
 موانع ذهنی ايجاد تشکل های کارگری

 اتحاد کميته های کارگری نامۀ سرگشاده به 

 
  !اتحاد کميته های کارگریرفقای 

منتشر   ٨٥ / ٩/ ١١در تاريخ » دعوت از فعالين جنبش کارگری  «      شما نوشته ای زير عنوان

شورائی که .  شده ايدگریشورائی متشکل از فعاالن راديکال جنبش کارکرده و در آن خواستار ايجاد 

وظيفه هماهنگی و همکاری در مقابل تهاجم به فعالين کارگری و يا بطور کلی طبقه « از نظر شما بايد 

اين فعالين  همکاری و هماهنگی هرچه بيشتر« آن » هدف بالفعل « ؛ »کارگر را به عهده بگيرد 

طرح « در همان حال شما از . باشد » ايجاد تشکل فراگير کارگری« آن » هدف بالقوۀ « و » راديکال 

« يا » تشکل ها « ضمن حفظ موقعيت کنونی » همکاری برای مبرم ترين مطالبات جنبش کارگری 

سخن می گوئيد، تشکل ها و گرايش هائی که از نظرشما هدفشان طی سال های اخيرايجاد » گرايش ها 

  .بوده است» تشکل فراگير « 

يعنی مبرمترين مطالبات ] شورای همکاری[ هدف بالفعل آن «  خود نيز  آذر١٥     در اعالميۀ مورخ 

امنيت شغلی، حق آزادی تشکل و بويژه خنثی کردن : جنبش کارگری که همه برآن توافق داريم مثل

» شورای همکاری « را همچون موضوع و هدف مقدم تشکيل » تهاجم به فعالين جنبش کارگری 

  . را به بحث های آتی اين شورا محول می کنيد» هدف بالقوه « و پيشنهادی ِ  خود قرار می دهيد 

     هيچ کس يا هيچ نيروئی که به اهداف، منافع، ارتقا و پيشرفت جنبش کارگری دلبسته و متعهد باشد 

از نزديکی، همکاری و اتحاد نيروهای فعال، از به هم پيوستن جوی ها و نهرها برای ايجاد شطی 

وان نمی تواند خوشحال نباشد و يا هر گام، حتی گامی کوچک در اين راه، و يا عظيم، پهناور و پرت

اما دقيقَا برای تبديل چنين . دعوت از نيروهای فعال و راديکال به قصد همکاری و وحدت را ارج ننهد

پاره ای از مسائل جنبش به » مغزی سرد « قصدی به واقعيت الزم است به دور از احساسات و با 

با .  فراهم گردد- تا آنجا که به عوامل ذهنی مربوط می شود -بررسی شوند تا زمينۀ حل آنها طورعينی 

اين چشم انداز است که اين نامه را به شما می نويسيم و چون محتوای نوشتۀ ما خصوصی و صرفَا 

را  آن - و غير از شما مخاطبان بسياری می تواند داشته باشد -مربوط به حرکت و دعوت شما نيست 

  . در اختيار شما و ديگر نيروهای جنبش قرار می دهيمنامه ای سرگشادههمچون 
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، ]در راستای ايجاد تشکل فراگير کارگری[  واقعيت آن است که تمام اين تالشها« :      شما می نويسيد

يک تشکل با وجود مثبت بودن و برداشتن يک گام به جلو تاکنون نتوانسته به هدف خود يعنی برپايی 

  ».  و حتی فراهم نمودن زمينه های آن برسدفراگير

آيا منظور   چيست؟تشکل فراگير     پرسشی که در وهلۀ اول مطرح می شود اين است که منظور از 

 از صنعت يا حرفه ای که در آن به کار صرف نظرتشکلی است که همۀ کارگران مزدی کشور را 

ار می کنند دربر گيرد؟ آيا همۀ کارگران مزدی در اشتغال دارند، صرف نظراز منطقه ای که در آن ک

صنايع، معادن، ساختمان، خدمات و کشاورزی را شامل می شود؟ آيا شامل کارگاه های کوچک هم   

می شود؟ آيا کارگران فصلی و موقت و کارآموزان را نيز دربر می گيرد؟ آيا کارگران کارگاه های 

ن بيکار را نيز دربر می گيرد؟  آيا شامل کارگران بازنشسته خانگی را نيز شامل می شود؟  آيا کارگرا

هم هست؟  آيا کارگران خارجی شاغل در ايران را نيز شامل می شود؟ قبل از اين که جلوتر رويم 

 باشد چون گروه هائی که نام برده شدند مثبتبگوئيم که از ديد ما پاسخ به همۀ اين پرسش ها بايد 

پس اگرکسی يا گروهی شعار تشکل سراسری يا فراگير کارگری را . دبخشهای مختلف طبقۀ کارگرن

چون ( و سراسری » سازمانی فراگير « مطرح کرد بايد برای تشکل همۀ گروه هائی که ذکر شد در 

  .راه حل ارائه دهد) تشکل چيزی غير از ايجاد سازمان نيست

اندن و تعويق به محال نيست بلکه و يا ترس» طرح سؤال برای سؤال «      طرح اين پرسش به منظور 

 با سه پرسش بنيادی. صرفًا برای نشان دادن جنبه ای از ابعاد پيچيدۀ مسئلۀ تشکل طبقۀ کارگر است

که تنوع و گسترش بسيار زياد طبقۀ کارگر فقط جنبه ای ( در نظر گرفتن ابعاد پيچيدۀ جنبش کارگری 

سی، اقتصادی، فرهنگی نيز دارد که شايد لزوم از آن است و پيچيدگی های ديگری از جنبه های سيا

مطرح ) پرداختن بدانها و حل آنها از پيچيدگی های ناشی از تنوع  و گستردگی طبقۀ کارگر بيشتر باشد 

  :می گردد

  هدف اين تشکلِ  فراگير يا سراسریِ  کارگری چيست؟) الف

) شود» اختراع « ری که بايد سنديکا، شورا، کميتۀ کارخانه و يا شکل ديگ( شکل سازمانی آن ) ب

  چيست؟

، سراسری را نيز در »فراگيری «  چون -که شامل سراسری شدن هم می شود ( روند ايجاد آن ) پ

  کدام است؟) بر دارد

     پرسش های ديگری در پيوند با اين سه پرسش مطرح می گردد که دو تای آنها بسيار مهم اند يکی 

 و ابعاد بسيار بزرگ مسئله و ضرورت های مبارزۀ طبقاتی، اولويت و اين که با توجه به پيچيدگی زياد
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يا حلقۀ اصلی کدام است؟ دوم اين که از تجربيات جهانی طبقۀ کارگر در امر تشکيالت چگونه بايد 

  استفاده کرد و چه بهره هائی گرفت؟

: ی گيريد و می نويسيدشما اين ابعاد و جوانب را در نظر نم! »اتحاد کميته های کارگری « رفقای      

دليل اينکه چرا هر يک از اين گرايشات و از جمله خود ما نتوانسته ايم به اين هدف نزديک شويم و « 

از موضوع حداقل بين پيشروان فعال جنبش کارگری هماهنگی و همکاری الزم را بوجود بياوريم، 

. ه کوتاه بتوان به آن پرداخت و بسيار مفصل تر از آن است که در اين نوشتاين نوشته خارج است

اما بطور کلی می توان گفت که همه ما کمتر و بيشتر دچار برخورد انحصار طلبانه بوده 

  )تأکيد بر کلمات از ما است ( » . ايم

تشکل سراسری يا فراگيرِ  «      نخست بگوئيم به نظر ما نمی توان پرداختن به عللِ  عدم ايجاد 

همکاری و اتحاد برای ايجاد تشکل آن از فراخوان برای » فصل بودن م« را به بهانۀ » کارگران

اگر چنين بحثی الزم است بايد وقت و انرژی الزم را برای به نتيجه رساندن آن . ، حذف کردفراگير

از ديد ما چنين بحثی از مدت ها پيش . صرف کرد و اگر الزم نيست بايد صريحَا گفت که الزم نيست

و جای چنين بحثی از جمله در نوشته ها و فراخوان هائی از نوع فراخوان شما بايد صورت می گرفت 

اين علل، به طور ضمنی علتی را ذکر و » نگفتن « خود شما نيز ضمن !   استهمين جااست؛ جای آن 

چون وقتی انسان کل علل چيزی را نمی گويد اما درهمان حال روی ( می توان گفت برجسته کرده ايد 

نگشت می گذارد قاعدتَا مهم ترين علت يا دست کم مستقيم ترين آنها را خاطر نشان     مورد خاصی ا

برخی ديگر سکتاريسم . 1است» گرايش ها« اين علت از نظر شما برخورد انحصار طلبانۀ !). می کند

ا به نظر م). کميتۀ پيگيری برای تشکل های آزاد کارگری مانند ( يا فرقه گرائی را برجسته می کنند 

 اند و نه معلولبرخورد انحصار طلبانه يا فرقه گرايانه و به طور کلی انحصارطلبی و فرقه گرائی 

ِ عدم تشکل طبقۀ کارگر ايران جدا از مسئلۀ سرکوب علت مستقيم . دست کم علت مستقيم نيستندعلت؛ 

دی و و سياست پيگير ضد کارگری و ضد دموکراتيک رژيم و جدا از عقب ماندگی صنعتی، اقتصا

فرهنگی کشور، تا آنجا که به عامل ذهنی يعنی به فعاالن جنبش کارگری و گروه ها و سازمان هائی که 

است از  مربوط می شود، عبارت) يا چنين ادعائی دارند ( طرفدار جنبش رهائی طبقۀ کارگر هستند 

  :  درک غلط ، ناقص، يکجانبه يا مغشوش از همه يا برخی از موارد زير

  جنبش طبقۀ کارگر و راه ها و وسائل دست يابی بدان هدف ) الف

                                                 
شما استقبال کرده و  »لين کارگریفراخوان اتحاد عمل، رو به فعا«نيز در اعالميه ای از اقدام کارگری  کميتۀ    -  1

  .   را مانع اصلی عدم همکاری بين فعاالن دانسته استانحصار طلبی  مانند شما
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 اجتماعی، مبارزۀ -مبارزۀ اقتصادی ( حوزه های مختلف مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر برای رهائی ) ب

 و شکل های مناسب سازمان های مختلف طبقۀ کارگرو ) سياسی، مبارزۀ نظری و فرهنگی

مثَال تمرکز يا عدم ( ۀ طبقاتی؛ ساختار تشکيالتی سازمانی آنها با توجه به حوزه های مختلف مبارز

و بجا » از باال « يا » از پائين « تمرکز و بجا يا نابجا بودن آنها برحسب نوع سازمان، يا سازماندهی 

يا نابجا بودن هر يک از آنها در اين يا آن وضعيت، روندهای اتخاذ سياست، تصميم گيری و اجرا در 

ۀ بين سازمان های گوناگون طبقۀ کارگر يعنی مثَال رابطۀ بين شورا و ؛ رابط)سازمان ها و غيره

سنديکا، يا شورا و حزب يا حزب و سنديکا و کميتۀ کارخانه و غيره و هماهنگی بين آنها در شرائطی 

 مثَال در شرائط انقالبی يا بحران های بزرگ، –که برخی از آنها بتوانند همزمان وجود داشته باشند 

يتۀ کارخانه، يا هر دوی آنها، می توانند همزمان با سنديکا و حزب طبقۀ کارگر وجود داشته شورا يا کم

  .باشند

  طبقۀ کارگر) يا تشکل های ( روند سراسری شدن تشکل ) پ

درک از وضعيت واقعی مبارزۀ طبقاتی و درجۀ رشد و تکامل آن، سطح آگاهی کارگران و تعادل ) ت

يا فروکش جنبش کارگری و نوع تشکل و شکل مناسب مبارزه در هر نيروها در عرصۀ مبارزه، برآمد 

وضعيت، درک موقعيت، اهداف، سياست، استراتژی و تاکتيک های بورژوازی و نهادهای آن که شامل 

ماشين اداری و نظامی و تبليغاتی حاکم از يک سو و سازمان های کارفرمائی، احزاب بورژوائی و 

  .غيره از سوی ديگر می شود

بهره گيری از تجربيات جهانی طبقۀ کارگر و به طور کلی ديد و نگرش بين المللی به جنبش طبقۀ ) ث

  . کارگر و هدف آن

آنچه می خواهيم برآن تأکيد .      مسلمَا ليست باال کامل نيست و می توان موارد ديگری بدان افزود

نيم، جدا از مسئلۀ سرکوب و  تکرار می ک-ورزيم اين است که علل اصلی عدم تشکل طبقۀ کارگر را 

سياست پيگير ضد کارگری و ضد دموکراتيک رژيم حاکم و جدا از عقب ماندگی صنعتی، اقتصادی و 

 بايد در درک نادرست، ناقص، يکجانبه و مغشوش و در نتيجه عدم تفاهم در موارد –فرهنگی ايران 

  .دانست) د يا مواردی ديگر که به ليست باال می توان افزو( پنج گانۀ باال 

     اين که بگوئيم کارگران نياز به همکاری، اتحاد و تشکل دارند درست است اما به هيچ رو کافی 

. در ايران داده شده» چارۀ رنجبران وحدت و تشکيالت است « نزديک صد سال است که شعار . نيست

 بايد به وجود روندی و در چه 2تشکيالت کارگری با چه هدفی، با چه شکلیمهم اين است که بگوئيم 

                                                 
سنديکا، شورا، کميتۀ کارخانه و محل کار و يا تشکيالت کامَال متفاوت و نادرو بديعی که ما : يعنی چه نوع تشکلی  -  2

  ! اختراعش کرده ايم
  .  ا مطرح نکنيم کسی ما را جدی نخواهد گرفت رهدف و شکل معين تشکلتا 
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آيد و اگر برآنيم که طبقۀ کارگر طبقه ای جهانی است و مضمون و محتوای مبارزۀ او بين المللی و 

صرفَا شکل آن ملی است در اين صورت بايد در حرف و در عمل خود نشان دهيم که در راه ايجاد 

کارگران ديگر )  يا منفی اعم از مثبت( تشکيالت فراگير و سراسری کارگری بهره گرفتن از تجارب 

کشورها ضروری است، يعنی به کار بستن آن تجارب به شيوه ای منقدانه، آگاهانه و با توجه به شرائط 

  . اجتماعی، سياسی و فرهنگی ايران عاملی بسيار مهم درموفقيت است–مشخص اقتصادی 

دن بدان ها اصَال برای      ما مدعی نيستيم که اين پرسش ها و تالش برای پاسخ نظری و عملی دا

مطرح نبوده اند؛ حتی  » اتحاد کميته های کارگری «  فعاالن جنبش کارگری ايران و از جمله برای 

شما به طور غير مستقيم زير فشار اين گونه  » دعوت از فعالين جنبش کارگری« می توان گفت نوشتۀ 

آنچه . بارزه اند مطرح شده استپرسش ها که خود ناشی از فشار ضرورت های عملی برای پيشبرد م

می خواهيم بگوئيم اين است که از جانب فعاالن جنبش موارد پنج گانۀ باال غالبَا به صورت انتزاعی، 

ما برای نشان دادن صحت ادعای خود چند مثال از . يکجانبه، ناقص و کمابيش مغشوش مطرح شده اند

کال و ضد سرمايه داری ناميده ايد می آوريم تا آنها را رادي همين گرايش ها و يا تشکل هائی که شما

 های کارگری، اهداف تشکلنشان دهيم درک اين گرايش ها از پنج مورد ذکر شده در باال يعنی از 

وضعيت ، روند فراگير و سراسری شدن تشکل ها، نواع تشکل های کارگری برحسب حوزۀ مبارزها

 جهانی  –ا عدم بهره گيری از تجارب تاريخی بهره گيری ي و سرانجام واقعی جنبش کارگری ايران

 آن، تا چه حد از نواقصی که گفتيم رنج می برد و تا چه طبقۀ کارگر اعم از تجارب مثبت و يا منفی ِ 

ما گرايش ها و تشکل های کارگری و از جمله آنهائی را که شما نام برده ايد به . اندازه ناهمگون است

       کوچک نگذارند بلکه آن را تالشی عيب جوئید ما را به حساب حد کافی جدی می دانيم که برخور

ِ  بخش ) بدون تواضع کاذب (   از راه دراز و پر پيچ و خمی که در کوچکیدر جهت روشن کردن 

برابر طبقۀ کارگر ايران و فعاالن جنبش کارگری قرار دارد تلقی کنند؛ تالشی که به هيچ رو آن را بی 

همۀ فعاالن می خواهيم به طور جدی به معايب و انحرافات آن برخورد کنند چون عيب نمی دانيم و از 

