
 1

!»جريان لغو کار مزدی«در پايان چيزی به نام   
٢٠٠٧سامبر د  -امير پيام  

    
کنش به اين شبح است در وا. له خسرو شاهیمزدی در گشت و گذار است، شبح يداظاهرا شبحی بر فراز جريان لغو کار 

 را زشتی  مطلب  آنها ايشان به عنوان بلند گویيا پايدار و دوستان با اسم و امضای آقای جمشيد کارگر و  که آقای ناصر

بيان   مستقل ازهرقضاوت اخالقی که درباره محتوای آنچه.پخش کرده اند» شاهیه خسرويدالنگاهی به نوشته اخير«بنام 

جريان در آن قرار گرفته است  که اين  وضعيتی راعلل سياسی ما تنها می توانيم  ،پاسخبرای اما ، نموده اند داشته باشيم

. را نشان دهيم  

نقطه .  يابدپايان می رود که و  ه خوردکه جريان لغو کارمزدی شکست  اينست نی آنان سياسی وضعيت کنواولين علت 

  مستقل از.کميته هماهنگی است  اعضای  اکثريت  پيشنهادی  گذاشته شدن اهداف اش توسط اساسنامه کنار شکست آنهم 

 اين شکست  فی الحالو کارمزدی فعالين جريان لغاينکه سير تحوالت کميته هماهنگی چه سمت و سويی به خود بگيرد،

اما بر خالف هر . دمی روی که به گذشته تعلق ياباين جريان   اکنون . نوشته های اخيرشان اعالم کرده اندرا مکررا در

جريانی در چپ که ممکن است روزی تمام شود، اين جريان متاسفانه هيچ اثر و ياد و خاطره مثبت و خوش و قابل 

از اين پس .  زشتی و تلخی و تخريب است يکسرهماندخواهد  آنچه که از آن در يادها. اشتگذتعريفی از خود بر جا ن

يگران  بيرون کشيدن و ناسزا نثار د هر از چند گاهی سرک  و حاشيه ای، صرفا   نامربوط ، مانند هر جريانتنها اثر آن  

.کردن و دوباره به الک خود رفتن خواهد بود  

له خسرو شاهی را مسبب شکست خود  رفيق يدا بطور واقعی خط  سياسیآنان اينست که کنونیوضع ديگر سياسی علت 

ر گونه سازمانيابی بی عملی مطلق خود هارمزدی که برای سرپوش گذاشتن برگروه لغو ک«جمله کوتاه ظاهرا . می دانند

 مزدی به جريان لغوکاربود تايک سخنرانی کوتاه کافی ازسخنان رفيق يداله در »کارگران را درمراکزکاری نفی می کند

  .گيرنددر» لهری از نوع يدابا عناص«فرياد برآورند که در کميته هماهنگی هم احساس فروريختن دست بدهد و 

خشم له خسروشاهی وکف دادن اينها عليه رفيق يدا ازمن عنانبه نظر. کنيم میاين علت آخری شروع بررسی خود را از

نقش تاريخی و   لحاظ  شاهی بهه خسرودالکه ي چرا. است واقعی گذاریتاثير يک وجود   از یناش خط سياسی او ان ازش

واقعی  برخوردار بوده و مثل همه رهبران مهمیطبيعی از وزن و اعتبار طورجنبش کارگری ايران دارد بطبقاتی که در

يک در آنهم  گذرا   کوتاه و جمله که يک نروست اي  از.موثرندنظراتش  ، کالمش نافذ و اظهارهمه جنبش های اجتماعی

  بودن هم دارد »جهانی« قضا ادعای که از جريانی چنين تاثيری را بر تواند  استه میناخواو  طرف   کوتاه ازسخنرانی

.شته باشداد  

 
 در باره نقش يداله خسرو شاهی
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خی و طبقاتی وی را  نفوذ و تاثير گذاری يداله خسرو شاهی الزم است تا موقعيت تاري توانبرای شناخت و درک درست

ساده و  بسيار  که يداله آنجا  اما از. ناخته شده استسياسی ش و چپ و فعالين کارگری او برای  اين نظر البته از.شناخت

و ، به نظر می آيد که اين منش بی آاليش  انسانی و سياسی درسترس می باشد الترفيقانه و بدون افاده و دبدبه برای تباد

 از. تبادلند درکه با چه شخصيتی سرشان پريده و نفهمند عث شده تا برخی ها هوش ازکارگری باصميمانه ويژه رهبران 

. عت تاريخی و طبقاتی ضروری استموقيآن آوری مجدد د اينرو يا  

جنبش کارگری  در ستیليستی برخاسته از سنت مارکسيو حامل گرايش راديکال و سوسيا يداله خسرو شاهی بيانگررفيق

فعالين  به ديگر  نسبت   ايشان برجستگی  و زيتم. جنبش است اين  گرايش سوسياليستی مظهر و سمبل  او. تايران اس

 او .ستنيم قرن و قدمت تاريخی او بمدت سوسياليست جنبش کارگری در حضور طوالنی و بی وقفه در مبارزه طبقاتی 

 جربيات ت گنجينه غنیيداله. باشدمياين جنبش صرکتاب تاريخ معال مبارزه طبقاتی کارگران ايران وپنجاه سابيش ازتبلور

ف فعالين کارگری و حامل و ناقل درس های گذشته  نسل های مختل و پل ارتباطیايران تلخ و شيرين مبارزه طبقه کارگر

  . جنبش برای حال و آينده آنست

  همان تداوم امتداد و در و رگر طبقه کا  سوسياليستی تاريخی سنت  استمرار  نشانه شاهی يداله خسرو تاريخی، نظر از

حجازی ها و  دهگان ها و سلطان زاده ها و ايران و حزب کمونيست  ری ايران با جنبش کارگ که در است  سوسياليسمی

هنگامی که در . جنبش کارگری ايران را رغم زدتاريخ بخش مهمی از افتخاری ها و علی اميد ها سر بلند کرد و  يوسف

