
نگاهی به طرح تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی عليه 
 !داری  سرمايه

 حشمت حمسنی
يابي معطوف به جنبش کارگری  هاي سازمان در يک نگاه امجالی به طرح

ها  ها دو تاي آن از اين طرح.  رده تقسيم کردچهارها را به  توان آن می
قل از حاآميت هاي حاآميت ارائه شده و دو تاي ديگر مست از طرف جناح

 :اند ها عبارت اين طرح. و توسط مدافعان جنبش آارگري مطرح شده است
خانه کارگر و ادهای وابسته به آن که :  روی آوری به سياست صنفی-1

 خرداد تا حد معينی دچار حبران هويت شده بودند  به جتديد دوپس از 
يدئولوژيک آرايش خود پرداخته و به سياست صنفی، کم رنگ کردن خصلت ا

اينان مناينده رژيم اسالمی نزد کارگران . اند فعاليت خود روی آورده
ها  های رژيم را متناسب با شرايط مبارزه در ميان آن هستند و سياست

 . برند به پيش می
طلبان  ادهای کارگری وابسته به اصالح: های صنفی آوری به اجنمن  روی-2

های  ارگر نه به خاطر استقالل تشکلهای صنفی با خانه ک نظير برخی اجنمن
کارگری از دولت بلکه به خاطر منافع جناح خود در تضاد قرار دارند 

خواهد در  اين گرايش می. پردازند و به فعاليت در ميان کارگران می
تری از خود نشان دهد بنابراين  املللی چهره مقبول نزد ادهای بين

 .کند تبليغ  میهای صنفی مصرح در قانون کار را  اجنمن
 طرفداران جنبش مستقل کارگری که نه تنها استقالل تشکل از دولت را -3

کنند و خواهان عدم مداخله ادهای کارگری رژيم هستند  منايندگی می
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ها و  اين گرايش احتاديه. کنند بلكه استقالل از احزاب را هم طرح می
 . کنند سنديکاهای کارگری را تبليغ می

شکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه  طرفداران ت-4
 . داری سرمايه
های  ترين جريانات تلقی کرد که سياست توان اصلی  گرايش را می4اين 

 .کنند معينی را در ميان طبقه کارگر تبليغ می
های ديگری ماهيت جتديد آرايش خانه کارگر و شيوه   من در نوشته
در اين نوشته . ام مورد بررسی قرار دادههای صنفی را  برخورد به اجنمن

قصد دارم نظريه تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر 
پس بگذاريد ببينيم مبنا . داری را مورد بررسی قرار دهم عليه سرمايه

 و مشخصات اين نوع تشکل کدام است؟ 
 

 مشخصات تشکل کارگری به مثابه 
 داری مايهجنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سر

 
تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر "های که حتت عنوان تز

 سند سه اساسًا توسط آقای حکيمی فرموله شده در "داری عليه سرمايه
اند از تزهايی که در روز   سند عبارتسهاين . توضيح و تشريح شده است

ی است به ا  در کرج قرائت شد، دومين سند مقاله1382 سال اول ماه مه
که در روزنامه شرق انتشار يافته و »  سنديکا بی بديل نيست«نام 

باالخره منت سخنرانی آقای حکيمی در پالتاک که بعدًا به صورت نوشته 
آقای حکيمی البته تنها مدافع تشکل مورد نظر . انتشار يافته است
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تشکل " ای حتت عنوان  نيست بلکه آقای مراد عظيمی نيز در نوشته
يابی دفاع کرده  از اين طرح سازمان" ها داری و شيوه ير ضد سرمايهفراگ
ام و  من در اين نوشته البته به اسناد آقای حکيمی مراجعه کرده. است

 . به حنوی نقد نوشته آقای عظيمی نيز حمسوب شوداکنم بررسی آ فکر می
ام به  مشخصات تشکل کارگری بر طبق اين اسناد تا آجنا که من فهميده

 : رار زير استق
اين تشکل يک تشکل موقت نيست بلکه بر عکس به قول آقای حکيمی : الف
) 1". (منظور من از تشکل، سازمان غير حزبی و دايمی طبقه کارگر است"

ی هايعنی با شوراهای انقالبی کارگران فرق دارد و چيزی شبيه شورا
 نظر آه آقای حکيمی در برابر اين. کنرتل در مقطع انقالب ايران است

شورا تشکل دائمی کارگران نيست و فقط در دوران انقالب به وجود "
در مقابل اين پاسخ بايد گفت : "گويد می" آيد و نه در هر شرايطی می

آن نوع سازمان کارگری که فقط در اوضاع انقالبی به وجود آمد شورای 
ان انقالبی کارگران برای کسب قدرت است و نه آنچه در مقطع انقالب اير

بی شک، شوراهای کارگری اوايل انقالب . به خود گرفت" شورا" نام 
بارزترين منونه اين خصلت، کنرتل . داری داشتند ايران خصلت ضد سرمايه

اهداف آا به هيچ وجه کسب قدرت . کارگران بر توليد و توزيع بود
بنابراين، نفس پيدايش اين نوع تشکل در ايران نشان . سياسی نبود

داری باشد اما هدف آن نه  تواند ضد سرمايه که تشکل کارگری میدهد  می
داری  مقطعی و برای کسب قدرت سياسی بلکه مبارزه دائمی با سرمايه

 )2".(يا دست کم هدف اوليه آن کسب قدرت سياسی نباشد. باشد
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" خاستگاه کارگران در مبارزه طبقاتی " فلسفه وجودی اين تشکل از -ب
آقای . استنتاج شده است"  عيين کار و سرمايهبه علت وجود تضاد" و

مبنای عينی اين تشکل جنبش «گويد  حکيمی در پيوند با اين مساله می
اجتماعی طبقه کارگر است که خاستگاه آن مبارزه طبقاتی کارگران به 

سرمايه، مستقل از . علت وجود تضاد عينی بين کار و سرمايه است
رد و جريان سياسی، به تعبير آگاهی، خواست و اراده اين يا آن ف

بنابراين، جنبش . مارکس، حامل گورکن خويش يعنی طبقه کارگر است
اجتماعی طبقه کارگر به طور عينی ضد سرمايه است حتی اگر قادر نشده 

 ".باشد که به اين ضديت شکل آگاهانه بدهد
داری   تشکل مورد نظر آقای حکيمی با اين که از خصلت ضد سرمايه-ج

. ر است اما هم با حزب کمونيست تفاوت دارد و هم با احتاديهبرخوردا
مرز اين تشکل از يک سو با حزب " گويد آقای حکيمی در اين باره می

تشکل . شود  موجود مشخص مییها کمونيست و از سوی ديگر با تريديونيون
اما اين تشکل ... داری حزب کمونيست نيست  کارگری ضد سرمايه

 اقتصادی - زيرا با آن که از مبارزه صنفیتريديونيون هم نيست،
داری فراتر  کند اما در ادامه حرکت خود از چارچوب سرمايه عزيمت می

 ".کند و برای الغای آن مبارزه می. رود می
های تشکل کارگری مورد نظر آقای حکيمی  ترين خصلت مشخصات باال اساسی

دار است که های ديگری برخور اين تشکل از ويژگی. ندنک را روشن می
گيری يا گسرتش آن  ی شکل ای دارند و برخی به حنوه برخی جنبه حاشيه

