رفرميسم جان سخت در درون جنبش کارگری و مدافعان آن
ﯾا ِد ُرزا گرامی باد
بنفشه کمالی
با گرامی داشت  ۵مارس سالروز تولد رزا لوکزامبورگ ،ﯾادش را گرامی می دارﯾمُ ،رزا اﯾن زن
ی مقاومت و
متفکر و انقالبی و چھره ارزنده جنبش کمونيستی -کارگری جھان،نمونه واال ِ
ی امپرﯾاليستی و نوکران رفرميست –
مبارزه و سازش ناپذﯾری در برابر سيستم سرماﯾه دار ِ
سوسيال دموکرات و سوسيال شونيست آن بوده ؛ خصوصا مبارزه بی امان او با انحرافات
نامبرده و درک درست او از جداﯾی ناپذﯾری اﯾن پدﯾده جدﯾد ،ﯾعنی امپرﯾاليسم از سرماﯾه داری
بود که رھبران بزدلی چون کائوتسکی نتوانستند ھرگز به درک اﯾن مقوله برسند .نظرات بسيار
ارزشمند و رادﯾکال و تاثير گذار او در جنبش کارگری_ سوسياليستی ،غير قابل انکارو قابل
ستاﯾش ميباشند.
رفرميسم ؛در اشکال مختلف  ،خطر و زﯾان ھای آن برای جنبش کارگری
" بورژوازی ليبرال با يک دست اصالحات ميدھد و با دست ديگر ھميشه ،آنھا را پس ميگيرد ،به
ھيچ تنزل ميدھد و از آنھا برای به بردگی کشيدن کارگران ،ايجاد چنددستگی در ميان آنان و
جاودانه کردن بردگی مزدی بھره ميجويد .به اين دليل ،رفرميسم حتی اگر صادقانه باشد ،به
سالحی مبدل ميشود که بورژوازی با آن ،کارگران را فاسد و تضعيف ميکند .تجربيات ھمه
کشورھا نشان ميدھد کارگرانی که به رفرميست ھا اعتماد کنند ھمواره فريب ميخورند
برعکس ،کارگرانی که تئوری مارکس را جذب کردهاند ،يعنی اجتناب ناپذيری بردگی مزدی را
تا ھنگامی که سرمايهداری مسلط است ،دريافتهاند ،با ھيچگونه اصالحات بورژوايی تحميق
نميشوند .کارگران با درک اين که ھر جا سرمايهداری وجود دارد ،اصالحات نه ميتواند ديرپا
باشد و نه عميق،برای شرايط بھتر می رزمند و از اصالحات برای تشديد مبارزه با بردگی مزدی
استفاده مي کنند.رفرميست ھا ميکوشند کارگران را به تفرقه بکشند و فريب بدھند ،توسط
امتيازات کوچک ،آنھا را از مبارزه طبقاتی منحرف کنند .اما کارگرانی که آنسوی ظاھر دروغين
کنند رفرميسم را مي بينند ،از اصالحات ،برای تکامل و توسعه مبارزه طبقاتی استفاده می
.ھر چه نفوذ رفرميستی در بين کارگران قويتر باشد ،طبقه کارگر ضعيفتر ،وابستگي اش
به بورژوازی بيشتر ،و بیخاصيت کردن اصالحات با نيرنگ ھای مختلف ،برای بورژوازی سھل تر
خواھد بود .ھر اندازه که جنبش طبقه کارگر مستقلتر ،اھدافش عميقتر و وسيعتر ،و از
کوته بينی رفرميستی آزادتر باشد ،ابقا و بھره برداری از بھبود ھا برای کارگران آسانتر خواھد
بود .در ھمه کشورھا رفرميست ھا وجود دارند زيرا بورژوازی در ھمه جا بدنبال آن است که به
طريقی کارگران را فاسد کند و آنھا را به بردگانی خشنود تبديل کند که ھرگونه فکر رھايی از
بردگی مزدی را کنار بگذارند ) .و.ا لنين،چاپ شده در پروادا ترودا ،بازنويسی با استفاده از
ترجمه سھراب شباھنگ منتشر شده توسط اتحاديه مارکسيست ھا و متن انگليسى"
شماره  ،٢دوازدھم سپتامبر Pravda Truda "١٩١٣
واکنش ھا ی گوناگون به تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد تھران و حومه
از بازتاب علنی اولين اطالعيه ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد تھران و حومه در مورد
برکناری منصور اسانلو در تارﯾخ  ٢بھمن  ١٣٩١حدود بيش از  ۴٠روز می گذرد .در اﯾن مدت
