
  ؟ستجنبش کارگری چي
  » سنديکا يا سنديکاليسم  « ۀپاسخ به مقال

   کريم منيریۀنوشت
   
 را بايد با روشن »سنديکا يا سنديکاليسم « و ديدگاه رفيق منيری در مقالۀ  مفاهيم، تعاريف بررسی و نقدِ      

اما . ادامه دادگران و دي آغاز نمود و تحت همين مفهوم به گفتگو با اين رفيق جنبش کارگریمفهوم کردن 

  .معنای طبقۀ کارگر و مبارزۀ اين طبقه درنگ شوداز آنکه ببينيم جنبش کارگری چيست بايد لحظه ای درپيش 

 توليدی ۀکارگران گروههای بزرگی از توليد کنندگان مستقيم کاالها يا خدماتند که وسيل« ما می دانيم که      

در برابر دريافت بهای آنان  آن در بازار کارند، ۀد و عرضه کنند تنها صاحب نيروی کار خو واز خود ندارند

را در اختيار خريداران نيروی کار ، توانائيهای عضالنی، عصبی و فکری شان )مزد(نيروی کارِ  خود 

، يعنی شوند با مصرف اين توانائيها در روند کار استثمار می و می دهند قرار) سرمايه داران، کارفرمايان(

دست نيز به را بلکه کار اضافی پرداخت نشده ای به آنان،  پرداختی نيروی کار نه فقط معادل مزد خريداران

 کاربا فروش نيروی آنان  خريداران نيروی کارند، ۀکار ناگزير پيرو اراداجتماعی در روند آنان ، می آورند

آنان مستقل تأمين می کنند، هزينه های زندگی خود را برای دوران کار، بازنشستگی و نيز بقای نسل خويش 

اساسًا دارای منافع اقتصادی، از حرفه، سن، جنس، مليت و عقيدۀ خود طبقۀ واحدی تشکيل می دهند که 

منافع بنا به اين تعريف، کارگران مزدی طبقۀ واحدی با  ∗  ».ستسياسی، اجتماعی و فرهنگی مشترک ا

منافع اقتصادی، سياسی، اجتماعی و اين . هند تشکيل می داقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مشترک

مبارزۀ ) به ويژه طبقۀ سرمايه دار و دولت آن ( در تقابل با منافع طبقات دارا و حاکم  فرهنگی مشترک

پس .  ضروری می سازداقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگیمشترک اين طبقه را در همۀ زمينه های 

زمينه ۀ اين  که در همۀ اين زمينه ها صورت می گيرد و بايد در هممبارزۀ طبقاتی کارگران مبارزه ای است

ی، سياسی، اقتصاد اعمال  وپيش رود که اين طبقه بتواند سرنوشت خود و جامعه را با تئوری هابه آنجا ها 

  .بسازداجتماعی و فرهنگی خاص خود 

آنها و آگاهی از رابطه ای که اين      آنچه مسّلم است مبارزه در اين زمينه ها بدون آگاهی های مربوط به 

در اين جا هنوز سطوح ( عرصه ها با يکديگر دارند و سازمان يابی اين مبارزات مشخص صورت نمی گيرد 

حال با توجه به حضور آگاهی و سازمان ). آکاهی و سازمان يافتگی در اين عرصه ها موضوع بحث نيست 
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طبقۀ کارگر است که می توانيم از جنبش کارگری ر مبارزات  د–سطح آنها نوع و پائين ترين  حتی در –يابی 

ی، سياسی، اقتصاد طبقه کارگر در عرصه های ۀجنبش کارگری شکل عينی مبارز: تعريفی اوليه ارائه دهيم 

سطح حداقلی از آگاهی و سازمان يافتگی نمی تواند وجود داشته نوع و اجتماعی و فرهنگی است که بدون 

اين آگاهی بيانگر جنبۀ ذهنی مبارزۀ طبقۀ کارگر، و اين سازمان يافتگی   می توان گفتتقريب اولدر  .باشد

می گوئيم در تقريب  ؛ استمبارزۀ اين طبقهجنبۀ عينی گويای و سازمان يافتگی، اين آگاهی و عمل مبتنی بر 

. ين و ذهن اند ترکيبی از ع به عبارت ديگر هم عمل و هم سازمان خود واجد عناصر ذهنی اند يااول زيرا

 نمی توان عين و ذهن را ،انسانبنابراين در جنبش کارگری مانند هر عرصۀ ديگر زندگی و عمل اجتماعیِ 

از يکديگر جدا نمود و گفت بخشی از انسانها صرفًا عمل می کنند و بخشی ديگر صرفًا فکر؛ هرچند که بی 

ری و بدنی تقسيم شده اند اما هيچ کس نمی تواند تقسيم اجتماعی کار، انسانها از لحاظ کار فکترديد در روند 

   .استو انديشه دربارۀ کار يا مبارزۀ خود تهی فکر از مدعی شود کارگری که در حال کار يا مبارزه است 

انها و تشکل هائی را که موضوع ش کارگری در باال ارائه داديم ما همۀ جريببراساس ديدگاهی که از جن     

فرهنگی طبقۀ کارگر است خواه واقعُا مدافع منافع کارگران تصادی، سياسی، اجتماعی و  منافع اقمبارزاتشان

بيانگر ديدگاه های واقعَا  به شرط اينکه کارگری می دانيم جزء جنبش و يا مدعی مبارزه در اين راستا، باشند

 طبق هيچ و بر ه باشند بخشی از طبقه را نمايندگی کنند و يا به دنبال خود داشت،بخشی از طبقۀ کارگر باشند

تنها معيار . را از جنبش کارگری حذف نمی کنيمفرقه گرايانه اين يا آن جريان يا تشکل دلخواه خود يا معيار 

ما برای اينکه جريانی يا تشکلی را در جهت پيشبرد مبارزۀ طبقاتی کارگران بدانيم يا در جهت مخالف آن، 

ست، اما حتی اگر اثبات کنيم که جريان يا تشکلی برخالف منافع ا تشکل ياتئوری ها و اعمال خود آن جريان 

 باز هم به شرط ،طبقاتی کارگران حرکت می کند آن جريان يا تشکل را خارج از جنبش کارگری نمی دانيم

د و يا به دنبال خود داشته ن يا بخشی از طبقه را نمايندگی کاينکه بيانگر ديدگاه های بخشی از طبقۀ کارگر باشد

  .شدبا

   :ديدگاه های پايه ای به بررسی مقالۀ رفيق منيری می پردازيمبا اين حال 

من به آن تفکری گرايش دارم که اوًال تشکالت کارگری ... « : نيری در آغاز مقاله خود می نويسد   رفيق م  

ين استقالل را نه سازمانده مبارزات خودانگيخته کارگری را مستقل می داند و برای آنها استقالل قائل است و ا

تنها از رژيم و ارگانهای آن و طبقات حاکم که حتی مستقل از جريانات طرفدار طبقه که خارج از طبقه فعال 

داند که با آن  داند و وظيفه خود می ثانيًا سنديکا را از سنديکاليسم جدا می. دهد هستند مورد تأکيد قرار می

بعد هم بايد روشن نمود که منظور از اين . راست مبارزه نمايدبعنوان يک ديدگاه ضد کارگری و رفرميستی و 

   » .تشکالت کدام هستند، که بايد مستقل بوده و توسط خود کارگران و از پس مبارزات آنها شکل گيرد

 نظری و تاريخی او باهت اش ، استيک اشتباه مهم نظری و تاريخیدچار در نظر باال  رفيق منيری     

يعنی بين امر توصيفی و تبيينی از يک سو و  ( ايد باشدچيزی که بزی که هست و چياين است که بين 
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 خود بخودی جنبش: تمايز قائل نشده و آنها را قاطی کرده است)  امر تجويزی و رهنمودی از سوی ديگر

بورژوازی، خرده و سياسی  زير نفوذ ايدئولوژيک تواندمی  بلکه کارگران الزامَا مستقل نيست

 ی،کم نيستند جنبش های کارگری ای که زير نفوذ افکار مذهبی، مل: حتی فئودالی باشدو بورژوازی 

 و  صنفی، جنسيتیگرايش های محدودمبتال به  يا آنارشيستی اند و يا رفرميستیشووينيستی، نژاد پرستانه، 

ش ها و سازمان های اينکه جنب . بی آنکه الزامَا اين جنبش ها ساخته و پرداختـۀ طبقات حاکم باشنداندغيره 

 يک چيز است ) امر تجويزی يا رهنمودی  (اشندباز ايده ها و سياست های طبقات ديگر مستقل  بايد کارگری

موارد تاريخی بسياری . چيز ديگر، ) امر توصيفی و تبيينی (و اينکه آيا در دنيای واقعی چنين هستند يا نه 