برآنيم که بدون برخورد جدی و ريشه ای و تالش مستمر و بدون نقد و تصحيح دائمی مسير، هيچ کاری 

  .و به ويژه امر تشکل کارگری به پيش نمی رود

  !ی نخواهد گرفت را مطرح نکنيم کسی ما را جدهدف و شکل معين تشکل     تا 

  

   هدف تشکل-١
آقای محسن .      مورد نخست، يعنی هدف تشکل فراگير يا سراسری کارگری را در نظر می گيريم

گفته ام و در اينجا نيز تکرار   « :  می نويسدکميتۀ هماهنگی برای تشکل کارگریحکيمی از فعاالن 
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ِ  مصوب کميتۀ هماهنگی که تشکل  ضد سرمايه داری و سراسری طبقۀ می کنم که اين فرمولبندی 

از مدار پذيرش سرمايه ) "  برای ايجاد آن مبارزه می کند کميتۀ هماهنگیتشکلی که  ( کارگر ايران 

داری فراتر می رود و برای از ميان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از فقر، گرسنگی، 

حاوی اين " می جنگد ...  ها و بيکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتياد، فساد، تبعيض، سرکوب آزادی

من همه جا در اين نوشته سوسياليسم را با ( معناست که اين تشکل ظرف برپائی سوسياليسم است 

3»). کمونيسم معادل می گيرم 

تشکلی که کميتۀ ( تشکل ضد سرمايه داری و سراسری طبقۀ کارگر ايران «      بدين سان هدف 

» ظرف برپائی سوسياليسم است «  که از ديدگاه حکيمی -» )  کند هماهنگی برای ايجاد آن مبارزه می

فقر، گرسنگی، بيکاری، بی حقوقی، فحشا، « و با » مدار سرمايه داری فراتر رود «  اين است که از -

  .»بجنگد...  اعتياد، فساد، تبعيض، سرکوب آزادی ها و 

له نيروهای حاکم بر ايران ادعاهای      صرف نظر از اين که بسياری از نيروهای اجتماعی، از جم

هيچگاه رژيم حاکم بر ايران رسمَا نگفته طرفدار سرمايه داری است و او هم مدعی ( مشابهی می کنند 

آنچه مشخص کنندۀ چهرۀ يک سازمان اجتماعی طبقاتی ، 4)»فراتر می رود« است که از آن 

ممکن . آلترناتيو مثبت او استاست نه صرفَا يا اساسَا چيزهائی است که نفی می کند بلکه 

است گفته شود آلترناتيو مثبت همان سوسياليسم است که در نوشتۀ حکيمی هم بدان اشاره شده است 

اگر نيروئی می خواهد اين جامعه را نجات « : نيز گفته استراه آينده همانگونه که در ميز گرد مجلۀ 

  5».وسياليسم و لغو کار مزدی را بايد بلند کنددهد اين نيرو جز طبقۀ کارگر نمی تواند باشد، پرچم س

نخست بايد بگوئيم لغو کار مزدی خود جزء سوسياليسم است و بنابراين آوردن آن در کنار سوسياليسم 

چيزی بدان اضافه نمی کند و اغتشاش ذهنی به بار می آورد چون به اين توهم دامن می زند که گويا 

ی تواند وجود داشته باشد، در حالی که سوسياليسم لغو نظام کارِ  سوسياليسم با حفظِ  کار مزدی هم م

چون که صد آمد : را در بر دارد) يعنی لغو اين که نيروی کار کاال و قابل خريد و فروش باشد( مزدی 

در نظام های پيش از :  اما نبودِ  کار مزدی به خودی خود معادلِ  سوسياليسم نيست!َنَود هم پيش ماست

منظور ما اين نيست که چنين خواستی . ری نيز کارِ  مزدی وجود نداشته يا غالب نبوده استسرمايه دا

خواست لغو نظام کارِ  مزدی خواستی انقالبی و درست است و بدون آن سوسياليسم : نبايد مطرح شود

ِ  وسائل توليد خواستی انقالبی و درست  ممکن نيست همان گونه که خواست لغو مالکيتِ  خصوصی 
                                                 

  ٣ص کميتۀ هماهنگی از اين تند پيچ خواهد گذشت اما نه با تضعيف هدف آن، حکيمی، .   م-  3
همان حرف رژيم را می زند بلکه می » می خواهد از سرمايه داری فراتر رود «  ما نمی گوئيم هر کس که بگويد -  4

رژيم هم می تواند حتی ن عدم صراحت و عدم دقتی دارد و چنان نرم و قالب پذيراست که خواهيم بگوئيم اين فرمول چنا
آن را به کار گيرد و به کار می گيرد؛ اين فرمول بيانگر تمايز از جريانات غير کارگری و ضد کارگری و بيانگر 

  .راديکاليسم کارگری نيست
  ٣٢ ، ص٨٥ ، مهر٢راه آينده، شمارۀ   -  5
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لغو مالکيت خصوصی  وست و بدون آن سوسياليسم ممکن نيست، اما هيچ کس نمی گويد سوسياليسم ا

چرا چنين است؟ چرا نه لغو نظام کار مزدی و نه لغو . چون دومی در اولی مستتر است! وسائل توليد

 هنوز به معنی سوسياليسم نيست؟ زيرا و نه حتی ترکيب اين دومالکيت خصوصی وسائل توليد 

َ جنبشی الغاگر و نافی وضع موجود و ويرانگر روابط استثمارگرانه و سلطه گرانه صرفاياليسم سوس

  .دنيای کهن کنونینيست بلکه در همان حال جنبشی است برای ساختن دنيائی نوين بر ويرانه های 

ه، هر  و در برابرهر رابطه، هر جنب     سوسياليسم به خواست های سلبی و الغاگرانه بسنده نمی کند

 آن است رابطه، جنبه، عنصر يا نفی يا سلبکه خواهان ) کنونی ( عنصر يا هر پديده از دنيای کهن 

اگر مالکيت :  طبقۀ کارگر را مطرح می سازدآلترناتيو مثبت و ايجابیپديدۀ نوينی يا به عبارت ديگر 

را قرار می دهد، اگر خصوصی وسائل توليد را نفی می کند به جای آن مالکيت اجتماعی وسائل توليد 

خواهان لغو کارِ  مزدی است به جای آن کارِ  تعاونی مولدانی را که آزادانه با هم متحد می شوند مطرح 

 که ناشی از توليد برای -می کند، اگر هرج و مرج توليد سرمايه داری و بحران های سرمايه داری را 

 تحليل -ِ سرمايه ناگزيربا آنها روبرو می شود سود و بن بست هائی اند که سود آوری يا ارزش افزائی  

و افشا می نمايد، توليد با نقشه و آگاهانه ای که به طور اجتماعی تنظيم می شود و هدف آن شکوفائی 

همۀ استعداد های جسمی، روحی و فکری تمام افراد جامعه است پيشنهاد می گردد، اگر حاکميت 

د توسط غيرمولدانِ  استثمارگر نفی می شود به جای آن مديريت سرمايه بر کار و فرماندهی و ادارۀ تولي

به اين جهت است که ما سال ها است . ( توليد توسط خود مولدانِ  مستقيم مطرح و برجسته می گردد

توليد اجتماعَا تنظيم شدۀ مولدانِ  آزادِ  متحد با مالکيت اجتماعی وسائل توليد « سوسياليسم را همچون 

اين تعريف اختراع ما نيست .  تعريف و تبيين کرده ايم») مديريت مولدان مستقيم ( ی و مديريت کارگر

 طبقۀ کارگر جهانی بيان شده – مثبت و منفی –و بر پايۀ درک از بنياد های سوسياليسم علمی و تجارب 

  .)است

 و در نوشته  از اهداف طبقۀ کارگر را که دراساسنامۀ آنکميتۀ هماهنگی درک نمی توان     بدين سان 

ضد سرمايه داری و گفته ای که از آقای حکيمی نقل کرديم آمده واقعَا ضد سرمايه داری ناميد، زيرا 

 نيست و سوسياليسم چنانکه در باال سوسياليستی بودندر معنی پيشرو تاريخی آن چيزی جز بودن 

کميتۀ ه نه در اساسنامۀ توضيح داده شد صرفَا نفی و سلب نيست بلکه محتوای ايجابی و مثبتی دارد ک
در درکی که حکيمی از . نه در توضيحات و تفسيرهای حکيمیهماهنگی بدان اشاره شده است و 

.  اشاره می شود– آن هم نه به طور کامل –سوسياليسم ارائه می دهد صرفَا به جنبۀ سلبی و الغاگرانه 

صادی و اجتماعی و چه خواستهای وانگهی چه خواست های سلبی و الغاگرانۀ سوسياليسم در زمينۀ اقت

مثبت و ايجابی آن جز با برانداختن قدرت سياسی بورژوازی و استقرار قدرت سياسی طبقۀ کارگر 
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بدين سان طرح شعار لغو کار مزدی همچون شعارِ  تاکتيکی، غلط و گمراه کننده . 6امکان پذير نيستند

استقرار دولت کارگری، لغو مالکيت اين خواست همچون شعار استراتژيک، در کنار خواست . است

خصوصی وسائل توليد، و برقراری توليد اجتماعَا تنظيم شدۀ مولدان آزاد متحد با مالکيت اجتماعی 

واقعَا معنی مشخص و عملی و اجرائی پيدا ) مديريت مولدان مستقيم ( وسائل توليد و مديريت کارگری 

بدون . رار کمونيسم در فاز عالی آن هموار می شودمی کند و با چنين توليدی است که راه برای استق

که همانگونه که گفته شد به اين توهم ( اينها طرح اين شعار به صورت مجرد يا همراه با سوسياليسم 

اساسَا نه گرهی ازمسائل مبرم جنبش  ) دامن می زند که گويا سوسياليسم با کار مزدی هم وجود دارد

» هويت « تنها کاربرد آن ايجاد نوعی تمايز و . راه آينده می افکندمی گشايد و نه پرتوی واقعی بر 

  . ويژه برای يک گروه و يا دقيق تر بگوئيم نوعی مارک تجاری است

  : خود را چنين بيان می کنداهداف و وظائفکميتۀ پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری در ايران      

اد تشکل های آزاد کارگری بدون دخالت نهادها و پيشبرد امر سازماندهی و پيگيری روند ايج«  )1

  مقامات دولتی و کارفرما

  دفاع و حمايت از حقوق کارگران )2
کميتۀ پيگيری ايجاد تشکل های اساسنامۀ ( » آموزش در زمينۀ تشکل يابی و آموزش حقوق کار )3

  )آزاد کارگری در ايران 
                                                 

 اين نيست که دولت کارگری همۀ کار ها را انجام می دهد و تنها سازمان کارگری پس از بر افتادن  منظور ما-  6
ما بر آنيم که دست کم پنج سازمان کارگری در همکاری و هماهنگی با يکديگر و نيز با نظارت و . سرمايه داری است

) ٢ن قدرت سيلسی يا دولت طبقۀ کارگر است، شورا که ارگا) ١: کنترل متقابل، جامعۀ سوسياليستی را اداره می کنند
سنديکا که وظيفۀ دفاع از ) ٣کميتۀ کارخانه يا محل کار که امر ميريت توليد در واحد های مختلف را به عهده دارد، 

سطح زندگی کارگران، نظارت برشرائط و روابط کار، ايمنی، بهداشت، آموزش سازمانی کارگران و آماده کردن آنان 
يت، نظارت بر اجرای قوانين سوسياليستی کار، مبارزه با انحرافات بوروکراتيک شورا ها و يا کميته ها و برای مدير

غيره، مبارزه با هرگونه تبعيض جنسی، مذهبی، ملی، خويشاوندی، عقيدتی و حزبی يا تشکيالتی در هر نوع آن در 
نظلرت دائمی و روزانه بر احترام به اين گونه : تمنع اين گونه تبعيضات در قانون کافی نيس( محيط کار و در جامعه 

، ارتباط، انتقال تجربه و ايجاد هماهنگی برای کاربرد فن آوری )قوانين مترقی و بر اجرايشان شرط کار آمدی آنها است 
 آمد، و ها و روش های جديد توليد با توجه به تأ ثير آنها بر روابط مولدان با هم،  نظارت بر وضع مسکن، وسائل رفت و

ديگر تسهيالت مانند ناهار خوری و ديگرمحل های زيست، کار، مطالعه و استراحت، درمانگاه و بهداری، ورزشگاه ها 
و مراکز فرهنگی و هنری وابسته به محيط کار، نظارت بر شيرخوار گاه ها و محل نگهداری کودکان و غيره را بر 

 اجتماعی که امرتعيين چشم انداز ها و اهداف توليد و فعاليت -دیسازمان سراسری برنامه ريزی اقتصا) ٤عهده دارد، 
های اجتماعی و فرهنگی به طور کلی، تنظيم اجتماعی توليد، تخصيص منابع، کنترل پيشرفت برنامه ها و غيره بر عهدۀ 

وسياليسم و طبقۀ کارگر در ساختمان س) استراتژی و تاکتيک (  حزب طبقۀ کارگر که وظيفۀ تعيين سياست )٥اوست و 
ادامۀ مبارزۀ طبقاتی تا انحالل طبقات و نهاد های طبقاتی را بر عهده دارد و با شرکت و فعاليت در همۀ اشکال و 

 مدافع منافع عام جنبش برای رهائی از جامعۀ – از جمله در سازمان های ياد شده در باال –سازمان های طبقۀ کارگر 
  .طبقاتی و وحدت بين المللی کارگران است

 زيرا در همۀ کشور ها يا طبقۀ کارگر به تنهائی و -روشن است از آنجائی که حکومت کارگری حکومت اکثريت است  
) يعنی همۀ کسانی که از طريق کار خود و نه استثمار ديگری زندگی می کنند(يا همراه با ديگر زحمتکشان جامعه 

 ، عالوه بر نهاد های باال که همگی دموکراتيک اند و بر –اکثريت مطلق، قاطع و خرد کنندۀ جمعيت را تشکيل می دهد 
اساس اصول شورائی اداره می شوند انبوهی از سازمان ها، انجمن های گوناگون وجود دارد که شهروندان آن جامعه به 

  .وجود می آورند تا زندگی خود را بهتر سازمان دهند
          



 9 

فراتر « در تفسيرهای آن اصطالح گنگ و کميتۀ هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری اگر در اساسنامۀ 

» تشکل « وجود دارد و دست کم برخی از فعاالن آن معتقدند که اين » رفتن ازمدار سرمايه داری 

کميتۀ پيگيری در اساسنامۀ ) که نشان داديم چنين ادعائی درست نيست( ظرف بر پائی سوسياليسم است 
 . چنين لفظی هم وجود ندارد

به منظور حفظ « ، تشکيل سنديکا اساسنامۀ سنديکای کارگران شرکت واحدر      به همين طريق د

بيان شده »  اقتصادی کارگران شرکت واحد –حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اجتماعی 

است که آن را نه خود مؤسسان و نه اعضای سنديکا و نه هيچ کس ديگر راديکال و ضد سرمايه دارانه 

 .ارزيابی نمی کنند)  در باال گفته شددر مفهومی که( 

     درست است که عملکرد اجتماعی و نقش واقعی يک تشکل می تواند بسيار وسيع تر و عميق تر از 

  .  درجه ای داشته باشد١٨٠اساسنامه يا برنامه و پالتفرم اعالم شدۀ آن باشد اما با آن نمی تواند اختالف 

 و يا گروه هائی که خود  موجودبين تشکل هایل های کارگری هدف تشکبدين سان می بينيم در مورد 

تشکل کارگری نيستند اما برای ايجاد تشکل کارگری مبارزه می کنند اوَال درک مشترکی وجود ندارد و 

  . ثانيَا آنهائی هم که اين هدف را سوسياليسم می نامند درکی ناقص و مغشوش از آن ارائه می دهند

ت که هر سازمان کارگری بايد سوسياليستی باشد يا تنها با کارگران      منظور ما اين نيس

ما مخالف اين ايده : سوسياليست است» ذاتَا و بالفطره « سوسياليست بايد کار کرد و يا هر کارگری 

 ما برآنيم که کارگران همچون يک طبقه منافع مشترکی دارند و .ها هستيم و همۀ آنها را غلط می دانيم

ايد و گرايش های شخصی شان می توانند برای دفاع از منافع و پيشبرد خواست های فارغ از عق

هر جنبش کارگر به طور غريزی و خود به خودی سوسياليست نيست، . مشترکشان همکاری کنند

کارگری سوسياليستی نيست بلکه آن جنبشی که آگاهانه در راه تغيير ريشه ای وضع 

 محو طبقات و آن روابطی که طبقات از آن سر موجود و به عبارت دقيق تر در جهت

جامعه ای بی طبقه که بر » خواست« حتی . برمی آورند، گام برمی دارد شايستۀ اين نام است

