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» و موانعازهايضرورتها ، ن« اتحاد عمل،   
ششه هشتاد و  ماآبانبيستم                                                                                                         یمحمد اشرف  

 
  :مقدمه

شناخت کارگران از .در حالی که شرايط زندگی کارگران هر روز سخت تر و اعتراضات کارگری بيشتر می شود

اما هيچ کدام از اينها باعث کمتر شدن مشکالت . طبقاتی خود دقيقتر و ستيز طبقاتی روشن و شفاف می گردددشمن 

کارگران نمی شوندهر چند اعتراضات مستمر و پرتعداد هستند اما در همين حال ضمن پراکندگی پيوند ارگانيک نيز 

با وجود مشکالت بسيار و فشار .ی ثمر اتفاق می افتنددرنتيجه با دست آورد بسيار ناچيز و بيشتر مواقع ب.باهم ندارند

های شديد به کارگران اعتراضات کارگری بايد تهاجمی باشد اما بدليل نبود تشکلهای الزم در واقع مبارزات و 

بدنبال شکستها و بی ثمر بودن اعتراضات، . اعتراضات کارگری تدافعی است بنابراين باز ده آنها ناچيز است

همچنين اتحاد عمل می تواند جنبش کارگری .  عمل در مجموع جنبش کارگری تائيد و تاکيد می شودضرورت اتحاد

اما چون اين ضرورت مخالف منافع بسياری از محفل ها و . را از الک دفاعی خارج کرده به آن قدرت تهاجمی بدهد

 اينکه به اتحاد عمل روی خوش فعالين که آبشخورموجوديت شان کارکردهای دوره محفل و واگرايی است ،علی رغم

بنابراين تا به اين روز .نشان می دهند يا حتا خود آن را اعالم کرده به آن می پيوندند در عمل مانع تراشی می کنند

الزم است زوايای تاريک جنبش کارگری که مانع همبستگی در .نقاط اشتراک به طور جدی عملياتی نشده است

در حال حاضر موارد زير نياز اوليه جنبش کارگری است .تجزيه و تحليل واقع شونداشتراکات هستند مورد بررسی و 

  .البته تقدم و تاخرنسبت به هم ندارند

  گسترش و دامن زدن به اعتراضات و درخواست فوری و مستمر مطالبات

  ايجاد تشکلهای آزاد کارگری

  سراسری کردن تشکلها

  . های کارگری و حتا ميان گرايشات مختلف کارگریايجاد و گسترش اتحاد عمل ميان کارگران وتشکل

اين تشکل ها عبارتند از گروهها و محفل ها،تشکل های دانشجويی و روشنفکری (ايجاد و گسترش تشکل های جانبی

  )چپ که در اطالع رسانی وبر قراری ارتباط ميان تشکل های اصلی فعاليت می کنند

کميته ها (که تاپايان زمان عبور از دوره دگر ديسی الزم هستند )شتر مرغی(ايجاد و گسترش تشکلهای دو منظوره

وانجمن هاو کانونهای دفاع و حمايت که از جمله کميته پيگيری ، کميته هماهنگی و اتحاد کميته ها را در اين دسته 

اب ناپذير ايجاد، گسترش و تقويت تشکل های فراکارخانه ای و فرا صنفی که به طور اجتن) بندی می توان جای داد

با توجه به اينکه هنوز . (الزمه شرايط کنونی که جو پادگانی و اردوگاهی در کارخانجات حاکم است کارکرد دارند

 -٢ نفاق و تفرقه در بيرون از کارخانه -١(ماحصل سرکوب سازمانهای صنفی وسياسی کارگری که در دو بعد 

 اندام می کند و با توجه به اينکه خود سرکوب به همچنان عرض) جوپادگانی و اردوگاهی در داخل کارخانجات



 

 2

بنابراين تشکل های فرا کارخانه ای و فرا صنفی برای شکستن جو پادگانی و .عناوين مختلف همچنان وجود دارد

اين تشکل ها تفاوت اساسی با تشکلهای دو منظوره دارند اين .( تفرقه ونفاق بيرونی الزمه دوره دگرديسی هستند

اقع برای هر کارخانه ی بخصوصی تشکيل می شوند که اعضايشان فقط از کارگران همان کارخانه تشکل ها درو

هستند وموضوع فعاليتشان نيزمشکالت و مسائل کارگران همان کارخانه است فقط محل استقرار و برگذاری جلسات 

عاليت و اجرای تصميمات تا زمان شکسته شدن جو پادگانی بيرون از کارخانه و بطور غير علنی است اما محل ف

تذکر اين نکته الزم است که اين تشکل ) در مورد صنف ها نيز اين موردممکن و الزم است.درون کارخانه خواهد بود

ها در حالی که با شکستن جو پادگانی محيط کارخانه را آماده ورود خود می کنند همزمان بايد در برقراری پيوند های 

که صد البته دراين . شته و سپس رشته های متفاوت به سمت سراسری شدن حرکت کنندارگانيک با کارخانه جات همر

و برای عبور از دوره دگرديسی کمک و همکاری تشکل های دو )شکستن جوپادگانی و سراسری شدن(دو مورد

  .اتحاد عمل در چنين موقعيتی نمود بارز پيدا ميکند. منظوره و جانبی ضرورت حياتی دارند