رفيق منيری که درست اقص و در نتيجه نااما نکتۀ ن. نيم خود داری می کهامؤيد اين ادعاست که از ذکر آن

     عدم تمايز بين امر توصيفی و تجويزی ناشی می شود اين است که می گويد تشکالت کارگری از دقيقَا از

جريانات طرفدار طبقه  «اگر اين . اندستقل منيز  » جريانات طرفدار طبقه که خارج از طبقه فعال هستند « 

يا بيانگرمنافع بخشی از  بخشی از کارگران را به دنبال خود داشته باشند»  بقه فعال هستندکه خارج از ط

وانند بر حسب نوع فعاليت و می ت (ش کارگری اند ب جزئی از جنتر گفتيمد و غيره چنانکه باالنکارگران باش

ادی قابل مالحظه ای را اگر آنها هيچ نيروی مادی يا نيروی م).  خود جزء تشکالت کارگری باشند يا نباشند

  .همانگوئی خواهد بوداين  صرفَا منيریحرف رفيق نمايندگی نمی کنند 

جريانات « ها بايد مستقل از  می گويد سنديکااو. حال به جنبۀ تجويزی حکم رفيق منيری توجه کنيم    

موانع « حث در مقالۀ باشند و ظاهرَا بر آن است که جای اين ب» طرفدار طبقه که خارج از طبقه فعال هستند 
انندگان را به اين موضوع جلب می کنيم که از ديدگاه ما نه توجه رفيق منيری و خوما . خالی است»   ...ذهنی 

حتی از حزب راستين و بلکه » جريانات طرفدار طبقه که خارج از طبقه فعال هستند « تنها سنديکا از 

ر ها و دما اين موضوع را بار !يز بايد مستقل باشد نکه در درون طبقه فعال است توده ای طبقۀ کارگر

، هم نوع وظائف و ) عرصۀ مبارزه  (هم از نظر حوزۀ عمل -به اين علت که . جاهای مختلف گفته ايم

بين بايد  تفاوت وجود دارد؛ به همين طريق  بين سنديکا و حزب- سازماندهی و هم ترکيب اعضا و فعاالن

استقالل سازمانی وجود داشته و غيره محل کار و شورا و کميتۀ کارخانه نديکا و شورا، حزب و شورا، س

فرد اين استقالل به معنی توصيۀ عدم تأثير پذيری و تأثيرگذاری نيست و نيز به اين معنی نيست که . باشد

يا  ق ندارد برای پيشبرد سياست خود در سنديکا مبارزه کند وند عضو سنديکا باشد يا حزب حاحزبی نمی تو

برنامۀ عمل، استقالل سنديکا بدين معنی است که سنديکا از نظر . بايد درسياست دخالت کند و غيرهسنديکا ن

های نهاد از کارفرما، دولت،  بايد رهبری و ارگانها، امور مالی و غيرهاساسنامه، آئين نامه، ترکيب اعضای

          .مستقل باشددينی و احزاب سياسی 

اخيرًا نوشته ای به نام موانع ذهنی تشکل های کارگری ـ نامه سرگشاده به اتحاد « سد می نوي     رفيق منيری 

در سايت آذرخش منتشر شد که )" آذرخش(جمعی از کمونيست های ايران "از طرف " کميته های کارگری
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 که  در اين نوشته رفقا سعی نموده بودند.حاوی توضيحات مفصلی راجع به تشکالت کارگری و انواع آن بود

با استناد به تاريخ، حداقل در ارتباط با سنديکا روشن نمايند که اولين شکل سازماندهی کارگری توده ای بوده 

ظاهرًا رفيق » . و همواره هم هست که وظيفه سازماندهی مبارزات خودانکيخته کارگری را به عهده دارد

زات خود بخودی و مبارزات سنديکائی منيری تصور می کند که انگار منظور ما از جنبش کارگری فقط مبار

       که سنديکا ) نه در موانع ذهنی و نه در نوشته های ديگر ( هرگز نکفته ايم به عالوه ما . کارگران است

برعکس ما تأکيد داريم همۀ تشکل های کارگری مانند . يک شکل مبارزه طبقۀ کارگر خواهد بود» همواره « 

، و سازمان سراسری برنامه ريزی  و محل کارا، کميته های کارخانه، شور)اتحاديه ( حزب، سنديکا 

پديده های تاريخی اند و کامًال ممکن است که تجربۀ جهانی مبارزۀ طبقاتی  اجتماعی کارگران –اقتصادی 

و جانشين نهادهای  کارگران اشکال جديدی از نهادهای کارگری برای پيشبرد مبارزۀ طبقاتی به وجود آورد

وظيفه سازماندهی مبارزات خودانکيخته «  تنها ما هرگز نگفته ايم که سنديکا.  در باال گرداندنام برده

ابتدائی مدرسۀ  هنوز می تواند ما به پيروی از مارکس معتقديم که سنديکا »کارگری را به عهده دارد 

) ق منيری خود انگيختهبه قول رفي( را محدود به مبارزۀ خود بخودی ما نه تنها وظيفۀ سنديکا. انقالب باشد

نمی دانيم بلکه به روشنی گفته ايم مبارزۀ سنديکائی محدود به مبارزۀ اقتصادی هم نمی شود تا چه رسد به 

وانگهی مبارزۀ خود بخودی را نيز نمی توان منحصر به مبارزۀ اقتصادی دانست، کما . مبارزۀ خود بخودی

است که ) خود انگيخته( يک جنبش خود بخودی ده نيز اينکه يک شورش کارگری بی برنامه و سازماندهی نش

از ديد ما مبارزۀ سنديکائی يک مبارزۀ خود انگيخته نيست . علت بالفعل آن می تواند صرفا اقتصادی نباشد

اشکال اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مبارزۀ طبقۀ بلکه شکل ابتدائی ای از مبارزۀ آگاهانه است که 

   .گيرد اما جنبۀ غالب آن مبارزۀ اقتصادی استکارگر را دربر می 

 در توضيح موانعی که برای ايجاد آن » « ... موانع ذهنی « رفيق منيری در ادامه می گويد نويسندگان      

تا سنديکا ،»آن « از او از جملۀ قبلی رفيق منيری چنين برمی آيد که منظور [ برشمرده بودند يکی هم، ] س

موانع ذهنی « عنوان و مضون مقالۀ ما  » . زيادی نيز برخوردار بود، مانع ذهنی بودکه به نوعی از اهميت

ی کارگری  هاسنديکا تنها يکی از تشکل! و نه موانع ذهنی ايجاد سنديکااست » ايجاد تشکل های کارگری 

لی جنبش با هم در نظر داشته باشيم به مفهوم کرا  پنج گانه در حالی که اگر همۀ تشکل های کارگریاست 

چيزی جز اين مستفاد نمی شود که منظور ما بحث » ... موانع ذهنی  « کارگری می رسيم و از سراسر مقالۀ 

، اما از آنجا که در شرائط کنونی همۀ دناند که بر سر راه جنبش کارگری قرار دارای بر سر موانع ذهنی 

 در اين مقاله بيشتر به شکل بالفعل تشکل اشکال مختلف تشکل های کارگری موضوعات بالفعل نيستند طبعًا ما

اين مقاله اساسًا موانع پيشاروی جنبش کارگری را به لحاظ تحليلی و موضوع . های کارگری پرداخته ايم

 –٢و اند  دسته ای که موانع عينی يا خارجی نسبت به جنبش کارگری – ١: بررسی به دو دسته تقسيم می کند 

مبارزۀ طبقۀ کارگر و بنابراين جنبش کارگری است موانع ذهنی اين جنبش   ديگر که مسئلۀ درونی خودۀدست

روشن است که طبقۀ کارگر برای رفع موانع عينی بايد با عوامل خارجی نسبت به خود . آيدبه حساب می 
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مانند طبقات حاکم و قدرت های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها مبارزه کند، اما برای رفع موانع 

دسته بندی مبارزه برای . نی خود به مبارزۀ تئوريک در درون خود، در حيطۀ جنبش کارگری، نياز داردذه

رفع موانع عينی و ذهنی را می توان از سطح جنبش کارگری فراتر برد و به همۀ اعمال فردی و اجتماعی 

ا هر عمل انسان را فکر انسان با عمل خود در واقعيتهای خارجی تغيير می دهد امانسانها بسط داد، زيرا 

؛ اما چون اين ذهن هادی عمل است نقش و تأثير آن در تغيير معينی هدايت می کند که ماهيتی ذهنی دارد

  . عوامل عينی به اندازۀ خود عمل اهميت دارد

برای اينکه اين بحث را پيش ببريم من در ابتدا سعی می کنم بصورت مختصر « :      رفيق منيری می نويسد 

