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 « »... کمکی برای هماهنگۀتي کمۀاساسنام« ۀ درباری انتقادۀچند نکت

 
                                                                    نرايکارگران ا ی انقالبتهيکم               م خرداد هشتاد وهفتشش

                                       
امروزه حق ايجاد «: دبا اين جمله آغاز می شو» های کارگری کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل«اساسنامۀ 

اصل «اما در پارگراف سوم از. »استدنيسراسره شده ترين حقوق مسلم کارگران درشناختبديهی ترين وتشکل يکی از

سخن می گويد که با جملۀ آغازين اين اساسنامه » پايه ای آزادی ايجاد هرگونه تشکل مستقل و طبقاتی کارگران

اگر حق تشکل کارگران در سراسر دنيا به رسميت شناخته شده و نويسندگان اساسنامۀ کميتۀ هماهنگی : ناسازگار است

آزادی «های کارگری بر اين پذيرش جهانی تکيه می کنند ديگر ضرورت بحث و خواست  لبرای کمک به ايجاد تشک

را به رسميت » مستقل و طبقاتی«برای چيست؟ اگر بايد فقط آزادی تشکل » ايجاد هرگونه تشکل مستقل و طبقاتی

. تی نادرست استشناخت پس استناد به اينکه حق تشکل در سراسر دنيا شناخته شده ترين حق است غير ضروری و ح

و هيچ نهادی حق ندارد مانع ايجاد يک تشکل به اين بهانه شود ) از جمله حکومت سوسياليستی(در واقع هيچ حکومت 

البته ممکن است برطبق قانون و به حکم دادگاه صالحه و براساس اثبات جرم از سوی اين (که اين تشکل مستقل نيست 

بنابراين هنگامی ). سائل جنائی يا جاسوسی و از اين قبيل موارد غير قانونی شوددادگاه تشکلی به دليل مرتبط بودن با م

که ضرورت تشکل کارگری مطرح است بايد بدون هيچ پيشوند و پسوندی بر حق تشکل يا آزادی تشکل کارگران تأکيد 

ته می شود بايد دقيق و داشت و نه بر مستقل بودن و طبقاتی بودن آن؛ و هنگامی که از استقالل تشکل کارگری سخن گف

مشخص گفت که استقالل تشکل کارگری در برابر چه چيزهائی مطرح است، مثال بايد به طور مشخص گفت که ما 

خواهان استقالل تشکل کارگری از دولت، کارفرمايان، احزاب و نهادهای دينی هستيم، زيرا اينکه می گوئيم تشکل 

احزاب و نهادهای دينی باشد، سياست و مواضع سياسی طبقۀ کارگر را کارگری بايد مستقل از دولت، کارفرمايان، 

چه مرجعی حق تصميم : را» اصل پايه ای آزادی ايجاد هرگونه تشکل مستقل و طبقاتی کارگران«تشکيل می دهد و نه 

بودن گيری دربارۀ مستقل بودن و طبقاتی بودن يک تشکل کارگری دارد و چگونه می تواند مستقل بودن و طبقاتی 

تشکلی که خود را کارگری می نامد اثبات يا رد کند؟ آيا همۀ سنديکاها و احزابی که بر خود نام کارگری، کمونيستی، يا 

هر دو، نهاده اند، سنديکاها و احزاب کارگری و کمونيستی مستقل و طبقاتی اند؟ اساسنامۀ کميتۀ هماهنگی برای کمک 

تنظيم شده، به ويژه اگر در ميان طبقۀ کارگر نفوذی کسب کند، خود را مجاز های کارگری، آن گونه که  به ايجاد تشکل

خواهد دانست بر سر راه تشکلی که خود را کارگری می داند اما هنوز نام و نشانی ندارد و به مرتبت طبقاتی نرسيده 

  !است، مانع ايجاد کند

برای خود اعالم می » های کارگری يجاد تشکلکميتۀ هماهنگی برای کمک به ا«يکی از اهداف اصلی ای که اساسنامۀ 

حال فرض کنيم که اين هدف برآورده شود، با توجه به . است» رسيدن به تشکل سراسری و طبقاتی کارگران«کند 

اينکه اين اساسنامه انواع بسيار مختلف تشکل های توده ای طبقۀ کارگر را به رسميت می شناسد موجوديت انواع 

