
  

  اختالف بین دو رویکرد در کمیته هماهنگی و مواضع سانتریستی
 با امضاء دوستان عزیز افـشین شـمس و سـعداهللا            "خطاب به اعضاي کمیته هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگري        "بیانیه  

 کمیته همـاهنگی بـراي    "این دوستان با خلوص نیت می خواهند        . محمدي سرشار از صداقت و عشق به طبقه کارگر است         

در واقع هر مدافع راسـتین جنـبش      . از هم نپاشد  ,  که با خون دل خوردن و با تالش فراوان بنا شده است            "تشکل کارگري 

لیکن موضع این دوستان در برابر دو رویکرد مختلف متاسفانه بینابینی است و ایـن             . کارگري نیز باید همین گونه بیندیشد     

ـ در میان نظرات مطرح شده دو رویکرد کامال متفاوت وجـود دار           . دوستان خواستار الپوشانی این اختالف هستند      یـک  . دن

از دیدگاه آنان کمیته هماهنگی و بـه طـور          . دیدگاه انتظاري دو منظوره از کمیته هماهنگی و هر گونه تشکل کارگري دارد            

در . نیز می باشندکلی تشکل هاي کارگري ضمن اینکه ظرف مبارزات روزمره کارگران هستند، جایگزین حزب طبقه کارگر        

اما رویکرد . ادغام می شوند که در واقع طرح انحالل دو تشکیالت در یک تشکیالت استواقع اتحادیه، شورا و حزب درهم 

از دیدگاه آنان حزب طبقه کارگر، متشکل از کارگران فعال و فعاالن کارگري             . به تفکیک این دو تشکیالت اعتقاد دارد      دوم  

کـه کمیتـه   (اما تشکل توده اي کارگري     .  ویژه اي هستند، از این رو، تشکلی ایدئولوژیک است         است که داراي جهان بینی    

می باید این قابلیت را داشته باشد که توده هاي میلیونی کارگران را فارغ از هر گونه ) هماهنگی نیز باید روبه آن سمت رود      

قاد داشتن به تشکل کارگري مستقل از دولت و کارفرما      رنگ و بوي ایدئولوژیک در بر گیرد و تنها شرط پیوستن به آن اعت             

ضد لغو " و "سرمایه ستیز" ،"ضد سرمایه داري"از منظر رویکرد نخست تشکل کارگري و نیز کمیته هماهنگی باید . است

بر اساس این دیدگاه جنبش خود به خـودي طبقـه           .  حزب نیز هست   ل باشد، چرا که تشکل مورد نظر آنان بدی        "کار مزدي 

در واقع ضد سرمایه داري بودن . می شود!! رگر اساسا به درجاتی ضد سرمایه داري است و به تدریج ضد سرمایه داري تر  کا

مبارزه براي افزایش دستمزد کـه در واقـع جـدال بـراي             . از منظر آنان مفهوم کشداري است که می تواند کم و زیاد شود            

می بـود   یدگاه آنان ضد سرمایه داري تلقی می گردد، که اگر اینچنین            افزایش بهاي کار الزم و کاهش کار اضافی است از د          

مبارزات گسترده کارگران جهان در اعتراض به دستمزد پایین می باید تا به حال بساط سرمایه داري را از پهنه گیتی جمع                    

، به عقیده آنان این "دي استمزجنبش خود به خودي در بنیاد و خمیر مایه وجودي خود ضد کار"می کرد، برخی معتقدند   

 ایـن  ".جنبش ضد کارمزدي قدمتی به در ازاي عمر طبقه کـارگر دارد "از دید آنان   . جنبش ماهیتا ضد سرمایه داري است     

بدان معناست که پیش از انتشار مانیفست و عرضه اندام مارکسیسم، کارگران به طور خودبه خودي درصدد لغو کـارمزدي                    

ود به خودي کارگري از آنجا که فاقد جهان بینی روشن و جامع است دورنمائی روشـن بـراي          مبارزه خ حال اینکه   . بوده اند 

ریشه کنی سرمایه داري ندارد و اصوال به ریشه کن کردن آن نمی اندیشد بلکه عمدتا می خواهد تا سـرحد امکـان از آن                       



