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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

"یدار هيضد سرما" ی و دو معنا ی هماهنگتهي کمۀاساسنام  
 

   ششو ماه هشتاد دی دهم پانز                                                                                                 ني آذررجيا
 

سال اخير چهارکارگری در برآمد جنبش  جديددوردهای کارگری ايران است که درمعدود نها  يکی از کميتۀ هماهنگی

ود را ما پيش تر ارزيابی انتقادی خ. سوسياليست جنبش کارگری مهم است ايجاد شده و سرنوشت آن برای همۀ فعاالن

هماهنگی  درون کميتۀ که در اکنون خوشنوديم . )١( کميته هماهنگی به تفصيل طرح کرده ايم پيشاروی  معضالت از

موانع موجود نقاط ضعفش بازتابی از تالشی برای تصحيح اساسنامۀ قبلی در جريان است؛ اساسنامه ای که به نظر ما

  .فعاليت برای ايجاد تشکل های توده ای کارگری، بوده استيعنی  در کميته هماهنگی برای انجام وظيفۀ اصلی خود،

 )که نگارندۀ اساسنامۀ پيشين است(محسن حکيمی  اساسنامۀ پيشنهادی اکثريت هيأت اجرايی کميته هماهنگی، آقایدر برابر

يشنهادی جديد اساسنامۀ پ. )٢(بر سر اين دو اساسنامۀ پيشنهادی در جريان است بديل تازه ای ارائۀ داده و اکنون بحث

نيز عقب می  حکيمی برخی از اشکاالت اساسنامۀ قبلی اش را تصحيح می کند و از برخی مواضع پيشين خود محسن

ۀ او هم منعکس است اکنون به پيشنهاد تاز که در" تشکل ضد سرمايه داری"نشيند؛ اما تلقی ويژۀ آقای حکيمی از 

باطلی که به آن دوری اينکه کميته هماهنگی بتواند ازبرا. شده استتبديل  اختالفات بين دو اساسنامۀ پيشنهادیمحور

  . شودکامال روشن" تشکل ضد سرمايه داری"سری است تا محتوای واقعی اختالف برخارج شود حيات استدچار

دارد، مدعی پيشنهادی تازۀ خود اصرار اساسنامۀدر" تشکل ضد سرمايه داری" عبارت حفظمحسن حکيمی، که بر

نهادی اکثريت هيأت اساسنامۀ پيشديدگاه رفرميسم مخالفان است و ست که مخالفت با اساسنامۀ پيشنهادی او نشانۀا

اساسنامۀ  اما خود حکيمی هم قطعا ادعا نخواهد کرد که مخالفان. دليل رفرميستی می شمارد به هميناجرايی را نيز

مخالفت با اساسنامۀ ! داران باشد همکاری با سرمايهارپيشنهادی او خواهان تشکل های کارگری ای هستند که ابز

هايی  ديدگاهسراختالف واقعی بر .خود داردرا در" سرمايه داری ضد"پيشنهادی حکيمی به اين دليل نيست که عبارت 

ديدگاه ها کرد و به  سر الفاظ را رهابايد بحث بيحاصل بر. سر کلماتساسنامۀ پيشنهادی حاکم است نه برادواست که بر

  .پرداخت

هماهنگی در اساسنامه نيست، بلکه در ديدگاهی  تا آنجا که به ما بر می گردد، پيشتر هم گفته ايم که اشکال اصلی کميته

اساسنامۀ اوليۀ کميته هماهنگی هم تنها بمنزلۀ شاهد مثالی که اين . کرده است است که کميته هماهنگی را در عمل فلج

تواند اساسنامه ای  اساسنامۀ کميته هماهنگی می. )١( می کرد مورد انتقاد قرار گرفته بودرا در خود منعکس ديدگاه

غياب نفس کلمات و عبارات مشخصی در اساسنامه  بسيار کوتاه و عمومی باشد، و ما حتی حساسيتی نسبت به وجود يا

