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!تشکلهاي کارگري » تند پیچ«   
 بهروز ناصري

  2007 مارس29
 

 . 
 

 بپردازد و در  که  در نوع  خود تیپیک هستنداین مقاله میخواهد که  به  دو نوشته  رفقا وریا شریفی و محسن حکیمی
 را همانا یکی از  معضالت پیش پاي فعالین کارگري در راستاي ایجاد تشکلهاي سراسري کارگرانپرتو این بحث به  

ظاهر قضیه شاید چنین بنمایاند که بین دو نفر از .  برداشت و درك  نادرست در این زمینه است را  یادآوري نماید
اما از آنجاییکه موضوعات مورد بحث در  نامه ي  این رفقا به جنبش . فعالین نامه  و پاسخ نامه اي ردوبدل شده است

وط است، موضوع به هیچ عنوان شخصی نیست و به همین اعتبار هر فعال کارگري و مسئله تشکل یابی کارگران مرب
... . دیگري هم می تواند به موضوعات مندرج در این نامه ها بپردازد  

 
با  دید  »  چگونه باید  از این تند پیچ گذشت«  تحت  عنوان 85-11-1وریا شریفی  در مطلب  کوتاهی به  تاریخ 

 این موضوع اشاره  میکند  که چگونه زمانیکه چهار تن  از  فعالین کارگري ایران بیانیه اي  به  و به زبان ساده انتقادي
. منتشر کردند  مورد  استقبال هزاران کارگر قرار می گیرد» تشکل کارگري را  به نیروي خود ایجاد کنیم« با عنوان 

 سرمایه داري دست  و پنجه نرم میکنند ، این کارگران که  با گوشت و پوست خود با بدبختیها و  مصائب این سیستم
نیاز به تشکل ،  تشکلی  که کمک کننده باال بردن  سطح زندگی آنان، گرفتن  حقوق خود  از  دولت و سرمایه داران 

. به همین  دلیل  به فراخوان فعالین کارگري پاسخ مثبت  داده اند و زیر آنرا امضاء کرده اند. باشد را حس کرده اند  
 

کمیتھ « «  یاد آور می کند کهبا دید انتقادي به کمیته هماهنگی می نگرد و به درستی  شریفی در ادامه نوشته خود وریا
برای پیوستن بھ این جنبش واقعی کارگری، باید اساس نامھ ای تدوین کند کھ بر اساس نیازھا، مطالبات و » ھماھنگی

» ... . چگونگی متشکل کردن کارگران باشد  
 

 زبان ساده اي این پیام را  به خوانندگان خود میرساند که کمیته هماهنگی هر چند بدرستی کارش یا شریفی باورنامه 
را آغاز کرد و به نقطه امید هزاران کارگر تبدیل شد اما  در ادامه اش نتوانست  به آن اهدافی که بر اساس آن درست 

. ا قرار گرفته است بود ، برسد و درحال حاضر  در بن بست و حالت ایستهشد  

. حاوي نکات قابل بحثی است که مختصرا مورد اشاره قرار میگیرندولی پاسخ محسن حکیمی به نامه مذکور   
 

: محسن حکیمی بعد از اعالم مخالفتش با برداشت وریا شریفی از تشکل مورد نظر کمیته هماهنگی ، می نویسد که   
درست ھمان سازمان مبارزه کارگران علیھ مصائب فوق میدانم، حال آنکھ بھ نظر من تشکل ضد سرمایھ داری و سراسری را  ... «

چنین می نماید کھ ، در برداشت شما، ضدیت با . می رسد شما این تشکل را بی ربط بھ مطالبات و معضالت کارگران میدانید
. »است... اھش دستمزد، قرار داد موقت و سرمایھ داری و الغای کار مزدی چیزی جدا از مبارزه با بیکاری، عدم امنیت شغلی، ک  
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پس به رغم محسن حکیمی، تشکل کارگري که علیه بیکاري، عدم امنیت شغلی و کاهش دستمزدها و قرارداد موقت 
ضد سرمایه داري و « مبارزه کند، یعنی تشکل کارگري که تالش نماید کارگران به مطالبات فوق برسند، حتما تشکل 