ادامه خواهد يافت يا موجوديت آنها غير ضروری خواهد » تشکل سراسری«در ای طبقۀ کارگرمختلف تشکل های توده
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شد؟ اگر موجوديت انواع مختلف تشکل های توده ای کارگری در تشکل سراسری ادامه يابد اين تشکل سراسری نمی 

نتفی شود روند تبديل همۀ آنها تواند مفهوم، تعريف، عملکرد و اهداف واحد و روشنی داشته باشد و اگر ضرورت آنها م

به يک سازمان سراسری که طبعا بايد يک مفهوم، يک تعريف، يک عملکرد و اهدافی واحد داشته باشند چگونه عملی 

وده ای طبقۀ خواهد شد؟ و اگر اين روند بايد عملی شود چرا در شرائط کنونی بر تنوع انواع بسيار مختلف تشکل های ت

  ی شود؟مکارگر تأکيد و اصرار

 چيست؟ - يا به قولی ديگر، تشکل های توده ای سراسری کارگران -روند رسيدن به تشکل سراسری طبقاتی کارگران 

آيا اين روند از باال توسط عمل کميته ای که برای اين کار به وجود آمده است صورت می گيرد و يا از پائين توسط به 

 های مختلف توليدی و خدماتی در محل کار و زندگی آنان؟ آيا اين دو هم پيوستن تشکل های پايه ای کارگران در رشته

شکل کار مغاير يکديگرند يا اينکه عمل کميته ای که به اين کار اختصاص يافته است بايد در خدمت به هم پيوستن 

به وجود آيند؟ تشکل های پايه ای توده ای طبقۀ کارگر باشد تا از اين طريق تشکل های توده ای سراسری طبقۀ کارگر 

به نظر ما اين راه دوم يعنی به خدمت درآمدن کميته های اختصاص يافته برای کمک به ايجاد تشکل های پايه ای طبقۀ 

  .کارگر و به هم پيوستن آنها تا تشکل های توده ای سراسری طبقۀ کارگر به وجود آيند تنها راه درست مسأله است

گوهای تشکل های توده ای طبقۀ کارگر است، محمد حسين از فعاالن جنبش يکی از کسانی که کامال مدافع تنوع ال

افق « است، او در مقالۀ خود به نام » های کارگری کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل«کارگری و عضو 

در مورد ضرورت ايجاد تشکل کارگری و با با تأکيد بر اينکه اين ضرورت در هر  » ٨٧جنبش آارگری در سال 

نمی ] يعنی ايجاد تشکل های کارگری[در اين رابطه «: مبارزۀ اعتراضی و اعتصابی بايد برجسته گردد، می گويد

ژگی های هر محيط آارگری بايد تشكلی متناسب با آن را در   بسته به شرايط و وي. تابع الگويی خاص باشيم] يم [توان 

هر يك می توانند در خدمت طبقه آارگر قرار گيرند و اين .. .شورا، آميته آارگری، سنديكا و . دستور آار قرار داد

مسئله نه براساس انتخاب ما بلكه بسته به شرايط و موقعيت مبارزه بطور آلی و با توجه به شرايط خاص هر محيط 

 ژه و پليسی در ايران ما را  شرايط وي« : او در مورد علت چنين رويکردی می گويد» .آارگری بايد برجسته گردد

موضوع روشنی » شرائط پليسی« . »وادار می نمايد آه الگوها و راههای مختلفی را در دستور آارمان قرار دهيم

آيا جنبش . اشاره کرده و در بارۀ آن تعريف و توضيحی ارائه نداده است» شرائط ويژه« است، اما محمد حسين تنها به 

شرائط پليسی را » الگويی خاص« رگری با عدم تابعيت از کارگری ايران می تواند برای ايجاد تشکل های مستقل کا

و دفع تهاجم دولت ارتجاعی حاکم بر کشور و اختناق پليسی آن، » شرائط پليسی« خنثی کند؟ معموال برای خنثی کردن 

طرح عدم تابعيت از الگوئی خاص و به رسميت شناختن . مبارزۀ مخفی وجه عمدۀ مبارزه در جنبش کارگری می گردد

که بتوان از اين طريق ايجاد تشکل های کارگری و مبارزات آن را » شرائط پليسی« گوهای مختلف برای دور زدن ال

نمی تواند دليل و توجيه گر الگوهای » شرائط پليسی« در واقع وجود . به پيش برد تا حدی کودکانه به نظر می رسد

پليسی آن، تازه از راه رسيده و بی تجربه نيست، او نه ارتجاع حاکم و اختناق . مختلف برای تشکل های کارگری باشد

