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ی کارگرونيسي و کمکايشورا، سند  

 
هشتاد وهفتتيربيستم  ی رازرايماز      

                                                                                                                                   
ی کارگرونيسي و کمکايشورا، سند  

   بهیمالحظات

"  " هفت تپهشکري به کارگران نی و فعاالن کارگری از کارگران خودروسازینامه سرگشاده عده ا
 

 هفت تپه شکري خطاب به کارگران نی سرگشاده ی نامه ١٣٨٧ رماهيدر ت

در اين نامه ضمن ابراز همبستگی با مبارزات کارگران،   ]١[.نگاشته شد

: شوده میمبارزات کارگران هفت تپه اشار بين مطالبات و" تناقضی"به    

دوستان در دنيای امروز سنديکا تشکلی است که نه تنها توان رهبری "...

 شما را ندارد بلکه برای جلو گيری از مبارزه هيچ کدام از اين کارهای

در دنيای امروز، سنديکا تشکل . کارگران با سرمايه دار ساخته شده است

دردنيای امروز سنديکا . سازش کارگرو سرمايه داربا وساطت دولت است

تشکلی است برای چانه زدن بی حاصل کارگر با کارفرما برای شندر 

شما برای . .... به کار هيچ کدام از کارهايی که شما در اين مدت انجام داده ايد ، نمی آيد سنديکا . غاز قيمت نيروی کار

رگران را مبارزه خود و بخصوص اگر بخواهيد اداره کارخانه را خود بدست بگيريد ، به تشکلی احتياج داريد که تمام کا

رند وهم اين تصميم را اجرا کنند، تشکلی که بگي کارگران درآن هم تصميم، تشکلی که همه در تصميم گيری شرکت دهد  

.بتواننداعضای برگزيده خودرا عزل کنند و کسان ديگر را بجای آنها انتخاب نمايند آن کارگران هروقت خواستند در    

اين تشکل همان شورای کارگری است. شما به شورای کارگری نيازداريد وسنديکا دردی ازدردهای شمارا درمان نمی 

".کند  

چند نکته را برای تبادل نظر در درون جنبش کارگری " عده ای از کارگران خودروسازی و فعاالن کارگری"ضع موا

:ضروری می سازد  

  دردستورروز قرار دارد؟» شورای کارگری«آيا 
اين بگذاريم که موضع اين دوستان در باره طرح مطالبه تأسيس سنديکا در وضعيت کنونی ايران و شعار اگرفرض را بر

در آن صورت سؤالی که از . صحيح باشد) با مشخصاتی که بدرستی توسط آنها ذکر شده است" (شورای کارگری"يجاد ا

کارگری در موقعيت کنونی سوی کارگران نيشکر هفت تپه می تواند طرح گردد اينست، که آيا شکل گيری شوراهای  

ين شعاری و انطباق آن با وضعيت کنونی جامعه، گرفته است؟ بديهی است که طرح چنايران دردستورروزکارگران قرار
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به  تر ازديگری"راديکال"شعاری که برای کارگران پيشرو، تنها طرح هرزيرا . گيردقرارابتدا مورد بررسی بايد در

شعارهای راديکال بايد منطبق با آگاهی کنونی جنبش کارگری و راهگشای مبارزات ضد سرمايه . رسد، کافی نيستنظر

به سخن ديگر، همواره بايد حلقه رابط بين وضعيت کنونی و گام بعدی مبارزات . ی بالفاصله آتی آنان باشندداری دوره 

  .را تشخيص داده و مطالبات را در پيوند با آگاهی کنونی کارگران، طرح کرد

شان داده است که سطح بين المللی بارها نمبارزات جنبش کارگری درتاريخ برای پاسخ به سؤال باال بايد ذکر گردد که 

آستانه براندازی نظام سرمايه داری و الی مبارزات ضد سرمايه داری و در در دوران اعتتنهاتشکيل شورای کارگری 

را به " شورا"برخی عمدًا يا سهوًا مفهوم ( کارگران ايجاد می گرددکل خودجوش توسط بخش های وسيعی ازآنهم به ش

