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  سازمان يابی کارگری

  دھی خود سازمان- ٨

 

کارگر به داليل عينی اقتصادی  ۀ در اين واقعيت نھفته است که طبقئیمعلوم است که اولين دليل موفقيت حزب انقالبيون حرفه

اگر چنين شرايطی موجود نباشد، سازمان انقالبيون . دھی داردداری قابليت سازمان سرمايهۀ ديگری در جامعۀتر از ھر طبقبه

  ) اپريلتزھای. (شود يک نمای توخالی تبديل میئیبازی، يک ماجراجو به يک اسبابئیحرفه

***  

  :در آمد يکم

سرمايه اين آموزه را نھادينه کرده است ۀ نزديک به سه قرن سلط.  در کار نيستئیحکيمانه يا کشف تازه  ۀقصار و نکتۀ جمل

طبقاتی عليه سرمايه آگاه و متشکل می شوند و از مسير سازمان يافتن در حزب سياسی ۀ که کارگران در جريان مبارز

تکاملی انقالب ۀ حرکت می کنند و در پروس) نقالب کارگریا( به سمت خلع يد سياسی از بورژوازیئیکمونيست فراگير و توده 

مداوم در دو سطح داخلی و جھانی وارد دوران انتقال طبقاتی می گردند و از بورژوازی خلع يد اقتصادی می کنند و با استفاده 

گر انقالب موش کور ا. از نيروی متحدان خود در سطح بين المللی؛ انقالب را در برابر يورش امپرياليسم مصون می سازند

 واضح است که ھيچ کدام از اين دست آوردھا در يک روند نقطه به نقطه؛ برنامه مند و از - که بی گمان ھست-تاريخ ھست

  .زمانی شکل نمی بنددۀ ن شدييپيش تع

و ھمچون اجل توليد سوسياليستی ناگھان ۀ مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد و الغای کار مزدی به عنوان مبانی اساسی شيو

 کارگری خود در ئیو پايگاه توده ) حزبی(بلشويک ھا با تمام توان مندی ھای نظری، سازمانی. معلق از آسمان نازل نمی شود

مسير انتقال طبقاتی ناکام ماندند و ناگزير به راه پر فراز و نشيب کمونيسم جنگی و نپ رفتند و در کورس رقابت با امپرياليسم 

 که به لنين و رفقايش به سبب عدم لغو فوری -ئیصدور فرمان ھای فله . کشيده شدند)" سوسياليسم(= یصنعتی ساز"به خط 

. مشابه اين ان قلت گيری انتزاعی به بزرگان ديگری ھم وارد آمده است.  البته کار دشواری نيست-کار مزدی انتقاد می کند

ھا با شنيدن "خيلی"گفتم کاسترو و چاوز و از ياد بردم که . ستقصد قياسی در کار ني! مائو و ھوشی مينه تا کاسترو و چاوز

البته ليبرال ھا و " خيل"در ميان اين . نام اين دو نفر اخير کھير می زنند و فی الحال دولتمردان کنونی ايران را به ياد می آورند

ھمه می دانند که انقالب  .ک بسته استمرز مشتر" کارگر تبار کارگر مدارۀ کارگر زادۀ چپ کارگر زد"اصالح طلبان وطنی با 

ھمه می دانند که بوليواريسم؛ سوسياليسم نيست و ھمه می دانند که .  کوبا انقالبی سوسياليستی و کارگری نبود١٩۵٩
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اين تحوالت مترقی در عصر جھانی شدن سرمايه داری ۀ ھم. اصالحات چاوز و اورته گا و مورالس ماھيت سوسياليستی ندارد

تفاوت ساختاری دو "ۀ چنان که در مقال. يا نيابد. يسم گنديده می تواند در شرايط معينی سمت گيری سوسياليستی بيابدو امپريال

ھرگز مخاطب  کسانی که قانون نئوليبرالی کار ايران را عين قانون کار مترقی ونزوئال می دانند؛. نوشتيم" قاون کار جديد

 مانند ھمان کامنت ھای نامربوطی که –وصی و کامنت ھای بری از استدالل آنان نيز نامه نوشتن ھای خص. مقاالت ما نبوده اند

شمالی و چين دنگ شيائوپينگی ۀ دوستانی کوبا و ونزوئال را با کر .گی باد ھواست جمل- می کنند"ستايش"از اين قلم 

مخلص نوشته است کم و بيش " توھم "برای نمونه از ده سطر نقدی که دوست عزيزی در رد. نئوليبرال زده مقايسه کرده اند

شمالی و سوريه شکل بسته است و من ھر چه فکر ۀ ھشت سطر آن در تعرض به سرمايه داری دولتی و استبداد در چين و کر

انتخابات . کردم در نيافتم که در کجا و کدام يک از مقاالتم از اين دولت ھای مرتجع و حتا اردوگاه شرق دفاع کرده ام