تنها خود انبوهی از تجربه در سرکوب مبارزان کارگری و تشکل هايشان دارد، بلکه از تجربيات جهانی در اين رابطه 

در ايجاد تشکل های » الگوی خاص«محمد حسين در مقالۀ خود داليل ديگری برای عدم تابعيت از ! بهره مند است

او برای تشکل های کارگری، تا آنجا که همچون تشکلهای مستقل توده ای طبقۀ کارگر . قل کارگری ارائه نمی دهدمست
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البته او می تواند بگويد . فهميده می شوند، نه تعريفی ارائه می دهد و نه کار، عملکرد و وظائف آنها را توضيح می دهد

، اما با )او همين نظر را گفته است(مبارزۀ طبقۀ کارگر است کار، عملکرد و وظائف همۀ تشکلهای کارگری پيشبرد 

از . پيروی نمی کند» الگوی خاص«اين کلی گوئی نمی توان روشن نمود که چرا ايجاد تشکلهای مستقل کارگری از 

شورا، آميته آارگری، « نظر محمد حسين اين مسأله که ايجاد تشکل توده ای طبقۀ کارگر الگوهای مختلفی مانند 

بسته به شرايط و موقعيت مبارزه بطور آلی و با «را دربر می گيرد، امری انتخابی نيست، بلکه آن را » ...نديكا و س

و هم دربارۀ چگونگی » مبارزه بطور کلی«می داند، اما او هم دربارۀ نقش » توجه به شرايط خاص هر محيط آارگری

او بايد اثبات می کرد که . خاموش است» الگوها«ختن در متنوع سا» شرائط خاص هر محيط کارگری«تأثير گذاری 

محمد . اگر انتخاب در اين رابطه نقش ندارد چه عوامل عينی ای چگونه اين الگوهای مختلف را به وجود می آورند

يکی از . حسين در اين باره چيزی نمی گويد يا اگر می گويد نتائج ناشی از گفته های خود را در تحليلش وارد نمی کند

ژگی های هر محيط آارگری بايد   بسته به شرايط و وي«: او می نويسد. اين موارد برخورد او به مسألۀ شورا است

هر يك می توانند در خدمت طبقه ... شورا، آميته آارگری، سنديكا و . تشكلی متناسب با آن را در دستور آار قرار داد

ا بلكه بسته به شرايط و موقعيت مبارزه بطور آلی و با توجه به آارگر قرار گيرند و اين مسئله نه بر اساس انتخاب م

» کميتۀ کارگری«(اينکه شورا، کميتۀ کارخانه و محل کار . »شرايط خاص هر محيط آارگری بايد برجسته گردد

و سنديکا سازمان های کارگری هستند و می توانند در خدمت طبقۀ کارگر باشند درست است، و ) مفهوم مبهمی است

ن هم درست است که انتخاب اين يا آن سازمان کارگری به صورت اراده گرايانه صورت نمی گيرد يا نبايد صورت اي

گيرد، اما اينکه انتخاب اين الگوها برحسب شرائط هر محيط کارگری بايد انجام شود نادرست است، زيرا سازمان های 

مبارزۀ اقتصادی، سياسی و نظری، (طبقاتی مختلف طبقۀ کارگر برای حوزه ها و عرصه های مختلف مبارزۀ 

و مراحل تکاملی مختلف آن به وجود آمده اند و برای اين حوزه ها، عرصه ها، اشکال ) اجتماعی، و فرهنگی اين طبقه

طبقۀ کارگر ) سياسی (  سازمان عالی - همان گونه که خود محمد حسين هم می پذيرد -شورا . و مراحل کارآئی دارند

اگر چنين است، زمينۀ . آن تسخير قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر و ِاعمال قدرت سياسی اين طبقه استاست که نقش 

شکل گيری شورا در شرائطی ممکن است که تسخير قدرت سياسی به دست طبقۀ کارگر به دستور روز جنبش 

  .کارگری تبديل شده باشد

ن نوع تشكلهای آارگری هستند، در سطح وسيع در شوراهای آارگری آه يكی از عالی تري«: محمد حسين می نويسد

  .»شرايط برآمد جنبش و بخصوص دوره انقالب شكل می گيرند و حتی قادرند قدرت سياسی را نيز در دست گيرند

حتی قادرند قدرت سياسی را نيز در «شوراها اصوَال برای به دست آوردن قدرت سياسی تشکيل می شوند نه اينکه 