شورای "مارکسيستی و تاريخی از  منظور-ی دهندهم می شوند تنزل مکی دوربرای کارمشترهر تجمع حتی چند نفره که 

 بيانيه ١٩٠٥سال در. شد در روسيه ايجاد ١٩٠٥مهمترين و نخستين شوراهای کارگری در سال ). اينها نيست" کارگری

به طور پراکنده که اعتصابات نبايد گذاشت " :اولين پلنوم شورای پترزبورگ خطاب به زنان و مردان کارگر چنين بود

 کارگری مشترک متمرکز ۀرهبری جنبش را دردست يک کميتبدين دليل تصميم گرفته ايم . خاموش گردندظاهرشوند و

را، به ميزان يک نماينده برای هر پانصد يشنهاد می کنيم که نمايندگان خودصنف پکارگاه، و هربه هر کارخانه، هر. کنيم

مجمع نمايندگان تمام . انه يا کارگاه کميته ی کارخانه يا کارگاه را تشکيل خواهند دادنمايندگان هر کارخ. نفر انتخاب کنند

  ."کارخانه ها و کارگاه ها کميته ی عمومی کارگران پترزبورگ را تشکيل خواهد داد

يه،  در روس١٩٢١سنديکايی سرخ در سال  ت، کنفدراسيون آنارشيست ها در کنگره ی بين الملل. ان. آندره نين دبير ث

  : چنين می نويسد١٩٠۵در مورد وضعيت شوراها در سال 

. شورای پترزبورگ تمام امور سياسی را در دست خود متمرکز کرده بود و از قدرت بی سابقه ای برخوردار بود"

اعتصاب های عمومی سازمان داد، هشت ساعت کار در روز را با شيوه ی انقالبی در کارخانه ها به اجرا گذاشت، 

طبوعات و مجامع را اعالم داشت و با در دست گرفتن چاپخانه ها و اماکن عمومی احقاق اين آزادی ها را عملی آزادی م

شورا . ساخت، کمک به بيکاران را سازمان داد، با اعتصاب عمومی، تزاريزم را وادار به قطع جنگ در لهستان کرد

در کارخانه ها گروه . تشين در ميان پرولتاريا يافتشعاری که انعکاسی آ. را صادر کرد!" خود را مسلح کنيد"شعار 

  ."های مسلح سازمان داده شد

آيا واقعًا دوستان امضا کننده نامه ی سرگشاده، بر اين باورند که در ايران امروز، وضعيت مشابه ای در درون جنبش 

اندهی براندازی دولت و استقرار کارگری حاکم است، که کارگران در هر کارخانه بتوانند نمايندگان خود را برای سازم

  حکومت خود، انتخاب کرده و دست به تشکيل شوراهای کارگری بزنند؟ 

، آلمان ١٩٢٠ -١٩١٩) تورين(، ايتاليا ١٩١٧سال مثًال روسيه در. ت مشابه ای داشتوضعيسايرتجارب جهان نيز

 و ١٩٧٣، شيلی سال ١٩۶٨ل ، فرانسه سا١٩۵۶، مجارستان سال ١٩٣۶، اسپانيا سال ١٩٢٧ -١٩٢۶، چين ١٩١٨

 و غيره، شوراهای کارگری با دستآوردهای ارزنده در دوران اعتالی ٢٠٠٢ و ونزوئال سال ١٩٧٩-١٩٧٨ايران سال 

مطالبه ای نيست که بتوان به شکل دستور العملل " شورای کارگری"بنابراين، طرح شعارتشکيل . انقالبی بوجود آمدند

  ! زمان ابالغ گرددشی از مبارزان جنبش کارگری و درهرخاز باال توسط چند نفر به يک ب

پذيرفته اند، " اصل"و " دکترين"به نظرمی آيد که دوستان امضا کننده نامه سرگشاده؛ کم و بيش شوراها را به مثابه يک 
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رگان های اما آنان همانند ساير همفکرانشان همواره با اين خطر مواجه هستند که به اين شوراها به عنوان يک بت و ا

