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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  عمل انترناسيونال سنديکاهای سرخۀبرنام
  اولقسمت 

  ١٣٨٧م دیچهارشنبه چهار                                                                                               یلوزوسک. ا 
 

 
  توسط١٩٢١برنامه ی عمل بين الملل سنديکاهای سرخ نوشته ايست که در سال  

  ل ناسيونا کل انتر دبير رهبران انترناسيونال کمونيست و يکی از لوزوسکی؛ .  ا 

همان سال نيز در کنگره ی نديکاهای سرخ به رشته ی تحرير درآمده است و درس

البته يادآوری می کنيم که . نال سنديکاهای سرخ به تصويب رسيدموسس انترناسيو

  کنگره ی سوم  ؛ تا نی که با حمايت بلشويکهاتزهای انترناسيونال کمونيستی تا زما

  ر شده است مورد تاييد قرار می دهيم و در زمانی  برگزا١٩٢١يعنی تا همين سال 

که تحت نظارت جريان های استالينيستی و را ه رفرميسم و بورژوازی قرار گرفت، 

طبقاتی  را به تصويب رساند، ديگر با مارکسيزم و منافع ١٩٢٨که در اوج خود تزهای کامال بورژوايی در کمينترن 

  .طبقه ی کارگر وداع نمود

رح کردن اين مقاالت احيای سنتهای مبارزات طبقاتی طبقه ی کارگر بر مبنای تجربيات و دست هدف ما از مط

  .وزش مبارزات تاريخی پرولتاريا ستآوردهای غنی انقالب اکتبر توسط بلشويک های کمونيست و بازخوانی و آم

ه دستگير شکنجه واعدام شد ا شااينجا بايد يادی هم از حجازی که در اين کنگره حضور داشت و توسط رژيم رضدر( 

  .)کل سنديکاهای سرخ ايران بود بکنيم و همه ی کارگران آگاه بايد ياد و خاطره ی او را گرامی بدارنددبيراولين و

  سالم دمکرات - فرياد-فرهاد 
  

هدف اين جزوه توضيح برنامه ی عملی ای است که در کنگره ی موسس انترناسيونال سنديکاهای سرخ و : مقدمه

اين دو کنگره ی انترناسيونال نکات برنامه را که از . نال کمونيستی به تصويب رسيده استين کنگره ی انترناسيوسوم

  .تجربه ی کشورهای مختلف کسب شده به بحث عميق گذاشته است 

کار عملی سنديکاها ی انقالبی در مرحله ی کنونی چيست ؟ اين سئوالی ست که در هر دو کنگره بخصوص در 

بنابر . اين برنامه ی عمل حواب مشخصی به اين سئوال است . ی انترناسيونال سنديکاهای سرخ مطرح شد کنگره 

ارزه ی پرولتاريا اين جزوه ی ما تالشی برای بسط نکات اساسی اين برنامه و کوشش برای تعيين مراحل اساسی مب

 اين جزوه نمی تواند تمام مسائل را مسلما. ين مبارزه در آن جاری ست می باشدشرايطی که ا. دردوران معاصر

بررسی کند فقط خطوط عام بررسی شده و هدف جزوه اينست که به اختصار توضيح دهد چگونه اين دو کنگره کار 

ت بلکه بر بحث بر سر تبليغ و ترويج مجرد و انتزاعی نيس. عملی سنديکاها را در شرايط کنونی ارزيابی کرده اند 

شد مام مسايل ارزيابی و تحليل داشته باتمبارزه ی روز مره ی خود ازگرانقالبی بايد درآن است که چگونه هرکارسر
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ی کارگران مسائل مشخص را روجيه . ی مشخص و عملی بسيج و متحد نمايدشعارهاتا توده های کارگری را به دور

؛ اشکال و بقاتی و شم خودطبقه با غريزه ی طاين . فرمولهای انتزاعی را جذب می کنند؛ کارگران به سختی می طلبد

  .ماعی وی ناشی می گزدد درک می کنداسلوبهای مبارزه را که از وضعيت اجت

مبارزه ی طبقه ی کارگر روز به روز سخت تر می شود خواستهای بورژوازی از کارگران به هيچ وجه مجرد نبوده 

.  گروه بندی های مختلفی موجودند ودر درون طبقه ی کارگر جريانات متفاوت. بلکه بر عکس بسيار هم مشخصند 

ضروريست که ما توده . کارگران به اليه های مختلفی تقسيم شده است و ناهمگون می باشند ؛ بنابر اين ضعيف است 

های کارگر را بر زمينه ی فعاليت عملی سازمان دهيم و با استفاده از تجربياتی که از کشورهای ديگر کسب شده است 

 مختلف مبارزه را برايشان تشريح کنيم ؛ توجه سنديکاهای انقالبی را بر روی مسائل اساسی اسلوب ها و شيوه های

. جنبش کارگری تاکنونی متمرکز کنيم و فعاليتهای عملی و مشخص را با وظائف عمومی طبقاتی مان پيوند دهيم 

ی باشد و چنانچه جزوه ی پيچيدگی استراتژی مبارزه ی طبقاتی کمتر از پيچيدگی های استراتژی نظامی مدرن نم

؛ ج استراتژی اقتصادی طبقه ی کارگررا مقداری دقيقتر بررسی کندمسائل بغرناضر بتواند روشنگری هايی نمايد وح

  )لوزوسکی.  ا-١٩٢١نوامبر (  .تيری سا که توسط نويسنده رها شده و به هدف خورده است

  حاد شدن مبارزه ی طبقاتی
اثرات جنگ نه تنها از بين نرفته . وارد مرحله ی نوينی از رشد خود شده است جهان سرمايه داری در حال حاضر 

تضادهايی که در زمان جنگ دامن گير جامعه ی معاصر شده بود . بلکه با قدرت هر روز بيشتر محسوس می شود 

گر راه از سويی راه امپرياليسم ميهنی و از سويی دي. افزايش يافته و در دو مسير متفاوت در تکامل است 

  .انترناسيوناليسم پرولتری 

درجه ی اول بيان خود را در مبارزه ای بی وقفه که بين فاتحين برای استثمار بيشتر مغلوبين و در درجه ی تضادهادر

آمريکايی ها و ژاپنی ها بر غليه همديگر مسلح می شوند . يوغ کشيذن جهان صورت می گيرد تظاهر می يابد م زيردو

چه کسی ارباب اقيانوس آرام خواهد شد ؟ چه کسی مناطق .  اقيانوس آرام قرار گرفته است که مرکز اين دعوا

وای طبقه ی حاکمه ی اين همجوار اقيانوس عظيم را تحت استيالی خود در خواهد آورد ؟ اين موضوعه دع

ارگزارانی برای خود در قاره ی اروپا بين فرانسه و انگليس ابعاد بيشتری به خود گرفته است فرانسه ک. کشورهاست

چکسلواکی ؛ : لهستان . دست و پا می کند تا بتواند بدون کمک انگلستان مردم آلمان را در چنگ خود نگه دارد 

رومانی ؛ يوگسالوی و کشورهای بالتيک مجبورند سگ پاسبان بهره ی مالکانه ی فرانسه بشوند و اين مسئله وحشت 

گاستان تمام ترکيه را تصرف کرده و بر راههايی که به هندوستان منتهی ان. به دل بورژوازی انگليس افکنده است 

در هندوستان . می شود مسلط شده است ؛ در عين حال وضعيت تثبيت شده اش در اين کشور دچار تزلزل می باشد 

. دامه دارد جنبش انقالبی گسترش يافته در حالی که همسايگی بالفصل انگلستان ؛ مبارزات آزاديبخش ايرلند همچنان ا

اگر به تمام اين اوضاع ؛ مطالبات استراليا و کانادا و آفريقای جنوبی را برای رسيدن به يک استقالل واقعی نسبت به 

. متروپل اضافه کنيم ؛ می توانيم تمام تضادهايی را که در حال حاضر در امپراطوری بريتانيا متمرکز شده درک کنيم 

. نی بود و با جدايی از بازار بين المللی اثر خود را بر تمام جهان گذاشته است زوسيه بزرگترين مشتری بازار جها

دوره ی شکوفايی صنعتی پس از جنگ بسيار زود به پايان رسيد بازارهای بازرگانی بسته شد ؛ قيمت های عمده 
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سسات مالی و کاهش يافت ؛ قيمت های خرده فروشی دست نخورده ماند ؛ و زمان رکود فرارسيد ؛ بسياری از مو

صنعتی دچار ورشکستگی شدند و بحران طوالنی که از اعماق آن می شد خطوط اساسی مبارزه ی اجتماعی را با 

خرابی اقتصادی باعث کاهش توليد و تهاجم عمومی و متحد سرمايه بر . برجستگی گيرايی مشاهده نمود ؛ بوجود آمد 

ان سعی می کنند با اخراج کارگران ؛ کم کردن دستمزدها ؛ در تمام کشورهای جهان ؛ کارفرماي. عليه کارگر شد 

توده های کارگری که اکثر آنان از رهبران رفرميست پيروی . افزايش زمان کار و غيره وضعيت خود را بهتر کنند 

می کردند و بر روی رشد و توسعه ی مسالمت آميز و افزايش آرام و تدريجی مزدها و بهبود تدريجی شرايط کار و 

نونگذاری اجتماعی که توسط جامعه ملل تدوين شده بود جساب می کردند ؛ توده های کارگری که به اميد سوسياليزه قا

و با اعتقاد به موثر بودن سازش طبقاتی از عمل قهر آميز دور نگه داشته ) اجتماعی شدن مالکيت امپرياليستی ( شدن 

سرمايه دار و جا خالی کردن سيستماتيک کسانی که آنها را به شده بودند ؛ در حال حاضر با تاکتيک تهاجمی طبقه ی 

  .اميد دشتهای سر سبز سرزمين موعود گذاشته بودند مواجه شدند 

تشديد مبارزه ی اجتماعی باعث ايجاد دلخوريهای خفيف ؛ تشنجات ؛ نارضايی و انفجار ی از اعتراض از درون 

ه های کهنه ی مبارزات ديگر شکست خورده ؛ زندگی واضح است که اشکال و شيو. طبقه ی کارگر می شود 

بزرگترين آموزگار است و ثابت نموده که عملکرد رفرميستی نه بر اساس حساسيت نسبت به منافع طبقه ی کارگر 

مجادالتی که به مدت دوسال درباره ی سوسياليزاسيون . بلکه بر مبنای منافع جامعه ی بورژوايی شکل گرفته است 

 لطمه ای به بورژوازی وارد نساخت و در عوض در خدمت منحرف ساختن اذهان کارگران قرار دنبال شذ هيچ

گرفت امروزه احمق ترين رفرميستهای آلمان درک می کنند که دو سال حرافی درباره ی سوسياليزاسيون و مسائل 

از حالت . نگ احساس می کند بورژوازی خود را قوی تر از پايان ج. توليد و مبادله هيچ فايده و ثمری نداشته است 

  .تدافعی و تمرکز تدريجی قوا به حالت تهاجمی عبور کرده است 

در اين شرايط بسيار طبيعی ست که مسائل مربوط به اسلوب مبارزه ؛ راه عقب راندن تهاجم سرمايه داری و تعرض 

ی خود را با شرايط عصر تطبيق بايد شيوه های مبارزات. متقابل پرولتری ؛ در درجه ی اول اهميت قرار می گيرد 

دهيم و اشکال مبارزاتی دفاعی و تعرضی را با توجه به تجربه ی سالهای اخير بوجود آوريم و آموزشهای جنبش 

بايد به دنبال مطالعه ی دقيق اين تجربه برويم و هر آنچه از گذشته و حال . انقالبی دهه ی اخير را جمع آوری نماييم 

کاربرد شيوه ها و . ت سبک سنگين کنيم و اشکال و شيوه های جديدی برای نبرد ابداع کنيم برايمان باقی مانده اس

ورشکستگی . احتمال اينکه اين مسئله را کسی نفی نمايد بسيار کم است . اشکال جديد مبارزه برای ما ضروری ست 

 مواضع گذشته اشان دليل برجسته کامل سنديکاهای قديمی و ناتوانی آنها نه تنها برای پيشروی بلکه حتی برای حفظ

بعالوه ؛صحبت از مبارزه در کار نيست چون در سالهای گذشته . ای بر بی ثمری شيوه های مبارزاتی آنها می باشد 

تمام اعتصابات مهمی که رهبران رفرميست در راس . فقط درد دلهايی بين رهبران و کارفرمايان رد و بدل می شد 

همه ی عمليات انقالبی بر خالف خواستشان توسعه يافت و . ی رغم ميل اين آقايان شروع شد آنها قرار گرفته بودند عل

  هر بار که توده های کارگر اطمينان يافتند مذاکرات فايده

ای به جز طوالنی کردن جريان ندارد و کارفرمايان تالش می کنند از طريق کمسيونهای داوری مشترک يا تشکيالت 

ايام نو ؛ . از اهداف مطالبات اساسی شان منحرف سازند ؛ رهبرانشان را به يدک کشيدند مشابهی ؛ کارگران را 
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شرايط جديد مبارزهو تشديد بی سابقه ی تصادمات اجتماعی ؛ ضرورت اتخاذ شيوه های نوين مبارزه و اسلوب جديد 

  .ف جنبش کارگری را ايجاب می نمايدبرخورد به مسائل ظري

  عمل مستقيم
 و خطای اساسی رفرميسم در چه نهفته است ؟ چرا کارش به ورشکستگی کشيد ؟ باالخره چرا بدين طريق ضعف

کنفدراسيون عمومی زحمتکشان فرانسه ؛ سازمان سنديکايی آلمان و بطور کلی انترناسيونال آمستردام پس از 

ت است که اکنون اين خود مذاکرات پيگيری که در سطح ملی و بين المللی دنبال شد ؛ دست خالی ماندند ؟ به اين عل

. رهبران سنديکاهای آلمان هستند که مجبورند به خودسری بی سابقه ی تاکتيک تعرضی بورژوايی اعتراف کنند 

امروز اين آقايان روهر و مرهايم هستند که درباره ی بی انصافی سرمايه داران فرانسوی که دستمزدها را پايين می 

باالخره تريديونيستها ی انگليس نيز . زير پا می گذارند عجز و البه می کنند  هشت ساعت کار را ٨آورند و قانون 

چه . امروز اعتراف می کنند که بورژوازی فقط به فکر خود است و منافع طبقه ی کارگر برايش بی اهميت می باشد 

اينست که اساس شده که تمام اين قهرمانان تاکتيک سازشکاری مجبورند به ورشکستگی خود اعتراف کنند ؟ علت 

تاکتيک آنان بر عمل مستقيم کارگران بر عليه کارفرمايان قرار نگرفته بلکه به مذاکرات روسا مه به نام توده ها 

کارفرمايان که با يک سازمان انقالبی و خروشان از کينه ی طبقاتی مواجه نشده بلکه . صورت می گيرد بستگی دارد 

رمهايی از طريق سياستهای فرصت طلبانه کسب کند روبرو شدند ؛ لذا به با يک گروه مسالمت جو که می خواست رف

آنان درک می کردند که اگر هم . خوبی درک کردند که چنين گروهی هيچ گونه تهديدی برای منافعشان در بر ندارد 

ش می رفرميستها تال. درشرايطی امتياز دادن ضروری شود بعدا پس گرفتن هر آچه داده شده ساده و آسان است 

که عمل توده ها را مرکز ثقل فعاليت خود : وظيفه اينست . کردند توده ها را نسبت به عمل مستقيم ترک عادت بدهند 

  .کنيم و اين تنها در صورتی ممکن است که اساس تاکتيک خودمان را بر عمل مستقيم توده ها قرار دهيم 

زمانی که آنها با . بی کارگران و سازمانهايشان می گوييم عمل مستقيم چيست ؟ ما عمل مستقيم را به هر اقدام انقال

بورژوازی مقابله طبقاتی می کنند ؛ خواه با بخشی و خواه با دولت بورژوايی در مجموع ؛ اعتصابات ؛ تظاهرات ؛ 

اشغال فابريکها و کارخانه ها ؛ بايکوت ؛ ايجاد کميته های اعتصاب و نبرد ؛ شکار جاسوسان ؛ کنترل کارگری 

ولی نبايد مانند آنارشيستها تصور کرد که به غير از عمل . اقعی ؛ قيام مسلحانه ؛ همگی اشکالی از عمل مستقيم اند و

در ميان آنارشيستها اين . اين فکر غلط است . . فوری عمل انقالبی ديگری برای سنديکاها و احزاب وجود ندارد 

 و ساير مبارزات از جمله مبارزه ی پارلمانی ماهيتا تصور غالب است که تنها عمل فوری قابل توجه می باشد

اپورتونيستی و بورژوايی است و بايد هر روز طبقه ی کارگر را بع دامن زدن به اعتصابات پياپی تحريک کرد ؛ به 

  .اين خيال که اين اعتصابات ارزش خود را مستقل از نتايج بدست آمده محفوظ نگه می دارند 

عمل مستقيم از اهميت اساسی برخوردار است ؛ مبارزه ی پارلمانی را . باه و زيانبار است اين نقطه نظر عميقا اشت

نفی نمی کند ؛ طبيعتا اينجا بحث بر سر مبارزه ی پارلمانی آنطور که رفرميستها و سوسيال پاتريوتها استنباط و بدان 

ی يعنی هم سطح قرار گرفتن با احزاب زيرا آنها چنين تصور می کنند که مبارزه ی پارلمان. عمل می کنند نيست 

چنين تصوری مبارزه ی پارلمانی نيست ؛ تالش برای کلی گويی ها و پر حرفی های پارلمانی است . بورژوايی است 

وظيفه ی نمايندگان سازمانهای انقالبی ؛ در . و کارگران انقالبی بايد شديدا و اکيدا عليه اين شارالتانيسم مبارزه کنند 
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 باشند ؛ حتی در پارلمان بورژوايی ؛ عبارت است از تحت نظر قرار دادن لحظه به لحظه ی دشمنان هر کجا که

طبقاتی ؛ افشای دائمی آنها ؛ رشد آگاهی توده ها از طريق نشان دادن وقايع آنطور که هست ؛ از دست ندادن هيچ 

می سازد ؛ بی آبرو ساختن عمالشان و واقعه ی سياسی و فرصتی که امکان افشاء طبقات حاکم و دولتها را فراهم 

تبديل پارلمان به يک تريبون واقعی که از آن سخنرانی های انقالبی شنيده می شود نه آن بع بع های رفرميستی که در 

اما سخنرانی های پارلمانی ليبکنخت و افشاگريهايش يک . سالهای طوالنی جنگ شنيده ايم و هنور نيز می شنويم 

  .از با ساير اعمال انقالبی است عمل مستفيم هم طر

انتشار يک روزنامه ی انقالبی که با دقت زندگی توده ها را تعقيب می کند ؛ مبارزاتشان را تعميم می دهد و نظر 

عامه را نه به سوی سازش با طبقات حاکمه بلکه به سوی سرنگونی نظام سرمايه داری جلب می کند نيز يک عمل 

  .مستقيم است 

مستقيم بيشتر در مضمون تعريف می شود تا در شکل ؛ يک تظاهرات به خودی خود عملی ست مستقيم عمل انقالبی 

همه می دانند که تظاهرات . ولی بر حسب هدفی که برای خود تعيين کرده تبديل به عمل انقالبی طبقاتی می شود 

بارها در زمان جنگ .... اتريش و کارگری با خصلت ميهنی برگزار می شود کارگران فرانسه ؛ آلمان ؛ انگلستان ؛ 

آيا می توانيم اين تظاهرات را عمل مستقيم بناميم ؟ بله ؛ ] ١[ .تظاهراتی به مناسبت پيروزيهای نظامی بر پا نموده اند 

به اين مفهوم که آنها يک عمل مستقيمی بر عليه همبستگی بين المللی پرولتری ؛ برای تحميق طبقه ی کارگر و 

 روحيه ی به همين ترتيب تظاهراتی می توانند صورت گيرند که در خود حتی يک ذره. پشتيبانی از بورژوازی بودند 

به اين ترتيب . انقالبی نداشته باشند و تنها در خدمت نشان دادن محافظه کاری بخشی از اقشار پرولتری قرار گيرند 

برخی از اشکال عمل مردم هستند که به حاد شدن تخاصمات طبقاتی منجر نشده بلکه بر عکس آنها را تخفيف می 

وقتی از عمل مستقيم . برای خود می باشند » عمل مستقيم « به همين جهت رفرميسم نيز صاحب اشکال . دهند 

صحبت می کنيم منظورمان آن عملياتی است که طبقه ای را در برابر طبقه ديگر قرار می دهد ؛ طبقه ی کارگر را 

  .آموزش می دهد و آنرا از طبقه ی وابسته و تابع ؛ به طبقه ای که دارای اهداف ويژه خود است تبديل می کند 

ش تمام اشکال عمل مستقيم غير ممکن است چون در هر کشور و در هر درگيری جدی عمل مستقيم می تواند شمار

اشکال بسيار متنوعی برای خود بگيرد ؛ ولی آنچه در هر صورت مشخص کننده آنست و در هر حالت سنديکا بايد 

تنها سازماندهی توده ها . لوب را بدست آورد بدان توجه داشته باشد ؛ اين است که تنها عمل توده ها می تواند نتايج مط

بر متن چنين جنبشهايی می تواند به حد کافی کارگران را متشکل نموده و آنان را برای کسب پيروزی نهايی آماده 

اهميت عمل مستقيم فقط به نتايج فوری آن خالصه نمی شود بلکه عمدتا در اين است که توده ها ی کارگر را . سازد 

طبقه ی کارگر همگون نيست و بسياری از اقشار و بخشهای منفرد در مبارزه ی مشترک ؛ آنها را به . ند بسيج می ک

اتحاد تنها در . اصطالح در يک طوق آهنين فشرده می سازد و به مساعدت آنان طبقه ی کارگر متحدتر می گردد 

کافی ست به . يا و حفظ نتايج انقالب است جريان مبارزه آبديده می شود و اين وحدت مهم ترين شرط پيروزی پرولتار

 اعتصاب معدنچيان انگليس ؛ اشغال -. اطراف خود نگاه کنيم تا اشکال مختلف عمل مستقيم را مالحظه نماييم 

 اينها اشکال -فابريکها و کارخانه ها بوسيله ی کارگران ايتاليا ؛ قيام مارس کارگران آلمان ؛ انقالب اکتبر روسيه 

دامنه ی موفقيت هر عملی به شرايط عينی هر کشور ؛ به سطح شعور . ستقيم طبقه ی کارگر هستند مختلف عمل م
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  .انقالبی توده ها و همبستگی آنان بستگی دارد 

ما بايد پيوسته در مد نظر داشته باشيم که سرمايه داران هميشه دست به عمل مستقيم می زنند ؛ آنان بر خالف برخی 

 کارگر غرق ظرافتهای ديالکتيکی نشده و در برابر اعمال انقالبی سيستم های فلسفی بنا نمی از ايدئولوگهای طبقه ی

در گذشته ؛ در زمانی که بورژوازی نماينده ی ترقی بود و بر عليه فئوداليزم مبارزه می کرد ؛ طبقه ای انقالبی . کنند 

به همين ترتيب در حال حاضر نيز . ئی نداشت بود و از انجام هيچ عمل مستقيمی که در خدمت تحکيم تسلطش باشد ابا

سرکوب مسلحانه ی هر . بورژوازی از هيچ عمل مستقيمی برای مبارزه عليه طبقه ی کارگر خود داری نمی کند 

جنبش اعتصابی ؛ حمله ی خرابکارانه به دفاتر تمام سازمانهای کارگری نظير آنچه در حال حاضر در يوگسالوی ؛ 

پيگردهای قضايی و ) در اسپانيا ( دستگيريها و کشتار رهبران جنبش های توده ای . ی گذرد م... رومانی و غيره 

محکوميت کارگران انقالبی در دادگاههای بورژوازی ؛ تير باران پرولترها ؛ متوسل شدن به نيروی نظامی نظير 

کردن دستمزدها بدون اخطار آنچه اخيرا در انگلستان گذشت ؛ اعتصاب شکنی کارفرمايان ؛ اخراج کارگران و کم 

  .قبلی ؛ طوالنی کردن زمان کار ؛ تمام اينها عمل مستقيم بورژوازی عليه پرولتارياست 

البته واضح است که تمام اين مسائل مانع از آن نمی شود که بورژوازی مذاکراتی با سازمانهای پرولتاريايی انجام 

ت دارد اينست که طبقات حاکم در مبارزه ی خود از هيچ شيوه ای آنچه اهمي. ندهد و قراردادهای عمومی منعقد نسازد 

( برای تحکيم قدرت طبقاتی اشان خودداری نمی کنند و به موازات توسعه ی دستگاه تباه کننده ی اخالقی و فکری 

 دستگاه اختناق فيزيکی را به شکل پليس ؛.... ) مطبوعات جيره خوار ؛ مدارس بورژوايی ؛ کليسا پارلمان و 

از اينجا می شود نتيجه گيری کرد که ايزار . دادگستری و ساير اجزاء ديکتاتوری بورژوازی گسترش می دهند 

نبايد يطور انحصاری خود را در چهارچوب تنها يک شيوه ی . مبارزه ی طبقه ی سرمايه دار بسيار متنوع است 

شکال و اسلوبهای مبارزه را پياده کرد که در هميشه بايد بر حسب زمان و مکان آن ا. مبارزه محصور و محدود کرد 

چنين وضعيت مشخص حداکثر نتيجه در جهت فتح مواضع جديد از چنگ بورژوازی و ايجاد بيشترين هماهنگی بين 

ی عمومی باشد خواه امضای قراردادها. از اين ديدگاه بايد به راههای مبارزه نگاه کرد . توده ها را حاصل می آورد 

 که توسط بورژوازی ايجاد  ديگریۀلمانی؛ خواه شرکت دردادگاههای حکميت باشد يا درهر موسسيا يک عمل پار

شت که نمايندگان طبقه ی کارگر  مثبت خواهند داۀ و سخنرانی های پارلمانی تنها درصورتی نتيجمذاکرات. شده است

مطالبات خود حمايت کنند و از زمتحد متکی باشند و قادر باشند ازطريق يک عمل قاطع اروی سازمانهای شديدا بر

باشد ولی عمل مستقيم پس عمل مستقيم با سايرشيوه های مبارزه درتضاد نمي. ی که بدست آورده اند دفاع نمايندمواضع

بايد اساس تمام فعاليتهای سازمانهای پرولتری را تشکيل دهد و تنها در اين صورت است که هر قدمی که توسط 

  .انش برداشته شود حداکثر نتايج را برای مجموعه ی طبقه ی کارگر در بر خواهد داشتسازمان کارگران و نمايندگ

  سنديکای صنفی و سنديکای صنعتی
سنديکاهای حرفه ای . يکی از نکات اساسی برنامه ی انقالبی ما تشکيل سنديکاها بر حسب رشته های صنعت است 

سنديکاها در اشکال .  ارگانهای دفاعی طبقه ی کارگر شدند که در طول ساليان درازی به وجود آمده بودند ؛ تبديل به

اين انجمن ها در . جنينی خود ؛ صندوق ها و انجمن هايی بودند که هدفشان تعاون متقابل بود و نه مبارزه ی طبقاتی 

درجه ی اول ؛ افراد يک صنف مشخص را در بر می گرفتند و از همين رو ؛ صنفی گری تنگ نظرانه ؛ نقطه ی 
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ولی با رشد سرمايه داری ؛ افزايش سازمانهای کارفرمايان ؛ تمرکز دائمی . کت تشکيل سنديکاهای کارگری شد حر

سرمايه ايجاد شرکتهای سهامی ؛ تمرکز سرمايه داران بر حسب رشته های صنعت ؛ ايجاد کارتلها و تراستها و 

مناطق . ر سازمانهای وسيعتری جمع شوند خالصه مجموعه ی اين مسائل ؛ سنديکاهای صنفی را مجبور کردند تا د

حتی پيش از جنگ ؛ قديمی ترين تريديونيونها ی . مبارزه ی طبقاتی اين سئوال را برای سنديکاها مطرح نمود 

انگليسی نيز که بيشتر از هر سازمان حرفه ای ديگر به روحيه ی صنفی گری آغشته بودند ؛ دست به ادغام تدريجی 

  .اسيونهای کارفرمايان مقابله کنندرون فدراسيونهای نيرومندتری زدند تا بتوانند با فدرسنديکاهای منفرد در د

به اين ترتيب ؛ منطق تکامل سرمايه داری و بخصوص آن سرمايه داری که به درجه ی عاليتری از تکامل رسيده بود 

انهای حرفه ای کوچک مانند سازم. ؛ توده های کارگر را به سوی ايجاد اشکال جديدتری از تمرکز سوق می داد 

. يونهای صاحبان فلزات مبارزه کنندسازمانهای مکانيسينها ؛ قالب گيران ؛ نمی توانستند به طرز ديگری عليه فدراس

سازمانهای کارفرمايی بيشتر بر حسب ارتباط رشته های صنعت گسترش می يافت و کارگران ؛ در جريان يک 

آمارهای مربوط به دوران پس از جنگ نشان می دهد .  همبستگی را آموختند مبارزه ی سرسخت بر عليه آنها بود که

  . می شدکه فکر تشکيل سنديکا های صنعتی بيش از پيش در ميان پرولترها توده گير

گلستان منتشر شده بسيار در مورد ان» سيدنی وب « توسط » مجله ی بين المللی کار « اطالعاتی که در اين باره در 

کايی صدها گروهبندی کوچک سنديليستی ارائه ميدهد ازسنديکاهايی که درسالهای اخير» وب .  س«. جالب است

مورد ساير کشورها نيز آمار مشابهی در دست در. تی؛ بلعيده اندحسب گروهبندی صنعمربوط به صنايع نزديک را بر

.  سنديکای متمرکز موجودند٥٤درحال حاضردرآلمان . اما ايجاد سنديکاهای صنعتی بسيارآرام صورت ميپذيرداست 

حال حاضر بيشتر گرما دربه عبارت دي. هم تجاوز ميکند١٠٠در آمريکا ازرقم . درفرانسه اين تعداد بازهم بيشتر است

. م تا تاسيس سنديکاهای صنعتی جديدشاهد يک روند تبديل سنديکاهای حرفه ای موجود به سنديکاهای صنعتی هستي

 مرگ و ۀ کارگرمسئلۀ ادغام سريع سنديکاها برای طبقمبارزه آنچنان پيچيده است کهتمام کشورها مسئله ی ولی در

. به وجود بياوريم ا ربايد وحدت صنعتی متمرکزکارگران ؛ ما صنعتی متمرکزکارفرمايانوحدت دربرابر. زندگی ست

 سنديکای صنعتی چه ی يکاصول اساس. در اينجا نظيرهرجای ديگر؛ کارفرمايان ازکارگران سبقت زيادی گرفته اند

 ۀچنين ايد. بايد عضو همان سنديکا باشند مشخص ۀ کارگران و کارمندان يک موسسۀکلي: خواهد بود؟ بسيارساده است

  .» يک موسسه يک سنديکا « : شعار ما چنين است. نديکای معاصر را زير و رو می کندساختمان سساده ای درک از

 شاخه ی ١٨ تا ١٥ ؛ متوجه خواهيم شد که تمام اقتصاد معاصر می تواند به چنانچه پيگيرانه از اين اصل پيروی کنيم

در آلمان ؛ بالفاصله پس از انقالب نوامبر و زمانی که شوراهای مشترک داوری کار که مرکب از . اساسی تقسيم شود

هر ظهور نمودند ؛ کارفرمايان رفرميست و سنديکاها بودند به وجود آمد و از سوی ديگر شوراهای کارگری انقالبی 

 گروه ١٥صاد ملی را به سازمان سنديکايی آلمان تمام اقت. اد کنندسازماندهی ايجکدام سعی کردند شکل مناسبی از

  .شود شنهاد کرد که عمال نتيجه همان مي گروه پي١٤-١٣فابريک برلن شورای فدرال کميته های کارخانه و. تقسيم کرد

کيالت از تمام سنديکاهای جهان پيش رفته ترند ؛ چون بحث بر سر اصول سنديکاهای روسی در مورد مسئله ی تش

 سنديکای ٢٠تمام کارگران و کارمندان روسيه در . مجرد نيست بلکه بر سر عملکرد آنها در زندگی واقعی ست 

 عدد در ١٨ يا ١٧مسئله ی ادغام چند سنديکای مشابه و کاهش تعداد سنديکاها به . سراسری صنعتی متمرکز شده اند 



 

 8

اين مسئله . مسلم است که تعداد سنديکاها نمی تواند در همه ی کشورها يکسان باشد . دستور روز قرار گرفته است 

يستگی به ميزان رشد تکنيک هر کشور ؛ صنعت و خصوصيات اقتصادی آن و يک سلسله مسائل مربوط به شرايط 

مام کشورها تعداد معينی سنديکاهای صنعتی تعيين کنيم ؛ بحث ير سر اين نيست که بخواهيم برای ت. صرفا ملی دارد 

بلکه بر سر اينست که بايد در تمام کشورها حرکت به سوی ساختمان سنديکاهای صنعتی باشد و ديگر دو يا سه 

 نظير -حرکت به سمت ايجاد سنديکاهای صنعتی نبايد با قدمهای الک پشتی . سنديکای کمتر يا بيشتر مسئله ای نيست 

 باشد بلکه بايد با شتابی انقالبی انجام -ران رفرميست که تنها تحت شعار ضرورت مطلق ؛ قدم به پيش می گذارند رهب

اين تصويری . بايد در هر فابريک و کارخانه ای عليه روحيه ی خرده کاری و صنفی گری مبارزه کرد . پذيرد 

ن تشکيالتی سنديکاها با ضرورتهای مبارزات طبقه ی مسئله بر سر انطباق ساختما. انتزاعی و بريده از حيات نيست 

يک مالحظه ی ديگری هم هست که ما را در راه بازسازی سنديکاها بر حسب رشته ی . عهد کنونی استکارگر در

وظيفه ی طبقه ی کارگر نه تنها انقالب اجتماعی ؛ بلکه استفاده از ثمرات پيروزی اش بر . صنعتی تشويق می کند 

در جريان اين انقالب و در فردای آن ؛ مسائل مربوط به توليد با تمام هيبتشان در برابر طبقه ی . باشد بورژوازی می 

حفظ ميزان توليد در سطح قبل از انقالب ؛ سپس ارتقاء آن بر پايه ی کار دسته جمعی و .کارگر مطرح خواهند شد 

آنها رکن مکانيسم . کاها سنگينی می کند حذف سود سرمايه دار خصوصی ؛ وظيفه ی خطيری است که بر دوش سندي

  . فقرات دستگاه توليدی جديد هستندآنها ستون. صنعتی در جامعه ی نوين را تشکيل می دهند 

دستگاه صنعتی جامعه ی سوسياليستی را تنها موقعی می توان از روی اسلوب صحيح ساخت که سنديکاها آمادگی آن 

ديکاها بر حسب رشته ی صنعت نه تنها شرط ضروری موفقيت در مبارزه عليه بدين ترتيب احياء سن. را داشته باشند 

  .کارفرمايان است بلکه در عين حال شرط ضروری سازماندهی توليد در فردای پيروزی طبقه ی کارگر می باشد 

  کميته های فابريک و کارخانه
تنها زمانی پيروز می شود که در هر تجربه ی مبارزه ی انقالبی سالهای اخير ثابت کرده است که طبقه ی کارگر 

اشکال ارتباطی که هم اکنون در ميان کارگران کوجود است کدامند ؟ يک . فابريک و هر کارخانه متشکل گردد 

را در نظر بگيريم ؛ آرمسترانگ در انگلستان ؛ کروپ در آلمان ؛ اشنايدر در ) متالوژی ( موسسه ی استخراج فلزات 