 ی شمالی بالزده کجا؟يارومرتجع در کۀ خانوادگی کيم ايل سونگ عقب افتادۀ در نيکاراگوئه و ونزوئال کجا و سلطدموکراتيک 

 کجا و تسمه - برای استفاده از امکانات بھداشتی درمانی رايگان به آن جا می روندامريکا که حتا جماعتی از -کوبای کاسترو

حزب " در قالب حاکميت يک اليگارشی خبيث تحت عنوان -يروی کار جھان راکارگران چينی کشيدن و ارزان ترين نۀ از گرد

   استثمار کردن کجا؟-"کمونيست

.  مفيد از پری سا نصرآبادی ضروری باشدیاشمالی و کوبا مراجعه به مقاله وريای گمان می زنم برای دريافت تفاوت ک: نکته

و " مرگ کيم يونگ ايلۀ به بھان/  ايدئولوژيک- تاريخیۀ مغالطچند نکته و کمی بيش تر در باب يک"اين مقاله تحت عنوان 

  :بنگريد به اين لينک. در پاسخ به ھمين بھانه گيری ھای مشابه نوشته شده است

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=42693 

 ۀ در جبھ- چپ ھای آن ديارۀ  مانند ھم– بود؛ به طور قطع ئیيلياچ جريان کودتای پينوشه يک شھروند  نويسنده اگر در باری

گيرم که آلنده . سوسيال دموکرات می ايستاد و عليه شکل بندی نخستين نطفه ھای نئوليبراليسم مبارزه می کردۀ سالوادور آلند

ن يي تع١٩٧٣مبر يلی سپتچشه را ھم اوضاع و احوال حاکم بر مبارزه با پينوۀ وع و شيون! نه کارگر زاده بود و نه کارگر پناه

و نيروھای امنيتی امپرياليستی وابسته " ملی" که تا بن دندان به ارتش مسلح ئی البته مسلحانه عليه کودتایامبارزه . می کرد

انسوی وارد کارزار سياست می شد، به احزاب سوسيال  يا انگليسی يا فريدنیاما اين قلم اگر به عنوان يک شھروند سو! بود

 ۀطبقۀ با وجود بيش از صد و پنجاه سال مبارز! ی نمی دادأدموکرات و سوسياليست و ليبر اوالف پالمه و ميتران و تونی بلر ر

ائتالف با  ۀ محض است بل که ورود به جبھئیفرانسوا اوالند نه فقط تقليل گرا" ضد رياضتی"کارگر؛ بسندگی به سياست 

 طبقاتی ۀمبارز) بوليوی(ی التينامريکااگر چه در بخشی از . بورژوازی و حمايت از دولت دخالت گر منجی باز آزاد است

 برخوردار است اما با اين ھمه تفاوت کوبا و ونزوئال و نيکاراگوئه با دولت ھای سوسيال یاکارگران از سنت ھای پرپيشينه 

 و امريکائیی ودآوری فاحشه خانه ھا و کازينوھاروز مکان امنی برای س پيش گفته تا ديورھایدموکرات اين است که کش

توده ھا و از کنار ره آورد ھمين ۀ اما امروز به اعتبار مبارز. ترانزيت کوکائين بودند؛ با مردمی فقير و بيمار و عقب مانده

گيرم که مانند . اسکانديناوی رقابت می کنندۀ يش رفتانسانی با کشورھای پۀ رفرم ھای کم و بيش؛ به لحاظ شاخص ھای توسع

آمارھای موجود مويد پيش رفت شاخص ھای . ھر دولت سرمايه داری ديگر با انواع فسادھا و تبھکاری ھا درگير ھستند

ی ايجاد د شده است و با آمارھائيأانسانی در اين کشورھا از سوی دشمنان شان در نھادھای غربی و امپرياليستی نيز تۀ توسع

کما اين که سالمت بی قيد و شرط انتخابات در ونزوئال  .دولت ايران به کل متفاوت است" ئیدو و نيم ميليون شغل و فقر زدا"

دفاع . واقعيت ھا را که نمی شود کتمان کرد. د واقع شدئيأ و غرب مورد تامريکاحتا از سوی گزارشگران و ارگان ھای اعزامی 

 عقب ئی و اتحاديه ئیسنديکاۀ کما اين که دفاع از مبارز. کاراگوئه فرو غلتيدن به مرداب رفرميسم نيستاز کوبا و ونزوئال و ني

 در کار نيست اما نگارنده نه فقط در مورد سرمايه داری دولتی کم و بيش ئیادعا. نشينی به رفرميسم و سنديکاليسم نيست
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لب کتابی مبسوط با سرنوشتی نا معلوم به وزارت ارشاد سپرده سال ھا مطالعه و تحقيق خود را در قاۀ نوشته است و نتيج

