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  واستقاللی کارگریها هياتحاد

١٣٨٧دهم شهريورنوزشنبه سه                                                                                            یثقف رضايعل     
 

  
  )آنتونيو گرامشی ("به همه کارگران استاتحاديه کارگری متعلق "

  

کارگران يک بخش همواره مورد بحث بوده يا جمعی از  های عمومی يک صنف سياسی وخواستهرابطه ی مسايل صنفی،

ش هميشه مطرح بوده اين پرس. گردد های کارگری برمی اتحاديه شايد بتوان گفت قدمت اين بحث به تشکيل اولين  است و

به اضافه حقوق و بهبود شرائط کارمحدود های يک اتحاديه يا جمع صنفی تا کجاست؟ آيا اين دامنه  ته خواسنۀاست که دام

اعی کل کارگران های اجتم های اجتماعی همان صنف و در نتيجه خواسته رفته و به خواستهتواند از آن فراتر ميشود يا می

  نيز بپردازد؟ 

  تورم، وجود شود، زيرا با   تنها به اضافه دستمزد محدود نمی طبقاتیی يک جامعههای کارگران در که خواسته ميدانيم 

داری،  طلبی دائمی سرمايه داری و در يک کالم سود  دائمی ارزش نيروی کار،عدم امنيت شغلی درجامعه سرمايه سقوط

  ...د برگير های سياسی واجتماعی را در تواند مسکن، بهداشت، آموزش وپرورش و آزادی ها می اين خواسته

داری حاکم  توانند از کارفرمای خود بخواهند که جامعه و روابط سرمايه کارگران يک کارخانه هرچند متشکل باشند، نمی

زيرا در توان يک کارفرما . بر آن را تغيير دهد، يا مثال جلو گرانی مسکن يا خصوصی شدن آموزش وپرورش را بگيرد

اگر خواست کارگران تغيير روابط حاکم بر جامعه در يک   عالوه بر آن .نيست که بخواهد مشکالت اجتماعی را حل کند

ن آقوانين خاصی را بر معه جدا کرده وکل جان است که بخواهيم آن موسسه را ازکارگاه يا کارخانه کوچک باشد، مانند آ

يک کارگاه  در حاکم  روابط  وکل جامعه باشند  ای از های جدا بافته تافته بخش  نکارگران آ به اين معنی که  .کنيم حاکم 

ها، تداوم  روابط آن بخش کوچک و ساير بخش آهنگی ميان   صورت عدم هم در اين . باشد مالکيت جمعی  کوچک مثال 

کل جامعه هايی که به تغيير رنتيجه خواستهپس د. ای که بارها ثابت شده است کند، مساله حرکت آن بخش را غيرممکن می

آنها بايد در نظر آيد و رابطه ی منطقی وعقالنی  شود، از عهده يک بخش کوچک برنمی ربوط میو روابط حاکم بر آن م

  .گرفته شود

در يک واحد صنعتی در يک شهرستان بخواهيم که روابط توليد را تغيير دهند، خواستی غيرمنطقی اگرازيک عده کارگر

  توانند اجرا کنند؟ ند بخواهند وچه امری را میتوان پس کارگران آن واحد کوچک چه چيزی را می. وغيرقابل اجراست

اصل مساله آن است که ما بايد تفاوت کارکردهای يک اتحاديه ی کارگری را با سازمان توليد يا شورای کارخانه بدانيم و 

ام هم چنين تفاوت ميان يک اتحاديه با يک فدراسيون بايد تشخيص داده شود و وظايف هرکد. وظايف آنها را تفکيک کنيم

  . مشخص باشد

تر را در روابط اجتماعی کار ميان کارگران و  تواند تغييرات اساسی  مسلما فدراسيون سراسری کارگران يک جامعه می

بتواند دستمزد ) همانند صنعت نفت در ايران(است يک بخش کليدی از صنعت يا اقتصاد  يا ممکن . کارفرمايان بخواهد
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دريافت کند، اما تغيير اساسی در روابط توليد يا حق مالکيت و  ها  بت به ساير بخشبيشتر يا امکانات رفاهی بيشتری نس

  . گردش آزاد سرمايه امری مربوط به کل جامعه است

های مختلف کارگری روشن نيست، مثال  شود که برای برخی از فعاالن کارگری تفاوت ميان تشکل برخی اوقات ديده می

