
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٢ نومبر ٢٢

 سازمان يابی کارگری
  !در کار نيست" بخششی" از گاِه اتحاديه تا پگاِه شورا،-٩

  

 !)عقوبت جان فرسای(درآمد

" از جزء به کل رفتن"و به ھمين اعتبار نيز يک قصار حکيمانه می گويد "  مناقشه نيستدر مثل"از قديم گفته اند 

ۀ  يک نقد و حتا يک يادداشت سادئیم که چنين روشی نه فقط از اصول ابتدائيشرط انصاف نيست و ما می افزا

صول اساسی بنيان ژورناليستی بيرون است ، نه فقط از چارچوب متدولوژی نقد مدرن بيرون است ، نه فقط از ا

] انه[بخشش سخاوتمند"که از بيخ و بن با سياستی که می خواھد در مقابل بل... سياليسم علمی خارج است گذاران سو

حتا انقباضی ترين برنامه ھای رياضتی نيز جلوی اين حاتم . مقاومت کند نيز بيگانه است" ئیجنبش شوراۀ از کيس

دوستانی که مدت ھاست کانون ھا و کميته ھای فعاالن کارگری ۀ  به برنامچه رسد.  بازی انبساطی را می بنددئیطا

! نه. می نشانندالکتريک" صندلی ثابت"روی " ارگری کئیتشکل ھای توده "داخل را به اتھام کوتاھی در ايجاد 

دارد و  تنھا يک عقوبت –ھبوط ھم سنگين تر است ۀ ممنوع و جريمۀ  که از جنايت تناول ميو–چنين گناه بزرگی 

 ۀکافی است ھمين چند تشکل کميت! عقوبتی چندان جان فرسای در حد تخريب و بعد انحالل! ھم نيست" بخشش"قابل 

. ظھور کنند"  کارگریئیتشکل ھای توده "منحل شوند تا " غير کارگری"آزاد و کانون مدافعان ۀ ھماھنگی و اتحادي

  !يکی پس از ديگری

  

  !اريستی و تناقض ولونتئیکدام جنبش شورا

مبسوط و مستند نمی توان ۀ  مقال٨به منظور ورود به اصل موضوع يادآور می شوم که برای مالحظه نويسی يا نقِد 

سازمان يابی کارگری "گيرم که ھمين جمالت بيرون آمده از بخش ھشتم سلسله مقاالت  .بريده تکيه زدۀ به چند جمل

  !خرهؤبدون مقدمه و م.ت منتقد گفته استھمان طور که دوس. تبه ھمين شکل نيز قابل دفاع اس"  خودسازمان دھی–

  :ما نوشتيم.  عزيز در متن بحث قرار گيرد اين دو بخش نقل می شود ۀبرای آن که خوانند

لمان به الندی ، گورتر ، پانه کوک و تالشی سوسياليسم کارگری اسوسياليست ھای چپ ھۀ تالش شکست خورد"

ند به وظايف سازمان دھی اقادر) قدرت به شوراھاۀ ھم(ا فقط در شرايط انقالبی وضوح ثابت کرده است که شوراھ
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واضح است که تکيه به سنديکاھا و اتحاديه ھا و کانون ھا و کميته ھای متشکل از فعاالن کارگری . خود عمل کنند

د و محالت کارگری تلقی نمی تواند در تقابل يا توازی با تشکيل کميته ھای مخفی سوسياليستی در مراکز کار و تولي

  )بخش ھشتم؛ خود سازمان دھی سازمان يابی کارگری ،" (شود

  :دوست منتقد ما می نويسد

له الزم نيست که شوراھای کارگری در ايام قيام و انقالب می أبه نظر ما ھم استدالل زيادی برای اثبات اين مس"

چنان مبارزات کارگران الزم است از آن. ل کنندعمتوانند سازمان دھی شوند و به عنوان ارگان حاکميت کارگران 

ر داده باشند تا ييود تغخو سرمايه دار و دولتش را به نفع سازمان يافته ای برخوردار باشند و توازن قوا بين کارگر 

  )ئیجنبش شوراۀ از کيس] انه[بخشش سخاوت مند ." (زمينه برای حاکميت شوراھا در يک روز معين فراھم شود

 از –ما تمام اين مباحث  .ضحات دوست منتقد ما به حکايت ارزان خريدن و گران فروختن مانسته استتوضيح وا

ات ئي را با جز–جمله به ھم خوردن توازن قوا به سود پرولتاريا به عنوان ضرورت شکل بستن شوراھای کارگری 

  .نيست" سخاوت مندانه"ۀ مالحظتقرير آن ۀ و فاکت ھای متعدد شرح داده ايم و از قرار اين چند جمله انگيز

نيست و روشن است که کارگران ھم نمی توانند ] فراھم[اکنون اين چنين شرايطی :" دوست منتقد ما اضافه می کند 

امروز  ئین شوراتوماتيک به اين معنی است که فعاالله به طور اأاما آيا اين مس. شورا را امروز سازمان بدھند

] ؟.[ می سازندشورا ، قيام و انقالب در زمان مناسب و در فردازمان می دھند و سا] را [اتحاديه ھای کارگری

کيد أت( ھا امروز سنديکا و اتحاديه می سازند و فردا در قيام و انقالب شوراھايشان را بر پا می کنند؟ئیجنبش شورا

  )از من است.[ ] از من است

 ھرگز از تز بی ربط – و در اين مقاله نيز – یايچ نوشته ما؛ در ھ. ال نيز منفی استؤنگفته پيداست که جواب اين س

 نيز در ۵٧ھای کارگری انقالب بھمن اکما اين که شکل بندی شور. دفاع نکرده ايم" سنديکا و فردا شورا"امروز

 ۀحال ناشی از يک ضرورت است و ای بسا در جامعۀ تشکيل اتحاديه و سنديکا در لحظ . انجام نشدیاچنين پروسه 

در . برای مثال شوراھا. می مانند ايران چنين ضرورتی در فرصتی کوتاه جايش را به لوازمی ديگر بدھدمتالط

