
 

 
 

  کارگرسوسياليست
         ١٣٨٢   آذر٢۶    های انقالبی ايران  وسياليستنشريه اتحاديه س سال چهاردهم، دوره دوم       

  
  سرمقاله

  چرا؟ چگونه؟: تحريم انتخابات
  اتحاديه سوسياليست های انقالبی ايران

  
بIIا نزديIIک شIIدن زمIIان برگIIزاری انتخابIIات هفIIتم مجلIIس شIIورای   

 ايIن  در اذهان عمIومی طIرح مIی گIردد         بيش از پيش    آنچه  اسالمی  
  بIIر سIIر راه  گIIذار بIIه يIIک  برموانIIع  چگونIIه مIIی تIIوان : اسIIت کIIه 

  ؟کرددر ايران غلبه » نظام دمکراتيک«
آيIIIا بIIIا شIIIرکت در انتخابIIIات، امکIIIان حIIIل مسIIIالمت آميIIIز مسIIIئله  

سIIIرمايه داری  سياسIIIی –در چIIIارچوب نظIIIام حقIIIوقی  دمکراسIIIی 
 “اصIIIالح طلبIIIان“چIIIرا  اسIIIت،   اگIIIر چنIIIينموجIIIود وجIIIود دارد؟

مIردم و بدسIت گIرفتن      بخIش گسIترده از      حکومتی عليرغم حمايIت     
نتوانسIتند حIداقل تغييIرات     در چند سال پيش     قوای مجريه و مقننه     

  را عملی سازند؟ 
شIIرکت در انتخابIIات کIIه از  . پاسIIخ بIIه ايIIن سIIؤاالت روشIIن اسIIت  

اسIIاس غيIIر دمکراتيIIک پIIی ريIIزی شIIده اسIIت، بهيچوجIIه  جIIايز       
 يکشرکت در انتخابات هايی که همواره  تنها  دو جناح از . نيست

 حکومIIIIت ديکتIIIIاتوری در مقابIIIIل يکIIIIديگر قIIIIرار مIIIIی گيرنIIIIد؛ در  
  هIIا نظيIIر » خIIودی«انتخابIIات هIIايی کIIه حتIIی از شIIرکت برخIIی از    

 مذهبي ها جلوگيری به عمل می آيIد؛ در انتخابIا ت هIايی کIه          -ملی
    نيسIIIت هIIIا،    گIIIرايش هIIIای نظIIIری غيIIIر مIIIذهبی ماننIIIد کمو      تمIIIام 

سوسياليست ها ، سوسيال دمکرات ها و غيIره حIذف مIی گردنIد؛                
گرچIIه در انتخابIIات پيشIIين رياسIIت جمهIIوری     . غيراصIIولی اسIIت 

» بIدتر «و » بIد «خاتمی، شرکت وسيع مردم در جهت انتخIاب بIين     
در پيشIبرد   “اصIالح طلبIان  “اما؛ اکنIون بIا تجربIه بIی عملIی      . بود

دم  مIIی تواننIIد بIIه يIIک بIIديل  حتIIی سياسIIت هIIای نIIيم بنIIد خIIود؛ مIIر 
  . دسترسی پيدا کنند» خوب«

                                            ٢بقيه در صفحه 

  
  

 

  : تشکل کارگری عليه سرمايه داری

  از چه نوعی؟
 مالحظاتی بر مواضع محسن حکيمی

  رازی . م
  

، محسن حکيمIی، در  )١٣٨٢ارديبهشت (به مناسبت اول ماه مه      
     ر کIIIIرج سIIIIخنرانی ای ارائIIIIه داد کIIIIه مIIIIتن آن در  ميIIIIان جمعIIIIی د

همIIان مIIتن بIIه صIIورت بحIIث   . سIIايت هIIای اينترنتIIی مIIنعکس شIIد  
شIIبکه «شIIفاهی، همIIراه بIIا توضIIيحاتی تکميلIIی در جلسIIه پالتIIاک   

بIIا شIIرکت جمعIIی از فعIIاالن داخIIل و خIIارج     » همبسIIتگی کIIارگری 
مقالIه  . صIورت پIذيرفت   ) ١٣٨٢شIهريور   (کشور جنبش کIارگری     

. حظاتی است بر مواضع اعالم شده  در اين دو سخنرانیحاضر مال
  :خالصه مواضع ايشان از قرار زير است

  ۴بقيه در صفحه 
  سه بينش در جنبش کارگری

  ١٢ص                                                      رسام ثابت

و  »بهوپال«تفاوت بين 

  » نيويورک«
   ١۶ص                                                     مراد شيرين

  
  

  کمپين بين المللی در دفاع 
  کارگر ايران از حقوق طبقه

   ١٨ص»            رگریشبکه همبستگی کا«
 

١٣٣ 
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  ١بقيه ار ص ...……تحريم انتخابات

  
  ! دهيد ارائه عملکرد خود را کارنامه 

  
کماکIان تصIميم گرفتIه      ) حزب مشارکت (“اصالح طلبان “برخی از   

است که در انتخابات شرکت کرده و همانند پيش خود را در مجلس 
برخIIIی ديگIIIر از . بIIIه اسIIIير بIIIی اراده دسIIIت حIIIزب اهللا مبIIIدل کنIIIد  

    تIIIIوده ای هIIIIا،   (» معقIIIIول «و » آينIIIIده نگIIIIر «“اصIIIIالح طلبIIIIان “
 مIذهبيون و  -اکثريتی ها، سوسيال دمکرات ها، ليبIرال هIا و  ملIی      

» رفراندوم«، انتخابات را تحريم کرده  و در مقابل، خواهان )غيره
و برخی ديگر از گرايش های فرقه گرای چپ تنها شIعار    . شده اند 

اليسIIت هIIای انقالبIIی بIIا ايIIن موضIIع سوسي. را مIIی دهنIIد» تحIIريم«
  .   روش ها مغايرت دارد

گرچه تحريم انتخابات در وضعيت کنونی امری است اصولی، اما؛ 
. نيسIت » خIوب «بIديل   » بIه خIودی خIود     «انتخابIات   » تحIريم «تنها  
       از شIIرکت در انتخابIIات نبايIIد بIIه مفهIIوم  بIIی برنIIامگی و      امتنIIاع

ن حساسی قرار گرفته و مردم ايران در دورا. بی عملی قلمداد شود
از طريق دخالتگری در سياست می توانند سرنوشIت خIود را رقIم            

بIIدون سIIازماندهی امIIر » تحIIريم«همIIانطور کIIه طIIرح شIIعار  . زننIIد
دخIIالتگری حIIول يIIک سلسIIله مطالبIIات مشIIخص، بIIی تIIأثير اسIIت؛  

    در وضIIعيت کنIIونی گIIامی بIIه پIIيش بIIر     » رفرانIIدوم«طIIرح شIIعار  
ر رفرانIدوم در ايIران در دهIه اخيIر،     در مورد طرح شعا. نمی دارد 

  :چند نکته قابل ذکر است
اول، بايد توضيح داده شود که چIه تفIاوتی بIين انتخابIات رياسIت          
جمهوری دوره اول و دوم، انتخابIات شIوراهای شIهر و روسIتا و       

برای دوره هفتم » رفراندم«انتخابات اخير مجلس ششم و پيشنهاد 
  IIات رياسIIا دو انتخابIIود دارد؟ آيIIيع وجIIرکت وسIIوری و شIIت جمه  

» واليIت فقيIه   «عليIه   » رفرانIدوم «توده های ميليIونی در آن، يIک         
نبIIIود؟ آيIIIا مIIIردم آگIIIاه ايIIIران از طريIIIق رأی دادن بIIIه خIIIاتمی ی      

بIIه جمهIIوری اسIIالمی ندادنIIد؟ آيIIا در » نIIه«ناشIIناخته، يIIک پاسIIخ 
انتخابات مجلس ششم ميليون ها نفر از مردم ايIران بIا آرای خIود              

  منه ای و باند حزب اهللا نياستادند؟ در مقابل خا
واضIIح اسIIت کIIه در انتخابIIات دوران پIIيش بخIIش تعيIIين کننIIده ی   

شرکت کرده و » رفراندوم«مردم ايران با درايت و آگاهی، در چند 
اينکIه نIام ايIن انتخابIات     . آرای منفی خود را بIه واليIت فقيIه دادنIد     

قل از حIIدا. نبIIود، تغييIIری در اصIIل مسIIئله نمIIی دهIIد   » رفرانIIدوم«

ديدگاه بخش قابل مالحظه ای از مردم آگاه ايران همه اين انتخابات 
  .در واقع رفراندوم هايی عليه واليت فقيه بوده اند
هIIا » رفرانIIدوم«دوم، آيIIا پIIس از ايIIن تجربIIه چنIIد سIIاله، زمIIان      

سپری نشده است؟ محققًا در اذهان آن بخش آگاه از مIردم ايIران،          
سIIبت بIIه اصIIالحات از طريIIق    اگIIر تIIاکنون تIIوهمی ن  . چنIIين اسIIت 

رفراندوم و انتخابات وجIود داشIت، بIا تهديIد خامنIه ای نسIبت بIه                   
نمايندگان مجلس ششم، نشIان داده شIد کIه آرای ميليIونی مIردم و            

در مجلس ششم، اهميتIی بIرای هيئIت         » اصالح گرا «کل نمايندگان   
     مIIردم ايIIران و بIIه ويIIژه پيشIIروان جامعIIه، در عمIIل   . حIIاکم ندارنIIد

فته اند که مرحله رفراندوم، تأثيری نداشته و بايIد وارد شIکل        دريا
 سال پيش، ٨طرح اين شعار شايد حدود . ديگری از مقاومت شوند

قابIIل تأمIIل بIIود، امIIا امIIروزه آن يIIک شIIعار بIIی ارتبIIاط بIIا وضIIعيت  
  . ايران است

سوم،  چنانچIه رفرانIدومی نيIز شIکل گيIرد هIيچ ضIمانت اجرايIی              
   IIIIود نIIIIميمات آن وجIIIIرای تصIIIIد    . داردبIIIIر بانIIIIه نظIIIIرا از نقطIIIIزي        

به آرای عمومی و نظر اکثريIت ارتبIاطی        » واليت فقيه «خامنه ای، 
همانطور که نشان داده شد آنها بIه آراء مIردم در انتخابIات         . ندارد

اگIر قIرار   . رياست جمهوری و مجلس ششم، اهميتIی نشIان ندادنIد     
زب اهللا و از بIIاال و حII) بIIه حکIIم واليIIت فقيIIه (باشIIد کIIه خامنIIه ای  

     از پIIIIائين، تمIIIIام  ) بIIIIا سIIIIرکوب و ارعIIIIاب  (لبIIIIاس شخصIIIIی هIIIIا   
خواست های مردم ايران را ملغی اعالم کنند، چه تضIميمی وجIود              
دارد که اين بIار بIه آرای مIردم در يIک رفرانIدوم تIن دهنIد و آنIرا             

  اجرا کنند؟ 
در يIا  از کIارگران مIی خواهنIد کIه         کIه    “اصIالح طلبIان   “در مقابل   

است جمهوری شرکت فعال داشته باشIند تIا سرنوشIت       انتخابات ري 
 پاسIخ  ؛ و يا بIه رفرانIدوم رای دهنIد،   خود را بدين ترتيب رقم زنند  

  »!  سIIال عملکIIرد خIIود را ارائIIه دهيIIد   چنIIدکارنامIIه «اينسIIت کIIه  
ر  زنIIIان و جوانIIIان ايIIIران کIIIه د ،چگونIIIه کIIIارگران و زحمتکشIIIان 

د؛ می تواننIد  رأی دادن “اصالح طلبان“و  به خاتمی پيشانتخابات  
 کIه    باشداگر قرار   ؛  شرکت داشته باشند  مجلس  مجددًا در انتخابات    

بIه صIورت    و نماينIدگان مجلIس       ساله خاتمی    چندکارنامه عملکرد   
، پIيش  علنی در رسانه های عمومی ارائه داده نشود؟ مردم ايIران       

اقدامات سياسی و اقتصادی رژيم تمام  در مورد بايد از رأی دادن، 
   .مطلع باشند

 مجIIIوز ،مIIردم ايIIران ديگIIIر نمIIی تواننIIIد بIIا شIIIرکت در انتخابIIات     
چه اقدامات مشخصIی  ! سرکوب خود را به انصار حزب اهللا  بدهند 

برای جلوگيری از قتل و عام ها و دسIتگيری هIا           “اصالح طلبان “
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چIIIه اقIIIدامی در مIIIورد حضIIIور لبIIIاس و سIIرکوب انجIIIام داده انIIIد؟  
نIIه تنهIIا  ! هIIيچاسIIت؟ شخصIIی هIIا در دانشIIگاهها انجIIام پذيرفتIIه    

اقIIدامات اقتصIIادی و سياسIIی وعIIده داده شIIده اجIIرا نشIIده بلکIIه        
خسIارتهای وارده بIر آزادهIای سياسIی مIردم بIه مراتIب بيشIIتر از        

سIال عملکIرد دولIت      چنIد   کارنامه  در واقع   . دوره پيش  بوده است    
  .   بوده استو نمايندگان اصالح طلب منفی خاتمی 

   

  ! گرددبايددفترهای دخل و خرج باز 
  

بانIIIک مرکIIIزی و دولIIIت همIIIوار اعIIIالم کIIIرده اسIIIت کIIIه وضIIIعيت  
اقتصادی وخيم بوده و درآمد حاصله از فIروش نفIت کفIاف بهبIود              

اسIتدالل مIی کننIد      “اصIالح طلبIان   “. اوضاع اقتصادی را نمی دهد    
و مجلIس  و شIرکت در انتخابIات    » آرامIش فعIال   «که تنها با روش     

تIوان بIه بهبIود اقتصIادی       مIی   !) نظير خIاتمی  (د صالح   افراانتخاب  
شIIرکت فعIIال در انتخابIIات و مبIIارزه بIIرای اصIIالحات  . دسIIت يافIIت

 که کارگران ايIران در مIورد   ،زمانی چهره واقعی به خود می گيرد    
 سوسياليست هIای انقالبIی    پاسخ  . کليه مسايل اقتصادی آگاه باشند    

دفترهIIای دخIIل و خIIرج را بIIاز    «بIIه سIIردمداران رژيIIم اينسIIت کIIه  
 که درآمد و خرجهای رژيم مشاهده کنندمام مردم ايران تا ت» !کنيد

  .چه بوده است) دوره رياست جمهوری خاتمی(پيش های درسال 
 خIIرداد، ١۵سالهاسIIت کIIه  بنيادهIIای بIIه اصIIطالح مستضIIعفين،     

. علوی و غيره اقدام به جمع آوری کمIک مIالی از مIردم کIرده انIد        
 توانIد تشIIکيل  مIIی، يکIی از مطالبIات کIIارگران  در دوره انتخابIاتی   

يک کميسيون کارگری برای رسيدگی به دخل و خIرج ايIن بنيادهIا             
اگIIر رژيIIم ادعIIا دارد کIIه پولهIIای جمIIع آوری شIIده توسIIط       . باشIIد

بنيادهIIIIای مIIIIذکور در راسIIIIتای کمIIIIک رسIIIIانی بIIIIه کIIIIIارگران و       
بIIوده اسIIت، چIIه بIIاکی از علنIIی کIIردن     ) مستضIIعفين(زحمتکشIIان 

  ؟  ه باشدايد داشتحساب و کتابهای آن بنيادها ب
  

  !ی ايجاد بايد گردد مستقل کارگرتتشکال
   

کارگران برای شرکت در انتخابات نياز به تشکل های مستقل خود 
کارگران بايد از طريق تشکيل تجمIع و جلسIات بIه کارنامIه               . دارند

 در دوره پIIIIيش رسIIIيدگی کIIIIرده و مطالبIIIIات و  نماينIIIدگان مجلIIIIس 
          Iاذ کIاس   سياستهای آتی خود را به صورت جمعی اتخIر اسIرده و ب

اگر رژيم به ايجاد تشکل های مستقل      . آن در انتخابات شرکت کنند    
      بIIه مسIIايل آنهIIا قلمIIداد    بIIی ارتبIIاط   انتخابIIات ،کIIارگران تIIن ندهIIد  

 مطبوعات و ، تجمع،کارگران ايران بايد از حق اعتصاب. می شود
 مسIتقل کIارگری هIيچ       تبدون ايجIاد تشIکال    . بيان برخوردار باشند  

رعايت حقIوق اوليIه    . ين مطالبات قابل تحقق نخواهند بود     يک از ا  
. دمکراتيک کارگران تنها راه ضمانت  اجرای سياستهای آنهاست        

پيش سردمداران رژيم در عمل نشان دادند که حافظ های طی سال   
منIIافع کIIارگران نبIIوده و قابليIIت ادای قIIول و قرارهIIای خIIود را از   