) حزب(،د يا وظايف يک سازمان طبقه کارگرکنن اتحاديه يا فدراسيون مخلوط می  وظايف وظايف شورای کارگری را با 

وظيفه ی يک  را انجام دهد که  خواهند، آن چيزی   اتحاديه کوچک می يک  از. کنند کارگری تفکيک نمی شورای را با 

  . فدراسيون سراسری کارگران است

بلکه آيد، حاديه کوچک ومنطقه ای برنمیعهده ی يک اتی آن ازوقت امری است که لغواساسبه عنوان مثال قراردادهای م

تواند  شود و می داری مربوط می يک کشور، و از آن هم باالتر، به کل نظام سرمايه حل اساسی آن به کل جامعه کارگری 

سازی  یقراردادهای موقت امری است که در اين دوره از جهان زيرا . خواست درازمدت و سراسری همه کارگران باشد

های  های موقت کار است که سرمايه تنها با قرارداد. شود و مربوط به جامعه خاصی نيست سرمايه بوجود آمده و اجرا می

وچ سرمايه از يک بخش چون ک. های کالن دست يابند  به ثروت توانند سيال در سطح جهانی و در مناطق آزاد تجاری می

برای لغو کامل . گيرد يک منطقه صورت میی ازورشکستگی سرمايه دربه بخش ديگرامری عادی است و برای جلوگير

 سوال قرار سازی است، مورد  جهانی آورده دردوره سودهای باد  که مبنای آن روابط توليد قراردادهای موقت، بايد کل 

قراردادهای ه بخشی ازک اتعديل کرده يا کارفرمارا وادارکندقراردادهای موقت رتواند بخشی از نها میيک اتحاديه ت. گيرد

  .موقت را به دائمی تبديل کند

يک معنی در(های کارگران مربوط به يک صنف ستهخواتوان خواسته ی کارگران دريک اتحاديه را از تيب میبه اين تر

توان به  يک کنفدراسيون سراسری را می همچنين خواست سراسری کارگران در.تفکيک کرد) چند اتحاديهفدراسيونی از

های سياسی  به عنوان مثال آزادی. های عمومی کارگران درنظر گرفت  تر و سراسری متعلق به خواسته ستردهصورت گ

تواند در برنامهی عمومی يک   ای می و اجتماعی، آزادی انديشه و بيان حق مسلم همه ی کارگران است اما چنين خواسته

ای يا  ک اتحاديه ی منطقهي های  ای در خواسته ين برنامهگنجاندن چن کنفدراسيون سراسری کارگران قرار گيرد و امکان 

  .کارگران ميسر نيستبخش کوچکی از ۀزيرا امکان تحقق آن به وسيل ندارد، اقتصادی سرمايه داری وجود  ۀيک موسس

برنامه تواند در يک   آن ناتوان است، نيز به همين منوال است و تنها می از گرداندن  خودگردانی موسساتی که کارفرما 

تصرف يک کارگاه کوچک که در محاصره ی روابط پيچ . های اجتماعی مطرح شود سراسری وهماهنگ با ساير برنامه

 حل نمی کارگران را  نه تنها مشکلی ازهای سرمايه داران است، ها ودزدی خواری دارانه، زدوبندها، رانت درپيچ سرمايه

يک بخش کوچک در حل  واهد شد، به آن خاطرکه کارگرانران خسرخوردگی کارگکند، بلکه پس ازمدتی موجب ياس و 

مشکالتی که حل آن ازعهده ی بخش کوچکی از کارگران . داران ناتوان خواهند بود مشکالت به وجودآمده توسط سرمايه

  .آيد های اجتماعی برنمی ر بخشريزی سراسری و کمک ساي بدون برنامه

 دولتی و  ادارات. شودی ترم  خورد، نظامی  به بن بست می بيشتر داری   يهها، هرچه سرما حرانب دوره های تشديد  در

داری  شود و شکل عريان سرمايه آمدتر می دهند، دستگاه ايدئولوژيک آن ناکار بوروکراسی آن توانايی خودرا ازدست می

در . شوند تر می  ضعيفداری روزبه روز های تسلط سرمايه اين صورت پايگاهدر. شود گری است آشکارتر می ظامیکه ن