کيد ما بر ضرورت ايجاد سنديکا و اتحاديه در شرايط کنونی از يک سو معطوف به اوضاع غير انقالبی أنتيجه ت

ايران در يک بحران ۀ ست که جامعپيدا .استنافی پروسه نگری به امر تشکل يابی کارگریاست و از سوی ديگر 

له اين است که وجود چنين بحرانی مساوی رفتن به سمت أاما مس. تمام عيار اقتصادی سياسی دست و پا می زند

طبقاتی مشخص ۀ سمت و سوی چنين حرکتی را مبارز. شرايط انقالبی و فروپاشی نظام سرمايه داری حاکم نيست

 .بالفاصله به فروپاشی می رسند در يک پوزيتيويسم پاسيفيستی گير کرده اندمی کند و کسانی که از بحران سرمايه 

لفه را فرموله ؤما بارھا گفته و نوشته و اين م. ديگر در موردتفاوت شرايط بحرانی و اوضاع انقالبی استۀ نکت

 يک نظام اجتماعی سرمايه داری به عنوان. کرده ايم که سخن گفتن از سرمايه داری با ثبات از بيخ و بن مھمل است

ۀ  به سود طبقءدر اوضاع بحرانی نيز گاه و بی گاه نسبت ھای توازن قوا. م بوده استأھميشه با بحران تو

 ميالدی و عروج تاچريسم ٧٠ۀ برای مثال در بحران دھ. و يا پرولتاريا سنگين يا سبک شده است) بورژوازی(حاکم

فاجعه آميزترين شکل به ھم خوردن . ه تقويت اردوی سرمايه انجاميد ريگانيسم با ايدئولوژی نئوليبراليسم بحران ب–

می خواھم بگويم در بحران کنونی حاکم بر سرمايه داری جھانی و  .چنين توازنی به اعتالی فاشيسم ختم شده است

ت  متفاو۶٠ۀ اه دھبه تبع آن بحرانی شدن حاکميت ايران اگرچه توازن قوای جديدی شکل بسته که با دوران سي

  .پيچيده استه ای لأاست؛ اما مساوی دانستن بحران با شرايط انقالبی ساده کردن مس

  :با اين توضيِح دانسته به طرح چند نکته می پردازم
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اگر شوراھای کارگری در شرايط انقالبی ، . ناتوان است" ئیجنبش شورا" تحت عنوان یانگارنده از فھم پديده • 

 فراگيِر سوسياليستی و در روزھای قيام شکل می گيرند ، پس کاربست اصطالح در فرايند پيروزی جنبش اجتماعیِ 

که به ارائه نمی دھد ، بل" جنبش"تی از چنين تعريفی نه فقط درک درس. ن آن صحيح نيستيي برای تبئیجنبش شورا

 و تشکيالت ، کی و کجا شروع شده ، چه گونه شکل بسته ، توسط کدام حزب" ئیجنبش شورا"ما نمی گويد که اين 

" ئیجنبش شورا"ايران چه سان است؟ آيا اين ۀ سازمان يافته است و نماد حضور عينی و مادی اش در متن جامع

 است؟ در اين صورت پس از سرکوب آن شوراھا و ۵٧ھمان حضور مستعجل شوراھای کارگری در انقالب ۀ ادام

 سال گذشته چه گونه و در کجا ادامه يافته در سی" ئیجنبش شورا"جای گزينی شوراھای زرد دولت ساخته اين 

است؟ در اين صورت اتھام " شورا"تعدادی فعال کارگری طرف دار " ئیجنبش شورا"است؟ آيا منظور از 

  است؟" سخاوت مندانه" تا کجا ئی به اين فعاالن شورائیجنبش شورا" بخشش"

کارگری ديگر از جمله شورا ، وظيفه و امر مبرم به نظر ما ايجاد سنديکا ، اتحاديه و به طور کلی ھرگونه تشکل • 

. ن دادن به اتحاديه و غيره ندارندوليت بيرون از طبقه به منظور سازماؤمس" ئیفعاالن شورا"خوِد کارگران است و 

، روشن فکران چپ و فعاالن کارگری سوسياليست است که بايد عرض کنم که اين " ئیفعاالن شورا"اگر منظور از 

يکی از آسيب ھای معطوف به اختالل در . مک کننداِر خود کارگران به ايجاد تشکل کط می توانند در کنطيف نيز فق

واضح است که .  در سطح فعاالن کارگری مربوط می شوددر خود شدن و محفليسمامر ايجاد تشکل کارگری، به 

  . به عنوان مانع اصلی در راه ايجاد تشکل نيستاستبداِد حاکماين نگره نافی 

 از جمله – باز خواھم گشت ، اما فی الجمله و تا يادم نرفته است بگويم که ما در چند مقاله ئیبه بحث اتحاديه گرا• 

وليت ھا و وظايف ؤ به تفصيل مس– " محافظه کارئیاتحاديه گرا" و " کالسيکئیاتحاديه گرا"انتقادی ۀ دو مقال

، در آن مباحث نظريه پردازی ھای بنيان گزاران سوسياليسم منابع و اجزای اساسی . اتحاديه ھا را شرح داده ايم

 خواھيم پرداخت و نشان خواھيم داد که فعاليت ئیديگری به اتحاديه گراۀ اين متن نيز از زاويۀ در ادام. علمی بود

ود چنين  نه فقط در تباين و تخالف با شکل بندی شوراھای کارگری نيست، بل که اساساً با وجئی و اتحاديه ئیسنديکا

 است که کارگران می توانند در فرايند قيام ، شوراھای کارگری را سازمان بدھند و از تجربيات مبارزه با ئیسنت ھا

 و عروج ئیبه اين ترتيب ميان فعاليت اتحاديه . سرمايه داری در ايجاد شوراھای واقعی کارگری بھره بگيرند 

