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 های نوین های کارگری و ضرورت سازمان یابی تشکل کیمیاییدوران 

 

 ضرورت روی کرد طبقاتی پرولتاریا به سیاست 

 

به این دلیل که شرایط ( فوریه، اوئن و سن سیمون و غیره) های نخستین سوسیالیست»

 اجتماعی هنوز به حد کافی تکامل نیافته بود، که به طبقه کارگر اجازه دهد خود را

بایست خود را به رؤیاهایی در باره مدل  ای مبارزه سازمان دهد، جبراً می همچون طبقه

های کارگری و  ای مانند اعتصابات، تشکل ی آینده محدود کنند و هرگونه مبارزه جامعه

اما اگر .. کارگران برای بهبود سرنوشت خویش را محکوم سازندهای سیاسی  جنبش

ها اجازه ندارند  همانگونه که شیمیدان  یالیسم را رد کنیم،سسواجازه نداریم این پدرساالرن 

در آن افتادند  اسالف خود یعنی کیمیاگران را رد کنند، با این همه باید از اشتباهی که آنها

«.بپرهیزیم، اشتباهی که اگر از سوی ما صورت گیرد، پوزش ناپذیر است
 
 

 

 . پردازد ی طبقه کارگر مییاب اکنون و آینده سازمان ،این نوشتار به گذشته

اما ، شود مردود شمرده می ،«بودن اصول ابدی» ۸۱ در فراز باال، به بیان بنیانگزار فلسفه رهایی طبقه کارگر، درحالی که در سال 

د بنیادین به زمان روی کر !است اند  مانده ابدیهمچنان،  دو سده  ، این ساختارهای سنتی، پس از نزدیک بهیا اصل اتحادیه و سندیکاهاگو

 .بیش از هر زمان دیگر یک ضرورت است  سازمانیابی نوین اکنون،

 

 تاریخچه سازمانیابی

های  رسمی و  ها کارگران به وسیله تشکل خورد و خواسته بیش از همیشه به چشم می  ۹۹ از دوران کیمایی ماندگاری در در ایران، 

 .غیررسمی، از سطح نهضت جنگل نیز فراتر  نرفته است

 

 سازمانیابی نخستین اتحادیه کارگری درایران

این نهاد صنفی، . گردد های تهران باز می از سوی کارگران چاپخانه (خورشیدی ۸۸۱ )میالدی  ۹۹۱ سال یابی به  آغازگاه سازمان

 . را ارگان خود قرار داد  «اتفاق کارگر»ی کارگری   نشریه

، یک سال پس از فرمان مشروطه به ۸۸۱ سال  –های طبقاتی  نخستین جلو هاز  .ستانقالب مشروطه آستانه تجزیه طبقاتی در ایران ا

 . کنند در استبداد صغیر است که کارگران چاپخانه اعتضاب می/ وسیله مظفرالدین شاه 

 .ارگان این اتحادیه است «اتفاق کارگر»روزنامه  -اتحادیه کارگران چاپ ۸۸۹ سال 

 

ها،  میرزا کوچک خان پیش از تشکیل جبهه با کمونیست. دیگر قابل چشم پوشی نیست ۸۹۹ ل های ی کارگر در ایران سا حضور  طبقه

 .ی جنگل نیاورد در مرامنامه ایران به پیشنهاد فعالین سوسیالست را های کارگران تواند خواست نمی

  ی نهضت جنگل متن مرامنامه

 :، بر آمده بوددر روزنامه جنگل منتشر ساختند . خ. هـ  ۸۹۹ تیر  ۹ ای كه جنگلیان  این مهم از بیانیه

ت طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی ، بدون فرق نژاد و مذهب آسایش عمومی و نجا»

پیشرفت این مقاصد را فرقه ی اجتماعیون به موارد ذیل تعقیب می . ، در اصول زندگانی و حاکمیت اکثر به واسطه ی منتخبین ملت

«.نمایند
۸
 

 

 :کار –ماده ی هشتم 

 .نرسیده است ۱ ر و مزدَوری برای اطفالی که سنشان به ممنوع بودن کا -۸۲

 .برانداختن اصول بیکاری و مفت خواری به وسیله ی ایجاد موسسات و تشکیالتی که تولید کار و شغل می نمایند -۸۸

http://eja.ir/1387/09/13/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84/
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 .ی کارگران ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ الصحه -۸۹

 .استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز –ت ساعت تحدید ساعات کار در شبانه روز منتها به هش -۰۹

 . پردازند دهی، کارگران می ، فعالین سوسیالیست، به سازمان(کمونیست)در همین برهه است که به رهنمود حزب عدالت  

 .د این برهه است سندیکا ها و اتحادیه سنیدکاهای در تهران و گیالن و آذربایجان دستاور

 

 ۹۹۱۱-های كارگری تهران ورای مركزی اتحادیهش

سازمان  ،پیمان دستجمعی و درخواست ساعت كار در روز ۸ای را با خواست  روزه ۱ اعتصاب  ۸۹۲ كارگران چاپخانه در سال 

 .گیرد های تازه شكل گرفته، نخستین تشكیالت متحد كارگران در تهران بنیان می با اتحاد شماری از اتحادیه ۸۹۹ درسال . دادند

  .نهند ، نام می«های كارگری تهران ورای مركزی اتحادیهش»اران، سازمانیابی نوین را ذگ بنیان 

 : جای مانده از جمله چنین آمده بود به« اتحادیه عمومی کارگران تهران» ءای که با امضا در بیانیه

فظ حقوق و وسایل حیات و تنویر ست که برای جلوگیری از اجحافات وتعدیات طبقات حاکمه و ح هایی های کارگری، انجمن اتحادیه»

«ست و دخالت در سیاست ندارد گردد، و طرز تشکیالت آن انتخاباتی افکار طبقه کارگر از جانب کارگران تاسیس می
 
 

 

های مستقل و  تا ممنوعیت و سرکوب تشکل ها در دوران سیاه رضا شاهی  و سپس محمدرضا شاهی، طبقه کارگر، تشکل   برههاز آن 

آستانه . ی اسثمار را بر گرده کشید خود را تجربه کرد و در چارچوب آن، به بازتولید مناسبات و گذران و تکرار چرخهغیر مستقل 

های شورایی، خودگردانی، آموزش و استقالل را آزمون نکرده  یابی شوراها، که هنوز نخستین گام ن و سازما ۰۱۲ انقالب سیاسی بهمن 

سندیکای کارگران شرکت " به تشکیل   ۰۸۱  سالجدید  ی  ، تا برهه۱۹از سال . وب و جنگ یافت، همزمان، زایش خود در سرکبودند

. انجامد و نیز چند مرکز کارگری دیگر از جمله کارگران نیشکر هفت تپه، می کارکنان این شرکت  به دست " واحد تهران و حومه 

سال گسست ، بار دیگر  ۸۱، با پشت سرگذاری نزدیک به «ارشوراهای اسالمی ک»طبقه کارگر مشتکل در نهادهای زرد حکومتی، 

در این برهه، . خورشیدی چشم می دوزد ۰۹۹ های   روی کردی نوین، در حکومت اسالمی و بازگشت به آغازگاه استقالل طبقاتی سال

 تالشی که. ار گرفته استرویاروی و در برابر طبقه کارگر قر سازمانیابیو تالشی برای ( سازماندهی) تشکل دهیدو تالش برای 

ن یابی شورایی از  اتحادیه های صنفی تشکل دهد، و از سوی دیگر، تالشی که خواهان سازمارا به ابدیت  کارگر طبقه برآن است تا

آگاهی الزم برای خود رهایی رسیده است؟ آیا  به سازمانیابی وچشم اندازی نوین آیا  طبقه کارگر، در ایران به . درون طبقه است

 !های بسیار، از دست نداده است  امتیازهای گرفته شده با مبارزه و هزینه

 شود های کارگران، فریاد می در تومارها و اعتراض ۰۹۹ ه در سال نه در زمان نهضت جنگل، کهای کارگران  همترین خواستبه م

 :بنگریم

 

و بیکارسازی آنان؛ افزایش دستمزدها و   از اخراجلغو قراردادهای موقت و سفید امضا؛ تامین امنیت شغلی کارگران وجلوگیری 

پرداخت دستمزده و مزایای پرداخت نشده کارگران؛ برخورداری از بیمه های اجتماعی، به ویژه بیمه بیکاری و اختصاص آن برای 

های آزاد و مستقل  لهمه بیکاران آماده به کار؛ داشتن حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، راهپیمایی، تحصن و حق ایجاد تشک

