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؟سازند  همیدار  هينظام سرما  با ها  هي اتحادايآ   

١٣٨٧اسفند  ٢٨شنبه چهار                                                                                 آرين. م  - ارنست مندل  
 
 

  . داری، يعنی مرحله رقابت آزاد است  اول سرمايهیای مدرن محصول مرحله جنبش اتحاديه

 او را  توليدکنندگان را از هر گونه دسترسی آزاد به مواد توليدی و غذايی محروم، و،داری  توليد سرمايهیشيوه

بنابراين است که نيروی کار . اش را تأمين کند کند نيروی کارش را بفروشد تا نيازهای بالواسطه زندگی مجبور می

. شود  صاحبش برای فروش به بازار عرضه مییاين کاال مانند هر کاالی ديگر به وسيله. گردد به کاال تبديل می

دست ه  ارزش خود را، طبق هزينه توليدی متوسط اجتماعی بنيز نظير هر کاالی ديگری در نهايت"  نيروی کار"

شود در وضعيت  داری تعيين می  توليد سرمايهیطبق نهادی که توسط شيوه" نيروی کار " یاما فروشنده. آورد

او مجبور است . داری متفاوت است گيرد، که با وضعيت صاحبان کاالهای ديگر در نظام سرمايه ای قرار می ويژه

 آن به بازار خودداری کرده و منتظر بازار بهتر یتواند از عرضه ود را به قيمت بازار بفروشد، زيرا نمیکاالی خ

. اش در معرض گرسنگی قرار گيرد چرا که امتناع از قيمت بازار اين خطر را دربر دارد که همراه خانواده. شود

اين سطح (ی ساختاری در سطح بااليی است داری، به خصوص زمانی که بيکار بنابراين در شرايط معمول سرمايه

، کاالی )از بيکاری، به استثنای مستعمرات مهاجرنشين خالی از سکنه، از الزامات نخستين فاز صنعتی شدن است

  . رسد تر از ارزش خود بفروش می پيوسته پايين" نيروی کار"

اگر رقابت بين کارفرمايان به رقابت .  استبگير به اين جنايت  واکنش کارگر مزدیای مدرن به مثابه جنبش اتحاديه

دستمزد نسبت به بازتوليد مخارج  بگيران در مقابل کاهش سطح  توسعه پيدا کند، مزد" نيروی کار"بين فروشندگان 

گيری کرده يا  کنند تا از پراکندگی ميان کارگران جلو ها تالش می بنابراين اتحاديه. نيروی کار پراکنده خواهند شد

را محدود کرده، تا فروش نيروی کار به صورت " نيروی کار"نابرابری نهادی بين خريدار و فروشنده کم  دست

که تنها  داری نيستند، بل ها در اصل خواهان لغو استثمار و براندازی سيستم سرمايه اتحاديه. جمعی صورت گيرد

که برای افزايش  ای کارمزدی نيستند، بلها خواهان الغ آن. سازند استثمار را برای توده مزدبگير، قابل تحمل می

ها  آن. داری همساز هم نيستند ها با سيستم سرمايه درعين حال اما، اتحاديه. کنند دستمزد و حقوق کارگران مبارزه می

ای و تحت شرايط مشخص از  تنزل قيمت نيروی کار در نتيجه نوسانات عرضه و تقاضای آن در  کم در دوره دست

سازند که از مصرف و  کنند، و برای توده متشکل در اتحاديه اين امکان را فراهم می ری میبازار کار جلوگي

های  وجود آيد و زمينهه تری ب نيازهای حداقل فراتر رفته تا سازمان طبقاتی و رشد اعتماد به نفس در سطح وسيع

 فعاليت طبيعی خود را داشته و آن را ای مدرن برای اين که بتوانند های اتحاديه جنبش. مبارزه عليه سيستم مهيا شود

که بايد ايجاد کار و شغل جديد برای کارگران نسبت به اول اين: شرط اقتصادی نياز دارند گسترش دهند به دو پيش

گران و کشاورزان مستقل در نتيجه رقابت با تمرکز سرمايه   که در اثر ورشکستگی صنعتتر باشد بيشکسانی

دوم .  معينی از صنعتی شدن يا رشد اقتصادی استیاين امر مرهون درجه. دهند میبزرگ کار خود را از دست 



 نوسانات عرضه و تقاضا دربازار کار یداری که به وسيله  توليد سرمايهیکه شکل تعيين دستمزد در شيوهاين

شرط تاريخا فقط اين دو . ترين قشر طبقه حاکم را به خطر بياندازد شود نبايد منافع حياتی قدرتمند مشخص می

  .  تحقق يافت١٩١٤ تا ١٨٩٠های   امپرياليسم، حدودا بين سالیدرغرب و فقط در مرحله اوليه

طور که در انگلستان در نيمه اول قرن  مانند، همان ضعيف می ها  ناکارآ و اگر شرط اول عملی نشود، اتحاديه

" جهان سوم"اصطالح ه زده، و در کشورهای ب هشتاد قرن نوینوزدهم و در ساير کشورهای اروپای غربی تا دهه

های آزاد، شرايط الزم  داران بزرگ از طريق بستن اتحاديه چه شرط دوم تحقق نيابد، سرمايه چنان. مشاهده شده است

طور که در کشورهای اروپايی به لحاظ اقتصادی ضعيف در زمان  سازند، همان  برقرار میهتسلط سرمايه را دوبار

داری هستند و نه همساز با  ها به خودی خود نه عليه سرمايه اين واقعيت که اتحاديه. ايم بزرگ ديدهبحران اقتصادی 

از پايان قرن نوزدهم و حتی در نخستين . در قبال اين نظام منجر شده است" طرفی بی" آن، به پيدايش عقايدی شبيه

توان به  برای نمونه می.  اين ايده را مشاهده کردتوان اند می ريزی کرده ها آن را پايه هايی که سوسياليست اتحاديه

برمبنای اين ايده، اتحاديه بايد محدود به . در انگلستان مراجعه کرد" صرف"های صنعتی  اعتقاددات انجمن

داری غلبه کرده، و برای  آمدهای ناهنجار استثمار سرمايه بتوان بر پی مزدبگيران بوده تا از طريق قدرت فزاينده آن، 

قدرت اتحاديه، جامعه بوروايی را با واقعيت روند اجتماعی . رشد تضمين کرد  رو به معيارران يک زندگی با کارگ

