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"ی حساب با نظام مزدهيسو ابزار تی هماهنگهتميک"  

یلي تخسميالي به سوسیدر افزوده ا   
ماه هشتاد و شش اسفند   مچهار                                                                               یسمکونور

  
                                                                                                              

مورد کميته هماهنگی و کل جنبش کارگری درايران نوشته های اخير ايشان در"  خصوصار،پايدانوشته های ناصرشايد در

اما با خواندن . است"زار تسويه حساب با نظام مزدیکميته هماهنگی اب"چنين جمله ای را با اين صراحت نتوان يافت که 

توان دريافت که مي" دوراهیسرهماهنگی بردر باره مقاله کميته "علی الخصوص مقاله ای تحت عنوان پايدارمقاالت ناصر

ق ناصر پايدار که برای تزري"تزهای"منسوخ شدن ايده سوسياليسم تخيلی و ساير سوسياليسم های رنگی باگذشت دهه ها از

از جانب اکثريت اعضای کميته هماهنگی به طرق گوناگون مورد چالش جدی قرار گرفته، به کميته هماهنگی ابداع کرده و

الک دفاعی قراردادن وادار کرده، درافزوده ای با ارزش از جهت رويکرد ای که آنها را به عقب نشستن و درونه به گ

  !اما تنها اشکال آن شايد ديرکردش به مدت يک و نيم قرن، کمتر يا بيشتر باشد.بورژوازی به سوسيالسم تخيلی باشد

با چيدمان ماهرانه ای از عبارات متناقض، " نگی بر سر دوراهیدر باره مقاله کميته هماه" ناصر پايدرا در اين مقاله 

ناصر .را تا منتهی اليه راست حافظ نظم سرمايه و منافع صاحبان صنايع سوق داده است"لغوکارمزدی" خود و جريانش 

ی بخش برا" راست و چپ رفرميسم و لغوکارمزدی و سوسيالسيم مارکسی" پايدار دراين مقاله شايد ده بار از کلمات 

جنبش کارگری در (تزئينات مقاله استفاده کرده باشد اما چون تنها اينها کافی نيستند و به استناد به عملکرد يک جنبش 

سوسيالسيم مارکسی  "، ميتوان گفت ايشان با ترسيم اين کوره راه  که ادعای به اصطالح )سطح جهان وايران

کميته هماهنگی قرار "گرايش راست درون جنبش کارگری و خصوصارا دارد، تنها در همان منتهی اليه " لغوکارمزدی

در مورد تشکل کارگری بارها گفته و نوشته شده است که علی رغم تصورات و تلقيات گوناگون، و مستقل . خواهد گرفت

ت از جنگ و جدالهای اسمی تشکل کارگری ظرفی برای مبارزه کارگران جهت مطالبات اقتصادی ميباشد که به دو صور

يا اينکه مستقل از دولت بورژوازی است يا وابسته به آن، . در شرايط کنونی جنبش کارگری در ايران قابل بررسی ميباشد

وابستگی " که وابستگی ومستقل بودن آن دراين مقطع از جنبش کارگری هيچگاه از اسم آن قابل استنتاج نيست، بلکه نهايتا

جه جدال گرايشات درونی تشکلها و دست باال پيداکردن گرايش چپ و پس و عدم وابستگی  تشکل های کارگری به نتي

راندن گرايشات رفرميست و بورژوازی حتی تحت نام ضديت با سرمايه داری ومرزبندی با گرايشات رفرميست که در 

در واقع هر . پی فعل و انفعاالت سياسی و اقتصادی که خواسته های منطبق با اين دوره را موجب شده است ، برميگردد

ميزان از پيشروی طبقه کارگر که در هر مرحله ای از مبارزه خود خواسته ها و مطالباتی را نمايندگی ميکند، اين خواسته 

مثال . ها و مطالبات مهر زمان ومکان و ميزان مشخصی از توازن قوای ميان کارگر و سرمايه دار را برخود دارد

 و کمتر گرچه در ضديت با سرمايه داری است خود اين خواسته نشان ٣۵ ساعت به ۴٠خواست کاستن ساعت کار از 

ازميزانی از قدرت طبقه کارگر است که اگر در شرايطی ديگر بود جای اين خواسته ها  ما شاهد تالش طبقه کارگر جهت  

