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 در دفاع از متشکل شدن کارگران

  
نيمحمد حس    ١٣٨٧ اسفند موجمعه د  

  
تدا رانندگان شرکت واحد و  پس از سالها مبارزه و جدال در عرصه های مختلف و رودر رو با استبداد، باالخره اب

در اين رابطه نظريات متفاوتی . سپس کارگران نيشکر هفت تپه متشکل شدند و سنديکای آنها اعالم موجوديت کرد

از يکسو عده ای در دفاع و از سوی . بروز نموده که بررسی آنها برای جنبش کارگری و طيف فعالين آن اهميت دارد

به اين دليل که متشکل شدن کارگران در شرايط .  پذيری اعالم موضع نمودندديگر عده ای در رد اين نوع تشکل

حاضر از چنان درجه ای از اهميت  برخوردار است که روند مبارزه طبقاتی جامعه ما به آن گره خورده ، لذا بحث 

ا بر اين بن. در اين مورد از اهميت به مراتب بيشتری، نسبت به يک بحث عادی در سطح جنبش، برخوردار است

برای بررسی اين مسئله به اين سوال مشخص بايد جواب داد که آيا اين نوع متشکل شدن درراستای منافع جنبش 

 کارگری است يا نه؟ 

همانطور که اشاره شد متشکل شدن يکی از اصلی ترين اهداف جنبش کارگری در اين مقطع است و اين مسئله بر هر 

ما چگونگی متشکل شدن کارگران نيز موضوع با اهميتی است که در هر ا. فعال کارگری بی غرضی مبرهن است

طبيعتا در شرايط انقالب ، سرکوب و خفقان و سطوح مختلف . مقطع زمانی برای فعالين جنبش کارگری مطرح است 

از مبارزه طبقاتی و موقعيت جنبش کارگری و دشمنان آن، نوع متشکل شدن متفاوت خواهد بود و البته در بسياری 

مقاطع نيز چند نوع سازماندهی و متشکل شدن نه تنها تناقضی با منافع جنبش ندارد، بلکه در راستای آن قرار می 

بنا بر اين بررسی مختصر شرايط ، سطح مبارزه طبقاتی و ويژگی های جامعه ما در اين مقطع زمانی و در اين . گيرد

 . رابطه، اجتناب ناپذير است

در هر قدم جنبش کارگری، دانشجويی، جنبش زنان و هر . ترين ويژگی های جامعه ما استاستبداد اولين و واضح 

هيچ سال و ماهی نيست که   استبداد رد پايی بر .گروه و طيف اجتماعی و روشنفکری، نقش آن کامال محسوس است

ت باشند طعم آن را را جا نگذارد و تقريبا همه گروهها و گرايشات جامعه که به معنای واقعی کلمه مستقل از دول

 .طبيعتا در اين مورد نيازی به بحث اثباتی نيست و بيش از اين نبايد توضيح واضحات داد. چشيده اند

ما فعالين کارگری بايد بدانيم که در چه مرحله ای از مبارزه قرار . دومين مسئله با اهميت سطح مبارزه طبقاتی است

چه موقعيتی قرار دارد و در قدم بعدی امکان دست يابی به کدام مرحله را بايد بدانيم که جنبش کارگری در . داريم

الزم نيست در اين مورد . چه فراز و نشيب هايی را طی کرده و چه فراز و نشيب هايی در پيش دارد. خواهد داشت

يد بدانيم که اکنون از يکسو با. وارد مباحث ريز تئوريک بشويم، همان قدر کافی است که چند واقعيت بديهی را بپذيريم

منظورم اين است که در حال حاضر اکثريت کارگران و توده ها با موضع کسب .  نيست۵٧دوران انقالبی مثل سال 

دراينکه ميليونها نفر ناراضی و معترض هستند شکی نيست اما واضح است که اين مسئله تا . قدرت به ميدان نيامده اند
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اينکه مردم پشتشان زير بار کار و گرانی خم شده واضح است اما . ی داردبرآمد کامل و همه جانبه فاصله زياد

 . هيچيک از اين واقعيات به معنای انقالب نيست

از سوی ديگر پس از چند دهه دوران سياه، جنبش کارگری و ديگر جنبشهای اجتماعی از ابتدای سال هشتاد جان 

اعتصابات و اعتراضات . ای سياه را تا حدودی آب کرده اندگرفته و بار ديگر انجماد شديد ايجاد شده در پس ساله

درواقع . کارگری رو به افزايش گذاشت و ديگر جنبشهای اجتماعی بخصوص جنبش دانشجويی نيز به حرکت در آمد

. نسبی به اين دليل که هنوز به مراحل اوج فاصله دارد. مبارزه طبقاتی به نفع طبقه کارگر دستخوش حرکت نسبی شد

بيشتر کارگران در کارخانه .  مطالبات کارگران عمدتا در مورد دستمزدهای عقب مانده و يا ناچيز بودن آن استهنوز

اين مبارزات با روزهای اوج خود فاصله دارد .  اعتراضات گسترده می کنند- تعطيل و نيمه تعطيل–های بحران زده 

 کارگران شرکت واحد، بخشهای ديگر به ياری آنها هنوز در جريان سرکوب مثال. چون به هم پيوسته و متحد نيست

همه اينها واقعيات امروزه مبارزه طبقاتی . نمی آيند و در حمايت از آن به اعتصاب و يا اعتراض گسترده نمی پردازند

پس بنا براين شرايط  تعرض طبقه کارگر برای بر انداختن سرمايه داری فرا نرسيده و بر اين اساس . جامعه ما است

ا زمانی که اين دوران فرا نرسيده طبقه کارگر بايد در هر گام عملی از مبارزه با سازماندهی خود موقعيت بهتری ت

اما نکته . در اين رابطه ضروری است فعالين کارگری با تمام توان خود به کمک هم طبقه ای های خود بشتابند. بيابد

يا پيشروان قادرند هر نوع تشکلی را اراده گرايانه ايجاد نمايند؟ گره ای مسئله مورد بحث ما در اينجا نهفته است که آ

اگر ما می پذيريم که سطح مبارزه طبقاتی و شرايط و موقعيت طبقه کارگر امری ابژکتيو است ، لذا ضروری است 

 مثال در جريان يک اعتراض کارگری برای پرداخت. که بر مبنای اين واقعيات حرکت نماييم تا نتيجه بگيريم

دستمزدی که چند ماه عقب افتاده است، نمی توان وارد کارزار شد و بدون توجه به مطالبه و سطح مبارزه مطرح کرد 

که دستمزد کمتر و بيشتر درد شما را دوا نمی کند و اساسا مبارزه اقتصادی شما بی فايده است و بايد با اسلحه  

ع بر خورد برخوردی روشنفکرانه و خارج از گردونه مبارزه اين نو. سرمايه داری را بر اندازيم و همه خالص شويم

واضح است که اين نوع برخورد منطبق با واقعيات نيست و نمی تواند با اين مبارزه ارتباط بر قرار . طبقاتی است

بنا بر اين اگر بدون غرض می پذيريم که حرکت از سطح مبارزه کارگران امری ضروری است و ما بعنوان . نمايد

فعال کارگری بايد تالش نماييم که اين مبارزه را در هر گام ارتقا داده و به متشکل شدن آن کمک نماييم در نتيجه يک 

حال که موضوع بر سر متشکل شدن کارگران در اين روند و شرايط می شود ، . قبل از هر چيز بايد واقع گرا باشيم

نمی توان به دلخواه هر آنچه را که ايده آل ماست . يشنهاد دادطبيعتا بايد ظرفهايی را متناسب با سطح مبارزه آنها پ

اما قبل از آنکه  . هر ظرف و تشکلی در بر گيرنده و پيش برنده شکلی از مبارزه طبقاتی است. برای آنها تجويز نماييم

 :ندچه می گوي) سنديکا ها( نوع تشکل ها را بررسی نماييم خوب است ببينيم مخالفين تشکلهای ايجاد شده

اگر بخواهيم تاريخ ظهور سنديکا و نقش آن در مبارزات کارگران واحد را در يک جمله خالصه کنيم، بايد سر "

اينکه قدرت قهر و سرکوب سرمايه در مهار . راست بگوييم که سنديکا ساخته شد و مبارزات کارگران فروکش کرد

نکته مهم آن است که کارگران متشکل می شوند . تمبارزات کارگران نقش اساسی ايفا می کرد توضيح واضحات اس

نقش سنديکای واحد بنا به . تا قدرت تعرض سرمايه را با قدرت عظيم ، متحد و سازمان يافته طبقاتی خود پاسخ گويند

 ."طبيعت سنديکاليسم معکوس بود
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 )اهنگی که من آنها را لغو کار مزدی می ناممنوشته به اصطالح کميته هم... نقل از مقاله کارنامه چند ساله سنديکاسازان ايران ( 

در مورد سنديکای نيشکر هفت تپه " سنديکا از زبان سنديکا سازان"مزدی ها در ادامه و در مقاله ديگری بنام لغو کار

 : چنين می گويند

مربوط می شود به اين ترتيب تاسيس سنديکا تا جايی که به مناسبات ميان کارگران و سرمايه داران و دولت سرمايه "

به تحسن های طوالنی مدت کارگران پايان داده است ، از وقوع هر . آثار کامال جدی و محسوس بر جای نهاده است

نوع اعتصاب کارگران جلوگيری بعمل آورده است ، توسل توده های کارگر هفت تپه به راه بندان ها و تصرف جاده 

 ." تان را متوقف و تعطيل کرده استهای مهم مواصالتی و اقتصادی ميان شهرهای خوزس

 :آقای بينا داراب زند از فعالين کميته پيگيری نيز به شکلی ديگر همين مسئله را می گويد

ميان پايه های توده اعتبار خود را در... ن شرکت واحداينک ميبينيم که در نتيجه عملکرد رفرميستی سنديکای کارگرا"

می تواند بر مبنای اساسنامه خود مجمع عموميش را برگزار کند و در نهايت ای خود بطوری از دست داده که حتی ن

 )نقل از مقاله وقتی مبارزه ايدئولوژيک موضوع خودش می شود( ."تبديل به يک جريان رفرميستی ده بيست نفره گشته است

 سنديکای شرکت واحد
سنديکا ساخته شد و مبارزات " ميگويد .آنچه اينها در مورد سنديکای شرکت واحد می گويند همه حقيقت نيست

واقعيت اين است که سنديکای شرکت واحد قبل از اعتصاب کارگران و آنهم با مبارزه ."  کارگران فروکش کرد

سنديکای شرکت واحد بر خالف گرايشاتی مثل احياگران سنديکاها در انتظار مجوز از نهادهای . کارگران ايجاد شد

بارزه سخت و در شرايطی که حتی به آنها حمله شد و ساختمان آنها را پلمب نمودند سنديکای دولتی ننشستند، بلکه با م

 نفر برگزار گرديد و بنا بر اين آنها به نيروی خود در ۶٠٠٠مجمع عمومی آنها با بيش از . خود را ايجاد کردند

در . ين حرکت راديکال آنها بوددشوارترين شرايط سرکوب و استبداد امر متشکل شدن را متحقق نمودند و اين اول

بدون شک اين اعتصاب گام مثبت . مرحله دوم، اعتصاب رانندگان شرکت واحد با رهبری سنديکا به وقوع پيوست

بنا بر اين اينکه . ديگری در راستای مبارزه جنبش کارگری بود و در تاريخ مبارزه طبقاتی جامعه ما ثبت خواهد شد

رگران شرکت واحد فروکش کرد صحت ندارد و بايد ديد  واقعا مبارزه آنها از چه مرحله سنديکا ايجاد شد و مبارزه کا

 . ای و در اثر چه پارامترهايی  افت نمود

همه بخوبی می دانيم که پس از اعتصاب و به وحشت افتادن سرمايه داران ازاحتمال متشکل شدن ديگر کارگران به 

 نفر از رانندگان را ١۵٠٠ری به آنها صورت گرفت و شبانه بيش از پيروی از کارگران شرکت واحد تهاجم کم نظي

در خانه هايشان بازداشت و به زندان اوين منتقل کردند و حتی در بعضی موارد اعضای خانواده آنها را نيز بازداشت 