است؛ بل که عالوه بر اين تا آن جا که به ياد دارد در شمار نخستين کسانی است که موضوع سرمايه داری دولتی را در متن 

در نتيجه  .ده است ھمچون کليف و کالينيکوس ارزيابی کرئینظريه پردازی ھای ھيلفردينگ و بوخارين و نئوتروتسکيست ھا

انسانی در کوبا و ۀ می خواھم بگويم به صرف پرتاب يک عبارت سرمايه داری دولتی نمی توان تمام شاخص ھای توسع

ھمان طور که با تکيه به ھمين عبارت نمی توان نسبت به دست آوردھای مثبت . ونزوئال و حتا پاراگوئه را ناديده گرفت

تداعی کردن ستالين با بريا و ژدانف و بالفصله نقب زدن به جنايات دادگاه ھا  . فرو بستاقتصادی دوران حاکميت ستالين چشم

ستالين ما را  ليبراليسم ايرانی نيز به محض طرح نام  .ھمان روشی است که ساخاروف ھا به کار بسته اند و نوبل ھا گرفته اند

ان دھه ھای سی و چھل راه می اندازد و با پتک زينوويف و ستالينيسم می اندازد و بالفاصله يک قطار از اعدام شدگ به ياد 

سرمايه بوده اند و حاال اينان به خون ۀ بوخارين و تروتسکی چنان بر سر ما می کوبد که پنداری اين بزرگان از مدافعان جبھ

بعد از .( عادت شده استروشی که در مدياھای مشھور سرمايه داری نھادينه و ..خواھی آنان پيرھن عثمان بر علم افراشته اند

را نشان می ....  دادگاه آقايان ابطحی و عطريانفر و امريکاھرگاه که تلويزيون   و دستگيری اصالح طلبان؛١٣٨٨انتخابات 

خشونت اين بلشويک ھای "با تصاويری از ستالين و . داد، يکی در ميان به صحرای کربالی دادگاه ستالينی ھم نقبی می زد

به اين ترتيب بستن بند ناف کاسترو و چاوز به خاتمی و احمدی نژاد اگر ساده کردن پيچيدگی ھای !!) ا ببينمصيبت ر!" لعنتی

  .  باری به قياس پيش گفته مانسته است- که ھست–نقد اقتصاد سياسی نباشد 

ر است که بس آمد ھر چه کارگر را آموخته البد بر اين باوۀ  چپ مريخی که از سوسياليسم فقط تکرار مکرر و غير طبقاتی طبق

چنين . يعنی ماجرا به ھمين راحتی ھم نيست. اين طور نيست. تر شدن ھمان" سوسياليست"بيش تر اين اصطالح ھمان و 

اش به شيلی و کوبا و ونزوئال و نيکاراگوئه برود و عليه رھبران " انترناسيوناليستی"ۀ الجرم بايد برای ارتقای روحي" چپی"

از ھمان قيام ھای موھومی که به جرم دست . سازمان بدھد" قيام کارگری"-دست دادن با احمدی نژاد" مجر"اين کشورھا به 

به .  که ھر روزه عليه سوسيال دموکراسی سازمان می دھندئیاز ھمان قيام ھا..دادن ستالين با روزولت و چرچيل برپا کردند

ن و اروپا می سازند و فعاالن کارگری داخل را نسبت به که ھر روزه در ايرا"  کارگریئیتشکل ھای توده "ياری ھمان 

  . گفته شد، توضيح خواسته و ول کن معامله نبودندۀباری اين تذکر برای مواردی که از نويسند. نساختن آن ھا مذمت می کنند

  

  در آمد دوم 

تحليل .  نبودیاچاره . خير افتادأ مقاالت سازمان يابی کارگری به دليل پرداختن به دو اولويت سياسی روز مدتی به تۀسلسل

شناخت وضع حال دولت و به  . ھميشه از اولويت ھای اصلی چپ سوسياليست بوده است– به تعبير لنين –" حال دولتۀ لحظ"

مک می کند که در اتخاذ تاکتيک ھای خود سنجيده وارد کارزار  در وضع اکنون به جنبش کارگری کءن توازن قواييتبع آن تب

 ضد کارگری مصوب دولت می تواند در رديف وظايف اصلی فعاالن کارگری قرار ۀ  به اين که مقابله با اصالحيمضاف .شود

تر کارگران بازتر کارفرمايان برای اخراج ھر چه بيشبا تصويب اين قوانين دست .  شاگردی–درست مانند طرح استاد . گيرد

گی نيز از ه اين که طرح افزايش سن بازنشستمضاف ب. ر خواھد گرديدنيروی کار ارزان تر و امنيت شغلی متزلزل ت. خواھد شد

