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  نقش استراتژی و اهداف در مبارزه روزمره يا تشکل توده ای کارگران
 
ماه هشتاد و شش  بهمن همدپانز                                                                           ی سهرابديسع

   
کيفا امری متفاوت ازمبارزه روزمره  آنرا هرکس که استراتژی برايش امری مربوط به تاکتيک روزمره است و بکلی

می شناسد که وضعيت کنونی امور را ملغی می کند، هر کس که از  و هر کس که سوسياليسم را آن جنبشی .نمی داند

 وت دنبال می کند از خود سوال می کند تشکل توده ایوکار را در دو رابطه اجتماعی متفا هم امروز تفاوت سرمايه

برای آنکه از روند تا . دهد  کارگران برای آنکه سرمايه دارانه نباشد ، در حال حاضر چه تفاوتهايی می تواند بروز

د با چه اهرمهای عينی وملموسی باي. خود را حفاظت بکند  کنونی اتحاديه های مرسوم فاصله گرفته باشد چگونه بايد

   ؟حيات متفاوت خودرا شکل دهد

روز مره بسختی می تواند با روند های  گرايش راديکال در بعد اهداف خود را متمايز می کند و عمدتا در عملکرد

جاييکه عملکرد او ابعادی ايدئولوژيک و اختالفش با روند های  تا. معطوف به سرمايه تفاوت خود را آشکار کند 

عمق اين نگرش تا جائيست که حتی کسانی که خودرا چپ . ميشود هر چند نخواهد  ديگر ايدئولوژيک ارزيابی

اين مارا مجاز  ما با گرايش راست اين جنبش داراي هدف مقطعي مشترآي هستيم اما« نامند ادعا می کنند راديکال می

مره اصالحی کارگران مبارزه روز«ميگويد يا يداله خسروشاهی» .بهنام کارگر. به متحدشدن با اين گرايش نمي آند

. برای الغای کار مزدی مبارزه ای است برای نابودی اين زمين بر زمين سرمايه داری صورت می گيرد و مبارزه

مبارزه اول مبارزه ای است روزمره برای فروش نيروی کار با شرايطی . موجود است بين اين دو تفاوتی کيفی

نيازی به نقد  برای مبارزه اصالحی کارگران. ن بردن کار مزدیمبارزه دوم مبارزه ای است برای از بي مناسب و

مقابل برای تحقق همان اصلی است که بر  مبارزه کارگران نيز در»« يداله ـ بهمن. مبانی نظام سرمايه داری نيست

به اين صورت ميان مبارزات » نيست جز مبادله برابر ارزشها کل جامعه سرمايه داری حاکم است و آن هم چيزی

 .هدف با وسائل وتاکتيک دو امر کيفيتا متفاوت و شايد متضاد هستند. ای وجود ندارد  روز مره و سوسياليسم رابطه

يداله و بهمن اين  اما برای. مجاز نيست» هدف مقطعی مشترک«اگر برای بهنام کارگر همکاری با راست عليرغم 

بلکه از تفاوت در غايت و لذا از ايده هايش   حاضربهنام نه از تفاوت حی و. عمل در طبيعت مبارزه روزمره است

  .هردو در عمل روزانه غايب است  لذا استراتزی برای. اختالف را می فهمد 

راديکاليسم و انحرافی بينشی در تحليل  طرح مسئله به اين شکل ناشی از يک نقيصه بزرگ در کار کرد روز مره

شايدهميشه و .آشکار نشدن استراتژی در عمل روزمره است  اين نقص اساسا به علت. عملکرد ضد سرمايه است 

. صحبت از تشکل توده ای کارگران است ، اين مسئله ابعادی حياتی بخود ميگيرد  همه جا آسان نباشد اما وقتی

راست دارد؟ بی  تشکل ضد سرمايه داری همين امروز چه تفاوتهايی با تشکل رفرميستها وسنديکاليستهای براستی

زيرا بين .که اين تمايز را توضيح دهيم  اساسنامه و اهداف دورش مراجعه دهيم ، برايمان مشکل خواهد بودآنکه به