در رابطه با تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی . اشاره دارند
 . داری چند مالحظه وجود دارد عليه سرمايه
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ی کارگران معطوف به قدرت نيستند که در دوران هااوال اين تنها شورا
 بلکه شورای کنرتل توليد و توزيع نيز در شرايط گيرند انقالب شکل می

اقتصادی  در عرصه  دوگانه  قدرتتکوين آا بيانگر نوعیانقالبی و 
آيا آقای حکيمی يک منونه از شورای کنرتل سراغ دارد که در . است

 که 59 تا 57های  اگر شرايط سال. شرايط غيرانقالبی شکل گرفته باشد
اند دوران   بر توليد در ايران بودههای کنرتل شرايط تولد شورای

انقالبی نبودند خصلت اين دوران از چه خمتصاتی برخوردار بوده است؟ 
ي خمصوصي وجود ندارد آه آن  به عالوه در شكل شورايي تشكل آارگري ماده

را به طور خود به خودي در برابر خمالفان آن واآسينه آند آافيست در 
شوراهاي .  سيه رامدنظر قرار دهيماين باره جتربه جنبش آارگري رو

لت موقت  فوريه تا ژوئيه از دودر فاصله 1917آارگري روسيه در انقالب 
رده بود يا شوراهاي آارگري در انقالب ايران با بورژوايي محايت به ک

رآمده از انقالب هبمن پشتيباني وجود تعرض به حرمي سرمايه از رژمي ب
 . دمنودن

قای حکيمی در کجا شکل گرفته و منونه آن ثانيًا تشکل مورد نظر آ
" های کارگری امريكا سازمان شواليه"مشاهده شده است؟ آقای حکيمی از 

در رابطه با منونه اول . برد نام می" احتاديه کارگران کره جنوبی" و 
های کارگری يا سلحشوران کار که در سال  بايد گفت که تشکل شواليه

برشکار فيالدلفيائی شکل گرفته بود، در  توسط يوريا استفنز خياط 1869
 که درکرد و سپس با گسرتش اعضای خود  ابتدا به شکل خمفی فعاليت می

 که به ده هزار عضو رسيد پالتفرمی ارائه کرد که برای 1878سال 
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پالتفرم اين . بندی اين تشکل از نقطه نظر حبث ما حائز امهيت است خصلت
حکميت به جای اعتصاب، هشت :"ه بودهای زير را مطرح کرد تشکل خواست

پذير باشد، پايان دادن به نظام  ساعت کار روزانه در هر جا که امکان
ها، تصويب  گاه ها و کار بچه کار پيمانی و کار اجباری حمکومان داده

نگاهی ). 3" (قانون هبداشت و ايمنی، و دستمزد مساوی برای کار مساوی
دهد که اين مطالبات  شان میهای کار ن به مواد پالتفرم شواليه

های دنيا بر  ای است و مهه احتاديه وارترين مضمون فعاليت احتاديه منونه
چرا اين تشکل که برای هببود . اند ها تشکيل شده مبنای اين خواست

کرد يک  وضعيت طبقه کارگر در چارچوب مهين مناسبات موجود فعاليت می
 داری حمسوب شده است؟ تشکل ضد سرمايه

الگزاندر ايروان در . نه کره جنوبی را مورد مطالعه قرار دهيممنو
دستمزدهای واقعی و مبارزه طبقاتی در کره " ای با عنوان  مقاله

تشکيل " :مشارد طالبات آنان را چنين بر میمبارزات کارگری و م" جنوبی 
احتاديه دموکراتيک کارگران، حداقل دستمزد، افزايش دستمزد، هشت 

ساعت کار روزانه در کره جنوبی هنوز يکی از (وز ساعت کار در ر
پايان دادن به سرکوب ) ترين ساعت کار کارگران در جهان است طويل

دانند که  يا مهه می) 4."(وحشيانه پليس، وضعيت هبرت کار و تامين درمانی
های کارگری کره جنوبی که يک تشکل رزمنده به مشار  شورای احتاديه

با مساله نقض قراردادهای مجعی و جايگزينی آن رود اساسًا در چالش  می
اين احتاديه توانست دولت . بر آمد کرده است" مناسبات فردی کار"با 

داران کره  کره جنوبی را که قصد داشت قانون کار را به نفع سرمايه
مهين چالش بر . جنوبی تغيير دهد تا حد معينی به عقب نشينی وا دارد
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نوبی را به عرصه مبارزه طبقاتی آشکار سر قانون کار بود که کره ج
شکوفايی " ای حتت عنوان  هو چول سون به درستی در مقاله. تبديل کرد

های  مضمون مبارزه شورای احتاديه" آمد جنبش کارگری کره جنوبی دير
دولت کره جنوبی : "کارگری کره جنوبی را چنين بيان کرده است
رکت مجعی دموکراتيک به اميدوار بود که در زمينه مناسبات کار مشا

خواست قانون کار  روش غربی را به اجرا بگذارد، و برای اين کار می
) kctu. (جديد را با مشارکت و توافق کارگران و سرمايه تنظيم کند

های کارگری کره جنوبی، در واکنش خود اعالم کرد که  شورای احتاديه
گر سرمايه نيز نيست و از طرف دي" مناسبات فردی کار"حاضر به پذيرش 

با مناسبات مجعی کار جديد خمالفت کرد، به اين ترتيب مضمون قانون 
مضمون ) 5". (کار جديد به عرصه يک مبارزه طبقاتی متام عيار بدل شد

های کارگری چه  های کار و شورای احتاديه های شواليه مطالبات و خواست
ت ساختار های فوق نه تنها با مشخصا دهد؟  منونه چيزی را نشان می

کند انطباق ندارد بلکه به خوبی نشان  تشکلی که آقای حکيمی تبليغ می
تواند شکل بگيرد و خصلت  های کارگری رزمنده می دهند که احتاديه می

داری حفظ کند و در سيستم  رزمنده و اعرتاضی خود را عليه سرمايه
ا را ه های ديگر از اين دست احتاديه منونه. داری ادغام نگردد سرمايه

 .توان کوساتوي افريقای جنوبی يا سوليدارنوش هلستان نام برد می
 ثالثًا تشکل مورد نظر آقای حکيمی تشکلی است که از مبارزه برای 

سئوال . رويد داری فرا می کند و به مبارزه ضد سرمايه رفرم شروع می
اين است که فرارويی تشکل کارگری از مبارزه برای مطالبات رفاهی در 

 سنیحشمت مح

 12

 در  و ياگيرد داری چگونه صورت می وب سيستم به مبارزه ضد سرمايهچارچ
تواند هر مبارزه برای مطالبات  منت هر توازن قوايی تشکل کارگری می

داری ارتقاء دهد؟ دست يابی به خواست  رفاهی را به مبارزه ضد سرمايه
افزايش دستمزد، يا پرداخت به موقع آن، يا کاهش ساعت کار، يا 

های سازمان تامين اجتماعی ضرورتًا، و بی واسطه در  زورگويیخمالفت با 
داری است؟ روشن است که  هر شرايطی مستلزم چالش با خود نظام سرمايه

