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 "داری سرمايه ضدپيش نويس منشور تشکل کارگری "در نقد 
   

شش ماه هشتاد و آبان دوم بيست                                                                           قي بهمن شف،ی خسروشاهدالهي  
 
   

  :مقدمه بر انتشار علنی
 

آمده و اکنون برای نخستين بار انتشار علنی  ای که در دست داريد بيش از سه سال و نيم قبل به رشته تحرير در نوشته

نشور تشکل کارگری ضد پيش نويس م"انگيزه نگارش نوشته در آن زمان انتشار متنی بود تحت عنوان . يابد  می

با دريافت اين سند ما نيز الزم دانستيم به . گشت  که در ميان بخشی از فعالين چپ دست به دست می" داری سرمايه

قصد ما از اين اقدام باز . باره را با نويسندگان سند مزبور در ميان بگذاريم بررسی آن نشسته و نظرات خود در اين

تين پيرامون مسائل گرهی جنبش کارگری بود و گمان ما نيز بر آن بود که تدوين ای اصولی و م کردن باب مباحثه

به همين دليل نيز ما از انتشار بيرونی نوشته حاضر . ای عالقمند خواهند بود کنندگان سند به انجام چنين مباحثه

ما نوشته را در . ع شده بودخودداری کرديم و نوشته را در همان حدی توزيع کرديم که به گمان ما آن منشور نيز توزي

اختيار بخشی از فعالينی قرار داديم که آن زمان با اين مباحث ابراز سمپاتی ميکردند و خود را جزئی از جنبش 

عالوه بر اين نوشته در اختيار مجموعه محدودی از فعالين سازمانهای چپ نيز . نمودند  داری قلمداد می  سرمايه ضد

 ما با ، با ارسال نوشته به اين مجموعه از فعالين.  زمان در اين مباحث درگير بودندقرار گرفت که به گمان ما آن

از آنجا که اصل آن منشور مورد بحث انتشار علنی نيافته بود .  مواجه شديم نيز مبنی بر انتشار علنی سند هايیاصرار

ه انتشار سند از جانب ما به هيچ وجه ارزيابی ما بر آن بود کاعتمادی  و دقيقا برای پرهيز از ايجاد فضايی از بی

ما اين را به تدوين کنندگان منشور واگذار کرديم که در صورت تمايل هم آن منشور و هم اين سند . اصولی نخواهد بود

ای   واکنش بعدی اين افراد اما نشان داد که آنها به چيزی که اصوال هيچ عالقه. و يا اسناد مشابه ديگر را منتشر کنند

آنها حتی دريافت سند را نيز به ما اطالع ندادند تا .  همان مباحثه و جدل اصولی و فارغ از جار و جنجال استندارند

شان اين را نيز به ما  پراتيک بعدی تدوين کنندگان منشور و متحدين. چه رسد به واکنش پيرامون مباحث مندرج در آن

فعالين "بندی  نشور با هيچ تعبيری در چهارچوب دستهنشان داد که بر خالف تصور اوليه ما، تدوين کنندگان م

 مندرج در آن منشور به هيچ وجه ناشی از اشتباهات معرفتی اراجيف گيرند و جا نمی" سوسياليست جنبش کارگری

بورژوايی منحط و   قضيه خيلی ساده در اين بود که تدوين آن منشور پالتفرم اعالم موجوديت يک جريان خرده. نبودند

معروف شد و " داری  جنبش ضد سرمايه"و " جنبش لغو کار مزدی"گری بود که بعدا تحت عناوينی از قبيل ضد کار

 برای کل جنبش کارگری و برای فعالين سوسياليست آن به طور ويژه شده یتا به امروز منشأ دردسرها و مشکالت

فعالين از  بخش کوچکیآن در ميان بحث اين جريان امروز جريانی است رسوا و اگر تا به امروز هنوز هم . است

 در جريان است، اين در درجه اول نه به خاطر اهميت و يا جديت  و بخشهايی از چپسوسياليست جنبش کارگری
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های تخيلی خود و  کسانی بوده است که در پافشاری بر تحليل  خود اين جريان، بلکه به خاطر سياست مماشات جويانه

و قرار دادن هرگونه تالش برای ايجاد سنديکا و " گرايش چپ و گرايش راست"ه تقسيم دلبخواهی جنبش کارگری ب

به سياست اتحاد با جريان مزبور رو آورده و در نقش جاده صاف کن آن در " گرايش راست"اتحاديه در چهارچوب 

  . جنبش کارگری وارد ميدان شدند

بليغات هيستريک بر عليه گردانهای متشکل جنبش امروز اساسا به ت" لغو کار مزدی"جريان خرده بورژوايی و منحط 

تخم لق اين جريان در . کارگری و فعالين سوسياليست متعهد آن مشغول است و از اين نقطه نظر جريانی است منزوی

اين جريان نقطه بر ضعفهايی از چپ سوسياليست و رابطه آن با جنبش . جنبش کارگری اما هنوز ريشه کن نشده است

از چپ خوانايی  بخشیاز نظر شکل با مفاهيم و دستگاه نظری  و به تبليغ مفاهيمی پرداخت که کارگری گذاشت

اعتمادی مطلق به تحزب سوسياليستی، ضديت و دشمنی آشکار با اتحاديه ها و سنديکاها، اتخاذ   تبليغ بی. داشت

و آشکار مبارزات اقتصادی های توخالی به جای سياست سوسياليستی متين و جدی، تحقير پوشيده  عبارت پردازی

کارگران، تبليغ دمکراتيسم بدوی عوامفريبانه در ميان جنبش کارگری و دهها نمونه ديگر از بيگانگی با ملزومات و 

روندهای واقعی رشد جنبش کارگری، وجه مشترک اين جريان منحط با بخشهايی از چپ سوسياليست را تشکيل 

ای بر پيکر فعالين سوسياليست  ديد که تا به امروز نيز اين جريان مثل کنهداد و همين وجوه مشترک نيز باعث گر  می

های شبه  بسياری از ادراکات ضد کارگری اين جريان در قالب عبارت پردازی. جنبش کارگری چسبيده است

ه کافی است به مهم ترين مورد آن اشاره کرد ک. از سوسياليستها رايج است بخشیمارکسيستی هنوز هم در ميان 

به عنوان حقيقت مطلق در ارزيابی همه و هرگونه " داری سرمايه  ضد"کاربرد همان مفهوم خرده بورژوايی مبارزه 

خرده بورژوای سرخورده از چيزی نيست جز بيان موقعيت " داری سرمايه مبارزه ضد". حرکت کارگران است

مه پالتفرم طبقاتی خرده بورژوای راديکال در اين مفهوم التقاطی ه. اصالح سرمايه داری و گريزان از سوسياليسم

اين صدای اعتراض خرده بورژوا به اقتدار سرمايه و در عين حال اعالم برائت وی از سوسياليسم . متبلور شده است

بورژوای راديکال با سرمايه در عين حال اعالم عمق کينه وی نسبت به قدرت  اعالم نبرد پر طمطراق خرده. است

پر هياهوتر، به همان نسبت کينه " داری سرمايه ضد"هر چه اين جنجال .  کارگر استسياسی  و اجتماعی

بورژوا به سنديکا و اتحاديه به عنوان تبلور اتحاد طبقاتی کارگران در مبارزه روزمره و به حزب به عنوان   خرده

و معجونهای "  ستيزتشکل سرمايه"، "سرمايه تشکل ضد" .تر تبلور اراده سياسی طبقه کارگر سوسياليست عميق

بورژوا برای جلوگيری از اتحاد طبقاتی کارگران، چه در مبارزه اقتصادی و چه  مشابه چيزی نيست جز تالش خرده

گو اين که نزد چپ سوسياليست اين . و دقيقا همين مفاهيم هنوز در ميان چپ سوسياليست رايجند. در مبارزه سياسی

ای   بلکه به عنوان معيار و محکی برای ارزيابی از تشکلهای توده" زتشکل سرمايه ستي"مفاهيم ديگر نه بيان 

به زعم ما همين ديدگاه انحرافی يکی از موانع نظری . نتيجه چندان متفاوت نيست. شوند کارگران به کار گرفته می

. داده استای کارگران را تشکيل مي فعالين سوسياليست جنبش کارگری در سالهای اخير در رابطه با تشکلهای توده

  .انتشار نوشته حاضر در عين حال تالشی است برای تصحيح چنين نظراتی در جنبش کارگری

شد بحث را در پرتو تحوالت سياسی سه  در مواردی می. يابد  متن نوشته بدون هيچ تغييری در مضمون انتشار می

يت جريان لغو کار مزدی با به طور مثال در زمان نگارش نوشته حاضر عمق ضد. تر مطرح کرد سال اخير دقيق
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با اين حال ما از . دهد ود و اين در بحث مربوط به تحزب خود را نشان میتحزب سوسياليستی کارگران آشکار نب

. عالوه بر آن خود منشور مورد بحث نيز هيچگاه انتشار علنی نيافت. دست بردن به مضمون سندی خودداری کرديم

امروز و پس از گذشت قريب به . افی گويای نظرات فعالين جنبش مزبور هستنداحکام مندرج در آن اما به اندازه ک

آنچه مدافعان اين . بينيم  چهار سال از انتشار منشور مورد بحث، ما ديگر التزامی به عدم طرح علنی اين مباحث نمی

ين حال آن منشور اين با ا. اند بسيار فراتر از بحثهای آن منشور نيز بوده است نظرات در سه سال اخير طرح کرده

ای که بعدها  کرد تا مقاالت جداگانه  حسن را داشت که تصوير کاملتری از مباحثات و ديدگاههای اين جريان ارائه می

اميدواريم که انتشار نوشته حاضر بتواند به عنوان ادای سهمی در پااليش . اند از جانب فعالين اين جريان منتشر شده

 .بورژوايی مؤثر واقع شود از شائبه ها و توهمات و خرافات خردهجنبش سوسياليستی کارگران 

  

  يداله خسروشاهی، بهمن شفيق

  ١٣٨۶ آبان ٢٢ – ٢٠٠٧ نوامبر ١٣
  

  

به دست ما رسيده است که از قرار " داری سرمايه ضدنويس منشور تشکل کارگری  پيش"متنی تحت عنوان اخيرا 

 از آنجايی که .مورد بحث قرار دارد کارگری برای ايجاد يک تشکلايران به عنوان سند مبنايی ی در داخل در محافل

 کارگران در شرايط کنونی از اهميتی تعيين کننده برای جنبش کارگری ايران برخوردار ای هتودبحث ايجاد تشکل 

 چه بسا نتايجی دراز مدت برای طبقه کارگر گيرند میاست و جهتگيری ها و حرکاتی که در اين زمينه صورت 

نظر خود را در رابطه با اين متن و سپس پيشنهاد اثباتی خود برای ايجاد ران داشته باشند، ما خود را ملزم دانستيم اي

  . شرايط کنونی را طرح کنيمتشکل مناسب طبقه کارگر ايران در

ما در اين . از نظر ما متن پيش نويس به هيچ وجه سند مناسبی برای ايجاد يک تشکل راه گشای کارگران ايران نيست

برای سهولت امر و رعايت اختصار بحث را . پردازيم مینوشته نخست به بررسی مباحث مندرج در اين سند 

  .کنيم  میطرح بريم که در پيش نويس آمده است و سپس حکم کلی خود نسبت به پيش نويس را   میهمانگونه پيش 

ت جنبش کارگری از وضعيت کنونی و بويژه ی برون رفها  ههدف نوشته حاضر دامن زدن به مباحثات پيرامون را

محصول مباحثاتی .." پيش نويس" در عين نقد آيد  میدر زير آنچه . وظايف کارگران سوسياليست در اين رابطه است

  . نيز هست که از مدتی قبل بين نويسندگان نوشته حاضر در جريان بوده است

  

 يداله خسروشاهی، بهمن شفيق

١٣٨٣ نيردو، فر٢٠٠٤مارس   
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  کليات : اولسمتق

١  
 ستم کشی ها و سيه روزی های طبقه کارگر نظام تمامعلت اصلی "شود که   میپيش نويس با اين عبارت شروع 

نظام . نادرست است  میاز نظر واقعی اما حک. رسد میاين حکم در نگاه اول راديکال به نظر ".  استداری سرمايه

اين حکم تنها در . ا و سيه روزی های طبقه کارگر نيست ستم کشی هتمام در همه جا علت اصلی داری سرمايه

.  به کلی ناپديد شده و اثری از آنها در ميان نباشدداری  سرمايه مناسبات پيشا ای همواردی درست است که در جامع

 به  در دل اين نظام به بقای خود ادامه داده وداری سرمايهحتی در پيشرفته ترين جوامع غربی هم ستمهای کهن تر از 

کافی است به طور مثال به مناسبات پدر ساالرانه و . شوند  مینوبه خود در سيه روزی طبقه کارگر موثر واقع 

 البته هر جا که نياز باشد اين داری  سرمايه.  دارندداری سرمايهتر از  اشاره شود که قدمتی به مراتب بيشمردساالرانه

 با هااما اين. کند  مینموده و از آنها در مبارزه عليه کارگران استفاده  کهن را در نظام سلطه خود ادغام  نظامهایبقايای

طرح موضوع به شکلی که در منشور آمده . ند نيستداری سرمايه و ذاتی نظام ند به وجود نيامده اداری سرمايهنظام 

کهنه تر طبقاتی ناديده ن بقايای نظامهای اي هنخست اين احتمال وجود دارد که مبارزه علي. است دو ايراد اساسی دارد

 خصلتا ای همبارزن بقايا اين مبارزه به عنوان اي هگرفته شود و دوم اين که حتی در صورت پرداختن ب

مبارزه برای مواردی را  در ادامه خواهيم ديد که پيش نويس به حالت دوم تمايل دارد و . قلمداد شودداری  سرمايه ضد

  . کند مین نظام تلقی اي ه عليای  همبارز  نيستندداری سرمايه ضدکه ذاتا 

ايران امروز که با مشکالتی چون مساله حجاب و عدم برابری حقوقی و سياسی زنان، وجود خرافات و برتری طلبی 

 گونه مسائل روبروستنی اجتماعی و زندگی شخصی آحاد جامعه و بسياری ديگر از ايها هرهبری دينی در همه زمين

مبارزه با .  بر عليه کارگرانها از آنداری سرمايه اين بقايای کهن و هم از استفاده نمونه بارزی است هم از وجود

.  و بخشهای وسيعی از جامعه در اين مبارزه درگيرندن جوانب همه روزه و در سطوح متفاوت در جريان استاي  ههم

ديدگاه پيش . بقايای کهن است، بلکه پااليش آن از اين داری  سرمايههدف بسياری از اين نيروها نيز نه مبارزه با 

 تلقی شود و بسياری از داری سرمايه با نظام ای  همبارز ، مبارزهناي هن نتيجه منجر شود کاي ه بتواند مینويس 

 ندارند به نادرست به عنوان نيروهايی داری سرمايهنيروهای اجتماعی که اساسا تمايلی هم به مبارزه با 

  .اد توهم در ميان کارگران کمترين زيان اين تلقی استايج.  به حساب آيندداری  سرمايه ضد

٢  
"کار مزدی در عين آن که سرمايه ی متغير سرمايه دار است، ...." نخست اين که کار مزدی سرمايه متغير سرمايه 

دار نيست. سرمايه متغير آن بخشی از سرمايه است که به عنوان دستمزد و در قبال خريد نيروی کار کارگر به وی 

که  است کارکار مزدی شکل معين و تاريخی ای از . لی وجه دستمزد استسرمايه متغير معادل پو. شود میداخت پر

در نظر گرفتن کار مزدی به عنوان بخشی از .  همراه با پيدايش سرمايه و به عنوان قطب مقابل آن شکل گرفته است