 ۀين مورد با جملاو سپس نظرات خود را در ا» . روشن کنم)  يعنی سنديکا (م را راجع به اين موضوع نظر

ما وقتی از سنديکا حرف می زنيم، نوعی سازماندهی مبارزات روزمره کارگران را « : زير آغاز می کند

»  روزمرۀ کارگران مبارزات« آيا اين نظر درستی است؟ برای پاسخ به آن بايد ديد » . توضيح می دهيم

يا دست کم برخی از آنها نيز می ان شامل همۀ اشکال مبارزۀ طبقۀ کارگر رکارگ آيا مبارزات روزمرۀ .چيست

رفَا آيا سنديکا ص  يعنی مبارزات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی طبقۀ کارگر را دربر می گيرد؟ شود

طبق تعريف ما، د؟ نباش شمورد نظرو بايد د نمی توانبه مسائل روزانه می پردازد يا مسائل درازمدت هم 

 به – نسبتی متفاوت از آنها البته به –سنديکا يکی از نهادهای کارگری است که مانند ديگر نهادهای کارگری 

اين تعريفِ  خود ساخته ای از سوی . همۀ اشکال مبارزات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد

   .سی تاريخی سنديکاها در جهان می توان عمل آنها را در همۀ اين زمينه ها نشان دادما نيست، در برر

هرچند در ابتدا کارگران به صورت فردی و « :  هنگام تشريح نظرات خود می نويسد     رفيق منيری

رت گروهی و در اعتراض به کارفرمای مقابل خود به مبارزه برمی خيزند، ولی در ادامه و به مرور به صو

. »شود که اين امر با ايجاد سنديکا، اتحاديه و يا ديگر تشکالت کارگری ممکن می، جمعی مبارزه خواهند کرد

و اتحاديه دو چيز متفاوت يا دو سطح مختلف از در ادبيات چپ ايران اين تصور اشتباه وجود دارد که سنديکا 

.  يک مفهوم يا به عبارت ديگر مترادف هم اندحال آنکه سنديکا و اتحاديه دقيقًا به. يک تشکل کارگری هستند

 trade unionاز زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شده است و واژۀ اتحاديه ترجمۀ  syndicatواژۀ سنديکا 

 خويش های دو واژه را در زباناين  انگليسی زبان ها و فرانسوی زبان ها.انگليسی است) اتحاديۀ حرفه ای(

هيچ دليل و سندی هم برای اين وجود ندارد که در سنت مبارزات کارگری .  برندمعادل هم به کار میهمچون 

  .باشدلف يا دو سطح مختلف از يک تشکل به کار رفته ت دو تشکل مخران واژه های سنديکا و اتحاديه برایاي

اشاره » گری گر تشکالت کاردي« به ه لکبتوجه نمی کند   نه تنها به عدم تفاوت سنديکا و اتحاديه رفيق منيری

ديگر تشکالت « آيا او اين  .چيست» کالت کارگریيا ديگر تش«  از او  که معلوم نيست منظورمی کند

را هم عرض سنديکا يا اتحاديه می داند که می توانند جانشين سنديکا يا اتحاديه شوند يا اينکه آنها » کارگری 

 رفيق منيری مانند ما می داند که برخی ؟وندتشکل هائی اند که برطبق عملکرد و وظائف ديگر تعريف می ش

رزش تاريخی خود را از دست داده  ا نقش واهااز جريانهای چپ ايرانی با گرايش آنارشيستی معتقدند سنديک
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         يا » شورا « اند و اساسًا به تشکل های ارتجاعی تبديل شده اند، بنابراين بايد تشکل های ديگری مانند 

 ما در نوشته های مختلف .جانشين سنديکا يا اتحاديه گردند!) ؟(» تشکل جنبشی « و يا » مجامع عمومی « 

خود تشريح کرده ايم که هر تشکل خاص کارگری مانند اتحاديه، شورا، کميتۀ کارخانه و محل کار، و غيره 

شکل ها را  ماهيت اين ت، عملکرد و وظائفو اينبراساس پاسخ به عملکرد و وظائف معّينی شکل می گيرند 

اهيت تشکل حاکی از درهم ريختن مهرگونه اختالط و جانشينی بين اين تشکل ها اينکه  و ؛دنکنمشخص می 

عرصه های مبارزۀ طبقاتی  يکی از ، تشکل هائی که هر يک به طور عمده دراستف طبقۀ کارگرتلهای مخ

به عبارت .  طبقه را به عهده دارندوظائف مختلف مبارزۀ اقتصادی، سياسی، اجتماعی يا فرهنگی اينفعالند و 

 رگری نمی توان وظائف، عملکرد، حوزۀ عمل وديگر ما به اثبات رسانده ايم که با تغيير نام يک تشکل کا

همچنين ما تشکل های مختلف طبقۀ کارگر را مهره های قابل . ديده گرفتلت وجودی يک تشکل را ناع

مورد به ما وارد اين  را که در » قيم مآبانه ای «رگونه اتهام درست به اين دليل است که ه. تعويض نمی دانيم

تفاوتهای عملی  و با توجه به اين که عوام فريبی شانه به شانۀ علم حرکت می کند شود شايستۀ پاسخ نمی دانيم

ب گاه التقاطی و نسبی گرايانه را امری ناچيز و چشم پوشيدنی به حسادديدگاه علمی و دقيق و يا ديپيروی از 

  . ت نگرش ها در تحليل نهائی از دو سياست در مبارزۀ طبقاتی ناشی می شودو بر آنيم که اين تفاونمی آوريم 

سنديکا ارگان سازمانده مبارزه «  : می رسدتعريف زير در ادامه تعاريف خود از سنديکا به رفيق منيری      

 ما در باال استدالل کرديم چرا سنديکا  »بخودی کارگران است که در چارچوب نظام سرمايه عمل ميکند خود

از يک سو عملی است آگاهانه هرچند با سطحی زيرا  ( سازمانده مبارزۀ خود بخودی طبقۀ کارگر نيست

) يرۀ مبارزات سنديکائی نمی گنجندبرخی از مبارزات خود بخودی طبقۀ کارگر در داابتدائی و از سوی ديگر 

، اما اين آگاهی و عمل و طبقۀ کارگر در مبازۀ طبقاتی است ۀ آگاهانعمل و سازماندهیسنديکا حاصل بلکه 

 اش ۀ طبقاتیبنابراين سازمان حاصل از آن چيزی جز آگاهی، عمل و تشکل ابتدائی طبقۀ کارگر در مبارز

رهائی خود را از جامعۀ طبقاتی به  و تشکل نمی تواند ، عمل از آگاهینوعنيست و طبعًا طبقۀ کارگر با اين 

 اکنون بايد بگوئيم نظر رفيق .)قادر به انقالب سياسی و به طريق اولی انقالب اجتماعی نيست  (  آورددست

نيز درست » در چارچوب نظام سرمايه عمل می کند « است که » ارگانی«منيری دربارۀ اينکه سنديکا آن 

ملکرد خود را از دست نمی پس از انقالب سوسياليستی و در جامعۀ سوسياليستی نقش و عسنديکا نيست، زيرا 

از يک سو به اين بستگی اينکه سنديکا به لحاظ تاريخی تا کی می تواند نقش و عملکرد خود را ايفا کند . دهد

دارد که آيا طبقۀ کارگر در پيشبرد مبارزۀ جهانی خود به اشکال کامال جديد و اکنون ناشناخته ای از 

روند تغيير جامعۀ طبقاتی به آيا ديگر به اين بستگی دارد که سازماندهی خود خواهد رسيد يا نه و از سوی 

کنون شناخته شدۀ طبقۀ کارگر را از نقش و عملکرد خود خی يا همۀ نهادها يا تشکل های تاجامعۀ بی طبقه بر

 که سنديکاها پس از ؛ تجربۀ انقالبات کارگری نيز تاکنون اين واقعيت را تأييد کرده استتهی خواهد کرد يا نه

   .نقالبات کارگری نه تنها از بين نرفته اند بلکه نقشهای جديدی نيز کسب نموده اندا



 7 

 در عمل به معنی – با هر هدفی که صورت گيرد –محدود کردن نقش سنديکا به مبارزات روزمره      

ه محدود کردن مبارزۀ کارگران به مبارزات روزمره به طور کلی و يا دست کم محدود کردن اين مبارزه ب

ما در اينجا بی آنکه قصد الگو سازی داشته باشيم به بر خورد . مبارزات روزمره در برخی حوزه ها است

 ارزش، بها و  « مارکس در.اشاره می کنيم ١٨٦٠ دهۀمارکس با اتحاديه های کارگری انگايس در سال های 

ايه داری و گرايش عمومی پس از توضيح قوانين مربوط به ارزش و مزد در شيوۀ توليد سرم) ١٨٦۵(» سود