های جنبش کارگری است و از آرزوها  حبث ما ناظر بر امکانات و توانايی
برخی از مدافعان جنبش کارگری به اين . کنيم و بايدهای آن صحبت منی

مثال ناصر . دانند دهند و اين امر را ممکن می اسخ مثبت میسئواالت پ
طبقه کارگر تاريخًا و از مهان " گويد پايدار در اين باره می

گيری و ابراز وجود خود، عليه استثمار و  های شکل  دورهترين جنينی
ستمکشي و ادبار فرا رسته از وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار 

ازه کارگران از اساس و در نقطه ظهور خود مب. فرياد سر داده است
 ) 6". (ای ضد کار مزدی بوده است مبارزه
کنيم ناصر پايدار نه تنها مدافع سرسخت و پيگير  که مشاهده می چنان

تشکلی از کارگران است که وظيفه مستقيم، بی واسطه و اساس آن 
" مبارزه برای لغو کار مزدی است، بلکه معتقد است کارگران در 

اين " یتاريخ"خود و اصال به حلاظ  " گيری های شکل ترين دوره نينیج
ای را  از مهين روست که او هيچ مبارزه. مبارزه را به پيش برده اند

شناسد و مهه  در سطوح ديگر از نربد بين کار و سرمايه به رمسيت منی
او معتقد . پندارد اشکال ديگر مبارزه را در خدمت بقای کارمزدی می

فکيک مبارزه اقتصادی از مبارزه سياسی، مبارزه خود انگيخته است ت
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 حزبی در خدمت ادامه سلطه سرمايه بر کارگران –از مبارزه سياسی 
 اقتصادی به خاطر متايز کار با  -او در هر مبارزه صنفی. قرار دارد

او . کند سرمايه اتوماتيک و فی نفسه لغو کار مزدی را مشاهده می
ای نتواند به  تابد و اگر هر مبارزه قل را بر منیمبارزه در سطح حدا

سطح حداکثر دست يابد رفرميستی، پوپوليستی، بورژوايی و انعکاس 
ناصر پايدار در رابطه با . منافع بورژوايی در ميان کارگران است

سطح توانايی جنبش کارگری هيچ حلظه، مرحله و دورانی را به رمسيت 
  در هررگری در هر حلظه، در هر زمان،از نگاه او جنبش کا. شناسد منی

در هر شرايطی تاريخی ظرفيت، و امکان مبارزه توازن قوای طبقاتی و 
ای  از نظر او جنبش کارگری صخره. برای لغو کارمزدی برخوردار است

است يکدست، آماده نربد، بدون هيچ گونه ختلخل  و شکافی در ميان 
آهنين بزخو کرده است که های کارگری، متحد و دارای  انسجام  اليه

اين روايت از مبازه . کننده دست زند عليه سرمايه به نربد تعيين 
مارکس مراحل معينی را در . کارگران با روايت مارکس تفاوت دارد

داری تشخيص می دهد و نتيجه ايی  مبارزه کارگران عليه سرمايه
گويد  يفست میمارکس در مان. کند مبارزه را با نقطه عزيمت آن خمدوش منی

مبارزه او عليه بورژوازی . گذرد  میمراحل خمتلف رشدپرولتاريا از "
در ابتدا کارگران يک کارخانه، سپس . شود اش آغاز می با موجوديت

داری که مستقيمًا  کارگران يک شاخه صنعتی در يک منطقه، عليه سرمايه
يی توليد آنان نه مناسبات بورژوا. کنند کند مبارزه می استثمارشان می

دهند، کاالهای  بلکه خود ابزارهای توليدی را مورد محله قرار می
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شکنند، کارخانه  ها را می کنند، ماشين کننده بيگانه را نابود می رقابت
اند که موقعيت از دست رفته کارگر قرون  زنند و در حسرت آن را آتش می

ده در در اين مرحله، کارگران يک توده پراکن. وسطائی را بازيابند
اما با ... دهند سراسر کشور و تکه پاره در نتيجه رقابت را تشکيل می

يابد، بلکه او در  رشد صنعت، فقط مشار پرولتاريا نيست که افزايش می
گيرد و خود نيز آن را  شود؛ نيرويش فزونی می های بزرگ مرتاکم می توده

لتاريا کند منافع و اوضاع معيشتی در درون پرو بيش از پيش احساس می
های کارگران منفرد با  درگيری... شود تر می روز به روز مهسان

تر خصلت درگيرهای دو طبقه را به خود  داران منفرد، هر چه بيش سرمايه
) ها احتاديه(هايی  کنند ائتالف چنين است که کارگران شروع می. گيرد می

ان آورند و در دفاع از مزد کارش داران به وجود می را عليه سرمايه
کنند تا در  هائی دائمی تاسيس می آنان خودشان اجنمن. متحدًا عمل کنند

اينجا و آجنا هم . ای داشته باشند های احتمالی، توشه و آذوقه خيزش
 )7." (شود مبارزه تبديل به شورش می

شايد شناسايی مراحل خمتلف رشد مبارزه کارگران توسط مارکس تا حدودی 
احل رشد را بر جتربه جنبش کارگری اين يا مشاتيک باشد و نتوان اين مر
مثال کارگران کشور ما پس از جتربه شورای . آن کشور، عينًا انطباق داد

ای چشمگير   به مدت طوالنی فاقد تشکل احتاديه در ساهلای دهه بيستمتحده
اند و در دوران انقالب مستقيمًا دست به جتربه ساخنت شوراهای  بوده

در مقياس بزرگ و در سطح جتربه عمومی جنبش اما . اند کارگری زده
 .املللی حرف مارکس  صحت خود را ثابت کرده است کارگری بين
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 اقتصادي با - برگردمي به حبث آقاي حكيمي در باره رابطه مبارزه صنفي
تشکل کارگری ضد : "گويد آقاي حكيمي مي. داري مبارزه ضد سرمايه

اين تشکل تريديونيون هم اما ... داری حزب کمونيست نيست  سرمايه
کند اما در   اقتصادی عزيمت می-، زيرا با آن که از مبارزه صنفینيست

و برای الغای . رود داری فراتر می ادامه حرکت خود از چارچوب سرمايه
 اقتصادي -در اين تز به حنو  آشكاري مبارزه صنفي". کند آن مبارزه می

. نكار شده استداري ا ايهد سرمآارگران بدون فرارويي آن به مبارزه ض
 اقتصادي در چارچوب - مبارزه صنفي سطحاي و ضرورت انكار تشكل احتاديه

داري با وجود صداقت و راديكاليزمي آه در انديشه آقاي حكيمي  سرمايه
اي جز آاهش دامنه حرآت آارگران، ابعاد جتمع آنان،  وجود دارد نتيجه

استقالل مبارزه .  نداردشان در بر و گسرتدگي و ژرفش نريوي طبقاتي
توان به  اقتصادي طبقه آارگر منطق و الزامات و امكاناتي دارد آه مني

هاي  در مبارزه اقتصادي آارگران با مهه تفاوت.  بي توجهي آرداآ
فكري و قومي و جنسي و غريه آه با هم دارند در نقطه متاس بي واسطه 

و بنابراين اشرتاك گريند  آار و سرمايه در مقابل سرمايه قرار مي
مبارزه اقتصادي جايي است آه . ابندي مستقيما در مي را  خود منافع