ای کار و زندگی می کرد درگذشت، اين  نسل فعالين سوسياليست در گرمابه  از بازماندگان آنعلی اميداواخر دهه چهل، 

بار ديگر اتصال مراسم تدفين و بزرگداشت برای وی  در عين حال برگزاری با يداله و فعالين پااليشگاه تهران بودند که 

.و پيوستگی خود را با آن نسل و سنت تثبيت نمودند  

همه ه آنرا ازکبه آن تعلق دارد دارای آنچنان خصوصياتی است  اوشاهی و سنت سوسياليستی که سروخط سياسی يداله خ

.جريانات مدعی سوسياليسم در ايران متمايز نموده و به آن خصلتی عميقا طبقاتی و پرولتاريايی می بخشد  

الغای  و  وسايل توليد و ابزار بر )یدولت خصوصی و( الغای مالکيت بورژوايی   يعنیستیمارکسي اعتقاد به سوسياليسم 

ت کارگری و الغای طبقات و دولت قراری حکوميدن کارگران بمثابه يک طبقه  و برانسان و بقدرت رسانسان ازاستثمار

سوسياليسم های  بسياری از نه همچون   اعتقاد   اين.است  خط  کمونيستی، اولين خصوصيت اين ه آزادعبرقراری جامو

اين سوسياليسم با . ده استروی کاغذ بلکه عجين شده با نبردی طوالنی و طبقاتی و امتحان پس دابر صرفا مرکبی  رايج

تجاع سلطنتی و اسالمی راراهای سلولها و شکنجه گاههای دوديوبرند پيچ های زيادی عبور کرده وبلندی از تسروافتخار

.حک شده است  

تی بوژوازی ودر شرايط کنونی ايران ضرورت سرنگونی و بزير وقوف کامل به ضرورت به زيرکشيدن حکومت طبقا

سخن گفتن که اين خط بخوبی  می داند . ستن از طريق انقالب کارگری، دومين خصوصيت آ اسالمیکشيدن جمهوری

 هر سخن .از لغو کار مزدی بدون مبارزه مستقيم و شفاف و بی وقفه با ارتجاع جمهوری اسالمی عوامفريبی بيش نيست

 از مبارزه بر ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی بی هيچ اما و اگری يعنی تدارک انقالب کارگری، و ادعای  ایجدی
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 غير از یچيزبورژوازی يعنی جمهوری اسالمی تدارک انقالب کارگری هم بدون مبارزه عليه قدرت سياسی 

ژازی و چه به روشيدن قدرت سياسی به معنای بزير کچه ب» قدرت سياسی« بنابراين .شارالتانيسم محض نمی باشد

معنای کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر از اجزا کليدی خط سياسی يداله خسرو شاهی و اساسی ترين وجه تمايز 

بدون آوردن خم به ابروان  که می خواهند   چپ نمايانه است   پشت لفاظی های شده پنهان آن با همه جريانات رفرميست  

!غو کنندارتجاع حاکم، کار مزدی ل  

نظام موجود و تحميل وسيع ی بهبود زندگی طبقه کارگر در سومين خصوصيت آن، تعهد بی چون و چرا به مبارزه برا

برای اين خط مبارزه برای بهبود . ترين اصالحات به نفع کارگران حتی به ارتجاعی ترين حکومت های بورژوايی است

 وورژوازی ندارد بلکه جزبی وقفه برای بزير کشيدن حکومت بمبارزه نه تنها تناقضی با در اين نظام ندگی کارگران ز

 مشغله ، موجودنظامران برای بهبود زندگی شان در مرزبندی با مبارزه کارگستيز و   اگر ضديت و.مکمل آن است

ارگران شکم سير است، در مقابل عجين شدن با همين مبارزه به عنوان بخشی از مبارزه طبقاتی ک» انقالبيون«دايمی 

 آموختنی از  سنت يداله  وبراين اساس يکی از نکات مهم.  جدايی ناپذير خط سياسی و سنت يداله خسروشاهی استوجز

اينست که در ديدگاه او تشکل های توده ای کارگران در محيط های کار از ابزارهای مهم و غير قابل جايگزينی مبارزه 

د ايجانفس و ضرورت عاجل  بسيار زياد  اهميت،بنابراين. ستآنان او يکی از ارکان ثابت پروسه رهايی کارگران 

  جدال بر سر نوع تشکلبر اهميت نوع تشکل پيشی گرفته و يط کنونی ايران شرادرکارمحيط های تشکل های توده ای در

.و غير ضروری می کندنادرست  در اين شرايط  را )ورا يا سنديکاش(  

 اين حزب طبقاتی کارگران است که با برافراشتن . اين سنت است چهارمين خصوصيت تحزب طبقاتی کارگراناعتقاد به

نفی آن و برچيدن طبقات، طبقه کارگر  نظام سرمايه داری وبرای رهايی ازکامل و بی ابهام طبقه کارگربه وافق همه جان

طبقه  روزمره  چنين مبارزات هم حزب .  می کنده نيروی خود سازمان داده و رهنمونرا بسمت هدف نهايی و رهايی ب

م را به مبارزه برای هدف نهايی  پيوند زده و هر دو مبارزه ضروری را متقابال اين نظاکارگر برای بهبود وضع اش در

با مبارزه   آنی   اهداف  برای واقع حزب طبقاتی کارگران حلقه واسطه و پيوند زننده مبارزات جاری در.تقويت می کند

.بردگی مزدی است ازبرای هدف نهايی رهايی  

 يعنی هم بلحاظ بافت درونی اش، .اما همه اهميت مساله در اين است اين حزب بايد حقيقتا حزب طبقاتی کارگران باشد

برنامه آن بيانگر همه و از اعضا و کادرها تا رهبران آن، خصلت نمای يک حزب تمام عيار پرولتری باشد؛ هم افق 

