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 پیشگفتار 

شورای »به دعوت ی گفتگو در سیمنار برگزار شده   ی ویرایش یافته نسخه این نوشتار، 

، ۲۹۳۱ماه می سال   ۳۱روز ، وتوبورگ سویددر شهر گ « دفاع از جنبش کارگری در ایران
 :استهای محوری آن  پیرامون پرسش

 ـ ارزیابی کنونی از جنبش کارگری ۷

 ـ تشکل یابی کارگران در ایران ۲

 ـ کار علنی و قانونی و غیرعلنی  ۵

 ـ وظایف جنبش سوسیالیستی در قبال جنبش کارگری ۴

 ـ تحزب گرائی و افق حزب کارگری، کمونیستی در ایران ۳

برای گفتگو پیرامون محورهای این سمینار، نخست به بازتعریف مفاهیمی نگارنده، 

وارد  یابی و ضرورت رویکرد طبقه کارگر به سیاست،  و سپس به سازمان دپرداز می

 .پرداخته شودشود تا به محورهای سمینار  با این روش کوشش می. دشو می

از  از آغاز همراهی تا پایان  ، کهو کمون به یاد و سپاس از رفقای شورایی شورای کار 

و قوچی،  ر کالهامیمهدی،  همچنین از رفقا پروین، . آموختم همه آنان بسیار

د، دفتر شدنی گردی این ی دریغشان انجام های ب  همراهی باکه مسعودصالحی 

 . سپاسگزارم

 عبا س منصوران

 

 

 



 
 

10 
 

مزد عادالنه »ی  به جای شعار محافظه کارانه»
، آنها بر روی پرچم خود «!منصفانهمتناسب با کار 

نقش نظام مزدَوری را  نابود بادباید  »شعار انقالبی 

 [1]«.کنند

  
  و کلیسنتی  و تکرار بیان کارگری،-مبارزه طبقاتی و جنبش سوسیالیستیکرد به  در روی

  ها، مفهوم و کاربرد ی کارساز طبقاتی، به بازشناخت برد مبارزه پیش .نیست ساز ها، چاره مفهوم

 . نیازمند است،  ش از همه مفهوم طبقهیو پ

 طبقاتی  طبقه، مناسبات طبقاتی و مبارزه: الف

دیدگاه مارکس،   .کند طبقه را بیان نمی اما هنوز آنگونه که باید،  شود، مفهوم طبقه با مالکیت آغاز می

گروند )ها در مبانی اقتصاد سیاسی  در برخی بخش مارکس، .شناسد مالکیت باز می  طبقه را بر پایه

سه های طبقاتی میان  ، به همراه انگلس در مانیفست کمونیست، تفاوت طبقات را همراه با تفاوت(ریسه
  :کند بیان می شکل مالکیت

 مالکیت

رفته، خود و  هم کند و روی  شکلی که مالک ابزار تولیدی، نیروی کار استخدام نمی -۷

کار  کشی گیرد، به اعضا خانواده برای گذران زندگی بی آنکه نیروی دیگری را به بهره

 .پردازد می

                                                           
-۱۷ص ص   سود،  دور ساله اقتصادی، کارمزدَور، سرمایه، بها، ارزش، کارل مارکس، 1

 .۷۵۳۱تهران، نشر خانه، سال   هاشمی،.، ترجمه هـ۱۶
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گونه ای که مالک ابزار تولیدی که به نیروی کار دیگران نیاز دارد و آن را در برابر  -۲

وی با مصرف این کاالی زنده، . کند خریداری می   سان یک کاال در بازار کار  هب دستمزد، 

از این راه، به . کاالیی طالیی -است کند که از جنس دیگری  کاالیی دیگرتولید می

 .یابد می ارزش و انباشت دست

کارگر، این کاال را در برابر . ای که مالک، کاالیی جز نیروی کار خود ندارد گونه -۵

یافت دستمزدی برای گذران زندگی و بازتولید کاالی مبادله و مصرف شده خویش، در

نه طبیعی؛  یک کاالی ساختگی است، ( نیروی کار)این کاالی مبادله ای . فروشد  می

 .زیرا آدمی برای خرید و فروش نیست، نوع انسان یک پدیده طبیعی است

مبانی اقتصاد )ز گروندریسه برومر پیش ا ۷۶مارکس در آثار سیاسی دیگری همانند 

از   ،(مبارزه طبقاتی در فرانسه)و نیز پس از گروندریسه ( ۷۶۳۱سیاسی سالهای 

 :چندین طبقه
بورژوازی، کارگران، لومپن پرولتاریا، دهقانان  اشرافیت مالی، بورژوازی صنعتی، خرده

ر یک از مارکس برای ه. کند داران بزرگ، ووو گفتگو می خرده مالک، دهقانان، زمین

های   نوع زندگی، برداشت این بخش های اجتماعی، شرایط اقتصادی، منافع، فرهنگ، 

های  فراکسیونها از  مارکس در برخی نوشته. آورد بینی به میان  می فلسفی و جهان
ها را طبقه اجتماعی  کند و آشکار است که وی هیچگاه این بخش نیز یاد می ها طبقه

 .نامد نمی

ماتریالیسم تاریخی، با کشف مارکس در فهم ی  داست که برپایهبا این همه، پی

های متفاوتی تعریف  مناسبات حاکم در هر جامعه، دو طبقه اجتماعی اصلی و الیه

به ویژه کتاب   در مانیفست و سپس در کاپیتال، ۷۶۴۶این دریافت در سال . شوند می

 . نخست، برجستگی یافته و بیان شده است
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وجود طبقات و مبارزه طبقاتی، کشف . خیزد تضاد طبقاتی برمی مبارزه طبقاتی از

مارکس نیست؛ کشف مارکس، قانونمندی روند دگرگونی مناسبات طبقاتی در پی 

 .تکامل مناسبات، مبارزه و تضاد طبقاتی است

 به بیان دیگر فهم مادی تاریخی و و ماتریالیسم تاریخیکشف مارکس کشف  

 آلیستی آن ی دیالکتیک هگلی، و رهایی آن از پوسته ایده ارز با آن، کشف هسته هم

یک  ،نشانیدن دیالکتیک از باژگونگی و وارونگی به جایگاه راستین خویش .است

. است یابی به حقیقت دستاورد بزرگ انسان است که راز تمامی هستی شناسی و دست

به  ارکس به گواهی انگلس، تاریخ انسان ی م در پی همین دریافت است که به اندیشه

 .یابد می  بزرگترین کشف خود دست

از همین دریافت است که انقالب سوسیالیستی، به سان محصول انقالبی و حتمی 

یافت آدمی به انسانیت نوعی  و راه رهایی و دست ماتریالیسم در تاریخ کشف می شود

 .گردد خویش شدنی می 
ی تئوری  آینه( Social class) فهوم طبقه اجتماعیمبه بیان، فردریش انگلس، 

 .مارکس و بزرگترین کشف آن اندیشمند کمونیست است

 

 (class society) طبقه اجتماعی
مبارزه و تکامل، در مناسبات ، در روند دانش مبارزه طبقاتی و کمونیستیبه بیان  

دیالکتیکی  تز، در طبقاتی و تولیدی، دو طبقه اصلی به صورت تز و آنتی حاکم

  حاکمیت طبقاتی،در یک جامعه،   سان تز، به ،نهاد. آیند ناپذیر  رویاروی می آشتی

 مناسبات و این. می شود گرا و بازدارنده تثبیتو  یابد فرهنگی و اجتماعی می ،سیاسی

. کند طبقه حاکم، روند دیالکتیکی، نفی نفی و فرا روییدن مناسبات جدید را سد می

ر و فرهنگ و تمامی روبنای جامعه، برآمده از مناسبات حاکم و طبقه ها و افکا  ایده
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را اعالم « پایان تاریخ »طبقه حاکم، در تالش است تا برای همیشه، . باشند حاکم می

تاچریسم و ریگانیسم، . است و ماندگار جاودانی ،دهد که این مناسبات کند و فرمان

مالی،   سرمایه و کارگزاران سرمایهولیبرالیسم جهانی ئسان ایدئولوژی آشکار ن به

از  شاخه ایرا به خدمت داشتند تا پس از پیروزی « فوکویاما»جارچیانی همانند 

موجود،   «سوسیالیسم»داری دولتی در بلوک شرق و  جهانی در برابر سرمایه  سرمایه

 میاندر  پایان تاریخ است و دیگر جایگزینی ،داری  سرمایهمناسبات اعالم کند که 

 !نیست

«TINA-تینا»
[2]

حاکم، به سوی طبقه   از توپخانه طبقه  ،  نخستین بار نبود که

جهانی، در دهه   شد؛ اما این نخستین بار بود که سرمایه حکومت شونده شلیک می

ی پیش از توفان بحران جهانی سرمایه، به سوی کارگران   سرمست از برهه ۷۷۷۱

 .کرد شلیک می تیناتیرهای 

 .کند، پایان تاریخ مناسبات طبقاتی کمونیست، پایان تاریخ را اعالم میمانیفست 

گر تاریخی و مسئول دینامیسم تاریخ  تز، کنش یا آنتی پویا، برنهاد،   طبقه
نفی در نفی دیالکتکی طبقه ایستا و مناسبات   جهش به سوی مناسبات نوین، .است

ترین  زیرین ، وظیفه است بر دوشانقالبدر انقالب و تداوم این فرایند  .می باشدحاکم 

 . های مناسبات طبقاتی و اجتماعی طبقه و این نیروی دگرگونی

                                                           
معروف به بانوی Margaret Hilda Thatcher(1925-2013 )مارگارت تاچر 2

 There Is Noسال رهبری کابینه بریتانیا را بر عهده داشت  11آهنین نزدیک به 

Alternative نخست وزیر انگلستان و   های مارگارت تاچر، پردازی از جمله عبارت

 .رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکای شمالی  همتای رونالد ریگان،
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  هنوز به بیان طبقه کارگر،. در این دگرگونی،  فراتر از این  ُبعد است  همیت طبقها

سازماندهی دگرگونی و پیشبرد عبور از گذشته و حال به آینده پس از . ایم دست نیافته

ی  روبناهای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی به طبقه  مناسبات، گرا،  ه تثبتنفی طبق

از . نامیم  انقالبی می  کارگر را تنها طبقه  طبقه از همین روی،  .پویا واگذار شده است

در حالی که . کار رود بایستی برای این طبقه به تنهاجنبش،  همین دیدگاه، کاربرد

مسئوالنه، برای هر الیه  یم دیگر، به اشتباه و غیری از مفاههمواره همانند بسیار

ها  خیزش .شود ضد استبداد سیاسی به کار برده می و یا رفرمیست معترض، اجتماعی

 .شود آمیزانند و طبقه و مبارزه طبقاتی در این میان محو می را با جنبش به هم می

قانونمندی خیزد و بنا به  مبارزه طبقاتی بر میدیالکتیک  تنها و تنها ازجنبش 
ماتریالیسم دیالکتیک  در هر عنصر مادی و . دیالکتیک باید به کار برده شود
حکمی ماهوی دارد که  ،سم و حتمی خویشاجتماعی  با قانونمندی دترمینی

آفریند، جنبش به تغییر کّمی و کیفی و سرانجام به انقالب  جنبش می  تضاد،
 . روید فرا می

طبقه . است و از همین روی انقالبی ، عامل پویایی تاریخطبقه دگرگون ساز  -۷

و از همین  آمدهای غیرانسانی عامل واپس ماندگی و تمامی پی  گرا، بورژوازی، تثبت

 .است اش، ضدانقالبی مبادالتیها و جایگاه  روی با تمامی الیه

های اجتماعی افراد  طبقه حاکم، در یک جامعه طبقاتی، تعیین کننده کنش -۲
 .باشد می و  روبنای فرهنگی آن جامعه

اشان،  های سیاسی بندی گرا همراه با گروه طبقات دگرگون خواه و تثبیتبه بیان دیگر، 

 .اند طبقاتی های اجتماعی و ها و واکنش عوامل عینی و ذهنی کنش
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ها و طبقات   ی الیه طبقه کارگر همانند همه  داری، در مناسبات طبقاتی سرمایه

تنها با رفع و نفی این مناسبات . از خود بیگانه است  داران، حتا خود سرمایه  اجتماعی،

جامعه را به مناسبات انسانی جهت  است که طبقه کارگر با خودرهاگردانی خویش،

ی است و دارای ترین طبقه اجتماعین ه طبقه کارگر زیراز آنجا ک. دهد می

 ،با رهاسازی خویش که است تاریخی و دیالکتیکی فلسفی-های مادی خودویژگی

و  یتبه انسان ،ی جامعه، حتی بورژوازی را از ددمنشی های دیگر از خودبیگانه بخش

برای »مارکس  طبقه کارگر از این روی طبقه انقالبی است که به بیان .رساند رهایی می

کارگر  با این نگاه، تنها این طبقه ،«های جامعه را رها سازد رهایی خود باید همه بخش

های  در برابر، دیگر الیه  .ی راستین حکومت شوندگان باشد تواند نماینده است که می

  بنامد،« سوسیالیست»و  « دمکرات»حتی اگر خود را که بورژازی  اجتماعی، خرده

ی متمرکز و کوچکی از جامعه و  زی که تنها نماینده خویش و الیههمانند بورژوا

گرا و نیروهایی ارتجاعی به شمار  حکومت کنندگان است، از همین روی تثبیت

. های بینابینی، برای ماندگاری و در بهترین حالت، رفرم طلب است  الیه. آیند می

کند و رنگ و  تعمیر میرفرمیست، ساختمان پوسیده حاکم را که از پایه ویران است، 

هردم آوار بر   ی و تداوم ویرانه  او با این تقلب، ماندگاری وضع موجود،. بخشد رویی می

 .ایستند و  در برابر انقالب می ممکن ساخته دوش کارگران را 

 

 .ایم کارگر دست نیافته  نیز به مفهوم طبقه  هنوز،  تا اینجا،

آن طبقه تکمیل  اجتماعیو  سیاسیمارکس دریافت خویش از طبقه را به نقش 

آمدهای  شناسد که پی های اجتماعی می ی طبقات را گروه بند مارکس. سازد می
 .سیاسی دارند

 :باشد  های زیر می از دید مارکس طبقه، داری ویژگي
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همه دارای از نظر مالکیت بر ابزار تولید، افراد یک طبقه، در جریان تولید،  - ۳
 .باشند میموقعیتی یکسان 

 .ندیکسانی دار منافع مشترك اقتصادی - ۲
 .اند مبارزه طبقاتی رسیده(  مرحله -فاز)به گامه  - ۱
 .از نظر روانی و طبقاتی، همبسته و با یکدیگر پیوند دارند- ۴
 .دنتوزیع نهایی، شرایط مشترکی دار در سهم بری در -۵
 

بیانگر جایگاه  تنها، شود؛ این تعریف، نمی محدود ها این ویژگی طبقه کارگر بهتبیین 

برای بیان طبقاتی طبقه کارگر جدا از این . در مناسبات اقتصادی است  اجتماعی طبقه

کارگر، به صورت آدمی، در نتیجه، . بیان دیگری نیز نیازمند است ای، به مبانی پایه
شد و  آنگاه که به جبر مناسبات طبقاتی، از طبیعت انسانی خویش بازداشته

 .خیزد سان کاالیی ساختگی با او رفتار گردید، به مقاومت و اعتراض بر می به

 کاالیی مجازی ساِن نیروی کار به 

 [3]«کارل پوالنی» کارل مارکس و
، اما در پیوند با متفاوتگاه تئوریکی هریک از دید

با شیوه هردو اما. نگرند های کارگری مییکدیگر، به تکامل جهانی ـ تاریخی جنبش

                                                           
 ۷۶۶۸اس تاریخ اقتصاد، مجاری تبار در سال کارشن( (Karl Polanyiکارل پوالنی 3

پوالنی پس از تحصیل حقوق . در کانادا درگذشت ۷۷۸۴در وین متولد شد و در سال 

به بریتانیا رفت  ۷۷۵۵از سال . در وین زندگی کرد ۷۷۲۱وفلسفه در بوداپست از سال 

مان ز داری صنعتی متمرکز کرد و هم های خود رابر تحلیل توسعه سرمایه و پژوهش

ها به دو اثر مهم  این تجربه. کرد ای نیزبرای کارگران برگزار می های شبانه کالس
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بوده و هر " کاالیی مجازی"های متفاوت، براین دیدگاه هستند که نیروی کار 

کاالها انگارد، به ضرورت با مقاومت و " همانند دیگر" ها راکوششی که بخواهد انسان

.روبرو خواهد شد ،اعتراض
[4]

 

وجود تجسم نیروی کار، . کاال نیست  نیروی کار کارگر، در سرشت خود، با این بیان، 

و  ی طبیعی فرآورده که باید بنا به ذات خویش و قانون طبیعت،است  ییها انسان

این نیرو را به کاال تبدیل ، سرمایه و مناسبات طبقاتی. هستی طبیعی داشته باشد

 و به کاالیی که برای فروش در بازار کار تولید می شود ، یعنیکاالیی ساختگی -کرده

                                                                                                                           

 and the Social" مسیحیت و انقالباجتماعی"یعنی   او

(ChristianityRevolution1936)  دگرگونی بزرگ"و " (The Great 

Transformation 1944)اقتصاد دانشگاه  استادی  به۷۷۴۱در سال  .انجامید

یک تحقیق بزرگ   وی با همکاران ودانشجویان پیشین خود. رسید( نیویورک)بیا کلم

به کانادا رفت  در اواخر عمر. را درباره تجارت و نهادهای بازار آغاز کرد  تاریخی

را در مورد تجارت بردگان در داهومه به اتمام رساند که پس از مرگ وی  ای ومطالعه

که هرگز به هیچ حزب سیاسی تعلق داشته  آنبدون  پوالنی. منتشر شد۷۷۸۸در سال 

دانست که به دیدگاه مارکس  سوسیالیستی می باشد، همیشه تا پایان زندگی خود را

او معتقد بود که . اندیشید ای دیگر می گونهویژه درباره ارزش بهدر کتاب سرمایه، به

ای در  از اندازهبر مساله نظریه ارزش تاکید کرده و اهمیت بیش   مارکس بیش از اندازه

کتابش به تولید کاالهای مادیداده و به مسٔاله گردش و توزیع کاالها توجه کافی نشان 

کرد و  شمول رد می مثابه یک اصل جهان پوالنی جبرگرایی اقتصادی را به. نداده است

 . دانست مساله اصلی را قرار دادن اقتصاد در تاریخ انسانی می
، ترجمه عباس ۳۸ص  ، ۷۶ ۱۱ر و گلوبالیزاسیون ازسیلور، نیروهای کا. بورلی ج4

 .، آلفابت ماکزیما استکهلم۲۱۷۷منصوران، نشر نخست 
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، هستی نیافته است ،کشی و فروش ت خود، برای بهرهیاز انسانی که در طبعبهره کشی 

 . می پردازد

 تئوری مارکس
در پوشش مناسبات  به اجبار کاالیی شده، ماهیت مجازی نیروی کاراز نظر مارکس 

ای بودن تغییرات در مرحله سرشتبر مارکس با این بیان، . گردد تولید آشکار می

تاریخی ویژگی بخشیده است، کانون داری از نظر سرمایهمقاومت کارگری که به

 .گیرد می

که  بلدیگر کاالها نیست، انند یابد که این کاال هم خریدار نیروی کار، به زودی درمی

باشد که اگر دراز مدت تر، شدیدتر و یا تندتر از توان و  هایی می تجسم وجود انسان

. برخواهند خاستد، به اعتراض و ایستادگی نگنجایش تن و جانشان، به کار گرفته شو

ی تولید، مبارزه به صورت روزمره  سرمایه، در نقطه -ی کار این گونه، در رابطه به

 .شود درآمده و بیان می

و هم « قدرت» های سرمایه، هم بر پوالنی، از نارساییکارل مارکس، دربرابر تحلیل 

زمان، هم  ی همدار ی این تحلیل، سرمایه برپایه.  اجتماعی پافشاری داردهای  نابرابریبر

ی نیروی روزافزون  ها و هم آفریننده ی توده ی فقر و فالکت گسترده به وجود آورنده

 .باشد پرولتاریا می

 تئوری کارل پوالنی
نیروی کار، هرآینه با ( ناپذیریرو نرمشو از این) سرشت مجازی ،پوالنی کارل از دید

نیروی کار، زمین و پول، همگی . آشکار شده استاز پیشپیدایش و گشایش بازار کار، 
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روی،  ، زیرا که یا به هیچواقعی نیستندباشند، اما کاالهای  عوامل ضروری تولید می

نیروی کار و ) اند ، یا به دالیلی غیر از فروش در بازار، تولید شده(زمین) اند تولید نشده

 (.پول

جوامع و  ها چیزی نیستند جزبخشی از چون خود انسان نیروی کار و زمین، هم"

ها در مکانیسم بازار به  گنجاندن آن. یابند شان که در آن هستی می پیرامونطبیعت

."قوانین بازار بسازندای از مجموعه معنای آن است که ذات جامعه را زیر مجموعه
[5]

 

 

کشاند  رسد که خواهی نخواهی نیروی کار را به  جنبشی می پوالنی به این دریافت می

 (پاندولی) بیشتر بر ماهیت نوسانی  پوالنی،. نامد می «جنبش همزاد»که وی آن را  

 .کند نیروی کار پافشاری می

 «جنبش همزاد»

برای نیروی کار و دیگر کاالهای مجازی، نابسامان  گسترش و پیچیدگی بازارهای

 [6][«جنبش همزاد» راآن  انجامد که پوالنی  می جنبشی مخالف ناگزیر  به  به
 .نامد می

پژوهش ِبورلی سیلور به
[7]

یابی، با ساز و کارهایی از  یا ژرفاگسترش  با هر بازار کار، 

تقویت   های کارگری، بیمه بیکاری و اتحادیه جمله، قوانین اجتماعی، مقررات کار، 

                                                           
5Polanyi 14111957:  
6Polanyi [1411] 1957: 03 

، ترجمه عباس ۳۸ص  ، ۷۶ ۱۱سیلور، نیروهای کار و گلوبالیزاسیون از. بورلی ج7

 .استکهلم، آلفابت ماکزیما ۲۱۷۷منصوران، نشر نخست 
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به نظم آورده و « شود را با آن عاملِ تولیدی که نیروی کار نامیده می ،بازار»شود تا  می

.زیر فشار بگذارد
[8]

 ((decommodificatiomپوالنی این  روند را کاال زدایی  

ای  اما این غیرکاالیی کردن نسبی نیروی کار، فقط در جامعه. نامد ازنیروی کار می

تواند یک راه حل پایدارتری باشد که سودجویی را در درجه دوم اهمیت و پس از   می

 به بیانی دیگر،.  سان یک ضرورت قرار دهد برآوردن نیاز زندگی و زیست کارگران به 

کردی با  روی  اما، چنین. نیاز زیست کارگران بیاندیشدبه سود جویی، پس از برآوردن 

پس چنین نگرشی، سیاست عقالیی . یعنی سود، در تضاد است  هدف نهایی سرمایه،

 .آفرینند اما چنین امیدهای واهی می  ها، رفرمیست. سرمایه دارانه نیست

اومت است، ی مق برانگیزاننده، ی خود نوبه گستر به-به دید پوالنی گسترش بازار خود 

ی  های اجتماعی پذیرفته شده ی زیادی، قرارداد  زیرا که این گسترش بازار، تا اندازه

. این پروژه، نیز جهان گستر باشد  و به ویژه آنکه،. گذارد تٔامین حق معاش را زیر پا می

که در همین  ها نیست، بل"ناکجا آباد" در ای جهانی، پروژهگستر  -ی بازار خود پروژه

 -ی جهان گستر و گسترش بازار خود این پدیده .است جاری ناپایدار موجود، اماجهان 

هرج و مرج عظیمی ، ناگزیز  ای است که به پروژهسر و خودگستر، به دید پوالنی، 

هاست که مقاومت و  گری ها و ستم در این راستا، و در برابر چنین آشفتگی. آفریند می

 ها از پایین موثر ن در نظر گرفتن این که اعتراضبورژوازی، بدو. گیرد اعتراض باال می

تا حاکمیت طبقاتی اقتصادی و  افتند یا نه، ناگزیر است که از باال تغییراتی انجام گیرد

                                                           
سیلور، نیروهای کار و . بورلی جبرگرفته شده از  ،(17911411-7)کارل پوالنی،  8

، آلفابت ماکزیما ۲۱۷۷، ترجمه عباس منصوران، نشر نخست ۷۶ ۱۱گلوبالیزاسیون از

 استکهلم
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هاست که به مدد سرمایه  ها، در این مجال رفرمیست. سیاسی خویش را ماندگار سازد

 .شتابند می

توان  تا اینجا، هنوز هم نمی. مای  نیافته ت تا اینجا، هنوز هم به تبیین طبقه کارگر، دس  

خود طبقه . ی مادی و عینی دست یافت و پیوند گرفت طبقه به بیان دیگر، طبقه هب

رزمان و  هنوز، تا اینجا از پیوند باخویش ناتوان است، چه رسد به متحدان  و هم

 . های درون و بیرون از طبقه ها و سوسیالیست همراهاِن کمونیست

یابی به مفهوم طبقه، پیوند با طبقه، خودیابی و خودآیی خوِد طبقه، باید به  برای دست

 .طبقاتی پرولتاریا دست یافت  نیرویسه 

 نیروهای  طبقاتی  طبقه کارگر 

o سازمانی ینیرو (Associational force) 

o ساختاری نیروی (Structural force)  

o آگاهی طبقاتی نیروی 

 (The Force of Class Consciousness)  

 

 انکارگرو انقالبی نیروی طبقاتی ی بنیادین  سه سازه نیروهای نامبرده شده در باال، 

 :باشند می

 

که با ایجاد  است های گوناگون نهادهایی ی شکل دربرگیرنده ،سازمانی ینیرو - ۳

 هایسازمان
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کارگری، مجامع های   ها، اتحادیه ترین این ارگان مهم. گیرند شکل می کارگرانجمعی  

ها و احزاب  کارگری و سازمانی ها های کارخانه و کمیسیون عمومی، شوراها، کمیته

 .باشند سیاسی ووو کارگری می

 

ران جایگاه و حضور کارگی قدرتی است که  بنا به  دربردارنده ،ساختاری نیروی -۲

ی زیربنایی و ستون مهره های ساختار اقتصادی آن رشته ها در در سیستم اقتصادی و

ها و فلزات، از  معدن در ایران، نفت و انرژی، حمل و نقل، . آید دست می بهجامعه، 

 .آیند ساختاری طبقه کارگر به شمار می نیروی های مهمترین بخش

بیش ،  اثر و بی مایه درون بی  هایی سخن راندن از طبقه، جز تکرار واژه  ها، نیروبدون این 

 .نیست

این . اما ناکافی هستند  های سازمانی و ساختاری، دو نیروی الزم مبارزه طبقاتی، نیرو

ضروری  شرایطو نه  را تقویت می بخشند دو نیرو، چانه زنی و زیست طبقه کارگر

 .  باشند می موجودفرارفتن از وضعیت 

ماندگاری در وضع موجود در های سازمانی و ساختاری، تنها برای مطالبات و  نیرو

الزم و کارآیی دارند؛ اما برای جنبش کارگری و رهایی کارگران  ،های کاری تهشر

یابد، تعیین  ت میورضر ،حیاتی سوِم نیرویبرای خودرهایی، هنوز . باشند می  نابسنده

 عنصر آگاهیاست که مارکس و انگلس، آن را   ها، پایگاه سومی پایه  ترین کننده

 .  نامند می

نیروی معنوی یا فلسفی تعیین کننده  ، دانش مبارزه طبقاتیبه بیان دیگر 

در   ۷۷تز . جوید  این نیرو، نیروی مادی خود  را در طبقه کارگر می. خودرهایی است

و مبارزه طبقاتی در این بیان است که از . یابد باره فوئرباخ، در اینجاست که مفهوم می

 .گراید ابی میی سرگردانی،  به ره
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 آگاهی طبقاتی کارگران :سوم نیروی -۱

پیش شرط و یک ضرورت تاریخی برای  ،یهی، دانش مبارزه طبقاتی یا فلسفعنصر آگا

. یابد ود را در طبقه کارگر میاین نیروی فلسفی، تنها نیروی مادی خ. خودرهایی است

نه در یک سازمان انقالبی و یا حزبی از فیلسوفان و انقالبیون کمونیستی به سان  ینیع

از  ۷۶۴۱ضرورت انترناسیونالیسم کارگری در دهه  .ها حتا ها و لنین مارکس و انگلس

ها،  یستخاست که از ایده به عینیت اتحاد کمون همین ضرورت مادی بر می

انترناسیونال اول به رهبری ن یافته و به طبقه کارگر سازما های انقالبی و سوسیالیست

 .مارکس و انگلس انجامید

یابی کارگری و حتی احزاب سیاسی با پسوند و  بدون آگاهی طبقاتی، جنبش سازمان

پیشوند کارگری و کمونیستی، و نیز حتا با حضور طبقه کارگر نیرومند در ساختار 

سوسیال دمکراسی و تولیدی و صنعتی تعیین کننده در مناسبات موجود، از 

رسیده امروز به نئولیبرالیسم تن سپرده، فراتر نخواهد  تاریخ به سر« ی رفاِه جامعه»

 .رفت
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 طبقاتی نیرویوحدت سه 

اگاهی طبقاتی  نیروی و ساختاری نیرویسازمانی،  نیرویدر پرتو ترکیب 
وحدت دیالکتیکی تئوری و عمل در . گردد است که مناسبات نوین تولید می کارگران

در . انجامدبیتواند به خودرهایی  است که پیکار طبقاتی طبقه کارگر می نیرواین سه 

وحدت . خورد رقم می حاکم، یا ماندن در اسارت ،این جایگاه است که پیروزی و رهایی

و موازی  سیاسیو  مبارزه اقتصادیدر تئوری و پراتیک، در وحدت  ،آگاهی طبقاتی

و بازنگری . روید تواند به خود رهایی فرا  کرد طبقاتی پرولتاریا، می رزمنده این دو کار

های طبقه کارگر از پیدایش تا اکنون، به  ها و ناکامی تمامی شکستآسیب شناسی 

 . گردد می پراکندگی و جدایی این سه نیرو از یکدیگر باز

زیر هر نام و با )سوسیال دمکراسی  ،گرایی اقتصادی و در راس همه رفرمیسم، اتحادیه

گان، عوامل و کارگزاران  پیش برنده( هر پیشوند و پسوندهای کمونیستی وکارگری ووو

و اسارت  بودههای این سه نیروی رهایی بخش  ها و گسست سیاسی و اجرایی شکست

 .اند هسبب گردید را  طبقه کارگر و جامعه

 :به بیان گئورگ لوکاچ، از نظریه پردازان جنبش شورایی مجار

 
پرولتاریا است؛ وحدت « اخالق»آگاهی طبقاتی، »

ای است که در آن   نظریه ی  کردار او، همان نقطه
پیکاِر رهایی بخِش وی به نحوی  ضرورت اقتصادِی

 [9]«.شود دیالکتیکی به آزادی بدل می
                                                           

  جورج لوگاچ، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر تجربه  تهران،9

 . ۷۴۷ص  ،.چاپ دوم ۷۵۱۶
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 و مندانه آگاه سپهرییابی به این سه عنصر در وحدتی همبسته، در گروی  دست

ها و خطاهای پر  ای از مبارزه طبقاتی با آزمون کارگران در  برهه. می باشدمناسب 

، های صنفی تشکل. بردند یابی به محمل مبارزه طبقاتی پی هزینه، به ضرورت دست

داری صنعتی،  زادگاه سرمایه  انگلستان، آغاز و نخستین سنگر این مبارزه طبقاتی در

 .بودند

 هوگو گروتیوس،همانگونه که  « صیانت نفس»برد مبارزه طبقاتی و  ضرورت پیش

ایدئولوگ سرمایه تجاری هلندی
[10]

های امپراتوری  در توجیه سیاست ۷۱در سده  ،

و بر همین پایه، پدر حقوق  ؛شمارد می «حق»اشغال و کشتار را  هلند، تصاحب و

 .شود الملل سرمایه در تاریخ نامید می بین

ها و طبقه حاکم، مجاز   ، حکومت«صیانت نفس»بر مبنای دکتریِن  گروتیوس، برای 

حق صیانت »از هر عمل و جنایتی برای « حق»شوند تا به هدف تحقق این  شمرده می

خواهند  و هرآنچه را که میفروگذار نباشند  ،دانند سودمند میکه خویش  «نفس

ی  قلمروها و  گرانهتصاحب تجاوز« حق»ن وی، به بیا. انجام دهند صاحب شوند و

                                                           
ایدئولوگ امپریالیسم ، ۷۱ایدئولوگ سرمایه در سده   ،(۷۸۳۴-۶۵)هوگو گروتیوس 10

سیاست و جنگ، برای تثبیت سلطه تجاری هلند ،   تجاری، هلند نظریه پرداز مالکیت،

، مدافع چنگ تجاوزکارانه، مدافع عملیات (داری سرمایه)الملل  بنیان گذار حقوق بین

ووو وی بر آن است که افراد بر طبعت قدرت دارند و  نظامی برای منافع تجاری

ها را مجاز می شمارد تا برای این حق   افراد و حکومت« صیانت نفس». ها نیز حکومت

هرچه را که برای حق صیانت نفس خویش، سودمند می دانند صاحب شوند وانجام 

 .حقوق است ها و وو از جمله این تصاحب قلمرو و سرزمین« حق»به بیان وی، .  دهند
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بنا به همین قانون و حقوق خود  از چه روی. ها ووو از جمله این حقوق است سرزمین

طبقه کارگر و گرسنگان روی زمین، تمامی سلب مالکیت شدگان مناسبات  بورژوازی،

رهایی و گرفتن حقوق انسانی و صیانت نفس خویش، به شیوه خود به  بورژوایی برای

اکثریتی حکومت شونده که هنگام رای و انتخاب دشمنان خویش، زن  !مبارزه نپردازند

های میلیونی فرودست،   ، اما  به سان طبقه و الیهندرنگ و ملیت، همه برابراز هر  مرد و

به هر وسیله از همان آغاز اسارت،   اما، محکوم به اسارت شده، ،زیر گسل ژرف طبقاتی

 . های گوناگون به اقدام مستقیم پرداختند برای رهایی به شیوه

 

 رفرم یا انقالب 

 سان مناسبات حاکم در جامعه، طبقه کارگر نیز داری به مناسبات سرمایه با فرارویی به

یابی  سازمانی، برای دفاع از حقوق خویش، به ضرورت ززهمزاد بورژواطبقه همانند 

این کاالی  ،در حالیکه با تبدیل نیروی کار به کاال، کارگر از خود بیگانه شد. برد پی

داری، به استثمار  مناسبات سرمایه  دار، به شکل ابزار سرمایه و قوانین مقدس جان

این . آفریند، اما در اسارت و تهی دستی مانده است و انباشت می  محکوم شده، ارزش

ه، این ویژگی را دارد تا درد را حس کند و با حسی مشترک با ی زند سرمایه

« غریزی»این حس. زنجیران خویش، با این درد مشترک، به دفاع مشترک بپردازند هم

کارگران، از همان آغاز، به هم گره   سرنوشت. خیزد از ذات طبقاتی کارگران بر می

نخسیتن دفاع، . جوید یمخورده، این دفاع و همبستگی و مبارزه طبقاتی مشترک را 

های صنفی،  های گوناگون صنفی به صورت سندیکاها و اتحادیه یابی رشته با تشکل

بود که جنبش کارگری در انگلستان جنبش  ای در چنین همبستگی. سازمان داده شد

 .یافته بزرگ منشوریون، را سازمان داد سازمان
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. بخشد را مادیت می ۷۶۵۱ی هتشکیالت چارتیسم، اوج سازمانیابی طبقه کارگر در ده 

گذاری این تشکل که نخستین بار هم طبقه و هم سازمان طبقاتی پرولتاریا را  از بنیان

های خود دست  به نمایش گذاشت، دهها سال به درازا کشید تا به بخشی از خواست

سرانجام چارتیسم یا تشکل یابی برای چانه زنی در همان مناسبات حاکم، حزب . یابد 

در دهه ( نخست وزیر پس از مارگارت تاچر)ها  به رهبری جان میجر  ،کار انگلستان

ی رفرمیسم و دولت گرایی  در ماندگاری در این چرخه. آفریند میالدی، را می ۲۱۱۱

ای است که طبقه کارگر همچنان به بازتولید کاالیی خویش، به اسارت خود و   اتحادیه

نجام به انباشت سرمایه، همچنان در ماندگاری استثمار و مناسبات طبقاتی، و سرا به

 .تن سپرده است ،زنجیر

ترین  انگلستان که پیشروترین و صنعتی ۷۶۵۱های کارگران دهه  اگر به خواست

 :یابیم که کارگران جهان بودند بنگریم، در می

 .ی کارگر در مجلس عوام بودهدف اصلی این مطالبات، شرکت نمایندگان طبقه
 : ها از قرار زیر بود گانه چارتیست شبه بیان انگلس، اهداف ش

