
  آقای ثقفی کجای جنبش کارگری ايستاده است؟
  

  "های کارگری واستقالل اتحاديه" نوشته آقای ثقفی با عنواننقد
  

 نوشته اند که در ديد اول بسيار اصولی "های کارگری واستقالل اتحاديه"آقای ثقفی مطلبی با عنوان " اخيرا
و برای کسانی که جنبش کارگری و .، استخوان دار و دارای پايه های منطقی اجتماعی به نظر می رسد
البته در قسمت اول نوشته آقای ثقفی (.تاريخچه گرايشات درونی آن را نمی دانند گفتاری جديد به نظر می آيد

ضد کارگری ، انحرافی ورفرميستی ارايه کرده " موارد صحيح وجود دارد اما در مورد شورا تعريف کامال
 گرايشهای درون طبقه ضادهای طبقاتی وهمچنين صف بندیگری ، ت با کمی دقت در تاريخ جنبش کار) است

کارگربا وضوح معلوم می شودکه اين نوشته حرف واقعی ودفاع از کدام گرايش درونی جنبش کارگری بوده 
  زائده تبديل می کند؟را برای دفاع از منافع کدام طبقه به  طبقه کدامو آب در آسياب کدام طبقه ريخته و

افراد ، تشکل ها و طبقه ميانی از  ، و جهان تحت سلطه حاکميت طبقاتی وستيز طبقاتیدبرن صف آرايی در
 بنابراين طبقه ميانه . واقعی ندارندوجودوتشکل و دولت بی طرف ، بينابينی از لحاظ استقالل لحاظ حاکميت 

  انه حاکميتبسمت طبقه که توازن قوا را به سود خود کرده است متمايل می شود و در زمان قدرت دوگ
پس تشکل های . بنا پارتيسم را ايجاد کرده پس از سرکوبی انقالب حاکميت را تقديم سرمايه داری می کند

 يا "مستقل" دنبالچه سرمايه داری هستند با ژست  ميانه بی معنا است در واقع تشکل های)مستقل(ميانه
جهان کلمه مستقل و آزاد را به عنوان  اين مورد را می توان با ليست کردن تشکل های که در سطح "آزاد"

پسوند نام خود دارند متوجه شد که اکثريت آنها به جزء برخی استثنا ها تشکل های وابسته به نهاد های 
سرمايه داری هستند و حتی می دانيم در جهان کلمه آزاد مربوط به وابسته ترين و جنايت کارترين تشکل ها 

برای مبارزه و مقابله با تشکل های واقعی و " آن ندارد و هر دو دقيقا البته مستقل نيز دستکمی از .است
راديکال کارگری بکار گرفته شده اند و اگر در ايران نيز به اين موضوع خوب دقت کنيم متوجه خواهيم شد 
افرادی که دشمن تشکل يابی کارگران در تشکلهای طبقاتی و سازمانهای سياسی کارگران هستند از کلمه 

استفاده می کنند که غير مستقيم آب در آسياب سرمايه داری و رهبران تشکلهای " آزاد"و " لمستق"
   .می ريزند) سرمايه داری (رفرميستی جهان 

برای بهتر فهميدن جايگاه مطلب آقای ثقفی و خودايشان ما بايد عمل کرد دو جريان اتحاديه ای و سنديکايی 
) ) سرخ( راديکال در مقابل تشکلهای) زرد( رفرميستیتشکلهای.( ندجهانی را که در مقابل يکديگر قرار دار

وجناياتی که طيف تشکلهای زرد بر عليه جريان ديگر و برعليه کارگران برای دفاع از منافع سرمايه داران 
يکی  آقای ثقفی  نزده بانجام داده اند و همچنين در حال انجام دادن هستند را مطالعه کنيم و ببينيم کدام جريان

دو جريان جهانی .و با مقايسه آن دو جريان می توانيم شناخت خوب طبقاتی بدست آوريم  الفت دارد ووانس
  : عبارتند از

  ) استکارگری و راديکال" جريان واقعا(انقالبی   يکاهاید سن جريان  -1
ل  و تمامی جرياناتی که به اين جريان وصل هستند که از جمله می توان آی اAFL- CIO جريان  -2

صدها مورد را که بطور مستقيم و غير مستقيم ازنهاد های ...  سی ال سی ، آی سی اف تی يوواو ،
ارگری و رفرميستی  جريانات ضد ککه.(سرمايه داری تغذيه شده و توسط آنها رهبری می شوند

  در اين رابطه الزم است بدانيم نام برد ) هستند
ران به احزاب چپ باعث سرکوب تشکل های کارگری و جريانات زرد نيز اعتقاد دارند نزديکی کارگ -1

 تشکل های زرد با آقای  حکومت های سرمايه داری ،اين تز مشترک. خود کارگران می شود
  .محسن حکيمی و آقای ثقفی است

يکی از شروط مهم اين جريانات برای اتحاديه های که می خواهند به آنها بپيودند اين است که اول  -2
 که به احزاب چپ نزديک هستند جدا شويد و در مرحله دوم تمامی کارگران بايد از جرياناتی

سوسياليست و کمونيست را بايد از اتحاديه خود اخراج کنيد آيا اين شرايط راکه جريانات وابسته به 
طی نيست که حاکميت ايران دارد و تا کا دارند همان شرويسرمايه داری بخصوص وابسته به امر

 ؟ به کجا خواهد برديان جنبش کارگری ماراه است؟ نزديک بودن به اين جربه امروز پيش برد
 جنبش کارگری  نماينده مستقل"به عنوان آی ال او اجالس يکی از داليل آقای ثقفی برای شرکت در -3

اين است که در ايران استانداردهای مربوط به تشکلها و مطالبات کارگری رعايت نمی شود  "ايران
ما ما با مطالعه ا. سبت به اين موضوع آگاه نماييم  ال او می توانيم آنها را نوما باشرکت در آی

 –فدارسيون کار آمريکا (بخصوص ) ned(تاريخچه آی ال او و امثال آن که همگی تحت تسلط 
هستند می توانيم درک کنيم که آی ال او و بقيه آنها  afl - cio) کنگره ی سازمانهای صنعتی 

 از فعاليت های سيا و امثال آن از وضعيت ايران خبر دارند و آنچه آنها می با استفاده" کامال