رويزيونيسم آشکار برنشتين کامال با . دهد و بقيه مسائل را می توان به انتخاب عمومی واگذار کرد شدن انطباق می

های طرفدار روزا لوکزامبورک، در  ن سرسخت چپها مخالفا آن. خوانی دارد تمايالت رهبران اتحاديه ها، هم

بينی کاهش تدريجی مبارزه طبقاتی در  پيش. اند مجادالت درون جنبش کارگری آلمان قبل از جنگ جهانی اول بوده

ريشه در نظريه ) ها  اول اتحاديهیدر وهله و(يافته جنبش کارگریداری، در اثر وجود نيروی سازمان سرمايه

 از برنشتين پير اين نظر را با  امريکايی شصت سال بعد-ليبرال انگليسی -ايت اقتصاددان ملیگالبر. مشخص دارد

تاريخ قرن بيستم متاسفانه به . خود دوباره زنده کرده است" جامعه مختلط"و " کنندهنيروی جبران"های  وریئت

 توليد از زمان یتاريخی اين شيوهوظيفه . داری را تاييد نکرد وجه توهم کاهش تدريجی مبارزه توليد سرمايه هيچ

ايجاد بازار جهانی و گسترش توليد کااليی به سراسر جهان، موجی از تالطمات ناشی از قدرت انفجاری فزاينده اين 

 گسترش فاشيسم ١٩٣٩ تا ١٩٢٩های  دو جنگ جهانی، بحران اقتصادی بزرگ سال: وجود آورده استه مبارزه را ب

ای از   توليد سرمايه داری، زنجيره پيوستهین يک سوم کره زمين به خاطر شيوهدر سراسر اروپا، نابود کرد

 یهای اتمی تنها بخشی از کارنامه  سال گذشته،  خطر مخوف مسابقه بر سر سالح٢٠های استعماری در طی  جنگل

ئمی و تدريجی ای که با اميد پيشرفت دا های جديد اتحاديه وریئت. گذاردها را به نمايش می هم اين درگيریم

که در شناخت وظايف تاريخی جديدی که جنبش  اند نه تنها قادر به ايفای نقش خود نيستند، بل داری متولد شده سرمايه

ای، برای افزايش دستمزد،  وری و عمل اتحاديهئاعتقاد صرف به ت. ، نيز ناتوانندهستند کارگری با آن مواجه 

طرفداران . تواند آن را تضمين کند داری سالم و پر قدرت می  يک سرمايهشود که فقط ضرورتا به اين نتيجه منجر می

ها به جای تالش در نابودی  آن. داری بيمار ايفا کنند ای، حاضرند نقش پزشک را بر بالين سرمايه چنين نظريه

نه که اين ناسازه با کاهش دستمزدها پايان يافت به اين بها. کنند داری، برای سالمت آن کوشش می سرمايه

سرنوشت هر جنبش . مزدها منجر شود تا از اين طريق به افزايش بعدی دست. شکل بگيرد" سالمی"داری  سرمايه



 توليد و تقسيم کار یبرای هر نهادی که بر پايه. بست است ها رسيده آشکار بن ای که به چنين نتايجی از بحث اتحاديه

اش را فراموش کند و در معرض مستقل شدن   وظيفه اوليهعمومی در جامعه شکل گرفته، اين خطر وجود دارد که

اين خطر مخصوصآ زمانی تقويت خواهد شد که در اين نهاد قشر اجتماعی . برای تامين منافع مادی خود قرار گيرد

تا اين ناسازه را حداقل . معينی وجود داشته باشد، که منافع ماديش با حفظ نهاد مورد نظر وابستگی تنگاتنگی پيدا کند

سازش "وری مبارزه طبقاتی و عمل ئ که با تنزل تدهد  توضيح میهايی ه شدن اتحاديهحد معين، روند بورکراتيز

ر دارد، يعنی با تناقضات درونی ولوژيک مستقلی نيز دربئهای ايد اما اين ناسازه ريشه. ارتباط نزديکی دارد" طبقاتی

دنبال ه ها را ب ای، تغيير در کارکرد اتحاديه وکراسی اتحاديهولوژی بورئايد. در انطباق است" ناب"تحاديه وری ائت

 آمدند که در همين مسير پيش تری پديد های عينی قوی  پويشًاداری پسين به تدريج و دائم در عصر سرمايه. دارد

سازی داری با نو اين سرمايه.  به بعد است٤٠های  داری پسين از سال انقالب صنعتی سوم مشخصه سرمايه. اندرفته

ريزی دقيق در عرصه  سريع تکنولوژيک مشخص شده، سيکل باز توليد سرمايه را کوتاه کرده، و ضرورت برنامه

درنتيجه اين عوامل دامنه فعاليت کالسيک . مزدها را سبب شده است گذاری دراز مدت، مخارج و دست سرمايه

  . شود خود محدود می ها، خودبه اتحاديه

ريزی اجتماعی و اقتصادی عمومی است، که به  برنامه" يافته سازمان"داری متأخر آل برای سرمايه شکل ايده

اين . جهت کنند سو و هم ديگر هم گذاری خود را با يک های سرمايه دهد برنامه های بزرگ اجازه می کنسرن

ی بماند، اما ريزی تحت حاکميت مالکيت خصوصی وسائل توليد در حوزه اقتصاد بايستی کامال غيرآمرانه باق برنامه

سياست "، "فعاليت متمرکز"به همين دليل در همه جا فشار به نفع . در حوزه اجتماعی بايستی تماما آمرانه عمل کند

ها هدف واحد زير  در پشت تمامی اين فرمول. کنيم را مشاهده می" ريزی اجتماعی برنامه"و " مربوط به درآمدها

ها در انعقاد قرارداد کار با کارفرما، جلوگيری از استفاده از وضعيت گذرا  از بين بردن استقالل اتحاديه: نهفته است

توسط کارگران در مفهوم افزايش قابل ) اشتغال کامل يا حتی کمبود نيروی کار(اما مناسب اقتصادی بازار کار 

  . گير نرخ ماليات و سود و در مفهوم تقليل چشم) تحت شرايط سياست پولی معينی(مزدها  مالحظه دست

 اقتصادی -ای به خط مشی اجتماعی داری متأخر به بوروکراسی اتحاديه درعين حال اين تمايل اساسی سرمايه

اکنون موضوع فقط اين نيست که از قدرت تشکيالت برسر ميز مذکور در مقابل . دورنمای جديدی می بخشد