در صورتی که علی رغم محاسن بی شمار شوراها، به مثابه ارگان های مبارزه . خودکفا در دوره پيشا انقالبی به نگرند

برای قدرت، اين احتمال بسيار وجود دارد که در مواردی حساس در مبارزات ضد سرمايه داری، انقالب کارگری  بر 

صورت گيرد و شوراها ) يته های کارخانه، اتحاديه های کارگری، و غيرهکم(پايه ی ديگر اشکال ارگان های تشکيالتی 

 در ١٩١٧برای نمونه در ژوئيه . تنها در طول و حتی پس از پيروزی آن، به عنوان نهادهای قدرت دولتی، ظاهر گردند

ن را به طور به نهادهای تبديل شدند که سربازا) بخشی از بورژوازی(روسيه شوراهای کارگری طرفدار منشويک ها 

در اين وضعيت، جنبش انقالبی توده های پرولتاريا، باالجبار می بايستی . علنی عليه سرنگونی سرمايه داری باز داشتند

در اين زمان، بلشويک ها  بر لزوم ساختن کميته های کارخانه تأکيد کردند . به دنبال راه ها و روش های جديد می گشت

 قيامی که شوراهای -) کورنيلوف(قيام ضد انقالب .  شوندقدرت ايجاد میه برای تسخير ارگان هايی که به منظورمبارز-

اين قيام بلشويک ها را .  کارگری سازش کار را مجبور به دفاع از خود کرد می توانست انقالب روسيه را مسدود کند

درآن زمان جنبش کارگری . پيوند دهند شوراها،ده ها را به جناح بلشويکی درداد، تا با شتاب انقالبی، توموقعيتی قراردر

  .طريق کميته های اعتصاب، سازمان يافت و پيروزی انقالب کارگری را چند ماه بعد تضمين کرداز

  
  می تواند راديکال باشد؟» سنديکای کارگری«آيا 

  
اين کارهای دام از نه تنها توان رهبری هيچ کدنيای امروز سنديکا تشکلی است کهدر ": در نامه سرگشاده آمده است که

 ادعا در مورد اکثر سنديکاهای  اين."ساخته شده استراندارد بلکه برای جلوگيری ازمبارزه کارگران با سرمايه دارشما 

اما از اين فرض صحيح منطبق به عملکرد بورکراسی اتحاديه های کارگری . امروزی اروپايی و آمريکايی صحت دارد

انشمول و بدون تحليل از وضعيت مشخص تحوالت درونی جنبش کارگری و دولت اروپايی نمی توان به يک نتيجه جه

 !ايران، رسيددرسرمايه داری 

ايران به اما؛ در . فعاليت های صنفی بوده است بديهی است که اتحاديه های کارگری سنتًا نهاد اصلی طبقه کارگر برای

ن؛ و اجحافات وارده بر آنها توسط دولت های ارگرای کاساس سال ها عدم سازمان ياببر علت وضعيت انفجاری و

. کارگری نوين، می تواند فراتر از صرفًا يک نهاد سنتی صنفی رود سرمايه داری؛ تشکيل اتحاديه ها يا سنديکاهای

. را از ميان برداشته و آنان را درهم آميخته است) سوسياليستی(زيرا اختناق حاکم جدايی مطالبات صنفی و سياسی 

شده، اما در اسرع وقت به مطالبات سياسی ارگران دربسياری موارد می تواند ازمطالبات صرف صنفی آغازمبارزات ک

برای نمونه ). ماهيت دولت سرمايه داری چنين زمينه را ايجاد می کند(و انتقالی و حتی سوسياليستی گرايش يابد 

اما پس از دستگيری برخی از فعاالن، .  شدمبارزات کارگران هفت تپه در ابتدا از يک سلسله مطالبات صنفی آغاز

و نهايتًا به مطالبات ) مانند آزادی زندانيان سياسی و سپس تشکيل سنديکا(محور مطالبات دموکراتيک مبارزات بر