سرمايه اين را پرده پوشی می  کند که کار مزدی قطب مقابل کل سرمايه است. سرمايه متغير در مقابل آن مبلغی است 

خود کار مزدی از دو بخش تشکيل . شود می با اين عمل کار مزدی متحقق .يابد  می اختصاص نيروی کارکه به خريد 

 که ارزش اضافه را تشکيل آن همان است بخش پرداخت نشده  وبخش پرداخت شده و بخش پرداخت نشده. شده است
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 ستيز کار تواند نمیادرست پيش نويس و قلمداد کردن خود کار مزدی به عنوان سرمايه  متغير توضيح ن. دهد  می

مزدی با سرمايه را توضيح دهد چرا که قلمداد کردن کار مزدی به عنوان سرمايه متغير دو بخش ضروری و اضافه 

دی صرفا به سرمايه متغير تبديل با اين تلقی کار مز. کند  میبط به يکديگر تبديل تبخش نامر به دوکار کارگر را 

 کارمزدی در تمام روند داری سرمايهدر حالی که در واقعيت توليد . يابد  نمیشود و در مابقی سرمايه جريان   می

اين قسمت دوم همانی . شود میتوليد جاری است و نه تنها در سرمايه متغير بلکه بيش از آن در ارزش افزوده متحقق 

فرمولبندی پيش نويس شکافی را که در جريان خريد . شود  نمیپرداخت دار به کارگر از طرف سرمايه است که 

اين شکافی است بين ارزش مبادله و . دارد  می پوشيده نگه آيد  مینيروی کار در مبادله بين ارزشهای برابر به وجود 

با فرض پرداخت ارزش واقعی (کارگر در مبادله با سرمايه دار نيروی کار خود را در ازاء ارزش آن . ارزش استفاده

فروشد، در حالی که سرمايه دار با خريد اين نيروی کار آن را در مدت يک روز  میبه سرمايه دار ) نيروی کار

کاری به کار می گيرد و يا مصرف می کند. دقيقا در همين نقطه شکاف بين ارزش مبادله و ارزش استفاده آشکار 

  که کند  میيا کار مشخص کارگر در يک روز کاری، ارزشی بيش از آن توليد  نيروی کار، ارزش استفاده. شود  می

تبيين درست اين رابطه آن است که گفته شود سرمايه متغير. اختصاص داده استبه خريد نيروی کارسرمايه دار  

ای توليد  در مدت زمانی بيش از زمان مورد نياز برار ک نيرویوجه ارزشی معادل دستمزد کارگر است در حالی که

اين منشاء تضاد بين کار و سرمايه است و با چنين فرمولبندی ای تضاد بين . شود  میارزش معادل خود به کار گرفته 

  . کار مزدی و سرمايه خود به خود طرح شده است

با سرمايه در ستيز است و در جهت نابودی آن عمل  ..] کار مزدی[: "دهد میپيش نويس جمله را چنين ادامه 

. تضاد بين کار مزدی و سرمايه به خودی خود به معنای ستيز بين اين دو نيست. اين نيز تعبير درستی نيست." ندک  می

يابد که مناسبات مبتنی بر مالکيت خصوصی به   می و قوام گيرد می در شرايط تاريخی معينی شکل داری سرمايه

دار جای تمام اشکال کهن بهره کشی و استثمار را  تکامل يافته است که مبادله آزاد بين کارگر و سرمايه ای هدرج

اين آزادی در مبادله در نظر شرکت کنندگان در اين عمل اجتماعی به عنوان نظم طبيعی امور جلوه گر . گرفته باشد

خدشه ناپذيری است که همه عادات و سنتهای رايج در باور ها و اعتقادات مردم از آن شود و دارای قدرت   می

 تنها در جريان تعرض مداوم سرمايه برای راندن دستمزد به زير ارزش واقعی نيروی کار است که .برخوردارند

 بين ستيز نهفته بين کار و سرمايه تازه در جريان چنين روندی است که به تضاد. گيرد  میشکل مقاومت کارگران 

نوان ستيزی خارج از مناسبات بين  و به عبی واسطه سرمايه و کارستيز بين . شود میکارگر و سرمايه دار تبديل 

 به عنوان حاملين سرمايه دار و کارگربين ستيز اين ، گيرد  نمیصورت کارگر و سرمايه دار يا بر فراز اين مناسبات 

تضاد بين کار مزدی و سرمايه مبنای پيدايش ستيز بين کارگر و سرمايه . شود  می واقع انسانی اين دو قطب متضاد

هم کارگر و هم سرمايه دار انسانهايی هستند با مشخصات معين، . دهد نمین ستيز را توضيح دار است اما روند اي

اين   میشود به تما میاين که ستيز بين کارگر و سرمايه به کجا ختم . فرهنگ و مناسباتی تاريخی و سنتهايی متفاوت

در هر  که کند  میاز قوانينی تبعيت در بيان کلی ستيز بين کارگر و سرمايه دار . مشخص بستگی دارد-عوامل تاريخی

  . کنند  مین دو طبقه را تنظيم اي هرابطجامعه مشخص 

رابطه بين کار مزدی و  بين آن دو است که ستيز بين کار و سرمايه و تضادبا همين درک و با يکی گرفتن پيش نويس 
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 در مبادله متقابل را  سرمايه دارروزمره بين کارگر و و اجماع يا توافق داند میمبتنی بر ستيز   صرفاسرمايه را

کار . کند  می که کار مزدی در جهت نابودی سرمايه عمل کند  می و بر همين اساس به نادرست عنوان گيرد  میناديده 

 عليرغم وجود .کند می، بلکه در جهت تحکيم سلطه آن عمل کند نمیمزدی اما نه تنها در جهت نابودی سرمايه عمل 

 مسلط است، اين اجماع و توافق است که داری  سرمايه مناسبات روزمره و مادام که  درتضاد بين کار و سرمايه

 بين کارگر و سرمايه دار با توافقی معين ختم ای همبارزهر . دهد  میرابطه روزمره بين کار و سرمايه را شکل 

رمايه باز هم بيشتر رشد  در پايان اين روند س.شود که سر آغاز روند به کار گرفتن نيروی کار در توليد است  می

. علت اصلی رشد سرمايه هم وجود کار مزدی است. شود میکرده است و با قدرت بيشتری در مقابل کارگر جلوه گر 

شود و هر   می قدرت توليدی انسان به عنوان قدرت توليدی سرمايه جلوه گر داری سرمايه مناسبات به همين دليل در

گسترش کار مزدی تحکيم بيشتر نتيجه مستقيم . شود مینسبت سرمايه نيرومند تر ن قدرت افزايش يابد به همان اي هچ

  .  است و نه نابودی آنداری سرمايهمناسبات 

صرفنظر از خطای پيش نويس در توضيح رابطه بين کار مزدی و سرمايه بر مبنای ستيز بين اين دو و حذف عامل 

در جهت "ستيز ن اي هنتيجه گيری پيش نويس مبنی بر اين کز، انسانی يعنی کارگر و سرمايه دار در تبيين اين ستي

اين فرمولبندی نابودی سرمايه را نتيجه . سته  نيز بيان يک اشتباه ديگر" کند  میعمل ] يعنی سرمايه[نابودی آن 

به حکم جبرا و  داری  سرمايهبر مبنای اين نگرش . کند میاجتناب ناپذير و جبری ستيز بين کار مزدی و سرمايه تلقی 

در جهان واقعی اما نابودی يک نظام و جايگزينی آن با . تضاد نهفته بين کار و سرمايه محکوم به نابودی است

قابل تصور است  می، نابودی آن تنها هنگاداری سرمايهدر مورد مشخص . تازه در گرو فعاليت انسانی است  مینظا

ن درک اي  هه طبيعی بودن امور متزلزل شده باشد و کارگر بکه بنيانهای ايدئولوژيک نظام يعنی همان باور همگانی ب

مادام که کارگران و يا . است تاريخی و قابل عبور میرسيده باشد که نظام مبتنی بر مبادله آزاد بين کار و سرمايه نظا

اشد و ستيز بين  در ميان بتواند نمی داری سرمايهن نتيجه نرسيده باشند، صحبتی از نابودی اي هالاقل بخش عمده آنان ب

کارگر . در مبادله بين کار و سرمايه محدود خواهد ماند می کاتیتغيير  ايجادکارگر و سرمايه دار در حد ستيزی برای

تالش خواهد نمود که نيروی کار خود را با شرايطی بهتر به فروش برساند و سرمايه دار نيز در مقابل برای تحميل 

 است در چهارچوب نظام و نه معطوف به نابودی ای همبارزاين . ه خواهد کردشرايطی نامساعد تر به کارگر مبارز

سوسياليستی کارگران است، در گرو آن است که در دل کارگران جنبشی سوسياليستی عمل نابودی نظام در گرو . آن

دی کردن اين روند پيش نويس با خود بخو.  متقاعد نمايدداری  سرمايهقوام يافته و توده کارگر را به ضرورت گذار از 

  ن اعتبار حتی فلسفه وجودی خود را نيز زير سوالاي ه و بگيرد میعمال نقش جنبش سوسياليستی کارگران را ناديده 

خود پيش نويس نيز در عين اين که بر اين اساس تهيه شده است که مبارزه کارگران را از خودبخودی خارج . برد  می

 به نقض فلسفه وجودی داری سرمايهتيسم در مبارزه کارگران  در جهت نابودی کند، خود به نوعی با قائل شدن اتوما

 مبنی بر اين که کارگر گورکن کند میپيش نويس متوجه نيست که وضعيتی که توصيف . پردازد میخود 

  تاريخی بربا آگاهیکارگر تنها . يک تناقض است" ن امر آگاه نشده باشداي  هحتی اگر خود ب" است داری سرمايه

گورکن  به عنوان طبقه برای خود عمل کند و تواند می است که داری سرمايهامکان و ضرورت گذار از 

 داری سرمايهن گور کن واقعا گور اي هآورد، اما شرط اين ک  میسرمايه گورکن خود را به وجود .  شودداری سرمايه
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  . د استون نقش خاي  هرا بکند آگاهی تاريخی او ب

٣  
پردازد و آن را در   می داری سرمايه به نقطه عزيمت مبارزه خود انگيخته طبقه کارگر با پيش نويس در ادامه

 اما عنوان سپيش نوي. داند میغيره ..." مطالبه ی خواستهای اقتصادی نظير افزايش دستمزد و کاهش ساعت کار و "

. دتر فروش نيروی کار مطرحندن مطالبات در چهارچوب همين نظام موجود و برای تامين شرايط مساعاي ه ککند  نمی

در اينجا فقط کافی است به نتيجه گيری بالواسطه پيش نويس بپردازيم که معتقد است . علت آن را پايين تر خواهيم ديد

اين ." دهد  می افزايش داری سرمايهبی شک توان مادی و معنوی کارگران را برای مبارزه با "اين مبارزه 

نسبتا درست برای اين که در مواردی موفقيتهای حاصله از اين مبارزه عمال به .  ناقص درست اما نسبتااست میحک

 منجر شده است و عالوه بر اين اين فقط داری سرمايه کارگران برای مبارزه با معنویکاهش تمايل و در نتيجه توان 

 کارگران است که الزاما جنبه فوری آن بهبود وضع زندگی. يک جنبه از نتايج مبارزه برای خواستهای اقتصادی است

 تنها برای ن شکل از جانب تدوين کنندگان پيش نويساي  هطرح موضوع ب. شود نمی مربوط داری سرمايهبه مبارزه با 

دليل اين اجتناب در . داری سرمايه است در چهارچوب نظام ای  همبارزن اي  هن واقعيت است کاي هاجتناب از اعتراف ب

  .ن بپردازيمبه آ. شود میبند چهارم روشن 

۴  
 بدين معنی است که داری  سرمايهطبقه کارگر با  يا ناخود آگاهانه ستيز خود انگيختهبا آن که "گويد   میپيش نويس 

اقتصادی مورد نظر خود را در مقابل -ی کارگر هنوز به سطحی نرسيده است که آنان نظام سياسیها همبارزه ی تود

 داری سرمايهيز که از مبنايی عينی و مادی برخوردار است از چارچوب  قرار دهند، اما اين ستداری  سرمايهنظام 

در اينجا نيز همان خود ." ماند  نمی باقی داری سرمايهرود و در سطح خواستهای صرفا اقتصادی و اصالح  میفراتر 

 دست نخست اين که پيش نويس به اختالط دو مفهوم. بخودی ای در نگرش پيش نويس حاکم است که باالتر ديديم

 داری سرمايهطبقه کارگر با  و از سوی ديگر آن را مبارزه کند می را طرح ستيز خود انگيختهاز يک سو . زند  می

يا به عبارت معروف تر  ستيز خود انگيخته . اين اختالط دو سطح کامال متفاوت از مبارزه است. کند  میقلمداد 

 اين .داری سرمايه و طبقه کارگر و نه بين جريان است در داران سرمايه با کارگران بين  ،مبارزه خود بخودی

مضمون اين مبارزه نيز چيزی جز تعيين شرايط فروش .  است در کارگاههای مختلف، پراکنده و ناهمزمانای  همبارز

در مقابل آنجا که صحبت از مبارزه . نيروی کار، اعم از حد دستمزد و ساعت کار و شرايط محيط کار و غيره، نيست

مبارزه طبقه .  باشدتواند  نمی خود انگيخته نيست و ای  همبارز اين ديگر آيد  می به ميان داری  سرمايهکارگر با طبقه 

 است آگاهانه که درجه معينی از تکامل ای همبارز ،گويد، بر عليه نظام میبر عليه طبقه، يا آن طور که پيش نويس 

از طرفی . تن اين دو کار خود را راحت کرده استبا يکی گرفمبارزات کارگران پيش فرض آن است پيش نويس 

 در مقابل طبقه طرح باشد که تواند  مین نموده است که تنها زمانی صحبت از فراتر رفتن از نظام اي  هاذعان ب

 قرار گرفته باشد و از طرف ديگر ملزومات تبديل مبارزه خودبخودی به مبارزه آگاهانه را ناديده داری سرمايه

 برای فراتر رفتن از نظام پيش نويس اشاره به مبنای عينی و مادی ای  همبارزبرای تبديل اين مبارزه به . انگاشته است

قائل شدن مبنايی عينی برای يک ستيز به هيچ وجه به معنای فراهم بودن . داند  میتضاد بين کار و سرمايه را کافی 
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گفت که هر ستيز اجتماعی ای از يک مبنای عينی و توان  می  میدر تحليل عمو. مبنای فراتر رفتن از آن ستيز نيست

شود و چه شامل ستيز بين سرمايه   می داران سرمايهاين چه شامل ستيز بين بخشهای مختلف . يا مادی برخوردار است

حتی تا جايی .  شامل ستيز بين بخشهای مختلف خود طبقه کارگر حتیو نيروهای باز مانده از نظامهای کهن تر و چه

گردد، وجود يک مبنای مادی برای ستيز بين اين طبقات در نظامهای  میبقات اصلی يک نظام توليدی بر که به ط

به طور مثال ستيز بين . توليدی متفاوت الزاما به معنای فراهم بودن شرايط گذار به نظامهای عالی تر نبوده و نيست

تنها با شکل گيری طبقه .  بودداری  سرمايهر به نظام دهقانان و مالکان زمين در نظام فئودالی در خود فاقد امکان گذا

در نظام .  فراهم آمدداری سرمايهمتوسط جديد شهر نشين، يا بورژوازی، بود که امکان گذار از فئوداليته به 

ن دليل که اي هسوسياليستی است نه ب می طبقه کارگر قادر به فراتر رفتن از اين نظام و برقراری نظاداری سرمايه

جدايی توليد کنندگان از وسايل  داری سرمايه نظام بان دليل که اي هبين کار و سرمايه مبنايی مادی دارد، بلکه بتضاد 

