
  شورای همکاری و آینده پيش روشورای همکاری و آینده پيش رو

  
ایجاد تـشکل هـای مـستقل و آزاد کـارگری از دیـر بـاز یکـی از آرزوهـا و خواسـته هـای جنـبش                            

در این چند دهه هر گـاه کوچـک تـرین روزنـه ای فـراهم شـده اسـت،           . کارگری ایران بوده است   

کـار را فـراهم     فعاالن و دست اندرکاران جنبش کارگری بـه تکـاپو افتـاده انـد و سـنگ بنـای ایـن                      

پس از سرنگونی حکومت شاه و به مدد دستاوردهای بزرگ کارگران ایران بـه ویـژه                . ساخته اند 

ــا مبــارزات متحدانــه خــود در     کــارگران صــنایع نفــت جنــوب، تهــران، تبریــز و ســایر منــاطق کــه ب

 تــشکل هــای آزاد و ۵٩ تــا ۵٧سزائی ایفــاء کردنــد در ســالهای  بــســرنگونی رژیــم شــاه نقــش

سندیکای . ارگری که پایه های آنها در کارخانه ها و در مناطق صنعتی بود پدید آمدند              مستقل ک 

کــارگران پــروژه ای آبــادان، کــانون شــوراهای متحــد در تهــران کــه کارخانــه هــای متعــددی را در  

محورهای جاده قدیم کرج و جاده مخصوص پوشش می داد، کانون شوراهای شـرق تهـران کـه          

شرق تهران را در بر می گرفت، خانه کارگر که در آن زمان محل تجمـع             بسياری از کارخانه های     

 بعـدها توسـط اداره کننـدگان فعلـی آن بـه زور اشـغال شـد، نمونـه                     و  بـود  و گردهمائی کارگران  

 کـارگری را   واقعیهائی از سعی و کوشش کارگران هوشيار و آگاه بود که ضرورت ایجاد تشکل 

 نوپا دیری نپائيد کـه در فـضای انـسداد سياسـی سـالهای      ليکن این تشکل های . دریافته بودند 

 و بـه جـای آنهـا تـشکل دولتـی و فرمایـشی خانـه کـارگر بـا حمایـت                       سرکوب شدند  ۶٠پس از   

 خانه کارگر به رغم امکانات بی نظير مـادی کـه در اختيـارش گذاشـته                 .مستقيم دولت پدید آمد   

رد از آنجـا کـه بـرای سـرکوب      بذل و بخشش هائی کـه بـرای جـذب کـارگران مـی کـ          و شده بود 

 ۵٧جنبش کارگری و شناسائی فعاالن کارگری و از خاطر زدودن تشکل هـای واقعـی سـالهای                  

 پدید آمده بود، هيچگاه نتوانست اعتماد کارگران را جلب کنـد و اگـر امکانـات بـی همتـای                     ۵٩تا  

گـشت شـماری از   اقتصادی آن برای فریب و اغوای کارگران ناآگاه نبـود، نمـی توانـست تعـداد ان              

  . کارگران را نيز جلب کند

شکل هـای مـستقل از      يـشرو بـرای ایجـاد تـ       پدر این سالها هر گونه تـالش و کوشـش کـارگران             

جـاد   بـرای ای   ان اخراج آنها از محـيط کـار و در صـورت پـایمردی و سرسـختی آنـ                  دولت و کارفرما با   

آن سـندیکای مـستقل     نمونه زنده   . ی مواجه شده است   تشکل های خود با سرکوب و دستگير      

کارگران شرکت واحد است واین در حالی است که جمهوری اسالمی ایران مقاولـه نامـه هـای      

 . سازمان جهانی کار دربـاره آزادی تـشکل و قراردادهـای جمعـی را امـضا کـرده اسـت                    ٩٨ و   ٨٧

 هر کشور عضو سازمان جهانی کار کـه ایـن مقاولـه نامـه در آن            "٨٧ مقاوله نامه    ١مطابق ماده   

 ماده تنظيم شده اسـت اجـرا   ٢١نافذ است متعهد می شود که موارد این مقاوله نامه را که در      

 کارگران و کارفرمایان بدون هيچ تمایزی می باید این حق را داشـته باشـند                 ":٢طبق ماده   . کند

که تشکل های خود را که مقررات تشکيالتی آنها تنهـا توسـط خودشـان تعيـين مـی شـود بـه                        

 ٢طبق بنـد    " و بدون کسب اجازه قبلی بر پا کنند یا به چنين تشکل هائی بپيوندند                انتخاب خود 

از مـداخالتی کـه ایـن حـق را محـدود کننـد               مقامـات دولتـی مـی بایـد       "  این مقاوله نامه   ٣ماده  

کـارگران  "  سازمان جهانی کار   ٩٨مقاوله نامه شماره    ١ ماده ١همچنين طبق بند  " خودداری کنند 