  .   کشانده شد) مانند کنترل کارگری يا به دست گرفتن توليد کارخانه (سياسی 

کننده نطفه اوليه تحوالت شکيل سنديکاها درايران می تواند بازتاب بر خالف نظر امضا کنندگان نامه ی سرگشاده،  ت

فعاليت های محدود صنفی ايجاد سنديکاهای کارگری درايران الزامًا به منظوربرای  تدارک. دل جامعه کهن باشدنوين در
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ا سرمايه داری اروپايی زيرا سرمايه داری ايران ب(زنی با سرمايه داران نيست؛ بلکه می تواند فراتر از آن رود  و چانه

). ديکتاتوری نظامی است، و دومی يک سرمايه داری بورژوا دموکراتيکاولی يک سرمايه داری متکی بر. ردتفاوت دا

 طريق مبارزات سياسی بر محور مطالبات ضدسرمايه داری؛ نيز بوجود زدر ايران سنديکاهای کارگری می توانند ا

 !سوسياليزم است ش انگس؛ مدرسه ای برای همبستگی، مبارزه ودريياتحاديه کارگری به قول فر. آيند

مهم ترين . ايران برای ايجاد يک سنديکای راديکال و ضد سرمايه داری می توان اقداماتی از هم اکنون انجام گيرددر

و . تاستقالل آن از دولت سرمايه داری و تمام احزاب سياسی اس اصل در راستای ايجاد يک سنديکای کارگری تضمين

 تنها بدين .است تدوين يک برنامه روشن ضدسرمايه دای و سوسياليستی برای سنديکا کارگری نخستين گام در اين راه

 . معنی ايجاد سنديکا می تواند نقش ترقيخواهانه داشته باشد

برنامه  گری بابريتانيا اوايل قرن بيستم بسياری ازاتحاديه کاربرای مثال در.  بسياری وجود داردنمونه های تاريخی

 :به چند مورد اشاره می شود. سياسی شدندم انداز تغيير جامعه وارد کارزارراديکال و سوسياليستی و با چش

  :اتحاديه خود چنين آورده اند  در اهداف ASLEF فاتحاديه های رانندگان قطار اسل

  ". يک جامعه سوسياليستیسمت  کمک رسانی برای گسترش جنبش کارگری به شکل عمومی به"

  :  چنين آمده است کهRMT ترابریو در کتاب قواعد اتحاديه کارگران قطار، دريايی 

  ". آن با يک نظام جامعه سوسياليستی اقدام در جهت انهدام نظام سرمايه داری و جايگرينی"

  :چنين ذکر شده است که FBU در اساسنامه اتحاديه کارگران آتش نشانی

با اتحاديه کارگری بين المللی؛ هدف نهايی خود برای  ش نشانی به مثابه بخشی از جنبش کارگری و مرتبطاتحاديه آت "

  ". می کند تحقق يک جامعه سوسياليستی معطوف

  :است چنين آمده GMB در پيشگفتار به قواعد اتحاديه سابق کارگران گاز

هر . کارگران وارد شده است  وارد شود بر تمامانهر اجحافی بر هر يک کارگر. منافع تمام کارگران يکی است "

ارتشی که متکی بر سازمانش به . اين ارتش است پيروزی و شکست در هر بخش ارتش کار، موفقيت و شکست تمام

اين رهايی تنها با اقدامات متحد و .  رژه می رود-رهايی طبقه کارگر -صورت ممتد و مقاوم به هدف نهايی خود

   "!کارگران جهان متحد شويد. مکان پذير استاگر مستحکم طبقه کار

ابتدا با مطالبات راديکال ضد سرمايه داری وارد ايجاد تشکيالت خود شدند؛ توسط رهبران اين سنديکاها که درالبته 

نامه سرگشاده همانطور که در( داری گام نهادند چارچوب نظام سرمايهرگری نهايتًا به کجراه رفته و دربورکرات کا

بديهی است که چنانچه کارگرانی که امروز در ايران خواهان ايجاد سنديکای بديهی است که چنانچه کارگرانی که امروز در ايران خواهان ايجاد سنديکای ). به درستی به آن اشاره شده استدوستان 