که همواره باعث تضعيف موقعيت کارگران سرمايه داری  و ويژگی های انباشت سطح مزد در سرمايه داری

نقد رانجام س  و، اشاره به مقاومت کارگران در مقابل تطاول سرمايه داراندر برابر سرمايه داران می شود

 می کردند می که اتحاديه های کارگری انگليس مطرح»   مزد عادالنه در مقابل روزانۀ کارِ عادالنه «شعار 

مستتر در نظام کار مزدی، طبقۀ کارگر نبايد در در همان حال، و کامَال جدا از بردگی عمومی  «: نويسد

]  زاترمبا در اين [ان نبايد فراموش کنند که کارگر. دروزانه دچار اغراق شومورد اثر نهائی اين مبارزات 

اينکه تنها حرکت سقوط را کند می کنند اما جهت اين  ا؛ و نه با علل موجد آن معلول هگيرند وبا معلول ها در

ان نبايد  آناينبنابر.  اما بيماری را درمان نمی کنندحرکت را تغيير نمی دهند؛ درد را تسکين می دهند

ييرات بازار رمايه و تغتعديات بی وقفۀ س از اجتناب ناپذير چريکی که هموارههای منحصرَا مجذوب اين نبرد

کارگران بايد بفهمند که نظام کنونی همراه با تمام سيه روزی هائی که بر آنان تحميل  .ناشی می شوند گردند

آنان بايد . سازی اقتصادی جامعه را به وجود می آوردالزم برای باز شرائط مادی و اشکال اجتماعی  می کند

الغای نظام کار  " شعار انقالبی  "در مقابل روزانۀ کارِ عادالنه مزد عادالنه "شعار محافظه کارانۀ بجای 

   :مارکس سپس چنين نتيجه گيری می کند. » پرچم خود نقش کنند را بر  "!مزدی

ها ی کاالبر بهاها باعث کاهش نرخ عمومی سود می شود اما به طور کلی اثری افزايش عمومی مزديکم  « 

  .نمی گذارد

  .ها استفزايش بلکه کاهش سطح ميانگين مزدسرمايه داری نه اگرايش عمومی نظام   دوم

شکست آنان  .  خوب عمل می کنند،ی همچون مراکز مقاومت به ضد تعديات سرمايهاتحاديه های کارگر  سوم

شکست به طور عام ناشی از اين است که آنان خود . نيروهايشان است تا حدی ناشی از کاربرد غير هشيارانۀ

رد چريکی با معلول های نظام موجود می کنند بجای اينکه همزمان برای تغيير آن تالش را محدود به نب

 يعنی الغای ورزند، بجای اينکه نيروهای سازمان يافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر

   ∗ ».نهائی نظام کار مزدی به کار بندند

اکتفا کردن اتحاديه ها به مارکس می گويد : سوم استکيد ما است نتيجه گيری مورد تأدر اينجا آنچه 

مبارزات روزانه نقص بزرگی در کار آنها است و اتحاديه ها بايد بر اين نقص فائق شوند و نيروی سازمان 
                                                 

الئانور ِ ايش  ترجمۀ انگليسی ادوارد آولينگ، وير١۴آخر فصل  ،١٨٦۵، »ارزش، بها و سود«  مارکس،  ∗
  .قابل دسترسی است  org.marxists.wwwاين نوشتۀ مارکس بر روی سايت   .مارکس آولينگ

  
  

http://www.marxists.org/
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های روزانۀ سرمايه بلکه در راه تغيير نظام با تعدی ها و تجاوز » جنگ چريکی «يافتۀ خود را نه تنها در 

 دولتی سرمايه نداختن قدرت سياسی و انهدام ماشينغای کامل نظام کارِ  مزدی که جز با بر اال (سرمايه داری 

اجتماعَا تنظيم شدۀ مولدان آزاد  وسائل توليد و استقرار توليد قرار دولت کارگری، مصادرۀ انقالبیداری، است

خالف رفيق مارکس بر. رندبه کار گي) ر نيستمتحد با مالکيت اجتماعی وسائل توليد و مديريت کارگری ميس

بی  (منيری برای اتحاديه های کارگری اين توانائی را قائل است که از محدودۀ مبارزات روزانه فراتر روند 

تانسيلی برای اتحاديه ها  آری مارکس چنين پ.)بازاتی روزانه و روتين را نفی کندم که اهميت و لزوم کارنآ

مزد عادالنه در مقابل روزانۀ « محافظه کارانۀ شعار بجای د می دهد  و به همين دليل به آنها رهنموقائل است
مارکس بر آن است که . پرچم خود نقش کنند را بر»  !الغای نظام کار مزدی « انقالبی شعار» کارِ عادالنه

 رفيق و عمل کنندسرمايه داری  در راه تغيير نظامعالوه بر مبارزات روزانه اتحاديه ها می توانند و بايد 

تفاوت اين  !نيری باقی ماندن اتحاديه ها در چارچوب مبارزات روزانه را سرنوشت محتوم آنها می داندم

 به فرض اينکه اتحاديه ها همگی در شرائط –تفاوت بين پذيرش وضع موجود اتحاديه ها : کوچکی نيست

 وضع موجود با دميدن  برای تغيير اين و تالش–کنونی فقط در چارچوب مبارزات روزانه فعاليت می کنند 

 ! استروح انقالبی به فعاليت اتحاديه ای

نوع آگاهی، عمل و تشکل مبارزات خود بخودی و پرسش که آيا طبقۀ کارگر ايران می تواند از اين ما به      

 آن هم بدون سنديکا و بدون حزب انقالبی –جامعۀ سوسياليستی به وجود آورد ابتدائی خود بجهد و يکباره 

ت ايجاد حزب طبقۀ در صورهمان حال برآنيم که بی ترديد می توان  پاسخ منفی می دهيم، اما در–خويش 

تشکيل شوند و  هائی که بر اساس رشته های مختلف توليدی و خدماتی سنديکا(صنعتی های کارگر و سنديکا

ل طبقۀ کارگر به و مبارزۀ متشک) يا به عبارت ديگر تشکل صنفی باشند رچوب صنفی بمانندچانه اينکه در 

به کمک مبارزۀ تئوريک و درس آموزی از تجربيات مثبت و منفی جنبش کارگری ويژه در عرصۀ سياسی، 

ما به اين توجه داريم که برای انجام انقالب کارگری .  زمان رسيدن به اين هدف را کوتاه نمود،در جهان

نها شورا که ارگان اصلی درهم شکستن قدرت کافی نيستند، بلکه عالوه بر آکارگران سنديکا و حزب انقالبی 

طبقۀ سياسی بورژوازی پيش از انقالب و دولت پرولتری پس از انقالب است ضرورت تام دارد و نيز معتقديم 

ارگان مديريت کارگری و به برای پيشبرد سوسياليسم به کميته های کارخانه و محل کار به مثابۀ کارگر 

 اجتماعی برای نقشه مند ساختن راه رسيدن به جامعۀ بی طبقه –صادی سازمان سراسری برنامه ريزی اقت

  .نياز دارد

تواند بخشی از دستمزد کارگران را که سرمايه  تنها می« اين نظر رفيق منيری که می گويد سنديکا      

 زيرا نيز درست نيست،» گرداند ران از آنان می دزدد، به آنان بربخاطر نا آگاهی و نا متشکل بودن کارگ

سنديکا عالوه بر مبارزه در بازار کار برای حفظ مزد واقعی و حتی باال بردن آن، در محيط کار و جامعه 

به عنوان مثال در محيط  کار . درگير انواع ديگری از مبارزه با کارفرما، دولت و قوانين سرمايه دارانه است

  کارگر و کارفرما با کارفرما و دولت اختالف بين، آموزش،و در سطح قوانين برای بهداشت محيط کار
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 سنديکا نقش مهمی در مبارزه برای بيمه های کارگری در دوران کار و بازنشستگی و .درگير مبارزه است

،  در محيط کارخانه و محل کار استاستبداد سرمايه از ابزارهای مبارزه با یسنديکا يک. غيره دارد

ای سرمايه داری با سبعيت تمام عمل می کند و تنها با سنديکا ه که حتی در دموکراتيک ترين کشوراستبدادی

سنديکا همچنين می تواند و بايد در مبارزه . مهار زددی تا حکل های کارگری می توان به آن و ديگر تش

، برايری زن و مرد در سطح اعتصابتظاهرات، برای دموکراسی، آزادی بيان، قلم، گرد همائی، تشکل، 

سنديکا می تواند و بايد با شووينيسم و ناسيوناليسم .  کند مبارزهو نيز در سطح جامعه کارخانه و محل کار