رکوب موج در ادامه روند اين س. اين سرکوب همه جانبه پاسخ سرمايه داران به متشکل شدن کارگران بود. نمودند

. سنديکا اعالم شداستعفا ازاعتصاب وهرشرکت نکردن درتعهد مبنی بر کارشرط بازگشت بهاخراج آغازشد و

گرفته بودند و بخشهای ديگر کارگران را همراه خود نمی ديدند، تن به اين تعهد موقعيت وخيمی قرارکارگران که در

نديدن . دنددن نشدند، باقی ماندند که آنها عمال اخراج شده شرکت واحدادند و فقط عده ای معدود که حاضر به تعهد دا

سنديکا ساخته شد و مبارزات کارگران ": گويندمزدی ها ازيکطرف ميلغو کار. تحريف نيستنداين واقعيات، چيزی جز

 :     ميگويند وصفحات زيادی در اين باره می نويسند و از سوی ديگر با يک جمله ی اشاره ای و گذرا"فروکش کرد
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 ."اينکه قدرت قهر و سرکوب سرمايه در مهار مبارزات کارگران نقش اساسی ايفا می کرد توضيح واضحات است"

 مسئله اين است که در پس اين جمله يک دنيا واقعيت ناگفته وجود دارد که لغو کار مزدی ها به راحتی از آن می 

قعيت که سرکوب عمال بدنه کارگری را از نمايندگانش جدا نمود را اين وا. گذرند و چشمشان را بروی آنها می بندند

در آن مقطع زمانی . آنها به جای بيان اين واقعيت سرکوب و استبداد، نام سنديکا را می گذارند. نبايد ناديده گرفت

يک رانندگان شرکت واحد شديدا سرکوب شدند و اين سرکوب چنان انعکاس جهانی داشت که در اعتراض به آن 

بنا بر اين اينکه بگويند سنديکا ساخته شد و مبارزه کارگران فروکش . حرکت سراسری و قابل توجه صورت گرفت

کرد و چندين صفحه در مورد آن قلم فرسايی نمايند، ناديده گرفتن واقعيت سرکوب اين سنديکا و در واقع پرده پوشی 

د در حال حاضر بيش از چند ده نفر نيست نتيجه اينکه سنديکای شرکت واح. سرکوب کارگران شرکت واحد است

 .مستقيم سرکوب آنها است و نه رويکرد راست و يا چپ آن 

آقای بينا داراب زند نيز که می گويد سنديکای شرکت واحد به دليل رويکرد رفرميستيش چنان پايه اش را از دست 

 واقعيت را نمی بيند که کارگران شرکت واحد در داده که حتی نمی تواند مجمع عموميش را بر گزار نمايد، اصال اين

حال حاضر و پس از سرکوب به دليل دلهره از دست دادن شغل خود و تعهدی که داده اند و در واقع عدم امنيت شغلی 

آنها در عمل خود را در مقابل . مجبور به فاصله گرفتن از سنديکا شده اند و نه بر مبنای تحليل از رويکرد اين سنديکا

رانندگان . ستگاه سرکوب تنها می بينند و می دانند که فعال ديگر کارگران امکان حمايت عملی از آنها را ندارندد

شرکت واحد، شناختشان از سنديکای شرکت واحد همانا ايجاد تشکل به نيروی خود و سپس اعتصاب و مبارزه برای 

رکوب، به حاشيه رفتند و موقتا دست از مبارزه رانندگان شرکت واحد فقط پس ازس. افزايش دستمزد بوده و هست

 .  متشکل کشيدند

 لغو کار مزدی ها سعی دارند رويکرد کنونی يک گرايش اين سنديکا را به پای ايجاد سنديکا بگذارند و نه رويکرد 

 .گرايشی که در آن عمل می کند

يی وحتی تمايل نشان دادن به اصالح طلبان بله اين واقعيتی است که يک گرايش در اين سنديکا با قبول سه جانبه گرا

اما . حکومتی در جناح راست جنبش کارگری قرار گرفت و در واقع با رويکرد راديکال کارگران مبارز فاصله گرفت

اين فقط رويکرد يک گرايش درون سنديکا بود و هست و گرايش ديگر با رد دفاع از اصالح طلبان و پشتيبانی نکردن 

هيچ شکی در اين رابطه نيست . يی همچنان خود را در جبهه راديکال جنبش کارگری نگهداشته استاز سه جانبه گرا

اما اين واقعيت را نيز نبايد ناديده . که بايد با گرايش راست جنبش کارگری مبارزه ای پيگير و آشتی ناپذير انجام داد

مبارزه ما با هر گرايش . ايد با يک چوب برانيمگرفت که همه را و از جمله جناح راديکال سنديکای شرکت واحد را نب

راست و رفرميستی هميشه وجود داشته و خواهد داشت، اما نگاه لغو کار مزدی ها و آقای داراب زند در اين رابطه 

متفاوت است آنها از راست بودن يک گرايش استفاده می کنند تا کل مبارزه راديکال سنديکا و شکل گيری آن به 

ايجاد سنديکای شرکت واحد و اعتصاب آنها . ارگران بدون مجوز و تقاضا از دولت را لوث کنندنيروی خود ک

رويکردی کامال متفاوت با راست روی سه جانبه گرايان در اين تشکل است و اين مسئله را نبايد و نمی توان به پای 

و سنديکايی ديگر ممکن است کامال راست يک سنديکا می تواند مبارزه ای راديکال داشته باشد . ايجاد سنديکا گذاشت

سنديکای شرکت واحد نيز ممکن است  هزار يک جور دچار تغيير گردد و بر همان مبنا . و غير کارگری عمل نمايد
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در همان زمان . اما اين صحيح نيست که همه مبارزه گذشته آنها را نيز نفی کنيم. نيز بايد نسبت به آن موضع گرفت

 سنديکا از سه جانبه گرايی دفاع کرد کمتر کسی به نقد آنها پرداخت و کسانی نيز که به اين که گرايش راست اين

کميته . موضع برخورد کردند يا مورد فحاشی قرا گرفتند و يا در بهترين حالت با سکوت بسياری روبرو شدند

ور خاص نسبت به حمايت هر هماهنگی نيز به سهم خود هميشه چه در رابطه با سه جانبه گرايی بطور کلی و چه بط

 . جريان مطرحی در اين رابطه عکس العمل نشان داده و فعالين اين کميته بارها موضع خود را اعالم نموده اند

در واقع آقای داراب زند و لغو کارمزدی ها با يک کاسه کردن مبارزه راديکال کارگران شرکت واحد و ايجاد تشکل 

است يک جناح در اين سنديکا، عمال آب به آسياب جناح راست جنبش کارگری به نيروی خودشان با موضع گيری ر

آنها بجای آنکه مواضع راست . می ريزند و راديکاليسم جنبش کارگری را بيشتر مورد تاخت و تاز قرار می دهند

ن را مورد هرگرايشی و از جمله گرايش سنديکای شرکت واحد را مورد نقد قرار دهند، ايجاد تشکل به توسط کارگرا

آنها مرز بين . تهاجم قرار داده اند و بر همين اساس راه را بيشتر برای گرايش راست جنبش کارگری باز می کنند

مبارزه راديکال کارگران  با رفرميسم را در هم می آميزند و از آن عمال جمعبندی راست ضد متشکل شدن کارگران 

د تشکل اعتقاد داشته باشند ، مسئله اصلی  موضع در برابر تشکل مهم اين نيست که در حرف به ايجا. را می گيرند

در آينده نيز ما بر اساس . هايی است که در شرايط فعلی و در جريان مبارزات بسيار سخت کارگران بوجود آمده اند

 چپ در آينده چه اين سنديکا در جناح راست و يا. رويکرد سنديکای شرکت واحد نسبت به آن موضع خواهيم گرفت

جنبش کارگری قرار گيرد ارتباطی با اين واقعيت ندارد که اقدام ايجاد تشکل به نيروی خود و بدون کسب مجوزآنها 

اگر اين سنديکا و يا هر گرايش ديگری در موضع راست جنبش قرار . حرکتی کامال کارگری و راديکال بوده است

  .    ا را نقد و بررسی نماييمگيرند ضروری است بر همان اساس و نسبت به آن موقعيت آنه

  سنديکای نيشکر هفت تپه  
 .   ابتدا خوب است به بررسی آنچه درباره سنديکای هفت تپه نيزمی گويند توجه نماييم

   آقای داراب زند در همان مقاله سعی دارد نشان دهد که تا قبل از ايجاد سنديکا مبارزه ای راديکال و فعال جريان 

در اين رابطه به نامه ای از يکی از . د سنديکا مبارزات فروکش کرد و رفرميسم جايگزين آن شدداشت و با ايجا

در اين نامه که ايشان به آن استناد . کند که ظاهرا برای ايشان فرستاده شده است کارگران نيشکر هفت تپه استناد می

 : کرده اند چنين آمده است

. يت مبارزات و اعتراضات اخير کارگران را با سال گذشته مقايسه کنيددر مورد کار اينان کافی است کميت و کيف"

 )همانجا(" .تازه سال گذشته بگير و ببند و زندان و سرکوب نسبت به نمايندگان خيلی شديدتر بود

 همين مسئله را می - رضا رخشان-مزدی ها نيز با استناد به سخنان سخنگوی سنديکای نيشکر هفت تپه لغو کار

 :سخنان رضا رخشان چنين است . ثابت کنندخواهند

رابطه با مسائل مربوط به کارخانه نيشکر هفت تپه مورد مشورت و گفتگو سوی مديريت کارخانه دراين تشکل از... "

با وجود آنکه هنوز مطالبات کارگران هفت تپه با تاخير دو ماهه پرداخت می شود و همچنان بيش از ... قرار می گيرد

رگر اين واحد توليدی نسبت به آينده و امنيت شغلی خود نگران هستند اما در دو ماه گذشته به واسطه حسن سه هزار کا

 "...اعتماد کارگران به سنديکا هيچ اعتصاب و حرکت اعتراضی مشاهده نشده است
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هرا فروکش در مورد اينکه سال گذشته مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه گسترده تر بود و حاال اين مبارزات ظا

کرده است و آقای رخشان می گويد کارگران بنا به حسن اعتمادشان به سنديکا هيچ اعتصابی نکرده اند بر مبنای چند 

در درجه اول موضوع . واقعيت بزرگ و مهم است که نه آقای داراب زند به آن اشاره می کند و نه لغو کارمزدی ها

و حتی بخش موقعيتی بود که کارخانه در معرض تعطيلی قرار داشت اين است که مبارزه دوسال گذشته کارگران در 

کشت اين شرکت فروخته شد که با مبارزه جدی کارگران واخطار به هر خريداری مبنی بر کوچکی از زمين های زير

 از طرف ديگر کارگران بيش از شش ماه دستمزد نگرفته بودند. مانع شدن از کشت در آنها، شرکت عقب نشينی نمود

مبارزه بيش از يک سال آنها در نهايت و بطور نسبی کارفرمايان را . و در وضعيت اقتصادی بسيار بدی قرار داشتند

اين . به عقب نشينی واداشت و هم بخش قابل توجهی از مطالبات پرداخت شد و هم کارخانه مجددا به توليد پرداخت

ان و بدون ران در عرصه ايجاد تشکل به نيروی خودشعقب نشينی نسبی سرمايه داران همراه شد با پيشروی کارگ

همين مدت کوتاه ايجاد پس از. يد ها و احضارها ايجاد شداين اساس سنديکا با وجود تهددولت و برازکسب مجوز

نهايت پس ف نشدند و احضار به اطالعات و درسنديکا نيز به هيچ وجه سرمايه داران و دم و دستگاه سرکوبشان متوق

اين واقعيات را لغو کارمزدی ها و اما هيچيک از. به دادگاه کشاندندديد های مکرر نمايندگان، عده ای از آنها را تهاز

دهند که گويی سنديکا وردست سرمايه داران شده و به خوبی و خوشی ی بينند و طوری مسئله را جلوه ميداراب زند نم

 . به امر توليد مشغولند

ر در اين رابطه اين است که اين آقايان درک نمی کنند بنا به سطح مبارزه و شرايط طبقه نکته بسيار با اهميت ديگ