بر کميته "  ضد سرمايه داریتشکل"است که آقای حکيمی تحت عنوان  آنچه نسبت به آن حساسيم ديدگاهی. نداريم

 بود، و به نظر می رسد اکنون اکثريت هيأت اجرايی کميته هماهنگی و حتی مجمع عمومی نيز هماهنگی غالب کرده

  .با اين ديدگاه مخالف اند

بهيچوجه ايشان را واجد حق " داری تشکل ضد سرمايه"نخست، شايد گفتن دارد که اصرار آقای حکيمی بر تکرار 
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از شش سال است که ما به اين واقعيت توجه داده ايم که  بيش. ر ادعای ضديت با سرمايه داری نمی کندانحصاری ب

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

. باشد  دولت و طبقۀ سرمايه دارهای کارگری در جريان است که ظرف تعامل و همکاری کارگران با نوعی از تشکل

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

اما برای . و طبقه سرمايه دار و ستيز طبقاتی قرار داده باشند که نقطۀ آغاز حرکت خود را ضديت منافع طبقه کارگر

چه برسد به اينکه کلمات و (امری نيست که باورها تضمينش کند » و سرمايه داران ارگرانضديت منافع ک«ما 

اهداف طبقاتی خود  بلکه اساسا به معنای اين است که تشکل کارگران برای تعقيب). خاصی ضامن اش باشند عبارات

رار می گيرد، و تنها با سياسی سرمايه ق بناگزير رو در روی نيروی متشکل سرمايه داران و سخنگويان رنگارنگ

  .)٣(رويارويی است که می تواند توفيق يابد وقوف بر تضاد منافع و آمادگی برای اين

ضديت با سرمايه و سرمايه «است، و  در تالش برای ايجاد تشکل های توده ای کارگران نيز عين همين امر صادق

ای ايجاد تشکل های خود نه فقط نمی توانند و نمی مبارزه بر معنای واقعی اش اين است که کارگران در مسير» داران

سخنگويان رنگارنگ صاحبان سرمايه حساب کنند، بلکه تنها با حفظ استقالل خط مشی خود  بايد بر حمايت احزاب و

طبقاتی خود را ايجاد  تقابل با سياست و برنامه های چنين احزاب و نيروهايی است که قادر خواهند شد تشکل های و

کارگری، يا تالش برای ايجاد تشکل کارگری، واقعا در  نابراين، آنچه نهايتا تضمين کنندۀ اين است که تشکلب. کنند

سرمايه قرار داشته باشد اساسا به اين بستگی دارد که کارگران برای مبارزۀ خود  ضديت با منافع سرمايه و صاحبان

همکاری با سرمايه يا  بمنزلۀ محک واقعی» تراتژیاس«مسيری انتخاب می کنند؛ و به همين معناست که ما بر  چه

  .)٤(ضديت با سرمايه تأکيد کرده ايم

که مبارزۀ طبقه کارگر، تشکل  آری، برای ما، همچنان که برای همۀ سوسياليست های کارگری، اين واقعيت

می تواند و می بايد با منافع سرمايه و صاحبان سرمايه  کارگری، و تالش برای ايجاد تشکل کارگری، تنها در ضديت

بلکه به معنای . ايدئولوژيک نداشته و امری مربوط به باورهای فعاالن نبوده است به پيش رود هيچگاه معنای

ايران،  هوشياری پيشروان جنبش کارگری برای شناخت ماهيت نيروهای اجتماعی و سياسی صحنۀ امروز ضرورت

  .نيروهای سياسی بوده است سی و بررسی موضعگيری هایو تالش برای تجزيه و تحليل تحوالت اقتصادی و سيا

معنايش هيچ چيز جز اين نمی تواند باشد  قرار است معنای مادی و اجتماعی ای داشته باشد،» ضديت با سرمايه«اگر 