منافع کننده  بطور متمايز و منحصر به فردی تامين شاشد؛ و هم سياست ها و تاکتيک هاياهداف آنی و آتی طبقه کارگر ب

بويژه اينکه جامعه ايران . وجود چنين حزبی به اندازه نان شب برای طبقه کارگر حياتی است. طبقاتی کارگران باشد

پرچم دار منافع آنی  و آتی يد بتواند باحزب طبقاتی کارگران . نشده بودهچگاه به اندازه امروز بحاظ طبقاتی چنين قطبی   

.بيست وپنج ميليون پرولتر ايرانی باشد  

دفاع از استقالل طبقاتی و تالش برای کسب و حفظ . اين خط استخصوصيت  استقالل طبقاتی کارگران پنجمينتعهد به 

وی در دو جبهه خود را نشان استقالل طلبی طبقاتی . استکوبيده ر سراسر زندگی يداله خسرو شاهی مهر خود را بآن 
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در رابطه با دول و احزاب بورژوايی، ضمن اينکه يداله هميشه بر استفاده و بهره جستن از هر ذره امکانات . می دهد

 بورژوايی هشدار داده و در احزابدول و قانونی و مجاز اصرار و تاکيد داشته، اما همزمان در مورد هر گونه توهم به 

 در رابطه با احزاب و جريانات چپ، از آنجا که يداله . پراکنی ها بموقع و قاطعانه ايستاده استمقابل اينگونه توهم

همواره شاهد بافت غيرکارگری اين جريانات بود، هميشه بر حفظ استقالل رای و نظر فعالين کارگری و بويژه آندسته 

 وی» الت سياسیروحيات ضد تشک«به عنوان اين تاکيدات به غلط . که به اين جريانات نزديک می شدند تاکيد داشت

در صورتی که يداله در مقابل آندسته از جرياناتی قرار می گرفت که در حرف به نام کارگر بودند اما در . تعبير می شد

 در تقابل با آن رفتار ناميمون برخی فعالين .عمل سياسی و روش کار و بافت طبقاتی متعلق به طبقات غير کارگر بودند

به » بازوی کارگری«و يا » یرچهره کارگ«و » ويترين کارگری«و » دکور کارگری«ری که خود را به عنوان کارگ

 و در اين راه که دنبال چنين کاالهايی در بازار سياست بودند عرضه می کردنده از روشنفکران و جريانات چپ آندست

، يداله خسروشاهی هيچگاه پرچم استقالی يی نداشتند ابا اسانلو هم  واحد و منصور ربانی کردن سنديکایق اخيرا حتی از  

.طبقاتی کارگران را زمين نگذاشت  

می دانيم که بخش  . مشخصه سنت يداله خسروشاهی يک وحدت طلبی طبقاتی عميق و شگرف استره ششمينو بالخ

ن ا ايرینبش سوسياليستهمچنين می دانيم که ج. اعظم فعالين کارگری ايران متاثر از جنبش سوسياليستی بطور کلی اند

نکته اساسی اينست که اين چند دستگی ها و افتراق ها بی وقفه . مملو از اختالف و چند دستگی و جدايی و انشعاب است

کاذب در متن مبارزات جاری حتی بعضا به طيف فعالين کارگری منتقل شده و به ايجاد چند دستگی و گرايش بندی های 

 اگر چه انتقال اين اختالفات بدرون مبارزات کارگری تا حدود .رگری انجاميده استمنجر و به تضعيف مبارزات کا

زيادی اجتناب ناپذير است، اما در درون جنبش کارگری به آنچنان فعالين روشن بين و با درايتی نياز بود و هست که 

چگی کارگران به مثابه يک طبقه بتوانند تاثيرات منفی اين چند دستگی ها را بر مبارزات کارگری و بر وحدت و يکپار

 يداله خسروشاهی از نمونه های برجسته چنين .ممکن برسانندسطح طبقه حاکم و دولت آن به حداقل ترين مقابل در 

برای وی مبارزه طبقاتی عبارت است از مبارزه طبقه عليه طبقه  و نه مبارزه گرايشات . درايت و روشن بينی ای است

براين اساس برای او مبارزه همه جانبه طبقه کارگراستثمار شونده  عليه طبقه حاکم استثمار . ردرون طبقاتی عليه يکديگ

د و ن با همه اهميتی که داری اختاالفات گرايشکننده و دولت آن قاعده و اصل و تعيين کننده در مبارزه طبقاتی است و

 و نبايد گذاشت که بر آن سايه صوير بزرگ اند بخش کوچکی از اين تد اما همچناننعمده می شونيز بدرستی حتی گاها 

 از اينروست که حداکثر پافشاری و سرسختی بر حفظ اتحاد و يکپارچگی طبقه کارگر در برابر طبقه حاکم و .دنافکن

قدمت طوالنی . دولتش و حداکثر نرمش در برابراختالفات و و گرايشات درون جنبشی روش هميشگی يداله بوده است

يداله خسروشاهی آنچنان انسان باز و . ی حتی به پيدايش شخصيت بسيار ويژه ای از او انجاميده استاين روش نزد و

ته که بسادگی قادر است با همه دس انتقاد پذير است مسئول وگذشت و پرحوصله و بساز و صادق و محترم و راحت و با

رو کننده ميليونها  تا بتوان آن اتحاد عظيم و زيربنديهای درون جنبش مستقل کارگری صميمانه کارکند و اعتماد برانگيزد  

.پرولتر ايرانی را به ميدان آورد  
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 به عنوان خط سياسی و سنت سوسياليستی يداله خسروشاهی پنجاه سال گذشته آنچه را کهاينها مشخصاتی هستند که طی 

 آن منشا و پيشينه تاريخی است که نقش  سنت يداله با اين مشخصات و.شکل داده و متعيين کرده اند شناخته شده است را 

چرا يداله خسرو شاهی بطور طبيعی از وزن و اعتبار و  حال می توان ديد که . و موقعيت امروز او را توضيح می دهد  