های متعدد هدايت کننده اقتصاد دولتی و  ميتهکه اين نيز هست که کارگران در ک نمايندگان کارفرمايان استفاده شود، بل

در کشورهای اسکانديناوی، در بلژيک و هلند، در فرانسه و ايتاليا و از چند سال . نيمه دولتی نماينده داشته باشند

که  گير است به طوری ها در حکومت بورژوازی چشم ترين ادغام روسأی اتحاديه پيش نيز در انگلستان روند وسيع

به لحاظ . کنند ود وقت صرف میهای خ تر از اجتماعات اتحاديه های دولتی، بيش ها غالبا در اين کميته حاديهرهبران ات

داری متأخر از همان انگيزه همکاری  ولوژيک اين ادغام بوروکراسی اتحاديه در دستگاه حکومتی سرمايهئايد

رشد "با " پيشرفت اجتماعی"که  جايی از آن. ستها برخوردار ا طبقاتی و همان توهمات تدريج گرايی موج قبلی ادغام

های اداری  های هيات که پست جايی وليت اين رشد اقتصادی را تقبل کرد، از آنئشود، بايستی مس تعيين می" قتصادیا

های دولتی طرح و  های متعدد کميتههای مرکزی، پست  هيات اداری بانکهای ها، پست صنايع دولتی و کنسرن

گام به "توان اقتصاد بورژوايی را  ها می هايی که از طريق آن شوند، پست در نظر گرفته می" ها پست"ه برنامه به مثاب



هبران داری متأخر از سوی برخی ر در اقتصاد سرمايه" وليت مشترکئگيری و مس تصميم"تصرف کرد، " گام

. شود وی اجتماعی کردن آتی نگريسته میسه ای ب  مرحلهیاند، به مثابه بينی سقوط نکردهها که کامال به کج اتحاديه

،، عرضه داشت، کسی که پس از جنگ Jouhauxمدل اصلی و اوليه اين منش را رهبراتحاديه قديمی فرانسه، ژووآ 

ها نشان  چینسه منصوب شده بود را به اتحاديهجهانی اول فرمانی که بر مبنای آن به عضويت هيات مديره بانک فرا

داری فرانسه، گويا، از پنجاه سال پيش به اين  اما سرمايه!" داری   اولين ميخ برتابوت سرمايه:"داد و فرياد برآورد

  ... زنده بود١٩١٩قدر زنده است که در سال  ها خيلی خوب دوام آورده و امروزه همان سو در مقابل اين ميخ

ورژوازی با دو تناقض اساسی در ها به دستگاه حکومت ب با وجود اين گرايش به جذب روبه افزايش روسأی اتحاديه

  :رو استهداری متأخر روب سرمايه

ريزی اجتماعی و ای در برنامه  بوروکراسی اتحاديههای بزرگ و دولت بورژوايی به مشارکت از سويی کنسرن

شيوه جايی نيازمندند که از آن طريق بتوانند اعتراضات طبقه کارگر بر عليه رشد کماکان ادواری  اقتصادی فقط تا آن

مزد و به دنبال آن رکود و کسادی با  در سياست مربوط به دست" رعايت اعتدال"اشتغال کامل با ( داری توليد سرمايه

را با ) دست آمده و شرايط کاری موجود حقوق بگيرانه بيکاری و حمالت خردکننده کارفرمايان برضد استاندارد ب

چون  هم" (تحت کنترل دولت"حاديه با سياست مربوط به دستمزد اما افزايش تطبيق رهبری ات. موفقيت از بين ببرند

 با رشد ًابايستی الزام) انگلستان" (داوطلبانه"يا با سياست درآمد) های زيادی درهلند و اسکانديناوی درطول سال

ها و بگيران مواجه شود، با موجی از اعتصابات خشن، با سايش و فرسايش روابط درونی بين اتحاديه  مقاومت حقوق

  .شان اعضای

ها به بوروکراسی  زيرا آن. های بزرگ کم می کند ای را در نزد کنسرن  اين اما قابليت استفاده بوروکراسی اتحاديه

شان را جهت داده، که فقط يک های کارگر را کنترل و مبارزاتايی نياز دارند که در حقيقت توده اتحاديه

در اسپانيا به " عمودی"ای گونه که به اصطالح بوروکراسی اتحاديههمان . ای صوری نباشند بوروکراسی اتحاديه

آن از دستگاه حکومت " اخراج "ای توانايی چنين کنترلی را نداشته باشد، چه بوروکراسی اتحاديه چنان. اثبات رساند

اتحاديه دست گيرند و چه رهبری ه های بزرگ خود ابتکار را ب ترين حالت خواهد شد، چه کنسرن بورژوازی محتمل

  . دست  آورده های کارگران را دوباره ب در پيش گيرد تا کنترل بر خواست" چرخشی به چپ"

 جذب بوروکراسی که" سازمان يافته"داری سرمايهرشد و ريزی اقتصادی روبه  برنامهسوی ديگر نيز گرايشاما از

  .گذاردجای ميبرکارگرهاي تودهمتناقضی برو دوجانبهتأثير کند،مي مت بورژوايی مشروطدستگاه حکودرای را اتحاديه

و همکاری طبقاتی " منافع توليدی"فريبی بورژوازی پيرامون  بدون شک اين تأثيرات بيش از پيش از طريق عوام

زمان اما بحث  هم. شود، بر حقوق بگيران مشهود است فريبانه بورژوازی که از طرف اتحاديه پيش برده می عوام

چون توليد ناخالص اجتماعی، درآمد ملی، نرخ درآمد،  ه مربوط به وضعيت اقتصادی کل جامعه همعمومی فزايند

گذاری، حجم پول، افزايش توليد و غيره امکان فزاينده عالقه کارگران ماهر و کارمندان را به مجموعه  نرخ سرمايه

 از جنگ جهانی اول، با جنگ دائمی گونه که اقتصاد قبل همان. کند پيوند روابط اقتصادی و اجتماعی مشروط می

خود برای تقسيم ارزش ايجاد شده توسط طبقه کارگر در بين کارفرمايان و کارگران به يک مدرسه علمی مبارزه 

مندی درونی اين مبارزه روشن گرديد، همان طور هم  که برای طبقه کارگر قانون طبقاتی تبديل شد،  به محض اين



ها به يک مدرسه  گذاریحجم، محتوی و جهت سرمايه زه درباره تقسيم درآمد ملی وتواند مجادالت علنی امرو می