 تا کنون در قطع نامه ھای يک مه از سوی ٨٨مواردی که از پارک الله ۀ ھمۀ عالوه بر پيش برد و مطالب. قرار در راه است

 اين ئی تصويب نھا در مقابلیاتشکل ھای مستقل کارگری مطرح شده است؛ جنبش کارگری ايران بايد با حساسيت ويژه 

  . شاگردی بايستد-اصالحيه و قانون استاد

  

  خود سازمان دھی
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به اجمال از  .در بخش ھای پيشين تا حد امکان و توان ظرفيت ھای مختلفی از سازمان يابی حزبی و کارگری را ارزيابی کرديم

ب اکتبر نکاتی را در خصوص حزب و آگاھی طبقاتی در تئوری ھای علمی مارکس و انگلس سخن گفتيم و با سرکشی به انقال

ابی لنينی؛ ابعاد ديگری از اين ن واقعی سازمان يييدفاع از مارکسيسم ارتدوکس و تبۀ اينک بر آنيم در ادام. شوراھا پيش کشيديم

روسيه، م در  و بلشويسالمانبندی جريان سوسيال دموکراسی در پس از مارکس و انگلس و به موازات شکل. لفه ھا را بازکنيمؤم

فکران احتماالً  متشکل از روشنروحزب سياسی پيشضرورت وجود .  آگاھی طبقاتی به مقوالت ديگری گره خوردۀلفؤم

ھای تقابلپازده بودند، برای انتقال آگاھی طبقاتی از بيرون به درون طبقه، به يکی از  که به منافع طبقاتی خود پشتئیبورژوا

توان به  اگر زمانی بالنکيسم مدعی بود که بر محور ايجاد چند محفل چندين ھزار نفری می.اصلی جنبش سوسياليستی تبديل شد

 در تقابل با رزا -لنين " چه بايد کرد"خواه از رات اساسی زد، شگفتا که برداشت و تفسير دليي، دست به تغ کارگرۀنيابت از طبق

که در چارچوب يک حزب و يا محفل سياسی  بلش کور تاريخمورات اجتماعی را نه از مسير حرکت يي بنياد تغ-لوکزامبورگ 

 کارگر را به حاشيه ۀھای ديگر با پيش کشيدن نقش عنصر پيشتاز، طبقشبه تئوريک و غير کارگری محدود کرد و در گزاره

  . راند

  

  دھی برخوردار است؟ کارگر از توان خود سازمانۀآيا طبق

 سوسيال دموکراسی کارگری ابتدای قرن گذشته تبديل شد و - و سپس عملی -نظری ھای تقابلدر واقع موضوعی که به يکی از 

ۀ دھی طبقخود سازمانۀ لفؤبه يک اجماع نسبی نرسيده، ھمين مھا، ھنوز نيز ھا، مقاالت، کتب و پلميکبا وجود انبوه بحث

را نفی ) آھنگ کارگریحزب پيش(طبقاتی ۀ ده مبارزترين عنصر سازمانامری که اگر قائم به ذات تلقی شود، مھم. کارگر است

 مورد مطالعه قرار گرفته و نه با توجه به صدوپنجاه  نه در پرتو نظريه- به قول ارنست مندل -  پيچيدهألۀاين مس. کندو منحل می

داخته و مارکس ھم له پرأشماری به اين مسھای بیانگلس در مقاالت و نامه . کارگر سنجيده شده استۀ مبارزاتی طبقۀسال تجرب

 بررسی – " طبقاتی در فرانسهۀمبارز"مارکس در کتاب : درافزوده. (در سطح محدودتری به آن تجربه واکنش نشان داده است

چه "ترين آثاری که در اين زمينه در دست داريم، آثاری از قبيل شناخته شده.) له پرداخته استأ به اين مس– ١٨۴٨حوادث انقالب 

ھای کائوتسکی اثر رزا لوکزامبورگ، نوشته" مسايل تشکيالتی سوسيال دموکراسی روسيه"لنين، " بيماری کودکی"و " بايد کرد؟

آميز بوده و از اعتبار مقطعی گی آثاری جدلجمل...  اثر اتوبائر و"حزب غير علنی"ھا، عليه برنشتاين، لوکزامبورگ و بلشويک

لنين "و " تاريخ و آگاھی طبقاتی"ھای دوران جوانی گئورگ لوکاچ مانند از سوی ديگر نوشته. و تاريخی مشخص برخوردارند

ترين توجه به بيش. ماندله ناتوان میأ سيستماتيک اين مسۀند که از مطالعانيز چنان انتزاعی و مجرد"  و عملدر وحدت انديشه

ً مقاالتی پراکنده و فاقد .  بتوان يافت١٩٢٠ھای گرامشی مربوط به اوايل ايد در نوشتهاين موضوع را ش اما اين آثار ھم عمدتا

  . انسجام متدولوژيک ھستند

www.marxists.org/farsi/archive/Mandel/works/1990/khod - sazmandehi-hezd.  