  !»دست می گيرند

هرچند آه شوراهای آارگران از هر نوع تشكل ديگر آارگری پيشرو تر و «: به سخن خود چنين ادامه می دهداو 

آاملتر است، اما شرايط شكل گيری آن فضای باز سياسی است آه در دوره انقالب و يا در برآمد وسيع جنبش آارگری 

 نمايندگان واقعی خود را آزادانه در محيط آار ضروری است فضايی ايجاد گردد تا آارگران بتوانند. ايجاد می گردد

طبيعتا چنين رويكردی الزمه اش بوجود آمدن روحيه . انتخاب نمايند و تحت تاثير هيچ نيروی پليسی قرار نگيرند

هرچند آه ما بنا به شرايط و سطح جنبش آارگری نمی توانيم شوراهای آارگری را در . انقالبی در ميان آارگران است
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راسری و واقعی آن ايجاد نماييم، اما در مواردی خاص و استثنايی اين امر ممكن می شود و ارزش زيادی مقياس س

در چند سال گذشته بنا به تدافعی بودن جنبش آارگری شوراها نتوانستند بوجود بيايند ولی . دارد آه نبايد از آن غافل شد

. خاب نمايند و شورای خود را هر چند تحت فشار ايجاد نماينددرمواردی معدود آارگران توانستند نمايندگان خود را انت

آارگران توليد دارو و چند آارخانه ديگر از جمله مواردی بودند آه طی چند سال گذشته اين امر را تحقق بخشيدند و 

 آارخانه مثل( در مواردی آارگران با انتخاب نمايندگان واقعی خود. آنرا به دست آورد جنبش آارگری تبديل نمودند

هرچند آه نام شورا برآن نگذاشتند اما در عمل اين نمايندگان رهبری مبارزات و مذاآرات را در دست ) نيشكر هفت تپه

  .»داشتند و نمايندگی آنها تداوم داشته و اين خود نوعی هرچند ضعيف از شوراهای آارگری است

د را انتخاب کنند در هر سازمان کارگری مثَال سنديکا فقط در شورا نيست که کارگران می توانند نمايندگان واقعی خو

آنچه شورا ! اين امر ممکن است، همان طور که عکس آن نيز در هر سازمان کارگری از جمله در شورا امکان دارد

شورا . را از ديگر سازمان های کارگری متمايز می کند انتخابی بودن نمايندگانش نيست، بلکه مضمون مبارزه آن است

و نه فضای باز (مان سياسی طبقۀ کارگر برای کسب و ِاعمال قدرت سياسی است و در شرائط برآمد انقالبی ساز

در کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری فضای باز . می تواند به وجود آيد) سياسی آن گونه که محمد حسين می گويد

آنچه در شرائط کنونی . تواند وجود داشته باشدسياسی وجود دارد، اما شورا وجود ندارد و در شرائط غير انقالبی نمی 

نوعی هرچند ضعيف از شوراهای «در ايران به وجود می آيد شورا نيست، حتی بر خالف آنچه محمد حسين می گويد 

 حتی اگر نامش را - چون سازمان سياسی برای تسخير قدرت سياسی و ِاعمال قدرت سياسی نيست -نيست» آارگری

  !شورا بگذارند

از نظر ما، مناسب ترين ساختار برای «: های کارگری می گويد امۀ کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلاساسن

اما براين باوريم که انواع ديگر تشکل های کارگری، مانند سنديکاها، کميته . های کارگری، ساختار شورايی است تشکل

رفرمايان نباشند، نيز می توانند در راستای يکپارچگی و مشروط براين که وابسته به دولت و کا... ها، انجمن ها، و 

  ».وحدت جنبش کارگری مشارکت نموده با ساز و کار آن همراه و همسو گردند

های کارگری، ساختار شورايی  مناسب ترين ساختار برای تشکل« در لحظه نخست انسان با خواندن اين نظر که 

ۀ پذيرش نگرش انقالبی دربارۀ سازماندهی تشکل های توده ای خوشحال می شود که پيشرفت مهمی در زمين» است

طبقۀ کارگر در درون جنبش کارگری ايران به وجود آمده است، اما بی درنگ می فهمد که جائی برای خوشحالی 

برای نويسندگان اين اساسنامه روشن نيست؛ زيرا می » ساختار شورايی« وجود ندارد، چون متوجه می شود مفهوم 

انواع ديگر تشکل های کارگری، مانند «را يکی از تشکل های کارگری همچون » ساختار شورايی«ين اساسنامه بيند ا