و به رسمیت شناختن مراسم مستقل و غیر دولتی روز کارگر، تعطیلی و برسمیت شناختن اول ماه " سه جانبه گرایی"کارگری؛ لغو 

 وومه، و حق برگزاری مراسم بزرگداشت این روز توسط خود کارگران و

 

 درد مشترکو حس 

یابی پی  م در جامعه، طبقه کارگر برای دفاع از حقوق خود، به ضرورت سازمانسان مناسبات حاک داری به با تبدیل مناسبات سرمایه

ا ام. همانند ابزار جانداری از وی استفاده شد. با تبدیل نیروی  کار به سان کاال، با کاالسازی این نیرو، کارگر از خود بیگانه شد. برد

به در برابر درد، داشت تا زنجیران خود  حسی مشترک با هم رگر،کا. ت تا  درد را حس کندرا داشویژگی  زنده، این  ی این سرمایه

نخسیتن دفاع، با . خواست یاین دفاع، همبستگی مشترک م .به هم گره خورده بود از همان آغاز، شان سرنوشت .نددفاع مشترک بپرداز
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بود که جنبش  همبستگیچنین در  .شد سازمان داده های صنفی، و اتحادیه صنفی به صورت سندیکاها گوناگونهای  رشته یابی  تشکل

 .یافته بزرگ منشوریون، را سازمان داد کارگری در انگلستان جنبش سازمان

این تشکل که نخستین بار هم طبقه و هم سازمان . بخشد را مادیت می ۸۰۹ ی تشکیالت چارتیسم، اوج سازمانیابی طبقه کارگر در دهه 

سرانجام یکه حزب کار  .های خود رسید واستها سال به درازا کشید تا به بخشی از خدهطبقاتی پرولتاریا را به نمایش گذاشت، 

طبقه کارگر همچنان تا . ی آن است میالدی، ثمره ۸۹۹۹در دهه ( نسخ وزیر پس از مارگارت تاچر)ها  به رهبری جان میجر انگلستان،

 .است در زنجیر ماندهمناسبات طبقاتی  و ، اسارت و استثمارکنون به بازتولید خود

 .ی کارگر در مجلس عوام بودهدف اصلی این مطالبات، شرکت نمایندگان طبقه

 :اهداف ششگانه چارتیست ها از قرار زیر بود 

 .حق داشتن نماینده برای همه مردم و تقسیم انگلستان به دویست منطقه انتخاباتی با جمعیت برابر- 

 .تجدید سالیانه پارلمان۸

 .ماه قبل حوزه انتخاباتی مربوطه ساکن بوده اند ۱سال به باال که از   ۸می برای همه مردان رأی عمو - ۰

 .الغاء شرط ثروت در مورد فعالیت های انتخاباتی -۱

 .رأی مخفی از طریق صندوق آرا -۱

 .پرداخت مستمری برای نمایندگان و کارکنان پارلمان  -۱

 

کرد به حضور در قدرت سیاسی، نخستین  های سیاسی و روی قه کارگر، به درخواستاین  همبستگی طبقاتی و واکنش آغازین طب 

 .باید به فرایندی دیگر افتدشته و ذواکنشی آغازین  که نزدیک به دو سده از آن گ. واکنش طبقه در برابر طبقه بود

 .یافتند یابی کارگران میکرد خوشبین بودند و پارلمانتاریسم را راهی برای قدرت  حتی مارکس و انگلس به این روی

آن  به آزمایشینهادهای . فصل دیگری از مبارزه طبقاتی و کشف گذرگاه تاریخی برای رهایی انسان گشوده شد  ۸۱۹ همان سال های 

گذشت  ۸۰۹ ی دهه های سال. ی استثمار پاسخی بود برای همان دوران و راه کاری برای دفاع وماندن و زیستن در همان چرخهروزها، 

در مرزهای خود مانده و همان شکل از  داری است نه سرمایه ۸ نه طبقه کارگر همان طبقه سده گذرانیم،  را می ۹ ۸۹ی  دهه و

نهادهای سنتی در عهد کیمیا مانده ایم و هزاره  و همچنان در .گذراند خود را می  ۸۱۹ سال های  تکاملی ی برههسرمایه صنعتی و 

 .اریمسوم سرمایه داری را بر گرده د

تا کنونی درمانده از  های ت، و تشکیالتر اند، حتی واپس مانده تر و تدافعی گذشته همانندتشکالت سنتی،  ی مطرح شونده یها خواستاما، 

در این تشکیالت، تعارفی بیش نیست،  «استقالل». این تشکیالت همه در تصاحب و اشغال سرمایه داران است. ها دستیابی به خواست

 . های جهانی و در ارتباط با سازمان جهانی کار  داران در رهبری و ارکان این تشکالت حتا  نمونه نفوذ سرمایه

 

 های طبقاتی کارگری یابی ارگان ضرورت سازمان

 کاربرد نیروی جمعی برای جلوگیری یا مقابله در برابر دستبردهای سرمایه داران به حقوق کارگران 

 این منظوربرای . مبارزه دایمی بین دو طبقه 

 این مبارزه به مبارزه سیاسی کشانیده می شود - 

 هدف قدرت سیاسی است -۸

 سازمان یک  دژ است -۰

 طبقه کارگر تگاهبانی از -۱
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 دگذار می  کارگر را به نمایش طبقه اراده و نمایندگی -۱

 یک وسیله است و نه هدف -۱

 ین بردنب از یعنی خود عالی هدف برای کارگر طبقه که است ابزاری  از کیی -۲

 .دارد دست در کلی، مزدوری به طورسیستم 

 

های گوناگون کارگری و  در کشاکش و تنش دیدگاه را طبقه کارگر کار  راه، ۸۱۱ انترناسیونال اول در سال  سازمانیابی با

دوم بین الملل اول، در سال  در کنگره .نهاد میدر پیش روی  کار خود را  سرمایه نیز راه، کشف شده بود و در برابر، غیرکارگری

 : قطعنامه شد که ۸۱۲ 

 

 «شود رهایی  اجتماعی کارگران بدون رهایی سیاسی آنها عملی نمی» 

 « ستابرقراری آزادی سیاسی به عنوان یک مرحله مقدماتی، مطلقاً ضروری.» 

 ته و خود آگاه، انجام می گرفتگان و یا احزاب، بلکه به دست خود طبقه سازمان یاف رهایی طبقه کارگر، نه به دست نخبه . 

ها و  ها تا پرودونیست کارگران در اروپا  در انترناسیونال اول که یک نهاد کمونیستی یا سوسیالیسیتی نبود و از کمونیست ۸۱۱  سال

 :اعالم کردند گرفت، در یک توافق جمعی، را در بر میها ووو  آنارشیست ها و اوئنیست

 

 .بقه سرمایه دارتضاد بین طبقه کارگر وط -۹

 .مبارزه طبقاتی پرولتاریا موازی با زندگی اش به پیش می رود -۹

 .پیکار بین طبقات استبلکه، نیست،  و در یک صنف ویژه دیگر فردی ،درگیری و مبارزه - 

 .سازمان دهی پرولتاریا به صورت یک طبقه هدف است -۴

 .گانگیبرای خودرهایی و رهایی جامعه از فالکت و از خود بی -۵

 . برکنار ساختن بورژوازی در حاکمیت سیاسی و اقتصادی -۶

 .لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و جایگزینی مالکیت سوسیالیستی - ۷

 

 یابی طبقه کارگر بازگردیم به سازمان

 .باشد جدا طبقه کارگر جهانی ، ازاشتراکات بنیادین طبقاتی تواند از نمی ،بومی ها و رنگ و شکل ی ویژگی طبقه کارگر ایران با همه

 مانند هرموجود. که باید رها شوند  ،سرمایه گروگانهایی زنده، آفریننده ارزش اضافی و  ی کار اند، کاالهانیرو ی کارگران، همه

تگی روی به سازمانیابی و همبس از زیست و بقاء خویش دهند، یعنی دفاع از خویش و برای دفاع ، واکنش نشان میندکنش پذیر ای، زنده

 .آورند می

 کمک ، باو سیاسی کمرانی اقتصادیبرای حفظ  ح ،خودعلیه نیروی کار مند به شدت نظامداران با سازماندهی تمام نهادهای  سرمایه 

  .دهای طبقاتی و فرمانروایی خود، نظم و نیرو می بخشن ارگان سرکوب به  یاتمامی نیروه

، (WTO) سازمان جهاني تجارت  ی جهان را در شبكه یكار، تمام یو سازمان جهان كمك سازمان ملل در حالیكه سرمایه جهاني به