 مسIتقل   ت داشIتن تشIکال    شرکت در انتخابIات بIدون     . دست داده اند  
 کارگران را مجددًا به اسرای سرمايه داران مبدل خواهIد     ،کارگری
هIا و   دوباره دستمزدهای آنها پرداخت نخواهIد شIد و اخIراج       . کرد

  .ها و قوانين ضد کارگری اعمال خواهد شد سياست
         سIIIIIال گذشIIIIIته بIIIIIه ماهيIIIIIت واقعIIIIIی   چنIIIIIد در پهنIIIIIایکIIIIIارگران 

 عIدم پرداخIت   ، رويهیاخراج های ب  . اندپی برده    “اصالح طلبان “
 ارعاب و دسIتگيری معترضIان و تحميIل    ،دستمزدهای عقب افتاده 

و معرفIIی نهادهIIای دولتIIی  تحIIت   » کIIار«قIIوانين قIIرون وسIIطايی  
» دسIIIتآوردهای«بIIIه کIIIارگران؛ همIIIه از  » خانIIIه کIIIارگر«عنIIIوان 

  .  بوده اند و مجلسرياست جمهوری
يا تمکIين بIه   . شتر نمانده استاکنون در مقابل کارگران دو راه بي      

  کIIIIل نظIIIIام سIIIIرمايه داری و سIIIIپردن سرنوشIIIIت خIIIIود بIIIIه دسIIIIت  
  يIا مبIIارزه  ؛)يIا بIدتر  (و تIداوم وضIعيت موجIIود    “اصIالح طلبIان  “

کسIب اسIتقالل از کIل دولIت سIرمايه داری و بدسIت گIرفتن               برای    
تصميم آن بر عهده خود . سرنوشت خويش به اتکا به نيروی خود

 و يا شرکت در انتخابIات نيIز بIر عهIده        شرکت معد. کارگران است 
 امIIIIا در صIIIIورت تحIIIIريم انتخابIIIIات کIIIIارگران و     .خIIIIود آنهاسIIIIت 

زحمتکشان مIی تواننIد حIول مطالبIات يIاد شIده، در راسIتای بهتIر                
  . کردن موقعيت اجتماعی خود گام بردارند

  
  اتحاديه سوسياليست های انقالبی ايران 

  ١٣٨٢ ذر آ٢۵
  

  !دهيد ارائه عملکرد خود را کارنامه  •
  

  !بايد گردددفترهای دخل و خرج باز  •
  
  !ی ايجاد بايد گردد مستقل کارگرتتشکال •
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  :تشکل کارگری عليه سرمايه داری

  از چه نوعی؟
  ١بقيه از ص 

  
جنبش کارگری در سطح جهانی با وجود يک  -١
قادر )  در روسيه١٩١٧اکتبر " (انقالب کارگری بزرگ"
ی نشده است و با  خنثی سازی استراتژی بورژوار  به

در يک سو : "است" دو قطبی نا مطلوب روبرو"يک 
    توده کارگرانی که در قالب اتحاديه ها به بند استثمار 

و در سوی ديگر فعاالن ...سرمايه داری کشيده شده اند
در انزوا از توده کارگری انرژی خود را  صرف ...چپ

پرسشی که . تکه پاره شدن بيش از پيش خود می کنند
فعاالن کارگری به ويژه سوسياليست ها بايد به آن پاسخ 

چه گونه می توان دو سر اين دو قطب را به هم : دهند
 - در کرج٨٢متن سخنرانی ارديبهشت " (نزديک کرد؟

پاسخ به اين پرسش يک ُبعد نظری دارد و يک ).  "٢ص
 ).  ٣ ص-همانجا" (ُبعد عملی

در ُبعد نظری، بايد  با دوگرايش فکری " -٢
اول؛ گرايش ولونتاريستی و نخبه گرايانه : رزبندی کردم

که با تقدم مطلق و يک سويه عنصر آگاهی کوشيده 
جنبش کارگری را منحصر به جنبش کمونيستی ...است

کند، و گرايش دوم،  دترمينيستی؛ انحالل طلبانه و تسليم 
طلبانه که توجيه گر صرف حرکت خودانگيخته و فاقد 

ُبعد "پاسخ ). ٣ ص-همانجا (."آگاهی کارگران است
تشکل کارگری به مثابه جنبش : "اين سؤال" عملی

جنبش «. است" اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری
هدف فوری : "زيرا به قول کارل مارکس» اجتماعی
)" است..(تشکل پرولتاريا به صورت طبقه...ها  کمونيست

قابل کمونيست ها حزب جداگانه ای نيستند که در م"زيرا 
       "ساير احزاب طبقه کارگر قرار گرفته باشند

  ).۴ ص-همانجا(
اين تشکل متشکل " هسته اصلی و مؤسس  " -٣

کارگران چپ ...جناح تريديونيونی های کنونی "است از 
از کمونيست و سوسياليست گرفته تا ( تمام گرايش ها زا

آنارشيست، سنديکاليست، سوسيال دمکرات، چپ ليبرال، 
 ).۴ ص-همانجا....). " ( وچپ مذهبی

به طور عينی ضد سرمايه داری "اين تشکل  -۴
اما ضد سرمايه داری بودن آن به مفهوم ...است

اين ) ۴ ص-همانجا." (سوسياليستی بودن آن نيست
تشکل تريديونيون هم ...حزب کمونيست نيست"تشکل 
و به موازات اتحاديه ها کار می کند و از ." نيست

وابسته . ی کارگران حمايت می کندمطالبات صنفی و سياس
  اين تشکل علنی است و. به دولت و احزاب بورژوا نيست

 را -اعم از يدی و فکری–هرانسانی نيروی کار خود "
. می تواند عضو آن شود..."برای امرار معاش می فروش

 )۵ ص-همانجا(
اين تشکل بر تشکيل حزب کمونيستی طبقه  -۵

 ) در پالتاک٨٢ سخنرانی  شهريور(کارگرتقدم دارد 
 

**************************************  
  

    در ابتدا بايد ذکر شود که انگيزه طرح مسئله و بسياری از 
استدالل های حکيمی، در راستای ايجاد يک تشکل کارگری 
ضدسرمايه داری و نقد بر دو نظر انحرافی در جنبش کارگری؛ مورد 

 که بحران عميق سياسی و در اين امر ترديدی نيست. توافق است
تشکيالتی  در جنبش کارگری جهان و به ويژه ايران بوضوح 

بديهی است که نقش افراد و نيروهای کمونيستی . مشاهده می شود
آنچه . يافتن راه حل هايی برای برون رفت از اين بحران عميق است

روند يافتن و اجرای راه حل را مسدود کرده همانا انحرافات در 
» کمونيستی«از يکسو گرايش قيم مآب . نبش کارگری استدرون ج

          که هدف به زائده خود درآوردن جنبش کارگری را در سر 
» کارگری«و » کمونيستی«می پررواند و با ايجاد احزاب تصنعی 

بدون حضور در جنبش زنده کارگران، از آنها به پيوستن شان به 
از . به عمل می آورد» تدعو«ساخته  و بی ارتباط، - احزاب خود

فرصت طلبی که برای بدست گرفتن مقام  سوی ديگر گرايش
کارگران، خود را به آگاهی پس رفته ترين عناصر » رهبری«

کارگری تقليل داده و مبارزات کارگران را تنها به مبارزات صنفی 
محدود کرده و مماشات با دولت سرمايه داری را از جانب کارگران 

 با اين دو گرايش بازدارنده در جنبش کارگری بايد .سازمان می دهد
بدون عبور از اين انحرافات، يافتن راه حل ها . مصرانه مبارزه کرد 

  .و تحقق آنها دشوار خواهند بود
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  . حکيمی ذکر چند نکته حائز اهميت است» راه حل«اما در مورد 
نخست؛ چنانچه نظر وی اينست که کارگرانی با گرايش های ضد 

از ("ه داری در عمل مبارزاتی؛ صرفنظر از عقايدشان سرماي
کمونيست و سوسياليست گرفته تا آنارشيست، سنديکاليست، 

بايستی در درون ....") سوسيال دمکرات، چپ ليبرال، چپ مذهبی و
گرد هم آيند و مبارزات عملی صنفی و سياسی » تشکل کارگری«يک 

ی کامال  به جا و عليه سرمايه داری را دامن زنند؛ اين پيشنهاد
اين اقدام می تواند زمينه بحران عميق کنونی . درستی می تواند باشد

ی از اتحادبه سخن ديگر؛ .  جنبش کارگری به درجاتی تقليل دهد
مبارزات ضد سرمايه داری، با عقايد عمل کارگران برای پيشبرد 

متفاوت و محترم شمردن عقايد يکديگر و اختالف نظرها، شکل 
فعاليت هايی در راستای مبارزه با سياست های دولت گرفته و 

تشکل کارگری "حکيمی نام آن را . سرمايه داری را هماهنگ می کند
         " به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری

اين نهاد؛ بهتر است از ماهيت آن استنتاج گردد و  می گذارد؛ اما نام
جبهه واحد «يا » ری کارگران مبارزاتحاد عمل ضد سرمايه دا«به 

 حزبزيرا اين تشکل به گفته وی نه . مبدل گردد» کارگران پيشرو
و نه ) که اهداف صرف سوسياليستی داشته باشد(کمونيست است 

در نتيجه اين تشکل ). که اهداف صرف صنفی داشته باشد (سنديکا
 نمی توان   کارگران نمی باشد؛ وتمامدر برگيرنده ) حد اقل در ابتدا(

، خطاب کرد؛ هر چند هدفش »جنبش اجتماعی طبقه کارگر«: آنرا
؛ )که امری است فرعی(بهررو صرفنظر از نام آن .  چنين باشد

چنانچه منظور حکيمی چنين تشکلی است؛ اين پيشنهاد مورد تاييد 
» جبهه واحد کارگری«تنها مسئله اينست که تشکيل يک . است

 ،امروز، در ايران مشکالتی در بر علنیضدسرمايه داری به شکل 
اين پيشنهاد زمانی . دارد که مرتبط به ماهيت اختناق آميز رژيم است

شکل واقعی به خود می گيرد که تناسب قوا به نفع کارگران تغيير 
اما؛ تا آن زمان طرح آن تنها می تواند  در سطح تبليغاتی . کرده باشد

کل غير علنی بايد صورت باقی بماند؛ يا حد اقل تدارکات آن به ش
پذيرد؛ زيرا  در وضعيت کنونی چنين تشکلی نمی تواند با سهولت 

  .تحقق يابد
تشکل مستقل «دوم، اگر پيشنهاد حکيمی اينست که اين نهاد يک 

؛ متشکل از کIارگرانی اسIت کIه وابسIتگی تشIکيالتی بIه         »کارگری
احIIIIزاب موجIIIIود کمونيسIIIIتی؛ سوسياليسIIIIتی و غيIIIIره دارنIIIIد، در  

ت بايد متذکر شد که يک تشکل مستقل کارگری در صورتی آنصور
می تواند تابع و پيوسته به احزاب کمونيستی باشد که آن احIزاب؛    

بايد متذکر شIد کIه    . توسط خود کارگران پيشرو تشکيل شده باشند      

طبقه ی کارگر در فعاليتهای روزمره ی خود آگاهی سياسی کسIب            
طبقه کارگر . گر می رسدمی کند و به لزوم تشکيل حزب طبقه  کار

      طIIIIی رونIIIIد مبIIIIارزات روزمIIIIره اش، رهبIIIIران خIIIIود را يافتIIIIه و    
نيروهای بالقوه انقالبی را پيدا . تئوری های خود را تکامل می دهد

رهبIIران طبقIIه کIIارگر  .  کIIرده و تشIIکيالت خIIود را ايجIIاد مIIی کنIIد   
آنهايی هستند که به شکل روزمره در درون مبIارزات روزمIره ی           

ارگر دخالت می کنند، نشريه و اطالعيه انتشار داده، خط طبقه ی ک
 مبIIارزه بIIا مماشIIات جIIويی بIIا گIIرايش هIIای رفرميسIIتی در درون      
طبقIIه ی کIIارگر را تقويIIت مIIی کننIIد و ضIIرورت  مبIIارزه بIIرا ی از  
ميان برداشتن نظام سرمايه داری و جايگزين کردن آن با حکومت 

  . کارگری را تبليغ می کنند
وجIود داشIته باشIد کIه متشIکل از           » تشکل مستقل «اگر در ايران    

احIIزاب کمونيسIIتی باشIIد؛ کIIارگران جامعIIه ايIIن احIIزاب را از پIIيش   
 نيIIز رهبIIران خIIود کIIارگران  شIIناخته و رهبIIران آنهIIا، متشIIکل از   

در دوران اعIIتالی انقالبIIی، در دورانIIی کIIه مسIIئله     . خواهنIIد بIIود 
کIه  تسخير قدرت از سوی طبقه کارگرطرح می شود؛ واضح است         

) کل اتحاديه هIای کIارگری و تشIکل هIای کIارگری      (کل طبقه کارگر  
. وابستگی خود را به حزب مورد نظر کمونيسIتی اعIالم مIی دارنIد     

از ايIIIن نقطIIIه نظIIIر ايIIIن وابسIIIتگی بIIIه طIIIور طبيعIIIی، ارگانيIIIک و  
  .ملموس پس از دوره ای از مبارزات طوالنی بوجود می آيد

 کمونيسIIتی –ری  چنIIين حIIزب کIIارگامIIروزامIIا مسIIئله اينسIIت کIIه 
، سازمانهايی بدون داشتن پايه     »روشنفکر«عده ای   . وجود ندارد 

اجتمIIاعی در طبقIIه کIIارگر؛ يIIا حIIداقل بIIدون داشIIتن پايIIه ای تعيIIين   
کننده در پيشIروی کIارگری؛ و بIدون انجIام دخالتهIای روزمIره در          

، »کمونيستی«درون طبقه کارگر، با نام طبقه ی کارگر با عناوين           
 -حIIIزب کIIIارگری «اينهIIIا .  و غيIIIره سIIIاخته انIIIد» سوسياليسIIIتی«

، کIIه قIIرار اسIIت بIIا طبقIIه کIIارگر در درون تشIIکالت       »کمونيسIIتی
کليه گرايش های موجود کIه      . مستقل کارگری پيوند خورد، نيستند    

   پايIIIه ی اجتمIIIاعی در درون طبقIIIه ی کIIIارگر ندارنIIIد، و يIIIا اصIIIوًال
لIت گIری   و کIوچکترين دخا . طبقه ی کارگر شناختی از اينها نIدارد      

    سIIIIال گذشIIIIته٢۵در مبIIIIارزات روزمIIIIره ی طبقIIIIه ی کIIIIارگر در  
چIIه در جبهIIه (نداشIIته انIIد، همIIه احIIزاب خIIرده بIIورژوايی هسIIتند   
بنIIابراين در ). کIارگری قIIرار گرفتIه باشIIند و چIIه در جبهIه مخIIالف   

شرايط کنونی تشکل مستقل کارگری بايد مستقل از، نه تنها دولت        
 نهادهای وابسته بIه دولIت باشIد    و احزاب وابسته به دولت و تمام   

مسIتقل از احIزاب   ؛ بلکIه بايIد   )که مورد توافق حکيمی نيز هسIت  (
  .  هم باشدخرده بورژوايی
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تشکل کارگری به مثابه "سوم؛ چنانچه پيشنهاد حکيمی اينست که 
در راستای ساختن " جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری

" تقدم"شکيل حزب کارگری  کمونيستی است يا بر ت-حزب کارگری
دارد و يا حزب کارگری الزامًا از درون اين تشکل پديد می يابد 

؛ در اينصورت چند نکته  )٨٢رجوع شود به سخنرانی شهريور (
  :قابل بحث است

پيش از آن بايد ذکر شود که نويسنده اين مقاله نيز مانند حکيمی بر 
ا آگاهی طبقاتی؛ اين اعتقاد استوار است که حزب طبقه کارگر و ي

) ١٩٠٣نظريات لنينی (طبقه کارگر » درون«به »  بيرون«الزاماً از 
 و طبقه کارگر با اتکاء به نيروی نظری و ١انتقال نمی يابد

، تشکيالتی را که امر براندازی نظام بورژوايی را خودسازماندهی 
و » آقا باال سر«و در انتظار . تدارک ديده؛ برقرار می کند

بی ارتباط به جنبش کارگری يا به قول حکيمی » نروشنفکرا«
نمی ماند؛ اين نکته صحيح " گرايش ولونتاريستی و نخبه گرايانه"

همچنين اگر منظور اينست . است و اختالفی در اين مورد وجود ندارد
تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه "که 

حدان کمونيستی در جايگاهی است برای يافتن مت" سرمايه داری
  . راستای تشکيل يک حزب کارگری؛ آنهم مورد پذيرش است

  

  حزب به مثابه سازمانده انقالب کارگری
  

 سوسياليستی -در اين تريدی نيست که تشکيل يک حزب کارگری
، برخالف نظر سازمان های سنتی که اکثرًا به تشکيل )کمونيستی(

. تعيين شده ای نيستحزب خود مبادرت کرده اند؛ يک روند از پيش 
 سوسياليستی می تواند يا از درون تشکل کارگری -حزب کارگری 

؛ يا می تواند در کنار آن متولد شود و يا در )نظر حکيمی(بوجود آيد 
همه بستگی به آمادگی کارگران پيشرو . بيرون از آن شکل بگيرد

. کمونيست و نفوذ سياسی و تشکيالتی آنها در جنبش کارگری دارد
ا امر مسلم اينست که اين حزب هر جايی که نطفه اوليه آن متولد ام

می شود بايد از يک سو در مرکز فعاليت ها کارگری يا در کنار 
خود را ازلحاظ کارگران قرار داشته باشد و؛ از سوی ديگر 

                                                 
  پيشتاز رجوع شود به طبقه کارگر و حزب -١

http://www.kargar.org/maghalat/pishtaaz.pdf .  

