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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

                مي کنتيرا تقو »ی ايجاد تشکل کارگری برایکميته هماهنگ«

               
   ششو ماه هشتاد دی دهم پانز                                                                                             یبهرام رحمان

 

داليل اصلی .  يافته استفزونیدر ماه های اخير، مشکالت و معضالت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، 

 از مسايل امنيتی، زندانی بودن سخنگوی کميته. مسايل عديده اقتصادی، سياسی و اجتماعی دارد دراين وضعيت

های امنيتی برخی از فعالين آن، فشارهای اقتصادی که مانع برگزاری جلسات و مجامع عمومی همه تهديد، هماهنگی

همچنين ... کل يابی کارگران واعضای آن می شود، گرايشات مختلف درون آن و عدم تجربه و سنت در عرصه تش

و  برخی گروه های حاشيه ای ی های ذهنی و صرفا روشنفکرانهدخالت های غيرمسئوالنه سکتاريستی و تزها و تئور

  .ه استد مشکالت اين تشکل کارگری را تشديد کررفرميستی نيز

 طبقاتی جنبش کارگری، د، صف بندی های جدي٢٠٠٨سال  دررين چالش های پيشروی جامعه ايرانمهم تمسلما، 

 سراسر ايران ديگر جنبش های تحت ستم برابری طلبيی، جنبش انقالبی مردم کردستان و جنبش دانشجو،جنبش زنان

  .شدن مرزبندی های اين جنبش ها با گرايشات بورژوايی از سوی ديگر استشفاف تريک سو وبا حکومت اسالمی از

ی فوری محمود صالحی، منصور اسانلو، دانشجويان دستگيرشده و فعالين آزادشکی که در اين دوره مبارزه برای 

 اما در عين حال تاکيد به.  از اولويت ويژه ای برخوردار است زندانيان سياسیدی همهمبارزه برای آزا و جنبش زنان

 بلکه بايد ده شود، نبايد تحت تاثير اين اولويت ها به حاشيه ران مستقل از دولت و تشکل، اعتصاب بيان و قلمآزادی

 ن مسلح هار و تا دندا اسالمی قوی طبقاتی در مقابل حکومت های تشکل، ما جامعه اگر در واقع.پارالل پيش برود

  نيزنبش های اجتماعیج و فعالين  بودهقابل برگشت  پيشروی هرايجاد نکند و توازن قوا را به نفع خود تغيير ندهد،

  جامعه ما بهبنابراين،.  زندان و شکنجه خواهند بود، دستگيری سرکوب و، خطر تهديد و ترور معرضدر همواره

 .نياز مبرم داردم انداز سوسياليستی مانند نان شب برپايی تشکل های واقعی کارگران، زنان، دانشجويان با افق و چش

د می آورد که هيچ ن صف قدرتمند طبقاتی را به وجوآی و عملی اين جنبش ها با همديگر  پيوند واقع،از سوی ديگر

 نه ،ند و جهت دار استم قدرت اين جنبش ها در تشکل و مبارزه هدف.آن را نداردايستادگی در مقابل نيرويی توان 

 .حرکت های خود به خودی

اساس قدرت طبقه کارگر به عنوان يکی از طبقات . آزادی تشکل حق مسلم کارگران و همه جنبش های اجتماعی است

همچنين حق طبيعی کارگران .  آن است و مبارزه متحد و متشکلکل و اتحاد و همبستگی طبقاتیاصلی جامعه در تش

می کند اما آن چه که به کارگری که صبح تا شب کار .ورندبيابا چه اهدافی را به وجود شکلی واست که چه نوع ت

داند که ستم کس ديگری ميهرازر بهتنمی دهدگی خود و خانواده اش را  زندکفافعنوان دستمزد به دست او می رسد 

د تا از ن را به وجود آور خودد که بايد تشکلنکس ديگری می دانهرکارگران بهتر ازو سرمايه داری چيست؟ و استثمار

. قات و فشارهای سرمايه داران و حکومت حامی سرمايه بايستنديطريق آن با اتحاد و همبستگی خود در مقابل تضي
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آزادی ها وزندگی آن و  به سطح معيشتحکومت حامی سرمايه ونامقابل يورش سرمايه دار درتنها سالح کارگران

کارگران با تشکل توده ای خود در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، . هدفمند استمتحد و، مبارزه متشکل وهايشان