اهدافی که آنها را  از چانه زنی صرف  به اهدافی که آنها را  از چانه زنی صرف  به . . باشند بايد از ابتدا با چنين اهدافی به سوی ايجاد سنديکای کارگری روندباشند بايد از ابتدا با چنين اهدافی به سوی ايجاد سنديکای کارگری روند

  ..مبارزات ضد سرمايه داری نيز سوق دهدمبارزات ضد سرمايه داری نيز سوق دهد

  
  به مثابه يک شعار محوری به مثابه يک شعار محوری » » رگریرگریکميسيون  کاکميسيون  کا««

  
تهاجم صاحبان سرمايه عليه کارگران هفت تپه و پيش از آن حمله به کارگران  اتوبوسرانی تهران و خانواده های آنان، 
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بی شک انزجار و عصبانيت تمام کارگران ايران را نسبت به چنين برخوردهای مغرضانه و غير انسانی بر انگيخته 

رهبران سنديکای شرکت واحد و ارعاب ممتد خانواده های آنان و ی منصوراسالو وبرخی ازم دستگير تداو .است

وضعيت کنونی چه اين سؤال را دراذهان کارگران طرح می کند که دردستگيرشدگان، اج بسياری ازبالتکليفی و اخر

  درسهای برای تداوم مبارزه بايد کسب گردد؟ 

رو بسته و مصمم به شکستن اعتصاب کارگران شده است؛ در وضعيتی ازکه دولت سرمايه داری شمشيررا در شرايطی 

که در ساير کارخانه ها، وزارت اطالعات فشارها بر کارگران فعال را افزايش داده و برای آنها خط و نشان می کشد؛ 

زمانی که در شرايطی که از دست دادن کار و دستگيری منجر به گرسنه ماندن خانواده های کارگران می گردد؛ در 

   مشابه سرنوشت کارگران شرکت واحد دارد، چه بايد کرد؟  کوچکترين اعتراض فعال سرنوشتی

 و سازماندهی در مقابل تهاجم به تمام کارگرانتداوم مبارزه متحد . بديهی است که سکوت و بی عملی راه حل نيست

اجم تنها متوجه کارگران هفت تپه و شرکت واحد زيرا اين ته. شرکت واحد تنها راه مقابله با آنست کارگران هفت تپه و

سکوت و بی عملی، همه کارگران را به . نيست که دادن درس عبرتی به تمام کارگران توسط صاحبان سرمايه است

کارگران اکثر مردم ايران را تشکيل داده و دارای قدرت بسيار مهمی . سالخ خانه صاحبان زر و زور خواهد فرستاد

اما؛ منبع سودآوری . داران با به اسارت کشيدن و استثمار کارگران سودهای کالن را به جيب می زنندسرمايه . هستند

  .از اينرو قدرت کارگران بيش از سرمايه داران است. سرمايه داران در دست کارگران است

مبارزات بين المللی تجارب اما قدرت کارگران تنها به شکل واحد و برنامه ريزی شده و سازمان يافته شده متکی بر 

. عدم سازماندهی و افتراق بين کارگران منجر به تضعيف و نهايتًا شکست می گردد.  به نمايش گذاشته می شودکارگری

. تجربه ی اخير اعتصابات کارگری نشان داد که برای مقابله با زورگويان، کارگران نمی توانند همه علنی عمل کنند

جنبش کارگری علنی است « :  هفت تپه و پيش از آن شرکت واحد، ضعف اين ادعا کهحمله  اخير به  اعتصاب کارگران

بمانند ) و مخفی( حداقل برخی از رهبران عملی کارگران  بايد آزاد   .را نشان داد» پس تشکل کارگری هم بايد علنی باشد

کارگران هفت اران و حمايت فعال از گام نخست، برای مقابله و مقاومت عليه سرمايه د. تا تداوم مبارزه را تضمين کنند

. افراد قابل اعتمادکميته های متشکل از. استکميته های مخفی کارگری محلی، ايجاد تپه و شرکت واحد؛ درهرکارخانه و