  .   مديريت و کنترل کارخانه به اراده خود کارگران ميبوديم
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 به صورت ظاهر و به طور اسمیتشکل کارگری می تواند " د علی رغم اذعان به اينکه قسمتی از مقاله خودرپايدارناصر

از دولت مستقل باشد، می تواند ظرف جدال ميان کارگران و سرمايه داران باشد، حتی می تواند خود را به الفاظ احساس 

ان در عمق باتالق مصالح و شروط بقای فروشانه راديکال اما توخالی و فاقد بار طبقاتی آراسته سازد، اما تا مغز استخو

تمامی اتحاديه های کارگری کشورهای غربی خود را مستقل از دولت معرفی می کنند و . نظام سرمايه داری منحل باشد

همه اين ها بدون . از وجود خود به عنوان ظرف سازمانيابی توده ای کارگران در مقابل صاحبان سرمايه نام می برند

را انجام دهند طبقه کارگر هستند و در اين راستا درست همان کاری تحميل موجوديت نظام بردگی مزدی براستثناء ابزار 

با اين عبارات و) استپايدارناصرخط تاکيد از"(. دهدحقوقی و اجتماعی سرمايه انجام ميمدنی وساختارازبخش ديگرکه هر

شدن در باتالق مصالح و شروط سرمايه داری می ترساند، خود با در غلطيدن در اين بوته مدتها است فتارگرديگران را از

اگر صرف گفتن کلمه  مستقل ، تشکل کارگری منجربه .حافظ مصلحت سرمايه است" لغوکارمزدی"که با علم کردن شعار 

رکت و اعتراض کارگری تجلی عينی آن است نيز ، که هر ح"ضدسرمايه داری"استقالل نميشود، که نميشود الصاق کلمه 

نميتواند در حد اسم دليلی بر ضديت تشکل کارگری با نظام سرمايه داری باشد، که از آن پوششی راديکال ساخته شده 

اما استفاده ازکلمه مستقل برای تشکلهای کارگری برای توافق در بين اعضای تشکل بر سر اين است که تشکل . است

 ازيکطرف به دست خود کارگران تشکيل شود و ازطرفی ديگربه هيچ وجه اجازه دخالت  به دولت و کارفرما مذکور بايد

  . در امورات مربوط به تشکل را ندهند

تشکل کارگری با هر اسمی تنها در پراتيک خود است که استقالل را از اين زاويه که گرايش چپ توانسته باشد دست باال 

در اين حالت ميبينيم که صرف داشتن پسوند های گوناگون که تنها به منظور زدن مهر . د گذاشتپيداکند به نمايش خواه

جريانات بر تشکل های کارگری است، پسوندها نخواهد توانست از داخل شدن ايدئولوژی بورژوازی به درون جنبش 

اعضای کميته هماهنگی با تشخيص در واقع هم ميتوان ديد که .کارگری جلوگيری و مصونيت تشکل مذکور را تضمين کند

درست ازاين مسئله گرايش راست  را به حاشيه رانده و بيراهه سوسياليسم اين گرايش منسوخ را که باشعارهای چپ واره 

يک نمونه . ای به ميدان آمده ازمسيرديگر که ميتواند به اعمال اراده مستقيم طبقه کارگر منتهی شود را تشخيص داده اند

 و اوايل روی کار امدن رژيم ارتجاعی سرمايه داری، بورژوازی با ۵٧سالهای . نبش کارگری ايرانتاريخی در ج

" شورا"تشخيص مسائل مربوط به جنبش کارگری که به چه صورت ميتوان به اين جنبش ضربه زد هيچگاه مخالف کلمه 

مخالفت بورژوازی با "که نهايتاکه آنزمان برای تشخيص راست از چپ در درون جنبش کارگری کافی بود، نبود، بل

نمايان ميشد، بود و ...) تعيين ساعات کار، ميزان دستمزد، و دخالت در استخدام و اخراج و (عملکردهای شورا که در 

برای نمونه کميته . اينگونه عملکردها را برای اين تشکلهای کارگری زيادی راديکال ميديد و تاقت تحمل آنها را نداشت

 جايی با توجه به ميزان توازن قوای بين خود با بورژوازی که با به ميدان آمدن توده های وسيعی از های اعتصاب تا