» تفاوت کيفی«يابرايمان مبارزات روزمره با اهداف از .گرفته ايم  را مفروض» اهداف مقطعی مشترک« خود و آنها
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بر  بايد. ی در اين مقوله اهميت عملی می يابد مفقوده در بحث های جاری حول کميته هماهنگ حلقه. برخوردار است 

داری بودن وهم آمادگی  عينيتی که تبلور هم ضد سرمايه. سر مشخصات حی و حاضر تشکل توده ای به توافق رسيد 

که هم رفرميسم وهم روابط اجتماعی سرمايه خالف  عينيتی. برای تدارک اهداف را در شرايط کنونی باز تاب می دهد

بدون چنين تعريف عملی از ضد سرمايه داری بودن، علی السويه است که چند  .هد وتاب آنرا نمی آوردآنرا می خوا

بروز بيرونی  سنديکاليست ـ رفورميستها طالب حذف هرگونه. سرمايه در اساسنامه قيد شده است يا نه بار عبارت ضد

ها پيرو شداد و غالظ اين » راديکال « واز جمله اشاره اساسنامه ای به ضد سرمايه داری بودن تشکل کارگری و

مقوالتی مثل تشکل . اساسنامه و اهداف ادعايی آن متمرکز ميشود به اين خاطر دعوا حول. اصل اساسنامه ای اند 

 حرکت ضد سرمايه بی آنکه تعريف عملی در شرايط کنونی از خود ارائه دهند می خواهند مستقل و لغو کارمزدی و

تنها اتحاديه ها وسنديکاليسم و  .راديکاليسم منفعل اوج پيروزی چنين فورماليسمی است . ا باشندتنها زينت اساسنامه ه

راديکاليسم منفعل نيز هم اکنون دارای تاريخی مشخص در جنبش  رفورميسم نيست که بايد مورد نقد قرار بگيرد بلکه

م حذف خصلت ضد سرمايه ازهستی اگر رفورميس.مورد نقد عملی و نظری قرار گيرد کارگری جهانست که بايد

استراتژی در  برای او. کارگريست اما راديکاليسم منفعل تحميل اهداف نهايی به مبارزات روزمره است جنبش

رمز . نيت ها و اعتقادات اعالم شده می جويد راديکاليسم را در.عملکرد روزانه و در توازن قوای معين معنايی ندارد 

واقعيت است که خودانگيختگی خصلت ضد سرمايه خود را نه مستقيما  عدم درک اينشکست راديکاليسم منفعل در 

اختالف  برنامه ای بلکه در مبارزات روز مره خود می تواند نشان دهد و همين جاست که بايد در ابعاد تئوريک و

 خنثی کردن مهارت خودرا در رفورميستها.خودرا با روند های سرمايه دارانه در جنبش کارگری برجسته کرد 

درون جنبش کارگری بايد بتوانند موانع تبلور اين  خصلت ضد سرمايه بکار می گيرند و گرايشات منسجم و راديکال

کمک به سازمانيابی جنبش و تشکل توده ای . از ميان بردارند) توده ای و اينجا تشکل( خصلت را در عمل معين

تشکل ضد  است که مختصات عينی تشکل توده ای يا تشکل مستقل يااز اينرو مهم .اين راه موثر است کارگران تنها از

مشترک علی السويه است که  بدون اين تعريف. سرمايه داری را تعريف و موضوع پروژه همکاری خود قرار دهيم

صورت کميته هماهنگی پروژه همکاری ميان گرايشات  در اين. چند بار بر سر اهداف دراز مدت قسم ياد کرده ايم

راديکاليسمش را از طريق موضوع کارش يعنی کمک به سازمانيابی تشکل  کال جنبش کارگری خواهد بود کهرادي

 متاسفانه بحث مستقيما حول اين موضوع کار مشترک وخصوصيات عينی آن. انکشاف ميدهد  توده ای کارگران

  .متمرکز نيست

. وهمکاری متناسب خود را نمی يابند.گشايند از اينرو اهداف و استراتژی ها گرهی از عمل و امکان همکاری نمی

ايجاد کميته هماهنگی خود اثبات وجود ضرورت همکاری پيشروان  .بحران کميته هماهنگی از اين جنس است

 و تا همينحا به ناگزير از دو تشکيالت سخن می. سازمانيابی تشکل توده ای کارگران است  کارگری حول کمک به