و به یاري شبكه جهان گستر ( MAI)پیمان سرمایه گذاري چند جانبه : همچون بازاري براي چپاول در هم تنیده و با پیمانهایي مانند

 NAFTA, GAAT ،OECD، ( Non-Govrnmental Organisations) یا (NGOs)سازمانهاي غیر دولتي 

 .سال پیش به حقوق خود دست یابدو دویست   ۸۹۹  طبقه کارگر  نمی تواند با نهادهای ناکارآ و کهن و از تاریخ مصرف گذشته سالها 

، با پشتیبانی میلیون کارگر صنعتی و متشکل زیر رهبری اتحادیه همبستگی  ۹با  ۹۱۱۱تجربه اتحادیه همبستگی لهستان در دهه 

 .است در برابرمان وزهن و واتیکان جهانی و پاپ کنسیا و با
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 ۹۶۶۵تجربه بین الملل اول 

سازماندهندگان این همبستگی جهانی و . توان نمونه آورد الملل اول را می با روی کرد به مبارزه طبقه کارگر، آزمون درخشان بین

های مارکس در آن روزها، از آنجا  خطابیه. نیاد نهادندطبقاتی، با کشفی در چرخشگاه تاریخی، جایگزینی رهایی بخش را پیش روی ب

ها، به جای راه « وستن»های کارگری انگلستان درشمار  های نمایندگانی از اتحادیه ی برخی بینش یافت که به پشتوانه ضرورت می

در شورای انجمن  ۸۱۱  ژوین سال ۸۲مارکس در بخش دوم سخنرانی خویش در . شد ای کشانیده می  انقالبی مبارزه، به کژ راهه

 .المللی کارگران در لندن این دریافت ارزشمند را به دنیای کار و سرمایه این گونه روشن  و گویا، باز گشود بین

کارگری و « ای جبهه». ای از صنعت و یا برخی از مراکز کار و یا کارگران عضو کل طبقه را در بر می گرفت  نه بخش و یا رشته

کارهای کارساز برای خواست های فوری،  های اساسی بار یانتنظیم راه  خواست ی و سولیالیستی، با مبنا قرار دادن،فعالین جنبش کارگر

 .مبنای این ساختار بین المللی طبقه کارگر، مبارزه طبقاتی ایت. ونیز اهداف نهایی طبقه کارگر  تکامل جنبش کارگری،

 بنیادهای اساسی بیانیه

 .کارگری کارگری بود «جبهه متحد»یک نوع  - 

 .های کارگران  برای اتحاد طبقه کارگر گنجانیدن مهمترین خواست -۸

 .تکامل جنبش کارگری را تنظیم کرده بود -۰

را در  ۸۱۸ حزب در سال  مانیفست فرموله شده در  اهداف به عالوه و مهمتر از همه، بود و های فوری کارگران  خواستبیانگر  -۱

 .داشت خود

 .های سیاسی ضرروت یافت مبارزه طبقاتی  به عنوان مبنای اساسی تمام تکامل  تاریخ و جنبش بر اصل -۱

بازارهای   دهد که پیشرفت صنعت و تجارت و مستعمره های انگلستان، نوایی کارگران، نشان می با برشمردن تصویری از بی -۱

 .است گشایشی در وضعیت طبقه کارگر رخ نداده بهبود و ،وووتجارت، 

 .تر می شود هسرمایه دارارن فربه تر و سرمایه انباشت -الف

 .ود و مبارزه طبقاتی شدیدترش به این گونه شکاف طبقاتی ژرفتر می -ب

شده نیز نه تنها به بار آوری کار آسیب نرسانیده بلکه سبب افزایش آن ( یک پیروزی اقتصادی و سیاسی بود ) ده ساعت کار در روز -ج

 .است

 عباس منصوران

a.mansouran@gmail.com 

....ادامه دارد  

  ۰۹ اردیبهشت  ۸ / ۸ ۸۹آوریل  ۰۹
                                                           

 
 
 .ی سهراب شباهنگ ترجمه  بی اعتنائی به سیاست،  کارل مارکس،  

http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1873/bietenayi-siasat.pdf 
۸
 .            ۸۸  روزنامه جنگل ، ارگان نهضت جنگل بود شماره ،  بر گرفته از ۱۱ی، ص یم فخرایسردار جنگل، ابراه کتاب  

۰
 .۰۹۹ ماه سال  ، دهم دی۰محمد دهگان، شماره « حقیقت»برداشت از نشریه کارگری    
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 های نوین دوران کیمیایی تشکل های کارگری و ضرورت سازمان یابی

 ضرورت روی کرد طبقاتی پرولتاریا به سیاست 

 (بخش دوم)

 

به این دلیل که شرایط ( فوریه، اوئن و سن سیمون و غیره)های نخستین  سوسیالیست»

خود را اجتماعی هنوز به حد کافی تکامل نیافته بود، که به طبقه کارگر اجازه دهد 

بایست خود را به رؤیاهایی در باره مدل  ای مبارزه سازمان دهد، جبراً می همچون طبقه

های کارگری و  ای مانند اعتصابات، تشکل ی آینده محدود کنند و هرگونه مبارزه جامعه

اما اگر .. های سیاسی کارگران برای بهبود سرنوشت خویش را محکوم سازند جنبش

ها اجازه  همانگونه که شیمیدان  االرن سوسیالیسم را رد کنیم،اجازه نداریم این پدرس

ندارند اسالف خود یعنی کیمیاگران را رد کنند، با این همه باید از اشتباهی که آنها در آن 

«.افتادند بپرهیزیم، اشتباهی که اگر از سوی ما صورت گیرد، پوزش ناپذیر است
۰
 

 

 . پردازد یابی طبقه کارگر می ای است که به گذشته، اکنون و آینده سازمان دوم نوشتهاین نوشتار، در پی بازتاب بخش نخست، بخش 

بیانیه . انقالبی کارگران جهان اشاره رفت -در بخش نخست، به ضرورت سازمانیابی انترناسیونال کارگران، و مبانی آن ساختار طبقاتی

 :  گیریم می این ساختار را پی

 .یت جامعه قرار گیرداو هدتولید می بایست زیر کنترل  -د

 .تولید اجتماعی در پایه اقتصاد سیاسی طبقه کارگر قرار گیرد -ح

که بخش کمی از کارگران را در بر می گرفت، ولی بر آنها مبالغه ( ها دلخواه پوردونیست) های تولید  با به رسمیت شناسی تعاونی -و

 .شدلمللل سبب  ا ها را به بین پیوستن پرودونیست  نکرد،

انترناسوینال اول، کنترل تولید و هدایت توسط جامعه، تولید اجتماعی بر پایه اقتصاد سیاسی طبقه کارگر و به رسمیت  ببه اینگونه،

 .کند بردی بین الملل کارگران اعالم می های راه را بنیان  شناسی تعاونی ها

 .ماند داری است و جاودانه نمی کار دستمزدی مانند برده   -ز

کند و کارگران را به همبستگی  داری و همانند آن، یک مناسبات ناماندگار اعالم می کار دستمزدی را برده به این سان، بیانیه کارگران، 

 : خواند المللی فرامی بین

گیر و مراقب سیاست خارجی  طبقه کارگر نبایستی خود را در چارچوب تنگ ملی محصور کند، باید سیاست خارجی را  پی -ت

 . المللی و همبستگی با دیگر کارگران را دنبال کند هایشان باشند و جنبه بین دولت

 :در اساسنامه انترناسیونال اول که به وسیله کارل مارکس تنظیم شد، برنامه انترناسیونال کارگری تکرار شد 



7 
 

                                                                                                                                                                                                            

 اساسنامه

 .آید  رهایی طبقه کارگر می بایستی توسط خود کارگران به دست -۹

 .مبارزه برای حقوق و وظایف برابر و الغا هرگونه حاکمیت طبقاتی است دست آوردن امتیازات طبقاتی نیست،  برای بهمبارزه  -۹

ای باشد در خدمت  بایست وسیله پس هر جنبش سیاسی می  رهایی اقتصادی طبقه کارگر، هدف بزرگ و اصلی جامعه طبقاتی است، - 

 .این هدف بزرگ

( رهایی اقتصادی طبقه کارگرهدف بزرگ و اصلی جامعه طبقاتی)های سیاسی نادیده گرفتن این اصل  جنبشهای  شکست و ناکامی -۴

 .است

موضوعی محلی نیست بلکه اجتماعی است  و برای پیروزی به همراهی عملی و تئوریک پیشرفته ترین کشورها   رهایی کار، -۵