کارگران توازن به چپ چرخيده بود، و خالء يک نيروی منسجم سرکوب و اختناق سياسی و نظامی، پيش رفتند که با 

ميدانيم که .اراده مستقيم کارگران تبديل شدنددخالت در امر صادرات نفت به اسرائيل و آفريقای جنوبی به ظرف اعمال 

اما همين تشکل با داشتن نام شورا به " شوراهای اسالمی"بعدها همين رژيم تشکلی به شدت ضد کارگری ساخت تحت نام 

دليل عملکرد سازشکارانه که در تعيين خط قرمزهايی برای اعتصاب و ساعات کارو ميزان دستمزد جهت سود بيشتر و 

موانع سرراه انباشت سود سرمايه داران به ظرفی به شدت ضد کارگری و برای ايجاد سازش و هماهنگی بين برداشتن 

  .کارگرو سرمايه دار، اين همزادهای تا به اخر سازش ناپذير تبديل شد
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دولت تمامی اتحاديه های کارگری کشورهای غربی خود را مستقل از . "اما در جايی ديگر از اين مقاله آمده است که 

. معرفی می کنند و از وجود خود به عنوان ظرف سازمانيابی توده ای کارگران در مقابل صاحبان سرمايه نام می برند

همه اين ها بدون استثناء ابزار تحميل موجوديت نظام بردگی مزدی بر طبقه کارگر هستند و در اين راستا درست همان 

نگارنده اين مقاله با " ر مدنی و حقوقی و اجتماعی سرمايه انجام می دهدکاری را انجام دهند که هر بخش ديگر از ساختا

آوردن اين مثال در واقع جواب ابهامات خود را در امر سازماندهی طبقه کارگر داده است اما با اصرار بر اين مواضع 

 کنيم و اگراين تشکلها با متناقضش معلوم نيست که چرا ما نيز بايد در جنبش کارگری ايران از اينگونه تجارب استفاده

ضد "داشتن اسم مستقل بازهم ظرف سازش با بورژوازی هستند چرا در جنبش کارگری در ايران تشکلها با داشتن کلمه 

پاسخ برای . تشکل مورد نظر ناصر پايدار  ميتوانند در برابر ورود گرايشات رفرميستی مصون باشند" سرمايه داری

تنها کسانی ميتوانند عضو اين تشکل باشند که سوگند ضديت با سرمايه داری  خورده . ناصر پايدار خيلی روشن است

عالم واقعيت اين چنين نيست چون ميشود به دروغ هم سوگند خورد و از اين راه سر تشکل کارگری کاله باشند اما در

با اصرار به چسباندن "لغوکارمزدی"فی ديگرناصر پايدار و جريانش از طر. پس بايد به فکر مکانيزم ديگری بود. گذاشت

مطالبات "بر کميته هماهنگی يا هر تشکل ديگری که او خواهان اين متد است و به قول خودشان " ضد سرمايه داری"کلمه 

اهيم پرداخت، ميخواهد را دنبال ميکنند و خود ايشان با اين مطالبات موافق نيست که در پايين به آن خو" نازل و معيشتی 

مطالبات نازل "سر کميته هماهنگی با اين تناقض گويی کاله بگذارد و از يکطرف ادعا کند اين تشکلها با اين مطالبات 

تسويه حساب با نظام "برای " کلمه ضد سرمايه داری" و  از طرفی ديگر با چسباندن " معيشتی، سرمايه ستيز  نيستند

اين تنها ميتواند يک شعبده بازی باشد و بس .  ستيز است که نظام مزدی را برخواهد انداخت،  تا اين حد سرمايه"مزدی

سرمايه " مطالبات نازل معيشتی " درواقع بايستی ناصر پايدار سر يک مسئله با خودش به توافق برسد و آنهم اينکه يا اين.