کارگری تشکلی از جنس  پروژه همکاری پيشروان. پيشروان و ديگری تشکل توده ای گوييم يکی تشکل فعالين و 

کارگری در پروسه به ايجاد حزب يا احزاب  گسترش پروژه های همکاری در بين پيشروان.تشکل های حزبی است 

ا آنجا که موضوع ام. هماهنگی نمی تواند اساسنامه تشکل توده ای تلقی شود  لذا اساسنامه کميته.کارگری می انجامد

عمومی و  قرار ميدهد بايد روشن کند که تشکل توده ای چه مشخصات» ايجاد تشکل توده ای «را  همکاری خود
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دارد می توان بر سر اين مشخصات  خارج از اينکه هر کس چه تبيينی از حزب و نقش يا ضرورت آن. بنيادی دارد 

  .به توافق رسيد   استکه مبارزه طبقاتی و ماهيت ضد سرمايه در آن متجلی

منفعت کارگری در هر حرکت چيست و  براستی. نخستين مشخصه تشکل توده ای آنست که حول منفعت کارگريست 

، گرايشات متعدد آنرا در دوره های مختلف به اشکال  اينکه منفعت کارگری چيست.چگونه تشخيص داده می شود 

گرايشات متعدد تشکيل ميشود با تعابير متفاوتی از منفعت توده ای چون از  مختلف تعريف خواهند کرد و تشکل

اين امر  حتی در بين کسانی که از جنبش ضد سرمايه داری کارگران سخن می گويند و بر. خواهدبود خودروبرو

بستگی به تحليل آنها از  مصرند همنظری در باب تشخيص منفعت کارگری در برهه های معين امری حتمی نيست و

در عملکرد کارگری قبول دارد ،منفعت کارگری رادر   بعنوان مثال ايرج آذرين که ضديت با سرمايه را.شرايط دارد

» لبات با سودآوری واحد های مشخص صنعتی توليدی همخوانی مطا« های خرد  دوره غير انقالبی يا برای سرمايه

بخشهای مختلف  ر قبال اختالفاتی که ميانطبقه کارگر می تواند در موارد معينی د«يا معتقد است .  ارزيابی می کند

اقتصادی مشخص در می گيرد بی  بر سر سياستهای... سرمايه مالی ـ تجاری ـ صنعتی ، دولتی ، خصوصی، و 

خودرا پشت سر اين يا آن سياست اقتصادی معين  تفاوت نماند و بر حسب منافع خود در اين يا آن مورد وزن

 همخوانی. فورميستها علی االبدمطالبات کارگری را به سودآوری سرمايه گره می زنندر يا بعنوان مثال* . ».بياندازد

در جايی که سه جانبه  .مطالبات با سودآوری سرمايه از مباحث داغ و هميشگی سزمايه ـ کار ـ دولت بوده است 

اران برای سودآوری به امر مشغله دائمی سرمايه د تبديل کردن. گرايی نقش مسلط يافته اين مباحث تاريخ معينی دارند

خود وارد مباحثه می کند، مسائلی مثل توان رقابت و کاهش هزينه ها و از  طبقه کارگر مجموعه ای از مسائل را با

تفاوت تشکل ضد  مسلما.وهمه آنچه که سودآوری را تامين می کنند... مناسب رقابت در شرايط متفاوت  جمله دستمزد

اين امری . تناسب قوای نابرابر نيست  ه محور اعالم جنگ نهايی عليه سرمايه درسرمايه داری با تشکلی سرماي

اينکه در تناسب . سودآوری سرمايه بلکه ملزومات زندگی کارگريست اما آغاز گاه مطالبات کارگری نه.واضح است

 حذف.  قوااست کار را به جبر سود آوری سرمايه مجبور می کند، امری مربوط به توازن قوای نابرابر، سرمايه

پر . خارج می کند پيشاپيش اين رويارويی پروسه آگاهی طبقاتی را مختل وزندگی کارگری را از موضوع مناقشه

تائثير منفی دارد بلکه با جايگزين شدن  واضح است که اين حذف در پروسه توازن قوای کار عليه سرمايه نه تنها

  .شغله های سرمايه راامر کارگران می کندم سودآوری سرمايه به جای ملزومات زندگی کارگری