ی مدت زمانی است که تشکل ها و بخصوص فعالين کارگری الزم دارند تابتواننداز سکتاريسم ، فرقه دوره دگرديس

که ماحصل دوره واگرايی هستند عبورکرده به دوره ... گرايی ، محفليزم، خرده کاری ، سنتريزم ، خودمحوری و

  .رسد پس از پايان دوره دگر ديسی جنبش کارگری به شکوفايی می. همگرايی برسند

  »ضرورت های اتحاد عمل«

کارگران برای مبارزه با مشکالت . اولين ضرورتی که خود را نشان می دهد زندگی روز مره کارگران است *

  روزمره و بدست آوردن مطالبات خود تحصن، تجمع ، راه

ون پشتيبانی ثمر چون هر جمعی به تنهايی و بد. پيمايی و اعتصاب می کنند اما پراکنده و با هزينه های بسيار باال

  بيشتر مواقع به خواستهای.بخش اين کار را انجام می دهند

با ارزيابی مبارزات پراکنده کارگران از .دستمزد های معوقه نيز دست نمی يابند" اوليه و پيش و پا افتاده خود مثال

 شاخص کارگران سنديکای شرکت واحد و... جمله اعتراضات صنف نساجی، کارخانه جات صدرا ،پارس ،

اعتراضات امروز نيشکر هفت تپه آنچه حاصل می شودهرچند باعث آگاهی می شوند ولی در مورد مطالبات بسيار 

ناچيز است هرچند که مبارزات و پيروزيها تحسين بر انگيز هستند ولی تا زمانی که تدافعی باشد نياز طبقه کارگر بر 

 طوالنی بررسی کنيم متوجه می شويم که نه تنها چيزی اگر همين حاصل ناچيز را در مدت زمان.طرف نخواهد شد

بهتر است حتا در حد تدافعی از خود .حاصل نشده است بلکه زمان و بخشی از داشته های خودرا نيز از دست داده ايم

بپرسيم کارگران شاهو ، پريس، کرمانشاه ،صدرا، فرش البرز و دهها کارخانه ديگر از زمانی که اعتراضات خودرا 

بال اعمال ضد کارگری کارفرمايان شروع کرده اند تا به اين روز به کدام مطالبه خود که هنوز به طور بدن

مستمرادامه داشته باشد رسيده اند؟ عدم موفقيت يا ناتوان از نگهداری دست آوردها نشان می دهد که مبارزات کنونی 

 روی از حوادث و خرده کاری است در حالی که طبقه کارگر ضمن تدافعی بودن بی برنامه ، خودبه خودی ، دنباله

طبقه کارگر به اعتراضات برنامه دار ، سازمان يافته و تهاجمی نياز داردو اين امکان پذيرنيست مگر اينکه بوسيله 

اتحاد عمل مسير ساخته شدن وسراسری شدن ابزارهای مبارزاتی که عبارتند از سازمانهای صنفی و سياسی هموار 

ايد فراموش کرد که اتحاد عمل های کم وسعت ، بی برنامه و اعالم نشده ای بوده وهست ولی جواب گو البته نب.شود



 

 3

مبارزات کنونی جواب گوی تهاجم محوری نئو ليبراليسم در غالب خصوصی سازی با ابزار های گوناگون .نمی باشند

  .نيست... ، تحميل قراردادهای موقت واز جمله بحران سازی در کارخانه جات ، تعديل نيرو ،اخراجهای دسته جمعی 

دومين ضرورت اتحاد عمل در وضعيت فعلی حفظ ونگهداری دست آورد های گذشته و جلو گيری از پيش روی و *

  .بازپس گيری حقوق بدست آمده است

  .سومين ضرورت آماده کردن عرصه ی مبارزات جهت پيش روی و کسب مطالبات جديد است*

  .ه ايجاد موازنه قدرت تشکيالتی و سياسی ميان طبقه کارگر و سرمايه داری استچهارمين ضرورت مربوط ب*

  .پنجمين ضرورت مقابله با اتحاد عملهای سرمايه داری است*

امروز سرمايه داری در قالب جهانی و داخلی برای مقابله با بحرانها و خيزش های انقالبی صداها مرکز ، نهاد 

عمليات خود حول محور های افزايش سود سرمايه ،جلو گيری از ) اد عملاتح(وسازمان برای يک پارچه کردن

بخشهای مختلف سرمايه داری باوجود اختالفات خونباری که با هم دارند در .سازمان يابی کارگران ايجاد می کند

انک جهانی ، از آن جمله می توان صندوق بين المللی پول،ب. ايجاد اتحاد عمل و همگرايی بين خود بسيار دقيق هستند

  سازمان تجارت جهانی، آی ال او ، در بعد های مختلف

سازمان ملل ، شورای امنيت همچنين دانشگاه ها مراکز آماری و تحقيقاتی ، احزاب و تشکلهای سرمايه داری، بنگاه 

  هر کدام از ابزارهای فوق در.را مثال زد...های خبری و

مجموع آنها افزايش سود سرمايه ، حفظ و افزايش امنيت آن، حفظ محوری انجام وظيفه می کنند که نتيجه فعاليت 

فرکانس گردشی سرمايه ، حفظ و گسترش مناطق امن و عملياتی سرمايه، مقابله با بحرانها، جلو گيری از شوک های 