 اين موسسات چند سنديکا وحود دارد ؛ متالوژيستها در يکی ؛ کارگران چوب در ديگری ؛ فرانسه ؛ در هر کدام از

در پنجمی ؛ کارگران ) در انگلستان مثال ( کارگران يدی در سومی ؛ کارگران الکتريکی در چهارمی ؛ ذوب کاران 

ط بين اعضا و رهبری آن ترابری در ششمی ؛ هر کدام از اين سنديکاها برای خود شيوه ی خاصی به منظور ارتبا

در بعضی مناطق ؛ حق عضويتها را افراد خاصی جمع آوری می کنند و در مناطق ديگری نمايندگان مسئول . دارد 

  .اين کار وجود دارند و از اين قبيل 

يک ارگان ندهی کافی و عدم تشکل کارگران درمی شود معموال با عدم سازمامخاصماتی که در کارخانه ها ظاهر

 می دانيم که اغلب. رگران عضو سنديکا هستندالزم است اضافه کنيم که تازه فقط بخشی از کا. مواجه می شوندواحد 

عضو سنديکاهای  کارخانه های کروپ تا همين اواخر؛ درصد بااليی از کارگرانکارگران کروز عضو سنديکا نيستند

سازمانهای مختلف پراکنده هستند ت عضويت درمه تنها کارگران به علوضع طوری است که ..... کاتوليک بودند و 

اما برای پيروز شدن بر کارفرمايان . ان اصوال عضو هيچ سازمانی نيستند؛ درصد بااليی از کارگراينبلکه افزون بر
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ی تنها زمانی تحقق پيروز. بخصوص دولت بورژوايی ؛ فشار نيروهای اکثريت توده های کارگری ضروری است 

موسسه ای  آن هنگامی است که که درهرکارخانه به دژی برای انقالب تبديل شده باشد وو هرمييابد که هرفابريک 

 مشخص ۀ کارگرهرموسسۀگانهای مقاومت بوجودآورده باشيم؛ ارگانهای دفاعی وتعرضی وارگانهايی که تمامی تودار

ابريک و کارخانه و يا شوراهای ؛ کميته های فت که بهترين اشکال چنين تشکيالتیتجربه نشان داده اس. را دربربگيرد

  .اسی و مذهبی آنها انتخاب می شوندعقايد سيد که توسط همه ی توده ها ی کارگر؛ صرف نظرازکارخانه هستن

پيرامون مسئله ی ايجاد کميته های فابريک و کارخانه ؛ مسئله بارز است که در آلمان و درکشورهای ديگرچقدر اين 

می دانيم که کميته های فابريک ها و کارخانه ها ی آلمانی که از همان . رفته است مبارزه ی فوق العاده ای صورت گ

ابتدای انقالب ظهور کردند باعث وحشت روسای فرصت طلب جنبش سنديکايی آلمان گشتند ؛ بطوری که آنان تمام 

آلمان بطور دائمی بحثی بين در . هنر و تجربه ی تشکيالتی خود را بکار انداختند تا در مقابل آنها مصونيت پيدا کنند 

 های فابريک و کارخانه شرکت کنند؛ درجريان کميتهن اين مسئله که چه کسانی بايد درکمونيستها و راستها در پيرامو

؟ نی که عضو سنديکاها ی آزاد هستندآيا تمام کارگران بدون استثناء می توانند شرکت کنند يا فقط کارگرا: است

 آلمان و تمام رفرميستها معتقد بوده و هستند که تنها اعضای سنديکاهای آزاد می توانند طرفداران سازمان سنديکايی

درمقابل . بايد از اين حق محروم باشند کارگران ه های فابريک و کارخانه برخوردارباشند وسايراز حق رای در کميت

  . اصرارمی ورزيدندشانعقايد سياسی عناصرچپ برروی ضرورت شرکت تمام کارگران درانتخابات صرف نظراز

شما به ما پيشنهاد « آنها می گفتند . چه بهانه ای می آورند » غير حزبی ها « جالب است ببينيم رفرميستها بر عليه 

می کنيد در کنار کارگران کاتوليک و کارگران نا آگاه در انتخاب کميته ها شرکت کنيم ؛ اين غير قابل قبول ترين 

عجيب » . ما مخالف اين چنين مصالحه هايی هستيم . مانده يا هواداران کاتوليک است سازشکاری با کارگران عقب 

است که اين چنين افرادی که در سازشکاری با بورژوازی کارکشته شده اند و در قبال ايجاد سازمانهای مشترک با 

کی با کارگران کاتوليک و کارفرمايان هيچ حرفی برای زدن ندارند ؛ به هيج وجه حاضر نيستند در سازمانهای مشتر

در مقابل اين عدم گذشت ناصادقانه ؛ کمونيستها چنين حواب می دادند . يا با آنها که آگاهی کمتری دارند شرکت نمايند 

اگر می خواهيم توده های وسيع را به مبارزه ی سياسی مشترک بکشانيم ؛ اگر می خواهيم کارگر کاتوليک ؛ بر « : 

يان عمومی جنبش کارگری کشيده شود ؛ بايد به او امکان شرکت در انتخابات کميته های اثر منطق مبارزه به جر

. منتها زمانی مه بر عليه طبقات حاکم و بورژوازی باشد . گذشت نکردن بسيار عالی ست . فابريک و کارخانه را داد 

ارگرانی ست که آگاهی کافی اما وقتی مسئله بر سر اقشار عقب مانده ی کارگران است ؛ زکانی که بحث بر سر ک

ندارند يا در سازمانهای کاتوليک هستند ؛ بايد حداکثر انعطاف را به خرج داد و روحيه ی سازش پذيری زيادی از 

خود نشان داد تا آنها در عمل به کار عمومی سازماندهی کشيده شوند ؛ امری که در جريان آن می توانند پيش داوری 

  ».های خود را به دور ريزند 

اين مبارزه هنور در آلمان پايان نپذيرفته است ؛ در حالی که رفرميستها می خواهند کميته های فابريک و کارخانه را 

صرفا با اعضای سنديکاهای آزاد ايجاد کنند اعضای حزب کمونيست آلمان سازمانهای کارخانه ای خود را بوجود می 

 به آن نام پر طمراق کميته های فابريک و کارخانه را می آورند که منحصرا از طرفداران خودشان تشکيل شده و

کميته . اين درک را نيز که مضمون کميته های فابريک و کارخانه را قلب ماهيت می کند بايد به دور بريزيم . دهند 
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ا های فابريک و کارخانه که کليه ی کارگران هر موسسه ای را در بر می گيرد ؛ طبيعی ترين هسته ی سنديکاها ر

کميته های فابريک و کارخانه به طرز ارگانيکی به شکل سنديکاهای صنعتی تکامل می يابد به اين . تشکيل می دهند 

رزه ی ترتيب گذار به ستديکاهای صنعتی ؛ شديدا به ايجاد کميته های فابريک و کارخانه که مهمترين سالح مبا

  .انقالبی ست وابسته می باشد

ل ؛ ايجاد کميته های فابريک و کارخانه می تواند بر حسب کشورهای مختلف به واضح است که در مرحله ی او

: اين ساخت به اين ترتيب می باشد . ولی ساخت کلی اين کميته ها يکسان است . اشکال گوناگونی صورت پذيرد 

ان سنديکاست طرفی کميته ی فابريک ارگاز.مام کارگران موسسه انتخاب می شودکنيته ی فابريک و کارخانه توسط ت

  .ن کنترل کارگری بر توليد می باشدو بر امر پياده شدن تمام تصميمات سنديکا نظارت دارد و از طرف ديگر ارگا

ولی در برابر کميته های فابريک ! چگونه بايد اين کميته های فابريک و کارخانه را ايجاد کرد ؟ مسلما از راه انقالبی 

چه بايد کرد ؟ آيا بايد در آنها شرکت کرد ) آلمان اتريش ؛ چکسلواکی ( آمده اند و کارخانه که به شکل قانونی بوجود 

 ۀ کارخانآنها احتراز جست و به موازات آنها کميته های فابريک ونشاء بورژوازی بارزی که دارند ازيا با توجه به م

  ؟جداگانه ای تاسيس کرد

؛ به اين مفهوم است که تهای بورژوازی ايجاد شده اند دولکميته های فابريک و کارخانه که توسطعدم استفاده از

. منافع طبقه ی کارگر زيان برسانندسنديکاهای انقالبی عمل خود را بدون توجه به هدف مورد نظر به پيش برده و به 

 دولتهای بورژوازی کميته های فابريک و کارخانه را از روی عالقه ی وافر و يا به اين دليل که از اين شکل تشکل

بلکه مجبورند تحت فشار توده ها عقب نشينی کنند ؛ آنها . بيشتر از ساير اشکال خوششان می آيد ؛ بوجود نمی آورند 

ان بزرگترين خطر را تشکيل می می خواهند در برابر چنين سازماندهی تشکيالتی مصونيت پيدا کنند زيرا که برايش

 سوسياليستها ؛ کميته های فابريک و کارخانه را ايجاد کرده ؛ اتريش و چکسلواکی ؛ همدوش بابورژوازی آلمان. دهد

کافی ست با قوانين مربوط . اند تا کارگران را در بازسازی اقتصاد سرمايه داری و سازش با بورژوازی سهيم سازند 

 انرژی به کميته های فابريک و کارخانه در اين کشور آشنا گرديم تا متوجه ی عالقه ی بورژوازی برای استفاده از

 افزايش سودهای سرمايه داری و تحکيم صلح اجتماعی درقه ی کارگر و اشتياق اين طبقه درتوليد به منظورطب

تمام اين قوانين خطر انحراف کارگران از مسير مبارزه به سوی سازش نهفته است در. موسسات و کارخانه ها بشويم 

چنانچه عناصر انقالبی خود را کنار بکشند ؛ ميليونها . زه کرد ولی نمی توان با کناره گيری ؛ عليه اين قوانين مبار. 

ابريک بدترين بايکوت کميته های قانونی ف. کارگر در اختيار بورژوازی و اقمار شبه سوسياليست آن رها می شوند 

 مضر در اين مورد تاکتيک حزب کمونيست آلمان که بايکوت را توصيه می کند ؛ فوق العاده. شکل ترک مبارزه است

 ميليون در کميته ١٧نبايد فراموش کرد که در آلمان بش از . است و از نقطه نظر انقالبی غير قابل قبول می باشد 

وظيفه ی سنديکاهای انقالبی و طرفداران انترناسيونال سنديکاهای سرخ . های قانونی فابريک شرکت می کنند 

های فابريک و کارخانه ؛ همراه با سهيم شدن در انتخابات عبارت است از وارد ساختن افکار و اصول خود در کميته 

اما نتيجه ی بايکوت ؛ جدا کردن تشکيالت انقالبی از توده ی . ه های فعال در درون اين سنديکاهاآنها و تشکيل هست

از کميته پس ايجاد کميته های فابريک و کارخانه از سويی و استفاده . و هيچ نتيجه ی مثبتی نخواهد دادکارگر ی بوده

فدار انترناسيونال های قانونی قابريک و کارحانه از سوی ديگر ؛ اين است وظيفه ی اساسی کارگران انقالبی طر
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  .سنديکاهای سرخ

  يادداشت 
  .زمان جنگ جهانی اول تحت رهبری احزاب رفرميست کارگری برپا می شددفاع ازجنگ امپرياليستی دره درتظاهراتی بود کمنظور]١[
 

 برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای سرخ
  دومقسمت 

  ١٣٨٧چهارشنبه چهارم دی                                                                                               یلوزوسک. ا 
 

 مبارزه عليه بيکاری
ی در هيچ جامعه ی سرمايه دار. استمی رفته به شمار» طبيعی «ی برای استثمار بيکاری هميشه يک مکمل ضرور

 از وجود داشته و اين؛ يکی   ذخيره عمداتعدادی کارگر هميشه. استنبوده » طبيعی «بيکاری ازمرحله ای کامال مبرا 

 ۀ شيو  ۀبيکاری مشخص بنابراين؛ . دستمزد است» طبيعی«يک سيستم  برای استقرار رماکارف ترين سالحهای یاساس

ولی آن بيکاری که در حال . می باشد کبوده و محو بيکاری تنها با نابودی سرمايه داری قابل در توليد سرمايه داری 

چهارچوب بيکاری طبيعی خارج گشته و اکنون آنچنان ابعادی به خود می ؛ از سرمايه داری شدهۀحاضردامنگيرجامع

. سازدمسئله ی مکانيسم عمومی جامعه ی معاصر را مطرح می قابل عقب مانده ترين کارگران نيزدرم گيرد که حتی

  :يمبرخی از کشورها نگاه کنيم می بينيم که با يک پديده ی غير معمولی مواجه هستاگر ما به آمار بيکاران 
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گلستان و يا در فرانسه ؛ عليرغم اينکه آمارگيری عامدانه به طرز بدی سازماندهی شده و بيکاری به اندازه ی ان

در . در ايتاليا و چکسلواکی وضع به همين منوال است . باالتر است » طبيعی « آمريکا محسوس نيست ؛ باز هم از 

 درصد رسيد ولی به سرعت به ٤/٢٢ درصد تجاوز نمی کرد ؛ در اوائل جنگ به ٥/٣آلمان پيش از جنگ بيکاری از 

 ؛ درصد بيکاران در ژانويه ی هر ١٩٢١ تا ١٩١٥بين سالهای درجه ای پايينتر از زمان پيش از جنگ تنزل کرد 

(  درصد ٥/١ بيکاری به ١٩٢١ درصد بوده در ماه مه ٥/٤ و ٤/٣ ؛ ٣/٦؛ /. ٩ ؛ ٧/١ ؛ ٦/٢؛ /. ٥سال ؛ به ترتيب 

و در مقايسه با انگلستان . در نوسان بوده است ) برای سازندگان و فروشندگان تجهيزات (  درصد ٤/٩و ) نقاش ها 

  .چرا که در اين کشور ؛ صرافی ضعيف و نيروی کار ارزان است . آمريکا ؛ بيکاری در اين کشور زياد نيست 

موسساتی وجود دارند که در آنها فقط هفته ای سه يا چهار . عالوه بر بيکاری دائمی ؛ بيکاری موسمی نيز وجود دارد 

  .ار ناقص ؛ کارگران دستمزدهای ناقص دريافت می کنند روز کار انجام می گيرد و طبيعتا در قبال اين روزها ی ک

بنابر اين ؛ بيکاری کنونی وسعت کامال استثنايی به خود گرفته است و در نتيجه بايد ما را به اتخاذ اقدامات استثنايی 

ر بعضی کشورها اکنون دولتها برای مقابله با بيکاری چه اقداماتی انجام داده اند ؟ آنها د. برای مبارزه تشويق نمايد 

کارهايی در جهت خدمات عمومی انجام می دهند ؛ تسهيالتی برای مهاجرت فراهم می . کمکهايی به بيکاران می کنند 

بايد گفت که سنديکاهای رفرميستی مسئله ی بيکاری را از . اينست محدوديت ابتکار عمل ليبرال ترين دولتها : کنند 

سازماندهی ) ١ايتاليا مطالبات زير را فرموله کرده است » سيون کارگران کنفدرا« . همين زاويه بررسی می کنند 

سازماندهی فوری خدمات ) ٣قبول مخارج اين قرضه توسط کارفرمايان ) ٢قرضه ی عمومی برای کمک به بيکاران 

وق ؛ خواست کنفرانس فوق العاده ی بيکاران که در اوائل سپتامبر در رم برگزار شد ؛ عالوه بر مطالبات ف. عمومی 

( در داخل کشور و سهيم شدن مستقيم توده های کارگری در مديريت موسسات بزرگ صنعتی را » کولو نيزاسيون « 

آنچه مربوط به . اينست برنامه جناح چپ بخش سنديکايی رفرميستی . فرموله کرد ) با حفظ مناسبات سرمايه داری 

ه آنان از کمک های دولتی ؛ کاهش کار زنان و خدمات عمومی محافل تريديو نيونيستی دست راستی می شود اينست ک

در ميان سنديکاهای انقالبی ؛ شعار تجديد روابط بازرگانی با روسيه ی شوروی بسيار سريع رايج . فراتر نمی روند 

گر سفارشات روسيه مسلما بيکاری را کمتر می کند ؛ ولی در مقياسی محدود ؛ تهديد بيکاری بر طبقه ی کار. است 

  ؟پس چه بايد گرد. قطع نمی شود 

؛ تا زمانی که رژيم نی که انقالب اجتماعی انجام نشدهولی تا زما.  عالج قطعی بيکاری سوسياليزم استتنها راه

؛ ضروريست سنديکاها دست به يک سلسله اقدامات عملی بزنند تا توده های وسيع اليستی مستقرنگرديدهسوسي

اين اقدامات عملی چيست و سنديکاها چه شعارهايی را بايد برای کاهش . اری بکشانندا به مبارزه عليه بيککارگری ر

اران بايستی از بيک :دشعاراساسی تمام مبارزه باشداين باي چيز  قبل ازهر مبارزه عليه آن مطرح نمايند؟ ری وبيکا

 بايد از  بيکاران.کارفرمايان خصوصی؛ انحصارات؛ دولت وشاخه های صنعت مربوطه؛ حقوق بيکاری بگيرند

فراهم نشده زندگی آنها را زمانی که برای بيکاران کار دد تاگر های موسسه حذف شوند؛ موسسه بايد مجبورپرونده

سهيم شدن گرفته و ميليونها کارگررا دربرميگيرد؛ به همين جهت شعارعظيمی به خود بيکاری ابعاد بسيار.  نمايدتامين

  .جدی توده های وسيع برخوردار باشدتواند ؛ از همبستگی و همکاری بسيار فعال و بيکاران در روند توليد ؛ تنها می 

عده ای از کارگران هستند که از بيکاری رنج . حول مسئله ی بيکاری ؛ منافع خودخواهانه و طبقاتی تالقی می کنند 
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شود که شرکت دادن همين امر باعث می . کارگران متخصص معموال از موقعيت بهتری برخوردارند . نمی برند 

از سوی ديگر ؛ برخی از کارگران . آنان در مبارزه برای سهيم کردن بيکاران در روند توليد ؛ بسيار مشکل شود 

اين گرايشهای محافظه کارانه در محافل . ترس دارند که شرکت بيکاران باعث کاهش دستمزدهای خود آنها گردد 

جذب بيکاران در روند توليد ؛ تامين زندگی آنان به خرج موسسه .  شود کارگری ؛ بايد توسط سنديکاهای انقالبی طرد

سرنوشت بيکاران به سرنوشت کارگران شاغل کامال . يا تمام شاخه ی صنعتی ؛ بايد محور تبليغ و ترويج قرار بگيرد 

از . گسسته شود وابسته است و بزرگترين خطر در اين زمينه ؛ اينست که پيوند بيکاران و جنبش کارگری در مجموع 

درست است که معموال اين سازمانها . اين جهت ايجاد سازمانهای ويژه ی بيکاران هميشه به نتايج مطلوب نمی رسد 

انقالبی ترين سازمانها هستند ؛ آنها دارای پشتکار و انرژی بيشتری نسبت به سازمانهای کارگرانی که به کار اشتغال 

ولی ايجاد سازمانهای جداگانه کارگران شاغل را . به مسئله ی بيکاری می پردازند زيرا آنها صرفا . دارند می باشند 

در برابر کارگران بيکار تحريک می کند و به جای تشويق آنان به مبارزه برای بهبود وضع بيکاران ؛ عمدتا بين 

نين سازمانهای جداگانه که در بايد با دقت بسيار زيادی به مسئله ی ايجاد چ. شاغلين و بيکاران دشمنی بوجود می آيد 

اما اين به اين معنا نيست که در حد کارهايی که . خارج از چهارچوبهای سنديکايی قرار گرفته اند پرداخت 

بيکاران بايد دائما بر روی . سنديکاهای رفرميست و محافظه کار در اين زمينه انجام می دهند ؛ بايستی محصور ماند 

  .ورند سنديکاهای مربوطه فشار بيا

 کارگران؛ ؛ خواست تسليم موسسات تعطيل شده به دستاهرات عليه شهرداری های بورژوايیبه موازات انجام تظ

 ؛ ايجاد خدمات عمومی ؛ حذف کرايه خانهتغذيه ی رايگان کودکان؛ استقرار نظارت کارگری؛ بيمه درمقابل بيکاری

ده ی بيکاران و اقليتهای انقالبی عليه رهبريت بوروکراتيک سازماندهی شبايد عمل انقالبی و. گردداعالم ميوغيره نيز

؛ برای کمک به واقعا سوسياليست هستنداين شهردارها اگر . داريهای سوسياليست نيز اعمال شودسنديکاها و شهر

؛ هندرا در اختيار کارگران بيکار قراردبيکاران بايد از پولداران ماليات محلی اخذ نمايند ؛ اماکن متعلق به دولت 

  .بيکاران خرج کنندکارگران بيکار را در خانه های ثروتمندان سکنا دهند و مالياتی را که بايد به دولت بدهند برای 

گونه تغييری در را مد نظر داشته باشند که هر؛ اين مسئله البی بايد در مبارزه عليه بيکاریبيکاران و سنديکاهای انق

مسئله بر سر .  شد؛ در هر حال قادر به حل مشکل بيکاری نخواهدردپذيچهارچوب جامعه ی سرمايه داری صورت 

عليه بيکاری را بايد نه نگره ی انترناسيونال سنديکاها برآن تاکيد می کند که مبارزه براينست و قطعنامه ی اولين ک

ز طريق لکه ا؛ بآميز تحت نظام سرمايه داری؛ نه از طريق اقدامات مسالمت وش کارفرمايان بلکه برعليه آنانهمد

يکاری می تواند حل شود ولی نه ازطريق همکاری با دولت مسئله ی ب. يک مبارزه ی طبقاتی آشکاردنبال کنيم

اولين کنگره ی انترناسيونال سنديکاهای . ؛ بلکه پس از نابودی آن و بعد از برقراری ديکتاتوری پرولتاريابورژوايی

می کنند و آنهايی که کار نمی کنند مسئله ی مبارزه عليه  آنهايی که کارتنی بر وحدت منافعانقالبی با طرد نظريه ی مب

؛ با علم به  انترناسيونال سنديکاهای انقالبیاولين کنگره ی. بررسی نمودبيکاری را از نقطه نظر عمومی طبقاتی 

 مورد بصورت اينکه بيکاری تنها از طريق انقالب سوسياليستی از بين خواهد رفت ؛ قطعنامه ی خود را در اين

شما اولين رنج کشيده های اين مبارزه بوديد و بايد اولين کسانی باشيد « : ان اينطور خاتمه می دهدفراخوانی به بيکار

ولی فراموش نکنيد که تنها در صورتی پيروز می شويد که صفوف خود را با ساير . که دست به تعرض می زنند 
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کارگرانی که هنوز به کار اشتغال دارند نبايد . طبقه ی کارگر دفاع نماييد کارگران فشرده تر ساخته و از منافع تمام 

مبارزه ی برادران بيکار بايد مورد پشتيبانی کارگران قرار . تصور کنند که به سرنوشت بيکاران دچار نمی شوند 

 پرچم سنديکايی به پيش ؛ زير انجام دهند تا مبارزه ی بيکارانبگيرد و سنديکاهای سرخ بايد همه ی اقدامات الزم را

  ». و هم از کارگران شاغل تشکيل شود؛ هم از کارگران بيکارگردانهای رزمندگانرود و ترکيب 

  تعطيلی کارخانه ها و کاهش روز کار
. کارفرمايان از کسادی بازار جهانی و بحران اقتصادی برای زير منگنه قرار دادن طبقه ی کارگر استفاده می کنند 

منظور اتحاد ( » اتحاد مقدس « شدن کارگران در ذهن بورژوازی ؛ در زمان جنگ و پس از حکومت اميد مطيع تر 

درست است که اتحاد مقدس در ذهن کارگران اغتشاش عميقی . تبديل به ياس شد ) کارگران و بورژوازی خودی ست 

ر ناپذير مطالبات کارگری را دامن زد ولی دوران پس از جنگ ؛ بوسيله ی رشد عظيم سنديکاها و افزايش انکا

بورژوازی مجبور شد در اولين سال پس از جنگ ؛ عقب نشينی کند و اين عقب نشينی که به . مشخص می شود 

ولی بر کسی پوشيده . اصطالح عاقالنه انجام می گرفت به عقايد ليبرال منشانه ی جامعه ی ملل نسبت داده می شد 

ی ترس از جنبش توده ها و خواست تخفيف مبارزه ی اجتماعی داخلی از  ساعت کار نتيجه ٨نبود که تدوين قانون 

سنديکاهای رفرميستی که . طريق دادن برخی امتيازات بود و اين مرحله ی عقب نشينی اکنون به پايان رسيده است 

م بال و پر وظيفه ی پشتيبانی از سرمايه داری و تحکيم آن را برای خود تعيين نموده اند ؛ به آرزوهای طبقات حاک

تازه ای بخشيدند و همينکه شرايط مساعدی از نظر اقتصادی بوجود آمد ؛ اين طبقات دست به تعرض همه جانبه ای 

  .برای پس گرفتن تمام امتيازاتی که در دوران پس از جنگ مجبور به دادن آنها شده بودن زدند 

هر کجا کارگران . عداد روزهای کار می باشد يکی از موثرترين اقدامات عليه کارگران ؛ بستن موسسات و کاهش ت

. شديدا متحد شده ؛ گروه فشرده ای را تشکيل دهند ؛ بستن کارخانه ها تنها راه در هم شکستن همبستگی آنان می باشد 

کاهش تعداد روزهای کار ؛ با پايين آوردن سطح زندگی کارگران تا حد نصف ؛ آنان را مجبور می کند صدايشان را 

اين همان سيستم کهنه ی . ر آورده ؛ بيشتر به منافع مادی خود فکر کنند تا به مسائل مربوط يه سياست عمومی پائين ت

در گذشته الک اوت با . يعنی بستن کارخانه ها برای بيرون ريختن کارگران در شرايط جديد است )  اوت -الک ( 

رفت ولی الک اوت های کنونی اهداف وسيع تری را هدف کاهش دستمزدها و پايين آوردن هزينه ی توليد انجام می گ

الک اوت ها يکی از . دنبال می کنند ؛ در عين حال که مسائل دستمزد و روز کار را هم مورد رسيدگی قرار می دهند 

اکنون می بايست کمر کارگران را خم کرد ؛ انسجام طبقه ی کارگر را . اشکال تعرض سياسی بورژوازی است 

سنديکاها که ميليونها کارگر را که روز به روز .  کابوس انقالب قريب الوقوع خالصی يافت تضعيف کرد و از

بسته شدن موسسات و . برای ثبات استثمار محسوب می شوند؛ يک تهديد دائمی کنندانقالبی تر می شوند متشکل می 

  .داشته باشدی کارفرمايان همراه مهمی هم براار بايد عالوه بر مزايای اقتصادی؛ امتيازات سياسی بسيارکروزکاهش 

د ؟ روشن است که بسته شدن چگونه می شود عليه اين بيماری فراگير کاهش توليد و تعطيل موسسات مبارزه کر

.  ؛ در اين مورد نيز تجويز می شوداشکال بيکاری ست و تمام نسخه های مبارزه با بيکاریموسسات؛ تظاهر يکی از

در اين . اقدامات ديگری برای جلوگيری از تعطيل موسسات می تواند انجام بگيرد ولی عالوه بر اين ؛ يک سلسله 

قبل از هر چيز بايد ضمن اعتراض شديد عليه تعطيل موسسات ؛ اين . باره ؛ تمام امکانات هنوز بکار گرفته نشده اند 



 

 15

ه که آيا واقعا موسسه نظريه را تبليغ کرد که سنديکا حق دارد دست به پژوهش های ضروری برای کشف اين مسئل

اين امر را چگونه می شود به پيش برد ؟ کارگران هر موسسه بايد بالفاصله . ديگر قادر به ادامه ی کار نيست بزند 

پس از اينکه نيت تعطيل کارخانه آشکار شد ؛ کميسيون ويژه ای برای تحقيق درباره ی علل واقعی تعطيل انتخاب کنند 

وظيفه ی آن جستجوی بهانه های واقعی تعطيل . کليه ی کارگران مرد و زن موسسه باشد اين کميسيون بايد منتخب . 

برای کارگرانی که بطور دائمی در يک فابريک يا کارخانه کار می کنند . ؛ صرف نظر از نظريات کارفرمايان است 

ند و اين امر را که آيا آنان از ميزان ذخيره های مواد اوليه اطالع دار. ؛ کشف اين دالئل کار دشواری نيست 

برای اينکه تعيين شود آيا تعطيل اجتناب ناپذير است يا خير ؛ بايد يک سری . سفارشاتی انجام گرفته يا نه ؛ می دانند 

به کارفرمايان و . کميسيونهای نظارت برای مواد اوليه ؛ مواد سوخت ؛ سفارشات ؛ در آمد ها و غيره بوجود آيد 

جازه داد موسسات را به دلخواه خود تعطيل کنند ؛ زيرا در واقع موسسات چيزی نيستند مگر شرکتهای سهامی نبايد ا

  .نتيجه ی کار اشتراکی کارگران 

همچنين بايد در نظر داشت که اين نوع فعاليتها با مقاومت بسيار شديد کارفرمايان و دولت بورژوا مواجه خواهند شد 

قانيت بسته شدن يک موسسه ؛ به مثابه ی سوء قصدی به حقوق مالکيت و کوششهای کارگران برای تحقيق پيرامون ح

ولی اگر بنا باشد کارگران هميشه از اتهامات کارفرمايان خود . خصوصی ؛ آنارشيسم ناب و غيره تلقی خواهد شد 

ل موسسه آيا در عمل کارگران می توانند درباره ی علل تعطي. بترسند می بايد هرگز دست به هيچگونه عملی نزنند 

ای تحقيق نمايند ؟ البته نبايد دشواری کار را ناديده بگيريم و فراموش کنيم که کارگر در شرايط بسيار نامساعدی 

نسبت به کارفرما قرار گرفته و مرحله ی تحقيق نيز با مقاومت دولت بورژوا در مجموع ؛ پليس ؛ دادگستری و غيره 

دست به يک سلسله اقدامات خشن » توهين به مقدسات «  مقابل اين مواجه خواهد شد و سازمانهای کارفرمايان در

نبايد تصور . به هيچ وجه نبايد از اين مشکالت چشم پوشی کرد ولی در عين حال نبايد به آنها پر بها داد . خواهند زد 

ارگران نمی توانند ک. نمود که برای کارگران واقعا امکان پذير نيست در مورد داليل تعطيل موسسه ی خود آگاه شوند 

زيرا سعی می شود از . نسبت به تمام ترکيبات مالی که اين يا آن کارفرما را به بانکها مرتبط می سازد مطلع گردند 

حتی با در نظر گرفتن خصلت ناقص اطالعات جمع آوری . مطلع شدن کارگران نسبت به اين معبد جلوگيری شود 

ژوهش ها در برابر خود خواهند يافت ؛ بايد اين تحقيقات با پيگيری تمام شده و مقاومت های سرسختانه ای که اين پ

زيرا تنها طريقی است که تمام کارگران را ؛ صرف نظر از عقايد سياسی شان ؛ در يک مجموعه ی . دنبال شود 

  .واحد ادغام می کند تا سياست تعرضی کارفرمايان را مسدود سازد 

عالوه بر مشکالت معمولی بايد بر رموز بازرگانی مسلط بشوند ؛ الزم است در از آنجايی که کميسيونهای نظارت ؛ 

آنچه مهمتر از همه . کليه ی اقداماتی از اين قبيل شعار حذف اسرار بازرگانی به مثابه ی شعار مشخص مطرح گردد 

ارگران آن است ؛ ايجاد کميسيونهای نظارت بر حسب شاخه ی صنعتی فقط درون يک ارگان نظارت که تمامی ک

چنانچه به . کميسيونهای نظارت منفرد به سادگی منهدم می شوند . شاخه ی صنعت را در بر می گيرد ؛ می باشد 

عکس ؛ همزمان با ايجاد کميسيونهای نظارت در يک سلسله از موسسات مسئله ی گردآوری تمامی اين ارگانها ی 

تعطيل . ر حد قابل مالحظه افزايش خواهد يافت نظارت تنها در يک سازمان مطرح شود ؛ نيروی کارگران د

موسسات بايد به مثابه ی نقطه ی حرکتی برای يک جنبش در راه ايجاد کميسيونهای نظارت در موسسات مختلف و 
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  .صنعتی تلقی شوددر شاخه های 

  اشغال فابريکها و کارخانه ها توسط کارگران 
 مبارزه يا بهتر بگوييم شيوه ی سرکوب کارگران ؛ بسيار رايج در حال حاضر ؛ تعطيل کارخانه ها به عنوان شيوه ی

موثرترين شکل مبارزه عليه اين شکل سرکوب بورژوازی اشغال موسسات توسط کارگران است ؛ ولی . شده است 

بايد گفت که اين اقدام يکی از شديدترين اشکال عملی مبارزه است و درجه ی بسيار بااليی از سازماندهی و تالقی 

در چنين صورتی است که اشغال کارخانه می تواند با موفقيت روبرو شود و . ايط بسيار ويژه ای را طلب می کند شر

در مبارزه ای که در حال حاضر در کليه ی کشورها گسترش می يابد ؛ . دست آوردهايی برای کارگران داشته باشد 

قالب روسيه که چه در جريان آن و چه پيش از آن ؛ بگذريم از ان. کارگران دست به اشغال موسسات زده و می زنند 

می توانيم جنبش عظيم کارگران . اين عمل به مثابه ی يکی از اشکال مبارزه بر عليه کارفرمايان به کار برده می شد 

  . به اشغال موسسات متوسل شده بودند ؛ مثال بزنيم ١٩٢٠ايتاليايی را ؛ که در آخرين ماههای سال 

 موسساتی را که - متالوژيستهای ميالن -صاحبان صنعت پيشقراول پرولتاريای ايتاليا » الک اوت  « در برابر تهديد

به دنبال اين اقدام نمونه ی ميالنی ها که در تاريخ ثبت شد ؛ کارگران شهرهای . در حال تعطيل بودند اشغال نمودند 

اين .  ؛ نساجی و ساير صنايع از آن تبعيت نمودند ديگر و نه تنها متالوژيستها بلکه همچنان کارگران مواد شيميايی

در . جنبش به سرعت تمام شمال ايتاليا را فرا گرفت و بخش اعظم موسسات بزرگ صنعتی به دست کارگران افتاد 

کميته های فابريک و کارخانه و کميسرهای موسسه بالفاصله تشکيل شده بودند و . همه جا نظم کاملی حکمفرما بود 

موسسات تحت حفاظت گاردهای کارگری قرار . نی بسيار خوبی از خود بروز دادنددهی و استعداد و کارداشم سازمان

؛ پرولتاريای روستا امالک در همان موقع؛ درپولزينو و ساير مناطق زراعی. م کارمی کردندگرفته و با بارآوری تما

؛ ولی در تعيين کننده ترين لحظات. ع نماينداينکه کارهای جاری را قط؛ بدون اراضی را به تصرف خود در می آورد

يان کنفرانسی که به وسيله ی ؛ در جرشوندتوافق کردند که با دولت وارد مذاکره » کنفدراسيون کارگران « رهبران 

 ای به دست سازشکارانهيز نظارت کارگری موافقت نمودند وآمراهوانده شد ؛ آنان با طرح تحقيرجيويستی فوزير

به هرخس و خاشاکی چنگ می ؛ همانند غريقی که برای نجات خود ی خود درازکردند و بورژوازیسوی دشمن طبقات

اين شکست .  رانده شد وکارگران شکست خوردندتعرض پس. درجنبش اخالل شد. هاد را محکم چسبيد؛ اين پيشناندازد