بايد برای همبستگی بين المللی کارگران در عرصه های مختلف وارد نبرد  مبارزه کند، سنديکا می تواند و

 و سياست خارجی  سنديکا می تواند و بايد به ضد ميليتاريسم، جنگ های تجاوز کارانه و امپرياليستی،شود

رفيق منيری قطعَا می داند . به پيکار روی آورد » خودی و غير خودی «ارتجاعی دولت های سرمايه داری 

 اما آنچه مهم تر است اين است ،دی سنديکا ها انجام می شوختوسط بر  هم اکنون اين مبارزات زکه بخشی ا

قرار دارد و به معنی اشتباه کردن وظائف نيز که اينها که بر شمرديم همگی در حوزۀ فعاليت های سنديکا 

فقدان  .ها می توانند نقش به مراتب راديکال تری ايفا کننددر شرائط انقالبی سنديکا.  نيستسنديکا با حزب

  .سنديکا حتی دموکراسی بورژوائی را زير سؤال می برد

به .  يادآور پرودن، باکونين و دورينگ است،برای بيان استثمار کار مزدی»  دزدی «مفهوم استفاده از      

دزدی محصول جامعۀ طبقاتی . آنارشيستهانظر ما در اين رابطه هم بايد شاگرد مارکس و انگلس بود نه اين 

سرمايه داری نيز وجود داشت، اما استثمار کار مزدی به مثابۀ يک شکل غالب در  پيشاجوامعاست و در 

سرمايه داری و حتی دقيق تر حاکی از روابط توليدی جامعۀ سرمايه داری  تنها بيانگر شيوۀ توليد ،جامعه

يکی از دزدی به اين دليل در همۀ نظام های اجتماعی محکوم است که يک رابطۀ اجتماعی نيست، بلکه . است

ويد گرفيق منيری وقتی می . استحاکم بر جامعه نقض حقوق منبعث از مناسبات توليدی و اجتماعی اشکال 

در ذهن » دستمزد « مفهومی از » گرداند به آنان بر... ميتواند بخشی از دستمزد کارگران را تنها « ا سنديک

نه در اقتصاد سرمايه می گنجد و نه ) دستمزد(  اين مفهوم از مزد ؛دارد که شامل کل روزانۀ کار کارگر است

دزدی « وان گفت در برخورد به مسئلۀ به يقين می ت . منطبق استبا تحليلی که اقتصاد کار از کار مزدی دارد

 -رفيق منيری ارزش اضافی را از بحث خارج نمی داند يعنی دزدی سرمايه دار را تنها به مزد » سرمايه دار 

نگرشی داشته باشد بی درنگ در برابر چنين محدود نمی کند، اما اگر  -کار نيروی و از مزد به مثابه بهای 

 آنچه سرمايه دار از مزد برداشت می کند دزدی است ولی ارزش چگونهکه گرفت اين سؤال قرار خواهد 

         بنابراين حق با ماست که می گوئيم بنا به تعريفی که رفيق منيری ارائه می دهد ! اضافی چنين نيست؟

     .معادل بهای روزانۀ کار خواهد بود و نه بهای نيروی کار» دستمزد « 

می  عالقه مند به دانستن نظرات ايشان گاننمای آذرخش موجود است، خوانندمقالۀ رفيق منيری در تار     

موانع « توانند به آن رجوع کنند، بنابراين ما در اينجا آن بخش از سخنان او را نقل می کنيم  که به نقد مقالۀ 
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ء نظرات از اين لحظه در بررسی نقد رفيق منيری به جزء جز. می پردازد» ذهنی ايجاد تشکل های کارگری 

اهم نقد او را در يکجا گرد خواهيم آورد و سپس پاسخی کلی و يکپارچه به نقد او نخواهيم پراخت بلکه نخست 

  :چنين است» ... موانع ذهنی « نقد رفيق منيری به . او خواهيم داد

ر روی آن تأکيد اگر اين مانع ذهنی را از جانب کارگران بدانيم، که مطمئنًا رفقا نميدانند و بدين خاطر من ب «

نمی کنم، که بايد گفت کارگران را نمی توان از اين طريق بدين معضل آگاه نمود و بايستی در روابط کارگری 

شرکت نمود و از نزديک بدانان آموزش داد که سازمانهای کارگری کدامند و چه فرقی با هم دارند و کدام به 

 ولی از فحوای بحث چنين به نظر ميرسد .ند داشته باشدتوا چه کاری ميآيد و اينکه سنديکا چه عملکردی می

شود و نه مستقيمًا  که روی سخن اين رفقا با جريانات طرفدار طبقه است و در نتيجه بدانان اين هشدار داده می

بدين خاطر من بر آن شدم که در برخورد بدين نظر با توجه به اينکه اين رفقا در برخورد . به خود کارگران

 حقيقت و نقد ديدگاه های جريان منبعث از آن، باز هم با تأکيد اين نظر را فرموله نموده بودند، ديدگاه به نشريه

چون من فکر ميکنم که اين رفقا با تمام صميميتی که در برخوردهايشان نسبت به . های خود را توضيح دهم

نظرات اساسًا درستی را مطرح مسائل کارگری و کمونيستی دارند و طی اين نوشته و ديگر نوشته هايشان 

نموده اند، در يک اشتباه همگانی شريک هستند که اميدوارم بتوانم با توضيحاتم يا اين اشتباه را رفع کنم و يا 

  ». خود تصحيح شوم

جمعی از کمونيستهای ايران "در انتها با توجه به اينکه من در ابتدای اين نوشته اشاره ای به ديدگاه رفقای « 

داشتم، بايد بگويم که با توجه به توضيحات باالست که نظر اين رفقا را در رابطه با سنديکا و دقيقًا " )آذرخش(

چون بر مبنای اين نظر اين تشکالت تا بحال شکل . موانع ذهنی برشمرده شده از جانب آنها، نادرست می دانم

که جريانات فعال در رابطه با طبقه نگرفته اند و يا بعدًا نيز به شکل درست خود شکل نخواهند گرفت، چون

در اينکه اشکاالت برشمرده شده از جانب اين رفقا درست است، . کارگر درک نادرستی از اين تشکالت دارند

هيچ شکی وجود ندارد، ولی اشکال بر سر اينستکه اصوًال چنين امری وظيفه اينگونه جريانات نيست، که ما 

که در اينجا منظور (  يا يکی از داليل عدم شکل گيری تشکالت کارگری بخواهيم فهم نادرست آنها را دليل و

امر ايجاد سنديکا و اتحاديه دقيقًا مربوط به خود طبقه است و همچون تعيين . بدانيم) من صرفًا سنديکاست 

ن در حاليکه نوشته رفقا چني. شکل مبارزه، نحوه سازماندهی و رهبری آن نيز به خود کارگران مربوط ميشود

و يا آنگونه که اين رفقا ( القا می کند که اگر جريانات منتسب به طرفداری از طبقه کارگر درکی درست 

از تشکالت کارگری داشتند، آنگاه ما با چنين کمبود و مشکالتی ) بصورت مفصل و همه جانبه مطرح ميکنند

تر است در اينجا با توجه به نوشته  به.در رابطه با مبارزات خودانگيخته کارگری و سازماندهی آنها نداشتيم

قبل از ورود بدين بخش بايد بگويم که من مسائل طرح شده در اين نوشته را . خود رفقا مسئله را پيگيری کنيم

به شکل کلی قبول دارم و تأئيد می کنم و قصدم در اينجا تأکيد بر اين نکته است که به اشکالی که اشاره نمودم 

رفقا در مورد . گاه نخواسته ام که کل نوشته را مورد بررسی و موشکافی قرار دهماشاره داشته باشم و هيچ

علت عدم تشکل طبقه کارگر ايران جدا از مسئله "اشکاالت شکل گيری تشکل های کارگری چنين مينويسند 
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سرکوب و سياست پيگير ضد کارگری و ضد دمکراتيک رژيم و جدا از عقب ماندگی صنعتی، اقتصادی و 

ی کشور، تا آنجا که به عامل ذهنی يعنی به فعاالن جنبش کارگری و گروه ها و سازمان هائی که فرهنگ

مربوط می شود، عبارت است از درک ) يا چنين ادعائی دارند ( طرفدار جنبش رهائی طبقه کارگر هستند 

اگر ... " )  ذهنی موانع " 3آخر صفحه : " ( غلط، ناقص، يکجانبه يا مغشوش از همه يا برخی از موارد زير

يعنی بهرحال اينگونه جريانات در اين ) که ميتواند نادرست نيز باشد ( رفقا اين امر را به عنوان يک واقعيت 

امر شرکت می کنند، چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، پس چه بهتر است که به درست ترين شکلش شرکت و يا 

می بايستی  ردن را با برخورد نظری بدان، تصحيح کنند،دخالت کنند، می پذيرند و می خواهند اين دخالت ک