 .وابسته است

 .یعنی در عرصه داخلی. ر محل زیست خود وی نخستین عرضه مبارزه طبقاتی اوستطبقه کارگر هر کشوری در نخستین گام کشو -۶

 . سان شالوده دیگری هر یک به -عبارت است از ضرورت تلفیق مبارزه ملی و بین المللی شرط انترناسیونالیسم،دومین   -۲

پرولتاریا نخستین  .ابزار تولید استهدف نهایی این مبارزه، و هر ساختار صنفی و طبقاتی کارگران، لغو مالکیت خصوصی بر 

داری است که بی رحمانه دست به لغو هرگونه  پردازد، بیش از همه این سرمایه نیرویی نیست که به لغو مالکیت خصوصی می

نسان، با کاال سازی نیروی کار ا.داران کاالیی است در گرو و یا در مالکیت سرمایه طبقه کارگر، نیروی کار،. زند مالکتی زده و می

داری، هر ثانیه، هزاران  در بازار اقتصاد سرمایه. گیرد و خرید آن، لغو مالکیت طبقه کارگر بر جان و هستی خویش، انجام می

 . شود ها سلب مالکیت می مرکز کار و تولید ورشسکته و از مالکین آن

 .سازد می این برای نخستین بار و تنها طبقه کارگر آگاه نیست که مالکیت اقتصادی را ملغی

داری، این لغو مالکیت را به همه جا گسترش   مناسبات سرمایه. داری و فـئودالی نیز لغو مالکیت صورت گرفت در مناسبات برده 

 .هر جایگزینی بدون انقالب، به فرجام رسید. ی جدیدی جایگزین شد مالکیت جدید، در درازای تاریخ، به وسیله طبقه. داد

 .   بورژوایی است  یت خصوصی و پیش از همههدف کمونیسم، الغا مالک

 .هر ساختار صنفی و سیاسی پرولتاریا باید این هدف را ، به هر شیوه و راه کار، آموزش دهد

 

 هدف، دگرگونی اساسی در مناسبات طبقاتی است

ی سودمندی خواهند بود،  ، نشانههای سرمایه کارکرد داشته باشند اتحادیه ها اگر همانند مرکز مقاومت در برابر تجاوزها و ستمگری»

ها هدف  اغلب اتحادیه. اند نمایند، تقریباً بدون استفاده و بی اثر گردیده در حالی که به سبب استفاده نادرستی که از نیروی خویش می

م کنونی کم دامنه در برابر پی آمدها و آثار رژی( محلی)های پارتیزانی دهند، زیرا که تنها کار خود را به جنگ خود را از دست می

ی خویش را  در صورتی که بایستی در همان حال، به هدف دگرگونی تمامی مناسبات کوشش کنند و نیروی سازمان یافته. سازند می

«.مناسبات مزدَوری به کار برند»ی کارگر و نابودی همیشگی و سرانجامی  همانند اهرمی برای آزادی همیشگی و نهایی طبقه
۰
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ای در انگلستان در  های یک هفته گیری، شکیبایی، تحلیل و برهان همراه بودند، در سخنرانی پیشنهادهای مارکس و انگلس که با پی 

 .شود پذیرفته می  ۸۱۱ الملل اول در سال  ی شورای عمومی بینها نامهجمع نمایندگان کارگران، به عنوان پیمان 

 

  مهمترین دستاوردهای این چالش طبقاتی 

کار مزدَور، سرمایه، بها، ارزش، سود -در دفتر دو رساله اقتصادی مارکس
۰
 :گرد آوری شده اند می توان به  بیان زیر دریافت  

 

 توان از آن جلوگیری نمود مباره بین کار و سرمایه در جامعه طبقاتی، جبری و حتمی بوده و نمی. 

 ای، به بهای کاالها ربطی نداشته و تنها کمی از سود  مبارزات اتحادیهی  افزایش مزد کارگران و یا کاهش ساعات کار در نتیجه

 .کاهد سرمایه را می

 هنگام، کارگران را در مبارزه  مندند که به ها نه تنها نباید از اعتصابات و مبارزات کارگران جلوگیری کنند، بلکه وظیفه اتحادیه

 .های خویش، تشویق و رهبری کنند برای خواسته

 ها نباید مانع مبارزه سیاسی کارگران و هدف اصلی آنها که الغاء و واژگونی مناسبات مزدوری و  تصادی اتحادیهمبارزات اق

 .ی سرمایه داری ست گردد جامعه

 

الملل اول در لندن اعالم شد که  در کنفرانس بین  ۸۲ یافت به دانش مبارزه طبقاتی پرولتری بود که در سپتامبر  و در پی دست

کند که در چگونگی مبارزه طبقه کارگر، فعالیت سیاسی و فعالیت اقتصادی باید به طور  الملل گوشزد می ه تمام اعضای بینکنفرانس ب»

 .«جدایی ناپذیر به هم وابسته باشد

  

 های سنتی های و تشکل اتحادیه

 ادها، این نه : شود که های سنتی آشکار می های و تشکل با بازنگری به ساختار و تاریخچه اتحادیه

 شکل بورکراتیک دارند و نهادهای صنفی هستند -از باال صورت می گیرند. 

 آیند و نه جانشین دینامیک و پویای این مناسبات شمار می داری به اشکالی از جامعه سرمایه. 

 بده بستان داردا یدر چار چوب سرمایه، و   مبادله ء الزم و مکمل جامعه بورژوایی است و دارای خصلتی رقابتی، اتحادیه، جز .

 .شود تبادالت انسانی و برابری طلبانه و سوسیالیستی در آن کنترل، مهار، ممنوعه و نهی می

  اتحادیه، کارگران را نه به عنوان تولید کنندگان واقعی ارزش، بلکه به عنوان کاالهایی زنده و مزد بگیر متشکل کرده که نیروی کار

 .بستانند« عادالنه»دستمزدی  فروشند، و باید ی خود را می کاال شده

 روش اتحادیه صنفی محافظ کاری و رفرم است  . 

 کند نوعی از مبارزه طبقاتی است، اما در چارچوبی که سرمایه تعیین می. 

  از آغاز تا کنون، در انگلستان و استرالیا و آمریکا از این چهار چوب فراتر نرفته است . 

 ،رهبری اشرافیتی است از کارگران جدا شده و  یا به زودی پس از . های فاسد ی و ادارهساالر گره خورده در دیوان  بورکراتیک

 .شان کنند شود از کارگران جدای تشکیل اتحادیه، تالش می

 وابسته به سرمایه داری است و به هیچ روی و در هیچ کجا مستقل نیست. 
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 گیرد و هر نفسش با نبض سرمایه داری پایین و باال  متیازی میکند و ا شود و سازش می در هر برهه رکود و رونق پایین  و باال می

 .رود می

 های اقتصادی و  شرایط جنگ، علیه طبقه کارگر دیگر  های تاریخی، در کنار سرمایه داران می ایستند، در  بحران در تند پیچ

 .شود ای های خود، بسیج می طبقه کشورها و  علیه همه هم

 اعتراضی بدون اجازه سرمایه وحشت دارد از انقالب که هیچ، از اعتصاب. 

 ای درخود و نه برای خود نگه می دارد کارگران را طبقه . 

 

 هدف نهایی اینگونه تشکل ها

  باالبردن دستمزد، بستن قرار دادهای دستجمعی، قانونی ساختن استمثار و سازش بین اربابان و / رفرم در دستگاه استثمار

 .بردگان است

  طبقاتی، ناتوان سازی مبارزه طبقاتی و استراتژیک طبقه کارگرکاهش تضادهای. 

 ی مناسبات حاکم تداوم روند جاری و چرخه. 