  .نمايندمی ساز تاريخی آماده  خود را برای تحوالت سرنوشت  از اين طريقاجتماعی و فرهنگی دخالت می کنند و

 شبانه روز نيروی خود را برای تشکل يابی و مبارزه هدفمند کارگران  کههر انسان کمونيست و هر جريان کمونيستی

درجه تشکل يابی کارگران نه تنها استقبال می کند، بلکه امکاناتی را نيز برای تسهيل تشکل هر و ازاختصاص می دهد

می ضا و فعالين خود نيزاعدهد و ازمياختيار فعالين اين عرصه قراروچک ترين چشم داشتی دريابی کارگران بدون ک

  . باشدداشتهفعالين آن   آن تشکل وهم به سياست هایبه لحاط نظری انتقادی حتی اگر. آن فعال باشندخواهد در

اين .  کندليتحم انل های کارگر و سازمانی حق ندارد سياست های خودش را بر تشکیهيچ دولتی و حزب ،مسلما

ن و تصويب می کنند و ياساسنامه و سياست های خود را تدوطريق مجامع عمومی خود برنامه و ل ها ازتشک

 ند وبرسات  ثب بهندده اآوردولت موظف است تشکلی که کارگران به وجود . ندنماينمايندگان خود را نيز انتخاب می 

اساسا يک ويژه گی مهم تشکل مستقل کارگری اين است که بايد . ن را نداردآخلی  حق دخالت در امور دابه هيچ وجه

 نخواهند نهايت امر چه بخواهند و  چهتشکلی که با اجازه و دخالت دولت به وجود آيد فعالين آن. مستقل از دولت باشد

 . ممنوع کرد در اين تشکلن احزاب را نمی توا حضور اما.د شد تبديل خواهدولت زمان به زايده تشکل شان به مرور

ن کانون فرهنگی  کارگری فردی است و فرد هم حق دارد عضو فالن حزب باشد و در فالويت در تشکلض که عچرا

مانع درست کردن برای  . وجود داشته باشد عضويت آن در تشکل کارگریی درنعنبايد ما نمايد فعاليتو دمکراتيک 

  سازمان ها واما. د استافرا زير پا گذاشتن حق آزادی فعاليت عمال ری،اعضای احزاب و سازمان ها در تشکل کارگ

ند و يا يا به زير سلطه سياست های خود بکشان احزاب نبايد به خودشان اجازه بدهند تشکلی که کارگران برپا کرده اند

 اما .ريب کردخ را تران تشکل کارگنبايد کهمی پذيرند اهرا همه اين اصل را ظ .تفرقه بياندازنددرون آن اختالف و 

کميته «ن ورستی برای پيشبرد اهداف خود در دردبه شيوه های نا عمال  حاشيه ای و غيرمسئولگروه هایبرخی از 

 اختالفات  با راه انداختن تبليغات عليه فعالين آن تشکل،و متوسل می شوند ،»هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 چنين  و انحالل انشعاب احتماال کهدهندمی  عجيب و غريب سوق  بحرانک سوی ي ها را بهجزئی درون اين تشکل

  .در پی دارد را تشکلی

 حرکت  عجيب و غريب شان تزها و تئوریاب خودشيفته چند نفره حاشيه ای و غيرمسئولمدت هاست که گروه های 

 ، در کمپين اين گروه هاکه حالی در.  آغاز کرده اند»کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری«بر عليه  مستمری را

 کم ترين حضوری  می شود و برگزارسطح علنی سازمان دهیدرخارج کشور که در همبستگی با کارگران ايرانهای

 منتشر نکنند وجود سايت های اينترنتی درنشريه ای نوشته ای و و ایالعيهطچند گاهی ااز هرها اين اگر.ندارند

 جنبش کارگری، جنبش دانشجويی،  دستگيرشدگان برای آزادیی کههيچ حرکت و کمپين درااين ها ر. خارجی ندارند

 در سطح خارج ت اين جنبش ها مطالبايا برای جلب همبستگی و حمايت و پشتيبانی از مبارزات وجنبش زنان و 

اين نه  .می شوند سنگ اندازی نيز متوسل کارشکنی و  به، بلکهحضور ندارند نه تنها سازمان دهی می شودکشور 

عرصه مبارزه عليه حکومت اسالمی و دفاع از ی که در هيچ  هايگروه . اثبات است روشنی قابلبه يک ادعا، بلکه