آند  تر اوال آارگر و مزدبگري بودن خود را حس مي  و سريع ترآارگر راحت
دار به عنوان طرف مقابل خود  و ثانيا تقابل منافع خود را با سرمايه

ر آارگران مثل خود در آند و ثالثا اشرتاك منافع خود را با ديگ ملس مي
در واقع در سطح اقتصادي، آارگر بودن است آه آارگر را به . يابد مي

ترديدي نيست آه . دارد احتاد با هم سنخ خود در تقابل با حريف وا مي
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طور آه امكاناتي براي احتاد گسرتده آارگران در  مبارزه اقتصادي مهان
هاي تسلط سرمايه  ا پايههايي نيز برخوردار است زير بردارد از حمدوديت

سيستم . واسط آار با سرمايه قرار ندارد بر آار فقط در نقطه متاس بي
 .شود تسلط سرمايه بر آارگر در سطوح خمتلف توليد و بازتوليد مي

ها است آه ضرورت مبارزه در  باتوجه به اين امكانات و نيز حمدوديت
يابي طبقه آارگر  در سازمان.  سطح اقتصادي الزم است اما آايف نيست

بايد از مبارزه اقتصادي به حنوي استفاده آرد بي آن آه از 
در نگاه آقاي حكيمي اما مبارزه در . هاي آن ضرر ببينيم حمدوديت

داري چون با حمدوديت مواجه است متاسفانه ضرورت آن  چارچوب سرمايه
دي ي مبارزه اقتصا اي به اندازه در حايل آه هيچ مبارزه. شود انكار مي

 .  تواند ابعاد جتمع و احتاد آارگران را چنني پردامنه و گسرتده سازد مني
 
 
 
 

 
 نظر آقای حکيمی در باره احتاديه

آقای حکيمی در پيوند با احتاديه يکرشته مسايل طرح کرده است که 
ها احکام  ها به واقعيات جتربی اشاره دارد و برخی از آن برخی از آن

جا آه آقای حکيمی به اهداف وزارت کار و  تا آن. اند کلی و عمومی
دهی  های سازمان جهانی کار ناظر بر سازمان نامه توافق آن با مقاوله

توان با حکم صادره از  گردد منی های دست ساز بر می يکسری از احتاديه
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 به تالش نسبت آقای حکيمی نظر به تا آجنا که .طرف او خمالف ورزيد
ای حاکم کردن سنديکاليسم و به طور کلی ها و احزاب بورژوايی بر دولت

توان با اين حکم او نيز  رفرميسم بر سنديکاها نيز اشاره دارد منی
اما آقای حکيمی از اين . موافقت نکرد و بر  آن  صحه نگذاشت

جنبش کارگری يک چيز است و جنبش " واقعيات جتربی يک حکم کلی نظير 
غاير و متضاد با ماهيت  يکسره مگری، چيزسنديکايی چيزی کامال دي

توان با آن موافقت کرد و يا با آن  کند آه منی صادر می" جنبش کارگری
هاي آارگري است آه  احتاديه تشكلي در ميان انواع تشكل .خمالفت نورزيد

خصلت پايدار دارد و توده طبقه را در شرايط تسلط سرمايه، در وضعيت 
 توسط آارگران سازمان سرنگوني آن و حيت در دوران پس از آسب قدرت

اش حتت  داري  اقتصادي با خصلت ضدسرمايه-ضرورت مبارزه سياسي. دهد مي
هر . اي را منتفي سازد هيچ شرايطي نبايد ضرورت مبارزه احتاديه

تر  گريد اگر نتواند اشكال پائني اي آه در تراز باالتري صورت مي مبارزه
غام منايد از غنا، مبارزه را در خود جذب آند و در يك آل واحد اد

اي حمصول  يابي به شكل احتاديه سازمان.  عمق و گسرتدگي خود آاسته است
ابداع و اخرتاع اين يا آن حزب سياسي نيست بلكه نتيجه مبارزه خود 

 سال حيات 200طبقه آارگر در ناي آره زمني و در طول زماني دستكم 
هاي سياسي ابداع  اگر اشكال تشكل آارگري را گروه. جنبش آارگري است

منايند سئوايل آه خمالفان احتاديه از مجله  آنند بلكه آن را آشف مي مني
يابي به  د اين است آه چرا سازماننآقاي حكيمي بايد به آن پاسخ ده
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شكل احتاديه، از غرب تا شرق از مشال تا جنوب در مسافت زماني چنني 
 طوالني رايج، عمومي و پايدار بوده است؟

ها مهيشه، در مهه  ياد داشته باشيم سنديکاها و احتاديه بايد به 
اند و  ها و در مهه شرايط مبارزه طبقاتی حامل رفرميسم نبوده زمان

آزادی . اند عمل کرده" مکتب مبارزه طبقاتی"تاحدودی به عنوان 
شده  ها تا دوران طوالنی به عنوان يک حق به رمسيت شناخته منی احتاديه
ها را ممنوع اعالم  پدر انقالب کبير فرانسه احتاديهحتی روبسپير . است 

های طوالنی از ميان آتش و خون عبور  ها تا مدت احتاديه) 8. (کرده بود
 .اند کرده تا خود را تثبيت کرده

جنبش کارگری صرفًا برای اهداف انقالبی مبارزه نکرده است بلکه عالوه 
چارچوب وضع موجود تر از آن برای هببود وضعيت خود در  بر آن و بيش

ای چيزی جز سنديکاها و  مبارزه کرده است و ظرف چنين مبارزه
مراجعه به فاکت ها و واقعيات جتربی تنها اين . اند ها نبوده احتاديه

کند بلکه به شدت حکم آقای حکيمی را مردود اعالم  حکم را تائيد منی
ز تاکنون را اگر نه هبرت است بيالن کار مبارزات کارگری از آغا. کند می

مورد مشاهده قرار دهيم تا حجم و وزن مبارزه برای اصالحات و مبارزه 
برای دگرگونی بنيادی سيستم را مورد مقايسه قرار داد تا صحت حکم 

 .باال ثابت شود
ای ميان   البته در تفسير از خصلت و جوهر مبارزات احتاديه

ای  ر روی نکتهها مناقشه وجود دارد و هر يک از گرايشات ب مارکسيست
مثال ريچارد هايمن در رساله با ارزش خود به نام . تاکيد می ورزد

با دنبال کردن رد پای " های کارگری شناسی احتاديه مارکسيسم و جامعه"
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نظرات مارکس و انگلس در پيوند با احتاديه معتقد است يک تفسير 
رکس و از حلاظ تاريخی ما: " ها وجود دارد بينانه در آثار  آن خوش

بينانه از احتاديه کارگری  ترين منايندگان تفسير خوش انگلس برجسته
هايمن نظرات مارکس و انگس پيرامون احتاديه را چنين ". اند بوده
ی مشاری  داری صنعتی با گردآوری انبوه تکامل سرمايه:" کند بندی می مجع

د و آور های سازمان و تشکيالت مجعی را فراهم می شرط از کارگران پيش
. انگيزد شود که کارگران را به احتاد بر می هايی را موجب می حمروميت