خواهند همين است که ما فکر کنيم خبر ندارند و برای آگاه کردن آنها خود را به آنها نزديک و 
يعنی دوری از . وابسته کرده و سپس سياست های آنها را در درون جنبش کارگری پيش ببريم 

م ، از عناصر پيشرو در ورود به جمع کارگران با مکانيسم های مختلف جلو احزاب را تبليغ کني
گيری نماييم ، کارگران را ازآگاه شدن دور نماييم ، مطالبات کارگری را به مطالبات صنفی و 
اقتصادی محدود نماييم و شکست اعتراضات کارگری را با بزرگ کردن شرايط فشار ، و فقر غيره 

ما در .  ياس و نااميدی ريشه بدواند ، تا در کارگران به جای روحيه مبارزهکنيمتوجيه و تئوريزه 
هفت تپه پس از گذشت حدود دوسال کارگران را به ياس نا اميدی رسانده ايم که آنها امروز به جای 
سنديکا می خواهند انجمن صنفی تشکيل بدهند اين است نتيجه وارد شدن رفرميسم به درون جمعی 

می گويند عوامل دولت (.ت آورد پيوند رفرميسم داخلی با رفرميسم جهانی استکارگران که دس
انجمن صنفی را به کارگران تحميل می کند اگر غير از اين بود بايد تعجب می کرديم بنابراين  ، اين 
موضوع نمی تواند دليل عدم انجام وظيفه پيشروان باشد و نتيجه می گيريم که عوامل دولت و 

  خود را انجاموظيفه نه تنها وظايف خود را بخوبی انجام داده اند و فعالين کارگریسرمايه داری 
 که باعث شده عوامل سرمايه دست نداده اند بلکه نا دانسته کمک حال عوامل سرمايه داری شده اند

  )باال را در ميان کارگران داشته باشد
دن جنبش کارگری و تشکلهای آن را از در جای جای نوشته آقای ثقفی تالش شده است مسئوليت سرکوب ش
زمانی آقای حکيمی می خواست به . (دوش سرکوبگران بر داشته به عهده سازمانها و احزاب چپ بگذارد

و حاال آقای ثقفی در اين مسير ...همه ثابت کند که مسئوليت سرکوب جنبش کارگری به عهده احزاب است 
آقای ثقفی يافت با تکيه به دو صف  ای اين افکار و انديشه  مهمترين دليلی که می توان بر)حرکت می کند 

بندی عمده درجنبش کارگری تعلق ايشان به جريان رفرميستی است برای ثابت کردن اين ادعا بايد به 
جهت ادامه بحث الزم است . عملکرد ، تئوری و تاريخچه سالله های رفرميسم در جنبش کارگری رجوع کرد

  : ده مورد بحث عبارتند از مکه بدانيم دو گرايش ع
   طيف راديکاليزم در جنبش کارگری -1
   طيف رفرميسم در جنبش کارگری-2

هر چند در . صف بندی اين دو طيف نه تنها مربوط به امروز نيست بلکه مربوط تنها به ايران نيز نمی باشد
 دارد اما در جود وجنبش کارگری ايران خصوصيات خاص و متفاوت با جنبش کارگری ديگر نقاط جهان

  .ادامه و بخشی از جنبش جهانی کارگران استاصول پايه ای 
تقسيم بندی دو طيف مورد بحث از روز اول پيدايش مبارزات و جنبش کارگری ايجاد شده است و در دوره 

همچنين در هر زمانی . های متفاوت دارای بر آمد و نمود خاص وهمچنين نماينده گان مشخص داشته است
ه به شرايط زمانی و فرود و فراز  و اوج گيری مبارزه ميان طبقه کارگر با سرمايه داران مرز صف با توچ

يعنی مرز بندی و صف آرايی ميان طبقه کارگر . ه استدي گردو گرايش فوق نيز واضح يا پنهانبندی ميان د
يان دو گرايش درون و سرمايه داران در نبرد طبقاتی هرچه حاد تروشفافتر شود صف بندی و مرز بندی م

و هر کدام ازفعالين گرايشات نامبرده با عملکرد و اعالم  جنبش کارگری نيز دقيق تر و شفافتر می گردد
در رابطه با صف و مرز بندی دو طيف . دنمی نمايترنظرات خود جايگاه خود را در يکی از صف ها مشخص 

ری ، راديکاليزم و جنبش کارگ(با عنوان طلبی  و روش و مکانيسم های رفرميستها مدرون جنبش کارگری
بنابراين در اين نوشته به نقد موارد نوشته شده در . به زودی منتشر خواهد شد)يستهاباج خواهی رفرم

  . می پردازم" های کارگری واستقالل اتحاديه"مطلب 
   رفرميسم بهتوصيه می کنم خوانندگان برای درک بهتر موضوع مبارزه درون طبقاتی ميان راديکاليزم با

  .مجموعه نوشته ها و عملکرد های زير مراجعه نمايند
  .شودبه نوشته های مارکس و مارکسيست ها در مقابله با برنشتاين و شرکاء مراجعه  -1
 .داران انترناسيونال دوم مراجعه کنيدردمهمچنين به نوشته های لنين در مقابله با کائو تسکی وس -2
ی سازمانهای صنعتی و تشکلهای  راسيون کار آمريکا ، کنگرهتاريخچه بوجود آمدن آی ال او ، فد -3

زير گروه آنها ، خانه کارگر و تمامی تشکل های از اين دست که به طبقه کارگر در بعد داخلی و 
غالب کردن  آنها در جهت شکست دادن راديکاليسم و  و عملکردجهانی تحميل شده اند و تقابل

 .ديرفرميسم به طبقه کارگر را بررسی کن
کلمات " مطالعه و بررسی جناياتی که تشکل های نام برده در جايگاه تشکل های کارگری که تماما -4

 را با خود به صورت پس وند يدک کشيده  و بر عليه کارگران در تمامی دنيا از "آزاد" و "مستقل"
 . ام داده اند رفته تا اروپا ، آسيا و افريقا انجآمريکای التين گ

 آقای ثقفی و چهار مورد گفته شده باال می توان متوجه شد که آقای ثقفی در کجای شتهپس از مطالعه نو
  .جنبش ايستاده و به کدام گرايش تعلق دارد