 اما برای جامعه تئوری ها حضور ندارد... مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان، مردم حق طلب و برابری طلب و
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  . هستند انشعاب تفرقه و خصومت و توليد عاملی برایمی کنندمن درآوردی می بافند و مشغله های زايد درست 

 و  و رشد سياست های تشکيالتی خودبقادر راستای  ،»کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری«اکثريت اعضای 

زهای ت تالش می کنند و به همين دليل به جای شعار دادن و انهبرای جلوگيری از دخالت های فرقه ای و تنگ نظر

 و امر عمومی طبقه  در حيات تشکل خود ای عمال دخالت مسئوالنه شکست خورده را بازنويسی کردنوريکئت

هر آنچه بدون احساس مسئوليت سياسی و اجتماعی  چشم خود را می بندند و کسانی که بنابراين،.  دارندکارگر ايران

 خيری در مورد اين ترتاب می کنند، نياه هماهنگی پتي سوی کمبه ذهن شان می رسد بر روی کاعذ می آورند و به

  .تشکل فعالين کارگری ندارند

روز برای پيشرفت شبانه  به طورکه در خارج کشورهانآ اجتماعی  سياسی وحاميان وکميته هماهنگیاکثريت اعضای 

  به درستیاين مورد در کنندنمیبرای خود تصورمنافع طبقه کارگرازجدا نيزهيچ نفعیکنند ومي مبارزهجنبش کارگری 

 منافع کل زيرا اين مشاجرات نه تنها ربطی به.  نشوندسکتاريستی مشاجرات فرقه ای و  که واردداده انديص خشت

ه اين مورد ندررثاقدام مو .هم است ندارد، بلکه مضرموجوديت کميته هماهنگی  منافع وربطی به مشخصاجنبش و

 بين فعالين کميته همکاری  تفاهم وراستایتالش در بلکه ،تشديد اختالفات  و هاهاصلفعميق کردن ها وکردن شکافباز

ست چند هم دربحث هرهراگر. رفيقانه استفضايی صميمانه ودر جای خود و در آنبررسی اختالفات و نقد وهماهنگی

 مختص مکان زمان و ی درهر بحثاگراين رو، از. گردد به ضد خود تبديل ميموقع و جايگاه خود طرح نشوددر

  .خواهد آورد به بار نتايج ثمربخش و راه گشايی  مطرح شود قطعا و بررسی و ارائه آلترناتيو طرح نقدای برخودش

 ايراد و  و در عين حالی استر يکی از تشکل های راديکال کارگکه ،...کميته هماهنگیيکی از مباحث پيرامون 

مطالب زيادی در مورد اين اساسنامه در سايت های اينترنتی . اساسنامه آن است، بر سر  هم دارد و کمبودهايیاشکال

منتشر شده است که حتی در برخی از آن ها آينده و سرنوشت کميته هماهنگی به نتايج تصويب و يا عدم تصويب 

 متاسفانه به  نظر ما ا.در حالی که اساسنامه نبايد به يک گره غيرقابل گشايش تبديل شود. اساسنامه گره زده شده است

 تبديل کنند که و بن بست  را به يک بحران درون کميته هماهنگی کسانی در تالشند اين کمبودها و اختالفاتمی رسد

  . سوق دهند .سرانجام خوبی ندارد

 می کميتهفعالين . به يک دوره ديگری موکول کرد  تصويب اساسنامه را بحث و می توان مسئلهدر چنين شرايطی،

 حاشيه ای خارج کشوری بر خالت مضر يکی دو گروه و بدون دنند با تفاهم و صبر و حوصله و خويشتنداریتوا

بايد پروسه  اجتناب ناپذير و مفيد هم باشد اما برخی مواقعی کار ساده ای است و شايد هم جداي. کالت خود فائق آيندمش

 و دور  برای جدايیاساسا نبايد. دنمو روشن تر ای را و پايه د و اختالفات اساسی با متانت سياسی طی کر راجدايی

   .ی صورت گيردشدن تالش

از اين رو، شايد اگر اعضای کميته .  در فضايی متشنج، نتيجه مثبتی به بار نخواهد آورداساسنامهبر سر تغيير بحث 

ضايعات پشت سر خواهند هماهنگی بحث اساسنامه و تغيير آن را به يک دوره ديگری موکول کنند اين فضا را بدون 

ن طور که تاکنون ام هدرون کميته هماهنگیگرايشات . که عاقبت خوبی ندارد  تمکين کرديی فضانبايد به .گذاشت