.تش قاطع و موثرند و کالمش نافذ و نظرانفوذ بااليی برخوردار بوده  

 
؟ خوردشکست» جريان لغو کار مزدی«چرا   
 تا آنجا که به نقش يداله بر می گردد البته . داندی رفيق يداله رامسبب شکست خود ميجريان لغو کار مزدتر گفتيم که باال

اگر جريانی مورد تاييد يداله قرار نگيرد و يا علنا با آن مخالفت کند اين مساله به نفع .  نيز بيان می شودحقيقتی در اينجا 

يداله خسرو شاهی نارضايتی و عدم .  لغو کار مزدی رخ داد  مورد جريان که دردآن جريان نخواهد بود و اين اتفاقی بو

.تاييد و مخالفت خود با اين جريان را به مناسبت های مختلف نشان داده است  

يش از هر لت شکست جريان لغو کار مزدی ب که عاما مستقل از نقش و موقعيت رفيق يداله اکنون بايد براين متمرکز شد

 نقش عوامل بيرونی بر تحول هر پديده ای .ن است و نه شخص و جريان و عامل ديگری خارج از آنخود اين جرياچيز 

درجه  درت وساپديده  آنخود  دروندرپديده ای  هرتحول و تعيين کنندهاصلی  عامل نه تعيين کننده،تاثير گذارند وعموما   

. همانجا آنرا جستجو کرداول هم بايد  

 اخيرشان به زبان خود  است و اين شکست را در نوشته هایهجريان لغو کار مزدی شکست خورد که اين حالبنابر

جلوی صحنه بيايند و  که  وقت پاسخگويی است و نوبت آقايان ناصر پايدار و محسن حکيمین؛ اکنو کرده اندبارها تائيد

باره نقش مهم گام پاسخگويی در اما درست در همين مقطع و به هن. توضيح بدهند که چرا اين جريان شکست خورد

تنها برای  آقايان گويی . ، ناصر پايدار و محسن حکيمی پنهان شده و تقصير را گردن ديگران می اندازندخودشان

گويی قرار . دندان تيز کرده بودند»  تاريخینقش و نام«و » مقام رهبری«پيروزی شال وکاله کرده و فقط برای تسخير   

.وليت آن برای ديگرانئ برای  آنها باشند، و علت شکست و بار سنگين مس و سربلندی آنعلت پيروزیبراين بوده   

تحليلی بضاعت  تمام توضيح و . نگاه کنيمتوسط  فعالين اين جريان پخش شدهخوب توجه کنيم و به نوشته هايی که اخيرا 

احزاب چپ و کاليسم راست و چپ رفرميسم راست و چپ به همراه سندي«: در باره علل شکست شان اينست که آنها 

همين و . لغو کارمزدی را از آنجا بيرون ريختند در کميته هماهنگی جريانفوذ با ن» کارگریفرقه ای و اتحاديه های 

می دهند که پس ايشان در برابر اين به اطرافيان آقايان نه اين سوال را به خود روا می دارند و نه اجازه طرحش را . بس

رفرميسم راست و چپ به همراه سنديکاليسم راست و «ند و چکار می کردند؟ در همه آن دوره ای  که حمالت کجا بود

، ناصر ندمشغول پيشروی و فتح قلعه لغو کارمزدی از درون بود» کارگریاحزاب چپ فرقه ای و اتحاديه های و چپ 

کار بستند؟ کدام سياست پيشگيرانه را بچه تدابيری را انديشيدند؟ ؟ دکجا بودند؟ چکار کردنپايدار و محسن حکيمی 

عظيم و ميليونی جريان لغو « نيروی آند ازن بود؟ آرايش دفاعی شان چه بود؟ چرا نتوانستطرحهای ضد حمله شان کدام

ميليونها عضو بين الملی  جنبش لغو  « آن کمک بگيرند؟ چرا از که ادعا می کردند»کار مزدی در سراسر ايران
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  ادعايیچرا نتوانستند اعضا را بسيج کنند و سدی در برابر اين حمالتد؟ نکمک نخواستودند که مدعی ب» کارمزدی

چرا ؟ !شوندی اکثريت  اعضای کميته هماهنگی مانع گمراهايجاد کنند؟ چرا قادر نشدند نيروهای مهاجم را پس زده و 

 همه اين سواالت و در مقابل اين در مقابل کنند؟ ته هماهنگی را به خط و مشی خود مجابقادر نشدند اعضای کمي

عامل  را به عنوان مخالفينصرفا  ناصر پايدار و محسن حکيمی  طرح می شود،پی آن درشکست و مسئوليت سنگينی که  

. دهندیشکست خود نشان داده و مورد حمله قرار م  

 برایچيز هرپيش از ،يرندمی گيافتن علل شکست مورد سوال قرارهان ارتش شکست خورده بمنظورهنگامی که فرماند

آنهم  (فرماندهانی . اين فرماندهان استخود استراتژی و تاکتيک ها و نقشه عمل های پيدا کردن خطا ها و انحرافات در

صرفا خطاهای آن،  اشکاالت ونشان دادن فرماندهی خود وخط وسياست که به جای بررسی انتقادی ) فرماندهان پرمدعا

يا تالش دارند می دهند وقرارعموم معرض تمسخررفی می کنند، يا دارند خود را درشکست معدشمن را به عنوان علت 

. حيله گرانه از زير بار مسوليت شکست فرار کنند  

  را می خواستندمی ناميدند» جنبش لغو کار مزدی«بنابراين به نظر می آيد که ناصر پايدار و محسن حکيمی آنچه را که 

تحرک  هر درجه از ابراز وجود و.  در غياب و بی تحرکی و بی تفاوتی مخالفين خود راه بيندازندمی توانستندتنها و 

رفرميسم راست وچپ و سنديکاليسم راست و چپ و «يعنی همان می ناميدند، » جريانات منحل در سرمايه«آنچه را که 