  .های ضد انقالبی و ظهور فاشيسم شدسرمنشاء سازماندهی کليه ی نيرو

» يرون « مثال در . ؛ آلمان و انگلستان به وقوع پيوست تسلط کارگری بر موسسات در فرانسهه ای از موارد جداگان

 ؛ کارگران يک آسياب و يک فابريک پس از مخالفت کارفرما در جوابگويی به ١٩٢١انگلستان در ماه سپتامبر 

نان بسيار ارزان .  به پيش می رفت مطالباتشان ؛ دست به اشغال موسسات خود زدند و کار توليدی به طريق هميشگی

نوشته ای به شرح زير به درب موسسه . به کار گماردن مجدد بيکاران باعث افزايش توليد شد . به فروش می رسيد 

  »!ما نان توليد می کنيم نه سود ! آسياب و فابريک سويت کارگران يرون « نصب گرديد ؛ 

ولی فقط در ايتاليا بود که . از يک چنين فصلهای غنی پر است تاريخچه ی مبارزه ی کارگری دوران پس از جنگ 

اشغال موسسات با . اشغال موسسات خصلت يک عمل توده ای به خود گرفت و تمام کارگران را به مبارزه کشاند 

به همين جهت ؛ اين عمل بايستی به خوبی . نفرت عميق و مقاومت مسلحانه ی دولت بورژوايی مواجه می شود 
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انديشه ی اشغال موسسات ؛ در . هی شده باشد و ضروريست که اکثريت کارگران نقش فعالی در آن ايفا کنند سازماند

ميان توده های کارگری از نفوذ وسيعی برخوردار است و وطيفه ی سنديکاهای انقالبی اين است که در عمل نشان 

 زمانی که کميسيون نظارت که در باال از آن ياد .دهند که ادامه ی توليد بدون شرکت کارفرمايان هم امکان پذير است 

شد مطمئن شود که کارفرما به داليل سرکوب گرانه ای موسسه را تعطيل می کند ؛ در حالی که توليد بخوبی می تواند 

ادامه يابد ؛ اين کميسيون گزارش مشروحی درباره ی همين مسئله به کارگران ارائه می دهد و در عمل مسئله ی ادامه 

  .توليد را مطرح می سازد ؛ که طبيعتا تنها در صورت وجود مواد اوليه و برخی وسائل مادی امکان پذير است ی 

بزرگترين مشکالت ؛ در فقدان . معموال در موسسات بزرگ ؛ ذخيره ی کافی برای دوران طوالنی موجود است 

بورژوازی بالفاصله دست به اقدامات حتی در مواردی که . سرمايه ی اوليه برای به راه انداختن موسسه است 

 و معموال در شرايطی که -سرکوبگرانه ی نظامی بر عليه کارگرانی که موسسات را اشغال کرده اند نزده است 

 حتی در اين صورت ؛ مشکالت مالی می تواند به امکانات -جنبش کارگری گسترش وسيعی می يابد چنين می کنند 

ر اين ؛ توجه سنديکاهای انقالبی و هسته ی رهبری کننده که مسئول به دست گرفتن بناب. کارگران لطمه وارد سازد 

موسسات است بايد قبل از هر چيز در جهت تامين منابع مالی و سرمايه ی کافی برای گردش اوليه حداقل برای اوائل 

ر کارگران روسيه بود ؛ در اين موارد می شود از شيوه ی کارگران ايتاليائی که بخشی از آن سبک کا. کار باشد 

استفاده کرد يعنی فروش کاالهايی که در انبارهای موسسه موجود است ؛ قرض گرفتن از تعاونيهای هوادار با 

  .ضمانت همين کاالها و غيره 

اشغال موسسه زمانی می تواند نقش بارزی ايفا کند که به سر آغاز کارزار تبليغی وسيعی در ميان توده ها و خالصه 

زيرا . بايد در نظر گرفت که تسخير يک موسسه آسانتر از حفظ آن است . مبارزه ی آشکار تبديل گردد به يک 

يعنی پس از انهدام دولت . تعرض اقتصادی کارگران تنها زمانی تحکيم می شود که پيروزی سياسی بدست آيد 

عادل اشغال موسسات ؛ کارخانه ها و تسخير قدرت ؛ اولين اشتباه سنديکاليستها اينست که انقالب را م. بورژوايی 

زمانی که کارگران ايتاليايی در پايان . فابريکها تصور می کنند و از دستگاه دولت بورژوازی چشم پوشی می نمايند 

اوضاع چگونه تحول يافت ؟ .  موسسات را به اشغال خود در آوردند ؛ تنها يک قدم به پيش برداشته بودند ١٩٢٠سال 

ولی در عين حال ؛ دولت بورژوايی با . اطق ؛ فابريکها را اشغال کرده و توليد را به راه انداختند کارگران برخی من

به همين ترتيب احزاب بورژوايی به حيات . تمام تشکيالت خود ؛ ارتش ؛ پليس و دادگستری به کار خود ادامه می داد 

ه ی دشمنان سوسياليسم را برای هجوم به کارگران خود ادامه می دادند و تبليغات ضد سوسياليسم را دامن زده ؛ کلي

آنها به . کارگرانی هم که موسسات را تسخير کرده بودند ؛ در نيمه ی راه از حرکت ايستادند . آماده می ساختند 

نظرشان می آمد که همه ی کارها تمام شده ؛ در حالی که فی الواقع ؛ اشغال موسسات تنها يک لحظه و فقط يک لحظه 

  .ارزه به شمار می رفت از مب

درت سياسی رانيزبه ؛ ققدرت اقتصادیکسب  کارگرهمزمان باۀزمانی ممکن است که طبقحفظ يک موسسه تنها

ی جديدی جای آنها ارگانهای انقالب بورژوايی را منهدم ساخته و به ۀتصرف خود درآورد؛ يعنی تمام نهادهای کهن

 وضوحی که در پايان سال گذشته در ايتاليا به اثبات رسيد ؛ ثابت نشده هرگز رابطه ی سياست و اقتصاد با.ايجاد نمايد

 اعتراف کنند و آنارشيستها اگر متافيزيسين نبودند ؛ مجبور بودند به ارزش رابطه ی ناگسستنی سياست و اقتصاد. بود 
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؛ ختيار طبقه ی کارگر استه که در اميان کليه ی راه های مبارزاز .الب به دور افکنن خود را از انقۀاستنباط کودکان

 و و به همين دليل بايد با احتياط زياد و پس از ارزيابی دقيق از نيروهای طرفين. اشغال موسسات جدی ترين آنهاست

ورانقالبی وجود داشته باشد؛ اشغال در شرايطی که يک جنبش عمومی همراه با ش. بررسی شرايط بومی انجام پذيرد

و زمانی که جو حاکم يک آرامش مطلق است؛ زمانی که انفعال . سيارخوبی منتهی شودنتايج بتواند به يک موسسه مي

ميان توده های کنند و درعمل می ارتجاع دردرون طبقه ی کارگرظاهرمی شود؛ زمانی که کارفرمايان بدون کيفر

 است ممکنوسيع نه اعتراض خفيفی وجود دارد ونه خواست مبارزه؛ در اين صورت دست اندازی روی يک موسسه 

فيزيکی و مادی منقرد می شوند؛ بلکه حتی کارگران نه تنها از نظردر اين صورت . خيلی سريع به شکست بيانجامد

  . گردندممکن است که آنان حتی از نظر استراتژيک نيز منفرد. ساير کارگران جدا می افتنداز نظر معنوی هم از

مل از انعکاس و پشتيبانی وسيع کارگران ساير موسسات تنها زمانی بايد دست به اشغال موسسات زد که اين ع

قبل از همه از نظر مالی ؛ از نظر کمک کااليی و . اين پشتيبانی بايد به اشکال گوناگون تبلور يابد . برخوردار باشد 

خاصم باالخره از طريق يک مخالفت قاطعانه عليه انتقال قوای نظامی و همچنين از طريق بر هم زدن نظم نيروهای مت

چنانچه نيت اشغال موسسه با چنين جو همبستگی همراه نباشد و در ميان توده های کارگر غليان انقالبی . پرولتاريا 

کافی بوجود نيايد اشغال موسسه در مدت کوتاهی خنثی می شود و حتی می تواند اندوه عميقی در دل کارگران باقی 

ه همين جهت تنها زمانی بايد دست به اين شکل مبارزه بزنيم که تمام ب. گذارد و اعتماد به نفس آنان را از بين ببرد 

 الاقل امکان حفظ موسسه برای - اگر نه پيروزی نهايی -شرايط مبارزه را مطالعه کرده باشيم و اولين نشانه های 

اين .  کاهش داد برای جلب نظر توده ها بايد قيمت محصوالت توليد شده را. مدت کم و بيش طوالنی را به چشم ببينيم 

  .بهترين شيوه ی تبليغاتی به نفع سلب مالکيت فابريکها و کارخانه ها ست 

کارگران بايد . اشغال موسسات صرفا با مشکالت خارجی همراه نبوده بلکه مشکالت داخلی نيز به دنبال دارد 

ل ديگر که قبال صرقا از نظر بالفاصله به مسئله ی مديريت موسسات ؛ توزيع ؛ پرداخت بهای کار و يک سلسله مسائ

تا آنجا که به . تئوريک مطرح بوده و اکنون می بايست به آنها از همان اولين روز اشغال پاسخ داد ؛ رسيدگی نمايند 

مديريت مربوط می شود بهترين راه حل اينست که اين امور؛ در مرحله ی اول؛ در دست کميته ی فابريک و کارخانه 

تا آنجا که به ساير مسائل ساخت داخلی نظير . ماينده از سنديکای مربوطه انجام پذيرد و با شرکت اجباری يک ن

ن مشترک طبقه نسبت به منافع پرداخت دستمزدها و غيره مربوط می شود؛ شرکت سنديکاها برای غلبه ی منافع آرما

 به خود می گيرد؛ می ؛ زمانی که خصلت عمل توده ایيد به خاطر آورد که تسخير موسساتبا. ؛ ضروريست محلی

زيرا حساس ترين و ضربه پذيرترين نقطه ی طبقات حاکم . تواند به سرعت سازمان رژيم بورژوازی را بر هم بزند 

تا زمانی که مبارزه در خارج از موسسات دنبال می شود و هدفش صرفا تغيير در اشکال مديريت . را تشکيل می دهد 

ساس می کند؛ مالکيت مقدس و غير قابل دسترسی باقی می ماند و تمام است؛ کارفرما موقعيت خود را محکم اح

تفاوت . تغييرات در اقشار فوقانی محافل سياسی صورت می گيرد؛ بدون اينکه به اساس نظام اقتصادی لطمه وارد آيد

نست که شعار انقالب اکتبر روسيه و کليه ی انقالبات قريب الوقوع در اروپای غربی با انقالب کبير فرانسه در اي

مالکيت نه مقدس و نه تجاوز « به وسيله ی شعار » مالکيت مقدس و تجاوز ناپذير است « انقالب مزبور دائر بر 

نمونه های مشخص تجاوز ناپذيری مالکيت خصوصی بارزترين بيان خود را در اشغال . جايگزين شده است » ناپذير 
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ن توده ی وسيع مردم ؛ احترام مذهبی به نظام مالکيت خصوصی اين اشغال ها در ذه. موسسات به نمايش می گذارد 

را در هم می پاشد؛ اشغال کارخانه ها اگر حصلت يک جنبش توده ای را داشته باشند بزرگترين تهديد برای رژيم 

  .به همين جهت طبقه ی کارگر به هيچ وجه نبايد از اين شکل مبارزه صرف نظر کند . بورژوايی محسوب می شوند 

هر اشغال يک . اکثريت کارگران بايد به اين جنبش کشيده شوند . غال موسسات بايد به دست توده ها انجام پذيرد اش

بايد مخاصمات موجود بين کارگران و کارفرمايان . موسسه را بايستی به آرمان مجموعه ی طبقه ی کارگر تبديل کرد 

: داد الخره بايد در مقابل چشمان خود فقط يک هدف را قرار و با. را که در اشغال های اخير بوجود آمده تشديد کرد 

گرانه ی عليه نظام سرکوب واند راه مبارزه ی بسيار خوبی براشغال موسسات می ت. نابودی نهايی مالکيت خصوصی

 کارخانه ها درخشان ترين بيان اشغال. چهارچوب يک اعتراض محلی بسيار فراتر می رود کارفرمايان باشد؛ ولی از

 ...ادامه دارد  .يک تر شدن انقالب سوسياليستی استدزن

 

 برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای سرخ

  قسمت سوم
  ١٣٨٧يکشنبه اول دی                                                                                                      یلوزوسک. ا 

 
 

  سطح زندگی توده های کارگری
 مبارزه ای که اکنون در کليه ی کشورها رشد و توسعه می يابد بر عليه کاهش دستمزد

هر چقدر هم کارگران عقب مانده باشند؛ هر چقدر .  و دشوار شدن شرايط کار می باشد 

اشد؛ دشواری روز افزون شرايط هم توهمات رفرميستی در ميان توده ها اشاعه يافته ب

نه تنها سازمانهای رفرميستی . راحساس اعتراض آميزخفيفی دردل آنان بيدارمی کندکا

دند و حتی سوسياليسم رفرميستی بوازبلکه حتی سنديکاهای کاتوليک؛ سنديکاهای کارمندان دولتی که هميشه راست تر

مخالفت می  دولت به   و اکمزندگی شان؛ با طبقات ح آمدن سطح پايين  دو؛ با تهديد  حد اين  کارگران در قشرهايی از

اشتباه بزرگی مرتکب . حور مرکزی مبارزه ی طبقه ی کارگرمی باشدممربوط به حقوق و شرايط کارمسائل . پردازند

 .استبيشترالبی که تنها مسئله اش پول بگذاريم؛ به اين بهانه ی شبه انقراين جنبش وسيع توده ای را کنارخواهيم شد اگ

پوشش انقالبی ارگری؛ يک محتوای ارتجاعی را زيراين بی اعتنايی آنارشيستی نسبت به احتياجات ابتدايی توده های ک

ماست اينست عصر ۀدقيقا مشخص آنچه . انقالبی نيستجريان مبارزه همدوش توده نباشد آن کسی که در .کندپنهان می 

  -مقابل کارگران؛ کارزيرا در فراترميرود؛چوب سنديکايی ری چهاروضعيت گذشته ازتنگ نظ  مبارزه برای حفظ که

  .فته است رايان متشکل و دولت بورژوا قرار گفرم

ه سطح آگاهی کمونيستی فقط آن کس شايسته ی عنوان انقالبی ست که در پراتيک مبارزه ی روزمره؛ توده ها را ب

جه سنديکاهای ر کردن شرايط کار است که بايد در مرکز تودر نتيجه؛ همين تالشهای کاهش دستمزد و بدت. ارتقاء دهد

اين شرايط قديمی . به شرايط گذشته ی کارمحدود ساختحد خواست بازگشت ولی نبايد خود را در. انقالبی قرار بگيرد
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يد دائما نه تنها بايد از شرايط قديمی دفاع کرد بلکه با. ايين تر از احتياجات کارگران بودکار؛ در کليه ی کشورها؛ پ

. وظائف عملی فوری باشد دگی توده های کارگری بايد يکی ازارتقاء سطح زنبه همين خاطر. شرايط بهتری طلب کرد

کليه ی کشورها رشد کرد؛ مرگ و مير کودکان درصد بيماری ها در. کارگربسيار ضعيف شدزمان جنگ؛ طبقه ی در

 سطح دبود به همين جهت باييگر باز هم محسوس خواهد د لاثرات جنگ؛ تا چند سا. به نحو قابل توجهی افزايش يافت

  .ليه ی کشورها شاهديم؛ تن در ندادزندگی توده های کارگری را باال برد و به هيچ قيمتی به نزول آن؛ که تقريبا در ک

 رقابت ومی سازند شرايط کار را دشوارترکارفرمايان و ايدئولوگهای آنان هم اکنون حقوق ها را پايين می آورند و 

جهانی و منافع صنعت و اقتصاد ملی؛ که به کاهش دستمزدها و تنزل سطح زندگی محتاج روز به روزحادتر بازار

. دامی که خودشان ساخته اند گرفتار شده اندکارگران کشورهای متفق در. بهانه می آورنداست را برای اين منظور

. کننده ی کاالهای ارزان استار ارزان نباشد الاقل تهيه آلمان ورشکسته؛ در حال حاضر اگر تهيه کننده ی نيروی ک

سقوط ارزش پول و فقير تر شدن توده های کارگران آلمان و اتريش؛ برای سرمايه داران فرانسوی؛ انگليسی و 

. آمريکايی انتقال سفارشاتشان را به آلمان بسيار سود آور می کند زيرا در آنجا از شرايط مساعدتری برخوردارند 

برخی . ياری از آمريکايی ها در کارخانه هايشان را می بندند و سفارشاتشان را برای موسسات آلمانی می فرستند بس

وع وسائل از آلمان سفارش کاهش ارزش نيروی کار حتی ماشين آالت و همه نعه کاران انگليسی؛ با استفاده ازاز مقاط

. به روی شرايط کار تاثير می گذاردخود ين می شود و اين امر جهانی تعيطبيعتا؛ قيمتهای عمده توسط بازار. می کنند

آنها شرايط کار کارگران را منوط  .ار داده اند شديدا در اشتباه اندسنديکاهايی که سياست خود را بر اساس رقابت قر

سی و به اين ترتيب کارگران فرانسوی؛ انگلي. استبه يک سلسله عواملی می کنند که خارج از حيطه ی نفوذشان 

خود شده اند زيرا تنزل سطح زندگی » پيروزی«فق بودند؛ اکنون قربانی آمريکايی که با بورژوازی خود در توا

  . آوردکارگران آلمانی خود به خود سطح زندگی کارگران فرانسوی؛ انگليسی و آمريکايی را نيز پايين می

هم سطح شدن . ی زمانی طوالنی دوام پيدا کند اختالف فاحش دستمزدها؛ در کشورهای مختلف صنعتی؛ نمی تواند برا

سرمايه در جستجوی نيروی کار ارزان تری ست و . دستمزد بر طبق ميانگين دستمزدهای پايين صورت می گيرد 

چنانچه آن را در کشور خودش پيدا نکند اجناس و کاالها را به خارج سفارش می دهد و به اين ترتيب ثابت می کند که 

تی اقتصادی که در زمان جنگ ظهور کرد و هنوز هم تبليغ می شود؛ در حقيقت آشی است که تئوری ميهن پرس

طبقات حاکمه نيز؛ به سهم خود؛ تا آن اندازه ميهن پرستند که برايشان مزايايی داشته باشد و ! مخصوص خلق پخته اند 

 منافع توليد ملی افزايش يابد؛ هيچ کارفرمايی حتی اگر اين استفاده ها به زيان. استفاده های معينی به دنبال داشته باشد 

ميهنش آنجايی ست که استفاده . سرمايه بين المللی ست. تی دست ازکار خود برنخواهد داشتچنين مالحظاخاطربه 

  .های کالن برای به جيب زدن موجود باشد

 اهميت آن کاسته شود نمی برای کارگران؛ تمام اين مسائل مربوط به رقابت در سطح بازار جهانی؛ بدون آنکه از

کارگران انقالبی نمی توانند اساس کار خود را . تواند نقش تعيين کننده ای در تعيين سطح زندگی شان بازی می کند 

آنان بايد هميشه از . بر اين مسئله قرار دهند که کداميک از استثمارگران؛ خودی ها يا خارجی ها بيشتر سود می برند 

که رقابت بين سرمايه داری های ملی هميشه بوده و خواهد بود و اين رقابت تنها از طريق اين نقطه حرکت کنند 

  .انقالب سوسياليستی می تواند از بين برود 
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پايين آوردن سطح زندگی کارگران برای امکان دادن به سرمايه داری داخلی که بتواند وجهه ی بهتری در بازار 

يه داران و از اين بابت توسط رهبران سنديکاهای رفرميستی؛ پشتيبانی می جهانی داشته باشد؛ اينست تاکتيک سرما

ارتباطی که بين سنديکاهای رفرميستی و سرمايه داران داخلی وجود دارد تا آن حد فشرده است که با بروز . شوند 

 ها چه از طريق بحران در بازار جهانی؛ رهبران سنديکاهای رفرميستی؛ به ابتکار خود؛ راههايی برای کاهش هزينه

البته درست است که . باال بردن بازدهی کار و چه هر وسيله ی ديگری جستجو می کنند تا تداوم رقابت تامين گردد 

اين هم زبانی با بورژوازی که به آن امکان می دهد در هر زمان و در هر شرايطی درآمدهای کالنی دريافت دارد؛ با 

زدها همراه می شود؛ اما پس از اين اعتراضات در حرف؛ مذاکرات شروع اعتراضاتی در حرف بر عليه کاهش دستم

اين کاهش .  درصد و بيشتر رضايت می دهند ١٥ درصد ؛ ١٠می شود و رهبران سنديکاها به کاهش دستمزدها به 

. دستمزد و فقدان هر عنصر مبارزاتی؛ خصوصيت بارز اکثر رهبران فعلی سنديکاهای رفرميستی را تشکيل می دهد 

چنانچه اين تاکتيک بيش از اين پياده شود؛ سازش بين بورژوازی و سنديکاها افزايش خواهد يافت و البته اين امر به 

  .زيان توده های کارگری خواهد بود 

تا کنون سازش به اين مفهوم بود که کارگران فقط ريزه های ناچيزی از ميلياردهايی را که به جيب کارفرمايان 

زمانی که سودها قدری کاهش يافت ؛ کارفرمايان نه تنها همان ريزه هايی را که به . ريافت دارند سرازير می شد؛ د

دست کارگران می رسيد از آنها گرفتند؛ بلکه خواستند از آن موقع تمام بار سنگين بحران را بر روی دوشهای 

 توده های هر چه وسيعتری را به مبارزه برای مقابله با اين تاکتيک؛ سنديکاهای انقالبی بايد. کارگران سوار کنند 

بکشانند؛ بايد برای تمام سنديکاها؛ صرف نظر از ترکيب ارگانهای رهبری کننده ی آنها؛ مسئله ی سطح زندگی را 

بايد در يک جبهه توده های وسيع کارگری و عقب مانده ترين آنها را در مبارزه ی عملی برای افزايش . طرح نمود 

بايد ثابت کرد که سنديکاهای انقالبی و طرفداران انترناسيونال سنديکاهای . رايط کار متحد نمود دستمزد و بهبود ش

سرخ در اين زميته ی صرفا اقتصادی و عملی؛ قاطع ترين رزمندگان و پيگيرترين مدافعين منافع طبقه ی کارگر در 

ايط کار زد و آنها را توده گير ساخت؛ مجموع هستند؛ در هر کشوری بايد دست به يک سری اقدامات برای بهبود شر

بايد برنامه ی مطالبات عملی تنظيم ساخت ؛ برنامه ای که تمام کارگران بتوانند به دور آن بسيج شوند و بايد اين 

رهبرانی که نه می خواهند  ؛ران کنونی سنديکاها را افشا ساخترهبا شيوه های انقالبی پياده نمود وعمل بنامه را دربر

  .ن ؛ در يک زمينه ی عملی دفاع کرددانند چگونه بايد از ابتدايی ترين منافع ؛ منافع حياتی توده ها ی کارگراو نه مي

البته ممکن است در جريان سازماندهی مقاومت در برابر دشواری شرايط کار؛ سنديکاهای انقالبی شکست بخورند ؛ 

.  مبارزه و نه از طريق شانه خالی کردن عامدانه ولی اين فقط يک شکست موقتی خواهد بود ؛ يک شکست در جريان

هر امتيازی که از روی تمايل به کارفرما داده شود؛ هر سرپيچی از مقاومت بايد با قاطعانه ترين و شديدترين شکلی 

ارتقاء سطح زندگی نبايد در حد يک شعار ذهنی باقی بماند ؛ بايد برعکس يک شعار عملی و مشخص . افشاء گردد 

رين مبارزات باشد و فقط زمانی که سنديکاهای انقالبی توانستند بيشترين تعداد پرولترها را در مبارزه برای زنده ت

ارتقاء سطح زندگی شان به مبارزه بکشانند ؛ فقط زمانی که موفق شوند بر روی کارگرانی که در سنديکاهای 

 رهبرانشان بيرون بکشند ؛ تنها در اين صورت رفرميستی متشکلند تاثير گذاشته و توده ی رفرميستی را از سلطه ی

  .است که مبارزه برای باال بردن سطح زندگی می تواند نقش بزرگی در تدارک انقالب سوسياليستی بازی کند 
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تخاصمات اجتماعی ؛ آنچنان در کليه ی کشورها خصلت آشکار و حادی به خود گرفته که نشان دادن رابطه بين 

يک برنامه ی اقتصادی . رزه برای کسب قدرت پرولتاريا ؛ به کارگران چندان دشوار نيست ارتقاء سطح زندگی و مبا

مشخص که در يک اوضاع اجتماعی و سياسی معينی تدوين شده باشد؛ همينکه اين برنامه با شيوه های انقالبی پياده 

ارگران را برای کسب قدرت شود؛ ضرورتا توده های وسيعی را در مبارزه بر عليه طبقات حاکم متحد می کند و ک

از اينجا نتيجه گرفته می شود که مبارزه برای باال بردن سطح . اقتصادی و سياسی در کشورشان آماده می سازد 

  .زندگی کارگران بايد يک مبداء باشد برای مبارزه ی پر دامنه تر به منظور نابودی استثمار 

  تاکتيک سرمايه داری در تقليل دستمزدها
انبه ی بورژوازی در حال حاضر به منظور انداختن بار سنگين بحران اقتصادی بر دوش پرولتارياست تعرض همه ج

 درصد و گاه ٣٠ تا ١٥زمانی که به سنديکاهای رفرميست پيشنهاد تقليل مزدها داده می شود؛ آنها نه تنها به کاهش . 

بسيار طبيعی به نظر می رسد و توجه نمی کنند که بيشتر از آن رضايت می دهند ؛ بلکه از نظر آنها اين تقليل دستمزد 

  .هزينه ی زندگی اصال کاهش پيدا نمی کند 

از واضحات است که بورژوازی برای اعمال تاکتيک تقليل دستمزدها منتظر کاهش هزينه ی زندگی نمی شود حتی 

 آن بايد ابتدا دستمزدها را تئوری ويژه ای اختراع کرده که بر طبق» لوتان « ارگان غير رسمی بورژوازی فرانسه 

اين تئوری ننگين با مقاومت بسيار ناکافی مواجه می . پايين آورد تا بطور خود به خود هزينه ی زندگی نيز کاهش يابد 

بنابر . شود و اين مقاومت تنها در حد آن قشر از کارگران است که توسط اين تاکتيک دشمنان طبقاتی ما لطمه ديده اند 

که طبقه ی کارگر ؛ گاه اصال هيچ اعتراضی نمی کند و گاه با تقليل دستمزدها موافقت می کند ؛ باالخره اين می بينيم 

گاهی هم اعتراض می کند و تظاهراتی بر پا می کند ؛ اعتصاب می نمايد ؛ ولی از آنجا که تمام اين جنبشها قسمی 

نمونه هايی در انگلستان داشتيم .  ادامه می دهد است؛ بورژوازی اين مقاومت را به تدريج می شکند و به سياست خود

کارگران و رانندگان ترابری . که در آنجا معدنچيان برای رفع حمالت لورژوازی بيش از سه ماه در اعتصاب بودند 

و حمل و نقل که با معدنچيان پيمان بسته بودند ؛ در حساسترين لحظه ی مبارزاتشان حاضر به پشتيبانی از آنها نبودند 

  .در تاريخ حنبش کارگری انگليس به ثبت رسيده است» جمعه ی سياه « روز اين مخالفت ؛ تحت عنوان. 

بايد نمونه ای باشد و نشان دهد که چگونه بايد بر عليه تقليل مزدها که بطور سيستماتيک توسط » جمعه ی سباه « 

 دورانی که کارفرمايان جبهه ی واحد خود در دوران بحران اقتصادی؛ در. بورژوازی تحقق می يابد ؛ مبارزه کرد 

را بوجود آورده اند؛ جنبشهای قسمی و پراکنده از پيش محکوم به شکست اند و همينکه در انگلستان؛ آلمان؛ در 

فرانسه و در آمريکا اعتصابات اعتراضی به شکل پراکنده ای آغاز می شوند؛ از قبل اين مبارزات را به عدم موفقيت 

اين .  کارگر در شمال فرانسه دنبال می شود ٦٠؛٠٠٠اعتصابی با شرکت ) ١٩٢١سپتامبر ( اکنون .محکوم می کند 

اعتصاب به دليل تقليل مزدها به پا شد؛ ولی در حالی که کارگران نساجی در اعتصاب اند ؛ می بينيم که اقشاری از 

يه ی اقشار کارگری که بقای يک دولت کارگران نظير رانندگان ترابری؛ کارگران گاز؛ ترامواها و در يک کالم کل

معاصر به آن وابسته است؛ به کار ادامه می دهند و در چنين شرايطی جنبش کارگران نساجی مسلما سرکوب خواهد 

کارگران به . اين همان چيزی است که در آخرين درگيری های آلمان ديديم و در کشورهای ديگر نيز می بينيم . شد 

نند؛ گردان گردان و در گروههای کوچک می روند و متحمل شکست می شوند زيرا در طرز منفرد مبارزه می ک
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. جريان يک بحران اقتصادی؛ کارفرمايان می توانند منتظر بمانند و به اعتصابات طوالنی اجازه ی مداومت بدهند 

ليت اجتماعی ضروری برای مقاومت در برابر آنان ؛ بايد دخالت کارگرانی را برانگيخت که بيش از همه برای فعا

موضوع بر سر اين نيست که که مکرر اعتصاب عمومی راه بيندازيم و يا انديشه ی عمليات پی در پی را . هستند 

پرورش دهيم ؛ نه ؛ برای کارگران هر کشور مسئله اينست که در جريان يک مبارزه ی طوالنی و سرسختانه 

نبايد منتظر شد که شرايط کار در فالن قشر . لياتی پرورش بدهند گردانهايی از استثمارشدگان ؛ برای انجام چنين عم

کارگری باز هم بدتر شود؛ زيرا در وضعيت بحران اقتصادی؛ اعتصاب کارگران يک منطقه؛ يک شاخه از صنعت و 

دارای در چنين شرايطی ؛ بايد کارگران موسساتی را که . يا يک موسسه نمی تواند اهميت تعيين کننده ای داشته باشد 

نظير برق؛ کارخانه های توليد گاز؛ ترامواها؛ راه آهن؛ بنادر؛ . فايده ی عمومی هستند ؛ به اعتصاب اعتراضی کشاند 

اينها هستند که بايد در صفوف مقدم رزمندگان قرار بگيرند و بر عليه تاکتيک بورژوايی تقليل . کشتيرانی و غيره

  .ستحکم نمايندکسب شده را مدستمزد مبارزه کنند تا مواضع 

آنها عادت کرده اند جداگانه وارد مبارزه . از نظر سنديکاهای رفرميستی؛ طرح مسئله به اين شکل غير ممکن است 

کارگران انگليسی قبل از هر چيز معدنچی؛ کارگر نساجی؛ چوب . آنها از هر غريزه ی طبقاتی مبرا هستند . شوند 

همين احساسات صنفی در ميان کارگران آلمانی رايج است و . لمه هستند بری و فقط پس از آن کارگر به مفهوم عام ک

رفرميستها طبقه ی کارگر را بطور عمودی به . در ميان کارگران فرانسوی ؛ آمريکايی و غيره نيز مشاهده می شود 

اين . تی است در ميان آنان روحيه ی صنقی گری شديدتر از وابستگی طبقا. گروه بندی های جداگانه تجزيه می کنند 

مسائل توضيح می دهند که چرا در مواقع حساس فقط برخی از اقشار کارگری مبارزه می کنند در حاليکه ديگران 

نظاره گران منفعل دوئل هستند و عموما زمانی متوجه ی اشتباه خود می شوند که مقاومت برادرانشان در هم شکسته 

  .و کمک به آنها ؛ به سختی امکان پذير است 

بدون اينکه بخواهيم به هر . يفه ی سنديکاهای انقالبی اينست که هميشه به مخاصمات ؛ خصلت عمومی ببخشند وظ

عنوانی دست به اعتصاب عمومی بزنيم؛ بايد در نظر داشته باشيم که در شرايط مشخصی؛ درگير شدن گردانهای 

ه وسيله ی منافع طبقاتی پرولتاريا کارگری برخی موسسات خدمات عمومی در مبارزه؛ يک ضرورت مطلق است و ب

از اين امر نتيجه می گيريم که ضروريست توجه زيادی به کارگران اين شاخه های اقتصاد ملی . توجيه می شود 

بنماييم و مقرر داريم که اين اقشار را به عمده ترين ابزار مبارزه ؛ نه فقط برای بهبود ابتدايی شرايط زندگی ؛ بلکه 

  . خاص پرولتاريا به مثابه ی طبقه ؛ تبديل نماييم برای تحقق وظائف

مخاصمات کنونی؛ از . جدايی اقشار مختلف کارگری در سطح ملی ؛ در سطح بين المللی نيز وجود دارد 

درگيريهای خونين بين کار و سرمايه هميشه دارای اهميت بين المللی بوده است ؛ . چهارچوبهای ملی فراتر می رود 

اما در اين سطح نيز وضعيت به مراتب وخيم تر از . د مبارزه را در سطح بين المللی تعقيب کرد به همين جهت باي

رابطه ی کارگران همان شاخه ی توليد در کشورهای مختلف ؛ باز هم سست تر از رابطه . چهار چوبهای ملی است 

را در جريان آخرين اعتصاب ما توانستيم اين مسئله . ی کارگران شاخه های مختلف در درون همان کشور است 

معدنچيان مشاهده نماييم معدنچيان آلمانی ؛ فرانسوی و بلژيکی حتی انگشتشان را برای کمک به رفقای انگليسی شان 

دبير خانه های بين المللی بر . تکان نداده اند و ما بدون استثناء شاهد همين اوضاع در کليه ی مخاصمات می باشيم 
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آنها .  در حال حاضر موجودند ؛ در جريان مخاصمات هيچ گونه نقشی بازی نمی کنند حسب شاخه های صنعتی که

گاه به گاه ؛ نمايندگان هر کشوری را جمع کرده ؛ مقداری سخنرانی های رسمی بين شان رد و بدل می شود و سپس 

ياست ملی؛ بدون اينکه هر کدام به کشور خود مراجعت و به همان کار گذشته ادامه می دهند؛ يعنی مشغول شدن به س

  .درباره ی همبستگی طبقاتی بين المللی فکر کنند 

مبارزه در سطح بين المللی بر عليه تعرض سرمايه داران فالن يا بهمان شاخه ی صنعتی تنها در صورتی ممکن است 

هاجمی و تدافعی اين فدراسيونها بايد رهبری جنبشهای ت. که فدراسيونهای بين المللی انقالبی صنعتی ايجاد گردد 

درست است که اين مسئله؛ بزرگترين . کارگران فالن يا بهمان شاخه ی صنعتی کليه ی کشورها را در دست بگيرد 

مشکل است ؛ ولی گره ی مبارزه ی سوسياليستی به هيچ وجه نمی تواند از ديد ملی گشوده شود و بايد آن را از ديد 

لمللی صنغتی ؛ نظير کليه ی سازمانهای انقالبی بين المللی ديگر ؛ يکی از اما فدراسيونهای بين ا. بين المللی گشود 

  .برای رهايی نهايی به شمار می رودجدی ترين ابزار دفاع و تعرض توده های کارگری 

  زن در صنعت
 دبرخی از سازمانهای سنديکايی؛ در مبارزه ای که بر ضد بحران رو به رشد انجام می دهند؛ از مشی مقاومت محدو