عالی عملی مبارزه طبقاتی تبديل شوند، اگر کارگران مجددا در ُبعد وسيعی درباره روابط درونی اين روند با 

رابطه اين روشنگری داری و درباره ماهيت استثمارگرانه آن آگاه شوند، و اگر  تناقضات ذاتی شيوه توليد سرمايه

های  آميزی کنسرن های کارگران يافته شود، محققا اين نتيجه عينی رشد درهم درباره نيازهای بالواسطه و نگرانی

خودی  به وجه محصول خود مشی اقتصادی و اجتماعی دولتی نيست و به هيچ بزرگ، دولت بورژوايی و خط

طرح "ورفرميست، که نفوذ خود را از زمان ئ ن-کراتو دميک جريان. متأخر نيست" يافته سازمان"داری  سرمايه

ای گسترش داده است، تالش می کند   در جنبش اتحاديه٣٠های  دمان در سال چون جريان هندريک  هم" آزمايشات

گذار مبارزه برای اصالحات در حوزه توزيع به مبارزه برای اصالحات ساختاری را در واقع به عنوان پيشرفت 

 غالبا به -وکاپيتاليستی کهئهای ساختاری ن ت بايستی بين رفرماما تجربه همواره ثابت کرده اس. کندبزرگی معرفی 

هايی که  شوند و آن های بزرگ پذيرفته می  هستند و به راحتی از سوی کنسرن  به نفع نظام-قيمت نرخ دستمزد 

وند و در نهايت باعث تبديل مبارزه طبقاتی داری ش خصلت براندازی دارند، زيرا نمی توانند جذب شيوه توليد سرمايه

تر  های نوع اول در منطق خود به جذب گسترده رفرم. ترين تمايز را قائل شد شوند، بيش به پيکاری تعيين کننده می

 مبارزه یتر اراده مبارزاتی و تقليل تجربه ای به دستگاه دولت بورژوايی، کاهش بيش بوروکراسی اتحاديه

تر  ای را عميق های نوع دوم برعکس فقط می تواند جنبش اتحاديهمبارزه برای رفرم. برند  میبگيران، راه حقوق

  . داری بسيج و تجهيز کند تر و رشد اگاهی ضد سرمايه کرده و توده را برای مبارزات مجدد وسيع

های  ای و توده نبش اتحاديهيابد، تا ج خود پايان می به اين امکان که اشکال جديد کارکرد شيوه توليد سرمايه داری خود

خودی مبارزه  داری راديکال دست يابند، با  گرايش خودبه گيری اهداف سرمايه تر کارگران خود به جهت وسيع

طوری که هم در اعتصابات سراسری فرانسه در ماه می  خوانی دارد، همان ها هم ابتدايی کارگری در سطح کارخانه

 و هم تا حدودی در اعتصابات خشن بسياری از ١٩٦٩يز و زمستان  و اعتصاب بزرگ ايتاليا در پاي١٩٦٨

داری  ترين اعتصابات تاريخ سرمايهآن چه در اين بزرگ.  سال اخير نشان داده شد کشورهای اروپای غربی در يک

و به  ار، برای اولين ب)نزديک به ده ميليون اعتصابی در فرانسه، قريب به پانزده ميليون درايتاليا(به وقوع پيوست 

هرقدر . داری که عليه روابط توليد سرمايه داری،  بل بود نه فقط عليه تقسيم درآمد سرمايه" ای مبارزه"ناگاه چالش و 

مزد و ساعات کار برای اين جنبش اعتصابی مهم بود، امر تازه اما در اين مبارزات  هم که مسائل مربوط به دست

ها بدون  آن. کردند یگران، غالبا بدون ترديد عمل م بود که اعتصابعظيم کارگری در اروپای غربی عبارت از اين

تر  های خام، به عنوان اهداف مبارزاتی خود نه تنها خواهان حقوق بيش بندی وريک عميق و با فرمولئداشتن درک ت

وزانه و گذاری کار ر ارزش(را مورد سؤال قرار دادند مزد  که اشکال جديد دست تر بودند، بلو ساعات کار کم

هم چنين . شوند روی کار در کارخانه منجر می کارگر و به بهتر کردن کنترل بر ني  طبقهجدا و انفراد، که به )غيره

تالش کردند فاصله بين اقشار کم درآمد و پردرآمد مزدبگيران را کاهش دهند، به سازمان کاری محيط کارخانه حمله 

 و حتی تقسيم کار درون محيط کار را برهم زنند و شروع کردند، تا برند، سرعت تسمه نقاله را خود تعيين کنند،

های  تمامی اين خواست. کار و سرکارگر، يعنی تمامی ساختار سلسه مراتب کار را نيست و نابود کنند اقتدار استاد



سرمايه،  مبارزه بالواسطه عليه حق و قدرت  ها بندی کرد، در اين چالش بهترين حالت جمع توان در جديد را می

  . توان باز شناخت داری را می  مبارزه بالواسطه عليه روابط توليد سرمايهیکنترل کار و ماشين آالت، يعنی نطفه

بگيران اروپای غربی   ميليون مزد٢٥زدگی اعتصابات فرانسه و ايتاليا، يعنی آگاهی طبقاتی  شتاب توان با  مسلما نمی

کشورهای اروپای " اعتصاب خشن" در عصر  که خواهد بودیتر  بيشاشتباه. سان جلوه داد را به طور کلی يک

داری،  غربی اثری از ماه فرانسه يا پاييز ايتاليا، يعنی اثری از چنين زير سؤال بردن مستقيم روابط توليد سرمايه

در اروپای گاه قانون نابرابری در ميان طبقه کارگر و اختالف درونی آن  هيچ. ای آن را ديد کم در شکل نطفه دست

اما مساله اين است که اين امر تازه را در روند مبارزه . چون امروز تا بدين حد قابل شناسايی نبوده است غربی هم

اين گرايشی است که تدريجا در تمامی کشورهای امپرياليستی غربی و . توان به موقع کشف کرد و شناخت می

  . چنين ژاپن گسترش خواهد يافت هم

ب صنعتی سوم، محصول اشکال يد مبارزات کارگری در کشورهای صنعتی خود محصول انقالبنابراين شکل جد

متأخر به " يافته سازمان"داری نوآوری سريع تکنولوژيک در سرمايه.  توليد سرمايه داری استیيابنده شيوهتغيير