دولـت بـه رغـم      . قدامات ضداتحادیه ای دولت مصونيت کافی داشـته باشـند          در مقابل ا   ی باید م

امضای مقاوله نامه های مذکور، در داخـل بـه هـيچ وجـه اجـازه تـشکل هـای کـارگری را نـداده                         

است و به جای آن شورای اسالمی کار را به عنوان تـشکل کـارگری بـر کـارگران تحميـل کـرده                       

ه نمایندگانش باید پـيش از انتخـاب بـه تایيـد وزارت             شوراهای اسالمی کار گذشته از آنک     . است

 و بــوده، تــشکل هــائی ایــدئولوژیک یــا در واقــع شــعبات حــزب سياســی  ندکــار و کارفرمــا برســ

هستند و نه تنها مدافع منافع کليه کارگران نيستند بلکـه            برخی از کارگران مسلمان      گيرندهدربر

 ١



در شـرایط   . ران مسلمان نيز دفاع نمی کننـد      حتی از منافع کارگران مسلمان در برابر سرمایه دا        

نبود تشکيالت مستقل و آزاد کارگری چند سالی اسـت کـه فعـاالن کـارگری بـرای تحقـق حـق                      

الت مـستقل کـارگری بـه تکـاپو افتـاده و چنـدین کميتـه کـارگری                  يمسلم خود یعنی ایجاد تـشک     

رای ایجـاد تـشکل     کميته پيگيـری ایجـاد تـشکل هـای آزاد کـارگری، کميتـه همـاهنگی بـ                 : مانند

 و محافــل ، اتحادیــه سراســری کــارگران اخراجــی و بيکــارکــارگری، اتحــاد کميتــه هــای کــارگری

 و محافل فرهنگ سـازی   فعاليت این کميته ها   فصل مشترک .  پدید آمدند   کار کارگری مانند آوای  

ا ایـن کميتـه هـ     . برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دفاع از مطالبات جاری کـارگران بـود              

همچنين توانستند صدای کارگران بخش های مختلـف را بـه گـوش سـایر بخـش هـا برسـانند و          

همچنين این کميتـه هـا   . کمک بخش های مختلف کارگری به یکدیگر را تشویق و ترغيب نمایند     

و محافل در حـد تـوان محـدود خـود کوشـيدند درحـوزه هـائی محـدود حـق داشـتن تـشکل آزاد                          

ران روشـن کننـد و بـا بـی تفـاوتی آنـان نـسبت بـه سرنوشـت خـود                کارگری را برای اذهان کارگ    

ت بخـش هـائی از       سـال سـبب گردیـده اسـ        ٢- ٣مجموع این عملکردها طی ایـن       . مقابله کنند 

لـيکن بـين   .  این کميته ها را بشناسند و به تدریج بـا آنهـا همکـاری کننـد              پيشرو کارگران فعال و  

ی که برای خود معين کرده بودند هنوز شـکاف  فاوظایف انجام گرفته توسط این کميته ها با اهد  

عميقی وجـود دارد و ممکـن اسـت بـه علـت خـرده کـاری و پراکنـده کـاری ودر صـورت تثبيـت و                            

استمرار این محافل جداگانه و پيامد ناگریز آن اتخاذ سياست ها و تاکتيک های سکتاریـستی و                 

ين این کميته ها از عملکردشان،      ارزیابی مستمر فعال  . غيرتوده ای این شکاف هيچگاه پر نشود      

 بـا   .بسياری از آنان را برآن داشت تا به فکر اتحاد عمل و در نهایت ایجـاد تـشکلی واحـد بيفتنـد                     

فراخوان اتحاد کميته های کارگری برای اتحاد عمل، کميتـه پيگيـری، کميتـه همـاهنگی و آوای                  

 در فـضائی صـميمی و بـا         کار و جمعی از دانشجویان هوادار جنـبش کـارگری گـرد هـم آمدنـد و                

اینان بر ایـن بـاور بودنـد کـه       .  همکاری را آغاز کردند    ،  ل فراوان برای همگرائی و اتحاد عم      عطش

  .در شرایط فقدان تشکل مستقل و آزاد کارگری می توان وباید با یکدیگر همکاری نمود

  ضرورت ایجاد تشکل واحدضرورت ایجاد تشکل واحد
اتی در جنـبش کـارگری پدیـد آمـد و           با پيدایش کميته ها و محافـل کـارگری مـذکور گرچـه تحرکـ              

 مـانع عمـده بـر سـر راه          سـه  بـدون تـاثير نبـود لـيکن          فعاليت آگاهگرانه این کميته هـا و محافـل        

در .  مـوازی سـازی  -٣  فقدان سياست واحد-٢ تشتت و پراکندگی   -١. فعاليت آنها وجود داشت   

اره کـاری و پراکنـدگی      واقع این کميته ها همچون جزایری دور افتاده از هم عمل می کردند دوبـ              

همچنان وجود داشت، در برخی مواقع فعاليت مشخص یـک کميتـه را کميتـه دیگـر عينـا انجـام                     

