد سرمايه داری است و نسبت به چند 

  !!! کارگری توجهی نداردو چون واقعی ضد سرمايه داری بودن جنبش 

پيش  اين نه « : از مشاجرات درون کميته هماهنگی در ادامه حرفهای خود می نويسد» ارزيابی واقع بينانه « مدعی 

شرط گذاشتن، بلکه روند عينی مبارزه ای که کارگران برای رسيدن به مطالباتشان عليه سرمايه داری پيش می برند 

درک نادرست از تشکل توده ای کارگری، بی توجهی به زمينه . سياليسم آماده می کنداست که آنها را برای پذيرش سو

های عينی تشکل يابی کارگران در روند مبارزه و پيش شرط قرار دادن قبول ضد سرمايه داری بودن تشکل، تشکل 

 ايدئولوژيک بر  طبقاتی و مبارزه مشترک عليه سرمايه داری به يک تشکل کارگری را از تشکل بر مبنای منافع

اين نحوه نسخه پيچيدن برای ايجاد تشکل توده ای کارگری، بيشتر به حزب .  باورهای مشترک تبديل می کند  مبنای

درست کردن شباهت دارد و عليرغم هر انگيزه خيرخواهانه ای که داشته باشد آب به آسياب جريان راست درون 

  » جنبش کارگری می ريزد

. راگراف نوشته صالح مازوجی را بخواند و نسبت به اين همه تحريف سکوت اختيار کندچه کسی می تواند اين پا

چگونه خواننده می تواند از طرح اين پرسش خودداری نمايد که به راستی چرا حزب سازی آقای مازوجی و مازوجی 

رگر ايران و ها در دورترين فاصله های ممکن از جنبش کارگری و هر جنب و جوش ضد سرمايه داری طبقه کا

جهان تشکل سازی جنبشی و پراتيک و زنده و غيرعقيدتی کارگران است اما تالش عينی و آگاهانه و حی و حاضر 

فعالين اندرونی جنبش کارگری برای متشکل ساختن توده های کارگر عليه استثمار و بی حقوقی سرمايه داری، ابرام 

 برای توسعه و تعميق ظرفيت سرمايه ستيزی اين جنبش، برای و اصرار نقشه مند و تعريف شده و تبيين شده آنان

گسترش و بالندگی آگاهی طبقاتی آن، برای ارگانيک شدن هر چه ژرف تر اين مبارزات با افق شفاف لغو کار مزدی 

از اين که بگذريم اگر صالح واقعًا راست می گويد که حزب سازی !! نوعی تشکل سازی عقيدتی و مرامی است؟؟
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 مسلکی و فرا جنبشی و بی ربط به پراتيک پيکار طبقاتی است پس چرا خود در صفه يکی از همين نوع يک عمل

احزاب بر کرسی صدارت نشسته است؟ چرا آدمها به خود حق می دهند که با حقايق اينگونه رفتار کنند؟ جواب اين 

  . سؤال را من چند سطر باالتر توضيح دادم و نيازی به تکرار آن نمی بينم

آن را در . صالح حرف فعالين ضد سرمايه داری در باره واقعيت جنبش کارگری را از آنان به عاريه می گيرد

 ريخته گری طبقاتی خويش تحريف می کند و سپس اشکال باژگونه اين حقايق را سالح حمله عليه فعالين  کارگاه

ايه تصاحب ارزش اضافه و کسب سود است ، اگر قانون اساسی سرم: او می گويد. جنبش ضد سرمايه داری می نمايد

بنابراين مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد و پايين آوردن مدت زمان کار هيچ معنايی جز کاهش دادن سود و 

  » ارزش تصاحب شده از جانب سرمايه دار ندارد و به همين اعتبار مبارزه ای ضد سرمايه داری است

ال تکرار حرفهای فعالين ضد سرمايه داری است، اما تنها به اين دليل توسط صالح تمامی عبارات و جمله بندی های با

جنبش کارگری به طور خودجوش و در هستی طبقاتی خود . اقتباس و نقل می شوند تا به طور کامل تحريف گردند

شار افق اين جنبش در همان حال به طور مستمر در درون و از بيرون زير ف. يک جنبش ضد سرمايه داری است

پردازيها، راهبردها، راه حل جوئی ها و راهکارهای غير کارگری، رفرميستی، ضد سوسياليستی و سوسيال 

سرنوشت اين جنبش در پروسه کارزار عليه سرمايه داری الجرم فشار مجادالت ميان اين افقها و . بورژوائی است

راهبرد راست سنديکاليستی همه جا در تالش است . راهکارهای متفاوت و متضاد را نيز بر سينه خود سنگين می يابد

تا خودانگيختگی ضد سرمايه داری توده های کارگر را حول محور پاره ای جرح و تعديل ها در شرائط خريد و 

فروش نيروی کار به ساحل سازش استراتژيک با نظام سرمايه داری سوق دهد و کل رويکرد طبقاتی اين جنبش را 

رفرميسم چپ برايش حزب ماوراء . زتوليد و ماندگاری رابطه توليد اضافه ارزش غرق سازددر منجالب مصالح با

ساير گرايشات و جريانات . طبقه بر پا می کند و می خواهد که طبقه او را پياده نظام ارتش تسخير قدرت خود سازد

مسير رشد و تکامل . کنندهر کدام برای خارج ساختن مبارزات او از ريل واقعی بالندگی طبقاتی اش تالش می 