يه ستيز است اما نه ضديت با کليت نظام سرمايه در واقع کوچکترين خواسته و مطالبات کارگران سرما. ستيز است يا نه

اندهی شدن و به ميدان کشاندن وسيعترين توده های طبقه کارگر و ارتقاء داری، بلکه همين خواسته ها در صورت سازم

سطح خواسته ها که کار چندان سهل و آسانی هم نيست ميتواند چنان راديکال شود که کليت نظام سرمايه داری را مورد 

بستگی دارد که کليت تعرض  جدی قرار دهد و آنهم به ، به ميدان آمدن طبقه کارگر و اعتصابهای کمر شکن اين طبقه 

  . جامعه را  با سوال انقالب، و برانداختن نظام بهره کش سرمايه داری و بنا نهادن نظامی انسانی روبرو کند

پيوند عمل دربه دست گرفتن ابتکارسررقابت برديها ی درون بورژوازی وواقع با توجه به صفبنمورد ايران دراما در

افتاده و نظام اقتصادی جزيره اقتصادی دورخارج شدن ازبه نظام سرمايه داری جهانی ورارگانيک نظام اقتصادی اين کشو

ل اين معضبورژوازی جهت برون رفت ازاقتصاد نئوليبرالی بخش بزرگی ازعارف به لحاظ رويکرد بورژوازی بامتغير

اين راه تحميل شرايط ازل اعتصابات کارگری وکنترجهت تسهيل درنه آنهم درمستقل دارند،های غيرمبرم به تشکلخود نياز

 .قدرت در نتيجه رقابتهای ميان سرمايه داریها به ضربه گيرهای صاحبان ثروت وو تبديل کردن آنطبقه کارگربراسفبارتر

در حقيقت اينگونه تشکلها سوای هر اسمی که داشته باشند با اين عملکرد ظرف سازش و مورد قبول بورژوازی است و در

به ناسيوناليسم و رويکردهای جنسيتی از ... در امريکا و کانادا و" مقابل تشکلهايی که دارای اين عملکرد نباشند که گاها

قبيل راه ندادن زنان به اين اتحاديه ها و ساير موانع ديگر که خود ازعوامل مخرب نظام سرمايه داری و برای ايجاد 

شده اند، اگر اينگونه از تشکلها با دوری جستن از چنين رويکردهايی به مصاف شکاف در بين طبقه کارگر ميباشد دچار 

عملکرد خود ميتوانند اسمی درتبديل شوند نيز سوای هرای کارگربا بورژوازی بروند و به ظرف مبارزه وسيعترين توده ه
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من ، به نظراين جملهنوشته خود با ذکرزابخشی ديگردرپايدارناصر. تبديل شوند کارگربه ظرف اعمال اراده مستقيم طبقه

ش ن ترسيم ميکند را به نمايآاين جنبش ازو آن مسيری که برای عبورجريانش را به مبارزه طبقه کارگرکل رويکرد خود و

 عهده کمونيستها جهت سازماندهی طبقه کارگر است شانهکه برقبال ان وظيفه خطيری نامبرده بدين صورت در. ميگذارد

 را سرکوب می کند، نه به اين سنديکاليستیبورژوازی با هارترين شيوه ها حتی جنبش . "مينويسدنامبرده . خالی ميکند

ات بسيار نازل سرمايه ستيزی وجود دارد، بلکه به اين دليل که نمی خواهد حتی مطالبيل که در اين رويکرد نشانه ای ازدل

که با " مطالبات نازل معيشتی کارگران" با اشاره بهپايدارواقع ناصردر." دهم به راحتی قبول کن معيشتی کارگران را

 و مبارزات جاری طبقه کارگررد ميخواهد بگويد که رفرم درمسيررويکرد ايشان هيچ گونه سرمايه ستيزی را درخود ندا

به اين عقب بات طبقه کارگرمطالالبته نه محدود کردن خواسته ها و، به بورژوازیتحميل عقب نشينی سنگر به سنگر

و بورژوازی است بلکه تسهيل مبارزه از نظرگاه تحقق افق سوسياليستی اين  تابع توازن قوای بين طبقه کارگرنشينيها که

اما انحراف نه تئوريک که طبقاتی اين به . جنبش ، هيچگونه تاثيری در گشايش راه مبارزه جنبش کارگری در ايران ندارد

مبارزه سياسی و اقتصادی کمونيستها بهتراز هر کس با علم به اينکه .کجاست که به وضوح نمايان استاصطالح تز در 

طبقه کارگر يک کل واحد و نه به صورت جدا از هم ، ميتوانند نماينده رفرم و ايجاد گشايش در مبارزه طبقه کارگر را با 