زمان جنگ؛ صدها هزار بلکه ميليونها زن در توليد حذف می کند درموقعيتشان پيروی می نمايند که زنان کارگررا از

ند؛ توليد اشتغال داشتسرمايه داری؛ تعداد زنانی که درتمام کشورهای بزرگ تقريبا در. کشيده شدند به فعاليت صنعتی 

می رفت؛  که حالت بسيج صنعت ازبين؛ هنگامی رفتن جنگپايان گ با. فزايش يافتقابل مالحظه ای ا به نحو

سازمانهای سنديکايی برخی از کشورها به جای اينکه از منافع زنان دفاع کنند؛ همانطور که وظيفه ی دفاع از منافع 

؛ به اين ترتيب؛ فقط در انگلستان. مردان بر عهده ی ايشان می باشد؛ راسا ابتکار اخراج زنان را در دست گرفتند 

  .ار زن کارگر؛ از صنعت اخراج شدندصدها هز

اين تقسيم بندی استثمارشذگان بر حسب جنسيت؛ بيانگر يک نوع محافظه کاری ست که هنوز در ميان توده های 

زمان دوری نيست که بسياری از سازمانهای سنديکايی زنان را در ميان صفوف خود نمی . کارگری باقی می باشد 

مبارزه ی زنان کارگر برای حق عضويت در . ا ارزيابی اينکه آنان چنين شايستگی ای را ندارند پذيرفتند ؛ احتماال ب

سازمانهای سنديکايی خصوصيت رنج آوری داشته است و در برخی از کشورها منجر به ايجاد سازمانهای زنانه ی 

  .عت بود مستقل گرديده که هدفشان به رسميت شناخته شدن زنان توسط مردان همان رشته ی صن

اين نظريه ی عميقا ارتجاعی درباره ی کارگر زن بايد با مقابله ی قاطع و اکيد سنديکاهای انقالبی مواجه شود و برای 

حتی بر سر اين مسئله هر چقدر هم که ابتدايی به . آنها؛ تمامی کارگران يک خانواده ی واحد استثمار شده تلقی شود 

کافی نيست اين . ن سنديکاهای رفرميستی و سنديکاهای انقالبی موجود است مظر می رسد ؛ اختالف نظرهای جدی بي

موضع را اتخاذ کنيم گه کارگران زن نبايد مقدم بر کارگران مرد اخراج شوند بلکه به مسئله ی کار زنان بايذ همان 

سياست دوگانه ی در بسياری از سازمانهای سنديکايی ؛ تا به امروز نيز . برخوردی را داشت که به کار مردان 

مردان؛ با همان ميزان تخصص زنان؛ دستمزدهای بيشتری دريافت می . نرخها برای مردان و زنان موجود است 

دارند ؛ نه به خاطر توليد محصول بيشتر؛ نه به خاطر تخصص عالی تر؛ نه برای بازذهی بيشتر ؛ بلکه فقط به اين 

ا چون زن هستند؛ دستمزدهای پايين تری دريافت می کنند؛ يعنی در حالی که زنان صرف. خاطر که آنها مرد هستند 



 

 25

  .جزء پست ترين استثنارشدگان هستند 

در سياست تعيين نرخ بايد . از نظر سنديکاهای انقالبی تقسيم پرولتاريا بر حسب جنسيت نبايد وجود داشته باشد 

را مستقل از جنسيت » ان ؛ مزد يکسان کار يکس« کارگران را به نسبت درجه ی تخصص تقسيم بندی نمود و شعار 

مبارزه ی برای کاهش هزينه ی توليد؛ در برخی موارد و بخصوص در زمان بحران ؛ . کارگران ؛ طرح و پياده کرد 

در برخی موارد و بخصوص . عبارت است از کاهش دستمزدهای عقب مانده ترين اقشار کارگران و بخصوص زنان 

  . نشده باشند؛ آنها اولين قربانی های بحران نوظهور هستند زمانی که زنها خوب سازماندهی

سازمانهای سنديکايی بايد تمام اين واقعيت ها را نه تنها در آغاز بحران بلکه دائما و در کار روز مره ی خود در نظر 

ع زنان انترناسيونال سنديکاهای سرخ در قطعنامه ی ويژه ای بر روی ضرورت مبرم جلب توده های وسي. بگيرند 

انقالب سوسياليستی تنها زمانی تحقق پيدا می کند که زنان کارگر ؛ همدوش مردان به رفقای . کارگر تاکيد نموده است 

زيرا بدون شرکت ميليونها زنی که در حال حاضر در صنعت به کار اشتغال دارند ؛ . رزمی فعالی تبديل شده باشند 

  .کسب و حفظ قدرت بسيار دشوار است 

ای سنديکايی عالوه بر وظائف مذکور؛ در زمينه ی نيروی کار زنان و اطفال يک سری وظائف ويژه دارند سازمانه

در اين زمينه ؛ وظيفه ی . نظير حفاظت از کار زنان و کودکان ؛ مواظبت از زنان باردار ؛ مادران و عيره 

ر قطعنامه ای در مورد مسئله ی تشکيالت سنديکاهای سرخ نه تنها در قطعنامه ی ويژه ای فرموله شده بلکه همچنين د

نکته ی زير از قطعنامه ی کنگره بايد پايه ی فعاليت سنديکاها . ؛ مصوب اولين کنگره ی انترناسيونال ؛ آمده است 

هواداران انترناسيونال سنديکاهای سرخ بايد با دقت خاصی کوشش کنند زنان « : نسبت به زنان کارگر قرار بگيرد 

سازمانهای سنديکايی زنان بطور جداگانه نبايد وجود داشته باشد . سوی جنبش سنديکايی انقالبی بکشانند کارگر را به 

پرولتاريا يگانه است و به مثابه ی يک طبقه بايد سازمانهای خود را نه بر اساس جنسيت کارگران؛ بلکه بر حسب . 

  .شاخه ی صنعت ؛ ايجاد سازد 

ارگران را تشکيل داده ؛ بسيار بيشتر از مردها استثمار می شوند و سنديکاهای زنان کارگر عقب مانده ترين بخش ک

رفرميستی با ادامه ی مشی مقاومت محدود خود ؛ نرخها را نه بر حسب کيفيت و بازدهی کار بلکه بر حسب جنسيت 

اخراج کارگران زن عمدتا وقتی که بحران شروع می شود؛ سنديکاهای محافظه کار؛ ابتکار . کارگران قرار می دهند 

کارگر . بايد قاطعانه عليه اين سياست زيان آور و مغاير با منافع طبقه ی کارگر مبارزه کرد . را به دست می گيرند 

زن بيش از کارگر مرد استثمار می شود و وظيفه ی ما عبارت از اين است که اورا به يک مبارز فعال برای انقالب 

يک سنديکا در صورتی شايستگی عضويت در انترناسيونال . يا تبديل کنيم سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتار

سنديکاهای سرخ را دارد که بر مسئله ی زنان ؛ مانند هر مسئله ی ديگری بتواند از پيشداوری ها خالصی يابد و دفاع 

رتش انقالب سوسياليستی و تنظيم کار زنان را به عهده بگيرد و در مقابل خود؛ اين تنها وظيفه ؛ يعنی افزايش شمار ا

. به وسيله ی مبارزين خستگی ناپذير جديد که در ميان زنان کارگر استثمار شده و ستمديده جلب شده اند را قرار دهد 

  قراردادهای دسته جمعی» 

رهبران قديمی سازمانهای سنديکايی اغلب می گويند و می نويسند که بورژوازی در جريان تعرض خود؛ در برابر 

عموما ؛ اين قراردادهای جمعی از نظر رهبران رفرميست . به قراردادهای دسته جمعی متوقف خواهد شد تجاوز 
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حتی بسياری از اين رهبران هدف ديگری برای سازمانهای سنديکايی . محسوب می شودبزرگترين فتح طبقه ی کارگر

؛ آمريکا ؛ جان ميشلنبش کارگری رهبران سرشناس جيکی از» کارمتشکل « در جزوه ای تحت عنوان . شناسندنمی 

با صراحت نوشته است که وظيفه ی اصلی سازمانهای سنديکايی اينست که قراردادهای انفرادی به قراردادهای 

  .ادی يک پيشرفت محسوب می شودالبته قراردادهای دسته جمعی نسبت به قراردادهای انفر. جمعی ارتقاء يايند 

فرد نيروی کار و بنابراين ضعيف سرو کار داشت؛ او حقوق و شرايط کار را به سابقا کارفرما با يک فروشنده ی من

سازمانهای سنديکايی ؛ به مثابه ی ارگانهايی که مسئوليت دفاع از منافع طبقه ی کارگر . دلخواه خود تعيين می نمود 

در امر خريد و فروش را بر دوش دارند؛ به مثابه ی فروشنده ی نيروی کار دسته جمعی کارگری عمل می کنند و 

يک مبارزه ی بسيار طوالنی و چند ده ساله ضروری بوده برای اينکه . انرژی و دانش کارگران ذيصالح می باشند

و خيلی مانده تا در کليه ی رشته ها . حق سازمانهای سنديکايی برای بستن قراردادهای جمعی به رسميت شناخته شود 

قط به نام کارگرانی که متشکل هستند بدست بياورند بلکه به نام تمام کارگرانی که اين امر تحقق يابد و اين حق را نه ف

مبارزه ی طوالنی و سرسختی که برای جانشينی قرارداد انفرادی . در رشته ی صنعت آنها اشتغال دارند کسب کنند 

 مطلق قراردادهای بوسيله ی قرارداد جمعی صورت گرفته ؛ در ميان محافل رهبران سنديکايی؛ انديشه ی ارزش

جمعيو مفهوم جهان شمول آن را بوجود آورده است و می شود در هرج و مرج توليد؛ نظم وارد ساخت و صلح 

  .اجتماعی را از طريق تصميم دولت برقرار کرد 

آنها می خواهند اين قراردادها را . در يک کالم از نظر سنديکاهای رفرميست ؛ قراردادهای جمعی يک هدف است 

در واقع؛ بايد .  مدتی طوالنی ببندند با اين تصور که صرف بستن قرارداد تضمين کافی برای اجرای آن است برای

بايد به قاطعانه ترين وجهی بر عليه پر بها دادن مفرط نسبت . قراردادها را به مثابه ی آتش بس های موقتی تلقی کرد 

در . فصال کوتاهی در مبارزه بين کار و سرمايه ارزيابی کرد به قراردادهای جمعی مبارزه کرد و آنها را به عنوان ان

ما . مبارزه ی اجتماعی هيچ نمونه ای را نمی توان يافت که کارفرمايان نسبت به تعهدات صوری عدول نکرده باشند 

شاهديم که چگونه در جريان تهاجمی که در حال حاضر؛ در همه جا در حال تکوين است ؛ کارفرمايان موفق به 

جاوز به قراردادهای جمعی می شوند و تنها کسانی که هيچ شناختی نسبت به مبارزه ی طبقاتی ندارند می توانند ت

احساس آرامش نمايند با اين تصور که قرارداد جمعی امضاء شده توسط کارفرما؛ او را مجبور به اجرای کليه ی مفاد 

قرارداد دسته جمعی در . ان به قراردادهای جمعی نگاه کنند کارگران نيز بايد با همان ديد کارفرماي. آن خواهد ساخت

مضمون خود ؛ يک تفاهم موقتی بين دو طرف متخاصم است و بعالوه طرفين موضوع اعالم می دارند که حاضرند 

 هر کدام از طرفين تا آن. در لحظه ی مساعد؛ قرارداد جمعی جديدی با امتيازات بيشتر نسبت به قرارداد قبلی ببندند 

آيا قراردادهای جمعی تاکنون راه نجاتی برای . اندازه از قرارداد تبعيت می کنند که قادر به عدم رعايت آن نمی باشد 

هر بار که بورژوازی احساس کرد که می تواند برای منافع خود ! ليس بوده اند؟ نهمعدنچيان يا کارگران نساجی انگ

ی را انجام دهد ؛ آن کار را کرده است و به حقوق دانان و نويسندگان مزدور وطيفه ی توجيه اين اعمال و پيدا کار

مان؛ چکسلواکی؛سوئد ما شاهد همين اوضاع در آمريکا؛ قرانسه؛ ايتاليا؛ آل. ساس قانونی برای آنرا سپرده استکردن ا

ارفرمايان در ماوراءالطبيعه سير نمی کنند بلکه سياستمداران ک. ماهيت کارفرما درهمه جا يکسان است. و غيره هستيم

  .حقيقی هستند و هيچ گونه تمايلی به تقديس قراردادهايی که امضاء کرده اند ؛ ندارند
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آنها گرايش به پر بها دادن به ارزش . تعداد متافيزيکها بسيار زياد استولی در ميان کارگران بخصوص رهبرانشان ؛ 

به نظر رقرميستها ؛ قراردادهای .  درکليه ی شرايط سعی می کنند ازمبارزه بپرهيزند جمعی دارند وقراردادهای دسته

در واقع اين ادعا هم از نظر تئوری . جمعی تضادهای طبقاتی را تخفيف می دهد و جانشين مبارزه ی طبقاتی می شود 

زه ی طبقاتی است و نمی توانند جانشين آن قراردادهای کار محصول و نتيجه ی مبار. و هم از نظر پراتيک غلط است

  .شد نمی تواند با زلزله تشبيه شودهمانطور که خانه ای بر اثر زلزله ويران شده با. شوند 

البته درست است که بعضی از قراردادهای جمعی موجود؛ قراردادهای صنفی تنگ نظرانه است و با روحيه ی 

عدم پذيرش کارگرانی که تازه . ما گرايشات ارتجاعی آشکاری می بينيم در اين قراردادها؛ . طبقاتی در تناقض است 

.... مهارت کسب کرده اند به کار؛ عدم پذيرش خارجيان ؛ محدود نمودن يا کاهش دستمزد نيروی کار زنان و غيره 

اين . ن می باشد وجود دارد که بر عليه مصرف کنندگا) »پيمان« با نام (حتی قراردادهايی بين کارگران و کارفرمايان 

  .چنين قراردادهايی محصول صلح اجتماعی می باشند و نه مبارزه ی طبقاتی 

اگر ما از سويی شاهد تجريد قراردادهای جمعی و تبديل شدن آنها به هدفی برای خود و به يک بت می باشيم ؛ از 

ه ای بی فايده و يا حتی مضر سوی ديگر نقطه نظر ديگری درباره ی فراردادهای جمعی موجود است که آن را پديد

« : اين عقيده بوسيله ی آنارشيستها اشاعه داده می شود و آنان با افراط تمام از اين نظر دفاع می کنند . تلقی می کند 

اين ارزيابی درباره ی نقش . ؛ اين اساس تاکتيک آنهاست » کارگران انقالبی نبايد با کارفرمايان وارد مذاکره بشوند

در جنگ تا زمانی که اميد غلبه ی قطعی . جمعی به همان اندازه احمقانه و زيانبار است که ارزيابی پيش قراردادهای 

هست؛ با دشمن مذاکره نمی کنند و زمانی که نمی شود آنرا شکست داد ؛ قرارداد ترک مخاصمه ی موقت امضاء می 

اين نيست که نمايندگان کارگران با نمايندگان خطر در . همين امر در مورد مبارزه ی طبقاتی نيز صادق است . کنند 

؛ در مضمون پيمان ترک مخاصمه ی امضاء شده و که خطر در کيفيت اين مذاکرات استکارفرمايان مذاکره کنند بل

ا به مثابه ی هدفی در خود چنانچه قرارداد جمعی ر. س از امضای قرارداد جمعی استدر چگونگی پياده کردن آن پ

 مدت قرارداد دچار اوهام ده های کارگری را برای جنگ فردا تدارک نديده و نسبت به ثبات و طول؛ تودرنظربگيريم

ستگی خی تلقی کرده و بطورولی چنانچه سنديکاها قرارداد را به مثابه ی پيمان ترک مخاصمه ی موقت. می شوند

ند فايده ی آن چهر. (رگرمفيد واقع شوده ی کاتواند برای طبقناپذيری به مبارزه ميل کنند؛ قراردادی که بسته شد؛ مي

  .)نسبی است

؛ بايد ببينيم تحت چه عنوانی مذاکرات ن و يا قراردادهای جمعی نمی باشدجانب مذاکرات با کارفرمايابنابر اين خطراز

  . طبقاتی بعدی استفاده خواهند کردآغاز شده و سنديکاها چگونه از صلح مسلح برای تدارک جنگ

  يه دارانگاردهای سفيد سرما
بوزژوازی که اين همه از رشد مسالمت آميز و خصلت جنايتکارانه ی هر گونه قهر در مخاصمات اقتصادی دم می 

زند؛ هم اکنون در حال ايجاد سازمانهای ويژه ای می باشد که از نمايندگان بورژوا و از مزدوران ؛ برای مبارزه ی 

در مرحله ی پيش از جنگ؛ معموال مخاصمات . ل می شود مستقيم بر عليه کارگران اعتصابی انقالبی ؛ تشکي

اغلب تصادمات با افراد خودفروخته و مرتجع به وقوع می . اقتصادی به شکل کم و بيش آرامی خاتمه می يافت 

پيوست و گروههای مختلف کارگری ؛ بر عليه اعتصاب شکنان به قهر متوسل می شدند ؛ ولی در مجموع اين 
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در زمينه ی حق اعتصاب ؛ بزرگترين . و تحت حمايت سرنيزه های پليس برگزار می شد اعتصابات در آرامش 

پيروزی که کسب شد؛ حق کارگران در تشکيل گروههای گشتی برای اقناع اعتصاب شکنان؛ عدم کار و بطور کلی 

  .برای تاثير گذاری معنوی بوده است

هيچ . ضع حقوقی گذشته خود توقف نمی کندر مواسحله ی پس ازجنگ ؛ بورژوازی ديگربر؛ يعنی مردر حال حاضر

کشور بورژوايی وجود ندارد که در آن سازمانهای ويژه ی اعتصاب شکن بوجود نيايد که از بچه ننه ها و مزدوران 

برخی از کشورها ؛ اين در. ات و پراکندن صفوف کارگران نزنندتشکيل شده باشد و دست به خرابکاری در اعتصاب

در ايتاليا گروههای . نيز به فعاليت خود ادامه می دهندا در مرحله ی جنبش اعتصابی بلکه پس از آن سازمانها نه تنه

ناصر واپس مانده که برای ؛ دهقانان غنی و همه نوع عبورژوا؛ روشنفکران که ازمالکين کوچک) فاشيستی (چک کو

را به سوی خود جلب نموده اند و ی کارگرتشکيل شده اند؛ خيلی سريع دشمنان طبقه » نافع ملی و فردی م« دفاع از

  .شناخته می شود؛ مستقر کرده اند» فاشيسم « با نام با حمايت دولت يک نظام ترور سفيد که

کشتار  . ؛ نابودی رهبران انقالبی پرولتاريا و تخريب روحيه ی توده های کارگری استاسی فاشيسموظيفه ی اس

؛ اينها ای کارگری ؛ آتش زدن دفاتر آنها؛ ايجاد فدراسيونهای زرد موازیه؛ انهدام سازمانصدها کارگر و رهبرانشان

با کمک پليس » سوماتن ها « در اسپانيا .... فاشيسم پديده ای بين المللی ست . تايج عملی فعاليت فاشيسم می باشدن

ه خانه ها ناگهان ظاهر منازل و قهواين باندهای مزدور در. ران انقالبی را به قتل می رسانندبطور سيستماتيک کارگ

س با کمک دولت؛ اين کشتارها نيز در زندانها؛ بالفاصله پ. را می کشند » فعالين خطرناک «شده و بدون هيچ رحمی 

عدنچيان ناهار خوری های توده ای م) داوطلبان (در انگلستان گاردهای سفيد . از آزادی کارگران صورت می گيرد

ها برخی از کارگرانی را که حاضر به لو دادن » سوماتن«انتين و در شيلی در آرژ. اعتصابی را نابود ساختند

در اياالت متحده تبهکاران جوامع مخفی ؛ . تش کشيدندمروجين اعتصابات اقتصادی يا سياسی نبودند زنده زنده به آ

ن سبکی که ويرجينيای غربی بازی می کنند به هما» معدنچيان شورشی«کوکالس کالنها؛ نقش فعالی در جستجوی 

کارگران صنعتی « پر شورترين رهبران .  به شکار سرخ پوستان می پرداختنددر گذشته اجدادشان در همان منطقه

را قير اندود ساخته و سپس آنانرا آتش می زنند ؛ باندهای مامورين پروکاتور را به مناطق اعتصابی گسيل » جهان 

 از بين ببرند تحويل  دهند تا بوسيله ی آن کسانی را که می خواهندداشته و اگر هم الزم باشد سوء قصدهايی ترتيب می

ود را احيای جوامع منفی و اتحاديه های افسری که هدف خ. آلمان؛ دو نوع تشکيالت وجود دارددر . عدالت بدهند

ستها را رين کموني؛ کشتار کارگران انقالبی و پرشورتنها با بهره برداری از تحمل دولتآ. سلطنت قرار داده اند

عالوه بر اين ؛ يک . نهای جنايتکار به صدها تن می رسدقربانيان پرولتاريای آلمان بدست اين سازما. سازمان ميدهند

  .ت فنی برای خرابکاری در اعتصاباتسازمان نجا: قانونی اعتصاب شکن نيز وجود داردسازمان 

ده و مستقيما  که به وسيله ی دولت انتصاب شراس آن يک کميسرو در. بری اين سازمان در برلين می باشدستاد ره

 منطقه ١٦به کشور:  به شکل زيراستتشکيالت اين سازمان. تحت نظروزارت کشورعمل می کند؛ قرارگرفته است

ناحيه ای فعاليتها بدست درهر.  ناحيه تقسيم می شوند٨٠ از يعنی بيششده که آنها نيز به مناطق کوچکترتقسيم 

 ١٩٢١ تا اول ژانويه ی .عضو داردرف ن١٧٠٠٠٠ست و بيش از اهزار نفرعداشان بيش ازههای محلی است که تگرو

 ٣٤ مورد در کارخانه های گاز؛ ٤٩برق؛  مورد در قرارگاههای ٨٨. متوسل شدند » نجاتهای فنی « به  بار٥٢١؛ 
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  .سات راه آهن و غيره دخالت نمودندموسمورد در

اتحاديه های « فرانسهاب شکنان در کليه ی کشورها وحود دارد ؛ در سازمانهای مشابهی با گاردهای سفيد و اعتص

و به همين ترتيب .... و غيره » بويووکی« ؛ » موکلها«لهستان سازمان ؛ در»اران مجارپاسد« مجارستان ؛ در»مدنی 

ای مقابله دولتی؛ گردانهای سفيد داوطلبان بردرهمه جا؛ درکناردستگاه سرکوبگر. درچکسلواکی؛ بوگسالوی ورومانی

  .لی که قبال وجود داشتند هم هستندبعالوه؛ سنديکاهای زرد معمو.  که در پيش است؛ بوجود آمده اندبا انقالبی

اين باندها به خودی خود نيروی عظيمی نيستند ولی قدرت آنها از اين جهت است که در کليه ی کشورها ؛ دولتها آنها 

نظر نيرو و  دولت ؛ اين سازمانهای ناقابل ازد و به ياری اين کمکهایرا ملبس و مسلح ساخته؛ به آنها پول می دهن

کن و جنايتکار که در کليه ی سازمانهای اعتصاب ش. ثير زيادی درجريان مبارزه هستندتعداد اعضايشان دارای تا

را ادامه ی ؛ زيايد به هر قيمتی شده نابود گردندتمامی سرزمينهای اروپا و آمريکا جوالن می دهند بحال حاضر در

  .حيات آنها تهديدی حتی برای موجوديت سازمانهای کارگری به شمار می رود 

يد باشد؟ چگونه بايد چه با» گاردهای سفيد « و سنديکاهای انقالبی اش دربرابرمشی هدايت کننده ی طبقه ی کارگر 

در ايتاليا؛ کنفدراسيون . اوت بمانندانند نسبت به آن بی تف؟ اين سئوالی ست که سنديکاهای انقالبی نمی تومبارزه کرد

البته فاشيستها به . ترک مخاصمه با فاشيستها رفته استعمومی کار با توافق حزب سوسياليست تا حد امضای قرارداد 

 ديگر نشان دادند اين پيمان وفا نکردند و پاسيفيستها و تولستوئی ها ی سی جی تی و حزب سوسياليست ايتاليا يک بار

رهبران حزب . ندارندشرايط اساسی مبارزه ی اجتماعی که باعث ايجاد اين سازمانهای آدمکشی شده  ازکه هيچ درکی

سازمانهای خرابکاران بايد ماليم رفتارکرد؛ اعمال قهر: برگزيدند سوسياليست وسی جی تی بينش تولستوی را

 مجبور به دخالت  ايجاد مجدد نظمکارفرمايان باعث عکس العمل شديد در جامعه خواهد شد و دولت دموکراتيک برای

طبقه ی کارگربه . سفه ی خودکشی استاين چنين نقطه نظری با بدبينی العالجی آغشته است فل. خواهد شد و غيره

اين . وضع منفعل و تولستويی داشته باشدبرابر اين واقعه ی اجتماعی فوق العاده مهم مهيچ وجه نمی تواند و نبايد در

اين گارد سفيد است که اکنون جمع و . دامروزه نقش اعتصاب شکنان و آدم کشان را ايفاء می کننسازمانهای تبهکاران 

  .متشکل می شود 

از هم اکنون بورژواها گارد سفيد خود را با . بورژوازی جهانی بهتر از کارگران درسهای انقالب اکتبر را فرا گرفت 

بورژوازی بسيار خوب می داند که در مبارزه ی نهايی در تمام . استفاده از تمام دستگاه دولتی سازماندهی می کنند 

بورژوازی از هم . کشورها آن نيرويی که متشکل تر است و سريع تر و قاطعانه تر عمل می کند پيروز خواهد شد 

ام ايد قياکنون گاردهای سفيد خود را تمرين می دهد و آنان از طريق کشتارهای مقدماتی خود می آموزند که چگونه ب

  .کارگری را در هم بشکنند

در چنين شرايطی؛ محدود ماندن در چهارچوب شيوه های کهنه ی مبارزه در جريان اعتصابات ؛ اکتفا نمودن به 

فرستادن نمايندگان پارلمانی و دعوت به آرامش ؛ آن طور که رهبران سنديکاهای رفرميستی انجام می دهند بالهت 

 مخاصمات بزرگ اجتماعی ؛ بالفاصله واحدهای محلی مبارزه ؛ گردانها و کارگران بايد در جريان. ناب است 

گاردهای محلی اعتصابشان را ايجاد نمايند و آنها نيز بايد قاطعانه بر عليه کارفرمايان متشکل و اعتصاب شکنان 

 که در برابر قوای تا زمانی که سازمانهای کارگری چنين واحدهای نبردی ايجاد نکرده اند ؛ تا زمانی. مبارزه کنند 
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بورژواها فدرت کارگران را به مقابله دعوت نکرده اند ؛ گاردهای سفيد به تخريب سازمانهای کارگری و پراکندن 

ايجاد واحدهای اعتصابی مبارزاتی و اکيپ های ويژه برای مبارزه بر عليه . صفوف جنبش انقالبی ادامه خواهند داد 

های مخصوص جنگ با جانيان بورژوا؛ اين جوابی ست که سازمانهای خرابکاری در اعتصابات ؛ ايجاد گروه

  .کارگری بايد بدهند 

اطالعاتی که توسط مطبوعات ؛ هر روزه درباره ی اين مسئله می رسد حاکی ست که در اين زمينه نظير ساير زمينه 

يی نبرد در تمام کشورها وجود در حالی که سازمانهای کارفرما. ها ؛ کارگران نسبت به کارفرمايان بسيار عقب ترند 

دارند ؛ در حالی که هيچ اعتصابی با هر وسعتی نمی گذرد بدون اينکه اين سازمانها در آن فعاالنه دخالت کنند ؛ ما 

شاهديم که فقط در تعداد کمی از اين مخاصمات ؛ در برابر ضربات کارفرمايان ؛ کارگران بوسيله ی عکس العمل 

. نهای کارفرمايان؛ را پاسخ می دهندعليه سازماعتصابی ويژه نبرد برای مبارزه بردهای امناسب از طريق ايجاد واح

که تا کنون در جنبش سنديکايی . ه عهده ی ايدئولوژی رفرميستی استبی توسعه ی چنين سازمانهايی کامالکندتقصير

مانی يا برای يک سنديکاليست برای يک تريديونيونيست ؛ برای يک رفرميست آل. بسياری ازکشورها غلبه داشته است

. فرانسوی کارگر نبايد به شيوه های مبارزاتی که توسط قانون بورگوايی پيش بينی نشده است متوسل شود » منطقی« 

اين شعاری ست که ! آرام باشيد؛ برای رضای خدا.  تاکتيک هايشان استمشاهده ی قوانين در مبارزه اساس کليه ی

  .مشاهده می کنيممطبوعات رفرميستی دائما در 

آرامش و . مش منضبط درعمليات انقالبی باشدصورتی که مسئله ی آرا ست ولی تنها درخوبیالبته آرامش چيز

 هر مبارز ؛از اين نظرهرکارگر انقالبی. ش شرطهای مبارزه ی انقالبی هستندانضباط به هيچ وجه مانع نبوده بلکه پي

مشی را ولی رفرميستها چگونه آرا. ده آرامش و انضياط دعوت می کن؛ هميشه کارگران را بجنبش سنديکايی انقالبی

 زمانی که اعتصاب تعداد حتی. ين حالت؛ اعتصاب دست به سينه است؛ بهتربه کارگران توصيه می کنند؟ ازنظر آنها

تصابات مواقع مجبور به رهبری اع ورهبران سنديکا ها در بسياری از-ن را به دنبال خودکشيده استکارگرازيادی از

. ک مردم آمستردام را تشکيل می دهدو انتهای تمام تاکتي حتی درچنين صورتی؛ رعايت قانون آغاز-بزرگ هستند

انون بورژوايی پيش بينی سازمانهای گارد سفيد بوسيله ی هيچ قنه فاشيستها و نه ساير. برای ما قانونيت يک بت نيست

بايد بی رو . ش بسيار مهمی درمخاصمات اقتصادی هستند دارای نققانونی امروزهليکن اين سازمانهای غير. نشده اند

قانون پيش بينی نشده است برای اجرای شد و واحد های کارگری نبرد که دربايستی با کارفرمايان وارد رقابت در

 ؛ تنها موضع گيریتنها ايجاد واحدهای اعتصابی نبرد. ت سازمانهای سنديکايی صالحيت دار؛ بوجود آوردتصميما

سالخی ند ؛ می تواند جنبش کارگری را ازگاردهای سفيد بورژوايی که وارد صحنه شده اسياردقيق و جدی دربرابرب

.  سنديکاهای رفرميستی دامن زده ميشود؛ محفوظ بدارد؛ بلکه بوسيله ی که نه تنها به وسيله ی بورژوازیهای دائمی

تغيير شرايط بار حق داشت زمانی که با توجه به ت؛ هزارحق داشاولين کنگره ی انترناسيونال سنديکاهای انقالبی 

» ژه و گروههای ويژه ی دفاع ازخودتشکيل واحدهای اعتصابی وي« خود اعالم کرد ۀمبارزه ی اجتماعی درقطعنام

  .مسئله ی مرگ و زندگی ستبرای طبقه ی کارگر

  ...ادامه دارد 
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   سالم دمکرات- فرياد-فرهاد 
 ١٣٨٧دی ماه اول  

 

 برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای سرخ

  چهارمقسمت 
  ١٣٨٧چهارشنبه چهارم دی                                                                                               یلوزوسک. ا 

 
 

 نظارت کارگری بر توليد 
توليد ؛ مبارزه ی اقتصادی کارگران بايد حول محور نظارت بردر مرحله ی کنونی

بدون بدست گرفتن کنترل توليد موسسات محال است که بتوانيم مسئله . متمرکز شود

همه ی مسائل به ... کارحانجات و موسسات و  بيکاری ؛ تعطيل .  نماييم ای را حل

بر سر اين موضوع هيچ راه سازشی ؛ هيچ تالشی . نظارت برتوليد مرتبط استامر

برای يافتن راه ميانه برای پيدا کردن آنچنان سازماندهی ای که هم رضايت کارگران 

  .جود داشته باشد و هم رضايت کارفرمايان را جلب کند نمی تواند و

يا بحث بر سر تشکيل يک کميسيون . نظارت بر توليد يعنی چه ؟ منظور فقط يک نظارت مالی صوری نيست 

نظارت بر اينها . رفرميستی که يکی دو بار در سال به حسابها يا بخشنامه های مختلف موسسه رسيدگی کند نيست 

. ز فکر نظارت کارگری بر توليد است تنها يک کاريکاتوری ابلکه. محسوب نمی شودآن هم  توليد و يا حتی بخشی از

تحت ... هدف از نظارت اينست که همه ی جوانب فعاليت هر موسسه ؛ صنعتی ؛ تکنيکی ؛ مالی ؛ بازرگانی و 

در يک کالم اشکال گوناگون فعاليتهای توليدی بايد زير نظر موشکافانه و دقيق . نظارت کارگران قرار گيرد 

  .رار گيرد کارگران ق

آيا چنين نظارتی مالکيت خصوصی را نقض نمی کند ؟ بله نظارت ير توليد واقعا اعمال نفوذ کارگران در مناسبات و 

برای حفظ منافع طبقه ی . روابط مالکيت خصوصی است ولی اين دخالت به يک ضرورت تارخی تبديل شده است 

های مولد و ارزش ها تنها زمانی پايان می پذيرد که طبقه ی اسراف فوقالعاده ی نيرو. کارگر بايد تحقق پيدا کند 

کارگر در تماس مستقيم با توليد قرار بگيرد و نقش وی از يک عنصر ساده ی توليد به عامل مستقيم آن ؛ و از جزئی 

تحول طبقه ای برای : همانطور که مارکس می گويد . از يک ماشين به رهبر آگاه مکانيسم صنعتی تبديل گردد 

 ولی استقرار - البته فقط پس از انقالب و استقرار سوسيايسم می تواند صورت بگيرد -ديگران به طبقه ای برای خود 

سوسياليسم هم بستگی دارد به رهبری ئی که در آينده ی نزديک طبقه ی کارگر بايد برای نظارت بر توليد و بطور 

  .کلی اقتصاد سرمايه داری بدست بگيرد 

در زمان جنگ جای خود را در تمام . وليد از مدتها پيش و حتی پيش از جنگ بوجود آمده است فکر نظارت بر ت
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زمانی که دولتهای بورژوايی برای حفظ منافع کل طبقه ی بورژوازی شاخه های مختلف اقتصاد . کشورها باز کرد 

د ؛ نظارت دولتی نظريه ی را کنترل می نمودند و تالش می کردند سلطه ی طبقاتی خود را حفظ و استمرار بخشن

پايان گرفتن جنگ با قطع نظارت دولتی و آزاد سازی سرمايه داری مشخص می شود . غالب در تمام دوره جنگ شد 

به همين خاطر در جريان جنگ و . ولی اينک همين بازی بر عليه منافع ويژه ی طبقه ی کارگر حرکت می کند . 