شود، که در حقيقت  ماند و زمينه برای رشد شوراهای کارگری فراهم میيسرپرست م بی" سازمان توليد"يطی، چنين شرا
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دستگاه  کارگری جايگزين دولت و شوراهای  .داری است اداری سرمايه بدون دخالت دستگاه  های توليد  همان سازمان

داری است،  که سازمان های کارگری سرمايه.ند، و وظايف آنها با اتحاديه و فدراسيو نتوليد هستداری در اداری سرمايه

  . کامال متفاوت است

کاری شود که ضرر آن تنها به منافع طبقه ی کارگر وارد  تواند منجر به سردرگمی و ندانم تفکيک نکردن اين مسايل می

    .شود می

  :خالصه کردن و شورای کارگری را به صورت زيراديه، فدراسيوگانه اتح توان وظايف هرکدام از نهادهای سه می

 وظيفه دارد منافع کارگران را در يک صنف يا يک موسسه خاص، در ارتباط با کارفرما يا )١(اتحاديه يا سنديکا -١

  دولت، صاحب يا صاحبان سرمايه نمايندگی کرده وخواسته های آنان را در محدوده کاری مطرح نمايد 

 را به طور کلی در نيروی کار حقوق سراسری و اجتماعی کنفدراسيون می تواند سطح گسترده ترو دريون کارفدراس -٢

حقوق  اجتماعی و تامين اجتماعی،آزادی های فردی و حق اشتغال، برخورداری ازاعم ازحقوق نيروی کار. واست کندخ

  )٢(عمومی نيروی کار را نمايندگی می کند 

شورا وظيفه دارد . موسسه يا محل کار است دولت در يک  است که جايگزين " ازمان توليدس"شورای کارگری يک  -٣

ا ريزی توليد و ارتباط ب شورا وظيفه ی برنامه . سه توليد، سازماندهی ومديريت کندسيستم توليد را از ابتدا تا انتهای پرو

معموال . نيست ساخته ..... و اديه، سنديکا يک اتح عهده ی از امری که . دارد عهده بر نيز را  بخش های توليدی  ساير

   )٣(.شوراهای کارگری در برهه های زمانی خاصی، مثل شرايط انقالبی تشکيل می شوند

  های صنفی  استقالل اتحاديه

در شرايطی که سرمايه داری دارای ثبات نسبی است، روزانه حقوق کارگران را پايمال می کند ازهر فرصتی برای باال 

چاره ای جز  دهد، کارگران  را افزايش می ارتش ذخيره کار جمعی،با اخراج های دسته  د استفاده کرده وبردن سود خو

تشکل های صنفی اولين پناهگاه کارگران . تشکيل اتحاديه ها وسنديکاهای خود برای محافظت از حقوق اوليه خود ندارند

  .سيار مهم استاما شيوه تشکيل اتحاديه ب. برای حفظ ابتدايی ترين حقوق کاراست

با توجه به مطالب گفته شده در باال و مشخص بودن تمايز ميان اتحاديه ی کارگران با ساير نهادهای کارگری، اکنون می 

توان گفت اولين گام آن است که بدانيم اتحاديه کارگری متعلق به همه کارگران شاغل در همان بخش است و بايد سازمان 

 اتحاديه با ساير ۀتوان به رابط ع مشترک با ديگران هستند وسپس میاب کند که دارای منافخود را ازميان کارگرانی انتخ

  .نهادهای کارگری پرداخت

است که دارای  متعلق به اعضاء همان صنف   و کارگری مفهومش آن است که اين اتحاديه  صنفی اتحاديه ی  استقالل 

ی يک بخش، کارگران طرفدارسرمايه دار يک کارخانه يا درميان کارگران . گرايشات مختلف سياسی واقتصادی هستند

دار فالن حزب نبايد وارد اتحاديه شوند يا اين  توانيم بگوييم مثال کارگران طرف نمی. دارنديا مخالف آن در کنارهم قرار و

ه تصويب ست که بای ا های اساسنامه توان انجام داد، محدوديت تنها کاری که می. اتحاديه متعلق به آن گرايش خاص است

 محافل ضد وهمکاری با کارگری   ضد های   فعاليتاشتهار به  پذيرش اساسنامه يا  قبيل عدم از مسائلی . کارگران برسد

های درون طبقه کارگر و در نتيجه  اما هيچ کدام از گرايش. عضويت در اتحاديه محروم کندتواند افراد را از کارگری می