می داد و در برخی موارد به علت سياست های مختلف در ایـن کميتـه هـا، فعاليتـشان ضـد و                       

از ایـن  افزون بر این توان محدود هر یک    . نقيض بود و این فعاليت ها همدیگر را خنثی می کردند          

يته ها امکان فعاليت پيگيرانه برای اتصال همه جانبه به جنبش کارگری را از آنها سـلب مـی                 مک

پراکندگی مـانع   . اتصال به جنبش کارگری فعاليت متمرکز و برنامه ریزی شده را می طلبيد            . کرد

دهی  سـازمان   کـاری  الزمه غلبه بر خرده   . فعاليت پيگيرانه می شد و به خرده کاری می انجاميد         

 هـا و محافـل، امکـان        امـا پراکنـدگی و تـوان محـدود هـر یـک از ایـن کميتـه                 . فعاالن کارگری بـود   

از سوی دیگر دورافتادگی این جزایر منفرد از هم         . را از آنها سلب می کرد     سازماندهی مناسب   

امکان بحث و گفت و شنود همه جانبه برای اتخاذ سياست صحيح و مناسب را از بين برده بـود      

در درون  . تالف نظرهای بين این کميته ها بدون شفاف سازی همچنـان پـا برجـا مـی مانـد                  و اخ 

خود کميته ها نيز چنانچه اختالف نظری وجود داشت، توان محدود فکـری درون کميتـه هـا ایـن                    

در یـک کـالم     .  یـک بحـث سـازنده و شـفاف بـه حـل ایـن اختالفـات بپردازنـد                    با اجازه را نمی داد   

 سـازی سياسـت هـا کـه خـود از پيامـدهای خـرده کـاری بـود، فعاليـت                      عدم شفاف وپراکندگی  

 ٢



 خـشاً خستگی ناپذیر و صادقانه اعضاء این کميته ها را عقيم می گذاشت، کارهای آگاهگرانه ب              

د محـدودی داشـت و دریغـا کـه بـه دسـت تمـامی بخـش هـای                    ربسيار جالب این کميتـه هـا بـ        

ته ها وظـایف کالنـی بـرای خـود معـين            در ضمن این کمي   . کارگری در سراسر کشور نمی رسيد     

متناسـب نبودنـد و     کرده بودند که با توان تشکيالتی آنها تناسب نداشت یعنی ظرف و مظـروف               

 آنها بود که به سرخوردگی فعاالن درون این کميتـه هـا مـی               یامک عوامل نا زاین وضعيت یکی ا   

م  ها را وا داشت تـا در قـد         این کميته  و خرده کاری فعاالن درون       ت ضرورت غلبه بر تشت    .انجاميد

ليکن اختالف  .  کنند که در این راستا شورای همکاری پدید آمد         ل ظرفی برای اتحاد عمل مهيا     او

نظر در ميان موسسان شورای همکاری نسبت به ساختار و وظایف آن و نيز نـوع تـشکل هـای                    

رف بزرگتـر امکـان   نکته اميدوار کننده اینست که در ایـن ظـ  . کارگری موردنظر همچنان وجود دارد    

یکـی از مـوارد اخـتالف نظـر         . تبادل نظر بيشتر می شود و بحث ها غنای بيشتری پيدا می کند            

برخی می خواهنـد    . وجود دیدگاههای متفاوت در مورد آینده شورای همکاری و ماهيت آنست            

 ای تبدیل شود و تاکتيـک هـائی کـه اتخـاذ مـی کننـد در راسـتای ایـن                      در آینده به تشکلی توده    

برخی آن را ظرف در برگيرنـده فعـاالن و پيـشروان کـارگری در نظـر مـی گيرنـد کـه                       . هدف است 

اختالف نظر دیگری نيـز در شـورای همکـاری بـر سـر سـاختار آن                 . مختص سازماندهی آنانست  

برخی معتقدند از آنجا که شـورای همکـاری تـشکلی غيـر ایـدئولوژیک اسـت و مـی        . وجود دارد 

ی کارگران با هر گونه رویکرد فکری باشـد مـشروط بـه اینکـه بـرای ایجـاد                   تواند در برگيرنده تمام   

از ایـن رو ادغـام تـدریجی کميتـه هـای            . تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما مبـارزه کننـد          

مختلف در یک ساختار واحد را امکان پذیر می دانند، ليکن عده ای دیگر بر این اعتقادنـد از آنجـا                     

کلی توده ای بلکه تشکل ویـژه فعـاالن کـارگری خواهـد بـود و چـون                  که شورای همکاری نه تش    

فعاالن کارگری دارای گرایش های مختلف فکری هستند، وجود این گرایش هـای متنـوع فکـری                 

لذا نتيجـه مـی گيرنـد کميتـه هـای مختلـف نبایـد وارد یـک                  . ساختار واحد را شکننده می سازد     