« اين يا آن عنصر آگاه در مبارزه دارد و کسب آگاهی در پروسه روبارويی با سرمايه جايگاهی قدرتمند تر از حضور

  .پروسه ارتقاء حرکت خودبخودی به حرکت هدفمند دخيل باشد اصوال از اين طريق می تواند در» عنصرآگاه

با مبارزه ضد سرمايه داری کارگران رابا  شده بتوان نخستين تفاوت تشکل توده ای متناسبشايد بشکلی خام و بحث ن

تشکل توده ای کارگران حول زندگی و منفعت کارگری شکل می  .تشکل های رفورميستی اينطور جمع بندی کرد

 ود آوری سرمايه مالکتفاوت اساسی با رفورميسم که اوال منفعت سرمايه را تحت عنوان س از همين امروز اين.گيرد

زندگی کارگری مثل هر  قرار ميدهد واز سوی ديگر زندگی کارگری را از دريچه صنفش نگاه ميکند ، در حاليکه

  .سياسی است ، برجسته می شود زندگی ديگری نه صنفی و نه سياسی است بلکه از جمله هم صنفی و هم

تمايل به فراتر رفتن از مناسبات موجود را  طالبات کارگریقبول منافع و نياززندگی کارگری بمثابه آغاز گاه طرح م
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دهد ولزوما به معنای فراتر رفتن از مناسبات سرمايه داری  عينيت می بخشد وستيز با سرمايه را بروز می

 مطالبات در چهار چوب سودآوری سرمايه و ظرفيت قبول سرمايه داران جلو گيری می کند بلکه از انجماد.نيست

  .اتی را ارتقاء می دهدوآگاهی طبق

دارانه يعنی بوروکراتيک و هرمی و پارلمان  رفورميستها ساختار چنين تشکيالتی رادر وهله اول با مدلی سرمايه

وباز در . دخالتگری کارگران رادر حد رای و رای کشی خالصه می کنند  شکل تصور می کنند که در بهترين حالت

روش  حتی طرفداران تشکل ضد سرمايه داری خيال می کنند ميشود با. يشود مسئله فرعی قلمداد م بهترين حالت اين

بالفاصله می گويد تشکل های  حکيمی ترجيحا شورا را مطرح می کند اما. های سرمايه دارانه ضد سرمايه بود

مور خود تشکيالتی که دخالتگری کارگران را در اداره ا او نمی گويد که. ديگری هم می توانند ضد سرمايه باشند 

در حاليکه اين مسئله از نقاط تمايز تشکيالت ضد سرمايه از . سرمايه دارانه است  منتفی کرده باشد از جنس روابط

بلکه با تامين دخالتگری  مسلما با گفتن اينکه اين تشکيال ت شورايی است اين تمايز صورت نمی گيرد. ابتدااست همان

کارگريست که اين مقوله در پروسه حرکت ضد  دگی و منفعتاعضا در سرنوشت کار جمعی حول نيازهای زن

نه با اعالم هدف نهايی ، هستی عينی ودر حال حاضر اين تشکل را نمی  از اينرو نه با نام و.سرمايه قرار می گيرد 

گری دخالت  زيرا آنها نه تنها. شورا های اسالمی نمايش چنين واقعيتی است . سرمايه قلمداد کرد توان در روند ضد

در زندگی کارگری شور می  خودرا حول زندگی کارگری متمرکز نکرده بودند بلکه حول دخالت دولت و سرمايه

اين دخالتگری بايد مشخص باشد تا دخالتگری را  عينيت. کردند وسرکوب هرگونه دخالتگری و مبارزه کارگری بودند

. سرمايه داری برای دخالتگری ارائه ميدهد فاصله دهدعناوين فريبنده ای که  از مقوله ای رازورزانه خارج کند و با

مجموعه  اين مشخصه در رابطه با.تنها می تواند در شکل خود سامانی و خود گردانی تبلور يابد  دخالتگری

مخالفت . متعددترسيم ميکند مشخصات ديگر است که استقالل فرضی تشکيالت را هم از دولت وهم از احزاب سياسی

تشکل کارگری درگير در مبارزه روزمره اقتصادی به  .«ز طرف يداله ـ بهمن چنين تعريف می شود با اين مشخصه ا