جدا کردن وظايف تشکل های کارگری و مطالبات مختلف کارگری آنگونه که آقای ثقفی مرز بندی و آنکادره 
و در طول تاريخ مبارزاتی .  عنيت وجود نداشته استکرده است جزء در تئوری های رفرميستی هيچ گاه در

کارگران را از انديشيدن به کارگران رفرميست ها با درجات متفاوت و روشهای گوناگون تالش کردتد 
برای .مطالبات سياسی برحذر دارند يا مطالبات مختلف کارگری را تقسيم کرده ميان آنها ديوار چين کشيده اند

هر چند شعار همبستگی طبقاتی را می دهند اما بدون انديشه سياسی .  شده اند تاخر قائل وآنها تقدم
همبستگی طبقاتی امکان پذير نيست بنابراين با جدا کردن مطالبات سياسی از ديگر مطالبات و تقدم وتاخر 
قائل شدن ميان آنها باعث تاخر در همبستگی طبقاتی شده و بدنبال آن هرگز زمان مطرح کردن مطالبات 

 وابسته می کنند و  طبقاتیچون مطرح کردن مطالبات سياسی را به درجه ای از همبستگی سياسی نمی رسد
 يعنی مطرح شدن مطالبات سياسی ،بدون سراسری شدن مطالبات و اعتراضاتدر حالی که همبستگی طبقاتی 

گی از جانب در نهايت شعار همبست. در نتيجه هرگز همبستگی طبقاتی ممکن نمی گرددبدست نمی آيد
 کارگران  انحراف بين دايجارفرميست ها همانگونه که در طول تاريخ رفرميست ها ثابت شده است برای 

 مطالبات سياسی و همبستگی طبقاتی بشدت  وابسته به يکديگربوده و همديگر را باز توليد می .است و بس
  .کنند

بيان می کنند و ديوار چين ميان آنها می واضح " کامالرا  گرايش رفرميستی جدا کردن مطالباتدر برخی 
صنفی و اقتصادی توقف کنند تا برای مطالبات " کشند و به کارگران توصيه می کنند در حوزه مطالبات صرفا

از .  زمان مناسب نمی رسد آنديگر زمان مساعد برسد که البته در تئوری ها و عملکرد رفرميستی هرگز
در . امکان پذير شدن زمان مناسب بطور مضاعف غير ممکن می گرددطرفی با توچه به شرايط ويژه ايران

و به همين دليل هميشه اول سازمان سياسی بوجود آمده و بدنبال آن بوده  ايران دچار استبداد ،طول تاريخ
امکان ايجاد تشکل کارگری مهيا شده است و از طرفی در تمامی جهان کارگران زمانی توانستند به مطالبات 

به همين " ند که بين تشکل های اقتصادی و سياسی کارگران پيوند ارگانيک ايجاد شده است و دقيقاخود برس
دليل است که دولت های سرمايه داری تالش می کنند نگذارند ميان تشکل های اقتصادی و صنفی کارگران با 

از " آزاد"و " تقل مس" اختراع استفاده از کلمات همين دليلتشکلهای سياسی آنها پيوند برقرار شود و
نب از جا)" آزاد"و " مستقل "کلمات ( حال به کاربردن و تبليغ کردن آنها.جانب سرمايه داران بوده است
 در حالی که لنين می گويد حتی علوم وقتی از فيلتر طبقاتی می گذرد شکل فعالين کارگری چه معنايی دارد؟

ها يا به قول انگلس ماترياليست های شرمگين به دنبال در اين حالت اين بينابينی . طبقاتی به خود می گيرد
 موکول کردن سازمان يابی سياسی کارگران به پس از ايجاد شدن چه چيزی جزء سازش طبقاتی هستند؟

سازمان اقتصادی کارگران و ديوار کشيدن ميان مطالبات سياسی و اقتصادی کارگران در واقع خاک پاشيدن 
ورد می توان مثال زد که در طول مبارزات جنبش کارگری در ايران قبل از چند م.  به چشم کارگران است

  ايجاد شدن سازمانها و احزاب سياسی تشکلهای توده ای کارگران توانسته اند ساخته شوند؟
 شدن تشکل واقعی کارگران ه ايران در طول تاريخ امکان  ساخت اين نشان می دهد که به دليل استبداد زدگی

 وجود سازمان سياسی آنها نا ممکن است با توجه به اين پاشنه آشيل هر گونه  مخالفت با در ايران بدون
خدمت   و تبليغ تقدم و تاخر در آنسازمان سياسی و پيوند ارگانيک  آن با سازمان اقتصادی کارگران

  .مضاعف به سرمايه داری است
تشکل های کارگری بدليل مستقل نبودن آقای ثقفی در جای جای نوشته خود نتيجه گيری  می کند که سرکوب 

و وابسته بودن آنها به احزاب و سازمانهای چپ بوده است و حتی به طور غير مستقيم می گويند احزاب چپ 
  .با وابسته کردن تشکل های کارگری به خود بهانه به دست دولت دادند تا تشکل های وابسته بسازد

ا آب زمزم است که اگر احزاب چپ خطا نمی کردند دولت های اين گفته غسل دادن دولت های سرمايه داری ب
درست است " سرمايه داری احزاب و تشکل های کارگری را سرکوب نمی کردند اين گفته از يک جهت کامال

آوردن مطالبات سياسی مبارزه نمی کردند دليلی برای سرکوب اگر احزاب چپ وجود نداشتند يا برای بدست 
 ،ه داری به خطر نمی افتاد پس آقای ثقفی توصيه می کند که در محدوده صنفیوجود نداشت چون سرماي

اقتصادی توقف بايد کرد وبرای باقی ماندن و سرکوب نشدن نبايد سرمايه داری را به خطر انداخت اين يعنی 
م از طرفی می گويند چون مستقل نبودند سرکوب شدند و ما می بيني. همان تئوری بقاو همان رفرميسم است

که کارگران هفت تپه و جاهای ديگر علی رغم اينکه وابسته به احزاب نيستند اما همچنان سرکوب می شوند 
پس با توجه به اين مورد معنای استقالل را از نظر آقای ثقفی بايد کشف کنيم اينجا نيز به تشکل های بر می 

رفرميستی جهان هيچ گاه نه تنها از خوريم که هدفشان عدم مبارزه با سرمايه داری است تمامی تشکل های 
طرف دولت ها سرکوب نمی شوند بلکه خود به سود سرمايه داری کارگران را سرکوب می کنند مانند خانه 