کارگر بطور کلی و وضعيت کارگران نيشکر هفت تپه بطور اخص، کارگران نمی توانند در يک اعتصاب و مبارزه 

ر اعتصاب و اعتراض آنها تصور می کنند که چون کارگران نيشکر هفت تپه سال گذشته د. خيابانی دائمی باشند

کسانی که چنين تصوری دارند و نمی . خيابانی بودند اين مبارزه بدون هيچ فاصله ای بايد مداوما جريان داشته باشد

دانند که مبارزه کارگران در يک کارخانه جزئی از مبارزه عمومی طبقه کارگر است که هنوز به مرحله اوج خود و 

مثال در . های مبازره طبقاتی جامعه ما نمی دانند  در واقع هيچ چيز از واقعيتاستمرار دائمی اعتصاب نرسيده است،

مورد کارخانه هايی که سنديکا ايجاد نکردند و اعتصاب در آنها به وقوع پيوست، آيا اعتصاب دائمی و پايان ناپذير 

 دهند؟ آيا نمی دانند که مجموعه بوده؟ آيا نمی دانند که کارگران نيشکر اعتصابشان را تا کسب قدرت نمی توانند ادامه

مبارزات کارگران در مقاطع مختلف و گام به گام در اين شرايط صورت می گيرد و جلو می رود؟ مبارزه کارگران 

آنها که شيپور حمله را . ۵٧مثل دوران انقالب . تنها در شرايط انقالب است که دائمی و بدون وقفه صورت می گيرد

 شيپورچی باقی می مانند و يا اگر جماعتی را پشت سر داشته باشند، آنها را به شکست می هميشه می دمند، يا در حد

مبارزه کارگران دارای افت و خيز های بسياری است و نبايد دچار اين توهم شد که کارگران نيشکر هفت تپه . کشانند

وانگهی . رزه طبقاتی کارگران ايران استمبارزه آنها حلقه ای از سلسه مبا. می توانند از شوش انقالبی براه بيندازند

متشکل شدن کارگران نيشکر هفت تپه خود بخش بسيار ارزشمندی از مبارزه است که لغو کار مزدی ها و داراب زند 

اينها که فکر می کنند سنديکا آمد و مبارزات فروکش کرد، در مقطعی ديگر که با سازماندهی اين . آنرا نمی بينند

 از مبارزه و اعتصاب به وقوع بپيوندد چه خواهند گفت؟  اينکه آقای رخشان می گويد کارفرما با سنديکا دور جديدی

اين واقعيت کناراما چرا در.  از طرف کارفرما استبه رسميت شناختن سنديکااجبار درکا مشورت می کند بيانگرسندي
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 دليل ايجاد تشکل غير قانونی به اطالعات و دادگاه نمی گويد که اين سنديکا غير قانونی شناخته شده و نمايندگان آن به

ايشان با استناد به حرف آقای رخشان که گفته بنا به حسن اعتماد کارگران به سنديکا در دو ماه گذشته . کشيده شدند

کلی آيا از اين مسئله بايد نتيجه گرفت که پس فقط تش. اعتصابی انجام نشده نتيجه می گيرد که سنديکا رفرميستی است

شرايط ارگری اين توانايی را دارد که درآيا هيچ تشکل ک. اعتصاب بدون وقفه باشدقالبی و راديکال است که دائما دران

بی صورت اين دوماه اعتصاآن است که در آقای رخشان بيانگرگفته. کنونی بدون وقفه کارگران را به اعتصاب بکشاند

واقع نوعی تهديد کارفرما است که با وجود راه اندازی فته اند و دردو ماه حقوق نگرنگرفته ولی کارگران هنوز

 . ما کارگران مشکل داريم و مجددا ممکن است اعتصاب سر گيردمطالبات، هنوز و پرداخت بخشی ازکارخانه

آن است و اما از همه اين بديهيات که بگذريم، نکته با اهميت ديگری وجود دارد که باز هم نه آقای داراب زند متوجه 

ماجرا اين است که در يک تشکل توده ای مثل سنديکا که کارگران حول ابتدايی . نه لغو کار مزدی ها آنرا می فهمند

کارگرانی که به بورژوازی توهم دارند و . ترين مطالباتشان گرد می آيند، طيف وسيعی از کارگران وجود دارند

کارگرانی که آغشته به ليبراليسم هستند . ارگرانی که منفعل و اکتيوندک. کارگرانی که مذهبی و غير مذهبی اند. ندارند

متشکل ... اين کارگران برای افزايش دستمزد، امنيت شغلی، پرداخت به موقع دستمزدها و .... و يا راديکال هستند و 

ن بسيار ارزشمند مبارزه کارگرا. شده اند و در واقع چنين تشکلی مبارزه خود بخودی کارگران را سازمان می دهد

وقتی کارگران متشکل شوند در . است چون نسبت به مبارزه ای خود بخودی غير متشکل يک گام بزرگ به جلو است

بنابر . همه بخوبی می دانيم که کارگر بدون تشکل ضعيف ترين کارگر است. سطح باالتری از مبارزه قرار می گيرند

قتصادی به روز خود بسيج می شوند قرار نيست همه کامال آگاهانه و اين در تشکلی که همه کارگران حول مطالبات ا

در آنصورت . اگر همه اين کارگران چنين بودند که ديگربه تشکل توده ای و سنديکا نيازی نبود. سياسی حرف بزنند

هزار اين کارگران با وجود . آنها در حزب خود متشکل می شدند و برای بدست گرفتن قدرت سياسی بحث می کردند

يک توهم به بورژوازی نيز در شرايطی که متشکل می شوند، گام بزرگی به جلو برداشته اند و زمينه بيشتری برای 

بنا بر اين قرار نيست همه اين کارگران هر چه می گويند الزاما درست و مبنی بر آگاهی . مبارزه آنها ايجاد می گردد

ات از فرهنگ سرمايه داری ممکن است اشتباه کنند و نظريات غلطی کارگران با هزار و يک جور تاثير. طبقاتی باشد

ارائه نمايند، اما همه اينها نه تناقضی با متشکل شدن آنها دارد و نه ممکن است که تا زمانی که همه کارگران به 

نمی توان . در مورد سنديکای نيشکر هفت تپه نيز واقعيت همين است. آگاهی کامل طبقاتی برسند به انتظار بنشينيم

انتظار داشت که هزاران کارگر عضو آن و حتی همه نمايندگان آن، که آنها نيز کارگران معمولی هستند، دارای 

سنديکای کارگران هفت تپه بر آيند مبارزه خود بخودی . مرزبندی و خط و ربط های کامال تعريف شده ای باشند

مه راه خود ممکن است به سازش و يا پيشروی در عرصه اين تشکل نيز در ادا. کارگران به شکل متشکل آن است

در اين رابطه نيز گرايشات چپ و راست جنبش هر يک بنا به موقعيت خود سعی در تاثير . مبارزه  کشيده شود

بنا بر اين نبايد با سو استفاده از سخن يک نماينده تمام مبارزه و دست . گذاری بر اين جريان و يا جريانات مشابه دارند

روحيه کارگران و نمايندگان سنديکای نيشکر هفت تپه به هيچ وجه . آورد کارگران نيشکر هفت تپه را پايمال کرد

آنها به نيروی خود متکی هستند و بر همين مبنا نيز . آنچيزی نيست که داراب زند و لغو کار مزدی ها نشان می دهند

ن نيست که با سازش با بااليی ها و مثال پذيرش سه جانبه گرايی به هيچ وجه نگاه آنها اي. سنديکا را ايجاد نموده اند
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 . ممکن است به جايی برسند

کميته ( اما آقای داراب زند فقط به مقابله با سنديکای نيشکر هفت تپه بسنده نکردند و دامنه تهاجم خود را متوجه ما 

دافعان، اثبات کند که ما هم در موضع راست او سعی کرده با متصل نمودن ما به کانون م. نيز نموده است) هماهنگی

 :قرار گرفته ايم و با استناد به همان نامه مشکوک چنين نقل کرده اند

دوست . در اکثر آمد و شدها آنها يعنی کانون مدافعان و کميته هماهنگی با هم بودند و در جلسات حضور داشتند"

 حضور يافتند سعی کرديم از آنها دوری کنيم شما و ديگر عزيز همانطور که ما از روزی که چنين افرادی در منطقه

 " .ما کارگران آگاه با چنين افرادی چون جن و بسم اهللا هستيم. دوستان نيز چنين کنيد

پيرامون انتقادات کميته " الزم می دانم قبل از هر چيز مسئله رابطه با کانون مدافعان را با وجودی که در مقاله  

در شورای همکاری بحثی در ارتباط با مبارزات کارگران . ر اينجا با شفافيت کامل روشن نمايمگفتم د..." پيگيری 

نيشکر هفت تپه جريان داشت که قرار شد کميسيونی در اين رابطه ايجاد شود تا هر فعال کارگری خواست در اين 

گان شرکت کننده در شورای همکاری با ايجاد اين کميسيون نمايند. رابطه بتواند در اين کميسيون شرکت داشته باشد

اول از همه ضروری است اين واقعيت گفته شود که نماينده . موافقت کردند که کانون مدافعان نيز حضور داشته باشد

وقت کميته پيگيری نيز ازجمله موافقان حضور کانون مدافعان در اين کميسيون بود و اين آنچيزی است که آقای 

دوما اينکه . ی کند وسعی دارد همکاری با کانون را فقط به گردن کميته هماهنگی بيندازدداراب زند اصال عنوان نم

سوما . نمايندگان استعالمی از گرايشات خود نکردند و با شناخت محدودی از کانون مدافعان اين کار را انجام دادند

، که در اين رابطه بحث صورت ضروری است با شفافيت کامل گفته شود که طی جلسه هيئت اجرايی کميته هماهنگی

گرفت، کانون مدافعان در جناح راست جنبش کارگری ارزيابی شد و هر گونه اتحاد عمل با آنها و از جمله همکاری 

است که توسط باالترين ارگان آن يعنی .... اين موضع کميته هماهنگی برای کمک. در کميسيون هفت تپه منتفی گرديد

بنا بر اين تالش آقای داراب زند برای اينکه اثبات نمايد . ر واقع موضع رسمی ما می باشدهيئت اجرايی اتخاذ شده و د

ما تمايل شديدی به همکاری با کانون مدافعان داريم واقعيت ندارد و اساسا افرادی هم که در کميسيون هفت تپه شرکت 

 . کردند از طرف شورای همکاری انتخاب شده بودند و نه کميته هماهنگی

اب زند سعی دارد با استناد به آن نامه طوری جلوه دهد که کارگران نيشکر هفت تپه از ما گريزان بوده اند و دار

 : هار نظر شده استظانطور که در نقل قول آمد، چنين اهم

همانطور که ما از روزی که چنين افرادی در منطقه حضور يافتند سعی کرديم از آنها دوری کنيم شما و ديگر "

 ". نيز چنين کنيددوستان

اين . اما نويسنده اين نامه مشکوک فراموش کرده که همانجا آورده که ما در همه جلسات کارگران حضور داشته ايم

گريزانند و در واقع به نقش ما هفت تپه نيستند که از ما دهد که اين کارگران نيشکر شان میتناقض گويی به وضوح ن

اما واقعيت اين است که کسی که بعنوان کارگر نيشکر هفت تپه اين نامه را . تمبارزه کارگران اعتراف کرده اسدر

تشکل به نيروی می نويسد وآقای داراب زند آنرا پروبال می دهد در واقع نه فقط مخالف موضع ما در قبال ايجاد 

م به ايجاد سنديکای نيشکر مستقيم در مقابل اراده هزاران کارگر نيشکر هفت تپه قرار دارد که اقداکارگران بلکه بطور

 .   هفت تپه کرده و در مقابل سرمايه داران سينه سپر نموده اند
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واقعيت اين است که سنديکای نيشکرهفت تپه نتيجه دو سال مبارزه کارگران است و با رويکردی راديکال ايجاد شده 

بر اين . رکت واحد نمودندکه با سنديکای شو صاحبان سرمايه نيز با تمام قوا سعی دارند همان کاری را با آنها بکنند 

آن حمايت کنند ونگذارند که اين کارگران سرکوب ری ضروری است که با تمام توان ازهمه فعالين جنبش کارگمبنا بر