  .قعی نه مجازی شکل گرفت بخصوص در انقالب اکتبر نظارت کارگری وا

در حال حاضر نظارت بر توليد آنچنان وسعت گرفته است که حتی دولتهای بورژوايی مجبورند به اين امر رسيدگی 

 به مدت چند هفته تعدادی از فابريکها را به اشغال خود درآوردند ؛ ١٩٢٠وقتی کارگران ايتاليا در پايان سال . کنند 

  .رت کارگری وانمود ساخته و حتی قانونی در اين مورد به پارلمان پيشنهاد می کند جيوليتی حود را طرفدار نظا

در انگلستان نيز صحبتهای زيادی در مورد نظارت کارگری انجام شده و همه نوع کميسيون های دولتی با شرکت 

ه که فدراسيون سازمانهای سنديکايی برای رسيدگی به آن بر پا شده است در فرانسه نيز بحث هايی صورت گرفت

فلزات طرحی تهيه کرد که نشان از فقر فکری رهبران اين فدراسيون می باشد چرا که در اين طرح يک ذره درک از 

در آلمان درباره ی نظارت کارگری و بخصوص نظارت بر توليد . مسئله ی نظارت کارگری نمی توان پيدا کرد 

هر چه بيشتر درباره ی نظارت کارگری بحث می شود بيشتر ولی عجيب اينجاست که . بحث هايی انجام گرفته است 

  .دور از دسترس و مسئله دار تر به نظر می رسد 

هيچ يک از کارگران آلمانی قادر نيستند مفهوم نظارت بر توليد را که بوسيله ی دولتهای جمهوريخواهان آلمان وعده 

اتها و رهبران سنديکاهای آلمان در آنها نقشی فعال و دولتهايی که سوسيال دموکر. داده شده بود دقيقا توضيح دهند 

نظارت می تواند به . نظارت کارگری در هيچ يک از کشورهای بورژوايی وجود ندارد . چشمگير بازی می نمودند 

مثابه ی سالح مستقيم توده ها در ميدان عمليات انقالبی برای مبارزه عليه بورژوازی يا به عنوان وزنه ای مقابل 

تفاهمی که بين کارگران و . هيچ نظارتی نمی تواند بر اساس تفاهم بوجود بيايد . وازی وجود داشته باشد بورژ

بورژوازی حاصل شود چه می تواند باشد ؟ آيا عبارت از اين خواهد بود که کارگران بر تکامل صنعت و بازرگانی 

  موسسات مربوطه نظارت داشته باشند؟

اضی نخواهد شد زيرا مفهوم آن دخالت در مقدس ترين امور يعنی مالکيت خصوصی کارفرما هرگز به اين مسئله ر

بنابر اين آنجا که صحبت از نظارت بر اساس تفاهم است ما فقط می توانيم با يک نظارت صرفا گذرا . خواهد بود 

 به همين جهت .مواجه باشيم که هيچ دستآوردی برای کارگران ندارد زيرا برای بورژوازی هم هيچ حطری ندارد 

بايد در نظر داشت که در . شعار نظارت بر توليد و يا نظارت کارگری بايد مستقيما و از راههای انقالبی اعمال شود 

ممکن است بورژوازی به دادن . اين زمينه طبقه ی کارگر با مقاومت سرسختانه و خشن بورژوازی مواجه می شود 

 و يا حتی حق بيکاری راضی شود اما رضايت به يک نظارت کارگری برخی امتيازات در مورد کار زنان و کودکان

زيرا اين ديگر گذشتن از حدود امکانات بورژوازی است بايد به ساده لوحی مفرطی دچار بود تا . واقعی نمی دهد 

  .خيال کنيم می توان نظارت کارگری را بدون مقاومت بسيار خشن طبقات حاکم برقرار کرد 

البته در مورد . يچکدام از ميدانهای مبارزه پيروزی سهل الوصولی نداشته و نخواهد داشت طبقه ی کارگر در ه

زيرا اگر در سياست اشکال متعدد . نظارت بر توليد پيروزی ها بسيار گران تر از ساير موارد تمام خواهد شد 
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مينه ی اقتصادی ؛ اتوکراسی ولی تا کنون در ز... ) جمهوری ؛ سلطنت مشروطه و استبدادی و (حکومتی وجود دارد 

از انگلستان مشروطه ؛ آمريکای دموکراتيک ؛ فرانسه . استبداد در فابريکهای کليه ی کشورها حاکم است . غلبه دارد 

رفرميستها بسيار عالقه دارند درباره ی دموکراسی توليدی داد سخن . ی جمهوريخواه تا آلمان سوسيال دموکرات 

سيدنی وبز رفرميست بسيار .  جمهوری حکومتی در فابريکها و کارخانه ها دم زنند دهند و يا از استقرار شکل

نظرياتی درباره ی روابط دموکراتيک در » دموکراسی صنعتی « مشهور انگليسی از مدتها پيش در کتاب خود به نام 

  .توليد مطرح ساخته است 

ايد به ارزيابی آن پرداخت ؟ اگر بخواهيم تمام اما دموکراسی در توليد يا جمهوری در موسسه يعنی چه ؟ چگونه ب

مفروضات را قبول کنيم ؛ جمهوری واقعی آن جمهوری ايست که کارگران نظارت خود را بر توليد بوجود آورده و 

در آلمان شاهد ظهور نوعی دموکراسی محدود در اين زمينه از . کارفرما را به کارمندی تکنيکی تبديل کرده باشند 

کميته های مشترک ؛ با ترکيبی از تعدادی مساوی از نمايندگان سازمانهای کارگری و کارفرمايان می طريق تشکيل 

حتی سنديکاهای کارگری آلمان يک تئوری جديد مطرح ساخته اند که بر تساوی حقوقی کارفرمايان و . باشيم 

 کارفرمايان برابرند؛ تشکالتشان کارگران و« . می گويند » حق برابر « کارگران مبتنی می باشد و به آن تئوری 

البته درست است که نمايندگانی از . دارای ارزش مساوی است و به همين جهت به تعداد ی برابر نماينده می فرستند 

طرف دولت شرکت می کنند ولی همانطور که می دانيم اين نمايندگان خود را مافوق و ماوراء طبقات نشان می دهند 

تمام اين تئوری درباره ی حق مساوی که بر اساس . »ع جامعه در مجموعه اش حفاظت نمايند تا به اصطالح از مناف

حمايت از مالکيت خصوصی و مديريت منابع کشور به وسيله ی تعداد معدودی از کوسه های صنعتی قرار گرفته تنها 

دها ميليون دارائی دارند چه بين کارگران بی چيز و کارفرمايانی که ص. می تواند به يک بحران عظيمی منجر شود 

مساواتی می تواند وجود داشته باشد ؟ فقط در صورتی می توان از مساوات حرفی زد که کارگران همان حق 

  .سازمانهای کارفرمايان و دولتهايشان در مديريت و توزيع ثروتهای کشور را داشته باشند 

حق مساوی ست به عنوان نماينده ی جنبش سنديکايی اگر سنديکای مرکزی آلمان که به عبارتی مادر اين نظريه ی 

تمام آلمان می توانست به همان اندازه ی استين ها ؛ کروپ ها و ديگران معادن ذغال سنگ و کارخانه های فلزات 

رنافی را در اختيار بگيرد ؛ اگر قادر بود به همان درجه تمام نساجی آلمان را در دست بگيرد و -منطقه ی وستپالی 

ه بدون رضايت آن هيچ بانک آلمانی نمی توانست حتی يک مارک تسليم کند ؛ در اين صورت می توانستيم تا چنانچ

ولی در شرايط کنونی برخی به دلخواه از کليه ی ثروتهای موجود در کشور . حدی از حق مساوی صحبت کنيم 

 بحث از دموکراسی يا نظارت کارگری استفاده می کنند و ديگران به عنوان تماشاچی منفعل ناظر اين اوضاع هستند

طبقه ی کارگر از ايده ی حق تساوی الهام نمی گيرد و . به مسخره گرفتن ابتدائی ترين مطالبات طبقه ی کارگر است 

از اين زاويه است که طبقه ی کارگر روند صنعتی را . خود را در موضع دموکراسی نامعلوم فالن قرار نمی دهد 

نظارت کارگری می بايد به وسيله ی خود کارگران اعمال شود و کميسيونهای نظارت .  دهد مورد ارزيابی قرار می

کميسيون های نظارت مراقب تمام اتفاقاتی هستند که در درون . بايد مافوق هر نوع اجازه نامه ای تشکيل شوند 

طبقه ی کارگر همزمان با به اين ترتيب . موسسه و در مناسبات بين موسسه و خارج موسسه به وقوع می پيوندند 

برقراری نظارت بر توليد بايد نظارت بر امورمالی را که دشوارترين بخش وظيفه ی نظارت کارگری است عملی 
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اولين کنگره ی انترناسيونال سنديکاهای انقالبی قطعنامه ی مشروحی در مورد نظارت کارگری تصويب . سازد 

  :بيان می شود نموده که مضمون آن در پيشنهادات مختصر زير 

نظارت کارگری يک مکتب ضروری و مهم در امر آماده سازی و تدارک توده های وسيع کارگران برای انقالب . ١

  .سوسياليستی است 

نظارت کارگری می بايد در تمام کشورهای سرمايه داری در دستور روز قرار بگيرد و به مثابه ی شعار رزم . ٢

  .نه برای افشای اسرار تجاری و مالی استفاده شود جنبش سنديکايی قرار گرفته ؛ فعاال

  .نظارت کارگری بايد وسيعا در راه تبديل سنديکاها به سازمانهای جنگی پرولتاريا استفاده شود . ٣

نظارت کارگری بايد به عنوان ابزاری استفاده شود که سنديکاهای کارگری را نه بر مبنای حرفه ای که بصورت . ٤

  .د می آيند و برای جنبش کارگری زيان آور است بلکه بر اساس شاخه ی صنعت احياء کنند خود به خودی بوجو

ناسازگار ... نظارت کارگری با اصل حق مساوی که به وسيله ی بورژوازی پيشنهاد می شود ؛ ملی کردن و غيره . ٥

  .است و ديکتاتوری پرولتاريا را در مقابل ديکتاتوری بورژوازی قرار می دهد 

نگام اعمال نظارت در تکنيک ؛ امور مالی و يا هر دو و يا در زمان اشغال موسسات کوشش برای جلب عقب ه. ٦

افتاده ترين بخش توده های پرولتری در جريان بحث های مربوط به مسائلی که اين نظارت مطرح کرده ضرورت 

ين و اليق ترين کارگران سرشماری در عين حال ضروری ست که در جريان اعمال نظارت ؛ از فعال تر. مبرم دارد 

  .نموده ؛ آنان را برای ايفای نقش رهبری در سازماندهی توليد پرورش دهيم 

برای سازماندهی منظم نظارت کارگری در محل؛ حتما الزم است که سنديکاها کميته ها ی کارخانه را رهبری . ٧

 به هم پيوسته و ترکيب نمايند و از اين طريق از کرده و فعاليت کميته های کارخانه در يک رشته ی صنعتی واحد را

تالشهای اجتناب ناپذير پاتريوتيسم کارخانه ای که می تواند در صورت پراکنده بودن نظارت بروز کند؛ جلوگيری 

  .نمايند 

ر اين از همان ابتدا سنديکاها بايد به کمسيونهای نظارت کمک کرده شرايط ويژه ای به اين منظور فراهم نموده؛ د. ٨

باره در مطيوعات روزانه ی خود بحث کنند و تبليغ وسيعی به نفع نظارت در کارخانه ها و فابريکها به راه بيندازند و 

به شرح و توضيح وظائف آن اکتفا نکرده گزارشاتی درباره ی نتايج اين نظارت در موسسات و گروه بندی های 

  . غيره ارائه نمايند موسسات ؛ در جلسات کارخانه ؛ سخنرانی های محلی و

برای تحقق بخشيدن به اين وظائف در سنديکاهايی که پالتفرم انترناسيونال سنديکاهای انقالبی را نمی پذيرند ؛ . ٩

الزم است يک مرکز واحد ايجاد شود که توجه ويژه ای برای تبديل سنديکاهای حرفه های جدا به سنديکاهای صنعتی 

  .بارزه برای نظارت کارگری مبذول دارد و به منظور حفظ خصلت انقالبی م

هر کس بخواهد يک نظارت واقعی و نه مجازی بر توليد برقرار کند بايد در راهی که کنگره ی انترناسيونال 

سنديکاهای سرخ ترسيم نموده حرکت کند در غير اين صورت ما نه فقط نظارت کارگران بر توليد را نخواهيم ديد 

  .رژوازی بر روی کارگران خواهيم بود بلکه شاهد تحکيم کنترل بو

  سهيم شدن کارگران در سود کارخانه ها

در . اين نيز يکی از ايده های سرمايه داری ست که برای نجات در برابر تمام باليای جامعه عرضه می شود 
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اصالح طلبان انگلستان و آلمان طرحهايی برای مشارکت کارگران در سود کارخانه ها تنظيم شده و انسان دوستان و 

اجتماعی پيدا شده اند که تصور می کنند می شود آشتی ناپذير را آشتی داد يا به عبارتی طبقه ی کارگر را راضی کرد 

  .بدون اينکه زيانی به کارفرما رسيده باشد 

 آن می اين ايده در برخی محافل کارگری نيز رايج شده است يعنی در ميان آنهايی که از مبارزه فرار می کنند و از

ترسند ؛ برای آنهايی که معتقدند سيستم بورژوازی تا ابد برای جامعه الزم است برای آنهايی که از يک قرارداد با 

( بورژوازی برای تقسيم ارزش اضافی فراتر نمی بينند ؛ برای کليه ی اين عناصر عقب مانده ی طبقه ی کارگر 

برای تمام آنها سهيم شدن در سود راه ) مايه داری فراوانند عناصر عقب مانده حتی در پيشرفته ترين کشورهای سر

  .اين راه حل مورد عالقه ی سنديکاهای کاتوليک می باشد . خروج از بن بست کنونی به حساب می آيد 

تجارب گوناگونی که در کشورهای . اثبات فريبنده بودن اين نظزيه برای طبقه ی کارگر کار چندان دشواری نيست 

ورد سهيم شدن کارگران در سود کارحانه ها موجود است نشان می دهد تنها نتيجه ای که حاصل شده مختلف در م

. تشديد استثمار کارگران است و آنان با حد اکثر نيرو کار می کنند به اين اميد که بر سهم آنان در سودها افزوده شود 

به هر حال .  درصد ناچيزی از سود پيشنهاد شود معموال اين اين سهيم شدن در سود عبارت از اينست که به کارگران

تمام اين ترتيبات متفاوت همان اندازه قادرند مشکالت اجتماعی را حل نمايند که مباحثات بی پايان در مورد سوسياليزه 

شدن پيش شزط سهيم . و اجتماعی کردن سرمايه که تازگی ها رواج پيدا کرده اند می توانند از عهده ی اين امر برآيند 

در حالی که وظيفه ی طبقه ی . کارگران در سود کارخانجات وجود خود سود است يعنی ابقاء نظم سرمايه داری 

  .کارگر امحاء مناسبات سرمايه داری و الغاء خود جامعه ی سرمايه داری است 

 ارزش اضافه ای که طبق نظريه ی سوسيال رفرميستها ؛ بورژواهای ليبرال و کارگرانی که از آنها پيروی می کنند ؛

بايد از طريق سهيم شدن کارگران در سود به . طبقه ی کارگر توليد می کند اساس رابطه ی بين طبقات قرار بگيرد 

اين رفرم نجات بخش را چگونه می توان تحقق بخشيد ؟ اين همان سئوالی ست که . اين مناسبات خصلت ابدی بخشيد 

 در ليسبون ١٩٢١ مه ٢٨ تا ٢٥نس تجاری پارلمانی بين المللی که از موضوع بحث های هفتمين اجالسيه ی کنفرا

  .تحت رياست وزير امور خارجه ی پرتقال نيلو بارت برگزار شد قرار گرفت 

مخبر کميسيون آقای پل دلومبر ؛ وزير بازرگانی سابق فرانسه اصرار داشت صنعتگران به ميل خود سهيم نمودن 

پذيرند بدون اينکه نيازی به دخالت دولت باشد و بدون اينکه به کارگران حق کارگران در سود کارخانجات را ب

سهيم شدن کارگران در سود يکی از موثرترين شيوه های « : دلومبر می گفت . نظارت بر مديريت موسسه داده شود 

 خوب کار کردن تحقق ترقی اجتماعی است زيرا بين کار و سرمايه هماهنگی بوجود می آورد و کارگران را نسبت به

  .»موسسه ذيعالقه می سازد 

يکی از عمده ترين هدفهای سهيم کردن کارگران در سود « : ابراز داشت ) سالونيک ( در جريان بحث ها وکيل ماال 

  .ماال معتقد است که اين سيستم بيشتر يک منفعت تجاری دارد نه اجتماعی . » ؛ افزايش بازدهی است 

ان انگليس اظهار داشت که سنديکاهای انگليس با مشارکت در سود مخالفند و خيلی کم سر دوتر راندلس عضو پارلم

سهيم شدن در سود به مثابه ی يک وسيله « . احتمال دارد که اين امر بتواند در مقياس وسيعی در انگلستان پياده شود 

  .» ی عملی برای ايجاد همکاری بين کار و سرمايه است ولی نبايد اجباری باشد 
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و گفت . ولير رئيس هيئت نمايندگی چکسلواکی توجه همه را به سوی قوانين کشورش در مورد معادن جلب کرد ا

کارگران در سود سهيم بوده و با تشکيل شوراهای کارخانه و موسسه ؛ کميسيونهای حکميت و کميسيونهای مختلط 

  .نقش مهمی در مديريت کارخانجات بازی کرده اند 

و کيم رناس عضو پارلمان پرتغال در مورد اميدهای واهی درباره ی سهيم ) فرانسه(؛ سورل ) بلژيک(وزير برتران 

  :قطعنامه ی زير به عنوان جمع بندی تصويب شد . شدن در سود به کنفرانس هشدار دادند 

ی توانند بين کنفرانس معتقد است که سهيم شدن در سود کارخانجات می تواند به همان اندازه ی ساير اقداماتی که م. ١

  .سود و سرمايه سازش ايجاد کنند توصيه شود 

سهيم شدن در سود کارخانجات نبايد به مثابه ی ليبراليزم کارفرما نسبت به کارگران تلقی شود و برای هيچکس . ٢

  .اجباری نيست 

انه از طرف کنفرانس معتقد است که سهيم شدن در سود کارخانجات تنها در مواردی قابل قبول است که آزاد. ٣

  .کارگران پذيرفته شود 

به سادگی می توان از هر گونه تفسيری در مورد سوسيال رفرميستها ؛ حقوق دانان ؛ و استادان فرانسه ؛ بلژيک ؛ 

انگلستان و آلمان که صرفا به منظور تحکيم صلح اجتماعی ايراد می شود صرف نظر نمود زيرا اهداف مطلوب اين 

  .وا بيش از حد آشکار است سوسيال رفرميستهای بورژ

روشن است بحث بر سر تخفيف کمی ارزش اضافه نيست موضع گيری سنديکاهای انقالبی درقبال اين تئوری شفاف و

به همين جهت الزم است اعالم جنگ قاطعانه ای بر عليه اين فريبکاری ننگين توده . بلکه بر سر الغای کامل آن است 

گران بايد نه بر سر چگونگی تقسيم ارزش اضافه بين کارگران و کارفرمايان بلکه توجه کار. های کارگری داده شود 

  .ان امرار معاش می کند متمرکز شودبر سر چگونگی تسويه حساب با طبقه ای که صرفا ار ارزش اضافه ی آن

رت داشت اينکه به موازات مبارزه بر عليه اين اختراع بورژوايی به ويژه بايد نسبت به رفتار رهبران کارگری نظا

بورژوازی بخواهد طبقه ی کارگر را به وسيله ی اعانه ای توهم آميز بفريبد امری کامال طبيعی ست و ما را متعجب 

ر نمی سازد ولی اگر در ميان رهبران سنديکاها کسانی پيدا شوند که اين ايده را به عنوان لنگر نجات بچسبند؛ اين ديگ

رهبران حزب کارگر انگلستان به نام کالينز در  چنين است که يکی از. وقاحت و همدستی تصورناپذيری ست

محبوبيت روزافزون اصل « :  ژوئن سال جاری دفاع از اين ايده را به عهده گرفت و اعالم کرد٢٨سخنرانی تاريخ 

کرده؛ سهيم شدن کارگران در سود کارخانجات در ميان توده ها تنها می تواند رشد مسالمت آميز صنعت را تضمين 

همين نمونه کافی ست برای اينکه درک کنيم تا . » توليد را بهبود بخشده و احساس عدالت و برابری را پرورش دهد 

چه اندازه افکار بورژوايی در تفکر تعدادزيادی از کارگران ريشه دوانده و تاثير ايدئولوژی بورژوازی در ميان 

در . وازی به دست خود چشم های آنهايی که کورند را باز می کند خوشيختانه بورژ. پرولتاريا تا چه حدی عميق است 

مورد اين مسئله مانند هر مسئله ی ديگری منطق اوضاع حکم می کند که اصالح گرايان بورژوازی و سياست بازان 

  .کارگری ليبرال که از آنها حمايت می کنند خالئی را که در اصول و عملشان وجود دارد افشاء سازند 

ر هم در مورد سهيم شدن کارگران در سود کارخانجات نطقهای مطنطن و با حرارتی انجام بگيرد نتيجه ی هر چقد

عملی اش بسيار ناچيز و حقارت آميز خواهد بود و عقب افتاده ترين کارگران هر اندازه هم خواست شکوفايی جامعه 
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ه می شود که سهيم شدن او در سود چيزی ی بورژوايی در او ريشه دار باشد در مدت کوتاهی در جريان عمل متوج

  .بيش از يک فريب و سراب نمی باشد 

نتايج ملموس هر چند ناچيزی بدهد می بايست تمامی ارزش اضافه بين کارگران تقسيم » رفرم بزرگ« برای آنکه اين 

به کهنه گی عمر اين نظريه که . ولی بورژوازی نه قادر است و نه می خواهد چنين رفرمهايی انجام دهد . گردد 

خصلت . جهان است و تکه های پوسيده ی آنرا از آرشيوها بيرون کشيده اند محکوم به عدم موفقيت و شکست است 

شيادانه و عوام فريبانه اين تقسيم سود موجز بيش از حد آشکار است و خواست فريب کارگران به وضوح از آن 

مانده ؛ ناآگاه و آلوده به پيشداوری های بورژوايی هستند ولی اين واقعيت دارد که کارگران عقب . تراوش می کند 

وقايع جنگ و انقالب آموزشهای بسياری برای طبقه ی کارگر در مجموع به ارمغان آورده است و در ميان حقايق بی 

ين شماری که در عرض سالهای اخير توده های وسيع آموخته اند اساسی ترين حقيقت اينست که طبقه ی کارگر از چن

به همين دليل اولين کنگره ی انترناسيونال سنديکاهای انقالبی قاطعانه . تقسيمی هيچ فايده ای نصيبش نخواهد شد 

شعار . اعالم کرد که اين شيوه ی فريب کارگران بايد به بی رحمانه ترين و شديد ترين شکلی به باد انتقاد گرفته شود 

به جای سهيم شدن در سود کارحانجات ؛ سود سرمايه داران بايد « : شد سنديکاهای انقالبی طبقاتی بايد شعار زير با

  .» حذف گردد 

 برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای سرخ

  پنجمقسمت 
  ١٣٨٧جمعه ششم دی                                                                                                      یلوزوسک. ا 

 
 

موسسات) اعالن حکومت نظامی( ميليتاريزه کردن   
ا  به کارگران وعده ی بهبودی شرايط کار رطبقات حاکم در تمام کشورهای سرمايه داری

می کنند آنان که کارگران برای بهبود شرايط کاراعتصابی می دهند اما درهرمنازعه و هر

 ۀ آنان با طبقۀ يکی ازمتداول ترين شيوه های مقابل. کننده ای اتخاذ می کننداقدامات تهديد 

  دولت. ی کارگران استشکستن همبستگ درهم برخورد نظامی در موسسات برای  کارگر

   با استفاده از اين اهرم با ضرب و شتم ؛ دستگيری و زندانی کردن کارگران در محيط کار

  . و اعالم حالت فوق العاده و نظامی دست به ترميم و ادامه روند توليد می زند 

موال در اين هنگام مع. نظامی کردن ؛ ايجاد ترس و وحشت در بين کارگران باالترين شکل سرکوب بورژوازی است 

اميدهای بورژوازی بر آن بنا شده است و ابزاری در دست طبقات حاکم است تا نظم سرمايه داری را در برابر انقالب 

  .و تغيير و تحوالت حفظ نموده و به مسير طبيعی اش بازگرداند 

ا انرژی کافی پاسخ اين اميدواريهای بورژوازی در نظامی کردن محيط کار از آنجا ناشی می شود که کارگران ب

اعالن حالت نظامی و فوق العاده عموما تاثير . تهاجمات را نداده و بسيج کنندگان را به عقب نشينی وادار نمی کنند 

رهبران ميانه رو وارد صحنه می . روانی به روی کارگران می گذارد دستگيريها توده ی عقب مانده را می ترساند 
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تنها در . معموال اعتصاب در اينگونه موارد شکسته می شود . ره با دولت می پردازند شوند و در پشت پرده به مذاک

صورتی می شود عليه ميليتاريزاسيون مبارزه کرد که کارگران در مقابل اعالن جنگ ؛ اعالن بسيج کارگری نمايند ؛ 

ممانعت به عمل آورده ؛ افشار يعنی سازمان خود را مستحکم کرده ؛ ارگانهای دفاعی ايجاد نموده ؛ از دستگيريها 

. جديدی از کارگران را به جنبش اعتصابی فرا بخوانند و هر موسسه و کارخانه ای را به دژ انقالب تبديل نمايند 

يکی از . ميليتاريزاسيون تنها در حدی قادر است تاثير بگذارد که کارگران در مقابل آن احساس وحشت کنند 

 ميان کارگران ؛ علی رغم اينکه درصد بااليی از کارگران از جنگ آمده اند اما مشخصات وضع موجود اينست که در

هنوز هم ميليتاريزاسيون تاثير محسوسی در آنها می انگيزد ؛ در حالی که در زمان جنگ و در جبهه ی جنگ 

  .مصائب به مراتب بيشتری از اين ميليتاريزاسيون را تحمل نموده اند 

هيچ اعتصابی خاتمه نيافته بدون . ی قدرت دولت هميشه بر عليه کارگران متوجه می شود در کليه ی منازعات اجتماع

در آمريکای دموکراتيک ؛ در انگلستان . آنکه قدرت جبری دولت معاصر بر عليه اعتصابيون به کار گرفته شود 

 دستگاه عظيم پليسی ليبرال ؛ در فرانسه ی جمهوريخواه؛ در همه جا همينکه منازعه ای شروع شد بالفاصله يک

بسيج می شود که ظاهرا هدفش حفظ نظم است ولی در واقع وظيفه اش پراکنده ساختن و بر هم زدن مبارزه ی 

به ياد آوريم اعتصاب اخير معدنچيان انگليسی را؛ اعتصاب پر آوازه کارگران فوالد سازی و . کارگران می باشد 

 را و منازعات فعلی در انگلستان ؛ آلمان و ١٩٢٠بی کانادا در سال  اعتصا-ذوب آهن آمريکائی را ؛ جنبش انقالبی 

  .ايتاليا را؛ و آن وقت خواهيم ديد که دولت کارش سرکوب جنبش های کارگری است 

تقريبا سه سال است که جنگ تمام شده ولی در عمل . دوران رشد مسالمت آميز سرمايه داری به پايان رسيده است 

علی رغم قول های رسمی متفقين ؛ ميليتاريزم ابعاد غول آسايی به . نگی به سر می برد اروپا هنوز در وضعيت ج

قدرت های بزرگ تا بن دندان مسلح می شوند و هدف آنها قبل از همه و بيش از همه چيز مقابله با . خود می گيرد 

. مزدها را نمی پذيرند دشمن داخلی کسی ست که می خواهد حقوقش را بسط دهد و کاهش دست. دشمنان داخلی ست 

اين دشمن همان استثمار شده و ستم . اين دشمن همان پرولتارياست که به ثمر بخشی سازش طبقاتی اعتقادی ندارد 

در يک کالم اين همان کارگری ست که به خاطر موقعيت اجتماعی اش می تواند . ديده ايست که رويای رهايی دارد 

به همين خاطر است که حالت نظامی و ميليتاريزاسيون . ی جامعه باشد يک محرک بی نظمی در سازمان بورژواي

بدون انقطاع و گسست به کار خود ادامه می دهد و در صورتی که بورژوازی ضروری بداند در مواقع بروز 

منازعات حاد در شاخه های مختلف صنعتی اعالن جنگ دهد برايش کافی ست که حکومت نظامی را تشديد کند و به 

  .ل قهری که بطور دائم انجام می دهد شکل عريان و قانونی بخشد اعما

اما در مورد سنديکاهايی که در حال حاضر در يک مبارزه ی سخت برای دفاع از ابتدائی ترين حقوق اقتصادی توده 

 برای های کارگری درگير شده اند ؛ ميليتاريزاسيون ؛تشديد فزاينده ی روحيه ی مبارزاتی و انرژی هر چه بيشتری

سنديکاها بايد مطمئن باشند که بورژوازی برای انهدام جنبشی که اورا تهديد . اجرای تصميماتشان را طلب می کند 

در . می کند از توسل به نيروهايی که در اختيار دارد صرف نظر نمی کند از جمله پليس ؛ دادگستری و پارلمان 

ی اهميتی که باشد ؛ بزرگترين خطر سياسی برای طبقه اوضاع و احوال کنونی هر حرکت اقتصادی با هر درجه 

تدارک . به همين دليل تدارک تشکيالتی و ايدئولوژيک برای مقابله با ميليتاريزاسيون ضروری ست . حاکم است 
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تشکيالتی عبارت از اين است که ارگانهای تشکيل شده در جريان اعتصابات بتوانند حتی در صورت دستگيری 

يله ی دولت؛ دست به عمل بزنند و دستگاه ارتباطی بين مرکز رهبری کننده و توده ها در اثر هجوم رهبرانشان به وس

زانه نشر نمايد ؛ در طول منازعات بزرگ اجتماعی کميته ی اعتصاب قادر باشد يک بولتن رو و. پليس پاشيده نشود

 خره هرگونه تخلف ازالو ب. باشد مقدور نکه بارها پيش آمدهيبت توده ها آنطورغانه دربندهای مخفيمذاکرات و زد و

ير بخشهای همچنين الزم است که کارگران سا کارگر باشد وۀ رهبران باعث اخراج فوری اشان ازصفوف طبقسوی

  .بورژوازی فشاروارد سازنددولت اقتصادی قادرباشند درلحظه ی ضروری وارد مبارزه شده؛ به طبقات حاکم و

در سنگر نظامی انظباط به وسيله . عتصاب بيشتر از سنگر نظامی مورد نياز است اسلوب کار و انظباط در سنگر ا

آماده . عالی و انظباط کارگری احتياج استی دادگاههای نظامی حفظ می شود در حالی که در سنگر انقالب به وجدان 

بت به ضرورت سازی ايدئولوژيک طبقه ی کارگر برای مبارزه عبارت است از پرورش روح همبستگی؛ آگاهی نس

  .ايان و دولت دست به تعرض می زنندلحظه ای که کارفرمط آهنين و خود داری و خونسردی دريک انظبا

يکی ديگر از وظائف خطير چنين لحظاتی تخريب روحيه ی نيروهای نظامی دشمن است که معموال در صورت 

تجربه ديده است و آنچنان نيروهای اگر چه در واقع طبقه ی حاکمه . وقوع درگيری های بزرگ اعزام می شوند 

  .نظامی را تربيت می کنند که تجزيه ی صفوف آنان بسيار دشوار است 

ه در فرانسه از سنگالی ها استفاده می کنند ؛ در آمريکا گروه های ويژه ای را آموزش داده اند تا با گازهای خفه کنند

 دسته های اعتصاب شکن دست به کارمی شوند و يد وبسياری مناطق گاردهای سفدربه کارگران شورشی حمله کنند؛ 

اگر تخريب . تعرض به کارگران را بازی می کنندنقش يک گروه ضربتی برای ولی اين عناصرناهمگون بيشتر. غيره

 شيوه  اين گروه های مخاصم ممکن نيست و اگر نمی شود به وسيله ی تبليغات صفوفشان را پراکنده ساخت بايدۀروحي

اعی سرکوب مبارزات اجتموی بخش توده ای قوائی که دولت درثقل تبليغات را به ريدا کرد و مرکزهای ديگری پ

تجزيه ی نيروهای مسلح و و پيوستنشان به اردوی کارگران شرط ضروری برای . دادمعاصر آماده می کند قرار

ق العاده ای درجريان منازعات  بايد با انرژی فوعليه دولت سرمايه داری عمل برۀاين شيو. است کارگرۀی طبقپيروز

   .؛ پياده شودکردن اين ياآن بخش صنعت تالش ميکندزمانی که دولت بورژوازی برای ميليتاريزه بزرگ اجتماعی ودر

  شوراهای حل اختالف و حکميت اجباری 
در برابر برای سوسيال رفرميستها ايده آل عبارت از اينست که ارگانهايی برای مصونيت دادن به جامعه ی معاصر 

در اين امر که اعتصابات زيان بزرگی به اقتصاد ملی وارد می کنند سايه ای از شک نمی . اعتصابات بوجود بيايد 

تعطيلی کار از جانب صدها هزار و گاه ميليونها کارگر از طرفی بر روی بودجه ی . تواند وجود داشته باشد 

. ن برنامه ی توليد و کاهش سود سرمايه داران می شود کارگران فشار آورده و از طرف ديگر باعث به هم خورد

کافی ست به عنوان نمونه مبارزات معدنچيان انگلستان را در نظر بگيريم و مشاهده کنيم که اعتصابات يکی از 

  .اشکال پر خرج مبارزه می باشد 
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 برای سرمايه کامال غير همانطور که مشاهده می شود اگر بخواهيم صرفا از نقطه نظر توليد قضاوت کنيم اعتصابات

. يک جنبش اعتصابی کامال محق هستندارزيابی از زيان های وسيال رفرميستها نيز دراز اين زاويه س. معقول ميباشد

اد که ؟ چه اشکال حقوقی بايد به آن نهادهايی د را از دگرگونی ها مصون نگه داشتود جامعه ی معاصرچگونه می ش

رد که ماوراء طبقات قرار شود افرادی را پيدا کابر کسری ها محفوظ دارد؟ کجا ميبرميبايست اقتصاد ملی را در

ها سال است که کله گنده های سوسيال دارند؟ دها خلوص نيت نظريات غيرمغرضانه ومرضی الطرفين ابرازبگرفته و

اهی بهتر از شوراهای حل رفرميست اروپای غربی و آمريکا بر سر اين مسئله به بن بست رسيده اند و تا کنون هيچ ر

ه حلی در اين زمينه نمی ؛ به اين خاطر که هيچ رادليلش هم روشن است. يدا نکرده اندحکميت اجباری پاختالف و

   .توان ياف

طول قرن نوزدهم چنين نهادهايی برای مصالحه تحت اشکال مختلفی که وابسته به ميزان و سطح دموکراسی در تمام 

 ) کارفرما-کارگر ( شوراهای حل اختالف ؛ کميسيونهای دوجانبه . در فالن يا بهمان کشور بود ؛ بوجود آمد 

ض چند ده سال اخير بوجود آمده اند تمام اين موسسات قضائی که در عر. ... و غيره) حکميت(کميسيونهای داوری

تاسيس شوراهای . هدف واحدی را دنبال می نمودند ؛ حل مسالمت آميز مسائل مربوط به دستمزد و شرايط کار 

دولت ؛ اينست تمام ايده آل سوسيال » بی طرف« داوری با شرکت تعدادی مساوی از طرفين و با حضور نماينده ی 

 را بر ی اجباری موظفند اعتصابات را ممنوع کرده ؛ با تمام قوا فشار قوانين معاصراين شوراهای داور. رفرميستها 