  .توان از شرکت در اتحاديه منع کرد های موجود در جامعه را نمی گرايش
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صنف هستند و مسالهی مهم   تواند افراد سانسورچی را درون خود راه ندهد، زيرا ضد آن نگاران می اتحاديه ی روزنامه

 جاسوسان کار توانند   سازی تنها می  رگران صنايع اتومبيلاما کا. نگاران، همانا آزادی بيان است ميان روزنامهصنفی در

الهی ساده  حزبآنها يک کارگر سلطنت طلب،ا کارگر. درون خود اخراج کنندهايی از ها را آن هم با ترفند تیراسفرما يا ح

هم چنان که يک کارگری . توانند آنها را کنار بگذارند  يا طرفدار يک حزب مذهبی فناتيک را در درون خود دارند و نمی

داری  سرمايه وه بر آن اتحاديه ی کارگری در شرايط عادی ضد نظام عال. توانند کنار بگذارند طرفدار سوسياليسم را نمی

تواند در کنار ساير  میهای اجتماعی  بحرانشرايط حاد و خاص تنها در. ه وجود نظام بستگی داردزيرا وجود او ب. نيست

دی خود ضد نظام به خو کارگر اين که بگوييم . قتصادی شودا دگرگونی نظام  های اجتماعی خواهان  سازمان ها و تشکل

  ايم  خود را به کارگر تحميل کردهداری است، در حقيقت ذهنيت سرمايه

کارگری  هایسازمانه تا کنون ارائه شده است،که بهترين تعريفی است کطبق تعريف گرامشی های کارگری بر تحاديها ...

دار  يک سرمايهدوزی و تبديل شدن به  در آرزوی مال ان از کارگران جوان بسياری . داری هستند نظام سرمايه درون در

و سرپرست قبلی يا مديردار وانند خود را جايگزين سرمايهاين که چه تعداد از آنها بت .کنند هستند و در اين جهت تالش می

از نظر فکری، بخشی از کارگران تحت تاثير ايدئولوژی . داری است سرمايه ای است که مربوط به کل نظام  بکنند مساله

ند واز اين طريق به کنند تا فرد مثبتی در نظام حاکم باشند و مورد قبول رييس يا کارفرمای خود قرار گير تالش میحاکم 

شوند  ان که عضو اتحاديه و سنديکا هم میحتا آن زم. ديگران داشته باشندموقعيت برتری بردست پيدا کنند ومدارج باالتر

هيچ . کنند و غيره را قبول می  يا پرداخت حق عضويت  برای رسيدن به موقعيت برتر است که رنج عضويت در اتحاديه

 چنين ديدی براگر.  آنان را تامين کند، ندارندتواند منافع داری نمی را که نظام سرمايه همه ی کارگران آن ديد آينده نگرگاه

اين از وظايف . همه ی کارگران مسلط شود، آن گاه ديگرنظام حاکم به سادگی توان تداوم وضع موجود را نخواهد داشت

تی خود آگاه روند مبارزه تحت آموزش قرار دهند تا به منافع طبقاارگران را جذب کرده و آنان را درها است که ک اتحاديه

کيد کرد اينجا بايد دوباره تادر. کلی شرائط نخواهند داشت تالشی برای تغييرمنافع طبقاتی کارگرانبدون آگاهی از. شوند

  :که

سازمان کارگران مربوط به کارگران يک . سازمان کارگران و يا همان اتحاديه متفاوت استکلی ازسازمان توليد به طور

آن جمله شامل توزيع تدارکات از شود يتوليدی م های   بخشۀاما سازمان توليد شامل کلي. ستبنگاه يايک رشته ی خاص ا

به همين جهت است که . توليد می شود مربوط به  های  ساير بخش ،حفاظت ونگهداری، مديريت و تقسيم کار، آموزش و

می گوئيم شورا يک سازمان کليدی است که به کل سازمان توليد مربوط می شود و جايگزين دولت در توليد هستند و کل 

هيچ گاه نبايد سازمان کارگران را با سازمان توليد اشتباه .. تا انجام را رهبری می کنندآغازازگيرند و توليد را دردست می

  .گرفت

های سياسی اين اشتباه  سازمان توليد را دارند درنتيجه گاه سازمان بعضی از سازمان کارگران، انتظارهمين اشتباه است که