 و کمونيستی خود در درون جنبش کارگری ، باشند ، نه اينکه به اين دليل واهی  مطالبات حفظ شفافيت در مشی راديکال

بسيار نازل و معيشتی که گويا سرمايه ستيزی را در خود ندارد و چون طبقه کارگر خواسته ها و مطالبات معيشتی را 

سرمايه داری را به چالش بکشند طبق مطرح ميکنند و چون به اين سطح از آگاهی سوسياليستی نرسيده اند که کل نظام 

رويکرد ناصر پايدار بايد از سازمان دادن طبقه کارگر از همين خواسته تا ارتقاء آگاهی و همزمان سطح توقعات آنها شانه 

و مشروط کردن " ضد سرمايه داری"چسباندن کلمه . اين در واقع سياست انفعال در پوششی راديکال است. خالی کرد 

دم زدن از . کلها، به منافع طبقه کارگر کوچکترين ربطی ندارد و مبارزه طبقه کارگر را محدود ميکندعضويت در تش

بيگانگی ن حکيمی ادعايش را دارند چيزی ازهم محس و پايدار که هم ناصرن وسيعترين توده های طبقه کارگرسازمان داد

  . با منافع طبقه کارگرکم نميکند" تز"اين 

  : نوشته شده است١٩٠۴ که در سال گام به پيش، دو گام به پسيک  لنين در کتاب 

 دمکرات بايد -هر کارگر سوسيال. ای باشند های حرفه های کارگری مختص مبارزه اقتصادی بايد سازمان سازمان"

 نيست که وجه به نفع ما ليکن اين به هيچ... ها به طور فعال کار کند ها ياری نمايد و در آن بقدر امکان به اين سازمان

ها باشند؛ اين امر دايره نفوذ و تأثير ما را در   دمکرات-های صنفی فقط سوسيال خواستار آن شويم که اعضای اتحاديه

برد  بگذار هر کارگری که به لزوم اتحاد برای مبارزه عليه کارفرمايان و حکومت پی می. توده محدود خواهد ساخت

شان ولو فقط تا اين درجه ابتدايی رسيده  های صنفی همه کسانی را که فهم هاگر اتحادي. در اتحاديه صنفی شرکت نمايد

های  های بسيار وسيع نبودند؛ آن وقت خود هدف اتحاديه های صنفی سازمان ساختند؛ اگر اين اتحاديه باشد، متحد نمی

"  اين به قول ايشان خواننده مقاله ناصر پايدار بايد از او  سوال کند که اگر ".شد صنفی هم غيرقابل حصول می

يد، پس بکارگيری به که گويا سرمايه ستيز نيستند و شايد هم نتوان ان را ارتقاء بخش"  مطالبات بسيار نازل معيشتی

آيا به اين خاطر نيست . جواب به کدام ضروت نظام مزدی است" جانب بورژوازیهارترين شيوه از"قول خودشان 

که پايدارکسانی مثل جريان ناصرطبقه کارگر بقبوالنند؟ البته اگرغير انسانی را به وکه هر چه بيشتر اين نظام نابرابر 

را ضروری کرده است سرمايه ستيز هارترين شيوه توسط بورژوازی که اين ميزان خواسته و مطالبات طبقه کارگر 
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ی بورژوازی بسی آسانتر باشد و را به کل جنبش کارگری تعميم دهد قبوالندن اين نظام شايد برا" تز"نداند و اين 

نيازی به صرف هزينه های گذاف جهت اعمال هارترين شيوه برای سرکوب بهتر و کم هزينه تر طبقه کارگر نباشد و 

اگر زمانی در درون !!.  از اين رو کمکی هم به حسابهای بورژوازی و هم سرکوب طبقه کارگر باشد چرا که نه

 ساعت کار در هفته از جانب طبقه کارگر پس رانده ميشد و ۴۴اين جنبش بحث جنبش کارگری و در جريان مبارزه 

 روز تعطيلی ميشد هيچ گاه به اين منظور نبود که کمونيستها با دفاع از اين خواسته ٢ ساعت کار در هفته و ٣۵بحث 

و حتی اين هم . ند ساعت کار مزدی در قانون و بيشتر از اين زمان هم حتی در عمل بوده ا٣۵طبقه کارگر موافق 