مستقيم وابستگی  به فرجام نهايی خود رسيده است و ، تضاد بين مضمون اجتماعی توليد و شکل فردی مالکيتتوليد

داده است که بر مبنای   میرا به وابستگی اقتصادی غير مستقيانسان توليد کننده به انسان مالک وسايل توليد جای خود 

تضاد بين فرد و جامعه به عالی ترين شکل خود رسيده . آزادی حقوقی و برابری صوری همه انسانها قرار گرفته است

ظام  با نای  هاين مبنای جامع. است و امکان به وجود آمدن نظام جديدی متکی بر استثمار طبقاتی ديگر متصور نيست

عالی   میصرف وجود مبنای عينی برای يک تضاد به هيچ وجه گويای امکان گذار از يک نظام به نظاعالی تر است، 

 که در بقيه سند هم کند میحکم پيش نويس در اين زمينه نادرست است و از همان خودبخودی ای تبعيت . تر نيست

  . وجود دارد

 که طبقه کارگر در جريان مبارزه آيد  می تنها در صورتی فراهم یدار سرمايهبه طور مشخص امکان گذار از جامعه 

 را که در آن افراد منفرد در جريان توليد و مصرف اجتماعی به واسطه داری سرمايهجامعه طبقاتی قالب مسلط بر 

ی آگاه شده و  مورد انتقاد قرار داده و به موقعيت خود به عنوان يک طبقه اجتماعگيرند میکاال در مقابل يکديگر قرار 

روشن است .  متکی بر فرديت مناسبات را در هم شکافته و جامعه ساالری را جايگزين آن نمايدداری سرمايهپوسته 

اين همه يعنی گذار . که در اين روند در گام اول مقاومت متشکل سرمايه و دولت آن است که بايد در هم شکسته شود

اوت و اين نيز تنها با استناد به ماديت تضاد بين کار و سرمايه امکان از وضعيتی  موجود به وضعيتی با کيفيت متف

 همواره از اين امکان برخوردار داری سرمايه نشان داده است، جامعه داری سرمايههمچنان که تاريخ . پذير نيست

اوم خود را بوده و هست که تضاد در اصل آشتی ناپذير کار و سرمايه را در چهاچوب نظم موجود مهار نموده و تد

  .ميسر کند

 نيز حاوی خطاست و ضمن استناد به داری سرمايهاز اين گذشته پيش نويس در توضيح فراتر رفتن از چهارچوب 

 داری سرمايهاز چارچوب  "داری سرمايه که ستيز خود انگيخته طبقه کارگر با کند میعنوان مبنای عينی و مادی 

از اين عبارت چنين بر ." ماند  نمی باقی داری سرمايهصادی و اصالح صرفا اقترود و در سطح خواستهای  میفراتر 

فرا تر رفتن از چارچوب  و کند  می را با خواستهای اقتصادی تداعی داری سرمايه که پيش نويس اصالح آيد  می

زه  يا گذار از مبارزه اقتصادی به مبارگذار از خواستهای اقتصادی به خواستهای سياسی را معادل داری سرمايه

اين نگرش نادرست است چرا که گذار از مبارزه اقتصادی به مبارزه سياسی به هيچ وجه . گيرد میسياسی در نظر 
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 به خوبی در چارچوب نظام تواند  میمبارزه سياسی .  نيستداری  سرمايهالزاما به معنای فراتر رفتن از چارچوب 

تنها در شرايطی ويژه و با فراهم آمدن ملزوماتی معين . قرار گيرد و در اکثريت قريب به اتفاق موارد نيز چنين است

تا آن زمان مبارزات سياسی . آيد  میاست که امکان دست زدن به مبارزه سياسی برای فراتر رفتن از نظام فراهم 

شوند، اما خود اين   میبخش انقالبی طبقه کارگر اساسا در جهت تدارک فراهم آمدن چنين موقعيتی به پيش برده 

به عنوان نمونه مبارزه برای آزاديهای سياسی و آزادی . ات هنوز در چارچوب نظام موجود جريان دارندمبارز

رساند که مبارزه سياسی برای اصالحات را  میديد چگونه پيش نويس را به آنجا ن اي هدر ادامه خواهيم ديد ک. تشکل

  .کند میبا مبارزه در جهت فراتر رفتن از نظام اشتباه 

۵  
 به معنی امکان ايجاد تشکل داری  سرمايهبنايی عينی و مادی در ميان توده ی کارگران برای مبارزه با وجود م"

م و تعريف آن اي  ه در پيش نويس آشنا نشدستيز سرمايهما هنوز با مفهوم تشکل کارگری ."  استستيز سرمايهکارگری 

مبنای عينی و مادی مورد نظر . کند نمیا بيان با اين همه همين حکم هنوز هيچ چيزی ر. آيد  میبعد از اين عبارت 

 در جهت ايجاد تشکل کارگری طرفدار آشتی با سرمايه نيز به کار تواند  مینويسندگان پيش نويس به همان خوبی 

 و راه حل موضوع را چگونه کنند  میمساله اساسی اين است که چه کسانی و چگونه آن تضاد را تبيين . گرفته شود

وان با استناد به همان تضاد خواستار رفع نظام و حل تضاد با از بين بردن مناسبات موجود شد و به ت  می. بينند  می

توان باز هم با استناد به همان تضاد آن را تضادی طبيعی قلمداد کرد و خواستار ايجاد مکانيسم  میهمان خوبی نيز 

مبارزه بين .  دوم فعال به شدت دست باال را دارددر جهان واقعی اتفاقا اين راه حل. هايی برای کاهش حدت آن گرديد

کدام يک از آن دو در نهايت در تعيين مضمون تشکل کارگری موفق  کند میطرفداران اين دو گرايش است که تعيين 

خود پيش نويس نيز بالفاصله در . رسد  نمیوجود عينی و مادی تضاد بين کار و سرمايه به داد هيچ کدام . شوند  می

اشتباه نويسندگان پيش . پردازد میی کارگری موجود به عنوان تشکل سرمايه نا ستيز ها هاتحاديله به نقد ادامه جم

اين امکان . پردازند  می آن امکان بلکه به ،داری  سرمايهضرورت فراتر رفتن از نويس اين است که آنها نه به اثبات 

  . گيرند میرا نيز آنها از وجود عينی تضاد بين کار و سرمايه نتيجه 

. يابد  میی موجود ادامه ها  هاتحادي کارگران بالفاصله به مرزبندی آن با داری  سرمايه ضدتاکيد پيش نويس بر تشکل 

تا اينجا روشن است که نويسندگان پيش نويس تشکلی در . پردازيم  می ها هاتحاديما پايين تر به ارزيابی پيش نويس از 

شکلی که بتواند در مبارزه روزمره  کارگران حضور داشته باشد و در عين حال ت.  را مد نظر دارندها هاتحاديمقابل 

. رشد جنبش سوسياليستی کارگران است  میحقيقتا نيز همين روند عمو.  هدف آن باشدداری سرمايهبرچيدن کل نظام 

شکافی که . ه استبا روندی که در جهان واقعی پيش رفته است شکافی تاريخی به وجود آمد میاما بين اين روند عمو

 پيش آمد ١٩بهترين حالتی که برای تحقق اين روند قابل تصور بود در انگلستان قرن . گيرد  میپيش نويس آن را نديده 

فرا روييدن اين  نيرومند کارگران حقيقتا اميد ای  هکه در آن از يک سو جنبش چارتيستی و از سوی ديگر جنبش اتحادي

اين محصول شرايط ويژه انگلستان و نوع مناسباتی بود که .  را به وجود آورده بودمبارزات به انقالبی سوسياليستی

بين طبقات سرمايه دار و کارگر از يک سو حاکم بود و از سوی ديگر ريشه در ساختار عمدتا غير سرکوبگر دولت 

. نام برده شده بود" زیکميته مشترک بورژوا"اين به همان دولتی نزديک بود که در مانيفست از آن به عنوان . داشت
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 که در عين حال -اساسا در کشورهای ديگر اروپا–با پيشرفت مبارزه طبقاتی و پيدايش اشکال جديدی از دولت 

- ۵٢نمايانگر اشکال جديدی از مناسبات بين کارگر و سرمايه دار نيز بودند و با تفوق ارتجاع بعد از شکست انقالبات 

بعدها نيز با . گری در انگلستان اين شانس تاريخی برای هميشه از بين رفت و ترس و عقب نشينی جنبش کار١٨۴٨

مناسبات   می انحصاری و پيدايش اشرافيت کارگری ناشی از شرکت در مازاد سود بورژوازی بوداری  سرمايهرشد 

 کارگران بين کارگر و سرمايه دار و بين بخشهای مختلف کارگران باز هم پيچيده تر شد تا جايی که در انگلستان

 داری سرمايهی صنعتی به عنوان عاملی در مقابل کارگران ساده بخشهای ديگر ها  هاتحاديمتخصص متشکل در 

شود و اين مبارزات از حد مبارزات   میشد در مبارزه کارگران واقع   می که پيش بينی ای هآن روند يگان. ظاهر شدند

جنبش کارگری نيز ناچار . کنار زده شداهند يافت، برای هميشه  ارتقا خوداری سرمايهروزمره تا فراتر رفتن از نظام 

پيدايش احزاب کارگری . شد به تفکيکی که در جهان واقعی بين عرصه سياست و اقتصاد به وجود آمده بود گردن نهد

اين روشن شده بود که . ها و غيره، محصول چنين روندی بود  و تعاونیها  هاتحادي، ای  هتودجدا از تشکلهای 

 و در برگيرنده کارگران با گرايشات مختلف هم مبارزه ای  هتود به تنهايی قادر نيستند هم به عنوان تشکل ها هتحاديا

گذار از مبارزه روزمره به مبارزه . روزمره را جلو برند و هم مبارزه برای فراتر رفتن از نظام را سازمان دهند

خود سياست ديگر ادامه ساده .  از اقتصاد به سياست نبود ديگر گذاری سادهداری سرمايهسياسی برای محو نظام 

دولت . بر عکس.  منچستر در نيمه اول قرن نوزدهم در انگلستان، نبودداری  سرمايهمناسبات اقتصادی، مثل دوران 

  . نبود" کميته مشترک بورژوازی"اين ديگر آن . بورژوايی کارکردی به مراتب پيچيده تر به خود گرفته بود

 در کنار يکديگر و برای ها هاتحادين وضعيت جديد پذيرش وجود احزاب و اي  هبش سوسياليستی کارگران بپاسخ جن

بايست آن شکاف   میاين وظيفه سياست سوسياليستی ناظر بر کل جنبش کارگری بود که . انجام وظايفی متفاوت بود

شد با ناديده  نمی. خی بود به يک تحول عينیاين پاس. را به حداقل ممکن برساند و زمينه را برای رفع آن فراهم کند

جنبش . گرفتن اين شکاف به طور دلبخواهی تشکلی ايجاد نمود که هم کار اتحاديه را انجام دهد و کار حزب را

ن معضل در نيمه دوم قرن نوزده و آغاز قرن بيستم به طور موفقيت آميزی اي  هسوسياليستی کارگران در پاسخ ب

اين که چرا جنبش . ی نيرومند دست زند و هم احزابی انقالبی و پر نفوذ ايجاد کندها  هاتحاديجاد اي  هتوانست هم ب

مواجه شد بحثی است که بايد در فرصتی ديگر   میسوسياليستی کارگران در ادامه همين سياست در قرن بيستم با ناکا

 اوال جنبش سوسياليستی  است کهگردد تاکيد بر اين امر ضروری میتا جايی که به بحث حاضر بر . بدان پرداخت

کارگران در مقطع معينی ديگر آن جنبش مداخله گر در هر دو عرصه نبود و اساسا به جنبشی سياسی در قالب احزاب 

 کارگران اساسا از حيطه نفوذ جنبش سوسياليستی کارگران و احزاب آن خارج شده ای  هجنبش اتحادي. تقليل يافته بود

يفی صورت ی اقتصاد و سياست تغييری کها ه تاکنون در آن صف بندی و شکاف بين عرص از آن زمانو دوما. بود

تکامل دولت در قرن بيستم و شکل دولت معاصر کماکان مساله را به همان شکل در مقابل . بر عکس. نگرفته است

  . جنبش کارگری باقی گذاشته است

نويسندگان .  و هم احزاب استها  هاتحادين ايجاد هم بنا بر اين مساله پيش روی جنبش سوسياليستی کارگران کماکا

 که کنند  میپيش نويس اما با ساده کردن موضوع به راحتی هر دو را کنار گذاشته و آن را با چيز ديگری جايگزين 

پيش نويس به .  را انجام دهد و هم احزاب راها هاتحادين است و نه آن و در عين حال هم قرار است وظايف اي  هن
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دهد  میتاريخی ای که کل جنبش کارگری را تغيير داده است بی اعتنايی نموده و راه حلی را در مقابل آن قرار تحول 

 و ها  هاتحاديبا همين نگرش است که پيش نويس به بررسی .  استای هکه مربوط به دوران تاريخی سپری شد

  .ن بررسی بپردازيماي  هب. پردازد  میرفرميسم نيز 

۶  
ی کارگری موجود ضديت ها  هاتحاديرفرميسم حاکم بر جنبش کارگران جهان عمدتا در قالب : "دگوي  میپيش نويس 

 را به سطح مبارزه برای خواست های صرفا اقتصادی و اصالحی تقليل داری سرمايهخود انگيخته ی طبقه کارگر با 

شکلی دست ساخته برای پيش نويس در ادامه ضمن اشاره به تالش بورژوازی جهانی برای ايجاد ت." داده است

در اهميت مبارزه ی طبقه کارگر برای خواستهای :"دهد که   میبر اين مبنی نيز ارائه  میعمو میکارگران ايران  حک

اقتصادی و اصالحی هيچ ترديدی نيست، اما بين عزيمت از اين خواست ها و سپس ارتقای آنها به سطح مبارزه ی 

 طبقه کارگر تا سطح رفرم صرف فرق بزرگی داری  سرمايه ضدليل مبارزه سياسی عليه کل نطام مزدی و توقف و تق

باليی است که رفرميسم بورژوايی بر  میاولی روند طبيعی و بهنجار مبارزه ی طبقه کارگر است و دو: وجود دارد

ن که نخست اي. اين ارزيابی نويسندگان پيش نويس از دو جنبه نادرست است." آورد  میسر طبقه کارگر آورده و 

کنونی   مین ارزيابی منطبق بر شرايط عمواي هرفرميسم در آن معادل اتحاديه در نظر گرفته شده است و دوم اين ک

ما به جنبه اول پايين تر و در رابطه با تز بعدی پيش نويس خواهيم . حاکم بر مبارزه طبقاتی در جهان امروز نيست

  .کم با شرايط کنونی بپردازيمفعال به جنبه دوم يعنی عدم انطباق اين ح. پرداخت

نخست اين که در پيش نويس کل جنبش کارگری بين المللی تحت عنوان جنبش کارگری جهان به يک باره و بدون هيچ 

واقعيت اما اين است که جنبش کارگری در کشورهای مختلف از خصوصيات . تفاوتی مورد ارزيابی قرار گرفته است

کنيم که با تصوير ارائه شده در پيش نويس   میان نمونه فقط به يک مورد اشاره ما به عنو. متفاوتی برخوردار است

هم .  موفق به سرنگونی چند دولت بورژوائی شد٢٠٠٠-٠١ در آرژانتين جنبش کارگری در سال .کامال متفاوت است

های توليدی و  و ايجاد تعاونی ها  هاکنون نيز جنبش کارگری در اين کشور درگير مسائلی از قبيل تصرف کارخان

داليل اين امر را اما اساسا در وضعيت . سوسياليستی نينجاميد  مین تحوالت به فرجااي  هروشن است ک. غيره است