. تاس» الغاي کار مزدي  
 چند سوالی را  شریفی برداشت  ایشان از معانی نوشته وریا طبقو سپس حکیمی بر اساس همان نظریاتش و همچنین

طرح می نماید  که  این سواالت نیز به نوبه خود در نشان دادن درك محسن حکیمی از رابطه تشکل کارگري با آن 
 اگر چنین  - اما « :حکیمی سوال میکند که .م. ندنی ک، کمک م» ضد سرمایه داري و الغاي کار مزدي«  آیه مشهور 

 آیا بازگشت ھر کارگر بھ سر کار با قدرت متحد و متشکل کارگران مبارزه ای بھ زیان سرمایھ دار و بھ سود  -است
  از  ثروت تولید شده توسط - ھر چند ناچیز –کارگر  نیست؟ آیا ھر افزایش دستمزدی بھ معنی بازگرداندن بخش 

آیا تبدیل ھر قرارداد موقت بھ   کاھش ثروت سرمایھ دار و بدین سان ضدیت با سرمایھ نیست؟ ران بھ خود آنان،کارگ
قرارداد دائم ضدیت با سرمایھ داری نیست؟ شکی نیست کھ مبارزه برای این خواستھا صرفا نقطھ عزیمت مبارزه ضد 

. » ...سرمایھ داری کارگران است  
 

:  کنیم روي چند نکته مکثاینجا   
» تشکل ضد سرمایه داري و الغاي کار مزدي « -   

حراف به ان» ضد سرمایه داري و الغاي کار مزدي« توصیف و تکرار بیش از حد،  تشکل سراسري کارگران با مقوالت 
ظاهرا . نتیجه عملی چنین نظریه اي عمال تشکل نساختن  است. ن کارگري استکشانیدن جنبش کارگري و فعالی

 زیرا که از مبارزه ضد سرمایه داري و از الغاي کار مزدي سخن بمیان ن حکیمی چپ و رادیکال است ، سنظرات مح
رات کامال غیر رادیکال و  هیم، با نظاما اگر حرکت خود را از ظاهر به محتوا و مضمون مطالب ایشان بسط د. می اورد

.  مواجه میشویم... .   
 

:» تشکل ضد سرمایه داري« )  الف   
ن اصطالح تا آن اندازه کلی است که هم همه چیز را دربر میگیرد و هم هیچ چیز را، بدون اینکه کمترین حرف  ای

   . مشخصی در مورد خود سرمایه داري  بعنوان سیستم و نظام مسلط زده باشد
 

. لت استتشکل سراسري کارگران تشکلی است که مدافع و سخنگوي منافع کارگران در مقابل سرمایه داران و دو
دفاع مشخص از مطالبات کارگران در بخشهاي مختلف در مقابل کارفرمایان و دولت این سخنگویی خود را در 

 تشکل  هرسالهمسئله افزایش دستمزدها یکی از مسائل مورد مشاجره: براي مثال . سرمایه داران  متبلور میسازد
ز آنجائیکه جامعه کارگري ایران را نمایندگی میکند تشکل سراسري کارگران ا. سراسري با کارفرمایان و دولت است

 وجود تحلیل گران و محققین مدافع حقوق کارگران را ضروري میسازد و مثل هر نهاد جدي و مسئول داراي صاحب 
 کارگران را از  مدافع دولت و کارفرمایان ،کرده تحصیل مستخدمین نظران خود خواهد بود تا در مقابل خیل عظیم 

 نقش تشکل کارگران در مورد تمام موارد به شکل نمونه فوق . نمایندگی کنند...  و حقوقی و سیاسی و نظر علمی
می تواند مهر خود تشکلی که از سوي جامعه برسمیت شناخته شده است به قدرتی تبدیل خواهد شد که . خواهد بود