بدين نيز هشدار می دادند که بهرحال اين دخالت غلط است و دقيقًا امر ايجاد تشکل های سازمانده مبارزات 

هر چند که رفقا جا بجا در نوشته شان بر اين  .خودانگيخته کارگری صرفًا مربوط به خود طبقه کارگر است

 نوشته 13د که تشکالت کارگری بايد بدست خود کارگران بوجود آيد، از جمله در اوايل صفحه تأکيد نموده ان

." زيرا هر سازمان کارگری اگر به دست کارگران درست نشده باشد مورد پذيرش آنها نخواهد بود" اند 

 اشاره کردم اين را ولی با همه اين تأکيد ها نوشته اين رفقا همانگونه که در باال ...) موانع ذهنی 13صفحه (

نيز ) در کنار ساير سازمانهای کارگری، زيرا رفقا هيچ تفکيکی انجام نداده اند( القا می کند که ساختن سنديکا 

 باز هم اشاره 13رفقا در همان صفحه  .می باشد" فعاالن جنبش کارگری و گروه ها و سازمانها " بر عهده 

" سازمانی برای کارگران درست و يا به آنها پيشنهاد کنند" خواهند مسئله بيشتر فعاالنی که مي" می کنند که 

 را همچون  ايده های جزمی يا التقاطیاين است که اوًال توجه به آنچه در باال گفته شد ندارند و ثانيًا يک رشته

ود رفقا تأکيد از خ ... ( موانع ذهنی 13صفحه ." پيش شرط پذيرفته اند که فعاليت عملی شان را فلج می کند

  ) است

بنابراين با توجه به اينکه اين رفقا در نوشته مفصل خود موشکافانه فرق بين تشکل های مختلف کارگری را 

برشمرده اند و راجع به سنديکا و عملکرد آن توضيح مفصل داده اند، اشاره بدين نکته که برای تشکيل سنديکا 

سازمانهای خارج از طبقه ا رهبری آن جريانات و چه از زاويه ايده دادن و يا شرکت در شکل گيری و ي

  ». نبايستی دخالتی داشته باشند، الزم می نمود که جايش خالی است

هنی خارج از خود کارگران بايد سنديکا را به عنصر ذگفته ايم  ما به اشتباه فکر می کند که      رفيق منيری

 آن را جزء جنبش کارگری به حساب آورد، می تواند عامل ذهنی، که بايد: وجود آورد حال آنکه ما می گوئيم 

مانع تشکل يابی کارگران از جمله تشکيل سنديکا شود يا برعکس به خاطر درک درست مسائل نه تنها مانعی 

روشن است که اين خود . راه تشکل يابی کارگران به آنان کمک کند فکری در در اين راه نباشد بلکه از لحاظ

ما بر .  های خود را به وجود می آورند، اين امر حتی در مورد حزب نيز صادق استکارگران اند که تشکل

انقالبی طبقۀ اين باوريم حزبی که روشنفکران برای کارگران به وجود می آورند نمی تواند واقعًا حزب 

ی اين يک اشتباه ديگر رفيق منير.  است اين مسئله در مورد سنديکا نيز صادق؛ باشد،کمونيستکارگر، حزب 

است که عامل ذهنی را از عامل عينی جدا می کند و در مقابل عامل عينی قرار می دهد و از اينجا نتيجه می 
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در حالی از نظر ما . گيرد که عامل ذهنی خارج از جنبش کارگری و حتی خارج از وجود کارگران است

رای تحليل و درک منطقی اين جنبش تقسيم مسئلۀ جنبش کارگری به عامل عينی و ذهنی تنها تمايز گذاری ای ب

همان گونه که نمی توان ذهن انسان را از جسم او جدا کرد بلکه اين دو در وجود انسان وحدت می يابند . است

 تشکل های کارگری نسبت به برنامه های بندیمانند سازمان ( وحدت عوامل عينی و ذهنی جنبش کارگری 

 همان گونه که ذهن يک انسان می تواند منجر به نابودی آن انسان .در خود اين جنبش وحدت می يابند) آنها 

ذهن جنبش کارگری می تواند مانع تشکل ) از پرتگاه به زير اندازد را مثًال او را هدايت کند که خود ( شود 

ه حال فرق نمی کند که اين فکر خارج از اين انسان به او القا شده است يا فکر خود اوست، آنچ. يابی او شود

مهم است اين است که اگر اين فرد خود اقدام به پرتاب خود کرده باشد در آن لحظه اين فکر به هرحال فکر 

همين مسئله در مورد جنبش کارگری صادق است، در اينجا و در اين رابطه يعنی در فهم اين . خود اوست

 يا از درون خود آن برخاسته مسئله مهم نيست فکری که اين جنبش با آن عمل می کند از خارج از آن آمده

 مهم اين است که جنبش کارگری در لحظۀ معين با فکر يا ذهنی عمل می کند که به هر حال فکر و ذهن ،است

اگر بتوان به روشنی نشان داد که يک انديشۀ معين در يک فرد از خود او سرچشمه گرفته يا از . او شده است

ان دادن اين موضوع در مورد جنبش کارگری تنها در مفهوم و ابعاد خارج از او بر او تسلط يافته است اما نش

مثًال می توانيم بگوئيم مذهب يا تمايل به مالکيت خصوصی از فرهنگ حاکم بر جامعه ( طبقاتی ممکن است 

که فرهنگ توليد شدۀ طبقات حاکم است به درون طبقۀ کارگر نفوذ کرده و برای مدتها بر طبقۀ کارگر حاکم 

  ).ودخواهد ب

های کارگری به نام شورارفيق منيری قطعًا می داند در هنگامۀ انقالب بهمن جريانهای کارگری ای      

کارخانه ها با اهداف نامشخص دقيقًا تحت تأثير ايده هائی که اتفاقًا روشنفکران چپ و به ويژه گروه ها و 

با شوراها را قطعًا نمی توان ح به اصطالاين . سازمانهای سياسی چپ اشاعه می دادند به وجود آمدند

 ١٩١٨و شوراهای دوران انقالب اکتبر و با شوراهای انقالب آلمان در  ١٩٠۵شوراهای روسيه در انقالب 

مقايسه کرد، زيرا اين به اصطالح شوراها نه تنها هدف براندازی قدرت سياسی و جانشينی خود را به جای 

 يا حتی ریبه عنوان سازمان سراسرا بلکه حتی قادر نبودند خود در سر نداشتند، به مثابه دولت کارگری آن 

اين به اصطالح شوراها . حرفه ها و تقسيمات آن شکل دهنداز های پرولتری ايران فارغ  توده منطقه ای

 عينی نظر مروجان امروزی خود بودند يعنی سازمانهای پراکنده ای که همه فن حريف اند هم به قمصدا

 و ،را را ايفا می کردند، هم نقش کميته های کارخانه و محل کار را و هم نقش سنديکا رانگ نقش شوطور گّّ

در آن زمان کوششهائی برای تفهيم . ونه که رفيق منيری با ما موافق است نقش آچار فرانسه داشتندهمان ّگ

کر که به دليل موج قوی اين ف اما ضرورت ايجاد سنديکاهای مستقل در بين کارگران صورت گرفت،

سنديکا تشکلی است که دورانش سپری شده و مربوط به قرن نوزدهم يا اوائل قرن بيستم است و کارگران 

بايد بجای آن شورا تشکيل دهند و نيز به دليل رواج تفکرات سنديکاليستی راست مانند عدم دخالت سنديکا در 

.  ايجاد شدموانعی ذهنیسنديکائی سياست و يا تفکرات عقب ماندۀ سنديکای صنفی وغيره در برابر جنبش 
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 ،آيا اگر اين گفته های ما درست باشد تأثير عامل ذهنی را در تشکل يابی کارگران نشان نمی دهد؟ آيا اين

نقش جريانهای روشنفکری، گروه ها و سازمانهای سياسی چپ را در جنبش کارگری نمی نماياند؟ در ديدگاه 

 خارج از جنبش کارگری نيستند، بلکه ، سازمانهای سياسی چپما اين جريانهای روشنفکری، گروه ها و

در » ... هنی ذموانع « اينکه ما در . ش کارگری دارنددر جنبمهمی ثيرات ند و بی ترديد تأ اجرئی از آن

يا چنين ( گروه ها و سازمان هائی که طرفدار جنبش رهائی طبقه کارگر هستند « گری از کنار جنبش کار

نام برده ايم به هيچ وجه به معنی آن نيست که ما اين گروه ها و سازمانها را خارج از جنبش » ) ادعائی دارند 

که حسن و حسين فرزندان » الف « از نظر ما اين به همان معنی است که بگوئيم خانوادۀ . کارگری می دانيم