؛  دارند برای تحمل همديگر تشکيالتی-رفيت سياسی  بی شک پس از اين نيز توان و ظهمديگر را تحمل کرده اند

 حل و فصل عمومی خود به شيوه مناسب تری را در جلسات و مجامع هکميت مشکالت و اختالفات درونی قادرند که
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نبايد کاری کرد که کسی و گرايشی از  . نگذارند و رفرميست ها باقیکنند و جايی برای سوء استفاده فرصت طلبان

ميز هنر سياسی به ويژه در اين دوره حساس اين است که اختالفات را از راه مسالمت آ. کميته هماهنگی حذف شود

برگزاری مجمع عمومی و خارج .  هماهنگی و به نفع سازمان يابی کارگران استهاين به نفع خود کميت. حل کرد

 دیيت های دوره ای کميته هماهنگی و زمان بنو تعيين اول آنکردن بحث و تصويب اساسنامه از دستور کار و به جای

 کميته را تغيير دهد و فرصت مناسبی برای ادامه بحث کنونی درون  از جمله می تواند فضای اساسنامهتصويببرای 

 مثال می توان کميسيونی را برای تدوين اساسنامه با توجه به مباحث . بر سر اساسنامه وجود داشته باشدهمه جانبه

  .دکر آماده  نهايی برای تصويبه آن را شش ماه زمان بندی  در يک مثالکنونی تعيين کند و

 اين اما،  نداشتهگيری  دستاوردهای چشم، هر چند خود تاکنونیبرد اهداف هنگی در پيشکميته هماشکی نيست که 

 ،د همه اين مشکالت و موانع و با وجواست تشکل يابی کارگران قرار داده تشکل موثر و افق جديدی را در مقابل

  . موثری به ويژه در انعکاس مسايل کارگری داشته استکارهای

  : است خود قرار داده مقابل، اهداف زير را در١٣٨٤ سال از، اد تشکل کارگریکميته هماهنگی برای ايج

اين کميته، جمع متشکلی از فعاالن کارگری . تشکل کارگری نيست» کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری«

  : است که برای تحقق اهداف زير مبارزه می کنند

 در ميان کارگران از راه های گوناگون از جمله تبليغ و ترويج،  بسترسازی و ايجاد فرهنگ و روحيه تشکل پذيری-١

اعتراض های و کمک به گسترش تشکل های صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشی کارگران، حمايت از تحرک ها 

  کارگری مانند اعتصاب و اقدام به کنترل کارگری و نظاير آن ها 

 و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن فعاليت های آن ها از یهای کارگری در مراکز توليد کمک به ايجاد تشکل - ٢

  طريق انتقال تجربيات و دستاوردهايشان به يکديگر 

 گذار از شکل غيرعلنی فعاليت کنونی فعاالن کارگری به شکل فعاليت علنی برای بسيج ی فراهم کردن زمينه ها- ٣

حضور فعاالن   از جمله ايجاد شرايط برای تلفتوده کارگران حول ايجاد تشکل سراسری کارگران از راه های مخ

   مبارزه طبقاتی یمورد اعتماد کارگران در عرصه علنکارگری صاحب نفوذ و 

 پايه ای و  فرا خواندن هيئت مؤسس تشکل سراسری کارگران ايران برای تدارک مجمع عمومی، تصويب اسناد-٤

منحل می » تشکل کارگری کميته هاهنگی برای ايجاد«س، با ايجاد اين هيئت موس.  اين تشکلیانتخاب ارکان تشکيالت

  . گردد

ز شکل گيری ، ای آزادی ايجاد هر گونه تشکل کارگر خود، در دفاع ازیدر راستای اصل پايه ا» ته هاهنگیکمي«

اما تشکل مورد نظر .  استقبال می کند و آن را حق طبيعی و مسلم تمام کارگران می داندیانواع تشکل های کارگر

ايجاد می تشکلی است ضدسرمايه داری که به نيروی خود کارگران و بدون کسب مجوز از دولت » کميته هماهنگی«

 کارگر را در بر می گيرد و در عين شرکت فعال و پيگير در مبارزه روزمره کارگران یشود، وسيع ترين توده ها

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

می  …، فحشا، اعتياد، فساد، تبعيض و از جمله، فقر، گرسنگی، بيکاری، بی حقوقیی بشر امروزیزندگمصائب 