. حک نمایدرا در زندگی اجتماعی طبقه کارگر   
است و هم سیاسی در عمل و در برنامه و اساسنامه اش بطور عینی  مدافع منافع ) صنفی( يچنین تشکلی که هم اقتصاد

 هنوز به این معنا  ابتدا به ساکن امادفاع  این تشکل سیاسی اقتصادي کارگران  از حقوق کلیه کارگران. کارگران است
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 طلبیدن نظام سرمایه داري مستلزم به مصاف. طلبیده باشدنیست که تشکل کارگران تمام سرمایه داري را به مصاف 
این امر است که تشکل سراسري کارگران از دفاع از حقوق کارگران چند قدم فرا تر رفته و کسب قدرت سیاسی 

توسط توده هاي کارگر و زحمتکش؛  درهم شکستن ماشین دولتی بورژوایی برقراري حکومت شوراهاي کارگران و 
. ته باشدزحمتکشان  را در دستور کار خود داش  

 کل نظام سرمایه داري  همراه با حزب سیاسی خویش که همانا حزب کمونیست است تا طبقه کارگر متحد و متشکل
 در عرصه هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی به چالش نکشاند، مبارزات تشکلهاي کارگري در چهارچوب این را

یط کار و زندگی کارگران یا به عبارت دیگر رفاه سیستم محدود باقی مانده و نتایج این مبارزات از بهبود شرا
. کارگران در چهارچوب سرمایه داري فراتر نمی رود  

 که مبارزات کارگران براي تحقق خواستها و مطالبات روزمره - همچون نظرات محسن حکیمی–هر نظریه دیگري 
) رفرمها( ر چهارچوب صرفا اصالحات است، مبارزات دتوصیف میکنند،  خودفریبی» ضد سرمایه داري« شان با القاب 

مگر مبارزات . میتواند در همان چهارچوب باقی بماند بدون اینکه ریشه هاي نظام سرمایه داري را زیر سوال ببرد
  ؟ قرار میگیرندرفرمیستی بر اساس کدام اهداف و در چه چهارچوبی 

اتحادیه هاي .  کترین نمونه را بدست میدهدکارکرد اتحادیه هاي کارگري در کشورهاي سرمایه داري پیشرفته نزدی
ران براي دفاع از حقوق خویش هستند، در هیچ جا کل نظام سرمایه داري را زیر سوال کارگري که ظرف کنونی کارگ

طبقه کارگر ایران نمیتواند . که حاال تشکل سراسري کارگران در ایران بخواهد آنرا در دستور داشته باشد نبرده اند
. ا را نادیده بگیردباشد و تجارب تاریخی تاکنونی مبارزات بین المللی کارگران در سایر کشورهاراده گرا   

 

 مترادف با مبارزه براي سوسیالیسم  الزاما»ضد سرمایه داري« مبارزه : )ب
!نیست  

ظام و در مقابل سرمایه داري جنبشهاي اعتراضی مختلفی وجود دارند که هر کدام به گوشه اي یا جزئی از این ن
جنبش جهانی ضد جنگ ، . سیستم اعتراض دارند و الزاما تمامیت  سیستم سرمایه داري را مورد هدف قرار نمیدهند 

جنبش علیه . به سیاستهاي امپریالیستی و متعرضانه آمریکا علیه کشورهاي دیگر ) هر چند برحق( اعتراضی است 
 آنرا نمایندگی میکند نزدیکترین نمونه جنبش هاي مان آتک همکه  ساز) گلوبالیزاسیون( جهانی شدن سرمایه

یکی  از این گرایشات طبعا . اعتراضی هستند که در درون خود سیاستها و گرایشات مختلفی را نمایندگی میکند
میگویند  با جهانی شدن سرمایه مرزهاي کشورمان بر روي مردمان کشورهاي  دیگر باز . ناسیونالیسم اقتصادي است