  بزرگترین مانع در برابر فراوریی طبقه کارگر جهانی از طبقه در خود، به طبقه برابر خود، تشکل های سنتی، و

مناسبات، همچنان به چانه زنی و گرفتن و دادن امتیازاتی چند، ی  ای هستند که طبقه را به مهار گرفته، تا در چنبره بازدارنده

 .کارگرهمچنان در کنترل و چرخ سرمایه همواره در گردش باشند طبقه

 :سندیکاهای گذشته، سنگرهای دفاعی کارگران

 .داران برای جلوگیری از تعرض بیشتر سرمایه - 

 .آموزش و پرورش اعضاء برای پیشروی -۸

 .های سنتی است  داری، وظیفه و هدف تشکل تولید سزمایهابدی نمایاندن  -۰

 .گیرد های سنتی، خالقیت و پیشروی را از طبقه کارگر می مبارزه طبقاتی در چارچوب اتحادیه -۱

 

  گرانه بورژوایی، ها، سالهای سال در كشورهای زیر حاكمیت سوسیال دموكراسی، در نقش بازوان حكومت و مناسبات سلطه این تشكل

( اتحادیه سراسری) LOهای سراسری این كشورها مانند  ی اتحادیه كارنامه. اند  ی پیوند كار با سرمایه را به پیش برده ی تسمه نقاله وظیفه

ها كارگر عضو،  ها، با دربرگرفتن میلیون فرانسه با حاكمیت سوسیال دموكراتدر  CGT در آلمان و DGB در سوئد، و یا هم اكنون 

 .آیند داری به شمار می سرمایه ی شتوانه حاكمیت سیاسی طبقه حاكمهپ در کارکرد،

ها آمدند، و دست خالی به  در فرانسه نزدیک به سه میلیون کارگر در اعتراض به خیابان ۸ ۸۹در ماه فوریه سال جاری یعنی، سال

لستان، در پرتغال و آرژانتین و سراسر جهان در این بازگشتند، بدون کوچکترین دستاوردی؛ در یونان، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، انگ  خانه

های  ها و تشکل  ی اتحادیه تواند جهان را تسخیر کند، در چمبره بحران فراگیر و تاریخی سرمایه، این نیروی تاریخ ساز، در حالیکه می

 . ندگرد تر به خانه باز می آیند و ناامیدانه ها می گرا، نا امیدانه همه روزه به خیابان تثبیت

 "ندهیاكنون و آ  گذشته، ، یكارگر یها هیاتحاد"

" ندهیاكنون و آ  گذشته، ،یكارگر یها هیاتحاد: "ر عنوان  یز ۸۱۱ الملل اول در سپتامبر نیبه كنگره ب یبنیانگزاران انترناسیونال، در سند

نقشی فوری در برابر . است و اما وارد نشده ها در شرایط فعلی به  مبارزه سیاسی آگاهی یافته  هیدارند كه اتحاد یبر آن پافشار

فوری گذشته اتحادیه، واکنش   وظیفه .داران دارند؛ اما باید برای آینده در سازماندهی طبقه، پیشگامان این مبارزه باشند مانورهای سرمایه
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انسان ها  ونیلیی میرها یبه سوراستای آن  های روزمره و صنفی، سازماندهی طبقه پیشگام مبارزه کل طبقه، های فوری برای خواست

 .شده باید باشد های سركوب از توده

و  یاسیس یابیسازمان یها، به نف یقرار دادن تعاون ییكسو با هدف نهایسم از یكالیسم و آناركوسندین در اشكال آنارشیپرودون و باكون

ن، به موازات یس و انگلس در برابر پرودن و باكونشه و در همه جا، ماركیاما، هم. رسان بودند یاریكارگران  یاستقالل طبقات ینف

ن یه را با ایدارند و حلقه وحدت در اتحاد یها پافشار هی، بر خصلت ضد طبقات حاكم بودن اتحادیكارگر  یه هایاز اتحاد یبانیپشت

 یكارگر یها هیكار كرد اتحاد": شود یده میسم نامیالیه آموزشگاه سوسیه است كه اتحادین زاویو از هم. شناسند یمت میاشتراك به رس

."ك طبقهی ی افتن كارگران به مثابهیو سر انجام، سازمان   نزول نرخ دستمزد،  شدن ساعات كار، یه طوالنیدر مبارزه عل
۰
ابد ی یمعنا م 

 د بر آن است كهین مفهوم، تاكیو در تداوم برداشت از ا

خوب  ه بهیسرما یتجاوزهاه یهای مقاومت عل به مثابه کانون یكارگر یه هایاتحاد"  

خورند؛  یده از توان خود، شكست مینسنج ی خاطر استفاده آن ها گاهی به  كنند، یم  عمل

به ]پردازند  ها می ل زیرا به جای تآلش  برای تغییر نظام موجود، به جمگ علیه معلو

اد آز یبرا یاشان به عنوان اهرم افتهی  و از نیروهای سازمان[ محلی -جنگ پارتیزانی

."کنند نظام دستمزدی استفاده نمی ییالغای ها یعنی  سازی طبقه كارگر،
۰
  

 

ماركس و انگلس . اس نبودندیچ سازمان طبقه كارگر قابل قیها از دید قدرت با ه هیاتحاد الزم است كه در آن دوران،   ن نكته،یا یاد آوری

ماركس بر . ندیگو یه ها سخن نمیشدن و بودن اتحاد یاسیر سیچ جا از غیهچگاه و یه یا هیغ خود از جنبش اتحادیدر یب یها یبانیدر پشت

 .ن اهداف خود بدانندیتر ییرا ابتدا" هیه تجاوز سرماید جنگ علیها با  هیاتحاد"كه ؛  آن است

 

 یهرچند به تازگی تا حد  اند، اسی وارد نشدهیكارهای سیهای همگانی و پ هنوز به طور روشن در جنبش"

 یها جدا از نقش فوری خود در اجرا هیها، اتحاد هیی اتحاد ندهیآ. ی بزرگ خود آگاه شده اند فهین وظیا  به

ی یو در جهت هدف بزرگ رها د برای سازماندهی طبقه كارگر یبا  ه،یه مانورهای ماموران سرمایواكنش عل

توانند  یم  ران كل طبقهانگیشگامان و بیخود به عنوان پ یها با معرف هیاتحاد. كنند یارین طبقه یكامل ا

د با دقت، منافع كم یها با آن  اند به درون صفوف خود وارد كنند، افتهیرا كه هنوز سازمان ن یكسان یتمام

قرار   بسیار دشواری  های تیرا كه در موقع یو كسان یكارگران كشاورز یعنی  ن كارگران را،یدرآمدتر

ا محدود یخود خواهانه   ها، اد آور شوند كه تالش آنی  كارگری میعظ  های كنند و به توده  رییگیاند، پ گرفته

«.سركوب شده است  های ها انسان از توده ونیمیل  ییرها  آن به سوی  بل راستای  ست،ین
۰
  

پیشروترین تا شوند تا از  ضروری اعالم می -های واقعی، جبهه واحد کارگران اتحادیه -ای یا همگانی کارگری سارمانیابی سازمان توده

 .های پایینی کارگر را در بر گیرد و به سوی هدف نهایی رهنمون گردد الیه

ن یآغاز  های هیتر از اتحاد بسا پرتوان  های ش سازمانیدایار، با پیبس  با آزمون و خطاهای  م،ین  ك سده ویك به یاکنون، پس از گذشت نزد

گر یهای سنتی  گذشته، د هید و مجمع عمومی، اتحادیكارخانه و تول  های تهیو كم  ییشورا  ابییش سازمانیدایبا پ  دوران انترناسیونال اول،

 .باشند  ست نمیینگر  کارگر به آن می كه طبقه  ای  فهیآن چشم انداز و وظ  پاسخگوی

 عباس منصوران

a.mansouran@gmail.com 

...ادامه دارد  

  ۰۹ اردیبهشت  ۸ / ۸ ۸۹آوریل  ۰۹
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 های نوین کیمیایی تشکل های کارگری و ضرورت سازمان یابیدوران  پایان

 ضرورت روی کرد طبقاتی پرولتاریا به سیاست 

 (بخش سوم)

 

به این دلیل که شرایط ( فوریه، اوئن و سن سیمون و غیره)های نخستین  سوسیالیست»

اجازه دهد خود را اجتماعی هنوز به حد کافی تکامل نیافته بود، که به طبقه کارگر 

بایست خود را به رؤیاهایی در باره مدل  ای مبارزه سازمان دهد، جبراً می همچون طبقه

های کارگری و  ای مانند اعتصابات، تشکل ی آینده محدود کنند و هرگونه مبارزه جامعه

اما اگر .. های سیاسی کارگران برای بهبود سرنوشت خویش را محکوم سازند جنبش

ها اجازه  همانگونه که شیمیدان  م این پدرساالرن سوسیالیسم را رد کنیم،اجازه نداری

ندارند اسالف خود یعنی کیمیاگران را رد کنند، با این همه باید از اشتباهی که آنها در 

«.آن افتادند بپرهیزیم، اشتباهی که اگر از سوی ما صورت گیرد، پوزش ناپذیر است
 
 

 

 . پردازد مییابی طبقه کارگر  به گذشته، اکنون و آینده سازمانای است که  نوشتهپایانی  سوم و این نوشتار، بخش