 . اما ظاهرا عده ای از فعالين راه ديگری را برگزيده و به اين کارگران پشت کرده اند. گردند

 ...شورا، سنديکا و 
 نوع تشکل توده ای کارگران به موازات رشد جنبش کارگری در چند سال گذشته بر جسته شده است و بارها موضوع

اما با ايجاد سنديکای شرکت واحد و حاال سنديکای نيشکر . اين مسئله موضوع بحث فعالين کارگری قرار گرفته است

.  تشکل پذيری را مطرح می کننداه خود مسئلههفت تپه بار ديگر اين بحث مطرح گرديده و گرايشات متناسب با جايگ

متشکل شدن مخالفين عده ای از گرفته وهمه موضوع بحث قرارازث مقايسه شورا و سنديکا بيشترميان اين مباحاز

جمله لغو کار مزدی ها و آقای داراب زند با مقايسه شورا با سنديکا نتيجه می گيرند که سنديکا کارگران در سنديکا، از

همانطور که توضيح داده شد شرايط جامعه ما و جنبش کارگری هنوز در مرحله تدافعی . ايشی رفرميستی استگر

مبارزه عملی با باالترين مطالبات مردم دربی که اکثريت کارگران وشرايط انقالدرهنوزاست و يا به عبارتی ديگر

فعلی نمی توانيم به شرايط درنفع ما کارگران نيست وبايد پذيرفت که توازن قوا هنوز به . شرکت داشته باشند نيست

و توضيح دادم . روشن باشدفعال کارگری بی غرضی بايد هراين واقعيت بر. ه داران برويمپای مبارزه نهايی با سرماي

کارخانه های بحران زده و معترض حول  همههفت تپه ونيشکربارزه کارگران شرکت واحد ومشخص مبطور که

 . می زنددور حول افزايش دستمزديارابطه با دستمزد معوقه است ومشخص يا دربطورات اقتصادی ومطالب

حال با توجه به مجموع شرايطی که اشاره شد ضروری است کارگران متناسب با موقعيت و سطح مبارزات تشکل 

ده گرايانه که بر اساس ابژکتيوهای موجود بايد بپذيريم که اين گزينش از جانب کارگران نه ارا. متناسبی را بر گزينند

اما قبل از اينکه به مورد مشخص نوع تشکلهايی که متناسب با شرايط  کارگران . مبارزه طبقاتی ممکن می گردد

 . هستند بپردازيم ضروری است تعريفی از آنها و مشخصا از سنديکا و شورا داشته باشيم

هستند که در چارچوب سرمايه داری و برای مطالبات اقصادی و بروز ها ظرفی  واضح است که سنديکاها و اتحاديه

در واقع کارگران در اين نوع تشکل برای افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار، امنيت . کارگران فعاليت می نمايند

نديکايی در مبارزه س. گرد می آيند و مبارزه می کنند... شغلی، جلوگيری از اخراجها، بيمه مکفی، ايمنی محيط کار و 

بيشتر اعتصابات . اروپا و آمريکای التين سابقه زيادی دارند و بخشی از تاريخ جنبش کارگری اين کشورها می باشند

با رهبری سنديکاها در اين کشورها صورت می گيرد و اين نوع سازماندهی در جهان طی چند دهه اخير گسترش 

 آسيايی نيز سنديکا و اتحاديه های بسياری ايجاد شده اند و در اياالت متحده، کشورهای. قابل توجهی داشته است

همانطور که گفته شد مبارزه اين سنديکا ها محدود به مبارزه . ميليونها کارگر عضو اين اتحاديه ها و سنديکاها هستند

در اين کارگران . ای در چارچوب سرمايه داری، حول ابتدايی ترين مطالبات و بروز ترين مبارزات کارگران است

مبارزه ای که بطور دائم در جنبش کارگری شاهد آن . نوع تشکل، مبارزه خود بخودی خود را سازمان می دهند

صورت می ... هستيم و هر روز در گوشه ای برای دستمزد پرداخت نشده و يا افزايش دستمزد و مقابله با اخراجها و 

 سازمان کارگران را انسجام دهد و به شکل متشکل آنرا پيش سنديکا قفط قادر است اين مبارزات پراکنده و بی. گيرد
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بنا بر . بنا بر اين ماهيت مبارزه سنديکايی مبارزه ای در چار چوب سرمايه داری است و فراتر از آن نمی رود. ببرد

؟  فعالين اين، سوال اين است آيا بايد به اين مبارزات پيوست و آيا اساسا اين مبارزه است و يا فعاليتی رفرميستی

کارگری چه وظيفه ای در قبال مبارزات خودبخودی کارگران و احيانا ايجاد سنديکا توسط آنان دارند؟ آيا به اين دليل 

اساسا مبارزه کارگران و . که اين مبارزات هنوز از چار چوب سرمايه داری بيرون نرفته بايد آنها را تخطئه کرد

نی در جامعه سرمايه داری به شکل خودبخودی و حول مطالبات مبارزه طبقاتی بطور کلی طی زمانهای طوال

اگر بغيير از اين بود سرمايه داری يک شبه از ميان می رفت و . اقتصادی به روز کارگران و مردم دور می زند

اما در دنيای واقعيت چنين شرايطی فقط در دوران انقالب و بر آمد وسيع جنبش ممکن می . مشکالت حل می شدند

بنابر اين ما با جنبش خود بخودی روبرو هستيم که سير رشد يابنده ای .  و نمی توان آنرا اراده گرايانه ايجاد کردگردد

پر واضح است که هر کارگر آگاهی . دارد و با تمام توان بايد تالش کنيم تا اين مبارزات متشکل شده و سازمان يابند

ران راديکالترين و مناسب ترين آنرا تبليغ نمايد و يا به ايجاد آن تالش می کند ضمن مبارزه برای متشکل نمودن کارگ

اما اگر اين تالش و کمک منطبق با واقعيات نباشند يا بی تاثير می شوند و يا به ضد خود اين فعل تبديل . کمک نمايد

ايه داری را بنا بر اين سنديکا ظرف مبارزه ای است که مبارزات خودبخودی کارگران در چارچوب سرم. می گردد

سازمان می دهد و حول آن فعاليت می نمايد و ما فعالين کارگری بنا به شرايط موجود که مبارزات با اين ظرف 

 . خوانايی دارند به ايجاد آن کمک می کنيم و نه بر اساس انتخابی اراده گرايانه

ه با اهميت ديگر نيز توجه داشته اما قبل از آنکه به بررسی و تفات های شورا بپردازيم  ضروری است به يک نکت

در وضعيت کنونی سرمايه داری جهانی صدها يا هزارن سنديکايی که وجود دارند وضعيت يکسان و مشابهی . باشيم

سنديکاها و مبارزات خود بخودی کارگرانی که در اين نوع تشکل سازمان يافته اند، بر مبنای دو رويکرد . ندارند

که گفتم همه اين مبارزات در چارچوب سرمايه داری است و سنديکاها و اتحاديه ها قادر ضمن اين. متفاوت قرار دارد

از يکسو اين تشکلها و به . نيستند از آن فرا تر روند، اما با اين ماهيت مشترک دو رويکرد يکسان بوجود نمی آيند

 طبقاتی قرار دارند که زمينه عبارتی ديگر مجموعه مبارزات خود بخودی طبقه کارگر تحت تاثير افزايش تضادهای

راديکال شدن به آنها می دهد و شاهديم که اعتراضات و اعتصابات در يکی دو دههه اخير افزايش قابل توجهی داشته 

حتی بعضی از سنديکا ها و اتحاديه ها فراتر از ساختار تعريف شده خود گام بر می دارند و مثال شاهديم که در . است

ه عراق در بسياری از کشورها تظاهرات و اعتراضات قابل توجهی توسط اتحاديه ها و سنديکا جريان حمله آمريکا ب

سنديکاها تحت تاثير عوامل ديگری نيز قرار دارند . اما همه اينها فقط يک روی سکه است . بر عليه جنگ انجام شد

ه سازش طبقاتی و ميانجی گری را بر بخشی از سنديکاها و اتحاديه ها را. که تاثيرات منفی بر آنها بجای می گذارد

آنها در ارتباط با مطالبات اقتصادی به روز کارگران به تشکيالتی برای چانه زنی و مماشات تبديل می . گزيده اند

اين نوع سنديکاها در اروپا و آمريکا که به نسبت . گردند که نقش منفی در جريان مبارزه کارگران ايفا می کنند

سرمايه داری به دهها طريق سعی در . بيشتر عرض اندام می کنند وريشه قوی تری دارند"  یجهان سوم"کشورهای 

آنها با امتياز دادن، . به انحراف کشاندن جنبش های کارگری و تشکلهای آنها از جمله سنديکاها و اتحاديه ها دارد

کنند سنديکاها و اتحاديه ها را به تالش می ... خريد رهبران کارگری توسط سوليداريته، فرسايشی کردن مذاکرات و

در دنيايی که آلترناتيو کارگری قدرتمندی وجود ندارد و بحران سياسی در اين مورد . نهادهای سارش تبديل کنند
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برآشفتگی  فکری کارگران دامن می زند، برخی ازسنديکاها نيزتحت تاثير اين شرايط قرار دارند و رويکرد 

 . ای در پيش می گيرندشازشکارانه و مماشات طلبانه 

جا هر. له سنديکاها را کاهش نمی دهدجمل تشکل های توده ای کارگران و ازاما همه اينها بار مسوليت ما در قبا

اين رابطه قضاوت ما و بر خورد در. ارتقا داد و آنرا متشکل نمودمبارزات خود بخودی وجود داشت بايد آنرا يک گام 

کجا اين هر. رد آنها  باشد و نه نام آنهااساس رويکشوند فقط  بايد بری که ايجاد ميديکاهايما به سنديکاهای موجود و سن

مقابل آنها ايستاد و ماهيت آنها را برای کارگران فتند بدون هيچ مالحظه ای بايد درپيش گرها طريق سازش را درتشکل

ن برای اعتصاب و اعتراض را در پيش می گيرد اما هر سنديکايی که طريق مبارزه و سازماندهی کارگرا. افشا کرد

 . نمی توان صرف وجود سنديکا بودن آنرا تخطئه کرد و به رويکرد آن توجهی نداشت. بايد مورد حمايت ما قرار گيرد

همه بخوبی می دانيم که . ويژگی های جامعه ما نيز در رابطه با ايجاد تشکل های کارگری را بايد مد نظر داشت

 و وقايع پس از آن تا کنون ۵٧به اين معنا که با توجه به انقالب سال .  حدود زيادی جامعه ای سياسی استجامعه ما تا

و سير رخدادها و حوادث همواره جامعه ما را به مثابه آتش زير خاکستر نگاه داشته و جنبش کارگری نيز همواره 

 انسان بخاطر آزادی خواهی و آرمانگرايی در جامعه ای که هزاران. رکن اصلی از رويکردهای سياسی می باشد

جان باختند و تضادهای طبقاتی در هر تند پيچی به سرعت رنگ و بوی سياسی بخود می گيرد، هر مبارزه و 

بخصوص تشکل اقتصادی که رويکرد نسبتا راديکالی داشته باشد می تواند در يک برآمد اجتماعی به سرعت نقش و 

بر همين مبنا نيز کوچکترين شکل های سازماندهی و انسجام برای سرمايه . کسب نمايدجايگاه ارزشمند و وااليی را 

حتی سالگردها و . داران زنگ خطر را به صدا در می آورد و با بسيج نيروهای خود به مقابله با آن بر می خيزند

ا صاحبان سرمايه را نگران همگی شديد... يادبودها، ارتباط های محفلی، داشتن چند نماينده کارگر در محيط کار و 

بله اينها واقعياتی است که طی چند دهه به وقوع پيوسته و همه با . می کند و آنها را مورد تاخت و تاز قرار می دهند

بر پايه اين واقعيات متشکل شدن . آن آشناييم و بخوبی می دانيم که چرا استبداد يک پايه اصلی روابط اجتماعی است

کر هفت تپه حول مطالبات اقتصادی امروزشان زنگ خطر بزرگی را برای سرمايه داران به چند هزار کارگر نيش