وقت ما هم با مشکل بیکاري بیشر و مصائب دیگر اجتماعی و اقتصادي در کشور خود روبرو می شویم، می شود و آن
عال بود و سازمان آتک که حدودا یک دهه پیش فدر . پس چه بهتر  که اوضاع به همین شکلی که هست باقی بماند

سبت حتی یک دهه قبل به استراحت در امروز فعالیتهاي خود بنا به تغییرات معادالت سیاسی بین المللی امروز به ن
میگویند . از جمله گرایش حقوق بشري از زاویه کامال بورژوائی. آورده است، طبعا گرایشات دیگري نیز وجود دارد 

این خواسته اي طبعا مثبت است ولی آنها به شرایط مادي ي که باعث . بدهی هاي کشورهاي فقیر باید لغو شوند
آنها موافق زدن یک چاه آب در فالن کشور آفریقاي . ا ي نجومی شده اشاره اي نمی کنندبوجود آوردن این بدهی ه

هستند اما به این اشاره نمیکنند که علت و  وجود آن شرایط دهشتناکی که باعث فقر و فالکت خیلی  از کشورهاي 
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ادي شرایط مادي آن جوامع آنها از زدن یک چاه آب دفاع میکنند اما به تغییر بنی. آفریقائی است چه چیزي است
به عبارت دیگر ادامه دادن کمک هاي خیریه را توصیه میکنند اما میگذارند تا آن مردم فقیر در همان . کاري ندارند

این دفاع بورژوائی از حقوق بشر . این دوستی خاله خرسه است. شرایط فقر و وابستگی به کمکهاي خیریه باقی بمانند
. است  

. ر جنبش ضد سرمایه داري جاسازي کرده اندحال آنها خودرا  د  
آگاهانی که چنین ادراکی را تبلیغ میکنند . الزما به معنی جنبش براي سوسیالیسم نیست» ضد سرمایه داري«جنبش 

. عمال عوام فریبی میکنند  
اقشار مختلف،  سرما یه ها، و وجود طبقات و حتی  سرمایه هاي مختلف و رقابت بین در سرمایه داري ، بنا به وجود

اعتراضاتی که در اکثر قریب به اتفاق خود را چپ . طبیعی است که اعتراضات مختلف از هر سوي وجود داشته باشد
. تا اینجا تنها اعتراض بیان شده است. تعریف میکنند  

. یان گرددآلترناتیو  باید  با زبانی روشن ب. بیان اعتراض به خودي خود، چیزي در مورد آلترناتیو در بر ندارد  
شاید . به کجا منتهی شوند؟ این آن نکته اي است که مورد بحث قرار نمیگیرد» ضد سرمایه داري« قراراست مبازرات 

 مورد نظر بی دخیل  در بیان نکردن آلترناتیومضمحل شدندتجارب اروپاي شرقی و شوروي سابق  که بنام کمونیسم 
. نباشد  

براي چه » جنبش ضد سرمایه داري« .  تیو مورد نظر خود نیز اشاره داشته باشدحکیمی باید به آلترنا. هر چه باشد م
 چیزي مبارزه میکند؟ 

مبارزه براي . عوضی گرفت» ضد سرمایه داري« موضوع اینست که مبارزه براي سوسیالیسم را نباید با مبارزه کلی 
ه خود را کمونیست و سوسیالیست سوسیالیسم را آن گرایش آگاه در درون جنبش کارگري نمایندگی میکند  ک

. رفرمیسم درون جنبش کارگري مبلغ سوسیالیسم نیست. تعریف کند و نه حتی تمام گرایشات درون جنبش کارگري  
بورژوائی را در هم شکسته و  ماشین سرکوب  خویش در اثر انقالب اجتماعی سوسیالیسم با این تعبیر که طبقه کارگر

. دقدرت سیاسی  را کسب کرده باش  

 
» لغو کار مزدي « مسئله ) : پ  

این مسئله هم جزو آن مسائلی است که محسن حکیمی و هم نظرانش آنقدر تکرار کرده اند  که حقیقتا موضوع را 
بحث محسن محکیمی در مورد . تنزل داده اند) ببخشید( لوث نموده اند و آنرا  بیشتر به شوخی و بازیهاي کودکانه 