انقالبی کارگران جهان و  ماهیت و  -در بخش نخست و دوم، به ضرورت سازمانیابی انترناسیونال کارگران، و مبانی آن ساختار طبقاتی

 .های سنتی سخن رفت اهداف اتحادیه

 :  گیریم می ساختارهای نوین طبقه کارگر را پی 

 شورا

، شورای ۲۲۱ تا  ۸۱۱ در سراسر تاریخ انترناسیونال اول از . کارگری آن، با انترناسیونال اول زاده شد-شورا به مفهوم طبقاتی

سازماندگان . کند های عمومی، نظری و عملی جنبش کارگری را در جهان، سازماندهی می ، سیاست(انجمن سری)رهبری مخفی 

 :انترناسیونال کارگری، به پیشتازی مارکس و انگلس توانستند این اندیشه را شعار انترناسیونال سازند که کارگران

الغاء نظام »، آنها باید بر روی پرچم خود شعار انقالبی «!مزد عادالنه متناسب با کار خوب»ی  به جای شعار محافظه کارانه»

 « .مردَوری را بنویسند

، برای نخستین بار در تاریخ جنبش طبقاتی کمون پاریس در تراز حودحکومتی شوراهاهایی بود که،  و آموزش در پی چنیین پیش زمینه

انترناسیونالیسم کارگری در این آزمون شکوهمند تاریخی، بر جسته ترین این تجربه . استثمار شوندگان، قدرت سیاسی را به دست آورد

 .است

تواند از خودآگاهی طبقه  ی شکوهمند انسانی،تنها می این ایده « .های طبیعی آن به تمام جهانیان تعلق دارد فرآوروردهزمین با تمام »

در « های برادری دمکرات»، نخستین ساختار طبقاتی گروهی از کارگران سازمان یافته در انجمن ۸۱۱ در سپتامبر . کارگر بیان شود

بود  ۸۱۹ در سال .  بود ۸۱۱ الملل اول سال  این گروه، پیشاهنگ بین. نان پیوند داشتند، اعالم شدانگلستان  که مارکس و انگلس با آ

 . در انگلستان اعالم موجودیت کرد تا نهادی باشد برا ی انترناسیونالیسم پرولتری «های لندن  شورای اتحادیه»که 
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( انگلستان)غرش خشم کارگران النکشایر » پارلمان اعالم کرد کهسناتور  ایاالت ماساچوست آمریکا در  ۸۲۹ در سال ( Hoar)هور 

«.وارد جنگ شود( به سود برده داران)بود که مانع شد دولت بریتانیا علیه ایاالت متحده در دوران جنگ داخلی 
 
 

 

 : براین اصل  همبستگی جهانی پافشاری کرد  انترناسیونال اول، در ادامه،« خطابیه»

ی آنهاست، چطور م یتوانند با یک سیاست  ی کارگر، مستلزم اتحاد برادرانه های طبقهاگر رهایی توده »

دهد، و در  های جنایتکارانه، که تعصبات ملی را مورد سوء ساتفاده قرار می خارجی مبتنی بر نقشه

 «دهد، این ماموریت بزرگ را به انجام  رساند؟ جنگ های غارتگرانه خون و گنج مردم را بر باد می

داران در جنگ داخلی آمریکا شرکت  یانیه انترناسیونال، به کارگران انگلستان به سبب جلوگیری از آنکه اروپای غربی به سود بردهب

 . .کنند، تبریک گفت

 :خطابیه بر این اصل پای فشرد 

امعه مدرن را در بر می رهای کارگران، نه یک مسئله محلی یا ملی، بلکه یک مسئله اجتماعی است، که تمام کشورهای دارای ج»

«...گیرد، و حل آن بستگی به اتحاد عملی و تئوریکی پیشرفته ترین کشورها دارد
  

 

در  دیگاه لنین بنا به. سازمان یافت و مسکو و در باکو  در سنت پترزبورگ ۹۹۱ در سال  شورانخستین 

 شوراها دستگاه دولتی نوینی هستند که  آن برهه،

آورند و این نیرو، بر خالف ارتش منظم، جدا از مردم  نیروهای مسلح کارگران و دهقانان را فراهم می»

تروتسکی به عنوان یکی از فعالین آن « ...ای بسیار تنگاتنگ با مردم پیوند دارد نیست، بلکه  به گونه

 : نوشت

ی کرد، کارگران را مسلح، و شورا،  کارگر را سازمان داد، اعتصاب ها و تظاهرات سیاسی را رهبر»

 «.مردم را در برابر کشتار دستجمعی محافظت کرد

 

 .را پرورش می دهدکشتزار کار شود، دامنه ی قدرتش به سادگی حکومت کارگران در  شورا در کارخانه و مراکز کار تشکیل می

 .و فرد یابندشوراها، ساختاری واکنشی و زودگذر نیستند که پس از هر برآمد و یا سرکوبی، فراز 

بسا که در یک برآمد کارگری، ساختار یابند، و اما با سرکوب و یورش، به سان آزمونی دیالکتیکی، بر بستر جامعه و مبارزه طبقاتی، 

همانگونه که از شوراهای بیکاران و قیام کارگران در پتروگراد و مسکو، شوراهای کارگران، . شوند مادیت یافته و نهادیه می

در روسیه  رهبری سرنگونی تزاریسم و حکومت موقت کرنسکی و پیروزی  ۲ ۹ لوانان، سربازان و محالت در سال برزگران، م

 .انقالب کارگری را در زهدان داشتند

 تجربه روسیه

اسارت خویش، می تواند  به تن ناسپارروسیه برای كارگران  ۲ ۹ مروری بر نقش و كاركرد شوراهای كارگری در انقالب اكتبر

 :شمار آید های تجربی ب درسنامه

در پی آن، در . فرا رویید از دل اعتصاب كارگران چاپ در مسكو، ۹۹۱  سپتامبر ۸۱ نخستین شورای كارگری در روسیه، در روز 

ساز  های چارهرگویی به ساختا خعنوان ضرورت پاس ه ب یابی و اعالم شوراهای كارگری سازمان( ازجمله پترزبورگ)دیگر شهرها 

 ، به وسیله حکومت تزاریروزگی خود ۱۹زاد روز، هرچند عمری كوتاه داشتند و دریارگرکشوراهای . شكل گرفتند ارزه طبقاتی،مب

و همان شورای كارگری  ،آن پنجاه روز. زندگی و شوری دوباره یافتند ۲ ۹ شدند، اما بار دیگر در سال  هسركوب و ممنوع

 .دگردی یی درخشانروسیه الگوپترزبورگ، برای مراكز كارگری در سراسر 
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گونه   ها را این ماهیت اتحادیه« مجتمع عمومی الكتریسیته»در خاركوف یكی از نمایندگان   ۲ ۹ در گفتگوهای داغ روزهای انقالب . 

 :بیان نمود

اگر . دارند ها در سراسر دنیا شكسته است، آنجا نیز كه هنوز وجود دارند، ما را فقط از مبارزه باز می كشتی اتحادیه»

 را   تان كوتاه ، ما راه شما دست: گوئیم بكشانند، ما می  اطاعت از خود را به  های كارخانه ها بخواهند كمیته اتحادیه

«.مبارزه با سرمایه باید تا پایان كار پیش برده شود. رویم  نمی
۰

    

 

 .ای هستند شوراها مانع از رشد دیوان ساالری سیاست مداران حرفه

به شیوه نوین و غیر  ،هر سه قوه مجریه، قانونگذاری و قضاییه را یکجاکارگر به قدرت سیاسی  یابی طبقه کارگران، در دست شوراهای

 .دنبا خود دار بوروکراتیک،

 .آیند به شمار می مبارزه طبقاتی میدان در  چالشسازمانی برای   ،سازمان رزمنده طبقه

الگوی دولت پرولتری است  و تمامی مسایل ذاتی سازمان دولت پرولتری »کرد و بلوغی  شورا، با چنین رویگرامشی، آنتونیو  به دید

 «.ذاتی سازمان شورا نیز هست

پرولتاریا در این پیکار آنتاگونیستی باید که نیروهای مولده را از حالت خود بیگانگی و ویرانگری جامعه و انسان به سازندگی و خود 

 .بدون انقالب ناشدنی است فرارویی، این. آیی بچرخاند

ست، بلكه ین یط انقالبیا شرایام و یده قیزائ( شوراها)  خود گردان انقالبی  نهادهای  سازماندهی. شورا، نهادی طبقاتی و خودگردان است