اين . خودانگيختگی ضد سرمايه داری او به جنبش آگاه لغو کار مزدی همواره در معرض آسيب اين تندنس ها است

واقعيت جنبش کارگری است و به همين دليل حرف رويکرد ضد سرمايه داری اين است که بايد در اندرون اين جنبش 

يستی، سوسيال بورژوائی و هر تندنس ديگر دست اندر کار انفصال اين با تمامی رويکردهای سنديکاليستی، رفرم

اين مبارزه را بايد در عمق کارزار روز کارگران و از طريق طرح . جنبش از ريل ضد سرمايه داری مبارزه کرد

 اين در درون. راه حلهای راديکال ضد سرمايه داری در مقابل همه راه حلها و افق تراشی های رفرميستی پيش برد

جنبش، در پروسه تالش برای سازمانيابی آن عليه استثمار و هر نوع بی حقوقی کاپيتاليستی، در فرايند ستيز با کل راه 

حلهای رفرميستی و سوسيال بورژوائی است که اين جنبش، خودانگيختگی نهادين ضد سرمايه داری اش را به جنبش 

صالح در نوشته خود به . و برای استقرار جامعه نوين آماده خواهد شدآگاه و نيرومند لغو کار مزدی ارتقاء خواهد داد 
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هر حال ضد سرمايه داری بودن خودجوش جنبش کارگری را قبول می کند اما در تمامی وجوه رويکرد خويش خالف 

ی او و حزب او در هيچ کجا هيچ مبارزه ای با سنديکاليسم درون جنبش کارگر. تمامی آنچه گفته شد عمل می کند

او و کل طيف رفرميسم . بالعکس همه جا حامی هر تندنس سنديکاليستی در درون جنبش کارگری بوده اند. نکرده اند

در . چپ حمايت از سنديکاليسم را با تهاجم عليه رويکرد ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری به هم آميخته اند

ضد » اتحاديه های کارگری« ايران به دارطول سالهای اخير از حاميان سخت کوش آويختن جنبش کارگری 

صالح نه فقط مخالف حزب سازی ماوراء کارگران نبوده است که . سوسياليستی ابزار دست سرمايه جهانی بوده اند

صالح در هيچ کجای پراتيک سياسی خود و . خودش از مروجين اين سنت و در رأس همين نوع حزب ها نشسته است

قاء آگاهی طبقاتی و ضد سرمايه داری کارگران انجام نداده است، بالعکس رژيم حزب خود هيچ کاری برای ارت

ستيزی توخالی فراطبقاتی فاقد هر نوع محتوای ضد سرمايه داری را به جای مبارزه ضد سرمايه داری و به جای 

 سهمی در ايشان و حزب ايشان هيچ نقش و. رژيم ستيزی راديکال ضد کاپيتاليستی به خورد کارگران داده است

پروسه بالندگی و پيشروی جنبش خودانگيخته ضد سرمايه داری توده های کارگر به سوی يک جنبش آگاه طبقاتی و 

راهبردهای حزب او نه ساز و کار تدارک و آماده سازی جنبش ضد سرمايه داری . سرمايه ستيز ايفاء نکرده است

رين حالت نسخه پيچی کمک به تسطيح جاده الزم برای برای تسخير قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم که در بهت

به همه اين دالئل اعتراف صالح به ضد سرمايه داری بودن جنبش کارگری نه . برقراری سرمايه داری دولتی است

راهگشای مشارکت کمونيستها و فعالين آگاه در پروسه سوخت و ساز و بالندگی سوسياليستی جنبش کارگران که 

دامی برای خروج کارگران از ريل واقعی چنان پيشروی و بالندگی و حلق آويز ساختن آنها به صرفًا پهن کردن 

در نوشته صالح حرفهای فراوان .  می نامد »حزب کمونيست طبقه کارگر«چيزی است که ايشان آن را به نادرست 

 کالم آخر من خطاب به همه فعالين .ديگری نيز وجود دارد که نيازمند بحث می باشند، اما به همين حد اکتفاء بايد کرد

اين جنبش روزگاری تا اين حد ضعيف . کارگری اين است که به موقعيت روز جنبش کارگری ايران و جهان نگاه کنند

اگر امروز به اين . اين جنبش روزی دنيا را بر سر بورژوازی خراب کرده بود. و مستأصل و فرومانده نبوده است

 حاصل تعرض و توحش هولناک سرمايه داری جهانی است اما رفرميسم چپ در تمامی وضع فرو افتاده است مسلمًا

. در وارد ساختن ضربات کاری بر پيکر اين جنبش نقش مهم داشته است» کمونيسم« طول قرن بيستم زير نام جعلی 

للی به يمن رفرميسم راست و چپ بودند که از درون اين جنبش را فرسودند و بورژوازی هار و دژخيم بين الم

تالش رويکرد راديکال ضد سرمايه داری . فرسايش درونی اين جنبش بود که توانست آن را به اين روز بيأندازند

مخالفان اين رويکرد نيز . درون کميته هماهنگی و کل جنبش کارگری حفاری راه برون رفت از اين وضعيت است

اين شمائيد که در اين ميان نقش اصلی . ين تالش را عقيم سازندهمه مساعی خود را به همه شکلی به کار گرفته اند تا ا

  ن بيایايت آزادسمنبع  - ٢٠٠٨شانزدهم ژانويه  -ناصر پايدار  .و تعيين کننده را بازی خواهيد کرد