خير هدف ارتقاء مبارزه طبقه . نبوده که با تثبيت اين ساعت کار مبارزه طبقه کارگر را خاتمه يافته تلقی کرده باشند

اما . کارگر و پيشروی اين جنبش نه در جهت بهبودی اقتصادی به تنهايی بلکه در نهايت رهايی اقتصادی بوده و هست

 سطح سياسی و اقتصادی و ايجاد پيوند ارگانيک اين گشايشهايی که با مبارزه روزانه با ديدن مبارزه طبقه کارگر در

طبقه کارگر ايجاد ميشود، به افق سوسياليستی  و کمونيستی طبقه کارگر و حفظ مشی کمونيستی مبارزه طبقه کارگر 

ه قدرت رسيدن سياسی خود که تضمين کننده فرارفتن اين طبقه از اين مبارزه روزانه برای مطالبات اقتصادی و ب

به قول ناصر پايدار يا هر جريان " رفرميسم راست سنديکايی"تحويل دودستی اين مطالبات به .طبقه کارگر ميباشد

 .ديگری با هر شعار به اصطالح راديکال خدمت به بورژوازی است و بس

اعتصاب و حق تشکل کارگری پيمان دسته جمعی و " الم به رسميت شناختنبا اع" ILO"برای نمونه سازمان جهانی کار

طبقه کارگر به شرط قبول و تحمل قانونيت بورژوازی و پيمان سازش با ان، اين خواسته ها را متحقق ميکنند اما ..." و 

تبليغاتی  بورژوازی درايران نيز نها که اکنون نيزبه شعارآزمان و شعبات و عوامل وابسته به اين ساتنها با گسست کامل از

سراسر ايران همين خواسته ها را نه در ه پتانسيل و توان خود کارگران درتبديل شده است بايد با تمام نيرو اما با اتکاء ب

نه اينکه  با مطرح کردن به اصطالح . اين مسيری که سازمان نامبرده ميخواهد، تا تحميل کردن به بورژوازی دنبال کنند

مخالفت . شروع کنند" لغو کار مزدی"مبهم راديکال غيرکارگری با محتوای شعار، ازاين خواسته" عدم سرمايه ستيزی"تز

. ايران هم هستته ها جزو مطالبات طبقه کارگر درواقع مخالفت با اين خواسته ها نيست که اکنون اين خواس در”ILO“با 

ن باشد که به صورت مشخص تشکلها گری بايد مخالفت با سياست اين سازمابلکه مخالفت با اين سازمان به شدت ضد کار

.  ميطلبد دن رقابت بين بخشهای بورژوازی راهموار کربه ابزارطبقه کارگرمستقل را برای تبديل کردن ظرفهايی غيرو

نازل " ری را که حتی تحت نام کمونيستها موافق تداوم نظام بردگی مزدی نيستند و نبايد باشند اما مطالبات تشکلهای کارگ

صدد است که اين خواسته ها را تحت نام برانداختن نظام مزدی به اعضای که ناصرپايدار قبول ندارد و در" و معيشتی

پس اين جنگ و جدالهای بايد گفت که برای ناصر پايدار دردر پايان نيز .کميته هماهنگی قالب کنند شايد يک تردستی باشد

ه ای با منافع گسترده طبقه جداگان" همه استراتژی کامالاهنگی، هم منافع محدود فرقه ای وسنامه کميته همسراسااسمی بر

نظر ايران درجنبش کارگری درميکند را برای کميته هماهنگی ودر نهايت خود گذر" ILO"کانال همان را که ازکارگر

هت ابقاء کارمزدی  است ذره که در واقع ج" لغوکارمزدی" و " اریضديت با سرمايه د"تاکيد دوباره و چند باره با دارد و

اين سبک عبارت پردازی ناسخ منسوخ در مقاله ديگر ناصر پايدار تحت عنوان . رفرميستی بودن اين ادعا کم نميکندای از

يکی برای باطل راپايد ادامه دارد و انگار مقاالت ناصرنيز" جنبش کارگری ، تهاجم سرمايه و راه ضد سرمايه داری"

  ۴/١٢/٨۶  - یسمکونور  .نوشته شده استکردن ديگر