ن اقتصادی و سياسی که باعث قطع گردش سرمايه می شوندو هموار کردن مسير جريان مواد ارزان، بازار کار ارزا

سرمايه داری با برنامه ريزی دقيق ضمن ايجاد همگرای و اتحاد عمل در طبقه خود .و بازار مصرف فراوان هستند

بخشی از طبقه کارگر را نيز به خدمت گرفته است که به راحتی می تواند دست آوردهای جنبش و انقالبات کارگری 

ا پيش رفته است که با محور قراردادن خصوصی سازی را از بين برده عرصه را بر کارگران هرچه تنگتر کند تا آنج

استخدام رسمی را لغو ، قراردادهای يک ماهه و سفيد امضا را جای گزين کرده است همچنين خدمات اجتماعی را 

همه ای اين پيروزی .صفر، مدارس و دانشگاه ها را پولی ، هزينه های خدمات بهداشتی و درمان راگران کرده است

امروز بنابه پشتيبانی اتحاد . داری بدنبال اتحاد عمل در جبهه خود و تفرقه در جبهه مقابل بدست می آوردها را سرمايه

عمل سرمايه داری هر کارفرمايی ضمن سود جستن از قوانين مصوب شده توسط عوامل سرمايه داری خود به تنهايی 

حاد عمل سرمايه داری کارگران فقط با اتحاد در مقابل ات. قوانين فردی وخصوصی خودرا بر کارگران تحميل می کند

  »کارگران جهان متحدشويد«.عمل کارگری می توانند مقابله کنند

برخی اعتقاد دارند که گرايشات مختلف مانع رشد جنبش . ششمين ضرورت رامی توان هدف غير مستقيم ناميد * 

  د شدهرايشی خوادر اين صورت اتحاد عمل ميان آنها باعث رفع مانع گ. کارگری هستند 

  »نياز های اتحاد عمل«

گسترش وسعت تحمل و قبول گرايشات مختلف درون جنبش کارگری بخشی از واقعيت موجود و اقدام آگاهانه جهت 

با اين برداشت که . پيش نيازاتحاد عمل است...عبور از سکتاريسم ، فرقه گرايی ، محفليزم، سانتريزم، خود محوری و
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وره واگرايی و انعکاسی از ديکتاتوری تحميل شده به کليت جامعه است که بر اثر خصلت های فوق ماحصل د

موجوديت نظام در جامعه اعمال شده و تمامی تشکلها و فعالين کارگری هر کدام به اندازه ای گرفتار اين خصلت ها 

ايی، تشکلها و که از يک طرف عبور کليت جنبش کارگری از دوره واگرايی و رسيدن به دوره همگر.می باشند

فعالين کارگری را وادار به پااليش خواهد کرد و از طرفی درک آگاهی سوسياليستی کمک شايانی به عبور از دوره 

  .فوق و سرعت بخشيدن به پااليش خواهد شد

  :برخی ازنيازهای اوليه اتحاد عمل را به صورت زير می توان فرموله کرد

 به توضيح است که موانع اتحاد عمل را به دو بخش عمده می توان تقسيم کرد الزم. مبارزه مستمر با موانع اتحاد عمل

  :که عبارتند از

تمامی موانعی که به علت موجوديت سرمايه داری است ويا سرمايه داری با طرح برنامه های (  موانع بيرونی – الف 

  .)خاص ايجاد و تحميل می کند

 انعکاسی از عمل کرد های عوامل سرمايه داری است ويا ماحصل تمامی موانعی هستند که يا(  موانعی درونی –ب 

  .)خصلت های شخصيتی فعالين کارگری می باشند 

هر چند اين مانع در ليست موانع بيرونی قراردارد اما برای اينکه (  بدست آوردن شناخت مختصری از نهاد دولت-٢

 تمامی عوامل و زوايای نظام سرمايه داری است که دچار انحراف و توهم نشويم يکی از نياز های اتحاد عمل شناخت

  .)البته در اين نوشته نمی توان به آنها پرداخت فقط مختصری به مورد دولت خواهم پرداخت

  .* دگرديسی در جنبش کارگری -٣

  . تجزيه و تحليل گرايشات و انديشه های موجود در جنبش -٤

  .ای کاربردی اتحاد عمل برای نقاط مشترک فوق بررسی و تهيه ليست نقاط مشترک و يافتن راه ه-٥

  . بررسی و تهيه ليست نقاط افتراق و يافتن راه های کاربردی جهت تبديل آنها به نقاط اشتراک-٦

  . گسترش مطالعاتی نسبت به نياز ها، مطالبات و تواناييهای صنوف مختلف درون جنبش-٧

  .کارگران و تشکلهای کارگری ايجاد و گسترش هرچه بيشتر نشست های مشترک ميان -٨

  . ادامه اتحاد عمل و ايجاد اتحاد عمل های ديگر حداقل در موارد مشخص و نشر تجربيات بدست آمده از آنها-٩

 حمايت و گسترش تشکل های جانبی و دو منظوره تا زمان تشکيل و گسترش تشکل های صنفی و سياسی اصلی -١٠

  .نهاآو سراسری شدن 

  »موانع اتحاد عمل«

تا زمانی که جنبش کارگری بطور جمعی و گسترده اراده خودرا يک دست نکند نمی تواند با موانع بيرونی که مجموع 