. کار مزدي جدي نیست و بیشتر به توهم پراکنی شباهت دارد تا چیز دیگرلغو   
:  کمک کننده اي طرح نماییم بگذار اشاره به موضوع را  با مثال فرضی  

.متحد است و کارگران موفق شده اند  که قدرت سیاسی را در ایران کسب کنند. فرض کنیم که طبقه کارگر متشکل   
  کار مزدي را الغا شده اعالم میکنند؟؟ ران چه خواهد بود؟ آیا آنها  فوران کارگران ایدر چنان شرایطی اولین فرما

 
  دارد، نمیتوان به لغو آنهم بصورت اراده گرایانه برخورد کرد و یک ز آنجاییکه کارمزدي تاریخ چند صد ساله ايا

یاسی را در اختیار  داشته باشند، در آینده اي که کارگران و زحمتکشان قدرت س. شبه دستور لغو آنرا صادر کرد
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 مارکس در نقد جامعه سرمایه داري .اولین کار  اولویت دار حکومت کارگران اجتماعی کردن وسائل تولید خواهد بود
براي لغو کار  مزدي الزام آور . به دو مسئله مالکیت خصوصی و کار مزدي بعنوان پایه هاي  سرمایه داري می پردازد

 کارگر تمام قدرت سیاسی را در اختیار  داشته باشد تا بتواند بصورت هدفمند و برنامه ریزي شده است تا اوال طبقه
در غیر  اینصورت هر . اقتصاد را اداره کرده  و به پیش ببرد  و دوما ابزار تولید به مالکیت اجتماعی تبدیل شده  باشد

.  نکند، بحثی پا در هوا و شیادانه خواهد  بودبحثی در مورد لغو کار مزدي ، اگر دو پیش شرط باال را برآورد  
کل را مد نظر قرار میدهند و جایگاه کل  را با جزء عوض نمیکنند، کاري  انقالبیون  در بحثها  و مسائل چنین کالنی، 

. که محسن حکیمی در صدد آن بر آمده است  
گرایانه  به آم برخورد ست و نباید اراده این موضوع قابل بحث ا.  براي لغو کار مزدي باید شرایطش را مهیا نمود

حاال بدون مد (  هر چند  که  کارگران قدرت سیاسی را بدست گرفتند1917در شوروي سابق بعد  از  انقالب . نمود
. اما موفق نشدند تا کار  مزدي را براندازند) نظر داشتن مدت زمانی که کارگران از طریق شوراها در قدرت بودند

آنها  . د  که  بلشویکها  ندانسته باشند  که براي رسیدن  به  سوسیالیسم باید کار  مزدي را هم براندازنداینطور هم نبو
 بحث لغو کار  مزدي در سوسیالیسم بحثی در رابطه با تاخر است نه .عقلشان میرسید ولی شرایط آن کار  را نداشتند

  لغو کار مزدي ، لغو کار مزدي  این همه  که  گفته شود این بحث دیگري است ولی قصد از  این اشارات اینست. تقدم
.  بیش از این  لطفا لوث نفرماییدموضوع را. نکنید  

: محسن حکیمی در آن پاسخش می پرسد: به موضوع برگردیم   
ھ  آیا بازگشت ھر کارگر بھ سر کار با قدرت متحد و متشکل کارگران مبارزه ای بھ زیان سرمای- اگر چنین  است-اما« 

 دار و بھ سود  کارگر  نیست؟
اما مسئله اینست  که بازگشت هر  کارگري به سر کار . بدون تردید پاسخ محسن حکیمی به سوال باید مثبت باشد

چرا به زیان سرمایه دار است؟  مگر سرمایه دار از قبل  کار کارگر نیست که سود می برد و انباشت سرمایه میکند؟ 
سرمایه دار از کار  کارگر  چرا سرمایه دار  ضرر  میکند؟ واقعیت  اینست که –ین  است  که چن–پس اگر چنین  است 