 ۀ به سود طبقءتوازن قوانقطه چين را بايد در به ھم خوردن  اين – که ھست –ھست " نقطه سر خطی"شوراھا اگر 

طبقاتی و در مجموع قيام ۀ کارگر ، شرايط انقالبی ، ذھنيت آگاه کارگران ؛ ناتوانی حکومت کنندگان از تداوم سلط

 سخن می گويد که انگار شکل گيری شوراھای یادوست منتقد ما به گونه .  جست و جو کرد حکومت شوندگان

دست کم در سنت ھای جنبش . چنين نيست. است" ئیجنبش شورا"ی امری ارادی و در اختيار چندين فعاِل کارگر

ما و ايشان و ۀ مانند انقالب؛ به اراد" ساختن شورا"خالف نظر دوست منتقد ! کارگری سوسياليستی چنين نيست 

مفھوم  .از بيخ و بن پر تناقض است" وراامروز سنديکا و اتحاديه و فردا ش" در نتيجه بحث . گی نداردامثالھم بست

را رقم زده ، چند سطری " ئیجنبش شوراۀ بخشش سخاوت مند از کيس"ديگری که دليل يادداشت متزلزل ۀ معترض

مدافعان و طرف داران «: دوست منتقِد ما به نقل از نگارنده می نويسد  .از بخش ھشتم ھمين مجموعه مقاالت است

 در اوضاع غير انقالبی و فقدان توازن قدرت ميان ":غالباً چنين استدالل می کنند که ] ستمنظور نگارنده ا[اين تز 

 که از بورژوازی امتياز کسب یادو قطب اصلی جامعه ؛ اين اتحاديه ھا و سنديکاھا ھستند که قادرند به ھمان درجه 

 ".گی و آگاھی کارگران ياری رساننددھی ، تجربه ، عمل ، بھبود زندطبقاتی ، سازمانۀ می کنند به انکشاف مبارز

ال اين است که چگونه ممکن است شما کمونيست ھا را امروز با چنين استداللی سراغ ايجاد سنديکا و اتحاديه ؤس
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 را روی دوش آن ھا ھم جلو ببريد اما در دوران انقالبی سنديکاھا و اتحاديه ھا را ئیبفرستيد و سنت جنبش سنديکا

 سواری بدھند تا ئی به جنبش سنديکائینتيجه اين می شود که طرف داران جنبش شورا] ؟.[دبه شوراھا تبديل کني

 ً م کولی دادن ئيمی گو.  تار و پود جنبش کارگری و احزاب متعلقه را ھم تسخير کندئی جنبش سنديکازمانی که تماما

ست،استدالل پشت تز امروز سنديکا له بر سر ساختن چند سنديکا و اتحاديه نيأ به اين دليل که مسئیبه جنبش سنديکا

قيام شورا ، قبل از ھر چيز متوجه اين نيست که قبل از ھر چيز بازی را در يک مسير ساختن تار و ۀ و فردا در دور

جمالت داخل گيومه را منتقد از . کيدھا از دوست منتقد استأت (». ديگری باخته استجنبش به جنبش يکپودھای 

  .)است اين قلم نقل کرده ۀمقال

 ئی حضرت موسا را تداعی می کند و به ياد جادوگران داستان ھائیبا استدالل دوست منتقِد ما انسان عصای جادو

انگار ما نيز . مانند کيمياگران.  ديگر تبديل می کردندیا را به پديده یا پديده "اچی مجی الترجی"می افتد که با يک 

بسازيم و فردا در شرايط انقالبی با ھمان ِورد و جادو يک چوب بر سر امروز سنديکا . بايد نقش آنان را بازی کنيم

جنبش کارگری مانند سوسياليسم نقطه به نقطه ! چنين نيست دوست عزيز.  مبدل کنيمءسنديکا بزنيم و آن را به شورا

  .نيست

شما "بحث دوست ما که کمونيست ھا نيست و از اساس؛ اين ۀ کيد می کنم که ايجاد سنديکا و اتحاديه وظيفأگفتم و ت

نادرست و غيرکارگری و ..."  کمونيست ھا را امروز با چنين استداللی سراغ ايجاد سنديکا و اتحاديه می فرستيد و

 در حد ايجاد سنديکا و یادر ھيچ بخشی از سنت ھای سوسياليستِی جنبش کارگری وظيفه  .غير سوسياليستی است

آن بخش از روشنفکران کمونيست پرولتريزه شده يا فعاالن . ف نشده است برای کمونيست ھا تعريءاتحاديه و شورا

سوسياليست کارگری که در کميته ھا و کانون ھای بيرون از محيط کار و توليد فعاليت می کنند و يا تشکيالت شان ؛ 

به صور مختلف آنان می توانند . مستقلی تحت عنوان ايجاد تشکل ندارندۀ يک تشکِل فعال در محيط کار نيست وظيف

 و از درون محيط طبقاتیۀ مبارزواضح است که تشکل کارگری از متن . ھمين.  کنندمککبه ايجاد تشکل کارگری 

 . بيرون می آيدتوسط خود کارگرانکار و زيست کارگران و 

 ممکن ءراساختن شو) شرايط کنونی ايران( با نگارنده ھمراه شده که در شرايط غير انقالبی ءدوست منتقد ما ابتدا

او و ھمراھانش برای خروج از بن بست اين . نيست و در عين حال گفته است که در چنين شرايطی چه بايد کرد

بن بست ديگری می ۀ  تعريف می شود به کوچ– که در سنديکا ستيزی و اتحاديه پرھيزی و کميته گريزی –تناقض 

  ؟ " جنبش مجامع عمومی:"روند 

  

  !تزھای غير مارکسیتشکل ستيزی سخاوتمندانه و 

 از مطالبات اقتصادی از یا مستقل از دولت و ھر درجه ئی سنديکاۀما بارھا گفته ايم که در ايران ھرگونه مبارز

جمله افزايش دستمزد، اعتصاب در مقابله با دستمزدھای معوقه يا بی کار سازی و مشابه، به سرعت جھت گيری 