 کمیتـه پیگیـري   2 و 1ن هاي شـماره  در بولتبحث مبسوط پیرامون ماهیت جنبش خودبه خودي طبقه کارگر   . امتیاز بگیرد 

از این . ؟ در سایت کمیته پیگیري موجود است"ضد سرمایه داري استآیا جنبش خود به خودي طبقه کارگر "تحت عنوان 

 ادغام می کند به ناگزیر باید       "تشکل ضد سرمایه داري   "رو دیدگاه اول که دو تشکیالت را در یک تشکیالت تحت عنوان             

 موردنظر آنان توده اي و فراگیر می      "تشکل ضد سرمایه داري   "را ضد سرمایه داري تلقی کند، زیرا        جنبش خود به خودي     

تشکل ضد سرمایه داري ": در پیش نویس اساسنامه کمیته هماهنگی که این طیف فکري تنظیم کرده اند آمده است        . باشد

مجوز از دولت ایجاد مـی شـود،        چ گونه کسب     نیروي خود کارگران و بدون هی      هو سراسري طبقه کارگر ایران تشکلی که ب       

شرکت ... وسیع ترین توده هاي کارگر را در بر می گیرد براي دستیابی به مطالبات بالفعل و ذاتا ضد سرمایه داري کارگران                  

 موردنظر اینان قرار است خصلتی توده اي و فراگیر داشته باشد، باید بـر جنـبش   "ضد سرمایه داري"اگر تشکل . می کند 

ود به خودي طبقه کارگر تکیه کند، لذا راهی جز این ندارند که پیکر ریز اندام ولی همواره جوشنده جنبش خود به خودي خ

از فقدان آگاهی و دورنما در آن نیز در اسـتتار مـی   را با قباي بلند ضد سرمایه داري بپوشاند، بدین طریق رفرمیسم ناشی     

ي قبلی شان آمده اسـت کـه خـصلت ضـد سـرمایه داري داشـتن بـه منزلـه              اما همین دیدگاه فکري در نوشته ها      . ماند

رو جنبش خود به خودي طبقـه کـارگر را بـه نـاگزیر بایـد                ، از این    )که در واقع نیز چنین است     (سوسیالیست بودن است    

سوسیالیستی هم تلقی کنند و این به منزله شانه خالی کردن از زیر بـار مـسئولیت ضـرورت انتقـال آگـاهی طبقـاتی و                          

اگر قرار باشد چنبش خـود بـه خـودي طبقـه کـارگر، ضـد سـرمایه داري و بـه تبـع آن                   . سازماندهی متناسب با آنست   

باشد، تنها وظیفه اي که براي فعاالن آگاه کارگري باقی می ماند متشکل کردن توده اي آنانست در نتیجـه از         سوسیایستی  

اینست محتواي راست این نگرش، بدین سان می بینیم هر دو دیدگاه            . وظیفه سترگ انتقال آگاهی به آنان معاف می شوند        

 که انتظارش از تشکل کارگري آنست کـه ضـد سـرمایه    درصدد ایجاد تشکل سراسري کارگران هستند، طبیعتا دیدگاهی       

در غیر این صورت یعنی اگر دارد داري باشد به ناگزیر باید معتقد باشد که جنبش خود به خودي ماهیتی ضد سرمایه داري         

توقعش از تشکل کارگري ضد سرمایه داري بودن باشد، اما جنبش خود به خودي را ضد سرمایه داري نداند دچار تنـاقض                       

می شود و به ناگزیر نباید هدف خود را ایجاد تشکل سراسري اعالم نماید و باید به متشکل نمـودن نخبـه گـان کـارگري                   

 بر ایجاد تشکل ضد سرمایه داري از آنجا نشات می گیرد که این دیدگاه به ضد "ضد کارمزدي"اصرار گرایش . قناعت ورزد

بنابراین یکی از نقاط افتراق این دو دیدگاه می تواند ایـن موضـوع              . خود به خودي اعتقاد دارد    سرمایه داري بودن جنبش     

باشد که یکی از آنها ماهیت جنبش خود به خودي را ضد سرمایه داري می داند و تشکلی که می خواهد بنا کند بر اسـاس                   