وصله رفرميسم به کارگران آرژانتين و . نامساعد جنبش سوسياليستی کارگران در سطح بين المللی بايد جست

 در بسياری از ها هاتحادي وضعيت یفيد پيش نويس گوياتصوير سياه و س. چسبد نمیتشکلهای آنان به هيچ وجه 

حتی در کشورهای اروپايی که قاعدتا بيش از هر نقطه ديگری بايد مد نظر نويسندگان . کشورهای ديگر نيز نيست

در فرانسه و ايتاليا به طور مثال چندين اتحاديه با گرايشات مختلف . پيش نويس بوده باشد، وضعيت متفاوت تر است

ی مبارزی هستند که بخشا حتی سوسياليسم را هنوز ها هاتحاديبرخی از آنها رفرميستند و برخی ديگر .  دارندوجود

  . ن ترتيب تصوير پيش نويس تصويری ساده شده و نادرست استاي هب. در برنامه خود دارند

با آغاز . ی دوم مصداق داشتن تصوير شايد در دوران دولت رفاه بعد از جنگ جهاناي  هعالوه بر اين و مهم تر اين ک

رفرميسم به عنوان جريان اصلی تنظيم کننده رابطه بين کار و سرمايه تعرض تاچريسم در دهه هشتاد قرن بيستم اما 

شکست .  گرفتها هاتحاديبه حاشيه رانده شد و جای آن را تعرض آشکار به دستاوردهای کارگران و حتی به همان 

مناسباتی که به نادرست . ن مناسبات جديد بوداي  هنيمه دهه هشتاد نقطه عطف گذار باعتصاب معدنچيان انگلستان در 
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در مبارزه .  منچستر استداری سرمايه و در واقع همان ليبراليسم دوران اند شدهتحت عنوان نئوليبراليسم معروف 

در اين مبارزه هم . ه آخر پيش برد اتحاديه نه تنها مبارزه کارگران را متوقف نکرد، بلکه آن را تا ب،معدنچيان انگليس

  . کارگران شکست خوردند و هم اتحاديه وفادار به آنها

 و ادامه تعرض به آنها را در دستور کار خود ها  هاتحاديليبراليستی حاکم کنونی کماکان تضعيف موقعيت سياست 

دد تبديل آنان به جريانی  اين سياست هنوز خواستار نابودی تشکلهای کارگری نيست، اما به روشنی در ص.دارد

ن سياست به تخريب سيستم تامين اجتماعی اي ه در دو دهه گذشت. و تزئينی در رابطه بين کار و سرمايه استای  هحاشي

دست زده است و هم اکنون نيز هر تعرض جديد به دستاوردهای کارگران را با تعرضی به تشکلهای آنها همراه 

دفاع از دستاوردهای کارگران بدون دفاع از سازمانهای موجود . جر شده استاين به وضعيتی دو گانه من. کند  می

جنبش سوسياليستی کارگران از نابودی و تضعيف اين سازمانهای . ، غير قابل تصور استها  هاتحاديآنان، يعنی همان 

ات بيشتری موجود در اثر تعرض راست بورژوازی تاکنون بيشترين صدمه را خورده است و بعد از اين نيز صدم

 که از گيرد  میمخالفت سوسياليستها با تريديونيونيسم و سنديکاليسم امروز در دل تعرضی صورت . خواهد خورد

بر اين اساس مبارزه برای حفظ اين تشکلها و جلوگيری از تضعيف . گيرد  می صورت ها  هاتحاديجانب بورژوازی به 

مری است که هم اکنون نيز بسياری از فعالين سوسياليست در اين ا. آنان يک وظيفه تخطی ناپذير سوسياليستها است

، فراکسيونها و نشريات ها  هاتحاديی فرا مرزی فعالين چپ درون ها  هشبک. کشورهای مختلف دنيا بدان مشغولند

ی مبارزه جو ها  هاتحاديجاد اي  هی موجود و در مواردی دست زدن بها  هاتحادي در چهارچوب همين ای هکارخان

  .نها بی اعتناستاي  هپيش نويس به هم. گذارند  میتلف اين فعاليت سوسياليستها را به نمايش جوانب مخ

گرايش مورد اشاره پيش نويس البته در يک سلسله از کشورها، به ويژه در اسکانديناوی و شمال اروپا، دست باال را 

يم اين گرايش به کل جنبش کارگری اما تعم. دارد و خود در تعرض به کارگران همدوش و همراه با بورژوازی است

 پيش نويس با برجسته کردن بيش از حد رفرميسم حمله آشکار بورژوازی به جنبش کارگری را .بين المللی خطاست

  .دهد و اين حاوی نتايجی زيانبار برای جنبش کارگری است  میعمال کم خطر جلوه 

بخشی از بورژوازی ايران برای ايجاد تشکلی دست اشاره درست پيش نويس به تالشهای سازمان بين المللی کار و 

  . ساخته و رفرميستی برای کارگران، به رد هرگونه اتحاديه منجر شده است

٧  
و جنبش   میريشه آنچه در باال به عنوان يک ارزيابی اشتباه نويسندگان پيش نويس از جنبش کارگری به طور عمو

پيش نويس در ضرورت مبارزه با . شود  می اين قسمت روشن  به طور اخص مورد بحث قرار گرفت، درای هاتحادي

به . دهد که درک نادرستی هم از رفرميسم و هم از سنديکاليسم دارد میپردازد و نشان   میرفرميسم به دو شکل آن 

مهم تر پرداختن به بحث آن درباره سنديکاليسم . بحث پيش نويس درباره چپ غير کارگری پايين تر خواهيم پرداخت

شکل دوم، ديدگاه : .... دهد میاين رفرميسم اکنون خود را در دو شکل نشان : "کند  میپيش نويس عنوان . تاس

 طبقه کارگر، داری سرمايه ضدسنديکاليستی است که با قرار دادن سنديکاها و تريديونيون ها به جای تشکل سياسی 

در اينجا هر دو اشتباه اساسی ." شود می داری سرمايهی کارگر برای برچيدن نظام ها هسد راه مبارزه سياسی تود

 گرايشی انفعالینخست اين که رفرميسم در اينجا به مثابه . دهند  مینويسندگان پيش نويس با وضوح تمام خود را نشان 
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 مورد نظر نويسندگان پيش نويس داری سرمايه ضدشود که سنديکاها و تريديونيونها را به جای تشکل  مینمودار 

رفرميسم به . اين تصوير نادرستی از رفرميسم است. کند  مین طريق طبقه را از مبارزه سياسی منع اي  هه و بقرار داد

اين را . شود نمیمثابه يک پالتفرم سياسی با قرار دادن سنديکا و مبارزه اقتصادی به جای مبارزه سياسی متعين 

 و مبارزه برای داری  سرمايهرفته و حفظ نظام رفرميسم از اين فراتر . توان اکونوميسم ناميد نه رفرميسم  می

، کند نمیرفرميسم مبارزه اقتصادی را جايگزين مبارزه سياسی . کند میاصالحات در چهارچوب اين نظام را تبليغ 

اين شاخص . برد می باشد به پيش داری  سرمايهبلکه بسيار بيشتر از آن مبارزه سياسی معينی را که همانا حفظ نظام 

 مشخص ها  هاتحادين معنا رفرميسم اساسا با سنديکاها و اي هب. ست و نه ماندن در سطح مبارزه اقتصادیرفرميسم ا

در جهان واقعی نيز رفرميسم حاکم بر بسياری از . يابد  میشود بلکه با دخالت فعال در سياست موجوديت   نمی

اين رفرميسم اساسا با . کند  نمی تمام شده تلقی  کار خود راای  هی کارگری در غرب با اکتفا به مبارزه اتحاديها هاتحادي

يعنی بر خالف . شود  میحمايت از احزاب سوسيال دمکرات در عرصه سياست است که موفق به انجام رسالت خود 

 انفعالی، بلکه به طور فعال و با حمايت از ای  ه نه فقط به گونها هاتحادينظر مندرج در پيش نويس، رفرميسم حاکم بر 

ی سوسيال دمکراسی است که در مقابل مبارزات کارگران برای فراتر رفتن از نظام ها هبرنامسياست و 

در طول تاريخ جنبش کارگری و در گره گاههای بزرگ تاريخی، اين جهتگيری روشن . گيرد  می قرار داری سرمايه

به طور نمونه . (کرد می و فعال رفرميسم در تثبيت نظام سياسی سرمايه بود که آن را از جريانات ديگر متمايز

دقيقا ناديده گرفتن ). چرخش تاريخی درون جنبش کارگری در جريان جنگ اول جهانی به نفع بورژوازی خودی

  .دهد می را به اشتباه دوم سوق پيش نويسهمين نقش فعال رفرميسم در دفاع از نظام است که نويسندگان 

سنديکاليسم قائل بودن اصالت برای مبارزه سنديکائی، شاخص اصلی . دوم يکی گرفتن سنديکاليسم و رفرميسم

 و يا اقتصادی طبقه کارگر و کم اهميت جلوه دادن و يا ناديده گرفتن مبارزه سياسی طبقه به طور عموم ای هاتحادي

ن معنا سنديکاليسم اي هب. ن مبارزه سياسی در جهت حفظ نظام صورت بگيرد و خواه در جهت نابودی آناي  هخوا. است

 خواهان حفظ نظام تواند میيک سنديکاليست . بق تعريف بر خالف رفرميسم گويای پالتفرم سياسی روشنی نيستط

اين گرايش .  به رفرميسم گرايش داشته باشد و يا به آنارشيسم و کمونيسمتواند می. باشد و يا متقابال خواهان نابودی آن

عمال نيز . ازد، اعتقاد او به اصالت مبارزه اقتصادی استس  میسياسی سنديکاليست نيست که از او يک سنديکاليست 

از سنديکاليسم رفرميستی .  متفاوتی را از خود بيرون داده استیها ه سنديکاليسم شاخ،در طول تاريخ جنبش کارگری

ف انبوهی از فعالين جنبش سنديکاليستی در صفو. تا سنديکاليسم انقالبی و آنارکو سنديکاليسم و آنارکو کمونيسم

ن انقالبيون به هيچ وجه اي  هاشتباه ديدگا. اند کرده مبارزه داری  سرمايهانقالبيون تا پرداختن جان خود برای محو نظام 

هم امروز نيز در صفوف . کند نمیاز ارزش تعهد طبقاتی آنان به طبقه کارگر و آشتی ناپذيری آنان با نظام سرمايه کم 

 ساير نقاط جهان، انبوهی از فعالين سنديکاليست مشغول مبارزه اند که ، چه در اروپا و چه درای هجنبش اتحادي

بسياری از آنان در . دهند می هم نه به حفظ نظام تمايل دارند و نه در ضرورت برانداختن آن ترديد به خود راه ای هذر

 رو آوردند ای  هحاديشکست اين احزاب بود که به فعاليت اتصفوف احزاب سوسياليستی به مبارزه مشغول بودند و با 

و در صورت باز سازی جنبش سوسياليستی کارگران و اخزاب سوسياليستی بار ديگر در صفوف اين احزاب جای 

اگر اين فعالين سنديکاها و تريديونيونها را به جای حزب سوسياليستی کارگران، يا آن طور که  .خود را خواهند يافت
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، قرار داده اند، دليل آن را نه در عالقه و تمايل آنان به باقی داری سرمايه  ضدگويد تشکل سياسی   میپيش نويس 

ماندن در چهاچوب نظام، بلکه در تحوالت تاريخی ای بايد جست که احزاب سوسياليستی انقالبی را به حاشيه تحوالت 

 نه ها  هتحاديافعاليت اين دسته از انقالبيون در . اجتماعی به طور کلی و جنبش کارگری به طور اخص رانده است

آنها نخواستند تا زمانی که احزاب . نشانه رفرميسم آنان، بلکه نشان تعهد آنان به زندگی و حيات طبقه کارگر است

سوسياليستی جديد و پاسخگوی شرايط نوين شکل گرفته اند دست روی دست بگذارند و منتظر ظهور چنين احزابی 

ه رسيده اند که همان مبارزه اقتصادی را بايد تا سرنگونی نظام ن نتيجاي  ه بسياری از اين انقالبيون ب.بمانند

. از اين نقطه نظر اتفاقا ديدگاه آنان به ديدگاه نويسندگان پيش نويس شديدا نزديک است.  ارتقا دادداری سرمايه

رنگونی  را مد نظر دارند که قرار است مبارزه روزمره را تا سداری سرمايه  ضدنويسندگان پيش نويس نيز تشکلی 

  .اتفاقا اين همان چيزی است که سنديکاليسم انقالبی بدان معتقد است. نظام ارتقا دهد

يی ها  هاتحادي خطايی سنگين است که وجود ها هاتحادين پرداختيم که ارزيابی واحد از همه سنديکاها و اي  هما باالتر ب

 به راندن همه آنها تحت عنوان رفرميست  و منجرگيرد میبا جهتگيری ها و نقشهای اجتماعی متفاوت را ناديده 

 تحت عنوان سنديکاليسم ای هشود و تمام اين تنوع درونی جنبش اتحادي میدر اينجا نيز همان خطا تکرار . شود  می

  . شوند میمورد ارزيابی قرار گرفته و معادل رفرميسم تلقی 

دگان پيش نويس به عنوان يک شکل نکته ديگر مورد بحث در اين قسمت نقد چپ غير کارگری از جانب نويسن

 داری سرمايه  ضدی سياسی  شکل نخست ديدگاه چپ غير کارگری است که مبارزه: "گويند می. رفرميسم است

ن اي هی کارگر را به وجود احزاب و سازمانهای سياسی مدعی نمايندگی طبقه کارگر و پيوستن کارگران بها  توده

ی کارگر را مبارزه ی صرفا اقتصادی و حد اکثر ها هر اين حالت سهم تود و جز دکند میاحزاب و سازمانها مشروط 

اين انتقاد بر خالف نقد پيش نويس به سنديکاليسم که ." داند می داری سرمايهمبارزه ی تريديونيونيستی در چارچوب 

خشی از اين چپ ارزيابی پيش نويس در اين زمينه اما فقط شامل ب.  استايراننقدی است جهانی، معطوف به چپ در 

چپ . کند میشود که متاثر از سنت سوسياليسم روسی مبارزه اقتصادی را در چهارچوب تريديونيونيستی محدود   می

 اما بر خالف ادعای پيش نويس مبارزه اقتصادی کارگران را به هيچ ۵٧انقالبی شکل گرفته و باقی مانده از سال 

برعکس هر اعتصاب کارگری نزد اين چپ، ولو برای مشخص . بيند  نمیوجه در چهارچوب های تريديونيونيستی 

ن چپ اي همسال. شود  میبرای سرنگونی رژيم سياسی تلقی   میترين خواستهای اقتصادی، اعتصابی سياسی و گا

اساسا در آن است که مبارزه روزمزه کارگران را با تعابير مختلف، و اساسا با قائل شدن خصلت سياسی برای آن، به 

به همين دليل نيز تمرکز . اين همان لغزشی است که نويسندگان پيش نويس نيز دچار آن هستند. شناسد مینرسميت 

توان   میاز اين گذشته . دهند میانتقاد خود را بر تالش مشروع و موجه احزاب چپ در جذب کارگران به خود قرار 

ان رفرميسم نه تنها از نظر سياسی نادرست است و هر گونه انتقادی به چپ ايران روا کرد، اما قلمداد کردن آن به عنو

ن اي ه، بلکه همچنين بی انصافی به فعالين عمدتا تبعيد شدکند  میتوجه را از رفرميسم واقعا موجود در ايران منحرف 

چپ است که در حفظ انقالبيگری خود شرافت زندگی در حاشيه سياست را بر افتخار کسب نام و نان با فروش اصول 