تشکل » کميته هماهنگی«اما .  ساختار شورائی استی چنين تشکلیبی ترديد، مناسب ترين ساختار براجنگد 
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ون کميته ها، چديگری هم ورائی منحصر نمی کند، و براين باور است که اشکال ضدسرمايه داری را به تشکل ش

از اين رو، و برای گسترش جبهه مبارزه . انجمن ها و سنديکاهای کارگری نيز می توانند ضدسرمايه داری باشند

د که در شکل های خود را ظرف فعاليت تمام فعاالنی می دان» کميته هماهنگی«طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری، 

  .مبارزه می کنندداری طبقه کارگر تشکل ضدسرمايهدمختلف برای ايجا
  »٢/٤/١٣٨٤ ، هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریکميته«

  که اين تشکل به تصويب موسسين آن رسيده است١٣٨٤بدين ترتيب، اين سياست عمومی کميته هماهنگی در سال 

 دست به با موانع و مشکالتی که در باال برشمرديمخود به داليل گوناگون و سياست های اتيک کردن پرتاکنون در 

 به بحران و بن  نبايد تشکل يکالتا و اشکها اما کمبود.گريبان بوده، از رشد و گسترش چندانی برخوردار نبوده است

در ... يته هماهنگیکم که اين امکان وجود دارد ات و اشکالت و موانع هنوز با شناخت اختالف، منجر شودبست آن

ه تيه داد کمبودها و موانع واقعی کماز سوی ديگر، نبايد اجاز . برداردگام های بلندتریراستای تحقق اهداف خود 

ل های راديکال  که همواره در پی تخريب تشکیهماهنگی، مورد سوء استفاده گروه های حاشيه ای و رفرميست

 سيال دمکراسی اروپا و سنديکاليست نيازی به تزهای شکست خورده سوايران،طبقه کارگر. گيردکارگری هستند قرار

 را به دنبال سياست های بورژوازی می  کارگران می گردند و تشکلو مقامهايی که در تشکل کارگری به دنبال پست 

  . کشانند، ندارد

رگونه  به دور از هآن فضا، که در نياز دارند فضای آرامش بخشی به... اعضای کميته هماهنگیحال حاضربنظرم در

فعاليت تاکنون  .مورد بحث و بررسی قرار دهندواقع بينانه  اختالفات خود را شی،ياجار و جنجال و بحث های فرس

.  و آموزنده ای از خود برجای بگذارندمثبتیند تا اين که سنت نماين را برجسته آخود را جمع بندی کنند و نقط مثبت 

 به خصوص در عرصه تشکل  فعالين آن برای برداشتن گام های بعدیی کميته هماهنگی، ها و سنت هاآموزشمسلما 

 به پيشروی شرايطیهر درپيروزی خود  شکست و با جمع بندیانکارگر اساسا .اهميت خواهد بود حائزانيابی کارگر

رياناتی که خود را بخشی  آن افراد و ج.و حکومت حامی سرمايه ادامه می دهند مقابل تهاجم سرمايه داران  درخويش

 با  نيز رااتمبارزه متحد و متشکل اختالف مسئوليت و با خلوص نيست در کناربا احساساز طبقه کارگر می دانند 

بايد  را  کارگرالت و موانع پيش پای طبقهکمعضالت و مش. ندنبحث و بررسی و با تصميم جمعی حل و فصل می ک

يی در پی  راه گشا و مشکل گشابحث و بررسی قرار داد تا نتايج متانت مورد با صبر ودر فضايی آرام و دوستانه و 

هستند و حتی تحمل هيچ گونه انتقادی را نيز  خودشان مشکل ساز و معضل سازآن افراد و گروه هايی که. داشته باشد

  .، هرگز قادر به حل مشکل و اختالفی نيز نيستندندارند

 خود می سازند با هجوم نظری ته هماهنگی و هر تشکلی که کارگران به اعتبارنبايد گذاشت کميچنين شرايطی، در

» سوسياليسم خرده بورژوايی«مبارزه طبقه کارگر که از برج عاج غيردخيل درگروه های حاشيه ای و ورفرميست ها

  .شان پايين نمی آيند روبرو شود و تخريب گردد

 تاکيد ، اين سند مهم تاريخی کمونيست ها» کمونيست حزبمانيفست«ازفاکت مهمی   به که بی مناسبت نيستاين جادر