. صدا در آورده ، اما ظاهرا برای بعضی از فعالين کارگری گوش شنوايی برای شنيدن صدای اين زنگ وجود ندارد

گر امروز برای مطالبات اين زنگ خطر برای صاحبان سرمايه بايد برای ما صدای فرياد هايی باشد که يکی شده و ا

 .ابتدايی خود مبارزه می کند، فردا می تواند برای همه منافع خود به ميدان بيايد

در بسياری از کشورهای . مقايسه ساختار سنديکا در کشور ما با ديگر کشورها بما در شناخت اين نهاد کمک می کند

 بسياری ديگر از سنديکاها در ديگر نقاط دنيا ، سنديکا آمريکای التين که مرکز ثقل مبارزات سنديکايی هستند و تعداد

به اين معنا که اشخاصی که فعالين اصلی سنديکا هستند حرفه و شغلشان . به لحاظ ساختاری آغشته به بروکراسی است

، مسئولين به اين معنا که آنها که عمدتا خود قبال کارگر بوده اند و يا حتی کارگر هم نبوده اند. فعاليت سنديکايی است

مثال سنديکاهای متعددی در زمينه پروژه های . سنديکا هستند و خارج از محل کار و زيست کارگران نيز وجود دارند

کارگران در يک محيط کاری به يکی از اين سنديکاها رای می دهند و آن سنديکا از آن پس . عمرانی وجود دارند

ست که گاهی سنديکا به نا به خواست کارگران عوض شود و سنديکای آن محيط کار می شود و البته ممکن هم ه

يعنی از طريق . مسئولين اصلی سنديکا شغل و حرفه شان فعاليت سنديکايی است. سنديکای ديگری انتخاب گردد
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در اکثر اين کشورها يک درصد دستمزد کارگران به حساب سنديکا و نيم . فعاليت سنديکايی امرار معاش می کنند

بنابر اين اشخاصی وجود دارند که ممکن است بيست و يا حتی سی سال . اب فدراسيون ريخته می شوددرصد به حس

هر سنديکايی که کارگران بيشتری عضو آن باشند از قدرت مالی . است رئيس و يا ديگر مسولين سنديکا باشند

ه ای بروکرات و يا فرصت اين نوع ساختار سنديکايی زمينه را برای جا خوش کردن عد. بيشتری برخوردار است

بعضی از مسئولين و روئسای سنديکاها از بابت حق عضويت کارگران در سنديکاها به نان . طلب فراهم می کند

. اما با وجود اين  ساختار،به هيچ وجه همه مسئولين سنديکاها بروکرات و فرصت طلب نيستند. ونوايی می رسند

و شرايط شديدا در مقابل سرمايه داران مبارزه می کنند و مسولين آنها فاسد بسياری از سنديکاها نيز با همين ساختار 

بسياری از آنها در راستای منافع کارگران در همان چارچوب تعريف شده مبارزه اقتصادی فعاليت . نشده اند

 . ته اندچشمگيری دارند و اعتصابات و اعتراضات بسياری انجام داده اند و حتی جان خود را در اين راه گذاش

در اين چند ساله که ما شاهد شکل گيری . اما مقايسه اين نوع ساختار با ساختار سنديکا در کشور ما قابل توجه است

سنديکای واحد و نيشکر هفت تپه بوده ايم ،بخوبی می دانيم که ساختار سنديکا درايران به هيچ وجه مثل کشورهای 

ه ما ساختار سنديکاهايی که بتوانند مسئولينی جدا از طبقه داشته باشند اساسا شرايط جامع. ديگری که ذکر شد نيستند

در کشور ما بلعکس سنديکا و هر نوع تشکل ديگری که واقعا در محيط کار ايجاد گردد از ميان . را فراهم نمی کند

 واقع ساختار سنديکا در. خود کارگران نمايندگانی انتخاب می کند و آنها نيز شديدا تحت فشار امنيتی قرار می گيرند

در ايران بيش از هر چيز به شکل شورايی و با انتخاب کارگران در محيط کار که نمايندگان خود را انتخاب می کنند 

ممکن می گردد و نه شکل بروکراتيک و خارج از طبقه، البته جناح راست جنبش کارگری در تالش برای احيای 

 اما -"احياگران سنديکاها"  بطور مشخص فعالين–ای نفوذ در آن هست سنديکاها به شکل صنف و خارج از طبقه بر

بخوبی می دانيم که تا کنون نقش آنها بسيار کم و حاشيه ای بوده و موفقيتی در اين رابطه بدست نياورده اند ولی خطر 

اما موضوع بحث بطور . آنها هميشه ما کارگران را تهديد می کند و بطور دائم ضروری است که با آنها مبارزه نماييم

مشخص سنديکاهايی هستند که همانند سنديکای شرکت واحد و هفت تپه از ميان کارگران و با رای آنها انتخاب شده 

اين ساختار بسيار با ارزش و شکل . اند و نمايندگانشان همواره کارگرانی هستند که در همان محيط کار کار می کنند

در واقع . اس بداريم و در مقابل شکل بروکراتيک آن همواره از مدافع آن باشيمشورايی دارد که ضروری است آنرا پ

اين دو نوع ساختار را بايد از يکديگر تفکيک نمود، در مقابل ساختار بروکراتيکی که احياگران سنديکاها سعی دارند 

که صنوف را که  و شيوه ديگر يکی شکل ساختاری خارج از طبقه و از باال که ذکر شد( به دو شيوه آنرا جا بيندازند 

و ما بايد با آن مبارزه نماييم ، و از سوی ) هم بياميزندباشند را با بدنه کارگری درن ميخيش فرماياشامل کارفرمايان و

ديگر ساختاری که در ميان کارگران با انتخاب از پايين و توسط خود آنها و بدون مجوزدر محيط کار انجام می شود و 

 . سنديکا همانا کارگرانی هستند که مثل گذشته به کار در کنار ديگر کارگران ادامه می دهند، وجود داردگردانندگان

 بنا بر اين دو صف جناح راست و چپ جنبش کارگری، در زمينه ساختار تشکل های کارگری نيز صف بندی نموده 

جاد تشکل در ميان کارگران کامال راديکال است اين شکل اي. اند و اين نکته ايست که تا کنون به آن کم توجه شده است

 .     و می تواند الگويی برای ديگر کارگران در ديگر کشورها نيز قرار گيرد

اساسا نبايد مبارزه برای رفرم را مساوی با .يک موضوع ديگر مبارزه رفرميستی و مبارزه برای رفرم است
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دائم در نبرد طبقاتی برای مطالبات ابتدايی خود به ميدان آمده ميليونها کارگر بطور . سنديکاليسم و رفرميسم دانست

. بخش اعظم تاريخ مبارزه طبقاتی در همه کشورها ، مبارزه برای مطالبات اقتصادی در جامعه سرمايه داری است.اند

ل چگونگی او. دو نکته مهم در اين رابطه مرز بين مبارزه مطالبات به روز کارگران با رفرميسم و سنديکاليسم است

اينکه کارگران در يک مبارزه راديکال و به نيروی خود متکی پيش می روند يا نه بسيار تعيين . اين مبارزه است

اگر . اين نه فقط در مورد يک تشکل سنديکايی بلکه در مورد يک حرکت خودبخودی نيز صادق است. کننده است

خواست از مجلس و نهادهای ديگر حکومتی دل خوش کنند کارگران بجای اعتصاب و راه بندان به نامه نوشتن و در 

از سوی ديگر . و تصور نمايند که از طريق مذاکره می توانند حق خود را بستانند، قدم در راه رفرميستی گذاشته اند

اگر کارگران دچار اين توهم گردند که با مبارزه سنديکايی همه مشکالتشان حل خواهد شد و يا به دست آوردهای 

اما صرفا مبارزه تحت پوشش سنديکا  با .   دل خوش باشند باز قدم در راه رفرميسم گداشته اند- مثل اروپا-يکاها سند

با بررسی تاريخ سنديکاها و اتحاديه های کارگری رويکردهای مختلفی از مبارزه . سنديکاليسم و رفرميسم يکی نيست

ا حتی فقط بر مبنای دو رويکرد راديکال و رفرميستی رقم مبارزه کارگران در اتحاديه ه.  کارگران را می بينيم

در حال حاضر نيز . را نبايد از ياد برد... نخورده، بلکه جريانات قوی سنديکا های سرخ، آنارکوسنديکاليستها و

 در کشورهايی مثل کلمبيا و تعدادی ديگر از کشورهای آمريکای. رويکردهای بسيار متفاوتی از سنديکاها وجود دارد

التين سنديکاها مبارزات بسيار راديکالی دارند و سالی نيست که صاحبان سرمايه عده ای از فعالين اين سنديکاها را 

اما در کشورهايی مثل ونزوئال، گواتماال و بوليوی که به ظاهر چپها و سنديکاليستها سر کار آمده اند . به قتل نرسانند

سنديکاهای حکومتی و . بين سنديکاها ايجاد شدهت و متناقض درچند گرايش کامال متفاو. موضوع متفاوت است

شوند و آب به آسياب آنها می ايی و کانال سوليداريته حمايت ميسازشکار، سنديکاهايی که از طرف اپوزوسيون آمريک

 فعالی ريزند و باالخره سنديکاهای راديکال و مستقلی که به اراده کارگران متکی هستند و در راستای آن مبارزه

ود مبارزه فعال  اينکه سنديکاهای راديکال آنها با وج. چگونه ممکن است همه اين سنديکاها را با يک چوب راند. دارند

 عدم وجود سوسياليسم بحران سياسی و بعبارتی ديگرروند ريشه درچارجوب مدار سرمايه داری فراترقادر نيستند، از

اگر آلترناتيو انقالبی و راه گشايی وجود . راه پيشروی کارگران استبزرگی در، که در تمام  دنيا مشکل کارگری دارد

 .      داشته باشد مبارزه کارگران بر مدار جنبش خودبخودی ويا گرايشات غير کارگری دور تسلسل طی نخواهد کرد

 ما فعالين کارگری اما ممکن است اين سوال مطرح گردد که حاال که کارگران به ايجاد تشکل روی می آورند، چرا

نبايد شوراها را برای آنها به جای سنديکا تبليغ کنيم ؟ واضح است که شورا نهادی به مراتب پيشرو تر از سنديکا 

پس چرا کارگران شورا را انتخاب نکنند؟ قبل از اينکه به اين سواالت جواب دهيم بايد ببينيم واقعا شورا چه . است

 . هايی است تعريفی دارد و دارای چه ويژگی 

کارگران با انتخاب شوراها نه فقط نهادی را که از منافع روزمره آنها دفاع . شورا تفاوت ماهيتی با سنديکاها دارند

در . کند، بلکه نهادی را ايجاد می کنند که قادر است، منافع استراتژيک آنها را در رابطه با کسب قدرت تامين نمايد

شوراهای کارگری آلترناتيو طبقه . ه مقابل ساختار قدرت سياسی سرمايه داری استواقع شوراها نهادی هستند که نقط

. بر گرفته از همين واقعيت است" تمام قدرت به دست شوراها"شعار معروف . کارگر برای نوع حکومتش می باشند

همين مبنا نهادی در واقع شوراها نوع حکومت کارگری است که در مقابل دمکراسی  پارلمانی ايجاد می گردد و بر 
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شوراها  تبلور اراده طبقه کارگربرای کسب قدرت می باشند و بر همين اساس با سنديکا و .  سياسی و اقتصادی است

حال بايد ببينيم که  شوراها در چه شرايطی می توانند ايجاد شوند؟ اگر می پذيريم که . اتحاديه تفاوت ماهوی دارند

 قدرت طبقه کارگر هستند، بايد اين واقعيت را هم بپذيريم که بر بستر بروز شوراها آلترناتيو کارگری برای کسب

يعنی کارگران در شرايطی که برای کسب قدرت وارد ميدان می . اراده طبقه کارگر برای کسب قدرت شکل می گيرند

بر بستر شرايط . ندشوند و دوران انقالب ايجاد می شود نهادهای خود را برای بدست گرفتن قدرت را نيز ايجاد می کن

انقالبی است که شوراهای سراسری کارگران در هر کارخانه و کارگاه ايجاد می گردد وآماده کسب قدرت سياسی می 