اين وحدت با فرارويی از رقابت در بازار کار، خود به خود ثبات 
دهد و  اندازد، آگاهی کارگران را رشد می داری را به خطر می سرمايه
وردهای حمدود دست آ. دهد ها آموزش می های مبارزه را به آن شيوه

های سياسی فعاليت و سراجنام به  ها، کارگران را به آغاز شکل احتاديه
هايمن با ) 9." (دهد چالش مستقيم با کل ساختار سلطه طبقاتی سوق می

از زمان "مطالعه نظرات افرادی نظير لنين يا تروتسکی معتقد است 
داری  ايهگرايي در جامعه سرم فوت مارکس و انگلس به بعد رشد احتاديه

های اوليه خود مطرح کرده بودند  ها در نوشته ای را که آن صحت تز ساده
ميدان " تفسير بدبينانه "و بدين طريق . تر زير سئوال برد بيش
 3ها پيرامون  اين امر در مرزبندی با احتاديه. تری پيدا کرده است بيش

 3اين . نکته که در مکاتبات مارکس و انگلس وجود دارد قابل فهم است
 :اند از اين که نکته عبارت

 های کارگری موجود مناينده کل طبقه کارگر نبودند احتاديه -1
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رهربی طبقه کارگر انگليس کامال به دست رهربان فاسد احتاديه کارگری  -2
 .و مروجين آن افتاده است

 بورژوا شدن طبقه کارگر بريتانيا که حاصل موقعيت احنصاری -3 
 .  اقتصاد جهان استداری بريتانيا در سرمايه

ها بعدًا در نظرات  هايمن اما معتقد است جتارب منفی عملکرد احتاديه
مارکس و انگلس تغييراتی به وجود آورد اما آا اين جتارب منفی را 

پويشی که استثنائا حتت اوضاع و احوال معين و ويژه و به اصطالح "
 .کردند تلقی می" آيد پيش می" حملی"

بندی ديگری ارائه  تلف مارکس و انگلس را با صورتجان کلی نظرات خم
" عدم موشکافی نظری"ها را ناشی از  کند و فراز و فرودهای نظری آن می

رويدادها و مبارزات " منودهای ظاهری " و توقف در سطح پديداری و 
های مارکس و انگلس  مطالعه دقيق نوشته: " گويد او می. داند جاری می
گرايی مسير ساده و مشخص  ها از احتاديه ه و حتليل آندهد که جتزي نشان می

بينی انقالبی دهه چهل تا جتزيه و حتليل انتقادی و حتی بدبينانه  خوش
را طی نکرد يعنی آن چه را که هايمن در سال ) 1978دريپر (دهه هشتاد 

 )10".(ناميد" بينانه خوش" تز 1971
واحد و منسجمی در هرگز تئوری "جان کلی معتقد است مارکس و انگلس 

اند تا بتوانند در جتزيه و حتليل خود طی  گرايی نداشته باره احتاديه
او معتقد ". فراز و نشيب مبارزه طبقاتی نظريه مشخصی را بسط دهند

ای بودند انتظار نداشتيم  اگر مارکس و انگس دارای چنين تئوری"است 
يه کارگری طی ها از عملکردها و مبارزات احتاد که جتزيه و حتليل آن

او ." گيری داشته باشد دوران رزمندگی و سکون چنين فراز و فرود چشم
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مارکس و انگلس در "کند که  علت اين امر را در  اين جا جستجو می
" اند و در عوض اين  بوده" فاقد موشکافی نظری"گرايی بررسی احتاديه
ها  ی آنها رويدادها و مبارزات جاری است که در نوشته" منودهای ظاهری

 ".جايگاه ويژه دارد
. ها از زاويه ديگری به مساله می پردازد تونی کليف در بررسی احتاديه

او معتقد است که هايمن تفاوت نظرات مارکس دهه چهل و شصت يا عقايد 
: گويد او در نقد نظر هايمن می. است" خوب توضيح نداده"لنين را 

 لنين و تروتسکی را يا هايی چون مارکس و های مارکسيست هايمن نگرش"
اما به توضيع  مربوط به تفاوت . داند می" بدبينانه"يا " بينانه خوش "

 يا دهه شصت که به حتول خود مبارزه طبقاتی مربوط است 1848مارکس در 
های کارگری بريتانيا بقای نظام   احتاديه1848در سال . پردازد منی

.  در دهه شصت صادق نبوداين امر اما. کردند داری را هتديد می سرمايه
شد، بلکه  اين دگرگونی به خصلت اساسی يا روشنفكرانه مارکس مربوط منی

مهين مساله است . مندی مبارزاتی طبقه داشت ريشه در خودآگاهی و توان
که  چنان) 11". (کند های آارگری را تعيين می که به ماهيت احتاديه

های کارگری  ندی احتاديهب کنيم در مورد نقش، وظايف و خصلت مشاهده می
های  اگر اين صورتبندی. ها وجود دارد نظرات متنوعی در ميان مارکسيست

دهند  های کارگری را نشان می متنوع خبش قابل توجهی از واقعيت احتاديه
 وظايف و عملکرد  آنرای است که اين درک از احتاديه که بسئوال اين

 می نگردانی فراتاريخی  ارگمهچون  آن به در واقع وی قائل استثابت
 از کجا آمده و معضل اين روايت از احتاديه کجا فته است؟
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به نظر من اشکال اساسی اين نگاه و روايت از احتاديه در پيش فرض آن 
 مضمون فعاليت احتاديه در هر ،در اين روايت از مساله. فته است

ر است و شرايط و حلظه از مبارزه طبقاتی يک امر ثابت و تغييرناپذي
عوامل موثر در هر موقعيت مشخص از مبارزه طبقاتی نقشی در آن ايفا 

مقاطع و در  در  ها سير حرکت احتاديه جايگاه ونگاهی به. کند منی
دهد که ما نه با يک روايت و يک نقش و کارکرد   نشان میکشورهای خمتلف

های  ها و کارکرد ايم بلکه بر عکس با تنوع احتاديه از احتاديه مواجه
ريچارد هايمن در بررسی عمومی از خمتصات . گوناگون آن روبه رو هستيم

کند آه  بندی می  نگاه و روايت را صورت3ها در کشورهای خمتلف  احتاديه
 .بسيار روشنگر است
هببود فروش نيروی کند که برای  را ارگانی تلقی می  نگاه اول احتاديه

 احتاديه مارکس ، سيدنی وب مدافعان اين نگاه از. کند  مبارزه میکار
 .و لنين هستند

 پيشربد مبارزه طبقاتیکرده که در  نگاه دوم احتاديه را ارگانی تلقی 
در اين نگاه افزايش دستمزد و يا کاهش ساعات کار . آند نقش ايفا می

مکتب "امهيت اساسی ندارد، بلکه امهيت احتاديه در آن است که به مثابه 
رساند و بنابراين  خودرهانی کارگران ياری میبه امر " مبارزه طبقاتی

روايت انگلس در مقاطعی . گيرد امهيت سياسی اخالقي آن مد نظر قرار می
های کارگری انگليس  به اين نگاه از احتاديه نزديک است و جتربه احتاديه

 .در اوان پيدايش آن بيشرت مد نظر است
ادغام  هدف اساسی آن ارد وگنا  میادی در جامعهرا احتاديه نگاه سوم 