  .باشدشفاف تر بيش ترچه هر»سوسياليسم خرده بورژوايی « غيرواقعی مدعيانصفها ازکمونيستمرز وموضعکنيم تا

  پرولتاريا و کمونيست ها) ٢
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  کمونيست ها و پرولتارها به طور کلی با يکديگر چه مناسباتی دارند؟

  .فته باشندرگر برابر ديگر احزاب کارگری قرار کمونيست ها حزب خاصی نيستند که د

  .آن ها هيچ گونه منافعی، که از منافع کليه پرولتارها باشد، ندارند

  . را در چهارچوب آن بگنجانند آورند که بخواهند جنبش پرولتاریرا به ميان نمی) ٢٤(آن ها اصول ويژه ای 

های ملل  ها از طرفی در مبارزات پرولتار در اين است که آنتنهايگر احزاب پرولتاری فرق کمونيست ها با د

گوناگون، مصالح مشترک همه پرولتاريا را، صرف نظر از منافع ملی شان، مدنظر قرار می دهند و از آن دفاع می 

ند، آنان هميشه نمايندگان نمايند؛ و از طرف ديگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی می ک

  .مصالح و منافع تمام جنبش هستند

بدين مناسبت کمونيست ها عمال، با عزم ترين بخش احزاب کارگری همه کشورها بوده و هميشه محرک جنبش به 

پيش می باشند؛ و اما از لحاظ تئوريک، مزيت کمونيست ها نسبت به بقيه توده پرولتاريا در اين است که آنان به 

  . پی برده انديج کلی جنبش پرولتاریيط و جريان و نتاشرا

يا به تشکل ساختن پرولتارم يعنی: حزاب پرولتاری در پی هستندنزديک ترين هدف کمونيست ها همان است که ديگر ا

  .بقه، سرنگون ساختن سيادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سياسی پرولتارياصورت يک ط

 هيچ وجه مبتنی بر ايده ها و اصولی، که يک مصلح جهانی، کشف و يا اختراع  تئوريک کمونيست ها بهنظريات

  .کرده باشد، نيست

گان دديبرابرآن جنبش تاريخی است که درقاتی وجاری طب بيان کلی مناسبات واقعی مبارزهاين نظريات فقط عبارت از

  .نيست که صرفا مختص به کمونيسم باشدالغاء مناسبات مالکيتی که تاکنون وجود داشته، چيزی . ما جريان دارد

  .کليه مناسبات مالکيت پيوسته دست خوش تغييرات دايمی، جا به جائی های همبستگی و تاريخی بوده است

  .ن نمودلغی ساخت و مالکيت بورژوازی را جانشين آانقالب فرانسه مالکيت فئودالی را م: مثال

الغاء مالکيت بورژوايی  کلی نيست، بلکه عبارت ازی به طورالغاء مالکيت خصوص صفت مميزه کمونيسم عبارت از

و اما مالکيت خصوصی معاصر بورژوازی، آخرين و کامل ترين مظهر آن چنان توليد و تملک محصولی است  .است

از اين لحاظ کمونيست ها می توانند تئوری خود را  .مبتنی است) ٢٥(که بر تضادهای طبقاتی و استثمار فرد از فرد 

   ... يک اصل خالصه کنند؛ الغاء مالکيت خصوصیدر
  )، کارل مارکس و فردريش انگلس»مانيفست حزب کمونيست«به نقل از (                                                                    

که » کامران نيری«به ترجمه » گذشته، حال و آينده اتحاديه های کارگری«، در متنی تحت عنوان »کارل مارکس«يا 

  در شهر ژنو سوئيس برگزار شد، به١٨٨٦ در سپتامبر )اولبين الملل (در اولين کنگره انجمن بين المللی کارگران 

  : در پايان اين متن مارکس درباره تشکل های کارگری تاکيد کرده است. رسيدتصويب 

   آينده اتحاديه های کارگری: ج... «

ه کارگر در جدا از اهداف اوليه اشان، اتحاديه های کارگری بايد بياموزند که آگاهانه به عنوان مراکز تشکيالتی طبق

ها بايد به هر جنبش اجتماعی و سياسی که در اين جهت عمل می کند  آن. زادی او عمل کنندآجهت منافع وسيع تر و 

خودشان را مدافعان و نمايندگان کل طبقه کارگر دانسته و اين چنين هم عمل کنند و از تالش برای . ياری برسانند
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ها بايد به دقت حافظ منافع کم درآمدترين حرفه ها،  آن. اهی نورزندپيوستن کارگران غير متشکل به صفوف خود کوت