ا شورای همکـاری فـرو مـی پاشـد بلکـه کميتـه              ساختار واحد شوند چرا که در آن صورت نه تنه         

های قبلی نيز که در ساختار واحد حل شده اند ازهـم مـی پاشـند، لـذا بهتـرین گزینـه را بـرای          

پایين تر این رویکردهـای گونـاگون بررسـی         . شورای همکاری اتحاد عمل های موردی می دانند       

  .می شود

  گان کارگریگان کارگریه ه تشکل توده ای یا تشکل نخبتشکل توده ای یا تشکل نخب
ین اعتقادند، از آنجا کـه فـضای بـسته جامعـه و محـيط هـای کـارگری امکـان ایجـاد                       عده ای بر ا   

تشکل های کارگری در کارخانه و واحدهای توليدی را سلب نموده است و توده کـارگران گرچـه                 

ی رادیکـالی از قبيـل بـستن    ممکن است دست به اعتصابات گسترده بزنند و حتی به شيوه ها         

ایجـاد تـشکل هـای علنـی و تـوده ای در کارخانـه و محـل کـار                  ليکن بـرای    جاده متوسل شوند،    

پيشقدم نمی شوند زیرا ایجاد تشکل را پرهزینه تر از شرکت در اعتـصاب مـی داننـد، از ایـن رو                      

بـه عنـوان نمونـه مـی     . می توان این تشکل ها را در خارج کارخانه ولی در جـوار آن ایجـاد نمـود        

 را کـه مـستلزم بـه      ...و   سازی، نـساجی، نقاشـان    توان تشکل های کارگران خودروسازی، دارو     

اینان دورنمای فعاليت   . رسميت شناختن آن از سوی مدیریت کارخانه نيست بر آنها تحميل کرد           

اگر چنين باشد در    . می گيرد برشورای همکاری را ظرفی می دانند که چنين تشکل هائی را در           

ترده کارگران را در بر می گيرد و        آن صورت شورای همکاری ظرفی خواهد بود که توده های گس          

در چنين حالتی ویژگيهای شورای همکاری با حالتی که آن را صـرفا             . غير ایدئولوژیک خواهد بود   

شـورای  .  تفـاوت مـاهوی دارد  دگيـر مـی  گان کارگری در نظر   ه  ظرف متشکل کننده فعاالن و نخب     

باید به سازماندهی صـدها و  همکاری اگر بخواهد در برگيرنده توده های گسترده کارگران باشد      

 بـه مراتـب بيـشتر از اینهـا     تعـدادی   کـارگران بـا    تـشکل کـردن   م بـسنده نکنـد و بـه        هزاران کارگر 

 ٣



 از لحاظ سياسـی نمـی توانـد در بـدو فعاليـت خـود را               . بنابراین باید کار اجتماعی کند    ،  بيندیشد

 واقعيـت ایـن     زیرا. اد کند قلمد...  و   " ضد سرمایه داری   " ، "ضد لغو کار مزدی   " ، "زسرمایه ستي "

 از خطــر اخـراج برهـد، از بـيم کــار    ، کـارگر بـرای آنکــه نـانی بـه سـفره اش وارد شـود      اسـت کـه  

رویکرد سياسی و مواضع ضد سرمایه داری       . قراردادی و سفيد امضا به این تشکل پناه می برد         

مـی یابـد   او در بلکـه تـدریجا   کارگر نيست که وی را به سمت شورای همکاری هدایت می کند           

  و از فقـر و درمانـدگی بـه سـتوه آمـده انـد، کـار موقـت            و  خودش هـستند   جماعتی که از جنس   

 برای مقابله با چنـين شـرایطی و در          ،قراردادی و سفيد امضاء زندگيشان را ناامن ساخته است        

کارگر با چشم خود می بيند بيکار سـازی هـا           . قالب شورای همکاری به دور هم جمع شده اند        

فالکت ناشی از آن موجـب رواج خودکـشی، تـن فروشـی و از هـم پاشـيدگی خـانواده                     و فقر و    

ه خانـه هـای     کرایـ هایشان شده اسـت، تـصور آنکـه در شـرایط بيکـار شـدن چگونـه مـی توانـد                      

 به قيافه کودک خردسـال خـود نگـاه مـی            ،کمرشکن را بپردازد، چهار ستون بدنش را می لرزاند        

خود مجـسم مـی سـازد کـه در شـرایط بيکـاری و            نزدابل او را    کند، انتظارات کودکانه هر چند ناق     

نگرانی هميشگی از بيکاری که پدر و مـادر از فـرط            . تنگدستی بيشتر هرگز برآورده نخواهد شد     

 برای فرزندان بازگو کرده اند به افسردگی خـود و اعـضای خـانواده انجاميـده و          درماندگی هر روز  

مقایسه این شرایط نکبت بـار بـا زنـدگانی          . ر داده است  جسم و روان آنها را در معرض تهدید قرا        