جرﯾانات،گراﯾش ھا و افرا ِد مختلف که بخشا شامل رفرميست ھا  -سانتر ﯾست ھا و افرادی
دارای سمت گيری چپ بوده اند؛ با حمله به ھيئت مدﯾره سندﯾکا ،تفکرات سانترﯾستی و
رفرميستی خود را به شکل بارزو حيرت آوری نشان داده و با انتشار و بازتاب مطالبی مبنی بر
وارد کردن اتھاماتی از قبيل اطالعاتی بودن اطالعيه،اتھام اﯾنکه ھيئت مدﯾره تکيه بر روی

مسائل اخالقی نموده و اسالمی بودن آن و نيز اتھاماتی از قبيل غيردموکرات بودن و قدرت
طلب بودن ھيئت مدﯾره به آنان وارد کرده و سعی در بی اعتبار کردن تصميم آنان و دوستداران
ھيئت مدﯾره را داشته اند.
درمقابل اﯾن برخوردھای مخرب ،خوشبختانه رفقا و فعالين راستين و صادق و سو سياليست
انقالبی ھمراه و دلسوز طبقه کارگر ،از موضع
جنبش کارگری  -سوسياليستی و روشنفکران
ِ
ت طبقاتی و آگاھانه از
طبقاتی درست و آگاھانه و سوسياليستی و درک و تبين و
تحليل درس ِ
ِ
ِ
شراﯾطی که پدﯾد آمده بود ،به درستی به اﯾن پدﯾده برخورد کرده و پاسخ اﯾن نوشته ھا را با
متانت و با شفافيت انقالبی داده و به رسالت تارﯾخی خوﯾش که دفاع از بخش آگا ِه طبقه
کارگر و پشتيبانی از تصميم درست ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد بود پرداختند و به
درستی در مقابل سيل اتھاماتِ رفرميست ھا – سانترﯾست ھا اﯾستادند و از موضع درست و
انقالبی از تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد دفاع نمودند ) مجموعه کامل اﯾن
نوشته ھا در آرشيو ساﯾت آزادی بيان که وﯾژه برکناری منصور اسالو است موجود می باشد
عالقمند می توانند برای اطالع بيشتر و دقيق تر از موضع گيری ھای موافقين و مخالفين به
اﯾن آرشيو مراجعه نماﯾند )  (١ھمانطور که انتظار می رفت رفقای انقالبی و روشنفکران ِ
سوسياليست و موافق تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد ،مورد خشم و غضب و
برخوردھای کينه توزانه و انواع افتراھات و توھين ھا از طرف رفرميست ھا _ سانترﯾست ھا در
جنبش چپ _ کارگری قرار گرفتند .اما ادامه رون ِد وقاﯾع و پروسه حرکت منصور اسانلو نشان داد
که اﯾن نوع برخوردھای کينه توزانه و نادرست عليه تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکا و عليه
ن سوسياليست؛ تنھا در کينه ورزی و غرض
موافقين تصميم ھيئت مدﯾره و عليه و روشنفکرا ِ
ت رفرميسم -سانترﯾسم در جنبشِ چپ
ورزی اﯾن افراد نھفته نبوده ،بلکه به گراﯾش جان سخ ِ
و کارگری و آنان نيز باز می گردد که سابقه ای چندﯾن و چند ساله دارد و بطور مشخص و بارز
و عرﯾان به دوران پيش از جنگ جھانی اول درجنبش کارگری -سوسياليستی بر می گردد )به
قبل از سال ھای  (١٩٠٠بر می گردد .به اضافه اﯾن که رفرميسم در جنبش کارگری اﯾران نيز
سابقه ای طوالنی دارد که بيان تارﯾخچه آن متاسفانه در اﯾن نوشتار نمی گنجد و در نوشتار
دﯾگری ،قطعا در آﯾنده به آن خواھم پرداخت .موضع گيری ھای خصمانه بخشی از نيروھا و
گراﯾشات و افراد" چپ " در قبال تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد نه بر اثر ناآگاھی
و احساسات زودگذر و ندانم کاری اﯾن جرﯾانات و احزاب و افراد ،بلکه بخاطر نزدﯾکی فکری
و ھمراھی نظری آنھا با اﯾده ھاو خواست ھا و آمال رفرميستی منصور اسانلو و دردفاع و
ھمراھی با او و دﯾد گاه ھای رفرميستی آنان سرچشمه می گرفته.