بنابراين اولين قدم مبارزه در مسير درست، شناخت موانع داخلی و مقابله .آنها سرکوب را تشکيل می دهند مقابله کند 

 شوند به همان ميزان توان مقابله با روش های مختلف هرچه موانع داخلی بيشتر برطرف. اصولی با آنها ست 

از طرفی تا به اين . بيشترمی شود تا آن حدی که موازنه قدرت به حد قدرت دوگانه می رسد) موانع بيرونی(سرکوب

  روز اعتراضات رخ داده باز ده ماندگاری نداشته

اری بوده است که البته بدليل پراکندگی در بلکه به صورت اندک دفاع و مقاومت در مقابل يورش و تهاجم سرمايه د
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  در نهايت برای مقابله و.حد هزينه هايش نيز کار ساز نبود

  تهاجم ما نياز به هم گرايی و اتحاد داريم و اتحاد و هم گرايی نياز به شناخت موانع و

  :می توان موانع را به ترتيب زير بيان کرد. مبارزه با آنها را دارد

   و کارگرانخود کنترلی فعالين

هردو محصول دوره واگرايی و تفرقه هستند در همين حال باز توليد ( تحزب داران خود محور و مخالفين تحزب يابی 

  .)کننده واگرايی می باشند

  مدار بسته

  فعالين سنگواره و روش باستان شناسی

  قبول و تبليغ سه جانبه گرايی

   سياسی کارگرانتشکل گريزی،انديشه کارگرکارگری و ضديت با سازمان

  صنف و قانون گرايی محض

  موازی سازی و خرده کاری،حذف گرايی

  سانتريسم ، فرقه گرايی ، سکتاريسم و محفل گرايی

  پاسيفيسم و بی تفاوتی در مقابل خصوصی سازی ، قراردادهای موقت و بيکار سازيهای گسترده

  :انواع مختلف پوپوليسم

  يسم پوپوليسم در قالب خلق و امپريال-الف 

   پوپوليسم در قالب اجتماع گرايی-ب

   پوپوليسم در قالب سياسی-ج

   پوپوليسم در قالب امت اسالمی-د

   پوپوليسم در قالب ملی گرايی-ت

عمل کردی هم  ،درون جنبش کارگری نفوذ کردهوط به موانع بيرونی هستند ولی دراين موارد مربهرچند بيشتر(

  .)دارند

  انی و اردوگاهی در کارخانه جاتبی عملی در مقابل جو پادگ

  مصلحت وعافيت طلبی

  بزرگ نمايی اختالفات به جای تکيه بر اشتراکات

  حضورانواع رفرميست در درون جنبش کارگری

  . و به موارد ديگر در نوشته های بعدی خواهم پرداخت٣تا١در اين نوشته به بند های 

  .ه کنمالزم است قبل از بحث موانع داخلی به مورد دولت اشار

  » فرهنگی سرمايه داران است- نظامی -دولت يکی از تشکلهای سياسی  «

با درک سه مورد زير می توان ثابت کرد که دولتها ابزار طبقات حاکم هستند و جهت پيش برد و پياده کردن حاکميت 

  .آن طبقه تشکيل می شوند
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کار ، نيروی نظامی، انتظامی و امنيتی، خانه کارگران برای اينکه بتوانند تشکلی ايجاد کنند مجبورند با وزارت 

کارگر و نهادهای کارگری دست ساز سرمايه داری،دادگاه ها ، مجلس ودهها نهاد ديگر سرمايه داری درگير 

ولی کارفرمايان برای ايجاد تشکلهای خود نه تنها مانع دولتی ندارند بلکه توسط دولتها و نهاد ها ی ديگر حمايت .شوند

" از طرفی می توان گفت با وجود دولت که تشکل سرمايه داری به طور مجموعه ای است اصال.می شوندو پشتيبانی 

کارگران وقتی برای بدست آوردن مطالبات و حقوق خود مبارزه . سرمايه داران نيازی به تشکل های ديگری ندارند

آرايی می کنند بلکه آنها با استفاده از صف " می کنند ، اين سرمايه داران نيستند که برای سرکوب کارگران مستقيما

سرمايه داران برای اينکه بتوانند سود بيشتری . نهاد های دولتی و اجتماعی به طور غير مستقيم وارد عمل می شوند

دست به کار نمی شوند بلکه از ابزارهای طبقاتی خود " ببرند و قوانين ضد کارگری را پياده کنند خودشان مستقيما

استفاده غير مستقيم . دادگاه ها و مجالس استفاده کرده قوانين را تصويب وبه کارگران تحميل می کنندمانند دولت،

با چنين برداشتی .ازاين ابزار هاست که سرمايه داری را پنهان کرده از تيررس مبارزات کارگری دورنگه می دارد

با چنين درکی است که می .  درک می گردنداعمال ضد کارگری دولتها و نهاد های ديگر اجتماع سرمايه داری قابل

  .کرد توان روايط و مناسبات توليدی طبقاتی و توزيع ثروت در نظام طبقاتی را فهميد و راه آينده را بدون توهم انتخاب

  »خود کنترلی کارگران«

 نظام های سرمايه داری تمام تالششان اين است که مبارزات طبقه کارگر را در حد فعاليت های صنفی