در گذشته نيز چنين شوراهای داوری در زالند نو ايجاد شد و به عنوان بزرگترين . روی متخلفين وارد بياورند

ای داوری در مطالبات همين هدف در انگلستان دنبال می شد و شوراه. دستآورد يک دولت دموکراتيک معرفی گرديد 

باالخره از . سنديکاهای آلمان؛ اتريش و ساير کشورها در دوران قبل از جنگ از موقعيت ويژه ای برخوردار بودند 

 به بعد ميلران پس از آنکه لذايذ قدرتمندی را چشيد حکميت اجباری را به افالک رساند و با شتابزدگی به ١٩٠٠سال 

  .توصيف تاثير پذيری آن پرداخت 

همانطور که می دانيم هدف از ايجاد کميسيونهای دوجانبه و حکميت اجباری ايجاد تفاهم بين طرفين می باشد و يا 

ولی اگر کارگر و کارفرما به توافق نرسيدند تکليف چيست؟ . چنانچه اين امر مقدور نباشد اخذ سريع تصميمات است 

سرکوب به خاطر تخلف نسبت به . پاسخگويی آن نشده اند اين سوال اساسی دقيقا همان است که تا کنون موفق به 

احکام دادگاه حکميت ؛ اتهام زنی؛ انداختن مسئوليت به گردن سازمانها و اعضايشان؛ جريمه های نقدی؛ اينست 

  .اشکال اجرای احکام فالن يا بهمان دادگاه حکميت 
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 برابر زورگويی و جبر دادگاههای داوری که ولی حتی برای رفرميست ترين سنديکاها نيز بسيار دشوار است که در

زيرا همانطور که تجربه نشان می دهد . دولت قرار گرفته تسليم شوند » بی طرف «تحت رياست نماينده ی باصطالح 

؛ متحد و مملو از روحيه ی انقالبی هستند نماينده ی بی طرف در تالش رسيدن به مصالحه ران متشکلزمانی که کارگ

  .ايان بر عليه کارگران را می گيرد خسارات سرمايه کم کند و يا حتی در اغلب موارد جانب کارفرممی باشد تا از

تجربه ی پر باری که از تشکيالت اينچنينی اندوخته شده نشان می دهد که ايجاد دادگاههای حکميت ايده آل مطلقا غير 

ده بلکه ناشی از اينست که هيچ فردی پيدا نمی ممکن است و دليل اين امر فقدان حسن نيت از جانب مجريان امور نبو

به اين جهت شوراهای حل . شود که دارای ايدئولوژی مستقل و بی طرفی نسبت به يکی از طبقات اجتماعی باشد 

.  شده محکوم به درجا زدن می باشندعهده ی شان نهادهبر» ماوراء طبقاتی« نمودن عدالت اختالف که رسالت فراهم 

 اگر بخواهيم روی حرفهای. می دهد مان يک مثال گويا در مورد دادگاههای حکميت به ما ارائه در حال حاضر آل

سيال دموکرات ترين کشور جهان رهبران سنديکاهای آلمان قضاوت کنيم ؛ اين کشور نه تنها دموکرات ترين بلکه سو

نه تنها خود را مهم می . شرکت می کنند در آنجا سنديکاها از نفوذ بسياری برخوردارند ؛ نمايندگانشان در دولت .است

دانند بلکه از جانب ديگران نيز به عنوان ارگان آلمان معاصر تلقی می شوند و همين مسئله سبب می شود که 

ليکن دادگاههای موجود تا بتوانند مورد قبول واقع شوند فاصله ی . خصيصه های تقريبا کامل و بی نقصی پيدا کنند 

حال حاضر طرح قانون جديدی درباره ی دادگاههای حکميت تدوين می شود و اين طرح طوری در . بسياری دارند 

 کارسپوندنت -تنظيم شده است که حتی اومبريشت معتدل در ارگان رسمی و بسيار معتدل سنديکای مرکزی آلمان 

 اقتصادی رايش موضعی  به اجبار ابراز می کند که نمايندگان کارگران با رای دادن به اين طرح در شورای-بالت 

جالب اينجاست که رفرميستهای کارکشته ای به عنوان نماينده ی سنديکاها . متضاد با منافع سنديکاها اتخاذ کرده اند 

از جانب آنها برای رسيدگی به اين منظور انتخاب می شوند ولی طرحهايی را تصويب می کنند که حتی برای آن 

هيچ چيری قادر نيست بهتر از اين نشان دهد که چگونه سنديکاها بر روی . سازمان رفرميستی قابل هضم نيست 

دولتها ی بورژوايی تاثير می گذارند و چگونه آن زمانی که جذب موسسات دسته جمعی يا دو جانبه ی ساخته و 

؛ حتی تمام مطبوعات سنديکايی . پرداخته ی بورژوازی می شوند برای حمايت از منافع کارگران مبارزه می کنند 

ارگان فدراسيون کارمندان در اعتراض شديد عليه اين پروژه ی قانونی متفق القول هستند و در آن ايراداتی پيدا می 

  .کنند که صرفا حقوقی نمی باشند 

ارگان راست افراطی کارمندان حق دارد . هدف دولت از اين طرح اتخاذ تصميمات بر اساس قانون است نه سنت 

 اين طريق تمام قراردادها بر سر نرخ که زمينه ی بسيار وسيعی از حق سنتی را در بر می گيرد وقتی می گويد که از

. به پشت صحنه رانده می شود زيرا دادگاهها ی حکميت فقط با اتکاء به قوانين موجود می توانند تصميم گيری کنند 

ه فراوانی يافت می شوند ؛ در آلمان تمامی سايه روشنهای مزبور که در طرح قانون راجع به دادگاههای حکميت ب

  .پايگاه اجتماعی برای خود دارند 

آنجا که حکميت . هيچکس قادر نيست قانون ايده آلی بوجود بياورد که بتواند نوعی توازن بين طبقات برقرار کند 

مطرح می ... اجباری در مورد کارمندان و کارگران شرکتهای عام المنفعه نظير حمل و نقل ؛ گاز ؛ برق و غيره 

خيلی کلی ست ؛ می توان آن » موسسه ی عام المنفعه « از آنجا که عبارت . شود مسئله فوق العاده پيچيده می گردد 
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را برای مشخص ساختن هر شاخه ی اساسی که بخواهيم بکار گرفت نظير حمل و نقل ؛ تلگراف؛ 

  ...اری از همه نوع و غيره تلفن؛گاز؛برق؛استخراج معادن؛ صنايع غذايی؛ خدمات عمومی و شهرد

ما هم نفی نمی کنيم که اعتصاب کردن در موسسات عام المنفعه برای طرفين درگير به مراتب پر هزينه تر است تا در 

ولی طبقه ی کارگر چاره ی ديگری ندارد و هيچ راه ديگر مبارزه ای برای دفاع از حقوق . موسسات خصوصی 

و هر اعتصابی که به پيروزی برسد تمام کوششهايی را که کارگران به . ناسد ابتدائی خود و بهبود وضعيتش نمی ش

در جريان آخرين اعتصاب معدنچيان انگليس . خرج داده اند و حقوق هايی را که از دست داده اند می تواند جبران کند 

چه اهميتی دارد که « : شت؛ رئيس انترناسيونال آمستردام که رهبر رانندگان تاکسی نيز هست ؛ آقای توماس اظهار دا

  .» چه کسی در پايان منازعه غلبه پيدا کند؟ در هر حال ضرر برای ملت است 

اگر در اعتصاب ؛ کارگران پيروز می شدند ؛ تمام ملت . همانطور که می دانيم ملت شامل کارگر و کارفرماست 

ی باشد بلکه فقط به بخش ناچيزی از اين چگونه ضرر می ديد؟ زيرا ابزار و وسائل توليد در مالکيت تمام مردم نم

معدنچيان چه چيزی را از دست می دادند چنانچه موفق به حفظ شرايط سابق کار خود می شدند ؟ . مردم تعلق دارد 

قرار داده و نه بر منافع طبقه ی کارگر ؛ عمال »ملت « توماس که نقطه ی حرکت خود را بر درک متافيزيکی عبارت

  .گران موضعگيری می کند بر عليه منافع مار

موضعگيری سنديکاهای انقالبی در قبال دادگاههای حکميت ؛ حکميت اجباری ؛ کميسيونهای دوجانبه و ساير 

نهادهايی که قصد دارند از طريق مسالمت آميز هر گونه تصادم را حل کنند چه بايد باشد ؟ قبل از هر چيز ما بايد با 

ما بايد بدون تحريم نهادهايی که . ن اين تصميمات قاطعانه و اکيدا مخالفت کنيم هر گونه تالشی در جهت اجباری ساخت

دولت بورژوايی بوجود آورده ؛ هر بار که با ماجرايی در يکی از نهادهای اينچنينی مواجه می شويم بتوانيم در عمل 

ا يعنی چه و کميسيونهای به کارگران نشان دهيم که اساس و اصول اين نوع ارگانها وبی طرفی نمايندگان دولته

دوجانبه ؛ دادگاههای حکميت و شوراهای حل اختالف تنها زمانی اهميت پيدا می کنند که طبقه ی کارگر بطور هم 

بسته عمل کرده بتواند مطالبات انقالبی اش را به وسيله ی عمل توده ها مورد حمايت قرار دهد و نمايندگانی را که 

سنديکاها بايد به قاطعانه ترين . اده مجبور به پياده کردن سياست انقالبی اش نمايد برای شرکت در اين نهادها فرست

وجهی بر عليه اين توهم که ايجاد دادگاههای حکميت و شوراهای حل اختالف بی نقص می تواند ممکن باشد مبارزه 

ی جامعه ی معاصر را صرفا با آنها بايد عليه اين توهم که می شود به تعادل اجتماعی رسيد و تضادهای اساس. کنند 

  . قضائی حل و فصل کرد مبارزه کنندلفاظی های

  سياست مالياتی 
کافی ست به مطالعه ی مناسبات . هيچ چيزی به خوبی سياست مالياتی قادر نيست جامعه ی معاصر را مشخص کند 

امالت مالی بپردازيم تا موجود بين مالياتهای مستقيم و غير مستقيم ؛ در صد عوارض بر کشاورزی؛ صنعت و مع

در گذشته . خصلت رژيم حاکم و ميزان نفوذ اقشار مختلف بورژوازی در دولت مورد نظر را دقيقا مشخص کنيم 

. ود که سنگينی بار هزينه ها را بردوش طبقه ی کارگر بيندازنداين بداری عبارت ازسياست مالياتی دولتهای سرمايه 

سياست داده نشد ولی در تطبيق با شرايط جديد بشريت جنگ زده اشکال جديدی پس از جنگ نيز هيچ تغييری در اين 

  .به خود گرفت 
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صدها ميلياردی که در جنگ خرج شده بود در دستهای عده ی معدودی . اروپای از پا افتاده از جريان جنگ خارج شد

و صد برابر رسيد و تمام بار قرض به ده برابر . سرمايه داران صنعتی و کوسه های امور مالی متمرکز گشت 

  .ظرافت در آن زمان عبارت بود از جستجوی راههايی برای استقرار تعادل مالی 

ا هذف جبران هزينه های در اواخر سال گذشته کنفرانس مخصوصی در بروکسل به منظور حل اين مشکالت و ب

. خود فشار آوردند راه حلی نيافتند فکر چقدر بهنفر از دانشمندان و دولتمندان هر ٢٥٠. ملتها تشکيل يافت سرسام آور

عارضه ی مالی گريبان انترناسيونال آمستردام را نيز گرفته است زيرا اين انترناسيونال در کنگره ی لندن خود 

به دنبال گزارش ژوهو به قطعنامه ی مخصوصی درباره ی تثبيت بورسهای صرافی و رفرمهای  ) ١٩٢٠نوامبر(

يچ وجه قرض های عمومی را کم ؛ هيچکدام به های لندن و نه قطعنامه ی آمستردامنامه هولی نه قطع. مالی رای داد

توازن در امور مالی هر دولتی مجبور است بطور جداگانه راههای ويژه ای برای حل مشکل بودجه و ايجاد . نکرد

  .اش اتخاذ کند

نجام داده اند بررسی کنيم خواهيم ديد که در تحليل اگر با دقت اقداماتی را که در اين اواخر آلمان؛ انگلستان و فرانسه ا

نهايی منجر به وضع مالياتهای جديدی بر روی وسائل ضروری زندگی مردم شده و دليلش اينست که برای نجات 

و در اينجا نيز مانند ساير . امور مالی هميشه فداکاريهای بيشتری از جانب وسيعترين اقشار جامعه ضروری می باشد 

چند ده هزار سرمايه . برقرار می شود که خاص جامعه ی معاصر ميباشد » خيرخواهانه ای«  تقسيم کار موارد آن

دار بزرگ از خرج جنگ ميلياردها دالر سودهای کالن برده اند ولی اين مردم استثمار شده هستند که بايد کسری ها 

  !به هر کس سهمی می رسد . قرضها را بپردازند آنها منابع واقعی را تصاحب ميکنند اما بايد ديگران . را پر کنند 

 درصد به سودهای ٥٠تا . در حالی که انگلستان در سالهای اخير به ماليات بر درآمد مخصوص متوسل شده بود 

جنگی ماليات بسته ميشد ؛ در فرانسه هيچگونه محدوديتی برای سودهای حاصل از جنگ قائل نشدند چرا که جنگ آيا 

کردن جيبهای سرمايه داران است؟ فرانسه اين پاسدار سنت های انقالب کبير ؛ دموکراسی و غيره هدفش غير از پر 

مالکيت خصوصی دست بزند ؟ به همين جهت از اعمال فشار بر روی طبقه ی » مقدس« چگونه می تواند به اصول 

 بودجه برای خود محفوظ می حاکمه خود داری نموده و حق استثمار هر چه بيشتر توده های مردم را برای حل مشکل

مجلس فرانسه برای آنکه به ساحت مقدس .مالياتهای غير مستقيم و به دنبال آن گرانی زندگی افزايش می يابد . دارند 

فرانسه يعنی بانک و بورس اهانت نکرده باشد روح اين کشور يعنی بهره ی مالکانه را دست نخورده حفظ کرد و در 

  . درآمد را وضع نمود  قانون ماليات بر١٩١٩سال 

 فرانک به باال ماليات تعلق می گيرد در حالی ٢٠٠٠در شهرهايی که تقريبا ده هزار نفر جمعيت دارند به کارگران از 

در شهرهايی که بيش از .  فرانک درآمد به باال بايد ماليات بپردازند ٨٠٠٠فقط از ) با سه کودک (که سرمايه داران 

سرمايه داران نيز .  فرانک ماليات می پردازند ٢٠ فرانک دستمزد ٣٣٠٠کارگران در قبال  هزار نفر سکنه دارند ١٠

هنگام پرداخت مستمری به معلولين و خانواده ی .  فرانک درآمد می پردازند ١٠٠٠٠همين مبلغ ماليات را در قبال 

. از حقوقشان کسر می گردد سربازانی که در جنگ کشته شده اند و هنگام پرداخت دستمزد به کارگران ؛ ماليات 

آلمان برای . بورژوازی آلمان تحت فشار کشورهای آنتانت فشارهای غير قابل تصوری به کارگران تحميل می کند 

اينکه بتواند مخارج روز افزونش را تامين کند و سهم رباخواران فرانسوی و انگليسی را بپردازد ماليات را نه تنها بر 
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  .لکه روی دستمزدها نيز وضع می کند اشياء مورد نياز اوليه ب

به اين ترتيب برای اينکه در فرانسه و انگلستان تعادل مالی برقرارشود کارگران می بايد برداشت دولت از 

  .دستمزدشان که تا ده درصد بالغ می شود را تحمل کنند 

ت دستمزد از سهم کارگران حذف سرمايه دار برای اينکه از کسر اين مبلغ اطمينان حاصل کند آنرا در هنگام پرداخ

هر آلمانی غير سرمايه دار ورقه ی مخصوصی دارد که مامور سرمايه دار هر بار که مبلغی از حقوقش . می کند 

  .برداشت می شود تمبری بر آن می افزايد 

های غير مستقيم ماليات.  کرون در آمد ساالنه به باال ماليات مستقيم بر درآمد تعيين شده است ٦٠٠٠در چکسلواکی از 

بر روی اشياء ضروری افزوده شده و حتی ماليات مخصوصی بر خريد و فروش کاال تعيين شده که به طرز 

هم از . به اين ترتيب توطئه ی دوجانبه ای عليه دستمزدها چيده شده است . محسوسی قيمت ها را باال می برد و غيره 

  .» بی طرف « طرف سرمايه دار و هم از طرف دولت 

توده های کارگری مجبور می شوند با درآمدهای ناچيز و محدود خود خسارات جنگی ای را بپردازند که قبال هم با 

اين سياست مالياتی که بوسيله ی کشورهای سرمايه داری با وقاحت باور . زجرها و خون خود بهای آنرا پرداخته اند 

البته درست است که در کشورهايی نظير .  مواجه نيست نکردنی دنبال می شود با مقاومت کافی از جانب سنديکاها

آلمان اعتراضاتی صورت گرفت ولی هنگامی که کارگران فلزات اشتوتکارت برای لغو ماليات بر دستمزد دست به 

. اعتصاب زدند بسيار پر معنا است که چرا ساير کارگران از آنها پشتيبانی نکرده و سنديکاها سکوت کردند 

انی با اين سبک کار به طور غير مستقيم وضع قانون ماليات بر دستمزدها را تاييد نمودند و در اخاذی سنديکاهای آلم

  .پولها ی ته جيب کارگران سهيم بودند 

در اواخر ماه سپتامبر؛ کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه درباره ی وقايع تاسف بار که در هنگام اجرای قانون 

اليات نمی غصب اشيای افرادی که م« اين فراخوان بر عليه . ده بود فراخوانی فرستاد ماليات بر دستمزدها پيش آم

پرسی های غيرقانونی اعتراض عليه بازی بود؛ براست مالياتيساعتراض نموده؛ خواستارتغيير راديکال در» پردازند

يغات پردامنه ای ازطريق هد دست به تبلتمام سنديکاها می خواقيب کارگران را مطالبه کرده و از؛ قطع تعنموده

. می بينيم که مبارزات محدود به اعتراضات شفاهی و کتبی ست . بزنند .... ميتينگ ها؛ فراخوان ها ؛ آفيش ها و

کنفدراسيون عمومی کارگران آنقدر جرئت نداشت کارگران را به عدم پرداخت ماليات دعوت کند در حالی که اين کار 

مستقيمی بر درلندن که می خواستند برسرمسئله ی بيکاری فشار) رپاپيوال(» پوپالر« توسط مشاورين شهرداری 

  .روی دولت وارد آورند انجام شد

 ماليات بر دستمزدها قرار قابل تصور نبود که سنديکاها تا آن حد سقوط نمايند که در راس جنبش اعتراض بر عليه

تدائی طبقه ی کارگر و خيانت شرم آور گروه رهبری در اين مورد ما شاهد مخالفت مطلق حمايت از حقوق اب. نگيرند

اين مسئله نظير ساير مسائل به مبارزه برای منافع سنديکاهای رفرميست بر سر. هستيمکننده ی سنديکاهای کنونی 

کنفدراسيون اگر عمل . ا در تمام ابعادش بررسی نمی کنندآنها اين مسائل ر. ابتدائی طبقه ی کارگر پشت می کنند 

ويم که مسائل سنديکائی را بررسی کنيم متوجه می شرکز سنديکائی آلمان و ساير مراکز؛ مکارگران فرانسهعمومی 

! دان بايد مالياتها را بپردازند وکارگران همانطورکه ميدانيم شهروندانندباالخره شهرون. استتفاوت مالياتی برايشان بي
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  .ست مالياتی به سرعت منتفی می شودبه اين ترتيب سيا

سنديکاها خواستار تثبيت نرخ صرافی » روسای«بله برای . قطعنامه های اعتراضی تحويل آن ميدهندبهترين حالت در

.  دوش طبقات حاکم بيندازند نيستندبه بهای مارک وفرانک ميباشند ولی هيچ به فکراينکه بارسنگين مالياتهاراو افزايش

  . کارگرورهبران آن استۀق دولتهای معاصربرروی طبقطريميزان نفوذ بورژوازی ازبی بيانگراين پديده به خو

؛ مالياتهای غير مستقيم لغو قبل از هر چيز . موضع سنديکاهای انقالبی در مورد سياست مالياتی بسيار واضح است 

محصوالت می ؛ نفت و غيره گرفته تا ماليات برقند و سايرمستقيم از ماليات کبريتکليه ی اشکال مالياتهای غير! گردد

اگر چه مالياتهای غير مستقيم پايه و اساس سياست مالی . ايد با مقاومت قاطع و انقالبی ازجانب کارگران مواجه شودب

  .ا را چه کوچک و چه بزرگ تشکبل ميدهددولته

مالياتی که بر مواد غذائی و مايحتاج ضروری زندگی بسته می شود خود به خود دستمزدها را کاهش داده و مانع 

.  کارگران از بخشی از درآمدشان که برای خريداری حياتی ترين مواد زيست احتياج دارند می گردد برخورداری

اين خود طبقات حاکم هستند که بايد برای نگه ! مراقبت و حفظ دولت بورژوازی به عهده ی خود بورژوازی ست 

ی که از انکها و درآمدهای متنوعوضع ماليات بر تجارت؛ صنايع؛ ب. داری دستگاه اجرائی خودشان پول خرج کنند 

اين يک شعار مجرد نيست . ؛ اين مسائل هستند که بايد اساس سياست مالياتی قرار بگيرند استثمار کارگران کسب شده

  .ی کارگری راه حل خود را پيدا کندبلکه دستور روز عملی ست که بايد در عمل و در مبارزه ی روزمره ی توده ها

چه آنها کمتر نسبت به سيستم ماليات گذاری کنجکاوی ی مالياتها عالقه نشان دهند و هرمسئله به هر چه کارگران کمتر

  .ی غير مستقيم بيشتر کاهش می يابدبه خرج دهند ؛ به همان نسبت دستمزدهايشان در نتيجه ی رشد ماليات ها

  .وده ها را بسيج و متحد کردبايد تحول آن اينست شعاری که در! ج دولت وظيفه ی سرمايه داران استپرداخت مخار

کم احاله کردن ؛ بار مالياتها را به طبقات حا. البته طبقه ی سرمايه دار به هيچ وجه تمايلی به اعمال اين سياست ندارد 

 دموکراتيک نعره خواهند زد که درامورمالياتی عمل و بدون شک تمامی مطبوعات بورژوائی ويعنی بلشويسم در

  .اسی به زير پا گذاشته شده و غيرهدموکر؛ اصول اعمال نفوذ شده

سياست مالياتی در تمام کشورها يک سياست در حال حاضر. يا پرولتری باشدسياست مالياتی می تواند بورژوائی 

سنديکاها هيچ گونه سياست مالياتی ندارند و به طرز منفعل تحت تاثير اثرات مستقيم سياست . بورژوائی است 

اعتراضات . اين موضوع با روشنی خاصی در مورد وضع ماليات بر دستمزدها ديده شد  . بورژوازی قرار می گيرند

   .ست سنديکاهای رفرميست خفه می گردبخش انقالبی طبقه ی کارگر بد

بورژوازی که با قرارداد سکوت و انفعال تشويق شده ؛ به تشديد فشار بر توده ها نه تنها از طريق ماليات بر 

چرخش مالياتی به . ان از طريق ماليات بر کاالهای مورد نياز اوليه ی آنان ادامه می دهد دستمزدها بلکه همچن

  .ن را روز به روز دشوارتر می سازدچرخيدن ادامه می دهد و موقعيت کارگرا

. هيچگاه نبايد توهمات بيجا در مورد امکان اجرای سياست پرولتری در جامعه ی بورژوازی به خود راه دهيم 

 تا آن زمان که قدرت را در دست دارد و تمامی دستگاه دولتی در اختيارش قرار گرفته به اجرای يک بورژوازی

  . برايش مفيد است ادامه خواهد دادسياست مالياتی که

مسئله ی مهم اينست که . بنابراين بحث بر سر اين نيست که بالفاصله يک سياست پرولتری در تمام کشور پياده کنيم 
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 طبقه ی کارگر را حول اين مسئله متحد کنيم ؛ مواضع بورژوازی را يکی پس از ديگری از چنگشان قبل از هر چيز

خارج سازيم ؛ آنها را مجبور کنيم بر گروههای خاصی از طبقه ی حاکم ماليات وضع کنند ؛ نقش سياست مالياتی را 

ا پيوندهای موجود بين سيستم های در مجموع سيستم کلی روابط اجتماعی روشن سازيم کارگران را آموزش دهيم ت

ما می توانيم و بايد اين . مختلف سياست مالياتی و ساخت طبقاتی دولتهای معاصر را بهتر و عميق تر درک کنند 

آموزش را به کارگران بر زمينه ی امتناع از پرداخت ماليات ها و بخصوص در جريان مبارزه بر عليه ماليات بر 

چنانچه توده های کارگری در مراحل اوليه ؛ مکانيسم ماليات غير مستقيم را درک نکنند و . دستمزدها به پيش ببريم 

مناسبات موجود بين دستمزدهايشان و ماليات بر کاالهای مصرفی اوليه را درک نکنند؛ روشن است وقتی مسئله ی 

 هر کارگر عقب مانده ی ماليات مستقيم بر دستمزدها مطرح شود و هر ماه بخشی از مزد به نفع دولت ضبط شود؛

  .رفرميست و حتی ناسيوناليست متوجه ی ضرورت مطلق مبارزه عليه يک چنين سياست مالياتی خواهد شد 

بدين ترتيب می بايد سياست مالياتی در نهايت با اشکال جديدی که بخود می گيرد بطور مشخص با مقاومت 

آنها بايد بيشترين تعداد کارگران را صرف نظر از . ود سازماندهی شده و قاطع از طرف کارگران انقالبی مواجه ش

عقايد سياسی شان حول اين نقطه متحد سازند و فراموش نکنند که اجرای سياست مالياتی پرولتاريائی تنها پس از 

  .سرنگونی بورژوازی قابل تحقق است 

 برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای سرخ
  ششمقسمت 

  ١٣٨٧دوشنبه نهم دی                                                                                                    یلوزوسک. ا 
 
 

 رفرم و انقالب
درگيری مستقيم کار . ه ی پيگير و دائمی را به پيش می برد طبقه ی کارگر يک مبارز

کارگر و سازمانهايش   ۀطبق. بخود ميگيرد بلکه اشکال متقاوتی  نشده  و سرمايه قطع

هدف بورژوازی . تحت فشار هميشگی طبقه ی حاکم و دولت بورژوازی قرار دارند 

يرا قدرت بورژوازی در اين مبارزه ابتدا شکست ايدئولوژيک طبقه ی کارگر است ز

نه تنها بر قدرت مادی بلکه و به ويژه بر روی آن ايدئولوژی ای که به طبقه ی کارگر 

صر به تمام قدرتهای مادی و معنوی بورژوازی معا. تزريق می کنند نيز متکی ست 

سب قوای طبقاتی ارفرمها نيز به تن.  کارگر به ماشين توليد ارزش اضافه ۀتبديل طبق. سوی هدف واحدی گرايش دارند

کشوری مستقيما تابع قدرت و فشار طبقه ی کارگر و توانش در حفظ مواضع فتح انون گذاری هرق. جامعه بستگی دارد

 ارگانهای قدرت تشکالت کارگری کمتر به تعداد آرای فالن يا بهمان قانونی بستگی دارد که به تصويب. شده می باشد 

  .ندحصول فرعی مبارزه ی انقالبی طبقه ی کارگر می باشرفرمها يک م. قانون گذاری رسيده اند

آن مواضعی که بطور جداگانه فتح می شوند چه موقعيتی را در مبارزه ی طبقه ی کارگر ايفا می کنند ؟ چه رابطه و 

نسبتی بين رفرمهای کسب شده از طرفی و حذف نظام استثمار ی از طرف ديگر موجود است ؟ بر سر اين مسئله دو 
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 ی افراطی در جنبش کارگری تظاهر می يابند از طرفی اکثر رهبران سنديکائی رفرم ها را به عنوان هدف عقيده

فعاليتهای سنديکائی تلقی می کنند و رسيپن به جامعه ی سوسياليستی را نتيجه ی رشد تدريجی رفرمهای اجتماعی و 

مراه با گسترش رفرم ؛ حتی ساختار جامعه را گذار آرام بدان می دانند و به عقيده ی ايشان دستآوردهای خاص و ه

رفرمها . دگرگون و در نتيجه به مرور باعث نابودی سرمايه داری و استقرار هماهنگی و آشتی طبقاتی می گردد 

اين تئوری ضدانقالبی اساس فعاليتهای تمام گروههای . مبارزه ی ناراحت کننده ی طبقاتی را زائد می سازد 

برای آنان مبارزه ی طبقه ی کارگر صرقا . ی در جنبش طبقه ی کارگر را تشکيل می دهد رفرميستی و دست راست

ی و کسب قدرت سياس کارگرنظيرۀاهداف طبق.که منفعت آنی دارند محدود می شوددر چهارچوب مسائل روزمره 

رفا به مسائل روزمره آنها ص. مسئله يشان نيست....  ديگرو الغاء نظام سرمايه داری وۀجانشين شدن طبقه ای با طبق

  .اکتفا می کنند و بس... نظير زمان کارروزانه؛دستمزد؛ بيمه های اجتماعی و غيره

بورژوائی به سوسياليسم »دموکراسی«آنها گذار تدريجی . از نظر آنها انقالب بسيار مضر است و چه بسا غير ممکن 

. ناشی از واقع بينی حقيقی خودشان تصور می کنند پراتيسين ها و تئوريسينهای رفرميست آن را . را تصوير می کنند 

تحقق « آنها هيچ نوع مطالبه ی . زيرا آنها برای مسائلی که برای بورژوازی پذيرفتنی ست مبارزه ی واقعی می دانند 

ولی در واقعيت تخيلی ترين تئوری ها را که هرگز عملی نشده اند را . مطرح نمی سازند » مجازی«و »ناپذير 

. و هماهنگی طبقاتی و رشد مسالمت آميز را تکذيب می کند » هارمونی«زيرا زندگی روزمره .  می کنند پيشنهاد

کافی ست به تعرضی که هم اکنون سرمايه ی جهانی در سرتاسر جهان به راه انداخته است نظری بيفکنيم تا به 

  .ی برای طبقه ی کارگر متقاعد شويممسخره بودن اين تئور

ها ادعا می کنند رفرم يعنی همه چيز و از سوی ديگر عقيده ی افراطی ديگری وجود دارد که ازطرفی رفرميست 

« : آنها می گويند . اين نظريه ويژه ی آنارشيستهاست . رفرم را اساسا برای منافع طبقه ی کارگر زيانبار می شمارد 

می شود و برای بورژوازی شانسهای رفرمهای اجتماعی هر چه گسترده تر و بزرگتر باشند طبقه ی کارگر نرم تر 

نه کوتاه نمودن زمان کار ؛ نه بيمه و نه ساير . بيشتری برای کشاندن طبقه ی کارگر به دنبال خود فراهم می شود 

اينست خالصه ی . » رفرمها هر چقدر هم تعدادشان زياد باشد به هيچ وجه قادر نيستند مسئله اساسی را حل کنند 

  .برخی آنارکو سنديکاليستهای آنارشيستها و نظريه ی منفی بافانه 

ولی اين موضع گيری مبتنی برنفی کامل . البته رفرمها نمی توانند در اساس تضادهای جامعه ی معاصر را حل کنند 

کافی ست رشد جنبش های کارگری معاصر . و مطلق رفرمهای اجتماعی نيز قادر نيست در برابر انتقاد پايداری کند 

ختلف را در نظر بگيريم تا درباره ی نقش عظيم اين دستآوردهای پياپی که محصول مبارزات حاد در کشورهای م

همين دستآوردها را آنارشيستها استخوانهايی تلقی می کنند که سرمايه داری جلوی . طبقه ی کارگر است متقاعد بشويم 

ز لوايح قانونی که کم و بيش حقوق ولی هيچ يک از رفرمهای اجتماعی ؛ هيچ يک ا. کارگران پرتاب کرده اند 

کارگران را در نظر گرفته باشد نبوده که با ميل و رغبت بورژوازی برای خدمت به مردم به تصويب پارلمان رسيده 

پس هر رفرم يک پيروزی در جريان . همه ی آنها بدون شک تحت فشار جدی طبقه ی کارگر تصويب شده اند . باشد 

اين ادعا که فتح يک سنگر هيچ گونه نقشی در روند آتی حمله ی عمومی . ازی ست مبارزه ی روزمره با بورژو

  . با تجارب مبارزات تمام کشورهاستندارد کامال غلط بوذه و در تضاد آشکار
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مثال کاهش زمان کار روزانه؛ بازرسی فابريکها و ايمنی کار را در نظر بگيريم همگی تحت فشار ضرورتهای فوری 

ولی اينها هيچ . البی توده های کارگر که از محتمل بودن اين عمل توده ها ناشی شده بوجود آمده است و تاثير عمل انق

نفی آنارشيستی رفرمهای مقطعی همان قدر قادر نيست . تغييری در فرعی بودن نقش اين رفرمها در مبارزه نمی دهد 

رفرمهای « دو فرمول . ا همه چيز می داند خط مشی سنديکاهای انقالبی باشد که ادعاهای رفرميستی که رفرمها ر

آنها متافيزيکی و انتزاعی بوده و واقعيت . هر دو مردودند » رفرمهای اجتماعی هيچ چيز « ؛ و » اجتماعی همه چيز 

طبقه ی کارگر بايد در مبارزه ای که پيش می برد در جهت تحقق رفرمهای هر چه گسترده . را در نظر نمی گيرند 

  .بدون اينکه حتی لحظه ای هدف عالی و نهايی اش را به فراموشی بسپارد تری عمل کند 

مسئله بطور خالصه اينست آيا طبقه ی کارگر قادر است از طريق رفرمهای اجتماعی ؛ از راه مسالمت آميز و بدون 

 و سر سخت تکانهای قهر آميز توليد را تصرف کند و آيا کسب قدرت سياسی و اقتصادی با مبارزات طبقاتی آشکار

پيوند دارد ؟ تجاربی که در مبارزات تا کنونی کسب شده نشان می دهد که انقالب تنها پاسخ طبقه ی کارگر برای 

مسئله اين نيست که مانند . انقالب رفرم را از خود طرد نمی کند . کسب عملی سازمان اقتصادی کشور می باشد 

ماعی داشته باشيم بلکه بر سر چگونگی استفاده از آنها در آنارشيستها برخوردی سطحی و مبتذل با رفرمهای اجت

چهارچوب مبارزه ی طبقاتی ست به نحوی که هر گامی که به پيش می گذاريم استحکام يافته و به عنوان سکوی پرش 

ی اين تاکتيک بايد به عنوان نقطه ی حرکت مبارزه ی اقتصادی کنونی طبقه . برای مبارزه ی نهايی بکار گرفته شود 

  .استفاده قرار بگيردکارگر مورد 

کن ؛ کنترل کارگری اينجا و آنجا بر زمينه ی کاهش زمان کار ؛ افزايش دستمزدها ؛ تامين مسمنازعات خاصی که در

هر عمل خاص ؛ هر .  بين آنها بايد پيوند برقرار شود.يد در وجدان کارگران بيگانه گرددبوجود می آيد نبا.......و 

دست بورژوازی کنده شود؛ هر تهاجم موقتی هرتکه ای ازميدان که از. رمنافع طبقاتی تجلی يابدد ددرگيری کوچک باي

ث در جا زدن سازمانهای پيشرفت عملی به هيچ وجه نبايد باعهر....)  بيکاری و ۀبيم( انده شود به سرمايه که پس ر