پس توصيه آقای ثقفی به کارگران . تشکل های جهانی که پسوند آزاد و مستقل را باخود دارندکارگر و مانند 
 وعدم انجام ی است اين موضوع تئوريزه کردن بحث انجمن صنفیچانه زنی و عدم مبارزه با سرمايه دار

  .توجبه می کند  نيزدر هفت تپه راوظيفه فعالين 



 تشکل های کارگری توسط نهاد های سرمايه داری بخصوص آمريکا را با اين تئوری می توانيم ساخته شدن 
 1886 سازماندهندگان اعتراضات  و جهانی و انترناسيوناليستی چپپاک و منزه نشان بدهيم که اگر احزاب
 وآنها را  اقدام به بر قراری پيوند با تشکل های کارگری نمی کردندکه منجر به ثبت روز جهانی کارگرشد

 سرمايه داری نمی کردند سرمايه داری مجبور به ساختن با و اگر اقدام به مبارزه وابسته بخود نمی کردند
 های ديگر و مجبور به راه اندازی جنگ های جهانی و جنايات و سرکوب تشکل) رفرميستی (تشکلهای زرد 

نمی شد بنابراين عامل جنايت نه سرمايه داری بلکه اين احزاب چپ هستند که باعث ناراحتی ... متعدد و
 اين چنين است که آقای ثقفی ندانسته در جهت تئوريزه و بی گناه قلمداد .سرمايه داری شده اند

 گرفته است چون نهايت جريان رفرميست به دفاع از سرمايه داری کردن سرمايه داری قرار
   .ختم می شود و هيچ راه ديگری وجود ندارد

دولت جمهوری اسالمی نيز می گويد کارگران کار سياسی نکنند و وارد تشکل های سياسی 
نشوند و دولت های سرمايه داری همچنين نهاد های بين المللی نيز می گويند کارگران با 

بول سه جانبه گرايی ، قانون گرايی و داخل شدن در تشکل های دست ساز سرمايه داری و ق
اما .دوری جستن از احزاب چپ و قبول نظام سرمايه داری آزاد هستند تشکل خود را بسازند

شرايطی که گذاشته است کارگران را از مبارزه با سرمايه داری و مبارزه برای مطالبات سياسی منع کرده 
اين موارد نقاط مشترک ميان رفرميست ها ، دولت جمهوری اسالمی و دولت و نهادهای جهانی . است 

 طيف رفرميستی در اختيار سرمايه داری عليه يک جبهه و که همگی آنها را در.سرمايه داری است
  .می دهدراديکاليزم و کارگران قرار

ای ثقفی در قسمتی از نوشته خود نقل قولی از در ادامه بحث به بخشهای از نوشته آقای ثقفی می پردازيم آق
 تعريف اتحاديه و روحيه کارگران  ازگرامشی در تعريف از اتحاديه می آورد البته ناقص چون گرامشی پس

 در یعضو بيان می کند که وظيفه اتحاديه آموزش کار گران و دادن آگاهی طبقاتی به آنها است و حتی گرامش
کارخانه و ديگر نوشته های خود از کارگران پيشرو به عنوان رهبران اتحاديه نوشته خود با عنوان کارگر 

ها برای تبديل مطالبات صنفی و اقتصادی کارگران به مطالبات سياسی تعريف می کند اما آقای ثقفی به 
 حتی در همين تعريف نيز .قسمتی از گفته های گرامشی تکيه دارد که برای منظور رفرميستی الزم است

شی يکی از عمده ترين وظايف اتحاديه را آموزش و رساند آگاهی طبقاتی به کارگران می داند بنابراين گرام
  .سازمان کارگران برعکس گفته آقای ثقفی دارای افق و جهت است

  
  . ريف شورا است نحرافی بحث آقای ثقفی مربوط به تحا" قسمت مهم و کامال

  
  : می نامد و می گويدآقای ثقفی شورای کارگری را سازمان توليد

سازمان کارگران مربوط . سازمان توليد به طور کلی از سازمان کارگران و يا همان اتحاديه متفاوت است ...
شود از  های توليدی می اما سازمان توليد شامل کليه ی بخش. به کارگران يک بنگاه يايک رشته ی خاص است

های مربوط به  مديريت و تقسيم کار، آموزش وساير بخشآن جمله شامل توزيع تدارکات ،حفاظت ونگهداری، 
به همين جهت است که می گوئيم شورا يک سازمان کليدی است که به کل سازمان توليد مربوط . توليد می شود

گيرند و از آغاز تا انجام را رهبری می  می شود و جايگزين دولت در توليد هستند و کل توليد را دردست می
  ...نبايد سازمان کارگران را با سازمان توليد اشتباه گرفتهيچ گاه .. کنند

های  شود، که در حقيقت همان سازمان  زمينه برای رشد شوراهای کارگری فراهم می: ...همچنين می گويد
شوراهای کارگری جايگزين دولت و دستگاه اداری . داری است توليد بدون دخالت دستگاه اداری سرمايه

 ...د هستندداری در تولي سرمايه
 دولت در  جاگزين نهمی داندجايگزين دولت در توليد  ی کارگری راکه شورا،  اينجاست  آقای ثقفیرفرميسم

می توان "  اوالدر رابطه با شورای کارگری مراجعه به نوشته های مارکس ، انگلس و لنين.کل حاکميت
نجات انحرافی  از چنين آموزش های حوزه قدرت آن را آموخت تا مفهوم شورای کارگری و  و معناتعريف ،

  .دی ثقفی چقدر به برنشتن ارادت دار که آقايافت و از طرفی ثابت می شود
  :باز آقای ثقفی می گويند 

 همزمان با سقوط دولت رضاشاه، در ظرف دوماه، ابتدا حزب توده و سپس شورای متحده 1320در سال ...
يات مرکزی اين دو نهاد بيانگر اشتراک اعضاء آن بود که ترکيب ه.های کارگری شکل گرفت  مرکزی اتحاديه

اين نوع شکل گيری به . های کارگری بلکه با انتصاب از باال آغاز شده بود  نه ازطريق انتخابات اتحاديه
ها و نيروهای ارتجاعی امکان داد تا آنان نيز دست به کار اتحاديه ی دست ساز ديگری همانند اسکی  دولتی