بر اساس . شوراها در اوج مبارزه سياسی طبقه کارگر شکل می گيرند و اين مبارزه را در خود متبلور می کنند. شوند

آسمان با سنديکاها و اتحاديه ها متفاوتند و ما با صراحت تمام اعالم کرده و می همه اين واقعيات شوراها از زمين تا 

" تمام قدرت به دست شوراها"کنيم که طرفدار جنبش شورايی کارگران هستيم و  به مثابه يک آلترناتيو کامال به شعار 

شکل انقالب است که شورا ها ايجاد تاريخ نيز نشان داده است که در دوران بر آمد همه جانبه جنبش به . اعتقاد داريم

اينکه در هر کدام .  و حتی در دوران انقالب ايران١٩١٧،انقالبات فوريه و اکتبر ١٩٠۵در دوره انقالب . می گردند

 اين توان را ۵٧از اين دورانها نتايج متناقضی به بار آمد که شورا ها بعضا قادر شدند قدرت را بگيرند و يا مثل سال 

اما آنچه که واضح است اين مسئله است که در اثر شرايط دورانهای انقالبی شوراها . اينجا بحث من نيستنداشتند در 

 . ايجاد شدند و آنها آلترناتيو طبقه کارگر در مقابل سرمايه داری بودند

اد شدن را بنا بر اين، بر اساس همه اين واقعيات است که شوراها در شرايط حاضر و به معنای واقعی خود امکان ايج

مبارزه کارگران برای . چون ما در شرايط انقالبی و به ميدان آمدن سياسی کارگران در سطح وسيع نيستيم . ندارند

در نتيجه ما با اراده خود . دستمزد عقب افتاده هر چند بسيار با ارزش است اما فاصله زيادی با شرايط انقالبی دارد

 .   ای کارگری را ايجاد نماييمقادر نيستيم هر زمان که خواستيم شوراه

     بنا بر اين در شرايطی که ما به ايجاد تشکل کارگری کمک می کنيم، ممکن نيست که هر سناريوی دلخواهی را 

وضعيت و موقعيت کارگران واقعيتی . بنويسيم و انتظار داشته باشيم کارگران نقش بازی گران اين سناريو را ايفا کنند

يعنی در بهترين .  بر همين اساس ما تنها قادريم که بر اين واقعيات در حد ممکن تاثير بگذاريمخارج از ذهن ماست و

 . شرايط ممکن ما می توانيم بر جنبش موجود تاثيری بجای بگذاريم که يک گام به جلو حرکت کند

ه اين نکته توجه داشت که بنا  همانطور که ذکر شد شوراها با سنديکاها واتحاديه ها تفاوت ماهوی دارند و بايد کامال ب

به همين واقعيت اگر شورايی ايجاد گردد که فقط  تبلور مطالبات ابتدايی و به روز کارگران باشد، ديگر شورا به 

اگر قرار باشد همانا مبارزات فعلی کارگران را انسجام دهد و در چار چوب آن مبارزه . معنای واقعی کلمه نيست

من از مجموع اين مسائل .  يک آلترناتيو نيست بلکه  با سنديکا تنها تفاوتش در نام خواهد بودنمايد ديگر شورا به مثابه

با در نظر داشتن ويزگی های . نتيجه گيری نمی کنم که تنها شکل ممکن تشکل پذيری کارگران شکل سنديکايی است

می ... لف بخشها و اليه های آن و جامعه ما  که از يکسو استبداد و از سوی ديگر سطح جنبش کارگری و شرايط مخت

بحث من اشاره به اين واقعيت بود که شکل متشکل شدن کارگران . باشند، تنها شکل تشکل پذيری فقط سنديکا نيست

تحت قدرت شوراها، شرايط به مراتب باالتری را به نسبت موقعيت کنونی می طلبد، اما هر شکل از متشکل شدن 

در همين چند سال گذشته .  واقعا کارگری داشته باشد بايد مورد حمايت ما قرار بگيردکارگران که رويکرد راديکال و
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هر چند اين کميته ها عمدتا از ميان کارگران پيشرو و يا فعالين کارگری ايجاد شده، . چندين کميته کارگری ايجاد شدند

حتی . ج از جنبش کارگری ارزيابی نموداما در هر حال همه آنها نيز جزئی از طبقه کارگرند ونمی توان آنها را خار

محافل، جمعهای کارگری و انتخاب نمايندگان کارگران نيز نطفه های قوی از امکان تشکل پذيری را می توانند در 

بسياری از کارگران در موقعيتهای زيست و کار خود دارای شرايط متفاوت و خاص خود نيز . خود داشته باشند

و يا . رخانه فعال کارگری مورد حمايت باشد و يا بلعکس از نفوذ کمی بر خوردار گرددممکن است در يک کا. هستند

بنا به شرايط مبارزه در يک کارخانه ممکن است قدرت پيشروی کارگران بيشتر از ديگر کارخانه ها باشد و در 

شکل پذيری آن تاثيرات نهايت هر محيط کارگری می تواند ويژگی های خاص خود را داشته باشد، که قطعا بر روند ت

اما با وجود تمام اين ويزگی ها نمی توان کارگران يک کارخانه کامال با سطح . خاص خود را نيز خواهد داشت

 . مبارزه طبقه کارگرجامعه خود فاصله زيادی داشته باشند

، آنها قدم  انتظار داشتمثال با وجود تمام مبارزاتی که در ميان کارگران نيشکر هفت تپه و شرکت واحد بود نمی توان

را های بجای سنديکا شوفقط کافی بود که مابود واينطوراگر. سرمايه داران بگذارندبه باهمه جانرويی راه يک رودردر

بال فاصله نيز آنها به مثابه يک نهاد سياسی طبقه کارگر بوجود می آمدند، آيا بهتر نبود که کارگری را تجويز نماييم و

اما هر فعال . ی خوانديممه را به ايجاد يک حزب کارگری فرا کارگری درست می کرديم و يا مثال هممثال ارتش

نوع . اوهام نيستند و نبايد دچار تصورات کودکانه بشويماين تصورات چيزی جزشرايط حاضرداند که درمنطقی مي

 . حد تئوری باقی خواهند ماندصورت دراينغيررواقعيات مبارزات آنها باشد و دگرفته ازمتشکل شدن کارگران بايد بر

با وجود تمام اين مسائل هر کجا که کارگران به ايجاد شورا ، حتی در حد نام نيز تمايل نشان دهند ما قطعا از آنها 

الزم به تاکيد مجدد است که ما طرفدار يک جنبش . حمايت خواهيم نمود و در حد توانمان به آنها کمک خواهيم کرد

ورايی هستيم و اين شوراها نه فقط به مثابه نوعی از تشکل پذيری کارگران بلکه فراتر از آن به مثابه آلترناتيو ش

 . اما نبايد اين شوراها در حد يک نام باشند و يا تئوری تشکلی باشند که روی کاغذ باقی بمانند. کارگری ما می باشند

که آنچه در رابطه با شرايط کنونی تشکلها و نوع بر خورد ما با دراينجا بازگشت به اين بحث را ضروری می دانم 

واضح است که . آنها تعيين کننده است، رويکرد آنها در عرصه مبارزه طبقاتی می باشد و نه فقط نام و نوع تشکل

گران پيش فرض اين موضوع توافق بر سر ايجاد تشکلهای مستقل از دولت و کارفرما و ايجاد شده به نيروی خود کار

 - چه انقالبی و چه رکود–اگر چند نمونه بر جسته تاريخی را نگاه کنيم در خواهيم يافت که در هر دورانی . می باشد

اما . تشکلهايی متناسب با شرايط بوجود آمده اند و حتی باز هم بر مبنای همان شرايط نوع فعاليتشان متفاوت بوده است

بعنوان . ه تضادهای طبقاتی جامعه دارای رويکردهای متفاوتی بوده انددر هر دوره ای و هر نوعی از تشکل بنا ب

دواتحاديه بزرگ کارگری به نام اتحاديه .  را در نظر بگيريم١٩٠٣مثال، اتحاديه های کارگری روسيه قبل از سال 

خود را سازمان کارگران شمال و اتحاديه کارگران جنوب وجود داشتند ، که مبارزات کارگران برای مطالبات ابتدايی 

انقالبيون ( در روسيه قبل از انقالب  سوسيال دمکراتها . می دادند و نقش قوی در پيشروی مبارزه طبقاتی داشتند

در آن دوران در اين اتحاديه ها فعاالنه حضور داشتند و مبارزه آنها را هر چه بيشتر به سمت ) سوسياليست

اين اتحاديه ها در دوران . ی را نيز در ميان کارگران تبليغ می کردندراديکاليسم سوق می دادند و ضمنا آگاهی طبقات

خود و بنا به شرايط در انسجام و رشد مبارزه طبقاتی کارگران روسيه نقش بسزايی داشت و بسياری از کارگران 
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 .قريبا متالشی شدندالبته در جريان سرکوبهای تزاری اين اتحاديه ها ت. تحت تاثير مبارزات اين اتحاديه ها قرار گرفتند

در آمريکای التين موضوع متفاوت . اما بسياری از اتحاديه ها در اروپا و آمريکا نقش رفرميستی را بازی می کنند

 .است و گرايشات مختلف طبقاتی در بين سنديکاها وجود دارند

م نياوردند وبه دليل شکست اين شوراها مدت زيادی دوا.  شورا های کارگری ايجاد شدند١٩٠۵ با آغاز دوران انقالب 

اما در همان . انقالب و عدم آمادگی طبقه کارگر، پيش از آنکه بتوانند نقش تعيين کننده ای ايفا نمايند در هم کوبيده شدند

سالها بعد و در جريان . مدت کوتاه نيز شورا ضمن هدايت مبارزه کارگران دارای گرايشات راديکال و متناقضی بود

شوراهای کارگران و سربازان .  ، شوراهای کارگری نقش بسيار تعيين کننده ای يافتند١٩١٧ و اکتبر دو انقالب فوريه

در جريان انقالب . و دهقانان که ميليونها نفر را تحت پوشش داشتند، در طول دو انقالب رويکردی يکسان نداشت 

 و ديگر جريانات غير کارگری بوند و در فوريه و تا چند ماه پس از آن اکثريت در شوراها با طرفداران منشويکها

اما با موضع گيری صحيح انقالبيون و سير حوادث و رخدادها رويکرد . واقع به حکومت سرمايه داران توهم داشتند

شوراها تغيير يافت و منافع واقعی خود را شناختند بر همين اساس حکومت سرمايه داران را به زير کشيدند و قدرت 

  .را بدست گرفتند

 ايران نيز شوراهای کارگری زيادی ايجاد شدند و بيش از يکسال بعد از ۵٧حتی در جريان انقالب نيمه تمام سال 

 که من در کتاب يک قرن مبارزه طبقاتی در ايران سعی -انقالب نيز دوام آوردند، اما بنا به عدم آمادگی طبقه کارگر

ن تازه به دوران رسيده توهم داشتند ، و بر همين مبنا نتوانستند   شوراها نيزبه سرمايه دارا-کردم آنرا توضيح دهم 

همه اين تجربيات تاريخی بيانگر رويکردهای متفاوتی است که در شرايط متفاوت . رسالت طبقاتی خود را انجام دهند

 کميته های و توسط گرايشات مختلف حتی در شوراها نيز بروز کرده اند و بنا بر اين صرف وجود شورا يا اتحاديه و

 .کارگری نمی توان نتيجه گرفت که الزاما رويکرد آنها کارگری يا غيرکارگری است

لغو کار مزدی ها سعی کردند در اين گيرودار از آب گل آلود . در مورد احزاب سياسی نيز مسئله به همين شکل است

   .     ماهی بگيرند، و به تحزب کارگری نيزبرخورد کرده اند

  تشکل پذيری کارگراناتحاد عمل و
آقای داراب زند در همان مقاله و در چند صفحه بر ضرورت مبارزه ايدئولوژيک و نظری در جنبش کارگری تاکيد 

کرده و بر اين مبنا در مورد اين مسئله که اتحاد عمل نمی تواند بين هر گرايشی و بدون در نظر داشتن هر گونه 

ر کليت اين موضوع من نيز با ايشان موافقم و نمی توان عرصه مبارزه د. اختالفی صورت بگيرد، بحث نموده است