پايۀ همکاری آزادانۀ انسان ها و نه ضرورت های سود خصوصی سازمان يافته باشد کافی نيست بلکه 

يدن بدان بر انسان های فعال و به ويژه بر بايد امکان و ضرورت تحقق چنين جامعه ای و راه رس

 به عبارت ديگر بر آنهائی که بيشترين زيان را از جامعۀ -آنهائی که بيشترين نفع را در اين تغيير دارند 

 باشد؛ روشنسرمايه داری می برند  و از نظر عملی قادر بدين دگرگونی هستند، يعنی بر طبقۀ کارگر، 

 از چنين تغييری می برد بايد بر امکان و ضرورت اين تغييرآگاهی يعنی طبقه ای که بيشترين نفع
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اين آگاهی عقالنی و علمی از ضرورت تغيير جامعه به جامعه ای بی طبقه . 7عقالنی و علمی پيدا کند

از طريق مبارزۀ طبقۀ کارگر به ضد طبقۀ سرمايه دار، يعنی اين که سوسياليسم را تنها طبقۀ کارگر  

کند و ديگر گروه های اجتماعی تنها تا آنجا که موضع طبقۀ کارگر را می پذيرند     می تواند مستقر 

                                                 
ا با مجموع عددی يا در کنار هم قرار دادن مکانيکی اعضای آن اشتباه با تک تک اعضای آن و ي را نبايدطبقه   -  7

طبقه دارای آگاهی و رفتاری است که ممکن است با آگاهی و رفتار اين يا آن عضو طبقه يا حتی اين يا آن گروه و . کرد
افزون بر اين طبقه ). يکی از ديگری می تواند پيشرو تر يا عقب مانده تر باشد( قشر از همان طبقه فرق داشته باشد 

 که در مرحلۀ خاصی از تکامل طبقه –يکی از اين ارگان ها . دارای ساختاری درونی و ارگان ها و نهاد های خود است
« می گوئيم ( سازمان سياسی و يا حزب سياسی طبقه است که کمابيش منافع عام طبقه را بيان می کند –شکل می گيرد 

قطعنامه در بارۀ ايجاد احزاب « در ). تافع گروه يا قشری از طبقه در آن سنگين باشد، چون ممکن است وزن م»کمابيش 
  :چنين آمده است» ١٨٧٢ اساسنامۀ انترناسيونال اول، سپتامبر  ٧، مصوب کنگرۀ الهه به عنوان ماّدۀ طبقۀ کارگر

اسی کند مگر با تشکل خود در در برابر قدرت جمعیِ  طبقات دارا، طبقۀ کارگر نمی تواند همچون يک طبقه عمل سي« 
  .يک حزب سياسی، متمايز از و مخالف با همۀ احزاب کهنی که طبقات دارا تشکيل داده اند

اين تشکل طبقۀ کارگر در حزب سياسی برای تضمين پيروزی انقالب اجتماعی و هدف نهائی آن يعنی انحالل طبقات، 
 .اجتناب ناپذير است

کارگر با مبارزات اقتصادی خود به وجود آورده بايد در همان حال همچون اهرمی در تشکل نيروهائی که تا کنون طبقۀ 
  .مبارزات او به ضد قدرت سياسی سرمايه داران و زمينداران خدمت کند

زمينداران و سرمايه داران همواره امتيازات سياسی خود را برای دفاع از انحصارات اقتصادی و برده کردن کار و 
نقل از (» .بنابراين، فتح قدرت سياسی وظيفۀ بزرگ طبقات کارگرگرديده است. ا به کار خواهند بردجاودانه کردن آنه

  )سايت آذرخش
 که بيش –] مبارزۀ سياسی[ما دو دسته مخالف داريم، يکی تحريم کنندگان « : مارکس به هنگام بحث در بارۀ اين بند گفت

 و ديگری کارگران انگلستان و آمريکا که اجازه می دهند –ردند از هرکس ديگر به هنگام تصويب قطعنامه بدان حمله ک
شورای عمومی انترنايسونال اول، صورت جلسه ها، ( » .بورژوازی برای اهداف سياسی خود از آنان بهره برداری کند

  ).٢٢٠ – ٢٢١ ، ص ١٩٧٥ترجمۀ فرانسوی، انتشارات پروگرس، مسکو، 
قۀ کارگر تا امروز در جنبش کارگری حضور دارند و در آينده نيز حضور مخالفان حزب سياسی طب» دو دسته « اين 

که در آن زمان با بی اعتنائی به سياست و تحريم مبارزۀ سياسی مشخص ( خواهند داشت آنان عبارتند از آنارشيست ها 
  .   و رفرميست ها؛ مهم افشا و منفرد کردن آنها است) می شدند

جام و به ثمر رساندن انقالب اجتماعی يعنی انحالل طبقات بر پايۀ سوسياليسم علمی اگر طبقۀ کارگر حزبی با هدف ان
طبقاتی دارد و اين ) آگاهی راستين، چون آگاهی کاذب هم وجود دارد( تشکيل داده باشد می توان گفت اين طبقه آگاهی 

قه چيزی از سوسياليسم علمی نداند طبقه به سوسياليسم علمی دست يافته است، حتی اگر فالن يا بهمان عضو يا گروه طب
و يا حمايت او از حزب به خاطر اين يا آن سياست خاص باشد و نه کل سياست و هدف نهائی آن، يا حتی احساسی باشد 

  .و نه عقالنی
يعنی عناصری که به امکان و ضرورت انقالب اجتماعی ( حزب طبقۀ کارگر ارگان تشکل آگاه ترين عناصر طبقه است 

يکی از اهداف و خواست ).  طبقات از راه مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا پی برده اند و برای آن مبارزه می کنندبرای محو
های چنين حزبی ارتقای سطح آگاهی توده ها به سطح عناصر پيشرو است، اما اين بدان معنی نيست که هم اکنون و حتی 

امعۀ طبقاتی هست تفاوت فاحش بين سطوح آگاهی هم هست، تا ج. تا آينده ای قابل پيش بينی اين هدف تحقق يافته است
اگر حزبی که واقعَا .  به آگاهی دست می يابد که در مبارزۀ انقالبی بزرگی شرکت داشته باشدوانگهی تودۀ وسيع هنگامی

دست يابد طبقه باشد به آگاهی علمی و عقالنی از امکان و ضرورت انقالب اجتماعی و راه انجام آن  و در عمل نمايندۀ 
می توان گفت که طبقه بدين آگاهی دست يافته است که همانگونه که گفته شد الزامَا به معنی دست يابی تک تک افراد 

  . طبقه نيست
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. می توانند در اين تغيير انقالبی سهيم باشند، سوسياليسم را از جنبش های ديگر متمايز می کند

جنبش . است» همين جنبش موجود و حّی و حاضر« سوسياليسم نه پديده ای غريزی است و نه 

نگامی به وجود می آيد که بخش قابل مالحظه ای از فعاالن جنبش کارگری، بخش قابل سوسياليستی ه

 جنبش کارگری سوسياليسم علمی را آموخته،  پذيرفته و از آنِ  خود کرده رهبران عملیمالحظه ای از 

 باشند يعنی در عمل به کار بندند و بتوانند خواست ها و مبارزات کارگران را با اهداف سوسياليسم،

خواست های فوری را با خواست های دراز مدت ترکيب و تلفيق کنند و انديشه و پروژۀ سوسياليستی 

را، در کشوری مثل ايران، حداقل در مراکز صنعتی به انديشه، پروژه و راهنمای عمل دست کم 

ای باال به هنگامی که هزاران کارگر فعال با ويژگی ه. تبديل کنند) و نه پراکنده ( هزاران کارگر متحد 

وجود آيند و متشکل شوند خواهند توانست حرکت صدها هزار کارگر در مراکز بزرگ صنعتی و 

کنند و اينان هماهنگ، متحد و متمرکز را ) و نيز کارگران مزدی مؤسسات بزرگ کشاورزی( خدماتی 

ازمان يابی از طريق رشته ها و پيوندهای پرشمار اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی شان به س

  !ميليون ها کارگر ديگر ياری رسانند

  

   نوع تشکل -٢
 ضرورت تشکلچند سالی است در ميان فعاالن کارگری سخن از .  بپردازيمنوع تشکل     حال به 

 بحث الزم و مفيد است اما متأسفانه بخش مهمی از بحث ها در همين شروعمطرح می شود که برای 

، ولی کمتر کسی شکل مشخص و نوع اين تشکل »تشکل «  گويند همه می! می زند» درجا  « شروع

می خواهم بی آنکه روشن کند » جنس « مانند کسی که به فروشگاهی برود و بگويد . را روشن می کند

 چيست، يا پيش پزشکی برود بگويد بيمارم اما ازعالئم بيماری اش چيزی نگويد يا جنسمنظورش از 

محل کار، محل سکونت، مدرسه، ( مانی بسازد ولی دربارۀ کاربرد آن کسی يا گروهی که بخواهد ساخت

چيزی ) بيمارستان، کتابخانه، ورزشگاه، موزه، محل نگهداری و توزيع خوار و بار، سينما و غيره 

نداند يا نگويد، دربارۀ جای آن، وسعت زيربنای آن، نقشۀ آن، نيروی انسانی و وسائل و مواد و 

  !  آن الزم است چيزی نداند يا چيزی نگويدمصالحی که برای ساختن

» مخترع « در واقع : نمی شوند» اختراع «     تشکل های کارگری چند نوع بيش نيستند و هر روزه 

 هيچ کس نمی تواند بگويد مخترع يا مبدع سنديکا کيست، مخترع يا مبدع شورا کيست، مخترع يا ندارند

اينها همگی آفريدۀ طبقۀ . يا مبدع حزب طبقۀ کارگر کيستمبدع کميتۀ کارخانه کيست يا حتی مخترع 

 و از نسلی به نسلی و از محلی به محل ديگر منتقل می شوند و در طول زمان و در اثر مبارزه کارگرند

منظور اين نيست که پديده هائی دائمی هستند، آنها نيز مانند پديده . تکامل می يابند و صيقل می خورند
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اما تجربه نشان داده که . شوند زندگی می کنند، تکامل و تغيير می يابند و می ميرندهای ديگر زاده می 

تنها در انقالب های بزرگ کارگری يا به طور کلی به هنگامِ  رويدادها و تغييرات بسيار مهم و در 

نخستين . ضرورت می يابند و به وجود می آيندسازمان های جديدی مقاطع خاصی از جنبش کارگری 

 کارگری مدرن اتحاديه يا سنديکا است که برای نخستين بار در دهۀ سوم سدۀ نوزدهم در تشکل

پس از به بار نشستن انقالب صنعتی در اين کشور و به ويژه پس از مبارزات طوالنی ( انگلستان 

 کارگران که بورژوازی و اشرافيت انگليس حدود حق تشکلکارگران برای به رسميت شناساندن 

ايدۀ سنديکا يا اتحاديه ازانگلستان به آمريکا، . به وجود آمد ) 8 قبول آن سر باز می زدند سال از١٨٠

آلمان، فرانسه و کشورهای ديگر رفت و در همۀ اين کشورها نيز با مبارزات فراوان بر نظام سرمايه 

ه جا سنديکا را در هيچ جا بورژوازی به کارگران هديه نداد و نخواهد داد، هم. داری تحميل شد

سنديکا و به طور » دموکراتيک « در همۀ اين کشورهای . کارگران آن را با مبارزه به دست آوردند

در آلمان و فرانسه ( کلی تشکل کارگری مدت ها ممنوع بود و اقدام به ايجاد آن جرم شناخته می شد 

محدوديت های فراوان  آن هم با موانع و - سدۀ نوزدهم ايجاد سنديکا ٨٠ و ٧٠تنها در اواخر دهه های 

کارگران آمريکا، آلمان، فرانسه، ).   به رسميت شناخته شد-و خطر دائمی بستن سنديکا و تعقيب فعاالن 

ايتاليا، روسيه، اتريش، مجارستان، لهستان، اسپانيا، سويس، کشورهای اسکانديناوی، استراليا و 

 آفريقا همين ايدۀ تشکيل سنديکا را همچنين ژاپن، هند و ديگر کشورهای آسيائی و آمريکای التين،

آنان به فکر اختراع شکل جديدی نيفتادند زيرا . گرفتند و سنديکاهای خود را تشکيل دادند

شکل جديد در اثر نيازهای به کلی متفاوت و در مراحلی که جنبش کارگری به نقطۀ . لزومی نداشت

  .عطف مهمی می رسد ضرورت می يابد

مثَال ساختار کمونی در .  سازمان های سياسی طبقۀ کارگر نيز صادق است     همين موضوع در مورد

به وجود آمد که نطفه های آن در انقالب های پيشين اين کشور وجود ) ١٨٧١(انقالب کمون پاريس 

که سازمان طبقۀ کارگر برای فتح قدرت  –همين ساختار کمونی بعدَا به شکل شورا . داشت

 و ابزار ِاعمال قدرت سياسی طبقۀ کارگر پس از انقالب و سياسی پيش از انقالب کارگری

 روسيه و ١٩١٧ و ١٩٠٥ در انقالب های – در دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم است

 آلمان و جاهای ديگر به و جود آمد و اختراع آن هم به نام کسی ثبت نشده ١٩١٨ -١٩١٩نيز در انقالب 

 که ارگان کنترل و مديريت کارگری است پس از انقالب فوريۀ به همين طريق کميتۀ کارخانه! است

                                                 
 است و نخستين انقالب بورژوائی اين کشور در دهۀ ١٨٢٥ تاريخ به رسميت شناختن سنديکا در انگلستان سال -  8

  . رخ داد١٦٤٠
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 در روسيه به وجود آمد و در ايتاليا و آلمان هم سازمان های نظير آن در سال های پس از جنگ ١٩١٧

  . جهانی اول ايجاد شد

 سخن می گوئيم بايد روشن کنيم از کدام يک از اينها حرف ميزنيم و تشکل کارگری     وقتی که از 

مطرح می کنيم باز هم بايد توضيح دهيم چرا تشکل های تاکنون موجود » تشکل جديدی « را؟  و اگر چ

» تشکل اختراعی« پاسخگوی نيازهای ما نيستند و زمينه های ايجاد و پذيرش » سنتی « يا به اصطالح 

ارگران اگر به دست ک» سازمان کارگری « خود را در ميان توده های کارگر نشان دهيم زيرا هر 

آنچه درکش برای ايجاد تشکل کارگری اهميت اساسی . درست نشده باشد مورد پذيرش آنها نخواهد بود

دارد اين است که روشن شود هر تشکل يا سازمان طبقۀ کارگر به مثابه يک نهاد اين طبقه برپايۀ چه 

 طريق کدام وظائف ضرورتی و برآوردن چه نياز طبقاتی به وجود می آيد و به اين ضرورت و نياز از

  .و عملکرد که ماهيت آن تشکل را بيان می دارد پاسخ گفته می شود

» سازمانی برای کارگران درست و يا به آنها پيشنهاد کنند «      مسئلۀ بيشتر فعاالنی که می خواهند 

را التقاطی   ياايده های جزمیاين است که اوَال توجه به آنچه باالتر گفته شد ندارند و ثانيَا يک رشته 

يا ايده های جزمی مهم ترين اين . همچون پيش شرط پذيرفته اند که فعاليت عملی شان را فلج می کند

  : چنين اندالتقاطی 

سنديکا اساسَا سازمانی رفرميستی و ارگانِ  سازشِ  کار و سرمايه و يا سازش بين طبقۀ کارگر  .1

 بوروکراتيک است و يا ناگزير به چنين سازمانی از ديد آنها سنديکا سازمانی. و طبقۀ سرمايه دار است

تبديل می شود و رهبران آن برای حفظ موقعيت و مزايای خود با کارفرما و دولت وارد سازش گشته، 

بدين سان سنديکا اگر هم . از توده ها جدا می شوند و راديکاليزه شدن مبارزۀ کارگران را سّد می کنند

کارگران با مزد ( ر بوده باشد به تدريج به ارگان منافع اشرافيت کارگری در ابتدا مدافع منافع تودۀ کارگ

 ، سرکارگران و سرپرستان يا مسؤالن اکيپ های کارگری در محيط کار، عناصر - يقه سفيد –باال 

برخی تا آنجا پيش می روند که سنديکا را . تبديل می شود) نفوذی کارفرما در ميان کارگران و غيره

  .ن حکومتی بورژوائی می دانندجزئی از ماشي

ِ کارگران شورا  ارگان انقالبی، طبقاتی، شکل گرفته از پائين و مبتنی بر دموکراسی مستقيم .2