اتحاد مجامع (و امکا .) ای کارگران که به وسيله حزب دموکرات قوام السلطنه ساخته شده بوداتحاد سنديک(



بزنند واتحاديه هايی به وجود آورند، که تنها ). کارگری که به وسيله کارخانه داران اصفهان ساخته شده بود
  ...)4.(دست آموز حکومتيان وسرمايه داران باشند

 نشان داد که استقالل تشکل 58-57 وهمچنين دوره کوتاه سال های 30-1320ه تجربه ده:  ...ادامه می دهند 
  ...های گرامشی را در اين زمينه تاييد می کند های اتحاديه ای از احزاب مطلقا ضروری است و آموزه

های  زمانهمين اشتباه است که بعضی از سازمان کارگران، انتظار سازمان توليد را دارند درنتيجه گاه سا...
البته احزاب . کنند شوند که سازمان کارگران را به نوعی وابسته به خود می سياسی اين اشتباه را مرتکب می

اما طرفداران انديشه کارگری بايد از نفوذ احزاب .برند داری تمام تالش خودرا در اين زمينه به کار می سرمايه
  ...ز سازمان کارگران آن را درجايگاه واقعی خود ببيندبوژوايی جلوگيری کنند و خودشان نيز با درک درست ا

اين که حزب توده مرتکب چه خطاهای بزرگی شده و چه ضربه های مهلکی به کارگران وجنبش های 
چون حزب توده با انتصاب از باال در شورای متحده باعث اما . جای شکی نيست " اجتماعی زده است اصال

 راه آن خطا هارا نمی کرد دولت امکان ايجاد اتحاديه های دست سازاگر حزب تود( و امکان  بهانهشده
 کدام قدرت و چه تعهدی می خواست از دولت جلوگيری کند ؟ شايد منظور آقای ثقفی اين است که ؟نداشت

 باعث می شد قوام اين ريزی حيا و ترس از آبرو واگر حزب توده اين کار را نمی کرد تعهد اخالقی ، حجب
من سازکار ديگری را برای جلو گيری از قوام را نمی دانم شايد آقای ثقفی بدانند  پس خواهش . دکار را نکن

 بدست قوام و کارخانه )می کنم آن سازکاری که می توانست از قوام و کارخانه داران جلو گيری کند نام ببرند
يعنی اگر .  علی چپ است ی کوچه از آن بهانه های تا آنها نيز دست به اتحاديه سازی بزنند ه شوددارها داد

حزب توده و شورای متحده اين کارها را نمی کردند بيچاره قوام و کارفرمايان اصفهانی دست به سنديکا 
اگر از ايشان سوال شود . سازی تقلبی نمی زدند پس نتيجه می گيريم مقصر هميشه احزاب کارگری هستند 

 کنگره ی سازمان –فدراسيون کار آمريکا (قدام به ساختن چرا دولت سرمايه داری امريکا و همپيمانانش ا
و همچنين اقدام به ساختن آی ال او کردند با اين روش استدالل خواهند گفت احزاب چپ اروپا ) های صنعتی 

با وابسته کردن اتحاديه ها و سنديکا ها به خودشان امريکا و سرمايه داران بدبخت را مجبور کردند اقدام به 
کل های کارگری بکنند که شرط قبول پيوستن اتحاديه ها به آی ال او و کنفدراسيون های زير ساختن تش

قطع رابطه با احزاب چپ و اخراج کمونيست )  کنگره ی سازمان های صنعتی–فدراسيون کار آمريکا (نظر
 را به دنبال "مستقل" يا "آزاد"اسيون ها پسوند رها از اتحاديه های متقاضی عضويت بوده است و اين کنفد

نام خود داشته و دارند که آقای ثقفی آنها را با استقالل اتحاديه های صنفی بيان می کنند و در تاريخ موجود 
چه جناياتی را مرتکب شده اند بايد دقت ... است که اين گونه آزاد بودن و استقالل داشتن در يونان و ايتاليا و

 از چه گرايشی دفاع می کند و از کارگران  به سود چه گرايشی کرد که آقای ثقفی با محکوم کردن احزاب چپ
 آيا اگر احزاب و سازمانها در .می خواهد  ميان حزب طبقه خود وسازمان اقتصاديشان ديوار چين بکشند

 جمهوری اسالمی خانه   در تشکل های کارگری حضور نداشتند و در کنار می ايستادند 58 و57های لسا
های فوق کنار می ل يا تشکل ها را سرکوب نمی کرد؟ اگراحزاب و سازمانها در ساکارگر را نمی ساخت؟

وامل بورژوازی ند ازوارد شدن جمهوری اسالمی و عايستادند و از راه دور مراقبت می کردند آيا می توانست
ن در داخل تشکل های کارگری جلو گيری نمايند؟ چون اين مورد به زمانی مربوط است که اکثريت فعالي
)  .کارگری آن را ديده اند می توان موچ مجرم را در حين ارتکاب جرم گرفت بايد منتظر جواب آقای ثقفی بود

  :در رابطه با اتحاديه و سنديکاها لنين می گويد سه نوع سنديکا داريم 
  آنهای که تحت کنترل کليسا هستند  -1
 آنهای که تحت تسلط ليبرال ها هستند  -2
 نقالبی هستندو آنهای که سنديکا های ا -3

 به يک ديد ثابت و ساکن نمی بيند بلکه به آنها تا رسيدن به آگاهی طبقاتی افق "گرامشی اتحاديه ها را دائما
اما آقای ثقفی همه چيز را در اتحاديه ساکن و مکانيکی می بيند و توصيه می کند که . و چشم انداز می دهد

سنديکا و " اصال. بورژوازی وارد اتحاديه ها نشودند بايستند و در همين حال مواظب باشچپ ها کنار 
 ديده می شود در "آزاد" و "مستقل"اتحاديه بی طرف معنی ندارد در سنديکا و اتحاديه ای که به ظاهر 

اگر چپ ها کنار بايستند . واقع تحت تسلط بورژوازی آن محل يا منطقه است که حکومت آنجا را دردست دارد
  .آسان کرده انداکميت پنهانش را در اعمال قدرت و حفظ وضعيت موجود در واقع کاربورژوازی و ح
  :او همچنان ادامه می دهد 