اما کلی گويی در اين . نظری که بطور اجتناب ناپذير جزئی از مبارزه طبقاتی را بروز می دهد، را دست کم گرفت

ين کار را البته آقای داراب زند نيز ا. مورد ما را بجايی نمی رساند و بايد بر خورد مشخص به موارد مشخص کرد

. کرده و با استناد به رويکرد ما در شورای همکاری و مباحث رفيق ما ، خانم مريم محسنی بحث را پيش برده است

 :ايشان در همان مقاله چنين توضيح داده اند

و مبارزه ..." شورای همکاری "يک نمونه از دو شيوه برخورد را می توان در مورد اختالف نظری موجود در "

با در نظر گرفتن گزارشی که از هر دو . يکی که در ميان اين جمع از فعالين کارگری بوجود آمده است ، ديدايدئولوژ

طيف فعال در اين شورا بيرون آمده است، طيفی معتقد به رويکرد انقالبی و عدم سازش با نيروهای رفرميستی است 
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و . خواهان عدم همکاری با چنين نيروهايی استکه نقش نفوذی سرمايه داری را در جنبش کارگری بازی می کنند و 

طيف ديگر جريانات رفرميستی را نيز در زمره نيروهای کارگری شمرده و ايجاد تمايز بين نيروهای فعال در جنبش 

    ".می خواند" تفرقه اندازی" کارگری را

 من اتحاد عمل زمانی به سود جنبش توضيح دادم،به اعتقاد... همانطور که در مقاله پيرامون انتقادات کميته پيگيری

کارگری است که اتحاد عملی بين طيف راديکال و حد اکثر نيروهای بينابينی باشد و در واقع در راستای هدف کنونی 

و اين مسئله را با موضع گيری که توضيح دادم . ما فعالين کارگری يعنی در جهت متشکل نمودن کارگران عمل نمايد

در شورای همکاری نيز عموما  نمايندگان ما . بال کانون مدافعان انجام داده، نشان داده استهيئت اجرايی ما در ق

مدافع اتحاد عمل با گرايشات راست نبوده و در راستای سياست عمومی کميته هماهنگی گام بر می دارند و بطور 

 نبوده وما در حد توان مشخص هم شاهد بوده وهستيم که شورای همکاری ظرف اتحاد عمل جريانات راست و چپ

ما در . خود تالش خواهيم کرد که در آينده نيز اين شورا همچنان ظرف اتحاد عمل جريانات راديکال باقی بماند

اما . مبارزه عملی و نظری با جريانات راست هميشه پيش قدم بوده ايم و رويکرد ما اين واقعيت را ثابت نموده است

ه را جلوه می دهد که گويی در شورای همکاری دو گرايش در مقابل يکديگر ، که آقای داراب زند به گونه ای مسئل

  و ديگری که کميته پيگيری باشد - منظور کميته هماهنگی -يکی خواهان اتحاد عمل با نيروهای رفرميست است

در هيچ . داردواقعيت اين است که به هيچ وجه آنچه ايشان می گويند صحت ن.  خواهان مرزبندی با آنها بوده است

زمانی کميته هماهنگی چه در شورا و چه خارج آن نه تنها خواهان نزديکی با گرايشات راست نبوده و نيست بلکه 

کارنامه ما نشان می دهد که بيشترين مبارزه و مرزبندی نظری و عملی را با گرايشات راستی مثل احيا گران 

اگر بخاطر بياوريم در ابتدای شکل گيری . داشته ايم... ی ها و سنديکاها، ظرفداران سه جانبه گرايی ، لغو کارمزد

کميته پيگيری، با طرح مطالبه از وزارت کاربرای گرفتن مجوز به ميدان آمد و در واقع اين رويکردی بود که برای 

با اين ايجاد تشکلهای کارگری در دستور کار جنبش قرار می داد، و هر چند که خوشبختانه جناح چپ جنبش کارگری 

رويکرد مرزبندی نمود و آنرا کنار زد و حتی خود کميته پيگيری نيز ديگر اين راه را دنبال ننمود، اما هرگز نسبت 

اما رويکرد ما از همان ابتدا نه با اتکا به درخواست از نهادهای حکومتی بلکه . به رويکرد گذشته خود نقدی ننوشتند

ز دولت و کارفرما و با نيروی خود کارگران و بدون نياز به مجوز دولتی بر اساس استراتژی ايجاد تشکلها مستقل ا

 . آغاز گرديد و ادامه دارد

  آقای داراب زند برای آنکه اتهام خود را به ما به ظاهر مستدل نمايد با اشاره به نوشته خانم محسنی سعی دارد مسئله 

شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری کدام "از مقاله را بگونه ای ديگر جلوه دهد و نقل قولی از ايشان  به نقل 

 :ذکر می کند که چنين است" رويکرد کدام روش

اين پيوند ارگانيک با طبقه کارگر است که وحدت را . گرايشات نظری و سياسی متفاوت نبايد مانع اتحاد ما شوند"

 ."..  ...سرلوحه عمل قرار داده و تمايزات سياسی را به حاشيه می راند

بر اين اساس داراب زند نتيجه می گيرد که وا مصيبتا بياييد و ببينيد که کميته هماهنگی و فعالين آن خواهان وحدت و 

در اين رابطه ايشان ... اتحاد همه گرايشات راست و چپ هستند و هيچ ارزشی برای مبارزه نظری قائل نيستند و 

اما در .  عمل چپ و راست به ظاهر از جانب ما نوشته اندچندين صفحه در ضرورت مبارزه نظری و عليه اتحاد
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همين مقاله خانم محسنی هيچ کجا صحبت از اين نشده که ما خواهان اتحاد عمل با گرايشات رفرميستی و راست و 

 در همين مقاله خانم محسنی. همه جريانات با هم هستيم و حتی در اين رابطه کانون مدافعان را نيز مطرح ننموده است

به صراحت گفته شده که ما در بسياری از موارد حتی با جريانات راديکال درون شورای همکاری نيز نمی توانيم و 

و از همه اينها واضحتر و روشنتر توضيح خانم محسنی در اين رابطه در همان مقاله . نتوانستيم اتحاد عمل انجام دهيم

 :ايشان در اين مورد چنين نوشتند.  ارائه کرده انداست که تعريفی کامال راديکال و واضح از اتحاد عمل

، و نه ميان جريانهايی که اعتقاد راديکالی هايی است که راديکال عمل می کننداين اتحاد ما ، اتحاد ميان جريانبنا بر" 

  )از همان مقالهبه نقل ("....مجموع راديکال عمل می کنند  بخشهای مختلف جنبش کارگری که دريعنی اتحاد ميان. دارند

خانم محسنی حتی روشن نموده که اتحاد عمل ما نه با هر جريانی که . آيا واقعا توضيحی از اين روشنتر وجود دارد

يعنی اتحاد ميان بخشهای مختلف جنبش "در حرف راديکال باشد ، بلکه رويکرد عملی آن معيار واقعی سنجش است، 

گرايشات سياسی و نظری متفاوت "بنا بر اين وقتی ايشان می گويند " . دکارگری که در مجموع راديکال عمل می کنن

به هيچ وجه نمی توان چنين برداشت کرد که خانم محسنی خواهان وحدت واتحاد همه "  نبايد مانع اتحاد ما شوند

ظور خانم جريانات چپ و راست در جنبش کارگری هستند و در واقع با توضيحی که داده شد کامال معلوم است که من

آقای داراب زند با گفتن بخشی .محسنی از گرايشات سياسی و نظری متفاوت ، گرايشات مختلف طيف راديکال است 

 . از اين مقاله و ناديده گرفتن توضيح روشن خانم محسنی سعی دارد اتهام تمايل به اتحاد با راست را به ما بچسباند

، ن گرايشات راست و چپ جنبش کارگرین است به ظاهر بيجريان فعاليت برای کمک به ايجاد تشکل ممکدر

دو جريان در ، چرا که هربه مثابه اتحاد عمل ارزيابی نمودهمسويی بوجود بيايد اما اين همسويی ها را نمی توان 

 .  يکديگرندآنها کيفيتا متفاوت ازهمين اساس رويکردبرکنند ومتفاوتی عمل ميماهيت های رای ايجاد دو تشکل باتالش ب

در پايان الزم به ذکر است که آقای داراب زند در بخشی از مقاله خود سعی نموده ما را متهم به انگ زدن  به ديگر 

من فقط با اشاره به اين مسئله که چنين شيوه هايی در . فعالينی که با کارگران نيشکر هفت تپه تماس گرفتند بکند

بی غرضی که کمترين شناختی از کميته هماهنگی داشته باشد می داند که ما  قاموس کميته هماهنگی نيست و هر فعال 

واقعيت اين .  نيازی برای به کار بستن اين روشها نداريم  و اساسا چنين سبک برخوردهايی را شديدا محکوم می کنيم

نا صادقانه ای دهای خورقعا کارگری آماج چنين حمالت و براست که مدتها است کميته هماهنگی و ديگر جريانات وا

.          خورد متقابل انجام دهيمچنين بر خوردهايی نسبت به ما، برمقابل دهيم که درخود اين اجازه را نميما حتا به اما. هستند

 ان راستقالل طبقاتی و متشکل شدن کارگ
ر اين مورد که طبقه کارگر بايد به نيروی خود و مستقل از مدت مديدی است که جناح چپ و راست جنبش کارگری د

البته به مرور زمان وزنه جناح چپ در اين . دولت و کارفرما اقدام به ايجاد تشکل نمايد يا نه در کشاکش هستند

اما اين بحث . خصوص سنگين تر شد و عمال گرايش راست مدافع تشکل های قانونی و غير مستقل به حاشيه رفت

 گسترده تری دارد و با رشد جنبش کارگری و با وقوع رويداد ها و حوادثی که قابل پيش بينی بودند، جنبش در دامنه

آستانه بحثی وسعتر در زمينه استقالل طبقاتی طبقه کارگر بطور کلی و استقالل تشکل ها و فعالين آن بطور اخص 

ت و کارفرما گام بزرگی در راستای استقالل طبقاتی با جا افتادن بحث ايجاد تشکل مستقل از دول. قرار گرفته است

. اما واقعيت اين است که استقالل طبقاتی  فقط  به استقالل از دولت و کارفرما محدود نمی شود. تشکل ها بر داشته شد
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هر کجا که . ما در مقطع زمانی ايجاد تشکل های کارگری با اين موضوع همواره سروکار داشته و خواهيم داشت

ران در جريان مبارزه خود به ضرورت متشکل شدن، بيشتر پی می برند و در اين راه دست به اقدام می زنند، ما کارگ

فعالين کارگری وظيفه داريم تا در مورد ضرورت مستقل بودن تشکل آنها از دولت و کارفرما به کارگران آگاهی 

 شکل عملی  متشکل شدن، جناح های مختلف سرمايه همانطور که اشاره شد با گسترش دامنه مبارزه و. الزم را بدهيم

زاويه برخورد  آنها بنا به موقعيت . داری از زوايای مختلف سعی در نفوذ در جنبش و يا سوار شدن بر آن را دارند

 در مقابل جنبش کارگری متفاوت است –...  مثل در حکومت بودن و نبودن، اپوزسيون بودن و نبودن و-های مختلف

بسياری از جناح های .  مبنا در راستای متشکل شدن کارگران  به اشکال مختلف وارد عمل می شوندو بر همين

بسياری از جناح های غير . سرمايه داری به اشکال مختلف سعی در وابسته نمودن تشکل ها و فعالين به خود دارند

فعالين کارگری و کمک به تشکل ها کارگری با ايجاد تشکل های به ظاهر کارگری، مطرح نمودن فعالين خود بجای 

حال که اين شرايط . و فعالين کارگری سعی در نزديک نمودن خود به جنبش و در نهايت نفوذ و اعمال اتوريته دارند

 . بيش از پيش در سطح جنبش ايجاد شده، ضرورت مقابله با آن نيز افزايش می يابد

.  از اين موضوع استقالل طبقاتی و يا عدم وجود آن استطرح و گسترده شدن بحث در مورد سوليداريته نيز جزئی