ست اندرکاران جنبش اما همانگونه که اشاره شد و به اعتراف د. ارزیابی اش از جنبش خودبه خودي ضد سرمایه داري است        

ضد لغو کارمزدي، ضد سرمایه داري بودن معادل سوسیالیستی بودن است، از این رو تشکل ضد سرمایه داري یک تـشکل     

اگر دوستان دیگري که طرفدار تشکل ضد سرمایه داري هـستند لـیکن   . ایدئولوژیک بوده و شبه حزب یا جایگزین آنست 



دي ضد سرمایه داري است به ناگزیر تشکلی که بر مبناي ایده ضد سرمایه داري            قائل به این نیستند که جنبش خود به خو        

پی می نهند محدود به نخبه گان سوسیالیست ضد سرمایه داري خواهد شد و خود را از پیوستن توده کثیـري از کـارگران    

 دسترسی به لقمـه اي نـان و     مبارز غیر سوسیالیست، که انگیزه متشکل شدن آنها نه بر مبناي آرمان و آرزوها بلکه صرفا               

اگر قصد فعاالن کارگري متشکل نمودن کـارگران بـر مبنـاي     . رهائی از کار قراردادي و سفید امضاء است، محروم می کند          

نیازهاي عینی آنهاست باید کار اجتماعی کنند، نقطه آغاز حرکت باید معضالت ملموس، عینی و مسائل روز کارگران باشد،                 

از توده میلیونی کارگران جدا می شوند، دغدغه آنان مسائل       . حرکت را آمال و آرزوهاي خود قرار دهند       اما اگر نقطه شروع     

کـارگران ایجـاد مـی    خود  که یو سازماندهی روزمره و عینی کارگران نخواهد بود بلکه تنها به این می اندیشند که تشکل              

 می خواهند تشکلی ایجـاد کننـد بـراي پاسـخگوئی بـه       کارگران اگر . کنند در چارچوب و تراز فکري آنها می گنجد یا نه          

 یا رفرمیست بودن آن نمی اندیشند و چه بسا ایـن دو خـصلت را از   لاکمعضالت عینی و ملموس آنها خواهد بود و به رادی         

ه مرز بندي رفرمیسم و رادیکالیسم دغدغه کارگران آگاهی است که افق بازتري دارند و با استفاد  . یکدیگر تشخیص ندهند  

آنان اگر می خواهند این مرزبندي را به کارگران تفهیم  .  جهانی دورنماي این دو نوع تشکل را تشخیص می دهند          باز تجار 

کنند فرآیندي است که با کار مداوم و طوالنی می توان به آن دست یافت و با تصویب یک اساسنامه، قطعنامه و منشور و به   

حال با توجـه بـه دو       . رگران را از مسیر سازش با نظام سرمایه داري بازداشت         صورت دستوري نمی توان تشکل توده اي کا       

رویکرد متفاوت موجود در کمیته هماهنگی اگر توقع دوستان افشین و سعداله یا دوسـتان دیگـري اینـست کـه کمیتـه                      

بـه عنـوان رابطـه اي    البته اگـر سـرمایه را   (هماهنگی روبه توده اي شدن نهد و در عین حال ضد سرمایه داري نیز باشد            

در خود یک تناقض به همراه دارد یا باید به فکـر            ) اشتباه نکنیم اجتماعی در نظر بگیریم و آن را با مجموعه سرمایه داران            

 جـذب توده اي و فراگیر شدن باشند و براي این منظور تاکتیک هائی اتخاذ کنند که توده هر چه بیـشتري از کـارگران را              

گفتن اینکـه ایـده هـا و        . آن باشند که تشکل کارگري ایجاد شده از چارچوب فکري آنان عدول نکند            نماید یا باید نگران     

آرمان آنان آرزوها و آمال کارگران را برآورده می سازد و اعتراض عناصر آگاه کارگري در واقع فریاد در گلو خفـه شـده و                   

در شرایط کنونی باید از سطح فعلی جنبش کـارگري  . بغض فروخورده کارگران است، در این باره مساله اي را حل نمی کند    

  . حرکت کرد

" خردمند–د "  