و حسين سرچشمه گرفته آنند دچار اين يا آن توهمات فکری اند حال فرق نمی کند که اين توهمات از حسن 

به خاطر اين » الف « ی و مهم است اين است که خانوادۀ  آنچه اساس،خانوادهديگر د يا از اعضای نباش

خالف تصور رفيق منيری ما موانع يعنی بر . استخودپيشبرد امور از ناتوان توهمات فکری عمال ناکارآمد يا 

که به دانيم بلآن نمی ارگر و يا مدعی طرفداری ۀ کذهنی را تنها در گروه ها و سازمان های طرفدار طبق

 «ما کارگران را . نسبت داده ايم) چه می خواهد باشد  منشأ آنها هر(صراحت آن را به فعاالن کارگری 

  !نمی دانيم»  بنا به تعريف خطا ناپذير «  و »  عصومم

تاريا بپيوندد اين است که جزء رابطۀ درست روشنفکرانی که می خواهند به امر مبارزۀ طبقاتی پرول     

جنبش کارگری و در درون آن باشند و به امر مبارزۀ طبقاتی کارگران خدمت کنند نه آنکه کارگران به جمع 

 روشنفکران پرولتری و جزء طبقۀ ، اين اشخاص،در شکل اول. سازمانهائی متشکل از روشنفکران بپيوندد

 هرچند که خود مدعی ،عمل آنها ربطی به طبقۀ کارگر نداردکارگرند و در شکل دوم اساسًا وجود و فکر و 

اينکه می گويم روشنفکر پرولتری کسی است که جزء جنبش کارگری و در درون آن باشد . چنين چيزی باشند

به مفهوم محدود کلمه نيست يعنی به اين معنی نيست که اين روشنفکر بايد حتمًا کار کارگری بکند يا در يک 

بايد توجه کرد که مفهوم جنبش کارگری بسيار وسيع است يعنی بايد آن را به . ی عضو باشدسنديکای کارگر

اشتباه است که عنصر  اين .در نظر داشتهمۀ اشکال مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر تجسم يا شکل عينی مثابۀ 

 اين گونه ذهنی اساسًايا عامل ديد ما دربارۀ عنصر . يمهای بخصوص و معينی به حساب آوری را آدمذهن

اين ديد ثنوی . ن طرح نکرده ايم در وجود انسانهای بخصوص و معّيهرگزما عنصر ذهنی را . نيست

از نظر ما عنصر ذهنی همان ذهن در مقابل عين است و اين دو در وجود . هيچ ربطی به ما ندارد) دوآليستی(

نبش کارگری و مجموعۀ تشکل هائی که در ديد ما از ج بنابراين .انسان وحدت می يابند نه کمتر و نه بيشتر

مانند احزاب کارگری، اتحايه ها، شوراها و کميته های کارخانه و محل ( هويت اين جنبش را نشان می دهند 

عامل ذهنی عنصر خارجی نيست، خارجی دانستن عامل ذهنی تصوری است که رفيق منيری ) کار و غيره 

 البته اگر کسی عامل ذهنی را . کند که در ديد ما تناقض وجود دارد و بنا بر آن تصور میباه از ما داردتبه اش

اما رفيق منيری بايد به . خارجی بداند آنگاه در فهم مسئلۀ استقالل تشکل های کارگری دچار تناقض خواهد شد

اين توجه کند که ما در همۀ نوشته هائی که از استقالل تشکل کارگری صحبت کرده ايم هرگز تشکل کارگری 
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ما حزب انقالبی پرولتاريا نيز بايد نظر از . در نظر نگرفته ايم) مانند سنديکا ( ا به مفهوم تنها يک تشکل ر

تشکلی مستقل از هر جريان غير از خود باشد؛ اما بر طبق تعريف حزب انقالبی پرولتاريا مستقل از جنبش 

 حتی بايد از سنديکا، شورا، کارگری نيست، زيرا خود يک بخش از جنبش کارگری است، ولی همين حزب

 و ديگر نهادهای کارگری مستقل باشد همان گونه که آنها نيز بايد از حزب وکميته های کارخانه و محل کار 

پذيرش اينکه اينها . اما هيچ کدام از آنها نمی توانند از عامل ذهنی جدا باشند،  يکديگر مستقل باشنداز

 معنی اين است که تن بی سر و سر بی تن می تواند مستقل از يکديگر می توانند از عامل ذهنی جدا باشند به

از دولت، کارفرما، طبقات حاکم، نهادهای دينی و اين تشکل ها مستقل در يک کشور اگر  !باشندوجود داشته 

  .به درستی می توان گفت که جنبش کارگری آن کشور جنبش مستقلی نيستنباشند مستقل از يکديگر 

مبارزۀ تجسم يا شکل عينی م در ديد ما از جنبش کارگری به عنوان يجا گفتنچه پيشتر در اينبراساس آ     

موضوع مبارزاتشان منافع اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  ما همۀ جريانها و تشکل هائی را که ،طبقاتی

 راستا، جزء فرهنگی طبقۀ کارگر است خواه واقعُا مدافع منافع کارگران باشند و يا مدعی مبارزه در اين

جنبش کارگری می دانيم به شرط اينکه واقعَا بيانگر ديدگاه های بخشی از طبقۀ کارگر باشند، بخشی از طبقه 

 معيار اندازه گيری استاندارد در خارج از خود مبارزۀ چهي. را نمايندگی کنند و يا به دنبال خود داشته باشند

لی و تجربه وجود ندارد که بتوان با آن تعيين کرد اليت عم از مبارزۀ تئوريک و فع خارجطبقاتی و بنابراين

کدام جريانی که در رابطۀ با طبقۀ کارگر فعاليت می کند و خود را جزء آن می داند جزء جنبش کارگری 

در اين رابطه، در ديد ما تناقضی نيست بلکه اشتباه در جدا سازی اين جريانها از جنبش ! هست يا نيست

اقتصادی يا سازمان  که اغلب آن را تنها به مفهوم تشکل مبارزۀ ،د از خود اين جنبشو درک محدوکارگری 

  .طبقۀ کارگر و مبارزۀ روزمرۀ آن می فهمند، است) خودبخودی ( مبارزۀ خود انگيختۀ 

فيق منيری می گويد به رغم اينکه ما تشکالت کارگری را آفريدۀ خود طبقۀ کارگر می دانيم و اين را در      ر

عالوه (با صراحت و به تفصيل آورده ايم اما در اينکه گفته ايم موانع ذهنی معينی »  ... موانع ذهنی « الۀ مق

 موانع ذهنی ای که گويا ما -  در ايران ايجاد تشکالت سراسری کارگری را به عقب انداخته)بر موانع عينی

داده ی  دچار خطا شده و نشانی عوض– سبت می دهيمنآن را به سازمان ها و گروه های طرفدار طبقۀ کارگر 

ط به خود طبقه يا مربو تشکل های کارگری کار اين گروه ها نيست و اگر ما موانع ذهنی راد ايم زيرا ايجا

را مخاطب قرار می داديم بلکه می بايست  سازمان ها دانيم نمی باستی اين گروه ها و فعاالن خود طبقه می

  .ا خود کارگران درميان می گذاشتيماين موضوع را در روابط کارگری ب

  . چند اشتباه وجود دارد–است » ... موانع ذهنی «  اصلی او به مقالۀقاد  که انت–در اين انتقاد رفيق منيری      

 ار طبقۀ کارگر که در خارج از طبقه به سازمان ها و گروه های طرفدصرفَانخست اينکه ما موانع ذهنی را 

فعاالن جنبش کارگری و ا آنجا که به عامل ذهنی يعنی به  ت«داده ايم بلکه گفته ايم  نند نسبت نمی کفعاليت 

 )يا چنين ادعائی دارند(گروه ها و سازمان هائی که طرفدار جنبش رهائی طبقه کارگر هستند 
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:"  مربوط می شود، عبارت است از درک غلط، ناقص، يکجانبه يا مغشوش از همه يا برخی از موارد زير

 که مسلما بدين معنی –رافات يا موانع در درون کل فعاالن جنبش کارگری مورد نظر ما بوده ح يعنی ان»...