  . ی اشان ترجيح داده انداعتقاد
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ما تا اينجا روشن کرديم . روند میبا چنين تلقياتی است که نويسندگان پيش نويس به سراغ طرح تشکل مورد نظر خود 

آنها . که نويسندگان پيش نويس نه از رابطه کار و سرمايه برداشت درستی دارند و نه از تشکلها و مبارزات کارگران

جنبش سوسياليستی کارگران در ها و چاره جويی برای مصافهايی که بر سر راه   میل ناکادر گريز از پاسخ به دالي

 و پيش برد مبارزه برای منافع آنی و آتی کارگران قرار دارند، راه چاره را در ايجاد تشکلی ها  هاتحادياحزاب و ايجاد 

حال وقت آن رسيده است . پردازد  میاند که نه حزب است و نه اتحاديه و در عين حال به انجام وظايف هر دو   يافته

   .که به بررسی تشکل مورد نظر نويسندگان پيش نويس بپردازيم

  نتايج: قسمت دوم

٨  
  : دارای ويژگی های زير استداری  سرمايه ضدتشکل کارگری : "گويد  میپيش نويس 

  ...."ی کارگری موجود فرق داردها هاتحاديهم با حزب طبقه ی کارگر و هم با اين تشکل : الف

آنها در رابطه با . اند نکردهنجا نقدی از احزاب کارگری موجود ارائه اي  هنخست اين که نويسندگان پيش نويس تا ب

 هم در نقد احزاب موجود ای هاند اما کلم  در رابطه با جنبش کارگری تمام دنيا نشستهها هاتحادي به نقد ها هاتحادي

، بدون آن که اند کردهتنها به نقد چپ غير کارگری ايران علی العموم اشاره . اند  مدعی نمايندگی طبقه کارگر ننوشته

 و کنند  می را علی العموم رد ها  هاتحادين نتيجه رسيد که آنها اي  هتوان ب میاز نقد آنها . به مساله تحزب پرداخته باشند

ی موجود در کنار نقد سنديکاليسم و تريديونيونيسم در واقع به معنای نقد اتحاديه به عنوان يک ظرف ها  هاتحادينقد 

ماند که موضع  میاين سوال باقی . شود نمیدر رابطه با احزاب اما چنين نقدی از جانب آنان ارائه . تشکل است

ن اي  هگران چيست؟ در ادامه خواهيم ديد کاصولی نويسندگان در رابطه با احزاب و مساله تحزب سوسياليستی کار

  .  قرار داردها  هاتحاديموضع در رابطه مستقيم با نقد آنان از 

 موجود از به کار بردن وجه توصيفی ها هاتحاديدوم اين که پيش نويس هنگام صحبت از حزب طبقه کارگر بر خالف 

 حزب طبقه کارگرگويد با  می فرق دارد، رگراحزاب موجود طبقه کان تشکل با اي هگويد ک  نمی. کند میخودداری 

در ايران اتحاديه کارگری هم وجود . دليل اين امر در آن نيست که در ايران حزب طبقه کارگر وجود ندارد. فرق دارد

 مرزبندی با تشکلهای تواند نمیمنظور نويسندگان . کند می مرزبندی  موجودیها هاتحاديندارد اما پيش نويس با 

قبيل خانه کارگر باشد و خانه کارگر معادل اتحاديه در نظر گرفته شده باشد، در اين صورت حزب از   میاسال

ن است اي  همسال. توان در عداد احزاب موجود طبقه کارگر قرار داد و با آن به مرزبندی نشست میکار را هم   میاسال

ن دهند که آنها با تحزب کارگران مشکلی که نويسندگان با طرح کردن حزب طبقه کارگر به طور کلی خواسته اند نشا

  :دهند  میآنها ادامه . کند  میادامه مطلب نيز چنين برداشتی را تاييد . ندارند

اقتصادی خاصی را -ن دليل ساده که نظام سياسیاي ه، حزب طبقه کارگر نيست، بداری سرمايه  ضدتشکل کارگری "

حساب روشن است که نويسندگان برای حزب طبقه کارگر به با اين ."  دهد نمی قرار داری سرمايهدر مقابل نظام 

ما فعال به خود اين . اقتصادی در مقابل نظام حاضر است-طور کلی رسالتی قائلند و آن هم قرار دادن نظام سياسی

 به چنين تبيين ها  هاتحاديشود اين است که چرا نويسندگان در رابطه با   میسوالی که طرح . تبيين کاری نداريم
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ی موجود و تريديونيونيسم نوشته اند، اما هيچ تبيين اثباتی ای از ها هاتحادي؟ آنها اين همه در نقد اند نزدهزی دست موج

 در رابطه با اتحاديه هم اند کردهتوانستند کاری را که در رابطه با حزب   میآنها . اتحاديه به طور کلی ارائه نداده اند

تمام نقد . آنها اتحاديه را به طور کلی قبول ندارند. علت روشن است. دست دهندانجام دهند و يک تعريف کلی از آن به 

  . ی موجود برای طفره رفتن از اعالم صريح اين موضوع استها  هاتحاديآنها از 

نويسندگان پيش نويس با اين درک نگرش خود را نسبت به کل جنبش کارگری به طور عموم و به جنبش سوسياليستی 

عدم اعتقاد آنها به ضرورت ايجاد تشکلی برای پيش برد مبارزات . گذارند می ويژه به نمايش کارگران به طور

روزمره کارگران، بيش از آن که نشانگر نقد آنان از فلسفه وجودی چنين تشکلهايی باشد، گويای درکشان از 

-قرار دادن نظام سياسی"ب با همين درک است که آنها در تببين حز. سازمانيابی طبقه کارگر در سطوح مختلف است

حزب آنها مشخصه اصلی . آورند میرا شاخص حزب طبقه کارگر به شمار " اقتصادی خاصی در مقابل نظام حاضر

اقتصادی خاصی در -قرار دادن نظام سياسی" را با عبارت توخالی سازمان سياسی طبقه کارگر به مثابه طبقه کارگر

 عمال ضرورت تشکل برای مبارزات ها هاتحادير نويسندگان در نقد اگ. اند کردهجايگزين " مقابل نظام حاضر

، با تبيين موهوم و آرمانی خود از حزب نيز عمال به نفی ضرورت تشکل يابی اند  کردهروزمره کارگران را نفی 

در مقابل   میحزب طبقه کارگر صرفا با قرار دادن نظا. زنند  میکارگران برای شرکت در مبارزات سياسی دست 

بدون حزب . حزب سازمان سياسی طبقه کارگر و عالی ترين شکل سازمانيابی آن است. شود نمیام حاضر تبيين نظ

برای .  در ميان باشدتواند  نمی داری سرمايهصحبتی از مبارزه سياسی متشکل طبقه کارگر برای محو نظام 

در   میا با قرار دادن نظاآنها حزب ر. تنويسندگان پيش نويس اما تبيين حزب طبقه کارگر به عشق افالطونی شبيه اس

 تا بالفاصله و بدون اين که نفس تازه کنند وظايف همان حزب را به تشکل کنند میام حاضر تبيين مقابل نظ

تشکل کارگری  : "دقت کنيد.  مورد نظرشان واگذار کنند که بنا بر تعريف خودشان حزب هم نيستداری  سرمايه ضد

اقتصادی خاصی را در مقابل نظام -ن دليل ساده که نظام سياسیاي ه کارگر نيست، ب، حزب طبقهداری  سرمايه ضد

اما اين تشکل اتحاديه کارگری به معنای رايج و موجود آن نيز نيست، بلکه اگر چه از . دهد نمی قرار داری سرمايه

کشد و برای  میچالش  را به داری  سرمايهچارچوب  اما کند  میمبارزه ی اقتصادی و اصالحی طبقه کارگر شروع 

اگر آن . شود میبا اين چرخش قلم حزب به يکباره به قلمرو نا کجا آباد تبعيد ." کند  میالغای نظام مزدی مبارزه 

، پس ديگر چه نيازی به حزب است؟ عالوه بر اين نويسندگان کند میتشکل مورد نظر برای الغای کار مزدی مبارزه 

اقتصادی ديگری در مقابل نظام - چگونه بدون قرار دادن نظام سياسیدهند که الغای کار مزدی نمیتوضيح 

 امکانپذير است؟ اگر نويسندگان خواهان آنارشی نباشند بايد بدانند که الغای کار مزدی يعنی در درجه داری سرمايه

شکستن ماشين اول الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و جايگزينی آن با مالکيت اجتماعی و اين نيز بدون درهم 

 و جايگرينی آن با دولت کارگری، طبقه متشکل در دولت، امکانپذير نيست و اين نيز يعنی داری  سرمايهدولتی 

 مورد نظر نويسندگان انجام داری سرمايه  ضدنها را تشکل اي  هاگر قرار است هم. تدارک و انجام انقالب کارگری

  دهد، حقيقتا ديگر چه نيازی به حزب است؟

مبارزه طبقه کارگر را به جای تحول مشخص و تاريخی آن  میويسندگان در اين است که آنها روندهای عمواشتباه ن

که مبارزه طبقه کارگر از سطوح مبارزه اصالحی و روزمره اقتصادی   میآنها از اين حکم عمو. دهند  میقرار 
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 برای تحقق داری سرمايه يک تشکل ضدن نتيجه رسيده اند کهاي هانجامد ب  میشود و به الغای نظام مزدی   میشروع 

آنها کار خود .  جايی دارند و نه حزب سوسياليستی کارگرانها  هاتحاديدر نگرش نويسندگان نه . اين روند کافی است

دهد و مبارزه روزمره را به  می که کار هر دو را انجام کنند  می ايجاد داری  سرمايه ضدتشکلی . اند کردهرا ساده 

 در صد موارد مبارزه روزمره با سازش به پايان ٩٩حال اگر در . روياند  میای نظام مزدی فرا مبارزه برای الغ

 ناچار از گذاشتن امضای خود پای قرار داد های منعقده فی مابين کارگر و داری سرمايه ضدرسد و تشکل   می

 منافع دراز مدت آنان پيش  و بخشی کارگران باای  هاگر تضادی بين منافع لحظ. شود، باکی نيست  میسرمايه دار 

  . کند  مینها را حل اي ه همداری  سرمايه ضدتشکل . آمد، حرجی نيست

 و مبارزه گيرد می صورت داری سرمايهنويسندگان متوجه نيستند که مبارزه روزمره اصالحی کارگران بر زمين 

مبارزه اول .  کيفی موجود استبين اين دو تفاوتی. برای نابودی اين زمينای است  مبارزهبرای الغای کار مزدی 

 است برای از بين ای همبارز است روزمره برای فروش نيروی کار با شرايطی مناسب و مبارزه دوم ای  همبارز

در عمده موارد خود .  نيستداری سرمايهبرای مبارزه اصالحی کارگران نيازی به نقد مبانی نظام . بردن کار مزدی

مبارزه کارگران نيز در . کنند  میيشت کارگران اين مبارزه را به آنها تحميل  با تعرض به سطح معداران سرمايه

 حاکم است و آن هم چيزی نيست جز مبادله برابر داری  سرمايهمقابل برای تحقق همان اصلی است که بر کل جامعه 

 و کند میما نقض اين سرمايه است که همين اصل مبادله برابر ارزشها را در جريان خريد نيروی کار دائ. ارزشها

است که   میدر مقابل اين گرايش دائ. دائما گرايش به راندن سطح دستمزدها به زير ارزش واقعی نيروی کار دارد

ش، ارزشی که يک زندگی متعارف در ا  طبقه کارگر نياز به متحد شدن برای فروش نيروی کار خود با ارزش واقعی

 اين اتحاد نيازی به فراتر رفتن از نظام نيست و هر کارگری در زندگی برای.  معين را امکانپذير کند، داردای هجامع

حد نهايی اين مبارزه را نيز نه طبقه کارگر، بلکه .  ضرورت اين اتحاد را درک کندتواند  میروزمره خود به سادگی 

ت سرمايه است ن ضرورتهای انباشاي هدر جدال روزمره بين کار و سرماي. کند میضرورتهای انباشت سرمايه تعيين 

 بدون فراتر رفتن  حد و مرزفراتر رفتن از اين.  و دستمزد نهايتا تابعی از آن استکند  میکه نقش تعيين کننده را ايفا 

، بدون آگاهی بر امکان و ضرورت فراتر رفتن از نظام معاصر داری  سرمايهاز مبانی ايدئولوژيک و اخالقی جامعه 

طبيعی قلمداد نموده و جز اين  می انداختن همه باورهايی که نظام معاصر را نظاامکانپذير نيست و اين يعنی به دور

 است و در ميان کارگران هم به همان اندازه داری  سرمايهجامعه  میاينها باورهای عمو. تصور ديگری ندارند

ابل فهم بلکه بديهی اگر مبارزه برای دستمزد مناسب برای همه کارگران نه تنها ق. نيرومندند که در ميان کل جامعه

دقيقا به دليل وجود همين باورها تشکل متحد کننده توده کارگر در . است، فراتر رفتن از اين باورها اما چنين نيست

تنها در ميان کارگران .  استداران  سرمايهمبارزه روزمره اصالحی ناچار از تن دادن به سازش روزمره با 

اگر برای مبارزه .  امری پذيرفته شده استداری سرمايه رفتن از نظام سوسياليست است که امکان و ضرورت فراتر

روزمره اصالحی امکان ايجاد اتحاد وسيعی از کارگران طبق تعريف وجود دارد، برای مبارزه در جهت الغای کار 

 نياز به اگر برای مبارزه روزمره. مزدی چنين امکانی را بايد به وجود آورد و اين کار کارگران سوسياليست است

نيز، يعنی برای تدارک فراتر رفتن از نظام  میتشکلی است که تضمين کننده اتحاد کارگران است، برای اين دو

، نياز به تشکلی است که همواره مبارزه با آن باورها را به پيش برده و در جريان همان مبارزات داری سرمايه
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طبقه کارگر در طول حيات . رت و امکان متقاعد کندن ضرواي هروزمره بخش هر چه وسيعتری از کارگران را ب

اين روندی بود .  را به وجود آورده است و برای مبارزه دوم احزاب سوسياليستی راها  هاتحاديخود برای مبارزه اول 

با ن روند را نقض و اي  ه کای  ه در مقابل طبقه کارگر قرار داد و هنوز هم هيچ تغيير پايداری  سرمايهکه تکامل جامعه 

آنچه نويسندگان .  به وجود نيامده استداری سرمايهايدئولوژيک جامعه –چيز ديگری جايگزين کند در آرايش سياسی 

، تصويری است متعلق به نيمه اول قرن نوزدهم که هنوز اين تصور در ميان سوسياليستها کنند میپيش نويس ترسيم 

ريختن همه .  فرا خواهد روييدداری سرمايهنفی نظام رايج بود که مبارزه طبقه کارگر به طور خود بخودی به 

  .کارگران به داخل يک گونی نشاندن آرزوها به جای واقعيات است

نويسندگان پيش نويس را ادامه " ستيز سرمايهتشکل کارگری "بر اين اساس ما ديگر مباحثه بر سر مشخصات 

نظر تنها بيان آرزوهای نويسندگان است و ريشه در ن تشکل مورد اي هتا همينجا بايد روشن شده باشد ک. دهيم  نمی

با اين حال در ادامه سند احکام ديگری نيز ارائه شده است که برخورد با آنها برای . مبارزه طبقه کارگر ندارد

  .  در مبارزه کارگران ايجاد کنند ضروری استتوانند  میجلوگيری از اغتشاشی که چنين ديدگاههايی 

را غير طبقاتی اعالم نموده " وابسته"و " مستقل"ن پيش نويس تقسيم بندی تشکلهای کارگری به نويسندگا" پ"در بند 

دانند که   میی تشکل کارگری را شامل مبارزه با ايدئولوژی بورژوائی دانسته و آن را کافی ستيز سرمايهو صرف 