 تنھا در ارتباط با ئیسازمان انقالبيون حرفه": به وضوح گفته بود" چه بايد کرد"انگيز با وجودی که لنين در ھمان اثر مناقشه

ً انقالبی  ۀطبق  در ١٩٠۵ انقالب ۀو متعاقب تجرب..."گرددمعنا دارد که به طور خودانگيخته درگير مبارزه می] پرولتاريا[ واقعا

 ضروری خود ألۀرده بود، اما با اين ھمه مسلفه را تئوريزه کؤم ھمين -که بر صدر اين مقاله نيز نشسته  چنان–" اپريلتزھای "

 از چپ، مھر بطالن سنديکاليسم ئیداری نه فقط از سوی  بخش ھا، در شرايط غيرانقالبی و ثبات سرمايهئیدھی اتحاديهسازمان

 دوران ۀشدبندی بوروکراسی در حزب غيرکارگری  تلخ شکلۀتجربتوجه به  بی- از ھمه بدتر –که و اکونوميسم خورده است، بل

 ئی کارگری تودهۀ درست که اتحاديۀھنوز اين نظري. ، به طور جامع و کامل نقض نشده استئیگراجانشين ھنوز اعتبار ستالين،

 کارگر عمل کند، از سوی ۀ طبقۀداری به سود منافع و مبارزو مستقل و مبارز ، قادر است در دوران غير انقالبی و ثبات سرمايه
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لندی، گورتر، پانه کوک و تالشی ا ھھای چپ سوسياليستۀخوردتالش شکست. شود گرفته میءاستھزاچپ غير کارگری به 

ند به اقادر)  قدرت به شوراھاۀھم( به وضوح ثابت کرده است که شوراھا فقط در شرايط انقالبی المانسوسياليسم کارگری 

ھا و  توازن قدرت ميان دو قطب اصلی جامعه، اين اتحاديهدھی خود عمل کنند و در اوضاع غير انقالبی و فقدانوظايف سازمان

دھی،  طبقاتی، سازمانۀبه انکشاف مبارزکنند  که از بورژوازی امتياز کسب مییاند به ھمان درجهاسنديکاھا ھستند که قادر

ه ھا و کانون ھا و کميته واضح است که تکيه به سنديکاھا و اتحادي . ياری رسانندتجربه، عمل، بھبود زندگی و آگاھی کارگران

ھای متشکل از فعاالن علنی کارگری نمی تواند در تقابل يا توازی با تشکيل کميته ھای مخفی سوسياليستی در مراکز کار و توليد 

  .و محالت کارگری تلقی شود

  

  تريديونيونيسم

ال کليدی به يکی ؤخ به اين دو سابد که پاسيی جا موضوعيت و بسط مھای کارگری، از آنضرورت تشکيل صور مختلف تشکل

  :شودھای نظری ـ عملی چپ تبديل میاز اولويت

 داری مبارزه کند؟ گونه با سرمايه کارگر چهۀطبق 

 کارگر در اين مبارزه مستلزم وجود کدام عنصر اصلی است؟ۀپيروزی طبق  

...  اقتصادی يا سياسی وۀتاز، تقدم مبارزفکر آگاه و پيشرو، روشندھی، حزب سياسی پيشسازمانآگاھی، تجربه، عمل، خود

 و ھنوز ۵٠ۀمشکل اصلی چپ پوپوليست دھ( پيوند با طبقهۀشوند و مباحثی ھمچون نحوسازی میگی در ھمين زمين زمينهھم

صنفی  ۀ با مضمون مبارزئیگرايا اتحاديه) Trad unionism(تريديونيونيسم . پوشانندو تلفيق تئوری ـ پراتيک را نيز می!) ھم

  . از لوازم اين مبارزه پاسخ دھدیاکوشد به گوشهمی

 انقالبی تاريخ به طور بالقوه از يک طرح انقالبی ۀ کارگر به عنوان تنھا و آخرين طبقۀال که آيا طبقؤ واضح است طرح اين س

رخوردار ھست يا نه، با داری ب توليد سرمايهۀبه منظور ساقط کردن قدرت سياسی بورژوازی و جمع کردن بساط شيو) برنامه(

ۀ  يک برنام-  به تعبير مارکس -قدر که سوسياليسم ھمان.  بالوجه استو بنيادی سوسياليسم مارکس اساساً توجه به اصول علمی 

قدر ھم رسالت تاريخی پرولتاريا برای ساقط کردن بورژوازی امری محتوم و ن شده و نقطه به نقطه نيست، ھمانيياز پيش تع

  . ير استناپذاجتناب

ۀ  طبقاتی ھميشه جاری طبقۀھای اتوپيک فوريه و کابه دقيقاً در متن ھمين مبارزپردازیمرز سوسياليسم علمی مارکس با نظريه