ســرمایه داران و بریــز و بپــاش هــای آنهــا کــه اگــر کــارگر بــا چــشم خــود نمــی دیــد شــاید آن را  

ر چنانچـه کـارگر د    در چنـين شـرایطی      . بزرگنمائی تصور می کـرد، خـشمگين تـرش مـی سـازد            

 –محيط کار و زندگی شـورای همکـاری را ببينـد کـه نـه بـر اسـاس آمـال و آرزوهـای سياسـی                           

ــا را هــم        ــد، آنه ــده ان ــردهم آم ــارگران گ ــی ک ــات ملمــوس و عين ــرای مطالب ــه ب ــدئولوژیک بلک ای

در جمـع   ان می دهد به آنها یاری می رساند،         سرنوشتان خود می بيند، به آنها روی خوش نش        

 خوبی یاد می کند، تحقق آمال و آرزوهای خـود را در موفقيـت آنهـا مـی                   های کارگری از آنها به    

 گر هـر چنـد    در ایـن مرحلـه کـار      . ن می پيوندد  تردید را کنار می گذارد و به آ        و سرانجام ... بيند و   

ممکن است دل خوشی از سرمایه دار نداشته باشـد و نـسبت بـه تبعـيض و اخـتالف طبقـاتی                      

مایه داری نـدارد و مبـارزه بـا سـرمایه داران را مبـارزه بـا                 ش ضدسـر  نتنفر داشته باشـد ولـی بيـ       

سرمایه داری می انگارد، حتی در یک مرحله باالتر ممکن است پنداشـت وی از نظـام سـرمایه                 

 تـوهم   داری محدود به سرمایه های بخش خصوصی شـود و نـسبت بـه سـرمایه داری دولتـی                  

 چنـين کـارگرانی   ،صوصی سازی شـود  که در نتيجه تمام هم و غم وی مبارزه با خ       داشته باشد 

باید در تشکل های کارگری متشکل شوند و به قـدرت نـشات گرفتـه از اتحـاد طبقـاتی خـود در                  

عمل پی ببرند، در چنين شرایطی با دریافت آگاهی طبقاتی است که سيمای واقعی سـرمایه                

ل اینکـه اگـر در      حـا . نـد نداری را در می یابند و به تدریج رویکردی ضد سـرمایه داری پيـدا مـی ک                 

همان ابتدا تشکل کارگری، خود را در چارچوب ضد سرمایه داری محدود کند، خود را از پيوستن                 

کارگران مبارزی که فاقد شم ضد سرمایه داری هستند محروم می کنـد و در نتيجـه بـه محفـل                     

  سرمایه ستيز بدل می شود، که در چنين حالتی شمار اعـضاء آن از سـه رقمـی                   نخبه کارگران

بدانـد  " دیلغو کـارمز  "،  "سرمایه ستيز "،  " داری ضد سرمایه "فراتر نمی رود، تشکلی که خود را        

در واقع یک تشکل ایدئولوژیک است زیرا بيان این حقيقت که سرمایه داری تنها و تنها یک بدیل                  

در واقـع   .  نيـاز بـه اسـتدالل چنـدانی نـدارد           چنان محرز اسـت کـه      دارد و آن سوسياليسم است    

سـرمایه  "پـس تـشکل   . ان ضدسرمایه داری بود ولی به سوسياليـسم گـرایش نداشـت           نمی تو 

آن دسـته از     در بـر گيرنـده      نمـی توانـد    شکلی چنـين تـ    .یعنی تـشکلی سوسياليـستی    " ستيز

بـرای آنکـه نـانی       کـه    استاین حد   درجه همکاریشان تا     که فعال    باشد ر و اخراجی  بيکاکارگران  

تا صـاحب خانـه جـل و پالسـشان را     خانه شان را بپردازند     وارد سفره شان شود، آخر ماه کرایه        

 ٤



مقابلـه بـا ایـن    مـی خواهنـد بـرای     خرین پرچين های زندگيشان ویران نـشود    آ به خيابان نریزد و   

 تا به خواسته هـای ملمـوس خـود          وضعيت دست در دست کارگران هم سرنوشت خود بگذارند        

شکل ایدئولوژیک ضد سرمایه داری در آیند        نمی توانند به عضویت ت      این کارگران فعال   زیرابرسند،

 تبليـغ و تـرویج ضـد        کـه   در واقـع تـا زمـانی       .از ماهيت سـرمایه داری آگـاهی کـافی ندارنـد          چون  

سرمایه داری در مقياسی گسترده انجام نگرفته باشد و اساس نظام سرمایه داری و بـدیل آن                 

د تـشکل تـوده ای ضـد    سوسياليسم بـرای بخـش زیـادی از کـارگران آشـکار نـشده باشـد ایجـا              

واقعيت کنونی جامعه ما نشان می دهد کـه رویکـرد کـارگران             . سرمایه داری امکان پذیر نيست    