  . است و نه سنديکا؛  شورا سازمانِ  مبارزۀ طبقاتی و سنديکا سازمان سازش طبقاتی است

مجمع عمومی به جای سنديکا بايد در هر شرائطی به تشکيل شوراهای کارگری بر پايۀ  .3

در هر کارخانه، کارگاه، اداره، بيمارستان، مزرعه، مدرسه يا دانشگاه روی ) کارکنان ( کارگران 

 . آورد

در مورد وظائف شورا بين کسانی که مخالف سنديکا و خواستار شورا به جای آن هستند نظر  .4

افزايش مزد، مبارزه با واحدی وجود ندارد، برخی وظائف دفاع از منافع کارگران مانند مبارزه برای 
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بيکار کردن، شرکت در يا نظارت برتدوين قانون کار، ايجاد ارگان های بازرسی محل کار و زيست 

کارگران و نيز مبارزه برای کنترل و ادارۀ توليد و جلو گيری از بسته شدن کارخانه ها و کارگاه ها را 

يعنی مبارزه برای ( سی شورا وظائف اصلی اين شوراها می دانند، و برخی ديگر وظائف سيا

برانداختن قدرت بورژوازی و استقرار قدرت طبقۀ کارگر که همين شوراها بايد ارگانِ  ِاعمال آن 

به عبارت ديگر شورای آنها سازمانی است که همۀ وظائف . را نيز بدان می افزايند) قدرت باشند

تح قدرت سياسی و دولت طبقۀ کارگر، و سنديکا، کميتۀ کارخانه و محل کار، شورا در معنیِ  ارگان ف

 به طور مختصر ٦سازمان سراسری برنامه ريزی توليد در سطح جامعه را که در پانوشت شمارۀ 

 . توضيح داديم برعهده دارد

 و قابل سازمانهائی در عرض هم... شورا، سنديکا، کميتۀ کارخانه، انجمن های کارگری و  .5

، اما اين مهم »ترجيح می دهند « ين تشکل و برخی آن يکی را ا» گرايش ها « تعويض هستند و برخی 

» ظرف « باشند، و اين تشکل ها می توانند در يک » تشکل « نيست، مهم اين است که کارگران دارای 

 . را به وجود آورند» سراسری « يا » فراگير « کنار هم جمع شوند و تشکل 

لط  اين جزميات و ديدگاه های التقاطی را بررسی          ما در اينجا برخی نکات اصلی انحرافی و غ

    9:می کنيم

ِ  جنبش :      همۀ سنديکاها رفرميست و سازشکار، و همۀ شوراها انقالبی نيستند ما در تاريخ

کارگری، عالوه بر سنديکاهای سازشکار و ضد انقالبی و حتی سنديکاهای نژاد پرست و شووينيست و 

رداختۀ کارفرمايان و دولت و پليس، شاهد عملکرد سازشکارانه و حتی سياست يا سنديکاهای ساخته و پ

منظور ما شوراهای فرمايشی و باسمه ای از نوع . و عملکرد ضد انقالبی شوراها نيز بوده ايم

و مأموِر ) و گاه گروه های فشار قدرت طلب( شوراهای اسالمی کار که کارگزارِ  کارفرما و دولت 

آنها در محيط کار و مراکز کارگری و مأمور شناسائی و سرکوب فعاالن واقعی اجرای سياست های 

؛ بلکه منظور ما شماری از شوراهای واقعی کارگری اينها از شورا فقط نامی دارند: کارگری اند نيست

و تشکيل شده به دست خود کارگران است که به علت پيروی از سياست رفرميستی به ضد خود و به 

 .10تی طبقۀ کارگر عمل کردندضد منافع حيا

                                                 
نوشتۀ سهراب شباهنگ و بهروز نقد کمونيسم کارگری حکمت گان عالقه مند به تفصيل بيشتر می توانند به    خوانند-  9

 ارديبهشت ١١(کارگران به  سياست خود و به تشکيالت خود نياز دارند فرهيخته؛ و به نوشته های  ما زير عنوان  
: ين نوشنه ها در سايت آذرخش قابل دسترسی اندا. جوع کنندر) ١٣٨٥ ارديبهشت ١١(به مناسبت اول ماه مه و ) ١٣٨٤

www.azarakhsh-org.net.   

، يعنی در همان نخستين هفته های پس از فرار قيصر ويلهلم از آلمان ١٩١٨ دسامبر سال ٢١ تا ١٦ در روز های -  10
 کنگرۀ پس از شکست اين کشور در جنگ اول و انتقال رياست دولت به حزب سوسيال دموکرات آلمان، نخستين

 نمايندۀ شوراهای ٤٠٥(  نماينده حضور داشتند ٤٨٩در اين کنگره . شوراهای کارگران و سربازان اين کشور تشکيل شد
 نماينده طرفدار جناح راست ٢٨٨: گرايش سياسی اين نمايندگان چنين بود). نماينده از شوراهای سربازان ٨٤کارگری و 

 نماينده طرفدار ١٠، )جناح مرکز(فدار سوسيال دموکرات مستقل  نماينده طر٩٠حزب سوسيال دموکرات آلمان، 
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شکل شورا که از نظر :   را نشان می دهدسازمان و نقش آن در سياست     اين امر اهميت تعيين کنندۀ 

در مقابل شکل بوروکراتيک سازمان های دولتی و بنگاه های سرمايه (  کامَال انقالبی است سازمانی،

، آری همين شورا اگر سياستی )ازشکارداری و تشکل های بوروکراتيک سنديکاهای رفرميست و س

انقالبی نداشته باشد به رغم شکل انقالبی خود به سازمانی رفرميستی يا آنارشيستی تبديل می شود و در 

  .   مقابل انقالب قرار می گيرد

     از اين که بسياری از سنديکاها زير نفوذ رفرميست ها قرار دارند و در مبارزۀ کارگران با سرمايه 

در کشورهای پيشرفتۀ سرمايه ( ان به سازشکاری با کارفرما روی می آورند و يا رهبران سنديکاها دار

                                                                                                                                                         
گروه چپ راديکالی که در متطقۀ (» انقالبيان متحد«  نماينده ١١، )جناح چپ حزب سوسيال دموکرات( اسپارتاکيست ها 

آندره و : بعمن( نمايندۀ غير حزبی ٥٠ نمايندۀ فراکسيون سربازان، ٢٥ نمايندۀ دموکرات، ٢٥، )هامبورگ فعاليت داشت
  ).٢٥ ، ص ١٩٧انتشارات اسپارتاکوس، پاريس ، ١٩١٨-١٩١٩اسپارتاکيست ها و کمون برلندوری پرودومو، 

بدين سان ديده می شود که اکثريت قاطع نمايندگان شوراهای کارگران و سربازان آلمان پيرو سياست جناح راست حزب 
 رأی دادند  ١٩١٩ ژانويۀ ١٩به انتخابات مجلس ملی برای آنها در همين کنگره . سوسيال دموکرات اين کشور بودند

  ١٩؛ در انتخابات )يعنی صالحيت خود را به عنوان ارگان قانونگذاری و اجرائی و همچون ارگان قدرت رد کردند(
 اداری –اين حزب به حفظ و ترميم ماشين نظامی . آرا را به دست آورد% ٨٠حزب سوسيال دموکرات ١٩١٩ژانويۀ 
 يونکر آلمان روی آورد و از همان آغاز ارتش، نيروهای امنيتی و باند های مسلح را برای قلع و –ليسم بورژوا امپريا

  .  به کار برد) از جمله شوراهای انقالبی ( قمع و سرکوب خونين نيروهای انقالبی 
درۀ کارخانه ها، معدن ها، همچنين اکثريت نمايندگان شوراها، مانند رهبران سنديکاهای رفرميست آلمان، مخالف مصا

مزارع بزرگ و غيره بودند و در حرکات بعدی خود و در مقابل نيروهای انقالبی که چنين خواست هائی را مطرح می 
  .کردند به مقابله برخاستند

 بايد توجه داشت که نه سنديکاهای آلمان ساختۀ کارفرماها يا دولت بودند و نه شوراها؛ هر دوی اين نهادها را خود
اين واقعيت تاريخی نشان می دهد که . کارگران ايجاد کرده بودند و هردو از حمايت ميليون ها کارگر برخوردار بودند

کارگران به طور خود به خودی و غريزی سوسياليست نيستند و می توانند از سياست بورژوازی و يا سياست احزاب 
ممکن است کسانی . دنباله روی کنند) رگری است که همان سياست بورژوازی در پوشش کا( کارگری رفرميست 

به » آقا باال سر« بگويند اگر حزب سوسيال دموکرات آلمان نبود يا اگر اصَال حزب کارگری نبود و کارگران بدون 
 اين که اول: اين تصور دست کم به سه دليل غلط است! خود ادامه می دادند چنين چيزی پيش نمی آمد» مستقل« فعاليت 
وسيال دموکرات آلمان را کسی غير از خود کارگران به وجود نياورد، اين حزب از نوع حزب رستاخيز محمد حزب س

حزبی بود که خود کارگران طی : رضا شاهی، يا حزب جمهوری اسالمی يا حزب مشارکت و يا حتی حزب توده نبود
 بودند و تکيه گاه های مهمی در ميان کارگران مبارزات طوالنی و با رنج ها، فداکاری ها و تالش فراوان به وجود آورده

 اين که هيچ کس سنديکا های آلمان و شوراهای آنجا را مجبور نکرده بود از سياست حزب سوسيال دومداشت؛ 
پيوند نزديک بين حزب با سنديکا از يک سو به دليل تمايل سنديکا ها به حمايت يک نيروی : دموکرات پيروی کنند
چون حزب سوسيال دموکرات از احزاب مهم آلمان و زمانی مهم ترين حزب اين کشور بود و در  ( سياسی از آنان بود

  حتی - از جمله در پارلمان و مطبوعات و نهادها و انجمن های محلی و فرهنگی و غيره –عرصه های مختلف سياسی 
شی از شرکت فعاالن حزبی در سنديکا و از سوی ديگر اين نزديکی نا)  آلمان نفوذ فراوان داشت-١٩١٩پيش از انقالب 

ها و توانائی های تشکيالتی آنان بود که باعث شده بود در رهبری سنديکا ها جايگاه ويژه ای داشته باشند، البته سنديکا 
در حزب، سنديکا و (  اين که کارگران غير حزبی و به طور کلی کارگران غير متشکل سومها ساختۀ حزب نبودند، 

در گروه ها و سازمان های آنارشيستی که  با حزب و سنديکا مخالفت می کردند نيز موضع » متشکل« و يا ) شورا
 اساسَا در - مثَال اسپارتاکيست ها –اتفاقَا جريان انقالبی ( بهتری نسبت به جريان غالب در سنديکاها و شوراها نداشتند 

آن گرايشی که می خواهد ).  بود و نه جای ديگر– در حزب، شورا يا سنديکا –ميان جناح چپِ  کارگرانِ  متشکل 
کارگران را از تحزب و از سياست باز دارد و مبرا کند گرايش آنارشيستی است که نه پايۀ نظری قابل اتکا دارد چون 
توجه نمی کند که برای تغيير واقعی شرائط اقتصادی و اجتماعی به نفع کارگران و زحمتکشان نخست بايد قدرت حامی 

 استثمارگران برانداخته شود و قدرت کارگری جای آن را بگيرد تا بتوان روابط اقتصادی را تغيير داد، و نه پايۀ منافع
راه چاره در مقابل سياست و حزب ارتجاعی يا سازشکار، بی . عملی چنان که در مورد انقالب آلمان ديديم

    .  نقالبی استاعتنائی به سياست و بی حزبی نيست بلکه سياست انقالبی و حزب ا
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دارای امتيازات مادی و اجتماعی ای در جامعۀ سرمايه داری اند و به خاطر حفظ آنها با ) داری 

نديکا به سرمايه داران و دولت به ضد کارگران همکاری می کنند و غيره، نمی توان نتيجه گرفت که س

اين . عنوان يک سازمان و ابزار مبارزاتی کارگری موضوعيت و کارآئی  خود را از دست داده است

 به ذاتی سنديکا نيستندانتقاداتی که به بيشترِ  سنديکاهای موجود صورت می گيرند، و غالبَا درست اند، 

هم شاهد نظائر ...) خانه و حزب، شورا، کميتۀ کار( اين دليل ساده که در ديگر سازمان های کارگری 

اگر سنديکاهای رفرميستی و آنارشيستی داريم احزاب رفرميستی و آنارشيستی هم : اين انحرافات هستيم

داريم، شوراهای آنارشيستی و رفرميستی هم داريم و غيره، چنان که در بررسی انقالب آلمان            

، از سياست سنديکاهادر اين کشور، مانند  اکثريت قاطع شوراهاديديم چگونه ) ١٩١٨ -١٩١٩( 

اپورتونيستی و ضد کارگری جناح راست و حاکم حزب سوسيال دموکرات آلمان به رهبری کسانی 

و بر » انقالبی « بر پيشانی شورا کلمۀ . مانند ابرت، شايدمان، نوسکه و ديگران حمايت کردند

ی توانند انقالبی يا ضد حک نشده است؛ هر دو م» رفرميست « پيشانی سنديکا کلمۀ 

همان گونه که وجود احزاب يا شوراهای . باشند) يعنی رفرميست يا آنارشيست ( انقالبی 

رفرميستی يا آنارشيستی باعث نمی شود ما به طور کلی حزب و شورا را نفی کنيم وجود و حتی غلبۀ 

مگر اينکه واقعَا خود ( م سنديکاهای رفرميستی باعث نمی گردد سنديکا را به طور کلی مردود بشماري

در سال های پس از انقالب اکتبر برخی از ). مبارزات طبقه شکل های جديدی در عمل مطرح کند 

به جای سنديکا را مطرح     » شورا «  جانشينی – به ويژه آنارشيست های ايتاليائی –آنارشيست ها 

تنها درک راستين تاريخی و واقعی ( يا  ارگان قدرت سياسی پرولتارشوراالبته درک آنها از . می کردند

 مانند برخی از فعاالن جنبش کارگری ايران و برخی گروه ها و -نبود بلکه شورا را ) از اين نهاد 

کميتۀ همان چيزی که در انقالب روسيه (  ارگان سازماندهی و ادارۀ توليد -سازمان های چپ ايران 

تقادهائی به درک سنديکا و به شورا که از سوی کمينترن آنان ان. می دانستند)  ناميده می شدکارخانه

 ١٩١٩که در سال ( » حزب کمونيست کارگری آلمان « انتقادات مشابه از سوی . مطرح می شد داشتند

پانه . مطرح گرديد) آنتون پانه کوک و ديگران ( هلندی تريبونيست های همچنين از جانب ) تأسيس شد 

کمابيش همان معايب سنديکا را که در باال » سنديکاليسم «  به نام در مقاله ای ١٩٣٦کوک در سال 

که نهاد سنديکا ديگر کهنه و ارتجاعی شده  و بايد شورا » نتيجه می گيرد « شمرديم مطرح  می کند و 

 پانه کوک به تفصيل توضيح شورا های کارگریکه در کتاب ( درک او از شورا . را جانشين آن کرد

وظائف ( که هم وظائف سازماندهی کار و اقتصاد، هم وظائف سياسی و اداری تشکلی است ) داده

را به عهده دارد و همچنين وظائفی که به طور عادی و نيز در جامعۀ سوسياليستی برعهدۀ ) دولتی 

 شورای پانه کوک، مانند .  توضيح داديم٦سنديکا است و برخی از مهم ترين آنها را در پا نوشت 
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سازمانی همه فن حريف است، آچار   ری از سازمان های چپ ايران مطرح می کنند،شورائی که بسيا

پانه کوک » سنديکاليسم «  سالی که ازتاريخ نوشتن مقالۀ ٧٠بايد پرسيد چرا در طول ! فرانسه است

» افواهی« خواه آن را خود خوانده باشند يا به طور–که در واقع انجيل مخالفان سنديکا است ( می گذرد 

چرا سنديکا که او خبر مرگش را می داد هنوز دوام آورده و سازمان  ) – محتوای آن آشنا شده باشند با

کارگری ديگری جانشين آن نشده است؟ ما برآنيم که در جامعۀ آينده طبقۀ کارگر بايد رهبری همۀ امور 

 استثمارگران و اقتصادی، سياسی، اجتماعی، نظامی، اداری و فرهنگی را در دست داشته باشد و دست

اما طبقۀ کارگر نمی تواند و نبايد ادارۀ همۀ اين . نمايندگانشان از همۀ اين عرصه ها بايد کوتاه شود