تحوالت جدﯾد در رابطه با موقعيت اسانلو
ه ھيئت مدﯾره سندﯾکا و برخوردھای ھيسترﯾک مخالفين آن ،دﯾری نپاﯾيد که
بعد از درج اطالعي ِ
منصور اسانلو مواضع و جھت حرکت آﯾنده خوﯾش را در مصاحبه اخير خودبا تلوﯾزﯾون رھا ،در
طبقاتی طبقه کارگر( به طور واضع و آشکار بيان نمودند و با
ھمکاری با بورژوازی ) دشمن
ِ
اعالم ھمکاری با طرح جدﯾدبورژوازی ،طرحی را که اعالم آن با پيش مقدمه ای توسط امير
حسين جھانشاھی ) ھمکارو ھم پالکی سازگارا ،عبداله مھتدی نوری زاده و کارگزار سر ماﯾه
داری امپرﯾاليستی و عنصری بغاﯾت ض ِد کارگری و ضد کمونيست و دست راستی می باشد (
بنيانگزار حرکت ضد کارگری و بورژواﯾی موج سبز ،قبل از گفتگوی تلوﯾزﯾون رھا با آقای اسانلو
مطرح وبيان شد که اﯾن پيش مقدمه و پس از آن مصاحبه خود آقای اسانلو ) ﯾکم مارس
 (٢٠١٣نقطه عطفی در سرنوشت و حرکت آﯾنده آقای منصور اسانلو ،بعد از برکناری و خروج
اﯾشان از اﯾران می باشد .حرکتی که رفرميسم – سانترﯾسم موجود در بخشی از گروه ھا و

افراد "چپ" در مورد برکناری و خروج او تا چندی پيش به شدت انکار می کردند و ھنوز ھم
بعضا اﯾن کار را می کنند .و سر سختانه سعی در انکار و پوشاندن و ندﯾده گرفتن آن داشته و
ھنوز نيز دارند .اﯾن تصميم آقای اسانلو ،ﯾعنی شروع پيوستن به جبھه بورژوازی_ به شکل
چينی بيان شده توسط عنصر ارتجاعی _ ضد کارگری و ضد کمونيست و
دردناکی با آن مقدمه
ِ
امپرﯾاليستی ای به نام آقای اميرحسين جھانشاھی ،موقعيت و موضع آقای منصور اسالو را
بطور روشن و عرﯾان در پيش روی جھانيان و طبقه کارگر اﯾران قرار داد.برای مخالفان تصميم
ھيئت مدﯾره سندﯾکا و مدافعان آقای منصور اسانلو ھمه چيز روشن گردﯾد و االن دﯾگر طبيعتا
ف خروج اسانلو و وجود نداشته
باﯾد جای انکاری برای آنان در رابطه با برکناری اﯾشان و اھدا ِ
ن تصميم ھيئت
باشد .اصولی  ،درست و مطابق با پرنسيب ھای انقالبی است که مخالفا ِ
مدﯾره سندﯾکا باﯾد مواضع خود را تصيح کرده  -البته اگر صادقانه برخورد کنند -و از خود در برابر
طبقه کارگر  ،کارگران ھمرزم آقای اسانلو و جنبش کارگری _ سوسياليستی و ھيئت مدﯾره
سندﯾکا از خود انتقاد کنند .در اﯾن رابطه خود آقای اسانلو بيان روشنی از جھت و حرکت آﯾنده
خود ارائه دادند که اتفاقا او در آن جھتی که می خواھنددر آﯾنده حرکت کنند را خيلی صادقانه
بيان کردند و طرح ھمکاری خود را با نھادھای بورژوازی – ضد کارگری و ضد کمونيستی و
