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 مقدمه
ی کارگر، یا به بیانی دیگر فرایند رشد آگاهی های جنبش طبقهها و پیروزیشکست

هایی دهد دورهی مبارزه، بر بستری که فرایند انباشت سرمایه شکل میواسطهطبقاتی به

های مشخصی ها واجد ویژگیی کارگر در هریک از آنی طبقهسازند که مبارزهرا برمی

شود و گاه در ای اعتالیی صف کمونیسم منسجم میپیمودن دورهاست: گاه در 

ی آن را بورژوازی خورد که انتظار مؤمنانهی سیاست خط میحضیضی چونان از عرصه

نشیند. حال آنکه یقین پراتیسین کمونیست به فروپاشی به تحقیر می« دینی»با صفت 

تضمینی الهیاتی همچون  داری و پیروزی نهایی انقالب کارگری نه از ِقبلسرمایه

سرنوشت مقدر و نه از قبل تضمینی مادی همچون قوانین طبیعت است؛ بلکه یگانه 

تضمین آن دیالکتیک است، که باید با عمل، با خود انقالب، با زیستن و مردن برای 

گاهی طبقاتی جنبش طبقهانقالب محک بخورد و اثبات شود. بدین ی نمط، اوج و فرود آ

انگیزد و نه، در سوی مقابل، سرخوردگی مانتال برایمان برمیانی سانتیکارگر نه هیج

کند تا سالحمان تر میکند؛ بلکه فقط فراخِی دیدمان را گستردهمان میای بارِ گرایانهپوچ

مان کند از شکاکیت به اصول در آزمودنی که بری –تر کنیم را برای روز انتقام آزموده

گر و ( مبتنی بر عقالنیت محاسبهپلیتیِک )رئال یانهگرایقامت قسمی سیاست واقع

روِی کودکانه در قامت قسمی رادیکالیسم اندیشی آغشته به چپبرحذرمان دارد از جزم

 نشیند.ی گذشته به بار میرحمانهصوری. اما این فقط از رهگذر نقد بی
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م که به گمانمان به سراغ انحرافاتی روی ز این روست که بر آنیم تا با گذر بر تاریخا

های مبارزان کارگری کوشش درمانع از شکوفایی سیاستی پرولتری در سطحی انضمامی 

جای برساختن ی کارگر، بهاز مبارزان طبقهبود و در نهایت در یک دهه و نیم اخیر 

 . های کمونیست، فعاالن کارگری ساختپراتیسین

میان نظریه و پراتیک به ی ی نخست به رابطهن این امر در مقالهیبه هدف تبی

 ی را در مقابل نظریه «مدنی یجامعه»دازیم. ایدئولوژِی پرمیانجی سبک کار می

و به میانجِی  «سیاست طبقاتی»را در مقابل « لیبرالیسم»، «طبقاتی یجامعه» انقالبی

 اصل سبک کاری کنیم.ارزیابی می «مبارزه طبقاتی»را در مقابل « گراییجنبش» آن

چپ »در مقابل  را« کمونیسم   در مقام پراتیسین کمونیست و سازماندهی خودِ حضور »

 «کردمیمند قصد سرنگونی، نظریههای اجتماعی را، حال بهشعار وحدت جنبشکه 

افکنی شقاق جیمیان دهی خود کمونیسم بهسازمان» گیریمو نتیجه می دهیمقرار می

دهی انضمامی خود کمونیسم، دقیقًا به معنای برقرار کردن سازمانی مدنی، جامعهدرون 

، سیاست طبقاتیهای اجتماعی از منظر نسبتی تشکیالتی است با معضالت و جنبش

 سیاستکند: ساحت ی مدنی هر دو ساحتش را کتمان مییعنی همان منظری که جامعه

جنبش پرولتاریا نیز در راستای » کنیماشاره می در همان مقاله «.طبقهو ساحت 

تنها جنبشی اقتصادی، که بیش از آن جنبشی سیاسی برساخت سرنوشت مشترکش نه

ی سیاسی ی اقتصادی از ِقبل مبارزهاست. این خود به دو معنی است: اول آنکه هر مبارزه
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ی اقتصادی شکل ی سیاسی بر بستری از مبارزهشود و دیگر آنکه هر مبارزهمعنی می

ی کنفرانس لندن ی قطعنامهتوان این حکم کوبندهگیرد، جز در این معنی نمیمی

 یتکارگر، فعال یطبقه یمبارزه یاندر جر"گوید: انترناسیونال اول را فهمید که می

 «".دارند یوندبا هم پ یطرز ناگسستنطبقه به ینا یاسیس یتو فعال یاقتصاد

تر به دو وجه کوشیدیم به شکلی انضمامیی دوم ی همین بحث در مقالهدر ادامه

خود به یانکارگران با غلبه بر رقابت م» و توضیح دهیم که .بپردازیمتشکل کارگری 

 یشتمع یتبهبود وضع یتشکل برا یجادکار دست به کار ا یرویفروشندگان ن یمنزله

کارگران آنان  ییابندهشود مگر اتحاد گسترشیو حفظ نم یسربهبود م ینشوند. ایخود م

 ییابندهطبقه کند. اتحاد گسترش هیئت درن اداریهدر برابر سرما یستادنرا قادر به ا

 یاریبه آن از بس یافتندست  یشود که کارگران برایبدل م یبه هدف یندفرا ینکارگران در ا

و  یشتهدف مع اتشکل بتشکل کارگران دو هدف دارد:  ی،عبارتگذرند. بهیم یزهاچ

دو  ینا یکتفک یانجیبه م» در پایان مقاله «.یابندههدف اتحاد گسترش اتشکل ب

 یدکأکه با ت یانحرافات یم،شناسمیرا باز ین کارگرامبارز یانم یدو انحراف اساس ،کارکرد 