ماغ اين جريان بود و عامل همه اشتباه ها و خطا ها و ناکامی های موی د» ه ای و اتحاديه های کارگریاحزاب چپ فرق

گويی همه بايد کنار . آنها را منکوب می کرد» جنبش «،حضور و تحرک حداقلی مخالفينحتی اهرا ظ .آن قلمداد می شد

 لغو کار زحمت کشيده جنبشتعطيل می شدند تا آقايان دست از پا خطا نمی کردند ومی رفتند و ساکت می نشستند و 

جريانات منحل در «سلطه همان دليل آقايان خود را به ندانستن می زنند که گفتند و نوشتند به . مزدی راه می انداختند

خوب حاال . را ضروری دانستند و وارد جنگ شدند» جنبش لغو کارمزدی«و کنار زدن آن وجود و تضعيف » سرمايه

  بيهوده  اما اين انتظاری.نشان دهند د را که به اين شکست انجاميده راکه شکست خورده اند بايد خطاها و انحرافات خو

.است و علت شکست اين جريان را هم خودمان بايد توضيح دهيم  

هنگامی که بيش از دوسال پيش کميته هماهنگی تشکيل شد، يکی از شانس های کم نظير و فرصت های سياسی مهم در 

 چپ قرار بسرعت در مرکز توجهاين جريان گشوده شد و » لغو کارمزدی« نام برابر جريانی بسيار کوچک و گمنام به

.گرفت  پر سابقه چپ با امکانات رسانه ای گسترده، اين بخت جريانی بود که در خارج خود را با در مقايسه با جريانات 

 از فعالين تا زيادیمی کرد تا مورد استقبال تعداد نسبمعرفی  »ضد سرمايه داری«و در داخل با » لغو کارمزدی«

 کارگری و به همراه داشتن  از فعالينطيفاين  کميته هماهنگی با در برداشتن .کارگری چپ و سوسياليست قرار گيرد

مستقل از علل وقوع اين تحول، اما . امضای حمايتی چهار هزار کارگر معترض به بستر ابراز وجود اين جريان بدل شد

اين حقيقت غير قابل انکاری بود که جريان لغو کار مزدی و ضد سرمايه داری در در ابتدای تشکيل کميته هماهنگی 

ناگقته پيداست که اين جريان از لحاظ ميزان همراهی فعالين کارگری چپ و . موقعيت با نفوذ و مهمی قرار گرفته بود

يشرفت هرجريان  نفوذ و موقيت پر امکانی که برای پاليست و حمايت کارگران معترض و برخورداری ازسوسي



 7

به نظر می آمد که . از اين نظر جريان لغو کار مزدی از وفور اشباع بود. سوسياليستی ضروری است چيزی کم نداشت

جنبش کارگری تبديل در گرايشات عمده  يکی از رفت تا به رفته بود می گ آن قرارتوجه به موقعيتی که در  اين جريان با  

.امکان و نفوذ و اعتبار به سادگی به باد داده شدهمه آن فرصت و . اما چنين نشد. شود  

به دليل محتوی راست جهتگيری )  آن مايانهن چپ  برخالف ادعاهای(اساسا  چيزهرمزدی پيش ازجريان لغو کارناکامی 

ه جامعه سرمايه داری دولت ابزار سرکوب و حفظ و تحکيم بردگی طبق می دانيم که در.که دنبال می کنداست سياسی ای 

 حافظ نظام سرمايه داری و تحکيم کننده قدرت و سلطه طبقه حاکمه يعنی مالکين ثروت و صاحبان سرمايه و  وکارگر

بدون وجود دولت و تهديد دائمی آن، چه بسا کارگران يک شبه مالکيت سرمايه داران را بر ابزار و . استکارفرمايان 

 اين .مهم ترين و اساسی ترين مساله مبارزه طبقاتی است» دولت«الهبنابراين مس. وسايل توليد و کار مزدی را لغو کنند

 بزرگترين مالک و نيزدولت به معنای بورژايی آن غير دمکراتيک و استبدادی است، وبويژه  که ،مساله در ايران

ی يکی از اينرو مبارزه عليه دولت جمهوری اسالم. ، صدها بار مهمتر می شودستيی کالن اصاحب سرمايه و کارفرما

جهت جهتگيری چپ و سوسياليستی از تمايز  از مالکهای تشخيص رين عرصه های مبارزه طبقه کارگر واز مهمت

 جريان لغو کار مزدی منظما مبارزه عليه دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی را تخطئه و کم . راست استهایگيري

رجای گذاشته توجه کنيم، اين جريانی است صرفا ضد اگر به تصويری که اين جريان از خود در اذهان ب. دکن رنگ می

در هيج جای اين تصوير ما . سنديکايی و ضد اتحاديه ای و ضد تشکالت سوسياليستی و ضد احزاب کمونيستی

» سرنگونی طلبی غير طبقاتی« به بهانه مقابله با .ضرورت مبارزه با دولت جمهوری اسالمی را مشاهده نمی کنيم

اسالمی را تخطئه و بی اهميت لغوکارمزدی کال هرگونه سرنگونی طلبی و مبارزه با جمهوری تشکالت چپ، جريان 

اين در حاليست که سرنگونی طلبی طبقاتی يعنی سرنگونی قدرت سياسی بورژوازی و کسب قدرت سياسی . دمی کن

و کم رنگ کردن آن از نمودن توسط طبقه کارگر مهمترين پايه مبارزه طبقاتی کارگران است و هر درجه از تضعيف 

 به  خود را با رفرميسم بر سر شيوه برخورد و تمايزسوسياليسمی که مرز. ع رفرميسم استانواترين جمله شيادانه 

فرميسم عريان  تالش ها همان رگونه اين که چرا.رفرميسم استع انوا ترين بد قدرت سياسی مشخص نمی کند خود

به » ضدسرمايه داری« و» لغو کار مزدی«به عنوان  انده و پيچ  نمايانهورق لفاظی های چپزرراست را در جريانات   