  آیا کارگر هم سود می برد اگر  به سر  کار  برگردد؟ کارگر  .  اینرا مارکس به اثبات رسانیده است.سود  می برد
 زنده ماندن به معنی سود  بردن و تقال براي. همانقدر  پول بدست می آورد که فقط زنده  بماند. سودي نمی برد

.  نیست  
بقول یکی  از . کرانش فکر میکنندهستند  که محسن حکیمی  و همفواقعیات دنیاي سرمایه داري زمختتر از آن 

.  استثمارم کن بیا و دوستان وقتی  کارگري بدنبال کار میگردد عمال دارد به سرمایه دار فریاد میزند  که  
 

  از  ثروت تولید شده - ھر چند ناچیز – آیا ھر افزایش دستمزدی بھ معنی بازگرداندن بخش ؟: محسن حکیمی می پرسد
 توسط کارگران بھ خود آنان، کاھش ثروت سرمایھ دار و بدین سان ضدیت با سرمایھ نیست؟   

د به معنی افزایش دستمز« اگر. شاید پاسخ محسن حکیمی به این سوال مثبت باشد اما  مسئله  از قرار دیگري است
 ، اما به - که هست–باشد »  از ثروت تولید شده توسط کارگران به خود آنان- هر چند ناچیز–باز گرداندن بخش 

بگذار اتحادیه هاي کارگري . نیست»  کاهش ثروت سرمایه دار و بدین سان ضدیت با سرمایه نیست؟« معنی 
. ان( و اتحادیه کارفرمایان .) او. ال( یه سراسري کارگران اتحاد. اسکاندیناوي را براي توضیح مسئله به یاري بطلبیم

اینها هر ساله بر سر افزایش دستمزد بخشهاي مختلف کارگران به مذاکره می پردازند و هر ساله هم .) . او. هو
این افزایش دستمزد کارگران یک واحد مشخص به هیچوجه به . مقداري  به حقوق کارگران یک بخش اضافه میشود
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اوال تا دو کرون به ساعت کار کارگران اضافه میشود . ي کاهش ثروت سرمایه دار نروژي یا سوئدي نیستمعنا
دوما سرمایه دار . سرمایه دار زمانی به دادن آن دو کرون رضایت میدهد  که ضرر نکردن خود را ضمانت  کرده باشد

ود می افزاید  که نه فقط نان به ثروت خاسکاندیناوي با توسل به سرمایه گذاري کردن در کشوري مثل ایران چ
رضایت به اضافه دستمزد کارگران به دو کرون  در  ساعت ، اثري روي وي نمی گذارد بلکه به خودش  هم  نمی 

در ثانی چرا این ضدیت با سرمایه باید تعبیر شود؟ اتحادیه هاي کارگري که طرف مذاکره با اتحادیه . گیرد
 اکثر موارد  موفق  به گرفتن افزایش دستمزد  میشوند ، تا چه اندازه با سرمایه ضدیت کارفرمایان هستند و حتی در

 می ورزند؟؟ 
اتحادیه هاي  کارگري که  تحت سلطه سوسیال دمکراسی هستند ، نه فقط  با سرمایه ضدیت بخرج نمیدهند بلکه تمام 

 آنها  در این کار نیز  تا حدود . جود بیاورندکشمکشها بر سر اینست که بین کار  و سرمایه سازش و حالت مقبولی بو
. زیادي موفق بوده اند  

حال محسن حکیمی با چه معیاري  افزایش دستمزدها را با ضدیت سرمایه  و کاهش ثروت سرمایه دار تعبیر کرده 
. است  را تنها خود او میداند  

: سپس به سوالشان ادامه میدهند که   
قرارداد دائم ضدیت با سرمایھ داری نیست؟ شکی نیست کھ مبارزه برای این خواستھا آیا تبدیل ھر قرارداد موقت بھ 