به همراه و در  ۷۱۷۱و  ۷۱۶۱منشاء چارتیسم حزب دمکرات است که بین سالهاى »

 ،قدرت یافت و پس از برقرارى صلح ،درون پرولتاریا رشد کرد، در زمان انقالب فرانسه

این حزب، که ستاد مرکزی آن برهه در . تحت عنوان حزب رادیکال به صحنه آمد

بیرمنگام و منچستر بود و سپس به لندن انتقال یافت، در اتحاد با بورژوازى لیبرال 

قانون اصالح انتخابات را به الیگارشی مجلس سابق تحمیل کرد و از آن به بعد پیوسته 

آشکار کارگرى و در  برابر بورژوازى تثبیت  حزب سان یک  خود را بیشتر و بیشتر به

یک کمیته جامعه عمومی کارگران لندن تحت رهبرى  ۷۶۵۶در سال . کرده است

 : ویلیام لووت را تدوین کرد که شش ماده آن به قرار زیر هستند
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حق رأى همگانی براى همه مردان بالغ، از لحاظ عقالنی سالم و فاقد سوء پیشینه ( ۷

 جنایی، 

 انتخابات سالیانه براى مجلس، ( ۲

پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس، تا تهیدستان هم بتوانند خود را کاندید ( ۵

 بکنند، 

 رأى گیرى مخفی باشد تا جلوى رشوه دادن و تهدیدات بورژوازى گرفته شود، ( ۴

 هاى انتخاباتی مساوى باشند تا نمایندگی برابر تضمین شود، و  حوزه( ۳

پوند ملک غیرمنقول  ۵۱۱قانونی که حق کاندید شدن را مشروط به داشتن الغاء ( ۸

 .کند تا همه افراد صاحب رأى امکان کاندید شدن را داشته باشند می

 . هر چند این قانون اکنون، هم چندان اعتبارى ندارد 

هستند هر قدر  [در انگلستان]« مجلس عوام»این شش ماده که منحصر به بازسازى 

نظر بیایند کافی هستند تا کل قانون اساسی انگلستان را به همراه ملکه ه ب ضرر هم بی

اصطالح سلطنتی و اشرافی قانون اساسی فقط به این  این عناصر به. و لردها براندازند

اند، و امروزه دیگر هیچکدام  دلیل که بورژوازى در تداوم آنها ذینفع است پا بر جا مانده

«.ندارندچیزى جز یک موجودیت ظاهرى 
[11] 

                                                           
رالشفاءترجمه  ۷۶۴۳فردریش انگلس   های کارگری، جنبشانگلس،11  .کاوه دا
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های  این همبستگی طبقاتی و واکنش آغازین طبقه کارگر، به درخواست
سیاسی و رویکرد به حضور در قدرت سیاسی، نخستین واکنش طبقه در برابر 

واکنشی آغازین  که نزدیک به دو سده از آن گذشته و باید به . طبقه بود
 .فرایندی نوین افتد

رویکرد خوشبین بودند و پارلمانتاریسم را راهی  حتی مارکس و انگلس در آغاز، به این

 .به زودی از این خوشبینی فاصله گرفتند اما  یافتند، یابی کارگران می برای قدرت

فصل دیگری از مبارزه طبقاتی و کشف گذرگاه تاریخی برای  ۷۶۴۱های  مان ساله

آن روزها، پاسخی بود برای همان  ون، دربه آزم ینهادهای. رهایی انسان گشوده شد

و زیستن در همان  گاریماند و رفرم برای گذران زندگی و ی دفاعیهایکار برهه و راه

گذشت و اینک پس از نزدیک به دو سده،  ۷۶۵۱ی های دهه سال. ی استثمار چرخه

نیست، و  ۷۶ی  طبقه کارگر همان طبقه سده. گذرانیم را از سر می ۲۱۷۱ی  دهه

خود نمانده است و همان شکل از سرمایه صنعتی  آغازین داری نیز، در مرزهای سرمایه

کارگر، همچنان در   طبقهاما، . گذراند خود را نمی ۷۶۳۱های  ی تکاملی سال و برهه

 .داری را بر گرده دارد نهادهای سنتی در عهد کیمیایی مانده و هزاره سوم سرمایه

اند، حتی  کار تشکالت سنتی، همانند گذشته های پیش روی و در دستور خواست

های تا کنونی، درمانده از دستیابی به همین  تر، و تشکیالت تر و تدافعی واپس مانده

ها همه  این تشکیالت. اند مالی تبدیل شده  های روزمره، به ابزار کامل سرمایه خواست

ها، شوخی  تدر این تشکیال «استقالل». داران هستند در تصاحب و اشغال سرمایه

ها حتا   داران در رهبری و ارکان این تشکیالت تلخی بیش نیست؛ نفوذ سرمایه
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 -جهانی  این ارگان سرمایه -های جهانی و پیوندشان با سازمان جهانی کار  نمونه

 .آشکارتر از آن است که نیازی به بازنمایی داشته باشد

ارگر، در ایران، برخوردار از  طبقه ک. یک واقعیت عینی است کارگر در ایران،  طبقه 

داری است و   نیروی ساختاری حیاتی در تولید و چرخش مناسبات اقتصادی سرمایه

 .محروم از دو ارکان رهایی بخش نیروی سازمانی و  نیروی آگاهی طبقاتی خویش
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 مبارزه طبقاتی

بـا وجـود طبقـات و    . مبارزه طبقاتی کارکرد و واکنش  وجود طبقات در جامعه اسـت  

سان یک همـزاد طبقـاتی    های متضاد و آنتاگونیستی است که ستیز طبقاتی به مالکیت

در ایـران، رونـد پیـدایش    . رسـد   بی چون و چـرا مـی   آشتی ناپذیرییابد و به  رشد می

 آغازخورشیدی،  ۷۲۸۱خورشیدی ۷۲۳۱ای ه داری، از نیمه دوم سال مناسبات سرمایه

کمپــرادور حــاکم  -خورشــیدی، بــورژوازی دالل ۷۵۱۱در دهــه نخســت مــی شــود و 

حاکمیـت  در ایـن رونـد،   « جدیـد »در ایـران بـا مناسـبات      طبقه بـورژوازی   .دگرد می

در . یابـد  رهبری رضا شاه پهلوی مـی را در ( امپریالیسم) سرمایه جهانیخود و سیاسی 

و ملی و مسـتقل و   داری کالسیک ، هیچ مجالی برای رشد مناسبات سرمایهاین فرایند

به دست نیامـد و بـرای همیشـه، شـیوه تولیـد آسـیایی و اسـتبداد         حاکمیت مستقل

ایـن  . ماند میباقی  و بازاری در یپرامون جهان سرمایه آسیایی، ایران در آسیا و آسیایی

ت و سوخت و سازهای طبقـاتی، تـا   به حاکمی ،بورژوازی به شدت دالل جهانی سرمایه

آنچـه در ایـران امـروز حـاکم     . است تدوام داشتهبه حکومت امروزین سرمایه در ایران 

همـان مناسـبات و حاکمیـت دالالن کاالهـای دیگـر       بـار  فالکـت ادامه به غایت  است، 

 ی تولیدات بومی از کشاورزی ورشکستگی تتمه. بازارهاست
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« صنعت تولید برای مصرف»کردن همان گرفته تا به زمین بایر تبدیل 
برای دست یابی دالالن حاکم و سوداگران تجاری در مبادله   کمپرادوریسم،

ادامه همان  ،های کهکشانی  ای و نقدینه نفت و گاز برای تجهیز سالح هسته
در  و استحاله یافته  آب و زمین،  رانت .است روند شیوه تولید آسیایی

نفت و گاز و ، به رانت سوز کنونی گیر و جهان نداری جها مناسبات سرمایه

نیروی کار ارزان، به رانت اقتصادی و 
سیاسی حکومت اسالمی تبدیل 

ی و  تحلیل اندیشمندانه. شده است
انقالبی آوتیس سلطانزاده 

، نخستین دبیر حزب (میکائیلیان)
کمونیست ایران  در کمینترن و 

هشدار به لنین، سند مستند چنین 

 [12].است کردی روی

                                                           
و ( استان ٓاذربایجان شرقی)، در مراغه (میالدی ۷۷۵۶ – ۷۶۶۷)ٓاوتیس سلطان زاده 12

پدرش، سلطان، نجار مسلمان و مادرش، مریم، . ای کارگری زاده شد در خانواده

این کانون از هم گسست، و سلطان زاده به همراه مادر به . رختشویی مسیحی بود

در . ا شدهای آن دیار آشن در ایروان با  بلشویک. ایروان و در آنجا به آموزشگاه رفت

خواست پیوستن به حزب بلشویک را داد و در پرسش نامه ای که برای حزب 

" پسر یک رختشوی"و " ای انقالبی حرفه"خویش را یک  کمونیست شوروی فرستاد،

به دستور استالین و رهبران حاکم بر  ۷۷۵۶سلطانزاده در سال .  معرفی کرد

این کمونیست . کشته شد داری دولتی، همانند هزاران کمونیست دیگر، سرمایه
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داری کالسیک، از  رویی ایران به کاروان سرمایهاو امید به فر «داری انکشاف سرمایه» 

دالالن در ایران، . الیسم، برای همیشه به موزه تاریخ پیوستیهمان آغاز سلطه امپر

زبان دیگری  ،قاطرچیان کارواِن کاالهای مصرفی در این بازار، جز با زنجیر و چماق

ی سلطانزاده این کمونیست انقالبی را  لنین، تحلیل پژوهشگرانه. دانستند نمی

در پی . انقالبی هندوستان را شنید   ، کمونیست«روی»درخواست کرد و  نیز تحلیل 

دورها و اکمینترن به رهبری حزب کمونیست روسیه،  نشنید و از کمپر  لنین،

از سوی  ،سیاست کمینترنپیش برد . کردند کم بر ایران پشتیبانیاالیگارشی ح

خورشیدی، در شکست خیزش تهی ۷۵۱۱روتشتاین سفیر روسیه در ایران دهه 

 ،دستان در گیالن و شمال ایران و طبقه کارگر و حزب کمونیست و جنبش کارگری

 .امروز داشته است تا به ویرانگرانه آمدی پی

خورشیدی  ۷۱تماعی در ایران دهه به تصویر بافت طبقات اجنزدیک به یک سده بعد، 

 .بنگریم

                                                                                                                           

متهم، و " جاسوسی برای ٓالمان"به ( ۷۵۷۱تیر  ۲۳) ۷۷۵۶ژؤییه  ۷۸انقالبی، در 

اسناد . تیرباران شد، در دوران حکومت نیکیتا خروشچف از وی اعاده حیثیت شد

جلد، به کوشش  ۲۵جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران، : تاریحی

از جمله ٓاثار )، برخی از جلدهای ٓان ها ۷۷۸۷-۷۲تهران، شاکری، فلورانس و . خ

 : را می توان در سایت زیر یافت( ۲۱، و۶، ۴سلطانزاده، ج ج 
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 شمار طبقه کارگر در  ایران
داران،  آمار رسمی، بافت طبقات اجتماعی در ایران، ترکیبی از سرمایه بنا به

.دهد بورژوازی، طبقه کارگر و کارمندان را نشان می خرده
[13]

آمار موجود از سوی مرکز  

دقت و درستی آن  بهها دارد و  آمار حکومتی، تنها کاربردی برای نشان دادن نسبیت

در صد  ۴۱، خرده بورژوازی ۶۳با این پیش فرض، در سال . توان گواهی داد نمی

بخش خصوصی )طبقه کارگر(. باکارگران بی مزد خانوادگی)گیرد  شاغلین را در بر می

درصد ۷۲ی میانی و پایینی  درصد، الیه ۳/۱دار  ، طبقه سرمایهصد رد سی( و دولتی

 .گزارش شده است( درصد کارگزاران سیاسی حکومتی ۷در استخدام دولت، و  ۱۱۷)

سه میلیون و )جمعیت  ۴۱۷بنا به آمار رسمی در ایران،  طبقه کارگر  ۷۵۳۳در سال 

این شمار، .  دهد از نیروی شاغل در ایران را تشکیل می(  پانصد و سی و پنج هزار نفر

درصد یعنی شش میلیون و دویست و پانزده هزار نفر  ۴/۵۱نزدیک به  ۶۳در سال 

 ۲/۷هزار نفر یعنی  ۵۴۷از ۷۵۳۳داران در سال   شمار سرمایه. می رسد( ۸۲۷۳۱۱۱)

یک میلیون و پانصد ) ۷۳۵۱۱۱۱درصد یعنی ۱ /۳به  ۷۵۶۳در سال ۷ سی سال بعد، 

نسبت به  ،بنابراین با روی کار آمدن حکومت اسالمی. افزایش می یابد( و سی هزار نفر

شمار رو به افزایش بورژوازی و خرده بورژوازی با کاهش نسبی طبقه کارگر روبرو 

یا ( هزار نفر شتصد و دهدومیلیون و ه)نفر ۲۶۷۱۱۱۱بورژوازی شمار خرده. هستیم

یا هفت میلیون سی صد و شصت و شش  ۵۸۷به  ۶۳در سال    ، ۷۳۳ در سال  ۷/۵۷

در این میان کارمندان بخش خصوصی و . افزایش یافته است  (۱۵۸۸۱۱۱)هزار نفر 

                                                           
-۳۳های  آمار سرشماری نفوس و مسکن در سالسهراب بهداد و فرهاد نعمانی،  13

، سی سال ۳۳، به نقل از فصل نامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو شماره ۱۳-۶۳

 .۷۵۶۷سهراب بهداد و فرهاد نعمانی فروردین /جابجایی طبقات اجتماعی در ایران
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دولتی و  یا بخش میانی جامعه، و کارکنان خانگی بدون مزد را باید نیز جداگانه به 

بنا به این آمار، نرخ جمعیتی کارکنان خانگی بدون مزد کاهش یافته و . شمار آورد

رسیده  ۷۵/۷۲۷ به  ۴/۳کارمندان بخش خصوصی و دولتی  افزون به دوبرابر و از 

.است
14

 

 

 

  

                                                           
، به نقل از فصل نامه ۶۳-۱۳-۳۳های  آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال14

/ تماعی در ایران، سی سال جابجایی طبقات اج۳۳فرهنگی و اجتماعی گفتگو شماره 

 .۷۵۶۷سهراب بهداد و فرهاد نعمانی فروردین 
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 :رداگذ جدول زیر ترکیب طبقاتی شاغلین در ایران را به نمایش می

 
   

  
 ترکیب طبقاتی شاغلین  ۳۱۱۵ایران سال 

۳/۱ % ۷۳۵۱۱۱۱ 
یک میلیون و پانصدو سی 

 هزار
 سرمایه داران

%۴/۵۱ ۸۲۷۳۱۱۱ 
شش میلیون و دویست و 

 پانزده هزار
 کارگران

%۵۸ ۱۵۸۸۱۱۱ 
صد و  هفت میلیون و سی

 شصت وشش هزار
 (مدرن و سنتی)بورژازی خرده

%۵/۵ ۸۶۵۱۱۱ 
ششصد و هشتاد و سه 

 هزار
 کارکنان خانوادگی بدون مزد

3.21% ۲۳۷۴۱۱۱ 
دو میلیون و پانصدو 

 چهارده هزار

کارکنان بخش )بخش میانی 

 (دولتی و خصوصی

%۱/۶ ۷۱۶۱۱۱۱ 
یک میلیون و هفتصدو 

 هشتاد هزار

انتظامی و )کارگزاران سیاسی 

 (پایگان عادی دون

%۷۱۱ ۲۱۱۱۱۱۱۱ 
نزدیک به بیست میلیون 

 نفر
 جمع کل ترکیب طبقاتی

 

داران مدرن و صنعتی، و تولید کنندگان  شود که سرمایه در این بررسی نشان داده می

تجار و دالل افزایش   داری سنتی، کاهش، سرمایه ینبومی کاهش یافته و در برابر ا

به همین روال است که نرخ کارگران صنعتی کاهش زیادی . گیری داشته است چشم

های  در این آمار به شمار کارگران بیکاری که به دست فروشی و شغل. دهد نشان می
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تقسیم از این روی، این بخش گسترده که در . شود اند اشاره نمی دیگری روی آورده

با گذشت دستکم . بورژازی جای داده شده را بایستی به شمار کارگران افزود بندی خره 

، با تخریب بافت صنعتی و تولیدات ۷۲سال پس از این گزارش آماری، در  سال  ۱

توان به   داخلی، و سرایت این تخریب بر شمار و بافت طبقه کارگر، از یک سوی می

و از سوی دیگر با خلع مالکیت از تولید کنندگان  کاهش مطلق شمار شاغلین کارگر

« دومینوی»ادامه این  پایین و های میانی خرده بورژوازی به خرد و فروریزی الیه

بورژوازی به درون طبقه کارگر، شمار کارگران  های پایینی خرده طبقاتی و ریزش بخش

ایران را نزدیک  نیمیلیو ۶۱ی نزدیک به  ذخیره کار و بیکاران در جامعه شاغل و ارتش

میلیون  ۴۳انگاشت که با افراد خانواده، طبقه کارگر ایران، افزون بر  به ده میلیون نفر،

 .گیرد از شمار جمعیت در ایران را در بر می

یک منطقه ی حکومت اسالمی سرمایه در ایران، در جایگاه الیگارشی حاکم در 

، همانند حکومت سلطنتی، ویرانگرانه ، با انتقال سود مافوق از حاشیه به مرکزپیرامونی

به سان خرده ، این کارگزار. طبیعی و عقالنی سرمایه را  به پیش برده است ، وظایفتر

دی های هموند سیاسی و طبقاتی در همدستی گروهبن ابحکومت بورژوازی جهانی 

همراه ، خویش رنگارنگ بیرونی و منتقدین سبز و رفرمیستاز جمله،  اموندرون و پیر

در کارگزاری نئولیبرالیسم جهانی با اعمال خونین ترین سرکوب های طبقاتی، 

الزمه ی الیگارشی جهانی سرمایه مالی به  ،و از همین زاویه وظیفه مند بوده ،سرمایه

 . شمار می آید

این حکومت، در بلوک بندی های سرمایه جهانی در بلوک اوراسیا، با حمایت الیگارش 

ابزاری است که سیاست های میلیتاریستی بلوک غرب به رهبری  های روس و چین،

 .دبه ویژه در خاور میانه، موجه می سازالی را یکای شمآمر
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 ی درخود  طبقه
ای است با دینامیسم انقالبی، اما اکنون درخود، پراکنده،  کارگر در ایران، طبقه طبقه

این طبقه اکنون دارای . نایافته و نابرخوردار از دانش مبارزه طبقاتی خویش  سازمان

در شاهرگ حیاتی  طبقه کارگر ساختاری نیروی .طبقاتی است نیروی سه ، ازنیرویک 

می باشد وبخش اصلی  و انرژی و حمل و نقل تبخش نف ،طبقه حاکم و حکومت

نابرخوردار از دومین طبقه کارگر،  .آفریند می  تولید اجتماعی را بردوش دارد، و سرمایه

محور گیرد،  در یک گرانیگاه یگانگی طبقاتی که باید گانه  و سومین عنصر طبقاتی سه

ری تمامی چرخ میلیونی و گردش و ماندگا ۶۱سوخت و ساز جامعه . به سر می برد

کارگران با تولید ارزش افزوده، . آوار شده استمناسبات طبقاتی بردوش این طبقه، 

شرط اساسی برای ماندگاری مناسبات استثماری و فرمانروایی بورژوازی و نیز انباشت 

شرط وجود سرمایه، »بیان مانیفست کمونیست  به. کنند سرمایه و ثروت را تضمین می

«کار مزدَوری است
[15]

 های خویش در ای طبقه طبقه کارگر ایران نیز همانند تمامی هم.  

ماندگاری یا سرنگونی استبداد ذاتی سرمایه و در ی  کننده جهان، نقش تعیین سراسر

 .سیاسی بورژوازی را در دست دارداقتصادی و حاکمیت  تداوم نیز

شدت یابی آن  در ایران، جاری بودن مبارزه طبقاتی خونین، در این سی و سه ساله و

. دیده می شود یابی و کشش به سوی آکاهی طبقاتی نمودهایی از سازمان. آشکار است

به شدت در محاصره و آماج ترفندهای   اما این مبارزه طبقاتی کارگران ایران،

. قرار دارد  ها است، ترین آن  آشکارترین و زهرآگین  بورژوازی، که رفرمیسم از جمله

رود،  حکومت به پیش می ه یتی که موازی با اقدامات سرکوبگرانترین اقداما زهرآگین

                                                           
، ۷۵۱۷،  نشر آلفابت کاکزیما، ۴۸مانیفست کمونیست، ص  مارکس، انگلس، 15

 . استکهلم
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های پوپولیستی است که در  تبلیغات حقوق بشری، نقش ان جی ُا ها و دیگر تالش

این . شوند شبانه روز و پیوسته شلیک می ،و آگاهی طبقاتی کارگران  یابی برابر سازمان

( NGO,s) های ن جی ُاِار های جهانی سرمایه، در شما نهادها و اقداماِت ارگان

بانک  سازمان جهانی کار، مانند نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل،  المللی، بین

مانند صدای آمریکا و رادیو ، های جهانی سرمایه انی پول، رسانهجهانی و صندوق جه

های  جهانی اتحادیه های ، فدراسیون، بی بی سی(آمریکا وزارت امور خارجه)فرداها 

های  روزی که با پشتوانه  های سراسری شبانه سالیدارتی سنتر، تلویزیونکارگری، 

همه و همه برای انکار مبارزه طبقاتی، شبانه  ،اند گردیده ها دالری برنامه ریزی میلیون

های ضدکارگری، در برابر استقالل طبقاتی کارگران بر پا  این ارگان. اند روز اجیر شده

پتانسیل طبقه و مبارزه طبقاتی در رفرمیسم و  این مبارزه و و  ذوب. اند شده

جایگزین ها و  - طبقاتی سرمایه -نه استبداد ذاتی -سیاسی های ضد استبداد اعتراض

 .کنند را رهبری می استراتژی سرمایه

ایران به وی را بایستی از این زاویه بررسی « والسای لخ»و بخشیدن نام   منصور اسالو، 

تنها نیستند، مبلغین رواج « سولیداریتی سنتر» در این میان، عوامل بورژوایی. کرد

رفرمیسم
[16]

 .و مرتبطین با منصور اسالو افزود را باید به  عناصر رفرم 

از دو عامل مهم دیالکتیکی و ناجدا، پشتوانه  مبارزه طبقاتی پیروزمند طبقه کارگر

 :گیرد می

 عوامل اساسی مبارزه طبقاتی
 :دو عامل نقش اساسی دارند ،از دید مارکس، در پیکار طبقاتی 

                                                           
 .ها در سوید ها در کانادا و مجید تمجیدی مهدی کوهستانی16
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، مادی، یا دیالکتیک نیروهای تولید و مناسبات اجتماعی (عینی)عامل ابژکتیو -۷

 .تولید

یابی  طبقاتی و انقالبی و سازمانهای آگاهی  یا شکل( ذهنی)عامل سوبژکتیو -۲

 .طبقاتی در پیکار طبقاتی

 .زمانی و مکانی در میان نیست( تقدم وتٔاخر)آیی   آیی و پی  بین این دوعامل، پیش

پرولتاریا در این پیکار آنتاگونیستی، مسئولیت جهانی و تاریخی دارد که نیروهای  

در گروی سرنگونی   رهایی، این. مولده را از اسارت و از خود بیگانگی رها سازد

سنگر . استقدرت سیاسی  انقالبی اقتصادی و تسخیر واز حاکمیت سیاسی رژوازی بو

از . درنگ انقالب سیاسی به انقالب اجتماعی تداوم یابد حکومت باید تسخیر شود تا بی

یا لوکوموتیو  رانهبه بیان مارکس و انگلس، مبارزه طبقاتی را : این دیدگاه

  درنگ، در پی پیروزی پرولتاریا در نخستین گذار انقالب است که بی. میمنا  تاریخمی

تصاحب شده به دست مالکین خصوصی که به هدف سود، به  ی نیروهای مولده

توان و بایستی به سازندگی و خود آیی  کار گرفته شده، می ویرانگری جامعه و انسان به

 .ناشدنی است این رهایی بدون انقالب و تداوم آن،. چرخانید شود

کشف مارکس که در پشت غبار آفرینی حاکمان سیاسی   تاریخ،درک مادی مروری بر 

، پنهان مانده بود، «مرحله بندی انقالب»با و اقتصادی سرمایه و مبلغین رنگارنگ 

گر آن است که عنصر آگاهی و وجود طبقه پویا، نوین و سازمان یافته در فرجام  بیان

بود سویی، این دگرگونی را امکان پذیر ساخته و از سوی دیگر، نمبارزه طبقاتی، از 

 .، این دگرگونی را مانع شده استگاهیآعنصر 

و نفی دیالکتیکی مناسبات کهنه و   مبارزه طبقاتی است که ماتریالیسم تاریخی

در نوردیده  پیدایش مناسبات تولیدی از زمان پیدایش بشر تا اکنون را جاری ساخته، 

این تاریخ اصلی و بیان تاریخ بشر، در پشت گرد و غبار . ذرانیده استو از سر گ
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کشف  .داران، پنهان مانده بود های سرمایه لشگریان شاهان باستان تا غرش توپ

مارکس دوش به دوش انگلس و به یاری رفقای  همرزم و همراه آنان، ماتریالیسم 

  .تاریخی را به بشر نمایان ساخت

سازمانی، ساختاری و  مبارزه طبقاتی به وحدت سه نیروی در  ،ذهنو  عینوحدت 

گسست و جدایی این  از مهمترین عوامل . گردد طبقاتی پرولتاریا باز می عنصر آگاهی

سازمان جهانی . های سنتی است اتحادیه ی قافلهوحدت، رفرمیسم نهفته بر بستر و 

گرایی سرمایه، رفرمیسم و اتحادیه و سندیکاهای سازش،  کار، چتر سه جانبه

 .علیه طبقه کارگر است سرمایه ترین توپخانه   ویرانگرانه

 

 ، محمل جدایی سنتیهای  اتحادیه

مبارزه  وحدت  ،طبقاتی پرولتاریا سازمانی، ساختاری و عنصر آگاهی سه نیرویوحدت 

بستر سازمانی این وحدت و مبارزه طبقاتی، . کند  اقتصادی و سیاسی را تضمین می

جدایی بین مبارزه اقتصادی و سیاسی در بستر . نهادهای سنتی طبقه کارگر نیست 

جدایی بین مبارزه اقتصادی از  پیکار . شود نبود عنصر سوم آگاهی طبقاتی، تئوریزه می

سازمانی و ساختاری و آگاهی طبقاتی، در بستر  ینیروسیاسی، جدایی بین دو 

 ، به ضرورِت«صیانت نفس»طبقه کارگر به ضرورت برای . بندد ها شکل می  اتحادیه

 .دست یافت سازمانی نیروی

یا به   کرد سیاسی، در دو روی ،در درازای تاریخ، هموارهمبارزات طبقاتی طبقه کارگر، 

 : داشته است و فرجام تداوم سیاست بورژواییسیاست کارگری یا  دربیانی دیگر، 
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 طبقاتی «مطلق»دو 
داری پیرامونی، در چارچوب مناسبات   در ایران، نیز همانند دیگر کشورهای سرمایه

سیاست ی سیاسی  تنها دو گزینه  افراد جامعه،  داری، برای تمامی سرمایه
 دو مطلق طبقاتی ،این دو رویکرد. در میان است داری یا سیاست کارگری سرمایه

« دوآلیسم»ممکن است برای برخی این دیدگاه، و چنین دریافتی، به ثنویت یا . است

ای از  توان گستره های نوری می بین رنگ. تعبیر شود گرایی و مطلق نور و تاریکی

ها را یافت، از ماوراء بنفش تا مادون قرمز، اما بین دو طبقه اجتماعی آشتی ناپذیر  رنگ

دار و برده، هیچ رنگ دیگری که هم این باشد و هم آن در جهان هستی، الموجود  برده

ان را هم عضوی از طبقه کارگر توان کارگر نمی .بوده و پنداشت آن، ساده انگاری است

های فرودست و فرادست  ی الیه بورژوازی، دربرگیرنده خرده. داری نامید و هم سرمایه

از جامعه  که گستره ای اجتماعی، بین بورژوازی و کارگران در نوسان، نه یک طبقه، بل 

 دهد که مالکیت خصوصی و استثمار خود ودیگران را خواهان است و از را تشکیل می

 .همین روی هیچ سنخیتی با طبقه کارگر ندارد

های صنفی به طور عمومی، به ویژه نمونه اتحادیه  مروری بر رویکرد و کارکرد اتحادیه

میالدی، مورد برجسته و  ۷۷۶۱همبستگی به رهبری لخ والسا در لهستان دهه 

 .است داری سرمایه همروزگاِر سیاست

زگشایی دوران سید محمد خاتمی، به رهبری آن، سندیکای واحد در با آسیایینمونه  

. استرفرمیسم های غیرکارگری  ی دیگری از سیاست  ی برجسته منصور اسالو، نمونه

 ساالری گرایانه و سرمایه دولت  یها سندیکا با رویکرد رفرمیستی در چارچوب تالش

های وی بر کارگران سندیکا، بیانگر رویکرد سیاسی  منصور اسالو و تحمیل سیاست

این پراتیک، در امور اقتصادی و سیاسی در . گرایی سنتی است بورژوایی اتحادیه

در   های اقتصاید سیاسی رقابتفضای سیاسی جامعه،  ،چارچوب تنگ سندیکایی
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های   ها و رقابت و نیز اختالف ،آنرون یهای سیاسی پیرامون و ب ، گروهبندیحکومت

های جهانی سرمایه و تاثیرگذار بر سندیکا،   ها و تناقض  سیاسی و اقتصادی و رقابت

سندیکای . دگذار ی صنفی خویش را به نمایش میها نقش و سرانجام تمامی اتحادیه

 -، با پرچم رفرمیسمدر تهران و حومه، به رهبری اسالو رانی واحد شرکت اتوبوس

های سرمایه جهانی، در شمار سازمان جهانی کار و  ، بردن زیر چتر ارگاننالیسمناسیو

سولیدارتی سنتر ووو بیش از پیش به خزیدن آشکار رهبر آن، منصور اسالو، زیر پرچم 

.گرایی با سیاست بورژوایی را آشکار ساخت آشکار سبزها، سرانجام اتحادیه
[17]

 

در ایفای نقش چهره برون  های مشاورین اسالو پس از حضور و اعالم آشکار وی تالش

گرویده  بورکرات توانند چهره دیگری جز همان عنصر  ، نمی«لخ والسا» مرزی و وطنی

وی را  ،ای هرچند در گفتگوهای رسانه. درا به نمایش بگذار  اردوی سرمایهبه 

از آن است  تر آور وی عمیق رفرمیسم اسارت ازدایی کنند و رهنمودش دهند، ام آلوده

 .که با این ترفندها پیرایش یابد

                                                           
اشراف بورژوا و بنیانگذار و مالک و   امیر حسین جهانشاهی، 1041اسفند  13روز 17

،  آشکار ساخت که منصور اسالو با ایشان و سازمان وی  «سازمان موج سبز»رهبر 

در پی این اعالم بود . همراه شده است و مسئولیت سازمانی به وی واگذار شده است

نامیده شد و وی در « ارگری در موج سبزدبیر ستاد هماهنگی فعاالن ک»که  اسالو 

های جهانی سرمایه بارها پدیدار شد، بدون اینکه این ماموریت جدید را انکار  رسانه

هایی به ویژه از سوید، رهنمود یافت  مدتها گذشت که اسالو با مشاورت رفرمیست. کند

. تا  این پیوستگی را موقتًا انکار کند  و با چراغ خاموش براند

greenwavenews.com  وorganization.greenwavenews.com 
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خواهد؟ پاسخ به این پرسش  طبقه کارگر، در ایران و در همه جهان چه می

دو مفهوِم  ، به در شرایط کنونی ها  دیدگاه  گری تمامی و غربال« سرند»رفته و با  هم روی

 . یابد ، فرجام میضدانقالب یا انقالب

ه طبقاتی، ، برای رسیدن به زدر رویکرد به مبار های گوناگون در اردوی کار، دیدگاه

ی رهایی و یا،   ها و اهداف خود، در بستر یابی بر زنجیر اسارت یا کرانه استراتژی

 افکند ضدانقالب یا انقالب، لنگر می

ا سندیکا گرفته تا کمیته  نهاد طبقاتی،و زیر هر نام  ،یافته طبقه کارگر، سازمان

 بر پرچمرهایی خود را در  لغو مالکیت بر ابزار تولید  ،باید به روشنی کارخانه و شوراها،

برای طبقه کار هیچ  هر نهاد کارگری، زیر هر نامی، بدون آگاهی طبقاتی،  .داشته باشد

ر میان هنگامی که رهبری انقالبی و بینش انقالبی و آگاهی طبقاتی د. در بر ندارد

در چنین شرایطی است که رفرمیسم با . یابد نیست، رفرمیسن مجال رهبری می

 . ای بیابد های بورژوازی، در میان کارگرا پایه توده برخورداری از برخی  پشتوانه

یافت اقتصادی و سیاسی درون طبقه کارگر نفود  با دو رهوازی، از راه رفرمیسم، ژبور

ها ابزار اقتصادی و احزاب رفرمیستی، ابزار سیاسی  در این نفود، اتحادیه. کند می

 .بورژوازی هستند

 استراتژی طبقه کارگر
استراتژی طبقه کارگری است که به خود  سازمایابی و سازماندهی مبارزه طبقاتی

 .خود آگاهی گرایش دارد اندیشد و به رهایی می

در آن،    اعتنائی به سیاست،  هشدار رهایی بخشی است که مارکس، نقد بی
ترین راه کار طبقه کارگر  کرد طبقاتی پرولتاریا به سیاست  را  حیاتی ضرورت روی

  .شمارد برای خود رهایی می
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به این ( اوئن و سن سیمون و غیرهرابرت فوریه، جورج )های نخستین  سوسیالیست»

دلیل که شرایط اجتماعی هنوز به حد کافی تکامل نیافته بود، که به طبقه کارگر 

بایست خود را  می جبر بهای، مبارزه را سازمان دهد،  اجازه دهد خود را همچون طبقه

 ای مانند ی آینده محدود کنند و هرگونه مبارزه به رؤیاهایی در باره الگوی جامعه

های سیاسی کارگران برای بهبود سرنوشت  های کارگری و جنبش اعتصابات، سازمان

  اما اگر اجازه نداریم این پدرساالرن سوسیالیسم را رد کنیم،. خویش را محکوم سازند

ها اجازه ندارند اسالف خود یعنی کیمیاگران را رد کنند، با این  همانگونه که شیمیدان

ها در آن افتادند بپرهیزیم، اشتباهی که اگر از سوی ما همه باید از اشتباهی که آن

«.صورت گیرد، پوزش ناپذیر است
[18]

 

 

های  در فراز باال، به بیان بنیانگزار فلسفه رهایی طبقه کارگر، درحالی که در سال

نوزایی کارگران،  اصل آن شود، اما گویا ، مردود شمرده می«ابدی بودن اصول»، ۷۶۳۱

دو سده همچنان، ابدی   ، این ساختارهای سنتی، پس از نزدیک بهاتحادیه و سندیکاها

در آن عهد باستان، در تالش این   کیمیاگران اما با حسن نیت،! اند  و کیمیایی مانده

در تالش آنند تا با شالق   های جنبش کارگری، بودند تا مس را طال سازند، رفرمیست

 . طال استخراج شود ،ی کارگران استثمار، از گرده

                                                           
 .شباهنگی سهراب  ترجمه  بی اعتنائی به سیاست،  کارل مارکس،18

 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1873/b

ietenayi-siasat.pdf 



 
 

41 
 

 یابی تشکل یابی در برابر سازمان
 ها، بایستی قاطعانه، بر ضرورت کاربرد درست و طبقاتِی مفهوم ی در کار برد مسئوالنه