امپرﯾاليستی )بخشا از زبان آقای جھانشاھی( آشکار ساختند و و به اﯾنطرﯾق آب سردی روی
دست تمام کسانی که از او قھرمان بی بدﯾلی ساخته بودند رﯾخت .اسانلو با مصاحبه اخير
خود با تلوﯾزﯾون رھا که فيلم آن در ﯾوتوپ موجود است ،کعبه آمال خود را که جامعه و نظام
سرماﯾه داری و ھمراھی کامل با بورژوازی باشد ) فرقی ندارد ،سبز و سياه و ﯾا نارنجی و
صورتی( را انتخاب نموده و نظرات خود را دررابطه با اﯾن انتخاب بيان کردند )اسانلو ادعا ھای
آقای جھانشاھی را در مورد ھمکاری با اﯾشان تاکنون رد نکرده اند( .متاسفانه ھنوز ھم
رفرميست ھا و سانترﯾست ھا روی نظرات انحرافی خوﯾش در تطھير منصور اسانلو و دشمنی
ت موافق و ھمرا ه ھيئت مدﯾره
و مخالفت با ھيئت مدﯾره سندﯾکا و روشنفکران سوسياليس ِ
پافشاری می کنند ،برای منصور اسانلو دل می سوزانند و نامه ھای سوزناک و رفيقانه برای او
می نوﯾسند تا شاﯾد که او را به راه درست ھداﯾت کنند ) .از کسانی که ھميشه سعی کرده
اند که لنين را فردی منفور و دﯾکتاتور جلوه دھند ،و مبارزان را تخرﯾب و اتفاقات تارﯾخی_
سوسياليستی و تارﯾخ مبارزات طبقه کارگر آگاه را وارانه جلوه دھند ،انتظاری بيش از اﯾن
نمی رود( اﯾنان به غلط فکر می کنند که اسانلو فرﯾب خورده و ﯾا نادان است
وظاﯾف کارگران آگاه ،سوسياليست ھای انقالبی و روشنفکران سوسياليست
مسئله مھم و حياتی برای طبقه کارگر اﯾن است که آگاه به منافع طبقاتی خوﯾش گشته و
شناخت بھتری از از دشمنانان طبقاتی خوﯾش بدست آورد،و دﯾد روشن و شفافی از اﯾده ھا
و تفکرات و خواست ھای نھاﯾی رفرميست ھا کسب کند .طبقه کارگر باﯾدخود را به سالح
آگاھی مسلح کند و بداند که رفرميست ھا ،دوستان طبقاتی او نيستند و در جھت عکس
منافع طبقاتی او گام بر می دارند .و دقيقا با موضع گيری و تفکرات منصور اسانلو ،اساسا ھم
جھت و ھمسو می باشند .منصور اسانلو در واقع نمو ِد آشکار و واضع و بی پرده رفرميسم
)اﯾده بورژواﯾی( در درون جنبش کارگری است و افشای تفکرات و اھداف و خواست ھای اﯾن
گونه رھبران و سمبل ھا و نمودھای رفرميستی؛ وظيفه کمونيست ھا و روشنفکران سو
سياليست انقالبی و کارگران آگا ِه به منافع طبقاتی خود در درون جنبش کارگری می باشد زﯾرا
که  :رفرميسم ،گراﯾش بورژواﯾی در درون طبقه کارگر می باشد .رفرميست ھا اﯾده انقالب
انقالبی تغير از رﯾشه  .بنيادی نظام سرماﯾه داری و