سرمايه داران می دانند کسی در حد ومرز مبارزات صنفی نمی تواند اتحاد کارسازی با بخشهای ديگر طبقه .نگهدارند

ی خود برقرار کند بنابراين با فريب کارگران و تحميل جدايی مبارزات صنفی از مبارزات سياسی و تئوريکی ، 

مبارزه صنفی هيچ وقت امکان عبور و فراتر رفتن از ( .مبارزه و مبارزان را در محدوده سرمايه داری نگه می دارد

بنابراين پس از قبول مبارزه تنها در محدوده صنفی ، صورت مبارزات صنفی غالب شده و .سرمايه داری را ندارد

اين مبارزان از يک سو حس مبارزه جوئشان ارضاع می .مبارزان نيز ناخواسته به عوامل سرمايه تبديل می شوند

مبارزه اين مهره های خود باخته ( ديگر فقط در محدوده سرمايه داری بين دو نقطه اوج يک فرکانسشود از سوی

نوسان می .) ازيک نقطه قابل کنترل توسط سرمايه شروع وبه نقطه بعدی قابل کنترل توسط سرمايه ختم می شود

، آنها خودشان و سازمانهايشان را نا سرمايه داری بدون اينکه زحمت کنترل مبارزان را به خود بدهد  بنابراين .کنند

  .آگاهانه به سود سرمايه داری کنترل می کنند

  »تحزب داران خود محور و مخالفين تحزب يابی«

در حال حاضر يکی از عمده ترين موانع درونی سر راه تشکل يابی و اتحاد عمل کارگری دو گرايش هر کدام با 

علی .ه جنبش کارگری به جهت قبول يا رد تحزب پذيری می باشندمجموع طيف های اندک متفاوت در دو سوی گستر

رغم اينکه يک گرايش مخالف تحزب يابی است و گرايش ديگر ضمن طرفداری از تحزب يابی سازمان و گرايش 

خود را تنها راه درست می داند عمل کرد هردو در محورهای مختلف همانند است و اگر احزاب موجود را از مقوله 

بر هم منطبق "  تحزب يابی حذف کنيم اين دو گرايش بر مبنای ديدگاه های اجتماعی و پراتيکی خود کامالطرفداران



 

 7

هر دو گرايش با تمام توان بدون عملکرد متقابل برای جنبش، تالش می کنند خود را بر جنبش کارگری .می شوند

آنچه برای اين دو گرايش مطرح .گيرندتحميل کنند به طوری که بيشترين موانع از عملکرد اين دو سر چشمه می 

است تحميل خود و جلو گيری از هر چه غير خود است اگر از اين پس در رفتارآنها دقت کنيد می توانيد اين طرز 

  .عملکرد را در بحث ها ، رای گيری ها ودر کارهای که اگرانجام دهند ، ببينيد

 جوش و خلق الساعه و بطور ذاتی ضد سرمايه داری گرايش مخالف تحزب يابی جنبش کارگری را فقط در حد خود

همچنين حزب را نه مکمل اجتناب ناپذير .و عنصر آگاهی را که علم رهايی طبقه کارگر است الزم نمی داند.می داند

در مبارزات کارگری و سازمانهای انقالبی تحت اختيار طبقه کارگر بلکه مانع جنبش کارگری معرفی می 

علم رهايی طبقه کارگر را که اصيل ترين پايه ی رهای بخشی انسانها از " ی ذهنی ، تئوری و نهايتابنابراين آمادگ.کند

استثمار سرمايه داری است را انکار کرده غير مستقيم به حذف آگاهی والزم نبودن حاکميت کارگران رسيده ودر 

با نداشتن انديشه .(  را جشن می گيرندبهشت آروزوهای سرمايه داری با فوکويا ما پايان ايدولوژی و پايان تاريخ

به تئوری پايان تاريخ و پايان ايدولوژی که يک پرده از فريب " مشخص يا اختالط انديشه ها در يک جنبش نهايتا

  .)سرمايه داری است می رسيم

 دامن  که دشمنی مطلق با افکار انقالبی داشت به پيدايش و گسترش بستر اين دو گرايش١٣٥٨حاکميت پس از سال 

ان است، و همچنين تغيير روحيه سازمان گريزی و ضديت با تشکل يابی سنت تاريخی در ايرطرفی ديگراز .زده است

ش کارگری در آن دوره سطح جهانی به سود سرمايه داری وبروز بحران تئوری در جنبش راديکاليزم و جنبتوازن در

  .ميان دو گرايش فوق استدرعيت کنونی جنبش کارگری گرفتارايران وضعلت شده اند که بر آمد آنها درهمه مزيد بر

گرايش ديگر هرچند تحزب يابی را واجب می داندولی آن را در سازمان خود خالصه کرده جنبش کارگری را 

می رود که فقط حرکتهای را قبول می کند که خود يا چند  آنقدر دراين راه پيش.(اکتسابی و توليد شدنی معرفی می کند

انگشت شمار از عواملش در آن حرکت حضور داشته باشند ، جالب است در هر حرکتی که تعداد کمی از عواملش نفر

اين گرايش در عمل )خود می کند  تصرف کرده منتصب به" حضور داشته باشد آن را بزرگ نمايی کرده کامال

و سوی هر چه بيشتر اجتماعی گرايی با حرکت به سمت .گرفتار همان پوپوليستی است که در نقد آن تالش کرده است