 ،در ماهیتکارگران، « تشکل یابی مستقل»شعار .وفادار باشیم در کارکرد، مفاهیم

این دو،  بودگی متضاد فهمبدون . یابی شعاری است به تمامی متفاوت با سازمان

 شعار. به دریافت رهایی نخواهیم رسیدکژیافت ها،  و ها یریافتدمانند بسیاری از 
که در فضای خفقان و ممنوعیت هر نهاد مستقل و پیشرویی در ایران،  یابی تشکل

با روی . انجامد در بافت و ساخت به راه دیگری می  رسد، بیش ازهمیشه به گوش می

تشکل»اند که  ها و واقعیت موجود، بیانگر آنگر، تجربههای طبقه کاریافترهکرد به
راستین  یابیسازمانحتا در کشورهای کانونی سرمایه، از آنجا که « مستقل یابی

گریزی و  گذارند، سیاست طبقه را در برنامه، افق و چشم انداز رهایی طبقاتی نمی

 .  سازد می سیاست زدایی را پیشه

نخبهبورکراتیک و هرمی که همیشه به وسیله چند نخبه و یا سازمانی از  یابیتشکل

. فسادپذیری هستندیابد، پیوسته و همواره در آماج خرید و فروش و  گان شکل می

در   دهی از باال، کارگران را همانند مومی ها، با شکلگونه تشکلکارپردازان در این

ی اسارت بار تولید سرمایه و دهند، تا چرخه می« فرم»دست، شکل پذیر و به دلخواه 

 .کار همچنان تداوم یابد انباشت و نیروی

و سازمان یابی، دخالت در . دهد اعتنایی به سیاست را شکل می بی تشکل یابی، 

ها،  ها، دولت  از همین روی،  حکومت. یعنی سرنوشت خویش را در افق دارد  سیاست،

تمامی با های صنفی، در حالیکه  سندیکاها و تمامی تشکلاتحادیه ها و  داران،  سرمایه

، در هراس کارگر نداقتصادی ا -نظامی -تار و پود، ساختار و کارکردشان، سیاسی

زیرا، فراتر . هراسانند می و سازمان یابی سیاسی، کارگران را از نزدیک شدن به سیاست
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دون روشنگری مفهوم کلی ها و ب پردازیبافی و تام ضدکارگری، با کلی  از سیاست

در اینجا گرد وغباری . شود های شدیدی آفریده میها و تناقض ، ناروشنایی«استقالل»

ی استثمار راهگی و ماندن در چرخه ماند، بی خیزد و آنچه برای طبقه کارگر می بر می

 . خویش استو بازتولید سرمایه و کاالماندن نیروی کار و شرایط اسارت

های کارگری پیوسته در این ارگان  یونال اول کارگران و استقالل ارگانالگوی انترناس 

ها و دیگر اعضا ها، کروپسکایا المللی، و چالش نظری به رهبری الکساندرا کولونتایبین

از سویی و  ۷۷۷۱فراکسیون کارگری حزب بلشویک درفردای انقالب کارگری اکتبر 

ترین و ، از سوی دیگر درخشان32.1در سال  لئون تروتسکی و لنین در آن برهه

 .دهد های طبقاتی پرولتاریا را به دست میترین آزمونآموزنده

لنیِن با ارزیابی اشتباه آمیز، در آن شرایط سخت و دشوار محاصره  -والدیمیر اولیانف  

ای از استکهلم در سال او درنامه. متفاوت بود ۷۷۱۳و جنگ داخلی، با لنیِن سال 

به « رادین» به نظر  «وظایف ما و شورای منتخب کارگران»، زیر عنوان ۷۷۱۳

، که پذیرش ۷۷۱۳عنوان نماینده حزب بلشویک در شوراهای انقالبی قیام کارگری 

« کودکانه»حزب را از سوی شورا، درخواست نموده بود، این بینش را برنامه

.خواند می
[19]

ن بینش شورایی، مورد پذیرش از آنجا که چنی. این نامه  پنهان ماند 

سال اجازه  ۵۳اکثریت اعضا حزب سنتی بلشویک نبود، نامه برای نخستین بار، پس از 

هر و پس از پیروزی آن به ۷۷۷۱نگرش شورایی، در انقالب اکتبر . انتشار بیرونی یافت

، داشت که نه «ما به ازایی»اما هزینه و  فراموشی، . سببی افسوس که فراموش گردید

که در اروپای آبستن انقالب کارگری و در  نها انقالب اکتبر و کارگران روسیه، بلت

                                                           
برای این نامه . « رادین»، خطاب به «ُنووایاژیزن»لنین، نامه به دبیرخانه روزنامه 19

سال منتشر  ۵۳پس از  ۳/۷۷/۷۷۴۱، در تاریخ  ۵۱۶نخستین بار در پروادا شماره 

 .گردید
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های مخوف پوتینیسم و تروریسم اسالمی  سراسر جهان تا به امروز و تا برآمد الیگارش

شوراها و کارگران، از دخالت در سیاست . سرمایه در سراسر جهان پی آمد داشته است

در سازماندهی شورایی، منع شدند،  دخو و از تعیین سرنوشت خویش به دست

اپوزیسیون کارگری در حزب و جامعه سرکوب شد، شوراهای پتروگراد و ملوانان به 

های لنین در واپسین روزهای زندگی به بایگانی سپرده  خون کشانیده شدند، و نامه

شد، دبیرکلی مخوف به نام استالین و یارانش در کمیته مرکزی خودکامه به قدرت 

کادرهای رهبری و اعضا فعال و تاثیرگذار تمامی احزاب کمونیست اروپایی و   ستند،نش

ی کشانیده شدند و سپار و تنبه سکوت  یا شرقی به سیبری تبعید و یا تیرباران و

گی  طبقه کارگر در آغار فاز سیاسی انقالب کارگری، باردیگر به تولید  و از خود بیگانه

 .محکوم شد

، پیوند و (سازمانی، آگاهی تاری، ساخ)نهایی، وحدت سه نیروی طبقاتی برای پیروزی 

در روسیه این پیوند و حضور،  . ها حیاتی است توده -شورا -حضور سه عنصِر حزب

. شورا در فردای انقالب رفته رفته به سایه کشانیده شد. سبب ساز انقالب کارگری شد

کمیته مرکزی و دیر اول به جای عنثر آگاهی طبقاتی به بهایی گرفته نشد، حزب و

 .وحدت، گسسته شد. ها و شوراها به مرکزیت نشست توده

های انقالبی   در غرب، رفرمیسم غالب بود، در نبود حزب انقالبی و یا کم توانی سازمان

ای آنها به   هایی کارگری اتحادیه کارگران و شوراها، سوسیال دمکراسی بورژوایی و پایه

رب در غ. ها و جنبش سوسیالیستی گردیدسرکوب شورا شکست جنبش کارگری،

. ها ور رفرمیسیت اتحادیهضشی بود در باربر نشق و حنیابی شوراهای، واک سازمان

های آنتونیو گرامشی در ایتالیا و لیبکنشت و روزا در آلمان و شوراییان در  تالش

 .گالسکوی انگلستان و فرانسه، دیر هنگام، اما با شکوه بود
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حزب  ۷۷۷۱در غوریه . بودند های کارخانه های کمیته یه اما شوراهای پایهدر روس 

های کارخانه  برخوردار بودند، و تا   ها و کمیته بلشویک، از اکثریت نفود در اتحادیه

ها و اس آرهای  نقش برتر با منشویک. سپتامبر در شوراهای در اقلیت قرار داشتند

در فاصله چند ماه،   تروتسکی و لنین و کولنتای از سپتامبر به ویژه با  تالش. چپ بود

 . شوراها به انقالب گراییدند

 آخرین تالش کارگران شورایی
و آخرین  ها در روسیه فردای انقالب، برای آخرین باراپوزیسیون کارگری و اتحادیه

پیشنهادهای خود در برابر تروتسکی و لنین و دیگران رهبران حزب بلشویک  تالش،

 :این چنین پیش روی نهاد ۷۷۲۱در سال 

مراحل و پایان دهی به بورکراسی   بازگشت به اصول برگماری و برکناری در تمامی ۷ 

 .ندها پاسخگو و مسئول باش در برابر توده افراد،  و برقراری آنچنان ساختاری که تمامی

... توجه بیشتر به صدای کارگران معمولی... گیر شدن گسترده در حزب ایجاد همه ۲

که  لانتقاد آزادانه در گفتگوها، ب برخوردار از حق نه تنها)برقراری آزادی عقیده و بیان 

های  اختصاص بودجه و امکانات به انتشار ادبیات پیشنهادی به وسیله دیگر فراکسیون

 ...حزبی

گرا، برآن است که اتحادیه، حتا در پیروزی انقالب  گر، این نگرش استقاللبه بیان دی

به . کارگری، ابزار هیچ سازمان و حزب سیاسی حتا حزب بلشویک نیست و نباید باشد

برخی سوم »انجامد که  های کارگری به آن می وابستگی سازماندید کولنتای، 
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ی تام  عصارهها، سرنوشت کارگران را رقم زنند و این یعنی  شخص
[20]«بورکراسی

 

 :کولنتای در غلبه بورکراسی در شوروی آن زمان، ایستاد و اعالم داشت 

می [ کارگران]ای عینًا از همین روی این نافی مستقیم خودپویی توده»
 [21]«باشد

غیر ممکن است که کمونیسم را مقرر داشت؛ »و سرانجام اعالم کرد که 
های پراتیک، در  در فرایند و پژوهش شاید. شود کمونیسم تنها آفریده می

 [22]«.اما تنها در نیروی خالق خود طبقه کارگر. آزمون و خطا
خواستند تسمه نقاله  های مورد نظر کولنتای، و اپوزیسیون حزب بلشویک، نمی اتحادیه

های خود ویژه در روسیه و نه نوع اروپایی سوسیال  این اتحادیه. حزب و دولت باشند

های کارخانه را داشتند و به  هرچند زیر نام اتحادیه، اما نقش کمیتهدمکراتیک آن، 

نمایندگان این گرایش . اندیشیدند قدرت سیاسی و اقتصادی در دست طبقه کارگر می

ها، با ساختار و  این اتحادیه. در حزب بلشویک، در اقلیت، و سپس ممنوعه شدند

های سنتی که در همان  ، با اتحادیههای کارخانه، اما نه به دید تروتسکیکارکرد کمیته

روزهای انقالب از سوی کارگران انقالبی نقد شدند، دارای اهداف و ماهیتی متفاوت 

 . بودند

                                                           
 Reading n.d (Pamphlet)، (solidarity )کولنتای، اپوزیسیون کارگری .آ 20

، برگرفته شده از کمون تئوریک، ارگان تئوریک سیاسی شورای کار، دفتر ۵ص 

های کارگری، اپوزیسیون اتحادیه، بخش ۷۷۷۸ژوئن / ۷۵۱۳نخست، خرداد ماه 

 .۵۴، ص (عباس منصوران)ترجمه سعید... کارگری در حزب کمونیست، کرونشتاد  و

 .۵۴همان، ص 21 

 .۵۳همان، ص  22
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در خارکوف یکی از نمایندگاِن  ۷۷۷۱در گفتگوهای پرجوش و خروش روزهای انقالب 

ت های کارخانه و افشای ماهی در دفاع از کمیته  ،«مجتمع عمومی الکتریسیته»

 :گونه بیان نمود های سنتی را این اتحادیه
ها در سراسر دنیا شکسته است، آنجا نیز که هنوز وجود دارند، ما را  کشتی اتحادیه»

اطاعت  های کارخانه را بهها بخواهند کمیتهاگر اتحادیه. دارند فقط از مبارزه باز می

مبارزه . رویم راه شما را نمی تان کوتاه، مادست: گوئیم بکشانند، ما می از خود[ اتوریته]

«.با سرمایه باید تا پایان کار پیش برده شود
[23]

 

 ۳۱۵۱ آزمون کارگران در بهمن
 ، آزمونی تلخ در کارنامهدر ایران ، در دوران انقالبی،۷۵۳۱در فردای قیام بهمن  

ی  برهههای بازدارنده به شعارها و خواستتوان  میدر این برهه،  .مانده است کارگران

در دروان انقالبی و تاریخی بی مانند یک انقالب  .توازن قوا و انقالب اشاره کرد

های پیش به سوی اتحادیه»ضدانقالب یعنی   شعار دوران رکود و سلطهسیاسی، 

                                                           
، در زمان ۴۹۴۹آنا میخائیلونا پانکراتوا در سال  . به نقل از پانکراتوا 23

عی در دانشجویی به حزب بلشویک پیوست و  به عنوان استاد علوم اجتما
در . ی تاریخ جنبش کارگری نوشتهایی پر ارزشی در بارهدانشگاه مسکو کتاب

در  ۴۹۱۶به عضویت کمیته مرکزی حزب در آمد و در سال  ۴۹۱۴سال 
ی تاریخ جنبش کارگری از جمله  برخی از کتاب های پانکراتوا در باره. گذشت
مبارزه بر سر : شوراهای کارخانه در روسیه»های وی ترین بررسیبه نام

کتاب نامبرده،  در . دچار سانسور استالینی گردید«  کارخانه ی سوسیالیستی
در مسکو به چاپ رسید، اما به لیست کتابهای ممنوعه پیوست و در  ۴۹۴۴سال 

زمان استالین در هیچ کدام از کشورهای بلوک شرق و نیز روسیه، اجازه چاپ 
 .دوباره نیافت
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«کارگری
[24]

در این برهه، در اوج  مبارزه طبقاتی، کشاکش انقالب و ! دش تبلیغ می 

موضوع حیاتی قدرت سیاسی بورژایی در میان بود، و ضدانقالب و در آن هنگامه که 

سپس شوراهای رفرمیستی که بسیاری به ویژه در صنعت نفت از باال و با دخالت و 

پذیر و شدند، این ساختارها را آسیب هژمونی گروهبندی سیاسی چپ، تشکیل می

بی در بزرگترین و رفرمیسم حاکم و مزمن تهی از سرشت انقال. شکننده ساختند

ضمن آنکه اعتصابشان نه  ۳۱صنعتی نفتگران در روزهای بهمن  بخشپیشروترین 

که به سود جابجایی قدرت سیاسی  بل  برای کسب قدرت سیاسی و دگرگونی مناسبات،

تنها شرکت نمایندگان « شورای انقالب اسالمی»توسط جناحی از بورژوازی بود و از 

 .  کرد اتی درخواست میطبق -را در این ارگان ارتجاعی شورای نفتگران

این سیاست و به سود سرمایه است تا هیچ نهاد طبقاتی سیاست گرا و سیاست زایی  

 .در میان کارگران پای نگیرد

در . روید ، رکود جنبش کارگری به خیزشی دوباره فرا می۷۵۳۱با قیام بهمن ماه 

 ن در خوزستان وی نفتگرا نفره در دو اتحادیه ۷۴ ی است که کمیته ۳۱ی قیام  آستانه

های کارگری سال  کردند، بیشتر اعتصاب ای جدا از هم فعالیت می شمال که برای دوره

ها یک هفته و تنها با شرکت کارگران  دوره نخست این اعتصاب. کنند را رهبری می ۳۱

با . انجامد کشد و دومین اعتصاب با پیوستن کارمندان نیز به شکست می درازا می به 

های  ای به نام کارگران و پیوند اعتصاب نفر و انتشار نشریه ۲۵کمیته به افزایش اعضا 

رو روحانیت به  ها بود، که جنبش کارگری دنباله کارگری با خیزش سراسری در خیابان

ـ کارکنان « ها کارگران و تکنسین»کمیته اعتصاِب نفتگران . گردد رهبری خمینی می

، از سازماندهی و آگاهی شاهنشاهی زد ن اقتصادی به حاکمیتی بنیادی ـ که ضربه

                                                           
 .۷۵۳۶اردیبهشت سال   ن چریکهای فدایی خلق ایران،بیانیه اول ماه می سازما24
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 .اعتماد به طبقه و توان طبقاتی و سیاسی کارگران غافل ماندو از ، لستقالابقاتی، ط

کاری نه آشنایی داشت و نه باور و  ارگان رهبری قیام را سازمان نداد و با چنین راه

 سرانجام، رو خیزش همه با هم و فرا طبقاتی گردید و امیدی؛ از این روی، دنباله

یدالله خسرو شاهی به عنوان  زنده یاد،در گزارشی از . حکومت اسالمی را گردن نهاد

 : خوانیم جنبش کارگری در کمیته اعتصاب نفتگران می گران یکی از تالش

یکی از مسایل عمده این دوره مواجه شدن کارگران  »

اعتصابی با مشکل مالی است که ابتدا دست کمک به سوی 

ها توانستند حدود یک میلیون  دانشگاه. کردیم مردم دراز

ولی این پول حتی جوابگوی  ،تومان برای ما پول جمع کنند

و ناچار شدیم با . هم نبود کارگران بخش پمپ بنزین

یکی از مسئولین بازار . روحانیت و بازار تماس حاصل کنیم

بعد از آن مسئله مالی ما . کرد در کمیته مخفی شرکت می

پس از آن بود . ل کمک به طرف ما سرازیر شدحل شد و سی

ما از زیردرخت سیب : گویند که آرام، آرام  کارکنان نفت می

خواستند از  تا آن مقطع کارگران نمی. گیریم دستور می

اطاعت کنند اما خود مسئله مالی باعث شد که به « امامی»

 «.شکلی زیر چتر روحانیت و بازار قرار گیرند
[25]

 

                                                           
های کارگری و موانع موجود در  مروری بر تشکل  ،(زنده یاد)یدالله خسرو شاهی 25

انتشارات  انجمن کارگران پناهد ه و مهاجر . مقابل ایجاد تشکالت کارگری در ایران

 .ایرانی
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 ۵۴برهه پس از نهادهای این ] .ها و کم کاری تاریخی ست ر کاستیاین خود بیانگ

.استنیز از ایجاد یک صندوق اعتصاب نیز غافل مانده  ،[سال
[26]

 

  کارگر ایران به دور از خود آگاهی و سازمان  با سرنگونی حکومت شاهنشاهی، طبقه

با آتش زدن  .خودداری کرد خیزشیابی طبقاتی خویش، در آغاز از پیوستن به 

. ویژه نفتگران علیه حکومت شاه نشانه رفت ، خشم مردم و بهسینما رکس در آبادان

روز بعد از به آتش کشانیده شدن سینما رکس و   گرچه طبقه کارگر دیر به میدان ،

و با بسته شدن  برخاستاما به سرنگونی شاه  گام نهاد کارزارها در آبادان،  گوزن

آگاهی طبقاتی،  شیرهای نفت، و اعالم اعتصاب سراسری، نابرخوردار از سازمان، و

 ۲۲فردای . در ایران گردید  رو حکومت جایگزین حکومت سلطنتی سرمایه دنباله

خمینی فرمان بازگشت به مراکز تولید و از سرگیری بازتولید  الله آیت بهمن بود که

که به فرمان « کمیته اعتصاب منتخب امام خمینی». ردمناسبات حاکم را صادر ک

بیانیه   ۳۱/۷۱/۲۱الله سید محمود طالقانی شکل گرفته بود، در روزنامه کیهان  آیت

کمتر از  .یابی روحانیت سمت وسو دهد داد تا کارگران را به عنوان پیاده نظام قدرت

سحابی از رهبران نهضت  روحانیون به امضا یدالله« ۲۷اطالعیه شماره »دوماه بعد با 

فرمان باز گشت  ۷۵۳۱ماه  بهمن ۲۴ در روزنامه همان در ها، مذهبی –آزادی و ملی 

ها تمام  اعتصاب»خمینی روز بعد در روزنامه کیهان فرمان داد؛ . صادر کردبه تولید را 

 «!شد، به سرکار برگردید

                                                           
 ـ   چند فعال جوان کارگری همراه بر این واقعیت بیافزایم که نگارنده، از جمله به26

آوری شده از  های مالی پنهانی جمع پیک تماس جهت بردن کمک  سوسیالیستی،

بودیم که به دلیل جاری شدن ( شیراز)« دانشگاه پهلوی»فعالین چپ دانشگاهی از 

سیل در راه خوزستان،  پس از تالشی نافرجام دو روزه برای گذر از سیل، از تماس با 

 .ناکام ماند و پس از چندی، پولها به کمیته اعتصاب تحویل گردید ی اعتصاب کمیته
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های فدایی  ن چریکسازما» ترین نیروی سیاسی چپ ایران،  فراگیرترین و پوپولیست 

و « حزب رنجبران»، «حزب توده ایران»در شماِر  ها ، دیگر سازمان«خلق ایران

ووو در این شرایط از جمله نیروهایی بودند « کارگر  سازمان پیکاربرای آزادی طبقه»

. را  به بیانیه  نوشتند« های کارگری  اتحادیه»و « پیش به سوی سندیکا»که رهنمود 

گرایش شوراگرایانه به ویژه درون صنایع نفت، در رویش بود، بیانیه اول که  در حالی

با حضور اکثریت در ] «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» ۷۵۳۶ماه می سال 

به مناسبات روز جهانی کارگر، کمتر از  [رهبری  و پیش از انشعاب در این سازمان

ادهای صنفی دوران رکود و سه ماه پس از سرنگونی شاه، کارگران را به تشکیل نه

.خواند سازش طبقاتی فرا می
[27]

 

ها کارگر که میلیونای چند روز پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در حالیدر بیانیه

در خیابانها و مراکز کارگری  ،نامیدندو نیروهای سیاسی که خود را سوسیالیست می

 «گروه کار» گیری حکومت اسالمی هستند، گروهی به نام گر پایهها نظارهو دانشگاه

به ویژه  «یرخواست ها و مبارزات کارگ»که به تحلیل پس از آن ،۴/۷۲/۳۱در 

 : نویسدمی نچنی ،می پردازد «کارگران کارخانه تکنوکار»

همه سندیکاهای ساواکی منحل شده و باید "
ها واقعی در محیطی  شوراها و سندیکاها و اتحادیه

کارگران تکنوکار شورا ... کامال آزاد بوجود آید
تشکیل دادند و خوشحالند که شورا از منافع آنها 

تشکیل سندیکا هم  دکند و در صددفاع می

                                                           
به مناسبات روز جهانی  ۳۶بیانیه اول ماه مه سازمان چریکهای فدایی خلق در سال 27

 !های مدعی سوسیالیسم  های حزب توده ایران  و بسیاری از گروه کارگر، بیانه
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و در پایان، پیش بسوی ایجاد ..." !!! هستند
 [28]!!دهدسندیکاهای واقعی کارگری را شعار می

، همانگونه که چپ سوسیال دمکرات ایران  ی و نگاه شوراها در فرهنگ و اندیشه 

مانند تا ارگان طبقاتی  های صنفی می  پیداست، دفاع طلبانه بوده و بیشتر به اتحادیه

بود که، از  در چنین روزهایی. سرنوشت ساز در آن کشاکش انقالب و ضدانقالب

تولیدی و کارگری و  های شوراگرایانه در بیشتر مراکز درون جنبش کارگری، گرایش

های  های سیاسی درون سازمان برخی گرایش. سر برآوردند  ها، گاه محالت و آموزش

زدند که نگاه از برون و سازماندهی از باال را  موجود نیز به تشکیل شوراها دامن می

 . آوری در پی داشتند آمدهای زیان گرفت و سرانجام پی پی می

خود در ایران، به عنوان نهادهای طبقاتی، نمودهای  با این همه، شوراها در عمر کوتاه

ِآغازیِن توان و خواست کارگران را برای سازماندهی تولید، کنترل و خود مدیریتی را 

 .به نمایش گذاردند

یابی، به ویژه ساختارهای شورایی، در  آوری کارگران به سوی سازمان  با روی

اکزی همانند خانه کارگر درتهران هایی از مراکز تولیدی و کار، و گشایش مر بخش

دست کارگران، برای همایش و گفتگو و تبادل اندیشه و پویش سوسیالیستی،  به

خود  در برابر، به یاری چماق و جهالت، «ها لباس شخصی» گران، با بسیج  حکومت

 .رهایی کارگران به سرکوبی خونین بسیج شدند

، ۷۵۳۶روز جمعه دوم آذر ماه سال  .از تربیون نماز جمعه فرمان گرفتند مهاجمین،  

ماه پیش دوباره به  ای در نماز جمعه تهران، خانه کارگر که یک پس از پخش بیانه 

                                                           
، اعالمیه هایی از جنبش کارگری ایران،  تکثیر از اتحادیه «تکنوکار»، تحلیلی از مبارزات کارگران  ۴/۷۲/۳۱گروه کار،  28

.۳۶دانشجویان ایرانی در لیورپول، انگلستان، فروردین 
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، از کارگران یورش قرار گرفت و به وسیله چماق دست کارگران بیکار افتاده بود، مورد

  نیروهایی از پیش بسیج این ستاد کارگری، سر انجام به دست. بازپس گرفته شد

چماقداران. به اشغال در آمد شده
29

ی  که بیانیه  در حالیبه رهبری علی ربیعی،  

پخش شده در نماز جمعه را در دست داشتند، فرمان « مردم مسلمان»خطاب به 

. باز پس بستانند« مزدوران امپریالیسم آمریکا»یافته بودند تا خانه کارگر را از

با به تنگنا . خواستند ایستادند و خانه خود را میکارگران بیکار به بیرون خانه کارگر 

با چماق و دشنه و زنجیر در داخل خانه کارگر، « مردم مسلمان»افتادن سی تن از 

را نجات دهند و هم خانه کارگر « برادران»های مسلح هجوم آوردند تا هم  چی کمیته

ی نماز جمعه که از  هخانه کارگر، به پشتوان. این یک ترفند بود. را به اشغال در آورند

. گرفت، به یاری دشنه و چماق لشگر دعا، اشغال شد داران دستور می بازار و سرمایه

، به عنوان «حزب جمهوری اسالمی»شاخه کارگری  ،«خانه کارگر جمهوری اسالمی

در این مبارزه طبقاتی و . شد اقتصادی و نظامی باید تشکیل می  یک ارگان سیاسی،

های سیاسی مدعی  گروهبندیِ« غفلِت»ستاد،  سازمان و بی بیتقالی طبقه کارگر 

انگاری غیرمسئوالنه و  سوسیالسم، از شرایط و منافع طبقه کارگر، یک نادیده 

.سوسیال دموکراتیک بود
30

 

                                                           
معاونت وزارت اطالعات،  حسین کمالی   دبیر امنیت ملی دوران خاتمی،)علی ربیعی 29

ده حزب اسالمی کار در مجلس شورای ، علیرضا محجوب، نماین(وزیر بعدی کار)

اسالمی و دبیرکل خانه کارگر رژیم،، ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر سابق کار، حسن 

رئیس سابق شوراهای اسالمی کار و عضو حزب )صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر 

 و دستیار سهیال جلودار زاده و محجوب ووو ( اسالمی کار

های صنفی، نهادهایی برای گذشته، پیش به  تحادیهعباس منصوران، کتاب ا30
 .۲۹۹۱ ، نشر آأفابت ماکزیما،۳۲۵-۶ص ص ! سوی سازمانیابی طبقاتی کارگران
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همه، درمناطق پیرامونی سرمایه، همانند ایران، استبداد سیاسِی حاکم، خود ویژه با این

رفرم سیاسی و تحمل  برِدرادور دالل جهانی، پیشداری کمپ سرمایهو فرماسیون 

کم و بیش موجود در کشورهای متروپل را « جامعه مدنی»های صنفی و تشکل

بندی  ی چنین شکل، الزمه استبداد فاشیستی حکومت اسالمی. سازد می ناممکن

داری است که با صدها سرمایه های پارادوکساین نیز . داری استمناسبات سرمایه

روی تا زمانی دیگر و ره یافتی دیگر، امروز را به فردا دست به گریبان و به هر ،تناقض

 .افکند می

ای، از حقوق بورژوایی شهروندی به دور، برای دست  در حالی که بشر جوامع حاشیه

یابی به حقوق بشر، به فرمان سزمایه، به خون کشانیده می شوند، شهروندان 

یگانه تر از پیش در گروگان اهداف سرمایه و ایدئولوژی ، از خود یکشورهای کانونی

ی دیگر مثلِث دولت و بازار   ، گوشه«جامعه مدنی» .زنند پا می نئولیبرالسم آن دست و

های حوزه. داری، در کشورهای کانونی، بقای مناسبات را یاری رسان استسرمایه

آرام بخش و سرابی  ،«شرحقوق ب»سان ایران، همچنان با افسانه  پیرامونی سرمایه به

های صنفی و تشکلاتحادیه .به سود سرمایه بدمد ،جویند، تا صبح دولتی دیگر باره می

اند که در کشورهای  دارییهها ووو همگی عناصر دلخواه سرماهای رنگارنگ، ان جی ُا

از مجرای همین نهادها است که نمایندگان . یابند کانونی سرمایه، مجال بروز می

سیاسی بورژوازی به جای چانه زنی با کارگران منفرد، کارگران را در یک میدان کار 

 .نشینندهای صنفی آنان، به تبانی میبا رهبران اتحادیه اجباری به گروگان گرفته،
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های صنفی تا کنون در سراسر جهان چنین است که سرانجاِم تمامی تاریخ اتحادیه

طبقه را به سود مناسبات  ها، از باال،ن تشکلهای کارگری، در همی کراتآریستو

 .آورند کنترل و مهار در میکاالیی، به

های صنفی، بدون ها، مدیر و رئیس تشکل و اتحادیهبر چنین بستری است که دبیرکل

ها دمخور و دمساز  ها، با باالیی رویکرد به کارگران و بدون شور و روادید پایینی

 . شوند می

و  ی، با رای خودبیگانه کارگران، با کارفرمایان و نهادهای دولتاشرافیت کارگری

  .رسد حکومتی سرمایه به سازش می

 یابی تاریخچه تشکل
بیش از همیشه به چشم  ۷۷۱۱ سالهای در دوران کیمایی از گیر شدن زمیندر ایران، 

 های رسمی و غیررسمی، از سطح ها کارگران به وسیله تشکل خورد و خواسته می

  .نهضت جنگل نیز فراتر  نرفته است خواست های

 کارگری درایران ارگان هاییابی نخستین  تشکل
از سوی کارگران ( خورشیدی ۷۲۶۳)میالدی  ۷۷۱۸یابی به سال  آغازگاه سازمان

را   «اتفاق کارگر»ی کارگری   این نهاد صنفی، نشریه. گردد های تهران باز می چاپخانه

 .  ارگان خود قرار داد

 –های طبقاتی  ه نخستین جلواز  .انقالب مشروطه آستانه تجزیه طبقاتی در ایران است

در / شاه قاجار  مظفرالدین وسیله به مشروطه فرمان از پس سال یک ،۷۲۶۸ سال

است که کارگران چاپخانه به  دربار و اشرافیت فئودال  و روحانیت« استبداد صغیر»

 . خیزند اعتصاب بر می
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را  ارگان این اتحادیه ،«اتفاق کارگر»روزنامه  -اتحادیه کارگران چاپ ۷۲۶۷سال 

 .سازمان دهی می کنند

میرزا . دیگر قابل چشم پوشی نیست ۷۲۷۱ی کارگر در ایران سال های  حضور طبقه 

ها، زیر تاثیر انقالب کارگری در  پیش از تشکیل جبهه با کمونیست ،کوچک خان

های کارگران ایران  تواند خواست و یارانش، نمی روسیه، و نیز حضور احسان الله خان 

ای  این مهم از بیانیه .ی جنگل نگنجاند ست را در مرامنامهیبه پیشنهاد فعالین سوسیال

زنامه جنگل منتشر ساختند، بر آمده خورشیدی  در رو ۷۲۷۷که جنگلیان دهم تیر

 :بود

 جنگلی نهضت  متن مرامنامه 
آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی »

حقیقی و تساوی افراد انسانی، بدون فرق نژاد و مذهب ، در اصول زندگانی و حاکمیت 

 .اکثر به واسطه ی منتخبین ملت

«.پیشرفت این مقاصد را فرقه ی اجتماعیون به موارد ذیل تعقیب می نمایند
[31]

  

 :کار –ماده ی هشتم 
 .نرسیده است ۷۴ممنوع بودن کار و مزدَوری برای اطفالی که سنشان به  -۲۱

برانداختن اصول بیکاری و مفت خواری به وسیله ی ایجاد موسسات و تشکیالتی  -۲۶

 .که تولید کار و شغل می نمایند

 .ی کارگران ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ الصحه -۲۷

                                                           
روزنامه جنگل ، ارگان ،  بر گرفته از 69کتاب سردار جنگل، ابراهیم فخرایی، ص 31

 .۲۶نهضت جنگل بود شماره 

http://eja.ir/1387/09/13/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84/
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 و عمومی استراحت –در شبانه روز منتها به هشت ساعت تحدید ساعات کار  -۵۱

 .روز یک هفته در اجباری

 

، فعالین سوسیالیست، (کمونیست)در همین برهه است که به رهنمود حزب عدالت  

 . پردازند دهی کارگران می به سازمان

 .استد این برهه  ها در تهران و گیالن و آذربایجان دستاور ها و اتحادیه برپایی سندیکا

  

 (میالدی ۷۷۲۱)۳۲۰۰-های کارگری تهران ورای مرکزی اتحادیهش

ساعت کار در  ۶ای را با خواست  روزه ۷۴اعتصاب  ۷۲۷۱کارگران چاپخانه در سال 

با اتحاد شماری از  ۷۲۷۷درسال . سازمان دادند ،پیمان دستجمعی و درخواست روز

کارگران در تهران بنیان های تازه شکل گرفته، نخستین تشکیالت متحد  اتحادیه

 .گیرد می

، «های کارگری تهران ورای مرکزی اتحادیهش»اران، سازمانیابی نوین را ذگ بنیان 

 .نهند نام می

جای مانده از جمله چنین  به« اتحادیه عمومی کارگران تهران»ای که با امضاء  در بیانیه

 : آمده بود

 جلوگیری از اجحافات وست که برای  هایی های کارگری، انجمن اتحادیه»
تعدیات طبقات حاکمه و حفظ حقوق و وسایل حیات و تنویر افکار طبقه 

ست  گردد، و طرز تشکیالت آن انتخاباتی کارگر از جانب کارگران تاسیس می
[32]«.و دخالت در سیاست ندارد

 

                                                           
 .۷۵۱۱ماه سال  دی، دهم ۵محمد دهگان، شماره « حقیقت»نشریه کارگری 32
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. هزار عضو شکل گرفت ۵۱ه کارگران جنوب کشور بااتحادی خورشیدی، ۷۵۱۸در سال 

را در باغی بیرون از شهر  یک مهافزون بر دوهزار کارگر  ۷۵۱۶ بعد، سال دو سال 

روز . های حکومت رضا شاهی پرداختند رانان به افشای سیاستو سخن .جشن گرفتند

بیش از ده هزار کارگر نفت در ( ۷۷۲۷)سوم ماه می همین سال )بهشت ماه اردی ۷۴

های دیگر، شمار اعتصابیون به  پیوستن بخشبا . آبادان اعتصابی عظیم را سازمان دادند

دوسال پیش مطالبات کارگران نفت بدین قرار  هشتاد و. بیش از بیست هزار نفر رسید

 :بود

 ۷۳درصد افزایش دستمزد. 

  ها از سوی دولتبه رسمیت شناختن اتحادیه. 

 تعطیل رسمی یک مه. 

 ی مستقل کارگران در اخذ مشارکت نماینده)گرایی  دو جانبه

 (.های کارگری با حضور کارفرماصمیمت

 نظر در امتیاز شرکت نفت ایران ـ انگلیس و برقراری  تجدید

 .ی انگلستان در دستمزد ماهانهحداقل سه لیره

 ی کارگرانتهیه مسکن برای همه. 

 اعطای مرخصی ساالنه. 

 ی مستقل در هیات مدیرهبرخورداری از نماینده. 

  از ایرانی و خارجیبرابری دستمزد همه کارگران اعم. 