سوسياليستی قھر آميز را رد کرده و تفکر
ِ
شکستن ماشين دولتی و براندازی انقالبی _ قھرآميز نظام سرماﯾه داری را قبول نداشته و

انقالب اجتماعی را رد کرده و پدﯾدھای مربوط به گذشته می دانند .در عوض ،آنان ،مدافع و
مبلغ اﯾن تفکر ضد انقالبی )رفرميستی( دربين اقشار مختلف طبقه کارگر می باشند مبنی بر
اﯾن که  :او )طبقه کارگر( می تواند از طرﯾق فقط رفرم و به تدرﯾج و با تغيرات روبناﯾی ،ﯾعنی
بدون تسخير قدرت سياسی قھرآميز و بدون برپاﯾی دﯾکتاتوری پرولتارﯾا از سرماﯾه داری به سو
سياليسم برسد.در طول تارﯾخ مبارزات طبقه کارگر و جنبش کمونيستی – سوسياليستی؛
متاسفانه رفرميسم در شکل ھای مختلف ظاھر گشته است منجمله؛درشکل ،سوسيال
شونيسم؛ روﯾزﯾونيسم ،اکونوميسم؛ سوسيال دموکراسی؛ اتحادﯾه گراﯾی به عنوان ھدف
نھاﯾی نه برای خواست ھای موقت و کوتاه مدت ؛ و اعتقادبه و تروﯾج و تبليغ اﯾن اﯾده
نادرست و غير مارکسيستی که مسائل و مشکالت طبقه کارگر در چھارچوب سيستم
استثماری سرماﯾه داری حل خواھند شد.
در پاﯾان
متاسفانه منصور اسانلو اکنون گام در راھی گذاشته است که او را در کنار ضد انقالب و عليه
طبقه ای که خود از او برخاسته است قرار می دھد .طبيعتا اﯾن جھت گيری او برای ھمه
فعالين جنبش کارگری _ سوسياليستی و ھمکاران و ھمرزمان سابق او و تمام ھم طبقه ای
ھای اﯾشان بسياردردناک وبه صورتی غير قابل باورمی باشد و به گونه ای تجربه ای
تراماتيک ) استرس زا پس از سانحه( برای آنان است ،خصوصا ھمرزمان سابق اﯾشان .اما با
تاسف باﯾد پذﯾرفت که او به طبقه خوﯾش و به کارگران ھمرزم خود پشت کرده است و االن در
جھت منافع متضا ِد اﯾن طبقه شروع به برداشتن گام ھای اوليه نموده است .ھر چند که اﯾن
تغير جھت طبقاتی ،پدﯾد ِه تازه و جدﯾدی در جنبش کارگری اﯾران و جھان نيست،اما ھميشه و
ِ
در ھمه حال ماﯾه تاسف می باشد .در اﯾران و در ساﯾر نقاط دنيا از اﯾن نمونه ھا فراوان بوده و
خواھدبود .معروف ترﯾن آنھا ،لخ والسا کارگر لھستانی بود که در سالھای  ٨٠ميالدی با وجود
در دست داشتن رھبری ھزاران کارگر عضو اتحادﯾه ھمبستگی لھستان که او را به مثابه قدرت
مافوق و جادوﯾی تصور می کردند،در نھاﯾت خود را بطور کامل در خدمت بورژوازی امپرﯾاليستی
و کليسای کاتوليک قرار داد.
بنفشه کمالی  ۵مارس ٢٠١٣
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