ھمه می دانند که . ن اعتصاب دو سنديکای شرکت واحد و ھفت تپه استاظھر من الشمس آۀ دو نمون. سياسی می يابد

چنين وضعی بر تشکيل ! و چه می رود ھنوز نيز. بر سر سازمان دھندگان آن تشکل ھا و اعتصابات چه رفته است

ھم آھنگی برای ۀ ليس به ششمين مجمع عمومی کميتوآن يورش پۀ مجمع عمومی نيز حاکم است و آخرين نمون

  ! خرداد ساِل جاری در کرج بود٢۶ در ...مکک
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 به ء در شرايطی که توازن قوائی و اتحاديه ئیعالوه بر اين ھا بايد عرض کنم که دعوت کارگران به فعاليت سنديکا

 از ده ھا مقاله و سخن رانی مارکس و انگلس ئیچنين روی کردھا. راه کار امثال اين قلم نيست زيان پرولتارياست،

  .آمده است

اقتصادی آنان است بايد در عين حال ۀ کارگر که اکنون ناشی از مبارزۀ وحدت نيروھای طبق"ظر مارکس به ن

در وضعيت . ھمچون اھرمی در پيکار اين طبقه عليه نيروھای سياسی زمين دار و سرمايه داران به کار گرفته شود 

."  ناپذيری با يک ديگر متحد ھستند ئیکارگر جنبش اقتصادی و کنش سياسی اين طبقه به طور جداۀ مبارزاتی طبق

 متعاقب ١٨٧١مبر  در کنفرانس لندن، سپت- کارگر ۀ کنش سياسی طبقۀ بين الملل اول دربارۀ مارکس در قطع نام

 کارگران و آگاھی آنان نسبت به ضرورت جمع کردن بساط نظام ئی ھر روزه و اتحاديه ۀ از مبارز–کمون پاريس 

  . سخن گفته استئیبورژوا

کارگر ايران رجوع به اين بند از مانيفست بسيار ۀ  کارگری و تشتت طبقئیا توجه به فقدان تشکل ھای فراگير توده ب

در اين سطور مارکس و انگلس کوشيده اند ارتباط ميان آگاھی طبقاتی و سازمان دھی و تشکل يابی . به ھنگام است

  :وره ھای مختلف تقسيم کنند کارگران را در جريان تبديل تئوری به عمل انقالبی به د

پيکار کارگر با سرمايه دار از ھنگام زايش او . کارگران مراحل گوناگونی را از رشد و تکامل از سر می گذرانند"

توليدی در يک منطقه ، ۀ  کارگران منفرد ، سپس کارگران کارخانه و آن گاه کارگران يک رشتءابتدا. آغاز می شود 

کارگران در اين مرحله ھنوز ... ردی که مستقيماً آنان را استثمار می کنند را پی می گيرند مبارزه با بورژواھای منف

اما با ... نامنسجمی را تشکيل می دھند که در سرتاسر کشور پراکنده و در اثر رقابت با يک ديگر متفرق ھستند ۀ تود

قدرت آنان فزونی می . آن متمرکز می شوندکه توده ھای انبوه  شمار کارگران افزايش می يابد بلرشد صنعت نه تنھا

درگيری ھای فردی ميان کارگران و بورژواھا رفته رفته خصلت . گيرد و اين قدرت را بيش تر احساس می کنند 

 ضد بورژوازی هب] اتحاديه ھای کارگری [ئیکارگران ائتالف ھا. درگيری ميان دو طبقه را به خود می گيرد 

انجمن ھای دائمی برپا می کنند تا از قبل . سطح دستمزدھای خود گرد ھم می آيند تشکيل می دھند و برای حفظ 

... اين جا و آن جا درگيری ھا به شورش تبديل می شود . آمادگی الزم را برای اين برخوردھای اتفاقی داشته باشند 

مبارزات محلی ... ی رساند صنعت جديد است به شکل گرفتن اين اتحاد ياری مۀ بھبود وسايل ارتباطی که خود آفريد

 سال پس از مانيفست ، لئو پانيچ و ١۵٠..."(طبقاتی در سطح ملی متمرکز می گردد ۀ به صورت مبارز... متعدد 

  )١۴٨برگردان حسن مرتضوی؛ ص  سام گيدنيچ؛

بی ترديد منظور مارکس از طی شدن مراحل گوناگون رشد و تکامل کارگران و جنبش کارگری معطوف به حرکت 

ھر چند مارکس و انگلس اين مباحث را چھل سال پيش از کمون پاريس تدوين کرده اند اما . ھای نقطه به نقطه نيست

  . مل در اين آموزه ھا را بيش از پيش کرده استأاعتبار علمی مانيفست که تا زمان ما ادامه يافته است، ضرورت ت

اما . صد ساله برخوردار استۀ در ايران از يک پيشينکارگری ۀ ھمه می دانند که سنت ھای مبارز:  در افزوده 

مبارزاتی نبايد ما را به اين نتيجه گيری برساند که شرايط فعلی کارگران ما با اوضاع و ۀ چنين درکی از اين سابق

طبقاتی و کارگری ژن نيست که از نسلی به ۀ مبارز. تدوين مانيفست متفاوت استۀ احوال کارگران اروپا در برھ

اگر چنين بود می . ديگر منتقل شود و کارگران نيز از شکم مادر سوسياليست و ضد سرمايه زاده نمی شوندنسل 

لمان تا کنون ھزاران بار بورژوازی اين کشورھا را دفن کرده ابايست جنبش کارگری در انگلستان و فرانسه و 

  .باشند
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 مارکسيستی ايشان  نسبت به سازمان دھی  گفتيم که مشکل اساسی دوست منتقد ما به طور مشخص از درک غير

به ما، " ءامروز سنديکا و اتحاديه ، فردا شورا"اين دوستان با انتساِب تز نامربوط .  می گيردءکارگری منشا

  !چنين نيست دوست عزيز.ن شده است يينقطه به نقطه و از پيش تعۀ چنين فکرمی کنند که سوسياليسم پروس