 

و اوباشان،  قبایل و شیوخ ها و روسا خان  ارتش انگلستان،  اعتصاب با یورش پلیس،

دویست کارگر بازداشت و سیصد نفر از شکست خورد و پس از سه روز درگیری، 
 .کار اخراج شدند



 
 

13 
 

با وجود این شکست، کارگران نفت، اتحاد و قدرت خود را به حکومت و حامیان 

طبقاتی حاکم پنجه  -اش نشان دادند و به صورت سیاه استبداد سیاسی   امپریالیست

آهن هشتصد کارگر راه سال بعد پانصد نفر از کارگران نساجی وطن اصفهان و. کشیدند

ها اعتصاب دیگری را سازمان دادند تا نشان در مازندران با تکرار همان درخواست

ای ماندگار و پاک ناشدنی  حافظه ،کارگریی تاریخی جنبش  حافظهدهند که 
 است و تٔاهل، پیر یا بازنشسته شدن کارگران، آن را نمی زداید

ها، طبقه  ها در دوران پادشاهی پهلوی تا ممنوعیت و سرکوب تشکل   از آن برهه 

های مستقل و غیر مستقل خود را کم و بیش، تجربه کرد و در چارچوب  کارگر، تشکل

 . ثمار را بر گرده کشیدتی اس د مناسبات و گذران و تکرار چرخهها، بازتولی آن

های  یابی شوراها، که هنوز نخستین گام ن و سازما ۷۵۳۱آستانه انقالب سیاسی بهمن 

کردند، همزمان، زایش خود را در  شورایی، خودگردانی، آموزش و استقالل را آزمون می

به  ۷۵۶۴ی جدید سال   تا برهه، ۳۷از سال . سرکوب و جنگ ارتجاعی سرمایه یافت

به دست کارکنان این " سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه "تشکیل 

. انجامد شرکت و نیز چند مرکز کارگری دیگر از جمله کارگران نیشکر هفت تپه، می

  ، و ستاد سیاسی،«شوراهای اسالمی کار»کارگران متشکل در نهادهای زرد حکومتی، 

 ۲۳، با پشت سرگذاری نزدیک به «خانه کارگر»می اسالمی سرمایه در اقتصادی و نظا

سال گسست، بار دیگر رویکردی نوین، در حکومت اسالمی و بازگشت به آغازگاه 

در این برهه، دو تالش . دوزد خورشیدی چشم می ۷۵۱۱های   استقالل طبقاتی سال

 (دهی نه تشکل)سازمانیابی و تالشی برای ( یابی نه سازمان) تشکل دهیبرای 
از  که است تالشی تشکل دهی. رویاروی و در برابر طبقه کارگر قرار گرفته است

تا طبقه کارگر را به بردگی تا ابدیت برآن است آگاه،  خودآگاه و ناخودسویی 
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تالشی ، سازمانیابی ،از سوی دیگردر برابر آن، و  ؛های صنفی تشکل دهد اتحادیه

 . می باشدیابی شورایی از درون طبقه  ن که آگاهمندانه، خواهان سازمااست 

نوین سازمانیابی و به آگاهی الزم برای خود  آیا طبقه کارگر، در ایران به چشم انداز

از دست  را های بسیار  رهایی رسیده است؟ آیا امتیازهای گرفته شده با مبارزه و هزینه

 !نداده است

در ، ۷۵۷۲کارگران نه در زمان نهضت جنگل، که در سال های  به مهمترین خواست

  :شود بنگریم های کارگران، فریاد می تومارها و اعتراض
لغو قراردادهای موقت و سفید امضا؛ تامین امنیت شغلی 

و بیکارسازی آنان؛ افزایش   جلوگیری از اخراج کارگران و

و مزایای پرداخت نشده  هادستمزدها و پرداخت دستمزد

کارگران؛ برخورداری از بیمه های اجتماعی، به ویژه بیمه 

بیکاری و اختصاص آن برای همه بیکاران آماده به کار؛ داشتن 

حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، راهپیمایی، تحصن و 

سه جانبه "های آزاد و مستقل کارگری؛ لغو  حق ایجاد تشکل

ناختن مراسم مستقل و غیر دولتی روز و به رسمیت ش" گرایی

کارگر، تعطیلی و برسمیت شناختن اول ماه مه، و حق برگزاری 

 .مراسم بزرگداشت این روز توسط خود کارگران ووو

 های طبقاتی کارگری یابی ارگان ضرورت سازمان
کاربرد نیروی جمعی برای جلوگیری یا مقابله در برابر دستبردهای سرمایه داران به  

گذشته حاکمیت اسالمی سرمایه  ی ق کارگران در ایران، در سی و چهار سالهحقو
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سان مهمترین  بخش از  های اخیر، کارگران ایران، به در سال. همواره جاری بوده است

 .سازمانی و خودآگاهی پای نهاده است نیرویکارگر در خاور میانه، به دو   طبقه

پیوسته تا رو درویی   آشتی ناپذیر،  طبقهبین دو   همواره طبقاتی در ایران، مبارزه

. اش کشانیده شده است داری و حکومت نظامی و ماشین سرکوب نظامی سرمایه

جهانی و منافع و اهداف   پیوند با سرمایه در ایران و در داران  حاکمیت سیاسی سرمایه

جهانی در کشورهای پیرامونی از جمله ایران، حکومت . یابد سازی آن، معنا می جانی

سان محافظین منافع کل سرمایه در جهان،  های محلی را به اقتصاد بورژوایی، حکومت

حکومت بی مرز سرمایه در برهه  به بیانی، . دهند تقویت یا جابجا  و نظم می

این . دهد های محلی پیوند می  ا در حکومتهای بی مرز خویش ر  نئولیبرالیسم، حکومت

تواند جز با دو استبداد  های متروپل، نمی  سرمایه مناسبات در ایران، در پیرامون

 .اقتصادی وسیاسی نظام یابد

 
تواند از اشتراکات  ها و رنگ و شکل بومی، نمی ی ویژگی طبقه کارگر ایران با همه

ی کارگران، نیروهای کار  همه .بنیادین طبقاتی، از طبقه کارگر جهانی جدا باشد

، آفریننده ارزش اضافی و در گروگان سرمایه هایی زنده سان کاال آنان به. هستند

کارگران مانند هر موجود . بردگان باید از اسارت و خود بیگانگی رها شوند. اند مانده

دهند و نیز، بنا به سرشت طبقاتی خویش،  ای، کنش پذیر بوده و واکنش نشان می زنده

 .ندآور سازمانیابی و همبستگی روی می ، بهبرای دفاع از زیست و بقاء

مند و عقالنی خود برای حفظ  داران با برپایی تمام نهادهای به شدت نظام سرمایه 

حکمرانی اقتصادی و سیاسی، علیه نیروی کار، با کمک تمامی نیروهای سرکوب به 

 . بخشند های طبقاتی و فرمانروایی خود، نظم و نیرو می ارگان
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نهادهای جهانی سرمایه از  کمك زی با ماشین سرکوب حکومتی، بهاسرمایه جهانی، مو

ی سازمان  جمله سازمان ملل و سازمان جهانی کار ووو تمامی جهان را در شبکه

هایی  ، همچون بازاری برای چپاول در هم تنیده و با پیمان( WTO)جهانی تجارت 

و به یاری شبکه جهان گستر (  MAI)پیمان سرمایه گذاری چند جانبه : مانند

 Non-Govrnmental) جهانی یا(  NGOs) داخلی سازمانهای غیر دولتی

Organisations ) گات و نفتا ،(NAFTA, GAAT)  ،OECD
[33]

ووو به  

                                                           
33 Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 

ها و توسعه اقتصادی، که پس از جنگ جهانی دوم، با برنامه مارشال،  سازمان همکاری 

کشور  ۵۴شرکت به این نام و با  ۷۷۸۷پیشنهاد  و در سال  ۷۷۴۶از آمریکا در سال 

ون سرمایه را یآمریکایی و آسیایی تشکلی دوباره یافت تا گلوبالیزاس صنعتی اروپایی، 

 .هماهنگ سازد

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 

پایه  ۳۰۴۱ی جهانی چند جانبه در سال  این نهاد هماهنگ کننده سرمایه 
 (.WTO )ازمان جهانی تجارت دادجای خود را به س ۳۰۰۴گذاری و تا سال 

(NAFTA) North American Free Trade Agreement 

کانادا بنیانگذاری به پیشنهاد ایالت متحده آمریکا با شرکت مکزیک و  ، ۷۷۷۲درسال 

بزرگ  یها  شد تا تجارت و هماهنگی  بازار سرمایه در منطقه را به سود کارتل

کا یمکزیک و برخ دیگر کشورهای آمر. تر گردانند داران حاکم در آمریکا، آسان سرمایه

به فالکت بیشتری کشانیده شدند، بازار   با پیوستن به این قرارداد، ستمگرانه، ینالت

، به بازارکاالهای مصرفی وارده از آمریکا تبدیل شد و تولیدا داخلی، این کشورها

طبقه کارگر در آمریکای شمالی و التین ومرکزی با پیمان . نابود شدند ورشکسته و

ها را  ها و بازپرداخت و مانند آن به استمثاری وحشیانه کشانیده شدند تا بار بدهی  نفتا،

، افزون ۲۱۱۷صادرات آمریکا به بازار نفتا در سال حجم .  با جان و تن، بر دوش کشند

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement
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یابی  این طبقه، برای دست. فرمانروایی سیاسی و طبقاتی خویش تداوم بخشیده است

روز گردانی ماشین سرکوب،  ، و مهار و کنترل کارگران و جامعه، همراه با به به ارزش

های سیاسی، فرهنگی، صنفی خویش را همواره و هرروزه، به روز  ا و ارگاننهاده

  . سازد می

تواند با نهادهای ناکارآ و کهن و  در برابر چنین شرایطی طبقه کارگر ایران نیز نمی

به حقوق خود  ،میالدی و دویست سال پیش ۷۶۱۱ی سالهای آغازین  تاریخ گذشته

میلیون  ۳۱با  ۳۰۰۹تجربه اتحادیه همبستگی لهستان در دهه  .دست یابد
صنعتی و متشکل زیر رهبری اتحادیه همبستگی، با پشتیبانی سیا و بانک کارگر 

 .جهانی و پاپ و واتیکان هنوز در برابرمان است

 کارگر  یابی طبقه مبانی سازمان

خود رهایی، هر نوع ، برای ی جهانی  سان بخشی از قلمرو سرمایه به نیز در ایران 

سازمانی، ساختاری و  نیروییابی طبقاتی کارگران باید بر محور وحدت سه  سازمان
اگر خواهان پیروزی   یابی است که  این سازمان ؛راستا گیرد ،دانش مبارزه طبقاتی

یافت  ره. محورهای زیر را در منشور داشته باشد و به کارگران آموزش دهداست باید، 

کرد طبقاتی  پرولتاریای ایران، در شرایط کنونی، همان مبانی و رویخودرهایی 

                                                                                                                           

میلیارد دالر  ۲۳که  ۲۱۱۷نسبت به سال   ۴/۵۸۷میلیارد دالر آمریکا یعنی ۸/۷۴بر 

 . دهد گزاش شده بود، افزایش  نشان می

(

http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_

Agreement.) 
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های تا  آزمون  روز گردانی و کاربرد کارگر بنا به اصول انترناسیونال نخست و به طبقه

 .کارگر در این دو سده است  کنونی طبقه

این گونه  توان  را می مبارزه طبقاتی کارگران های تا کنونی رئوس مبانی و آموزش

 :یده آوردچک

 .این مبارزه به مبارزه سیاسی کشانیده می شود -۷

 .هدف قدرت سیاسی است -۲

 .یک  دژ است ،سازمان -۵

 .محافظت از طبقه کارگر -۴

 .گذارد اراده و نمایندگی طبقه کارگر را به نمایش می  -۳

 .هر ارگان و سازمان صنفی و سیاسی کارگری، یک وسیله است و نه هدف -۸

 یعال  هدف برای کارگر  طبقه  که اند از جمله ابزاریهر کدام از این ساختارها،  -۱

 . دارد  دست  در کلی، طور به  مزدَوری  سیستم لغو  یعنی ،خود

لغو کارمزدوری، بدون خلع ید بورژازی از مالکیت بر ابزار تولید و قدرت سیاسی،   -۶

 . توهمی بیش نیست

  
کار طبقه کارگر با  های گوناگون کارگری و غیرکارگری، راه در کشاکش و تنش دیدگاه

، کشف شده بود و در برابر، سرمایه نیز ۷۶۸۳سازمانیابی انترناسیونال اول در سال 

به  ۷۶۸۱در کنگره دوم بین الملل اول، در سال . نهاد کار خود را در پیش روی می راه

 : قطعنامه شد  یابی، ول سازمانتازی مارکس و انگلس، اص پیش

  

 « رهایی اجتماعی کارگران بدون رهایی سیاسی آنها عملی
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 «شود نمی

 « برقراری آزادی سیاسی به عنوان یک مرحله مقدماتی، مطلقًا

«.ضروری است
[34]

 

 گان و یا احزاب، بلکه به  رهایی طبقه کارگر، نه به دست نخبه

 . دریانجام می گدست خود طبقه سازمان یافته و خود آگاه، 

 

 حتا کارگران اروپا  در انترناسیونال اول که یک نهاد کمونیستی  ۷۶۸۳سال 

ها  ها و اوئنیست ها و آنارشیست ها تا پرودونیست سوسیالیسیتی نبود و از کمونیست

نخسیتن  انترناسیونالسیم   به این گونه. دبرآمدنگرفت، به اتحاد  ووو را در بر می

 :پیمان جمعی، انقالبی و تاریخی دست یافتیک   کارگری به

  

 .تضاد بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار یک تضاد آشتی ناپذیر است -۷

 .رود  موازی با زندگی اش به پیش می ،مبارزه طبقاتی پرولتاریا -۲

نیست، بلکه،    درگیری و مبارزه، دیگر فردی و در یک رشته تولیدی ویژه  -۵

 .ستپیکار بین طبقات ا

کارگر برای  یابی پرولتاریا به صورت یک طبقه، استراتژی طبقه  سازمان -۴

 .هدف نهایی است

کرد، برای خودرهایی و رهایی جامعه از فالکت و از خود بیگانگی  این روی -۳    

 .ضرورتی حیاتی دارد

                                                           
انتشارات سوسیالیسم و   ۳۸-۳۱، ص ۷اسیونال، ج ویلیام فاستر، تاریخ سه انترن34

 . ۷۷۶۲آزادی،  اکتبر 
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برای    برکنار ساختن بورژوازی در حاکمیت سیاسی و اقتصادی هدف،  -۸

 .است توانایی هدف بی درنگ سوسیالیستییابی به  دست

لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و جایگزینی مالکیت سوسیالیستی  - ۱

  .باشد هدف طبقه کارگر خودآگاه می

 ۳۱۶۵ ،تجربه بین الملل اول
توان  الملل اول را می سوی مبارزه طبقاتی کارگران، آزمون درخشان بین با چرخش به

سازماندهندگان این همبستگی جهانی و طبقاتی، با کشفی در چرخشگاه . نمونه آورد

های مارکس در آن   نامه  بیان. تاریخی، جایگزین رهایی بخش و نوینی را بنا نهادند

های نمایندگانی از  ی برخی بینش یافت که به پشتوانه روزها، از آنجا ضرورت می

به جای راه انقالبی مبارزه، به کژ  ها، «وستن»های کارگری انگلستان درشمار  اتحادیه

 ۲۱مارکس در بخش دوم سخنرانی خویش در . شد ای روزمرگی کشانیده می  راهه

المللی کارگران در لندن این دریافت ارزشمند  در شورای انجمن بین ۷۶۸۳ژوین سال 

 .ای روشن  و گویا، باز گشود گونه را به دنیای کار و سرمایه، به

ای از  صنف و یا رشته  نه بخش، ،گرفت لی، کل طبقه را در بر میالمل این ارگان بین

 . صنعت و یا تنها برخی از مراکز کار و یا کارگران عضو

کارگری و فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی، با مبنا قرار دادن « ی جبهه»این 

تکامل های فوری،  کارهای کارساز برای خواست دهی راه ن های اساسی، با ساما  خواست 

. یک ضرورت سوسیالیستی بود  و نیز اهداف نهایی طبقه کارگر،  جنبش کارگری،

ی  در گسترهسراسری  المللی طبقه کارگر، مبارزه طبقاتی مبنای این ساختار بین

 .جهانی است
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 ۵۶۸۱ ،الملل اول کارگران بنیادهای اساسی بیانیه بین

 .بودکارگری « جبهه متحد»یک نوع آلمل کارگران،  بین -۷

 .های کارگران  برای اتحاد طبقه کارگر گنجانیدن مهمترین خواست -۲

 .تکامل جنبش کارگری را تنظیم کرده بود -۵

های فوری کارگران بود و به عالوه و مهمتر از همه، اهداف فرموله   بیانگر خواست -۴

  .را در خود داشت ۷۶۴۶در سال  کمونیستشده در مانیفست 

های  طبقاتی به عنوان مبنای اساسی تمام تکامل تاریخ و جنبشبر اصل مبارزه  -۳

 .رت یافتوسیاسی ضر

دهد که پیشرفت صنعت و  با برشمردن تصویری از بینوایی کارگران، نشان می -۸

بیکران ووو، بهبود و  های  بازارهای تجارت، انباشت  های انگلستان، تجارت و مستعمره

 .ده استگشایشی در وضعیت طبقه کارگر رخ ندا

ی  الملل، رفرمیسم نبود، استراتژی انقالب کارگری بر زمینه خواهی بین  رفرم
کرد که مانیفست خود را در پیش روی داشت و  ها و پرچمی عبور می خواست

الملل با طرح  بین. م آن لغو مالکیت خصوصی نقش بسته بودچبر پر
 :داشت که  های صنفی و روزمره، برای پرهیز از هر توهمی اعالم خواست

 

مبارزه برای حقوق و وظایف  دست آوردن امتیازات طبقاتی نیست،  مبارزه برای به»

 «.برابر و الغا هرگونه حاکمیت طبقاتی است
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 :انترناسیونال کارگران بیانیه
تر  انباشته تر و به روزمتراکم روز  مایهداری، سر ی سرمایه توسعه وبا پیشرفت  -الف

 .شود  می

 .گردد تر و مبارزه طبقاتی نیز شدیدتر می شکاف طبقاتی گسترده ،گونهبه این  -ب

نه ( ادی و سیاسی بودیک پیروزی اقتص۷۶۳۱که در سالهای  )ده ساعت کار در روز  -ج

 .آوری کار آسیب نرسانیده بلکه سبب افزایش آن نیز شده استتنها به بار

 .گیردیت جامعه قرار ابایست زیر کنترل و هد  تولید می -د

 .در پایه اقتصاد سیاسی طبقه کارگر قرار گیرد باید تولید اجتماعی -ح

که بخش کمی از ( ها دلخواه پرودونیست)های تولید  رسمیت شناسی تعاونی با به -و

ها را به  پیوستن پرودونیست  گرفت، ولی بر آنها مبالغه نکرد، کارگران را در بر می

 .لمللل سبب شد ا بین

انترناسیونال اول، کنترل تولید و هدایت توسط جامعه، تولید اجتماعی بر  به اینگونه، 

بردی  های راه را بنیان  ها پایه اقتصاد سیاسی طبقه کارگر و به رسمیت شناسی تعاونی

 .کند الملل کارگران اعالم می بین

 .ماند داری است و جاودانه نمی کار دستمزدی مانند برده -ز

داری و همانند آن، یک مناسبات  کار دستمزدی را برده به این سان، بیانیه کارگران، 

 : خواند المللی فرا می کند و کارگران را به همبستگی بین ناماندگار اعالم می

باید سیاست  ؛دبگذارطبقه کارگر نبایستی خود را در چارچوب تنگ ملی در تنگنا  -ت

پرولتاریا باید سیاست خارجی و . و زیر نظر گیردگیر  هایشان را پی  خارجی حکومت

 . المللی و همبستگی با دیگر کارگران را دنبال کند جنبه بین
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نامه در اساسنامه انترناسیونال اول که به وسیله کارل مارکس تنظیم شد، بر

 :دگردیانترناسیونال کارگری تکرار 

 انترناسیونال اول اساسنامه

.آید  بایستی توسط خود کارگران به دست  رهایی طبقه کارگر می -۷  

مبارزه برای حقوق و وظایف  دست آوردن امتیازات طبقاتی نیست،  مبارزه برای به -۲

 .برابر و الغا هرگونه حاکمیت طبقاتی است

پس هر   رهایی اقتصادی طبقه کارگر، هدف بزرگ و اصلی جامعه طبقاتی است، -۵

 .در خدمت این هدف بزرگای باشد  بایست وسیله جنبش سیاسی می

رهایی اقتصادی )های سیاسی نادیده گرفتن این اصل  های جنبش شکست و ناکامی -۴

 .است( طبقه کارگر، هدف بزرگ و اصلی جامعه طبقاتی

المللی است و برای پیروزی به همراهی  موضوعی محلی نیست بلکه بین  رهایی کار، -۳

 .ه استعملی و تئوریک پیشرفته ترین کشورها وابست

کشور محل زیست خود وی نخستین  ،طبقه کارگر هر کشوری در نخستین گام -۸

 .یعنی در عرصه داخلی. عرضه مبارزه طبقاتی اوست

دومین شرط انترناسیونالیسم، عبارت است از ضرورت تلفیق مبارزه ملی و بین   -۱

 . ی دیگری سان همبسته هر یک به -المللی

 

ساختار صنفی و طبقاتی کارگران، لغو مالکیت خصوصی  هدف نهایی این مبارزه، و هر

 . بر ابزار تولید است
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بر ابزار تولید بورژوایی   هدف کمونیسم، الغا مالکیت خصوصی و پیش از همه مالکیت

 .   است

؛ هر ساختار صنفی و سیاسی هدف، دگرگونی اساسی در مناسبات طبقاتی است

 .و راه کار، آموزش دهد پرولتاریا باید این هدف را ، به هر شیوه

  

ها اگر همانند مرکز  اتحادیه»
مقاومت در برابر تجاوزها و 

های سرمایه کارکرد  ستمگری
ی سودمندی  داشته باشند، نشانه

خواهند بود، در حالی که به سبب 
استفاده نادرستی که از نیروی 

نمایند، تقریبًا بدون  خویش می
اغلب . اند اثر گردیده استفاده و بی

ها هدف خود را از دست  حادیهات
دهند، زیرا که تنها کار خود را  می

محلی و ]های پارتیزانی  به جنگ
آمدها و آثار  در برابر پی[ پراکنده

. سازند رژیم کنونی کم دامنه می
در صورتی که بایستی در همان 
  حال، به هدف دگرگونی تمامی

مناسبات کوشش کنند و نیروی 
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همانند ی خویش را  سازمان یافته
برای آزادی همیشگی و   اهرمی

ی کارگر و نابودی  نهایی طبقه
مناسبات »همیشگی و سرانجامی 

 [35]«.مزدَوری به کار برند
  

ی پیشنهادی مارکس و انگلس که با پیگیری، شکیبایی، تحلیل و برهان   نامه بیان

کارگران،  ای در انگلستان در جمع نمایندگان های یک هفته همراه بودند، در سخنرانی

پذیرفته  ۷۶۸۳الملل اول در سال  ی شورای عمومی بینها نامهبه عنوان پیمان 

 .شود می

 انترناسیونال ی نظریدستاوردها 
کار مزدَور، سرمایه، بها، ارزش، سود -در دفتر دو رساله اقتصادی مارکس

[36]
گرد  

 :یافت  توان به  بیان زیر دست  آوری شده اند می

  

  بوده و   سرمایه در جامعه طبقاتی، جبری و حتمیمباره بین کار و

 .توان از آن جلوگیری نمود نمی

                                                           
کار مزدی، سرمایه، قیمت و سود،  ترجمه  -دو رساله اقتصادی کارل مارکس، 35

 .۷۵۶۴پور، نشر لحظه، تهران،  میرجواد سید حسینی، نفیسه نمدیان

  .همان پیشین36
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 ی مبارزات  افزایش مزد کارگران و یا کاهش ساعات کار در نتیجه

ای، به بهای کاالها ربطی نداشته و تنها کمی از سود  اتحادیه

 .کاهد سرمایه را می

 رگران جلوگیری ها نه تنها نباید از اعتصابات و مبارزات کا اتحادیه

هنگام، کارگران را در مبارزه برای  مندند که به کنند، بلکه وظیفه

 .های خویش، تشویق و رهبری کنند خواسته

 ها نباید مانع مبارزه سیاسی کارگران و  مبارزات اقتصادی اتحادیه

ی  هدف اصلی آنها که الغاء و واژگونی مناسبات مزدوری و جامعه

 .سرمایه داری ست گردد

  

در  ۷۶۱۷یافت به دانش مبارزه طبقاتی پرولتری بود که در سپتامبر  در پی دست 

الملل  کنفرانس به تمام اعضای بین»الملل اول در لندن اعالم شد که  کنفرانس بین
کند که در چگونگی مبارزه طبقه کارگر، فعالیت سیاسی و فعالیت  گوشزد می

 .«سته باشداقتصادی باید به طور جدایی ناپذیر به هم واب
 .های سنتی ها، سندیکاها و دیگر تشکل اتحادیه

 

شود  های سنتی آشکار می ها و تشکل با بازنگری به ساختار و تاریخچه اتحادیه

 : این نهادها که

o های صنفی هستند شکل بورکراتیک دارند و ارگان -گیرند  از باال صورت می. 

o آیند و نه جانشین پویای مناسبات  شمار می داری به سرمایه مدنی اشکالی از جامعه

 .حاکم
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o ای و در  مبادله  ء الزم و مکمل جامعه بورژوایی است و دارای خصلتی رقابتی، جز

 . ها نقش دارد زنی ها و جانه چار چوب سرمایه، در بده بستان

o در آن سوسیالیستی خواهی و  سوی تبادالت انسانی و برابری گرایش کارگران به

 .شود ی و فراموش میفکنترل، مهار، ن

o ن تولید کنندگان واقعی ارزش، بلکه به عنوان کاالهایی زنده و سا  کارگران را نه به

فروشند، و باید  ی خود را می َور، متشکل کرده که نیروی کار کاال شده مزد

 .بستانند« عادالنه»دستمزدی 

o محافظ کاری و رفرم است ،روش اتحادیه صنفی  . 

o ن، یوداری تد که سرمایه چارچوب قانونیاند، اما در  شکلی از اشکال مبارزه طبقاتی

 .کنند پاسداری می را آن و  تصویب، 

o اند از آغاز تا کنون، در انگلستان و استرالیا و آمریکا از این چهار چوب فراتر نرفته . 

o  های فاسد ادارهساالری و  بوروکراتیک هستند و گره خورده در دیواندر ماهیت .

و یا به زودی پس از  ،ی است از کارگران جدا شدهیتاشراف تشکل، رهبری

 .شود از کارگران جدایشان کنند تشکیل اتحادیه، تالش می

o جز در برهه هایی داری بوده و به هیچ روی و در هیچ کجا وابسته به سرمایه ،

 .نیستند نبوده و مستقل زودگذر،

o کنند و  شوند و سازش می پایین  و باال میبازار، نق رکود و رو ، بادر هر برهه

هردم و بازدم، با نبض در و  و یا از دست می دهند گیرند امتیازی می

 .آیند شوند و برمی داری فروبرده می سرمایه

o های  ایستند، در  بحران  داران می های تاریخی، در کنار سرمایه در تند پیچ

کارگر دیگر کشورها و  علیه تمامی اقتصادی و  شرایط جنگ، علیه طبقه 

 .شومد ای های خود، بسیج می طبقه هم
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o کارگراِن  .از انقالب که هیچ، از اعتصاب اعتراضی بدون اجازه سرمایه وحشت دارد

اعتصابشان را . کند داری به اعتصاب پرداخته را جریمه می بی اجازه سرمایه

 .خواند می« اعتصاِب وحشیانه»

o دارد  درخود و نه برای خود نگه میای  کارگران را طبقه . 

o باشند ها، استراتژی رفرم می اتحادیه. 

 ها اتحادیههدف نهایی 

  باالبردن دستمزد، بستن قرار دادهای / رفرم در دستگاه استثمار

دستجمعی، قانونی ساختن استثمار و سازش بین اربابان و بردگان 

 .است

  طبقاتی و کاهش تضادهای طبقاتی، ناتوان سازی مبارزه

 .استراتژیک طبقه کارگر

 ی  با نگاهی به سفره ی مناسبات حاکم تداوم روند جاری و چرخه

 .کارگران

 

 :های سنتی  تشکل  فشرده آنکه،

یکی از بزرگترین مانع در برابر فراوریی طبقه کارگر جهانی از طبقه در خود، 
طبقه را به ای هستند که  های سنتی، و بازدارنده به طبقه برابر خود، تشکل

ی مناسبات، همچنان به چانه زنی و گرفتن و دادن  مهار گرفته، تا در چنبره
کارگرهمچنان در کنترل و چرخ سرمایه همواره در  امتیازاتی چند، طبقه

 .گردش باشند
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 :آمدند  سندیکاها درگذشته، سنگرهای دفاعی کارگران به شما می

 .ندارا برای جلوگیری از تعرض بیشتر سرمایه -۷

 .آموزش و پرورش اعضاء برای پیشروی -۲

  
ها، سالهای سال در کشورهای زیر حاکمیت سوسیال دموکراسی در  این تشکل

  گرانه بورژوایی،ترین شرایط، در نقش بازوان حکومت و مناسبات سلطه دموکرات

 های اتحادیهی کارنامه. اند  ی پیوند کار با سرمایه را به پیش برده ی تسمه نقالهوظیفه

در اسکاندیناوی، و یا هم اکنون ( اتحادیه سراسری)  LOسراسری این کشورها مانند 

DGB  در آلمان وCGT   برگرفتن  ها، با در فرانسه با حاکمیت سوسیال دموکراتدر

 ی پشتوانه حاکمیت سیاسی طبقه حاکمه در کارکرد،ها کارگر عضو،  میلیون

 .آیند داری به شمار می سرمایه

به اعتصاب تن در داد، ( CGT)ث ج ت   در فرانسه اتحادیه ۲۱۷۲ر ماه فوریه سالد

  ها آمدند، و دست خالی به خانه نزدیک به سه میلیون کارگر در اعتراض به خیابان

بازگردانده شدند، بدون کوچکترین دستاوردی؛ در یونان، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، 

سراسر جهان در این بحران فراگیر و تاریخی  انگلستان، در پرتغال و آرژانتین و

شوند؛ در حالیکه  ها پوشانیده می درصدی ۷۷سرمایه، این نیروی تاریخ ساز، در انبوه 

ها و   ی اتحادیه در بحران فراگیر سرمایه، کارگران، در چنبره. توان تسخیر جهان را دارد

تر به خانه باز  آیند و ناامیدانه ها می گرا، نا امیدانه همه روزه به خیابان های تثبیت تشکل

 . گردند می
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 "و آیندهاکنون   گذشته، های کارگری،  اتحادیه"
زیر  ۷۶۸۸الملل اول در سپتامبر گزاران انترناسیونال، در سندی به کنگره بین بنیان

[37] "اکنون و آینده  گذشته، کارگری، های اتحادیه": عنواِن
بر آن پافشاری دارند 

. است ها در شرایط فعلی به مبارزه سیاسی آگاهی یافته و اما وارد نشده  که اتحادیه

داران دارند؛ اما باید برای آینده در سازماندهی  ر مانورهای سرمایهنقشی فوری در براب

های فوری  فوری گذشته اتحادیه، واکنش  وظیفه .طبقه، پیشگامان این مبارزه باشند

 های روزمره و صنفی، سازماندهی طبقه پیشگام مبارزه کل طبقه، برای خواست

 .شده باید باشد ی سرکوبها انسان از تودهها  راستای آن به سوی رهایی میلیون

سندیکالیسم از یکسو با هدف نهایی  -پروُدن و باکونین در اشکال آنارشیسم و آنارکو

ها، به نفی سازمانیابی سیاسی و نفی استقالل طبقاتی کارگران  قرار دادن تعاونی

اما، همیشه و در همه جا، مارکس و انگلس در برابر پرودن و . رسان بودند یاری

کارگری، بر خصلت ضد مناسبات حاکم  های  ه موازات پشتیبانی از اتحادیهباکونین، ب

ها، پافشاری دارند و حلقه وحدت در اتحادیه را با این اشتراك به رسیمت  بودن اتحادیه

 : شود است که اتحادیه، آموزشگاه سوسیالیسم نامیده می  و از همین زاویه. شناسند می

نزول   مبارزه علیه طوالنی شدن ساعات کار،های کارگری در  کار کرد اتحادیه"
 [38]."ی یك طبقه و سر انجام، سازمان یافتن کارگران به مثابه  نرخ دستمزد،

                                                           
 . های کارگری  حال و آینده اتحادیه ، گذشته،(94-73: 1ت .1مارکس و انگلس، 37

 'http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1866/
ettehadyehe-kargari.pdf 

 ویرایش یاشار آذری  ترجمه کامران نیری، 

این دفتر، بر پایه ویرایش اصلی  به همانگونه که مارکس . مزد، بهاء، سود  مارکس، 38

 Eleanor Marx)به انگلیسی بیان کرده بود، سپس به وسیله الینور مارکس آولین 

http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1866/ettehadyehe-kargari.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1866/ettehadyehe-kargari.pdf
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 یابد و در تداوم برداشت از این مفهوم، تاکید بر آن است که معنا می

های مقاومت علیه  های کارگری به مثابه کانون اتحادیه"  
ها گاهی  آن  کنند،  یم  خوب عمل تجاوزهای سرمایه به

ی نسنجیده از توان خود، شکست  خاطر استفاده به
خورند؛ زیرا به جای تآلش برای تغییر نظام موجود،   می

 -به جنگ پارتیزانی]پردازند  ها می ل به جنگ علیه معلو
  اشان به عنوان اهرمی یافته  و از نیروهای سازمان[ محلی

لغای نهایی نظام یعنی ا  برای آزاد سازی طبقه کارگر،

[39] ."کنند دستمزدی استفاده نمی
 

سازمانی،  نیرویها از دید  اتحادیه ضروری است که در آن دوران،   یاد آوری این نکته، 

مارکس و انگلس . با هیچ سازمان طبقه کارگر قابل قیاس نبودند  رادیکالیسم و آگاهی، 

ای هیچگاه و هیچ جا از غیر سیاسی  دریغ خود از جنبش اتحادیه های بی در پشتیبانی

ها باید    اتحادیه"که؛  مارکس بر آن است. گویند  ها سخن نمی شدن و بودن اتحادیه

 .ترین اهداف خود بدانند ای را پایه" سرمایه جنگ علیه تجاوز

ها در سراسر جهان زیر هر پوشش و نامی ماهیت و کارکردی  اما اکنون اتحادیه

 :ضدکارگری دارند

                                                                                                                           

Avelin)  ،نشر ، ویرایش شده،  ترجمه میرجواد سید حسینی و نفیسه نمدیان پور

 .۷۵۶۴لحظه،  تهران، 

 .های کارگری  حال و آینده اتحادیه ، گذشته، (94-73: 1ت .1مارکس و انگلس، 39

 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1866/e

ttehadyehe-kargari.pdf 

http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1866/ettehadyehe-kargari.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1866/ettehadyehe-kargari.pdf
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 .های سنتی است داری، وظیفه و هدف تشکل ابدی نمایاندن تولید سرمایه -۷

افق  به سوی های سنتی، خالقیت و پیشروی مبارزه طبقاتی در چارچوب اتحادیه -۲

 .گیرد رهایی را از طبقه کارگر می

 

 :سال پیش ۷۳۱به بیان مارکس افزون بر  

های همگانی و پیکارهای سیاسی  ها، هنوز به طور روشن در جنبش اتحادیه" 
ی بزرگ خود آگاه  این وظیفه  هرچند به تازگی تا حدی به  اند، وارد نشده

ها جدا از نقش فوری خود در اجرای  ها، اتحادیه ی اتحادیه آینده. اند شده
و  باید برای سازماندهی طبقه کارگر   واکنش علیه مانورهای ماموران سرمایه،

ها با معرفی  اتحادیه. در جهت هدف بزرگ رهایی کامل این طبقه یاری کنند
کسانی را که   تمامیتوانند   می  خود به عنوان پیشگامان و بیانگران کل طبقه

ها باید با دقت،  آن  اند به درون صفوف خود وارد کنند، هنوز سازمان نیافته
یعنی کارگران کشاورزی و کسانی را که در   منافع کم درآمدترین کارگران را،

های  گیری کنند و به توده اند، پی های بسیار دشواری قرار گرفته موقعیت
  خود خواهانه یا محدود نیست،  ها، الش آنعظیم کارگری یاد آور شوند که ت

های سرکوب شده  ها نفر از توده که، راستای آن به سوی رهایی میلیون  بل

[40]«.است
 

                                                           
  .همان پیشین 40

 ویرایش یاشار آذری  ترجمه کامران نیری، 
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 -های واقعی، جبهه واحد کارگران اتحادیه -یابی سازمان سراسری کارگری ن سازما 

بر گیرد و به  های پایینی کارگر را در شوند تا از پیشروترین تا الیه ضروری اعالم می

 .سوی هدف نهایی رهنمون گردد

با آزمون و خطاهای بسیار، با پیدایش   نیم،  اکنون، پس از گذشت نزدیك به یك سده و

با پیدایش   های آغازین دوران انترناسیونال اول، تر از اتحادیه های بسا پرتوان سازمان