  ). ه شده استمقاله حاضر بر اساس همين مقاله نگاشت(

  

 از تشکالت ناهمگون کارگری جدا نگهدارد) و سياسی(تشکيالتی 
  ) ه خواهد شددر اين مورد به تفصيل توضيح داد(

اما بيان اين مطلب که ايجاد يک تشکل کارگری علنی، در جامعه 
بر تشکيل » تقدم«؛ »جمهوری اسالمی«سرمايه داری آنهم از نوع 

موضع حکيمی در بخش دوم ( سوسياليستی دارد -حزب کارگری
؛ نکاتی دارد که اساس نظريات مارکسيزم انقالبی  در )سخنرانی

  .سؤال می بردمورد حزب سازی را زير 
 -حزب کارگری«انگيزه اصلی ايجاد در ابتدا بايد متذکر شد که 

، ريشه در تکامل سياسی ناهمگونی در طبقه کارگر »سوسياليستی
، حتی در وضعيت »عام کلمه«در درون طبقه کارگر به مفهوم . دارد

عادی سرمايه داری، توده های کارگر تحت نفوذ عقايد و ايدئولوژی 
در درون طبقه کارگر به راحتی و سرعت . ار می گيرندبورژوايی قر
خرده بورژوايی رفرميستی، مماشات جو، فرصت طلب وگرايش های 

 کارگران قرار خودظاهر می گردند، که در تقابل با  منافع درازمدت 
         گرفته و ناخواسته به تقويت سياست های بورژوازی کمک 

 و تمام  دولت با در دست داشتنبورژوازی با تمام قوا و. می رسانند
حکومت، قوای قضايی، مجريه و مقننه؛ (نهادهای وابسته به آن

رسانه های عمومی؛ مساجد؛ نهادهای کارگری وابسته به رژيم مانند 
و تمام امکانات مالی و انتظامی؛ به اين ) خانه کارگر و غيره
ن تر هر چه طبقه کارگر متفرق تر، ناهمگو. ناهمگونی دامن می زند

و بحران زده تر باشد؛ استيالی سرمايه داری درازمدت تر خواهد 
بايد يادآور شد که دولت سرمايه داری تنها با روش سرکوب و . بود

کشتار حاکميت خود را اعمال نمی کند؛ بلکه همچنين از روش های 
ديگری، مانند نفود سياسی در درون تشکل های توده ای و علنی 

  .  می کندکارگری، نيز استفاده
از کمونيست و سوسياليست گرفته تا "متشکل » تشکل«اينکه اين 

آنارشيست، سنديکاليست، سوسيال دمکرات، چپ ليبرال، چپ 
زيرا . تفاوتی در اين امر نمی دهد) نقل از حکيمی...." (مذهبی و

اوال در درون يک تشکل علنی در قلب يک جامعه سرمايه داری 
 سرمايه داری ايران، هر کمونيستی که عقب افتاده و ارتجاعی نظير

کمونيست .  نيستکمونيستلقب می دهد الزاماً » کمونيست«خود را 
بودن افراد نه تنها بايد با تعلقات سازمانی و يا برنامه ای آنها بلکه 

به سخن .   آنها در درون جنبش کارگری محک خوردعملکرددر 
کرداری . ست باشند کمونيکردار و گفتارديگر کمونيست ها بايد در 

    که تنها توسط  کارگران پيشرو، آنهم در بوته آزمايش طبقاتی، 
زيرا بسياری از کارگران . می تواند مورد تاييد قرار گيرد

آگاهانه يا نا آگاهانه به مماشات با » سوسياليست«يا » کمونيست«
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دولت سرمايه داری و گرايش های بورژوا دست زده؛ و يا در 
 با خرده کاری های بی حاصل و بی ارتباط به جنبش بهترين حالت

ثانيًا؛ ساير گرايش ها مانند . کارگری خود را ارضا می کنند
آنارشيست ها، سنديکاليست ها، سوسيال دمکرات ها و چپ ليبرال "

اينها همه گرايش های خرده بورژوايی هستند که بايد " و مذهبی
. ری آزمايش پس دهندابتدا در درون طبقه کارگر و مبارزات کارگ

تاريخ جنبش کارگری در سطح جهانی بسياری از اين گرايش ها را 
رجوع شود به انقالبات (نهايتًا  در کنار بورژوازی يافته است 

بنابراين واضح است که اين ). ١٩٣٠اسپانيا و فرانسه دهه
ناهمگونی کماکان در درون تشکل پيشنهادی حکيمی باقی خواهد 

بود يک تشکيالت محکم و کمونيستی، کليه در صورت ن. ماند
کمونيست های واقعی نيز در معرض خطر تقليل يافتن به سطح 
آگاهی گرايش های خرده بورژوا و يا نابودی و دستگيری توسط 

  .  دولت بورژوايی قرار خواهند گرفت
بنابراين تا  زمانی که نظام سرمايه داری در جامعه مستقر باشد؛      

 نمIی تواننIد بIه يIک حIزب          هرگIز  ای کIارگری     احزاب علنی و توده   
بIIه سIIخن ديگIIر، . کIIارگری رزمنIIده ، کIIارا و پرنفIIوذ  مبIIدل گردنIIد 

حزبIIIی کIIIه هIIIدفش تIIIدارک و سIIIازماندهی سياسIIIی و تشIIIکيالتی      
کارگران در راستای تشکيل يک حکومت کIارگری اسIت،  بايIد در        

 غيIIر علنIIی خIIود را بIIه صIIورت   ) تIIا دوره اعIIتالی انقالبIIی  (ابتIIدا 
  رفرميIIIزم؛( تIIIا از ضIIIربه خIIIوردن ايIIIدئولوژيک    ٢. دهIIIدسIIIازمان

رخنه عناصر جاسIوس و     (و فيزيکی   ) فرصت طلبی و فرقه گرايی    
حIزب پيشIتاز   «چنIين تشIکيالتی   .  خود را مصون نگهIدارد   ) پليس
  .ناميده می شود»  انقالبی

در نتيجه بر خالف نظر حکيمی؛ هدف اساسی کمونيست ها، ايIن          
کمونيست و سوسياليست گرفته تا " يا  و کل طبقه کارگرنيست که 

آنارشيسIIت، سنديکاليسIIت، سوسIIيال دمکIIرات، چIIپ ليبIIرال، چIIپ   
را در يIک حIزب تIوده ای جلIب کننIد و يIا بIرعکس           ...." مذهبی و 

هIدف اساسIی،   . اين تشکل ها را به يک حزب کIارگری مبIدل کننIد            
آنIان  . جلب آگاه ترين عناصر و يا کارگران پيشرو کمونيست اسIت  

شکل از کارگرانی هستند که به مثابه رهبران عملی کارگران نيز مت

                                                 
 الزم بIIIه توضIIIيح نيسIIIت کIIIه سIIIازمان هIIIای علنIIIی تIIIوده ای ماننIIIد    - ٢

سنديکاها،  اهIداف و مقاصIد خIود را در راسIتای امIور صIنفی و سياسIی               

حول مطالبات صنفی و دمکراتيک دنبال می کنند وفعاليت آنها در تناقض        

  .  سوسياليستی نيست-با حزب کارگری

  

در دوره پيش توسط کIارگران شIناخته شIده و همچنIين اعتقIاد بIه                 
در درون جنIIبش کIIارگری، بايIIد وجIIه    . نظريIIات کمونيسIIتی دارنIIد  

 و کIIارگران پيشIIرو بطIIور  اعIIمتمIIايزی مIIابين طبقIIه کIIارگر بطIIور   
ی و عملی طبقIه      رهبران طبيع  –پيشروی کارگری   .  قائل شد  اخص
 از آگاهی باالتری از کل طبقه کارگر برخوردار ند، زيرا که -کارگر

برخالف توده طبقه کIارگر، ايIن قشIر بطIور پيگيIر در جIزر و مIد،         
بديهی . افول و اعتالی مبارزات کارگری بطور فعاالنه درگير است    

است که اين قشر به علت موقعيت خود در جنبش کارگری قادر به  
 سوسياليستی و تIدوين برنامIه انقالبIی، بIدون دخالIت             کسب آگاهی 

امIIIIIا، اوًال کسIIIIIب آگIIIIIاهی . حIIIIIزب پيشIIIIIتاز انقالبIIIIIی، مIIIIIی باشIIIIIد 
سوسياليسIIتی بIIه سIIرعت و دقتIIی کIIه توسIIط يIIک حIIزب پيشIIتاز         
انقالبIIی بIIه آن منتقIIل مIIی شIIود نخواهIIد بIIود، زيIIرا رهبIIران عملIIی  
ب طبقه کارگر به علل درگيری مرتب در جنبش کارگری قادر به جذ

کليه نظريات و تجارب جنبش کارگری در سطح ملی و بIين المللIی    
ثانيIIIًا بIIIه علIIIت ارتبIIIاط تنگاتنIIIگ  . در اسIIIرع وقIIIت نخواهنIIIد بIIIود 

پيشIIروی کIIارگری بIIه کIIل طبقIIه کIIارگر، همIIواره خطIIر عقIIب نگIIه    
داشته شدن سياسIی و تشIکيالتی قشIر پيشIرو توسIط تIوده کIارگر         

چه در انزوا و بدون البته پيشرو کارگری چنان. وجود خواهد داشت
امر دخالتگری در جنبش کارگری به فعاليت خود ادامه دهIد، قIادر      

اما، در آنصورت خطر آن . به جذب آگاهی سوسياليستی خواهد بود
 قشIIر پيشIIروی کIIارگری مبIIدل بIIه   همIIانوجIIود خواهIIد داشIIت کIIه   

زيIرا، قشIر پيشIرو تIا     . بIی ارتبIاط بIا جنIبش گIردد        » روشنفکران«
 که اتصال ارگانيک و روزمره خود را با کل است» پيشرو«زمانی 

  . طبقه کارگر حفظ کند
اما در عين حال، حزبی که قصد جلIب آگIاه تIرين انقالبيIون طبقIه                  

خIIارج از » روشIIنفکران«کIIارگر را  دارد، نمIIی توانIIد يIIک حIIزب   
حIزب  . اسIت، باشIد  » دسIتور عمIل  «طبقه  که کارش صرفًا صدور    

     IIIIت هIIIIور فعاليIIIIIد محIIIIی بايIIIIتاز انقالبIIIIود را در درون پيشIIIIIای خ       
چنين حزبی بايد متشکل . تشکل های و محافل کارگری متمرکز کند

روشIنفکر  «و  ) کIارگران پيشIرو   (» کارگر روشنفکران «از ترکيب   
روشنفکرانی کIه در گفتIار و کIردار در جبهIه کIارگری            (» کارگران

، متشکل شده )قرار گرفته و مورد تاييد کارگران پيشرو قرار دارند
صرفًا از طريق اين پيوند و مداخله مشترک اين دو بخش از . دباش

مبارزان کارگری در مبارزات واقعی توده هاست که حزب کارگری 
حقIی کIه بIه    . عمًال حقانيت رهبIری تIوده هIا را بIه دسIت مIی آورد          
هر سازمانی . هيچ وجه نمی تواند از پيش اعطاء شده قلمداد شود

يIد کIارگران نباشIد، محکIوم بIه       که مدعی اين حق بوده و مورد تأي       
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برای سوسياليست های انقالبی مسئله ساختن يIک        . شکست است 
مبارزه بIرای بIه دسIت آوردن ايIن حIق از کIارگران         حزب کارگری   

چنIIين اعتمIIادی صIIرفًا بIIا مداخلIIه روزمIIره فعIIاالن حIIزب در  . اسIIت
زيرا که توده های کارگر تنها؛ نه . جنبش کارگری به دست می آيد

طالعه، نه از طريق تبليغات شفاهی راديو تلويزيIونی و       از طريق م  
اينترنتی؛ بلکه عمدًا از راه تجربه خود، از فعاالن انقالبی شناخت           

در نتيجه، بدون شرکت فعال در مبارزه واقعی     . به دست می آورند   
کارگران، هيچ راه ديگری برای تأثيرگIذاری و جمIع بنIدی تجIارب        

تIIدوين شIIده در اطIIاق هIIای در هIIای » تئIIوری«. آنIIان وجIIود نIIدارد
و » کمونيسIIIتی«، »کIIIارگری«بسIIIته و يIIIا تشIIIکيل سIIIازمان هIIIای 

بدون شرکت در مبارزات واقعی کارگران و جلب اعتماد » انقالبی«
  . آنان، همه فاقد ارزش هستند

ايIن حIزب نمIی توانIد دنبالIه رو کIل طبقIه کIارگر باشIد،                همچنين،  
های درسIت همزمIان بIا      زيرا که کل طبقه کارگر الزامًا به سياست         

حزب پيشتاز انقالبی، برنامIه خIود را از درون     . هم دست نمی يابد   
جنبش عملی کارگری و تجارب نظری و عملی جنIبش کIارگری در     

ايIن برنامIه در درون جنIبش    . سIطح بIين المللIی اسIتننتاج مIی کنIد      
کIIارگری بIIه آزمIIايش گذاشIIته شIIده، صIIيقل يافتIIه ونهايتIIًا  بIIرای        

 برنامIIه طبقIIه کIIارگر بIIرای امIIر   .قيق مIIی يابIIدمIIداخالت بعIIدی تIIد
دخIIالتگری در مسIIايل صIIنفی، سياسIIی و در نهايIIت تIIدارک بIIرای    

از درون يک سازمان علنی کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر 
 طبقIه کIارگر بIه علIت نIاهمگونی          کIل ؛ زيIرا    نمی تواند ظIاهر گIردد     

سياسی در آن، قادر بIه سIاختن يIک حIزب کIارگری و تIدوين يIک                  
عقايد بورژوازی و خIرده بIورژوازی       . رنامه انقالبی جامع نيست   ب

با سرعت در درون حزب های توده ای کارگری رخنه کرده و آنان 
تجIIارب جنIIبش  . را آغشIIته بIIه انحIIراف هIIای رفرميسIIتی مIIی کنIIد    

کارگری حداقل در يک قرن گذشته در سطح بين المللی نشان داده          
سIIتی در درون جنIIبش  کIIه  بIIرای جلIIوگيری از نفIIوذ عقايIIد رفرمي   

      اتکIIIIIا بIIIIIه .  ضIIIIIروری اسIIIIIتحIIIIIزب پيشIIIIIتاز انقالبIIIIIیکIIIIIارگری، 
به ويIژه در کشIورهای نظيIر    (سازمان های بی درو پيکر کارگری    

حتی اگر اين . پيچيدن نسخه برای شکست انقالب آتی است) ايران
از کمونيست و سوسياليسIت گرفتIه تIا     "احزاب متشکل از ترکيبی     
، سوسIIيال دمکIIرات، چIIپ ليبIIرال، چIIپ  آنارشيسIIت، سنديکاليسIIت

سIIIازماندهی کIIIارگری  . ، باشIIIند)نقIIIل از حکيمIIIی ...." (مIIIذهبی و
بايستی جدا از نظارت دولIت بIورژوايی و گIرايش هIای بIورژوا و              

حزب کارگری بايد خود را از عقايد       . خرده بورژوا  صورت بگيرد    
  .هيئت حاکم و نفوذ جاسوسان دولت مصون نگه دارد

پيشIIتاز انقالبIIی از دو اصIIل تفکيIIک ناپIIذير از    بنIIابر ايIIن، حIIزب   
از يکسو، تشکل کارگران کمونيست در . يکديگر تشکيل شده است

يIIک حIIزب مجIIزا از تIIوده هIIا، محکIIم و بIIا انضIIباط بIIر محIIور يIIک   
برنامه انقالبی؛ و از طرف ديگIر درگيIری نزديIک و روزمIره ايIن        

ه بII. حIIزب بIIا جنIIبش هIIا و مبIIارزات ويIIژه و خودانگيختIIه کIIارگری
سخن ديگر، حزب پيشتاز انقالبی در عين حال هم خواهان تفکيک 

) به منظور مصونيت از رفرميزم(تشکيالتی و نظری خود از طبقه 
بIIرای مداخلIIه در (بIIوده؛ و هIIم خواهIIان پيوسIIتن بIIه طبقIIه کIIارگر   