 برایين است که ظاهرَا عرصۀ عمومی و علنی را او ااشتباه دوم .  دچار اين اشکاالت هستندهمهنيست که 

جنبش کارگری در سطح چرا نبايستی اشکاالت و انتقادات ! کاالت و انتقادات مناسب نمی بيندطرح اش

فات و تعارضی با اينکه همين مسائل در هسته ها يا محافل کارگری نيز منا اين امر هيچ  عمومی مطرح شود؟

» ... موانع ذهنی « مقالۀ اينکه  .د ندارد و ما در اين مورد نيز کوشش کرده ايم و خواهيم کردنمطرح شو
مۀ فعاالن جنبش هدارد نشان می دهد که مخاطب آن »  اتحاد کميته های کارگری «سرگشاده  به مۀ شکل نا

می تواند به خدمت سازمان يابی طبقۀ کارگر  ۀمسئلبر سر اين و تبادل نظر بحث که کارگری است و از آنجا 

طرفدار طبقۀ  از جمله سازمانهای (در معرض افکار عمومی طبقۀ کارگر و فعاالن کارگری بايد درآيد ايران 

  .قرار گيرد) کارگر

از جمله در مورد سنديکا و نه فقط سنديکا زيرا مسئلۀ استقالل ( در بحث استقالل تشکل های کارگری      

هم از طرف ما و هم از سوی ديگران طرح شده است که تشکل های کارگری ) دربارۀ حزب هم مطرح است 

هيچگاه کسی . ی مستقل باشندبايد از دولت، کارفرمايان، احزاب و نهادهای دين) و در بحث حاضر سنديکا  (

نگفته است که سنديکا می تواند از ذهنيتی که به طور کلی در جنبش کارگری وجود دارد مستقل باشد، چنين 

اين ذهنيت بی ترديد اثر خود را بر تشکل يابی سنديکائی می گذارد؛ بر سر راه آن به . چيزی ممکن نيست

در اين رابطه استقالل کامال به . گيری ويژۀ آن نيز تأثير داردترمز و يا پدال گاز تبديل می شود و در شکل 

در مورد رابطۀ . مفهومی سياسی به کار رفته است، نبايد برداشت های فلسفی را در اين بحث قاطی کرد

سنديکا و احزاب بحث بر سر اين است که سنديکا بايد از احزاب و از جمله از حزب کمونيست مستقل باشد، 

بايد نسبت به ايده های حزب کمونيست بی اعتنا باشد بلکه بدين معنی است که  سنديکا ی نيست کهبدان معناين 

 نبايد زائدۀ حزب کمونيست باشد ،به لحاظ سازمانی، به لحاظ مالی، به لحاظ تصميم گيری و از اين قبيل امور

 چيزی را به او ديکته کند يا چند بلکه بايد از آن مستقل باشد يعنی مثال سنديکا به هيچ حزبی اين حق را ندهد

د و خواست ها و سياست حزب خود را به او نعضو حزب به رغم خواست سنديکا در رأس آن قرار گير

  .تحميل کنند

ست که نظر ما دربارۀ اين تشکل  رفيق منيری براساس نظرات خود دربارۀ تشکل های کارگری معتقد ا    

ما فکر می کنيم انتظار .  نادرست استسنديکا، تشکيل بهط موانع ذهنی به ويژه در رابطه با سنديکا و ربها، 

ما نظرات ما را براساس تجزيه و تحليل نظرات خود درستی يا نادرستی عجيبی نيست که از هر کس بخواهيم 

 او يکی از داليل نادرستی نظرات ما را اين می داند که. به اثبات برساند نه براساس نظراتی که از ما نيست

رفيق باد : که دليل اين است به اين  بع پاسخ شوخ ط!تشکل های کارگری برمبنای نظر ما شکل نگرفته اند

بعدًا نيز به شکل « رفيق منيری در ادامه می گويد اين تشکل ها  .می وزدعامل ذهنی در جهتی مخالف 

رک نادرستی از اين درست خود شکل نخواهند گرفت، چونکه جريانات فعال در رابطه با طبقه کارگر د
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از هم اکنون قضيۀ ما می گوئيم اينکه بعدًا اين تشکل ها به درستی شکل می گيرند يا نه  » .تشکالت دارند

رفيق . يا نهداد به قول شوخ طبع ما می توان جهت باد را تغيير بستگی دارد که آيا ، بلکه به اين  نيست محتوم

 است تا عاقبت حرف ما را به خود ما و خوانندگانش ثابت کند و منيری ما و خوانندگان خود را دور گردانده

 ما در » از اين تشکالت دارند درک نادرستیچونکه جريانات فعال در رابطه با طبقه کارگر  «بگويد 

برداشته نشود اين ايران حيرتيم که وقتی می گوئيم تا موانع ذهنی کنونی جنبش کارگری از پيش پای کارگران 

اما از  !نيست تشکل های مستقل خود را به وجود آورد چه فرقی با اين سخن رفيق منيری دارد؟طبقه قادر 

را به گروه ها و دخالت عدم درک ما از عامل ذهنی تاکنون با درک رفيق منيری يکی نيست هشدار که آنجا 

 دانيم و معتقديم سازمانهای طرفدار طبقۀ کارگر برای دور داشتن نظرات خود از طبقۀ کارگر بی فايده می

ايده هائی مانند شورای همه فن حريف که نقش  کنيم که ماهيت ثابتبايد »  دخالت «بودن غلط بجای اثبات 

مجامع « يا ايده هائی مانند آچار فرانسه را در رابطه با همۀ اشکال مختلف تشکل های کارگری ايفا می کند 

اغتشاش در تشکل يابی اند، ای آنارشيستی هايده که  ،و از اين قبيل ايده ها» تشکل جنبشی « و » عمومی 

همان گونه که ايدۀ شورای همه فن حريف همچون يک موج فکری قوی تقريبًا سه دهه  .طبقۀ کارگر است

سيعی از فعاالن کارگری گذاشت و به مانعی ذهنی در راه تشکيل ت فلج کننده بر بخش های نسبتَا وتأثيرا

بايد موج جديدی از ايده های درست ه ای و ابتدائی طبقۀ کارگر در ايران تبديل شد سنديکا به مثابه تشکل پاي

به لحاظ طبقۀ کارگر به وجود آيد تا امکان اين تشکل يابی های واقعی و کارآمد حداقل در رابطه با تشکل يابی 

گذاريم و ما در می روشن است که هم ما و هم رفيق منيری بين سنديکا و سنديکاليسم فرق ! فراهم گرددذهنی 

نوشته های خود به روشنی اعالم کرده ايم که يکی از راه های جلوگيری از غلتيدن سنديکا به سنديکاليسم 

رفرميستی و آنارکوسنديکاليسم، پس از مشی سياسی درست حاکم بر سنديکا، ايجاد سنديکاها براساس سازمان 

توضيح داده »  ... موانع ذهنی« مقالۀ و نيز در » کمونيسم کارگری حکمت « کتاب  که در دهی شورائی است
  .شده است

  

  :خالصه کنيم

  

  : کوشيديم موارد زير را نشان دهيمۀ حاضرما در مقال

 فعاالن جنبش کارگری است و اينکه رفيق منيری مخاطب ما کل» ... موانع ذهنی « مخاطب ما در مقالۀ  – ١

  .که خارج از طبقه فعاليت می کنند تصور کرده اشتباه استرا گروه ها و سازمان های طرفدار طبقۀ کارگر 

 - مبارزۀ اقتصادی( در درک رفيق منيری از جنبش کارگری نه کل عرصه های مبارزاتی طبقۀ کارگر – ٢

و فعاالن اين جنبش بلکه صرفَا يا اساسا ) اجتماعی، سياسی و تئوريک و فرهنگی بين پرئاتاريا و بورژوازی

 و فعاالن اين -طح کارخانه و محل کار مثَال مبارزه در س–ارگران و سرمايه داران مبارزۀ بی واسطۀ ک

  .ه مطرح استصعر
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 در مسائل مربوط به تشکل های کارگری رفيق منيری گاه به تفاوت بين امر توصيفی و تبيينی از يک سو – ٣

توجه کافی نمی کند و تحول و امر تجويزی و رهنمودی يا به عبارت ديگر بين آنچه هست و آنچه بايد باشد 

    .قت الزم قرار نمی دهدديکديگر را مورد آنها به 

رزه برای باچه ازجهت اينکه اين مبارزه را محدود به م -  ديد رفيق منيری در مورد فعاليت سنديکائی– ۴

انه  چه از اين لحاظ که مبارزۀ سنديکائی را مبارزه ای در چارچوب مبارزات روز،حفظ سطح مزد می کند

انطباق دارد  نه با تاريخ جنبش کارگری و تحول و تکامل آن که تقليل گرايانه است ونگرشی محدود  -می داند 

مثال ديدگاه های مارکس در  (تئوری هائی که اين تحوالت و پتانسيل های سنديکا را در مد نظر دارند با و نه 

    ).ف آنسيل سنديکا و وظائرزۀ طبقاتی، پتاندر مبا بش سنديکائی، نقش سنديکانمورد ج

  

  ٢٠٠٧ اوت ١۴، ١٣٨۶ مرداد ٢٣

                                                                                       بهروز فرهيخته

org.aazarakhsh.www

 

                            
  

http://www.aazarakhsh.org/