به عنوان اصل و (اين جنبش . کارگر است ۀ طبقۀ جنبش کارگری سوسياليستی جنبشی ھميشه جاری در متن مبارز

جنبش مجامع "يا " ئیجنبش شورا"اين يا آن دسته از فعاالن ۀ نه بر مبنای اراد) جنبش ھای مترقیۀ مادر ھم

 – پيشتر بر شمرده ايم –تعددی که طبقاتی و عوامل مۀ سطح مشخصی از انکشاف مبارزۀ که بر پايبل" عمومی

واضح است که ابزار اين . تشکل ھای متناسب خود را می سازد و در نھايت از بورژوازی خلع يد سياسی می کند

  . يا احزاب کمونيست ھستندھا و حزبءشورا. خلع يد اتحاديه ھا و سنديکاھا نيستند

مبر؛ شھر ژنو  سپت١٨٨۶بين الملل اول، ۀ مصوب("یاتحاديه ھای کارگرۀ  حال و آيند،گذشته"ۀ مارکس در مقال

  :نوشت) سيسو

 اتحاديه ھای کارگری از تالش خود به خودی کارگران برای از بين بردن يا حداقل محدود کردن رقابت ءابتدا"

 مابين خودشان تشکيل شدند تا در عقد قرارداد ميان کارگران و سرمايه داران به شرايطی دست يابند که آن ھا را

از اين رو ھدف فوری اتحاديه ھای کارگری دست يابی به نيازھای . حداقل در وضعيتی فراتر از بردگان قرار دھد

در يک کالم مسايل : روزمره بود تا چون ابزار مسدود کردن راه دست اندازی ھای بی امان سرمايه عمل کند

تا زمانی که نظام توليدی .  مشروع که الزمنداين نوع فعاليت اتحاديه ھای کارگری نه تنھا. دستمزد و زمان کار

  )کيد از من استأت("حاضر ادامه دارد نمی توان اين فعاليت ھا را کنار گذاشت

 ؛)معوقه ، سه تا چھار برابرزير خط فقر(در اين جا بايد پرسيد نه مگر بخشی از مطالبات کارگران ايران دستمزد 

اردادھای موقت و بی کاری و ارزان سازی روز افزون نيروی کار زمان و شدت کار و معضالت مزمن از قبيِل قر

  و غيره است؟

يد ؤم" ين فعاليت ھا را کنار گذاشتتا زمانی که نظام توليدی حاضر ادامه دارد نمی توان ا"کيد مارکس بر اين که أت

 ايجاد سنديکا و اتحاديه  بارھا گفته ايم و در متن آن ھا از ضرورت–سی از مارکس أ به ت–ھمان مباحثی است که ما 

طرح مجدد اين . دفاع کرده ايم" دلسوز"و ھر گونه تشکل مستقل از سرمايه اعم از دولت و کارفرمای خصوصی 

کما . تکرار مکررات است نکته که دفاع از سنديکا و اتحاديه به مفھوم سنديکاليست و تريديونيونيست بودن نيست؛

. اين نيست که مارکس به پروسه مند کردن تشکل ھای کارگری پرداخته استاين که ورود به چنين بحثی به مفھوم 

مانند سوويت ھای . زنده، پويا و جاری عروج کردندۀ  از درون يک مبارز١٨٧١ھمه می دانند که شوراھای کمون 

  . ١٩١٧انقالب 

  :باری مارکس وظايف جديد و آتی اتحاديه ھای کارگری را چنين توصيف می کند 

کارگر ۀ اتحاديه ھای کارگری بايد بياموزند که آگاھانه به عنوان مراکز تشکيالتی طبق شان ، ۀھداف اوليجدا از ا"

آن ھا بايد به ھر جنبش اجتماعی و سياسی که در اين جھت عمل می . در جھت منافع وسيع تر و آزادی او عمل کنند

 کنند و از تالش برای عمل دانسته و اين چنين ھم رگرکاۀ کل طبقخودشان را مدافعان و نمايندگان . کنند ياری رسانند 

  )کيد ھا از من استأت..."(پيوستن کارگران غير متشکل به صنوف خود کوتاھی نورزند

از به ھم خوردن قوانين اقتصادی مربوط به دستمزد به ضرر کارفرمايان " اتحاديه ھای کارگری"ۀ انگلس در مقال

ثيرات اتحاديه ھای کارگری است أتۀ در نتيج" می داند ئیعاليت ھای اتحاديه سخن می گويد و اين مھم را مرھون ف

 که خوب متشکل می باشند ئیرغم مقاومت کارفرمايان، قانون مزد به تصويب می رسد و کارگران رشته ھا که علی
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 کسب –ر می دھند  که در اختيار کارفرما قرا-در وضعی قرار دارند  که الاقل تقريباً تمام ارزش نيروی کاری را  

 به صورتی که در حال حاضر متشکل ھستند –البته اين حداکثر چيزی است که برای اتحاديه ھای کارگری ... کنند 

  ." اصوالً قابل حصول است–

 در رابطه با کسب قدرت سياسی و تعرض سياسی به ئیاين مقاله انگلس از محدوديت ھای اتحاديه گراۀ در ادام

ند که مبارزه کارگر درک کۀ به سرعت وقت آن نزديک می شود که طبق:"به نظر انگلس  .دبورژوازی ياد می کن

خود ھدف تر و تمام فعاليت ھای اتحاديه ھای کارگری در شکل کنونی شان، برای دستمزدھای بيشتر و مدت کار کم

کارگر ۀ يلی است که طبقبسيار الزم و ضروری ولی اين فقط يکی از وساۀ يک وسيل .  بل که وسيله می باشندنبوده

کارگر انگلستان در ۀ اگر طبق...  به طور کلی در دست دارد از بين بردن سيستم مزدبرای ھدف عالی خود يعنی 

کيدھا از أت."( در دنيا وجود ندارد که بتواند حتا يک روز در مقابل آن مقاومت کندھيچ قدرتیمجموع متشکل گردد 