چنين حزبی نيز مانند هر پديده . می باشد) مسايل روزمره کارگری
جIدا و مسIتقل کIردن    .  مIی شIود   تشIکيل وحدت اضIداد  اجتماعی از   

. يکی از عناصر اين وحدت بIه ضIد کIل آن هIدف منتهIی مIی شIود              
زيرا کIه از يکسIو، حIزب پيشIتاز انقالبIی بIدون ارتبIاط نزديIک بIا             
طبقIه و پيونIد واقعIIی بIا آن، تبIIديل بIه يIIک فرمانIدهی بورکراتيIIک      

و از طرف ديگر، . می شود» رهبران خودسر و بی اعتبار«توسط 
اصIIر پيشIIرو بIIه جنIIبش عمIIومی طبقIIه بIIدون داشIIتن       پيوسIIتن عن

سازمان مجزا، بIه تحليIل بIردن آگIاهی کمونيسIتی در آگIاهی طبقIه              
کIIه از لحIIاظ سياسIی يIIک آگIIاهی خIرده بIIورژوايی و اسIIير   (کIارگر  

تنهIا روش غلبIه بIر       . ، منجر می شود   )ايدئولوژی بورژوايی است  
ايIIIن تنIIIاقض عينIIIی در جامعIIIه سIIIرمايه داری؛ ايجIIIاد يIIIک حIIIزب    

  .يرعلنی متشکل از بهترين عناصر پيشروی کارگری استغ
  

  ضرورت کسب آگاهی طبقاتی 
  

پيشنهاد حکيمی مسئله مرکزی متدولوژی مارکسيستی در مورد 
و آنهم کسب آگاهی : ايجاد حزب طبقه کارگر را ناديده می گيرد

    طبقاتی است که در درون تشکالت ناهمگون علنی امکان پذير
) سوسياليستی(وجه داشت که آنچه انقالب کارگری بايد ت. نمی باشد

را با ساير انقالب ها متمايز می کند اينست که انقالب کارگری 
انقالب .  استعمل آگاهانهبرخالف ساير انقالب ها در تاريخ، يک 

کارگری يک شورش خود انگيخته توده ها و يا يک قيام خود بخودی 
انقالب .  شده استيک انقالب برنامه ريزیمردم نيست، بلکه 

پرولتری برای نخستين بار در تاريخ، خواهان جايگزين کردن يک 
شکل از استثمار به جای شکل ديگر آن نيست، بلکه خواهان لغو 

انقالب کارگری صرفاً خواستار از .  اشکال استثمار انسان هاستکليه
خواهان تسخير قدرت ميان برداشتن بی عدالتی و فالکت نيست که 

   رای اجتماعی کردن کليه وسايل توليد و رهايی کليه سياسی ب
سرمايه داری پيش . انسان ها از ستم کشی تحت جامعه طبقاتی است
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شرط های عينی انقالب را فراهم می آورد، اما برای انقالب 
 نيز سوسياليستیآگاهی  يعنی -سوسياليستی پيش شرط های ذهنی

  .ضروری است
 سIاير انگيIزه هIای جوامIع مIا      آگاهی سوسياليستی نوين بIرخالف    
تشIIIIديد .  اسIIIIتدانIIIIش انقالبIIIIیقبIIIIل از سIIIIرمايه داری، محصIIIIول 

تضIIادهای طبقIIاتی؛ ايجIIاد تشIIکل هIIای مسIIتقل کIIارگری؛ و نهايتIIًا    
رودرويی طبقه کارگر با سرمايه داری و شورش ها و طغيان ها و 
 اعتصIIIابات کIIIارگری، پديIIIده هIIIايی هسIIIتند کIIIه در درون جامعIIIه       

امIا صIرفًا بIا عصIيان و خشIم و      . ع می پيوندندسرمايه داری بوقو 
سنديکا؛ (اعتراضات توده ای و ايجاد تشکل های مستقل کارگری          

   )اتحاديIIه هIIا؛ اتحIIاد عمIIل هIIا؛ جبهIIه هIIای واحIIد کIIارگری و غيIIره  
طبقه کارگر نياز . نمی توان نظام سرمايه داری را از ميان برداشت

دانIIش  .  اسIIتبIIی تئIIوری انقالبIIه ابIIزار برنIIده تIIری دارد و آنهIIم     
سوسياليستی که محصول تجارب تاريخی  جنبش کارگری و تحليل 
اقتصادی و اجتماعی است، پيش شرط های ضروری بIرای ريشIه       

بIدون تئIوری انقالبIی و درک    . کن کردن نظام سIرمايه داری اسIت       
  .جامعه سرمايه داری جايگزين کردن آن غيرممکن است

جنIIIIIبش هIIIIIای کسIIIIIب آگIIIIIاهی سوسياليسIIIIIتی اوليIIIIIه، براسIIIIIاس  
    خودانگيختIIIه کIIIارگری کIIIه تحIIIت تIIIأثير ايIIIدئولوژی بIIIورژوايی و    

در وضIعيت کنIونی   . خرده بورژوايی قIرار داشIته، بوقIوع پيوسIت     
  و يIIا احIIزاب ) اتحاديIIه هIIای کIIارگری (نيIIز آگIIاهی ترديونيونيسIIتی  

. تIIوده ای کIIارگری تحIIت تIIأثير همIIين ايIIدئولوژی هIIا قIIرار دارنIIد      
ح نقIل قIولی از مIارکس در مIورد     برخالف نظر حکيمی کIه  بIا طIر        

کIIارگری، کIIارل مIIارکس    » حIIزب جداگانIIه «عIIدم ضIIرورت ايجIIاد   
اعتقاد به ايجاد حزب پيشتاز انقالبی داشته و فعاليت مستمر او در 

در اين نقل قIول البتIه      . دال بر اين ادعا است    » اتحاديه کمونيست «
.  »حIIزب جداگانIIه « نIIهبIIوده و» جنIIبش جداگانIIه«منظIIور مIIارکس 

 مIIIارکس در مقابIIIل اسIIIتدال ل هIIIايی کIIIه ضIIIرورت بIIIرش از   کIIIارل
کIه  : بورژوازی و خرده بIورژواری  را تاکيIد نمIی کIرد؛ مIی گويIد         

            ايIIIIIن قبيIIIIIل سوسIIIIIياليزم بايIIIIIد توسIIIIIط پرولتاريIIIIIا طIIIIIرد و بIIIIIه  "
به سخن ديگر، طبقه کارگر بايIد    ٣".خرده بورژوازی واگذار شود   

ه بIIIورژوايی کIIIه  خIIIود را از شIIIر ايIIIدئولوژی بIIIورژوايی و خIIIرد    

                                                 
، منتخIب   )١٨۵٠نIوامبر   (کارل مIارکس     -"مبارزه طبقات در فرانسه   "-٣

 .٢٨١-٢٨٢، صفحات)١٩٧٣(آثار به زبان انگليسی، چاپ مسکو 

  

ايدئولوژی هـيئت حاکم است رهIا کIرده و بIه آگIاهی سوسياليسIتی        
  . انقالبی روی آورد

امIIIا ايIIIن آگIIIاهی سوسياليسIIIتی انقالبIIIی، و يIIIا مجموعIIIه برنامIIIه    
کمونيستی، بطور خIود بخIودی و يIا صIرفًا از طريIق فعاليIت هIای             
اتحاديه های کارگری و يا تشکل های علنی کIارگری بIه پرولتاريIا     

بايد يک پيشروی کارگری کIه مظهIر عIالی تIرين       . نتقل نمی شود  م
درجه آگاهی تجربه طبقاتی است، قادر به دستيابی به اين برنامه و 

بIرای مجهIز کIردن کIل طبقIه      .  انتقال آن بIه کIل طبقIه کIارگر باشIد      
کارگر به اين برنامه، سازماندهی پيشرو کارگری ضIروری اسIت؛    

ی نيIاز بIه تشIکيالت انقالبIی،     و برای سازماندهی پيشIروی کIارگر   
حزبIIی کIIه بIIا در دسIIت داشIIتن ابIIزار   .  اسIIتحIIزب پيشIIتاز انقالبIIی 

تئوريک و آگاهی سوسياليستی، خشم و عصيان کل طبقه کارگر را 
در راسIتای سIرنگونی کIل نظIام سIرمايه داری و جIايگزينی آن بIIا       

  . نظام سوسياليستی سازمان دهد
  

له با ضرورت انجام  سازماندهی مخفی و مقاب
  بورکراسی

  
ساختن هسته های مخفی و نهايتاًً حزب پيشتاز انقالبIی، از لحIاظ          

ايIIن . تIIاريخی يکIIی از ابIIزار محIIوری جنIIبش کIIارگری بIIوده اسIIت   
     ضIIIرورت از ذات يIIIک نظIIIام سIIIرمايه داری لجIIIام گسIIIيخته نشIIIأت

وجIIود نيروهIIای ضIIربتی و اطالعIIاتی در درون دولIIت    . مIIی گيIIرد 
       کمونيسIIIIتی در راسIIIIتای تIIIIدارکات سIIIIرمايه داری؛ فعاليIIIIت هIIIIای

  .ضد سرمايه داری و حکومت کارگری را مسدود و خنثی می کند
در واقIIIع انتخIIIاب اعضIIIای فعIIIال و مIIIورد اعتمIIIاد در يIIIک تجمIIIع  
کوچک پايه اصلی يک حزب کارگری را بنا می نهد و بنياد گذاران 
جنIIبش کمونيسIIتی، کIIارل مIIارکس و فردريIIک انگلIIس نيIIز بIIر ايIIن  

  : چنين می نويسد١٨۵٠مارکس در ژوئن . عتقاد داشتندنظريه ا
به آلمان، که برای فعاليتش تأييديه ) اتحاديه کمونيست(فرستاده "

کميتIIه مرکIIزی را دريافIIت کIIرده اسIIت، در همIIه جIIا صIIرفًا مIIورد       
پذيرفتIIه " اتحاديIIه کمونيسIIت"اعتمIIادترين افIIراد را بIIه عضIIويت  

حاديIه شIوند يIا خيIر،        اينکه انقالبيIون مIی تواننIد عضIو ات         ... است
چنانچIه چنIين عضIوگيری امکIان        . بستگی به وضعـيت محلی دارد    

نداشته باشد، بايستی افراد مورد اعتماد و انقالبيون صالحی را که 
     هنIIIIIوز مفIIIIIاهيم و نتIIIIIايج نهIIIIIاِيی کمونيسIIIIIتی جنIIIIIبش کنIIIIIونی را  
درنيافته اند، در يک رده دوم از اعضای اتحاديه به معنی وسيعتر، 

اين اعضای رده دوم که برای آنان نبايسIتی چيIزی جIز           . ردگرد آو 
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ارتباطات محلی و ايالتی را فاش کرد، بايIد بطIور مIداوم زيIر نظIر             
جزئيIات سIازماندهی بايIد بIه        ... رهبری اتحاديه و کميته هIا باشIند       

  ٤..."هسته های رهبری کننده واگذار شود
قامIات  همچنين برای مقابله با بورکراسIی و زدو بنIدها و کسIب م            

اداری؛ ايجاد يک حزب پيشتاز انقالبی متشIکل از افIراد مجIرب و              
در واقIIIع در درون حIIIزب هIIIای سوسIIIيال . متعهIIIد ضIIIروری اسIIIت

دمکراتيک و سنديکاهای کIارگری و تشIکل هIای علنIی تIوده ای؛              
دمکراسی . علت آن روشن است. بورکراسی عميقی تکامل می يابد

 به خصوص در –طوح مستلزم شرکت فعال کليه اعضاء در کليه س
گشIودن درهIای   .  يIک سIازمان سياسIی اسIت    -سطح تصميم گيIری   

از اعضاء که هرگز در رهبری » توده ای«حزب و تشکل به روی 
آن شIIرکت نخواهنIIد کIIرد، از پIIيش، انحصIIار رهبIIری حIIزب را در    

ايIIن اکثريIIت   . دسIIت اقليIIت کIIوچکی از اعضIIاء متمرکIIز مIIی کنIIد       
هسIتند، زيIر نفIوذ    » غيIر فعIال   «غيرفعال، دقيقًا به همIان دليIل کIه          

            ايIIIIIدئولوژی حIIIIIاکم در جامعIIIIIه، يعنIIIIIی ايIIIIIدئولوژی بIIIIIورژوايی      
و » کIIارگری«حIIزب هIIای  . قIIرار مIIی گيرنIIد ) و خIIرده بIIورژوايی (
جوامع سIرمايه داری کIه ميليIون هIا عضIو کIارگر              » دموکراتيک«

از آنجايی که . دارند توسط عده ای انگشت شمار رهبری می شوند
برای مIدتهای   » رهبران«ت دمکراتيکی در کار نيست؛ اين       انتخابا

طوالنی در مناصب خود باقی می مانند و عمدتًا به عناصر منحط و 
  . رفرميست با اعتقادات خرده بورژوايی تبديل می شوند

حIIزب «در مقابIIل ايIIن انحطIIاط بورکراتيIIک، نظريIIه سIIازماندهی     
 بايسIتی اعضIاء    تا کيد می کند که در حزب صIرفاً        » پيشتاز انقالبی 

فعIIال را پIIذيرفت و آنIIان را در کوتIIاه تIIرين مIIدت براسIIاس اصIIول    
فقIIط تحIIت چنIين وضIIعيتی مIIی تIIوان بIIه  . مارکسيسIتی آمIIوزش داد 

حداقلی از برابری و کارمشترک در درون حIزب انقالبIی رسIيد؛ و      
حزبIی  . صرفًا چنين حزبی قادر به تضمين دمکراسی درونIی اسIت         

 کمونيست، قادر است در نهايIت کIل   که متشکل از کارگران پيشرو   
طبقIIه کIIارگر را در وضIIعيت اعIIتالی انقالبIIی بIIرای تسIIخير قIIدرت    

از سIIوی ديگIIر؛ محIIافلی کوچIIک کIIارگری کIIه زيIIر  .  سIIازمان دهIIد
   ايIIن روابIIط دمکراتيIIک درونIIی را رعايIIت  » کIIار تIIوده ای «لIIوای 

  . نمی کنند خود آغشته به انحرافات بورکراتيک می گردند
  

                                                 
 کIIIارل مIIIارکس و -"خطابيIIIه کميتIIIه مرکIIIزی بIIIه اتحاديIIIه کمونيسIIIت  "-۴

بIIه " ١٨۴٨انقIIالب هIIای  "، از کتIIاب )١٨۵٠مIIارس (فردريIIک انگلIIس  

  .٣٣٢زبان انگليسی، انتشارات پنگوئن، صفحه 

   و تشکيل جبهه واحد کارگریحفظ استقالل
  

. حزب پيشتاز انقالبی، نماينIده منIافع تIاريخی طبقIه کIارگر اسIت              
اين حزب تحت هيچ وضعيتی نمی بايستی استقالل سياسی خود را 
از طريق اتحاد سياسی با حزب های رفرميستی، خرده بورژوايی     

البته اين اصل به مفهوم عIدم ايجIاد         . و سانتريستی از دست بدهد    
د براسIIاس عمIIل مشIIترک بIIا حفIIظ اعتقIIادات و برنامIIه خIIود    اتحIIا
  : زيرا که. نيست

اول، حIIزب پيشIIتاز بايIIد بIIا حفIIظ برنامIIه خIIود بIIه مسIIائل مرکIIزی   
. زحمتکشIIIان بIIIر عليIIIه دولIIIت سIIIرمايه داری پاسIIIخ مسIIIاعد دهIIIد 

پراکنIIدگی و چنIIد دسIIتگی قشIIرهای تحIIت سIIتم در جامعIIه يکIIی از    
 انقالبIIی بايIIد در حIIزب پيشIIتاز. مسIIائل محIIوری زحمتکشIIان اسIIت 

کIارگران  . راستای ايجاد اتحاد ميان کليIه زحمتکشIان مبIادرت کنIد           
صIIIنعتی و کشIIIاورزی، دهقانIIIان فقيIIIر، اقليIIIت هIIIای ملIIIی، زنIIIان،   
دانشIIجويان و غيIIره، همIIه بIIه درجIIات مختلIIف تحIIت سIIتم دولIIت        

دولت مرکزی همواره در حال ايجاد افتراق . مرکزی قرار می گيرند
يکی از وظايف حزب پيشIتاز  . امعه استبين قشرهای تحت ستم ج  

انقالبIIی هIIم آهنIIگ کIIردن فعاليIIت هIIای ايIIن قشIIرها عليIIه دولIIت          
  . سرمايه داری است

دوم، از آنجايی که کل طبقه کارگر الزامIًا بIه عقايIد سوسياليسIتی          
         برخIIIIی بIIIIه سIIIIازمان هIIIIای ليبرالIIIIی و   (گIIIIرايش پيIIIIدا نمIIIIی کنIIIIد  

کIIارگری و عIIده ای بIIه خIIرده بIIورژوايی و بعضIIی بIIه سIIنديکاهای 
، وظيفIIه حIIزب پيشIIتاز اينسIIت کIIه  )فردگرايIIی تمايIIل پيIIدا مIIی کننIIد 