 .  استو انتگره شدن کارگران در سيستم
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 بر اين نکته نغز و ها از احتاديه هايمن پس از بر مشاری اين روايت
 کارکرد جدا از هم نيستند و در جتربه سهد که اين گذار مهم تاکيد می
او معتقد است . گردند های مزبور به يکديگر نيز تبديل می واقعی مولفه

های باال يعنی احتاديه به مثابه ارگانی  که کداميک از مولفهاين امر 
آند، يا ارگانی که برای هببود  که آارگران را در جامعه ادغام می
کند؛ و يا به مثابه ارگانی در  فروش نيروی کار در بازار مبارزه می

کند به تاريخ، شرايط مبارزه و  خدمت مبارزه طبقاتی عمل می
 کارگری آملان  هایمثال احتاديه. معه بستگی داردفاکتورهای ديگر آن جا

 عمل می کند و بين ارگانی در بازار کار برای هببود فروش نيروی کار
کند و هدف  عنوان ارگانی که در جامعه مدنی نقش ايفا میبا ادی 

های  احتاديه. کند در حرکت است ادغام کارگران در سيستم را دنبال می
گانی که از جامعه برآمده و به عنوان ارگانی کارگری ايتاليا بين ار

 احتادی. شود د بيشرت مشاهده مینکن که در راستای مبارزه طبقاتی عمل می
 خود بين ارگانی برای هببود فروش پيدايش کارگری انگليس در اوان ایه

نيروی کار در بازار  و ارگانی که در خدمت مبارزه طبقاتی است بيشرت 
 به مست مدل آملانی حرکت کرده 70های   اما از سال.ايفای نقش کرده است

 .است
دهد که ما نه با يک مدل از احتاديه بلکه با  های هايمن نشان می مدل
 اين  زيرخمروط او با ترسيم. های متعددی از احتاديه مواجه هستيم مدل

 )11.(دهد مساله را نشان می
 جامعه
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    بازار------------طبقه 
با هر تفسير از مساله که . سازد کته را روشن میخمروط هايمن چند ن

ها را  توانيم حتول و دگرگونی در نقش و کارکرد احتاديه موافق باشيم منی
در اين يا آن . ها ظرف ثابتی نيستند احتاديه. مورد انکار قرار دهيم

. با هم فرق دارند... کشور، در اين يا آن مرحله از مبارزه طبقاتی 
 بنابراين 

 ی امرمهچون و تلقی آن  برای احتاديه يک کارکرد معينفيتعر: الف 
فراتاريخی و خارج از زمان و مکان با جتربه واقعی و عينی خود 

 . ها ناسازگار است احتاديه
 سهشود بين  ها بنا به ضرورتی که در ميدان مبارزه پيدا می  احتاديه-ب

ار، به عنوان کارکرد اصلی خود يعنی ارگانی برای هببود فروش نيروی ک
ارگانی در خدمت مبارزه طبقاتی و به مثابه ادی از جامعه مدنی نقش 

کند که گاهی  ها را وادار می به عالوه منطق مبارزه آن. دنکن ايفا می
 . دناوقات با جنبش زنان يا جنبش رنگين پوستان ائتالف کن

ها  اند عملكرد احتاديه های استبدادی  در کشورهائی که داراي رژيم-ج
های اقتصادی به مست  دهد که مبارزه کارگران از خواست نشان می

کند اما هر چه نظام دموکراتيک گسرتش پيدا  های سياسی گذر می خواست
 .ندها در سيستم بيشرت ادغام می شو يهکند احتاد می
يا به قول " فروشنده نيروی کار" ها کارگران را به مثابه   احتاديه-د

کنندگان بلکه به  ارگران را نه به عنوان توليداحتاديه، ک"گرامشی 
اين خصلت اساسي احتاديه است، اما ) 12"(کند عنوان مزدبگيران متشکل می

تواند سرمايه را مورد چالش  مهين امر در کوران مبارزه طبقاتی می
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اين خصلت از احتاديه را ارنست مندل به درستی چنين . قرار دهد
ها در اصل خواهان لغو استثمار و  احتاديه"بندی کرده است صورت

داری نيستند، بلكه تنها استثمار را برای  براندازی سيستم سرمايه
ها خواهان الغای کارمزدی  آن. سازند توده مزدبگير، قابل حتمل می

. کنند نيستند، بلکه برای افزايش دستمزد و حقوق کارگران مبارزه می
. داری مهساز هم نيستند هها با نظام سرماي اما در عين حال، احتاديه

کنند و از نوسانات مساعد  ها از کاهش دستمزدهای واقعی جلوگيری می آن
عرضه تقاضای نيروی کار در بازار کار برای افزايش قيمت بازاری اين 

کنند، تا  ای و حتت شرايط معينی استفاده می کاال حداقل به طور دوره
سازند که از  فراهم میبرای توده متشکل طبقه کارگر اين امکان را 

مصرف و نيازهای حداقل فراتر  رفته و بدين ترتيب سازمان طبقاتی، 
تری به وجود آيد و  آگاهی طبقاتی و رشد اعتماد به نفس در سطح وسيع

رسد  به نظر مي) 13"(های مبارزه برای براندازی نظام مهيا شود شرط پيش
 در کشوری که بر -ذ. فرمول مندل حق مطلب را به خوبي ادا آرده باشد

گذرد برجسته کردن  پائی يک احتاديه مستقل از ميان آتش و خون می
تواند  داری و استنتاج رفورميسم آن چقدر می ادغام آن درسيستم سرمايه
 . حملی از اعراب داشته باشد

توان  هاي آارگري را در چند حمور مي  به طور آلي فلسفه وجودي احتاديه
 :خالصه آرد

 برای فروش  آارگران ميانآند آه از رقابت  تالش ميها ديهاحتا: الف
 .داران جلوگريي به عمل آورد  در برابر سرمايهنيروی کار خود
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 براي افزايش دستمزد و آاهش آارگران را در مبارزه ها ه احتادي:ب
 .ساعات آار متحد سازد

ار آند آارگران را به مثابه فروشندگان نريوي آ تالش ميها  احتاديه: ج
سازمان دهد و زيربناي اوليه احتاد طبقاتي را در ميان آارگران 

 .فراهم سازد
يابي به شكل احتاديه مساوي با خودرهاني طبقه آارگر نيست  سازمان: د

اما بدون مبارزه در سطح اقتصادي امر خودرهاني آارگران ناممكن است 
رمايه در واسطه با س بنابراين احتاد طبقاتي بدون مبارزه روزمره، بي

 .گريد عرصه اقتصادي اصال شكل مني
 نكته ديگري آه بايد توجه داشته باشيم اين است آه در نگاه آقاي 
حكيمي مبارزه سنديكايي با سنديكاليسم مرتادف و يكي انگاشته شده 

شود آه مبارزه سنديكايي را  سنديكاليسم به گرايشي اطالق مي. است
آند و  آليزه مي وب نظم موجود ايده در چارچ، وبراي هببود جزيي، موقت

يابي  زند در حايل آه سازمان از هرگونه درگريي با مناسبات موجود تن مي
دهد ودر برابر   آارگران را افزايش ميشان توان مبارزاتي سنديكايي
 .سازد ها را متحد مي سرمايه آن