های  ع عمومی، اتحادیههای کارخانه و تولید و مجم های شورایی و کمیته سازمانیابی

کارگر به آن  ای که طبقه سنتِی گذشته، دیگر پاسخگوی آن چشم انداز و وظیفه

 .باشند نگریست نمی می

 های یابی سازمان هاست که پایان گرفته، کارگری سال های تشکلدوران کیمیایی  

 .هاست که ضرورت یافته است  نوین، سال

یابی ضروری و حیاتی مبارزه طبقاتی  استراتژی شوراها، از جمله سازمان 
ساختاری، سازمانی و خودآگاهی طبقاتی  نیرویکارگران، راهبرد وحدت سه 

 .دهد کارگران را جایگاه می

 شورا
در سراسر تاریخ . کارگری آن، با انترناسیونال اول زاده شد-شورا به مفهوم طبقاتی

، (انجمن سری)، شورای رهبری مخفی ۷۱۱۳تا  ۷۶۸۳ز انترناسیونال اول ا

. کند های عمومی، نظری و عملی جنبش کارگری را در جهان، سازماندهی می سیاست

سازماندگان انترناسیونال کارگری، به پیشتازی مارکس و انگلس توانستند این اندیشه 

 :را شعار انترناسیونال سازند که کارگران
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، آنها باید «!مزد عادالنه متناسب با کار خوب»ی  انهبه جای شعار محافظه کار»
 « .الغاء نظام مزدَوری را بنویسند»بر روی پرچم خود شعار انقالبی 

ودحکومتی خهایی است که، شوراها در تراز  زشو آمو  در پی چنیین پیش زمینه

کمون پاریس، برای نخستین بار در تاریخ جنبش طبقاتی استثمار شوندگان، قدرت 

انترناسیونالیسم کارگری در این آزمون شکوهمند تاریخی، . سیاسی را به دست آورد

 .بر جسته ترین این تجربه است
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 :ای آن دارد تا کند و  اراده کمونیسم  اعالم می
 . باشد« های طبیعی آن، زمین از آن  تمامی جهانیان با تمام فرآورورده»

یافته،  ند با خودآگاهی طبقه کارگر سازمانتوا ی شکوهمند انسانی، تنها می این ایده

، نخستین ساختار طبقاتی گروهی از کارگران سازمان ۷۶۴۴در سپتامبر . متحقق شود

در انگلستان که مارکس و انگلس با آنان پیوند « های برادری دمکرات»یافته در انجمن 

در سال .  بود ۷۶۸۳الملل اول سال  این گروه، پیشاهنگ بین. داشتند، اعالم شد

در انگلستان اعالم موجودیت کرد تا  «های لندن  شورای اتحادیه»بود که  ۷۶۸۱

 . نهادی باشد برا ی انترناسیونالیسم پرولتری

. داری در آمریکا و پایان استعمار در آن قاره را یاری بخشید طبقه کارگر در اروپا،  برده

الیسم اول به رهبری بخش طبقه کارگر و انترناسیون این همبستگی و نقش رهایی

توان یافت که به  امروزه کمتر کسی را می. اند فراموشی سپرده مارکس و انگلس را به

سناتور  ( Hoar)هور . این ایفای تاریخی و رهایی بخش پرولتاریا یادی داشته باشد

غرش خشم »در پارلمان اعالم کرد که ۷۶۱۷ایاالت ماساچوست آمریکا در سال 
بود که مانع شد دولت بریتانیا علیه ایاالت ( انگلستان)کارگران النکشایر 

 [41]«.وارد جنگ شود( داران به سود برده)متحده در دوران جنگ داخلی 
 

 : براین اصل  همبستگی جهانی پافشاری کرد  انترناسیونال اول، در ادامه،« خطابیه»

                                                           
مارکس و ف انگلس، بیانیه انترناسیونال اول، به نقل از ویلیام فاستر، تاریخ سه . ک 41

داخل . )۷۷۶۲انتشارات سوسیالیسم و آزادی،  اکتبر   ۱۸، ص ۷انترناسیونال، ج 

 .(پرانتز از نگارنده این کتاب
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ت، چطور ی آنهاس ی کارگر، مستلزم اتحاد برادرانه های طبقه اگر رهایی توده»
های جنایتکارانه، که تعصبات  توانند با یک سیاست خارجی مبتنی بر نقشه می

های غارتگرانه خون و گنج  دهد، و در جنگ ء استفاده قرار میملی را مورد سو
 «دهد، این ماموریت بزرگ را به انجام  رساند؟ مردم را بر باد می

جلوگیری از آنکه اروپای غربی به بیانیه انترناسیونال، به کارگران انگلستان به سبب 

 . .داران در جنگ داخلی آمریکا شرکت کنند، تبریک گفت سود برده

 :بر این اصل پای فشرد  نامه، بیان 

رهای کارگران، نه یک مسئله محلی یا ملی، بلکه یک مسئله اجتماعی »
و گیرد،   است، که تمام کشورهای دارای جامعه مدرن را در بر می[ المللی بین]

 [42]«...حل آن بستگی به اتحاد عملی و تئوریکی پیشرفته ترین کشورها دارد
 

در سنت  ۷۷۱۳در پیوند با حزب انقالبی بلشویک،  در سال   شورای کارگران،

بنا به دیگاه لنین در آن برهه، شوراها . پترزبورگ و مسکو و در باکو  سازمان یافت

 : دستگاه دولتی نوینی هستند که
آورند و این نیرو، بر خالف  سلح کارگران و دهقانان را فراهم مینیروهای م»

ای بسیار تنگاتنگ با مردم  ارتش منظم، جدا از مردم نیست، بلکه  به گونه
 « ...پیوند دارد

                                                           
مارکس و ف انگلس، بیانیه انترناسیونال اول، به نقل از ویلیام فاستر، تاریخ سه . ک 42

 . ۷۷۶۲انتشارات سوسیالیسم و آزادی،  اکتبر   ۳۸، ص ۷انترناسیونال، ج 
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آمدند و   ها به وجود های کارخانه و اتحادیه  در روسیه، شوراها پیش از کمیته
های  قدرت کارگری  پتروگراد، پایه به ویژه شوراهای انقالبی در  ۳۰۹۵در سال 

در غرب، شوراها در گالسو، برلین و تورین در برابر رفرمیسم . را بنا نهادند
 .43ها و سندیکای سنتی ضرورت یافتند اتحادیه

 : تروتسکی به عنوان یکی از فعالین آن نوشت

ها و تظاهرات سیاسی را رهبری کرد،  ا،  کارگر را سازمان داد، اعتصابشور»
 «.کارگران را مسلح، و مردم را در برابر کشتار دستجمعی محافظت کرد

ی قدرتش به سادگی حکومت  شود، دامنه شورا در کارخانه و مراکز کار تشکیل می

 .دهد  کارگران در کشتزار کار را پرورش می

شوراها، ساختارهایی واکنشی و زودگذری نیستند که پس از هر برآمد و یا سرکوبی، 

بسا که در یک برآمد کارگری، ساختار یابند، و اما با . و ناپدید شوند د یابندورفراز و ف

سرکوب و یورش، به سان آزمونی دیالکتیکی، بر بستر جامعه و مبارزه طبقاتی، مادیت 

همانگونه که از شوراهای بیکاران و قیام کارگران در پتروگراد . شوند یافته و نهادیه می

، ملوانان، سربازان و محالت در سال تهی دست ، برزگرانو مسکو، شوراهای کارگران

در روسیه، رهبری سرنگونی تزاریسم و حکومت موقت کرنسکی و پیروزی  ۷۷۷۱

 .انقالب کارگری را در پرچمدار بودند

                                                           
، ترجمه ۷۷۷۳ -۲، شوراها در غرب(Donny Gluckstein)دانی گلکشتین 43

 .۷۵۶۱ علیرضا ثقفی نشر آزاد مهر، تهران 
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 یهشوراها در روس
روسیه برای  ۷۷۷۱مروری بر نقش و کارکرد شوراهای کارگری در انقالب اکتبر

 :شمار آید هتواند آزمون و دانش مبارزاتی ب اسارت خویش، می به تن ناسپارکارگران 

از دل اعتصاب  ۷۷۱۳ سپتامبر ۲۳ نخستین شورای کارگری در روسیه، در روز 

( از جمله پترزبورگ)در پی آن، در دیگر شهرها . فرا رویید کارگران چاپ در مسکو،

های رویی به ساختاگ خعنوان ضرورت پاس ه ب یابی و اعالم شوراهای کارگری سازمان

، هرچند عمری کوتاه یارگرکشوراهای . شکل گرفتند ساز مبارزه طبقاتی، چاره

 هسرکوب و ممنوع ، به وسیله حکومت تزاریروزگی خود ۵۹زاد روزداشتند و در 

و  ،پنجاه روزآن . زندگی و شوری دوباره یافتند ۷۷۷۱شدند، اما بار دیگر در سال 

یی همان شورای کارگری پترزبورگ، برای مراکز کارگری در سراسر روسیه الگو

 .ددرخشان گردی
در خارکوف یکی از  ۷۷۷۱در گفتگوهای پر تب و تاب و شورناک روزهای انقالب 

 :گونه بیان نمود ها را این ماهیت اتحادیه« مجتمع عمومی الکتریسیته»نمایندگاِن 

دنیا شکسته است، آنجا نیز که هنوز وجود دارند، ما را  ها در سراسر کشتی اتحادیه»

اطاعت از  های کارخانه را به ها بخواهند کمیته اگر اتحادیه. دارند فقط از مبارزه باز می

مبارزه با سرمایه . رویم  نمی تان کوتاه، ما راه شما رادست: گوئیم خود بکشانند، ما می

«.باید تا پایان کار پیش برده شود
44

 

                                                           

 
44

، در زمان دانشجویی به ۴۹۴۹آنا میخائیلونا پانکراتوا در سال. به نقل از پانکراتوا

هایی پر حزب بلشویک پیوست وبه عنوان استاد علوم اجتماعی در دنشگاه مسکو کتاب

به عضویت کمیته  ۴۹۱۴در سال . کارگری نوشتی تاریخ جنبش ارزشی در باره

برخی از کتاب های پانکراتوا در . در گذشت ۴۹۱۶مرکزی حزب در آمد و در سال 
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 سرشت شورا
 .ای هستند مداران حرفه شوراها مانع از رشد دیوان ساالری سیاست بازان و سیاست

کارگر به قدرت سیاسی هر سه قوه مجریه،  یابی طبقه شوراهای کارگران، در دست

 .به شیوه نوین و غیر بوروکراتیک، با خود دارند قانونگذاری و قضاییه را یکجا، 

نی برای چالش در  میدان مبارزه طبقاتی به شمار سازما سازمان رزمنده طبقه، 

 .آیند می

. ها در یافت و کشف کرد درختان شورا در جنگل طبقه کارگر، رویش دارد، باید آن

شود، در پیوند عنصرآگاه و مداخله گر در  کش و تقدیم نمی کسی پیش شورا، به حضور

 آگاهی کیب نیرویبا تر. شوند جنبش طبقاتی و با نیروی خالق، شوراها کشف می

، پیروزی نهایی و ضمانت این پیروزی در گرو نیروی مادی طبقه  متمرکز در شوراها و

این . نیروی مادی را باید با نیروی مادی پاسخ گفت. مسلح بودن طبقه کارگر است

 . سخن درخشان مارکس را باید بر درفش رزم طبقه کارگر نقش گردد

 

 :به دید آنتونیو گرامشی
داری  های ویژه کارگری به دوره تاریخ تسلط سرمایه ها، همه انواع سازمان اتحادیه»

لک ست که ما ای در این دوره اگر افراد ارزشمندند فقط تا محدوده… تعلق دارند 

کارگران هم تاجر شده اند؛ . های خود تجارت می کنند کاالهایشان هستند و با دارائی

                                                                                                                           
شوراهای کارخانه »های وی ترین بررسیبه نام ی تاریخ جنبش کارگری از جملهباره

. ددچار سانسور استالینی گردی«  مبارزه بر سر کارخانه ی سوسیالیستی: در روسیه

در مسکو به چاپ رسید، اما به لیست کتابهای ممنوعه  ۴۹۴۴کتاب نامبرده،در سال 

پیوست و در زمان استالین در هیچ کدام از کشورهای بلوک شرق و نیز روسیه، اجازه 

 .چاپ دوباره نیافت
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ها این دستگاه عریض و طویل را  آن… ی کارشان رائی شان یعنی نیروتاجر تنها دا

آن ها قیمت ها و زمان کار را برقرار کرده . برای تمرکز زندگی کارگران ایجاد کرده اند

اتحادیه کارگری ضرورتا یک منش رقابتی دارد نه . آن ها به بازار نظم داده اند. اند

«.باشدتواند دستگاهی برای نوسازی بنیادی جامعه  کمونیستی و نمی
45

 

  :از این روی 

یک کاست واقعی از مٔاموران اتحادیه ها و روزنامه نگاران با روان شناسی گروهی » 
 46«.خاص خود و کامال بیگانه با مال کارگران ایجاد شده است

، به ۷۷۷۷این دستاوردی تاریخی بود که از جنبش شورایی کارگران ایتالیا در سال 

سان رهبر این جنبش در تورین  ، گرامشی را بهتورین  ویژه آزمون شوراهای کارخانه

سان یک خرابکاری فعال در  گرامشی، بوروکراسی اتحادیه را به. به شایستگی رسانید

 :مبارزه طبقه کارگر اعالم کرد

اتحادیه رسمی، قانونیت صنعتی را بعنوان وضعیت ابدی موضوعات می بیند و ”

”.کند که مالک دفاعی میمستمرا از همان جنبه هایی دفاع می کند 
47

 

                                                           
 -03، منتخب آثار سیاسی گرامشی Antonio Gramshiآنتونیو گرامشی،  45

، انتشارات حزب 1499سپتامبر  : چاپ دوم ،ده ثابتیفریترجمه  44صفحه ،  1413

 .کارگران سوسیالیست

این رساله براساس دومقاله اصلی منتشرشده توسط ژورنال بین الملل سوسیالیسم در 

تهیه شده  1477ماه مه 

 http://www.simayesocialism.com/?p=1698.است

 .136، صفحه 1413 -۴۷،03همان46

http://www.simayesocialism.com/?p=1698
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به خیانت آشکار   ۷۷۲۱ در برابر شوراهای تورین، اتحادیه در کنار فاشیسم در راه، در

های کارگری را از  گرامشی آگاهانه این نقش ضد کارگری رهبری اتحادیه. گر شد جلوه

 . هشدار داده بود  وراها،شپیش با دفاع و برگزیدن 

 :با چنین رویکرد است که گرامشی اعالم کرد 

مسایل ذاتی سازمان دولت   الگوی دولت پرولتری است  و تمامی...شورا»
 «.پرولتری ذاتی سازمان شورا نیز هست

« حرب سوسیالیست» ،۷۷۷۷ مهمترین سبب شکست جنبش شورایی در ایتالیای سال

این ارگان با نفود در طبقه کارگر، از . های ایتالیا بود  فدراسیون اتحادیه»ایتالیا و 

های   گسترش و پایه گیری شوراها جلوگیری کردند و کارگران را پیرامون خواست

گیر ساختند؛ پشتیبانی  اکثریت عضیم کارگران از  کارگران  روزمره،  سرگرم و زمین

 .سد گکردند و شوراها را بی پشتوانه به خون نشانیدندشورایی را 

پرولتاریا در این پیکار آنتاگونیستی باید که نیروهای مولده و مناسبات حاکم را از خود 

این . ویرانگری جامعه و انسان به سازندگی و خود آیی بچرخاند خود بیگانگی و

 .فرارویی، بدون انقالب کارگری، ناشدنی است

سازماندهی نهادهای خود . ت خود، نهادی طبقاتی و خودگردان استشورا، در سرش

زائیده قیام و یا شرایط انقالبی نیست، بلکه در دوره جنبش ( شوراها)گردان انقالبی 

های  هستهیابی نخستین  تدافعی و رکود مبارزات کارگری نیز، از همان آغاز سازمان
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های جنبش طبقاتی کارگران سوخت و ساز داشته و تا  ، در چالشسوسیالیستی کار

های کار،   شوراها و نهادهای شورایی و کمیته. یابد  فرارویی به سوسیالیسم گسترش می

. تجربه نوشت،کافی نیستند ی آنی همانگونه که لنین به برای سازماندهی نیروی رزمنده

آیند و  مسایل ضرورت می« ینتر ملموس»بلکه برای سازماندهی خیزش عمومی در 

 .باشند پاسخگوی یک نیاز حیاتی می

ها و هم در روند فرارویی خویش، ارگان خودگردانی  شوراها، هم سازمانده اعتصاب

 .آیند مولدین در اقتصاد و سیاست و یگانه سازی این دو به شمار می

رمایه کارکرد اش، درون چارچوب حقوقی و قانونی س سندیکا با ساختار و قوانین تشکل

اتحادیه . داشته و در مقابل دستگاه دولتی، توان فرا رفتن از تعهدات خود را ندارد

و قانون حاکم « حقوقی»کوشد، اختالفاتی که ریشه در تضاد طبقاتی دارد را از راه  می

ابزار دفاع در برابر  ،سندیکایی ختارسا. داران حل و فصل کند حکومت سرمایه

گیرد،  بنابراین ساختار و مطالباتش نیز در همان چارچوب قرار میداری است و  سرمایه

کند که  یابد، و شرایطی را پذیرا گشته و حرکت می همخوانی و همپوشانی می

در چنین میدان و . بورژوازی برای آن به صورت مواد قانونی، مقرر داشته است

ار سازد و ر را هموشرایطی، فضای چندانی برای اندیشه و دانشی که آزادی طبقه کارگ

 .ماند رهنمون گردد، باقی نمی

 خواه گرا و دگرگون تثبیت -کار دو راه
سازند و بر خالف سندیکا، که در  شوراهای کارگری وحدت طبقه کارگر را ممکن می

شود، شوراها به سوی   ای سبب کاهش شدت استثمار می بهترین حالت، در برهه

ها، تولید را تمام و کمال به بورژوازی وا  حادیهات. روند کشی، نشانه می نابودی بهره

گذارند، در حالیکه شوراهای کارگری، در جهت واگذاری اشتراکی تمامی تولید به  می
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مخفی یا نیمه مخفی و )طبقه کارگر با شوراهای کارگری . کرد دارند جامعه، روی

سازای های  در همان آغاز سازمانیابی، نخستین سلول( علنی، در اشکال مختلف

شود، و  ی میورفاهی و فوری با کارفرما رویار -خویش، برای کسب امتیازهای اقتصادی

  سیاسی، -یابد و با کسب امتیازهای اقتصادی دولت مستبد سرمایه را در برابر خود می

 . سازد  گذرگاه خودرهایی کارگران را هموار می

 ی شورایی گزینه
ند که به جای کلیه یآ کارآیی به شمار میرین جایگزین ت شوراهای خودگردانی نوین

با این شیوه جایگزین، انسان .  شوند اشکال صنفی حکومتی کهن تا کنونی، گزینه می

 یابی اینگونه است که سازمان. کند یین آموزد تا سرنوشت خویش را خود تع کارگر، می

دهی تولید  ی خودگردانی، سامان ویژگی بارز این شیوه. شود اجتماعی تولید ممکن می

سازماندهی تولید مشترک به وسیله شوراهای . دگان استنبه دست خود تولید کن

 .تکاپو می یابد، به این روند کارگری، پیشبرد سیاست و اقتصاد و وحدت بین این دو

های  سازماندهی اجتماعی تولید، در فرایند شورایی، ضرورت خود را از برآوری نیاز

آنچه . گیرد راکز خصوصی و انگیزه رقابت و سودافزایی میاجتماعی جامعه و نه رقابت م

کارگران است و نه  اتیککه به زندگی، آسایش و ارزش انسانی، پیوند دارد ارزش و 

 .چیز دیگری

و گفتگوهای سری و راز گونه و   ها ای از پیمان اند نه زیر هاله ها، شفاف و روشن سیاست

 .موهومات

های  هن، روشن و هم اراده و نه همچون گروهطبقه کارگر، بر عکس مناسبات ک

 .روید ای برای خود فرا می ی درخود، به طبقه یک طبقه دروار  پراکنده و اتم
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ترین  آگاه را که نوین  -سازماندهی شورایی خودگردانی اقتصادی سیاسی کارگران خود

رهایی اشکال ساختارهای سنتی کارگری است را به عنوان یگانه راه   جایگزین تمامی

  .گذارد ستم طبقاتی پیش روی می از

سازماندهی  .ها بی راهه  میالد انسان است، جز این راه، همه راه  مرگ سرمایه،

شورایی که نخستین آزمون تاریخی خود را در کمون پاریس به نمایش گذاشت و 

در روسیه به رهبری حزب  ۷۷۷۱خود را در انقالب اکتبر در سال  زایش دوباره

به بعد در بلشویسم روسی و کمینترن مجال  ۷۷۲۱های   آزمون کرد، در سالبلشویک 

 .انکشاف نیافت و از میدان مبارزه طبقاتی گارگران دور و سرکوب شد

با شکست تاریخی تمامی اشکال سوسیال دموکراتیك نوع روسی و اروپایی آن باید در  

شیوه است که طبقه  با این. جنبش شورایی نوین، خود رهایی خویش را سامان دهد

کارگر، سرنوشت خویش را خود تعیین نموده و سازماندهی تولید و توزیع را تنظیم و 

ویژگی برجسته این . گیرد برآوری نیازهای جامعه را به عهده می برایریزی به  برنامه

شیوه، افق برقراری خود گردانی تنظیم و برنامه ریزی امور تولید به دست خود تولید 

شوراهای کارگری و از پائین  بادر این ساختار، سازماندهی تولید . استکنندگان 

های اجتماعی خویش، در  گیرد و تمامی حکومت شوندگان، در کمون صورت می

پیشبرد سیاست، اقتصاد، آموزش، آسایش و . گردند سرنوشت جامعه شریك و همیار می

اند،  در شوراها سازمان یافتهی انسان، به دست خود آنان که  بنیاد دنیایی نو و شایسته

سازماندهی اجتماعی . تنها، در وحدت سیاست و اقتصاد سوسیالیستی شدنی است

تولید با انگیزه این ضرورت که برآوردن نیازهای اجتماعی اصل است و نه رقابت بین 

آنچه که . های فردی و دولتی و جناح های حکومتی نهادها و مراکز اقتصادی و مالکیت

بخشد، دارای ارزش و انگیزه شورا و شورائیان با  و ارزش های انسانی معنا می به زندگی
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آید   های زندگی ساز و انسان ساز پیوند دارد و ارزش و اساس به شمار می این پرنسیپ

 . و نه منافع این باند و آن مافیای قدرت و سیاست

 پویش شورا
شوند و نه   بیان و پیش برده میها، شفاف،  در ساختار نویِن شوراهای کارگری، سیاست

گانی که با درصدی از رانت و رشوه و  های سری و بین نخبه ن زیر گفتگوها و پیما

دستگاههای سیاسی با این شیوه . شوند  امتیاز، به سازش و خرید و فروش کشانیده می

این  با. کنند در پیوندی زنده با هم و نه جدا از یکدیگر و یا منفرد و پراکنده عمل می

ای  ی شیوه تولید و توزیع طبقه استثمارگر که انگیزه ، تحمیل سیاست و اراده کار راه

جز سود و چپاول ندارد برکنار و این طبقه، در تصمیمات اقتصادی و سیاسی راهی 

شود و در سیستم اجتماعی  سیاست کهنه شده که اقتصاد آن برکنار می. یابد نمی

و نه مالکین  -ی جمعی و طبقاتی تولید کنندگان یابد با حاکمیت اراده راهی نمی

 .شود سیاست و اقتصاد نوین رفع و نفی می -خصوصی  بر ابزار تولید

و توانمندی و  هستندقدرت ( هیرارشیك)شوراها، نافی خصلت مرکزگرایی و یا هرمی 

 . کنند خرد جمعی را نمایندگی می

ای اجتماعی که منافع  و اراده های تولید کننده و گروهه توده  ی شوراها به وسیله

 .گردند مشترکی دارند سازمان یافته و کنترل و رهبری می

شوراها با نفی سرشت حکومت، به معنای خاص کلمه، درساختار خویش، بازتولید 

تنها در سرشت و ساختار  ناحکومتی، .پیمایند حکومت به معنای خاص کلمه را نمی

داری دولتی، باز  های نوع بلوك شرق در سرمایه خالف حکومت بر از این روی،. شوراست

تولید وضع موجود را که پی آمدی جز وضع و روزگار امروزین کارگران این کشورها 

 . ندارد، در برنامه ندارند
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ترین  سیاسی کارگران خود آگاه، نوین -سازماندهی شورایی، خودگردانی اقتصادی

 . های سنتی کارگری است جایگزین انواع تشکل

یگانه راه رهایی از ستم طبقاتی پیشنهاد  سان ساختاریابی شورایی طبقه کارگر، به

 . کند  می

 

داری، در گرو سازمانیابی و خود آگاهی طبقاتی  دینامیسم تاریخ در جامعه سرمایه

نیز به نوبه خود مشروط به درك ضرورت و کشف  استراتژی،این  .کارگران است

معنایی  ،مفهوم دانش برای کارگران. ِد طبقه کارگر استخو کارهای موجود در دروِن راه

که فروش نیروی کار و خود  زیرا ؛داشته باشدتواند  نمیجز دانِش مبارزه طبقاتی 

که برای  های به ویژه پلیسی و امنیتی بازدارندهها و  ناشی از محدودیت  نگیبیگا

د به این دانش دست گردند که آنها به سختی بتوانن شود سبب می کارگران ایجاد می

در این   این دانش،. ای سوسیالیستی سازمان دهند خویشتن  را به گونه  یافته و خود،

های   خیزد، بلکه تنها با سازمانیابی هسته  از اتحادیه و سندیکا بر نمی  برهه،

سوسیالیستی کار است که بازآفرینان دانش مبارزه طبقاتی و گسترش دهندگان آن به 

های  ا وتلهه کارگر را به دسیسه رژوایی، طبقهحتی در دمکراسی بو .ذارندگ آزمون می 

 .دارند های گوناگون از فراگیری دانش مبارزه طبقاتی خویش، باز می سرگرمی و تخدیر

های خود   کارگری را با شیوه های سراسری و مجامع عمومی شبکهکارگران در شورا، 

جایگزین کارگری دارای این ویژگی است که در . گسترانند آموخته و می کرده، کشف

های انسانی از میان حکومت  ترین پیوند گرای سرمایه، گسترده روند نفی قدرت تثبیت

 . گستراند  های خردمندانه و فرارونده به خودگردانی جامعه می شوندگان را در تبادل

کار، سلطنت  ی سرمایه بر  یت دارد، سلطهگرایی را در ماه همانگونه که سلطنت، سلطه

از  تنها با خلع مالکیت، . دهد می دار بر کارگران را خودکامه فرمان استبدادی سرمایه
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گری امکان پذیر  سلب مالکیت کنندگان است که انحالل ماهیت استبدادی سلطه

 .گردد می

 

 :شود یادآور میویدمیر   به ای مارکس در نامه

نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و نه کشف مبارزه میان آنها، هیچ کدام ...  » 

 :ام اثبات نکات زیرین است که من کرده ای کار تازه... از خدمات من نیست

 

 مراحل تاریخی معین تکامل تولید است؛ ـ اینکه وجود طبقات فقط مربوط به۷

 سازد؛ دیکتاتوری پرولتاریا منجر می ـ اینکه این مبارزه طبقاتی ضرورتُا کار را به۲

سوی نابودی هرگونه طبقات و  ـ اینکه خود این دیکتاتوری فقط گذاری است به۵

«...سوی جامعه بدون طبقات به
[48]

 

 

ها  گردان توده یابی ساختار شورائی، با شرکت مستقیم و خودـ این اصول، در سازمان

های  خویش، تا تحقِق عینی خواستیابد، و در جهِت دگرگونی انقالبی  عینیت می

 .یابد فراگیر و انسانی و اجتماعی پرولتاریا تداوم می

سلطه و کنترل پرولتاریا از طریق قدرت سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی شوراها، بر »

اما این . اقتصاد و تولید، همانند هر هژمونی دیگری بر اقتصاد، نوعی دیکتاتوری است

آگاه اکثریت اهالی استوار    ی که بر اراده ز دیکتاتوری استای ا اعمال هژمونی، گونه

ی اکثریت و  گیردکه برخالف اراده مقابل آن استبدادی قرار می  ی است؛ یعنی نقطه

                                                           
 . نوشته مرینگ چاپ رسیده در مجله نئوزایت، بنا به ویدمیر به مارکس، نامه به48
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بیان گویاتر ضرورتی است  به. شود وسیله اقلیت صاحب وسائل تولید اعمال می تنها به

].، بقا و تغییربرای برقراری یك حق بنیادین؛ ضرورتی برای سازگاری
49

] 

 :مفهوم شورا
آنکه محتوای حقیقی  د، بیکنن  میتکرار ها که فقط شعار شورا  برخالف بسیاری از چپ

های  کارگر و الیه که طبقه ی استساختار از شورا، آنگونه  انقالبی آنرا بپذیرند، تبیین

زحمتکشان را دربرگرفته، نمایندگی نموده و در تبادالت انقالبی ارگان  گوناگون

این سازمان شورائی، . طبقه کارگر رهبری داشته باشد سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی 

که بیانگِر مضمون  مؤسسه خودگردان، مجمع ملی مولدین، کمون ویا هرعنوان دیگری

  به  جامعه را  ی جانبه مدیریِت همه تِهیاف سازمانتاریخی ـ اجتماعی آن باشد؛ قدرِت 

ی در تولید اجتماعی ا گونه  که به آنهائی  ی یعنی همه)ان نمایندگی از سوی برگمارندگ

ها و  طور مداوم برکارکرد، برنامه که به برگمارندگانی. در دست دارد( شرکت دارند

ای انتقادی با  گونه ها را به گیرند؛ گزارش کنند؛ از آن گزارش می تباالت آن نظارت می

های  تشخیص خویش و ضرورت بنا به کنند؛ و بایست انجام شود، مقایسه می که می آنچه

 .بر می گزیننداجتماعی هرآینه نمایندگان را برکنار ویا 

ساکن، برفراز سِر کارگران و زحمتکشان تشکیل  یکباره و ابتدا به تنها به شورا نه

گیرد؛ بلکه در  نیز دستور تشکیل و کارکرد نمیشود و از هیچ سازمان و حزبی  نمی

یابد و خود ـ رهائی  طبقاتی سازمان می  ی مبارزه  ی درون مبارزات کارگران و در پروسه

های کارگری ـ  ترین سلول و خودگردانی تولیدکنندگان را در پیوستاری پویا، از کوچك

                                                           
49

مهدي خانبابا تهراني، نشر پژواک اندیشه، مترجم،  .انگلس، مسئله مسکن 

 ۸۵۳۱2تهران،
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کارگر،  سری طبقهها و ساختار گسترِش افقی ـ سرتا واره سوسیالیستی تا اندام

 .گذارد تجربه و آزمون می دستان شهر و روستا و دیگر تولیدکنندگان را به تهی

 مجلس مؤسسان. است مجلس مؤسسانشورا گزینه کارگران انقالبی در برابرآلترناتیو 

رساند؛ برای تدارك و تداوم آن برپا  تجدید حیات دولت یاری می بهداران که  سرمایه

  پارلمان مؤسسه. کوشد های قدرت بورژوازی می گردد؛ و در تثبیت و ماندگاری پایه می

سر دارد؛  شوند را پشت که پیوسته بازتولید می است و کارگرانیداری  حکومت سرمایه

پرولتاریائی را در پیشاروی دارد که که شورای سیاسی قدرت تولیدکنندگان،  درحالی

سازمان  .ت رسیده استحکومنفی بازتولید خود، طبقه و  خویش به  در خودآگاهی

ی یکارگر، فرارو تکامل طبقه .ِکار ندارد کمونی کاربردی جز زوال دولت و آزادی

کارگر، هرشکلی از دولت، قدرت سیاسی و تضاد  که ازجمله طبقه ی استیپرولتاریا

 .برد و وجود طبقات و تمامی امتیازات طبقاتی را از بین میطبقاتی 

کارگری ـ   ی تواند از یك هسته شورا در جامعه کنونی ایران می یابی سازمان

سوسیالیستی، کمیته مخفی اعتصاب و حتی رهبری موقت اعتصاب کارگری آغاز 

ستگی این هم پیو ، در مدت زمانی کوتاه، با بهدلخواهگردد؛ و در شرایط مناسب و 

ارگان نمایندگی سیاسی کارگران و چه بسا مرکز جنبش انقالبی پرولتاریائی  ها به سلول

برخالف حزب کمونیست که سازمانی است در برگیرنده بخشی از . تبدیل گردد

، و فعال در میان کارگران؛ شوراها، پیشرو و ضروری مبارزه طبقاتی کارگران

 .باشند طبقه می درون از وییدهفرارهای مستقل پرولتاریا و  سازمان

یك ارگان  یابد؛ و در این پویش به شورا در بطن جنبش کارگری رشد و تکامل می

های کارگری ـ  هسته. گردد مبارزاتی و سیاسی پرولتاریا تبدیل می سراسری و

  ی شوراها، همانند قلب با دو شبکه. های نخستیِن شوراها هستند سوسیالیستی سلول

تمامی  ن بهوزموازات هم با ریتمی پیوسته و مو هخود که ب رگ سیاهرگ و  سرخ
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  ی بخشند، دارای دو ویژگی و دو وظیفه ها، پیام زندگی و نبض و نظم می سلول

 اند خودگردان، مستقل و نمایندگی منافع عمومی ییها سو ارگان همراستا هستند؛ ازیك

عهده دارند؛ و ازسوی دیگر،  ا بهکارگران ر های روزمره تا هدف نهایی و تمامی خواست

 .آیند شمار می منِد مبارزاِت سیاسی کارگران به های آگاه ارگان

تشکل و گسترش سراسری خویش سرنگونی بورژوازی   ی سازمانیابی شوراها در پروسه

  ارگان سان دهد و به و خودآگاهی نوعی ـ انسانی را شعار عملی خود قرار می

این . یابد ابعاد قدرت ویژگی می  ی کارگر، در همه ی طبقهخودگردان و نهاد مبارزات

ای با شعار مجلس  که پروژه ۷۷۱۳های  نه همانند شوراهای روسیه در سال)شوراها 

قدرت سیاسی را دربرنامه  یابی به مؤسسان و جمهوری دموکراتیك بودند و دست

گذار، اجرائیه و قضائیه  های قانون ارگان سان هدر گسترش سراسری خویش ب( نداشتند

 .کنند عمل می

که در انکشاف و تکامِل  خود  کارگری ـ سوسیالیستی  ی از همان اولین هسته، شورا

 ارگانی است آموزشی برای نفی ،آغازد کارگری نهادینگی را می  ی مبارزات خودانگیخته

 ،گران مزدبر و خودبیگانهسازمانیابی کار ارگانی است برای شورا،. مناسبات حاکم

که خودـ گردانی و خود مدیریتی مولدین را مد نظر   پرولتاریای خردمند و خودآگاه به

که فراروئی مداومش در  دهد، اما اینچنین ارگانی درعین حال سازمانی است قرار می

بنابراین شورا . شود کمونیستی متحقق می  ی سوی یك جامعه یابی انقالب به سامان

ناظر و سازمانده خود برفراز  سان بهکه حزب را  های سنتی و تاکنونی ف دیدگاهبرخال

اش  معنای سنتی و تاکنونی هـ نه بکارگران را  کمونیستسِر خویش دارد؛ حزب 
 .دهد یدر بستِر تکامل خود گسترش و پرورش مـ 
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 :حزب و شورا 
. ای نیست اینکه شوراها در انقالب نقش پیشتاز خواهند داشت یا حزب، پرسش تازه

در روسیه باز  ۷۷۷۱از انقالب اکتبر  های پیش ماه کم به ی این پرسش، دست پیشینه

همه خودنمائی  بیش از نشویکی و بلشویکی در آن دوران، دو برداشت ِم. گردد می

و برداشت تاریخی مختلف از نقش شوراها، بیان گیری از د با پرهیز و تجربه. کردند می

 :گونه زیر فرموله نمود توان به چکیده مفهوم شورا را می

 