تصور اين که چنين . بوروکراسی و سلسله مراتب تشکيالتی برخوردار خواهد بود هر رو به درجه معينی از يک

که برای امور  يالت کارگری ایتشک. همه امور خود را به شکل شورايی اداره کند، تنها نشانه توهم است تشکيالتی

عمل می کند که سرمايه بر جريان  روزمره مبارزه می کند، در شرايط حاکميت سرمايه و در چهارچوبهای نظمی

را نمی دهد که با هر نيازی کار را کنار گذاشته و برای رتق و  اين نظم به کارگر اجازه آن. توليد برقرار کرده است

 با اجازه از نظم سرمايداری» سودآوری سرمايه« .تاکيد از من است » . بنشيندشور  فتق امور تشکل خود به

ديوار ها را موعظه می  مسئله آنست که رعايت اين. ديوارهای بلندی است که حول مبارزات روزمره کشيده می شود

اين .  طبقه می فهمدکه طبقه وحدت خودرا بمثابه پشت اين ديوارهاست.کنيم يا وجودشان را در عمل افشا می کنيم ؟ 

! داشته باشد.... تشکيالت ضد سرمايه ، مطالبات ماوراء سودآوری سرمايه و  »نظم به کارگر اجازه آن را نمی دهد«

تدارک فراتر  برای« سوسياليستی در طبقه توسط پيشروان کارگری در کدام مبارزه معين تجلی می يابد؟  پس فعاليت.

باورها را به پيش برده و در جريان همان   به تشکلی است که همواره مبارزه با آنرفتن از نظام سرمايه داری، نياز

* »يداله ـ بهمن. کارگران را به اين ضرورت و امکان متقاعد کند مبارزات روزمره بخش هر چه وسيعتری از

کارگران  تها؟ آيا کاربايد تغيير داد ؟ از طريق نصيحت يا دادن کتاب و جذب آنها به سوسياليس »باور ها را «چگونه 
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بايد » اصالحی«مبارزات روزمره کار  سوسياليست جذب افراد جديد و انتظار برای روز موعود است؟ سوای اين در

در مبارزات روزمره چه نقشی در آگاهی بازی می کند؟ اصال نقشی  بکنند؟ مبارزه طبقاتی اگر نه در شکلی نهايی اما

برای  مبارزه ای است روزمره« . يرا مبارزات روزمره اصال مبارزه طبقاتی نيستز! بهمن نه دارند؟ از ديد يداله ـ

کارگر، بلکه ضرورتهای انباشت  حد نهايی اين مبارزه را نيز نه طبقه......... فروش نيروی کار با شرايطی مناسب 

  .» سرمايه تعيين می کند 

بحث من يعنی تشکل توده ای کارگری  رصه مورددر ع. حزبی که يداله ـ بهمن ترسيم می کنند حزب آشنايی است 

عمل روزانه توضيح دهم و نظرات متفاوت با مقوله مورد نظر  تنها خواستم استراتژی را در.وارد اين بحث نمی شوم 

  .وگرنه قصد نقد همه جانبه فعالين نامبرده شده در اين مقاله را ندارم را اشاره وار نشان دهم ،

برداشتن موانع بروز مبارزات ضد سرمايه  از مشخصات عينی که برشمردم ، تنها بياناين مجموعه بهم پيوسته 

ماهيتا متعلق به مناسبات کنونی .تناسب قوای کنونی به حساب می آيند هستند و نمايش عام هدفهای جنبش کارگری در

در پروسه مبارزه  از اينرو. اند سرمايه داری نيستند بلکه نشانهای هر چند نطفه ای از مناسبات آينده  حاکم بر جامعه

  .محتاج تغيير نيستند ، بلکه غنا و گسترش يافته و نهادی ميشوند 

آغاز بايد بتواند نقد اثباتی تالش های  بطور خالصه تشکل توده ای کارگری برای آنکه ضد سرمايه باشد ، از همان

کارگری باشد و موانع ضد سرمايه بودن را از جلوی مبارزات  تاکنونی در جنبش کارگری باالخص اتحاديه های