استقالل طبقاتی را مختوش کرده و چنان راست شده است که برخی از بخشهای آن تالش دارند طبقه کارگر را به 

همه اين انحرافات نتيجه دو (عنوان يک طبقه و قوی ترين متخاصم با سرمايه داری از اعتقادات خود کنار بگذارند 

 در بدست آوردن حاکميت -٢رايش حاکميت را برای خود می خواهد نه برای طيقه کارگر  اينکه اين گ-١مورد است 

آنقدر عجله دارد که نمی تواند تا رسيدن جنبش کارگری به حد اعتالی انقالبی صبر کند بنابراين می خواهد با بخشهای 

  .) بچرخدمختلف راست شريک قدرت شود که اين خواسته مجبورش می کند هر روز بيشتر به راست

هردو گرفتار جو جنگ سرد . زرد عمل می کنند " در مجموع هردو گرايش علی رغم شعار های دهان پر کن کامال

تعريف کرده و پيروزی خودرا به شکست طرف ) گرايش مقابل(هستند که موجوديت خود را با موجوديت طرف مقابل

ای از به هم پيوستن ، ايجاد اتحاد عمل و گسترش آن جلو گيری می کند که وجود چنين انديشه .مقابل گره زده اند

بارزترين نمونه مثال هايش را در طی عمر کوتاه شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری می توان نشان 

عوامل هر دو گرايش در شورای همکاری در مقابل هم صف آرايی کرده مانع کارکرد وبازده خوب شورای .(داد
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به هيچ کدام " کاری شده اند،البته بخش ديگری که در شورای همکاری وجود دارد که بينابينی عمل کرده و ظاهراهم

مخالفت می کندو با بخش مخالف تحزب يابی همکاری "از اين دو تعلق ندارند اما آنها نيز در مقابل راديکاليزم، شديدا

  .داها مثال های تاريخی بسياری وجود داردبرای اثبات اين اع.)کرده موانع بزرگی ايجاد می کنند

کسانی که دارای انديشه ضد سرمايه داری نباشند نمی .ضد سرمايه داری و راديکاليسم تعريف های معينی دارند 

مگر اينکه دنبال رو حوادث باشند که .توانند بطور مستمر و بدون نقض قرض عمل ضد سرمايه داری داشته باشند

يا اينکه اعتقاد داشته باشيم که ميان تئوری و پراتيک نيازی به پيوند نيست که .بقاتی می دهندتن به سازش ط" نهايتا

گرايش ضد سرمايه داری در مسير مخالفت با حزب تن به قبول .نهايت اين نيز به حذف آگاهی طبقاتی منجر می شود

يت خصوصی است را به عنوان رهبر يک مداح که انديشه اش زير مجموعه ای از تئوری سرمايه داری و تائيد مالک

اينکه يک مداح و يک علم کش که دارای .(است می پذيرد" ضدسرمايه داری" "پراتيکی جنبش کارگری که ذاتا

انديشه تاييد مالکيت خصوصی چگونه می توانند رهبر جنبش ضد مالکيت خصوصی باشد چشم بندی و جادو گری 

  .)می آيدست که فقط از عهده اين دوستان برا

گرايش .هردو گرايش فعاليت های اجتماعی مورد پذيرش سرمايه داری را جای گزين فعاليت و تحليل طبقاتی می کنند 

ضد سرمايه داری ضمن غالب کردن مداح نوعی به عنوان رهبر عملی کارگران در مساجد مراسم ختم بر گزار کرده 

و اين عمل را ضمن قراردادن در .قه کارگر را کشف کندانديشه ضد سرمايه داری و علم رهايی طب می خواهد از آنجا

اين نيز ادامه توهم سالهای اوليه دهه شصت .ليست فعاليت های ضد سرمايه داری خود جزء افتخارات خود می داند

بحث اين .( را ضد امپرياليستی معرفی می کردند که نتيجه اش را ديديم است که برخی از گروهها نظام تازه حاکم شده

بلکه بحث اين  .ست که فقط بايد با افرادی که عنصر آگاه بوده و علم رهايی طبقه کارگر را می شناسند فعاليت کنيم ني

است که بايد ميان تشکل های توده ای و سازمان سياسی کارگران تفاوت قائل شدو هم زمان هردونوع تشکل را با 

الزم به تذکر است که بايد فعالين . عف ديگری را بپوشاندتا بتوانند هر کدام ض.پيوند ارگانيک ميانشان ايجاد کرد

اين دو گرايش که متعلق به دوره .)کارگری راديکال و کارگران پيشرواعضای مشترک هردو نوع تشکل باشند

واگرايی و تفرقه هستند ، فقط در وضعيت و جو تفرقه می توانند ادامه حيات بدهند ، به همين دليل تمامی تراوشات و 

افراد اين دو گرايش زمانی تن به اتحاد عمل می دهند .لشان حتی زمانی که تن به اتحاد می دهند ضد اتحاد استاعما

که در محفل های خودشان امکان ادامه به صورت قبلی را نداشته باشنددر همين حال تالش می کنند اتحاد عمل را به 

 کرد که دوره عوض شده وجنبش کارگری به نقطه ای بايد قبول.محفل تبديل کرده وخود در مرکز آن قرار بگيرند