ها و نهادهای خودگردان  سازمان  ی شورا؛ ارگان قیام، رهبری انقالب و سازماندهنده

 .شود شناخته می

ویکی و آنچه ی دو بینش منش گرایانه نفی  ی بیراهه سو به که ازیك با چنین تبیینی است

کشیده نشده و ازسوی  ،که پس از پیروزی انقالب کارگری در عمل حاکمیت یافت

کمونیسم شورایی   ی بار در تاریخ جنبش سوسیالیستی ایران از ایده دیگر برای نخستین

رسمیت شناختِن شوراها، نقش  زیرا که منشویسم با به. کنیم ن عمل میآ هدفاع و ب

پذیرفت؛ و گرایشی از  های محدود می د خودجوش و آکسیونها را تنها در یك رون آن

بلشویسم برآن بود که ابتدا باید قیام پیروز شده و یك حکومت انقالبی تشکیل دهد تا 

خلق انقالبی  ی رسمیت شناخته شده منزله ارگان قیام و رهبر به این حکومت به

سازماندهی  ها، بلشویکبه باور . سازماندهی مؤسسات خودگردان انقالبی بپردازد به

مؤسسات خودگرداِن انقالبی و انتخاب نمایندگان خلق، پیش درآمد قیام نیست، بلکه 

های  این دو بینش، هر دو درتحلیل نهائی سالح واقعی انسان. ست زائیده آن

های کارگر و مولد را آگاهانه  تولیدکننده و ابزار دفاع از هستی اجتماعی و نوعی انسان

 .تاریخ با غمباری این روند را نشان داد .کردند درعمل نفی مییا ناآگانه 
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ها هدف اصلی انقالب بود؛ و برای گرایشی  گذار برای منشویك فراخواندن پارلمان قانون

که  تصمیات دولت موقتتٔایید و رای دادن به  ارگانی بود برای ،پارلمان  در بلشویسم،

ان ابزاِر س ندهی یك کمیته انقالبی را بهاگرایش بلشویکی، سازم. نمود الزامی نیز می

حزبی . عهده حزب بود د؛ و این بهکر یشنهاد میها و تدارك قیام پ انقالبی نمودن توده

چه . جنگید کارگر و اکثریت اهالی برای کسب قدرت سیاسی می نیابت از طبقه که به

اطع و منظم تبلیِغ فقط یك گروه کوچك، ق. مانیفست چنین روی کردی بود باید کرد، 

بیان لنین برای  دست گیرند، به توانند قیام را سازمان داده و قدرت را به از مبارزین می

سازمان سیاسی طبقه کارگر در چه باید کرد؟ به کار می رفت، از سوی برخی 

تبیین تئوریك حاکمیت گروهی کوچك، قاطع و منظم از مبارزین بر  سان  ها به كبلشوی

( گان بوروکرات داد نخبه که رفته رفته جای خود ر ا به ۷۷۷۱سان اکتبر به)جامعه 

و بیان  ،گرفتن مفهوم کمون  تنهائی یعنی نادیده و چنین برداشتی به. رفت کار می به

 .های کمونیسم مارکس از آزمون کمون و از آموزش

مند است تا مفهوم شورا را از شوراهای منفعل و پیشنهادی  وظیفه شورای کارگری 

منشویکی ویا بازوی حزبی بودِن آن گرایش بلشویکی در روسیه و نیز دو ترند 

های  راست و  این سوسیال دمکرات -های ایرانی منشویستی و بلشویستی امروزین چپ

«ب زنانهانقال»میانه چپ، که به آشکار برخی طبقه کارگر را حذف و  
50
چاوشگر  را 

جدا و مبرا نموده و با بازتعریف شورای کمونیستی، نقش و روش و آگاهی اند،  شده

 .های آن را بازگشاید پرولتری و ویژگی

                                                           
علیه اسالم،  حزب اتحادکمونیسم  انقالب زنانه، مصافی مهم: آذر ماجدی، ایران 50

 کارگری

http://www.wupiran.org/nashryeh_HTML/NO_244/Iran-  
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های گوناگوِن سیاسی  آمیختگی درهم سان  توانند به اما این پارادوکس که آیا شوراها می

هائی از این  کمونیست؟ و پرسش جنبش سیاسی پرولتاریائی را رهبری کنند و یا حزب

 :دست که

 

های  ها، قادرند شعارهای اصلی و خواست این سبب و با این خودویژگی آیا شوراها به

 هدف نهائی نزدیك سازند؟ پیش برده و به جنبش را به

 و آیا اینکه کدامیك بر دیگری برتری دارد؟

پیش  ك پهنه و گستره بهآیا این دو چگونه باید درهم ادغام شوند، و یا چگونه در ی

 روند؟

یا قدرت در دست شوراها  شوراها ابزاری تاکتیکی برای کسب قدرت هستند و  آیا

 رساند؟ یاری می یتاحکومپرولتری و ن« دموکراسی»هدف برپائی اصیل  به

برداشت پرولتری از مفهوم شورا  های دیگری از این دست را باید در پاسخ به و پرسش

 .نمود و پاسخ داد آشکار

کارگری ـ سوسیالیستی و   ی گیری نخستین هسته که از شکل سازمان سیاسی پرولتری

بر بستر گرایش و پراتیك شورائی و در همگنی فرارونده با مبارزات خودانگیخته و ذاتی 

بر  مناسبات و بقایای مبتنی  ی یابی و نفی همه د؛ و تا پایانیاب میساحتار کارگران 

و آموزش  پیشاهنگییابد؛  کشی انسان از انسان تداوم می خصوصی و بهرهمالکیت 

این سازمان پرولتری با منطق، . سیاسی ـ انقالبی مبارزات کارگران را بر عهده دارد

خاستگاه اندیشگی دانش مبارزه  سان کار شورائی ـ سوسیالیستی، به متدولوژی و سبك

ارگری ـ سوسیالیستی در راستای های ک هسته. طبقاتی کارکردی کمونیستی دارد

گیِر ناشی از مالکیت  کارگر علیه خودبیگانگی همه خودگستری مبارزه طبقاتی طبقه

های این سازمان  کار، سلول کمونیستی های شورای پایگاه و سرچشمه سان  خصوصی به
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 سان بهبنابراین بیان، چنین ساختاری و با چنان پیوند و کیفیتی . آیند شمار می به

کارکرد و روش  کارگر سازمانیافته، نه به طبقه  ی دربرگیرنده مند پرولتری، گان آگاهار

خرد جمعی  ازتابببه سان  ، بلکه برآمده از الگوهای روسی و چینی های سنتی حزب

این سازمان . عهده دارد پرولتاریای آگاه، راهبری آموزش دانش مبارزه طبقاتی را به

که بعدها از سوی پرولتاریا یعنی سازمان  یا هر نامیکمونیستی ـ کارگری یا حزب و 

آن داده شود، نه برای شرکت در قدرت سیاسی، بلکه پیوسته در  به  دهندگان اصلی

کارگر،  شکده، پژوهشکده و پایگاه دانش و آگاهی طبقهآموز مانند قدرت، بهبیرون 

و قدرت سیاسی یا ناحکومتی آن  همواره نظارتی چالشگر و نقاد بر عملکرد شوراها 

 . خواهد داشت

تا ( حزب  ی اتوریته زیر)د که برداشِت سنتی شوراها را توان چنین آغاز نمو ازاینجا می

های  های رهبری شونده، و ابزاری برای رهبری حزب در میان توده سطح سازمان

به تنهایی و  تواند هیچ شورایی نمی .کاهد کارگر، جهت برقراری حاکمیت حزبی فرو می

تواند بدون  و هیچ حزبی نمی. بدون حزب کمونیست، چشم انداز انقالب را بازتاب دهد

 سان بهشورا . پرولتری باشد انداز کارگری، پیشاهنگ انقالب چشمپیوند و  این

اعتصابات  ترین سازمان سیاسی ـ کارگری در رهبری اعتصابات و فراخواندن به گسترده

انجام  که حزب کمونیست در سنجش با شوراها قادر به د؛ چیزیباشن عمومی الزامی می

سبب خود  که به هائی هستند شوراها تنها ارگان ،بنابراین در چنین برداشتی. آن نیست

ای بودن؛ و برخورداری از ساختار،  غیرایدئولوژیك بودن، تودهینی، های خویش  ویژگی

هستند  و گنجایش دارای این قابلیت ،ای درون طبقه  ی زیست و سوخت و ساِز شبکه

متحد سازمان داده و را  حکومت شونده های بیشترین بخش کارگران و توده که

  ی توان وظیفه ی نمییها چنین ویژگی  ی پشتوانه ی و بهتنهائ با این همه، به. ندگردان 
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ند، اما ا اینها شروطی الزم. شوراها پذیرا شد رهبری سیاسی ـ انقالبی پرولتاریا را به

 .اند هسندناب  کافی 

های سیاسی شکل می گیرد؛  و آرمان اه  های داوطلب بر مبنای ایده حزب از گروه

های قدیمی مبارزه،  شیوه. های سیاسی افراد های تولیدی نه ایده شوراها از درون واحد

شوراهای سازمان یافته با حضور . پاسخگویی شرایط و نیازهای مبارزاتی کنونی نیستند

توانند رهبری انقالبی  شوراها نمی. حزب کارگران، الزم و ملزوم انقالب کارگری هستند

حزب، چشم انداز و شرایط گرفتن قدرت سیاسی به یافته را نمایندگی کنند،  سازمان

طبقه کارگر را از جبهه انقالبی شوراها می بیند و بدون چنین پیوند و چشم  وسیله 

 .اندازی انقالب، ناممکن است

جامعه در  مناسبات تولیدی حاکم و اسارت کنونی طبقه کارگر و خودویرانگری

 :آن، پاسخگوی این پرسش است  ی و حاکمیتنمناسبات کنو

 برند؟ پیش می شوراها چگونه نقش چاوشگران آگاهی طبقاتی در میان کارگران را به

اختارهای سازی انقالبی س دگرگون پرولتاریا تنها با تسخیر قدرت سیاسی قادر به

کارگر  که طبقه تنها در گرو کسب قدرت سیاسی است. طبقاتی و اجتماعی است

  ی نتیجه های سیاسی به یافته و آگاه قادر خواهد بود مبارزات خود را در زمینه سازمان

مثابه  عینیت خرد و منطق پرولتاریا، نه به سان بهسازمان پرولتری . قطعی برساند

گان سیاسی، بلکه اینك با حضور در شوراها در  اقلیتی کوچك از مبارزین و نخبه

ای سراسری، پویائی تولیدکنندگان را در مبارزه و پیشبرد اهداف نیرو  گستره

در این . آنهاست  ی گِر کار و مبارزه کارگر الهام ای از تن طبقه پاره سان بهبخشد؛ و  می

که ممکن است  گانی زامبورگ، پرولتاریا نه با مغز نخبهکبیان روزالو که به وکار استساز

اندیشد  آموزد ـ با مغز خود می کمتر اشتباه کنند، حتی اگر هم اشتباه کند، از خود می

 .ها را سامان دهد تا آینده رهائی انسان
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زیر عنوان وظایف ما و شورای منتخب  ۷۷۱۳ای از استکهلم درسال  در نامه لنین

نماینده حزب بلشویك در شوراها که درخواست پذیرش  سان به ادینرنظر  کارگران به

].خواند می کودکانهبرنامه حزب را از سوی شورا مطرح نموده بود، آنرا 
51

رادین  [

شورا باید چهره سیاسی خودرا نشان دهد و بگوید که رهبری کدام : نوشته بود که

شورا دستورات کدام حزب را در ... پذیرد حزب سیاسی و کدام برنامه سیاسی را می

نماید؟ اقدامات مشخص عملی خود پیاده می
[52] 

که   این روزنامه لنین در نامه خود به

 :نویسد باشد، چنین می در مورد شوراها نیز ترین نظریه لنین  گویا قدیمی

شورا باید هسته ثابت حکومت انقالبی موقت را انتخاب و با نمایندگان احزاب انقالبی و 

دهدکه شاید من اشتباه کنم  سپس ادامه می. های انقالبی تکمیل نماید همه دموکرات

نطفه حکومت آید باید شورای منتخب کارگران را از لحاظ سیاسی  نظر می ولی به

به نظر من باید هرچه زودتر شورا را حکومت موقت انقالبی . موقت انقالبی دانست

 .روسیه اعالم کرد و یا بالفاصله یك حکومت انقالبی، شکل دیگری تشکیل داد

متأسفانه  سبب هر از پیروزی آن به و پس ۷۷۷۱چنین نگرشی در انقالب اکتبر  

لنین در آستانه انقالب اکتبر، در بازگشت از اندیشه شوراها برآن است . فراموش گردید

.دست بگیرند ها باید قدرت را به که بلشویك
[53] 

توانیم برای مجلس مؤسسان  و ما نمی

                                                           
رادین؛ این نامه برای  دبیرخانه روزنامه نووایاژیزن، خطاب به لنین، نامه به 51

 .منتشر شد ۷۷۴۱-۷۷-۳، ۵۱۶بار در پراودا شماره  نخستین

 .۷۷۱۳-۷۷-۷۳رادبن نوایاژیزن شماره 52 

سپتامبر ۷۴تا  ۷۲  ۷ـ۵صص  ۲۸چاپ چهارم، جلد    Sochinneninلنین، 53 

 .قدیم ۲۱تا  ۲۳تاریخ جدید،  ۷۷۷۱
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تواند فراخوان  که قدرت را گرفته باشد می فقط حزب ما در زمانی... منتظر بمانیم

.تأمین نمایدمجلس مؤسسان را 
[54]

  

لنین هدف را برای حزب قیام مسلحانه در پتروگراد و مسکو، فتح قدرت و سرنگونی 

اتیك که همان کنفرانس دموکر  ی دانست که باید در دستور جلسه کنگره دولت می

خویش با چنین  رای  های هم همراه بلشویك لنین به. گرفت د قرار میش روزها برگزار می

آمد تاریخی و تندر مانندی در راستای گام بزرگ بشر برای آزادی خویش، بعدتر  پیش

... دست نگیریم تاریخ ما را نخواهد بخشید توضیح داد که اگر قدرت را هم اکنون به

 :بدون ارگان؟ یك ارگان موجود است

 !های دموكراتیك شوراها و سازمان 

ان بلشویك در کنفرانس دموکراتیك را اشتباه آمیز لنین کمی بعدتر شرکت نمایندگ

، اینکه این شرکت در شرایط انقالبیو . کردیم خواند و افزود که باید آنرا تحریم می

مبارزه  آنها را به... ها اتحادیه شوراها برویم، به باید به. بود اشتباه

.فراخوانیم
[55]

 هنگام پاسخ به ۷۷۱۳ هرروی در عمل و برخالف دیدگاه لنین به  

                                                           
تا  ۷۲  ۷ـ۵صص  ۲۸چاپ چهارم، جلد    Sochinneninلنین،  54

 .قدیم ۲۱تا  ۲۳تاریخ جدید، ۷۷۷۱سپتامبر۷۴

 

 

سپتامبر ۷۴تا  ۷۲  ۷ـ۵صص  ۲۸چاپ چهارم، جلد    Sochinneninلنین،  55

 .قدیم ۲۱تا  ۲۳تاریخ جدید،  ۷۷۷۱

 

 



 
 

101 
 

گرفتند و  سر حزب قرار می ها در واقع پشت شوراها و اتحادیه، ۷۷۷۱در سال ، رادین 

 و کیفیت ی رخدادها یدلیل فرارو چنین پیشنهادی به. یدقدرت سیاسی رس حزب به

بی  پاسخگوئی و نیاز به... و نسبت حضور منشویسم و اس آر و بلشویسم و  شوراها

 .قانونی جهانشمول درآمد سان بهروسیه و یا هر دلیل دیگری شرایط ویژه   و درنگ 

ارگان مبارزاتی پرولتاریا زمینه را برای   سان  نها بهت برخالف چنین برداشتی، شوراها نه

های خودگردان انقالب نیز  ارگان مانند که به کنند، بل جنبش سیاسی کارگری مهیا می

پیروزی قیام نیست،   ی زمینه خودگردانی نه تنها در گرو پیش. شوند گر می جلوه

بدون پیروزی انقالب و استقرار دولت کمونی تولیدکنندگان ناپایدار و شکننده   بلکه

ارگران ابزاری از ک  ی حکومت انقالبی بدل شوند تا از استفاده پس، شوراها باید به. است

 .و فروپاشی خود جلوگیری نمایند

. برد را باال می شوراها حساسیت   ی بودن شوراها درجه و همه گانی ترکیبیساختار

، ساختار و مناسباتی دارد که پویندگی  بنابراین، وحدت و حفظ انسجام شوراها نیاز به

الیستی های کارگری ـ سوسی هسته ی گذر و زمینه های حزبی، بلکه از نه در حوزه

خودانگیختگی  کارکرد کارگری ـ سوسیالیستی ضمن اینکه  ی هسته. پذیر است امکان

خویش آگاهی و   ی کند، با پتانسیِل شوراگرایانه تر می را در کارگران برانگیخته

ازآنجاکه این . آموزاند کار می نیروی  ی های فروشنده توده سازمانیافتگی را به

ترین نیازهای کارگران  ای ترین و پایه وجودی، و مبرم خودانگیختگی ریشه در مبارزاِت

 های  توانند از حقوق توده دلیِل برآمد طبقاتی خویش نه تنها می دارد، ازاینرو شوراها به

دلیِل آگاهی  که به  که تنها این ساختار توانمند است دفاع کنند، بلحکومت شونده 

ها را بر مناسبات  تواند پیروزی توده خود می و به معنای راستین پرولتاریایی طبقاتی

 .کاالئی بیمه نماید
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های مردم  های مختلف کارگران و دیگر توده سازماندهی وحدت بین اقشار و الیه

یا همان دیکتاتوری  حکومتی شوراها ارگان سازمانی نظم مدرن ناـ. وظیفه شوراهاست

انقالبی و سازمان  میتحاک شوراها هم ارگان انقالب هم ارگان . باشند پرولتاریا می

اند؛ و این ممکن نخواهد بود جز با سازماندهی و مبارزات  دهنده کمون انقالبی

 .شوراهای کمون برای برقراری کمون شورائی

و  تواند خودگردانی سیاسی و اقتصادی خود یابی نمی از انقالب و قدرت پرولتاریا پس

را از حزب و یا از قدرت دیگری و از باال اجازه بگیرد، این امر مستلزم  ی انقالبی جامه

ی و مناسبات طبقاتی َورکاِر مزد ی پدیدهآزادگردانی تمامی اشکال تولید و رهاسازی 

این امر درگرو برقراری و جایگزینی اقتصاد و قوانین سوسیالیستی کاِر آزاد و . است

این . گرددبرسرنوشت خود  برقرار ها  باشد تا حاکمیت خود انسان همبسته می

بورژوازی و یا  استبداد تواند بدون درهم شکستن دستگاه سرکوب و  حاکمیت نمی

نوع کمون، انقالبی   شورای. جایگزینی پلیس و دستگاه سرکوب دیگری عملی گردد

 حکومت انقالبی علیه خوِد»گفته مارکس؛ کمون،  گونه که به ، همانحکومتاست علیه 

«بود
56

الخلقه جامعه، کمون تجدید حیات  ، علیه این زاییده فوق طبیعی و ناقص

.وسیله خود مردم بود زندگی اجتماعی خود مردم به
57
را از فرادست مردم  جکومت  

اش ساخت و سپس  های اهالی زیر کشید، پیرو اکثریت توده فرودست جامعه به باید به

تواند قدرت سیاسی را از  تنها کمون است که می. در روندی تاریخی آنرا نیست نمود

ساز گشته و  ها را سبب سرشت طبقاتی بودن آن دگرگون ساخته و خودگردانی انسان

                                                           
تهران   نشر مرکز،  ، ترجمه باقر پرهام،۷۶۱۷مارکس،  جنگ داخلی  در فرانسه   56

۷۵۶۷ . 

تهران   نشر مرکز،  ، ترجمه باقر پرهام،۷۶۱۷مارکس،  جنگ داخلی  در فرانسه  57

۷۵۶۷. 



 
 

110 
 

زیرا که آزادی عبارت است مبدل کردن دولت از ارگانی فرادست و . بدآزادی دست یا به

].ارگانی کاماًل تابع و فرودست آن ورای جامعه به
58

]   

رهبری انقالب را بخ دست گرفت،   هنگامی که کمون پاریس،»

جرٔات کردند به  برای نخستین بار،  ای کارگر ساده، که عده هنگامی

یعنی مالکان ودارندگان،  خویش، «سروران طبیعی»امتیاز حکومتِی 

های بی سابقه بود،  دشواری ور شوند، و، در شرایطی که حمله

  ی خویش را با فروتنی، آگاهی و کارآمدی تمام انجام دهند  وظیفه

ی یکی از  گفته هو آن هم با چه دستمزدی؟ با دستمزدی که ب

ی ش معادل حداقلا  باالترین -گان علمی، پرفسور هکسلیبلندپای

به یک منشی در برخی شوراهای آموزش عمومی در  هاست ک

 .(شود لندن پرداخت می

ی کار، بر مهوری پرچم سرخ، نماد ج جهان کهنسال، با مشاهده

«.پیچد پاریس ، از خشم به خود می یفراز ساختمان شهردار
[59]

 

 

کلمه، رها معنای واقعی  ی، از سرشت سیاسی دولت بهیگونه حاکمیت شورا بدین

شود و دراین ساختار منافع حقیقی  ای دگرگون می ی سادهیامور اجرا گردیده و به

همراه روابط قدرت و  ساختارهای اجتماعی دراین روند به. باشد دار می جامعه را عهده

                                                           

 .مارکس، در نقد برنامه گوتا58 

نشر   ، ترجمه باقر پرهام،۷۲۱-۲۷،  صص ۷۶۱۷مارکس،  جنگ داخلی  در فرانسه  59

 .۷۵۶۷تهران   مرکز،
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که مفهوم آزادی مادیت  گردد و در چنین سازوکاری است کارگر دگرگون می خود طبقه

.یابد می
[60]

 

 سوسیال دمکراسی ها با پیوند اتحادیه
های بورژوایی را  حکومتطبقه کارگردر پیوند باهمین مناسبات است که ضدانقالب و 

وار خویش، چند سال یکبار، به پارلمان  بردهزیست حاکمیت بر روزگار و برای 

 . نشانند می

 هاست تشکل دهییاری همین  به. ، بینشی غیرپرولتری و نیابتی استدهی تشکل

 ، سبب ساز بوده و مناسبات و کار و سرمایه را بازتولیدهای سنتی تا کنون،  اتحادیهکه 

ی زنان و مردان کارگر، بر همان  داری، همچنان برگرده سرمایه آهنین های ودرواز

 .چرخد ی استثمار نیروی کار می پاشنه

داری،  ترین کشورهای سرمایه است که حتا در دمکراتچنین بودهفرجاْم 
و شوند  های صنفی، نهادهای طبقاتی سوسیال دمکراسی می سرانجام، اتحادیه

های صنفی و   سندیکاها، اتحادیه سوسیال دمکراسی، نهادهای سیاسی
 . یابند ای و جهانی عمل کرده و تداوم می های منطقه فدراسیون

                                                           
در سال ]تئوریک شورای کار  -این بخش، از  نوشتاری از کمون ارگان سیاسی60

ماهیت حاکمیت : مقدمه ای برزیر عنوان [ داشت ، پایان موجودیت خود را بیان۲۱۷۲

 .نگاشته شده، می باشد ۲۱۱۵ده این نوشتار، در سال  که به وسیله نگارن شورائی

http://www.communshoura.com 
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ر بورژوازی برای مهار و کنترل جنبش کارگری و طبقه کارگر، جدا از نهادهای دیگ

سوسیال دمکراسی و ، یعنی سیاسی و طبقاتیسرکوب و مهار، به دو نهاد 
 .دارد حیاتینیاز ها  اتحادیه

در آلمان  سوم این ایدئولوژی با رایش. شود سوسیال دموکراسی، منجی سرمایه می

گردد تا کمونیسم شورایی طبقه کارگر آلمان را به خون بکشاند؛ با  همراه می ۷۷۷۷

ی این نیروی ویرانگر به همیاری  گردد و در سلطه فاشیسم به رهبری هیتلر دمساز می

کارگراْن به این هدف، . استراتژی سوسیال دمکراسی حفظ مناسبات است .نشیند می

شود تا  مشاور فاشیسم می یش سوم،ال دمکراسی در رایسوس. سرکوب شوندباید 

زامبورگ، این گل سرخ انقالب کارگران و کارل کرهبران تابناکی همانند روزا لو

های انقالبی را ترور و تروریسم  تازترین کارگران و کمونیست انقالبی و پیش  لیبکنشت

لین، شوراهای انقالبی بر .بخشندگردانند تا حکومت سرمایه را بقاء  سیاه را حاکم می

سان پرچمدار و پیشاهنگ انقالب کارگری می توانستند انقالب کارگری آلمان را  به

 رهبری کنند، پشتوانه انقالب کارگران در روسیه باشند و شوراهای انقالبی در ایتالیا

ای از رزم و همبستگی بین المللی  در شبکه و فرانسه را (گالسکو) و انگلستان (تورین)

 .کارگری،  پیوند دهند

 

ی مبارزه  مبارزه پارلمانتاریستی، یعنی آن روی سکه»

ای است که منحصرًا  ای، دقیقًا همانند آن مبارزه اتحادیه

. ریزی شده است بر اساس نظام اجتماعی بورژوایی پی

ای یک مبارزه اقتصادی  گونه که مبارزه اتحادیه همان

گونه که مبارزه ساسی  همان رفرمیستی است و به

ستی یک مبارزه متناسب با شرایط فعلی پارلمانتاری
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ها متناسب با شرایط  است، بدنیسان نیر مبارزه اتحادیه 

«.موجود است
61

   

ها و نوعی از پارلمانتاریسم سالهای   ، از اتحادیه۷۷۱۸در سال   ،لوکزامبورگ روزا

سحن می گوید که با کمونیسم و کارگران  تداعی می شدند و نه سوسیال  ۷۷۱۱

نه تنها   سال بعد و کنونی که نقش و کارکرد یک سده ۷۱۱های  و اتحادیهدموکراسی 

های سرمایه را در  ها و مستبدترین حکومت که همدستی با فاشیست رفرمیستی، بل

 .کارنامه دارند

مافیایی واپس مانده، در ایران با فانوس  -« بومی»شگفت نیست که سوسیال دمکراسی 

السلطنه  گردد، خواه این چهره قوام  ها می باندی از دولتکور، در پی جناحی، نماینده یا 

طیف مزمن و ناسور سوسیال . نامیده شوند ووو باشد، رضا خان، یا خاتمی و موسوی

ی شصت خورشیدی، در  ههها در ایران، در د ی حکومت هم نعل و نحلهدمکراسی 

 امنیتیجاسوسی، و همکاری سیاسی و  بازوی ،«اکثریتی –ای  طیف توده»قامت 

های  سالح»در ایران، به یاری  داری حاکم سرمایه به یاری و همدستی آنان،. شود می

طبقه کارگر ، بزرگترین خیزش چپ را فروپاشاند، داری دالل   سرمایه نیرویو « سنگین

 ساله را شعله ور ۶، تنور جنگ ستاهای نوزای خیزش بهمن را درهم شکو شور

این  خود .ی بحران، تنفسی یابند ی جهانی در ورطه یهتا میلیتاریسم سرما  ،شود  می

سرانجام با  ،ی شدگان به میخ خیمه گان و بسته استخوانی به مزدوری به دندان کشیده

زیر پوشش این نیروی ضدانسانی، . دنشو  دور افکنده می کارگزاری بهاز ای  چکمهنوک 

نیروی و دوش به دوش  خواند، می، کارگران را به تنور جنگ فرا «جنگ میهنی»شعار 

و فعالین  دانشجویان و تهی دستان،های زنان،  و خیزش سرمایه، در سرکوبی اعتراض

                                                           
 . ۷۱های کارگری  ص   ای، حرب سیاسی و اتحادیه روزالوکزامبورگ، اعتصاب توده 61
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از  رهبران این جنایت تاریخی، هنوز به آشکارا، . کند شرکت می  سیاسی مخالف

طبقه سازند و خشونت خونبار  تا کنون تبرئه میو   ۸۱و سال  ۸۱ی  دههکشتارهای 

 های سیاسی مخالف گروه« آمیزقهر»را در برابر کنش  اش دار و نیروهای سیاسی سرمایه

.شمارند می« واکنش طبیعی»
 [62]

اینان در شراکت اقتصادی با سپاه در ونزوئال و  

پدیدار میشوند تا با نماش چهره سازی، داللی شریک،   تمانآفریقا در پروژه های ساخ

ه کارگران و حکوت شوندگان، سرسپردگی و وفاداری های خون آلود، ب با دست ودندان

 .به اثبات رسانند بورژازی و حاکمیت آنخویش را به 

ها، « مذهبی/ ملی»و دیگر « ها نهضت آزادی»این طیف با لیبرالیسم ایرانی به رهبری 

ها را به جای  ورزد که این جناح از بورژوازی، خصوصی سازی از آن جا مخالفت می

به همین سبب، اینک زیر دمکراسی ایرانی، سوسیال . در برنامه دارند ها دولتی سازی

گاه اینان،  وارد .این بار بدون اردوگاهقبای سبز، پی گیر همان مشی پیشین است، 

ی هم میخ والیت و کاخ سفید است تا در راهروهایصدیا آمریکا و و  بی سی بی اکنون 

سرمایه جهانی،  ینپیراموان بازار ایران، به س ه درآنچ باشد که  .هم پادویی امارت یابند

برد اهداف و استراتژی نئولیبرالیسم  جهانی بسته شده، پیش  ی سرمایه به اجبار به ارابه

سکت  باندهای حکومتی، . باشد و بس و بازار اقتصاد آزاد گلوبالیزاسیون می  سرمایه

رنگ سبز ووو، همه و همه، های رنگا ، سران سپاه، لیبرالو کارتل بیت رهبری روحانیت

دیگر  برای کارگزاری چنین روندی دست به گریبان گاهی به مدارا تا درندگی یک

 .دهند چنگ و دندان نشان می

                                                           

 
62

، صدای آمریکا، ۲۱۷۵مارس  ۵ فداییان اکثریت خلق،  پدرخوانده  ،فرخ نگهدار

 گفتگو با مهدی فالحتی، 

http://ir.voanews.com/media/video/1614359.html?z=3327&
zp=1 
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 یابی سازمان
ی حکومتی،  های همه روزهکشتاری رعب و سرکوب و  ی غلبه در ایران به واسطه

بخش پیشرو کارگران، ی  ساختارهای نوین طبقاتی و دربرگیرنده رویکرد شورایی و

 .دشوار، اما ناممکن نیست

های  یافت ها و ره در شرایط کنونی، تجربه -اما ضرورت حیاتی داردکرد شورایی،  روی

 .اند یابی ای به سود چنین رویکردی در پیش روی و قابل دست تعیین کننده

یاتی نیست، آنچه حکننده  تعیین چندان ی کارگری،ها و ارگان ها نام این سازمان

 .ها است اهداف این ارگان و ، استراتژی راستاساختار،   است، سرشت،

، با برخورداری از افق رهایی طبقاتی، از پایین و افقی، با آگاهی طبقاتی یابی سازمان

 .یابد و گرایش شورایی سازمان می

 طبقهمفهوم 
در پرتو این  .یابی، است های سازمان نخستین سنگ بنا و ستون سازه ،آگاهی طبقاتی

 .گشا باشند توانند راه را از بیراهه بازیابند و راه آگاهی است که پیشروان طبقه، می

های  تواند، در داالن در نورافشانی چنین عقالنیت و خردی است که طبقه کارگر می

 های  چاله از جمله دام، سرمایه  های سرمایه و حکومت سیاسی هچال مداباِر  اسارت

دانان  ترین وکال و حقوقدارانی که از زبده گرایی سرمایه سه جانبه های سنتی و اتحادیه

 .برخوردار هستند ، گم نشود و راه را از چاه بازشناسد

شود، و در  است که رشد آگاهی طبقاتی پرولتاریا امکان پذیر می در چنین راستایی

هاِی به هنگام  یخی، واکنشهای تار پرتو این هشیاری طبقاتی است که در تند پیچ

 .گردد ای پیروزمند می ی مبارزه طبقاتی، پشتوانه
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 ،طبقهتوان به مفهوم راستین،  هاست که می یابی گونه رویکردها و سازمان در این 
سان  و گرنه کارگران بدون نهادهای منسجم و آگاهمند خویش، به دست یافت؛

وار،  مانند که پریشان و منفرد، برده میای  های زنجیر از هم گسیخته و پراکنده حلقه

و سیزیِف  .کنند همچنان در یوغ سرمایه، تکرار سیه روزی خویش را تجربه و مرور می

تا دره و باز   همچنان محکوم به باالبردن کوه سنگ از دامنه تا فراز و غلتیدن دوباره

 .محکوم به تکرار تاریخ

های جانفرسای  و ناامیدانه در واکنش اکنون پراکنده، درخویش ان، در ایرانکارگر 

این . گی و دفاعی برای زنده ماندن تا فردایی دیگر، دست به گریبان است روزمره

ساختار  ای برای خود  طبقه ، تا به مفهوم واقعی خویش، یعنی بهی در خود طبقه

 .نیابد، همچنان در چنگ بورژوازی حاکم، اسیر خواهد بود

 جهان، بحران بر جنبش کارگری سایه افکنده است، اما افقدر ایران و نیز سراسر 

بخش پیشرو پرولتاریای ایران، و نیز جهان، اینک با  ؛چندان تاریک نیست کارگران،

های چین و روسیه، و با پای خویش بر میدان  اردوگاه داالن اندیشد، نه از مغز خود می

داری دولتی چین و  ای سرمایهه ، نه پشتوانه اردوگاهنهاده استمبارزه طبقاتی گام 

 . روسیه 

یافت برای تداوم طبقاتی خویش، با پروژه  در ره  در ایران  سرمایه،  حکومتدر 

برد  قابل کنترل نیروهای سرکوب، و پیش« رفرم سیاسی»خاتمیسم، ضرورت تبلیغ 

یابی کارگری نیز به  د تا تشکلآمدست  های نئولیبرالیسم جهانی، اندک مجالی به برنامه

آوری به ساختاریابی طبقه روند روی. ، به واکنش بپردازدبخشی از کارگرانوسیله 

 ، با پرداخت بهایی سنگین و ایستادگی درخشان پیشروان ۷۵۱۱کارگر، در نیمه دوم 

اصالحات، برای  ویرانگردولت . ، تا کنون تداومی رو به گسترش داشته استکارگران

بازار تصاد قبه پشتیبانی جهانی سرمایه نیاز داشت و همانگونه، بازار ا م حاکم،نظابقاء 
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ئولیبرالیسم سرمایه و بازار آزاد برای ن .نئولیبرالسم سرمایه جهانی به خاتمیسم آزاد

ی  در ایران با دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه  های اقتصادی وسیاسی، جنایت

ای فزاینده دیکته  ل را بدون درنگ تا کنون به گونهگلوبا  ایدئولوژی سرمایه ۸۱

 .کند می

 المللی پول شرایط بانک جهانی و صندوق بین
ی ایران، به قتل عام زندانیان  مناسبات حاکم و حکومت دالالن در بازاری به گستره

فضای ترور در بیرون، در یک همبستگی درونی   ی ها و سلطهسیاسی در درون زندان

های مالی سرمایه جهانی، بانک جهانی و  به پشتیبانی و مبادله با ارگانها،  جناح

های جهان  و حکومت« سازمان ملل» سازمان جهانی کار، صندوق بین المللی پول،

« پراگماتیست»سرکوب سیاسی و ترور، با  تبلیغ رفرم اقتصادی و. سرمایه نیاز داشت

و  «فداییان اکثریت»رژیم، در شیپورهای ی  «استحاله»نامیدن رفسنجانی و امید به 

ها و بسیاری از چاوشان چپ، در هم آمیخت تا همنوازان، کارگران را به  ملی مذهبی

 .، مطیع سازند«سردار سازندگی»یوغ 

 :برد در این پیش 

دوم "به [ پس از رفسنجانی]صندوق جهانی پول و بانک جهانی، اقدامات زیر را  -

دیگر حکومتی  های  بندی گروهذارد، زیرا که در آن شرایط، واگ ۱۸سال " های خردادی

در پیشبرد این راه کارها دیگر کارآیی [  راس هرم روحانیت مؤتلفه، رفسنجانی، بازار، ]

 .نداشتند

 ، کاالهای مصرفی و مونتاژ مرکیگحذف موانع  -

 آمدی تورم زا و رکود آفرین،  با پی ول داخلیپکاهش نرخ  -

 المللی، نرخ ارز بین دالر به عنوان تثبیت  -
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و کمک به ورشکستگی و به تعطیلی  تولیدات و صنایع داخلی یارانه بهکاهش  -