داری تمام تالش خودرا  البته احزاب سرمايه. کنند ه نوعی وابسته به خود میشوند که سازمان کارگران را ب را مرتکب می

انديشه کارگری بايد از نفوذ احزاب بوژوايی جلوگيری کنند و خودشان نيز با  اما طرفداران .برند در اين زمينه به کار می

  .درک درست از سازمان کارگران آن را درجايگاه واقعی خود ببيند

يعنی هيچ گونه دخالتی در سازمان .  نشان داد که شورای متحده کارگران اساسا شورا نبود١٣٣٠تا  ١٣٢٠تجربهی دهه 
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داری بود و احزاب سياسی آن زمان سعی داشتند شورای متحده  بلکه تنها يک فدراسيون کار در کنار سرمايه. توليد نداشت

ارا ن بيشترين ل نيروهای ارتجاعی ووابسته به سرمايه دمقابدر. دهنداستفاده قراروی کارگری حزب موردرا به عنوان باز

گرايشات عقب مانده کارگران دست به  استفاده از سوء  آنها با. ری کردندايجاد سازمانهای زرد کارگ را در سوء استفاده 

اين . بکشانند  وبرای مدتی توانستند مبارزات کارگران را به بی راهه  تشکيل سنديکاها واتحاديه های وابسته به خود زدند

شورای متحده   کليهی رهبران ١٣٢٧سال زيرا با سرکوب حزب توده در. مساله بيشترين ضربه را به کارگران وارد کرد

  مرداد بسياری از فعالين٢٨با کودتای  کارگران حفظ کنند و تحت تعقيب قرار گرفته وعمال نتوانستند رابطه ی خود را با

  .از هم پاشيددر نتيجه تمام آن سازمان کارگری .  مجبور به ترک محل کار خود شدندياکارگری وابسته به حزب يا دستگير

 ميان سازمان که تمام زندگی خود را درارتباط  او. های کارگری تا کنون گرامشی کرده است اتحاديهبهترين تعريف را از

  :دگوي های مختلف کارگری، اعم از اتحاديه ،شورا وحزب گذراند دراين باره چنين می 

های پرولتری ن عمومی کار، انواع مختلف سازمانکنفدراسيوهای صنعت و های کار، فدراسيون رسهای صنفی بو اتحاديه«

  ی سرمايه ينفک جامعهها جزء ال ک معنی گفت اين سازمانتوان به يمي. باشندريخی حاکميت سرمايه ميدورهی تاويژه، در

. است نه کمونيستیها رقابتی  ماهيت اساسی اتحاديه .ت خصوصی استذات رژيم مالکيداری هستند وعملکردشان در

 کلی برای پرولتاريا توانند به طور ها م اتحاديه. د حيات راديکال جامعه تبديل شوندتوانند به ابزاری برای تجديها نمي اتحاديه

ند به مبنای قدرت پرولتری تبديل توان های زبردست و خبرگان فنی در مسائل صنعتی تربيت کنند ولی خود نمی بوروکرات

ها تعيين ارزش کار گروهی از کارگران در يک بازار معين بورژوائی به منظور فروش آن به  عملکرد اتحاديه....شوند 

  ) شوراهای کارگری ٦٩تا ٤٩ص ( ... بهترين قيمت ممکن است 

ها عبث و  دولتی در جهت تصرف اتحاديهدرنتيجه به روشنی ميتوان گفت هرگونه تالش ازجانب يک تشکل سياسی و يا 

ها درجهت تصرف اتحاديه، همواره منجر به بی اعتمادی  تالش دولت. تنها به معامله گران لطمه می زندبيهوده است زيرا 

داری همواره جانب کارفرمارا می گيرد واين برای کارگران ثابت شده  ها شده است زيرا دولت سرمايه کارگران به اتحاديه

به بهترين بازارشود آنها نتوانند کاالی خودرا درها باعث می  اختيار گرفتن اتحاديهتالش احزاب سياسی در جهت در. است

حضور  عدم .زند  هم میفروش را بر  همواره معادله خريد وکاال معامالت  يک حزب سياسی در حضور. بفروشند ت قيم

. مخدوش شودها  اين فعاليتشود که گاه مرز ک صدايی، باعث میت ۀممنوعيت فعاليت آنان دريک جامعاحزاب سياسی و

در غير اين صورت هم به خود لطمه .ها را رعايت کنند  در حاليکه فعاالن اجتماعی بايد با هوشياری تمام مرز اين فعاليت