سياسی و اجتماعی مواضع طيف وسيع سخنگويان سرمايه ِاشراف و  که فعاالن پيشرو کارگری می بايد بر محتوای

 در هيچ اساسنامه ای حاصل نمی" ضد سرمايه داری"امری است که با اعالم باور قلبی به  و اين. شته باشنداحاطه دا

درجه باور قلبی به  اگر قرار است مبارزات کارگران در عمل در مسير ضديت با سرمايه دنبال شود، هيچ. شود

تخاب مسير استراتژيکی است که مبتنی بر ان تنها تضمين،. نمی تواند اين امر را تضمين کند" ضديت با سرمايه"

سخنگويان سرمايه است، يعنی طيف وسيعی که امروز از اصالح گران  شناخت محتوای برنامه و سياست طيف وسيع

های  اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات، و از اپوزيسيون سلطنت طلب تا سوسيال دموکرات حکومتی تا شبه

بايد متکی به شناخت  استراتژی پيشروی جنبش کارگری می.  را در بر می گيردسمپات به سياست خارجی امريکا

ايدئولوژيکی نمی تواند جانشين ضرورت تجزيه و تحليل  عميق از نقشه های احزاب طبقات ديگر باشد، و هيچ باور
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  .بررسی موضعگيری نيروهای سياسی جامعه شود از تحوالت اقتصادی و سياسی، و

حکيمی مقولۀ استراتژی مطلقا غايب  ديگری به تفصيل بررسی کرده ايم، در ديدگاه محسنهمانطور که در جای 

 قرار بوده است ُپر کنندۀ حفره ")لغو کار مزدی"بندی مجدد، عبارت  يا، پيش از بسته(" ضد سرمايه داری"است، و عبارت 

آلوده کردن مبارزۀ  ما، تنها نتيجه اش رازچنين کاری، ا. )۵(ديدگاه حکيمی بجا می گذارداستراتژی در ای باشد که خأل

که اين مقوله تضمينی نخواهد بود که گويا  و واضح است. از طريق تبديل آن به يک مقوله است" ضد سرمايه داری"

هماهنگی در عمل عليه سرمايه کاری بکند، بلکه خاصيت آن تنها اين  با سوگند خوردن به آن در يک اساسنامه کميته

ديدگاه حکيمی،  در. از بشناسد و الغيرحکيمی تنها موافقان با عقايد خود را مبارزان عليه سرمايه ب ایمی شود که آق

متقابل اعضاء فرقه ای از همدالن  ، تنها می تواند نشانۀ شناسائی"لغو کار مزدی"، يا "ضد سرمايه داری"

  .ايدئولوژيک باشد

مادی و اجتماعی آن، يعنی تنها به معنای انتخاب   تنها به معنای»انضديت با سرمايه و سرمايه دار «اما برای طبقه کارگر

و اگر می توان . های نمايندگان سياسی صاحبان سرمايه است که معنا می يابد يک مسير استراتژيک متفاوت از ديدگاه

سبب است که  نطبقه کارگر بطور عينی پرچمدار مبارزه برای آزادی در ايران امروز است، تنها به اي ادعا کرد که

تنها به اين معنای . است به معنای حرکت عملی جنبش کارگری در عرصۀ جامعه و سياست» ضديت با سرمايه«

مسيری که کارگران می بايد برای تأمين منافع خود  مادی و واقعی است که می توان ادعا کرد، برخالف طبقات ديگر،

به عبارت ديگر، تنها با داشتن .  در جامعه پيوند خورده استهای دموکراتيک دنبال کنند بناگزير به گسترش آزادی

ايران می  مستقل طبقاتی است که کارگران پيشتاز مبارزات عمومی برای آزادی های دموکراتيک در استراتژی

از ايفای نقش در جنبش عمومی تودۀ  به احکام ايدئولوژيک، کارگران را» ضد سرمايه داری«هرگونه تنزل . )٦(شوند