  )من است

فقط وحشت از اتحاديه ھای کارگری ، سرمايه داران را مجبور می کند که ارزش  :"در ھمين رابطه انگلس نوشت

  ."نيروی کار در بازار را به کارگران بپردازند

ما از مواضع مارکس و انگلس می توانيم به اين مثال ساده راه يابيم که يک فوتباليست برای ورود به زمين مسابقه 

نات دشوار بدن سازی و پا به توپ شدن و تمرين وحدت تاکتيکی تيمی و از تمري.بايد مقدمات زيادی را طی کند

 ئیاتحاديه ۀ اين مقدمات برای کارگران ظرفيت ھای مبارزۀ ھم .تقويت تکنيک فردی تا گرم کردن پيش از مسابقه

 به داليل  بناء و ممکن است در جريان مسابقه ھر لحظه توازن قوااين ھا نقطه به نقطه نيستند. را تداعی می کند

اما قدر مسلم اين است که کارگران بدون آمادگی قبلی نمی توانند وارد اين . ر کندييمختلف به سود اين يا آن اردو تغ

ھمان قدر که اين ھا نقطه به نقطه نيستند ؛ . سرنوشت ساز کسب قدرت سياسی شوندۀ مسابقه و به خصوص مسابق

شش ماه پيش از انقالب  . سوخت و سازھای انقالب مانسته اندھمان قدر ھم به حرکت موش کور تاريخ در بستر

 ھمان طور که در مطلع اعتصاب کارگران نفت در ايران. اکتبر لنين و رفقايش تصوير روشنی از انقالب نداشتند

  !طبقاتیۀ نوستراداموس ھم ممکن نبود ؛ چه رسد به ياری دانش مبارز" علم"پيش بينی سقوط شاه با ) ۵٧شھريور (

ايجاد اتحاديه و سنديکا و استفاده از تمھيدات و تجربيات اين  .ديگری به موضوع نگاه کنيمۀ جازه دھيد از پنجرا

را بازتوليد " نقطه به نقطه"ۀ  ممکن است بازھم اين بھان-  در شرايطی مشخص-تشکل ھا و حرکت به سوی شوراھا

کارگران برای ايجاد ھرگونه تشکل ۀ  مبارز-ن به خصوص ايرا-له اين است که در کشوری مانند ايرانأمس.کند

مک می کند و ممکن است اين انکشاف را به طبقاتی کۀ  به انکشاف مبارزئیمستقل غير دولتی و غيرکارفرما

کانون نويسندگان به عنوان يک در کشوری که فعاليت .  سوق دھدئیمسيرھای راديکال تری از سنت ھای سنديکا

غير قانونی اعالم شده است ؛ نمی توان از تالش برای ايجاد ھرگونه تشکل آزادی بيان انجمن کامال صنفِی مدافِع 

  . به سادگی گذشتئیکارگری مستقل با صدور احکام کليشه 

اقتصادی کارگران برای ۀ ھستند و از مبارز" انجمن ھای صنفی" ئیدوست منتقد ما و دوستانش که مدافع برپا

اينک جا دارد که  . رضايت دھندئیعلی القاعده بايد به حداقلی از اين اتحاديه گرامتشکل شدن آنان حمايت می کنند ؛ 

  :ما اين دوستان را مخاطب قرار دھيم

 تا آن جا يک سويه است که فعاالن علنی کارگری را به دليل علنی کاری تقبيح می ءشما که تحليل تان از توازن قوا

مک را  ھماھنگی برای کۀگير شدگان مجمع عمومی ششم کميتشما که نبستن زندان طوالنی برای دست....کنيد

 گرای جنبش کارگری را رفرميست می خوانيد ءشما که فعاالن پيشرو و سوسياليست و شورا....می دانيد" مشکوک"
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شما و دوستان تان در اين و آن محفل يکی ....و از آنان می خواھيد که به زير زمين و خانه ھای تيمی مخفی بروند

 و کانونی داخلی بی تابی می کنيد و در نوشته ھای تان بارھا آنان ئی ھمين تشکل ھای کميته انحاللفره که برای دو ن

ياد کرده ايد و دست " گوساله؟"خوانده و از فعاالن کارگری داخل با صفاتی مذموم مانند " زائر"و " ضد تشکل"را 

شما که نظام حاکم را با ثبات ... کم ترين موضعی نگرفته ايد ھای مجنونانهئیکم اين است که در برابر اين عقده گشا

می بنديد و با گشاده دستی " خيزش سبز" را به ناف ئیترين نظام سياسی جھان می دانيد و ھر گونه اعتراض توده 

شما که حذف سوبسيدھا را گامی در راستای متعارف شدن ...فرابخشش تقديم بورژوازی ليبرال ايران می کنيد

 را چنان النسه می کنيد ئیشما که فالن فعال کارگری سنديکا...وازی ايران و در نھايت مثبت ارزيابی می کنيدبورژ

تا از مواضع اشتباه خود در ماجرای حذف سوبسيدھا و ماشين دار شدن و پول دار شدن و به مجلس شورای اسالمی 

طبقاتی در ايران بھتر ۀ نگرانه از جنبش کارگری و مبارزباری شما با چنين تحليِل تيره ....رفتن کارگران کوتاه نيايد

خود ۀ  يک نگاه انتقادی به مواضع گذشتءابتدا" جنبش مجمع عمومی"و " انجمن صنفی"نيست به جای طرح 

بيندازيد؟ و تازه جريانی که از انجمن صنفی دفاع می کند، چه گونه می تواند در عين حال دفاع از سنديکا و اتحاديه 

   تلقی کند؟ئیجنبش شوراۀ ه و کانون فعاالن علنی کارگری را بخشش از کيسو کميت

  

   کارگرانئیمجمع عمومی در متن تشکل ھای شورا

ما نه فقط مشکلی با مجمع عمومی نداريم بل که اصوالً مجمع را رکن اصلی و سنت مترقی و سوسياليستی و 