به سوی وظيفه ی اساسی سرنگونی قاطعانه تردن هرچه را به گام نهاعيت جديدشان گردد بلکه بايد آنهاموقکارگری در

اين نهفته است که امکان ايجاد صلت ضد کارگری تئوری رفرميستی دربالهت و خ .سرمايه داری تشويق نمايد 

ارچوب سرمايه داری فرموله می چهامعه ی نوين را بدون انقالب و درساختمان ج کارگر وۀايط ايده آل برای طبقشر

 حادی که هم اکنون ۀنهايی که به چنين توهمی دچارهستند هرگز قادرنخواهند شد ازمبارزازماسنديکاها و س. کند

ترين بيماری جنبش سنديکائی  قانونيت بدۀتخيل دربار. درسرتاسرجهان درجبهه ی اقتصادی درگيراست استفاده کنند

و وظائف طبقاتی ايط کارصادی طبقه ی کارگربرای بهبود شررابطه ای که بين مبارزات روزمره و اقت .معاصراست

« :  انقالبی به روشنی تشريح شده استاش موجود است در آخرين بخش برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای

سنديکاهای انقالبی که برای بهبود شرايط کار ؛ ارتقاء سطح زندگی توده ها و برقراری کنترل کارگری مبارزه می 

که در چهرچوب مناسبات سرمايه داری حل اين مسائل مقدور نيست و بنابراين کنند بايد همواره در نظر داشته باشند 

در ضمن گرفتن امتيازات تدريجی از طبقات حاکم و مجبور ساختن آنها به رعايت قانون گذاری اجتماعی ؛ آنها بايد 

ر ديکتاتوری به روشنی توده های کارگری را به اين امر آگاه سازند که فقط سرنگونی سرمايه داری و استقرا

پس هيچ عمل موضعی ؛ هيچ اعتصاب موضعی و هيچ منازعه ای نبايد . پرولتاريا قادر به حل مشکل جامعه می باشد 
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سنديکاهای انقالبی با تعميم اين منازعات بايد دائما شعور . بدون تاثير گيری از چنين نقطه نظری صورت بگيرد 

  .» يری انقالب سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا ارتقاء دهند کارگران ساده را تا درک ضرورت و اجتناب ناپذ

اگر تمام اين منازعات و تظاهرات مبارزه ی حادی که در برابر چشمان ما جريان دارد از زاويه ی انقالب 

يه اين زاويه به رفرمها و امتيازات خاصی که از چنگ سرماتوری پرولتاريا بررسی کنيم ؛ اگرازسوسياليستی و ديکتا

داری خارج شده در نظر بگيريم ؛ در اين صورت قادر خواهيم شد نتيجه حداکثر را از کوششی که طبقه ی کارگر در 

سنديکاهای انقالبی در جريان مبارزات روزمره ی خود قدم به قدم مواضع . جريان مبارزه به خرج داده کسب کنيم 

تنها آن تاکتيکی واقعا . ميدان انقالبی سنگر می گيرند جديدی را فتح کرده ؛ در پشت آنها برای هجوم آوردن به 

انقالبی ست که بر چنين ادراکی از مناسبات بين رفرم و انقالب متکی باشد زيرا از طرفی به تحليل صحيح و طبقاتی 

  . تکيه داردو از سوی ديگر به استفاده از همه ی اشکال مبارزه عليه دشمنان طبقاتی

  وحدت جبهه ی انقالبی
ولی نبايد تصور کرد که هر گونه وحدتی و . ت طبقه ی کارگر پيش شرط پيروزی اين طبقه بر بورژوازی است وحد

 - طبقه ی کارگر در جريان مبارزاتش سازمانهای گوناگونی . در هر شرايط و موقعيتی برای اين طبقه مفيد است 

 تشکالت در بر گيرنده ی منافع همه جانبه و تنوع.  بوحود آورده است -... سياسی ؛ اقتصادی ؛ سياسی اقتصادی و 

طبقه ی . تنوع طبقه ی ماست و بايد اضافه نمود که در هر کشوری اين سازمانها دارای ويژگی های خود می باشند 

کارگر در هيچ کجا يک نوع سازمان بوجود نياورده است ؛ به عکس در همه جا شاهد سنديکاهای معتدل؛ سنديکاهای 

ناهمگونی طبقه ی کارگر و درجات مختلف رشد اين طبقه . سنديکاهای مسيحی و ليبرالی نيز هستيم انقالبی و حتی 

بيان خود را در تاسيس انواع و اقسام سازمانهائی می يابد که با هم به رقابت برخاسته و برای تاثير گذاشتن بر روی 

را داريم که شديدا ضد ) AFL(» کائی کارگری فدراسيون آمري«مثال در آمريکا . پرولتاريا با هم مبارزه می کنند 

در آلمان به موازات . سوسياليست است تا حدی که از ديدگاه آنان انترناسيونال آمستردام زيادی انقالبی است 

در فرنسه . سنديکاهای رفرميست سوسيال دموکرات؛ دو مليون کارگر در سنديکاهای مسيحی متشکل می باشند 

هيچ کشوری نمی شناسيم که دارای وحدت ايدئولوژيک ؛ وحدت . و اقليت آن انقالبی ست  و رفرميست CGTاکثريت 

وحدت عمل تنها در زمانی ممکن است که وحدت در استنباط وظائف . در افکار و وحدت در استنباط وظائف باشند 

حد تشکيل داد زمانی که آيا می شود جبهه ی وا. طبقه ی کارگر و وحدت نظر در اسلوبهای مبارزه وجود داشته باشد 

بخشی از سنديکاها خواستار اعمال اشکال انقالبی و بخشی ديگر طرفدار سازش با بورژوازی است ؛ زمانی که 

برخی راه نجات را در جامعه ی ملل جستجو می کنند و برخی ديگر در مبارزه ی عليه آن ؛ زمانی که برخی اساس 

 در مبارزه ی طبقاتی انقالبی قرار می دهند ؟ در چنين شرايطی ايجاد فعاليتشان را بر سازش طبقاتی و برخی ديگر

در . وحدت مورد نظر بسيار دشوار است حتی اگر کارگران کليه ی گرايش های موجود عضو سازمان واحدی باشند 

هدف » وحدت طبقه ی کارگر وسيله است يا هدف ؟ « :اينجا کسانی که دارای روحيه ی قوی هستند سئوال می کنند 

سوسياليسم است ؛ وحدت بهترين وسيله برای رسيدن به اين هدف است و ما تا آن اندازه چنين وسيله ای باعث 

نتيجه ای که گرفته می شود اينست که . نزديکی پرولتاريا به سوسياليسم می شود طرفدار چنين وحدتی می باشيم 

سر تسخير سنديکاها؛ ارتقاء آگاهی توده ها؛ بحث بر . سنديکاهای موجود را بايد درهم شکست و منحل ساخت 
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طبقه ی کارگر چنانچه بخواهد بر . کشاندن کارگران به مبارزه و بر اين اساس ايجاد وحدت پرولتاريائی است 

قدرت بورژوازی در چه نهفته است ؟ . بورژوازی پيروز شود بايد به منتها درجه مشتاق تشکيل جبهه ای واحد باشد 

سازمانهای سياسی ؛ اقتصادی و دولتی بورژوازی هميشه در يک جبهه عليع طبقه ی کارگر اقدام می در وحدت آنها ؛ 

و در مقابل آن؛ طبقه ی کارگر به عکس هميشه متفرق و بدون هماهنگی در فعاليتهايشان می باشند و در نتيجه . کنند 

  .بطور سيستماتيک از طبقه ی بورژوازی شکست می خورند 

بايد واقعيت را . ز اين فقدان وحدت اظهار تاسف کنيم اما افسوس های ما تعييری در اوضاع نمی دهد ما می توانيم ا

مد نظر داشت ؛بايد در جريان مبارزه بر حسب توازن قوا ی واقعی حرکت نمود و بايد تمام دالئل اين تفرقه در ميان 

ن جيهه ی واحد هستند ولی نمی توانند آن را بر کارگران انقالبی هميشه خواها. صفوف سازمانهای کارگری را فهميد 

  .زمينه ی سازش طبقاتی بوجود بياوند 

تا زمانی که رهبران سنديکاها بر نظريات خود پافشاری می کنند وحدت تحقق ناپذير است زيرا هيچ کارگر انقالبی به 

زه ی طبقاتی و مقاومت در برابر ما صرفا بر زمينه ی مبار. نخواهد رفت ) وحدت با سازش ( زير بار چنين وحدتی 

بايد در تمامی حرکات تهاجمی و تدافعی؛ کارگران . بورژوازی در جهت تشکيل جبهه ی واحد پيش خواهيم رفت 

و البيته که نبايد . انقالبی با خوشحالی برای هر گونه عمل مشترک کارگران با هر گرايشی که باشند استقبال کنند 

از اين . وحدت طبقه ی کارگر تنها در جريان يک مبارزه ی حاد می تواند آبديده شود  . تصور بی جا به خود راه داد

نظر بورژوازی استاد خوبی ماست ؛ در زمينه ی سياسی عقب مانده ترين کارگران را وادار می کند نسبت به مسائلی 

  .که تا کنون از آن بيگانه بودند فکر کنند 

 قبل از فکر کردن درباره ی ادغام کليه ی سازمانها در يک نيروی رزمنده ؛ قبل از ايجاد جيهه ی واحد کارگری ؛

ما در اينجا با تمام مشکالتی که از گذشته ی جنبش . ايجاد يک جبهه ی واحد از کليه ی نيروهای انقالبی ضروريست 

 احزاب سياسی و ايجاد جبهه ی واحد با مسئله ی مناسيات متقابل بين. کارگری ناشی می شود؛ مواجه می شويم 

نگ مانعی بوده سنديکاها ؛ با مسئله ی سياست و اقتصاد که هميشه برای کارگران و بخصوص در کشورهای التين س

تها ؛ حزب سياسی يا سنديکاها؟ علت اينکه سنديکاليس انقالبی را رهبری کندۀد مبارزچه کسی باي. تصادم پيدا می کند

وضع می کنند اينست که فکر می کنند فقط سنديکاها وظيفه ی انقالب کردن عليه احزاب سياسی اعالم می انقالبی بر

با از اين امر نتيجه می گيرند که هيچ توافقی ؛ هيچ عمل مشترک دائمی .  و در عمل هم آنها تحقق می بخشندرا دارند

  .زيرا مفهوم اين کار تبعيت از سازمانهای سياسی خواهد بود . کمونيستها مورد قبول نمی باشد

در سرتاسر جهان بسياری از اين نوع سنديکاليستها هستند که در اين شکل مبارزه عليه سياست تخصص پيدا کرده اند 

از آن هم جالب تر ؛ در .و ايده ی بی طرفی سنديکاها و استقالل آنها را نسبت به احزاب سياسی موعظه می کنند 

 و يت کنفدراسيون عمومی کار در مورد مسئله ی استقاللفرانسه اتفاق نظر کاملی بين سنديکاليستهای چپ و اکثر

را نمونه آورده به آن رجوع » آميان«ا از استقالل دم می زنند و منشورهمه ی آنه. خودمختاری سنديکاها موجود است

  .می نمايندمی دهند ولی هر کدام تفسير خاصی از کلمه ی استقالل ارائه 

که در آن بحث بسيار داغی ) ١٩٢١سپتامبر (ی فلزات در شهر لوسرن اينک يک مثال پر معنا از آخرين کنگره 

او . درباره ی سياست دامن زده شد ؛ مرهايم در صحيت خود با شرکت سنديکاها در حيات سياسی اعالم مخالفت کرد 
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 مقام دايسمن ايلژ و ديگران با عبارات شديداللحنی در. شديدا مورد هجوم رفرميستهای ساير کشورها قرار گرفت 

ولی . پاسخگوئی برآمدند تا به او ثابت نمايند که جدا کردن مبارزه ی سنديکائی از مبارزه ی سياسی عير ممکن است 

همه می دانند متالوژيست های سوئيس ؛آلمان؛اتريش و ديگران چه نوع سياستی را دنبال می کنند ؛ اين سياست کامال 

مشی تاکتيکی اش در . سياست احزاب سوسياليست راست می باشد اپورتونيستی و دارای وابستگی های فشرده با 

  .سطح جنبش سنديکائی با تاکتيک احزاب سوسياليست در ساير زمينه ها ی فعاليت منطبق است 

ولی آيا مرهايم اين مدافع خودمختاری و استقالل ؛ واقعا کاری به کار سياست ندارد؟ آيا او و هوادارانش به راستی 

) تحت رياست وبويانی( در اواخر ماه اوت در پاريس يک جلسه از طرف کميسيون جامعه ی ملل مستقل هستند ؟

اين کميسيون که از نمايندگان دولتها تشکيل می شد درباره ی خلع سالح . درباره ی مسائل خلع سالح برگزار شد 

ژوهو . تسليح ادامه خواهد داشت در عين حال آنها می دانستند تا زمانی که رژيم بورژوائی وجود دارد . بحث کرد 

در کارهای کميسيون شرکت نمود ؛ سخنرانی مفصلی به نفع خلع سالح ايراد کرد و تالش نمود ثابت کند که مهمات 

آيا اين باالخره سياست يا نه ؟ آيا . به جای توليد در کارخانه های خصوصی بايد در کارخانه های دولتی ساخته شود 

يندگان انترناسيونال آمستردام در کارهای کميسيون جامعه ی ملل و دفتر بين المللی کار نيز شرکت ژوهو و ساير نما

تبلوری از استقالل سياسی سازمانهای سنديکائی است ؟ واضح است که اين تئوری استقالل حتی ارزش يک انتقاد را 

ی مجبور به اتخاذ سياست خاصی هستند ؛ هم ندارد به اين دليل بسيار ساده که سنديکاها به مثابه ی سازمانهای کارگر

اين پيشداوری در قبال . حال رفرميستی يا انقالبی بر حسب درجه ی آگاهی و وضع روحی توده های پرولتری 

  :سياست و احزاب سياسی در اين امر منعکس می شود 

 برای مبارزه ی مشترک سنديکاهای رفرميست انعقاد يک قرارداد ؛ خواه دائمی و خواه موقت ؛ با احزاب کمونيست

کافی ست يک لحظه ذر مورد اين مسئله تعمق کنيم تا بر بی اساس بودن اين نظرها متقاعد . را غير ممکن می دانند 

چه کسی برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای انقالبی را که در اين جزوه تشريح شده پياده خواهد کرد ؛ چه . شويم 

چه کسی از نظارت کارگری دفاع کرده و به آن تحقق خواهد بخشيد ؛ چه کسی کسی برای آن خواهد رزميد؛ 

سازمانهای دفاع از خود را ايجاد خواهد کرد ؛ چه کسی توده ها را برای مقاومت در برابر هجوم سرمايه بسيج خواهد 

رورت انقالب نمود؟ چه کسی در جريان مبارزه ی روزمره سعی خواهد کرد آگاهی توده ها را ارتقاء دهد تا ض

سوسياليستی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا ئی را به آنها بفهماند؟ و باالخره چه کسی عليه مسمومات رفرميستی 

مبارزه خواهد کرد ؟ چه کسی در لحظات بحرانی برای سرنگونی بورژوازی دست بکار می شود؟ چه کسی توده ها 

ازمان خواهد داد؟ در يک کالم چه کسی در هر کشوری دفاع از را متحد ساخته ؛ مبارزه ی کل طبقه ی کارگر را س

از يک طرف تشکالت . برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای انقالبی را به عهده خواهد گرفت؟ پاسخ روشن است 

هيچ نيروی ديگری نيست و نخواهد . و سنديکاهای انقالبی ؛ از طرف ديگر احزاب کمونيستی ؛ نه هيچ کس ديگر 

پس می بينيم که در سطوح ملی و بين المللی فقط کمونيستها و سنديکاهای انقالبی هستند که برای تحقق برنامه  . بود

  .عمل انترناسيونال سنديکاهای انقالبی مبارزه خواهند کرد 

افق با احزاب کمونيست طرح اگر سنديکاهای انقالبی به سوی سرنگونی سرمايه داری گرايش نداشتند مسئله ی تو

ولی اگر اين هدف را برای خود تعيين نمايند که هدف احزاب کمونيست نيز هست؛ در اين صورت فقدان . نمی شد
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اتفاقی . تفاهم برای عمل های مشترک جنايت بزرگی بر عليه منافع استراتژيک طبقه ی کارگر محسوب خواهد شد 

 ی انترناسيونال سنديکاهای انقالبی همان برنامه نيست که اگر سومين کنگره ی انترناسيونال کمونيستی و اولين کنگره

اتفاقی نيست اگر هر دو کنگره ی انترناسيونالستی خود را طرفدار پيوند نزديک و همکاری . ی عمل را پذيرفته اند 

 ٣٣فشرده بين سنديکاهای انقالبی و احزاب کمونيستی اعالم کرده اند و باز هم يک اتفاق ساده نيست اگر در ماده ی 

در « : طعنامه درباره ی تاکتيک که توسط اولين کنگره ی انترناسيونال سنديکاهای انقالبی تصويب شد آمده است ق

در چنين . شرايط کنونی هر گونه مبارزه ی اقتصادی بطور اجتناب ناپذير به مبارزه ی سياسی تبديل می شود 

رکت می کنند کم شمار باشند ؛ می توانند حقيقتا شرايطی ؛ خود مبارزه؛ هر چقدر هم که اقشار کارگری که در آن ش

انقالبی باشد و به نفع طبقه ی کارگر انجام پذيرد ؛ ولی به شرط آنکه سنديکاهای انقالبی دست در دست؛ از طريق 

انشقاق تئوری و پراتيک . همکاری فشرده و در وحدت هر چه کاملتر با احزاب کمونيست کشور خود به پيش بروند 

طبقه ی کارگر در دو بخش مستقل و مجزا فوق العاده مضر می باشد؛ بخصوص در لحظه ی انقالبی مبارزه ی 

شرکت در مبارزه به هر شکلی به تمرکز حداکثر قوا و بيشترين فشار انرژی انقالبی طبقه ی کارگر يعنی تمامی 

ی انقالبی بطور مجزا و جداگانه مبارزه ای که احزاب کمونيست و سنديکاها. عناصر کمونيست و انقالبی نياز دارد 

از اينرو وحدت عمل و پيوند ارگانيک بين احزاب . به جلو می برند از پيش محکوم به عدم موفقيت و شکستند 

  ».ی هستندکمونيستی و سنديکاهای انقالبی شرايط مقدماتی برای موفقيت در مبارزه عليه سرمايه دار

پاسخ به مسائل اساسی ست که در لحظه ی کنونی مطرح شده . ارزه است تمامی اينها تصادفی نيست بلکه از منطق مب

برای پيروزی بهتر و سريعتر چه بايد کرد ؟ ما بايد يا حرکت از اين زاويه بر ضرورت پيوند دائمی و . است 

حاکمه و همکاری فشرده بين تمام سازمانهای انقالبی کارگری در کليه ی عمل های تهاجمی و تدافعی بر عليه طبقه ی 

مفهوم پيوند ارگانيک چيست ؟ ادغام سازمانها ؛ تبعيت يکی از ديگری ؛ صرف نظر از . دولت هايشان تاکيد نمائيم 

ما نسبت به اين واقعيت . پيوند ارگانيک يعنی وحدت در مبارزه . خودمختاری ؟ نه هيچ کدام از اين آلترناتيو ها نيست 

گرفته تا رقابت ) نروژ(تنوع است چشم پوشی نمی کنيم ؛ از وحدت تشکيالت که مناسبات احزاب و سنديکاها بسيار پر

جای . ما از اين خواست که بخواهيم پيچيدگی روابط زندگی را در قالب يکسانی بريزيم به دوريم ). فرانسه(خصمانه 

 همين مناسبات در شک نيست که مناسبات احزاب کمونيست و سنديکاهای انقالبی مثال در فرانسه و اسپانيا نسبت به

البی کشورهای اروپای مرکزی و اسکانديناوی متفاوت خواهد بود زيرا چنانچه به عمق مسائل بنگريم سنديکاهای انق

ر خيالی از قصد ما ترسيم يک تصوي. ند نمی خواهند به آن معترف شوندچيک حزب سياسی تشکيل می دهند؛ هر

سازمانهای بيگانه نيز از ما به دور است و به طريق اولی خواست ما خواست وابسته بودن سنديکاها به . واقعيت نيست

. د نمی باشد جلوگيری از اينکه به تنهايی انقالب کنند؛ بورژوازی را سرنگون سازند و قدرت سنديکاها را بر پا نماين

 بطور جداگانه گذاريمن عليه بورژوازی را بوجود آوريم ومبارزهت که وحدت درموضوع اينس. بحث بر سر اين نيست

يع مط نيت مسکو درۀی ها درباره ی استقالل و درباراز اين جهت است که تمام آن گريه و زار. شکست بخوريم

  . پيچيده ترميسازدلفاظی های ابلهانه نيست که به جای کمک به حل مشکالت آن راساختن تمام سنديکاها چيزی مگر

جه شويم که کنفدراسيون عمومی انسه را بررسی نمائيم تا متوبخصوص حال سنديکاليسم فرکافی ست به دقت گذشته و

نوع هميشه درقبال هر. اص آنارشيستی يا رفرميستی نداشتهتاريخ خود خط مشی خکارگران فرانسه درهيچ مقطعی از
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جه آوری صورت می گرفته و داشته زيرا انتقال از يک تاکتيک به تاکتيک ديگر با سرعت سرگي» استقالل «پرنسيپی 

که خواهان پس هر.  کنفدراسيون نسبت به سوسياليسم وکمونيسم می باشدشاهدی بر استقالل کامل رهبران اينين امرا

ته باشد و نظر داشمسئله را درتقدام کند و هميشه اين تمام عناصر انقالبی طبقه ی کارگرپيروزی است بايد به وحدت 

 ۀانقالبی طبقه ی کارگرپيش شرط وحدت کل جبهه ی طبقحدت جبهه ی داشته باشد که وهميشه اين مسئله را درنظر

ی طبقاتی به سوی انقالب عناصر رفرميست و عقب مانده ی کارگری ؛ تحت فشار منطق مبارزه . کارگر می باشد 

احزاب کمونيست حدت ارگانيک سنديکاهای انقالبی وو حاصل ازۀيده خواهند شد که جبهبه نسبتی کشکشيده ميشوند و

  .ندم تر و بنابراين نيرومندتر شومتحدتر مقاو

 
 

 برنامه ی عمل انترناسيونال سنديکاهای سرخ
  قسمت پايانی

  ١٣٨٧هم دی يازدشنبه چهار                                                                                              یلوزوسک. ا 
 

  اتخريب يا تسخير سنديکاه

ساختن بخش انقالبی کارگران از اين  برای تشکيل يک جبهه ی انقالبی آيا ترک سنديکاهای قديمی يا بطور کلی جدا

 . قبل و پس از جنگ می توانيم پاسخ به اين سئوال را دريابيم سنديکاها ضرورت دارد ؟ با بررسی نقش سنديکاها در

تدريج با رشد و گسترش مناسبات سرمايه  به. ای دفاع از خود طبقه ی کارگر بوجود آمدند سنديکاها به مثابه ی ارگانه

سنديکاهای کارگری اشکال سازمانی بغرنج تری به خود می گرفتند  داری و به موازات پيچيده شدن اشکال استثماری؛

قبال  .ی باز هم بيشتری برخوردار بود استثمارگران انجام می دادند تاکتيک آن نيز از پيچيدگ و در مبارزه ای که عليه

مواجه شد ) اجتماعی ) دسته جمعی هر کارگری با کارفرماهای جداگانه رو در رو بود بعد ها کارگر با سرمايه داری

 عبارت از مبارزه ايست که سازمان کارگری بر عليه سازمان کارفرمائی به پيش می برد و مرحله ی بعدی تکامل. 

کارفرمائی و دولت  رگر که در سازمانهای اقتصادی و سياسی متشکل شده بر عليه سازماندهیباالخره طبقه ی کا

 . بورژوازی به مبارزه بلند می شود

ی کارگر و در  طی چند دهه ؛ سنديکاهای کارگری در عموم کشورهای سرمايه داری برای بهبود وضعيت طبقهدر 

دهنده ای پيوستگی محافل رهبری کننده ی  جنگ با روشنی تکان. انطباق با جهارجوب های بورژوائی مبارزه کردند 

در حقيقت ؛ سنديکاها رکن و اساس تمام سياست جنگی . نمايش گذاشت  کارگری با سرمايه داری کشورهايشان را به

 از نظر رهبران سنديکاهای کارگری ؛ رفاه طبقه ی کارگر منوط به موقعيت صنعت ملی. است  سالهای اخير بوده

با رقابت سنديکاهای آلمانی و  ما نه تنها با رقابت طبقات حاکم در آلمان و انگلستان بلکه.  در بازار جهانی است شان

خود را به توسعه و تسخير بازارهای جديد توسط  انگليسی مواجه می باشيم زيرا هر کدام از طرفين سرنوشت

 .  ساختبورژوازی خودی متصل می

سازمانهای دفاع از حود در مقابله با   می خورد ؛ طبقه ی کارگر در حرکت تکاملی خودپديده ی بسيار عجيبی به چشم
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مرحله ی خاصی از رشد خود به جزء الينفکی از مکانيسم  بورژوازی را بوجود می آورد و همين سازمانها در

کرده؛ به ارزيابی رهبری سنديکاها تماسهای صميمانه ای با دولت برقرار . شوند  عمومی سرمايه داری تبديل می

عليه دولت بورژوائی را  مسائل از ديدگاه منافع ملی پرداختند ؛ به نحوی که سازمانهای کارگری که قصد مبارزه تمام

اين تضاد بين نياز اساسی طبقه ی کارگر برای داشتن  .داشتند به پايگاه اصلی کل سيستم سرمايه داری تبديل شدند 

سازمانهای موجود با دستگاه سرمايه داری ؛ در زمان جنگ و مرحله ی بالفاصله  سازمان جداگانه ی خود و نزديکی

 . با روش خاصی تبلور يافت پس از جنگ

از جنگ ؛ توده  بالفاصله پس.  ميليون عضو در مجموع داشتند ١٠از حنگ ؛ سنديکاهای کارگری نزديک به قبل 

 . موقعيت طبيعی شان خارج ساخته بود جنگ آنها را ازهای کارگری وسيعا در سنديکاهای کارگری وارد شدند زيرا 

پايه های . ثبات نسبی مناسبات سرمايه داری از بين رفته بود . کرد  کارگر منفرد خود را ناتوان و مردد حس می

متعددشان به  افتاده بود و حتی عقب مانده ترين کارگران نيز برای يافتن پاسخی در برابر مشکالت جامعه به لرزه

تعداد کارگران عضو . متشکل می باشند  در مهمترين کشورها؛ اکثريت کارگران هم اکنون. ديکاها وارد می شدند سن

 شامل سنديکاهای مسيحی و ليبرال(  ميليون١٢شود و در آلمان از رقم   ميليون نفر بالغ می٨سنديکاها در انگلستان به 

در بلژيک . هستند نزذيک به يک ميليون کارگر عضو سنديکا) هميليون سکن٦( در اتريش آلمانی . رفته است فراتر  (

وسيع خود به خودی طبقه ی کارگر به سوی  در يک کالم ما شاهد يک حرکت. تقريبا همين تعداد به چشم می خورد 

 . کهنه ی تشکيالتی شده است چهارچوب امری که باعث گسترش ناگهانی. سنديکاها هستيم 

در همان مرحله ی اوليه ؛ زمانی   شامل ميليونها عضو بودند تاسيس شدند که می بايستیفدراسيون های نيرومندی که

حادتر می شد و زمانی که هيچ کس اطمينانی برای فردای  که دولت متزلزل شده بود؛ زمانی که مبارزه ی اجتماعی

ه ی کارگر برای تحقق مرحله ی اوج گيری انقالبی؛ ارتش عمده ی مبارزه ی طبق خود احساس نمی کرد ؛ در اين

 . تشکيل می دادند منافعش را

 شاهد ١٩٢١سال . پايان می گيرد  ١٩٢٠البته درست است که اين مرجله ی اوليه و مرحله ی رشد در اواخر سال 

. سنديکاهای کارگری دهها ميليون عضو را در بر می گيرند  ولی هنور هم. دوره ی نزولی سازمانهای کارگری است

اين ارتش عظيم تشکل . ميليون کارگر متشکل در کليه ی کشورهای جهان وجود دارد ٥٠ مجموعا در حال حاضر

طبقه ی کارگر را در  تاثير خود را بر روی جهان سرمايه داری می گذارد و آنها مجبورند اين تشکالت توده ای يافته

 . محاسبات خود در نظر بگيرند

بايست برای رهبرانشان نقشی به  زمان جنگ ايفا کرده بودند میسنديکاهای کارگری که نقش آنچنان عظيمی در 

فاتحين با اجازه به شرکت رهبران سنديکاها در . نمودند  همان اندازه مهم وس از سالخی بزرگ جهانی بازی می

 ورسای و مشارکت در دفتر بين المللی کار نزد جامعه ی ملل با حقوق مساوی با تدوين برخی مواد معاهده ی

 .  بودندرمايان ؛ بر روی نقش سنديکاهای کارگری در تنظيم سياست معاصر تاکيد نمودهکارف

جهانی در مورد سياست  بزرگترين دستآورد سنديکاهای رفرميستی در صحنه ی بين المللی بود؛ قله ای در ابعاد اين

ن سنديکاهای معاصر ؛در سطح ملی ؛ رهبرا در. مسالمت جويانه ای بود که در همه ی کشورها تعقيب می نمودند 

هر چه سريع تر مناسبات توليد سرمايه داری حرکت نموده ؛  جهت بازسازی اثرات جنگ ؛ ترسيم توليد ؛ تجديد
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نمودند و هيچ توقع ديگری نداشتند نگر حق همطرازی در هر گونه کنفرانسی که از  همکاری خود را پيشنهاد می

 .دولت فراخوانده می شد جانب

نحو اعجاب انگيزی  تولد يافت ؛ در آلمان به) کارفرما و کارگر(املی درباره ی حق تساوی طرفين فلسفه ی ک يک

در دوران پس  . استقرار صلح اجتماعی پيدا کرد شکوفا شد و بهترين بيان خود را در انترناسيونال آمستردام با هدف

 و به مثابه ی نيروئی ؛ خصمانه بر عليه اقداماتوزارتخانه های ائتالفی قرار گرفتند  از جنگ سنديکاها پايه ی انواع

پيمائی پيش رونده ی  انقالبی جناح چپ جنبش کارگری دخالت نموده؛ با فشار عظيم دستگاه نيرومندشان ؛ در راه

سنديکاها به موازات کارشکنی در جنبش انقالبی ؛ می  از طرف ديگر. جنبش انقالبی تمام کشورها کارشکنی نمودند 

 اين . کارگران و حمايت از سطح زندگيشان از راههای تفاهم و سازش بپردازند ی بهبود وضع اقتصادیبايست برا

عليه انقالب  چنين بود که در دوره ی پس از جنگ سنديکاهای کارگری از راه رفرمها پيروی کردند و بر

کاها ست که عکس العمل محافل ی سندي و دقيقا همين نقش ضدانقالبی هسته ی رهبری کننده. سوسياليستی برخاستند 

يک تئوری جديدی ظهور کرد مبتنی بر اين امر که . برانگيحت  کارگری که دارای روجيه ی انقالبی هستند را

 متحد با دولت بورژوائی هستند و می بايد منهدم شوند و سنديکاهای جديدی جای آنها را سنديکاهای کارگری تشکالت

در کشوری بوجود آمد و .  لسله شکستهای کارگران انقالبی در آلمان ؛ تولد يافتاين تئوری پس از يک س. پر کنند 

اصول اساسی مبارزه ی طبقاتی را لگدمال ساخته بود  گسترش يافت که بوروکراسی سنديکائی به وقيحانه ترين شکلی

ری که بورژوازی در را در انجمن کارفرمايان و کارگران می ديد و در کشو و سيستم تساوی حقوق طرفين بيان خود

. داده اند  را از هرج و مرج و متالشی شدن نجات) بخوان مالکيت ( که سنديکاها دولت ١٩١٨نوامبر  فردای انقالب

دولت پشتيبانی نموده؛ دست به سازش  عناصر چپ استدالل می نمودند که سنديکاهای کارگری محافظه کار بوده ؛ از

بنابر اين بايد از آنها . انديشه ی انقالب سوسياليستی مبارزه می کنند  بی و حتیطبقاتی می زنند و بر عليه جنبش انقال

 .  هستندسنديکاهای خودی را بوجود آورد هر چند که از نظر تعداد کم ال اقل انقالبی فاصله گرفت و

مينه ی سازش بين آنها خود را بر ز .اکثريت سنديکاها محافظه کار و در حال حاضر نقش ضذانقالبی ايفا ء می کنند 

 حقايق ترديد ناپذيرند ولی آيا دليلی برای انهدام سنديکاهای کارگری است؟ سنديکاها از اين . طبقات قرار می دهند

طی چند ده سال بوجود آمده  مقرها و صندوق های سنديکائی تشکيل نشده اند ؛ اين سنديکاها سازمانهائی هستند که در

وجود دارد که باعث عضويت توده های کارگری در اين  مسلما دالئلی. اند و ميليونها کارگر در آنها عضويت دارند 

 .  شودسنديکاهای محافظه کار می

ز به اين بخش هنو.  نيست که بخشی ار بهترين و انقالبی ترين کارگران نيز در اين سنديکاها تشکل يافته اند شکی

آيا . بايد با طبقه ی کارگر آنگونه که هست مواجه شد  .ولی بای واقعيت را پذيرفت . اندازه ی کافی آگاه و فعال نيست 

تخريب و سنديکاهای جديد ؛ سنديکاهای کوچک تاسيس کنيم ؟ آيا قادر هستيم  ضرورت دارد سنديکاهای کارگری را

 ؟ديکاها را تسخير نمائيمکارگر را جلب و به وسيله ی آنها سن توده های

فايده ای برای کارگران ندارند قرار  تئوری تخريب سنديکاها بر مبنای اين تصور که سنديکاهای رفرميستی هيچ گونه

سنديکاهای کارگری هيچ فايده ای برای کارگران نداشتند ؛ هرگز قادر  اگر. ولی واقعيت چنين است . گرفته است 

نابود می شدند  آنها بطور خود به خودی و از مدتها پيش محو و. به سوی خود جلب نمايندکارگر را  نمی شدند ميليونها
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سنديکاها روگردان نشده اند بلکه آنها تنها  نه تنها کارگران از اين. ولی ما شاهد نتايج کامال متضادی هستيم 

جنگ؛ هنوز وحدت و درون طبقه ی کارگر در دوران پس از  سازمانهايی هستند که عليرغم مبارزه ی حاد

حزب  هيچ کشوری در جهان نيست که شاهد جنگ خشونت باری بين دو يا سه .  انديکپارچگی خود را حفظ کرده

سنديکاهای کارگری ؛ در  و عليرغم مرزبندی های سياسی و حدت يافتن مبارزه ی سياسی ؛. سياسی کارگری نباشد 

گرايشات به کار در سنديکاها و مبارزه ی مشترک ادامه می  همه یکارگران از . مجموع متحد و کامل باقی مانده اند 

 هنوز هم سنديکاهای محافظه کار رسالت مهمی برای کارگران ايفا می. ست ؟ مسلما خير  آيا اين امر اتفاقی. دهند 

 . حمايت از منافع فردی آنان در قبال هجوم افسار گسيخته ی سرمايه. کنند 

اجتماعی زير آن پناهنده می  سقف مشترکی دارند که کارگران در دوران تالطماتسنديکاهای کارگری نقش يک 

کارگران را متشکل و .... زنان و کودکان ؛ بيمه ها و غيره  منافع اقتصادی کارگران ؛ دستمزد؛ روز کار؛ کار. شوند 