ايجاد اين کميته ها در تقابل کار علنی . هدف اين کميته ها سازماندهی اقدامات کارگری برای حمايت از کارگران است

هر کميته کارگری در هر کارخانه بر اساس ارزيابی وضعيت کارگران .  نيست، بلکه آن را تقويت می کندسنديکاليستی

سازماندهی : برای نمونه(و رعايت اکيد مسايل امنيتی به طراحی برای مقابله با مديران کارخانه می تواند دست زند 

 نامه ها در مورد کارگران؛ جمع آوری توقف کار برای مدت معين؛ جمع آوری تومار اعتراضی؛ پخش مخفی شب

کمک مالی برای خانواده های کارگران؛ مقابله با دخالت های وزارت اطالعات در کارخانه ها و حراست کارخانه و 

در گام های بعدی ارتباط .  با برداشتن اين گام نخست، گام های ديگر و هماهنگی فرا تر می تواند صورت پذيرد ).غيره

  . ی کميته ها، در راستای ايجاد يک اتحاد عمل سراسری کارگری می تواند در دستور کار قرار گيردگيری و هماهنگ

که بی شباهت به وضعيت امروز (اسپانيا اختناق زده تحت ديکتاتوری نظامی فرانکو تجربه بيش ازنيم قرن پيش در

ن تجربه راه برای توفيق در مبارزاتی درس گيری از اي. اين روش از مبارزات کارگریتاييدی است بر)  ايران نيست

الزم به ذکر است که بررسی عملکرد اين سازمان ها به هيچ وجه به منظور نمونه برداری و . آتی ايران هموار می کند



 

 6

اشکال سازمان دهی هر مبارزه مشخص را خود مبارزه است که تعيين می کند نه . نمی باشد تعميم آن ها به هر وضعيتی

اهيم به منظوردرک بهتر و توجه به تجربيات تاريخ جنبش کارگری به منظور گسترش مف. يش ساخته شدهالگوهای از پ

  .انکشاف مبارزات آتی صورت می گيردسريع تر

 يک حرکت وسيع توده ای در اسپانيا در اعتراض به باال رفتن نرخ اتوبوس با امتناع مردم از ١٩۵١در فوريه سال 

 آتش زدن مغازه ها -اين حرکت، بعد از برخورد با پليس و مبارزه قهری شديد. وس آغاز شداستفاده از سرويس های اتوب

در اين شرايط آن نمايندگان .  به يک جنبش وسيعی تبديل شد که طبيعتًا عده ای از کارگران را هم دربر گرفت-و غيره

 با - به کمک ارتباطات مخفی -ه شده بودندکارگران، که با انتخاب شدن به سمت نمايندگی، در ميان توده کارگران شناخت

استفاده از اوضاع مساعد دست به سازمان دادن اعتصابی زدند که تبديل به يک اعتصاب عمومی وسيع در سطح 

اولين اعتصاب عمومی در بارسلون، اولين اعتصاب عمومی آگاهانه، و دومين اعتصاب عمومی بعد از (بارسلون گشت 

از اين مهم تر اين اعتصاب به علت ماهيت آگاهانه اش، و تبليغات وسيعی که در اطرافش شد، و ). شکست انقالب اسپانيا

مرکز شهر و اعتصابات وسيعی در باسک، پامپالون، و مادريد مناسب، منجر به تظاهرات وسيعی دربا استفاده از محيط 

 توده ای را خفه کند ولی تأثير آن بر عکس العمل وحشيانه رژيم فرانکو اگر چه توانست اعتراضات و تظاهرات. گشت

گروه ها و نيروهای مخفی که با آغاز موج وسيع و طوالنی . اعتصابات و مبارزات کارگری کامًآل معکوس بود

اعتصابات وارد مبارزه عملی در پيوند با کارگران شده بودند، دست در دست نمايندگان شناخته شده طبقه کارگر، نه تنها 

  .سال های بعدی تعدد و وسعت بيشتری به خود بگيردکنند، بلکه باعث شدند مبارزات درمبارزات را حفظ توانستند تدوام 