سوسياليسم شکل که کيد مکرر مارکس و انگلس در فصول مختلف مانيفست بر اينأت. بنددداری صورت میکارگر عليه سرمايه

به اين ترتيب بايد . گيردت میأ دارد از ھمين جا نش طبقاتی جاریۀ آينده است که ريشه در مبارزمعينی از مناسبات اجتماعی

سياسی، اقتصادی و ۀ ھای مبارز کارگری در پيوند با تمام عرصهروی جنبش  تئوريک برای پيشۀ که مبارز- و پذيرفت -گفت 

 اقتصادی امری مستمر و تعطيل ناپذير ۀ کارگر مانند مبارزۀ تئوريک برای طبقۀکه مبارزچنان. شودحتا فرھنگی تعريف می

 کارگران برای تحقق مطالبات صنفی ۀ مبارزۀداری حاکم به اندازن نظری سرمايهييدر متن يک جنبش سوسياليستی تب. است

ل و مشارکت  راديکائیروشن است که حمايت چپ از مبارزات اتحاديه. ناپذير برخوردار استفوری خود از اھميتی تفکيک

- کارگر در حزب خود سازمان نيافته، امری بیۀ رو و آگاه طبق در شرايطی که ھنوز بخش پيشجانبه در آن، علی الخصوصھمه

تعطيلی کميته ھای فعاالن کارگری علنی و ۀ  که از مدتی پيش در زمينیابه ھمين اعتبار نيز مناقشه . تخفيف و ترديدناپذير است

تالش برای ايجاد ھر کدام از  . انجمن ھای صنفی در ميان چپ ايران در گرفته از اساس بی محل استجای گزينی آن با ايجاد

اين تشکل ھا تا آن جا که از دولت مجزا ھستند و عليه سرمايه مبارزه می کنند بنا به مقتضيات زمانی و مکانی نه فقط متباين 

 مانند ايران ھر گونه ئیسرمايه داری و به خصوص در کشورھادر جھان .نيست بلکه تالشی ستودنی و قابل حمايت نيز ھست
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اسکله ۀ مضاف به اين که کشيدن حصار و تعبي. صنفی حتا در حد درخواست سنگ قبر رايگان الجرم سياسی می شودۀ مطالب

 مانند - ياسیدر تمام مطالبات سنديکاھای واحد و ھفت تپه يک درخواست س .ميان اقتصاد و سياست از بيخ و بن نادرست است

 وجود نداشته است و ھر چه بوده مطالبات صنفی و اقتصادی محض بوده است اما کيست که نداند با اعضای -لغو مجازات اعدام

  !اصلی اين سنديکاھا چه کردند

  

  !صلح صنعتی

  ....ادامه دھيم! باری کمی به حاشيه زديم

-  توليد سرمايهۀپس از فائق آمدن شيو. داری بودثبات سرمايه جنبش کارگری در بستر حاکميت با ۀ تريديونيونيسم شکل اولي

ھمين حس . توانند به طور فردی با کارفرما مبارزه کنندداری؛ کارگران به صورتی خودانگيخته و تجربی دريافتند که نمی

ھای کارگری به تحاديهبه يک مفھوم ا. ھای اوليه و صنفی کارگری گرديدھا و تشکلساز ايجاد اتحاديهغريزی به تدريج سبب

تريديونيونيسم نخست در انگلستان )" نقل به مضمون(کوک پانهۀبه نوشت.  به وجود آمدئیھای کارفرماناگزير در تقابل با اتحاديه

داری به کشورھای ديگر  به وجود آمد و سپس به عنوان مالزم صنعت سرمايه-  توسعه يافت ءداری ابتدا که سرمايهئی جا-

 - ن باز بوده ا که برای مھاجر-ھای آزاد و اشغال نشده در آغاز وفور زمين. شرايط در اياالت متحد بسيار ويژه بود. تاشاعه ياف

به ) A.F.L (امريکافدراسيون کارگری . بود کارگر در شھرھا گرديد و دستمزدھا را به نحو قابل توجھی افزايش دادموجب کم

ً طبق. دارد زندگی کارگران را تا حد مناسبی باال ببردتوانست استان يافت که میءقدرتی ارتقا  کارگر ۀدر چنان شرايطی، تبعا

در انگلستان نيز . داد سياسی با بورژوازی را به ذھنش راه نمیۀ مبارزۀکرد و انديشداری میپوشانی با سرمايهنوعی احساس ھم

مند؛ ھای ثروت سوی ديگر به سبب تملک مستعمرهسو به دليل انحصار اين کشور بر تجارت و صنعت جھانی؛ و ازاز يک