 را نيز داری  سرمايه به دنيای عالوه بر وابستگی به دولت و احزاب سياسی، وابستگی ايدئولوژيک تشکل کارگری"

وابستگی ايدئولوژيک تشکل کارگری به . "اند شدهنويسندگان به عبارت پردازی توخالی متوسل ." کند میمنتفی 

ايدئولوژيک معنا وابستگی  ايدئولوژيک حرف زد، تعلقتوان از   می. عبارتی بی معنی است" داری سرمايهدنيای 

 و فاقد تعلق ايدئولوژيک به جامعه اند شدهکل مورد نظر نويسندگان متشکل و اگر توده کارگران در تش. ندارد

اما اگر منظور نويسندگان صرفا .  هم هستند، پس ديگر مانعی بر سر راه انقالب کارگری وجود نداردداری سرمايه

را هم در قيد کردن چنين تعريفی در مرامنامه تشکل مورد نظر است، بايد خاطر نشان کرد که چنين عباراتی 

در انگلستان تونی بلر همين اواخر موفق به حذف اين بند از (توان يافت  میی غربی ها  هاتحاديی ها  همرامنام

 شده است و در آلمان تا نيمه دهه هشتاد مبارزه برای جامعه سوسياليستی در مرامنامه اتحاديه قيد ها  هاتحاديمرامنامه 

که خواهان نفی استثمار انسان از انسان و دادن ابزار توليد به دست کارگران و هم در مرامنامه خانه کارگر .) شده بود

دئولوژی اي  هوابستگی آنها ب"آنچه نويسندگان به عنوان ضعف اساسی اکثر تشکلهای کارگری موجود که همانا . است

ی ها  هاتحاديتبه از کارگزاران عالير میبخش عظي. ، خلط مبحثی بيشتر نيستکنند میباشد عنوان "  داری سرمايه

رفرميستی، بويژه در غرب، با هزاران بند، از مشاغل و پستهای افتخاری گرفته تا امتيازات و درآمدهای نيمه 

  . اساسا بيان اين امتيازات است" وابستگی ايدئولوژيک. "و رسمی، به کارفرمايان و دولت و احزاب وابسته اند میرس

 طبقه کارگر از يک سو و احزاب سياسی و ای هتودابطه بين تشکلهای  بحث وابستگی و يا استقالل معطوف به ر

. آنچه در اين ميان تعيين کننده نوع رابطه است، وجوه حقوقی و تشکيالتی اين رابطه است. دولت از سوی ديگر است

سازمانها هستند ن توده متشکل در اين اي  ه کارگران چيزی جز تاکيد بر اين نيست کای  هتودتاکيد بر استقالل تشکلهای 

  . که بايد قادر به تصميم گيری در تمام امور مربوط به تشکلشان باشند
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هر انسانی که نيروی کار : "مينويسند. زند که شديدا گمراه کننده است میپيش نويس به تبيينی از کارگر دست : ت

، کند میاضافی توليد فروشد و برای خريدار آن ارزش  می را برای امرار معاش -اعم از يدی و فکری–خود 

به کارگر يدی يا " کارگر"بنا بر اين از نظر اين تشکل مفهوم .  باشدداری سرمايه ضد عضو تشکل کارگری تواند  می

 و عضله ]؟؟[برخی با دست و چشم–شود و تمام کسانی که به شکلهای گوناگون   نمیکارگر شاغل در فابريک محدود 

  ." شوند  می در فرايند توليد کاال شرکت دارند کارگر محسوب - ]بدون چشم؟ [و برخی ديگر با فکر خود

 نه مفهوم کارگر، کنند  میآنچه اما آنها تبيين . نويسندگان در اين عبارات به زعم خود به تبيين مفهوم کارگر نشسته اند

که به شکلهای تمام کسانی  "حقيقتا نيز از نقطه نظر سرمايه .  استمفهوم کار مولد از نقطه نظر سرمايهبلکه 

] مولد[ در فرايند توليد کاال شرکت دارند کارگر -برخی با دست و چشم و عضله و برخی ديگر با فکر خود–گوناگون 

 است که از جانب نويسندگان فراموش شده است و ما آن را به مولدتاکيد ما در اينجا بر سر کلمه ". شوند  میمحسوب 

 به کار کار مولد و غير مولد از نقطه نظر سرمايهيين برای توضيح تفاوت بين اين تب. ماي هجمله پيش نويس اضافه کرد

تمام افراد درگير در فرايند توليد کاال در چهارچوب يک فابريک البته در توليد .  و نه برای تعريف کارگرآيد  می

اند و چه کسانی که  يدشود که بال واسطه درگير عمل تول  میاما اين چه شامل آن کسانی . ارزش اضافه شرکت دارند

ن افراد درگير در اي  هبا اين همه دامن. از کارگر خط توليد گرفته تا مهندسين و طراحان. با واسطه بدان اشتغال دارند

شود که در تقسيم کار درون فابريک کارکردهای   میرود و شامل آن کسانی نيز  میفرايند توليد کاال از اين هم فرا تر 

تمام مديران و . کنند  میظارت بر اجرای دقيق امور و حفظ نظم و انتظام در توليد، را متحقق ويژه سرمايه، يعنی ن

. نها را بايد کارگر به حساب آورداي هبا تعريف پيش نويس هم. گيرند  میبازرسان و سرکارگرها در اين زمره قرار 

  .  باشندداری  سرمايه  ضد عضو تشکل کارگری توانند مینها اي  ههم

اين . کاالست که وارد بازار شده باشد و فرايند توليد کاال فقط محدود به فابريک نيست  میگر کاال هنگااز سوی دي

ن ترتيب غير از کسانی که در توليد فراورده اي  هب. شود میفرايند، دور گردش کاال تا رسيدن به بازار را نيز شامل 

 تمام شده مشغول فعاليتند که کارشان بارگيری، حمل و یها هدخالت دارند، عده ديگری نيز در رابطه با همان فراورد

با تعريف پيش نويس اين . افزايد نمی به فراورده ای هکار اين عده ارزش اضاف. نقل و رساندن فراورده به بازار است

  . باشندداری  سرمايه  ضد عضو تشکل کارگری توانند  نمیتوان کارگر به حساب آورد و اينها   نمیعده را 

از فعاليتهای توليدی و خدماتی خارج از حوزه ارزش افزايی   می بخش عظيداری سرمايه اين در هر جامعه عالوه بر

فعاليتهای زير ساختی از قبيل راه سازی و احداث پل ها و تونلها و : ن فعاليتها چنين انداي  هاز جمل. سرمايه قرار دارند

تمام اين افراد در رابطه کار مزدی .  و پرورش و غيرهاز قبيل بهداشت و آموزش میفعاليتهای خدماتی عمو. غيره

 وارد تشکل کارگری توانند  نمیاينها نيز با تعريف پيش نويس . قرار دارند، بدون آن که خود ارزش اضافه توليد کنند

  . شوند

کری را شود و کارگران ف نمیمشغله نويسندگان پيش نويس برای نشان دادن اين که کارگر فقط شامل کارگران يدی 

 ای هاين معضل پيچيد. ، آنها را دچار مشکالت بزرگتری در رابطه با تعريف کارگر کرده استگيرد  مینيز در بر 

کافی بود به همان تعريف ساده و در عين . را انتخاب کنند مینيست و الزم نبود اين نويسندگان راه چنين پر پيچ و خ

بر اساس اين تعريف ساده اوال . وی کار خود چيزی برای فروش ندارندماندند که کارگران جز نير  میحال گويا پايبند 
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 از قبل اين توانند میتمام کسانی که غير از نيروی کارشان چيزهای ديگری هم برای فروش در اختيار دارند و 

 خواه ن چيزهای ديگر نخود و لوبيا باشد واي هخوا. آيند نمیچيزهای ديگر هم زندگی کنند ديگر کارگر به حساب 

ن اعتبار اي  هب. دستگاه تراش صاحب يک کارگاه کوچک، خواه سهام بورس باشد و يا دفترچه بانکی با بهره کالن

مديران کارگاهها و متخصصين و کارشناسان که خود يا دارای درآمد سرشاری هستند که برايشان منابع ديگری در 

ه شريکند و يا به خريد و فروش سهام در بازار بورس  ، و يا در سهام کارخانکند میتامين زندگی را امکانپذير 

همچنين است .  کارگر به حساب بيايند، حتی اگر کارشان در توليد ارزش اضافه سهيم باشدتوانند نمیمشغولند، ديگر 

  . کند  می که در کارگاه کوچک خود دوش به دوش و يا حتی گاه بيش از کارگران کار داری سرمايه

ارگران در اين تشکل به صورت شورايی و بر اساس رشته صنعتی است و نه صنف و حرفه، و سازمان يابی ک: "ث

طرح پيش نويس در اين زمينه با ." آيد میاز پيوند تشکلهای صنايع گوناگون يک کنفدراسيون سراسری به وجود 

زدبگيران را، اعم از توان از يک طرف همه م نمی. تبيينی که در بند قبل از آن آمده است در تناقض قرار دارد

شاغلين به کار يدی و فکری در شمول يک تشکل قرار داد و از طرف ديگر سازمان يابی کارگران را بر اساس 

ن ترتيب اوال کارگران اصناف گوناگون چون کفاشان، نانواها، کارگران چاپ، اي هب. رشته صنعتی تعريف کرد

باف، کارگران بيکار، کارگران رستورانها،  رگران قالی، کاای هساختمانی، فلزکار مکانيک، کارگران پروژ

، رانندگان وسائل نقليه شهری و بيابانی و قطارها و کارگران بخش خدمات به طور کلی در ای هفروشگاههای زنجير

ر تمام معلمان و پرستاران و کال بخش خدمات ناديده گرفته و تنها کارگران صنايع هستند که د. اين تشکل جائی ندارند

يک اتحاديه کارگری، مستقل . است" ت" و اين نفی نظر نويسندگان پيش نويس مندرج در بند گيرند  میاين تشکل جا 

از پيش محدود کردن اين .  در برگيرنده کارگران يک حرفه، صنف و يا صنعت باشدتواند میاز هر پسوندی، 

  .ن استسازماندهی بر اساس صنعت تنها به معنای کاهش امکان سازماندهی آ

دوم اين که تاکيد بر سازمانيابی تشکل کارگری به صورت شورايی يعنی تعريف غير مستقيم تشکل به عنوان يک 

تشکل . اگر نويسندگان پيش نويس حقيقتا قصد ايجاد شوراها را دارند، بايد اين را با صراحت اعالم کنند. شورا

رجه معينی از يک بوروکراسی و سلسله مراتب کارگری درگير در مبارزه روزمره اقتصادی به هر رو به د

تصور اين که چنين تشکيالتی همه امور خود را به شکل شورايی اداره کند، تنها . تشکيالتی برخوردار خواهد بود

، در شرايط حاکميت سرمايه و در کند میتشکيالت کارگری ای که برای امور روزمره مبارزه . نشانه توهم است

اين نظم به کارگر اجازه آن را .  که سرمايه بر جريان توليد برقرار کرده استکند  میل عم میچهارچوبهای نظ

چنين امکانی عمال . دهد که با هر نيازی کار را کنار گذاشته و برای رتق و فتق امور تشکل خود به شور بنشيند  نمی

يه را ال اقل تکان داده باشد و طبقه از  که کارگر موفق شده باشد بنيانهای نظم مطلوب سرماآيد میفراهم  میتنها هنگا

مادام که چنين نشده است، تشکل کارگری ناچارا با واگذار کردن . موقعيتی نيرومند در مقابل سرمايه برخوردار باشد

مساله اساسی . باشد میامور خود به ارگانها و نهادهايی انتخابی که در يک سلسله مراتب تشکيالتی قرار گرفته اند 

توان اين بوروکراسی را در خدمت کارگران به کار گرفت و مانع از تبديل آن به يک   میکه با چه تدابيری اين است 

تامين چنين هدفی نيز نه با تاکيد بر اصولی غير قابل اجرا، بلکه با تدوين ضوابطی . بوروکراسی مافوق کارگران شد
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مکانيسمهای اجرايی ضامن تحقق اين ضوابط روشن در عزل و نصب مقامات تشکل های کارگری و به کار گرفتن 

  .  را جايگزين چنين ضوابط عملی ای کرده استپردازیطرح پيش نويس در اين زمينه شعار. باشد میامکانپذير 

نه در " مورد نظر تدوين کنندگان پيش نويس داری  سرمايه ضدتاکيد مندرج در اين بند مبنی بر اين که تشکل : چ

شود، و کارگران متشکل در اين تشکلها را با   می کارگران تشکيل ای  هتودديگر تشکلهای مقابل بلکه به موازات 

 دو تواند  می، در شرايط امروز ايران فقط "کند  می جلب داری سرمايهی طوالنی خود بتدريج به مبارزه با   مبارزه

ديگر تشکلهای "رت حالت اول اين است که  نويسندگان از عبا. معنی دهد که در هر دو صورت نادرست است

حقيقتا تشکلهايی را مد نظر دارند که توسط فعالين کارگری خود طبقه، حال با هر گرايشی، ايجاد "  کارگرانای  هتود

ناگفته پيداست که چنين تشکلهايی در ايران وجود ندارند و تاکيد پيش نويس در اين صورت در حال حاضر . شده باشند

دهند که چند تشکل   می دورتر را مد نظر دارند و احتمال آن را ای  ه نويس آينداگر نويسندگان پيش. بی معنی است

اندازی از هم اکنون به معنای پذيرش   به موازات هم تشکيل خواهند شد، در اين صورت طرح چنين چشمای  هتود

گرايشات متفاوت در وجود .  متفاوت و سپر انداختن در مقابل آن استای هتوداجتناب ناپذير بودن ايجاد تشکيالتهای 

 برای سوسياليستها به معنای گريز از مصاف ايجاد تشکل واحد سرتاسری طبقه تواند  نمیميان فعالين طبقه کارگر 

 ای  هتوداز نقطه نظر فعالين سوسياليست جنبش کارگری ايجاد يک تشکل واحد سرتاسری . کارگر قلمداد شود

ممکن است که تحول عينی جنبش کارگری و توازن .  مبارزه کردکارگران بهترين آلترناتيوی است که بايد برايش

 خالف اين امر برساند و تشکلهای ای  هقوای مشخص در مقطعی معين فعالين سوسياليست جنبش کارگری را به نتيج

حد اما از پيش به استقبال چنين تحولی رفتن به معنای گريز از وظيفه مت.  گرايشی در دستور کار قرار بگيردای  هتود

  . کردن کل طبقه در تشکلی سرتاسری است

 مورد نظر نويسندگان پيش نويس بوده باشد همين تواند می"  کارگرانای هتودديگر تشکلهای "که از  میحالت دو

آيا اين امکان هم وجود دارد که نويسندگان برای جلوگيری از .  موجود و يا در حال شکل گيری استتشکلهای دولتی

توان خالف   نمیتوان چنين برداشتی کرد، اما  نمینين بندی را تنظيم کرده باشند؟ از فحوای سند تحريک دولتی ها چ

ن نشده است که طبقه کارگر در اي  ه هم بای هن که در هيچ کجای سند حتی اشاراي  هبه ويژ. آن را نيز برداشت نمود

 کارگران همين ای  هتود ديگر تشکلهای اگر واقعا منظور نويسندگان از. ايران فاقد هر گونه تشکلی از خود است

ن همه در نقد تريديونيونيسم نوشته اي هارگانهای سياه و نيمه سياه دولتی باشد، آنگاه بايد در صداقت آنان شک کرد ک

اند اما به بدترين نحله تشکيالت سازی در کل تاريخ جنبش کارگری بين المللی، يعنی تشکيالت سياه دولتی، چنين 