يعنی هيچ گونه دخالتی .  نشان داد که شورای متحده کارگران اساسا شورا نبود1330 تا 1320تجربهی دهه ...
د و احزاب سياسی آن زمان داری بو بلکه تنها يک فدراسيون کار در کنار سرمايه. در سازمان توليد نداشت

در مقابل نيروهای . سعی داشتند شورای متحده را به عنوان بازوی کارگری حزب مورد استفاده قرار دهند
آنها . ارتجاعی ووابسته به سرمايه دارا ن بيشترين سوء استفاده را در ايجاد سازمانهای زرد کارگری کردند

   ن دست به تشکيل سنديکاها واتحاديه های وابسته به خود زدندباسوء استفاده از گرايشات عقب مانده کارگرا
اين مساله بيشترين ضربه را به کارگران . وبرای مدتی توانستند مبارزات کارگران را به بی راهه بکشانند 



 کليهی رهبران شورای متحده تحت تعقيب قرار گرفته 1327زيرا با سرکوب حزب توده درسال. وارد کرد
 مرداد بسياری از فعالين کارگری 28ند رابطه ی خود را باکارگران حفظ کنند وبا کودتای وعمال نتوانست

در نتيجه تمام آن سازمان کارگری از هم . وابسته به حزب يا دستگير يا مجبور به ترک محل کار خود شدند
  ...پاشيد

رگری از هم نمی پاشيد يعنی اگر شورای متحده رابطه با حزب توده نداشت سرکوب نمی شد و تشکل های کا
با اين گفته می توان نتيجه گرفت که علل شکست کارگرا ن دولت و نظام های استبدادی نيستند بلکه احزاب 
چپ هستند که تشکل های کارگری را به خود وابسته کرده باعث سرکوب می شوند اين نيز هم رفرميسم 

  )طلبیاست و هم دفاع از سرمايه داری در سرکوب و همان انحالل 
در اين رابطه بنابه گفته آقای ثقفی شورا به آن تشکلی گفته می شود که در توليد دخالت داشته باشد در اين 
صورت شورا يا بايد مشاور حاکميت سرمايه داری در کارتوليد باشد تا بتوانند شورا ناميده شود يا بعداز 

 اينکه ايشان اعتقاد دارد که شورا جاگزين وبا توجه به. برقراری حکومت کارگری می تواند بوجود بيايد 
شق دوم را قبول ندارد يعنی شورا فقط " دولت در امر توليد است نه جايگزين کل دولت بنابراين ايشان اصال

و همچنين از گفته ايشان مستفاد می شود که  ) سازمان توليد (مشاوردولت سرمايه داری در توليد است 
   . قبل از اکتبر شورا نبودند1917شوراهای کارگران در سال 

  :ايشان همچنان ادامه می دهند 
توانند افرادی خارج از  اصرار نمايندگان شورای متحده مرکزی بر اين مساله که نمايندگان کارگران می...

کارگران باشند، به معنای آن بود که اعضاء حزب به نمايندگی کارگران برگزيده شوند و اين مساله بهانه ای 
 مرداد 28ای آنکه دولت مردان و سرمايه داران به تعيين نماينده برای کارگران دست بزنند و با کودتای شد بر

های غيردولتی به اتهام وابستگی حزبی مورد تعقيب قرار گيرند و  کليه ی فعاالن کارگری وابسته به اتحاديه
  ...امکان هرگونه تداوم کاری از آنان گرفته شود

غلط است ولی اينکه بگويم اگر نمايندگان کارگران از " رگران خارج از کارگران باشد کامالاينکه نمايندگان کا
خودشان بودند سرکوب نمی شدند اين يعنی دفاع از استبداد و سرمايه داری و ايجاد توهم در ميان کارگران 

رگران و ترساندن  از حزب در ميان کا)انحالل طلبی( و ايجاد تفکر گريزنسبت به دولت های سرمايه داری
برای اثبات غلط بودن اين .  و محدود کردن مطالبات کارگری به مبارزات تريديونی متشکلکارگران از کار 

 که بيرون از کارگران ... ، الستيک البرز، نساجی ها وگفته کافی است بگويم نمايندگان  کارگران هفت تپه
    چرا سرکوب می شوند؟ پس.نبوده ووابسته به احزاب و سازمانها نيز نيستند

  :باز آقای ثقفی بيان می کنند 
امروزه خدمت به جنبش کارگری در آن است تا اين جنبش آنقدر توانمند شود که کادرهای مورد نياز خود را ...

های دولتی و کارفرمايی، وظايف  به وجود آورد و اين کادرها بتوانند با استقالل از احزاب سياسی و اهرم
  ...ود را در سطوح مختلف به پيش برنداتحاديه ای خ

 يکی ديگر از شاخصه های رفرميستها اين است که حزب طبقه کارگر را در کنار دولت سرمايه داری و 
اين نيز تز . ت به کارگران و منافع طبقه کارگر تفاوت قائل نمی شوندآنها نسبکارفرمايان قرار می دهند و بين 

 خود را جنبشی می نامند و به برنشتن اقتدا می کنندکه می ،مروزی آن است که پيروان ا هاکارگرکارگری
جايگزين " هاکه می گويد شوراييز در آنجا  که البته آقای ثقفی ن"يز و هدف هيچ چيزجنبش همه چ"گفت 

 آقای ثقفی برای د بود اين نهايت لطفن يعنی مشاور سرمايه داری در توليد خواه"دولت در توليد هستند
  . دنباله روی و جنبشی بودن خود را به اثبات می رساند.گر استطبقه کار

  :آقای ثقفی ادامه می دهند
درنتيجه به روشنی ميتوان گفت هرگونه تالش ازجانب يک تشکل سياسی و يا دولتی در جهت تصرف ...