يا کميتۀ کارخانه يا سنديکا، يا حزب يا ] دولت کارگری[کارها را به دست يک سازمان مثالََ شورا 

اين کار دست کم دو نتيجۀ : ری بسپاردسازمان سراسری برنامه ريزی و تنظيم توليد يا هر سازمان ديگ

فاجعه بار دارد يکی اينکه موجب تمرکز و قدرت بيش از حد آن سازمان و عدم نظارت بر آن می گردد 

که به ديکتاتوری به ضد کارگران و زحمتکشان می انجامد، دوم اينکه اين تمرکز و حجم عظيم کارها و 

می توان با .  و اتالف عظيم کار و منابع منجر می شودوظائف به بوروکراسی و نا کارآمدی آن سازمان

اطمينان گفت که ديکتاتوری بر کارگران و زحمتکشان که نتيجۀ ناگزيرِ  تک سازمانی است و ناکارآئی 

در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فساد گسترده و غير قابل کنترلی را موجب خواهد شد و همۀ 

برای پرهيز از اين دو فاجعه و نتائج آن، .  را هموار خواهند کرداينها راه بازگشت به سرمايه داری

 چه پيش از انقالب و –  سازمان های مختلف برای حوزه های مختلف فعاليتشطبقۀ کارگر بايد

 . داشته باشد-چه پس از آن 

نيز » شورا سازمانِ  مبارزۀ طبقاتی و سنديکا سازمان سازش طبقاتی است«      اين که ادعا می شود 

ما نشان داديم که شوراها همواره نقش . به خاطر نداشتن عموميت درست نيست و گمراه کننده است

انقالبی نداشته اند و طبقۀ کارگر در مبارزات خود هم شاهد شوراهای انقالبی و هم سازشکار بوده 

کل گيری سنديکا به ش. همان گونه که سنديکاهای انقالبی هم وجود داشته و می تواند داشته باشد. است

در کشورهای گوناگون باالتر اشاره کرديم اينک ماهيت و علت وجودی سنديکا را به طور مختصر  

  .بررسی می کنيم

  سنديکا چيست؟
     سنديکاها در منشأ خود سازمان های کارگری ای بودند که پس از شکست شورش های انفرادی 

تشکل های جزئی که هدفی جز « ارکس کارگران، پس ازدورۀ ماشين شکنی و پس از آنچه م
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 می نامد به وجود آمدند و نشانگر رشد معينی در آگاهی طبقۀ کارگربودند 11»اعتصابهای گذرا نداشتند

که در آن کارگر دشمن خود را نه در ماشين بلکه در کارفرما يا سرمايه دار می بيند و به نيروی اتحاد 

يعنی ( مان با شکوفائی و سلطه يابی توليد کارخانه ای ديديم که شکل گيری سنديکا همز. پی می برد

در توليد . بود) ) مانوفاکتوری(زوال يا دست کم به پشت صحنه رانده شدن توليدِ  پيشه وری و کارگاهی 

کارخانه ای است که روابط سرمايه داری به شکل تکامل يافته، عريان و شفاف نمودار می شوند، در 

 وسائل توليد که در تصاحب يک فرد و يا شمار کمی از افراد است از يک اينجا است که توده ای از

طرف، و انبوهی از مولدان فاقد وسائل توليد که مالک چيزی جز نيروی کار خود نيستند، از سوی 

ديگر، به طور هرچه روشن تری در مقابل هم قرار می گيرند و روند توليد که همان روند توليد ارزش 

انبوه مولدانی که فاقد وسائل توليدند و . مار کار توسط سرمايه است صورت می گيرداضافی و يا استث

در کارخانه گرد آمده اند تجمعی تصادفی است، هر يک از افراد آن از گوشه ای آمده اند و کارفرما با 

ی آنان نه به شکل جمع بلکه به صورت افراد جداگانه و منفرد برخورد می کند زيرا در چنين برخورد

کارفرما می کوشد در ميان کارگران رقابت ايجاد کند .  از موضع باز هم قوی تری برخوردار می شود

در اين . و يا از رقابت ميان آنان بهره برداری نمايد؛ با هر کارگر قرارداد جدا گانه ای ببندد و غيره

 سنديکا همچون عاملی يعنی. شرائط است که پاسخ و يا مقاومت کارگران به شکل سنديکا ظهور می کند

پديدار می شود که رقابت و مبارزۀ کارگران با يکديگر را نفی می کند و اين مبارزه و رقابت را به ضد 

از سوی ديگر روند توليد سرمايه داری روند تشديد . کارفرما سازمان می دهد و متمرکز می کند

و کودکان که باعث کاهش عمومی سطح به دليل رشد بار آوری کار، استثمار کار زنان ( استثمار است 

مزد می گردد، طوالنی کردن ساعات کار روزانه به اشکال و بهانه های مختلف، کاهش مطلق مزدها 

به ويژه در شرائط بحران و بيکاری، بهره کشی وحشيانه از کار ارزان کارگران کشورهای عقب مانده 

که به کار سياه مجبور می شوند، روی آوری » غير قانونی « يا جمعيت کارگران مهاجر و يا کارگران 

و اين امرمقاومت ) مجدد به کارگاه های خانگی در کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری و غيره و غيره

کارگران در برابر وخامت بيشتر وضعيتشان و دفاع از سطح مزد و شرائط مناسب کار و غيره را 

. 12درجات مختلف به عهده می گيرد يا می تواند بگيرد را به مقامت و دفاعدامن می زند و سنديکا اين 

 ندارد جنبۀ تدافعی و مقاومتاما عملکرد سنديکا بدين محدود نمی شود زيرا مبارزۀ طبقۀ کارگر تنها 

بدين سان سنديکا که نبضش با نبض جنبش کارگری و وضع روحی .  نيز هست و بايد باشدتعرضیبلکه 

                                                 
تشکل های دائمی به . در انگلستان به تشکل های جزئی که هدفی جز اعتصاب های گذرا نداشتند بسنده نشد  « -  11

مارکس، (» .کارگران در مبارزه با کارفرمايان را دارند] ديوار يا حصار تدافعی [ وجود آمد، اتحاديه هائی که نقش دژ 
  .)تکيه بر کلمات از ما استو تشکل های کارگری، اعتصابات ، فصل آخر،  فقر فلسفه

فقرفلسفه، مزد، بها، سود،  به همين دليل است که در اسناد انترناسيونال اول و نيز در نوشته های مارکس مانند - 12
  . نام برده می شودجمعيت های مقاومت کارگری و غيره از سنديکا ها همچون سازمان ها يا سرمايه
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در سطح ) نديکاهائی است که خود کارگران به وجود آورده باشندمنظور ما س(کارگران هماهنگ است 

ضمن آنکه ( مقاومت و دفاع متوقف نمی شود، در سطح خواست های فوری و مستقيم باقی نمی ماند 

، و با توجه به ميزان رشد جنبش و توازن )مبارزه برای اين خواست ها را هيچگاه کنار نمی گذارد 

تا سطح عالی ترين و بايد  می تواندمی شود و اين مبارزۀ تعرضی نيروها وارد مبارزۀ تعرضی 

جريان هائی که گرايش دارند سنديکا و . 13مراحل و اشکال مبارزۀ طبقۀ کارگر تعميم و ارتقا يابد

مبارزات سنديکائی طبقۀ کارگر را در دايرۀ محدود مبارزات اقتصادی و از آن بدتر در دايرۀ 

 خواسته يا ناخواسته در برابر رشد مبارزات کارگران مانع ايجاد      محدود کنند» مبارزات صنفی«

  . می کنند، اهداف سنديکا را پائين می آورند و به کارآئی و ُبّرائی ِ  آن لطمه می زنند

ايران سنديکا را » چپ«     گرايش های راست در جنبش کارگری ايران و پاره ای از گرايش های 

ی بهبود وضع اقتصادی اعضای سنديکا و در بهترين حالت دفاع از منافع  براسازمان صنفی کارگران

برای مثال حزب توده و :  در مورد نيروهای سياسی نيز وضع کمابيش چنين است. يک صنف می داند

 تعريف سازمان صنفی يا حرفه ایجريان های مختلف وابسته به منصور حکمت سنديکا را همچون 

  .14می کنند 

                                                 
 اين ٧ اساسنامۀ انترنسيونال که در پانوشت ٧گرۀ انترناسيونال اول در الهه در بارۀ تغيير مادۀ  در قطعنامۀ کن-  13

 تشکل نيروهائی که تاکنون طبقۀ کارگر با مبارزات اقتصادی خود به وجود آورده «: نوشته آورديم چنين گفته می شود
روشن »  .رمايه داران و زمينداران خدمت کندبايد در همان حال همچون اهرمی در مبارزات او به ضد قدرت سياسی س

است که منظور سنديکا ها هستند و نيز روشن است که از ديد انترناسيونال سنديکاها صرفَا نبايد به مبارزۀ اقتصادی اکتفا 
نار و کنند بلکه با رشد مبارزه و آگاهی کارگران و به ويژه برای تسريع و ثمر بخش بودن اين رشد، سنديکاها بايد در ک

  .در پيشاپيش مبارزات کارگران از جمله مبارزۀ سياسی آنها قرار گيرند
  

و  طبقۀ کارگر سازمان صنفیدر جنبش کارگری، سنديکا به معنی « :  حزب توده سنديکا را چنين تعريف می کند-  14
، تکيه ١٣٨٠ بهمن انتشارات حزب تودۀ ايران،حزب تودۀ ايران و جنبش کارگری، نقل از ( » . استديگر زحمتکشان

 ).   بر کامات از ما است
 اصوَال سازمانی پيشا سرمايه داری است و ربطی با سنديکا که سازمانی مدرن و چنان که ديديم اساسَا مربوط به صنف

شاعالن اصناف و حتی سرمايه داران ممکن است نام سازمان . دوران شکوفائی توليد بزرگ و کارخانه ای است ندارد
ممکن است گفته شود پس کارگران مزدی . ديکا و يا اتحاديه بگذارند اما اين ربطی به جنبش کارگری نداردخود را سن

اصناف چه؟  پاسخ اين است که اگر اين کارگران تشکل مستقل خود را جدا از کارفرمايان و صاحبان اصناف تشکيل 
می توان تشکل آنها ) ات بزرگ صورت می گيردکه معموَال چنين پديده ای با سرمشق گيری ازسنديکاهای مؤسس(دهند 

را سنديکای کارگری ناميد که چنان که ديديم پيوند آنان با سنديکا های واحدها و رشته های نزديک به خود و يا پيوستن 
بدين سان حزب توده در تعريف خود از سنديکا مهم ترين . آنها به سنديکاهای صنعتی مبارزاتشان را تقويت خواهد کرد

 کارخانه ها و ديگر واحد های بزگ را ناديده می گيرد و ساختار پيشاسرمايه داری مزدیلفۀ آن يعنی طبقۀ کارگر مؤ
      انحراف ديگر تعريف حزب توده از سنديکا اين است که سنديکای مورد نظر اين حزب . صنف را برجسته می کند

و طرفه اين که ازمان ويژۀ طبقۀ کارگر مزدی نيست، س است يعنی »و ديگر زحمتکشان سازمان صنفی طبقۀ کارگر « 
    سنديکای صنعتیدر درک حزب توده هيچ نشانی از ! نسبت می دهد» جنبش کارگری« چنين درکی از سنديکا را به 

صنعت در مفهوم آن شکل از سازمان کار که حرفه ها و تخصص های گوناگونی را برای توليد يک محصول يا خدمت ( 
نيست درحالی که اين ساختار صنعتی بستر و زادگاد سنديکای مدرن است و بر زندگی ) م تلفيق می کندمعينی با ه

  . اجتماعی کشورهای سرمايه داری غالب است
سازمان يابی شورائی پيشرو « : می نويسد» قطعنامه در بارۀ تشکل های توده ای طبقۀ کارگر« منصور حکمت در 

در صنايع و کارگران و ناظر بر سازمان يابی بخش متمرکز و پيشرو طبقۀ کارگر ترين شکل سازمان يابی توده ای 
با . ما برای يک جنبش فراگير و سراسری شورائی طبقۀ کارگر مبارزه می کنيماز اين رو .  استواحد های بزرگ کار
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 مربوط به دورۀ صنفی کارکنان يک حرفه يا صنف سازمان ما تعريف سنديکا همچون      از ديدگاه

پيش از سنديکای مدرن و يا آغاز دورۀ تشکل سنديکائی است دوره ای که توليد کارخانه ای توسعۀ 

با رشد توليد . زيادی نيافته بود و در موارد زيادی صفوف کارگران و پيشه وران در هم آميخته بود

از ميان رفتن (  ای، از ميان رفتن و يا ادغام بسياری از حرفه ها و پيشه ها در صنايع بزرگ کارخانه

و حتی ادغام صنايع در ) به نفع کارخانه ] کارگاهی [ يا تضعيف توليد پيشه وری و مانوفاکتور 

يا خودرو مثَال ادغام ريسندگی و بافندگی که از هم جدا بودند يا صنايعی مانند پتروشيمی ( يکديگر 

سازی که حرفه های بسياری را در خود ادغام می کنند، يا ايجاد تراست ها و کنسرن ها که يک يا چند 

و در همان حال جدا شدن صفوف ) رشته صنايع را به طور ارگانيک به هم پيوند می دهند و غيره

ورزی از کارگران مزدی از پيشه وران و صنعتگران کوچک و نيز جدا شدن صفوف کارگران کشا

مفهوم، شکل و تعريف سنديکا می بايست عوض دهقانان خرده مالک در اثر تکامل مبارزۀ طبقاتی، 

 سنديکا را و اوائل سدۀ بيستم پيشروان جنبش کارگری از اواخر سدۀ نوزدهم. شود و عوض شد

 و تعريف می کردند) و نه يک صنف يا حرفه ( سازمان کارگران مزدی يک صنعت يا رشتۀ خدماتی 

بايد توجه داشت منظور از صنعت در اينجا صنعت . 15کمينترن نيز چنين تعريفی از سنديکا ارائه داد

                                                                                                                                                         
ار و تمرکز کارگران و کَال در آن رشته هائی که به خاطر موقعيت اقتصادی شان شمدر کارگاه های کوچک اين وجود 

در واحد های کار محدود است و اتحاد حرفه ای، در مقايسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعيت قوی تری در 
کارگران را به ايجاد اتحاديه های حرفه ای می خوانيم و برای ايجاد اتحاديه ها برابر سرمايه داران قرار می دهد 

  )ا است تأکيد از م(  ».مبارزه می کنيم
گوئی نويسندۀ اين قطعنامه و تصويب کنندگان آن بوئی از سنديکای صنعتی نبرده اند و اسمی از آن نشنيده اند در حالی 
که از حدود صد تا صد و پنجاه سال پيش از نوشته شدن قطعنامۀ آنها نظريه و عمل سنديکای صنعتی وجود داشته است 

 تشکل های واحد های کوچک با سنديکاهای صنعتی بهتر و بيشتر از اتحاديه و به همين جهت توجه نکرده اند که اتحاد
مانند (شورا به جای سنديکا » جانشينی « در بارۀ نا مربوط  بودن . های حرفه ای به اين تشکل ها می تواند ياری رساند

  .  کنيمپيش از اين به حد کافی بحث کرديم و در اينجا تکرار نمی!) دست به جای پا» جانشينی « 
جالب توجه است که درک حزب توده و منصور حکمت و جريان های وابسته به او از سنديکا  شبيه درک و تعريف 

هر چند جمهوری اسالمی  کلمۀ سنديکا يا اتحاديه را به رسميت نمی ( قانون کار جمهوری اسالمی از سنديکا است 
وجه مشترک ديگاه ).  را به کار می برد » انجمن صنفی « ح شناسد از آنها نفرت دارد و می ترسد و به جای آن اصطال

حکمتی با قانون کار جمهوری اسالمی در اين است که هر دو سنديکا را مربوط به واحد های کوچک و متوسط می دانند 
شورای « قانون کار جمهوری اسالمی، : را به رسميت می شناسند» شورا« در مورد واحد های بزرگ هر دو فقط 

کارکنان يک مؤسسه يا واحدی از » مجمع عمومی« و منصور حکمت شورای اختراعی خود را که همان » می کاراسال
  .آن است

کارگران يک واحد فقط می توانند يکی از سه مورد « :  قانون کار جمهوری اسالمی گفته شده١٣١ مادۀ ٤ در تبصرۀ 
  .»اشته باشدشورای اسالمی کار، انجمن صنفی يا نمايندۀ کارگران را د