 دوسِت منتقد ما از يک سو می پذيرد که در شرايط .دموکراتيک ھر شکلی از سازمان و تشکل کارگری می دانيم 

امکان ايجاد شوراھا مقدور نيست ولی در ھمين حال بر اين باور است که بايد مقدمات تشکيل ) غير انقالبی(فعلی 

از سوی ديگر می گويد در اتحاديه ھا ھم می شود مجمع ! از چه طريق؟ مجمع عمومی. شوراھا را فراھم کرد 

به عبارت ديگر دوست منتقد ما موضوعی درست را . اين استدالل البته درست است . ان دادعمومی را سازم

بنابراين .يا درست نگفتن نادرست گفتن نيست . به مصداق نادرست گفتن درست نگفتن نيست . نادرست می گويد 

 سمت گيری به سوی ايجاد امکانِ مجمع عمومی ، ۀ استدالل می توان گفت که مبنای تشکيل اتحاديه ھا به سنت و شيو

ما بر اين باور نيستيم که بدون وجود سنديکا و اتحاديه نمی توان در يک شرايط . می سازدمساعدترشوراھا را 

ۀ اما اين که گفته شود سنديکا در تقابل با شوراست يا اتحاديه در جريان مبارز. خاص به سوی ايجاد شوراھا رفت

. است، فقط بخشش يا چوب حراج زدن به ھمين تشکل ھای موجود نيست"ئیکولی دادن به جنبش سنديکا" طبقاتی

ن ايران کارگراۀ ذبح سال ھا خون دل خوردن کارگران پيش رو و انحالل دست آوردھای مبارز. بيش از اين ھاست

 قرار نيست تا آخر عمر دنبال سنديکاسازی برود و در عين ئیھيچ فعال شورا .ستادر نطع گاه بورژوازی ھم 

 ھم قرار نيست در شرايطی که توازن قوا به سود اردوِی خودی نيست، ی ھيچ فرماندھ-  به تعبير لنين-حال

پيش روی جنبش کارگری ۀ برداشت ھای مختلف و تاکتيک ھای متخالف از نحو! سربازانش را گوشت دم توپ کند

 ئی از ذھنی گرایاش قابل مالحظه مضاف به اين که بخ .است" حاِل دولتۀ لحظ" معطوف به برآينِد تحليل ما از

به دنبال دوران طوالنی بی ارتباط و بی ربط شدن با طبقه ! ھرگز. فعاالن چپ نه به دليل سوء نيت يا بد طينتی است

تبعيد اجباری و به تبِع آن افسردگی و اتميزه شدن و انزواِی ناشی از انشعاب ھای پی در پی و پلميک ھای نامربوط 

برای آن بخش از چپ سوسياليست که تنھا راه پيروزی جنبش ... ماندن از تئوری و پراتيک وو مستھلک و دور 

 نشان ئیکارگر می داند؛ کم ترين عوارضش را در ذھنی گراۀ ھای اجتماعی را به درست در ھژمونيک شدن طبق

ه به درست مورد توجه مثبتی کۀ باری کمی به حاشيه رفتيم و در متن ھمين حاشيه روی اضافه کنيم، نکت .می دھد
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 ئیبا اتحاديه گرا" شورا شوراھا"و " ئیجنبش شورا"دوست منتقد واقع شده ، ھمان بی ھودگی تقابل طرف داران 

  .است

  ....ادامه دھيم

 به مفھوم آن است که ئی و اتحاديه ئیآيا طرح موضوع  برگزاری روال مند مجمع عمومی  در تشکل ھای سنديکا

 را بر ئی را نھادينه کرد؟ در صورتی که سنت ھای شورائی اتحاديه ، سنت ھای شورامی توان در چارچوب يک

ت ھای تصميم أپايه ھای دموکراسی کارگری ، تصميم جمعی، عزل و نصب گروھی و بی قيد و شرط اعضای ھي

، می  تعريف کنيمءاجرای بی کم و کاست  مصوبات اکثريت اعضا...  و ء، گزارش مرتب به اعضائیساز و اجرا

  .توان اين سنت ھا را درون اتحاديه ھا ھم عملياتی کرد

لفه ھای پيش گفته ، مشروط به اين گيومه است که تصور ما از شوراھا به سوويت ھای ؤمۀ درک و پذيرش ھم

در غير اين صورت و به محض پيش کشيدن موضوع اساسی قدرت سياسی جھت گيری . انقالب اکتبر مانسته نباشد

نگفته پيداست که . ر می کند و به تبع آن ماھيت و قالب تشکل کارگری نيز عوض می شودييارگری تغفعاليت ھای ک

به . کارگر انقالبی و سوسياليست، خلع يد از بورژوازی و کسب قدرت سياسی استۀ  طبقستراتيژيکاولين ھدف 

 ھا ، بايد از يک سو موضوع ھمين دليل نيز حتا در شرايط غير انقالبی فعاالن چپ کارگری متشکل در اتحاديه

ۀ سياسی کارگران سازمان دھند و از سوی ديگر ھمواره آمادقابليت ھای تحزب يابی تشکل را در مسيرارتقای 

بی شک اين سازمان ھمان سوويت ھای کارگرِی انقالب . دھی کارگران در شرايط انقالبی باشند مک به سازمانک

برای تکامل چنين روندی ما . سازمان يابی کسب قدرت سياسی است روسيه است و بازھم بی شک ھدف اين ١٩١٧

  :به باور ما. صف نبسته ايم" امروز اتحاديه، فردا شورا"ھرگز پشت شعار 

  ...  حاکم شودئی بر ساختارھای اتحاديه ئیاگر چنانچه سنت ھا و سبک کارھای شورا *

 از تشکل ئی ارتجاعی ھمچون سه جانبه گراچه زمينه ھای سازش کاری با کارفرما و فاکتورھایاگر چنان *