  .اجتماعی، محروم می کند م ايران، و در نتيجه از جلب همبستگی جنبش هایمرد

االن چپ  مدعی اند که هدف فع)دموکرات ها بيشک تحت تأثير ليبرال ها و سوسيال(فعاالن جناح راست جنبش کارگری 

اين البته بهتان . ايجاد تشکل های ايدئولوژيک است" سرمايه و منافع کار ضديت"و" طبقه"تأکيد برجنبش کارگری از

می  تنها فرقه های ايدئولوژيک چپ غيرکارگری. )٧( وصله ای به سوسياليسم کارگران نمی چسبد است، و چنين

رمايه ضد س"معنای رازآلودۀ  نظرات محسن حکيمی و. توانند چنين بهانه ای در دست فعاالن راست را توجيه کنند

مقابله با ديدگاه حکيمی در عين حال شرط مصون ماندن تشکل  .در ديدگاه او يک مصداق چنين بهانه ای هستند" داری

  .هست های راست نيز های کارگری در برابر ديدگاه

  

  ايرج آذرين

  ٢٠٠٧  دسامبر٣٠

  سايت سالم دمکرات
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  :زيرنويس ها    

  .)٢٠٠٧آوريل  (١٣٨٦، فروردين ٢٣شمارۀ  ، بارو،"ارزيابی از کميتۀ هماهنگی"نگاه کنيد به، رضا مقدم، . ١
  ، سايت های اينترنتی،"پيشنهادی و مسئله تشکل ضد سرمايه داری دو اساسنامه"برای تفصيل اين مسأله نگاه کنيد به، محمد حسين، . ٢
  .١٣٨٦ آبان ٢٩   
    ژانويه و  (١٣٨٠ بهمن و اسفند ،٥ و ٤، بارو، شمارۀ "مدنی تشکل های کارگری، آزادی های دموکراتيک، جامعۀ"ايرج آذرين، . ٣
  ١٣٧ رودبار، ، فصل دوم در چشم انداز و تکاليف، انتشارات"رفرميسم جديد در جنبش کارگری"کنيد به  همچنين نگاه). ٢٠٠٢فوريه     
  .٤٣-٨٨، ص )٢٠٠١ (  
  واحد راه را نشان میکارگران "؛ )٢٠٠٧آوريل  (١٣٨٦فروردين  ،٢٣، بارو، شمارۀ "ارزيابی از کميتۀ هماهنگی"رضا مقدم، . ٤
   ٢٢، شمارۀ !پيش ، به"انتخاب استراتژيک"ايرج آذرين، ). ٢٠٠٦مه  (١٣٨٥، ارديبهشت ٢٢بارو، شمارۀ  ،"دو استراتژی"و "  دهند   
  جنبش طبقه"؛ )٢٠٠٣ژوئيه  (١٣٨٢، مرداد ١٨شمارۀ  ، بارو،"کدام استراتژی؟ کدام سياست؟: تشکل کارگری"؛ ١٣٨٦ خرداد ٢٣،     
  .)٢٠٠٢ژوئن  (١٣٨١، تير ٩، بارو، شمارۀ "ستيز؟ ش بورژوازی؛ هارمونی ياکارگر و جنب    
  .)٢٠٠٦مه  (١٣٨٥، ارديبهشت ٢٢، بارو، شمارۀ "محسن حکيمی  در نقد نظرات–بيراهۀ سوسياليسم "نگاه کنيد به، ايرج آذرين، . ٥
   و٤ و ٣؛ و همچنين به مراجع زيرنويس های ١٣٨٥ذر ، آ١٦شمارۀ  ،!، به پيش"بازهم دربارۀ تشکل"نگاه کنيد به، سودابۀ مهاجر، . ٦
  . باال٥   
  .)٢٠٠٤اوت  (١٣٨٣ مرداد ،٢١، بارو، شمارۀ "»تشکل ايدئولوژيک«قضيه "ايرج آذرين، . ٧

 
 
 

 