 ،کشانیدن آنها

تولیدى و اقتصادى و اموال  خدماتی، عمومی، ها و واحدهاى ذارى سهام شرکتگوا  -

 سرداران. ]و پیرامون حاکمیتکه عمدتا از باندهای درون  به بخش خصوصی، عمومی

های  هایی همانند خاتم االنبیا و دیگر ارگان ها را کارتل این بخش ،سپاه بازنشسته

 .[، در آوردندخویشی زیر قبضه« المالبیت»کهکشانی مالی 

زودبازده و  ند جانبه،چذاران گ سازی براى سرمایه ایجاد هرنوع تضمین، و آسان  -

 غارتگرانه،

 به سود سرمایه، دستمزدها،ئین آوردن سطح عمومی پا - 

 ، [کشان طبقه کارگر و زحمت]ه به کاالهاى مبرم و حیاتی ژها به وی حذف یارانه -

ر گی و دیگهاى بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهن بودجه و در مواردی حذف کاهش -

های مستقیم اجتماعی که پیشاپیش هزینه آنها را به صورت مالیات خدمات

 [.بود ربوده]به ویژه مزدبگیران و حقوق بگیران  شوندگان، وغیرمستقیم از حکومت

 ۴۴به پیشنهاد بانک جهانی و نئولیبرالیسم با توسل به اصل ]ها  ذارى این بخشگوا -

 ، [های حاکم بخش خصوصِی پیرامون جناح باند  قانون اساسی حکومت اسالمی، به

ای، و  و توده رىگمستقل کار  سیاسی -صنفی  یرى از سازمانیابی نهادهایگجلو -

 .های صرفًا صنفی قابل مهار و کنترل کارگران در انجمن یابی برای تشکل« تساهل»

 .کار و تولید های ساختاری بخش ران باسابقه و باتجربه ازاخراج کارگ -

با آغاز دولت ]های بانک جهانی  و بیش و پیش از همه، پیشبرد مهمترین پیش شرط -

، پروژه مقررات زدایی[خ ۷۵۸۶جام زهر خمینی درسال هاشمی پس از 
[63]

و بیکار  

                                                           
63 deregulation 
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«تطبیق ساختاری»و  ( تعدیل)سازی 
[64]

طبقه کارگر و قانون کار  ذبح اسالمییا ، 

 :که 

نفر و سپس ده نفر را در  ۳از شمول پوشش قانون کار خارج ساختن کارگاههای  

ه بارز چنین یورشی یکی از دهها نمون( میالدی ۲۱۱۱فوریه سال  ۲۱)تاریخ 

«...بود
[65]

 

 دوباره  خیزش
خورشیدی، در اوج توهم پراکنی  ۷۵۶۱در چنین شرایطی در نیمه نخست سال 

ی خاتمی، کارگران «ها گفتگوی تمدن»سرمایه جهانی و پروژه دوم خرداد و فریب 

ها سیاسی، اقتصادی و  این شبکه -شرکت واحد، شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر

را برکنار و پس از نزدیک به سه دهه سرکوب خونین، با  -سرمایه و حاکمیت نظامی

 .ای ستایش انگیز به پا خواستند جلوه

در پیرامون و به پشتیبانی از این برآمد از جمله  ی این نوشتار، در آن روز، نگارنده

 :چنین نوشت

جهان  -ای در تاریخ مبارزات کارگری ایران روز برجسته ۷۵۶۴هشتم بهمن ماه »

در پیوستار مبارزات طبقاتی کارگران  ،کارگران شرکت واحد در تهران. ماندخواهد 

ی نوزدهم شیکاگو در آمریکا، این بار در جهان، همانند کارگران نساجی نیمه دوم سده

 «.اند ای کهن به پا خاستهه هزاره سوم، برای همان خواست

                                                           
64  Structural adjustment 

، ۲۲شماره  ،تئوریک شورای کار -عباس منصوران، برگفته از کمون، ارگان سیاسی -65

 .تازه افزوده شده اند] [ ها های داخل نشانهجمله. ۷۵۶۷سال 
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، نیز «کارگران شرکت واحد تنها نیستند»، زیرعنوان (شورای کار)نیه در این بیا 

 :بیان شده بود که

ی هر فعال  وظیفه. این یک جنبش طبقاتی است و ضرورتًا باید از آن دفاع کرد»

 هباشد تا با شرکت عملی ـ نظری در سازمانیابی آگاهان کارگری ـ سوسیالیستی می

 کارزار برای آزادی. ترش این مبارزه یاری رساندکارگران و در پایداری و رشد و گس

های کارگران نباید به این توهم زایی دامن زند که  کارگران زندانی و دفاع از خواست

عدالت »گویا با افزایش مزد اسمی و اجازه یابی تشکل کارگری زیر این قانون اساسی، 

عدالت اجتماعی در چارچوب . به بار خواهد آمد «سیاسیه توسع»و  «اجتماعی

مالکیت خصوصی به معنای تداوم اسارت کار به دست استبداد  مناسبات استثماری و

 .سرمایه است

برای رهایی از اسارت سیاسی و اقتصادی و رفع و نفی استثمار انسان از انسان، هیچ 

کار "ی طبقاتی با  مبارزهآن دانش  ی فلسفهای جز سازمانیابی سوسیالیستی که  گزینه

 . نیستدر میان باشد، آلترناتیو دیگری  می" تاریخَا ضروری

ند، سازمانگر کل طبقه نهای صنفی کارگران را مطالبه ک نهادهایی که خواسته
نهادهایی جز سازمانیابی د، ند و لغو کار مزدَوری را در برنامه داشته باشنباش

باید  .دنباش کارگری ـ سوسیالیستی نمیشوراگرایانه برآمده از هسته های 

اتحاد و مبارزه کل طبقه کارگر را در فرارویی سازمانیابی شوراگرایانه پشتیبان بود و از 

در کارگر  هوحدت درونی طبق. اسارت آور سازش کارـ سرمایه، دل برکند یهچرخ

را به ای  باشد که مبارزات پراکنده و منطقه دارای این پتانسیل می سرشت خویش،

 . تر بگستراند ای های ریشه درخواستسازمانیابی سرتاسری با 

 -کارگر که در خود هکارگری نخستین ضرورتی است برای طبق نهادوجود هر 

بیان سازمانی بگیرد، اما در عین حال این خطر نیز  ،یک طبقه سان بهیابی  سازمان
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گیرد خود تبدیل به  همواره وجود دارد، ضرورتی که شکل سازمانی بر خود می

سندیکاها ]. گر گردد نهادهائی تثبیت شونده در نظم مناسبات تولیدی حاکم، تثبیت

تسخیر، و بی  های سنتی در برابر رفرمیسم، بسیار آسیب پذیر، هرآینه آماده  واتحادیه

 .[بان، بسیار  بی دفاع هستند برج و بارو و دیده

کارگر هیچ شکل از پیش تعیین شده و ثابتی نیست و  هی طبق سازمانیابی همبسته

. تواند در خودُجنبی درونی شکل مبارزه را همراه بیآورد ی کارگرمی مبارزات طبقه

. کند یعی بازتولید ممای اجت ضرورت مبارزه، ضرورت اشکال مبارزه را در اندیشه

تواند در فرآیند خودگستر مبارزاتی بی هیچ شکل گیری قبلی  کارگر می هطبق همبارز

رفقای کارگر، در مراکز . شوراگرایانه داشته باشد کشش" چانه زنی"های در سازمان

  ی هم طبقه شرکت واحد حمایت کنید با رفقای کارگران هفعالیت و تولید ازمبارز

«...نمائید خود اعالن همبستگی
[66]

 

برآمد ساختاریابی طبقاتی کارگران شرکت واحد در تهران و پیرامون، روند 

 مشهد، این خیزش به ویژه در کرمانشاه،. ها را داشتخودگستری در دیگر میدان

در روز اعتصاب، در اعتراض کارگران این بخش، . گرفت اصفهان و شیراز پژواک می

ها،  دانشگاه های دیگر اجتماعی همانند آموزش و پرورش، بخشصورت تداوم، 

گرفت و مستقیم و غیر مستقیم،  ها و دیگر کارگران ووو را در بر می آموزگاران، خانواده

بخش عظیمی از حکومت شوندگان را به شرکت و اقدام و همراهی با کارگراْن پیوند 

تهران به اد، بسیج و سپاه وارد شدند، در برابر این برآمد، حکومت، آماده باش د. داد می

. های خود تجربه کرد سنگینی حضور و آماده باش آدمکشان امنیتی را در خیابان

                                                           
در ویرایش کنونی ] [ ، درون ۷۲/۷۷/۷۵۶۴عباس منصوران، بیانیه شورای کار 66

 .اند  افزوده شده
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های در اعتصاب،  اتوبوس یها چرخ ،ها، شکنجه و اخراج سرکوب آغاز شد و دستگیری

حکومتی به چرخش درآمد تا طبقه حاکم، همچناْن برگرده ی  بسیجیانبه دست 

 . آدم سواری کند ،کارگران

رانی تهران و حومه، با برخورداری از یک آزمون  پیشروان کارگران شرکت واحد اتوبوس

اینگونه به واکنش برخاستند و ، نددر کارنامه داشت که ،۷۵۴۱هایو برآمد تاریخی سال

، به اعالم اعتصاب و و خانه کارگر اشغالی شورای اسالمی کار مردود شمردنبا 

 .نهاد صنفی خویش، در محل کار، اعالم موجودیت کردندساماندهی 

 

از  سوی پاالیش جنبش کارگری قدام مستقیم کارگران، گامی بها

 رفرمیسم

[67]ی رفرمیسم پیوستهبازتولید  
 

زمستان   منصوراسالو در کارزار اعالم دوباره سندیکای اتوبوس رانان تهران و حومه در

اسالو . تبدیل گردید  ،این کارزار ای شاخص چهره، دستگیر و شکنجه شد و به ۶۴سال 

های صنفی  ی گرایش سیاست گریزی و سیاست زدایی تشکل از همان آغاز، نماینده

پیشینه و پیوندهای وی، رویکرد به . بود وبا اصالح طلبی ضدکارگری پیوند داشت

بر دیگر  اسالو، در جایگاه دبیری سندیکا،. سوی رفرمیسم را در او نهادینه کرده بود

                                                           
تبریک به کارگران اتوبوس رانی  ی رفرمیسم، بازتولید هموارهعباس منصوران، 67

-http://www.azadi،۲۱۷۵دهم فوریه / ۷۵۷۷اسفندماه  ۲۷تهران و حومه، 

b.com/arshiw/?p=39814 
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میانه باز  .چالشگران این کارزار و خود کارگران عضو، سایه افکند و خودمحور گردید

 . به آمد و شد پرداخت  های دولت سرمایه شد و بین دستگاه

در برابراعالم این نهاد صنفی، لیبرال رفرمیسم حکومتی در ردای خاتمی، به وحشت از 

. های خویش را نشان داد دندانحضور کارگران و گرایش خودگستر این خیزش، 

ت و مناسبات یماکوهبندی اصالحات، برای ماندگاری حخاتمی و همقطارانش در گر

سان کارگزار اجرایی سرمایه در دولت، خطر اعتصاب و سراسری شدن  داری، به سرمایه

داری در ایران، زنگ خطر اعتصاب سراسری  سیاسی سرمایه حکومت. آن را دریافته بود

اسالو به . شد آهنگ اعتصاب باید در گلو خفه می. شنیده بود  پیش از همه را بیش و

دستگیر و زندانی و شکنجه شد و نقش قهرمان   همراه دهها تن از فعالین سندیکا،

او به این توهم و . های تکیه داد وی در چارچوب حکومتیان به دوم خردادی. یافت

سرمایه به کارگران در دفتر سندیکا، توهم آفرینی دامن زد که با آموزش قانون کار 

این آخرین ! سازد خویش آگاه می  «حقوق»یابی به  دست حقوقی، تا  کارگران را از بی

 .هدف رفرمیسم است

، آغازگاه فراشد به درک دانش مبارزه طبقاتی و ورود طبقاتیالفبای شناخت حقوق  

طبقاتی، تنها ابزاری بیش برای طبقه کارگر، نهادهای صنفی و . به مبارزه طبقاتی است

های  گرایی تشکل رفرمیسم و صنفی. آیند و نه هدف نهایی نیستند، محمل به شمار می

را به پیش  داران دلخواه سرمایه ی کنترل و مهار ها، همان پروژه مورد نظر رفرمیست

 .برد  می

 درحکومت مورد نظر اسالو، محمل اجرای اسارت بار قانون کار سرمایه« سندیکای»

یابی کارگران، آموزشگاه آگاهی و دانش  بستر سازمان. است و نه فراتر از آن اسالمی
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کار، سرمایه و   اسالو، در این روند، بستر بازتولید نیروی کار،. مبارزه طبقاتی است

  داری، انباشت و در اساس، مناسبات حاکم را در بزرگترین بخش مناسبات سرمایه

در شرایطی که شبکه . کرد ر اصالحات، هموار مییعنی صنعت حمل و نقل با ابزا

ها و  های ، علی ربیعی ها و حسن صادقی حکومتی خانه کارگر اشغال شده و محجوب

نفرت انگیز در مجلس و نهادهای  ان،چماقدارها،  ها و خانم جلودارزاده حسین کمالی

کارگران آفریدند،  های خود می گری سرکوب سرمایه، بیزاری کارگران را با اوباش

این  -گی آن را یافته بودند تا شورای اسالمی کار و خانه کارگر شرکت واحد، آماده

برآمد نیمه دوم سال . را ایزوله و ملغی سازند -ایدئولوژیک حکومتی-بازوان اقصادی

 .، زاییده چنین شرایطی بود۷۵۶۴

نیروهای  رحمانه به وسیله بی  کارگران شرکت واحد، در نخستین برآمد خویش،

پیشتازان . سرمایه، سرکوب شدند، اما سرافرازانه پرچمدار یک خیزش کارگری بودند

  ها و محرومیت از هرگونه حقوق انسانی، ایستادگی این خیزش، هنوز در زندان

. جنبش کارگری برفراز آمددرپی هجوم نیروهای سرکوب، پشتیبانی از این . کنند می

محجوب با غیرقانونی اعالم داشتن سندیکا، ادامه بود که علیرضا  ۷۵۶۴ماه  در دی

، ابراهیم مددی، رضا ی پیشگامان این برآمد، از جمله منصور اسالو بازداشت و شکنجه

محجوب، این چماقدار حکومتی که اکنون در مجلس . را فرمان داد  شهابی ووو

را در اشغال  ی کارگر  داران و حزب اسالمی کار، خانه اسالمی نشسته و از سوی سرمایه

( WFTU)های کارگری  فدراسیون جهانی اتحادیه»های  ی رفرمیست دارد، و پشتوانه

دستیاری   در آتن و سپس در کوبا، به ۲۱۷۷در شانزدهمین نشست، در دهم آوریل 

 :سوسیال دمکراتهای ضد کارگری برگزیده شد، فرمان داد  این نهاد جهانی
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 ما نکنند، استفاده سندیکا کلمه ازاین باید کنند زندگی درایران خواهند گرمی»

 «گذاریم نمی
[68]

 

، افزون بر پانصد کارگر ۷۵۶۴بهمن  ۶در پی اقدام مستقیم کارگران، در اعتصاب 

شدند، کارگران در صنعت نیشکر هفت  بازداشت و شکنجه و دهها نفر اخراج و ربوده 

 .یابی، گامی فراتر برداشتند سازمانتپه در خوزستان، با آزمون اتوبوسرانی، به سوی 

جایگاه امروزین . ساخت اسالو در آن برهه، کارگران را به سراب اصالحات متوهم می

وی،  به نسبت کالن روی گزاری داری و سرمایه های سرمایه  وی در فضای مجازی رسانه

. استتا اکنون  ۶۴آمِد کارنامه و راه و روش وی در سندیکای شرکت واحد از سال  پی

و آشکارا، به جبهه اپوزیسیون درونی و بیرونی حکومت سرمایه  نرسم تنها ،اکنون

کارگران پیشرو در سندیکا، پس از بارها هشدار، به درستی او را اخراج . پیوسته است

ضدکارگری سرمایه و رفرمیسم « موج سبز»او شتابان راه خارج را گرفت و به . کردند
 رزیابی و مطالعات جامعه شناسی و سیاسیپروژه خاتمیسم، با ا. پیوست

ت حکومتی رویک ضر ۷۵۱۸کارشناسان سیاسی حکومتیان و وزارت اطالعت در سال 

و پروژه سازش موقتی   ، گزینهبورژوایی این رهیافت. بود طبقاتی حاکم مناسباتو 

به پشتیبانی از خاتمی از سوی . جهانی بود  حکومتی در ایران و نیز سرمایه های جناح

هموندان دوم  از یکی به باید نوبلداری  بنیاد سرمایه سیاسی –ارگان تبلیغی 

                                                           
، در ”حزب اسالمی کار“و نماینده  ”خانه کارگر“علی رضا محجوب، دبیراول  68

در ( ۲۱۱۸ژانویه۷۵) ۶۴دی۲۵گفتگو با ماهنامه تولید در ایران که روزجمعه

 .ها، بازتاب یافت های دولتی و برخی سیات رسانه
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 زندانیان یقحقو بی از آن پشتوانه به که شد، می داده نوبل صلح جایزه ،ها خردادی

ای و  های سیاسی زنجیره کشتار دانشجویان، از قتلاز  تا بسراید داستان «گوآنتاناما»در

از هزاران کشته شدگان  قانونی سرمایه -سرکوب و کشتار کارگران و قتل عام اقتصادی

خاتمی . سخنی به میان نیاید، وووو   ها، در زندان ۸۱، کشتار تابستان سال ۸۱دهه 

ه جانبداری از وی فرا ها، طبقه کارگر را ب شد و رفرمیست معرفی می« گرا قانون»باید 

در « های مستقل تشکل»ی  وعده. اسالو با این سیاست، همسویی داشت. خواندند می

سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای سرمایه جهانی . این برهه، اوج بیشتری گرفت

کارشناسی را از رویکرد رفرمیستی در چارچوب  -وعده هرگونه پشتیبانی فنی

کارشناسان سازمان جهانی کار  بارها به ایران  .یرا شدندحاکمیت موجود در ایران پذ

به رهبری محجوب را آموزش  «خانه کارگر»سفر کردند تا کارگزاران سرکوبگر در 

 .دهند

های دولتی بی  ها و نشست مرخصی گرفت، در بین ارگاناز زندان اسالو پس از چندی 

ای از سوی کارگران بیابد خودسرانه به آمد و شد پرداخت، به خارج سفر  آنکه وظیفه

جهانی و ( مرکز همبستگی)، این «سولیدارتی سنتر»ی  کرد، و به وسیله

 آلوده سازی و انحراف جنبش آن فاهدترین ا یکی از عمدهفسادانگیزسرمایه که 

منافع خود   اسالو نیز، پشت کرده به کارگران،. ، بیش از پیش کشف شداستکارگری 

باندی از حکومت  یافت و به تبلیغ و پشتیبانی از خاتمی و جناح می را در این مبادله 

نیروی کار، و جناح های حکومتی سرمایه، اردوی سرمایه   بین اردوی  اسالو،. پرداخت

 .شد  داران سرمایهمیدان  ر سآکتورا برگزید و با شتاب، 

سیاسی  -ی علنی جای شگفتی نیست که اسالوی اصالح طلب، اکنون به اسالوی گزینه

 .گر شود جلوه به ضرورت  سرمایه
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آلترناتیو سازی سبزهای سرمایه، برای مهار جنبش کارگری همانگونه که در سایت 

و رادیو  «ایلنا»شده  به یک ستون کارگری نیاز دارد، و خانه کارگر اشغال «کلمه»

د، نرا دار ،«کارنامه»فردا، این ارگان تبلیغی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، 

برای این حقنه، به زودی . جنبش کارگری نیازمند است در  رهنیز، به یک چهرفرمیسم  

نامیده خواهد شد تا در آینده وی  رهبر جنبش کارگریها خواهند داد و   به وی جایزه

وی در کنار دیگر کارگزاران  در یک افتضاح، . دهند« ارتقا»لخ والسای ایران را به 

یابد تا کارگران را با سبز اسالمی سرمایه، به  ی به پیرامون پریده، وظیفه می سرمایه

ی واتیکان و پاپ و سیا و سرمایه جهانی،  لخ والسای لهستان، گزینه. بیعت بکشاند

اما ناآگاه به دانش مبارزه طبقاتی  میلیون کارگر متشکل،  ۷۵گیرد تا  جایزه نوبل می

اسالو در جایگاه زرد و سبز . خویش را در اردوی سرمایه همچنان به بردگی وادارد

او، از آغاز با خاتمیسم پای گرفت، به . ای شده است خویش نیز، نامزد چنین وظیفه

آکتور شد و به « رتی سنترسولیدا»اعتبار کارگران و جنبش کارگری پشتوانه یافت، در

. بخش برون مرزی جناحی از حکومت و باندی از گروهبندی سیاسی سرمایه پیوست

جهان . است واقعیتو تضاد آشتی ناپذیر نیروی کار و سرمایه، اسالو یک   در مبارزه
کارگران آشنا به جهان حقیقِی از این سوی، . دارد سرمایه، چنین روا می واقعی

کند که طبقه کارگر برای خودرهایی باید که قاطعانه  حکم می حقوق خویش، چنین

  .آن و یا هر اسالوی دیگر برخیزد  ی اسالویی به دفع و رفع رفرمیسم و از جمله چهره

. شود کند تا اسالو از جایگاهی که یافته بود برکنار  کارگران حکم میجهان حقیقِی 

بود اگر  تر پسندیدهاما چه . و استضروری و نیز یک اقدام پیشر این اقدام، اصولی، 

کرد، نه  ی این برکناری رابه کارگران شرکت واحد، و طبقه کارگر اعالم می بیانیه

 .جهانی  نهادهای رفرمیستی وسوسیال دمکراتیک
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نفوذ ادیدئولوژی   رفرمیسم،. یک خصلت است رفرمیسم یک خطا نیست، 
 .بورژوازی درون طبقه کارگر است

 ولید رفرمیسم در جنبش کارگریآسیب شناسی بازت
باید به آسیب شناسی زا در جنبش کارگری،  بیماریکانون اما، بیش و پیش از زدودن 

اسالو یک . رفرمیسم در جنبش گارگری دست زد ای و رادیکاِل یشهو طرد ر

ی  بود و به انحراف بردن جنبش کارگری پیشهدر مناسبات حاکم  طلب اصالح

 که همانگونه وی خیانت نکرد، او. در جنبش کارگری استهای نفوذ کرده  رفرمیست

 بود، رفرمیست ازآغاز اند، وحکومت داری  سرمایه صادق عناصر ها گنجی و نگهدارها فرخ

وی بی آنکه . اصالح طلب باقی ماند و استثمارگران یوغ از کارگر طبقه رهایی دشمن

شوراگرایانه، و خودپو و پنهان سازد، در نقش دبیری سندیکا، با هرگونه گرایش 

وی . ا پی گیر بوداو پیش از آن، اهداف خود ر. ورزید ی کارگران، مخالفت می گرانه آگاه

خواست که کارگران را به قانون کار پیوند دهد تا روزمرگی  تشکل مستقلی می

او همان است که بوده؛ هیچ تفاوتی . کارگران، در همان چارچوب استثماری تداوم یابد

نیست، هم قماشان اسالو برای این اصالح طلب، کف زدند، قهرمان شناساندش، در او 

او دیگر . سوزانند می  ریزند و دل برای خود، بر وی دخیل بستند، و اکنون اشک می

 [69].شد وی باید زدوده می. جایی در میان کارگران نداشت

                                                           

همه ، با آن  اسالو، حتا نزدیکترین خویشان را رها و آن همه وفاداری و درد و رنج69 

منتقدان »برخالف ادعای . ستم و رنج در برابر اوین، به سودایی سودا کرد

در برکناری اسالو، به موضوع اخالقی   سندیکا  چند، بیانیه هیئت مدیره« ای پسامدرنیته

ای حتا به  ، در حال حاضر اشاره«خصوصی»ی  ویرانگرانه  نپرداخته و در برابرعملکرد
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بش کارگری های هشیار و دفاعی پیکر جن در این تصمیم هشیارانه سندیکا، سلول 

های دفاعی بدن، با ورود عنصر بیگانه با  سان سلول آنان، به. ایران خوش درخشیدند

 .جنبش انقالبی کارگران، به رفع ودفع سلول ناشناخته و این ُین سرگردان پرداختند

 .، خطایی قابل چشم پوشی نبود خصلت رفرمیستی

سالح هرآینه پیشگیرانه، دفاعی و   یا دانش مبارزه طبقاتی کارگران،« ُکِر آنتی»

زای ورودی به درون پیکر جنبش  های بیماری ژن کارسازی هستند در برابر آنتی

با این آزمون پر هزینه و وجود پادزهر و این آمادگی، پیش از آنکه دیر شده  . کارگری

توان و باید تا آنجا که شدنی است از  شیارانه میباشد، و طبقه به بحران فرو رود، ه

برای برآمد . گیری کرد بازتولید اسالوها وغلبه چنین گرایشی در جنبش کارگری پیش

 ی جرگه لوییخیزش ضداستبدای همه با هم، علیه استبداد حاکم، وجود اسالوها در 
 .در حال تدارک اپوزیسیون بورژوایی ضروری است

رفقای کارگر، وجود هرگونه نهاد کارگری برای طبقه کارگر نخستین ضرورتی است که 

با این همه، همواره و . گیرد یک طبقه، بیان سازمانی می سان بهسازمانیابی  -در خود

همیشه این خطر نیز در کمین است که این نهادها در نظم مناسبات اقتصادی حاکم، 

یابد، به ضد خود  ضرورتی که ساختار سازمانی می خود تثبیت گر شوند؛ به بیان دیگر

های سنتی صنفی، با  تشکل. شود گرا می تثبیت تبدیل و به جای دگرگون سازی، 

                                                                                                                           

ی که اقدام هیئت مدیره سندیکا در برکناری اسالو را به های دیدگاه.میان نیاورده است

توان گفت متاسفانه، برخوردی نازل، سطحی و  دهند، می ربط می« اخالقی»دالیل 

 .هالیودی دارند
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روی کرد . ساختارهای دیوانساالری و هرمی، از این روی سرشت بازدارندگی دارند

 .دهد یافت نوین شوراگرایانه، این خطر را کاهش می یابی افقی به سوی ره سازمان
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 تزهای خود رهایی

 

 
هایی برآمده از کار تاریخن ضروری پیشین طبقه کارگر جهانی و تزهای زیر اندیشه

 :ای از این تجربه و سالح و آگاهی استها و تنها چکیدهکمونیست

انترناسیونال کارگری، به پیشتازی مارکس و انگلس توانستند این اندیشه را شعار  

 :انترناسیونال سازند که

 

به جای »ها و یا هرنوع ساختار کارگری، اتحادیه
مزد عادالنه متناسب با »ی شعار محافظه کارانه

خود شعار انقالبی  ، باید بر روی پرچم«!کار خوب
 «.بنویسنددَوری را زالغاء نظام م»
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 (سندیکا)های صنفی  کمیته های کارخانه ، شورا و اتحادیه
 های  گذاریهای سنتی، گذشته از گرایش مشروعیت بخشی به ارزش اتحادیه

های  گذاریطبقاتی بورژوایی، تمکین به ضدارزش  -نهادهای حکومتی

 .دارد دهد و قانونیت سرمایه را پاس می سوسیالیستی را آموزش می

  با سربازان کارگری است سرمایهاتحادیه دژ. 

  ستپرولتاریا با خودآگاهان پرولتری اشورا، دژ . 

 است،  سندیکای سنتی، نهادی بوروکراتیک و هرمی 

 نهاد شورایی، نهادیست با آگاهی طبقاتی و افقی. 

 گو است،  داران پاسخ سندیکا در برابر سرمایه و دولت سرمایه 

  کارگران مسئولیت داردشورا تنها در برابر . 

 کارگران است  ی تمامی شورا، نماینده. 

  ی  داند، نه همه گو می پرداز، خود را پاسخسندیکا در برابر اعضا حق عضویت

 .کارگران

  اتحادیه از آنجا که پیشاپیش، دیسیپلین و سرمایه را پذیرفته، با ابزارهای

 . را به عهده دارد کراتیک خود، کنترل  و مهار مستقیم طبقه کارگروبور

 ،نهادی مصلحتی و تاریخ  گذشته است سندیکا . 

 نگر طبقه کارگر است،  شورا ضرورت تاریخی و آینده 

 ماند،   اتحادیه در خویش می 

 کند که قدرت سیاسی برای  های سنتی، اعالم می کارگر شورایی برخالف اتحادیه

ادی، دو عنصر اقتصاد ضرورت دارد؛ زیرا که قدرت سیاسی و قدرت اقتص

رابطه دیالکتیکی این دو، همانگونه که برای . اند سرشت و در هم آمیخته هم
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برای طبقه کارگر و سوسیالیسم اصلی تردید ناپذیر    بورژوازی حیاتی بوده است،

 .و حیاتی است

 گذارد می  گذرد و با نفی خود، موقع و موضع موجود را وا  شورا از خویش در می. 

  نفی موضوع مالکیت، با سندیکا که مشروعیت این مالکیت را طبقه کارگر با

های سنتی،  به ضرورت تاریخی  ی تشکل بازدارندهی پذیرد، با رهایی از چنبره می

 .پردازد ی خویش می نفی دیالکتیکی و فلسفه

 قدرت سیاسی  به دست کارگران تسخیر شورای کارخانه گرایش به فتح کارخانه و

 .را دارد

  و به کارگران باز می گردند عکارگران شرو شوراها از. 

 گشاید شود و به بورژوازی آغوش می از کارگران شروع و از آنان دور می  اتحادیه .

 .، حیات خلوت بورژوازی استمنزل گاه اتحادیه

  های سنتی، البی بورژوازی درون طبقه کارگر است اتحادیه. 

 طبقاتی  -نهادهای حکومتیهای  گذاری  مشروعیت بخشی به ارزش ،اتحادیه

وسیالیستی را آموزش س های  گذاری تمکین به ضدارزش  جوید و را می یزبورژوا

 .دارد دهد و قانونیت سرمایه را پاس می می

های کارخانه، با عنصر آگاهی طبقاتی،   کمیته مجمع عمومی،شورا،            
  باشند استراتژی انقالب می 

 های سرمایه تبدیل شده اند تاریخی به ارگانها، در استحاله  اتحادیه. 

 ها، ارگان های بوراکتریک سوسیال دمکراسی در طبقه کارگر  اتحادیه

 . باشند می

 یابند می ها، برای کنترل و مهار طبقه تشکل اتحادیه. 

 یابند ها، برای سازش طبقاتی ضرورت می اتحادیه . 
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 شوند میانجی میداری  ها، برای بازتولید مناسبات سرمایه اتحادیه. 

 هستندشرکت در ساختارهای حکومتی سرمایه در تکاپوی ها، تحادیه . 

 ایسند ها، در مبارزه طبقاتی، رودروی طبقه کارگر ایستاده و می اتحادیه . 

 ها می مانند و در اقتصاد سرمایه   ها، در قانون و  چنبره حکومت اتحادیه

گری   ری مناسبات را میانجیداری، با رفرم هر لحظه قابل پس گرفتن، ماندگا

 .کنند می

 ارگان  که های آغازین، خود بخودی نیستند، بل ها همانند سال اتحادیه

 . باشند رفرمیسم می

 

 در ایران  جناح یا های تثبیت گرا ی سنتی و اتحادیهپشتوانه سندیکا ،

وارد  موجود، مناسبات ءنیرویی وابسته با حکومت است و رفرمیسم برای بقا

 .می بندد  باندی از دالالن دخیل -شود و به جناح میدان می

  المی سرمایه، ساکارگری در حکومت « های مستقل تشکل»برپایی

همانگونه که در مهد پردازی است و در صورت تحقق، به نیازهای  خیال

 .گوید پاسخ نمی را مبارزه کارگرانراسی بورژوایی، کمد

 در صورت تشکیل، پایگاه جناحی از حاکمیت   ها، در بهترین حالت، اتحادیه

 . شوند نامد، می و اصالح طلب می( معتدل)که خود را میانه رو 

 نه پیوند ها، بنابراین نه پایگاه توده ای و  طبقه کارگر انقالبی،  اتحادیه 

پایگاه احزاب سیاسی  که بل سازمان سیاسی انقالبی و یا حزب کارگری،

 . شوند حکومتی می
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  سازش و صلحی میان پارلمان و شورا، میان شورا و اتحادیه ، میان هیچ

مگر در پی سازش طبقاتی،   سوسیال دمکراسی و طبقه کارگر ممکن نیست،

 .شکت جنبش و فراموشی انقالب و خودرهایی پرولتاریا باشیم

 

موضع  سوسیال دمکراتیک   ،۷۷۷۷در اوج برآمد جنبش کارگری در آلمان در سال  

ی در زمان جنگ جهانی اول آن بود که کارگران به دولت  پیوسته و از جنگ کائوتسک

تنها کارل لیبکنشت از موضع انترناسیونالیسم  ،انی کنند و در پارلمانبجهانی پشتی

کمونیستی در برابر او ایستاد ، این بار  نیز کائوتسکی سبب گشته شدن صدها کارگر 

دمکراسی را پیش  ن فاجعه و نقش سوسیاللنین ای. از جمله روزا و لیبکنشت گردید

، ستون سرکوب نیروهای  حکومتی در ماه مارس به ۷۷۷۷در سال . بینی کرده بود

کی به دو میلیون کارگر اعتصابی به فراخوان کائوتس. ندکارگران اعتصابی حمله ور شد

ن را کارگران و سربازا یشوراها کهومت را  مجبور سازند اعتصاب برخاسته بودند تا حک

. های سرمایه روبرو شدند کارگران با آتش مسلسل .در نهادهای دولتی  مشارکت دهد

بینی  شماه پیش از آن لنین، این تراژدی را پی ۳. صدها تن  از کارگران جان باختند

 .است مواضغ  کائوتسکی مرگبار .کرده بود

 

نگیرید، های خود  جنگ، اما تمام قدرت را به دست  :اگر به شوراها بگوییم»

 یظه به مفهوم تلقین کردن همکاروجود نیاورید، این  موع دولتی خود را به سازمان

حتا اکر فکر کنیم که چنین . ولتاریا و بورژوازیسترطبقاتی، آشتی اجتماعی میان پ
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تواند به چیزی جز رسوایی  شدیدی که جریان دارد می موضعی در میان مبارزه 

 «.بود نده دار خواهدشکست منجر شود، خ
[70]

 

 

بنا به . های مستقل، و نمونه غربی ناشدنی است در ایران امکان تشکیل اتحادیه

ی آسیایی و کشورهای پیرامونی، باید وابسته به بخشی از  حاکمیت استبداد دوگانه

ها  مورد هجوم و  در غرب اگر با تغییر دولت ها در پارلمان  اتحادیه. حکومت باشد

در ایران زیر حاکمیت بورژوازی دالل کمپرادورها، در هر  گیرند، تعطیلی قرار نمی

 -های درونی های کارگری، حتی سران باندها در رقابت جابجایی دولتی، نه تنها تشکل

 .یابند شوند و کوچکترین مصونیت امنیتی نمی مافیایی، قربانی می

.داران در ایران، پیشاپیش،  تکلیف را روشن کرده است قانون کار سرمایه 
[71]

خانه  

کارگر و شوراهای اسالمی،  نه تنها در کشاکش قدرت سیاسی باندها، مصون 

                                                           
انگلیسی، به نقل از  دانی   ،۵۷ص .  لنین، انقلالب  پرولتری و کائوتسکی مرتد  70

، ۷۵۶۱نشر  آزاد مهر،  ۵۱۸ی، ص گلکشتاین، شوراها در غرب، ترجمه علیرضا ثقف

 .تهران

فصل -9632  آبان 92کار مصوب   متن قانونتعاون و رفاه اجتماعی،  وزارت کار، 71
 تشکل های کارگری و کار فرمائی -ششم 

http://www.mcls.gov.ir/fa/law/270  
به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب  -103ماده

اسالمی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به 

 .نهای اسالمی اقدام نمایند تاسیس انجم
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انجمنهای اسالمی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و  -1تبصره 

غی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسالمی در سطح های تبلی شیوه

 .استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسالمی در کل کشور اقدام نمایند

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد  -0تبصره 

و امور اجتماعی و  انجمن های اسالمی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار

 .سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به  -101ماده

منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و 

شد ، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه با

 .کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند

 

به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی ، انجمنهای صنفی می  -1تبصره 

توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای 

کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه  -0تبصره .فی در کل کشور اقدام نمایندصن

به هنگام تشکیل ، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و 

تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می 

یران در شورایعالی کار ، شورایعالی تامین کلیه نمایندگان کارفرمایان ا -0تبصره .باشند

اجتماعی ، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر 

آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل،انتخاب و در 

رگران کا -1تبصره .غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد

یک واحد ، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا 

 .نماینده کارگران را داشته باشند
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مانند، بلکه  درنتیجه هراس حاکمیت از همبستگی کارگران،  در صنایعی همانند  نمی

 .یابند یابی نمی نفت و گاز و ایران خودرو، اجازه تشکل

 

 ای کارگران و  های کارخانه، تشکل های توده شورا و مجمع عمومی و کمیته

 .  به نیازهای کنونی مبارزه طبقاتی پاسخ می دهد

  این مبارزه طبقاتی، در جبهه ای گسترده همزمان با رفرمیسم از درون و

دار باید  کمیت مستقیم سرمایه و دولت و  طبقه سرمایهابیرون طبقه، با ح

میسم نمی راتحادیه و سندیکاهای بی چون و چرا آلوده به رف. مبارزه کند

مستقل سنتی، مستقل و اجازه  تشکل. ند علیه خود به مبارزه بر خیزدنتوا

موجود و نه عالم خیال،  ظرف جهان  در  اقلیمیتشکل یافته،  در هیچ 

 . نیستند و مناسبات طبقاتی مبارزه با رفرمیسم و طبقه حاکمه و حکومت

 های همانند را در سراسر کشور، پیوند،  حاد  مراکز تولیدی و رشتهشورا، ات

یابی شورای نفتگران در خوزستان  ی سازمان نمونه. دهد پایگاه و ساختار می

 .، که سراسری گردید۳۱ قیام سالدر ماههای

 ی شوراهای  یابی نخستین شورا در شرکت واحد شرق تهران، پایه ساختار

خود یک  ،ای  یک شورای پایه. می گردد شرکت واحد در سراسر ایران

                                                                                                                           

آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد  -6تبصره 

انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این 

 .توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قانون
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هرمی نیست و افقی تا شورای سراسری گسترش . شورای کامل است

 .یابد می

 شورا، فراخوان دهنده مجمع عمومی و پایه آن است. 