به سوسياليسم بيش از حد ضعيف است از این رو نمی توان انتظار داشـت کـه در حـال حاضـر                      

ن از سـوی دیگـر نمـی تـوا    . تشکلی با هویت ضد سرمایه داری بتواند خصلتی توده ای پيدا کند         

رجـوع  (ادعا کرد که جنبش خود به خودی طبقه کارگر دارای خصلتی ضـد سـرمایه داری اسـت                   

 یک نکتـه حـائز اهميـت دیگـر          .)٢ و   ١بولتن کميته پيگيری شماره های       "اتحاد کارگری  "شود به 

تـشکل مخفـی قابليـت      . اینست که تشکل کارگری اگر بخواهد توده ای شود باید علنی باشـد            

 رلغـو کـا  "، " ضـد سـرمایه داری  "، "سرمایه سـتيزی "ارد تشکلی که مدعی توده ای شدن را ند  

باشد می باید برای سوسياليسم مبارزه کند از این رو به اقتضای شرایط جامعـه مـا بـه                   " دیمز

ناگزیر باید به فعاليت مخفی روی آورد که در آن صورت نمی تواند به صورت گسترده و توده گيـر                    

  . نخبه باقی می ماندانارگرفعاليت کند و در حد محفل ک

  چشم اندازی مطلوب برای شورای همکاریچشم اندازی مطلوب برای شورای همکاری
همانگونه که پيش تر اشاره شد دو دیدگاه مختلف نسبت بـه سـاختار آینـده شـورای همکـاری                    

در . برخی آن را غير ایدئولوژیک می دانند که باید بـه تـشکلی تـوده ای تبـدیل شـود                   . وجود دارد 

ده آن نيز که می باید چنين رویکردی داشته باشـند مـی             نتيجه کميته ها و محافل تشکيل دهن      

توانند در هم ادغام شوند و یک ساختار واحد را تشکيل دهند در این صـورت تـدوین اساسـنامه                    

برخی دیگر چنين می پندارند کـه طيـف         . ای که بيانگر چنين رویکردی باشد جزء ضروریات است        

هـا مـانع از ایجـاد یـک سـاختار           رون کميته    گرایش های گوناگون فکری د      وجود گسترده نظرات و  

در نتيجه کميتـه هـای تـشکيل        . واحد است بنابراین اتحاد عمل های موردی را توصيه می کنند          

فلنـد  ااین دوستان از این نکته غ     . دهنده شورا همچنان به فعاليت مستقل خود ادامه می دهند         

وارد شـورا نمـی شـود بلکـه           آن که اگر شورای همکاری غيرایدئولوژیک باشـد، تمـامی گـرایش          

کارفرمـا سـرلوحه کـار شـورای         مشترک آنها یعنی حق داشتن تشکل مستقل از دولـت و             لفص

البته گرایش های مختلـف فکـری مـی تواننـد بـه عنـوان فراکـسيون هـای                   . همکاری خواهد بود  

 فعاليـت    همکـاری  در شـورای  ". .. سرمایه ستيز " ضد سرمایه داری   "گوناگون از قبيل فراکسيون   

دوستانی که در شورای همکاری یا در کميتـه هـای زیرمجموعـه آن فعاليـت مـی کننـد و                     . کنند

مخالف ادغام کميته ها هستند متاسـفانه بـا آنارکوسندیکاليـست هـای خـارج از شـورا همنـوا                    

 مـی  ام گرفتـه و عليـه شـورای همکـاری بـه کـار      ورا از آنان به  " وحدت گرایش ها  "شده و حربه    

 توصـيه مـی شـود چنانچـه          فعاليـت صـادقانه آنـان تردیـدی نيـست          ان کـه در    به این دوسـت    .برند

شورای همکاری با ساختار واحد را قبول ندارند به صورت مـستدل و شـفاف آن را بيـان کننـد تـا          

سایرین نيز آگاهانه و شفاف معضالت کار را در یابند، برای آنهـا چـاره ای بيندیـشند و راه حلـی                      

 مـشفقانه از ایـن دوسـتان درخواسـت مـی شـود بـه شـورای                  برای بـن بـست هـا بيابنـد ولـی          

اسـت   و پرداختـه آنارکوسندیکاليـست ه      هکـه سـاخت   " وحدت گرایش هـا   "همکاری اتهام ناروای    

 اگــر علــت مخالفــت آنارکوسندیکاليــست هــا بــا شــورای . نــشوندوارد نــسازند و بــا آنهــا همنــوا

ری کميته متبوع خود نه تنهـا       در آنست، چرا هنگام شکل گي     " وحدت گرایش ها  "همکاری وجود   

ایـن در حـالی     . کردنـد بلکـه از مـدافعان سرسـخت آن بودنـد           می  آن را وحدت گرایش ها تلقی ن      

 ٥



 پاسـخ واضـح اسـت زیـرا در آن زمـان             .است که گرایش های مختلف در آن کميته وجود داشـت          