با خواندن اين جمله ها، انسان متأثر می شود، وقتی می بيند در . قرار داده است» ...سنديکاها، کميته ها، انجمن ها، و

ای يک تشکل کارگری که محصول نوع معينی از درون جنبش کارگری ما هنوز فرق بين انواع ممکن ساختاره

بين يک سازمان و ساختار آن سازمان، . سازماندهی است، با انواع سازمانها يا تشکل های کارگری روشن نيست

ساختار يک سازمان، ناظر به نوع آن رابطه ای است که اجزاء آن سازمان با يکديگر . تفاوتی اساسی وجود دارد

ود نوع معينی از سازمان، در مقايسه با انواع ديگر سازمانها، از طريق شناخت علت وجودی دارند، در حالی که وج

برای آنکه بتوان . هر سازمان، تفاوتِ  تعريف، اهداف، وظائف، کار و عملکرد آنها با يکديگر روشن خواهد گشت
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مختلف آن سازمان برقرار درک نمود ساختار شورائی چيست بايد روشن شود که چه روابطی بين اجزا و بخش های 

به عنوان مثال با ساختار (است، اين روابط چگونه شکل می گيرند و تفاوتهای آن با انواع ديگر ساختارهای تشکيالتی 

بدين ترتيب روشن می شود که ساختار شورائی يکی از انواع تشکل های طبقۀ کارگر مانند . چيست) بوروکراتيک

ساختار شورائی که اولين بار از نحوۀ خاص سازمانيابی . جمن ها و غيره نيستسنديکاها، شوراها، کميته ها، ان

 روسيه به دست آمده است با خود شورا به مثابۀ ارگان فتح و اعمال قدرت ١٩٠۵شوراها در مبارزۀ انقالبی کارگری 

بقۀ کارگر نيست که ساختار شورائی، يکی از سازمانها در کنار ديگر سازمان های ط. سياسی طبقۀ کارگر يکی نيست

مانند سنديکا، شورا، (تشکل های کارگری . هر گروه در جنبش کارگری به دلخواه يکی از آنها را برای خود برگزيند

می توانند براساس سازماندهی شورائی يا براساس سازماندهی بوروکراتيک شکل بگيرند ) کميته های کارگری و غيره

عالوه براين، ايدۀ دلخواه بودن گردهمائی کارگران در تشکل . تيک داشته باشندو بنابراين ساختار شورائی يا بورکرا

اين ايده، ايده . های مختلف برای ايجاد تشکل توده ای سراسری کارگران ايده ای است که تنها ظاهری دموکراتيک دارد

وجب تشتت و رو در ای تفرق گرا و سازمان شکن است و بی ترديد در لحظات مهم و خاص مبارزۀ طبقۀ کارگر م

  .روئی بخشها و گروهبندی های مختلف طبقۀ کارگر با يکديگر خواهد شد

، تأثير خط فکری منصور حکمت، از طريق »های کارگری کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل«در اساسنامۀ 

ساختار شورائی، به مثابۀ ايدۀ . ايدۀ ساختار شورائی و مجامع عمومی به مثابۀ تشکل های کارگری، مشاهده می شود

يکی از نوشته هائی که به نقد نظرات حکمت می پردازد . يکی از تشکل های کارگری را حکمت در ايران باب کرد

با تحليل روشنی ديدگاه ) ٢١۴ – ٣٣٠صفحات ( در فصل نوزدهم اين کتاب . کتاب کمونيسم کارگری حکمت است

  .بررسی می شودحکمت دربارۀ تشکل های توده ای طبقۀ کارگر 

دربارۀ ساختار شورائی » موانع ذهنی ايجاد تشکل های کارگری نامۀ سرگشاده به اتحاد کميته های کارگری«مقالۀ 

های  اساسنامۀ کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل«به احتمال زياد نويسندگان . تعريف و توضيح روشنی دارد

منتها براساس خط فکری حکمتی غير مستقيم خود .  را در اختيار داشته انداين مقاله را خوانده اند و يا آن» کارگری

در زير نظر اين مقاله در مورد . نخواسته اند در مورد ساختار شورائی به نظرات طرح شده در اين مقاله توجه کنند

ی ميان آنچه که به ساختار شورائی آورده می شود تا نويسندگان اساسنامه و خوانندگان اين متن متوجۀ تفاوت اصول