 نفر شاغل دائم داشته باشند، يعنی کارگران چنين واحد 35مربوط به واحدهائی است که بيش از » شورای اسالمی کار« 
  . نمی توانند نه انجمن صنفی داشته باشند و نه نمايندۀ کارگران١٣١ مادۀ  ٤هائی با توجه به تبصرۀ 

يا انجمن صنفی ( اسالمی در اين است که هر دو ديدگاه  سنديکا وجه مشترک ديدگاه حزب توده با قانون کار جمهوری 
در ضمن قانون کار . را همچون سازمانی صنفی تعريف می کنند و نه صنعتی) به قول قانون کار جمهوری اسالمی

و از اين » کارگران و زحمتکشان سازمان صنفی «  می داند و نه کارگریرا تشکل » انجمن صنفی « جمهوری اسالمی 
  .   نظر می توان گفت تعريف حزب توده  از تعريف  قانون کار جمهوری اسالمی هم عقب مانده تر است

و نه اصناف يا حرفه هائی با ساختار        (  درک از سنديکا همچون سازمان کارگران واحدهای بزرگ سرمايه داری -  15
س بخشی از ديدگاه او در مورد سازمان های کارگری از آغازِ  فعاليت های انقالبی و مبارزات نظری مارک) پيشه وری
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غير « اعم از انتفاعی يا ( بزرگ مدرن و به طور کلی مؤسسات بزرگ توليدی، خدماتی و کشاورزی 

نديکا در چنين  ای سواحد پايه. مزدی در استخدام دارند) يدی يا فکری( است که کارگران ) »انتفاعی 

ديدگاهی کارخانه يا کارگاه در يک رشتۀ صنعتی يا واحد مشابه در رشته های خدماتی است که در 

پيوند با سنديکاهای پايه ای ديگر در همان صنعت يا رشتۀ خدماتی در مناطق مختلف سنديکای 

) رشتۀ خدماتی يا فدراسيون سنديکاهای آن صنعت يا ( سراسری کارگران آن صنعت يا رشتۀ خدماتی 

کنفدراسيون سنديکاهای به همين ترتيب از اتحاد فدراسيون های مختلف . را به وجود می آورند

  .16می تواند به وجود آيد) در صنعت، کشاورزی و خدمات  ( کارگران مزدی

سنديکای همان ساختار  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه     ساختارِ  

 از مثَال واحد پايه ای است که در باال بيان کرديم، در واقع يک )و نه صنفی يا حرفه ای(  صنعتی

منظور ما از   .  است که می تواند به وجود آيدسنديکای سراسری کارگران صنعت حمل و نقل شهری

آن شکل از سازمان کار است که حرفه ها و تخصص های گوناگونی را برای توليد » صنعت« 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و . دمت معينی با هم تلفيق می کندمحصول يا خ
تعميرکاران، کارگران کنترل خطوط و کارگران « تنها رانندگان را در بر نمی گيرد بلکه شامل  حومه

                                                                                                                                                         
او را نقل می کنيم که به نظر ما  پس ) ١٨٤٦ -٤٧ ( فقر فلسفۀما در اينجا بخشی از فصل آخر کناب  . را تشکيل می داد

 انبوهی از کسانی را که يکديگر را نمی شناسند در يک جا گرد صنعت بزرگ« :  سال هنوز فعليت دارد١٦٠از گذشت 
در مقابل ] همگی[مزد، اين نفع مشترک که ] سطح[رقابت باعث اختالف منافع ميان آنان می شود اما حفظ . ی آودم

بدين سان تشکل همواره هدفی دوگانه دارد . کارفرما دارند آنان را در انديشۀ يکسانِ  مقاومت، در تشکل متحد می کند
اگر هدف اول مقاومت . وارد رقابت عامی با سرمايه دار شوندمتوقف کردن رقابت بين کارگران برای اين که بتوانند 

تشکل ها که نخست از هم تنها حفظ مزد بود به تدريج که سرمايه داران به نوبۀ خود با فکر سرکوب گرد هم می آيند، 
حفظ مزد می جدا بودند با هم پيوند می خورند و در مقابل سرمايه که همواره متحد است حفظ اتحاد برايشان مهم تر از 

اين امر به حدی صحيح است که اقتصاد دانان انگليس همواره از اين که کارگران بخشی از مزد خود را فدای . گردد
در اين .  می کنند، کامَال شگفت زده می شوند– که از نظر اقتصاد دانان  صرفَا برای مزد تشکيل شده اند – اتحاديه ها

هنگام رسيدن به اين نقطه اتحاديه . عناصر الزم برای نبرد آينده گرد هم می آيند – که جنگ داخلی واقعی است –مبارزه 
تکيه بر کلمات از ما اعتصابات و تشکل های کارگری، ، فصل آخر، فقر فلسفهمارکس، (» .خصلت سياسی می يابد

  .)است
 صنعتی، خدماتی و کشاورزی همان گونه که در جای ديگر اين نوشنه گفته ايم نه تنها تشکل کارگران واحد های بزرگ

منافاتی با تشکل کارگران واحد های کوچک ندارد بلکه به جهات مختلف به تشکل کارگران واحد های کوچک کمک هم 
   .     می کند

در (  را به دو دليل به کار برده ايم نخست اينکه در بسياری از سنديکاها فدراسيون و کنفدراسيوناصطالحات   -  16
اين مفاهيم وجود دارند و ناظر بر ساختارهای معينی هستند، دوم اينکه مفهوم ) صنعتی کارگران مزدی معنی سازمان 

 اکتبر ١٣مارکس در نامۀ مورخ . فدراسيون به درک مارکس در بارۀ ساختارسراسری مطلوب سنديکائی نزديک است
نامۀ سنديکاهای السالی است که در سال منظور اساس[ تا آنجا که به طرح اساسنامه « :  به شوايتزر می نويسد١٨٦٨
مربوط می شود آن را از نظر اصولی اشتباه آميز می دانم ] در کنگرۀ عمومی کارگران آلمان در برلن تصويب شد١٨٦٨

به اندازۀ هر يک از [ و فکر می کنم در زمينۀ  اتحاديه های کارگری بيش از هر يک از معاصرانم تجربه داشته باشم 
بی آنکه وارد جزئيات شوم، تنها خاطر نشان می کنم که سازمان ].  ترجمۀ انگليسی–به داشته باشم معاصرانم تجر

اگر چنين . ، که برای جمعيت های مخفی و جنبش های فرقه ای خوب است با خصلت اتحاديه ها تضاد داردمتمرکز
. هر جای ديگر نامطلوب تر خواهد بود در آلمان از – که من آشکارا اعالم می کنم ممکن نيست –سازمانی ممکن باشد 

کارگر که در اين کشور از کودکی به تحمل نظام بوروکراتيک و احترام به مقامات باال و سازمان های مافوق عادت 
مکاتبات مارکس و انگلس، ترجمۀ فرانسوی، (» .بايد پيش از هر چيز ياد بگيرد روی پای خود راه برودکرده 

  ) ، تأکيد از ما است٢١١  – ٢١٢، ص ١٩٨١پروگرس، مسکو، 
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ی اساسنامۀ سنديکا( نيز هست » و کارگران خدماتی )  به پائين١٣رتبۀ ( دفتری و کارمندان دون پايه 
اين برخوردِ  درست به اتحادِ  کارگرانِ  تخصص ). کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

ها و حرفه های مختلف که در يک صنعت شاغل اند باعث می شود کارگران به تدريج بر ديد محدود 

ی حرفه ای خاص خود غلبه کنند و به منافع مشترک خود و همکارانشان در حرفه ها و تخصص ها

گوناگون به عنوان کارگرانی که اسير بردگی مزدی اند بينديشند يا دست کم برای روی آوردن به چنين 

 .انديشه ای آمادگی پيدا کنند

 بودن خود کارگری     نکتۀ مهم ديگر در مورد سنديکای کارگران شرکت واحد اين است که تکيه بر 

ا و غير کادرها، فرماندهان و فرمانبران را با هم در آن معنی که کادره( » کارکنان « دارد، سنديکای 

 اساسنامۀ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومهنيست، اين بند ) دربر گيرد 

َصفِ  کارگران را از کسانی که بر کارگران فرماندهی می کنند، بر آنان کنترل پليسی دارند و مأمور 

ا دارای مشاغل تشريفاتی و تبليغاتی با درآمد های گزاف به حساب تشديد کار و استثمار کارگرند و ي

اين دو صف را کامَال از : ، به قول فرخی يزدیحق هم دارد که جدا کندديگران هستند جدا می کند و 

 کارگران شرکت واحد براساس تجربۀ خود و احتماَال با الهام گرفتن از تجارب !هم جدا بايد نمود

سنديکای . گر به اين شکل پيشرو دست يافته اند که بايد بدانان تبريک گفتکارگران کشورهای دي
از نظر ساختارِ  مدرن و شيوۀ برخورد در ترکيب کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه 

 چنان که در بخش اهداف تشکل های -سنديکا پيشرو است اما از جهت اهداف و فرمول بندی آنها 

 محدود است و وسعت ديدش در زمينۀ اهداف در سطح وسعت ديد سازمانی –کرديم کارگری نيز اشاره 

  . اش نيست

     می توان و بايد ساختار سنديکای صنعتی را به صنايع و خدمات ديگرمانند صنايع ذوب و استخراج 

ابه فلز، نفت و پتروشيمی، ماشين سازی، صنايع نساجی، کفش و پوشاک، صنايع توليد مواد غذائی، نوش

سازی و دخانيات، صنعت ساختمان، معادن، برق و الکترونيک، مخابرات، پست، حمل و نقل شهری، 

منطقه ای و بين المللی، آموزش و پرورش و پژوهش، خدمات بيمارستانی و بهداشتی، خدمات 

شهرداری، صنعت نشر و چاپ، صنعت بسته بندی، واحدهای بزرگ کشاورزی، صيد، دامداری و 

  . بانک ها و ادارات و غيره تعميم دادجنگلبانی، 

کارگران شاغل ) با تعريفی که باالتر داده شد(      بايد توجه کرد که تشکل سنديکائی برحسب صنعت 

در واحدهای کوچک يا صنفی را کنار نمی گذارد بلکه به عکس اين امکان را به وجود می آورد که 

 يا تشکل های آنها نيز به فدراسيون های صنايع کارگران مزدی بنگاه های متوسط ، کوچک يا صنفی

  .مربوط به خود بپيوندند و در مبارزات خود از قوت و وزن بيشتری برخوردار شوند
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سنديکا سازمان صنعتی کارگران :      براساس همۀ آنچه گفته شد می توان سنديکا را چنين تعريف کرد

تقويت همياری، همبستگی و وحدت بين همۀ مزدی است که مقاومت در برابر کارفرمايان و دولت، 

کارگران، دفاع از منافع اقتصادی، اجتماعی و سياسی طبقۀ کارگر، دفاع از دستاوردهای کارگران، 

تالش برای بهبود دائم وضع زندگی و شرائط کار، مقررات و روابط کار را بر عهده دارد و می تواند 

 هرگونه سازماندهی کار که به استثمار و نظام طبقاتی برای از ميان رفتن استثمار و نظام طبقاتی و

  .بيانجامد يا بدان ياری رساند مبارزه کند

فارغ (سازمان کارگران مزدی  و نه  کارگران مزدیصنعتیسازمان      دليل اين که ما بر روی 

ان مزدی تأکيد داريم عالوه بر آنچه در باال گفتيم اين است که برای تشکل کارگر) از صنعت و حرفه

تودۀ وسيع  الزم است و سطح باالئی از آگاهی طبقاتیصرفُا براساس تقابل کار مزدی و سرمايه، 

ِ صرف اين که کارگر مزدی اند و منافع عام کارگران  را ابتدا به ساکن نمی توان در سازمانی به 

شی چپ روانه چنين انتظار و گراي: دارند متشکل کرد) فارغ از صنعت و حرفۀ خاص خود ( مشترکی 

است، همان گونه که تکيۀ يک جانبه بر تشکل برحسب حرفه و تخصص و يا از آن بدتر صنف، راست 

عالوه براين در هر صنعت مسائل  ويژه ای از . روانه است و به جدائی و تفرقۀ کارگران دامن می زند

دارد و نمی توان اين نظر سازمان کار، شرائط کار و غيره هست که با صنايع و رشته های ديگر فرق 

مسائل را ناديده گرفت، حتی بخشی از اين مسائل ويژۀ هر صنعت در جامعۀ سوسياليستی هم وجود 

از سوی ديگر ايدۀ سازمان صنعتی کارگران . خواهند داشت و بايد در آنجا نيز در نظر گرفته شوند

بدون ( ن کارگران مزدی ايدۀ سازما. مزدی از محدوديت های سازمان صنفی يا حرفه ای عاری است

با مفهومی که ما از آن در اين نوشته بيان کرده ( در سازمان حزبی يا در شورا ) قيد صنعت يا حرفه 

که ارگان فتح قدرت سياسی توسط پرولتاريا و ارگان ( مستتر است زيرا نه حزب و نه شورا ) ايم 

سازمان صنعتی، حرفه ای و صنفی ) ِاعمال قدرت سياسی پرولتاريا پس از فتح قدرت سياسی است 

 اند يعنی بيانگر بيانگر و نمايندۀ منافع و خواست های عا م پرولتاريا به عنوان يک طبقهنيستند بلکه 

  .      خواست ها و اهداف سياسی طبقه اند؛ سازمان های سياسی طبقۀ کارگرند

 سنديکا شود اين است که »ين جانش« کسانی که می گويند شورا بايد » استدالل های «      يکی از 

توده ها است در حالی که سنديکا دارای  دموکراسی مستقيم و از پائينِ مدعی اند شورا ارگانِ  ِاعمالِ  

تشکيالتی بوروکراتيک و عريض و طويل است و تصميمات آن در اطاق های در بسته و بدور از توده 

که ناشی » جانشينی «  صرف نظر از خلط مبحث و التقاط در موضوع -اين استدالل . ها اتخاذ می شود

 حاوی -و يکی نمی تواند جانشين ديگری شود از عدم شناخت وظائف ويژۀ هر سازمان کارگری است 

 تنها در مورد دموکراسی مستقيمنخست اينکه . احکام نادرستی است که در زير بدانها می پردازيم

:   مثالی بزنيم.  صادق است و نه در مورد کل نظام شورائیطور نسبیو آن هم به شوراهای پايه 
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 کارگران حمل و نقل يک خط يا يک ناحيه، کارگران يک کارخانه، يک مزرعه، يک بيمارستان،

نخست بايد گفت، برخالف تصور کسانی . کارکنان يک دانشگاه، يک معدن و غيره را در نظر بگيريم

 هيچ يک از اين واحدها شورا نيست چون مجمع مجمع عمومیکه روی کاغذ شورا درست می کنند، 

ن نمی توانند يا نمی خواهند همۀ کارها را عمومی در کليت خود کار اجرائی نمی کند و همۀ افراد آ

بنابراين مجمع عمومی ارگان يا ارگان هائی برای پيشبرد کارها تعيين . انجام دهند يا مسؤليت بپذيرند

کارخانه، ( می کند اين ارگان يا ارگان ها که منتخب اعضای مجمع عمومی هستند شورای آن واحد 

دهند و در برابر آن پاسخگو هستند و مجمع عمومی هر را تشکيل ) مزرعه، معدن، مدرسه و غيره

اما به اين ارگان ها بايد قدرت تصميم گيری . زمان بخواهد می تواند هر يک يا همگی  آنان را عزل کند

 اگر بخواهند واقعَا ارگان -از طرف مجمع عمومی داده شود و آنها ) درمحدودۀ معين و تعريف شده ( 

 در مورد هر کار يا  تصميمی نبايد مجمع عمومی را دعوت به نشست بکنند و - باشند حّراف و نه فعال

ارگان منتخب مجمع ( خود اين شورا . خود بايد در حوزۀ اختياراتشان تصميم گيری و اجرا کنند

در انجام کارها و يا تصميم گيری هائی که در حوزۀ اختيارات او است ممکن است به اتفاق ) عمومی

روشن است که اين  است اختالف پيش آيد و الزم شود با رأی گيری مسئله حل شود، آرا برسد و ممکن

دموکراسی  - تا آنجا که به مجمع عمومی مربوط می شود -روش يا راه حلی دموکراتيک است اما 

دموکراسی مستقيم در درون ارگان منتخب، و دموکراسی غيرمستقيم نسبت به ارگان ( !  نيستمستقيم

به همين طريق همۀ مجامع عمومی کارخانه ها، مزارع، بيمارستان ها، دانشگاه ).  است انتخاب کننده

ها، مؤسسات حمل و نقل، مدارس، معادن و غيره که از ميليون ها نفر متجاوزمی شوند نمی توانند 