  . اميدواريم چنين برداشتی درست نباشد و نويسندگان پيش نويس موضوع را روشن کنند. دارندبرخوردی را 

طرح مساله کسب قدرت و احتمال تشکيل با عدم تشکيل شوراهای کارگری از دل تشکل کارگری : ح

رفت  مورد نظر پيش نويس يک بار ديگر فقط نشان دهنده ديد مخدوش نويسندگان از سير پيشداری  سرمايه ضد

 به ای  هحتی در اين قسمت نيز که مساله کسب قدرت طرح شده است، هيچ گونه اشار. مبارزه طبقاتی کارگران است

اين تائيد ارزيابی ما در باالست که نويسندگان کار .  شود نمیضرورت تشکل يابی حزبی کارگران سوسياليست ديده 

رند که هم جايگزين حزب است و هم اتحاديه با عملکرد به را مد نظر دا میآنها تشکل موهو. اند کردهخود را راحت 

شود که همين تشکل به  میرسد و احتمال آن هم طرح  میاين اختالط در اين بند به اوج خود . صورت شورائی
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تمام اينها فقط حاکی از بی اطالعی نويسندگان پيش نويس از تاريخ جنبش کارگری و روندهای . شوراها هم تبديل شود

  .يری آن استشکل گ

  خواستها: قسمت سوم

 ادامه پيدا کرد، در داری  سرمايه ضداغتشاشی که با تببين گرايشات جنبش کارگری شروع شد و با تعريف تشکل 

آنچه تحت عنوان خواستها . دهد میتنظيم خواستهای تشکل مورد نظر نويسندگان نيز با سماجت تمام خود را نشان 

. ز خواستهای اصالحی در سطح سياست تا شعار پردازی های غير واقعی است اای همطرح شده است مجموع

  .کند  میبررسی برخی از اين موارد موضوع را روشن تر 

٩  
  :کند  می برای خواستهای زير مبارزه داری سرمايه  ضدتشکل کارگری "

ن همان شعار به معنای ديگر اي." دهند میبرخورداری همگان از ثروت جامعه به نسبت کاری که انجام : الف

معروف به هر کس به اندازه کارش است و چنين امری فقط در يک جامعه سوسياليستی و پس از کسب قدرت توسط 

تشکل مورد نظر نويسندگان بدون آن که بخواهد نظام . شود  میطبقه کارگر، يا در فاز اول جامعه کمونيستی، متحقق 

رار دهد،  رسيدن به يک جامعه کمونيستی را در صدر مبارزه  قداری  سرمايه اقتصادی خاصی را در مقابل –سياسی 

طرح اين اصل حاکم بر جامعه سوسياليستی به عنوان يک خواست برای تشکلی که قرار است از . خود قرار داده است

 مبارزه روزمره کارگران آغاز کند باز هم  نشان دهنده بی اطالعی نويسندگان هم از مبارزه روزمره و هم از جنبش

  .سوسياليستی کارگران است

اين نيز به عنوان يک بحث فقط با ". برنامه ريزی اقتصادی کالن بر اساس رفع نيازهای مردم و نه کسب سود: ب"

 هر گونه برنامه ريزی برای کسب سود صورت داری سرمايهدر نظام .  طرح باشدتواند  می داری سرمايهسرنگونی 

 معطوف به دوران بعد از انقالب  سوسياليستی کارگران به عنوان يک ای هنامباز هم يک اصل بر.  و ال غيرگيرد  می

  .خواست طرح شده است

آموزش و پرورش، بهداشت و دارو درمان، و : ث"و " تامين کار، مسکن، غذا و پوشاک مناسب برای همگان: پ"

مين نظام موجود مد نظر معلوم نيست که تامين اين خواستها در چهارچوب ه" حمل و نقل رايگان برای همگان

اگر قرار است در همين نظام اين خواستها تامين شود، رايگان بودن تمام . نويسندگان است يا در جامعه سوسياليستی

 اند  نکردهنويسندگان روشن . آن خدمات مورد نظر مادام که آن فعاليتها به طور کامل دولتی نيستند، امکان پذير نيست

برای شرايط کنونی ايران اين يعنی تقويت هر چه بيشتر . تی شدن اين خدمات هستند يا نها آنها خواستار دولاي  هک

به جای تضعيف دولت، نويسندگان ناخواسته به . دولتی که از بيخ و بن با منافع کارگران سر آشتی ناپذيری دارد

د و اين امر اين ترديد را تقويت ن خواستها از خصلتی همگانی برخوردارناي  هعالوه بر اين هم. پردازند میتقويت آن 

 برای جامعه ای ه و اصول برنام خواستها در چهارچوب نظام حاضر که نويسندگان در اينجا نيز بين تحقق اينکند  می

  . اند کردهسوسياليستی اختالط ايجاد 

  .دبه امور رفاهی مردم نيز وجود دار میو مربوط به تخصيص بودجه نظا" ث"عين همين اختالط در بند 
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اين يعنی درهم گويی و با همان بند قبلی ". مجاز بودن هر گونه توليد به شرط حفاظت کامل از محيط زيست: ج"

 بر اساس توليد ارزش شکل گرفته داری سرمايهالگوی توليد در جامعه . در تناقض قرار دارد میمربوط به بودجه نظا

 داری سرمايهبرای توده مردم بسياری از نيازهايی که خود در عين حال . است و نه بر اساس نيازهای واقعی انسانها

اين که چه چيزی و چگونه بايد توليد شود امری . شوند  میبه وجود آورده است، به مثابه نيازهايی طبيعی جلوه گر 

است که در شرايط حاکميت سرمايه و معيار ها و نرمهای ناشی از اين نظام برای طبقه کارگر سوسياليست به هيچ 

تنها با تغيير پيش شرطهای توليد و جايگزينی توليدی بر اساس نيازهای جامعه به جای توليد . وجه قابل تميز نيست

 که چه چيز و چگونه آيد میبرای سود و با تغيير عادات و روش زندگی انسانها است که امکان بررسی آن فراهم 

 و اعالم مجاز بودن هر گونه توليدی به شرط حفاظت داری سرمايهن بحث در شرايط توليد اي هوارد شدن ب. توليد شود

اين به معنای مشروعيت و حقانيت بخشيدن به الگويی از توليد است که بنياد آن . از محيط زيست، افتادن در چاه است

از انواع سالحها تا انواع کاالهای لوکس . توان دست به توليد هر محصولی زد  میبا چنين چيزی . وارونه است

تنها چيزی که بايد رعايت شود . قات متمول، از البسه شيک برای سگهای ثروتمندان تا کاخهای سر به فلک کشيدهطب

  . حفظ محيط زيست است

خريد تکنولوژی پيشرفته و استفاده از آخرين دستاوردهای آن همراه با کاهش زمان کار به طوری که باعث : چ"

آنها با اين .  مد نظر دارندداری سرمايهانجام اين خواسته را در شرايط ظاهرا نويسندگان ." بيکاری کارگران نشود

اوال به کارگيری تکنولوژی پيشرفته همواره برای افزايش . کنند  میخواسته باز هم چاهی در مقابل کارگران باز 

است روی آوری سرمايه به تکنولوژی جديد امری نيست که آن را به عنوان يک خو. گيرد میسودآوری صورت 

شود، اين   میتا جايی که به تاثير کارگران در تسريع اين روند مربوط . اين يک روند عينی است. بتوان مطرح کرد

دوما . کند  میافزايش دستمزد آنان است که خود به عنوان عاملی در راندن سرمايه دار به سمت تکنولوژی جديد عمل 

ايش سود آوری سرمايه منجر نشود، سرمايه دار يا از آن اگر قرار باشد به کار گرفتن تکنولوژی جديد به افز

صرفنظر خواهد کرد و يا خيلی ساده توليد را متوقف خواهد نمود و به فعاليت ديگری يا به ادامه همان فعاليت در 

سوم حتی اگر طبقه کارگر خواستار جلوگيری . نقطه ديگری روی خواهد آورد که امکان سودآوری اش را مختل نکند

بيکار شدن کارگران در جريان به کار گيری تکنولوژی جديد باشد، اين هنوز به معنای کاهش سطح زندگی آنان از 

کاهش زمان کار چه بسا به معنای کاهش دستمزد کارگران . اين کافی نيست که زمان کار کارگران کاهش يابد. نيست

به جای درگير . اند شده، اما فقير تر اند شدهان بيکار ندر چنين صورتی البته کارگر. و در نتيجه افزايش فقر آنان باشد

شدن در اين تناقضات کافی بود که نويسندگان پيش نويس از ضرورت بی قيد و شرط و بی چون و چرای دريافت 

ن امر به زعم نويسندگان به معنی تائيد اي هاما از آنجا ک. کردند  میدستمزد بر مبنای ارزش واقعی نيروی کار دفاع 

  .کنند مین اغتشاشات روی اي هشود، آنها ب میام تلقی نظ

 پايان دادن به بی حقوقی طبقه کارگر و تامين کليه ی حقوق انسانی و شهروندی برای کارگران در قالب يک -ر"

نخست اين که حقوق ."  نوشته شده باشدداری سرمايهقانون کار که با شرکت نمايندگان کارگران و با هدف ميارزه با 

شود که حقوق شهروندی  می معاصر به همان اندازه تامين و يا سرکوب داری سرمايه کارگران در جامعه وندیشهر

در هيچ کشور . شود  نمی تمايزی بين کارگر و غير کارگر قائل داری سرمايهاز اين نظر مدتهاست که . ساير مردم
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همچنين از نظر برابری در . يت افراد باشددنيا نيست که فی المثل حق رای بر اساس دارائی و مالک" دمکراتيک"

حتی در کشورهای ديکتاتوری و .  از موقعيت يکسانی برخوردارندداری سرمايهمقابل قانون همه شهروندان جامعه 

بورژوازی اين را در . از حقوق شهروندی محروم اند که سايرين هاستبدادی نيز کارگران در مجموع به همان انداز

ته است که اگر بخواهد به طور موفقيت آميزی به سلطه خود ادامه دهد بايد به نام همه مردم تاريخ خود فرا گرف

آنچه . حکومت کند و از دست زدن به تبعيضات روشن سياسی و حقوقی بر اساس تعلق طبقاتی افراد خودداری نمايد

وق شهروندی است و هم   موضوع مبارزه کارگران است هم مربوط به حقبی حقوقی طبقه کارگربه عنوان رفع 

آزادی در متشکل شدن و آزادی بيان از نوع حقوق همگانی است که طبقه نيز . مربوط به وضعيت ويژه خود کارگران

از طرف ديگر حق اعتصاب ويژه طبقه کارگر . شود  میيا از آن محروم و يا همراه با همه جامعه از آن برخوردار 

ن حقوق در اي هبنابر اين تلقی نويسندگان پيش نويس در تامين هم. نهاستاست و او در مبارزه برای کسب اين حق ت

قالب يک قانون کار قبل از هر چيز نادرستی درک آنان از حقوق شهروندی و بی حقوقی طبقه کارگر را به نمايش 

  . گذارد  می

ام باشد درغلطيدن به  حرف زدن از قانون کاری که عليه همان نظداری سرمايهدوم و مهم تر اين که در يک نظام 

شود و هر ميزان از   میهر قانون کاری باالخره برای تنظيم مناسبات بين کارگر و کارفرما تدوين . گزافه گويی است

آورد که جوهر هر قانون کاری جلوگيری از به خطر  نمیمفاد پيشرو در درون آن تغييری در اين واقعيت به وجود 

از نقطه نظر . زنند میآنان  می و دولت حاداران  سرمايهرف آخر را در آن افتادن نظام توسط کارگران است و ح

 به عنوان يک شعار مبارزاتی در تواند  نمیکارگران سوسياليست تدوين قانون کار هيچ ربطی به طبقه کارگر ندارد و 

ونی به معنای مطرح کردن خواست شرکت نمايندگان کارگران در تدوين چنين قان. دستور کار کارگران قرار گيرد

کارگران . مشروعيت بخشيدن به چهارچوبی است که قرار است در مقابل عمل مستقل طبقاتی کارگران قرار گيرد

اما اين قوانين فقط قوانينی . ممکن است در جهت رسيدن به مطالباتی معين برای تدوين قوانينی مشخص مبارزه کنند

از اين . شود نمیان نيز از نظر کارگران مستقيما به توازن قوا مربوط  باشند و تدوين و بويژه لغو آنتوانند میموردی 

قبيل است قانون ممنوعيت کار کودکان که پيش نويس نيز به آن اشاره کرده است و يا قانونی مربوط به کاهش مداوم 

که مبارزه چنين قوانينی در اصل محدوديتهايی هستند . ساعت کار به تناسب پيشرفت تکنولوژيک و يا مشابه آن

حتی بهترين قانون کار نيز قانونی . قانون کار اما از اين نوع نيست. کنند  می تحميل داری  سرمايهکارگران و مردم به 

قانون کار بنا بر سرشت خود قانونی برای تنظيم مناسبات . است که طبقه کارگر بايد برای از بين رفتنش مبارزه کند

از نقطه نظر کارگران اين سازش قرار است مانع . د سازشی از دو طرف استبين کار و سرمايه و در نتيجه برآين

تعرض و تعدی کارفرمايان شود، اما تعيين کننده تر و مهم تر اين است که از نقطه نظر سرمايه دار اين سازش بايد 

در . ستند مقطعیآورند در بهترين حالت امتيازاتی ه میآنچه کارگران به دست . تداوم نظام موجود را تضمين کند

.  بپذيرندبرای هميشهشوند موجوديت کارمزدی و نظام متکی بر آن را   میمقابل اين امتيازات اما کارگران  ناچار 

 موفق به تدوين قانون کاری عليه سرمايه خواهد شد، فقط به داری سرمايه در درون جامعه کند  میکسی که فکر 

يس در اين مورد يادآور نظراتی است که در چپ سنتی ايران وجود نظر نويسندگان پيش نو. خيالبافی مشغول است

  .  بودانقالبیداشت که برای راديکال نشان دادن خود خواهان تدوين قانون کاری 
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ی کارگران در گرو توازن قوای بين طبقه کارگر و   ها  هاز نقطه نظر کارگران سوسياليست دستيابی به خواست

.  برای آنان شرايط بهتری را تنظيم کندتواند میرتمند و اتحاد کارگران است که تشکل های قد.  استداران سرمايه

 باالتر رفته و از حد و حدود ها  هن توازن قوا به نفع طبقه تغيير يابد به همان نسبت نيز سطح اين خواستاي  ههرچ

شند، به معنای توقف در وجود قانون کاری که خود کارگران آن را امضا کرده با. امروزی خود فراتر خواهند رفت

  . کند  میمرزهايی است که همان قانون ترسيم 

 ای  هممکن است در دور. نها به معنای بی قيدی به تغييرات در قوانين کار و يا به طور کلی در قوانين نيستاي  ههم

اين امر نه در علت . مبارزه برای دفاع از يک قانون موجود يا بخشهايی از آن در دستور کار کارگران قرار بگيرد

 از تعرض وسيع تری ای هن قوانين، بلکه در اين واقعيت است که چنين تغييراتی معموال نشاناي هدلبستگی کارگران ب

تصويب قانون خارج کردن . يابد میاز بورژوازی هستند که از مجرای تغيير قوانين و يا تصويب قوانين جديد جريان 

چنين مبارزاتی از طرف . ن تعرضات بوداي  هی اجتماعی از جملها هن بيمکارگاههای زير پنج نفر از شمول قواني

بنيادا تفاوت " مبارزه برای تصويب قانون کار" و با کنند  میطبقه کارگر در واکنش به تعرض بورژوازی معنا پيدا 

  .دارند

 روزمره کارگران در تدوين کنندگان پيش نويس اما نه تنها تامين حقوق شهروندی و انسانی، بلکه همچنين مبارزه