موانع ذهنی ايجاد تشکل های ««عنوان ساختار شورائی در اساسنامه آمده است و طرح ساختار شورائی در مقالۀ 

  :در اين مقاله دربارۀ ساختار شورائی چنين نوشته شده است. بشوند» ...کارگری 

 چيزی – اجرا در درون يک سازمان  در معنای نوع معينی از روابط و روندهای تصميم گيری و–ساختار شورائی «

در ديگر سازمان های کارگری ] عالوه بر شورا به عنوان يکی از نهادهای طبقاتی کارگران[است که می تواند و بايد 

ساختار . نيز به وجود آيد و برای اين کار نيازی نيست که وضعيت انقالبی و يا بحران بزرگی وجود داشته باشد

انتخابی بودن مسؤالن، پاسخگو بودن مسؤالن به ارگان انتخاب کننده، : صل ساده و روشن استشورائی مبتنی بر چند ا

داشتن وظيفۀ مشخص و قابل تعريف و ارزيابی، قابل عزل بودن هر فرد منتخب هر زمان که ارگان انتخاب کننده 

مسلم است که در . ای مسؤليتبر) مالی يا غير آن(تصميم بگيرد، حذف مسؤليت های تشريفاتی، حذف امتيازات ويژه 

درون ساختارشورائی بايد آزادی کامل انتقاد و اظهار نظر وجود داشته باشد همان گونه که انضباط در انجام تصميمات 
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به همين ترتيب برای جلوگيری از تمرکز قدرت در دست فرد يا گروه می توان برای تراکم مسؤليت ها در . و وظائف

ؤليت و يا تعداد دفعاتی که يک فرد می تواند نامزد يک مسؤليت شود و غيره، محدوديت يک فرد، زمان تصدی يک مس

 در مورد - همان گونه که در بسياری از سنديکا ها معمول است–همچنين می توان مقرر کرد . در نظر گرفت

ايش مزد، پيمان های تصميمات مهم، مانند ادامه يا متوقف کردن يک اعتصاب، توافق يا عدم توافق بر سر ميزان افز

دسته جمعی، پيشنهاد در مورد تغيير فالن يا بهمان مقررات کارخانه يا شرائط کار يا فالن مادۀ قانون کار و غيره نه 

تنها به اعضای سنديکا بلکه به همۀ کارگران ذی نفع گزارش داده شود و از آنها نظرخواهی گردد و نيز تا آنجا که 

رگران کارخانه يا واحد کار و نه صرفَا مجمع عمومی سنديکا در اين گونه موارد رأی ممکن است از مجمع عمومی کا

  ».گيری به عمل آيد

تشکلی است ضد سرمايه داری " کميته هماهنگی " تشکل مورد نظر ... «: در اساسنامۀ کميتۀ هماهنگی نوشته شده بود

ود، وسيع ترين توده های کارگر را دربر می که به نيروی خود کارگران و بدون کسب مجوز از دولت ايجاد می ش

گيرد و در عين شرکت فعال و پيگير در مبارزه روزمره کارگران برای دستيابی به اين يا آن مطالبه کارگری، از مدار 

پذيرش سرمايه داری فراتر می رود و برای از ميان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله، فقر، گرسنگی، 

 تشکلی می جنگد بی ترديد، مناسب ترين ساختار برای چنين… حقوقی، فحشا، اعتياد، فساد، تبعيض و بيکاری، بی 

ئی منحصر نمی کند، و بر اين تشکل ضد سرمايه داری را به تشکل شورا" کميتۀ هماهنگی"اما . ساختار شورائی است

  ».گری نيز می توانند ضد سرمايه داری باشندسنديکاهای کاريگری همچون کميته ها، انجمن ها واست که اشکال دباور

و بدون نگرشی ) منتها با پراکنده شدن در متن(ايده های مندرج در اين قسمت جز ايده ضد سرمايه داری بودن عينًا 

منتقل شده است؛ از جمله نگرش » های کارگری اساسنامۀ کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل«نقادانه، به 

  .تار شورائی به مثابۀ نوعی از تشکل کارگریمربوط به ساخ

کند چنين  بيان میرا» های کارگری مک به ايجاد تشکلکميتۀ هماهنگی برای ک«  اساسنامه که علت وجودی۴مادۀ در

  :می خوانيم

کميتۀ هماهنگی، همراه با جنبش کارگری ايران، و در کنار بخش های مختلف اين جنبش و تشکل های ذيربط  -۴ماده «