هارا به  رده واتحاديهده کداری ازهمين اشتباه استفا گاه فرصت طلبان وعوامل سرمايه. های اجتماعی زده اند وهم به فعاليت

 .ميان گرايشات راست به کرات مشاهده کرده ايم های آن را در که نمونه ،های حاکم دعوت می کنندسياستطرفداری از

اما جريانات .ها بوده اند  ها برای چانه زنی با باالدستی اتحاديههمواره خواهان استفاده ابزاری ازهرچند اين راست گرايان 

سازمان  يک  حالت  را از اتحاديه  بدهند تا سنديکا و بهانه به دست فرصت طلبان سازشکار اشتباهاتشان نبايد راديکال با

  . داری تبديل کنند پرولتری دوران بورژوازی خارج کنند وبه زائده سرمايه

از احزاب اتحاديه ای  استقالل تشکل های   نشان داد که ۵٨ -۵٧ وهمچنين دوره کوتاه سال های ٣٠-١٣٢٠تجربه دهه 

  .های گرامشی را در اين زمينه تاييد می کند مطلقا ضروری است و آموزه

 ظرف دوماه، ابتدا حزب توده و سپس شورای متحده مرکزی اتحاديههمزمان با سقوط دولت رضاشاه، در١٣٢٠سال در
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انتخابات  طريق  ه ازکه ن بود  آن  اشتراک اعضاء  دو نهاد بيانگر ب هيات مرکزی اين ترکي .های کارگری شکل گرفت 

مکان و نيروهای ارتجاعی ا ها  اين نوع شکل گيری به دولتی. های کارگری بلکه با انتصاب از باال آغاز شده بود  اتحاديه

اتحاد سنديکای کارگران که به وسيله حزب دموکرات (ديگری همانند اسکیاتحاديه ی دست سازدست به کارداد تا آنان نيز

بزنند ). اتحاد مجامع کارگری که به وسيله کارخانه داران اصفهان ساخته شده بود(و امکا  .)  شده بودقوام السلطنه ساخته

  )٤(.واتحاديه هايی به وجود آورند، که تنها دست آموز حکومتيان وسرمايه داران باشند

کارگران باشند، به  خارج ازتوانند افرادی اين مساله که نمايندگان کارگران مینمايندگان شورای متحده مرکزی براصرار

دولت مردان و  آنکه  برای  معنای آن بود که اعضاء حزب به نمايندگی کارگران برگزيده شوند و اين مساله بهانه ای شد 

  مرداد کليه ی فعاالن کارگری وابسته به اتحاديه٢٨ارگران دست بزنند و با کودتای سرمايه داران به تعيين نماينده برای ک

  .تی به اتهام وابستگی حزبی مورد تعقيب قرار گيرند و امکان هرگونه تداوم کاری از آنان گرفته شودهای غيردول

آن است تا اين جنبش آنقدر توانمند شود که کادرهای مورد نياز خود را به وجود آورد امروزه خدمت به جنبش کارگری در

و کارفرمايی، وظايف اتحاديه ای خود را در سطوح  ی دولتی ها و اين کادرها بتوانند با استقالل از احزاب سياسی و اهرم

  .مختلف به پيش برند

 ۀد آورد، بلکه عرصجامعه به وجوساختارهای اساسی را در تواند دگرگونیيشک نيست که جنبش اتحاديه ای به تنهائی نم

های  با ساير فعاليتارتباط آن طريق در، فدراسيون وکنفدراسيون بايد شناخته شده و ازسطوح مختلف اتحاديهفعاليت آن در

ای کارگران است به بر صنعتی  و متخصصين  های توانا  نقش اصلی خود را که تربيت بوروکرات گيرد واجتماعی قرار

کارگران مشارکت کرده  انسانی  حقوق های اتحاديه ای و آموزش توانند درينه فعاالن اجتماعی مياين زمدر. خوبی ايفا کند

  .های تسليم طلبانه بپردازند گرايشبش کارگری و پاک کردن سطوح آن ازطريق به ارتقاء جنآن واز

  سازمان های کارگری
داری می تواند سازمان های کارگری برای برنامه ريزی جهانی  درکنار سازمان های کارگری در درون سيستم سرمايه