كار  ستییسوسیال  های هستهن یل نخستینیز، از همان آغاز تشك  و ركود مبارزات كارگری  در دوره جنبش تدافعی
 

جنبش   های ، در چالش

های کار، بریا   شوراها ونهادهای شورایی و کمیته. ابدی  به سوسیالیسم گسترش می  ییكارگران سوخت و ساز داشته و تا فرارو  طبقاتی

عمومی در  بلکه برای سازماندهی خیزش. تجربه نوشت، کافی نیستند ی آنی همانگونه که لنین به سازماندهی نیروی رزمنده

 .اند آیند و مناسب مسایل به کار می« ترین ملموس»

 .ندیآ یاست به شمار میو س اقتصادن در یمولد یارگان خودگرداندر روند  فرارویی خویش، و هم  ها شوراها، هم سازمانده اعتصاب

 یتوان فرا رو یو در مقابل دستگاه دولت ه كاركرد داشتهیسرما یو قانون یدرون چارچوب حقوق ،اش نیكا با ساختار و قوانیدستگاه سند

و قانون حاکم حکومت  «یحقوق»از راه  را دارد یشه در تضاد طبقاتیكه ر یكوشد، اختالفات یه میاتحاد. نداردرا از تعهدات خود 

ز در همان یلباتش نن ساختار و مطایداری است و بنابرا هیی ابزار دفاع در برابر سرمایكایسازمان سند. حل و فصل كند داران سرمایه

به صورت  آن یبرا یكند كه بورژواز یرا گشته و حركت میرا پذ یطیو شرایابد،  همخوانی و همپوشانی می رد، یگ یچارچوب قرار م

هموار سازد  طبقه كارگر را یكه آزاد یشه و دانشیاند یبرا یچندان ی، فضایطیدان و شراین میدر چن. مقرر داشته است مواد قانونی،

 .ماندی نم ی، باقنمون گرددو ره

 

 خواه گرا و دگرگون تثبیت -کار دو راه

ای سبب کاهش استثمار  ن حالت، در برههیكا، كه در بهتریسازند و بر خالف سند یوحدت طبقه كارگر را ممكن م یكارگر یشوراها

كه ید، در حالنگذار یوا م یو كمال به بورژواز د را تمامیها، تول هیاتحاد. دنرو ی، نشانه میكش بهره یبه سوی نابودشوراها شود،   یم

ا نیمه ی یمخف) یكارگر یطبقه كارگر باشوراها. كرد دارند ید به جامعه، رویتول یتمام یاشتراك ی، در جهت واگذاریكارگر یشوراها

 - اقتصادیهای متیازكسب ا  ش، براییخو  سازای یها ن سلولیسازمانیابی، نخست در همان آغاز( مخفی و علنی، در اشكال مختلف

  ،اسییس - اقتصادی یازهاییابد و با كسب امت ه را در برابر خود مییو دولت مستبد سرما ،شود  میرویاری با كارفرما   و فوری رفاهی

 . سازد  كارگران را هموار می  ییخودرهاگذرگاه 
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ن هسته ها، آموزش ی.بشاند مبارزه کار و سرمایه میهای سازمانده شوراها در بستر  ی سوسیالیستی کار، مناسبترین سلولاه  هسته

. ندیآ  مناسب به شمار می  طبقه كارگر بستری  انقالبی - اسییس  یها ارگان  ابییسازمان  سازند و برای  ر مییكارگران را امكان پذ  اسییس

، ساختار هسته  رامونییپ  در كشورهای  طبقاتی  ی  داران و استبداد چندگانه هیه، با دولت سرمایه سرمایكار عل  ییرها -خود  مبارزه برای

برخالف كارگران  -حكومت شونده  های گر تودهیكه كارگران، مانند د  ژه در جوامعییو به. سازند   می  كار را  الزامی  ستییالیسوس  های

 - اسییس  كردییقوه به فعل در آمده، رواز   ییروینه با نیموجود نداشته و هرآ  های به حكومت  ن اعتماد و توهمییكوچكتر -در غرب

  خصوصی  ه و كارفرماییبا دولت سرما  اسییبالقوه س  ییكه كارگران با خواست ها  ژه در جوامعییاكنون به و. ابندی  می  نظامی

د دانش مبارزه یباز تولو   طبقاتی  كه خودآگاهی -شود  ده مییكار نام  ستییالیسوس  های كه هسته  گاهییپا - اروست، بدون ساختارییرو

، شعار عام   طیین شرایدر چن. دباش میمحكوم به تحمل وضع موجود طبقه کارگر منسجم،   ر سازد، بدون حركتییرا امكان پذ  طبقاتی

  .ستیش نیك بیال دموكراتیترفند سوس  آن سخن گفته شود، نوعی  های و آماج  چگونگی  ت،یآنكه از ماه  بی((  صف مستقل كارگری))

در محیط کار، به « سیستم مشروطه»برقراری  : شورای کارخانه یا کمیته کارخانه. ای، شورا نیست ی کارخانه هر شورا یا کمیته 

یا  تویوتائیستی، کارگران را به هدف سودافزایی تولید، به مشورت « تولید درست سر وقت»روش. شوند پارلمانتاریسم کار تبدیل می

 .گیری سیاسی برخوردارند از جهت  شوراهای واقعی، .دهد امتیازهایی مانند استخدام دائم به آنان میگیرد و در برابر  می

 .کمیته کارخانه یا شورای کارخانه با شوراهای کارگران متفاوت است

رئیس و .  برد میکمیته کارخانه با حکومت سرمایه در اداره کارخانه به شکل مشروطه و پارلمانی تولید و امور سرمایه را به پیش 

 .رهبری و پیشبرد اقتصادی و فنی صنعت به شورای اداری و اجرایی واگذار می شود. راند سرکارگر فرمان نمی

 .سازد را مناسب می مبارزه طبقاتی به سوی هدف نهایی بالندگی نظارت کارگری،

در  و پارلمانتاریسم را  به استبداد مدیریتی، سیدمکرا ،سرمایه توانند، در چارچوب و پذیرش در آغاز میشورا و کمیته کارخانه، 

 .دورند این نهادها، تنها نام شورا را به خود دارند و از سرشت و اهداف شوراهای راستین طبقاتی به. سبب شوندکارخانه 

 نابودی نهایی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید.شوراها تحت فرمان هیچ حزبی و ارگانی نیستند

های  ه های سیاسی و حزب کمونیست کارگران به شیوه و را بدون وابستگی تشکیالتی و سیاسی، اما با سازمان .ارندرا بر پرچم خود د 

ای کارگران وارد آید،  مناسب و اصولی به تبادل تجربه، نظر و نقد، بدون آنکه آسیب امنیتی و یا سیاسی به ساختارهای طبقاتی و توده

 . در ارتباط  است

 

 ی شورایی گزینه

، گزینه كهن تا كنونی  ه اشكال  صنفی حكومتییكل  به جای آبند که به شمار می  کارآیین یگزین جایتر نوینشوراهای خودگردانی 

  اجتماعی  اینگونه است که سازماندهی. كند ن ییش را خود تعیآموزد تا سرنوشت خو وه جایگزین، انسان کارگر، میین شیبا ا.  شوند می

د مشترک به یتول  سازماندهی. د كندگان استید به دست خود تولیم تولی، تنظ ی خود گردانی وهین شیبارز ا  ژگییو. شود مید ممكن یتول

 .ن دوین ایاست و اقتصاد و وحدت بیشبرد سی، پ له شوراهای كارگرییوس

زه رقابت و یرقابت مراكز خصوصی و انگاجتماعی جامعه و نه  های ازید كه ضرورت خود را از برآوردن نیتول  اجتماعی  سازماندهی

 .گرییز دیوند دارد اصل است و نه چیش و ارزش انسانی، پیآنچه كه به زندگی، آسا. سودافزایی گرفته است

 .و راز گونه و موهومات  سری  و گفتگوهای  ها مانیای از پ ر هالهیاند نه ز ها، شفاف و روشن استیس

ای  به طبقه ،درخود ی وار  از یک طبقه وشن و هم اراده و نه همچون گروههای پراكنده و اتمطبقه کارگر، بر عكس مناسبات كهن، ر

 .روید برای خود فرا می
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  سنتی  اشكال ساختارهای  ن تمامییگزین جایتر نوینآگاه را كه   -كارگران خود  اسییس  اقتصادی  خودگردانی  ییشورا  سازماندهی

خود را   خیین آزمون تاریكه نخست  ییشورا  سازماندهی. گذارد روی می شیپ  از ستم طبقاتی  ییاه رهاگانه ریاست را به عنوان   كارگری