ارزه برای قانون کار مورد نظر خود تلقی بی افزايش دستمزد و کاهش زمان کار را اساسا در چهارچوب مها  هزمين

مبارزه برای خواستهايی چون افزايش دستمزد و کاهش زمان کار اساسا در چارچوب مبارزه "نويسند   می و کنند  می

اول اين که آنها متوجه نيستند که ."  و بايد دنبال شودتواند میر مستقل نيز گنجد، اما به طو میبرای اين قانون کار 

مبارزه برای افزايش دستمزد . سرشت مبارزه برای دستمزد از مبارزه برای تصويب يک قانون متمايز است

چنين . گيرد  می است روزمره و حد اقل هر سال يک بار، اگر نه بيشتر، در دستور کار کارگران قرار ای  همبارز

 طوالنی به تصويب دولت ای های است که برای دور  میقانون توافقنامه رس. توان در يک قانون گنجاند نمیچيزی را 

 جايگزين آن مبارزه تواند نمیای   هيچ تضمين قانونی. در حالی که نوسان دستمزد امری هر روزه است. رسد  می

 جدا از مبارزه برای تصويب قوانين است و نه ای همبارزاساسا مبارزه برای افزايش دستمزد بنا بر اين . روزمره شود

 و تواند  میبه طور مستقل نيز "گويد  میاين مبارزه نه آنطور که پيش نويس .  در چارچوب مبارزه برای قانون کار

 داری سرمايهمبارزه بر سر دستمزد روح مناسبات . است  می مستقل و دائای همبارز   اساسا، بلکه"بايد دنبال شود

از نقطه نظر سرمايه . کند  میترين شکل خود را طرح عريان در اينجاست که رابطه بين کار و سرمايه به . است

جوهر همه جوانب مختلف رابطه بين کار و سرمايه، از ساعت کار گرفته تا شرايط ايمنی و بهداشتی محيط کار و 

درک تدوين کنندگان پيش نويس اما اين را جزئی از . ودش  میغيره، در تحليل نهايی به مساله تعيين دستمزد خالصه 

اهميت مبارزه برای دستمزد نزد .  دنبال شودتواند  می که در عين حال مستقال نيز کند  میمبارزه برای قانون کار تلقی 

ود  مورد نظر آنان که قرار بداری  سرمايه ضدتدوين کنندگان پيش نويس درک نشده است و به همين خاطر نيز تشکل 

تدوين کنندگان البته متوجه . از مبارزات روزمره شروع کند، ناگهان از مبارزه برای قانون کار قرار است شروع کند

اما . شناسند مینقص قضيه هستند و به همين خاطر نيز استقالل مبارزه برای دستمزد را به طور ضمنی به رسميت 
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ن تر خواهيم ديد که تشکل مورد نظر نويسندگان در رابطه با ما پايي. اين پاسخگوی بی جوابی آنان به موضوع نيست

  . مبارزه روزمره اساسا بی وظيفه است

اين اشاره را اما الزم ميدانيم که در . پردازيم نمی  پيش نويس آمده اند ٩ما در اينجا به موارد ديگری که ذيل شماره 

جدايی دين "از اين قبيل است . زند  می موج ای  ه برنامتمام اين موارد اختالط بين خواستهای مبارزاتی امروز و مفاد

که يک خواست ] " ظاهرا بايد آموزش و پرورش مد نظر نويسندگان بوده باشد.. [از دولت و کليه ی دبستان ها و 

 و معطوف به پس از ای هکه باز هم يک بند برنام" تسليح مردم و انحالل هر گونه نيروی نظامی"فوری است و 

   .چنين مواردی در پيش نويس زياد است.  کارگران استقدرت گيری

١٠  
 ستيز سرمايه وجود جنبش مستقل مبارزه ی دمکراتيک جاری در شرکت پيروزمند طبقه کارگر ايرانشرط الزم "

در غياب اين صف مستقل . شود  میمتجلی  داری سرمايه ضدتشکل کارگری طبقه ی کارگر است که در 

شرکت طبقه کارگر در مبارزه ی دمکراتيک جاری در نهايت به زيان کارگران و به ، هر گونه داری  سرمايه ضد

 در شرکت پيروزمند طبقه کارگردر عين حال بايد تاکيد کرد که برای . سود نيروهای غير کارگری تمام خواهد شد

اين صف  ی  و مبارزه ی خود آگاهانه کافی نيستداری سرمايه ضدتشکل  صرف وجود مبارزه ی دمکراتيک جاری

 حزب طبقه ی کارگر نياز دارد به داری سرمايه اقتصادی طبقه ی کارگر در مقابل -و طرح بديل اثباتی سياسیمستقل 

 و در جريان مبارزه با ديگر گرايش های سياسی درون جنبش کارگری داری  سرمايه ضدکه بايد از دل همين جنبش 

ما کل اين قسمت را از پيش نويس نقل کرديم تا اغتشاش موجود "  .سر بر کشد و آن را به سوی سوسياليسم هدايت کند

 .مبارزات دمکراتيکزنند و نه از   می حرف مبارزه دمکراتيک نخست اين که نويسندگان از .در آن روشن تر باشد

ی هم  در بطن يک انقالب سوسياليستتوانند  میمبارزات دمکراتيک .  موجود باشدتواند  میبين اين دو تفاوتی ماهوی 

گويند بدون آن که  میسخن " رزه دمکراتيک جاریمبا"نويسندگان اما در اين چند جمله به دفعات از . در جريان باشند

دوم اين که درک مغشوش نويسندگان از . چيست" مبارزه دمکراتيک جاری"روشن کرده باشند منظورشان از اين 

از نظر آنان تشکل کارگری . شود  میرا پديدار  طبقه کارگر در اين چند عبارت آشکاداری سرمايهتشکل ضد

 طبقه کارگر است و از سوی ديگر همين صف داری سرمايه ضد از يک سو همان صف مستقل داری  سرمايه ضد

اگر اين . اين يک تناقض آشکار است. نيست" مبارزه ی خود آگاهانه" نيز هنوز به معنای داری سرمايه ضدمستقل 

 باشد و برای لغو کار مزدی مبارزه کند داری سرمايه ضد هم تواند  مینيست، پس چگونه تشکل مبارزه خود آگاهانه 

نها را تامين اي  هنها يعنی آگاهانه بودن اين مبارزه و اگر قرار باشد تشکلی هماي  ههم. و هم صف مستقل کارگران باشد

سوم اين که نويسندگان . رگر نيستکند آن تشکل تشکل سوسياليستی طبقه کارگر است و ديگر نيازی به حزب طبقه کا

 اما هنگام طرح ضرورت زنند میاز مبارزه دمکراتيک جاری و شرط شرکت پيروزمند طبقه کارگر در آن حرف 

. کشند میبيرون " داری  سرمايه ضداز دل همين جنبش "حزب طبقه کارگر با يک چرخش قلم ناگهان حزب را 

 مورد نظر آنان داری  سرمايه ضداست که تشکل " زه ی دمکراتيک جاریمبار"جنبشی که آنها بدان پرداخته اند اما 

مگر اين که نويسندگان همين جنبش را .  نيستداری سرمايه  ضددر آن شرکت کرده است و اين جنبشی 

علت  "اين البته با ديدگاهی که در ابتدای پيش نويس طرح شده است مبنی بر اين که .  تلقی کنندداری  سرمايه ضد
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با چنين ديدگاهی . خوانائی دارد"  استداری سرمايه ستم کشی ها و سيه روزی های طبقه کارگر نظام مامتاصلی 

نادرستی اين ديدگاه را ما در باال نشان .  خواندداری  سرمايه  ضدرا نيز " ی دمکراتيک جاری  مبارزه"توان همين   می

هی هر گونه مبارزه بر عليه اجحافات و تبعيضات در شود که چنين ديدگا  میم و اينجا نيز ارزيابی ما تائيد اي هداد

و با الخره نکته آخر اين که حزب مورد .  ضد سرمايه تلقی خواهد نمودای  همبارز را خصلتا داری  سرمايهجامعه 

نه در مصاف با گرايشات اصلی سر بر کشد " داری  سرمايه ضددل همين جنبش "نظر نويسندگان که قرار است از 

است که قرار است سر " در جريان مبارزه با ديگر گرايش های سياسی درون جنبش کارگری  "بورژوازی بلکه

اش، بلکه  ای ه است که نه بر اساس اشتراکات خود با جنبشهای هم طبقای هاين از ويژگيهای اصلی تفکر فرق. برکشد

ارگری که قرار باشد در جريان حزب طبقه ک. زند میبر اساس افتراقات و تفاوتهای خود به تبيين هويت خويش دست 

 جديد را در ای  هی فرقها همبارزه با ديگر گرايشهای سياسی درون جنبش کارگری سر برکشد، از همان آغاز نطف

ن اعتبار اي ه است و بداری سرمايهحزب طبقه کارگر محصول مبارزه و انتقاد پيگير به کليت جامعه . خود دارد

اين مبارزه کارگران سوسياليست با ديگر گرايشات درون جنبش .  نيستحزبی در مقابل احزاب ديگر کارگری

رابطه جنبش سوسياليستی کارگران با ديگر گرايشات . انجامد  میکارگری نيست که به تشکيل حزب طبقه کارگر 

 کند  میتضاد بين اين گرايشات از همان قانونی پيروی .  متکی بر اتحاد و انتقاد استای  هدرون جنبش کارگری رابط

تضاد بين تشکل يابی  کند میکه در درون جنبش کارگری و در رابطه بين بخشهای مختلف طبقه کارگر عمل 

 بين همه انواع تشکلهای ای  هسوسياليستی يا حزبی کارگران و انواع ديگر تشکلهای کارگران بر متن وحدت پاي

 و درنتيجه همگرائی ای ه وحدت پايحزب طبقه کارگر در درجه اول محصول وقوف بر اين. کارگری جاری است

نقش کارگران سوسياليست نيز پيش و بيش .  استداری سرمايهبخشهای هر چه وسيعتری از کارگران مبارز بر عليه 

 هيچ صحبتی از ای هبدون چنين نقش ادغام کنند. از هر چيز تقويت اين همگرايی و تاکيد بر اين وحدت طبقاتی است

درک نويسندگان پيش نويس در اين زمينه نيز از همان اشتباهی بر .  در ميان باشددتوان نمیحزب طبقه کارگر 

نويسندگان . دهد می به طور کلی و سنديکاليسم به طور اخص نيز خود را نشان ها  هاتحاديخيزد که در رابطه با   می

گران سوسياليست اما  برای کار. پيش نويس کمر همت به مبارزه با ديگر گرايشات درون جنبش کارگری بسته اند

 . دهد  میاين جوهر اختالف ما با درک نويسندگان پيش نويس را تشکيل . مساله يافتن ميدان عمل مشترک طبقاتی است

ار نظر ما طبقه کارگر ايران امروز بيش از هر زمان ديگری به تشکل . دهيم  میما به بررسی خود در اينجا خاتمه 

و پنج سال حاکميت سياسی ارتجاع چنان زمينه مناسبی برای تعرض به کارگران بيست . های مستقل خود نياز دارد

طبقه . در اختيار سرمايه قرار داد که امروز زندگی و حيات بخشهای وسيعی از طبقه با خطر نابودی روبروست

  .استوقعيتی بسيار ضعيف تنزل کرده  به م۵٧ جسور و پر توقع در انقالب ای هکارگر ايران از موقعيت طبق

در عين حال همان عواملی که برای مدت بيش از دو دهه به زيان جنبش کارگری در سطح بين المللی و به زيان طبقه 

نتايج . کنند  میکردند، اکنون مدتی است که زمينه را برای خيزش مجدد طبقه کارگر فراهم   میکارگر ايران عمل 

ط دنيا افسانه بافی های پايان تاريخ و پيروزی نهايی اقتصاد بازار خانمان برانداز آلترناتيوهای ليبراليسم در اقصی نقا

ضرورت مبارزه برای . را امروز نزد توده هر چه وسيعتری از کارگران و زحمتکشان بی اعتبار کرده است

. کشاند  میپيشگيری از اين روند فالکت بار هر روز توده وسيعتری را به ميدان مبارزه بر عليه تعرض سرمايه 
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بش کارگری ايران نيز در سالهای اخير متاثر از همين روند شاهد گسترش مبارزات کوچک و بزرگ کارگران جن

اين مبارزات هنوز نتوانسته اند توازن قوای نامساعدی را که تعرض بيست و پنج ساله جبهه متحد ارتجاع . بوده است

 ای ه سرمايه در ايران همچنان ادامه دارد و آيندتعرض. و سرمايه به زيان طبقه کارگر ايجاد کرده است دگرگون کند

اتحاد وسيع طبقه برای جلوگيری از تداوم اين تعرض و تامين يک زندگی . کند میتيره تر را برای کارگران ترسيم 

 است در درجه ای  همبارزاين . ی آنان امر فوری و خطير لحظه کنونی استها هانسانی برای کل کارگران و خانواد

ی ها  ه ارتش بيکاران، برای بيم]معاش [ دستمزد متناسب با ارزش نيروی کار کارگران، برای تاميناول برای

در اين مبارزه فقط کارگران سوسياليست نيستند که . مناسب، برای مسکن و پوشاک و بهداشت و تحصيالت کافی

 ای هتود چه زودتر در تشکل های اين مبارزه همه کارگران حق طلب با هر مرام و مسلکی است که بايد هر. ذينفعند

ن اي  همستقل از اين ک. ن مبارزه مشترک را در دستور کار خود قرار دهنداي هکارگران گرد هم آمده و پيشبرد متحدان

  . به خود بپذيرند، مضمون مبارزه آنان بهبود سريع وضع  زندگی کارگران در شرايط کنونی است  میتشکلها چه نا

دهد که بدون يک افق سوسياليستی، بدون احزابی که فراتر رفتن از نظام  می نشان تاريخ جنبش کارگری اما

 و برقراری جامعه سوسياليستی را در دستور کار خود قرار دهند، مبارزه کارگران حتی برای حفظ داری سرمايه

و فرسايشی  می دائای همبارز ناچار از داری سرمايهکارگر در نظام . دستاوردهايشان نيز با شکست روبرو خواهد شد

حزب سوسياليستی آن پاسخی است که کارگران سوسياليست در مقابل .  باشدها هاتحادياست، حتی اگر دارای قويترين 

از يک سو .  دو گانهای هجامعه معاصر بايد قرار دهند و برای کارگر سوسياليست امروز در ايران اين يعنی وظيف

 ای  هتود و تشکل های ها هاتحاديلين راستين جنبش کارگری برای ايجاد مبارزه متحدانه، دست در دست همه فعا

ی ايجاد ها هکارگران و از سوی ديگر تالش برای تقويت انجمنها و محافل سوسياليستی کارگران و مهيا کردن زمين

يان  هنوز درم۵٧ به نظر ما نسل کارگران سوسياليست فعال در جريان انقالب .آتی کارگران سوسياليستحزب 

 در انتقال تجارب تواند میاين نسل . کارگران و به ويژه کارگران جوانتر، از اعتباری در خور توجه برخوردار است

جسارت نسل جوان کارگران . گذشته و در اتخاذ سياستهايی مبتنی بر دور انديشی و وسعت نظر نقشی جدی ايفا کند

 اين .نيرومند در دست طبقه کارگر در مصافهای بزرگ آينده استدر کنار تجربه با ارزش اين فعالين با سابقه سالحی 

توان و بايد در هر دو جبهه، مبارزه روزمره برای بهبود سطح معيشت طبقه کارگر و مبارزه برای   میمبارزه را 

ارد  ما در فرصتهای آينده سعی خواهيم کرد که نظر خود را در اين مو.بنای جامعه سوسياليستی آينده، به پيش برد

  . تنظيم نموده و در ميان فعالين  سوسياليست جنبش کارگری به بحث بگذاريم

 