در واقع سرمايه داری جهانی که شاهد رشد و شکل گيری جنبش کارگری در ايران و ديگر نقاط دنيا است، يکی از 

کانال های نفوذ وزير سوال بردن استقالل طبقاتی جنبش را از طريق کمک مالی و در نهايت وابستگی مالی ديده 

ن خطر واقعی و رو به گسترش است و البته بنا به هشياری و موضع داشتن و نداشتن فعالين جنبش در هر اي. است

در واقع اعتقاد به استقالل طبقاتی کارگران و دفاع از آن . کشوری درجه نفوذ اين جريانات بسيار متفاوت خواهد بود

.  به کرات دفاع نمودند، اهميت بسياری داردکه رهبران طبقه کارگر در گذشته بر آن پای فشاری نموده واز آن

استقالل طبقه کارگر و تشکل های آن نه فقط از دولت و کارفرما بلکه از کل طبقه سرمايه دار بايد باشد و هر جا که 

 .    احساس شد حرکتی در راستای خدشه دار نمودن آن در حال اجرا است بايد به مبارزه با آن پرداخت 

. يکی از اين موانع استبداد و دستگاه سرکوب است. کل شدن کارگران با موانع بسياری روبرو استدر اين دوران متش

برای استقالل کارگران .  اما از جهات ديگر متشکل شدن کارگران، با مسائلی مثل مستقل بودن و نبودن مواجه است

ديگری از وابستگی و زير سوال بردن متشکل شده فقط کافی نيست که از کارفرما و دولت جدا باشند، بلکه اشکال 

 . استقالل جريانات کارگری وجود دارد

باالخره پس از سه سال . طی چند ماه گذشته اتفاقاتی در سطح جنبش کارگری رخ داده که قابل تعمق و بررسی است

 خارج کشور اعالم جدايی مهدی کوهستانی از اين تشکل را در، علت "ر حمايت از کارگران ايراناتحاد بين المللی د"

ته، اين جدايی انجام واقع وابستگی او به تشکيالت آمريکايی سوليداريخص گرديد که به دليل ارتباط و درنمود و مش

چند که اتحاد بين الملل به صراحت اين مسئله را عنوان ننمود اما بر همه فعالين آگاه روشن شد که مسئله هر. شده است

در جنبشهای تشکيالتی است که توسط سازمان سيا آمريکا درست شده تا از اين طريق تشکيالت سوليداريته . چيست

پی اين رخداد جريانات متناسب با در. جنبشها را به انحراف بکشانندبا خريد رهبران آنها اين کارگری نفوذ نمايند و

 .گاه خود را مشخص کردندپيش صف و جايضع گيری نمودند و در واقع بيش ازجايگاهشان نسبت به اين مسئله مو

در گذشته نيز بارها وبارها آمريکا و ديگر سردمداران سرمايه داری . اين مسئله نه موضوعی جديد است و نه کوچک
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اساسا طبيعی است که هر کجا که جنبش . در جهان سعی کرده اند با نفوذ در جنبش کارگری آنرا به انحراف بکشانند

ری جهانی احساس خطر نموده و يکی از کارآمدترين روشها در اين دوران تاريخی کارگری برآمد نمايد، سرمايه دا

بر اين مبنا . که آلترناتيو بين المللی قوی برای جنبش های کارگری وجود ندارد، به انحراف کشاندن آنها است

طه ابزار قوی و برنده در اين راب. ضروری است که در اين جنبشها نفوذ نمايند و رهبران آنها را به بيراهه بکشانند

اين حربه به اين دليل . آنها که توسط سيا و سوليداريته به اجرا گذاشته شده،پول دادن و در واقع وابسته نمودن است

کاربرد زيادی دارد و بسيار خطرناک است که، در شرايط فشارهای روز افزون سرمايه داری و بحران جهانی و 

ل کمک مالی قابل توجهی قرار می دهد که چشم پوشی از آن برای نا آگاهان بيکاری کارگران ، آنها را در مقاب

اين حربه بارها چه در گذشته و چه در زمان حال در بسياری از نقاط دنيا به اجرا . وفرصت طلبان  مشکل خواهد بود

د جنبش کارگری عليه در لهستان و در دوران بر آم. گذاشته شده و برای سرمايه داری جهانی نتيجه مثبتی داشته است

اتحاديه همبستگی بزرگترين نيرويی بود که رهبری اعتصابات و ) دولت ياروزلسکی( حکومت وابسته به شوروی

که بعدها اسناد آن آشکار ( اما رهبرانی مثل لخ والسا را غرب با پرداخت پول. اعتراضات عظيم را در دست داشت

گری عظيم لهستان را که کل سرمايه داری جهانی را به وحشت به سمت خود کشيد و بدين وسيله جنبش کار) شد

اينکار در شيلی و . انداخته بود، دچار انحراف نمود و در واقع به سکوی پرش غرب برای کسب قدرت تبديل نمود

در شيلی تشکل هايی  که . ديگر کشور ها نيز به اجرا گذاشته شد، که برای سرمايه داری غرب نتيجه مثبتی داشت

. ط آمريکا و از طريق سيا حمايت مالی می شدند در جنبش نفوذ نمودند و زمينه کودتای آمريکايی را فراهم کردندتوس

در حال حاضر نيز سوليداريتی سنتر در آمريکای التين بسيار فعال است و اپوزوسيون آمريکايی توانسته از طريق 

جنبش . رگری را وابسته و به عوامل خود تبديل نمايدسوليداريتی سنتر بخش قابل توجهی از رهبران عملی جنبش کا

کارگری در آمريکای التين  فعال است، اما اپوزوسيون آمريکايی از کانال سوليداريتی سنتر، هم بخشی ازآن را در 

در ايران که جناح های آمريکايی مثل . جهت منافع خود سوق داده و هم راديکاليسم آنرا شديدا کمرنگ نموده است

فعال هستند، و در واقع اپوزوسيون امريکايی در کنار ديگر فعالين .... ت طلبان و بسياری از ليبرال ها و سلطن

واقع اپوزوسيون در" (مخالفين حکومت"جه ای را برای سال بودعلنا هرآمريکا با صراحت وارد واپوزوسيون وجود د

در سالهای اخير تحرک بيشتری يافته، طبيعی است که در ايران که جنبش کارگری . به تصويب می رساند) آمريکايی

نه تنها سرمايه داری داخلی بلکه سرمايه داری جهانی نيز از اين موضوع  به وحشت بيفتند و هر يک متناسب با 

سرمايه داری داخلی چاره ای جز سرکوب ندارد، و بر اين مبنا در . موقعيت و شرايط عليه آن وارد کارزار گردند

از . اخير فعالين کارگری را مورد بازداشت و پيگرد قرار داده و يا اعتراضات را شديدا سرکوب کرده استسال های 

سوی ديگر جناح آمريکايی تالش گسترده ای را آغاز نموده تا فعالين کارگری را جذب خود نمايد و در اين رابطه از 

 کانال سوليداريتی سنتر که از طريق سا زمان سيا واما اين کمک مالی . حربه به اصطالح کمک مالی استفاده می کند

راستای اهداف مشخصی  پرداخت پول به افراد مشخصی و در.استجهت دارکامال برنامه ريزی شده وشود، انجام مي

برای آنها اهميت بسياری وجود دارد که افراد را ابتدا وابسته به کمکهای مالی خود نمايند و سپس . صورت می گيرد

فت که کمک دهنده نمی توان اين واقعيت را ناديده گرهرگز. طريق آنها پيش ببرندرا ازن جهت دهند و اهداف خود به آ

 .تواند تداوم يابدهم نباشند اين رابطه نمينطبق بردهند، و اگر مرا انجام مييک با انگيزه هايی اين کارو کمک گيرنده هر
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استقالل طبقاتی، يکی از اصول . بين بردن استقالل طبقاتی کارگران استدر واقع هدف اصلی سوليداريتی سنتر از 

بسيار با اهميتی است و همانطور که گفته شد رهبران اين طبقه در گذشته نيز بارها برآن تاکيد نموده و از آن دفاع 

استای اعتقاد به استقالل بنا بر اين بحثی که هم اکنون در اين رابطه در جريان است ، تقابل دو گرايش در ر. کرده اند

و با وجود همه گرد و خاک ها و حاشيه های آن، نمی توان حقيقت نهفته .  طبقاتی کارگران و عدم اعتقاد به آن است

ضعف های طبقه کارگر و از جمله ضعف مالی را نمی توان و نبايد با زير سوال بردن . در اين بحث را از بين برد

با رشد جنبش کارگری و متشکل شدن بيشتر اين طبقه اين ضعف ها نيز کمرنگ . استقالل طبقاتی آن جبران کرد

بدون حفظ استقالل طبقاتی ، . خواهند شد و کارگران خود قادر خواهند بود ، تشکل ها و نهادهای خود را تامين نمايند

فعالين . ت جدی خواهد شدجنبش کارگری قادر نخواهد بود مبارزه خود را ارتقا دهد و در گام های بعدی دچار مشکال

کارگری بايد با درکی روشن از مسئله استقالل طبقاتی تشکل های کارگری، مرز روشنی در مقابل جريانات انحرافی 

 .  مثل سوليداريتی سنتر ايجاد نمايند

ارتان  دسامبر که حدود ده نهاد همبستگی در خارج بر گزار کردند فعالی بنام و١٩  در جلسه روز جمعه به تاريخ 

نژاد او را، که از فعالين کميته همبستگی با  سخنران اصلی جلسه بود و توضيح داد که چگونه مهدی کوهستانی

او به . وصل نموده است ) سوليداريتی سنتر( هامبورگ بوده ، را به مرکز همبستگی آمريکايی -کارگران ايران

ه  او را به سوليداريت سنتر وصل نموده وهمه کسانی نژاد چگون صراحت و با جزييات افشا نمود که مهدی کوهستانی

نژاد بعنوان  در واقع دست مهدی کوهستانی. که او را می شناختند و در جريان بودند، منکر اين مسئله نگرديدند

شخصی از فعالين سوليداريت سنتر که تالش داشته فعالين کارگری در خارج و داخل را به سوليداريت سنتر بفروشد 

 .طبيعی است که بسياری ديگر نيز بنوبه خود وارد کارزار شوند و چنين شخصی را افشا کنند. رو شده

 در واقع بدون مبارزه عليه اين تهاجم  به جنبش کارگری ممکن نيست مبارزه طبقاتی کارگران را از اين خطر دور 

ما هرگز نمی . نامند ديگر رنگی نداردکرد و اين سياست ماکياوليستی جديد که هر نقد افشاگری را برخورد پليسی ب

توانيم در مقابل توطئه کسانی که سعی دارند مبارزه کارگران را تبديل به مغازه ای برای خود می نمايند تا از اين راه 

ايران آنقدر فعالين آگاه کارگری وجود دارند که اجازه ندهند همچون شيلی در.  را پر کنند، بی تفاوت باشيمجيب خود

ما وظيفه خود می دانيم که . ددمبارزه کارگران تبديل به سکوی پرش نيروهای سرمايه داری جهانی گر... تان وولهس

 . سرمايه داری، چه داخلی و چه خارجی آن ايستادگی نماييم و از منافع طبقاتی کارگران دفاع کنيممقابل هر شکل ازدر

ه با رشد جنبش کارگری در جهان و بخصوص افزايش بحران ضروری است يکبار ديگر بر اين واقعيت تاکيد نمايم ک

سرمايه داری، خطر به انحراف کشاندن تشکل های کارگری و بخصوص نمايندگان کارگران  روز بروز بيشتر می 

جناح های مختلف سرمايه داری بخوبی می دانند که استقالل طبقاتی کارگران و تشکل های آنها يکی از . شود

ه ها برای آنها است و لذا به هر وسيله ممکن سعی دارند تا اين استقالل را خدشه دار نموده و در خطرناکترين پديد

همه فعالين آگاه جنبش . در اين رابطه افشا ی نقش سوليداريتی سنتر ضروری می گردد. نهايت آن را نابود کنند

  .ايد بی تفاوت و منفعل عمل کنندکارگری در اين زمينه در حد خود و در موقعيت خود در مقابل اين نهاد نب

 ٨٧بهمن  -محمد حسين

  ی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریگهماهنۀ کميت