.» ...صرفا نقطھ عزیمت مبارزه ضد سرمایھ داری کارگران است  
اما . شاید حکیمی به سوالی که خودشان طرح کرده اند پاسخ مثبتی بدهند.  را داشته باشید» ضدیت « فعال این مقوله 

ضدیت با سرمایه داري است؟ » تبدیل قرار داد موقت به قرار داد دائم« ه چرا سوال متقابل اینست ک  
براي پاسخ به این سوال باز رابطه کار و سرمایه در کشورهاي اروپاي شمالی را که از ثبات بیشتري برخوردار  هستند 

د از جنگ دوم جهانی براي وجود دولتهاي رفاه در کشورهاي سکاندیناوي در دوران بع. را مورد اشاره قرار میدهیم
ده داشته و بیمه اه نسبی شهروندان کشور خود را بعهدر این کشورها دولت مسئولیت رف. همگان آشنا بنظر میرسد 

 ما این بحث طوالنی را اینجا کاري نداریم فقط منظور اینست که .هاي مختلفی را براي رفاه مردم وضع کرده بودند
ي به آن » ضدیت«  سرمایه  بدون اینکه باائم پدیده اي عادي و  معمولی بوده است در این کشورها کار دگفته شود

. صورتی که مد نظر آقاي حکیمی است بخرج داده شود  
سرمایه دار سکاندیناوي حاضر است تن به قرارداد کار دائم بدهد در همان حال که سود دائم خود را هم ضمانت 

رها وضع شده است بدون تردید موارد زیادي را به نفع کارگران در خود قانون کاري که در این کشو.  کرده باشد
 ي کارگران را برسمیت شناخته بود؛ ولی بحث بر سر اینست که دولت سوسیال دمکرات آن زمان  رفاه نسبی برادارد

انه محکم  در  مناسبات بین کار و سرمایه را به گونه اي تنظیم کرده اند که مناسبات سرمایه دار؛ولی در عوض این
رصتهاي  براي این موضوع نیست و آنرا به فاینجا مکان بحث مفصلتري. ( جاي خود باقی مانده و ادامه داشته باشد

). دیگري موکول میکنم  
.  قرار داد دائم هم به معناي ضدیت با سرمایه نیست  بستنولی هدف اصلی اینست که این نکته یاددآوري شود حتی

 ضمانت کرده   قبالد  که سودجویی دائم خود را همنمیدهدائم  قرار داد ر شرایطی تن به بستن  دار و دولت دسرمایه
. دنباش  
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»ضدیت « در مورد مقوله   
اصوال اگر امروز کارگران ایران . در مبحث ایجاد تشکل سراسري کارگران مناسب نیست» یتضد« بکارگیري مقوله 

مایند اوال این تشکل به شکل علنی کار میکند و منطقا تالشش اینست تا موفق شوند تا تشکل سراسري خود را ایجاد ن
چنین تشکلی . با به عضویت درآوردن تعداد هر چه بیشتري از کارگران از منافع بخشهاي مختلف کارگران دفاع کند
. عقیب نمایددر برنامه اش می تواند اهداف دراز مدت خود را قید نماید و فعالیتهایش عمال همان سمت و سو را ت

فعالیت آگاهانه، دفاع مشخص تشکل سراسري از خواستها و مطالباتی که کارگران براي آن دست به اعتصاب میزنند 
و تالش تشکل سراسري براي متشکل و متحد نگه داشتن کارگران علیه سرمایه داران و دولت سرمایه داران و 

 این از جمله مهم ها و خدمتهاي  هستند... کارگران و همچنین تالش براي تحکیم و گسترش روحیه همبستگی بین 
. تشکل میتواند به کل کارگران داشته باشد  

رآورد کردن اهداف و خواستهایش به زبان خشن و مکانیکی متوسل  براي بتشکل سراسري کارگران الزم نیست
.  زبانی که بیشتر تفرقه افکنانه است تا متحد کننده. شود  