برای مشورت و تصميم گيری در يک جا جمع شوند و بايد نمايندگانشان اين کار را به جای آنان انجام 

دهند، در اينجا هم با دموکراسی مستقيم روبرو نيستيم، در هر دو مورد با دموکراسی غير مستقيم و يا 

برخی می گويند مبتنی بر وکالت يا مبتنی بر اختيارات کامَال معين و نه ( دموکراسی مبتنی بر نمايندگی 

ادعای اين که شورا معادل بنابراين . مواجهيم)  اما اين تغييری در بحث ما نمی دهد–مبهم و کشدار 

يک اشتباه ديگر يکی گرفتن شورا با  .دموکراسی مستقيم است اگر از عوام فريبی نباشد از نادانی است

شورا ارگانی است که همان طورکه چند بار در اين نوشته گفته ايم در شرائط . ساختار شورائی است

، اما )اجتماعی -ان های بزرگ اقتصادیدر وضعيت انقالبی يا در بحر( معينی می تواند پديد آيد 

 در معنای نوع معينی از روابط و روندهای تصميم گيری و اجرا در درون يک –ساختار شورائی 

 چيزی است که می تواند و بايد در ديگر سازمان های کارگری نيز به وجود آيد و برای اين –سازمان 

ساختار شورائی مبتنی بر .  وجود داشته باشدکار نيازی نيست که وضعيت انقالبی و يا بحران بزرگی

انتخابی بودن مسؤالن، پاسخگو بودن مسؤالن به ارگان انتخاب کننده، : چند اصل ساده و روشن است

داشتن وظيفۀ مشخص و قابل تعريف و ارزيابی، قابل عزل بودن هر فرد منتخب هر زمان که ارگان 
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) مالی يا غير آن ( شريفاتی، حذف امتيازات ويژه انتخاب کننده تصميم بگيرد، حذف مسؤليت های ت

مسلم است که در درون ساختارشورائی بايد آزادی کامل انتقاد و اظهار نظر وجود . برای مسؤليت

به همين ترتيب برای جلوگيری از . داشته باشد همان گونه که انضباط در انجام تصميمات و وظائف

 برای تراکم مسؤليت ها در يک فرد، زمان تصدی يک تمرکز قدرت در دست فرد يا گروه می توان

مسؤليت و يا تعداد دفعاتی که يک فرد می تواند نامزد يک مسؤليت شود و غيره محدوديت در نظر 

 در مورد - همان گونه که در بسياری از سنديکا ها معمول است–همچنين می توان مقرر کرد . گرفت

ن يک اعتصاب، توافق يا عدم توافق بر سر ميزان افزايش تصميمات مهم، مانند ادامه يا متوقف کرد

مزد، پيمان های دسته جمعی، پيشنهاد در مورد تغيير فالن يا بهمان مقررات کارخانه يا شرائط کار يا 

فالن مادۀ قانون کار و غيره نه تنها به اعضای سنديکا بلکه به همۀ کارگران ذی نفع گزارش داده شود 

گردد و نيز تا آنجا که ممکن است از مجمع عمومی کارگران کارخانه يا واحد کار و از آنها نظرخواهی 

شيوۀ سازماندهی شورائی . و نه صرفَا مجمع عمومی سنديکا در اين گونه موارد رأی گيری به عمل آيد

و معيارهای آن که در باال گفته شد در سنديکا نيز قابل اجرا است، در حزب و کميتۀ کارخانه و هر 

مان کارگری ديگر قابل اجرا است و تکرار می کنيم برای اجرای آن نياز به شرائط  ويژه ای نيست ساز

ممکن است به نظر رسد که ما به توضيح واضحات ). دست کم تا آنجا که به سنديکا مربوط می شود ( 

نگی برای تشکل کميتۀ هماهما در اينجا بخشی از اساسنامۀ . و يا کلی گوئی می پردازيم، اما چنين نيست
 را نقل می کنيم که نشان دهندۀ اغتشاش، ابهام و التقاط در درک تنظيم کنندگان آن اساسنامه از کارگری

تشکلي است " کميته هماهنگي " اما تشکل مورد نظر « : سنديکا، شورا، کميتۀ کارخانه و غيره است

ولت ايجاد می شود، وسيع ترين ضد سرمايه داری که به نيروی خود کارگران و بدون کسب مجوز از د

توده های کارگر را دربر می گيرد و در عين شرکت فعال و پيگير در مبارزه روزمره کارگران برای 

دستيابي به اين يا آن مطالبه کارگری، از مدار پذيرش سرمايه داری فراتر می رود و برای از ميان 

ی، بيکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتياد، برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله، فقر، گرسنگ

. می جنگد بی ترديد، مناسب ترين ساختار برای چنين تشکلی ساختار شورائی است… فساد، تبعيض و 

تشکل ضد سرمايه داری را به تشکل شورائی منحصر نمی کند، و بر اين باور " کميتۀ هماهنگی " اما 

 سنديکاهای کارگری نيز می توانند ضد سرمايه است که اشکال ديگری همچون کميته ها، انجمن ها و

کميته " از اين رو، و برای گسترش جبهۀ مبارزه طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری ، . داری باشند

خود را ظرف فعاليت تمام فعاالنی می داند که در شکلهای مختلف برای ايجاد تشکل ضد " هماهنگي 

کميته « بدين سان در ديدگاه تنظيم کنندگان اين اساسنامه »  .دسرمايه داری طبقه کارگر مبارزه می کنن

به . خارجند» ساختار شورائی « و » تشکل شورائی « از دايرۀ » ها، انجمن ها و سنديکاهای کارگری 

منظور ) چون صراحت کافی در اين اساسنامه وجود ندارد» به احتمال زياد « می گوئيم ( احتمال زياد 
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همان شورا است که وظائف آن هم مبارزه برای مسائل روزمره » تشکل شورائی  « تنظيم کنندگان از

برای از ميان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله، فقر، گرسنگی، « است و هم مبارزه 

از مدار پذيرش سرمايه داری هم « است و …» بيکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتياد، فساد، تبعيض و 

 است که باالتر بدان اشاره کرديم و اينجا روی آن سازمان همه فن حريفی يعنی همان » فراتر می رود 

 درک تنظيم کنندگان اين اساسنامه از سنديکا و کميتۀ کارگری چيست اما معلوم نيست. مکث نمی کنيم

يعنی اين !  که سنديکا و کميتۀ کارگری ساختار شورائی ندارنداست » معلوم و واضح« از ديد آنها 

تشکل ها واجد همه يا برخی معيارهای ساختار شورائی مانند انتخابی بودن مسؤالن، پاسخگو بودن 

مسؤل به ارگان انتخاب کننده، داشتن وظيفۀ مشخص و قابل تعريف و ارزيابی، قابل عزل بودن هر فرد 

متيازات منتخب هر زمان که ارگان انتخاب کننده تصميم بگيرد، حذف مسؤليت های تشريفاتی، حذف ا

  .برای مسؤليت و غيره نيستند) مالی يا غير آن ( ويژه 

، 17 خود به ضرورت سنديکا، کميتۀ کارگری کميتۀ هماهنگی اساسنامۀ     در واقع، تنظيم کنندگان 

انجمن و غيره معتقد نيستند اما چون ممکن است کارگران به چنين تشکالتی روی بياورند يا تشکالتی با 

» ظرف « می کوشند اين تشکل ها را هم وارد ) تنظيم کنندگان اساسنامه ( دارند، آنها اين نام ها وجود 

شورا، (  ايجاد همۀ تشکل ها اساسنامهبه عالوه روشن است که از نظر تنظيم کنندگان . خود کنند

 هم کميتۀ هماهنگی برای تشکل کارگری ممکن است و َدرِ  در هر زمان...) سنديکا، کميتۀ کارگری و 

ما بار ديگر تأکيد می کنيم که تشکيل شورا همچون ارگان فتح قدرت سياسی به ! به روی آنها باز است

دست طبقۀ کارگر و ارگانِ  ِاعمال قدرت سياسی پس از انقالب کارگری، و تشکيل کميتۀ کارخانه و 

م و امکان ممکن نيست و بنابراين لزودر هر زمان محل کار همچون ارگان کنترل و مديريت کارگری 

اگر . آنها به عالوۀ سنديکا و انجمن در هر زمان باشد قابل تأمل است» ظرف مشترک « سازمانی که 

 را دارند که با آنچه ما تعاريف خودشان برای همۀ اين تشکل ها اساسنامۀ کميتۀ هماهنگیتنظيم کنندگان 

 شورا، سنديکا و هر زمان دهند دردر اين نوشته گفته ايم فرق دارد بجاست آن تعاريف را ارائه و نشان

آنها باشد يعنی » ظرف « می تواند کميتۀ هماهنگی کميتۀ کارگری قابل تشکيل اند تا بتوانند مدعی شوند 

 با ساختار شورائی،ما در همان حال تکرار می کنيم که ! برای ظرف خود پيدا کنند» مظروفی « 

 سنديکا، کميتۀ کارخانه و محل – زمان های کارگریهمۀ سامعيارهائی که باالتر ذکر کرديم، در مورد 

کار، حزب سياسی طبقۀ کارگر، شورا و سازمان سراسری برنامه ريزی و تنظيم توليد و نيز تعاونيها، 

يکی از تکيه کالم های مخالفان سنديکا اين است که به . انجمن ها و غيره قابل تعميم و ِاعمال است

.  بودن می زنندسنديکاليستيل سنديکا باشد ُمهر يا برچسب هرکسی که خواهان يا طرفدار تشک

                                                 
 بود بايد تصريح  کميتۀ اعتصاب يا  اگر منظور کميتۀ موردی ِ  خاصی مانند کميتۀ کارخانه بايد گفته می شد -  17

  .می شد
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فعال   به معنی - به ويژه در فرانسه – در کشورهای اروپائی  عادی محاوره ایزبانسنديکاليست در 

معنی ديگری دارد که غلّو و ) به ويژه ادبيات سياسی چپ(  است اما در ادبيات سياسی سنديکائی

يکا تا حد نفی سازمان های ديگر و يا ضرورت تبعيت آنها از سنديکا اغراق در اهميت و جايگاه سند

يا آنارشيستی » چپ « چه در شکل راست يا رفرميستی آن و چه در شکل ( است، همچنين سنديکاليسم 

سنديکاليسم ديدگاه و شيوۀ عملی است که سنديکا و . به معنی اکتفا کردن به مبارزۀ سنديکائی است) آن 

ارزيابی ) و يا مهم ترين شکل و شيوه( ئی را تنها سازمان و تنها شيوۀ مبارزۀ کارگری مبارزۀ سنديکا

می کند و در شکل افراطی اش سنديکا را مدلی برای جامعه يا به قول آنارکوسنديکاليست فرانسوی 

ای سنديکاليسم وجود و فعاليت سازمان ه. آن می داند» شالودۀ « و » سلول جامعۀ آينده « اميل پوژه 

 در شرائطی که اين دو تشکل اخير وجود داشته –کارگری ديگر نظير حزب، شورا، کميتۀ کارخانه 

، تعاونی ها و ديگر جمعيت های )که در شرائط انقالبی يا در بحران های بزرگ امکانش هست( باشند 

ه به هرکسی که مخالفان سنديکا ک. کارگری را بر نمی تابد و يا می کوشد آنها را به خدمت خود درآورد

خواهان يا طرفدار تشکيل سنديکا باشد بر چسب سنديکاليسم می زنند توضيح نمی دهند سنديکاليسم 

يا ( چيست و به طورمشخص نشان نمی دهند چگونه انحرافات سنديکاليستی که در باال شمرديم 

تيری به « دارد؛ آنها در ديدگاه طرفداران تشکيل سنديکا وجود ) انحرافاتی که خود آنها بايد برشمرند

  !تا چه پيش آيد» تاريکی می اندازند 

چه کارفرمای خصوصی يا دولتی (      اما در ايران مبارزه برای ايجاد سنديکاهای مستقل از کارفرما 

حتی حزب ( ، احزاب سياسی )همۀ نهادها دولتی(، دولت )باشد و چه کارفرمای بزرگ يا کوچک 

ينی، برای مقابله با تعرض ها و تجاوزهای کارفرمايان و دولت، برای ، و همۀ نهادهای د)کمونيست 

بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی کارگران، مبارزه با رقابت کارگران در درون خود و تحکيم وحدت 

آنان، مبارزه برای تنظيم پيمان های دسته جمعی بين کارگر و کارفرما، مبارزه برای به رسميت 

ندگان کارگران در تعيين حداقل مزد، مبارزه برای برقراری بازرسی شرائط کار شناساندن دخالت نماي

و ايمنی و بهداشت در محل کار توسط نمايندگان منتخب کارگران، مبارزه برای شرکت و دخالت 

کارگران در تدوين قانون کار، مبارزه به ضد بيکار کردن، مبارزه در جهت گسترش آزادی های 

ر جامعه، برابری زن و مرد، رفع تبعيض های ملی، قومی، جنسی، مذهبی، سياسی و دموکراتيک د

مبارزه با وخامت وضع زندگی، تأمين حقوق بيکاری برای همۀ بيکاران، مبارزه با اختناق، مبارزه با 

شووينيسم، ميليتاريسم و عظمت طلبی که لطمۀ آن بيش از هر کس به طبقۀ کارگر می خورد و غيره، 

ايجاد چنين سنديکائی يا شرکت در چنين سنديکائی و يا پشتيبانی از آن و يا . ت نيسسنديکاليسم

  ! نيستسنديکاليسمپشتيبانی از چنين خواست هائی به معنی 



 28 

ِ  التقاطی در مورد تشکل های کارگری، گاه ناشی از نوعی       يک انحراف که غالبَا ناشی ازديد

، زمانی به علت شور و شوق !)»آتش بس « الم و اع( خستگی از بحث و جدل در مورد نوع تشکل 

و گاه نوعی عقب نشينی تاکتيکی مخالفان » باألخره بايد کاری کرد« فراوان برای عمل و اين که 

 شورا، سنديکا، کميتۀ کارخانه    اين است که گفته می شود انواع گوناگون تشکل اعم ازسنديکا است، 

غيره همه خوبند و هر کدام تشکيل شوند به اصطالح        ، انجمن کارگری و )يا کميتۀ کارگری ( 

اين ديدگاه التقاطی است زيرا به حوزه های عمل و شرائط تشکيل و شرائط عملکرد . است» غنيمت« 

تشکل های مختلف توجه ندارد و َاشکال ناهمگون را که مربوط به حوزه های عمل متفاوتند در کنار 

يجاد َاشکالی برمی آيد که شرائط  تشکيل شان وجود ندارد که به معنی هم قرار می دهد و يا در صدد ا

اتالف نيرو و گاه قربانی دادن قابل اجتناب است و گاه چيزی به وجود می آورد و اسم ديگری برآن 

که اسم شورا برآن گذاشته شود يا » بی يال و ُدم و اشکمی « مثَال سنديکا مانندی يا شورای ( می نهد 

و اين امرمعايب و ) زمان حزب مانندی درست شود و نام سنديکا يا شورا برآن بگذارندبه عکس سا

البته همان گونه که گفته شد اين هم عرض قرار دادن و هم ارز دانستن . لطمات خاص خود را دارد

تشکل های کارگری همواره ناشی از ديد التقاطی نيست و گاه علت آن خستگی از بحث و جدل و يا 

باألخره کاری «  برای عمل متشکل و گاه بيزاری از سکون و بی عملی است و اين که بی صبری

  .»بايد کرد 

آقای .  ما باز برای اين که کلی گوئی نکرده باشيم به نقل قولی از يک کارگر فعال اکتفا می کنيم    

قضايا اين است ولی اصل « : می گويدميز گرد مجلۀ راه آينده وطنخواه کارگر فلزکار و مکانيک در 

که بدانيم سرمايه به سود می انديشد واقعيت اين است که متقابَال ما بايد در شرائط فعلی جهان سهم يا 

برای من اصَال نام تشکلی . حاال با هر تشکلی و با هر نامبخشی از سهم خودمان را به چنگ بياوريم 

 مهم طبقاتی نگاه کردن آن تشکل است و هر نامی هم که داشته باشدکه می خواهيم بزنيم اهميتی ندارد 

آن . 18».تا در شرائط بعدی ببينيم چه پيش می آيد. اين که بتواند نمايندگی طبقۀ کارگر را اخذ کند

و عالوه (  خود را به دست آورند بخشی از سهمسازمان کارگری که می تواند به کارگران کمک کند تا 

همان ) راه وحدت، آموزش و رشدِ  کارگران انجام می دهدبرآن چنان که ديديم کارهای ديگری نيز در 