  خییافت، با شكست تارینترن مجال انكشاف نیو كم  سم روسیین آزمون خود در بلشویش گذاشت و در دومیس به نمایدر كمون پار

 .ش را سامان دهدیخو  یین، خود رهاینو  یید در جنبش شورایآن با  ییو اروپا  ك نوع روسییال دموكراتیاشكال سوس  تمامی

به منظور   یزیر م و برنامهیع را تنظید و توزیتول ین نموده و سازماندهییش را خود تعیوه است كه طبقه كارگر، سرنوشت خوین شیبا ا

د به یامور تول یزیم و برنامه ریتنظ یخود گردان یوه، افق برقرارین شیبرجسته ا یژگیو. ردیگ یجامعه را به عهده م یازهاین یبرآور

 یرد و تمامیگ ین صورت میو از پائ یكارگر یله شوراهاید به وسیتول ین ساختار، سازماندهیدر ا. د كنندگان استیدست خود تول

 یاد جهانیش و بنیآسا است، اقتصاد، آموزش،یشبرد سیپ. گردند یار میك و همیدر سرنوشت جامعه شر یحكومت شوندگان بطور اجتماع

 یسازمانده. است یاست و اقتصاد شدنیاند، تنها، در وحدت س افتهیبه دست خود آنان كه در شوراها سازمان  ی انسان، نو و شایسته

و  ین نهادها و مراكز اقتصادیاصل است و نه رقابت ب یاجتماع یازهاین ضرورت كه برآوردن نیزه اید با انگیتول یاجتماع

زه شورا یارزش و انگ یبخشد، دارا یمعنا م یانسان یو ارزش ها یآنچه كه به زندگ. یحكومت یو جناح ها یو دولت یفرد یها تیمالك

 یاین باند و آن مافید و نه منافع ایآ یوند دارد و  ارزش و اساس به شمار میساز و انسان ساز پ یزندگ یها پین پرنسیان با ایو شورائ

 . استیقدرت و س

 شوراپویندگی 

ن یو ب یسر یها ن مایر گفتگوها و پیشوند و نه ز  یش برده میان و پیها، شفاف، ب استیس یكارگر یدر این ساختار نوین، در شوراها

  وندییوه در پین شیبا ا یاسیس یدستگاهها. شوند یده مید و فروش كشانیاز رانت و رشوه، به سازش و خر یكه با درصد یگان نخبه

ع طبقه ید و توزیوه تولیش ی است و ارادهیل سیتحم ، کار راهن یبا ا. كنند ا منفرد و پراكنده عمل مییگر و یكدیجدا از زنده با هم و نه 

است كهنه یس. ابدی  نمی  راهی  اسییو س   مات اقتصادیین طبقه، در تصمیجز سود و چپاول ندارد بركنار و ا  زه اییاستثمارگر كه انگ

ن یو نه مالك -د كنندگانیتول  و طبقاتی  جمعی  ی ت ارادهینداشته و با حاكم  راهی یستم اجتماعیشود در س  می شده كه اقتصاد آن بركنار

 .گردد   ر میین امكان پذیاست و اقتصاد نویس -دیبر ابزار تول   خصوصی

له  یشوراها به وس. كنند  می  ندگیینما را  و خرد جمعی  قدرت بوده و توانمندی( كیرارشیه)  ا هرمییی و یخصلت مركزگرا  شوراها  نافی

سرشت   گردند و با نفی  می  افته و كنترل و رهبرییدارند سازمان   كه منافع  و اراده مشتركی  اجتماعی  د كننده و گروههاییتول  های توده

نوع   خالف دولت های ن بریا و بنابر . ندیمایپ خاص كلمه را نمی  د دولت به معناییش، بازتولیخاص كلمه، درساختار خو  دولت به معنای

ن كشورها ندارد، ین كارگران ایجز وضع و روزگار امروز  آمدی  د وضع موجود را كه پیی، باز تول دولتی داری سرمایهبلوك شرق در 

 . در برنامه ندارند

این . است  كارگری  سنتی  انواع تشكل های نیگزین جایتر نوینكارگران خود آگاه كه   اسییس  اقتصادی  ، خودگردانی ییشورا  سازماندهی

و   ابییسازمان در گرو،  داری هیخ در جامعه سرمایسم تارینامید. كند  شنهاد مییپ  از ستم طبقاتی  ییگانه راه رهایساختاریابی، به عنوان 

خود  طبقه  موجود در درون    ارهایك راه کشفز به نوبه خود مشروط به درك ضرورت و یك نین یكارگران است كه ا  طبقاتی  خود آگاهی

كار و خود   روییچرا كه فروش ن. داشته باشد  جز دانش  مبارزه طبقاتی  ییتواند معنا  كارگران نمی  مفهوم دانش برای. كارگر است

افته ین دانش دست یوانند به ابت  گردند كه آنها به سختی  شود سبب می  جاد مییكارگران ا  كه برای  ها و موانعی تیاز محدود  ناشی   گانگییب

زد، بلكه تنها با یخ   كا بر نمییه و سندیاز اتحاد  ن برهه،یدر ا  ن دانش،یا. سازمان دهند  ستییالیسوس  ای شتن  را به گونهیخو  و خود،

 .گذارند  آزمون می و گسترش دهندگان آن به   نان دانش مبارزه طبقاتییكار است كه بازآفر  ستییالیسوس  های  هسته  ابییسازمان

  ژگیین ویا  دارای  و كارگرییآلترنات. گسترانند  میکشف خود آموخته و   های  وهیرا با ش  كارگری  و مجامع عمومی  سراسری  های شبكه

خردمندانه و   ان حكومت شوندگان را در تبادلییاز م   انسانی های پیوندن یتر ه، گستردهیسرما ای گر تیقدرت تثب  است كه در روند نفی

 . نشاند  جامعه می گردانیفرارونده به خود
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دار بر كارگران را خودکامه  هیسرما  دادیبكار، سلطنت است ه بر یسرما  ی ت دارد، سلطهیرا در ماه  ییهمانگونه كه سلطنت، سلطه گرا

 .گردد  ر مییامكان پذ  گری سلطه  ادیت استبدیت كنندگان است كه انحالل ماهیاز سلب مالك ت، یتنها با خلع مالك. دهد می فرمان

 :توان به صورت زیر بیان کرد جمعبندی گذرای این نوشتار را می

 شورای کارخانه گرایش به فتح کارخانه و تصرف قدرت سیاسی  به دست کارگران را دارد، -  

بورژوایی، تمکین به ضدارزش  طبقاتی -گذاریهای نهادهای حکومتی  اتحادیه گذشته از گرایش مشروعیت بخشی به ارزش  -

 .دارد دهد و قانونیت سرمایه را پاس می های سوسیالیستی را آموزش می گذاری 

 . ست پرولتاریا با خودآگاهان پرولتری ا با سربازان کارگری است، شورا، دژ   سرمایه اتحادیه دژ  -

 کراتیک و هرمی است،وسندیکا نهادی بور -

 .خرد جمعی و افقی نهاد شورایی، نهادیست با -  

 گو است،  داران پاسخ  سندیکا در برابر سرمایه و دولت سرمایه  -

 . شورا تنها در برابر کارگران مسئولیت دارد -

 .ی تمامی کارگران است شورا، نماینده -

 .ی کارگران داند، نه همه گو می پرداز، خود را پاسخ سندیکا در برابر اعضا حق عضویت   -

 . اتحادیه از آنجا که پیشاپیش، دیسیپلین سرمایه را پذیرفته، با ابزارهای بورکراتیک خود، کنترل مستقیم طبقه کارگر را به عهده دارد -

 .  نهادی مصلحتی و تاریخ  گذشته است  سندیکا، -

 شورا ضرورت تاریخی طبقه کارگر است،  -

 .گذارد گذرد و با نفی خود، موقع و موضع موجود را وا می ماند، شورا از خویش در می اتحادیه در خویش می -

های  ی تشکل بازدارنده ی  پذیرد، با رهایی از چنبره طبقه کارگر با نفی موضوع مالکیت، با سندیکا که مشروعیت این مالکیت را می

 . سنتی،  به ضرورت تاریخی نفی خویش می پردازد

بیش از همیشه ماهیت  یدار و در سراسر دنیای سرمایه( تیسم دولیالیسوسی  سلطه یرز) ها در تجربه لهستان اتحادیهآمد و نقش   پی

 .های صنفی را آشکار ساخت ی اتحادیه گرایانه تثبیت
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