، اتحIاد عمIل هIايی بIا سIاير          »جبهه واحد کIارگری   «براساس اصل   
کIه در درون    )  غيIر سوسياليسIتی    ایحتی با برنامه ه   (سازمان ها   

  . آنان کارگران متشکل شده اند، ايجاد کند
سIوم، حIIزب پيشIتاز انقالبIIی، در تجمIع هIIا و تشIکل هIIای مسIIتقل     
کارگری که تحت نفوذ عقايIد غيرسوسياليسIتی اسIت شIرکت فعIال              

حIIزب پيشIIتاز در هIر محفIIل و تجمعIIی کIIه کIIارگران  . خواهIد داشIIت 
؛  بايسIتی حاضIر و فعIال    )سنديکا و اتحاديIه و غيIره      (شرکت کنند   

 در وضIIعيت آتIIی در واقIIع. باشIد و هIIيچ فرصIIتی را از دسIIت ندهIد  
ايIIIران يکIIIی از روش هIIIای سIIIاختن حIIIزب پيشIIIتاز انقالبIIIی امIIIر      
دخIIالتگری در ميIIان تجمعIIاتی اسIIت کIIه  تIIوده هIIای کIIارگر در آن     

  .شرکت دارند
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  رعايت اصول دمکراتيک  و مرکزيت
  

تشIIIIIIIکل هIIIIIIIای علنIIIIIIIی همIIIIIIIواره از مشIIIIIIIکالت برخوردهIIIIIIIای 
 در مقابIIل، حIIزب پيشIIتاز . غيردمکراتيIIک رهبIIران رنIIج مIIی بIIرد  

انقالبIIی بIIه علIIت دخالIIت مسIIتقيم و نزديکIIی کIIه در درون طبقIIه       
. کارگر ايجاد می کند بايد دو خصوصيت ويژه نيز برخوردار باشد

حزبIی کIه   .  باشIد دمکراتيIک اين حزب بايد از لحاظ درونی کامًال        
قرار اسIت بطIور روزمIره در جنIبش کIارگری دخالIت کنIد بايIد از          

 کليIIIه اعضIIIاء بIIIدون   محيطIIIی دمکراتيIIIک برخIIIوردار باشIIIد، تIIIا   
محدوديت های تشکيالتی هرگونه اختالف نظر را آزادانه به بحث 

. گذاشته و در مورد آن سياست ها تصميم های جمعIی اتخIاذ کننIد     
حزبی که دمکراسی درونی نداشته باشد و صدای مخالفIان را بIه              
هر دليل خفه کند و يIا بIا اتهIام زنIی هIا و بهانIه هIای تشIکيالتی،          

ختالف ها را ندهIد، محققIًا نمIی توانIد بIه يIک حIزب            اجازه بروز ا  
  .پيشتاز انقالبی تبديل شود

نظريIIات .   داشIIته باشIIدمرکزيIIتاز سIIوی ديگIIر، ايIIن حIIزب بايIIد  
متفIIاوت قشIIرهای مختلIIف جامعIIه، از طريIIق اعضIIاء بايسIIتی بIIه      
 درون ايIIن حIIزب وارد شIIده و بطIIور متمرکIIز بIIه بحIIث گذاشIIته و      

صميمات  در سطح جامعه به اجرا پس از بحثها؛ ت. جمع بندی شود
ايIIن عمIIل ضIIروری اسIIت، زيIIرا حIIزب پيشIIتاز   . گذاشIIته مIIی شIIود 

انقالبی که قرار است امر سازماندهی کارگران را بر عهIده داشIته      
باشIIد؛ نمIIی توانIIد بIIه يIIک کIIانون بحIIث و تبIIادل نظIIر صIIرف مبIIدل   

تحوالت در جامعه سريعًا اتفاق می افتد و حIزب بايIد سIريعًا     . گردد
حIزب پيشIتاز انقالبIی کنگIره هIای مرتIب        . ن مسائل پاسخ دهد   به آ 

و پس از ) در وضعيت عادی حداقل سالی يک بار(تشکيل می دهد 
دوره ای از بحث های کتبی و شفاهی پيشا کنگره، حزب در کنگره 

که منعکس کننIده نظريIات اکثIر اعضIاء      –بايستی تصميمات نهايی    
يد تا کنگره بعIدی توسIط       اين تصميمات نيز با   .  را اتخاذ کند   -هست

ايIن روش از   . کليه اعضاء در سطح جامعه به اجرا گذاشته شIوند         
نيسIIت کIIه تجIIارب    » بوراکراتيIIک «تصIIميم گيIIری بIIه هIIيج وجIIه      

     متفIIIاوت فعIIIاالن پيشIIIروی کIIIارگری را متمرکIIIز کIIIرده و پIIIس از     
. بحث های کتبی و شفاهی کافی، به مرحله تصميم گيری می گذارد

ورت نپذيرد هرج و مرج تشکيالتی غالب شده چنانچه اين روند ص
و حزب از امر دخالتگری محروم مانده و موقعيت های حساس را  

آن روی سIIکه ايIIن هIIرج و مIIرج تشIIکيالتی،     . از دسIIت مIIی دهIIد  
روش بورکراتيک است که تصميمات توسط عIده ای معIدود پشIت            

  . پرده صورت گرفته می شود

  
  :جمع بندی

  
به بحIران رهبIری انقالبIی    بحران کنونی جنبش کارگری   -١

ايجاد يک حزب پيشتاز انقالبی اين خالء را . تقليل يافته است
پIIIر کIIIرده و زمينIIIه را بIIIرای کسIIIب آگIIIاهی سوسياليسIIIتی و  

حIزب  . اعتماد به نفس در درون طبقه کIارگر فIراهم مIی کنIد            
پيشتاز انقالبی؛ با ايجIاد تشIکل هIای مسIتقل کIارگری علنIی              

اقض نيست؛ تشکل های توده ای در تن) با هر نام و ترکيبی(
و علنی کارگری و حزب پيشتاز انقالبی دو پديده ضروری و 

  .مکمل يکديگرند هستند
  بايIIد الزامIIًا مسIIتقل از دولIIت » تشIIکل مسIIتقل کIIارگری« -٢

که در  (خرده بورژواسرمايه داری و تمام احزاب بورژوا و   
وضIIIIIعيت کنIIIIIونی شIIIIIامل تمIIIIIام احIIIIIزاب و سIIIIIازمان هIIIIIای 

وابسIIIتگی تشIIIکل مسIIIتقل  . ؛ باشIIIد)سIIIتاپوزيسIIIيون چIIIپ ا
؛ روند شکل گيری و »چپ«کارگری به احزاب خرده بورژوا 

  .  تضمين سالمت تشکيالتی آن را مسدود می کند
 بنيادگذاران حزب پيشتاز انقالبی؛ با توجIه بIه وضIعيت            -٣

هIم از درون    کنونی جنبش کارگری کمونيسIتی، امکIان دارد         
 آن و هIم در کنIار آن  تشکل های مستقل کارگری؛ هم جدا از   

امIا؛ حIزب پيشIتاز انقالبIی     .  به صورت متشIکل ظIاهر گIردد      
. الزامIIًا تنهIIا از درون تشIIکل مسIIتقل کIIارگری پديIIد نمIIی آيIIد 

» کارگر روشIنفکران  «حزب پيشتاز انقالبی توسط ترکيبی از     
 تشکيالتیبوجود می آيد و از لحاظ » روشنفکر کارگران«و 

دا سIازمان مIی دهIد و    خود را از تشکالت مستقل کارگری ج      
از لحIIاظ امIIر دخIIالتگری سياسIIی در درون تشIIکالت مسIIتقل  

  . کارگری فعاليت تعيين کننده خواهد داشت
         حIIIIIIزب پيشIIIIIIتاز انقالبIIIIIIی  بIIIIIIرای تIIIIIIدارک مبIIIIIIارزات   -۴

ضدسIIIرمايه داری در راسIIIتای ايجIIIاد حکومIIIت کIIIارگری و     
تقويت شوراهای کارگری و انتقال قدرت سياسی از استيالی 

از اينIرو   .  داری به جمهوری شورايی تالش می کند       سرمايه
حزب پيشتاز انقالبی  در تمامی عرصه های جنبش کIارگری     
شIIرکت فعIIال داشIIته و بIIر محIIور تحقIIق مطالبIIات کIIارگری        

 .گام بر می دارد) سياسی؛ دمکراتيک و انتقالی/صنفی(
 Razi@kargar.orgرازی  .م

  ١٣٨٢مهر 
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  سه بينش در جنبش کارگری

  

ه بينش در مورد تشIکل هIای کIارگری در سIطح عمIومی        اخيرا س 
  . مطرح گشته است

، »سنديکا سازمان بی بديل کارگران « حسين اکبری،   : بينش اول 
  ١٣٨٢ آبان ١٩روزنامه شرق،
،  روزنامه »! بديل نيستبیسنديکا «محسن حکيمی،  :بينش دوم

  ١٣٨٢ آبان ٢۴شرق، 
 فقIIرات بIIديل سIIنديکا بIIی سIIتون  «مهIIدی رياضIIی،   :بيIIنش سIIوم 

  ١٣٨٢ آذر ١۵،  روزنامه شرق، »!نيست
اين سه بينش هر کدام می تواند بيانگر گرايشی در  درون جنبش 

  .کارگری نسبت به تشکل های کارگری باشد
  . اول، نگرش سنديکاليستی سازمانيابی کارگری

        ايIIIن نگIIIرش تشIIIکيالت کIIIارگری را بمثابIIIه يIIIک هIIIدف در نظIIIر     
  سIنديکا را مIامن امنIی بIرای کIارگران         تشIکيالت ازنIوع     . می گيرد 

  . می داند که آنجا همه کارگران، می توانند شرکت داشته باشند
سIIنديکا سIIازمان بIIی بIIديل  « نظIIرات حسIIين اکبIIری تحIIت عنIIوان  

بيان قسمت های عمده ای از گIرايش اول يعنIی گIرايش       » کارگران
  . سنديکاليستی است

 کIIارگران اعIIم از سIIنديکا جايگIIاه و پايگIIاه همIIه « :او مIIی گويIIد 
 از هر دين، نژاد، رنگ، . زنان و مردان است

 آبIان  ١٩مندرج در روزنامIه شIرق،  ( » مليت، و زبان که باشند،   
 تIIا ايIن جIIا بايIIد گفIت چنIIين خصوصIيتی بIIرای يIIک     )هشIتاد و دو 

اما آيا اين تنهIا  . سازمان کارگری توده ای خصوصيت مثبتی است     
   IIت؟ خيIIارگری اسIIازمان کIIين سIIيت چنIIکالت  خصوصIIين تشIIر، چن

کارگری خصوصيات ديگIری دارنIد کIه بعضIی از آنهIا ماهيIت ايIن            
يکی از اصلی ترين آنها همان است که . تشکالت را تعيين می کنند

سIنديکا نهاديسIت صIنفی و       «:حسين اکبIری بIه آن اشIاره مIی کنIد           
صنفی بودن ايIن نهIاد کIارگری همIان اسIت       ) همانجا(» دمکراتيک

بIIIه ايIIIن ترتيIIIب  . يلی سIIIراغ نIIIداردکIIIه حسIIIين اکبIIIری بIIIرايش بIIIد 
از نظIر مIن البتIه    . سنديکاليزم در قدم اول سياست را رها مIی کنIد   

همانگونIIه کIIه مبIIارزات صIIنفی نيIIز  . ايIIن خIIود يIIک سياسIIت اسIIت 
اما سIنديکا ظIرف پIااليش      . مبارزات سياسی رادر خود نهفته دارد     

دهنده مبIارزه صIنفی از مبIارزه سياسIی اسIت و ايIن خIود دوبIاره          

سياسIIتی کIIه سIIنديکاليزم بIIا آن کIIاری نIIدارد،  . اسIIت اسIIتيIIک سي
  . سياست کارگری و مبارزه سياسی کارگران است

  
اگر در نتيجه مبارزات صنفی کارگران، دستاورد های سياسی نيز 
حاصIIل مIIی شIIود بIIه علIIت حضIIور سIIازمان هIIای صIIنفی کIIارگری     
نخواهد بود بلکه اين نتيجه کل جنبش کارگری است که در هر حال 

          ی مطالبIIIات روزمIIIره خIIIود مبIIIارزه مIIIی کنIIIد، چIIIه بIIIا و چIIIه      بIIIرا
آخرين نمونه عينی آن، مبارزات . بی حضور سنديکا های کارگری

کارگران برای دسترسی به تشکالت خويش بوده که بدون حضور          
     سIIIنديکاليزم کوشIIIش  . چنIIIين سIIIنديکاهايی صIIIورت گرفتIIIه اسIIIت  
ارائIIه پيشIIنهاد سIIنديکا  مIIی کنIIد ايIIن مبIIارزات را در همينجIIا و بIIا   

در نتيجIIIIه از نظIIIIر  . بعنIIIIوان هIIIIدف ايIIIIن مبIIIIارزات متوقIIIIف کنIIIIد  
سIIنديکاليزم، مبIIارزات کIIارگری بIIدون حضIIور سIIنديکا هIIا، بIIرای    
رسيدن به تشکالت مورد نظر خويش، می بايست منتهی شIود بIه              
پيIIدايش همIIان سIIنديکايی کIIه بIIدون آن هIIم ايIIن مبIIارزات وجIIود         

  .داشت
 او با - ال- نهادهای کارگری مورد نظر آیاز همينجا راز جابجايی

نهادهای موجود دولتی مثIل خانIه کIارگرو شIوراهای اسIالمی کIار            
تثبيت اين جابجايی نيازمند مدد رسانی کاتاليزور    . آشکار می شود  

رفرميزم است که نظريه پردازان سنديکاليزم اين نقش را به عهده 
  .می گيرند

مدل تشکل کارگری پيشنهادی  اثبات حسين اکبری طبيعتا نيازمند 
خIIود اسIIت؛ زيIIرا اوال او خIIوب مIIی دانIIد کIIه زمينIIه سIIاز تشIIکالت  

     همانگونIIه کIIه وی تاکيIIد  . کIIارگری، خIIود جنIIبش اجتمIIاعی اسIIت    
     در تIIIاريخ جIIIنش هIIIای اجتمIIIاعی، دوران هIIIايی خلIIIق  « :مIIIی کنIIIد

        مIIIی شIIIود کIIIه ضIIIعف و سسIIIتی و فتIIIرت را نصIIIيب ايIIIن جنIIIبش      
يشان بالفاصله و کامال ناشيانه، به توصيف خويش   اما ا » .می کند 

را نشIان از  " رويکرد جنبش طبقه کارگر بIه سIوی سنديکاليسIم    "
  .پايان يافتن دوره فترت می داند

 سنديکايی ايIران نيIز بIا    -در مورد جنبش کارگری« :او می گويد  
توجIIIه بIIIه رويکIIIرد روز افIIIزون جنIIIبش طبقIIIه کIIIارگر بIIIه سIIIوی     

  )همانجا(» .ايان يافتن اين دوره فترت داردسنديکاليسم، نشان از پ
" حتی اگر برای چند لحظه فرض کنيم که تصور حسين اکبIری از  

درسIت اسIت، بIاز     " رويکرد جنبش کارگری به سوی سIنديکاليزم      
نبايد اين را پايان فترت جنبش کارگری فرض کنيم زيرا که رسيدن 

ليل درست به همين د . به سنديکا هدف يک جنبش اجتماعی نيست      
رويکIIرد روز افIIزون جنIIبش طبقIIه  "اسIIت کIIه نمIIی تIIوان پIIذيرفت  
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عکIس،   و بIه همIين دليIل، بIر        . است" کارگر به سوی سنديکاليزم   
چنIIين رويکIIرد احتمIIالی را مIIی تIIوان در ادامIIه همIIان فتIIرت نيIIز        

چنانچه نقدا در بسياری از کشور ها فترت و رويکرد . ارزيابی کرد
  .سنديکاليستی توامان مشاهده می شود

    Iی    ثانيا حسين اکبری عنصIافی       ر انقالبIه نIاعی کIبش اجتمIک جنIي
نظام کهنه است را از اين جنبش حذف می کند و بIه همIين دليIل و       
منطقا به اين نتيجIه مIی رسIد کIه رويکIرد جنIبش طبقIه کIارگر بIه                      

طبيعIی اسIت کIه وی چنIين نتيجIه گيIری کنIد             . سوی سIنديکا اسIت    
 جنبش انقالبی طبقه کارگر زيرا که سنديکا بيانگر مطالبات انقالبی

نيست و درست بIه همIين دليIل ايIن مIدل تشIکيالت کIارگری همIان               
ايIن مIدل تشIکل کIارگری،        . مدل مطلوب سازمان جهانی کIار اسIت       

مدل صنفی است و کاری به سياست ندارد هر چند بنياد نهIادن آن              
در واقع سنديکا های مIورد نظIر       . بر اساس سياست سرمايه است    