.کارگران قالب می کنند  

می توان آنرا حس کرد و   که در هر لحظه ای از مبارزه طبقاتیآنقدر آشکار و عريان است» دولت«نقش تعيين کننده 

تا ) به اقدام عملی برای لغو کار مزدیه رسد چ (فاصله اولين حرکت اعتراضی کارگران يک کارخانه. ديد و دريافت

. انه به نيروهای سرکوب استرودرويی با نيروهای سرکوب دولتی فقط به اندازه يک تلفن چند ثانيه ای مدير کارخ

 جريان .اين هيچ چيز رياکارانه تر از اين نيست که بخواهيم بدون مبارزه عليه رژيم مبارزه کارگری را پيش ببريمبنابر

ی ضديت اش با مبارزه عليه رژيم را تا آنجا کش داد که با هر گونه همبستگی بين المللی اتحاديه های لغو کارمزد

ظاهر مساله اين بود که چون اتحاديه ها رفرميست اند با همبستگی . استخ با جنبش کارگری ايران به ستيز برکارگری

گری راديه های کااتح.  شدن را به جنبش کارگری ندادنداما اتحاديه های بين المللی که فراخوان رفرميست. آنها مخالفند
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 لغو کار مزدی همين قوق بديهی کارگری اعتراض می کردند و جريانحبت زير پا گذاشتن  جمهوری اسالمی بافقط به

بجای » مبستگی بين المللی توده های کارگره« ا نه تنها سرسوزنی برای حتی همان آنه.نمی تابيداعتراض را بر

همبستگی «ه عنوان همبستگی اتحاديه ها را بهمان   تالش نکردند، بلکه وعده می دادند خودی اتحاديه ها کههمبستگ

.کردندمخالفت می هم  به جمهوری اسالمی »اعتراض کاغذی«حتی بااين ترتيب  بهنمودند وميتخريب و تخطئه» کاغذی  

معضالت عرصه کارگری به کل سياست ومحدوده واز  رژيم رامورد مبارزه عليه درمزدیکاررويکرد جريان لغومااگر

عرصه  ديديم که کارکرد اين رويکرد در .متوجه نقش مخرب اين رويکرد می شويمايران توسعه دهيم بيشتراجتماعی در

ارگری  جنبش ک درنتيجهکامل اين عرصه منجر می شد و و تعطيلی  به انحالل  جنبش کارگری  همبستگی بين المللی با 

  . در برابر يک رژيم هار و خونبار قرار می گرفت کارگری ایايران تنها و بدون هيچگونه پشتوانه بين المللی

اند و اگر جرياناتی که برای کسب » نهادهايی بورژوايی«اين همبستگی بين المللی را ارائه می کنند ايی که اتحاديه هاگر

ن چني» سرنگونی طلبی غير طبقاتی«که برای تقويت  اند » چپ فرقه ای«ان اين همبستگی بين المللی تالش می کنند هم

؛ پس کامال اين جريان باطل استنظراز   و تالش های مربوطه  بين المللی هایهمبستگی  داليل آن  به همين می کنند و

الش دايمی آن برای مزدی همچنين کل پديده اپوزيسيون چپ و تجريان لغو کارنظرروشن است و اين پنهان نيست که از

 سياست های ضد جمهوری اسالمی به خاطر وست برايجاد فشار بين المللی نهادهای ترقی خواه و آزادی خواه و انسان د

انسانی و آزادی کش آن عليه زنان و جوانان و دانشجويان و نويسندگان و خلق های تحت ستم و هر نشانه ای از انسانيت 

 و آزاديخواه و انسان  نهادهای ترقی خواه «آن  ،هماين مورد  در چرا که . محکوم است و  و آزادی خواهی، تماما باطل

»  ایچپ فرقه«هستند و هم کل اپوزسيون چپ همان » نهادهای بورژوايی«جمله مانند اتحاديه های کارگری از» ستدو

چپ چپ نما کل يک اپوزسيون ی طريق رويکردب شاهديم که ازبه اينترتي. است» طبقاتیسرنگونی طلبی غير«بدنبال و

 . آن عليه يک رژيم تا مغز استخوان ارتجاعی و ضد کارگر و آدمکش تخطئه و باطل می شود هایفعاليتو آزاديخواه و 

عليه رژيم ون چپ بی جهت نيست که جريان لغو کارمزدی در هيچ جنبه ای از فعاليت های ضروری و ارزنده اپوزيسي

  .می شودنه شريک است و نه آفتابی 

محتوای راست و رفرميستی جهت گيری جريان لغو کارمزدی به اين صورت آشکار شد که اين جريان از يکسو خودش 

سوسياليستی   و  چپ گونه مبارزات جنبشهر  و ه داری جمهوری اسالمی نداشت عليه رژيم سرماي ایهيچگونه مبارزه

و از سوی ديگر اگر چه هيچگونه  تخطئه می کرد؛ » بقاتیسرنگونی طلبی غير ط«عليه جمهوری اسالمی را به عنوان 

مورد اين از خود نشان نداد و در)  که داشتدرکیحال با هر(تقويت همبستگی کارگری تکاری برای  تالش و ابتحرک و

حال بود، اما در همان و خاموش لفاظی های توخالی مطلقا بی عمل و بی خيال حياتی و عاجل جنبش کارگری جدا ازنياز

ه جريان علي از طرف ديگر اين . با آن حداقل همبستگی بين المللی اتحاديه ها هم بطرز زشتی مخالفت و عناد می ورزيد

بی  علنا وسنديکا داشت  يا نشانی از  و ورای چارچوب فهم آن بود يا در خارج و  درگونه مبارزه مستقل کارگری کههر

همزمان ) اعتصاب سنديکای واحدمورد مانند (يچ ابايی نداشت که حتی است و در اين زمينه هرحمانه به ضديت برمی خ