 ای از تولید و کار  فی یا رشتههای سنتی، سازمانیابی صن سندیکا و اتحادیه

  باشند می

 ماند مستقیم ، از خطر بورکراسی ایمن می اقدامها با  شورا. 

 کارگران انقالبی در   ۲۱تا  ۷۷۷۷های  همانند سالها و اتحادیه،  سندیکا

فرستند و شوراها، با رادیکالیزه بودن،  ایتالیا و آلمان، به شوراها  نماینده می

پیوستن کارگران به شوراها، ریزش رفرمیسم و   سبب رادیکالیزاسیون آنها،

 .شوند  ی آنها  میدگرگون

های عمل کارگران در برابر سرمایه داران و    جنبش شورایی و مجمع عمومی،  ارگان

 .باشند حکومت می

 .شوند از همین روی، شوراها در عمل سخنگو و ارگان طبقه کارگر می 

ی قدرت کارگران هستند که با هویت یابی و به  تنها شوراها دارای سرشت ویژه

ن نزد طبقه کارگر  و جامعه، در صورت تبدیل شدن به شخصیت رسمیت شناخته شد

. سپارد و به سازش و خیانت طبقاتی تن نمی. ماند حقوقی ، نماینده انقالبی طبقه می

انجامید، و نیز شوراهای تورین به  ۷۷۱۸نمونه شورای بیکاران در روسیه که به انقالب 

، شورای انقالبی ۷۷۷۷تان سال ، شوراهای گالسکو در انگلس نیو گرامشیتورهبری آن

طبقه کارگر شوراهای انقالبی های درخشان  نمونه  ۲۱تا  ۷۷۷۷برلین سال های 

 .انقالبی می باشند

 ها مستعد هر نوع پشت نمودن به طبقه هستند اتحادیه. 
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 نه. منطقه ای و بنابراین سراسری دارند -ای شوراها ساختارهایی کارخانه ،

  .ای ومحدود به یک صنف رشته ، ساختارهاییها همانند سندیکا و اتحادیه

  ،گیرد و نه تنها اعضایی که حق عضویت  طبقه را در بر می تمامیشورا

 .پردازند می

  در شوراها، برکناری و برگماری نمایندگان، از پایین و به اراده و تشخیص

انتخاب نمایندگان در سندیکاها، بورکراتیک و . گیرد کارگران انجام می

 .ام به تایید حکومت سرمایه، رسمیت می یابدسرانج

تواند  نخستین  در ایران، در شرایط استبداد  فاشیستی سرمایه، مجمع عمومی، می

 .یابی شوراها باشد   گام سازمان

و سپس ( تیسم دولیالیسوسی  سلطه یرز)ها در تجربه لهستان  اتحادیهآمد و نقش  پی

اتحادیه »، در (سیا)ازمان جاسوسی آمریکا به مهندسی سرمایه جهانی و واتیکان و س

بیش از  یدار به رهبری لخ والسا، و در سراسر دنیای سرمایهلهستان « همبستگی

های صنفی و سنتی و  رهبری اتحادیه و ضدکارگری گرایانه تثبیتهمیشه ماهیت 

 .ارگانهای کهنه  را آشکار ساخت این پذیری  آسیب

 اصول انترناسیونال کارگران
، رهایی کارگران ۷۶۸۳اصول کلی برگرفته از آزمون انترناسیونال اول کارگران در سال 

 :گذارد را بر محورهای زیر به اشتراک می

   اصلی  و بزرگ هدف کارگر، طبقه سیاسی و اقتصادی –رهایی اجتماعی

کارگر   بنابراین، هر جنبش سیاسی و اقتصادی طبقه جنبش کارگری است،

 .ای باشد در خدمت این هدف بزرگ و انسانی بایست وسیله می
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  های سیاسی، پس از حاکمیت مناسبات  های جنبش شکست و ناکامی

 .داری، نادیده گرفتن این اصل می باشد سرمایه

 بزار تولید، اساس تمام گی اقتصادی کارگران، به دست انحصارگران ا برده

 .ها و رنجهای جامعه است گی، بحران هاشکال برد

  که ، بلنهایی جنبش کارگری به دست آوردن امتیازات طبقاتی نیستهدف: 

  دستیبابی به حقوق و وظایف برابر و لغو هرگونه  برد جنبش کارگری،راه

 .حاکمیت طبقاتی است و سامانیابی مناسبات انسانی

  ،مرزی نیست بلکه امری موضوعی محلی  و درون رهایی نیروی کار

 . المللی استاجتماعی و بین

   آهنگی نظری و عملی طبقه کارگر رهایی نیروی کار، به سازمانیابی و پیش

 . جهانی نیاز دارد

   طبقه کارگر نبایستی خود را در چارچوب تنگ محلی، محدود بگذارد؛

 سان هر یک به -ضرورت همبستگی و پیوند مبارزه درون مرزی و بین المللی

تنها در این راستا، مادیت   انترناسیونالیسم پرولتری،. است شالوده دیگری

 .یابد می

  پویندگی و  و گیرند نهادهای طبقاتی کارگران، از درون طبقه کارگر پایه می

 .پتانسیل شوراگرایانه دارند

 که  گان، بل دستیبابی به اهداف باال و رهایی طبقه کارگر، نه به دست نخبه

ها و  ه، خود آگاه و برخوردار از ارگانبه دست خود کارگران سازمان یافت

طبقاتی خود و برخوردار از حزب کمونیست انقالبی خویش، امکان  سازمان

 .پذیر است
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بیانگر آن هستند که به کشتی  های کارگرانآزمون اکنون با گذشت افزون به یك سده،

زیرا در عمل و ؛ امیدی داشت توان  نمیدیگر های سنتی،ها و تشکل ی اتحادیه فرسوده

 بخش و رهایی بنیادینکارگران را از مبارزات ها، تجربه ثابت شده است که اتحادیه

برتری داری دولتی سرمایه کههمانند ایران،  یکشورهای در. دارند می ، دورطبقاتی

ی عمدتًاـ زیر کنترل دولت و دستگاه مستبد حاکمه کارگرـدارند، طبقه داشته و

 کعماًل در تمل یزای غیردولتی نه ه سرمایهک شود؛ چرا می سرمایه، کارفرمایی

و به پیرو  حکومتی ها مدافع سیاست وقرار دارند  گران حکومت باندهای همبسته با

ها و مطالبات  خواستبنابراین . آیند  شمار میهآن، در چنبره و زیر فرمان سرمایه، ب

رخ رآمدهای سیاسی ر بد ـکشورها خواه و ناخواه ینرگر دراکا بقهی  طروزمره

ست، با ی ادولت داریه سلطه با سرمایهیی کها در آنجااتحادیه در پیآمد، .نمایانند  می

رفرمیستی   های اقتصادی،از مرز خواستتوانند  نمی ی،اقتصاد ی یکسرها یریگسنگر

کشورها، گونه یندر ا. پای نهندانقالبی  وروزمره عبور کرده و به میدان خود رهایی و

 یمیوستاِر مستقیپ و بوده ریناپذ جدایی از یکدیگر های اقتصادی و سیاسیدرخواست

کشورهای پیرامونی  با هر برآمد کارگری در کهست ین سببیب. دهند را ساختار می

و   روزمره  بیند، هر مطالبه ود میآنجاکه دولت را در برابر خ ایران، به ناگزیر از مانند

ترین اعتراض در چنین کشورهایی با کوچک .گیرد خود میسی بهشکل سیا ای، ساده

در جریان است و با هر   باش و مانور نیروهای سرکوب و انتظامیکارگری، آماده

بنا . گردد باش شلیک میدر رویاروی خیزش، آماده  همایش خیابانی، یورش نظامی

فعالیت داشته باشند؛  های غیردولتی حتی اگر اجازهچنین شرایطی، اتحادیهر د براین

در این کشورها، . باشند هایی میساختاِر مناسِب چنین خواست ، پویه وفاقِد پتانسیل

ی کارگری و برآمدهای گسترده و سراسری طبقه کارگر که به بین اتحادیه ناهمخوانی

ای که  گونه ، بهشود بست بازدارنده کشیده می مطالبات سیاسی گرائیده، به یك بن
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گیرند و کارگران را به  ها، یا سرانجام در کارکرد، در برابر کارگران قرار می اتحادیه

 .شوند یا ممنوعه، منحل و غیرقانونی اعالم میخوانند،  سازش و تن سپاری فرا می

 ست کها یابی کارگران درساختارهای نوینی سازمان ها، بست گشای این بن راه 

در کشورهای زیر حاکمیِت  .باشند داستهی عمل  در برنامهرهایی کارگران را خود

آغازگاه  های کارگری ـ سوسیالیستی هستهیابی استبداد مضاعف، سازمان 
 .آیند شمار میه ب یابی این سارمان نوین ضروری و هایساختار

 های سوسیالیستی کارگری   هسته
این .باشند های سازمانده شوراها در بستر مبارزه کار و سرمایه می مناسبترین سلول

سازند و برای سازمانیابی  ها، آموزش سیاسی کارگران را امکان پذیر می هسته

مبارزه برای . آیند انقالبی طبقه کارگر بستری مناسب به شمار می -های سیاسی ارگان

ی طبقاتی   داران و استبداد چندگانه ومت سرمایهرهایی کار علیه سرمایه، با حک -خود

. سازند های سوسیالیستی کار را  الزامی می در کشورهای پیرامونی، ساختار هسته

برخالف کارگران  -های حکومت شونده ویژه در جوامعی که کارگران، مانند دیگر توده به

هرآینه با های موجود نداشته و  کوچکترین اعتماد و توهمی به حکومت -در غرب

اکنون به ویژه در . یابند نظامی می -نیرویی از قوه به فعل در آمده، رویکردی سیاسی

هایی بالقوه سیاسی با حکومت سرمایه و کارفرمای  جوامعی که کارگران با خواست

های سوسیالیستی کار نامیده  پایگاهی که هسته -خصوصی رویاروست، بدون ساختاری

تی و بازتولید دانش مبارزه طبقاتی را امکان پذیر سازد، که خودآگاهی طبقا -شود می

-سازمانی -ساختارییافته، و مادی در وحدت سه نیروی  بدون حرکتی سازمان

، طبقه کارگر محکوم به زیر یوغ بودگی و بردباری وضع موجود طبقاتی آگاهی
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  ،بی آنکه از ماهیت« صف مستقل کارگری»در چنین شرایطی، شعار عام  . باشد می

های آن سخن گفته شود، نوعی ترفند سوسیال دموکراتیك بیش  چگونگی و آماج

 . نیست

: شورای کارخانه یا کمیته کارخانه. ای، شورا نیست ی کارخانه هر شورا یا کمیته 

. در محیط کار، به پارلمانتاریسم کار تبدیل میشوند« سیستم مشروطه»برقراری  

تویوتائیستی، کارگران را به هدف سودافزایی تولید، به یا « تولید درست سر وقت»روش

شوراهای  .دهد گیرد و در برابر امتیازهایی مانند استخدام دائم به آنان می مشورت می

 .گیری سیاسی برخوردارند از جهت  واقعی،

 .کمیته کارخانه یا شورای کارخانه با شوراهای کارگران متفاوت است

سرمایه در اداره کارخانه به شکل مشروطه و پارلمانی تولید و  صاحب کمیته کارخانه با

رهبری و پیشبرد . راند  رئیس و سرکارگر فرمان نمی.  برد به پیش می را آن امور

 .شود  اقتصادی و فنی صنعت به شورای اداری و اجرایی واگذار می

 .سازد نظارت کارگری، بالندگی مبارزه طبقاتی به سوی هدف نهایی را مناسب می

توانند، در چارچوب و پذیرش سرمایه، دمکراسی و  شورا و کمیته کارخانه، در آغاز می

این نهادها، تنها نام . پارلمانتاریسم را  به استبداد مدیریتی، در کارخانه سبب شوند

 .باشند دور می شورا را به خود دارند و از سرشت و اهداف شوراهای راستین طبقاتی به

نابودی نهایی مالکیت خصوصی بر  .ن هیچ حزبی و ارگانی نیستندشوراها تحت فرما

 ابزار تولید

های سیاسی  بدون وابستگی تشکیالتی و سیاسی، اما با سازمان. را بر پرچم خود دارند 

های مناسب و اصولی به تبادل تجربه، نظر و  ه و حزب کمونیست کارگران به شیوه و را

ای کارگران  سیاسی به ساختارهای طبقاتی و تودهنقد، بدون آنکه آسیب امنیتی و یا 

 . وارد آید، در  پیوند  است



 
 

145 
 

 ماهیت مهم. دینامی کارگری ها شبکه توان یم را سوسیالیستی کارگری های هسته

 .است سازمانیابی این مایه  ودرون

 سوسیالیستی -های کارگری های هسته خودویژگی

 .اند دهنده آموزش و کننده رهبری اما  نیستند، طلب هژمونی (۷  

 .کارگرهستند طبقه  درون در «طبقاتی مبارزه دانش»ساِز  نهادینه (۲

شرایط امنیتی،  مجموعه با متناسب وپنهان   آشکار، استبداد حاکمیت درشرایط (۱
 یابند می سازمان اجتماعی،

 نهادینه( کارگران خود وسیله به یعنی)طبقه  درون را کارگران مبارزات رهبری (۴
 .کنند  می

 .است طبقاتی برآگاهی ومبتنی شوراگرایانه ها، هسته مبارزات (۵

 بر را وفرماندهی از باال و مرکزگرایی بوروکراتیسم و بوده دور به برداری الگو از (۶
 .تابند نمی

 .شمارند می رامردود( گرایی اراده)ولونتاریسم  و آنارکوسندیکالیسم (۱

 قانونیت کار، نیروی فروش و برخرید مبتنی مناسبات دربرابر درمبارزه (۱
 .گیرند می چالش به را سرمایهت ومشروعی

 های  هسته مانند، زمینگیرمی سرمایه  نظم در که سنتی، صنفی های تشکل برخالف (۰
 .باشند می پرولتری های سازمان بنای سنگ سوسیالیستی، -کارگری

 کارگرسازماندهی  طبقه درون به را سوسیالیست روشنفکران  خود، پراتیکا ب (۳۹
 تبادالت ،«مولد های توده خودآگاهی»به  «طبقاتی آگاهی»اعتالء  همراه به تا کرده

 واکسینه نموده، ایمن گرایی و رفرمیسم، ونخبه بوروکراتیسم برابر در را اجتماعی
 .سازند توانا و داشته
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 و جانبه همه نقد و شناخت یعنی است گذشته به مربوط که هرآنچه بهنقد  با (۳۳
 تا گیرند می نیرو دانش ازاین ،«نمایان ضرورتی»در  طبقاتی، ی جامعه ماهیت
 .بکشاند چالش وبه بخواند دگرگونی و مبارزه رابه ها شدگی وتثبیت ها کهنگی

 به تبدیل را کارگری خانواده خانواده،  بیگانگی ازخود موجود درنقد ها، هسته (۳۲
 .کند می سوسیالیستی وتبادالت خویش وساز سوخت کانون

 کار سوی به چرخش با و پیشرو، کارگران سوی به گیری سو و سمت با همراه (۳۱
 میزان تا را «ساده کارگران»یابی  سازمان پتانسیل ضروری، تاریخًا و پیچیده

 موزونی طورنسبتًا به تئوریک های دریافت تاتوان فرابرده کارگر، طبقه پیشروتر
 .کارگر، تخمیر فرهنگی و دانش سیاسی گردد  طبقه دردرون

 آورد دست راستای در سوسیالیستی، -کارگری  های هسته یابی سازمان دارکت (۳۴
 کارگران، واجتماعی سیاسی اقتصادی، خودگردانی شوراهای خودآگاهانه خیزش

 . کند می پیشنهاد کارگری مبارزات ی درعرصه را تبادالت روزآمدترین 

 شوراهای یابی،حاکمیت سازمان در کار سبک کارآمدترین عنوان به ها هسته (۳۵
 افق ،بی درنگ در«گذار سوسیالیسم»سازماندهی  در را پرولتاریا وآگاه خودگردان

 .دارد

 و شناسد می را سرمایه ذاتی استبداده ک است یابی سازمان اینگونه تنها( ۳۶
 .شناساند و در هم می شکند می

 و ۳۰۹۵ سال در مسکو و پتروگراد در بیکاران شوراهای و پاریس درکمونشورا  (۳۱
 سازنده توان و پتانسیل درروسیه۳۰۳۱اکتبر انقالب آغازین های سال در نیز

 .  گذاشت آزمون رابه پرولتاریا انقالبی کارکردهای و ی وآفریننده

نشان داد که حزب کارگری بلشویک، بدون  ۳۰۳۱آزمون انقالب اکتبر در سال  (۳۱
 یها ها خودویژه و بر آمده از هسته های کارخانه و اتحادیه ی شوراها، کمیته پشتوانه



 
 

141 
 

 انقالبتجربه سوسیالیستی در پتروگراد و مسکو، هرگز به  -نخستین کارگری
 .یافت دست نمی کارگری 

 تدارک برای ضروری سازی زمینه  -سوسیالیستی -کارگری های هسته سامانیابی (۳۰
 باشد می کارگر طبقه رهایی خود راستای در شورایی نوین جنبش

 در شرکت و علنی، و مخفی کارهمگرایی در ها، هسته این پیوستن هم به (۲۹
 سامان را طبقاتی مبارزه ضروری تاریخًا اجتماعی های شبکه کارگر، طبقه مبارزات

 بر و درون از و ها شبکه ازاین کارگران، وطبقاتی انقالبی های سازمان و دهد می
 .یابند می  سازمان طبقاتی کارزار بستراین

 

سازی انقالبی پرولتاریا تنها با تسخیر قدرت سیاسی، توانایی و امکان دگرگون

تنها درگروی دستیابی به قدرت . یابد طبقاتی و اجتماعی کهنه را می ساختارهای

یافته و دست یافته به دانش مبارزه طبقاتی که طبقه کارگر سازمان سیاسی ست 

های سیاسی  خویش را در زمینه های طبقاتی آن را خواهد داشت، چالش خویش، توان

 های پرولتری به عنوان عینیت یابی سازمان. برساند ساز و سرنوشت آمدی دلخواه به پی

گان سیاسی،  اقلیتی کوچک از مبارزین و نخبه سان  خرد و عقالنیت پرولتاریا، نه به

ای سراسری، پویایی تولید که کارگران پیشتاز با حضور در شوراها در گستره بل

ای  پاره سان بهبخشد؛ و  ی بخش، نیرو میا در مبارزه و پیشبرد اهداف رهایکنندگان ر

ت که دراین سازوکار اس. کارگران است بخِش کار و چالش کارگر، الهاماز پیکر طبقه

 گانی که ممکن است کمتر اشتباه پرولتاریا نه با مغز نخبه: زامبورگکبیان روزالو به

ی  اندیشد تا آینده با مغز خود می -آموزد کنند، حتا اگر هم اشتباه کند، از خود می

 .رهایی انسان ها را سامان دهند
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 های سرمایه  یافت ره

مهار و کنترل جنبش  میالدی، برای سود،  ۷۱داران، نه اکنون که از همان سده  سرمایه

 :پردازند  ها و رویکردهای  زیر پرداخته و می یافت کارگری به ره

    یافت مکانی ره

به دریافت سیلور
[72]

که دیوید هاروی«یافت مکانی ره» ،
[73]

با  بیانگر آن است، 

گرایش سیر ]های سوددهی  یافت بحران های پیاپی جغرافیایی سرمایه برای ره جابجایی

این راه کار، فقط از راه دسته بندی . گیرد ، انجام می[نیروی کار] کنترل و[ نزولی سود

 .ها دارد ها در زمان و مکان، سعی در رویارویی با این بحران ی بحران دوباره

 

 «تولید[ خطوط جدید] یافت ره» مفهوم
داران برای افزایش سود و کنترل بر کارگران  که نه تنها با جابجاشدن  تالش سرمایه»

گیرد، بلکه حرکت آن  ی جدید جغرافیایی یا دگرگونی فرایند کار صورت می  منطقه به

های شدید و دیگر  ای که کمتر در معرض رقابت سوی صنایع و خطوط تولیدی تازه به

یافت تولیدی یا ساختاری نیز نامیده  یافت، ره این ره« .پذیرد ها باشد، انجام می بازدارنده

 .شود می

 

                                                           
، ترجمه عباس ۳۸ص  ، ۷۶ ۱۱سیلور، نیروهای کار و گلوبالیزاسیون از. بورلی ج 72

 .، آلفابت ماکزیما استکهلم۲۱۷۷منصوران، نشر نخست 

73Spatial fix, David Harvey 1989: 196; 1999: 390, 415, 431-45 
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 آورانه فنیافت  ره

آورد تا در  میهایی روی  بورژوازی با رویکردهای به هدف کسب سود، به فن گرایی

فوردیسم، پسا .  یابد و ادامه استثمار دست  بیشتر سود بارآوری تولید و برابر رقبا به

ووو از جمله این روی کردها  -(JIT )روش در ست سر وقت   -فوردیسم تویوتائیسم 

 .باشند  می

 مالییافت  ره
این ره یافت را،  به بیان سیلور

[74]
 :شود  اینگونه شناسانده می ،

شدید و گسترش یافتگی در گریز از فشارهای    های رقابت هرآینه که سرمایه در دوره

های موجود تولید، به سوی صنایع نوین و خطوط جدید تولید  شدید رقابتی از حوزه

هایی که رقابت جویی   رهوچندی در د، پس از (یافت تولید همان ره) کند حرکت می

شدید گسترش یافته، به ناچار به خروج کامل از خط تولید و ورود به میدان سرمایه 

 با استفاده از مفهوم. شود وارد می( اسپیکوالسیون) بازی بازارهای سهام و بورسو مالی 

[75]«لییافت ما ره» برد را ، این راهآریگیاز زبان جیووانی " مالییابی  گسترش"
 

 .امروزه به بحران  تاریخی و فالکت بار انجامیده است  این روی کرد،. نامیم می

  شد، سرازیر بیانگر آن است که هرجا که سرمایه رویکرد و  ها، یافت روی دیگر این ره 

 .طبقه کارگر جدیدی و اعتراض نوینی را در برابر خود بازآفرید

                                                           
، ترجمه عباس ۷۳۸ص  ، ۷۶۱۱سیلور، نیروهای کار و گلوبالیزاسیون از. بورلی ج74

 .، آلفابت ماکزیما استکهلم۲۱۷۷منصوران، نشر نخست 

75Financial fix 
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با .  برد همراه می را نیز با خود بهگذارد، تضاد  هرجایی که سرمایه پای می»

 یافت ره "، جابجایی جغرافیایی تولید، یك [76]«دیوید هاروی»برداشت از  
ها باشد، آنها را   بدون آن که قادر به حل همیشگی بحران"باشد که  می"مکانی

 «.افکند می" به نوبت دیگری[ فقط]
های کارگری، طبقه کارگر نوآفریده شده در صنعت نوین، یادآور همان  جنبش 

 déjà) نویسنده کتاب، این پدیده را َدژ آوو . اند کارگری  صنعت پیشین های جنبش

Vu)   ،نامد  مییا آشناپنداری. 

داری و فالکت   در هزاره سوم میالدی و در ژرفای بحران سرمایه  ، در برابر این شرایط 

اکثریت آدمیان روی زمین به یک ضرورت باید پاسخی آگاهانه و مسئوالنه و عملی 

 .گفت

 یک انترناسیونالیسم نوین کارگری
. به اهداف خود نخواهد رسید طبقه کارگر ایران بدون یک همبستگی طبقاتی جهانی، 

 بندی شده که پیشتر در درون کشورهاهای قطب ، گرایش"سازی تولید جهانی" اینک با

 –شمال  کنند و شکاف عمل می[ مرزها  سوی آن]کرد، اکنون بین کشورها  عمل می

.افتد  جنوب، روز به روز بیشتر از اعتبار می
[77] 

در مقیاس جهانی، طبقه کارگر واحد و 

«..گیری است کار و زندگی، در جریان شکل( و ناگوار) همگنی با شرایط یکسان
[78] 

                                                           
76David Harvey 1989:196; 1999: 390, 442. 

؛ 1444؛ الد و همکاران 1444؛ برباخ و رابینسون 1447، هوگولت 1497هریس 77 

 0333هاردت و نگری 

78William Robinson and Jerry Harris 2000: 16-17, 22-3 
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طبقه ) ی جهان به بورژوازی جهانی تقسیم شتابندهموجب " روند فراملیتی کنونی

دار فرامرزی، بیش  این طبقه سرمایه. باشد می" و پرولتاریای جهانی( دار فراملی سرمایه

روی  در حال پیش... ای برای خود ای در خود و نیز طبقه طبقه" هم سان هاز پیش ب

 -" طبقه کارگر فراملی"". باشد می داری سازی سرمایه طبقاتی جهانیی  ه پروژ سوی به

را برای  "ای در خود طبقه" که بل -"ای برای خود طبقه" سان نه هنوز به

.ریزد انترناسیونالیسم کارگری پی می
79

 

در سیاتل آغاز ۷۷۷۷که در نوامبر ( WTO) تظاهرات علیه سازمان جهانی تجارت

های پیدایش این  نخستین نشانه مانند به و در ژنوای ایتالیا و گوتبورگ سوید شد،

های ضد کاپیتالیستی در  جنبش. نگرند انترناسیونالیسم نوین کارگری میی  جلوه

ها و کارکرد سرمایه به ویژه سرمایه مالی،  هرچند مهر  سراسر جهانی علیه بحران

توانند  اند که می المللی طبقاتی پرولتری بر آنها نیست، اما یک واکنش جهانی و بین

جنبش سوسیالیستی و . المللی پرولتری باشند برآمد طبقاتی و بینپیش زمینه یک 

 .ها نقش تاریخی در پیشبرد این فرارویی دارند کمونیست

 

تسخیر قدرت سیاسی، به این ترتیب، یک وظیفه بزرگ طبقات »
رسد آنها این را درک کرده باشند، چرا  نظر مي به .کارگر شده است

و فرانسه، تجدید حیات همزمان، و که در انگلستان، آلمان، ایتالیا 
های همزمان در جهت سازماندهی سیاسی حزب کارگران، در  تالش

   .داد است حال روی

                                                           

، ترجمه عباس ۴۱ص ، ۷۶ ۱۱سیلور، نیروهای کار و گلوبالیزاسیون از. بورلی ج79 

 .، آلفابت ماکزیما استکهلم۲۱۷۷منصوران، نشر نخست 
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کثرت؛ اما کثرت فقط وقتی در  -یک عنصر پیروزى از آن آنهاست 
تجربه . توازن وزنی دارد که با یگانگی متحد و با دانش هدایت شود

وجهی به آن پیوند ت گذشته نشان داده است که چگونه بی
اى که باید بین کارگران کشورهای مختلف موجود باشد، و  برادرانه

آنان را برانگیزاند تا در تمام مبارزاتشان براى رهایی، با صالبت در 
کنار همدیگر بایستند، جزایش را با سرخوردگی همگانی از 

 [80]«.اقدامات ناهماهنگ خواهد پرداخت
 و

تواند از حکومت چشم بپوشد بلکه باید آن را در  از آنجا که بورژوازی نمی» 
اختیار داشته باشد، تا پرولتاریا را که همان قدر چشم ناپوشیدنی است تحت 

[81]«.برد کنترل قرار دهد، قدرت حکومت را علیه پرولتاریا به کار می
 

های هردم فزاینده درجامعه، از دانشجویی گرفته تا آموزگاران و  خیزش تمامی

از آنجا . ای، سویه و انکشافی ضد استبداد مضاعف و فراطبقاتی دارند توده های خیزش

ت استبداد مضاعف، یداری ایران به ویژه با ادغام در سرمایه جهانی و حاکم که سرمایه

به این معنی که کارگران و زحمتکشان  -دارای گستره و پیچیدگی  ویژه ای است

                                                           
، (انترناسیونال اول)المللی کارگران  کارل مارکس، پیام آغاز به کار جامعه بین 80

، "کمونیست"اى تغییرات از روى ترجمه فرهاد بشارت منتشر شده در  پاره بازنویسی با

، صفحات ۷۵۸۱، مرداد ۴۲ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، سال پنجم، شماره 

 MarxEngles.public-archive.net#ME1400fa.html .۲۸تا  ۲۵

یه فردریک انگلس، وضعیت طبقه کارگر در انگلیس، به نقل از هال دریپر، نظر81

، جلد نخست، ترجمه حسن شمس آوری، چاپ مرکز، تهران 149انقالب مارکس، ص 

1381 
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تبداد ذاتی سرمایه، از ساختار کهن و مستبد پیرامون طبقه کارگر در ایران عالوه بر اس

همیشه بیم  -داری به فالکت کشانیده شده اند ایرانی و اکنون اسالمی و پیشا سرمایه

 دموکراسی بورژوازی و پوپولیسم، در ماندگاری سیاه لشگر آن است که طبقه کارگر به

 . ارت بماندهمچنان در اسو جابجایی نیرو،  باربری  به طبقاتی -استبداد حکومتی

 کار یابی یابی  اندیشه و کار یا مادیت ، بدون مادیتسرنگونی هر حاکمیت طبقاتی

ن زایش خود سا هب ،ضروری، یعنی بدون راهبرد ضرورت انقالب سوسیالیستی نتاریخ

جایگرینی خیزش ضداستبداد . کند آگاهی طبقه کارگر، استبداد دیگری را بازتولید می

 و کارگران برای را دیگری جهنم که است،حاکم با استبداد حاکم، همانا جابجایی شاه 

درنگ باید به  کارگران، بی دنخ برمسل به از جلوگیری برای. دروآ می بار به زحمتکشان

، حتمیت بخشید، پس بی درنگ باید به تدارک مناسبات حاکمسرنگونی سوسیالیستی 

ی سازمان کار اگاهمند، یعنی شتابنده به سازمانیابی خودآگاهی طبقه کارگر و  گزینه

سوسیالیستی  سازیزیرا که دیالکتیک دگرگون . تهی دستان شهر و روستا پرداخت

نمایاند که به وسیله  خود میهایی  استراتژی یابد، در میزایش پرولتری  که در انقالب

های  سازمان پرولتری، یا دستکم چاوشگران شوراهای سوسیالیستی یعنی هسته

بدون چنین تدارک و پیش زمینه . شود  راهبردار شورایی و سوسالیستی–کارگری 
فراطبقاتی و های  ای، هرگونه شعار پردازی و بیانیه پراکنی و آکسیون

 های میانه باز، که گاهی به ویژه در خارج کشور با همصدایی با رفرمیست
 (پروواکاسیون)ها و تحریکات  هیجان آفرینیها و  امواج سیاسی سازی

ای ساتر؛  شوند، به عنوان پرده اطالعاتی رژیم سرگرم می -های امنیتی دستگاه
در " بی عملی"این . کند تا پاسیفیسم و بی عملی پوشیده بماند عمل می
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توانند به اندیشه و پراتیک سازمانیابی  ارزیابی نهایی، با هرز نیروهایی که می
 .سوسیالیستی بپردازند، علیه طبقه کارگر عملکرد دارند

و انتقال و گسترش « ضروری نکار تاریخ»سبک کار سوسیالیستی و یشبرد پ     

یابی  اِی دستاوردهای علمی ومبارزاتی به درون طبقه کارگر بدون سازمان شبکه

های  سوسیالیستی و تبدیل این محافل مبارزاتی کارگری به هسته -های کارگری هسته

تدارک ین نخستین پیش شرط ابنابر .بود خواهد غیرممکن سوسیالیستی –پرولتری 

 -های کارگری قه کارگر، تدارک سازمانیابی هستهلیستی طبسازمانیابی سوسیا

 -محافل مبارزاتی ها و اشاره شد، ماده اولیه هسته همانگونه که. سوسیالیستی است

این . در روند مبارزات خودانگیخته و هم اکنون جاری کارگران ایجاد می شود کارگری

راهیانه های انسانی دانش ترین  گونه سازمانیابی سوسیالیستی طبقه کارگر، با عظیم

ضد  مبارزه طبقاتی بر علیه ساختار تثبیت گرایانه تشکیالتی و ساختارهای سنتی

و هیرارشیک و ضدشورایی موجود بر خاسته و به ساختار سازمانیابی  دگرگونی

سوسیالیستی یعنی ساختار بنیاد کار که ذاتا شوراگرایانه و به سوی کمونیسم شورایی 

باید از سبک کار و بینش سنتی و رایج سوسیال . فراگرد داردسمت وسوی دارد، 

به تولید و  رانی،دموکراتیک که در دوره های تاریخی دور و درازی، در انجمادی دَو

م طبقه کارگر تا کنون در حفظ بازتولید مزمن تشکیالتی فروکاهیده شده و به نا

دگی و بدبینی بین به پراگن ها و نیز های خود به اتمیزه شدن سوسیالیست سکت

تی و با بازنگری و بازسازی شوراگرایانه و سوسیالیس. کارگران، انجامیده، دست بردارند

بازتولید این همه گروه و  باید از تولید و. فرا رویند« ضروری نکار تاریخ» مفهومبه 

ای تثبیت گرایانه و بورژوایی دارند، دست کشید تا  تشکل و انشعاب و سکت که خاصه

سازی تز تثبیت گرایانه بنیان سرمایه و باز تولید استبداد، به تقویت و  مند ی توانبه جا
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« ضروری نکار تاریخ»سازمانیابی بنیان کار یعنی آنتی تز سرمایه، یا  طبقه کارگر و

 . پرداخته شود

ضرروت تبادالت  آگاهی طبقاتی به برای کارگران درک ضرورت، یعنی خود

 –های کارگری  سازمانیابی هسته. سوسیالیستی و ضرورت انقالب سوسیالیستی

 -مشربی دمکرات و آکسیونیسم جای به که است ضرورتی و تدارک آن سوسیالیستی

به آگاهی و سازمانیابی طبقه کارگر یاری  -ریزد دیگری می استبداد آسیاب به آب که

 . رساند می

های  های همبسته هسته های انقالبی کارگران از شبکه زمانحزب کمونیست و یا سا

کارگران و جنبش . یابند شوند و سازمان می سوسالیستی توانمند می –کارگری 

رویند و این  کارگری، از گزینش امکان موجود به انتخاب آنچه ضروری است فرا می

درک این ضرورت، به یاری   .آگاهی طبقاتی، یعنی درک ضرورت شدنی نیست جز

و  انقالب کارگریسازمانی و آگاهی طبقاتی است که   وحدت سه نیروی ساختاری،

 ۲۱۷۵اوت /۷۵۷۲مرداد ما  پایان .سازد را  ممکن می جمهوری کاربرپایی 

 

 

 

 

 