الحيت سريع از تمامی سلب ص. های صنعتی و مناطق صنعتی است ها، شاخه معنای انتقال بحران ساختاری به بنگاه

ما در عين حال به معنی انتقال های شغلی، به معنی تشديد استثمار و به خصوص تشديد مداوم روندکار است، ا گروه

سريع و درونی کار فکری در روند توليد است، باال بردن سريع ميانگين سطح دانش و کارآيی شغلی توليدکنندگان 

های صنعتی اصلی، مبارزه را در محدوده مدارس عالی و متوسط، به سرعت عليه اقتدار بورژوازی و  در شاخه

اط با زندگی جمعی و  به طورکلی عليه حوزه مصرف خواهد کشاند که به ناچار آثار ازخودبيگانگی آن و عليه ارتب

  . بايست به مبارزه رشد يابنده عليه همان شرايط اقتدار و ازخودبيگانگی در حوزه توليد منجر شود می

لب های بزرگ و طبقه بورژوازی به منظور ادامه بقای خود، متأسفانه بيش از اغ تر کنسرن های روشنفکر اليه

زمان با شورش  به همين دليل هم، هم. های جديد مبارزاتی کارگران، آگاهند ها و هدف رهبران اتحاديه به خطر شکل

را  ) Paraticipation"(مشارکت"دوگل شعار .  فرانسه، بورژوازی بزرگ تغيير موضع داد١٩٦٨ماه می 

 Torieهای ین مجدانه از سوی تور، که از آن  موقع تاکنورا مطرح کرد برخالف موضع بورژوازی فرانسه

و حتی از سوی ) جا های آن چنين از سوی اغلب سوسيال دموکرات هم(داران اسکانديناوی  انگليسی، اغلب سرمايه

 یتجربگی سياسی کامال شناخته شده در مورد کم. های بزرگ اسپانيايی شادمانه پذيرفته شده بود بخشی از کنسرن

گفت، اگر فرمول مشارکت درجاهای ديگر به عنوان آخرين حفاظ در مقابل کاهش بورژوازی آلمان غربی بايد 

ها، اقتصاد و دولت شناخته شده است، در آلمان غربی اين اصل هنوز خطر شيطانی به  اقتدار کارفرما در کارخانه

. مشارکت استبنابراين بدون شک مساله بر سر همين حفاظ يا اصل . آيد که بايستی با آن مبارزه شود حساب می

ها و نه  کارگر اروپای غربی در عمل به اثبات رساندند، نه مزايای برتر درسطح کارخانه تر طبقه های وسيع بخش

ها شوند که متناوبا در مبارزات انفجاری  توانند مانع آن جذب فزاينده روسای اتحاديه به دستگاه دولت بورژوايی، نمی

داری متأخر حاال  های بزرگ سرمايه کنسرن.  را واقعا به زير سؤال ببرند توليد سرمايه دارییبزرگ تداوم شيوه

 طبقاتی پرولتاريا و ی مبارزهیيافتهنظام يعنی تضعيف -های اخير خواهد به هدف تاريخی خود در دهه ديگر می

  . يابند  از طريق جديدی دست-آگاهی طبقاتی پرولتاريای يافتهنظامنابودی 



وليت مشترک دربازدهی اقتصادی در ئاداره ملی اقتصاد و مس" گيری ميمرکت در تصش"خواهند  ها می آن

  . ها تفويض کنند کارخانجات را به  اتحاديه

کارگران سراين آشفتگی را دررهبری اتحاديه، خود بذرهای مهمی از بخشابلهانه است که اگرآن قدرمانور

اين مانور . داشت یکردند، مانور کارفرما هيچ  شانس موفقيتی نم میآورد کارگری تلقی ن افشاندند، و آن را دست نمی

و موقعيت طبقاتی متفاوتی " ريزی اجتماعیبرنامه"و "ياست مربوط به درآمدهاس"، "فعاليت متمرکز"کند،  تالش می

 کارگر نه از آن جايی که. را که فروشنده و خريدار کاالی نيروی کار در جامعه بورژوازی دارند، الپوشانی کند

تواند دقيقا از سوی کارفرما  ای را که سرچشمه ثروت است دراختيار دارد، حقوق او می ثروت و نه قدرت اقتصادی

تواند از ابتدا سريعا و کامال مشخص شود و مجموع حقوق کل جامعه  و دولت تعيين شود، ماليات حقوقی او می

طور که تا کنون در تاريخ،  اما درست همين.  از پيش تعيين شود دقيقا-"اعتصابات خشن" به استثنای تأثير -تواند می

 نتوانسته است قيمت و سود را -! همانند رژيم نازی-ها هم ترين مجازات هيچ رژيم بورژوايی، حتی با تهديد به شديد

ابت تواند، قوانين رق گيری مشارکت دارد  نمی که در تصميم"  يا شورای اداری کميته"ثابت نگه دارد، هيچ 

ای شود، کارفرمايان را از  داری و ارزش گذاری سرمايه را از بين ببرد، مانع نوسانات اقتصادی دوره سرمايه

ای شود، مانع اخراج و يا کار نيمه وقت، افزايش سرعت  رقابت باز دارد، مانع تدابير اقتصادی سفت و سخت دوره

پذيری مشترک، و در آن واحد حفظ  وليتئگيری و مس يمبنابراين تصم.  گرددکار، شدت استثمار نيروی کار و غيره

ناپذير  پذيری مشترک اجتناب وليتئگيری و مس ودآور، به معنای تصميممالکيت خصوصی و ساختارهای اقتصادی س

  . داری است برای اين شکوفايی شيوه توليد سرمايه

واسطه موکلين خود را ناديده بگيرند، حتی خود ند، بايستی منافع بالده تن کار کارگران، که بايد به اين" نمايندگان"

که دراين مسير بتوان در جايی  اين. و برعليه کارگران تبديل کنند) يعنی سرمايه" (کارخانه"را به نماينده منافع

که در " مديرانی"شاهد نبوديم " اعتصابات خشن"آيا ما در . دشواری است متوقف شد و فراتر از آن نرفت، کار

انگيز را از   تحريک کنندگان واقعی کارفرمايان تالش کردند، عناصر فتنهیای ريشه داشتند، به مثابه هجنبش اتحادي

داران  گران را رد کنند، در مقطعی که خود سرمايه دهی و مذاکره با اعتصاب محيط کار دور کنند، آری حتی امتياز