ً نه فقط نيازی برای نبرد با بورژوازی داخلی نمی - بخش غالبی از کارگران به يک قشر اريستوکرات مبدل گرديدند که اساسا

ئوری نظر از صحت و سقم تصرف." دار نيز شدند سرمايهۀ کارگر و طبقۀگی ميان طبقبستھمساز که نوعی سببديدند، بل

منسوخ غارت و پيش از آن که سرمايه جھانی شود و به عصر امپرياليسم برود ، واقعيت اين است که به بھای چاپيده شدن 

 که ھنوز جھان سوم در - در اين برھه. لندی سفيد و براق شداھای کارگران انگليسی و ھکشان جھان سوم، يقهکارگران و زحمت

تر و استثمار کارگران خودی برای بورژوازی انگلستان چندان ضرورتی نداشت و به ش کسب سود و حتا سود بي-گيومه نبود

) ۀ مبارزۀو در اين جا و اين برھ(که تضاد ساختاری ھمين سبب نه فقط زندگی معقولی برای کارگران داخلی به وجود آمد، بل

 ئیداران نبردھای تحميل ھمين شرايط به سرمايهاگرچه در آغاز و برا. کار ـ سرمايه جای خود را به يک ھمزيستی آشکار سپرد

ھا را به رسميت  اتحاديهصلح صنعتی، اما در نھايت آنان در مبادله با –المثل جنبش چارتيسم  فی–در انگلستان شکل گرفت 

چنين وضعيتی، . د کارگر، دستمزدھا را افزايش دادنۀدارانه به کالبد طبق سرمايهۀکارانشناختند و در قبال تزريق روح محافظه

. گی تريديونيونيسم نھفته استترين ويژآھنگی کامل با عميق در ھم-داری  سرمايهۀ و البته در کشورھای پيشرفت-در حال حاضر 

ھدف . رودداری فراتر نمیتوان گفت تريديونيونيسم اقدامی از سوی کارگران است که از مرزھای سرمايهبدين ترتيب می

تريديونيونيسم با خصلتی غيرانقالبی و .  نيستئیگزينی شکل ديگری از توليد به جای توليد بورژوانيستی جای تريديونيوۀمبارز

در اين ميان .  از رفاه برای کارگران تحقق يابدیا سامان دھد که طی آن درجهیاکوشد به مبارزهکارانه میتا حدودی محافظه

کند که گی می کارگر را نمايندۀ طبقۀ از مبارزیاجود ماھيت غيرانقالبی خود شيوه مھم اين است که تريديونيونيسم نيز با وۀنکت

جا که توانسته کوشيده در نظر داشته باشيم که بورژوازی تا آن. برای رسيدن به اھداف بعدی موجه، مفيد و البته ضروری است

کارسازی، زدھا، افزايش ساعات کار، بیممين ارزش اضافی را از طريق کاھش دستأتر، تاست از طريق کسب سود بيش

ً به ھمين سبب نيز مبارز. دنبال کند... وخامت محيط کار و مزدھا،  کارگران عليه تمام اين اقدامات، يعنی افزايش دستۀدقيقا
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 مبارزه رايگان از خدمات موجود، ۀمين اجتماعی، بھبود محيط و شرايط کار و استفادأکاری، تکاھش ساعات کار، دريافت بيمه

  طبقاتی پرولتاريا و چه در قالبۀ مکتب تمرين قابليت و مرور توان مبارزۀتريديونيونيسم چه به مثاب. ست طبقاتی و حياتییا

ھای موش کور تاريخ بندی سوسياليسم و تيز کردن دندانصنفی کارگران، در سير تطور شکلۀ گی محدود و مبارزبستھم

 .ناپذير استحرکتی اجتناب

عالقه مند می تواند به سايت ۀ گی خوانند خود انگيختئیخودسازمان يابی و به قول تئوريسين ھای کمونيسم شوراۀ  در زمين:نکته

ھمين . به مبانی اصلی اين مھم پرداخته است" گی و سازمانخود انگيخت"ماتيک تحت عنوان ۀ مقال. مراجعه کند" کاوشگر"

 المان در دفاع از سوسيال دموکراسی ءاين رفقا.  سيمون و ديگران در ھمين سايتطور مقاالتی از پانه کوک ؛ رچلف ؛ برندل؛

 ۀو نظريه پردازی ھای رزا لوکزامبورگ به نحو عجيبی به مواضع راست ضد بلشويکی فرو می غلتند و خود سازماندھی طبق

"  و نقد بلشويسمئیکمونيسم شورا"ۀ مقالبرای نمونه بنگريد به .( برای تعرض به لنينيسم تبديل می کنندیاکارگر را به حربه 

" سوسيال دموکراسی روسيه و بلشويسم را به عنوان جنبش کارگری کھنه و رفرميستی"شگفتا که اين جريان ) کايو برندلۀ نوشت