رد تائيد حسين اکبری، نوع تشکلی اسIت کIه تنهIا      او و مو   -ال-آی
يکبار با سياست سر وکار دارد و آن جIايی اسIت کIه مبIارزات  را            
  برای رسIيدن بIه مطالبIات روزمIره و توقIف در ايIن مسIير هIدايت          

فقط از اين به بعد کارگران عضو تشIکيالت سIنديکايی بIا     .می کند
سIنديکا هIا مرتIب    سياست سرو کاری ندارد اما اراده حاکم بر اين    

در جايی که قرار است سنديکا يک جنبه . به سراغ آن خواهند آمد 
از سه جانبه گرايی مورد  نظر سازمان جهانی کار و حسين اکبری 
باشد، پذيرفتن اصل سه جانبه گرايIی کIه عبIارت اسIت از دو رأی               
برای دولت وکار فرما و يک رای برای کارگران، دخالت سياسی و 

به همين دليل حسين اکبIری      . ه سياسی حاکم می باشد    پذيرفتن اراد 
درترسيم وضعيت استقالل سIنديکا دچIار يIک اشIتباه متIدولوژيک             

سIIنديکا فIIارغ از تبعيIIت از دولIIت هIIا و  « :او مIIی گويIIد. مIIی شIIود
    » احزاب و دسته جIات سياسIی و بلIوک هIای قIدرت عمIل مIی کنIد                 

ن يIک بلIوک   هر چنIد کIه حتمIا مIی بايسIت بتوانIد بعنIوا           ) همانجا( 
پرقدرت وارد عمل شود تا نIاگزير بIه تبعيIت از بلIوک هIای قIدرت                 

      نشIIود امIIا پIIذيرفتن قIIوانين ضIIد کIIارگری دولIIت کIIه مIIورد تائيIIد          
او نيز می باشد، مثIل حIق اعتصIاب و يIا سIه جانبIه گرايIی         -ال-آی

توسط سنديکای مIورد نظIر حسIين اکبIری، درهمIان قIدم اول، هIم                 
را از دست می دهد و هم قدرت واتوريته استقالل  نسبت به دولت   

  .مورد نياز يک تشکيالت مستقل کارگری را
بIIی بIIديل بIIودن   « در مجمIIوع حسIIين اکبIIری بIIرای بيIIان راحتIIر     

، تشکالت نظير شورای اسالمی کار را پيش می کشد  که »سنديکا
مسلما نسبت به آن، سنديکا مورد نظرش بی بديل جلوه گر خواهد 

  . بديل ندارداما آيا سنديکا. شد

  :در اينجا به نگرش دوم می رسيم
اين نگرش معتقد است که تشکل سIنديکايی بIی بIديل نيسIت، هIر             
چند تشکل سنديکايی می تواند در قياس با تشکالت دولتی موجود 
بIديلی باشIIد امIا سIIنديکاليزم بطIور کلIIی گرايشIی اسIIت کIه مبIIارزه      
        صIIIIIرفا رفرميسIIIIIتی و در چIIIIIارچوب سIIIIIرمايه داری را سIIIIIازمان 

.  او اسIت - ال-و اين همان تشکل مورد نظIر دولIت و آی    . می دهد 
محسIIن حکيمIIی در نقIIد خIIود بIIه نظIIرات حسIIين اکبIIری منIIدرج در   

جنIبش اجتمIاعی   « :  آبان مIی نويسIد  ٢۴روزنامه شرق در تاريخ     
طبقIIه کIIارگر ذاتIIا ضIIد سIIرمايه داری اسIIت، زيIIرا منبعIIث از تضIIاد  

 سنديکاليسم گرايشی اسIت    اساسی کار و سرمايه است، حال آنکه      
    کIIه مبIIارزه ضIIد سIIرمايه داری طبقIIه کIIارگررا بIIه احIIزاب سياسIIی    
وا مIIی گIIذارد و وظيفIIه تشIIکالت کIIارگری غيIIر حزبIIی را مبIIارزه      

بنابر اين،  » .صرفا رفرميستی در چارچوب سرمايه داری می داند       
مرزبندی تشکل مورد نظIر محسIن حکيمIی بIا سIنديکاليزم حسIين               

 بودن مبارزات تشکالت کارگری  سرمايه داریضداکبری، عنصر 
  .است

  ذاتIا محسن حکيمی معتقد است کIه جنIبش اجتمIاعی طبقIه کIارگر          
ضد سرمايه داری است، لذا برای اين جنبش تشکالتی را در نظIر         
. می گيرد که مبارزه را در چارچوب نظام سرمايه داری قرار ندهد

مبIارزه بIرای   در عمق ديدگاه وی عنصر مبIارزه سياسIی در کنIار            
دسترسی به مطالبات روزمره، ويژگی تشIکالت تIوده هIای کIارگر              

. اسIIت کIIه ايIIن مبIIارزات را ضIIد سIIرمايه داری جلIIوه گIIر مIIی کنIIد    
دريک کالم، محسن حکيمی تشIکل مIورد نظIر خIويش را اينگونIه          

در يک کالم و ماحصل بحث آنکه بر خالف ديدگاه   « : بيان می کند  
يکا سIIازمان بIIی بIIديل کIIارگران   سنديکاليسIIتی آقIIای اکبIIری، سIIند  

     بIIIIIIديل دارد، و ايIIIIIIن بIIIIIIديل همانIIIIIIا تشIIIIIIکل مسIIIIIIتقل و   . نيسIIIIIIت
ضدسرمايه داری کارگران است که طبقه کارگر ايران می توانIد و             
بايد آن را هم در برابر شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر و هIم              
در مقابIIل اتحاديIIه هIIای سIIرمايه فرمIIوده سIIازمان جهIIانی کIIار و       

  ».کار بر پا داردوزارت 
به درستی اين چنين تشIکالت کIارگری بIديل تشIکالت مIورد نظIر                

       حتIIIIی . سIIIنديکاليزم، وزارت کIIIIار و سIIIIازمان جهIIIIانی کIIIIار اسIIIIت 
می توان به صراحت گفت که چنين بديلی، مادام که طبقه کIارگر و      
جنبش کارگری وجود دارد وسيله ضروری برای سازمان دادن به     

امIIا سIIوال ايIIن اسIIت کIIه چIIه      . کIIارگر اسIIت مبIIارزات تIIوده هIIای   
استمرار حيIات ضIد سIرمايه دارانIه و پايIداری ايIن            تضمينی برای 

 ضIIد سIIرمايه داری بIIودن ذاتآيIIا صIIرف . نIIوع تشIIکل وجIIود دارد
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جنبش اجتماعی طبقه کارگرمی تواند سپر دفاعی ايIن نIوع تشIکل            
باشIد در مقابIIل هجIIوم رفرميIIزم بIIرای کشIIانده نشIIدن آن بIIه مسIIير  

       زه در چIIIIIIIIIارچوب سIIIIIIIIIرمايه داری؟ آيIIIIIIIIIا صIIIIIIIIIرف ذات  مبIIIIIIIIIار
ضدسIIIرمايه داری جنIIIIبش کIIIIارگری مIIIIواد الزم و کIIIIافی سياسIIIIت  
  ضدسIIIرمايه داری تشIIIکالت کIIIارگری را فIIIراهم خواهIIIد کIIIرد، بIIIه   
    گونIIIIه ای کIIIIه ايIIIIن تشIIIIکيالت بتوانIIIIد از مبIIIIارزه در چIIIIارچوب       
؟ سرمايه داری خارج شده به مبارزه ضد سرمايه داری منتقل شود

برای پاسIخ بIه ايIن سIواالت ابتIدا مIی بايسIت بIه درک واحIدی از                   
 طبقه کارگر  ضد سرمايه داریخصوصيات و ويژگی های مبارزات

  .رسيد
ذات ضد سرمايه داری جنبش کارگری لزوما نIافی سIرمايه داری        

       همIIIIانطور کIIIIه ذات ضIIIIد کIIIIارگری سIIIIرمايه داری  . نخواهIIIIد بIIIIود
IIIد بIIIارگر نخواهIIIه کIIIده طبقIIIی کننIIIر . ودنفIIIه عنصIIIاره بIIIرفآ اشIIIص

مبارزاتی ضد سرمايه دارانه جنبش طبقه کارگر با اتکا به عنصIر             
   ذاتIIی ايIIن جنIIبش، نيIIاز بIIه حضIIور دائمIIی سIIرمايه داری را ايجIIاد  

لIذا تضIاد   . می کند که اين جنبش بتواند غريزه خIود را جIاری کنIد            
اساسی کار و سرمايه، چنانچه   ريشه خود را تنها از ذات ضديت 

ن دو طبقه با هIم اسIتنتاج کنIد، بطIور طبيعIی  بIه وحIدت اضIداد                     اي
خواهد رسيد و اين نتيجه را خواهIد داشIت کIه تشIکيالت کIارگری                 
بپذيرد يک مبIارزه دائمIی و الجIرم در چIارچوب سIرمايه داری را                

ذات ضIIIد سIIIرمايه داری طبقIIIه کIIIارگر ريشIIIه . بايIIIد سIIIازمان دهIIIد
ک مبارزه ای به حIول  اقتصادی دارد؛ صرف اتکا به اين ذات تدار       

  .همين محور را ايجاد می کند و اين همان سنديکاليزم است
سمتگيری سوسياليستی مبارزات تشIکل هIای کIارگری  در واقIع              
سIIنتز ايIIن تضIIاد اساسIIی اسIIت، بIIدون چنIIين سIIمتگيری مبIIارزات   
   تشIIIکل هIIIIای مسIIIتقل تIIIIوده هIIIای کIIIIارگران هنIIIوز در چIIIIارچوب     

ين دليIIل اسIIت کIIه نمIIی تIIوان بIIه همII. سIIرمايه داری بIIاقی مIIی مانIIد
تشکالت مستقل توده های کIارگر بIه دليIل مبIارزه نکIردن                پذيرفت

 صIIIرف در حIIIوزه هIIIای صIIIنفی و از ترکيIIIب مبIIIارزه سياسIIIی بIIIا     
سIIIرمايه داری مIIIی توانIIIد مبIIIارزه ضIIIد سIIIرمايه داری خIIIارج از     

در نتيجIIه چنانچIIه بپIIذيريم . چIIارچوب سIIرمايه داری را جIIاری کنIIد
     مبIIIIIIارزات کIIIIIIارگری، مبIIIIIIارزات  بIIIIIIارزترين عنصIIIIIIر سياسIIIIIIی   

ضدسرمايه داری با سمت گيری سوسياليستی است لذا می تIوانيم           
بپIذيريم کIه تنهIا چنIين تشIکيالت کIارگری از مبIارزه در چIIارچوب        
سIIIIرمايه داری خIIIIارج شIIIIده اسIIIIت در غيIIIIر اينصIIIIورت عملکIIIIرد 
تشIIIIکيالت مسIIIIتقل تIIIIوده هIIIIای کIIIIارگری، بIIIIدون سIIIIمت گيIIIIری      

 در همIIين چIIارچوب ارزيIIابی خواهIIد سوسياليسIIتی، نهايتIIا مبIIارزه
  .شد

سIازمان   در اين صورت است که می بايست مشخصIه هIای ويIژه          
مستقل توده های کارگران که آن را از تشIکل رفرميسIتی سIرمايه         

  .فرموده متمايز می کند، روشن بيان کنيم
اگIIIر بپIIIذيريم کIIIه تشIIIکيالت کIIIارگری هIIIدف اسIIIتراتژيک جنIIIبش    

ی رسIIIيدن بIIIه ايIIIن هIIIدف   کIIIارگری نيسIIIت بلکIIIه وسIIIيله ای بIIIرا   
استراتژيک، يعنی به سوسياليزم است، در اينصورت بايد در نظIر     

     Iآ  مIIارگر، لزومIای کIIوده هIتقل تIIکالت مسIه تشIIت کIت ی داشIIبايس
  .نهاد قيام کارگران باشددارای استعداد تبديل شدن به 

 تشکالت کIارگری بيIانگر داخIل يIا خIارج بIودن ايIن         مطالباتنوع  
  مطالبات انتقالیيکسری. يه داری استتشکالت از چارچوب سرما

کIIه از دل مبIIارزات کIIارگری بطIIور طبيعIIی بيIIرون مIIی آيIIد، همIIان    
مطالبIIاتی اسIIت کIIه خصIIلت سياسIIی ضIIد سIIرمايه دارانIIه  تشIIکل      

ايIIن مطالبIIات انتقIIالی، جهIIت مبIIارزات . کIارگری را تعيIIين مIIی کنIIد 
کارگری به سIوی سوسIياليزم را تعيIين مIی کنIد و مIی توانIد مIرز                     

مطالباتی که نتيجه منطقی . از چارچوب سرمايه داری باشدخروج 
مبارزات کارگری است و سرمايه داری قادر به پاسخ دهی به آنها 

مطالبات منتقل کننده جنبش کIارگری از سIطح تIالش بIرای        . نيست
کسIIب امتيIIاز طبقIIاتی بIIه سIIطح اعمIIال اراده بIIرای لغIIو امتيIIازات      

ا از مرحلIIIه مبIIIارزات مطالبIIIاتی کIIIه مبIIارزات کIIIارگری ر . طبقIIاتی 
  . روزمره به مرحله کسب قدرت سياسی هدايت می کند

اما از آنجا ئيکه تشکل توده های کا رگری انواع گرايشIات طبقIه        
کIارگر را در خIIود دارد؛ بIه مIIوازات اخIتالف ميIIان ايIن گرايشIIات،     
دوری و نزديکی اين تشکالت برای رسيدن به سطح فوق را باعث 

م بيکIار نخواهIد نشسIت و بIا پشIتوانه         وچIون رفرميIز   . خواهد شIد  
انواع امکانات عوامفريب وارد کارزار خواهد شIد؛ لIذا خطIر عIدم        
ارتقاء تشکل مستقل توده های کارگر از يک تشکل کارگری بطور 
کلی، به نهاد قيام کارگران، خطIری اسIت کIه از لحظIه تولIد چنIين                 

  .تشکالتی آن را تهديد می کند
قل توده های کارگران، مبIارزات       بدون حضور سازمان های مست    

بIIا . کIارگری پراکنIده و کIم تIاثير و عمIدتا خIرده کIاری خواهIد بIود         
حضور چنين سازمان هايی، قطبی ايجاد خواهد شد که چنانچIه در      
پيوند با تشکالت اخIص جنIبش کIارگری در آيIد قIادر اسIت جنIبش            
کIIارگران را بIIا اتوريتIIه معIIين واز موضIIع تحکIIم بIIه سIIوی کسIIب      

  .سی هدايت کندقدرت سيا
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مهIدی رياضIی، مقالIه ای در    . در اينجا نظر سوم مطرح می شIود  
        بIIIديل سIIIنديکا  «نقIIIد نظIIIر محسIIIن حکيمIIIی نوشIIIت تحIIIت عنIIIوان    

کIه در سIايت هIای مختلIف و روزنامIIه     »  بIی سIتون فقIرات نيسIت    
  .شرق در تاريخ پانزدهم آذر هشتاد و دو چاپ شد
نی بر اينکه سنديکا مهدی رياضی در تائيد نظر محسن حکيمی مب

مبارزه سياسی را به احزاب واگذار می کند، نشان می دهد که اين   
اما ايشIان   . احزاب بورژوايی، ستون فقرات سنديکاها خواهند شد      

بالفاصله و به درستی نتيجه مIی گيIرد کIه تشIکل مسIتقل تIوده ای          
کارگران نيز بIدون داشIتن سIتون فقIرات خIويش، نمIی توانIد دوام            

  .بياورد
 خالف نظر حسين اکبری کIه معتقIد اسIت سIنديکاليزم رويکIرد       بر

جنIIبش جنIIبش کIIارگری اسIIت بايIIد دوبIIاره متIIذکر شIIد کIIه اصIIوال      
گIIرايش اخIIص  .  زمينIIه سIIاز تشIIکالت خIIويش مIIی شIIود    کIIارگری

. سوسياليستی کارگران يکIی از گرايشIات درون ايIن جنIبش اسIت              
 تولIIد ايIIن گIIرايش همزمIIان اسIIت بIIا مبIIارزه ضIIد سIIرمايه داری بIIا  

زيIIرا کIIه در واقIIع ايIIن گIIرايش طبقIIه    . سIIمت گيIIری سوسياليسIIتی 
 انقالب کارگری و بIديل نظIام سIرمايه داری          برنامهکارگر است که    
  ايIIن گIIرايش مIIی توانIIد و بايIIد در تشIIکل مسIIتقل. راارائIIه مIIی دهIIد

توده ای کارگران حضور داشته باشد و در واقع اين گIرايش يکIی            
امIا سIازمان   . کالت می باشIد از انواع گرايشات موجود در اين تش      

مستقل توده ای کارگران بخودی خود سوسياليست پرور نمی باشد 
 ايجاد حزب انقالبی طبقIه کIارگر       زمينه ساز و لذا لزوما نمی تواند      