  کردند؟  صحبت می" آميزی مسالمت"به زبان بسيار 

داری ادغام   روزمره کارخانه سرمايهیکه حتی در اداره  خود را نه فقط در دستگاه دولت بورژوايی، بلای که اتحاديه

. ز دست خواهد دادو بسيار سريع کارکرد واقعی خود را ا. نخواهد بود" پذير با سيستم انطباق"نکند، اتحاديه 

ست آمده خود را به شکل حق عضويت به بينند بخشی از حقوق سخت و به دشواری بد  دليلی نمیمزدبگيران ديگر

شود  روند کاهش عضويت در ابعاد گسترده شروع می. چنين بازرسان و مديرانی طبق معمول داوطلبانه واگذار کنند

های  طور کميته در آمريکا و همين"  پذير با سيستم انطباق"های  به طور مثال  چنين نوساناتی را در برخی اتحاديه(

گونه منافعی ندارند که  که کارفرمايان هيچ جايی از آن). توان مطالعه کرد  میهای اخير  طول سالرگران معادن درکا

ای در ازای همکاری تنگاتنگ، مشکالت مالی ايجاد کنند، تالش کردند سيستم اخذ اجباری  برای بوروکراسی اتحاديه

" دوم  ماليات برحقوق به شکل دست "م تامين کنند، به عبارتی يک سيست" از حقوق اصلی"حق عضويت اتحاديه را 

در پايان چنين روند رو به انحطاطی، . ندايجاد کناسپانيا وجود دارد " های عمومی اتحاديه"را همانند آن چه که در 



تواند به جزيی  که فقط  می های کارگری مستقل باشد بل تواند بوروکراسی سازمان ای ديگر نمی بوروکراسی اتحاديه

" نيروی کار"داری متأخر کاالی  بوروکراسی تمايل دارد در جامعه سرمايه.  اداری دولتی تبديل شوداز بوروکراسی

های اين  بينی دارد، همانند ديگر بخش که تمايل به شورش و اعمال غير قابل پيش  را"نيروی کار "، وکند رهبری را 

  .ندک ها اداره   تانکها، تمبرهای نامه، مدارس عالی و  قطارها، اتوبان نظير بوروکراسی

های مردد در راستای اين  تاکنون اولين قدم. خوشبختانه ما تا رسيدن به نقطه پايانی اين روند، خيلی فاصله داريم

همه چيز اما حاکی از . ای آزاد، فقط در اروپای غربی برداشته شده است خودفريبی و خودبرتربينی جنبش اتحاديه

کارگر اروپای غربی به موقع از اين روند روی برخواهد  تر و مبارز طبقه اديکالتر، ر های آگاه اين است که بخش

ای موضع خود را نسبت به مساله  اين بازگشت اما در درازمدت فقط زمانی ممکن است، که جنبش اتحاديه. گرداند

 کرده باشد و برای داری متأخر از نو تعيين دموکراسی درونی اتحاديه، وظايف جديد ناشی از موقعيت ويژه سرمايه

  . های مهم برداشته باشد هدف نهايی سوسياليستی جنبش کارگری اساسا گام

. اين روند بسيار متناقض و دوگانه است. ها نيز نتوانست با تمرکز سرمايه همگام باشد تمرکز فزاينده اتحاديه

يستند که فقط کارگران را متحد هايی ن های افراد همفکر نيستند، تشکيالت ها، برخالف احزاب، سازمان اتحاديه

. خواهند هدف تاريخی مشخصی را تحقق بخشند ای مشخص برخوردارند که می سازند و از يک مبنای برنامه می

اما ضمنا . ها در اساس نماينده منافع بالواسطه مادی همه کسانی هستند که مجبورند نيروی کارشان را بفروشند آن

تر غرب تاکنون  داقلی از اگاهی طبقاتی نياز است، که الاقل در کشورهای بزرگها به ح برای پيوستن به اتحاديه

  . اند هميشه فقط اقليتی از مزدبگيران به آن دست يافته

دهد که در مقابل قدرت اقتصادی مرکزی سرمايه  ها اين امکان را می ها به آن  اتحاديه شدن درتمرکزمبه همين دليل 

ه  که معموال مزدبگيران منزوی يک کارگاه، کارخانه، شهر و يا يک منطقن دهندنشا خودتری از  بزرگ قدرت بيش

اند، اتحاديه قبل از هر چيز به نفع   سالح ضروری در مبارزه طبقاتی هااتحاديه. توانستند داشته باشند صنعتی می

طر وضعيت اقتصادی ويژه  که به خاکند عمل می هايی دهی شده، يا آن هايی که کمتر سازمان ترها، به نفع آن ضعيف

فعاليت برای از بين بردن تمرکز . اند حکوم به پذيرش شرايط نامناسبدر رابطه با مذاکره بر سر تعيين دستمزد م

  . دار خواهد بود ای در نهايت فقط به نفع طبقه سرمايه اتحاديه

 تری از آن چه  حقوقی مناسبدهد با شرايط کاری و تر اجازه می اما همين گرايش به تمرکز به مزدبگيران ضعيف

ای شکل بوروکراتيک به  که دم و دستگاه اتحاديه دست بيآورند،  به محض اينه  که خود توانسته بودند بتوافق کنند

 اين. ترها روی آورد ن و راديکالاوجود دارد که به مخالفت با مبارزخود گرفت و مستقل شد، اين خطر 

ها را تهديد   اعضای اتحاديه را درپی داشته باشد، اساس اتحاديهيافتهنظامعال چه بی ارادگی و انف گرايی چنانتمرکز

 را هميشه -مورد دستمزدمله توافقات مربوط به مذاکرات درج از-های اساسی گيری  تصميمابه نابودی می کند، زير

گيری دخالت  روند تصميمرن دفعاالاين که طيف وسيعی از، آن هم بدون کننداتخاذ می جمع محدودتری از کارگران

  . داده شود

ای زنده که خود را در  های اتحاديه تمرکز بيش از حد تصميمات نزد رهبری اتحاديه حتی از امتناع سازمان

دهند،  قرار می" فعاليت متمرکز"و " ريزی اجتماعی برنامه"، "سياست مربوط به درآمدها"درازمدت در اختيار 



 را در انگلستان در  همانند آن(به آن جا رسيد که " ها قدرت بيش از حد اتحاديه "ای که دوره.  تر است ناک خطر