 .پشت کردن به توده هاست در شرايط کنونی پشت کردن به سنديکا . واحد وادار می سازد  به اتحاد در يک سنديکای

رفرميستی را مدافع  موعظه ی تخريب سنديکاها به مفهوم انزجار در بين توده های وسيع می باشد که سنديکاهای

کجا توده ها هستند تا در درون سازمانهای توده  انقالبی بودن يعنی رفتن در هر. منافع فوری خود ارزيابی می کنند 

در نظر آنان مزايای تاکتيک انقالبی را نسبت به تاکتيک رفرميستی آشکار و   شود کهای مشی هدايت کننده ای ترسيم

کشيدن به دور  اکر نقطه نظر آنان در مورد بی خاصيت بودن اين سنديکاها درست بود ؛ نتيجه اش خط .مسلم سازد 

ديکاها متشکلند غير ممکن کارگر که در سن زيرا انقالب سوسياليستی بدون شرکت اين دهها ميليون. انقالب می شد 

 . تاس

ولی چنانچه قصد انجام آنرا بدون توده  البته ما می توانيم واقعيات را انکار کرده و در مورد انقالب رويا بافی کنيم

مبارزات ماههای اخير با برجستگی زيان هائی . کار غير ممکن است  های متشکل در اين سنديکاها داشته باشيم ؛ اين

نقطه  چنانچه رفقای انگليسی ما مصمم به اتخاذ چنين. توانست ببار بياورد نمايان ساخته است  کاها میکه تخريب سندي

همچنين آنان می بايست  . کشيدند نظری می شدند ؛ می بايستی تمام عناصر انقالبی را از درون سنديکاها بيرون می

رميسم برخی از رهبرانش اعتصاب سه ماهه ای معدنچيان صورت می دادند که رف همين اقدام را در مورد فدراسيون

کارگر بدبين است بلکه به  خطر همينجاست ؛ تئوری تخريب سنديکا نه تنها نسبت به توده های .  برده استرا بع پيش

افرادی که مدعی سرنگونی . واقعا مسخره ای هستيم  ما شاهد وضعيت. نقش بوروکراسی سنديکائی پر بها می دهد 

سرمايه داری در انگلستان ؛ آلمان؛ فرانسه و اياالت متحده را دارند و همين  ستند و آرزوی نابودیسرمايه داری ه

آنها گومپرها ؛  از نظر. مورد امکان نابود کردن بوروکراسی سنديکائی همين کشورها مردد و متزلزل اند  افراد در

غلبه کردن بر نمايندگان سرشناس  ه ازتوماس ها؛ گراسمان ها و اودگستها شکست ناپذير می آيند در حالی ک

 . امپرياليسم معاصر نا اميد نمی شوند

زياد و ضعف در قدرت  تاکتيک بدبينی و نا اميدی هيچ وجه اشتراکی با روحيه ی انقالبی ندارد و گواهی عصبيت اين

اهای انقالبی قاطعانه و و انترناسيونال سنديک به همين دليل است که انترناسيونال کمونيستی. تشخيص انقالبی است 

 .را به جای آن می نشاند » تسخير سنديکاها» و شعار. خود دور می کند  را از» تخريب سنديکاها « اکيدا شعار

ايتاليا؛آلمان و در کليه ی کشورها  در فرانسه ؛. تجربه ی يک سال گذشته ؛ صحت اين تاکتيک را اثبات می کند 
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اين جنبش هنوز به آن اندازه نيرومند نيست که بتواند  .سترش می يابد جنبش سنديکاهای انقالبی توسعه و گ

ولی آنقدر قوی هست که بر تاکتيک سنديکائی هر کشور تاثير بگذارد و با  بوروکراسی کهنه را واژگون سازد

 ی مواجه هدف مورد نظر ؛. را که بوروکراسی سنديکائی کوشش در الپوشانی دارد را افشا سازد  صراحت مسائلی

اين توده ها را از نظر ايدئولوژيک و  رهبران سنديکائی با توده های کارگر بر بستر مبارزات روزمره است تا بتوان

اين کار منجر به نابود شدن اثرات بوروکراسی محافظه . ساخت  پراتيک از زير تاثير رهبران محافظه کارشان خارج

 ما عضويت در سنديکاها را توصيه می کنيم ؛ نه به خاطر. شود می _ انهدام خود سنديکا نه_ کار در درون سنديکا 

سنديکاها به ابزار انقالب بر عليه  ملحق شدن به شعارها و اصول رفرميستی بلکه به خاطر تسخير توده ها و تبديل اين

 . رهبران مرتجع خودشان

راد کارگران انقالبی و محدود شدن انف دقيقا به اين خاطر که شعار تخريب سنديکاهای معاصر به بريدن توده ها ؛

: که انترناسيونال سنديکاهای سرخ شعار زير را اشاعه می دهد  جنبش به فعاليت ساده ی فرقه ای منجر می شود است

 . «  استاين تنها راه پيروزی !به درون سنديکاها نفوذ کنيد! باشيد  با توده ها همراه« 

 یاسترتژی رفرميستی و استراتژی انقالب
معاصر هر چقدر هم زياد باشند ؛ تعداد  ارتشهای . استراتژی طبقاتی به مراتب پيچيده تر از استراتژی نظامی ست

و هر چقدر هم که جنگ طوالنی باشد؛ با وجود اين ما با يک منازعه  رزمندگانشان هر چند ميليون يا ده ميليون باشند

 ليون انسان در آن شرکت نمودند پديده ی بسيار پيچيده ایآخرين جنگ جهانی که دهها مي.  ی موقتی مواجه هستيم

زيرا عالوه بر بسيج نظامی  .است و به عالوه پيچيدگی اوضاع در پشت جبهه به مراتب بيشتر از خود جبهه می باشد 

ج بورژوازی همچنان به بسي... زرخی ؛ هوائی و غيره  ؛ تجهيزات ؛ ايجاد واحدهای جنگی پياده؛ سواره؛ توپخانه؛

ولی عليرغم تمام بغرنجی . توده های وسيع مردم را برای عمل جنگی بسيج می کند يعنی وجدان. اخالقی می پردازد 

 . جنگی ؛ استراتژی طبقاتی بازهم پيچيده تر از استراتژی نظامی است چنين

مجزا باشند و متقابال با  اينجا ما با دو جبهه که از هم با مرزبندی روشن که به وسيله ی موانع و سيمهای خارداردر 

طبقه . جبهه ی طبفات در درون کشور است . روبرو نيستيم  گازهای خفه کننده و هزار تير و گلوله با هم مقابله کنند

از فرهنگ بورژوازی تغذيه نموده ؛ فرزندانش در مدارس دولتی . معاصر است  ی کارگر جزئی از جامعه ی

دشمنان طبقاتی  جبهه ی طبقاتی مارپيچی است و. را مطالعه می کنند و غيرهبينند ؛ مطبوعات بورژوازی  آموزش می

رخنه می نمايند و در آنجا شاگرد؛ مريد؛ مدافع  در درون طبقه ی کارگر نه تنها از نظر مادی بلکه از نظر روانی نيز

ز پيچيده ترين مسائل استراتژی انقالبی طبقاتی يا سياست طبقاتی يکی ا از اين جهت. و حتی ثناخوان می باشند 

 . اجتماعی معاصر را تشکيل می دهد مبارزه ی

دهه ی اخير انسانها ديگر از آن حالت در چند  . از همه؛ مبارزه ی جمعی ابعاد سترگی به خود گرفته است بيش

عاصر را به تصادماتی که جهان م. سازمانهای توده ايشان را بوجود آورده اند آنها. انفرادو پراکندگی خارج شده اند 

شود بلکه بصورت  درآورده اند ديگر به شکل درگيری بين انسانهای منفرد ؛ جداگانه و پراکنده بيان نمی لرزه

به مناسبات اجتماعی درونی؛ وضعيت  برخوردهای مسلحانه ی سازماندهی شده بروز می کند و شناخت عميقی نسبت

شناخت داشتن از تناسب قوا بين طبقات مختلف ؛ از . طلبد  اقتصادی کشور و موقعيت های صنعتی بين المللی را می
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بورژوازی و اقشار مختلف آن ؛ از اختالف های درونی و اصطحکاکات موجود در داخل  ميزان تشکل و مقاومت

به اهداف اقشار  حاکم و باالخره از درجه ی سازماندهی طبقه ی کارگر ؛ درجه ی آگاهی انقالبی آن نسبت طبفات

پيدا . در جنگ طبقاتی؛ ضرورت پيدا می کند  لتاريا ؛ سطح ايدئولوژيک آنها و اعتماد به نفس و تسلط آنهامختلف پرو

مقدماتی برای ترسيم يک خط هدايت کننده ی دقيق است ؛ برای اينکه  کردن شناخت نسبت به تمام اين مسائل شرط

 . ا به پيش بردی سنديکاهای انقالبی بتواند سياست طبقاتی ر هسته ی رهبری کننده

يک وسيله است ؛ يک شيوه؛  استراتژی يعنی سياست طبقاتی ؛ هنر مانور دادن است؛ يک هدف در خود نيست بلکه

بنابراين استراتژی بر مبنای مسائل مطروحه تعيين  .يک اسلوب و يک شکل برای رسيدن به يک هدف مشخص است 

ابزار تحقق اين اشکال مبارزه و عمل ؛ و بر حسب مسائلی مبارزه بر حسب  به اين جهت همان اسلوبهای. می شود 

 . کارگر مطرح می شوند ؛ می توانند رفرميستی و يا انقالبی باشند که برای طبقه ی

چيز که سنديکاهای  اختالف اساسی بين استراتژی رفرميستی و استراتژی انقالبی در چه نهفته است؟ قبل از هرپس 

که در اختيار دارند راه گذار مسالمت آميز  جام می دهند ؛ با مانور دادن نيروهائیرفرميستی هر گونه عملی که ان

می گذارند يعنی يک وظيفه ی تخيلی ؛ تحقق ناپذير و از نظر تاريخی  سرمايه داری به سوسياليسم را پيش پای خود

  مسئله ی سرنگونیطرف ديگر در تمام اشکال مبارزه ؛ در تمام دخالت های سنديکاها ؛ از. غير ممکن را 

شما « : گويند  ولی در همين جا رفرميستها از راه می رسند و می. بورژوازی در مقابلمان مطرح می گردد 

انقالب سوسياليستی را تحقق بخشيد ؟ شما  کمونيستها و سنديکاليست های انقالبی معتقديد که می شود در هر لحظه ای

آگاهی کافی می تواند صرفا از طريق قهر به آن هدفی برسد که بايد در  وريا با عدم آمادگی فرض می کنيد که پرولتا

 »؟ميل پيدا کرد طی چند دهه بدان

روزی ممکن و مقدور  ادعا که گويا سنديکاهای انقالبی و احزاب کمونيست انجام انقالب سوسياليستی را در هر اين

اگر اين ادعا  . کنند ؛ حرفی بی سر و ته است تبديلمی دانند و می خواهند هر تصادمی را به انقالب سوسياليستی 

زيرا قادر . سنديکاهای انقالبی از نقطه نظر استراتژيکی کودکانی بيش نبودند  درست بود ؛ در آن صورت رهبران

استنباط کودکانه ای از  نه چنين. اند از تناسب قوا و امکانات واقعی مبارزه ارزيابی درستی داشته باشند  نبوده

سر تبديل هر تصادم به يک قيام و انقالب نمی باشد  بحث بر. سبات اجتماعی در سنديکاهای انقالبی وجود ندارد منا

چگونه هر تصادم نمونه ای از ضرورت و اجتناب ناپذيری انقالب سوسياليستی  بلکه بر سر آموزش توده ها ست که

تخيلی  ی قادر است بورژوازی را سرنگون سازدطبيعتا اين تصور که هر اعتصاب. سرمايه داری است  و سرنگونی

اما شروع  . معجزه ای باور نداريم گذشته ممکن بود برخی دچار اين اشتباه می شدند مسلما ما به چنيندر. بيش نيست 

 .  استبينش انقالبی نه تنها يک تخيل نيست بلکه يک امکان واقعی و الزام آور کردن هر تصادم اجتماعی در پرتو

را به نمايش می  ال بارز ذکر کنيم که به وضوح اختالفات موجود بين استراتژی های رفرميستی و انقالبیمثچند 

دستمزدها با سرعتی باور . است  در حال حاضر سرمايه دست به تعرض وسيعی در تمام کشورها زده. گذارد 

در يک کالم بورژوازی از  . کار انجام می گيرد نکردنی کاهش می يابند؛ تالشهائی برای طوالنی کردن روز

در اين دوران حاد مبارزاتی رفرميستها چه می . عبور کرده است  موضعی دفاعی به موضع تعرض لجام گسيخته

 کنند ؟ ما به بررسی اين مسئله که بسياری از سنديکاها تحت تاثير رهبران رفرميست شان کنند و انقالبيون چه می
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 . يمدستمزدها را کاهش دادند نمی پرداز

و عقب مانده  استراتژی طبقاتی شگفت آور از طريق کرنش اين رهبران نگون بخت در برابر درک بورژوائی اين

تو گوئی تا حاال دستمزدها واقعا برای رفع  _مبتنی بر اينکه کاهش قيمت ها بايد حتما با کاهش دستمزدها همراه باشد 

 . اشدتوضيح می ب  قابل-نيازمنديهای کارگران کافی بوده 

سياسی متفاوت ؛ دست در دست  تصادمات عظيمی که ناشی از هجوم سرمايه بوجود می آيد و کارگران با نظرگاههای

سپتامبر (نظير اعتصاب معدنچيان انگلستان؛ اعتصاب اخير  .و شانه به شانه بر عليه مهاجمان به مبارزه برخاسته اند 

 مقابله ی توده ای کارگران بر عليه سرمايه ؛ رفرميستها چگونه در مقابل اين...  در شمال فرانسه و غيره) ١٩٢١

سنديکائی رفرميست  اين حرفی ست که رهبران جنبش» عقب راندن تعرض سرمايه ضرورت دارد « می کنند؟  عمل

مسلما بايد تعرض سرمايه را به عقب نشينی  سنديکاهای انقالبی در پاسخ می گويند. معاصر می گويند و می نويسند 

فقط پس راندن هجوم معينی است ؟ نه؛ وظيفه اينست که هر عنصر  ولی آيا هدف استراتژيک طبقاتی. وادار ساخت 

نابود  طبقاتی درک کند که هنوز اين نبرد نهائی نيست و می بايست هميشه و تا زمانی که دشمن مبارزی در اين جنگ

 . نشده تهاجمات جديدی را دفع کند

روحيه؛ بر هم زدن سازماندهی و  ه خوبی می دانستند که اصل اساسی علم نظام ؛ تخريبفرماندهان بزرگ هميشه ب

سياستمداران  . توان گفت جنگ به پايان رسيده است سپس انهدام نهائی ارتش دشمن است و تنها در آن زمان می

. انگيز نيستند ريشه های جنگ طبقاتی ؛ عوامل اساسی اين تصادمات وحشت  رفرميست هرگز به فکر درگيری با

نيستند بر  را به مثابه ی يک واقعه در نظر گرفته و زمانی که سرمايه داران حاضر به هيچ توافقی آنها يک تصادم

 . گيرند عليه آنها دست به عمل می زنند و پس از آن تا رسيدن تصادم ديگری آرام می

نابودی ارتش دشمن از طريق . باشند  وافق داشتهسنديکاهای انقالبی به هيچ وجه نمی توانند با چنين شيوه ی عملی ت

آيا به اين مفهوم  . برای سنديکاهای انقالبی مطرح می باشد فشار يک تعرض سازماندهی شده ؛ اينست مسئله ای که

ضرورت  توان آن را در هر روز دلخواه و در جريان هر اعتصابی منهدم ساخت ؟ نه ؛ ولی انديشه ی است که می

سنديکاهای انقالبی در تبليغاتی که  شمن ؛ يعنی بورژوازی ؛ مانند شعاع نور از درون تمام فعاليتهاینابودی قوای د

هايشان و هنگام بررسی شرايط پيشنهادی در جريان آتش بس  انجام می دهند و کارهای ترويجی شان ؛ در تظاهرات

 . می درخشد... و 

بورژوازی ارزيابی می کند ؛ در حالی که  از زاويه ی سرنگونیمبارزه ی طبقاتی هميشه و در همه جا ؛ همه چيز را 

برای گروه اول راه حل در خلع . شرايط موجود برخورد می کنند  رفرميستها به همه چيز از زاويه ی حفظ تماميت

 . سرمايه است برای گروه دوم سازش؛ تفاهم و هماهنگی با آن می باشد سالح و نابودی نظام

که تنها در صورت محو اين مناسبات  ت را معلول اجتناب ناپذير مناسبات سرمايه داری می داننداولی ها اين تصادما

اين ) رفرميستها) جهت انهدام آن تنظيم می کنند و دومی ها از بين خواهند رقت و بنابراين هر قدم خود را در

عکس العمل نشان  ايد در مقابلشان فقطپديده هائی موقتی و به مثابه ی پيشآمدها در نظر می گيرند که ب تصادمات را

 .  به تفاهم برسندداد تا بعد از آن بهتر بتوانند با نمايندگان سرمايه داری سر يک ميز

در . انقالبی متضاد هستند  اين ترتيب هم در جريان مبارزه و هم در پايان آن استراتژی رفرميستها و کارگرانبه 
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جديدی را آموزش می دهند تا برای نبرد نهائی  رزه ی سرسختانه یحالی که عده ای در هر تصادم ضرورت مبا

با مرهم ها و پيروزی های موقتی کسب شده تسکين می يابند و معتقدند که  پرولتاريا را آماده کنند ؛ حده ی ديگری

فته را آتش گر برخی قراردادی را که بسته شده و تفاهم انجام. تفاهم نتايج بهتری به دست می آيد  هميشه از طريق

نشانی از برفراری مناسبات عادی  بسی موقتی می دانند که تدارک جنگ جديدی ضرورت دارد و برخی ديگر آن را

 . طبقاتی مختل می شود تلقی می کنند که گاهی بطور تصادفی با غليان احساسات

کات جداگانه ی معاهده ی از ن مثال ديگری در نظر بگيريم ؛ نمايندگان انترناسيونال آمستردام در تدوين برخی

) ١٩٢١اوت ) ی ملل و کميسيونهای آن می باشند ؛ اخيراآنها عضو دفتر کار در جامعه  . ورسای شرکت نمودند

 در آنجا ژوهو. توربرگ در اجالسيه ی کميسيون خلع سالح جامعه ی ملل شرکت نمودند  ژوهو ؛ اودگت ؛ و

آنها سپس مانند قبل . دنبال شد  ب نمايندگان بورژوازی با دقت زيادیسخنرانی بسيار طوالنی ايراد می کرد که از جان

چنين عملی ؛ از ديد طبقاتی چه مفهومی دارد؟ نماينده ی  .به مغلطه کاری خود برای اغوای توده ها ادامه دادند 

 نيز يوغ نظامیهمان وزرائی که قتل عام بين المللی را سازمان دادند و تا کنون  کميسيون کار فرانسه ؛ در حضور

 .  کندخردکننده ای را اعمال می کنند؛ درباره ی فوائد کاهش تسليحات سخنرانی می

صحبت ها بر «  :دقت فراوانی به صحبت های او گوش می دهند زيرا همانطور که صرب المثل روسی می گويد با 

 شود با فن سخنوری و صرفا با که می ولی هدف از اين سخنرانی چيست ؟ پس ژوهو؛ اميدوار است. » باد می رود 

 . تاثير گذاشت ؟ اين دقيقا همان استراتژی رفرميستی است توسل به حقيقت مجرد ؛ به روی دولت و طبقات حاکمه

وزرای بورژوازی به  برای ما قابل تصور است که نماينده ی سنديکای انقالبی بر سر همين مسئله در برابر آيا

استراتژی انقالبی ؛ بدون . به سخنان او گوش فرا دهند   می آيد که اين آقايان تا به آخرسخنرانی بپردازد ؟ بعيد به نظر

اينکه جگونه وزرای حاضر عکی العمل نشان می دهند ؛ هدف ديگری ندارد مگر  هيجگونه مالحظه ای درباره ی

اغواگری  آن صرفای وسيع کارگران بر سر اين مسئله ی که بنيادها و يا طرحها ی مربوط به  جلب توده ها

اتهام اثبات شده را به طبقات حاکم  چنين سخنرانی افشاگرانه ای از درون دژ بورژوازی ؛ اين. پروکاتورها می باشد 

تسليحات نبوده بلکه بر عکس با انرژی فزاينده ای به تشديد  وارد می آورد که آنها خواهان خلع سالح و کاهش

 .  پردازندتسليحاتی می

ها را به رياکاران بورژوا وارد می  ه ی سنديکاهای واقعا انقالبی آشکارا اتهام تزوير و اغوای تودهخالصه ؛نمايند

موقعيت طور ديگری بود در چنين جلسه ای اين چنين مزاحمی را  شايد اگر. اين می شود استراتژی انقالبی . سازد 

 . ی شان نمی باشدی کارگران خوش رفتاری با دشمنان طبقات تحمل نمی کردند ولی وظيفه

اين ترتيب مشاهده  به. در چنين اوضاعی يک رفتار انقالبی و مقابله ی آن با روش رفرميستی قابل تصور است پس 

و با احساس انزجار نسبت به شرايط عينی و  می کنيم که استراتژی انقالبی دعوت به قيام و انقالب به هر مناسبتی

اينها لفاظی های انقالبی ست نه تاکتيک انقالبی و تظاهری . شود  صه نمیبدون در نظر گرفتن امکانات واقعی خال

 جوهر عبارت از. نه ؛ جوهر و تاکتيک انقالبی در اين نهفته نيست . و قدرت تشخيص کم  ست از عصبی بودن زياد

ادها شود و تض اينست که هميشه مرزبندی طبقاتی روشن بماند ؛ هرگز مخدوش نشود ؛ بر روی اصول پافشاری

کند تر می کند ؛ شکافهای طبقاتی را پر  در حالی که تاکتيک رفرميستی زوايای تيز و برنده را. هرچه حادتر شوند 
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بدين ترتيب ؛ هيچ شيوه ی انقالبی مبارزه در او وجود . تر می نمايد  می کند ؛ تضادهای طبقاتی را تسکين داده و نرم

مسلحانه شايستگی  آنها فکر می کنند فقط اعتصاب و قيام. تصور می کنند آنچه که برخی رفقای ما هم  ندارد بر خالف

آن سمت گيری که اين فعاليت ها به آموزش  خير ؛ همه چيز بستگی دارد به نحوه ی عمل و. جلب انقالبيون را دارد 

ابات ارتجاعی ؛ فعاليت پارلمانی؛ نظاهرات رفرميستی ؛ و حتی اعتص ما با اعمال و. توده های کارگری می بخشند 

وجه  به اين علت است که به هيچ. استخدام سياه پوستان صورت می گيرد و غيره ؛ آشنا هستيم  مثال زمانی که عليه

شيوه های مبارزه مفهوم معجزه آسا  نمی توانيم با تئوريهای سنديکاليستی قديمی موافق باشيم که به برخی از اشکال و

مکان؛ شرايط و عمدتا هدف اين مبارزه و مسائلی که برايمان  دارد به زمان ؛همه چيز بستگی . را نسبت می داد 

 . مطرح می باشد

از مفهوم مبارزه ی طبقه ی  برخورد تحقيرآميز نسبت به برخی از اشکال مبارزه تنها از طريق عدم درک مطلق

بر اينست که ما مبارزه ای جدی و اگر قرار . تعبير گردد  کارگر به خاطر نيازمنديها و منافع روزمره اش می تواند

سازش به هر قيمت با طبقات حاکمه؛ عقب نشينی پی در پی و خوف دائمی نسبت به عمل  بی رحمانه بر عليه گرايش

انقالبی و تعرض به هر  تعيين کننده را به پيش ببريم ؛ می بايد با همان قاطعيت بر عليه روحيه ی ماجراجوئی های

 . قيمت مبارزه کنيم

توضيح می دادند که به چه علت آنها  س انترناسيونال آمستردام و رئيس کارگران ترابری انگلستان ؛ توماس؛ اخيرارئي

دخالت ما باعث سقوط حکومت و تصادم با قوای دولتی می شد  «: او گفت . از مبارزه ی معدنچيان حمايت ننمودند 

 اين يک. ود ترجيح دادند به منافع معدنچيان خيانت نمايند به سرنگونی حکومت کشيده نش در واقع برای آنکه کارها» .

تضادها حاد گردند ؛ با  مبادا به سقوط حکومت منجر شود؛. نمونه ی کالسيک و کامل از استراتژی رفرميستی است 

هميشه آرزوی قرارداد بستن با هر شرط و شروط و  طبقات حاکمه مبارزه ی تعيين کننده درگير شود ولی در عوض

چنين خيانتی و بر عليه اينچمين استراتژی ضد کارگری بايد يکی از سرسختانه  مبارزه بر عليه.  هر قيمتی دارند به

نخواهد شد که ما تعرض را  ولی همانطور که تذکر داديم اين امر مانع از آن. تعيين کننده ترين مبارزات باشد  ترين و

انترناسيونال سنديکاهای انقالبی با وضوح و بسيار دقيق در  نگرهاولين ک. در همه جا و همه ی شرايط توصيه نکنيم 

در مورد اين مسئله در قطعنامه مربوط به تاکتيک چنين می . خود را بيان نمود  مورد اصول استراتژی مواضع

 مقدم که در صفوف  ما تنها در صورتی می توانيم توده ها و در نتيجه سنديکاها را جلب نمائيم- ٤٣فصل «  :خوانيم 

معنا نيست که بايد دائما در حال تعرض  به اين. مبارزات توده های کارگری برای مطالبات روزمره قرار بگيريم 

کدام از هواداران انترناسيونال سنديکاهای انقالبی نه تنها بايد  هر. تعرض در هر تصادمی ضروری نيست . باشيم 

تواند  آنچه می. نظباط و خونسردی بدون عيب و نقص باشند انقالبی باشند بلکه بايد از نظر ا دارای روحيه ی

سرعت عمل و پشتکار . باشد  پيروزی را تضمين نمايد تدارک هشيارانهگ سيستماتيک و پيگيرانه ی هر عمل می

خارجی و به وسيله ی شناخت کامل از قوای  خصائلی ست که بوسيله ی مطالعه ی پرحوصله ی اوضاع و شرايط

در وقت حمله . مانند جنگ دفاع به همان اندازه اهميت دارد که تعرض  در مبارزه طبفاتی نيز. د دشمن کسب می شو

 . «  آوردبايد ميزان سمپاتی توده های پرولتری و نيروهای اجتماعی و سياسی درگير را به حساب و در وقت دفاع

از هر جيز ديگر واقع بينی انقالبی   بيشهمانطور که مشاهده می کنيم ؛ کنگره از رهبران انقالبی قبا از هر چيز و
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از اين نظر ما بايد باز هم از دشمنان طبقاتی خود بياموزيم کافی  .بايد قلبی پر شور و سری خونسرد داشت . می طلبد 

مبارزه  ی اجتماعی نگاهی بيندازيم تا متوجه ی اشکال و شيوه های متنوعی که بورژوازی در ست به جبهه ی مبارزه

ايجاد آدم کشان گاردهای سفيد ؛ هجوم  بازی رفرمهای اجتماعی همراه با. ين منافعش استفاده می کند بشويم برای تام

 . انجام می شود.... دستگيری روسا و  در کليه ی جبهه ها ؛ انهدام سازمانهای کارگری و

ادبيات ؛ . کارگران ادامه می دهند  پارلمان به تدوين قوانين ادامه می دهد انجمن های سوسيال رفرميست به تحميق

بورژوازی تمامی سالحها ئی . در همان سمت فعاليت می کنند  کليسا ها ؛ دانشگاهها؛ دستگاه قضائی ؛ پليس؛ همگی

 . گيرد ؛ از توپخانه ی سنگين پليسی گرفته تا گازهای خفه آور رفرميستی که در اختيار دارد بکار می

عقب راند و به تعرض  ايد قادر بود که نقاط ضعف را پيدا کرد ؛ حمالت دشمن را بهاين جبهه ی وسيع ؛ هميشه يدر 

. شيوه ی مبارزه عليه دشمن چشم پوشی نکرد  جهت و سمت و سوی مبارزه را حفظ کرد و از هيچ. متقابل پرداخت 

ه گيری از روی جاسوسان بورژوازی و همدستانش مبارزه نمود و با بهر در محافل کارگری بی رحمانه بر عليه

 در در صورت امکان و عقب نشينی دشمن استفاده کرد؛ با پيشروی درگونه اشتباهپيگيرانه از هر اسلوب ؛ موقرانه و

 . يعنی سوسياليسم به پيش برد مبارزه را تا هدف نهائیاتحاد صفوف طبقه ی کارگر آوری وصورت لزوم برای جمع

 هنتيج
موقعيت گذشته ی بورژوازی وخيم تر  از اين نظر موقعيتش از. بخش خود تنهاست مبارزه ی آزادي طبقه ی کارگر در

. مبارزه می کرد طبقه ی کارگر نوظهور را با خود داشت  است زيرا هنگامی که بورژوازی برای سرنگونی فئودالی

ی  اما طبقه. يل ميدادند پيشه وران محله های پاريس گردانهای پيشقراوالن انقالبی را تشک در تمام دوران انقالب کبير

اين طبقه در شرايطی  در اکثر کشورهای اروپائی؛. کارگر در شرايط ديگری به سوی کسب قدرت به پيش می رود 

صنعتی که با تمام قوا به موقعيت ممتاز خود  در حال پيشروی ست که در مقابل آن عالوه بر بورژوازی مالی و

دهقانان در مجموع خود ؛ مخالف سوسياليسم و . نيز قرار گرفته است  نیچسبيده ؛ يک طبقه ی نيرومند و عنی دهقا

 . طبقه ی دهقانی سنگر ارتجاع اروپائی ست. پيروزی آن نيست  عالقه مند به

سازمانهايش و روحيات  انفراد پرولتاريا در مبارزه ای که به پيش می برد به وسيله ی ناهمگونی آن؛ پراکندگی اين

هر چقدر هم که  . هم جدا می کند ؛ حادتر می گردد ی از اين سازمانها رخنه کرده و آنها را ازبورژوائی که در برخ

 جنگ درجه ی پيپند. باشد؛ بايد گفت که کارگران نسبت به امپرياليسم بيگانه نمی باشند  اين اعتراف تاثر برانگيز

رهبران سنديکاهای رفرميست  يوند ناآگاهانهسخنگويان اين پ. کارگران را با سرمايه داری ملی شان را آشکار ساخت 

به همين جهت . کارگر بسيار دشوار شده است  شرايط مبارزه برای طبقه ی. و احزاب سوسيال رفرميست هستند 

اين اپوزيسيون . غلبه بر اپوزيسيون درونی نسبت به امر انقالب است  است که وظيفه ی مقدماتی کارگران انقالبی

در  طبقه ی کارگر ؛ هم در سازماندهی و هم. ی در تصادمات کنونی را تشکيل می دهد بورژواز درونی ؛ دژ

دارد که هيچ گونه سهمی در  توده های وسيع و بی شکلی وجود. ايدئولوژی گذشته ؛ حال و آينده را منعکس می سازد 

ميليون نفر عضو سنديکا  ١٢ط ميليون کارگر آلمانی فق ٢١کافی ست يادآور شويم که از . مبارزه ی اجتماعی ندارند 

 . (... غيره سنديکاهای آزاد ؛ سنديکاهای مسيحی ؛ سنديکاهای ليبرالی ؛ سنديکاهای کمونيستی و (هستند 

بازی قدرتهای رو در رو  نبايد تصور نمود که دهها ميليون کارگر که عضو سنديکا نشده اند هيچ گونه نفشی دراما 
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آنها مانند يک گلوله ی توپ هستند که . پشتيبانی می کنند  آنها به صرف امتناع خود از نظم موجود. ايفا نمی کنند 

سپس سازمانهائی را داريم که در خدمت بورژوازی هستند . را سد می نمايند  راهپيمائی پيشاهنگ پرولتری

ايدئولوژی و سياست انقالبی  آنها از يک سياست سازماندهی شده بر عليه . (مسيحی ؛ ليبرالی و زرد سنديکاهای(

مقابل هستيم که تئوری و پراتيکشان با تئوری و پراتيک  باالخره با سنديکاهای رفرميستی نيرومند. پيروی می کنند 

 . می کند سازمانهای ليبرالی قرابت پيدا

بلوک تشکيل می  ستی آلمانی با سنديکاهای مسيحی و زرد يکيک امر تصادفی ساده نيست که سنديکاهای رفرمي اين

مسيحی و بيطرف هر چه بيشتر نزديک می  با تشديد مبارزه ی طبقاتی ؛ رهبران رفرميستی به سنديکاهای. دهند 

 . مواجه هستيم که محافظه کاری را تجسم می بخشند به اين ترتيب ما با سازمانهای عظيمی. شوند 

هم در بسياری از کشورها فقط اقليتی از  هنور. ازمان يافته در برابر انقالب سوسياليستی می ايستند آنها با مقاومتی س

 . ديکتاتوری پرولتاريا توافق دارند کارگران متشکل درباره ی انقالب سوسياليستی و

زيرا .  توده ها تسخير چنين شرايطی ؛ وظيفه ی اساسی سنديکاهای انقالبی قبل از هر چيز ديگر عبارت است ازدر 

رسيدن به اين هدف نه بوسيله ی تبليغ و ترويج  ولی. بدون کسب پيروزی در اين زمينه هيچ انقالبی ممکن نيست 

عملی ؛ بوسيله ی مبارزه ی قاطعانه به خاطر منافع روزمره ی کارگران  انتزاعی بلکه به وسيله ی کار مشخص و

طبقاتی ؛  ه ی پرولتری واحد باشيم ؛ نه مدافع جبهه ی واحد سازشما بايد مدافع سرسخت جبه.  قابل دسترسی است

پيش ببريم ؛ نه به خاطر دالئل خصوصی  ما بايد عليه نيروهای رفرميست مبارزه را به. بلکه مدافع مبارزه ی طبقاتی 

 . و تاکتيک زيان بار برای پرولتاريا دارند بلکه به خاطر اينکه آنان ايدئولوژی ؛ استراتژی

رفرميستی متشکلند دوشادوش  مانی دست از اين مبارزه بر می داريم که توده هائی که هم اکنون در سنديکاهایزما 

روسای قديمی در کنار مبارزين قرار بگيرند هر وقت  ما برای رهائی کامل پرولتاريا قرار بگيرند و هر بار که

او ... د از او پرسيد تو به چه حزبی تعلق داری و سرمايه داری پيوست ديگر نباي کارگری به ميدان مبارزه بر عليه

. هم رزم ماست  ما دست خود را برادرانه به سويش دراز می کنيم زيرا. می کند ؛ بنابراين از خودماست  مبارزه

 .  استمبارزه ی روزمره بهترين و آموزنده ترين مکتب برای انقالب و سوسياليسم

به منافع توده های کارگری از   پيگيری و فداکاری بی پايان بايد نسبتبوسيله ی پشتکار ؛ قدرت تصميم گيری ؛

اين مسير را در پيش بگيرد قادر به تسخير توده ها  هر کس بتواند. طريق شرکت در مبارزات روزمره پاسخ گفت 

نال فقط اوست که قادر است در عمل روح و اساس برنامه ی عمل انترناسيو برای انقالب و کمونيسم می شود و

 . انقالبی را تحقق بخشد سنديکاهای

 ١٩٢١ اکتبر -اوت

 ناياپ

   یلوزوسک. ا 
  سالم دمکرات - فرياد-فرهاد 
  ١٣٨٧ دی يازدهشنبه  چهار

 
 