 آشورهاي  درو باالخره بايد به نگاه آقاي حكيمي به احتاديه آارگري
هاي  آقاي حكيمي در باره احتاديه. يگر هر چند آوتاه اشاره آردد

هاي آارگري  گريي احتاديه با استناد به موضع«گويد  آارگري اروپا مي
هاي آارگري موجود  اروپا به اين نتيجه رسيدم آه اآثر احتاديه

واقعيت . »داري نيستند ابزارهاي مناسيب براي مبارزه با جنگ و سرمايه
 در پيوند با مساله جنگ و مساله مشخص عراق اگر اين است آه
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هاي بوش نبودند  ها نريوي اصلي خمالفت در مبارزه عليه سياست احتاديه
به عالوه . رفتند دستكم يكي از نريوهاي اصلي خمالفت با آن به مشار مي

 CGL ,آملان , DGB انگلستانTUC  احتاديه بزرگ اروپا يعين4هم اآنون
گريي ضد اجتماعي توني بلر،  انسه در برابر جهتفر  CGTايتاليا و 

ممكن است آارگران در . آنند شرودر، شرياك و برلسكوني دارند مقاومت مي
توان  اين جا يا آن جا حرآات راديكايل صورت دهند اما با قاطعيت مي

 به خاآريزهاي آخر عقب ترند و ان غري سنديكاليزه ناتوانگفت آه آارگر
 . شوند رانده مي

 
 رک آقای حکيمی از استقالل تشکل کارگرید

يک " گويد  آقای حکيمی در پيوند با مساله استقالل تشکل کارگری می
های  ويژگی مهم اين تشکل آن است که  تقسيم بندی غير طبقاتی تشکل

در اين . کند را منتفی می" وابسته"و " مستقل"کارگری به  
بستگی تشکل کارگری به به معنی عدم وا" استقالل"بندی، مفهوم  تقسيم

دار و دولت حامی آن نيست،  بلکه فقط عدم وابستگی به  طبقه سرمايه
بندی آن چه مردود  به سخن ديگر، در اين تقسيم. شود دولت را شامل می

شود صرفًا وابستگی به دولت و وابستگی به احزاب طبقه  قلمداد می
های   اکثر تشکلحال آن که از قضا ضعف اساس. داری مردود نيست سرمايه

ها  داری پيشرفته وابستگی آن کارگری موجود به ويژه در دنيای سرمايه
خصلت سرمايه ستيز تشکل کارگری ضد . داری است به احزاب مدافع سرمايه
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داری عالوه بر وابستگی به دولت اين وابستگی را نيز منتفی  سرمايه
 ".کند می

 کارگری و مرزبندی با در نگاه و روايت آقای حکيمی از استقالل تشکل
های معينی از استقالل يک حلقه مفقوده وجود دارد که در آن معلوم  درک

معهذا در اين جا دو نکته طرح شده . نيست خماطب حبث چه کسانی هستند
بودن تشکل کارگری به " وابسته" و " مستقل"اول اينکه معيار . است

اينکه به دوم . ستد نقد قرار گرفته ارعنوان يک معيار غيرطبقاتی مو
استقالل آن از  در گرو  کارگریطبقاتی تشکلنظر آقای حکيمی خصلت 

 .بگذاريد از نکته اول شروع کنيم. است داری  سرمايهمدافعاحزاب 
يک تشکل کارگری با خصلت استقالل از دولت و احزاب چرا يک تشکل 

يک معيار غير " وابسته" و " مستقل" های  طبقاتی نيست؟ چرا صفت
اند؟ اگر يک احتاديه مستقل از منافع صرفًا بی واسطه، روزمره  بقاتیط

يرطبقاتی حمسوب و آنی اقتصادی کارگران دفاع کند چرا يک تشکل غ
های طبقه کارگر نيست؟   دليل اين احتاديه يکی از ادیشود؟ به چه می

چرا بايد در اساسنامه اين احتاديه فعاليت آارگران مدافع احزاب 
در ميان کارگران ممنوع اعالم شود تا آنگاه به يک تشکل بورژايی 

طبقاتی تبديل شود؟ به کدامين دليل تشکل وابسته به يک حزب چپ 
فوذ فرانسه که زير نCGT کند؟ مثال  داری اختاذ می سرمايه لزومًا سياست ضد

 و به احزاب بورژوايی وابسته نيست حزب کمونيست فرانسه قرار دارد
به عالوه با . کند ست طبقاتی خمالف طبقه بورژوا اختاد میآيا لزومًا سيا

ممنوع کردن فعاليت احزاب بورژوايی در ميان تشکل کارگری چه تضمينی 
وجود دارد که کارگران غيرحزبی و منفرد در برابر افکار بورژوايی 
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توان کارگران دارای افکار غيربورژوايی را  چگونه می. واکسينه باشند
ای افکار بورژوايی تفکيک کرد؟ به عالوه هر فردکارگر از کارگران دار

. های ديگر ضد آن هائی افکار بورژوايی دارد و در حوزه نيز در حوزه
داند که طرفداران  رسد آقای حکيمی تشکلی را مستقل می به نظر می

احزاب بورژوايی در آن نباشند و از وابستگی به احزاب مدافع 
يدی نيست که يک تشکل مستقل کارگری ترد. داری برحذر باشد سرمايه

تواند از احزاب بورژوايی مستقل نباشد و هر نوع وابستگی به  منی
. کند احزاب بورژوايی قبل از هر چيز استقالل تشکل کارگری را نقض می

اما سئوال اين است چرا آقای حکيمی در حبث استقالل تشکل کارگری نسبت 
د؟ آيا اين سکوت به معنای اين گوي به احزاب غير بورژوايی چيزی منی

های کارگری به احزاب چپ را  است که آقای حکيمی وابستگی تشکل
پذيرد؟ اگر پاسخ آقای حکيمی به سئوال فوق مثبت باشد آنگاه  می

 معنای استقالل تشکل کارگری کدام است؟
به نظر من استقالل تشکل کارگری قبل از هر چيز به معنای اين است که 

هيچ حزب " تسمه نقاله " بهبسته به هيچ دولتی نباشد واين تشکل وا
سياسی از مجله احزاب چپ نيز بدل نشود، هر چند با فعاليت کارگران 
. طرفدار احزاب سياسی در درون تشکل خمالفتی نبايد وجود داشته باشد

های تشکيل دهنده آن حساب پس  تشکل مستقل، تشکلی است که به توده
تشکل مستقل، تشکلی است که . گو است ها پاسخ دهد و در برابر آن می

کند و اقتدار خود را نه از احزاب  های کارگر تکيه می اساسًا به توده
تشکل مستقل تشکلی است . کند های تشکيل دهنده آن کسب می بلکه از توده
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آورند و آن را هدايت و  که نه احزاب بلکه کارگران آن را به وجود می
تشکل مستقل، . گيرند تداوم فعاليت آن تصميم میکنند و برای  رهربی می

 حقوقی -تشکلی است که مکانيزم درونی فعاليت آن از اتوريته سياسی
ها و احزاب آزاد است و تنها اراده کارگران را منايندگی و بيان  دولت
 .کند می

شود بيشرت استقالل  ای که يک تشکل از خمتصات باال برخوردار می به درجه
بايد به ياد داشته باشيم که .  گذارد را به منايش میطبقاتی خود 