؛ تاريخ جنبش کارگری همواره نشان داده است که در شرايط اختناق و ديکتاتوری سرمايه ١٩۵١همانند اسپانيا در سال 

اين کميته ها اشکالی از نهادهای .  آن شکل می گيرند برای مقابله باکميته های کارخانه و کميسيون های کارگریداری، 

  . کارگری هستند که از بسياری جهات مناسب برای وضعيت موجودند

همانند اعتصاب (کميسيون های کارگری چه هستند؟  هنگام برخاست هر مبارزه مشخص، مثًال يک اعتصاب مشخص 

شرط (مبارزه، کميسيون يا کميته ای انتخاب می کنند ر، کارگران درگيرد) يا ايران خودرواخير کارگران هفت تپه و

عضويت در کميته تعلق به کارخانه يا سازمان خاصی نيست بلکه بر اساس شرکت فعال در پيشبرد مبارزه مورد نظر 

بدين معنی که مذاکره با کارفرمايان و مطرح کردن خواست های مبارزه را سازمان . تا مبارزه را سازمان دهد) است

صورت لزوم همکاری و پشتيبانی با نمايندگان سايرکارگران وارد مذاکره شود تا در.  تدارک ببيند پيشبرد مبارزه را.دهد

ن چنانچه اعتصاب يک مبارزه منفرد و زودگذر باشد، بديهی  است که کميته مزبور هم به هما. فعال آن ها را جلب کند

اين کميته ها می توانند به سرعت نمايندگان ش هر يک ازی جنبشرايط برخاست عمومولی در. نسبت زودگذر خواهد بود

کارخانه ها، اصناف را به خود جلب کنند و تبديل به تشکيالت نيرومندی گردد که نماينده اکثريت عظيمی از کارگران و 

می توانند در صورت تداوم مبارزات سراسری، کليه کميته ها و کميسيون های تشکيل شده در يک منطقه . مبارزين است

  .متحد شده و فدراسيونی سراسری ايجادد کنند که به تشکيالتی نيرومند مبدل گردد

 نمی - آن هم فقط در دوران برخاست مبارزه-بنابراين، کميسيون ها يا کميته های کارگری را جدا از پايه توده ای آنان

با اساسنامه،  ( کلمه سازمان نيستند کميسيون های کارگری برخالف سنديکاها به معنای سنتی. توان بررسی کرد

بلکه بخش متشکل جنبشی هستند که تمام کارگران بدون هيچ قيد و ). اعضاء، حق عضويت، شرايط عضويت و غيره
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می توانند در انتخاب آن شرکت کنند و با اين کار عضو آن محسوب می ) شرکت فعال در مبارزهتنها به شرط (شرطی 

کنند   ها سدهائی را که سنديکاهای کارگری ما بين کارگران متشکل و غيرمتشکل بر پا میبدين ترتيب کميسيون. شوند

اين کميته ها و کميسيون ها تا کنون به اشکال مختلف در هر جا که جنبش کارگری وجود داشته پيدا شده . فرو می ريزند

در اين ميان کميسيون های کارگری . ه استظهور آن ها به ويژه  در روسيه، شيلی، اسپانيا و پرتغال، برجسته بود. اند

در اسپانيا از نظر وسعت و حفظ تداوم مبارزه تحت رژيمی فاشيستی فرانکو، از همه برجسته ترند و مظهر جنبش نوين 

  . کارگری در اسپانيا به شمار می روند

در . ن می تواند قرار گيردروزکارگرايجاد چنين کميسيون هايی در دستوردر وضعيت کنونی جنبش کارگری در ايران، ا

  . هر اعتصاب کارگری برای تداوم و استمرار حرکت و سازماندهی آتی؛ نياز به يک کميسيون مخفی کارگری است

  

  مازيار رازی

  ١٣٨٧ تير ٢٠
 وبالگ مليتانت

  مانی روشنگر١٣٨٧ تير٢٠نوشته شده در پنجشنبه 
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