و " چپ سوسيال دموکراسی"ارزيابی می کند و با استناد به نظريات پانه کوک و گورتر و شرودر و روله خود را در بخش 

با اين حال ما خواھيم . اين سلسله مقاالت نيستۀ وارد شدن به نقد اين مواضع در حوصل! جا می دھد" نبش جديد کارگرانج"

  :در نتيجه.  خودسازمان يابی کارگری بپردازيمۀن اثباتی موضع لنين دربارييبعدی به تبۀ کوشيد در مقال

  ......اين بحث را ادامه خواھيم داد

  

  بعد از تحرير

.  طبقاتی استۀ اعتراضی کارگران ايران خطاب به وزير کار؛ گام مثبتی در راستای انکشاف مبارز-مطالباتی) طومار(ۀ نام .الف

اين نامه اگرچه به طور مستقيم رو به وزير کار  نوشته شده و رونوشتی به ساير مراکز قدرت نيز سپرده ؛ اما واقعيت اين 

ول وضع فاجعه آميزی که بر مردم کارگر و زحمتکش می رود ؛ ؤمس .دف گرفتهاست که کل نظام سرمايه داری حاکم را ھ

ضد کارگری قاون کار از سوی دولت تدوين شده و بعد از تصويب " ۀاصالحي"کما اين که  . نيستئیوزارت کار و دولت به تنھا

ديد اختالفات درون طبقاتی نمی در نتيجه نمايندگان مجلس شورای اسالمی در فاز ج. مجلس حکم قانون به خود خواھد گرفت

در متن !به دولت احمدی نژاد از زير بار اين فالکتی که به مردم تحميل کرده اند؛ بگريزند"  تدبيرءسو"توانند با انتساب 

 ءدولت ھای پيشين وامثال احمد توکلی و محجوب و شرکا"الله ھا و شقايق ھا داغ دارند"مصيبتی که بر کشورم رفته است و 

ھم " کارگر پناه ايلنا زاده"به خصوص که اين آقايان دو کالس ھم اقتصاد خوانده و . از احمدی نژاد مقصر نيستندکم تر 

  .تشريف دارند

مورد نظر؛ ۀ آزاد کارگران ايران به خوبی می داند که گام بعدی در راستای تحقق عينی مطالبات مطروحه در نامۀ اتحادي .ب

در غير اين صورت فھم اين . ھا را در مراکز توليد و زيست متشکل کندءک تک اين امضاحرکت در مسيری است که بتواند ت

  .سرمايه نخواھد رفت؛ چندان دشوار نيستۀ مشابه به گوش ناشنوای جبھۀ نکته که ھزاران نام

 جنبش شکلی که در سنت ھای تاريخی .طبقاتی عليه سرمايه استۀ  نامه و طومار نويسی يکی از اشکال جاری مبارز.پ

برای . اين گونه از مبارزه می تواند در مسير تکاملی خود به صور ديگری عروج کند. کارگر نيز سابقه مند استۀ جھانی طبق

  .تحقق اين مھم ساير تشکل ھای مستقل کارگری ايران بايد وارد کارزار شوند

لفه ھای ؤاين مبارزه بنا به م! ق می کندفرپاسور بازی ۀ طبقاتی کارگران امری جزمی نيست و با قوانين سادۀ  مبارز.ت

؛ ميزان انکشاف طبقاتی؛ وجود نيرومند تشکل ھای مستقل سرمايه ستيز ء؛ توازن قوا" حال دولتۀ لحظ"متغيری ھمچون

بعد از (به اين مفھوم ھمان قدر که اعتصاب کارگران نفت. کارگری؛ احزاب چپ و سوسياليست و غيره متفاوت و متنوع است
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ۀ  بھمن و ساقط کردن مسلحان٢٢ و ٢١و سپس دست بردن به اسلحه توسط کارگران و مردم در روزھای ) ۵٧ر  شھريو١٧

 ايجاد تشکل از تشکل مرده – فی المثل -رژيم شاه؛ پاسخ واقعی به سرمايه تلقی تواند شد؛ ھمان قدر ھم در شرايط ديگر

طبقاتی يک جا ممکن ۀ مبارزۀ صحن. ری اجتناب ناپذير استطبقاتی امۀ روشيمی برای پيش برد مبارزت گرفته تا پشورخانه

و !  ديگر با نوشتن مقاله و نقد سالح و سالح نقدئیاست با نامه نويسی و اعتراض و جاده بستن و اعتصاب شکل ببندد و جا

  ! اين ابزارھا در کنار ھم و مکمل ھم و چيزی بيش از اينۀزمانی ھم با ھم

  .تھران

  ١٣٩١ ]عقرب[ آبان١٠ر شنبه  چھا–محمد قراگوزلو 

  ٢٠١١بر و اکت٣١                                   

 