 کارگری بوجود می آيد و در جنبشباشد زيرا که خود نيز با زمينه 
واقع يکی از محصوالت ايIن جنIبش اسIت، درسIت ماننIد تشIکالت          

  .ص کارگران کمونيستاخ
حزب پيشرو کارگران کمونيست به دليل مسلح بودن به تئوری و           
سIIاختمان تشIIکيالتی کمونيسIIتی خIIويش، قIIادر اسIIت از تIIاثيرات       
ايIدئولوژی بIIورژوازی و نفIIوذ رفرميIIزم بIIه درون خIIود جلIIوگيری  

لIIذا ايIIن حIIزب مIIی توانIIد سIIتون فقIIرات تشIIکل هIIای مسIIتقل     . کنIIد
ر پيونIد ارگانيIک بIا ايIن تشIکيالت بIه           کارگران را تشکيل دهد و د     

حزب انقالب اجتماعی مبدل گشته مبارزات توده هIای کIارگران را            
اين حزب می تواند بنا بر آمادگی       . به سوی سوسياليزم هدايت کند    

نطفIIه هIIای اوليIIه آن توسIIط کIIارگران پيشIIرو کمونيسIIت، قبIIل از       
عالم موجوديت تشکل های مستقل کارگران، اکنون ويا بعد از آن ا    

  . موجوديت کند
معرفی بديل نظام سرمايه داری يعنی سوسياليزم، تنهIا مIی توانIد          

و اگر نه، سوسياليزم بعنIوان بIديل نظIام        . از طرف اين حزب باشد    

سIIرمايه داری جنبIIه تIIاريخی پيIIدا خواهIIد کIIرد وتنهIIا از ايIIن لحIIاظ   
درست خواهد بود که در روند تکامIل تIاريخی اجتماعIات، بشIريت      

اما وضعيت  جنبش کارگری هم     . وسياليزم خواهد رفت  به سوی س  
       اکنIIIون، وضIIIعيتی اسIIIت کIIIه گIIIرايش سوسياليسIIIتی ايIIIن جنIIIبش      
مIIی توانIIد بIIديل سوسياليسIIتی را نقIIدا و کنکIIرت در مقابIIل نظIIام        

انIIIواع صIIIف آرايIIIی  . موجIIIود بIIIه تIIIوده هIIIای کIIIارگر معرفIIIی کنIIIد  
ضIور  بورژوايی بديل وضعيت موجود، ريشه در نگرانی آنها از ح          

وظيفIIه هIIر فعIIال کمونيسIIت ايIIن اسIIت کIIه بIIه   . همIIين گIIرايش دارد
موازات تالش در ياری رسانی به ايجاد تشIکالت مسIتقل تIوده ای        
کIIارگران، در تIIالش بIIرای يکپارچIIه کIIردن گIIرايش سوسياليسIIتی     

  .کارگری، يک لحظه را از دست ندهند
  :جمعبندی

يش تشکيل تشIکالت مسIتقل تIوده ای کIارگران وظيفIه اصIلی گIرا        
اين گرايش از اين تشIکالت حمايIت        . سوسياليستی کارگران نيست  

برپIIايی تشIIکالت تIIوده ای کIIارگران وظيفIIه تIIوده هIIای       . مIIی کنIIد 
  .کارگران است

از آنجائيکIIه گIIرايش سوسياليسIIتی کIIارگران پيشIIروترين گIIرايش    
طبقIIه کIIارگر اسIIت لIIذا وظيفIIه اصIIلی ايIIن گIIرايش تشIIکيل حIIزب        

چنين حزبی توسط کارگران ضرورت تشکيل . سياسی خويش است
کمونيسIIت، منIIوط بIIه حضIIور يIIا عIIدم حضIIور تشIIکل هIIای مسIIتقل  

اين گرايش دردرون . کارگری و يا منبعث از چنين زمينه ای نيست
    جنIIبش کIIارگری اسIIت و زمينIIه حضIIور آن را ايIIن جنIIبش تعيIIين       

مگIIر در اسIIاس معتقIIد نباشIIيم کIIه جنIIبش کIIارگری خIIود    . مIIی کنIIد
يش سوسياليستی کارگران است که در ايIن   زمينه ساز پيدايش گرا   

صورت بايد نشان داد کدام خصوصيت تشکل های مستقل کارگری  
می تواند چنين زمينه ای را فراهم کند و اگر می تواند، اصوال چه       
نياز به حزب سياسی طبقه کارگر است، چرا نبايد خود تشکل های 

  .مستقل توده های کارگر چنين وظيفه ای را بعهده گيرند
در نهايت چنانچه کمونيست ها ناچIار شIوند در يIک تقسIيم بنIدی               
مکانيکی، ايستگاه حضور خود در تقسيم بنIدی تشIکالت کIارگری       
را تعيين کنند، ميبايست با توجه به ضرورت حضور ستون فقرات   
تشکالت مستقل توده های کارگر، يعنی حزب پيشتاز انقالبی طبقه      

  .دکارگر، جايگاه خويش را تعيين کنن
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  تفاوت بين 

  » و نيويورک »بهوپال«
 

، انفجار ١٩٨۴ دسامبر ٣نوزده سال پيش، در اولين دقايق صبح 
 منجر به ٥»يونيون کاربايد«ی شيميايی شرکت    تانکی در کارخانه  

ولين ساعات پس در ا. بدترين تصادف صنعتی در تاريخ جهان شد     
مادهيIا  «، در  استان (Bhopal)» بهوپال«از اين حادثه در شهر      

در !  نفIر کشIته شIدند      ٧٠٠٠ -٨٠٠٠هندوسIتان، حIدود     » پرادش
 نفر ديگر نيز تحت تأثير گازی که در آتمسفر          ٢٠٠٠٠٠کل حدود   

تIا پايIان   . پخش شده بود به انواع و اقسام بيماری هIا مبIتال شIدند             
 از ٢٢١۴٩بهوپIIال مIIرگ  » سIIيونر طبIIی دفتIIر کمي «١٩٩٩سIIال 

هنIIوز در هIIيچ ! سIIاکنين شIIهر را مسIIتقيمًا بIIه ايIIن حادثIIه ربIIط داد 
و بIه غيIر از   . اند محکوم نشده» تصادف«دادگاهی گناهگاران اين   

پرداخIIIت چنIIIد صIIIد ميليIIIون دالر، کIIIه بIIIرای يIIIک شIIIرکت عظIIIيم      
المللی فعاليIت دارد مبلغIی بسIيار نIاچيز         آمريکايی که در سطح بين    

ده، صاحبان و مديران آن از مسئوليت در آن مIورد شIانه خIالی     بو
  !کرده اند

  
  

  در آن شب چه اتفاقی افتاد؟
، کIه بنIا بIر قIوانين     ۶١٠ تانک شماره   ١٩٨۴ دسامبر   ٢در شب   

بايسIت بIيش از نصIفی ُپIر      هIيچ وقIت نمIی    » يونيIون کاربايIد   «خود  
متيIIل « تIIن ۴٠محتIIوای تانIIک حIIداقل  .  درصIIد ُپIIر بIIود ٩٠باشIIد، 

 مIرگ آور، کIه   (methyl isocyanate, MIC)» سوسIايئنت آي
شکسIت سIوپاپی، آب   . بIود  در توليد حشره کش استفاده شIده، مIی        

سيسIIتم خنIIک سIIازی کارخانIIه از کIIار  . وارد ايIIن تانIIک کIIرده بIIود 
افتاده بود و، به دليIل صIرفه جIويی، تعIداد افIراد شIيفت شIبانه در           

  فاصله پس از بال.  از شش به دو نفر کاهش يافته بودMICبخش 

                                                 
۵- Union Carbide   با شرکت ١٩٩٩در سال  Dow Corning» داؤ

، که اکنون بزرگترين شرکت »داؤ کورنينگ«. ادغام شد» کورنينگ

 ميليارد دالر ٣٠شيميايی جهان بوده و ساالنه فروش توليدات آن حدود 

  . را ادامه داده است»  يونيون کاربايد«بوده، سياست سلب مسئوليت 

 MICاينکIه شIيفت شIبانه متوجIIه افIزايش فشIار در درون تانIIک      
هIای   گاز مرگ آوری به سوی حلبی آبIاد . شد، آن تانک منفجر شد   

 شIIروع بIIه تجزيIIه بIIه اجIIزاء     MIC. حومIIه کارخانIIه پخIIش شIIد   
. باشIد  متفاوت خود شد، کIه يکIی از آنهIا اسIيد هيدروسIيانيک مIی             

، بIه خصIوص شIش هIا، قلIب و      اين اسيد ارگان های داخل بIدن را  
  مغز را متالشIی مIی کنIد، و از انتقIال اکسIيژن در خIون جلIوگيری                

قربانيان اين اسيد در واقع در خون و ديگر مايه های بدن . می کند
  .می شوند» غرق«خود 

  
  ای چگونه ممکن است؟  نين حادثهچ

چنIين  : سئوالی که در ذهن هر فرد سالم طرح شده، اين می باشد          
ايIن  : باشIد   چگونIه ممکIن اسIت؟ و جIواب آن نيIزاين مIی           ای حادثه

چIIون کIIه در . داری بIIود ی نظIIام سIIرمايه ی منطقIIی نتيجIIه» حادثIIه«
نظام سIرمايه داری توليIد بIرای افIزايش سIود سIرمايه داران ونIه            

از آنجIايی کIه در کIل        ! گيرد  براساس رفع نياز کارگران صورت می     
ت درهم و بIرهم بIود،   ها و امکانا  کارخانه بازرسی کارکرد دستگاه   

، و (!) روز کاهش يافته بود١۵و مدت کارآموزی از شش ماه به       
های ايمنی به دليل کاهش مخارج توليد، خاموش شIده      اکثر سيستم 

  .بودند
  

  مسئولين اين فاجعه به مردم چه کمکی کردند؟ 
، ماننIد   »يونيIون کاربايIد   «اولين عکس العمل صاحبان و مIديران        

در طول تاريخ، اين بود کIه از مسIئوليت خIود          داران    ديگر سرمايه 
آنها اول سعی کردند اين فاجعه را به گردن        . کامًال شانه خالی کنند   

 که خواهان جدايی از هندوستان بوده - ٦»سيک«تروريست های 
پIس از اينکIه نتوانسIتند آن حادثIه را بIه عنIوان عمIل        .  بياندازند -

تند که تانک مذکور از  تروريستی جا بزنند، چند روز بعد ادعا داش       
پIIس از ايIIIن دو  ". کIIارگری ناراضIIی سIIابوتاژ شIIده بIIود     "سIIوی  

      و مIIIIديريت . ، مIIIIديريت در ايIIIIن مIIIIورد سIIIIکوت کIIIIرد  »داسIIIIتان«
بايسIIت کIIه مسIIئوليت    ، کIIه از لحIIاظ قIIانونی مIIی   »داؤ کورنينIIگ«

خطاهای شرکتی را که خريداری کرده به گIردن گيIرد، از ايIن کIار           
  ww.bhopal.comحتی سايت اينترنتی آنها . پرهيز کرده است

                                                 
جدايی از هندوستان و تشکيل خواهان » سيک«بخشی از تابعان مذهب  - ۶

های  اقليتی اين سياست را با استفاده از روش. باشند می» خالستان«

  .کردند تروريستی دنبال می
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" مسئوليتی در اين مورد نIداريم  "-را ايجاد کرده که موضع خود       
   ٧. را تبليغ کند-

  پرداخت غرامت چه شد؟
ی  ی پرداخت غرامIت بIه مشIکالت متعIددی در مIورد نحIوه         مسئله

بسياری از مردم هندوسIتان معتقIد بIه         . محاسبه آن برخورده است   
بايسIت کIه هماهننIد شIهروندان آمريکIايی            ن می آن بوده که قربانيا   

يونيIIIون  « وکIIIالی ١٩٨۶ولIIIی در سIIIال  . غرامIIIت دريافIIIت کننIIIد  
موفق به آن شدند که يIک دادگIاه آمريکIايی را قIانع کننIد        » کاربايد

که آن دادگاه اعالم کند که خود دارای صIالحيت تعيIين اينکIه جIان        
. وده استيک انسان در کشورهای عقب افتاده چه ارزشی دارد، نب

. های دادستانی به هندوستان منتقل شدند بنابر اين قضاوت، پرونده
 ميليIارد دالر غرامIت     ٢/٣در وهله اول دولت هندوسIتان خواهIان         

حکIIم پرداخIIت مبلIIغ فيمIIابين   » بهوپIIال«بIIود، و يکIIی از قاضIIيان   
بIIIIرای بهبIIIIود  » يونيIIIIون کاربايIIIIد« ميليIIIIون دالر از سIIIIوی ٣٠٠

زيIر بIار ايIن      » يونيIون کاربايIد   «.  کIرد  بالفاصله قربانيان را صادر   
، و سپس »مادهيا پرادش«قضاوت نرفته و آن را در دادگاه استان 

  .در دادگاه عالی هندوستان، زير سئوال برد
يونيIIون «، زمIIانی کIه دادگIIاه عIالی هنIIوز پرونIده    ١٩٨٩در سIال  
يونيون «را بررسی می کرد، دولت هندوستان مستقيمًا با » کاربايد
 و ٨. ميليون دالر توافق کرد۴٧٠معامله کرده و بر مبلغ » کاربايد

دريافت » يونيون کاربايد« ميليونی که دولت هندوستان از ۴٧٠از 
 ميليون آن هنوز در حساب های بانکی دولت باقی ٢۴٠کرد حدود 

  !اند مانده
  !تراژدی ادامه دارد

                                                 
کمپين بين المللی « که سايت www.bhopal.net اين سايت ربطی به  -٧

» فراخوان طبی بهوپال «www.bhopal.orgو » برای عدالت در بهوپال

 شود که اين شرکت به ، با اينکه گقته می»ورنينگداؤ ک«در سايت . ندارد
ياشد، ولی خود مسئوليت عملکرد  می» يونيون کاربايد«طور کامل صاحب 

 !آن را قبول ندارد
بايست  برای اينکه اين مبلغ را در چارچوب مناسب خود قرار دهيم می  - ٨

ثه، در آن حاد. مقايسه کنيم» اکسون وآلدز«که آن را با تصادف تانکر نفت 

با وجود اينکه به محيط زيست ساحل ايالت آالسکا صدمات عظيمی زده شد، 

ولی، به خاطر اينکه مسئوليت اين تصادف بر اساس . ولی کسی کشته نشد

بيش از مجبور به پرداخت » اکسون«قوانين آمريکا تعيين شد، شرکت نفت 

  ! آن مبلغ شدده برابر

در آن نهفتIIه کIIه در نظIIام سIIرمايه داری   » بهوپIIال«کIIل تIIراژدی  
 اصلی و تعيين کننده تمامی تصميمات اقتصادی، اجتماعی و    معيار

اين تصIادف بIه دليIل     ! سياسی در جامعه بر اساس سود می باشند       
ايIIIن صIIIورت گرفIIIت کIIIه ايIIIن شIIIرکت بIIIه خIIIوبی مIIIی دانسIIIت کIIIه    
اسIIتانداردهای ايمنIIی بIIIرای حفاظIIت کIIIارگران و سIIاکنين محIIIالت     

ايی در کشIIوره) و همچنIين محIIيط زيسIIت (نزديIک بIIه کارخانIIه هIIا  
از کشIIIورهايی ماننIIIد » آزادتIIIر«ماننIIIد هندوسIIIتان بسIIIيار کمتIIIر و 

، ماننIIIد هIIIر شIIIرکتی از   »يونيIIIون کاربايIIIد «. آمريکIIIا مIIIی باشIIIند  
کشIIIIIIورهای امپرياليسIIIIIIتی کIIIIIIه در کشIIIIIIورهای عقIIIIIIب افتIIIIIIاده       

. گذاری کرده، خواهان به حداکثر رساند سود خود می باشد سرمايه
 توجIه بIه مسIايل       آن نيز نزديIک شIهر و بIدون        » بهوپال«کارخانه  

  .ايمنی ساخته شده و در حال فعاليت بود
بIIIه اضIIIافه تمIIIامی ايIIIن کمبودهIIIای قIIIانونی، مقامIIIات هندوسIIIتان   
خواهان آن نبوده که صIاحبان و مIديران ايIن کارخانIه را دادگIاهی         

در آينIده  » جلIب سIرمايه خIارجی     « چونکه اين کار شايد بIر        -کنند  
را » بهوپIال « سIر شIهر      آخIر » يونيون کاربايد «! اثر منفی بگذارد  

گIIذاری خIIارجی بIIرای   ميIIراث سIIرمايه.  تIIرک کIIرد١٩٩٩در سIIال 
چIIIه بIIIوده؟  توليIIIد حشIIIره کIIIش و افIIIزايش محصIIIوالت کشIIIاورزی 

 تن مواد شيميايی که در محل کارخانه باقی مانده و ساليان ۵٠٠٠
        همIIIراه بIIIا . انIIIد سIIIال وارد خIIIاک و آب در حومIIIه کارخانIIIه شIIIده    