تصرف ها درجهت  تالش دولت. ها عبث و بيهوده است زيرا تنها به معامله گران لطمه می زند  اتحاديه
داری همواره جانب  ها شده است زيرا دولت سرمايه اتحاديه، همواره منجر به بی اعتمادی کارگران به اتحاديه
تالش احزاب سياسی در جهت در اختيار گرفتن . کارفرمارا می گيرد واين برای کارگران ثابت شده است 

حضور يک حزب . هترين قيمت بفروشندها باعث می شود آنها نتوانند کاالی خودرا در بازار به ب اتحاديه
عدم حضور احزاب سياسی و .زند  سياسی در معامالت کاال همواره معادله خريد وفروش را بر هم می

در . ها مخدوش شود شود که گاه مرز اين فعاليت ممنوعيت فعاليت آنان دريک جامعه ی تک صدايی، باعث می
در غير اين صورت هم به .ها را رعايت کنند  مرز اين فعاليتحاليکه فعاالن اجتماعی بايد با هوشياری تمام 

داری ازهمين اشتباه استفاده  گاه فرصت طلبان وعوامل سرمايه. های اجتماعی خود لطمه زده اند وهم به فعاليت
های آن را در ميان گرايشات  های حاکم دعوت می کنند ،که نمونه هارا به طرفداری از سياست کرده واتحاديه

ها برای  هرچند اين راست گرايان همواره خواهان استفاده ابزاری از اتحاديه. به کرات مشاهده کرده ايم راست
اما جريانات راديکال با اشتباهاتشان نبايد بهانه به دست فرصت طلبان .ها بوده اند  چانه زنی با باالدستی



 دوران بورژوازی خارج کنند وبه زائده سازشکار بدهند تا سنديکا واتحاديه را از حالت يک سازمان پرولتری
  ....داری تبديل کنند سرمايه
 درک انقالبگريش  رگه ها وروحخش از گفته آقای ثقفی نشان می دهد که او کاپيتال را بدوناين ب" اوال

ميکند در حاليکه کاپيتال از کاال فقط به عنوان کاال برای فروش يا معاوضه حرف نمی زند بلکه از ذات دگر 
ن کننده روابط کااليی حرف می زند که روح انقالبی گری در آن نهفته است که متاسفانه تمامی رفرميست گو

جا نيز می خواهد بگويد که اگر جريانات راست ن آقای ثقفی اي.ها در درک اين اصل از کاپيتال ناتوان هستند
 با اشتباهاتشان بهانه به دست چپ اتحاديه و سنديکا هارا به دولت وصل می کنند برای اين است که جريانات

 داده اند تا آنها سازمانهای چانه زنی کارگران را تصرف کرده و به دولت وصل کردند اين راستجريانات 
قسمت تکميل کننده قسمت قبل است که گفتند با وصل شدن اتحاديه ها به احزاب چپ بهانه سرکوب به دولت 

زات طبقاتی را به جای بررسی و تحليل طبقاتی با فرصت طلبانه و ايشان مبار .های استبدادی داده شده است
اشتباه بودن، تحليل می کنند و در تحليل های ايشان برخورد های طبقاتی وعامل اصلی يعنی تضاد کار و 

   .ديده نمی شودبه اين جهت تحليلش غير طبقاتی است" سرمايه اصال
می زند تا ثابت کند که حزب جای تشکل ...  ميوه خوری و آقای ثقفی مثال های متعددی از کامپيوتر و کارد

  :کارگری ، اتحاديه و سازمان کارگری را نمی تواند بگيرد و ادامه می دهد
اتحاديه ی کارگری بايد جايگاه خود را داشته باشد، همان گونه که حزب طبقه کارگر و سازمان کارگری ...

عدم شناخت هر يک باعث بلبشو ودر . جای ديگری به کار بردجايگاه خودرا دارد وهيچکدام را نمی توان به
  ...هم ريختگی خواهد شد

نند ولی اين درست است که سازمان کارگران و حزب طبقه کارگر هيچ کدام نمی توانند جای ديگری را پر ک
ر باط ارگانيک آنها باهم و خواستن از سازمان سياسی کارگران که در کناتفکيک مکانيکی و بدون ارت

 است از انحرافايستاده و مواظب باشد که بورژوازی وارد تشکل کارگری نشود اين در واقع شعبده بازی و 
يک طرف می خواهيم ارتباط ارگانيک بين دو ابزار طبقه کارگر که مکمل يکديگر هستند را منکر شويم از 

 و اين گونه می خواهيم ثابت .قرار داردطرف ديگر به کارگران می گويم که بورژوازی بيرون از تشکل شما 
کنيم که تشکلهای کارگری در جامعه سرمايه داری که تمامی ارکانش تحت تسلط بورژوازی است می توانند 

غ مستقل يتبل. اين همان پنهان کردن حاکميت وسرکوب سيستماتيک سرمايه داری است. باشند " مستقل"
 ارتباط حزب طبقه کارگر با تشکل کارگری در حينی بودن در بستر سرمايه داری برای تشکل کارگری و قطع

که بورژوازی تسلط کامل دارد و  واگذاری وظيفه نگهبانی از راه دور برای حزب طبقه کارگرجهت حفظ 
تشکل کارگری خود عين خدمت گذاری به بورژوازی خواهد بود که حاکم بستر و زمينه ای است " استقالل"

يعنی بورژوازی در مرکزيت حضور دارد ولی رفرميست ها با . ه استکه تشکل کارگری در آن ساخته شد
شبعده بازی به حزب طبقه کارگر می گويند نوبت بازی تو نرسيده است بنابراين تو در کنار بايست و مراقب 

 در کنارايستادن چگونه می تواندباش که بورژوازی نتواند وارد تشکل کارگری شود حال حزب طبقه کارگربا 
د بورژوازی که در تمامی ريشه های اجتماعی تشکل های کارگری حضور دارد جلو گيری کند و در از ورو

دروغين تشکلهای کارگری را هم خدشه دار نکند مجزه ای است که فقط در تئوری " استقالل"همين حال 
ودن ، ودرهمين حال با بيان کلمات زيبای چون مستقل بودن ، آزاد ب. های رفرميست ها يافت می شود

از نا آگاهی آنها سو استفاده کرده کارگران را از پيوند با سازمان سياسی خود منع می کنند و ... دمکراسی و
از طرفی کارگران را می ترسانند که اگر به احزاب چپ نزديک شويد وا ويال است چون سرمايه داری ، 

در اين ، شما را سرکوب خواهند کرد وبورژوازی و دولتهای سرمايه داری و نهاد های داخلی و جهانی همه 
اين تهديد .  بلکه مقصر احزاب چپ هستند که شما را به خودشان وابسته می کنندندر آنها نيستمقص سرکوب