کارگر دشوار خواهد بود که از همين امروزطالب تشکيالتی باشد که دخالتگری او در  آيا برای يک. کارگری بردارد

قابل هضم نيست و  آيا تشکل حول منفعت ونياز زندگی کارگری. تشکل را امری اوليه و الزم فرض می کند؟  حيات

چطور؟ اينکه منفعت کارگری عليه سرمايه  يازمند مطالعات پيچيده و دست نيافتنی است؟ خود سامانی و خودگردانین

منطقی » دستگاه نظری «اينها آنقدر بديهی و ساده اند که هيچ ... و است نيازمند حل معادالت چند مجهولی نيست؟

دست را علی  اگر مسائلی از اين. ستی را رم می دهدبا اين همه اين مشخصات ساده هر رفورمي.ندارد برای ردشان

هستيم وبه همان ميزان » مقطعی مشترکی اهداف« السويه بدانيم برايمان آسان خواهد بود که بگوييم با راستها دارای

آنها توضيح دهيم مگر در باب هدفهای دور ونهايی واشکالی  دشوار خواهد بود که تفاوت گرايش راديکال را با

  .وژيک ايدئول

بيينی مروز توضد سرمايه رابرای ا کميته هماهنگی در مرز بندی های خود به اين بخش اساسی تشخص نمی دهد

  .معنای اختالفات کنونی مغشوش و راز آلود شده اند از اين رو موضوع همکاری گم و. عينی و عملی نمی کند

طوالنی تلقی ميشود صرفا با  يشات مسيریطی مسير مبارزات ضد سرمايه داری که به يقين از سوی همه گرا

. بلکه در هر قدم محتاج تبيين عملی است .نميشود  اصطالحاتی چون لغو کارمزدی و سوسياليسم کارگری تضمين

ه همواره محتمل وگريز گرايش معين حول تبيين عملی از حرکت ضد سرماي مباحثات و اختالفات حتی در بين يک

  .ناپذير است

خودرا درتوازن قوا و عمل معين تعريف کند،  ژی بايد ها جنبه عملی وعينی می يابد ، يعنی استراتآنجا که تبيين

ايجاد تشکل توده «عمل معين و فی الحال کميته هماهنگی . بروز می کنند تعريف اختالفات واقعی يا اشتراکات واقعی

از  خارج.ند موضوع اتحاد قرار بگيرد چگونگی و مشخصات بنيادی اين تشکل توده ای می توا. است» ای کارگری
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متاسفانه آغازگاه بيشتر نقد  .اين موضوع ، بحث ها در اين رابطه ايدئولوژيک و انتزاعی و پيش رس محسوب ميشوند

. راديکال بر سر يک پروژه عملی در جنبش کارگريست ها به کميته هماهنگی خارج از ملزومات همکاری گرايشات

  .مهم و اساسی باشند ولی گره کار کميته هماهنگی را نمی گشايند يگر می تواننداين بحث ها در رابطه د

گردان وحول منفعت کارگران است که  وباالخره اينکه نبايد فراموش کرد که تشکل توده ای و خود سامان و خود.

ند در تشکل توده ای گرايشات متعدد ومتشکل بايد بتوان. دهد درهر گام عملی می تواند حرکت ضد سرمايه را بازتاب

بودن  دفاع از استقالل و باقی. خودرا ارائه داده و برای اقبال کارگران از آن مبارزه کنند فعال بوده و تحليل های

دراز مدت همکاری بين  تشکل در حول منافع کارگری و حفظ تداوم وپيوستگی مبارزات سراسری کارگران، پروژه

  .مزدی داشته باشند باقی خواهد بودکار که از سوسياليسم و لغوگرايشات راديکال وعليرغم هر تبيينی 

  

  سعيد سهرابی
٠٨ -٠١ -٢٨  

  راتسالم دمکسايت 

  دياکو بوسيله ى ،١٣٨٦ بهمن ١٤

***  

  

  
  سنويزير

  فچشم انداز وتکالي٨٠ و٨٣ و٨٤آذرين در ص 

  ريداله خسروشاهی و بهمن شفيق در آدرس زي

http://www.cpiran.org/Link/link.htm  

  ربهنام کارگر در آدرس زي

http://www.workertoday.com/gozaresh/vahdat.pdf  

 