و فعال در آن، برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم، بهبود وضعيت زندگی و معيشت آنان، 

برابری حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانی آنان و سرانجام از ميان برداشتن 

 خود رهايی از مصائب و مشقات زندگی بشری از قبيل های بشری و استثمار انسان از انسان که به نوبۀ همۀ نابرابری

را به دنبال می آورد، ... بيکاری، فقر، بی حقوقی، اعتياد، فساد و تن فروشی، سرکوب آزادی های مدنی و اجتماعی و

  .»فعاليت و مبارزه می کند، و اساسًا به همين منظور تشکيل گرديده است

مصائب و مشقات زندگی بشری از قبيل بيکاری، فقر، بی « ع کنونی که در اينجا ما شاهد دو وضعيت هستيم يکی وض

را با خود دارد و ديگری وضعيتی که در » حقوقی، اعتياد، فساد و تن فروشی، سرکوب آزادی های مدنی و اجتماعی 

تشکل های «در فاصلۀ بين اين دو از . از ميان رفته اند» های بشری و استثمار انسان از انسان همۀ نابرابری«آن 

برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم، بهبود وضعيت «سخن گفته می شود که » ذيربط و فعالی

مبارزه » زندگی و معيشت آنان، برابری حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانی آنان
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های کارگری خود را در کنار بخش هائی که اين فعاليت ها را بر  کلمی کنند و کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تش

به عبارت ديگر گوئی رسيدن به جامعه ای عاری از استثمار در رديف و يا دنبالۀ خطیِ  مبارزه . عهده دارند می بيند

ی حقوق برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم، بهبود وضعيت زندگی و معيشت آنان، برابر«

در يک کالم از مبارزۀ سياسی سخنی . است» زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانی آنان

  .گفته نشده و حتی به طور تلويحی گفته نشده که رسيدن به اهداف طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمايه داری ممکن نيست

افق جنبش «اتی به چنين برخوردی می انجامد با نقل قولی از مقالۀ ما برای اينکه نشان دهيم چه بينشی از مبارزۀ طبق

  :او می نويسد. از محمد حسين و بررسی مختصر آن به کالم خود پايان می دهيم » ٨٧کارگری در سال 

 رنگ و بوی سياسی به خودش گيری هايی که بوقوع پيوست، مبارزاتجريان مبارزات کارگران و درهر چند که در«

ستن نعل به نعل مبارزه اساسا هميشه مطالبات کارگران چاشنی سياسی به همراه دارد، اما اين به معنای يکی دانگرفت و

  »مبارزه دارای مدارج متفاوتی است، و در جريان تکامل خود می تواند شکل سياسی پيدا کند. سياسی نيستاقتصادی و

و يا استقرار (د هر سياستی دفاع از روابط اقتصادی معين هرچند سياست متکی بر اقتصاد است يعنی عملکر: بايد گفت

) و يا استقرار منافع طبقاتی و سلطۀ طبقاتی جديد(و پيشبرد منافع طبقاتی و سلطۀ طبقاتی معين ) روابط اقتصادی جديد

کامل است و هر سياستی برای تحقق چنين اهدافی تدوين می شود، اما مبارزۀ سياسی همان مبارزۀ اقتصادی و يا ت

ه و گسترش و پيچيدگی تقسيم کار به ويژه در جامعۀ سرمايه داری به خاطر پيچيدگی اين جامع. خطی و سادۀ آن نيست

غيره، مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر ضمن داشتن پيوند نزديک با هم، متمايز از يکديگرند و عرصه و

ه همين دليل است که طبقۀ کارگر به تشکل های مختلف برای های ويژۀ خود و تشکل های خاص خود را دارند و ب

 اعم از بحران يا رونق -آنچه در هر شرائطی . عرصه های مختلف مبارزه و برای مراحل تکاملی مختلف آن نياز دارد

  ضرورت دارد دست کم دو-اقتصادی و يا ثبات سياسی و يا قوت رژيم حاکم يا بحران سياسی و بی ثباتی و ضعف آن 

يکی سازمان سياسی طبقۀ کارگر يا حزب سياسی اين طبقه و ديگری سازمان صنعتی تودۀ کارگران : سازمان است

مزدی يا سنديکا که وظيفۀ دفاع از منافع کارگران در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی را بر عهده 

به اين دليل روی ( و نه سازمان صرفَا اقتصادی است» صنفی«سنديکا برخالف تصورات رايج غلط نه سازمان . دارد