همۀ « که قادر باشد » سازمان کارگری ای «  حال هر نامی بخواهند رويش بگذارند و –سنديکا است 

يک سازمان يا يک نوع سازمان کارگران را به طور مستقيم و غير مستقيم به آنها برگرداند اوَال » سهم 

حزب، شوراها، سنديکاها، کميته های کارخانه و ابزارهای الزم ( ن است  بلکه چند نوع سازمانيست

که با هماهنگی عرصه ها و اشکال ) برای فتح قدرت سياسی که بايد مشخصَا در دست شوراها باشد

مختلف مبارزه را تا برانداختن قدرت سرمايه داران و ديگر استثمارگران به پيش برند و پس از آن نيز 
                                                 

  .   ، تکيه بر کلمات از ما است١٣٨٥، مهر ٢٨ صفحۀ ٢شمارۀ  راه آينده   -  18
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ِ  متحد با مالکيت اجتماعی وسائل توليد و مديريت کارگری توليد اجتماعَا  تنظيم شدۀ مولدانِ  آزاد

را مستقر کنند تا بتوان گفت استثمار و ستم از ميان رفته است و ثانيَا در » ) مديريت مولدان مستقيم (

جربه هر شرائطی اين کار ممکن نيست و برای آن عالوه بر شرائط عينی معين، آموزش و تدارک و ت

در شرائط غير انقالبی، مبارزه برای تشکيل حزب سياسی طبقۀ کارگر و مبارزه برای . الزم است

ايجاد سنديکاها با تعريف و درکی که از سنديکا ارائه داديم وظيفۀ کارگران پيشرو و همۀ کسانی است 

شرائط کنونی اين در . که در عمل و در نظر برای آزادی طبقۀ کارگر و محو استثمار مبارزه می کنند

  .دو تشکل اولويت دارند

 با درک و تعريفی که از اين –مبارزه برای ايجاد شوراها و کميته های کارخانه و محل کار      

 –سازمانها در اين نوشته ارائه داده ايم مربوط به شرائط انقالبی يا بحران های بزرگ اقتصادی 

ا، شورا، کميتۀ کارخانه و انجمن کارگری را در بدين سان نمی توان حزب، سنديک .19اجتماعی است

 دانست و آنها را قطعات قابل تعويضی فرض کرد به طوری که 20يک سطح و هم عرض و هم ارز

 نوع، شکل و نام تشکل کارگریديگری شود، و در نتيجه نمی توان گفت » جايگزين « يکی بتواند 

  .اهميتی ندارند

  
                                                 

اين بند . می توان ديدکميتۀ هماهنگی برای تشکل کارگری  اساسنامۀاول    يک نمومه از التقاطی را که گفتيم در بند -  19
بسترسازي و ايجاد فرهنگ و روحيه تشکل پذيري در ميان کارگران از راههاي گوناگون از جمله تبليغ و « : چنين است

اض هاي ، فرهنگي، هنري و ورزشي کارگران، حمايت از تحرک ها اعترگسترش تشکل هاي صنفيترويج، کمک به 
تشکل هاي از يک طرف سخن از ).  تأکيد از ما است(»   و نظاير آنهااقدام به کنترل کارگريکارگري مانند اعتصاب و 

است که همان گونه که  در مورد حزب توده هم که از تشکل های صنفی دم می زند گفتيم تشکلی ماقبل صنعتی صنفي 
 نيز مانند حزب توده و منصور حکمت و جريان های وابسته به او نگیاساسنامۀ کميتۀ هماهاست و گوئی تنظيم کنندگان 

حرف می زنند که اوَال در وضعيت انقالبی جامعه و کنترل کارگری  بی خيرند، و از سوی ديگر از سنديکای صنعتیاز 
حد های يا بحران های بزرگ امکان پذير است و ثانيَا به طور عمده  در مورد واحدهای بزرگ عملی است و نه وا

  .   صنفی
 نيستند اين نيست که يکی بر ديگری برتری هم عرض و هم ارز  منظور ما از اين که سازمان های کارگری -  20

منظور اين است که در روند مبارزۀ طبقاتی و در مراحل مختلف آن اين تشکل ها که . دارد يا يکی تابع ديگری است
، »سنديکا دبستان کمونيسم است « مارکس و لنين می گفتند . هم نيستندشمرديم جايگاه يکسانی ندارند و قابل تعويض 

حال فرض کنيم شورا، کميتۀ کارخانه . سنديکا جائی است که کارگر به قول ملرکس ياد می گيرد روی پای خودش بايستد
 کمونيسم باشند آيا »دانشکدۀ « يا » دبيرستان« اجتماعی مثَال  -ی يا حزب و يا سازمان سراسری برنامه ريزی اقتصاد

مسلمَا پاسخ هر کارگر آگاه به اين پرسش منفی است چون هم دبستان هم دبيرستان ! می توان گفت آنها از سنديکا برترند؟
و هم دانشکده الزم اند و هيچ کدام جای ديگری را نمی گيرد و هيچ کدام بر ديگری برتری ندارد، وانگهی سنديکا اگر 

بی نياز ) و نه تنها در دوران کودکی ( هم از آن هيچ گاه » دانشگاهيان « ان هائی است که    دبستان باشد از آن دبست
ما هم . هم بايد همواره خود را با آخرين دستاورد های نظری طبقۀ کارگر مجهز کند» دبستان « نيستند و در ضمن اين 

 و عملکرد يکسان نداشتن به کار می بريم و عرض و هم ارز نبودن را صرفَا در اولويت يکسان نداشتن در لحظۀ معين
چنين بر خوردی برخورد بورژوائی به مسدله . مفهوم باالتر بودن و يا پائين تر بودن يکی نسبت به ديگری مطرح نيست

و ( حتی اين که گفته می شود سياست تعيين کننده است به معنی برتری حزب نيست زيرا گرچه حزب نقش عمده . است
بدون )  است سياست درستمنظور ما ( در تدوين سياست طبقۀ کارگر دارد اما نه سياست را ) اری نه نقش انحص

می تواند تدوين کند ) اعم از حزبی و غير حزبی ( ارتباط فعال و يادگيری از سازمان های ديگر کارگری و از توده ها 
  .ياست حزب می تواند به کار بسته شودو نه بدون اين سازمان ها و بدون پذيرش آن سياست از سوی توده ها، س
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  کل کارگریروند سراسری يا فراگير شدن تش - ٣

 بين اکثريت يا دست کم بخش قابل مالحظه ای از فعاالن اهداف و نوع تشکل     هنگامی که بر سر 

» تشکل«و نه  ( آن تشکلجنبش کارگری ديد يکسان و توافق به وجود آيد مسئلۀ سراسری يا فراگيرشدن 

 را می توان مطرح در وضعيت کنونی به نظر ما تنها چند جنبۀ کلی. مطرح می شود) به طور کلی 

بايد نخست در شماری از صنايع و مؤسسات خدماتی بزرگ يا واحدهای کشاورزی بزرگ مبتنی : کرد

 که از ديد ما همان سنديکای صنعتی است و در اين نوشته نسبتَا به –بر کارِ  مزدی، تشکل کارگری 

در صنايع و ( ای صنعتی بدون شماری از سنديکاه.  به وجود آيد-تفصيل به خصوصيات آن پرداختيم 

که به ) خدمات کليدی و در جاهائی که سنت مبارزات متشکل و مبارزه جوئی کارگران قوی تر است

» ظرفی« دست خود کارگران به وجود آمده باشند بحث تشکل سراسری يا فراگير انتزاعی خواهد بود و 

  .است» مظروف « بدون 

م، چنان که پيش تر گفتيم، نمی تواند رابطه ای براساس       رابطۀ بين اين سنديکاهای مختلف با ه

 به –سنديکاها . رابطۀ بين سنديکاها بر خالف شورا يا حزب، رابطه ای فدرال گونه است: تمرکز باشد

 نخست بايد بيشتر براساس ابتکار محلی و اصول عام مشترک در مناطق صنعتی  –ويژه در اين مرحله 

تمرکز کارگران مزدی زياد است چه در صنعت باشد، چه خدمات و چه به طور کلی در جاهائی که ( 

رابطۀ بين آنها در آغاز بر روی انتقال تجربه، همبستگی و پشتيبانی از . به وجود آيد) کشاورزی 

مبارزات يکديگر، احتماَال ايجاد صندوق اعتصاب مشترک، همياری در امر آموزش و تبليغات می تواند 

  . متمرکز باشد

 تشکيل انجمن ها، مجامع و کميته هائی از کارگران فعال کارخانه های مختلف يک صنعت و يا     

اين انجمن ها نمی توانند خود را هيأت . صنايع مختلف با اهداف مندرج در بند باال مفيد و ضروری است

باشند و آنان مؤسس تشکل سراسری يا چيزی از اين قبيل بنامند مگر اين که تشکل های پايه وجود داشته 

در همه جای دنيا نيز نخست . از سوی چنين تشکل هائی برای تأسيس تشکل سراسری تعيين شده باشند

بدين سان روش . سنديکاهای پايه به وجود آمدند و بعد سنديکاهای سراسری از اتحاد آنها تشکيل شدند

نديکاها سازمان فراگير و پيوستن ساز به هم کار اين است که نخست سنديکاها به وجود آيند و سپس 

  .سراسری کارگران به وجود آيد

      اتحاد عمل های موضعی و يا پايدار بين فعاالن واحدهای کارگری مختلف بر سر اهداف مشخص 

می تواند زمينۀ مشورت ها و اقدامات عملی برای حرکت های مشخص به سمت سراسری و فراگير 
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ايه که از حمايت توده ای برخوردار باشند برای سراسری اما وجود تشکل های پشدن را فراهم کند 

بدون تشکل های پايه چنين فعاالنی و مجامع و انجمن ها و کميته شدن در هر حال اجتناب ناپذير است، 

ژنرال های بی « های آنها به رغم هر درجه از شايستگی، آگاهی و فداکاری که داشته باشند جمع 

  .خواهد بود» ارتش

نمی توان بسيج » حول تشکل سراسری « را ابتدا به ساکن » تودۀ کارگران « مهم اين است که      نکتۀ 

کرد، تودۀ کارگران ابتدا برای تشکل پايه ای مشخص واحد های خود جمع می شوند و نه تشکل مجرد 

  .سراسری ای که تشکل های پايه ای را در بر نداشته باشد

  ی و توازن نيروها درک از وضعيت واقعی مبارزۀ طبقات-٤

 يعنی نوع و شکل ٢     ما به طور ضمنی وضعيت واقعی مبارزۀ طبقاتی و توازن نيروها را در بخش 

در . سازمان کارگری ای که از نظر ما در شرائط کنونی می تواند و بايد به وجود آيد درنظر گرفتيم

. ين وضعيتی قريب الوقوع است يا نهيک کالم بايد ديد آيا با وضعيت انقالبی در جامعه روبروئيم يا چن

اين را با تحليل عينی مبارزات طبقاتی جاری، با تدافعی يا تعرضی بودن جنبش و خواست های 

کارگری، با سياسی شدن يا نشدن مبارزۀ طبقۀ کارگر، با توانائی يا ناتوانی طبقۀ حاکم در حکومت 

روه های مختلف طبقۀ حاکم، با ناخرسندی کردن و پيشبرد اهداف خود، با ميزان توهم توده ها به گ

وسيع و فعال توده های ميليونی از حکومت و يا غلبۀ روحيۀ انفعال و بی اعتنائی به سياست و يا 

اگر وضعيت انقالبی وجود داشته باشد بايد . سودجوئی و عافيت طلبی شخصی و غيره می توان سنجيد

 در واقع عالئم ضرورت چنين تشکل هائی را (به سمت ايجاد شوراها و کميته های کارگری رفت 

خود مبارزات روز افزون، در حال گسترش و اعتال يابندۀ توده ها خواهند داد و نيروهائی که با     

البته حتی در آن هنگام  ). توده ها پيوند داشته باشند به موقع اين عالئم و پيام ها را دريافت خواهند کرد

تاريخ جنبش کارگری نشان می دهد که در وضعيت . کا نبايد متوقف شودنيز مبارزه برای تشکيل سندي

  .انقالبی همۀ تشکل های کارگری شمار و گستره شان شديدَا افزايش می يابد

ارگان فتح قدرت (      ارزيابی ما اين است که اينک وضعيت انقالبی وجود ندارد و تشکيل شورا 

در دستور روز ) ارگان کنترل و مديريت کارگری ( نه و کميتۀ کارخا) سياسی به دست طبقۀ کارگر 

  .جنبش کارگری نيست

     با اينکه زمينه ها و نشانه هائی از رشد جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش و 

اعتراض عمومی وجود دارد و رژيم نتوانسته ترس و وحشتی را که در نظر داشته مسلط کند و زبان 
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حربه های عوام فريبانۀ او نيز کارآئی خود را از دست می دهند اما ما بر آن نيستيم که ها را ببندد و 

وضعيت انقالبی در ايران وجود دارد کميت و کيفيت جنبش در وضع کنونی چنين چيزی را تأييد    

شد البته نشانه هائی از ر. نمی کند و رژيم نيز دچار درماندگی و نا توانی در حکومت کردن نشده است

به هر حال فارغ از اين که وضعيت انقالبی . و گسترش جنبش کارگری و دموکراتيک ديده می شود

  .باشد يا نه فعاالن کارگری بايد به مبارزه ادامه دهند اما شيوه های مبارزه  و نوع  تشکل فرق می کند

   استفاده از تجربيات جهانی طبقۀ کارگر-٥

تيم کارگران پيشرو و فعال و به طور کلی طبقۀ کارگر چه در      همان گونه که در آغاز نوشته گف

ايران و چه در هر جای ديگر جهان از تجارب کارگران ديگر کشورها بی نياز نيست و اين تجارب 

اين تجارب اگر به طور آگاهانه و منقدانه بررسی شوند     . هم گذشته وهم حال را دربر می گيرد

ب از اشتباهات و صرفه جوئی در وقت و انرژی برای پرهيز از می توانند کمک زيادی به اجتنا

  .مجدد چيزهائی که طبقۀ کارگر جهانی مدت ها است بدان دست يافته بکنند» اختراع « و » کشف«

  جمع بندی و نتيجه گيری کلی

 پيش اهداف، نوع و روند سراسری و فراگير شدن تشکل کارگری در ايران     وحدت نظر بر سر 

  .  های عملی واقعی و کار ساز در اين راه استشرط گام

     مهم ترين مانع ذهنی در راه ايجاد تشکل سراسری و فراگير کارگری در ايران يک رشته جزميات 

و نگرش های التقاطی دربارۀ اهداف، نوع و روند سراسری و فراگير شدن تشکل کارگری است که در 

  .اين نوشته بررسی کرديم

 دو پيشنهاد

در دستور روز قرار دادن بحث در بارۀ اهداف، نوع و روند فراگير شدن و سراسری شدن  – ١

تشکل کارگری در ايران با توجه به وضعيت مبارزات طبقاتی، توازن نيروها و استفاده از تجارب 

 جهانی طبقۀ کارگر

  :ا وظائف زيرباتحاد کميته های کارگری پيشنهاد می کند  ايجاد شورا يا کميته ای نظير آنچه  -٢
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  مبارزه با اخراج و بيکار سازی •

  مبارزه برای برقراری بيمۀ بيکاری برای همۀ جويندگان کار  •

 مبارزه برای آزادی تشکل های کارگری •

دفاع در مقابل تهاجم دولت به فعاالن کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی،  •

ری اخراج شده اند با پرداخت حقوق و بازگرداندن به کار کارگرانی که به علت فعاليت کارگ

 مزايای دوران برکناری 

 مبارزه برای آزادی گردهمائی ها، تظاهرات و اعتصابات کارگری •

همکاری بين فعاالن کارگری برای تعيين حداقل مزد و افزايش مزدها برای طرح خواستهای  •

 کارگری

 ل مربوط به اشتغال و مزدمبارزه با تبعيض جنسی، مذهبی، ملی، قومی در محيط کار و مسائ •

  سال١٦منع کار کودکان زير  •

مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی عقيده، بيان، قلم، مطبوعات و ديگر رسانه های ارتباطی  •

 ) اينترنت، وبالگ و غيره(و اطالع رسانی 

 ، ميليتاريسم و عظمت طلبیمبارزه با اختناق، شووينيسم •

  مارس و يادبود کشتار کارگران خاتون آباد٨برگزاری مشترک مراسم اول ماه مه،  •

 .مبارزه برای پيمان های دسته جمعی کار بين کارفرما و نمايندگان منتخب کارگران •

 ٢٠٠٦ دسامبر ٢٦، ١٣٨٥ دی ٥

  )آذرخش ( جمعی از کمونيست های ايران 