ها بايد جهانيان را قانع  آن. چون کارگران کشاورزی، و آنان که به خاطر شرايط استثنايی از قدرت تهی هستند، باشند

   ».ديده انجام می شودبا هدف رهايی توده های ميليونی ستم تنگ نظرانه، و خودخواهانه نيست وکه تالش هايشان  کنند

  و در مطالب ديگر خود درباره تشکل های کارگری و احزاب تاريخیبدين ترتيب، مارکس و انگلس در اين سند مهم

بدين مناسبت کمونيست ها عمال، با عزم ترين بخش احزاب « اوال، نشان داده اند که  کارگران و کمونيست هابه ما

رک جنبش به پيش می باشند؛ و اما از لحاظ تئوريک، مزيت کمونيست ها کارگری همه کشورها بوده و هميشه مح

  » .نسبت به بقيه توده پرولتاريا در اين است که آنان به شرايط و جريان و نتايج کلی جنبش پرولتاری پی برده اند

 توده های دوما، تشکل های کارگری، نبايد نسبت به جنبش های اجتماعی و سياسی بی تفاوت باشند و هدف رهايی

 و يا  خود می گردندسکتاريستی بنابراين، کسانی که در تشکل های کارگری به دنبال منافع .را دنبال کنندميليونی ستم 

مبستگی طبقاتی  ه اتحاد و تشکل يابی و بهکیبرای کارگران مشغله های نادرست نظری می تراشند نه تنها کم

 از آموزه های مارکس و انگلس، اين بنيان گذاران  نادرستتيجه گيری هایکارگران نمی رسانند، بلکه با تعابير و ن

  .سوسياليسم علمی، يعنی علم رهايی بشر از ستم و اسثمار سرمايه داری به توهم پراکنی و تفرقه دست می زنند

» ارگریکميته هماهنگی برای ايجاد تشکل ک« در اين جا تقويت  ودر هر صورت تقويت تشکل های مستقل کارگری،

حدودنگر درون طبقه مگرايشات ديگربه بيان ديگر.دارندمدنظرراگرمنافع کل طبقه کار ست کهيی اوظيفه کمونيست ها

 ،از اين رو. ح می دهندا رفرميستی فکر می کنند و منافع خود را بر منافع کل جنبش کارگری ترجييو سکتاريست و 

ه بخواهند و چه نخواهند تخريب در تشکل ذب متوسل می شوند و چاقض گويی و تئوری بافی های کانتهمواره به 

  . به وجود می آورنديابی کارگران

 سال گذشته نيز ٤که در ، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریيادآوری می کنيم که تقويت ديگريک بارن در پايا

 . طبقاتی خود می دانيم-مواره وظيفه سياسی  ه حمايت کرده ايم و هم مالحظات خود را نيز بيان نموده ايماز آن

 اهداف آن طوری بپردازيم که موثر واقع اميدواريم در ادامه بتوانيم به جوانب مختلف فعاليت های اين تشکل و تحقق

مورد بحث و لی ترجنبه های مختلف عمازبا توجه به تجارب اين سال ها سياست سازمان دهی طبقه کارگر و شود

اساس و جوهر بحث ما، متحد کردن فعالين کارگری و سازمان دهی تشکل سراسری توده ای . گيردبررسی قرار 

  .  زنان و دانشجويان با جنبش کارگری استیکارگران و اتحاد تشکل ها

، عالين جنبش کارگری گشايش سياسی در ايران، نقش مهم فهر اعتالی سياسی در آينده و پيدايش هر درجهبی شک 

  همچنين و...، شورای هماهنگی تشکل ها و فعالين کارگری و از جمله کميته هماهنگیتقل موجودتشکل های مس

 را  ساختمان اصلی آن تشکل سراسریاين ها.  را به روشنی اثبات خواهد کرداحزاب و سازمان های جدی کمونيستی

فرهنگی  ی، اجتماعی و سياسجهت تامين منافع اقتصادی،در پيگير ومبارزه روزمره که با داد خواهند تشکيل

دن بورژوازی سازمان دهی انقالب اجتماعی و برافکن زمينه را برای  با به ميدان آوردن توده های ميليونیکارگران،

  . مساعد خواهند کرد، و برپايی حکومت کارگریو حکومت اسالمی
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