ای زنده تنها آنگاه در برابر تعرض کارفرمايان  های اتحاديه ، سازمان)مشاهده کرديم ١٩٦٨ و ١٩٦٧های  سال

تصادفی نيست . ر باشندتوانند موفق باشند که از حمايت داوطلبانه و مشتاقانه هزاران هزار عضو فعال برخوردا می

ها باز هم  ، بر اين امر استوار است که به اتحاديه"کراسیودم"که نظر رسمی بورژوازی، درعين وفاداری به 

بندوبار و  کند که زمينه الزم برای اقدامات بی ها را متهم می گونه که رهبری اتحاديه تری تحميل کند، بدين تمرکز بيش

کارفرما مايل است که دستگاه اتحاديه خود، از زاويه ديد . کند فراهم میلجام گسيخته کادرهای کارخانه 

ای که خود را با اين مسير همگام  اتحاديه. وردآو ضروری در موسسه را به اجرا در ناگزير " پاکسازی"ها، آن

  . رود ای آن سريعا از بين می کند، ماهيت اتحاديه می

دموکراسی به . ها است کراسی درونی آنوترين دم ای، وسيع  اتحاديهگرايی گيری از رشد تمرکز  جلویتنها وسيله

ها بايد   فعال و در سطح وسيع مطلع شوند، آن گيری مهم، اعضای اتحاديه بايد معنای اين است که قبل از هر تصميم

دت کنند تا در ديگر وح هاست که با يک چنين به معنای حق اقليت دموکراسی هم. سؤال کنند تا بتوانند تصميم بگيرند

جالب . مورد پسند دستگاه اتحاديه باشد   هماهنگ کنند کهتا حدیهای خود را الاقل  های اتحاديه بتوانند تالش نشست

زودی به چنين ه توجه است که جناح ميانه اتحاديه هرگاه خود را در اقليت ببيند و يا از اين بيم داشته باشد که ب

کند، اما به محض اين که پايش در  داند و طلب می ق را برای خود مسلم میموقعيتی پرتاب شود، پيوسته اين ح

های جمهوری  اتحاديه. سازمان محکم شد، حاضر نيست به سهم خود با همين حق برای يک اقليت راديکال توافق کند

  . موردند ين بارزترين مدرک در ا بهترين و١٩٦٩ و ١٩٦٨های  سالچکسلواکی درطور  و همين٢٠ یوايمار در دهه

شود، که درنهايت اعضای اتحاديه در رشد قدرت تشکيالت اتحاديه مقصرند،  بسياری اوقات با اين تفکر مخالفت می

ما . روتر از دستگاه هستند دهند و اغلب ميانه کنند، هيچ فعاليتی انجام نمی زيرا در مجامع عمومی شرکت نمی

ای، زيرا اوال وقايع نشان داده است که   حقيقت وجود ندارد، اما فقط ذرهای خواهيم کتمان کنيم که در اين امر ذره نمی

 در ايتاليا، هزاران مايل از دم و ١٩٦٩ در فرانسه و ١٩٦٨چون سال  های وسيع کارگران هم گاهی اوقات توده

ی نيز همان قاعده شنا ا روی آن باشند و دوما برای فعاليت اتحاديه که دنباله جلوتر بودند، به جای آن دستگاه اتحاديه 

که  کسانی. يعنی آموزش به تجربه عملی بستگی دارد. توان شنا آموخت تنها با پريدن در آب می: کردن وجود دارد

دهد، بايستی به اين سؤال پاسخ  ای از خود نشان می کنند، که خيلی کم فعاليت اتحاديه های کارگر را مالمت می توده

تنها يک . گيری مستقل آماده کنندبتکار عمل مستقل، فعاليت و تصميما اين توده را برای ااند ت دهند که چه اقدامی کرده

برد،  ای فعال پيش می گونهه واره ب ايی که چنين آموزشی را در مبارزه روزمره کارگران هم استراتژی اتحاديه

ای، که از توده اعضا هر گونه  اتحاديهيک استراتژی . ای بسيج کند تری را در فعاليت اتحاديه های وسيع تواند توده می

ای از انفعال نسبت به اتحاديه و  تواند ترکيب فزاينده کند، فقط می اتکا به خود در مبارزه و ابتکار عمل  را سلب می

  . وجود آورده ها را ب ای خارج از محدود اتحاديه انفجارات دوره

در مبارزه طبقاتی مبتنی است تنها استراتژی است که با ای که بر ابتکار عمل فعال بدنه  اما استراتژی اتحاديه

قبال گفتيم . دهد  داری ارتقاء می ای را در جريان فاز تکامل کنونی سرمايه وظايف جديد خوانايی دارد و جنبش اتحاديه

 که ای استراتژی. کند داری پيدا می گيری  ضد مناسبات توليد سرمايه خودی جهت مبارزات کارگری به طور خودبه



اتژی کنترل کارگری برخالف استر. خودی است، استراتژی کنترل کارگری توليد است به متناسب با اين گرايش خود

سو و  نعقاد قرارداد کار از يکها در ا مختاری اتحاديه کند، که خود از اين نقطه حرکت می" گيری مشترکتصميم"

و کنسرها از سوی ديگر، و نيز دفاع از منافع ها  وليت مشترک برای به حد اکثر رساندن سودکارخانهئمس

به همين دليل اين . ديگر ناسازگارندداری به قوانين جنبش با يک بگيران و تابع نمودن شيوه توليد سرمايه مزد

ره اوليت مشترک برای ادئای مزدبگيران است، اما خواهان مساستراتژی خواستار حق کنترل و حق وتو بر

  . داری نيست هموسسات و اقتصاد سرماي

 دراين فرمول مختصر معاون متوفی دبيرکل -"سوسياليسمگيری مشترک در داری، تصميم رمايهسکنترل کارگری در"

 اتحاديه دراين مورد را خالصه یآموزه،  ANDRE  RENARD ، آندره رناردFGTBهای بلژيک  شبکه اتحاديه

  . رسد اين فرمول مصداق کامل حال ما به نظر می. کرد

اما کنترل کارگری توليد مستلزم ابتکار عمل وسيع در سطح کنسرن و کارخانه، و حتی در سطح کارگاه و هر تسمه 

ط کار را فراهم مبارزه برای کنترل کارگری توليد شکل جنينی خود سازمانيابی همه مزدبگيران در محي. نقاله، است

زرگ اروپای غربی، کارخانجات فيات در مثال درکارخانجات ب طور به که امروزهکند، همان طور می