و اگر اتحادعمل ايجاد شده گسترش يابد جنبش کارگری رشد .رسيده که راهی به جز اتحاد عمل و همگرايی ندارد

البته بارقه های از تالشی هردو ( خواهد يافت و گرايشات نامبرده که به دوره تفرقه تعلق دارند متالشی خواهند شد 

  .در غير اين صورت جنبش کارگری يک دوره ی ديگر به حاشيه رانده خواهد شد.)ه عينه ديده می شوندگرايش ب

گرايش طرفدار تحزب يابی جنبش کارگری راساختنی با اراده بيرونی می داند و اعتقاد دارد هروقت بخواهد می تواند 

ه چنين انديشه ای موازی سازی و خرده کاری نتيج(جنبش کارگری توليد کندو آنگونه که خود الزم دارند رهبری کند 

اين گرايش عوامل مادی تشکيل دهندگان )است که بابررسی تاريخ گذشته گرايش فوق دههامورد را می توان مثال زد

با چنين برداشتی است که عوامل خود را رهبران عملی کارگران معرفی کرده و از . جنبش را عوامل ثانوی می داند 
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در اين انديشه است که اگر . که چهره شوند در حالی که استقاللی برای جنبش کارگری قائل نيستآنها می خواهد 

کميت عوامل خود را باال ببرد همين فردا می تواند انقالب کارگری به راه باندازد،با چنين برداشتی است که نه تنها به 

ند ، خودرا تافته جدا بافته ای می داند که آماده کيفيت نيروهايش نمی انديشد بلکه نمی گذارد آنها در جنبش هضم شو

رهبری کارگران هستند، در نتيجه نمی تواند به پذيرد که بايد در اختيار جنبش کارگری باشند بلکه می خواهند جنبش 

  .ردورا به اختيار خود در بيا

  » مدار بسته «

 در ميان مدار بسته جدا از جنبش تحت سيطره دو گرايش فوق و ضعف گرايشات ديگر فعالين و محافل کارگری

است که در اين مورد يعنی مداربسته گرايشات غير از دو  الزم به توضيح(کارگری وبدنه آن به دور خود تارتنيده اند

محدوده و  در همين حال هر کدام از محفل های درون مداربسته)گرايش فوق نيز حضور دارند ولی وزنه مهمی نيستند

 خود ايجاد کرده اند که از يک طرف حفظ کننده اتوريته يک يا چند فعال فسيل شده است از خط قرمزی برای اعضای

در مواردی ديده می شود که علی رغم قبول و .سوی ديگر مانع ورود آن محفل و افرادش به مسير اتحاد عمل می شود

هد آنها از روی ناچاری وارد ورودشان به اتحاد عمل ناسازگاری بسياری را به جمع وارد می کنند که نشان می د

پروسه اتحاد عمل شده اند تا شايد بتوانند از اتحاد عمل جلوگيری کنند يا الاقل در مقابل گسترش آن مانع تراشی 

بطوری که وقتی از آنها خواسته می شود که برای گسترش اتحاد عمل بايد اقدامات خاص و روشن انجام بدهيم .کنند

د که بجای گسترش اتحاد عمل و صدور فراخوان جديد برای ساختن تشکل جديد ما بايد برآشفته شده اعالم می کنن

مقوله اثبات حقانيت مربوط به حيطه کاری يک فرقه و محفل است در مقابل فرقه يا محفل .حقانيت خود را ثابت کنيم 

ی خود اثبات حقانيت می داند ديگر که موجوديت خود را با اثبات حقانيت به ديگری می داند و حتی نهايت وظيفه برا

نه ارتقا و گسترش جنبش کارگری ، اين مورد نيزاثيات می کند که اين دوستان تا چه حدی در افکار فرقه گرايی خود 

اين دوستان زندانی در مداربسته چنان در فرقه ومحفل گرايی و خود محوری گير افتاده و با وضعيت .اسير شده اند

وبرای پنهان کردن ناتوانی و . يچ گونه پويايی در انديشه ، عمل و ارايه پيشنهادات ندارندموجود عجين شده اند که ه

تالش می کنند با ...) از جمله فرصت سوزی،رفتار توطئه وار و(بی عملی خود با تمام قدرت وبا روش ها ی مختلف

تا از اين .ديد ارايه می دهند مخالفت کنندافراد و گروههای که هنوز پويا هستند،اعمال نو دارند ، انديشه و پيشنهادات ج

تعدادی .  ديده شده است١٣٨٦نمونه بارزی از اين دست در روز کارگر .( طريق بی عملی خودشان پنهان باقی بماند

از اين افراد جهت انجام کارهای مختلف پيشقدم شدند که البته در پيشقدم شدن چنان از ديگران سبقت می گرفتند که 

 با خوشحالی از اين راديکال ها خود را کنار کشيدند و حتی حذف شدن خود را پذيرفتند تا عرصه برای فعالين ديگر

اما اين دوستان درست زمان انجام وظيفه هيچ کدام ازکارهايی را که به عهده .باز باشد " فعاليت اين دوستان کامال

اين دوستان با چنين . جام وظايف فوق مهيا بوددر حالی که وضعيت از هر جهت برای ان.گرفته بودند انجام ندادند

آگاهانه بود " اين طرح دوستان کامال. طرحی توانستند فرصت سوزی کرده بی عملی خود را تا مدتی ديگر پنهان کنند