  ...  کارگری زدوده گردد

 است ئی سنت شورائیاگر مجمع عمومی شکل اجرا! مجامع عمومی عمالً ظرفيت تحقق تواند يافت " جنبش"آن گاه 

 مبنای  برئی شورا- ئیو به خودی خود نه تشکل است و نه آلترناتيو تشکل ؛ الجرم می توان ميان قالب ھای اتحاديه 

در نتيجه از اتحاديه تا شورا ھيچ بخششی در . ترويج و عملی سازی مجامع عمومی پيوندی ارگانيک برقرار کرد

ھرگونه قيد مکانی و در  ("گاه"ۀ عبور از مرحلۀ  ما آن را در انداز–ست ا که –ست ا اگر یافاصله . کار نيست 

 که به محض یافاصله .  ارزيابی می کنيم ءيام و شورا ق"پگاهِ "تا ) اين جا تشکل ھای کارگری مستقل از دولت

  .کارگر پر خواھد شدۀ  به سود طبقءبرھم خوردن توازن قوا

    

  ١٣۵٧ و شوراھای ١٩١٧سوويت ھای 

 و زمانی که شوراھای کارگری شکل بسته بودند، ۵٧در جريان انقالب بھمن "رفيق نازنينی تعريف می کرد 

مجمع عمومی پشت مجمع عمومی و ما پيرامون زمين و زمان . برگزار می شدجلسات پر شوری در کارخانه ھا 

ويزيون و غيره مسلح ير پادگان ھا، ساواک و راديو تلغافل از اين که توده ھای انقالبی برای تسخ. بحث می کرديم 

  . " شده بودند
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 که مھم ترين ھدف خود را  در واقع شوراھای کارگری با اھتمام کارگران و چپ ھا تشکيل شده بودند بدون آن

 ضد استبداد سلطنتی به پا ئیدر دستور کار قرار دھند و برای ھژمونيک شدن بر جنبش توده ) کسب قدرت سياسی(

  .خيزند

اين .  شکل گرفت با سوويت ھای انقالب اکتبر تفاوت داشت۵٧ که در روند انقالب بھمن ئیبه اين مفھوم شوراھا

سبک کار سنت ھای ۀ  به سنت ھای کنترل کارگری مانسته بودند و اگرچه بر پايشوراھای راديکال به طور مشخص

 – ١٩١٧خالف سوويت ھای انقالب –داير شده بودند اما جھت گيری سياسی شان ) مجمع عمومی (ئیشورا

بر به عنوان بازوی اصلی حزب بلشويک در جھت وسوويت ھا در انقالب اکت. معطوف به کسب قدرت سياسی نبود

 از سطح کارخانه ھا فراتر نرفتند و به ۵٧حال آن که شوراھای کارگری بھمن .  به قدرت وارد عمل شدند تعرض

شوراھای اسالمی کار و بعدھا (  نشدند و در ھمان حصار کارخانه ھا توسط عمال سرمايهئیھمين سبب نيز توده 

  :در نتيجه .  داشته باشندبی آن که توده ھای کارگری را ھمراه خود. از پا درآمدند)  کارگرۀخان

  ھنوز از چشم ھا... 

  ... خونابه روان است 

  .... ادامه خواھيم دادئین لنين از اتحاديه گراييتبۀ اين بحث را در زمين

  

  بعد از تحرير

ما سنديکاليست نيستيم ، اما بارھا گفته ايم که ايجاد ھر نوع تشکل کارگری مستقل از دولت اولويت اصلی .١

نه مگر برای حمل جسد سرمايه داری ھم باالخره تشکلی الزم ! حتا تشکل کارگران مرده شورخانه . ت کارگران اس

  .است

 در حال حاضر و به ويژه در جھان سرمايه داری اصلی ، اگرچه به سوی بوروکراتيسم ئیبه نظر ما اتحاديه گرا.٢

ھای راديکال ، مبارز و انقالبی خود را حفظ و محافظه کاری سوق يافته است ، اما بسياری از اتحاديه ھا ظرفيت 

  .فرانسه از اين جمله است" سود"سنديکای . کرده اند 

. وجود يا دامن زدن به ظرفيت ھای تحزب يابی کارگری در تشکل ھای کارگری امری واقعی و ضروری است .٣

 بورژوازی خلع يد سياسی کرد  از شورا و بدون حزب انقالبی سوسياليستی کارگران، نمی توان ازیابا ھيچ درجه 

  :به چند دليل ساده . 

  .کارگرۀ سطح نابرابری فرھنگی و آگاھی در گروه ھای مختلف طبق• 

  . لفه ھای پيشين نخواھد ماندؤسوسياليستی در انتظار ھم سطحِی مامکان عينی انقالب • 

کارگر را به سمت کسب ۀ  طبقتنھا حزب کارگری است که می تواند از فرصت و امکان انقالب بھره گيرد و• 

  .قدرت رھنمون شود

اين مھر ايرانی را ." نداردمھر ايرانی  ئیجنبش سنديکا" دوست منتقد ما نوشته بود . يک نکته جا افتاد ! آھان. ۴

 ما از تجربيات ئیحاال که زنده ياد يدهللا خسروشاھی در ميان ما نيست و جنبش کارگری سنديکا! خوب اومدی

ھمچون ( بايد از پيشروان کنونی اين سنت ئیحروم است؛ يحتمل برای زدن مھر ايرانی به جنبش سنديکااو مۀ ارزند

 ۀدور می دانم اين عزيزان برای ايجاد سنديکای رزمند. اجازه گرفت) منصور اصانلو، ابراھيم مددی و رضا شھابی

 دخيل بستن به ئیانی به جنبش سنديکاديگر برای زدن مھر ايرۀ گزين. واحد در اين مھرسازی گرفتار شده باشند
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. البد!!  است که توسط ھخامنشيان زنده به گور شدندیاپاسارگاد و تخت جمشيد و دفاع از کارگران استثمار شده 

  .نمی دانم

   مھر سنديکای ايرانی ديگه يعنی چی؟ 

  :توجه
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