دغام مجدد چنين هيات نمايندگی خواست ا. ها سال دوباره اتفاق افتاده است ، برای اولين بار پس از دهTURINتورين

سر مساله بر. های آنست تشکيالت اتحاديه وحتی تأييد قانونی آن به منزله داوری غلط درباره مجموعه ويژگیدر

مورد ه ديگر نمی خواهند به مذاکرات دروزه فعاليت کارگران در کارخانه است، کارگرانی کوسعت بخشيدن به ح

  . ها را محدود کنند دستمزد بسنده کنند و بگذارند نتيجه اين مذاکرات آن

بايستی استقالل کامل آنان را حفظ کند تا بتواند  میمحيط کارگران و در محيط کاريابی کارگران در اين خودسازمان

تواند شکل جنينی نظم  موفق باشد، اين شکل جنينی نظام حاکميت دوگانه در سطح کارخانجات است، و فقط می

ها  ها در کارخانهتواند بر اشتغال اعضای اتحاديه یاما م.  جاست  وظيفه او در همينیخصوصيت ويژه. شورايی باشد

توده کارگر در مجادالت اقتصادی و اجتماعی است، گذارد، مادام که نمادی از شرکت فزاينده  تاثير بگذارد و می

تری بر دموکراسی  در همين راستا تاکيد منعطف. بخشد ای را وسعت می ها را تهييج و دموکراسی اتحاديه فعاليت آن

داری  کند که ارمغان تکامل سرمايه ها الزامی می ای، تمرکزگرايی وظيفه جديد ديگری را برای اتحاديه درون اتحاديه

های چند مليتی، اين تنها  تر در درون کنسرن تر و فشرده المللی بيش هم کاری و ادغام بين. ها است اخر برای اتحاديهمت

درآمد بر عليه کارگران با  راه مقابله با انتقال سريع سفارشات از کشوری به کشور ديگر و استفاده از کارگران کم

ها تاکنون در  های عظيم اتحاديه دستگاه. شود المللی اعمال می بينهای تر است که از سوی کنسرندرآمد نسبتا بيش

های بسيار زيادی وجود دارد، در انتظار اولين  در اروپا، جايی که کنسرن. اند المللی ناتوان بوده رابطه با اقدام بين

 يک بخش گران اگر کارگران چنين کنسرنی در يک کشور دست به اعتصاب زدند و يا اعتصاب. اعتصاب هستيم

شان دچار مشکل جدی شوند،  صنعتی، به خاطر ورود سريع اجناس مشابه از کشور هم جوار، درکارآيی اعتصاب

تر در  های راديکال کوچک ها عضو دارد در مقايسه با گروه ميليون" رسما "ای که  درآن صورت جنبش اتحاديه

  . تر موفق بوده استالمللی کم بستگی بين مورد هم

  اين جا بايستی: المللی غير قابل تصور است کاری و ادغام بين گرايی تشکيالتی چنين هم د در سطح تمرکزبا اين وجو



ای   جا جنبش اتحاديه در اين. های هدايت کننده اقدام کرد زمان در سطوح کنسرن و کارخانه و در سطح اتحاديه  هم

اين نظريه که در دنيای امروزی اصال هيچ راهی های آموزنده خود پيشاپيش اثبات کند که  وظيفه دارد، با نمونه

. نی نداردوجه با حقيقت هم خوا  به هيچرد مطابقت دا]با شرايط [ منطق بورژوازی و بوروکراسیتنهاوجود ندارد 

  .ها مرتبط ساختهمه انسان گيری فزاينده تصميمخودبا استقالل ونيک، تمرکزگرايی راپيشرفت تکتوان با استفاده ازمي

های  ، تکنوکرات محافظه کار انگليسی، از اين بيم دارد که تعميم هدايت سيستم  michael  roseمايکل رز 

گيرنده دردست افراد معدودی منجر شود،  تواند به تمرکز عظيم نيروی تصميم دهنده به اقتصاد و دولت می فرمان

" کامپيوتر، مديران و جامعه. ("اشته شده است و متراکم گذ انحصار دسترسی به اطالعات وسيع اش بر امری که پايه

بسياری از اقتصاددانان بورژوازی اين عقيده را ) ٢٥٧ تا ٢٥٢، صفحات ١٩٦٩اثر مايکل رز، انتشارات پنگوان 

حکومت " زادآدنيای "المللی براقتصاد  زرگ بيناند که حداکثر تا پانزده سال ديگر حدود دويست کنسرن ب ابراز داشته

ماند، اين ناسازه که دنيای کنونی که به لحاظ  می چنان باقی برای اقتصاددانان بورژوا اين ناسازه هم. خواهند کرد

وار به  ه اين مساله نمونهی نسبت بينابينا. نامند می" آزاد"قدرت اقتصادی تا بدين حد متمرکز است را هنوز 

  . دانان بورژوا مربوط استاقتصاد

های درازمدت مهمی که زندگی اجتماعی و  گيری ، در مورد همه تصميم"ککراتيونظم آزاد و دم"ايجاد يک 

های دسترسی به منابع علمی و  ها از طريق تعميم راه کند، و همين تودههای وسيع را تعيين می تصادی تودهاق

روند ترين عدم تمرکز در  که تمرکز تکنيک با وسيع کنند و در جايی ها شرکت می گيری اطالعاتی مهم در تصميم

ها از طريق سانتراليسم وسائل توليد و اداره آن شود، تنها براساس مالکيت مشترک بر گيری مرتبط می تصميم

  . کنندگان، ممکن استريزی شده توليدکنندگان و مصرف مهدمکراتيک، يعنی خودگردانی برنا

توانند انجام دهند که  صورتی میاند، در  داری متأخر منتج شده ، که از تکامل سرمايه راها وظايف خوداتحاديه

شان  ها را دوباره در عمل روزمره  نبوده، آندارای فعليتچون امروز  گاه هم بگذارند آرمان سوسياليستی، که هيچ

های  اما اتحاديه. داری متأخر وجود داشته باشد تواند در سرمايه نمی" همساز با سيستم"های  اتحاديه. هدايت کند

  . طلبند های آگاه را در رأس خود می ور سوسياليستحض" معترض به سيستم"

  

  ١٩٧٠مارس 

  های انقالبی در قرن بيستم ازکتاب استراتژی

  .٧به نقل ار دفترهای بيدار شماره 

com.nashrebidar.www  
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