هIای لIه     هIای ضIايعات شIيميايی، تانIک        کيسIه لوله های زنگ زده،     
شده، گودهايی که در آنها جيره ريزش کرده، و جمعيت وسيعی از 

های متعدد مبتال شده، و دسترسی به پول برای  شهر که به بيماری
. ، باقی گذاشته است(!)باشند معالجه نداشته و قادر به کار نيز نمی

کودکIانی کIه بIا    کابوس زنده و دردناک آن شهر هنIوز بIه صIورت            
های هولناک به دنيا آمIده و در مIدت حيIات کوتIاه            »دفورماسيون«

ايIIن هشIIداری . ياشIIند خIIود هيچگIIاه از درد و بيمIIاری خIIالص نمIIی 
 کشIورهای عقIب افتIاده کIه بIورژوازی      ی بوده بIه کIارگران تمIامی      

اعمIIال ! کنIIد آنهIIا بIIی وقفIIه از سIIرمايه داری غربIIی پشIIتيبانی مIIی   
ی کIارگران   يق فعاليIت متشIکل و بIا برنامIه    استانداردها فقط از طر  

» کامIIل«اسIIتانداردهای بIIين المللIIی هيچگIIاه   . تحقIIق خواهIIد يافIIت 
نبIIIIوده، و همIIIIان اسIIIIتانداردهای محIIIIدودی کIIIIه آمريکIIIIا و اروپIIIIا  
حکمفرما بوده در کشورهای عقب افتاده به راحتی زير پا گذاشIته       

  ! را بگيرند» جلوی سود«شوند تا مبادا  می
  

*  *  *  
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 يIIIIک تIIIIراژدی ديگIIIIر انسIIIIانی در ٢٠٠١ سIIIIپتامبر سIIIIال ١١در 
ای که با وجود اينکه واکنشIی     تراژدی. نيويورک به وقوع پيوست   

های از سر تا پIا ارتجIاعی امپريIاليزم آمريکIا         ارتجاعی به سياست  
در خاورميانه بود، منجر به آن شد که بورژوازی آمريکا بالفاصله 

دفIاع از  "ت تحIت عنIوان   هايی را که مورد نظIر داشI    بتواند برنامه 
در آسIيای ميانIه، خاورميانIه،      " برای شکست تروريزم  "و  " خود

هIIايی وجIIود  و هIIر جIIای ديگIIری کIIه تشIIخيص دهIIد کIIه تروريسIIت   
دارند، به عمل گذاشته و هر نوع انتقاد را هIم بIه طIور تهديIدآميز              

 نفIر بيگنIاه، اگIر    ٣٠٠٠کشIته شIدن کمIی کمتIر از        . به کنار گذارد  
 اسIتفاده بIورژوازی بIرای حملIه بIه تIوده هIای               بتواند مIورد سIوء    

 و کIIIIاهش حقIIIIوق دموکراتيIIIIک  –زحمIIIIتکش در سراسIIIIر جهIIIIان  
 قIIرار –کIIارگران، کارکنIIان و اقليIIت هIIای ملIIی در آمريکIIا و اروپIIا 

 دو جنIIIگ قIIIرار ی متعIIIدد و گيIIIرد، منجIIIر بIIIه کمپIIIين هIIIای نظIIIامی 
هIای تحIت     در مقابIل، اگIر هفIت برابIر کIارگران و تIوده      ٩.گيIرد  مIی 
مار کشته شIوند، و مIورد سIوء اسIتفاده نباشIد، منجIر بIه دو                  استث

ی کابوسIی بIه شIکل     منجIر بIه ادامIه   : جنگ در دو سIال نمIی شIود     
باشIند، ادامIه     سال هنوز منتظIر معالجIه مIی        ١٩افرادی که پس از     

  .دارد
  

  مراد شيرين
m_shirin@yahoo.com  

  ٢٠٠٣ دسامبر ۴ - ١٣٨٢ آذر ١٣
  

  

  
  کارگر سوسياليست

org.kargar.www://http  
BM Kargar, London WC1N 3XX, UK  

  
  

                                                 
، يعنی بيش ٢٠٠٢تان تا مارس  تعداد کشته شدگان غير نظامی در افغانس-٩

تا به  در عراق.  رسيده بود٣٠٠٠-٣۴٠٠از يک سال و نيم پيش، به بين 

  !اند  کشته شده٧٩٢٧-٩٧۵٨حال بين 

  

  کمپين بين المللی در دفاع

  کارگر ايران از حقوق طبقه
 

  تعداد مسئوالن گردانده کمپين در حال افزايش است
  

شIIبکه همبسIIتگی  «از زمIIانی کIIه مIIا کمپIIين خIIود را در حمايIIت      
رده ايم، امضاء ها از سراسر جهان در حال آغاز ک» کارگری ايران

در پاکستان، ده تIن از نماينIدگان مجلIس    . سرازير شدن بوده است 
در يونان چند تن از رهبران مهم     . از اين کمپين پشتيبابی کرده اند     

بزرگتIIIرين و بIIIا نفIIIوذترين . اتحاديIIIه کIIIارگری نيIIIز امضIIIاء کردنIIIد
  .مضاء کردسازمان دانشجويی در اسپانيا هم اين ليست را ا

ما از سIاير کشIورها هIم پشIتيبانی دريافIت نمIوده ايIم کIه در زيIر               
اين حقيقIت کIه کIارگران و جوانIان سراسIر جهIان            . ميتوانيد ببينيد 

توجه خود را بIر روی وضIعيت نابسIامان کIارگران ايIران متمرکIز        
ايIIن امIIر، . کIرده انIIد، تIIأثير زيIادی در داخIIل ايIIران خواهIد گذاشIIت   

يIIران را کIIه بIIرای حقIIوق دموکراتيIIک خIIود     کIIارگران و جوانIIان ا 
مبارزه ميکنند، تشويق کرده و به آنها ميفهماند که در انزوا قرار           

  ندارند، بلکه از حمايت کارگران جهان برخوردارند
  

  اتريش
 

  »ک او اس«ليس مندل، پيشرو کارگری در 
اينIIا راتIIزن بIIوک، عضIIو سIIازمان سراسIIری سوسياليسIIت هIIای     

  جوان در اتريش
سون، عضو سازمان سراسIری سوسياليسIت هIای جIوان      اوا نسن 
  در اتريش

  سوسياليست های جوان فوراربرگ
  سوسياليست های جوان شاخه وين ـآلسرگروند
  سوسياليست های جوان شاخه وين ـيوسف ستات

  سوسياليست های جوان شاخه مودلين
  سوسياليست های جوان شاخه لينز ـرومربرگ

  سياليست های جوانماتياس اسپخت، عضو کميته وين سو
کIارين ياشIIکه، عضIIو کميتIIه سوسياليسIت هIIای جIIوان در منطقIIه   

  شمال اتريش
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يوسف فالکينگر، عضو کميته سوسياليست های جوان در منطقه 
  در شمال اتريش

  

  يونان
 

  استليو دافنيس، عضو کميته نمايندگی شورای تجاری آتن
تسIIIيلتونيس تIIIاکيس، عضIIIو کميتIIIه نماينIIIدگی اتحاديIIIه کIIIارگران    

  باستانشناسی
    ديماروگونIIIIاس ديمIIIIوس، عضIIIIو کميتIIIIه نماينIIIIدگی فدراسIIIIيون     

  اتحاديه ها در وزارت فرهنگ
  نيکاکی ديميتريس، معاون رئيس اتحاديه کارگران پيشرو

نيکوالئو مارتا، عضو کميته نمايندگی اتحاديه کارگران پوالتIوس         
  ديونيسيوس و عضو کميته نمايندگی اتحاديه کارگران بنادر

  س الياس، عضو اتحاديه کارگران سرويس غذايی المپيکميالنو
  تانوس جورج، فعال اتحاديه کارگران هواپيمايی المپيک

کاريگيانيز لئونيداس، عضو کميتIه بيکIاران ـ از شIورای تجIاری      
  آتن

وئIIIوليس ديميتIIIريس، رئIIIيس سIIIابق اتحاديIIIه کIIIارگران خIIIدمات      
  آمبوالنس کشور

   سوسياليست آتنکانلپولو کريستينا، عضو کميته جوانان
کاراگيIIانوپولوس سIIتاماتيس، عضIIو کميتIIه جوانIIان سوسياليسIIت  

  ۴آتن، شعبه ب
سوسياليسIIIIIتيکی «گورگوسIIIIIيس سIIIIIپيروس، سIIIIIردبير نشIIIIIريه  

  »اکفراسی
  دولوس اورستيس، عضو جوانان سوسياليست آتن
  ساپرانيديس نيکوس،عضو جوانان سوسياليست
  کارائيسکوس تئودور، عضو جوانان سوسياليست

   کوستاس،عضو جوانان سوسياليستبوراس
  

  پاکستان
 

  :نامبردگان در اين ليست از نمايندگان پارلمان پاکستان هستند
  چ مئظور احمد

  قمر اوز زمان قايره
  ظفر اقبال وارايچ
  ذوالفقار گوندل

  )نماينده زن(تصنين نواز قريشی 

  )نماينده زن(فوزيه وهاب 
  )نماينده زن(دکتر فهميده ويرزا 

  نسيم چادری
  )نماينده زن(مهرين انوار رجا 

  

  اسپانيا
  ميريم مونيچيو، منشی روابط عمومی اتحاديه دانشجويان اسپانيا

  

  سوئد
  با سالم،

. خيلی خوشحال هستم که ميتوانم در اين ابتکار عمIل شIرکت کIنم     
. من در حد توانم سعی ميکنم که در اين کمپين شرکت داشته باشم        

ات را در ميان جنبش کارگری من کوشش خواهم کرد که اين اطالع
من همچنين عده ای ايرانی ميشناسم که در سوئد . سوئد پخش کنم

من فکر ميکنم که کمپين برای حقIوق دموکراتيIک          . زندگی ميکنند 
گIروه هIای مختلIف ايرانIی در اينجIا        . کارگران حرکIت خIوبی اسIت      

معمIIIوًال شIIIعارهای دموکراتيIIIک و آزادی ميدهنIIIد، ولIIIی در آخIIIر      
د بIIIا نIII دارآنهIIا بIIه خصIIIوص وقتIIIی  . شIIIخص نيسIIIترشIIان م منظو

  .سلطنت طلب ها و مدافعان  خاتمی کار ميکنيد
  در همبستگی،
  مارتين لووف

  دانشجوی دانشگاه گوتنبرگ ـ سوئد
  

  آمريکا
 

مIIIن بIIIه عنIIIوان کسIIIی کIIIه تعلقIIIات اتحاديIIIه ای دارد و از حقIIIوق   
کارگران نه در تنها در آمريکا، کIه در سIطح جهIانی دفIاع ميکنIد،         

واهم به اين وسيله دست شما را فشرده و پشتيبانی خود را از ميخ
خواهشIIمندم مIIرا در جريIIان هرگونIIه کمIIک   . مبIIارزات اعIIالم دارم 

. ممکنی ميتوانم به شبکه همبستگی کارگران ايران بکنم، بگذاريد
لطفًا به من اطالع دهيد که . من مايل هستم که کمک مالی نيز بکنم

و » اتحاديه بين المللی کارگری«عضو من . به کجا ميتوانم بفرستم
  . در ونکوور کانادا هستمIDOMطرفدار 

 
  کورت گرين

CNA فدراسيون کارکنان ايالتی، استان و شهرستان ـ « و عضو
  . ميباشم٢٢۶٩کارکنان حوضه 



  ٢٠ ١٣٨٢  آذر٢۶ - ١۴ سال ١٣٣کارگر سوسياليست  

  بلژيک
 

   پيشين اتحاديه فلزکاران بورت دياماتميل روبيوـ سازمانده
  نشگاه گنت برخت دسمت ـ عضو شورای دانشجويان دا

ميشا وان هرک ـ عضو حزب سوسياليستی آنتورپ و تعليم دهنده 
  در اتحاديه کارگران سوسياليست

  فابيان دفرين ـ ازمشاور سوسياليستی مستقل در توبيز
  مآرتن وان هيورزيوين ـ عضو شورای دانشجويان دانشگاه  گنت

رولند واندربکه ـ عضو نمايندگی سوسياليسIتی اتحاديIه کIارگران     
  خدمات عمومی در اوسنده

اريک د بروئن ـ پيشروی کارگری اتحاديه سوسياليستی کارگران  
  خدمات عمومی در شهر آنتورپ

لIIIين ون رومپIIIايی ـ پيشIIIروی کIIIارگری اتحاديIIIه سوسياليسIIIتی         
  کارگران خدمات عمومی شهر آنتورپ

آندره گانزاليس ـ رئيس اتحاديIه کIارگران خIدمات عمIومی شIاخه       
  ارگری اتحاديه آموزگارانفيرنه و پيشروی ک

  بارت دسمت ـ پيشروی کارگری اتحاديه کارگران ترابری
  ويم بندا ـ هيئت تحريريه روزنامه مارکسيستی فونک
  نوشين مالک ـ دانشجوی آکادمی ايالتی ليمبورگ

  انگلستان
   NEC ، NUMنايجل پيرس ـ عضو 

   NEC ، CWUفيل ويکر ـ عضو 
 RTC ،TGWU  1/888راکئل وب ـ منشی شاخه 

 RTC ، TGWU 2/195ايان وودلند ـ منشی شاخه 
  دس هيمسکرک ـ مديای آميکوس و مآمور کمپين ها

 AEEU ، کوروس تيوبز کوربی، convenorپيتر کورال، 
 هيتIرو، آميکIوس ـ    ۵فيل ويليس ـ پيشروی کارگری بنا، ترمينال 

AEEU 
   AEEUاسپه اسپيگاره ـ پيشروی کارگری، آميکوس ـ 

   PCSکرک ـ پيشروی کارگری ريچل هيمس
   TGWU 1/888رانندگان کاميون شاخه 

  دانمارک
  مايکل استيرک ـ عضو شورای دانشجويی در تندر

سIIيالس بوسIIن ـ عضIIو هيئIIت تحريريIIه شIIورای داتشIIجويی در         
  روخيلده

  يپه درودال ـ عضو شورای دانشجويی در روخيلده

نهIاک  يوآنس استيکی ـ عضو هيئت مديره کلوپ پستچی ها در کپ 
  )توربرو(

  السه برتلسن ـ هيئت مديره اتحاديه کارگران نقاش در کپنهاک
مIIIاری فردريکسIIIن ـ عضIIIو رهبIIIری سراسIIIری جبهIIIه جوانIIIان        

  سوسياليست
کالس مونستر ـ مدير روابط عمومی جبهIه جوانIان سوسياليسIت     

  در سيدهيمرلند
  آندراس بيولو ـ عضو جبهه جوانان سوسياليست در روخيلده

  

  ين بين المللی در دفاع کمپاطالعيه 

  کارگر ايران از حقوق طبقه
در طIIIول چنIIIIد سIIIال گذشIIIIته، رونIIIIد همIIIه گيIIIIر و صIIIIرفًا از    
کIIارگرانی کIIه حقIIوق دريافIIت نکIIرده انIIد، در حIIال رشIIد بIIوده   

     مIIIاه حقIIIوق هIIIای ٣٢اسIIIت ـبرخی از ايIIIن کIIIارگران حتIIIی       
بIIا ايIIن وجIIود وقتIIی کIIارگران در مقابIIل،    . عقIIب افتIIاده دارنIIد 

کننIد، مIورد ضIIربه قIرار گرفتIه، دسIتگير شIIده و      اعتصIاب مي 
شبکه همبستگی کارگری ايران به وجود      ! حتی کشته ميشوند  

آمIIد تIIا بIIا ايIIن مسIIائل از طريIIق جIIنش کIIارگری بIIين المللIIی         
 مطرح گشIته  ILOاکنون که مسئله ايران برای     . برخورد کند 

و قصد دارد در تهران دفتIری بگشIايد، جIواب بIه ايIن سIئوال             
اتحاديه های کارگر ميبايد در ايران اجIازه فعاليIت         که چه نوع    

 .داشته باشند، در حقيقت مسئله مبرم روز شده است
، دبيIIر عمIIومی  »جIIرد ديIIر «ايIIن کمپIIين از ابتIIدا بIIا حمايIIت     

احمIIIIIد «اتحاديIIIIIه سراسIIIIIری روزنامIIIIIه نگIIIIIاران بريتانيIIIIIا و 
، رئيس کمپين دفاعی اتحاديه های کIارگری پاکسIتان          »منظور

 در اينجIا مIا از   . افتIاده اسIت   پاکستان بIه راه    و نماينده مجلس  
نام خIود را بIه   . شما ميخواهيم که اين کمپين را پشتيبانی کنيد    

آن اضIIافه کIIرده و سIIپس پخIIش و از نمونIIه قطعنامIIه اتحاديIIه  
  ).٢٠٠٣ نوامبر ٣. (خود استفاده کنيد

  »شبکه همبستگی کارگری«
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