رایش هـا   پایين تر بـه اتهـام نـاروای وحـدت گـ           . می پنداشتند در بر پاشنه دیگری خواهد چرخيد       

نکته ای که باید مدنظر دوستان درون کميته ها قـرار گيـرد اینـست کـه                 . پاسخ داده شده است   

ه هـا نيـز      یکایـک کميتـ    حـال حاضـردر   طيف گسترده نظریات مانع کار مشترک نيست چـرا کـه در           

وجـود سـاختار واحـد      . نشده است لی وجود این طيف مانع کار آنها         و طيفی از نظرات وجود دارد    

  . ا، انرژی آن را متمرکز می کند و از خرده کاری در آن می کاهدبرای شور

شورای همکاری با بهره گيری از امکانات موجود در کميته ها می باید دست بـه کـار اجتمـاعی            

تشکيل دهد، مـسائل    ... به فوریت کميته هائی در صنایع خودروسازی، داروئی، غذائی و           . بزند

ع را در کنار معضل عمـومی جنـبش کـارگری بـه مطالبـات روز       و معضالت ویژه هر یک از این صنای       

ست و تـوان شـورا را       يـ توسل به شيوه های اکسيونی در این شـرایط مطلـوب ن           . آنها بدل سازد  

  .هدر می دهد

  پاسخ به مخالفين تشکيل شورای همکاریپاسخ به مخالفين تشکيل شورای همکاری
. ته اسـ  از بدو تشکيل شورای همکاری دو دسته انتقاد و از دو موضع مختلف بر شورا وارد شد                

بش خـود بـه خـودی مطـرح      دنباله روی از جنـ ن انتقادات از موضع اکونوميستی و  یک دسته از ای   

  :استرئوس این انتقادات از این قرار. شده است

بـر   شورای همکاری بر بـستر مبـارزات کـارگری شـکل نگرفتـه اسـت و ایـن تـشکل مـی بایـد                          -

  شکل می گرفتاساس مطالبات کارگری 

يل دهنده می باید به صورت منفـرد یـا بـه صـورت محافـل جداگانـه بـا        فل تشکا کميته ها و مح -

  . جنبش کارگری در می آميختند

هـستند کـه جنـبش کـارگری را         " فرقـه هـا   " جنبش کارگری در ذات خود وحدت دارد، محافل و           -

  شقه شقه نموده اند 

   شورای همکاری وحدت گرایش هاست نه وحدت جنبش کارگری-

  رای برون رفت از مشکالت خویش می دانند اتحاد عمل را راهی ب-

  که تشکل مقدم بر برنامه بوده استبه این صورت مطرح می شود و دسته دوم انتقادات 

 از موضـع اکونوميـستی ممکـن اسـت بـه دالیـل دیگـری نيـز                  ی همکاری مخالفين پيدایش شورا  

پدید مـی آیـد     اساس استدالل آنها اینست که تشکل در کوران مبارزات کارگری           . متوسل شوند 

  دنبال آن روان   بهیعنی باید دست روی دست گذاشت تا جنبش خود به خودی اوج گيرد سپس               

 کـارگری   تـشکل کـارگری مـی توانـد بـه خواسـته هـای       این واقعيت که. شد و تشکل ایجاد کرد   

تجربـه سـندیکای واحـد       . درتصور آنها نمی گنجـد     اینا افزایش دهد  ردامن بزند و توقعات کارگران      

 داد که پدید آمدن سندیکا و روشنگری های آن توقعـات کـارگران را افـزایش داد و سـپس                     نشان

اکونوميست ها که نقشی برای آگـاهی در دامـن زدن بـه جنـبش               . تحرک در ميان آنان پدید آمد     

کارگری قائل نيستند هر اقدامی در جهت متشکل کردن کارگران را به پس از عروج جنبش خود                 

يـست هـا    ه بـه شـورای همکـاری از سـوی اکونوم          انتقاد دیگری کـ   . مایندبه خودی موکول می ن    

آیـا  . شـکل گيـرد   ر مبنای مطالبـات کـارگری       وارد می شود اینست که آنها معتقدند تشکل باید ب         

 شـاید از نظـر آنهـا      . يشگی کـارگران نبـوده اسـت      مالبه ه حق داشتن تشکل مستقل و آزاد مط      

تقليـل  ... مانند جلوگيری از اخـراج و بيکارسـازی و          خواسته های ملموس، روزمره     به   " لبه مطا"

که می توانـد انتظـارات کـارگران را ارتقـاء دهـد، خواسـته               " داشتن تشکل "می یابد، و خواسته     

اتهـام بعـدی کـه      . کارگران نيست و روشـنفکران ایـن خواسـته را بـه کـارگران دیکتـه مـی کننـد                   

ارد مـی کننـد اینـست کـه آن را           اکونوميست هـای آنارکوسندیکاليـست بـه شـورای همکـاری و           