واژۀ صنعتی تکيه می کنيم چون به معنی وسيع اين کلمه است و کشاورزی و خدمات را نيز در صورتی که براساس 

. افزون براين مبارزۀ سنديکا به مبارزۀ اقتصادی يا اجتماعی محدود نمی شود). کار مزدی باشند دربر می گيرد

ه بايد از احزاب سياسی مستقل باشد به سياست نمی تواند بی اعتنائی کند، در واقع هيچ سنديکائی غير سنديکا ضمن آنک

بنابراين سنديکا می تواند و بايد انتخاب کند و اگر . سياسی نيست، چون در جامعۀ طبقاتی از سياست گريزی نيست

مله در عرصه های سياسی به نفع کارگران واقعَا منافع کارگران برايش مطرح است در زمينه های مختلف و از ج

مثَال در شرائط کنونی ايران مبارزه برای ايجاد صندوق بيکاری برای همۀ کارگران مزدی، مبارزه . وارد عمل شود

برای شمول يکسان قانون کار برای همۀ کارگران مزدی، مبارزه برای حق تشکل، مبارزه برای حق اعتصاب، مبارزه 

و مردان در همۀ عرصه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سياسی و فرهنگی، حمايت از مبارزات برای برابری زنان 

م، مزد و حقوق، کارگری در سراسر جهان، مبارزه با هرگونه تبعيض جنسی، مذهبی، ملی، قومی در زمينۀ استخدا

بيان، عقيده، تحزب، گردهمائی، کودکان، مبارزه برای آزادی کار يره، مبارزه برای ممنوع کردنغواگذاری مسؤليت و
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و اعدام، مبارزه با مجازات هائی مانند سنگسار، ) بدنی و روانی(راه پيمائی و تحصن، مبارزه برای لغو شکنجه 

شالق، قطع اعضای بدن، قصاص و غيره، مبارزه برای علنی شدن محاکمات و حق دفاع آزادانه، مبارزه با شووينيسم 

، نظامی گری، جنگ طلبی، مبارزه با سياست قدرت های امپرياليستی در منطقه و جهان )عظمت طلبی ملی و يا قومی(

يعنی . و مانند آنها می توانند و بايد نه تنها موضوع تبليعات بلکه موضوع مبارزۀ طبقۀ کارگر و از جمله سنديکا باشند

نيستند يا صرفَا اقتصادی » صنفی«نها سنديکا نبايد از پيش شرکت خود را در اين گونه مبارزات به اين بهانه که اي

  !نيستند منتفی بداند

البته نبايد فراموش نماييم که مطالبه طبقه کارگر هميشه ريشه در بحران سرمايه داری دارد «: محمد حسين می نويسد

 طبقه کارگر که مطالبه«اين حکم » .با اهميت و تعيين کننده است وسعت و دامنه آن مسئله ای بسياراما شکل بروز آن و

ری بحران سرمايه دامطالبۀ طبقه کارگر هميشه ريشه در! درست نيست» هميشه ريشه در بحران سرمايه داری دارد 

ی وجود به ضد سرمايه داره در حال رونق مبارزۀ طبقۀ کارگرحال بحران باشد و چندارد زيرا چه سرمايه داری در

زمان رونق وجود دارد زمان رکود و بحران و چه درمايه است که چه درتضاد بين کار و سراين مبارزه ناشی از: دارد

 ندارد - به معنی مرسوم کلمه -» مطالباتی«مبارزۀ طبقۀ کارگر با طبقۀ سرمايه دار تنها جنبۀ . و دائمَا تشديد می شود

  .می گيردی را در بربلکه همۀ عرصه های مبارزۀ طبقاتی يعنی مبارزۀ اقتصادی، سياسی و نظری، اجتماعی و فرهنگ

يست بلکه در تنها مربوط به شرائط حاد بحران سياسی يا برآمد انقالبی نن طريق مبارِزۀ سياسی طبقۀ کارگربه همي

مبارزۀ رکود، پيگيری در راه های بيرون آمدن ازاتفاقَا يکی از سياسی الزم است ومبارزۀ دوران رکود جنبش نيز

  .سياسی است

مانند اساسنامۀ پيشين » های کارگری اساسنامۀ کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل« که بدين سان می بينيم

  !دربارۀ سياست و مبارزۀ سياسی خاموش است

  

  کارگـران انقالبی پروژه های پارس جنوبی

  کميته انقالبی کارگران ايران

  ١٣٨٧  خرداد٢
 