چون اگر پيش قدم نمی شدند طرف مقابلشان آماده انجام آن وظايف بودوعرضه انجامش را نيز داشت، برای اين که 

نتواند کار ها را انجام بدهد و فضا را به سود خودتمام کند، اين دوستان پيشقدم شدند در حالی که ضمن طرف مقابل 

نداشتن عرضه و توان از اول قصد انجام نداشتند بلکه فقط می خواستند جاها را پرکنند تا ديگری نتواند پيشقدم شود 
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ا انجام ندادندو برای تکميل کردن نقشه خود کسی را پس از پر شدن جا طبق نقشه قبلی وظايف به عهده گرفته شده ر

اگر برای از بين بردن موانع اتحاد عمل و . که می توانست نقشه را بهم بزند از حيطه تصميم گيری حذف کردند

شايد از طريق افشای اين بورکراتها ،قيمها و .ارتقاء جنبش کارگری الزم باشد دهها مورد ديگر را بيان خواهم کرد

اتحاد عمل می .)بتوان يقه جنبش کارگری را از دست آنها رها کرده عرصه را در اختيارجوان ها گذاشت يستهاسانتر

تواند ابزاری برای نجات اين فعالين و محفل های گرفتار درمدار بسته باشددر مرحله گذار از دوره واگرايی به دوره 

د خواهد گذاشت در طی اين مرحله ترويج آگاهی و مدار بسته از نظر کمی روبه رش) فراگرد دگرديسی(همگرايی 

های باالبردن کيفيت متناسب با کميت رشد يافته وظيفه نيروهای راديکال است اگر اين رسالت تاريخی را نيرو

آينده نه چندان دور گرفتار آنارشی خواهيم شد که با وضعيت فعلی سرمايه داری جهانی و راديکال به انجام نرسانند در

خرده بورژوازی وجود افکار با توجه بهو.نخواهيم داشترا دست آوردن رهايیسرمايه داری ايران امکان ببخصوص 

دوگرايش نام برده پس از فروپاشی مدار بسته مخالفان عنصر آگاهی و طرفداران مداحها ، اجتماع گرايان و تعقيب در

  . داری باعث شکست جنبش کارگری خواهند شدکنندگان انقالبات رنگين بنابه همسويی نا خواسته با سرمايه

شکی نيست که در مرحله گذار تمامی ساختارهای موجود درون مدار بسته در هم خواهند شکست و رهبران فعلی 

محفل ها با ساختار فکری کنونی امکان يافتن کرسی رهبری در دوره همگرايی را نخواهند داشت مگر اينکه در 

  . طور ديگری نيز می توان بيان کرداين مورد را.شرکت فعال داشته باشند)دگرديسی(پروسه دوره گذار 

جنبش کارگری با شروع اتحاد عمل وارد پروسه ای می شود که آن را می توانيم زايمان پردرد متضاد ها نام گذاری 

وزی قد علم اتحاد عمل و ساختار همگرايی ضرورت امروزی است که در مقابل ساختار واگرايی و تفرقه دير.کنيم

بنابراين اتحاد عمل در مسيری پيش خواهد رفت که فعالين کارگری به صورت اجتناب نا پذير در يک . کرده است 

نتيجه اين آزمون قبولی يا ردی فعالين کارگری برای . آزمون بلند مدت به طول زمان گذار شرکت خواهند کرد 

تيجه نهايی و برآيند سير تحوالت اين پروسه پايان دوره ن.شرکت يا عدم شرکت در پروسه ادامه جنبش خواهد بود

در واقع بخش زايمان .واگرايی و شروع دوره همگرايی و همچنين پااليش فعالين و تشکل های کارگری خواهد بود

اگرپروسه فوق قبل از شروع تحوالت عميق و گسترش ستيز طبقاتی (پردرد متضاد ها همين قسمت پااليش است 

  .)ختابار ديگر دست را به سرمايه داری خواهيم بپايان نيابد 

  محمد اشرفی
٢٨/٧/١٣٨٦  

واکيبوسيله ى د ،٢٠٠٧ نوامبر ١٠شنبه  -  دمکراتمالس  
  نويسزير

  

تا از اين طريق امکان . دگرديسی جنبش کارگری بيان فراگردی است که شکاف ميان فعالين کارگری با بدنه جنبش را برطرف می کند*
 است از سوی ديگر عامل تالطم و تالشی وضعيت موجود هم جوشی بين آنها ايجاد شود دگرديسی ضمن اينکه خود نياز اتحاد عمل

به اين اعتبارمی توان آن را مرحله گذار از . خواهد کرد ) همگرا(در جنبش کارگری شده وآن را وارد وضعيت جديد )ساختارواگرا(
و فعالين در بن بست گرفتار شده اند دگرديسی مرحله گذاری راتعريف می کند که دوره ای به پايان رسيده .دوره تفرقه به دوره اتحاد ناميد

 پراتيک دوره جديد ندهند امکان ورود به دوره همگرايی را –هرکدام از بازيگران چه فردی وچه گروهی اگرتن به تغيير تئوری . 
  .تندبخصوص افراد و گروههای که تحت تاثير گرايشاتی هستند که زائيده و زاينده دوره واگرايی و تفرقه هس. نخواهند داشت 