 که برفراز سر کارگران نه بر متن مبارزات آنهـا پدیـد آمـده اسـت،                 ، می دانند  "وحدت گرایش ها  "
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و " فرقـه هـا   " مریـد    هر کارگر آگاهی که به دانـش رهـائی کـارگر مجهـز باشـد در قـاموس اینهـا                   

وحـدت گـرایش    "ری را    اینان کـه شـورای همکـا       برخالف ادعای . محسوب می گردد  " گرایش ها "

تـشبيه مـی نماینـد ، نقطـه         " کنفـرانس وحـدت   "می دانند و سرنوشت آن را به سرنوشت         " ها

یعنی ایـن گـرایش هـای       . ه است آغاز این شورا بر مبنای توافق گرایش های مختلف فکری نبود          

چنين ادعائی صرفا   . فکری نبودند که از باال نقشه و طرح شورای همکاری را تدوین کرده باشند             

 واقعيت این بود که فعاالن کـارگری و کـارگران فعـال پـس از رونـد شـکل گيـری                      .اتهام است یک  

کميته های مختلف کارگری یکدیگر را پيدا کردنـد، اهميـت اتحـاد عمـل آنـان را واداشـت دسـت                     

همکاری به سوی یکدیگر دراز کننـد، حـال اگـر برخـی از ایـن فعـاالن کـارگری یـا کـارگران فعـال                          

ک گرایش فکری باشند، ایـن موضـوع بـه هـيچ وجـه مـشکلی بـرای اتحـاد                    ممکن است دارای ی   

جهز بودن کارگر بـه عنـصر آگـاهی         م زیرا   ،عمل ایجاد نمی کند بلکه اکونوميست ها را می آزارد         

 .برای آنها اسباب دردسر است و به راحتی نمی توان وی را دنباله رو و گوش به فرمان ساخت                  

رگر آگاهی روبه رو می شـوند پـای گـرایش هـا را بـه ميـان                  اکونوميست ها به محض اینکه با کا      

چگونه می تـوان بـا ذره   . متوسل می گردند" فرقه ها"می کشند یا برای مقابله با وی به حربه         

بين و در به در در پی یافتن کارگر فعالی بود که گـرایش فکـری نداشـته باشـد، مگـر مـی تـوان                          

سـوی اکونوميـست هـای پيگيـر طـرح مـی گـردد        کـارگری را یافـت؟ انتقـاد دیگـری کـه از             چنين  

اینست که تشکيل دهندگان شورا به جـای اینکـه خـود را بـه جنـبش کـارگری متـصل کننـد وبـا                   

خيزش های مختلف کارگری در آميزند، جدا از جنبش کارگری، اقدام به تشکيل شورا نموده اند                

همـان نگـرش    اتهـام     ایـن  منـشاء گـر چـه     . و این شورا هـيچ ارتبـاطی بـا جنـبش کـارگری نـدارد              

اکونوميست ها یعنی بی خاصيت بودن تشکل کارگری در دامن زدن به توقعات کـارگران اسـت،                 

کتمـان مـی کنـد و آن اینـست کـه بـسياری از اعـضاء تـشکيل         نيز  را  دیگر  این اتهام یک حقيقت     

آگـاه  دهنده شورا از کارگران فعالند، ليکن چون ممکن است برخی از این کـارگران آگـاه باشـند،             

و " فرقـه هـا   " و آنهـا دنبـال رد پـای          مـی کنـد    حساس اکونوميست هـا را تحریـک         بودن شاخک   

در ضمن مگر می توان به صورت پراکنده و با خـرده کـاری بـه اسـتقبال                  . می گردند " گرایش ها "

جنــبش خــود بــه خــودی رفــت، هــر گونــه یــاری رســاندن بــه جنــبش خودبــه خــودی مــستلزم    

  . سازماندهی است

کاری فقط آماج حملـه اکونوميـست هـا نيـست، بلکـه جماعـت دیگـری کـه تـشکل                     شورای هم 

ند، عنـوان مـی کننـد شـورای        يرگمی    یکسان  ایدئولوژیک –کارگری را با تشکل های سياسی       

 بـه عقيـده آنهـا ابتـدا     .کـرده انـد  يالت را مقدم بر برنامه      همکاری و اجزاء تشکيل دهنده آن تشک      

سم جلـوگيری   فرميـ يـدن شـورای همکـاری بـه ر        ت تـا از در غل     می باید برنامه ای تنظيم می شد      

از نظر آنها رویکرد شورای همکاری نه ایجاد تشکلی تـوده ای بلکـه جمـاعتی از کـارگران                   . شود

در نتيجـه آنهـا   . حتما روشنفکر است که باید برای تجمع خود برنامه ای سياسی داشته باشند           

 نسبتا طوالنی اسـت و بـا صـدور یـک قطعنامـه              در نمی یابند که مرزبندی با رفرميسم یک روند        

                      . انجام نمی گيرد

                                                                                                                           

 خردمند_د                                                                                                      
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