 چنين سازمان هايی که در گسترش خود می تواند حزب ساختار. داری مورد مطالعه قرار گيرد متفاوت از نظام سرمايه

 هرچند نميتواند بی ارتباط با سازمان های.تحاديه وفدراسيون کامال فرق داردطبقه کارگر را در برگيرد با سازمان های ا

کردن مخلوط  .خاص خود را دارد واهداف آن مسيراما شکل گيری و برنامه ريزی. کارگری درون نظام بورژوائی باشد

 آن تنهاسردرگمی بيانجامد که ضرر م کاری وندان آنان می تواند به  تفکيک نکردن وظايف  و اين سازمان ها با يکديگر

زمينه حزب طبقه کارگر وسازمان سياسی متعلق به اين طبقه بحث های مفصلی وجود  در  می شودمتوجه طبقه ی کارگر

   .دارد که بايد درجايگاه خود به آن پرداخته شود

بحث سازماندهی نيروی کار برای کسب حقوق ازدست رفته در دوران جهانی سازی، امری پيچيده است که به همان 

امروزه اگر بخواهيم يک برنامه کامپيوتری را تنظيم کنيم بايد صدها آيتم را درکنار هم بچينيم . پيچيدگی ابزار توليد است

آيد و برای بدست آوردن  ها اشتباه باشد برنامه ی مورد نظر بدست نمیاگر يکی از آيتم . تا برنامه مورد نظر بدست آيد 

يک ماشين پيچيده دارای هزاران قطعه است وبايد به گونه ای اين . کرداول آغازنظر بايد دوباره ازی مورد  برنامه

هر . ر را انجام دهدقطعات کنار هم قرار گيرند که هر يک ديگری را تکميل کند وهيچکدام نمی تواند کار قطعه ی ديگ

 ۀو بايد کلي. ناسب را نخواهد داداين صورت سيستم پاسخ مدرغير. طعه بايد درجايگاه خود قرار گيردپيچ ومهره وهر ق
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ار ساده انديشانه بر اما در امر سازمان دهی گاه بسي .کديگر به گونه ای دقيق قرار گيردقطعات بار ديگر در کنار ي

  .خورد می شود

 ی کارگری بايد جايگاه خود را داشته باشد، همان گونه که حزب طبقه کارگر و سازمان کارگری جايگاه خودرا اتحاديه

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

 که با کارد ميوه خوری بخواهيم فلزی سخت را تراش دهيم همانند آن است. يعنی همان که بايد برنامه را ازنو آغاز کنيم

اما همه ی .ی يکسان است که امکان پذير نيست هرچند که مفهوم تيزی ميان آن چاقوی ميوه خوری وآن رنده تراشکار

زيرا که اساسا شناخت عرصه تفاوت ها ونايکسانی ها است ونه عرصه ی .اين موضوع شناخت تفاوت ها استمساله در

را از مزايای آن  جايگاه خود نشناسيم، عمال خودسازمانی را درهمانندی ها توجه کنيم وکاربرد هراگر تنها به .ها ماننديه

 هایردعملکوظايف و وحزب همه تشکل های کارگری هستند اما با  اتحاديه، فدراسيون، شورا. ده ايمسازمان محروم کر

  .عملکرد آنها بدست آوريم که می توانيم نتايج مناسب را ازها استآن تربا شناخت دقيق. دوره های متفاوتمتفاوت در

   

  عليرضا ثقفی

  ١٣٨٧دوشنبه هجدهم شهريور 
   

  
  

باشد ميتوان اطالق موسسه صنفی که متشکل از عده ای افراد دارای منافع مشترک  نظر مفهوم تفاوتی ندارند وبه هراتحاديه و سنديکا از )١(

سنديکا را مشترکا  اتحاديه استفاده می کنند وکشورهای اروپايی لفظ اتحاديه ولفظ يونيون يا همانازکشورهای آمريکائی بيشترکرد امروزه در

  .به کار می برند

  ٦مراجعه شود به منشور و اساسنامه فدراسيون کار کره جنوبی مجله راه آينده شماره ) ٢(

  انند ايتاليا، انگلستان وتشکيل شوراهای کارگری پس از انقالب اکتبر، در دوره پس از جنگ جهانی اول در کشورهايی م) ٣(

  .... به بعد۵٢ حبيب الجوردی صفحات  اتحاديه های کارگری و خود کامگی در ايران )۴(

  

 

 

 