نشات »   یا آن-یا این « ن روشی که محسن حکیمی و دوستانش بکار می برند بیشتر از متدولوژي با ای» ضدیت«مقوله 
 بر  همین متدي خشک، غیر زنده و مکانیکی است که دنیا را سیاه و سفید می بیند و»  یا آن –یا این « متد  .  میگیرد

. مبنا هم ارزیابیش میکنند  
ري مایه هیچ مباهاتی نیست زیرا که طیفهاي گوناگونی را در بر گرفته که مختصر اینکه تکرار مقوله ضد سرمایه دا

کارگر . آنان نیز میتوانند همین ضدیت را تکرار کنند بدون اینکه در واقع امر ضرري براي سرمایه داري ایجاب کنند
قص ضد سرمایه همچنان بی تشکل باقی بماند و بطور روزمره مورد تعرض قرار گیرد، ایشان  هم همان فرمول نا

.  نان و آب نمی شود تشکل وواقعا بدرد چه میخورد؟ بدرد هر چی بخورد براي کارگران. داري را تکرار کنند  
 

 تشکل کارگري در تند پیچ
از یکسو . در اوضاع سیاسی امروز ایران ساختن تشکل سراسري کارگران واقعا در یک تند پیچ قرار گرفته است

ه طبقه کارگر را سازمان اران قرار  گرفته اند  که می بینیم چگونه  تعرض خود علیجمهوري اسالمی و سرمایه د
 و با منحرف کردن اذهان چگونه دستگاه سرکوب را علیه اعتراضات و مبارزات کارگران بکار می اندازندمیدهند، 

 از پاسخ به مشکالت جامعه از مشکل اصلی و برجسته نمودن مشکالتی که رژیم اسالمی در سطح بین المللی دارد،
م از سوي دیگرشاهد نظرات تفرقه افکنانه اي در درون جنبش کارگري هستی. ...  . توده هاي  کارگر طفره میروندو 

به انشقاق صفوف کارگران منجر شده و آنها  را در  برداشتن گامهاي اساسی بسوي تشکلی که اتفاقا کمیته عمال که 
. ، باز میدارند و فضاي یاس و نومیدي را دامن میزنندهماهنگی به همان مناسبت تشکیل شد  

 
این طیف از فعالین هستند . شرایط کنونی وظایف فعالین و رهبران با افق، روشن بین و کمونیست  را ده چندان  میکند

ک اصلی اش بیندازند و مانع این شوند نظرات محدودنگرانه در صفوف  میتوانند جنبش کارگري را روي غلتکه
... . گران تفرقه ایجاد کنندکار  
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 اعالم  که طیفهاي گوناگون فعال کارگري را شامل میشود، »شوراي همکاري تشکلها  وفعالین کارگري« چندي پیش 

زیرا که از مفاد آن .  چنین  همکاریهاي هست  که  میتواند به حرکت بزرگتري منجر شود نمونه ي. موجودیت کرد
الینی که  به توافق رسیده اند  تا  با همدیگر همکاري  داشته  باشند، برخورد  ایدئولوژیکی به اعالمیه پیدا  بود  که  فع

بلکه پایه همکاري را ضرورت همبستگی و اتحاد و در همان حال پاسخ مستقیم به . موضوع و یکدیگر  نکرده اند
. خواست و مطالبات مشخص کارگران تشکیل داده است  

قدم اول . دولی  باز اشکال ندار. مالحظات و محافظه کاري مشهود است... ت شوراي همکاري در اطالعیه اعالم موجودی
 و راه حلی  را در پیش گرفته  به مسائل و معضالت پیشاروي کارگران برخوردي ابژکتیو داشت  اینست  که بتوان

سیدن به مطالبات و تغییر شرایط  که از این پتانسیل  برخوردار  باشد  تا  توده هاي هر چه وسیعتري را حول رشود
. موجود متحد و بسیج نماید  

 
 

 زنده باد مبارزه براي ایجاد تشکل سراسري کارگران
 زنده باد اتحاد طبقه کارگر ایران
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