انگلس حتی استقالل طبقه کارگر در برابر منايندگان و کارمندان ويژه 
به اين دليل ساده که اگر وکيل . داد خود را نيز مورد تاکيد قرار می

به ارباب موکل خود تبديل کم   قابل عزل نباشد کم خوداز طرف موکل
در مقابل ... بايد  طبقه کارگر می: "گويد  باره می او در اين.شود می

بايد آا را  منايندگان و کارمندان ويژه خود مصونيت داشته باشد، می
اگر اين ) 14." (بدون استثناء در هر زمان قابل انفصال اعالم کند

تاکيدات را بپذيريم بايد قبول کنيم که استقالل تشکل کارگری از 
ه بورژوا در يک سطح قرار ندارند و به دولت، از احزاب، از طبق

هر چه يک تشکل در سطح سياسی خود . عبارت هبرت در طول هم قرار دارند
 احزاب سياسی مستقل نگه دارد زمينه عينی  ورا از اتوريته دولت

کند که در سطح اقتصادی از سلطه طبقاتی بورژوازی  مساعدی پيدا می
 .مستقل گردد

بودن " وابسته"رگری از احزاب بورژوايی و به عالوه استقالل تشکل کا
. سازد يابی کارگران را خمتل می آن به احزاب چپ سطوح خمتلف سازمان

اند، دامنه اعضای  اعضای تشکل کارگری از اعضای احزاب چپ متفاوت
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ترند و منطق و  های کارگری از اعضای احزاب به مراتب گسرتده تشکل
 )15.(ا هم فرق دارندانگيزه فعاليت و مبارزه آا نيز ب

های درون  سئوايل آه مطرح است اين است آه از نظر آقای حکيمی ارگان
شود، نقش احزاب چپ در پيوند با اين  تشکل کارگری چگونه تعيين می

انتخاب می مساله کدام است؟ آيا ادهای رهربی اين تشکل را کارگران 
چه ضويت آن را  يا حزبی که مدافع اين تشکل است؟ ماليه و حق عکنند

 تشکل يا احزاب چپ؟ به طور کلی نسبت کند؟ کارگران عضو ادی کنرتل می
و رابطه احزاب غيربورژوايی با تشکل کارگری چه خمتصاتی دارد؟ نفود 

 راهربدهای صحيح مشخص  ارائهاحزاب بيشرت خصلت معنوی، اخالقی و با
 گردد؟  حقوقی تامين می-شود يا با مکانيزم اداری می
 
های معينی وجود دارد  ر طرح آقای حکيمی اهبام، سوء تفاهم و ناگفتنید

ترديد پاسخ به اين سئواالت و  بی. کند که اين سئواالت را ايجاد می
تر و زمينه تفاهم را فراهم  سئواالت ديگر زمينه مساعدی برای حبث بيش

 .آورد می
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 دستمزدهای واقعی و مبارزه طبقاتی در کره – الگزاندر ايروان -4
 .122، ص 3 نگاه نو، مشاره -جنوبی

 راه کارگر، -ارگری کره جنوبی شکوفايی ديرآمد جنبش ک– هو چول سون-5
 .46، ص 165مشاره 

 .1 ص -"رازی و نقد نظرات حمسن حکيمی. م " – ناصر پايدار -6
 ترمجه شهاب - مانيفست حزب کمونيست- فردريک انگلس– کارل مارکس -7

 .52-3برهان، ص 
 1791قانون لوشاپليه که در چهاردهم ژوئن سال "  در فرانسه با -8

 به تصويب رسانيد، هر نوع –ز انقالب کبير فرانسه تنها دو سال پس ا
 قوانين جزائی هر 614 تا 414جتمع کارگری را ممنوع کرد و بر طبق مواد 

های کارگری  گيری و نيز انتخاب رئيس و منشی توسط تشکل نوع تصميم
های  قدغن شد و ماموران حکومتی نيز اجازه نداشتند شکايات تشکل

ای با قانون دهم آپريل  قانون ضد احتاديهاين . کارگری را بپذيرند
فرانتس نويمان، احتاديه، دمکراسی، .  بيش از پيش تقويت شد1834سال 

 .12رياحی نشر بيدار ص . ديکتاتوری، ح
. ح" های کارگری شناسی احتاديه  ريچارد هايمن، مارکسيسم و جامعه-9

 . 14و 13، ص 7رياحی، بيدار مشاره 
احتاديه کارگری به مثابه عامل : انگلسمارکس و " جان کلی، -10

 .87، ص 7رياحی، بيدار مشاره . ، ح "انقالبی
 تونی کليف، مارکسيسم، بوروکراسی و احتاديه کارگری، مرتجم -11
 .116، ص 7رياحی، بيدار مشاره .ح
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 .63 آنتونيو گرامشی، شوراهای کارگری ، مرتجم رهرو، ص -12
» ا سيستم سرمايه داری هم سازند؟ها ب آيا احتاديه« ارنست مندل، -13

پری اندرسن نيز مانند ارنست . 140، ص 7آرين، بيدار مشاره . مرتجم م
داری را به حنواحسن  مندل رابطه ديالکتيکی احتاديه و جامعه سرمايه

داری و هم  های کارگري هم اپوزيسيون سرمايه احتاديه"تشريح کرده است 
های مربوط به دستمزد، هم در  اند چرا که با درخواست جزئی از آن

کنند و  مقابل توزيع نابرابر درآمد تعيين شده در جامعه مقاومت می
گذارند که اين  هم با موجوديت خود، اصل توزيع نابرابر را صحه می

... خود خمالفت مديريت را به مثابه عنصری مکمل در برابر خود دارد
 باشد، وجود احتاديه درجه تشريک مساعی رهربان احتاديه کارگری هر چه

دهنده اختالف غير قابل حل بين سرمايه و کار در جامعه  عمال نشان
دهنده امتناع طبقه کارگر  احتاديه کارگری نشان. مبتنی بر بازار است

. داری و عمل کردن بر طبق شرايط آن است از يکی شدن جامعه سرمايه
 طبقه کارگر های کارگری به اين ترتيب مهه جا موجب آگاهی احتاديه

شوند يعنی توجه به هويت جمزاي پرولتاريا به مثابه يک نيروی  می
اين امر البته مانند آگاهی . اجتماعی با منافع مشرتک خود در جامعه

سوسياليستی نيست يعنی قصور و اراده هژمونيک ايجاد نظم اجتماعی 
ر اما اين ام. تواند به وجود آورد جديد که تنها يک حزب انقالبی می

از مقاله ". يک مرحله ضروری در راستای رسيدن به اين هدف است
پری اندرسن به نقل از " ها و امکانات فعاليت احتاديه کارگری حمدوديت"

 . 42 و41 ، صص 7بيدار مشاره 
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 . انگس، مقدمه بر جنگ داخلی در فرانسه-14
و رابطه سه سطح از مبارزه اقتصادي   براي توضيح مفصل اين مساله-15

تواند به  مقاله من به نام دفاع  مند مي سياسي و نظري خواننده عالقه
 .از تشكل مستقل آارگري در نشريه راه آارگر  مراجعه آند

 
 
 
 
  
 