.با نيروهای سرکوبگر اقدام نمايد  
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ترديد و بی  جای خود را به شک و بسرعت    و اعتبار اوليه جريان لغو کارمزدی اينترتيب ديری نپاييد که آن نفوذ به 

با اين جريان راه به ناکجا آباد و تداعی شدن اه شدن  هر روز بيشتر روشن می شد که همر.اعتباری و مخالفت با آن داد

 ناصر پايدار و محسن  راست جهتگيری سياسی کرد محتوی  جريان عمدتا نتيجه عمل   امروز اين  بی اعتباری. است

حکيمی است که تالش می کردند تا مبارزه کارگری عليه طبقه حاکمه و دولت آن يعنی جمهوری اسالمی را به مبارزه 

.تغيير مسير دهند» عليه چپ فرقه ای«و » عليه سنديکاليسم«انحرافی   

را تسريع شکست جريان لغو کار مزدی که علت ديگر و بسيار مهم . تا اينجا به علت سياسی شکست اين جريان پرداختيم

به که مختصرا  گذاشت   نمايش  در برخوردها و روش های سياسی خود بهاين جريان در اشکاالت اساسی بود که نمود 

. اشاره می شودابرخی از آنه  

 چپ، تا  با جريانات و احزاب  تا ضديت ، مبارزه عليه رژيم همه چيز را، از تخطئه   اين بود که  آنها  لمهمترين اشکا

را تا حداکثر بين المللی کارگری و تا مقابله با همبستگی  ، توزی عليه سنديکا سازی ستيز عليه مبارزات صنفی و تا کينه

طوری که . ودراز و رمز حيات سياسی جريان لغو کار مزدی ب  قطبی کردن حداکثری .وری قطبی نمودندغير قابل تص

در صورتی که اندکی نرمش در برخورد . هم می پاشاندزمينه ای اين جريان را متزلزل و از هرگويی ذره ای نرمش در

همبستگی بين المللی کارگری بهمراه جايگزين رابرب درنگرفتنذيرش مبارزه عليه رژيم و قراراندکی پبه سنديکا سازی و

تواند تا مدت ها موقعيت  اين جريان ب کمک می کرد،جريانات و احزاب چپبرخورد به با انتقاد سياسی درکردن ضديت 

جهت گيری ادعايی اش يعنی لغو کار مزدی و ضد سرمايه داری با ناقضی هم تنرمش ها اين  وخود را حفظ کندو اعتبار

اينرو از. دادنها اجازه چنين نرمش هايی را نميعدم اعتماد بنفس سياسی آ ظاهرااام. کرد ايجاد نمیبرايش مانعی  واشتند

.قطبی کردن را در همه زمينه ها به چنان حدی رساندند که در همه جا به ضد خود بدل گشت  

ين جريان اعتماد گری و چپ و سوسياليست به ارن کافعاليشکيل کميته هماهنگی طيف وسيعی ازابتدای تقبال گفتيم که در

ين اين فعالين، محمود صالحی در ب مورد ضد سرمايه داری بودن اين فعالين نه ترديد داشت و نه داردهيچکس در. کردند

. تفعالين راديکال و ضد سرمايه داری و سوسياليست مورد احترام و اعتماد همگان اسدارد که به عنوان يکی ازقرار

آنها .  نداشت شده بود  برخوردار آن ين اعتمادی را که ازهضم چن ک و توان درمزدی نشان داد که مطلقاجريان لغو کار

نشان دادند که بشدت ذهنی و کلی گو و شعاری و فاقد توان درک نيازمنديهای عملی و تنگناها و محدوديت های مبارزه 

آنها نشان دادند که اصوال اين . رورت های نرمش و انعطاف هستندروزمره و ناتوان در فهم مصلحت های طبقاتی و ض

کاک با فعالين طدر اص بتدريج اين ناتوانی های  عميق.  شان نداردنکات عملی و حياتی مبارزه طبقاتی جايی در ديدگاه

ی هر قدر هم يک جريان سياس. عملی قرار گرفت که در زندگی واقعی حرکت می کردند و به سلب اعتماد آنان منجر شد

، اگر نتواند معضالت )که جريان لغو کارمزدی حتی اينهم نبود(هم به لحاظ نظری توانا قدرياليست و راديکال و هرسسو

و مشکالت و محدوديت ها وملزومات عملی مبارزه روزمره  و جاری کارگری را که فشارشان بی وقفه بر روی فعالين 

رای يافتن پاسخ های درست و راهگشا با آن فعالين همفکری و همکاری نکند، کارگری قرار دارد بفهمد و درک کند وب

وقوع آن در مورد جريان  شاهد روز ام اين چيزيست که.  جنبش کارگری دفع خواهد شد  فعالين عملی بسرعت از سوی  
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.لغو کارمزدی هستيم  

ديدگاهش نمی خورد بشدت غير مسوالنه مبارزات کارگری که به چارچوب برخورد به آندسته ازمزدی درکارجريان لغو

برخورد آنها به سنديکای . گويی اين جريان فاقد احساس و عاطفه طبقاتی استطوريکه . و غير طبقاتی برخورد می کرد

درست در وسط يک نبرد . وارد عميقا بی عاطفگی طبقاتی بود که بسادگی از اذهان نخواهد رفتواحد يکی از آن م

گ و گريز خيابانی بين کارگران شرکت واحد و تشکيالت و رهبرانشان با نيروهای سرکوب رژيم طبقاتی نابرابر و جن

يغ ترين حمايت ها بودند، جريان ردان واحد نيازمند وسيع ترين و بی و درست در روزها و لحظاتی که کارگرسرمايه 

کيمی برنامه کوهنوردی گذاشتند و لغو کارمزدی چه کرد؟ اوال شاخه تهران اين جريان به ابتکار و طراحی محسن ح

دست کارگران واحد به تضعيف روحيه دوما، اين جريان . دقيقا در روز اعتصاب تهران را ترک کرده و به کوه رفتند