دنباله و ادامه همان تهديدی است که سرمايه داری با استفاده از تشکلهای دست ساز داخلی و جهانی خود 
زنند و همچنين با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای و که همگی در گرايش رفرميستی سينه می 

همينطور با استفاده از ارتش و پليس و سازمانهای جاسوسی بر عليه تمامی تشکل های راديکال و کشور 
دراين رابطه مثال های بسياری می توان زد از . های پيشرو يا ناسازگار با آمريکا هميشه به کار می رود 

... ورتگا با چامورا در انتخابات نيکارا گوئه تمامی نهاد های نظامی ، رسانه ای ، مدنی و جمله در رقابت ا
 کاراگوئه را تهديد می کردند که اگر به اورتگا رای بدهيد اول تحريم می کنيم و سپس حمله نظامیيمردم ن

. م بی گناه نشويد ندنيست ها اخطار می کردند که باعث کشته شدن مردخواهيم کرد و در همين حال به سا
   رفرميستها چقدر تشابه وجود دارد؟راستی بين اين تهديد و تحليل وتهديد

ايشان با مثال های مکانيکی کارد و کامپيوتر ادامه می دهند که بايد تفاوتهارا شناخت و در نتيجه گيری  زبا
ای کارگری زمانهای متفاوتی ازشناخت تفاوتها به تقدم وتاخر می رسندوبرای انجام وظيفه هر کدام از تشکله

که برخی از آنها همزمان می توانند ايجاد و باهم دارای ( قائل شده و آنها را به صورت سری نه موزای
  :  داده می گويند قرار) ارتباط ارگانيک داشته باشند



ه همانندی اگر تنها ب.زيرا که اساسا شناخت عرصه تفاوت ها ونايکسانی ها است ونه عرصه ی همانندی ها ...
ها توجه کنيم وکاربرد هر سازمانی را در جايگاه خود نشناسيم، عمال خودرا از مزايای آن سازمان محروم 

اتحاديه، فدراسيون، شورا وحزب همه تشکل های کارگری هستند اما با وظايف وعملکردهای . کرده ايم
وانيم نتايج مناسب را از عملکرد آنها با شناخت دقيق تر آن ها است که می ت. متفاوت در دوره های متفاوت 

  ...بدست آوريم
  :ايشان ادامه می دهد 

داری می تواند سازمان های کارگری برای برنامه  درکنار سازمان های کارگری در درون سيستم سرمايه...
ساختار چنين سازمان هايی که در . داری مورد مطالعه قرار گيرد ريزی جهانی متفاوت از نظام سرمايه

سترش خود می تواند حزب طبقه کارگر را در برگيرد با سازمان های اتحاديه وفدراسيون کامال فرق دارد گ
اما شکل گيری و برنامه . هرچند نميتواند بی ارتباط با سازمان های کارگری درون نظام بورژوائی باشد .

يگر وتفکيک نکردن وظايف مخلوط کردن اين سازمان ها با يکد.ريزی واهداف آن مسير خاص خود را دارد 
 در زمينه  آنان می تواند به ندانم کاری وسردرگمی بيانجامد که ضرر آن تنها متوجه طبقه ی کارگر می شود

حزب طبقه کارگر وسازمان سياسی متعلق به اين طبقه بحث های مفصلی وجود دارد که بايد درجايگاه خود به 
  ...آن پرداخته شود 

 آينده است و آنقدر بی اهميت است که با آن به صورت يک موضوع فرعی و درجه اين همان حواله کردن به
 اگر يک پاگراف با بی ميلی پرداخته می شود برای بستن .ول می گردد به آينده موک برخورد شده وچندمی

به اين گفته خود اعتقادی دارد همانکه می گويد شوراها "  نه اينکه آقای ثقفی واقعا.دهان برخی است
ازمان توليد برای جايگزين شدن به جای دولت در امر توليد است نشان می دهد که ايشان چقدر به سازمان س

  .سياسی کارگران اعتقاد دارد
درپايان الزم است ابزارهای که رفرميست های داخلی را به رفرميستهای بين المللی اتصال می دهد تا 

ه شد بر اثر شدت گيری نبرد طبقاتی صف  آرايی رفرميست همانگونه که گفت. آنجاييکه امکان دارد بشناسيم
و رفرميستها به سمت و سوی حمايت های غير مستقيم و با .ها در مقابل راديکالها در داخل شفافتر می گردد 
به دفاع از سرمايه داری مشغول می شوند به همين صورت تهی کردن مبارزات کارگران از مضمون طبقاتی 

جالب است افراد و تشکلهای جهانی که تحت تسلط .  در سطح جهانی نيز اتفاق می افتدو بسيار گسترده تر
رفرميست جهانی هستند برای پيش برد اهداف ضد کارگری خود و فريب کارگران به نام دفاع از کارگران 

اد از جمله نه. ايران افراد و تشکلهای را دعوت می کنند که چون خودشان خط رفرميست را پيش ميبرند 
فدراسيون (که زير نفوذ تشکل های آمريکايی مانند ... و clc   - ilo ،  itcuf  های جهانی کارگری مانند 

يب داده در قالب داخلی رکارگران را ف" هستند و تماما ) afl کنگره ی سازمانهای صنعتی – cioکار آمريکا 
برای بهتر درک کردن . هستندگنندگان  از مجموعه دعوت .و جهانی به زائده سرمايه داری تبديل می کنند

 بودن فدراسيون یدر آمريکا بسياری از کارگران وقتی می خواهند ضدکارگرالزم به ذکر است که موضوع 
   يعنی  AFL- CIA=AFL- CIO:  کار آمريکا را بيان کنند نام آن را به صورت زير می نويسند 

همچنين در جهت کسب آگاهی بيشتر مطالعه متن . مساوی است  فدراسيون کار آمريکا با سازمان سيا
( .سخنرانی مادلين آلبرايت وزير سابق امور خارجه آمريکا در رابطه با ديپلماسی کارگری بسيار مفيد است

در همين حال برای شفافيت  )مختصری در مورد اتحاديه های کارگری کانادا و آمريکا قرار دارد -در داخل متن
ستهای داخلی با جهانی و درک ميزان خدمت گذاری آنها به سرمايه داری مطالعه پيمانی رفرمي بيشتر هم

  .د بودنخواهمقاله های تحقيقی زير بسيار مفيد 
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