رگران واحد ادر مقابل حمايت اتحاديه های بين المللی از کارگران واحد که زير سرکوب بودند قرار گرفت و از کزد و 

سوما، در گرماگرم همان نبرد، تشکيالت . يت های بين المللی اتحاديه های کارگری را نخورندخواست که فريب حما

ناميد و رهبرانشان را » منحل در سرمايه«داری و ه  سرماييکا و سنگر مقاومت آنان را بازيچهکارگران واحد يعنی سند

يعنی سنگر مقاومت شان ( که سنديکا نداستو و از کارگران واحد خند ناميدیيب کارگران متهم و وهمکار بورژوازربه ف

همان کميته هماهنگی که ديری نپاييد تا . را ترک کرده و به کميته هماهنگی بپيوندند)  نيروهای سرکوبگردر مقابل

 و نه عرضه  حفظ آنو نه درايتنه لياقت آنهمه اعتماد  شخصا معلوم شود که آقايان ناصر پايدار و محسن حکيمی 

 اگر ما قضاوت خود را به نا آگاهی و ندانم کاری برخی فعالين جريان لغو کار .ه هماهنگی را داشتندنگهداری کميت

   جريان لغو کار مزدی نسبت به عملکرد که بگوييم  کامال محقيم   واحد کارگران   ، آنگاه در نبرد محدود نکنيم مزدی 

. نبودر رژيمهی و همياری نيروهای سرکوبگ از همراترکمکارگران واحد  ایسنديک  

ناسزاگويی به . خره بايد به منش و فرهنگ بشدت نازل اين جريان اشاره داشت که در نوع خود کم نظير استو باال

ای ناسزاگويی آن می توان فورا هر نوشته و اطالعيه ای را از فض. مخالفين به تابلوی معرفی اين جريان بدل شده است

صال قابل فهم نيست که چه نيازی به ناسزاگويی آنهم با اين درجه از شدت و ا.  که متعلق به اين جريان استدريافت

ه  مذهبی را ترسيم نموده که با ارعاب مخالفين يک فرقه شببهر حال اين فرهنگ ناسزاگو از اين جريان . غلظت دارند

ضد فرقه ای «و » بشی بودنجن« فرقه گرايانه در کنار آنهمه ادعاهای اين رفتار تند و زمخت. د باز می کنراه خود را

به تناسبی که هر کس ادعای . هام رياکاری و درويی قرارداد جريان لغو کار مزدی را بدرستی در معرض ات،»بودن

.چرا که اينها ملزومات جنبشی بودن است و نه برعکس. تر و ماليم تر و پرتحمل تر باشدرد بايد  بازجنبشی بودن را دا  

عمدتا ساخته و  روش سياسی که ياسی لغو کار مزدی بهمراه اين اشکاالت در برخورد وآن محتوی راست جهتگيری س

. شکست کنونی آننداصلی پرداخته ناصر پايدار و محسن حکيمی اند داليل سلب اعتماد همگانی از اين جريان و مسبب 

  خود را بپذيرند و رات و اعمال نظليت ايستند، مسئوب.  نيندازند يگرانخود را گردن د اين بيهوده مسئوليت شکست  بنابر

.اين راه بهتری است. شجاعانه به باز خوانی انتقادی جهتگيری سياسی و برخوردها و روش های خود بپردازند  
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ی کنونی جريان لغو کارمزدی، بنابر محتوی راست جهتگيری به تاکيد است که شکست و بی اعتباردر پايان مجددا الزم 

راديکال  طيفی از فعالين کارگری متن در .ين جريان بود و دير يا زود به اينجا می رسيدسياسی اش، سرنوشت محتوم ا

 آن قاتی را از سمت طبقه حاکمه و دولتو چپ و سوسياليست، جريان لغو کار مزدی تالش داشت تا جهت مبارزه طب

» چپ فرقه ای«و » کاليسمسندي« بهانه و پوشش مبارزه با گرايشات اصيل درون جنبش کارگری بهبسمت مبارزه با 

از اينرو تصادم جريان لغو کار مزدی با فعالين . حرکت خالف جريانی عجيب و بی همتا بوديک اين . متمرکز کند

 از اين .امروز در دل تحوالت کميته هماهنگی شاهد همين تصادم هستيم. کارگری چپ و سوسياليست اجتناب ناپذير بود

نتيجه جدال واقعی صفبنديهای درون آنست و هيچ جريانی اصيل و پو و ی بسيار خود ت کنونی کميته هماهنگنظر تحوال

اينکه جريان لغو کار مزدی تحوالت جاری کميته هماهنگی را به . ديگری از بيرون نقش و دخالتی در آن ندارد

. مبارزه طبقاتی استيه ای پاجرياناتی خارج از آن متصل می کند تنها بار ديگر نشانگر عدم درک آنها از ديناميسم های 

از انتقادشان به سنديکاسازی و  هيچ درجه ای سياليست  کارگری چپ و سو فعاليننزد آنها هيچگاه نتوانستند بفهمند که

بسمت مبارزه عليه گرايشات سمت طبقه حاکمه و دولت آن از  تا جهت مبارزه طبقاتی را دجريانات چپ اجازه نمی ده

در حالی که گرايشات . چرا که طبقه حاکمه و دولت آن دشمنان طبقاتی کارگرانند.  کننددرون جنبش کارگری منتقل

صف  از اعضای  پاره تن ما وهای ما وای  هم طبقه ،داردوجود که ، با همه تفاوت ها و اشکاالتی درون جنبش کارگری

ی رگر معترضی بطور کلی علهر کافعالين کارگری چپ و. مشترک طبقاتی مان عليه طبقه حاکمه و دولت آن هستند

. نخواهند دادمبارزه شان تن جهت   اينچنانیبه تغيير  اما داشته باشند   کارگری گرايشات ديگر  که به  دیرغم هر انتقا  

. درک نکردهيچگاه جريان لغو کار مزدی همين نکته ساده و در عين حال عميقا طبقاتی را    
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