 ینکهغافل از ا –پردازند یم یگرید یواقع به نفشده دراز دو مورد ذکر یکیبر  یکیمکان

خصلت ضد یبا نف یی،است. از سو یتخود کل یواحد نف یتکل یناز ا یهر بخش ینف

ی گرایانهسیاست واقعو  ییزدایاستبه س یادارانه( تشکل تودهیهسرما)ضد ییبورژوا
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تدقیق  «.ییگرابه فرقه یشتمع یبا نف یگر،د یغلتد و از سویممبتذل در (یکتیپلرئال)

 سوم. ی ی مقالهماند بر گردهاین بازشناسی در تاریخ می

ی پیگیری، هیات موسسان، کمیتهو تطور گیری بر تاریخ شکل ی سومدر مقاله

نظر  و نیم اخیر در یک دهه ی آزادی هماهنگی، شورای همکاری و اتحادیهکمیته

که بر فراز  راانحرافاتی کوشیم می مک مفاهیمی که پیشتر توضیح دادیمک کنیم و بهمی

های غالبًا فریبنده در طول این دوره هر لحظه گذاریها و نامکشیها، خطبندیدسته

 نقد لیبرالیسم »به این هدف که از قبل آن  منتقدانه بررسیم. شودمی ظاهر تر از قبلسخت

 را رقم زنیم. «کارگری

مشتاقانه در انتظار شنیدن نقدهایی هستیم که  ماند اشاره به این کهدرپایان می

ایم که داده بیدل سخن هرچند گوش به کند؛هایمان را گوشزد میها و کاستیکژی

 : نوشت

 

 د از خامه امیچکیم یسطر درد یدوش چون ن

 ستینه دار هوش نیشمع را جز سوختن آ

 ناز یباشد هوس محو کشاکشها یتا بک

 ستیاز دهر نیدر بساط امت یقدردان

 ناله ها خواهد پرافشاند از گشاد نامه ام

 ن هنگامه امیکسر سوز ایپنبه گوشست 

 شه رد و قبول عامه امیداغ کرد اند

 عالمه ام یدانشیورنه من در مکتب ب
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 گراییجنبش طبقاتی در برابر  یبارزهم
ی دهی، صورت میانجی بین نظریه و عمل است. و همانند هر رابطهازمانس

ای فقط با این میانجی و از رهگذر آن دیالکتیکی، در اینجا نیز اجزای چنین رابطه

گری بین نظریه و دهی در میانجییابند. توانایی سازمانانضمامیت و واقعیت می

ی شود که حساسیت عرصهدیدار میتر از همه پکردار )پراتیک( در این امر روشن

تر، و استوارتر تر، ظریفهای گوناگون، بسیار گستردهدهی نسبت به گرایشسازمان

ی محض، ی دیگری از اندیشه و عمل سیاسی است. در سطح نظریهاز هر عرصه

آرامی همزیستی کنند و بهها ممکن است ها و گرایشترین برداشتمتفاوت

الب مباحثاتی بیان شوند که ممکن است در چارچوب تضادهایشان فقط در ق

آنکه این تشکیالت را ناگزیر در هم شکنند؛ اما تشکیالت واحدی جریان یابند، بی

گیرند، به شکل دهی صورت میکه در مورد مسائل سازمانهنگامیهمین مباحثات 

 1.شوندناپذیر پدیدار میهای متضاد و آشتیگرایش

عبارتی، بهاست.  پراتیک انقالبیو  ی انقالبینظریهبخش میانجِی تعین سبک کار

ی ی سبک کار مشخص خود، حامالن آن نظریهواسطهبهی انقالبی، حامالن نظریه

آنکه سبک کار و نوع ی انقالبی بود، بیتوان صاحب نظریهاند. نمیمشخص

                                                            
گاهی و تاریخلوکاچ،  جورج. 1 ص ، 1378نشر تجربه، ی محمدجعفر پوینده، ، ترجمهطبقاتی آ

517. 
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ی انقالبی سبک کار انقالبی و دهی مشخص آن را در اختیار داشت. نظریهسازمان

ار پیش ی سبک کپروراند. به این معنی، مسئلهدهی انقالبی را مشروط کرده و میسازمان

در بررسی  تر،به بیان دقیق ای نظری است؛چیز( مسئلههرچیز )و نه لزومًا بیش از هراز 

کند مند مینظریهبررسی نظرگاهی که سبک کار مذکور را  ،سبک کاری مسئلهنظرِی 

مقدم بر بررسی خوِد سبک کار است. واضح است که کشف چنین نظرگاهی و در لوای 

کم دستسبک کار، اگر نه تمام، ی دهندهقوامامر برسازنده و  در حکمآن اثبات وجودش 

 بخش بزرگی از فرایند نقد خوِد سبک کار است.

 یدوگانهتر دقیقو یا  ،مدنیی ی جامعهدربارهبحث  ،به این سو 1970ی دههاز 

افول سوسیالیسم واقعًا  ،، در پس شکست کینزگرایی در غربو دولت یمدن یجامعه

در دستور کار قرار گرفت. ضرب  نوموجود در شرق و ظهور مجدد لیبرالیسم در قامتی 

اش نوزادیهرچند که در ، گرددداری برمیسرمایهمدنی به ظهور ی جامعهاصطالح 

دولت است. لیکن در فرایند ارز همکه اتفاقًا بل ،در نزد هابز( نه در مقابل دولت )مثالً 

ی دوگانهو تجلی اقتصاد و سیاست در مقام دو ساحت جداگانه، داری سرمایهامل تک

 یجامعهانتقادِی غیرروایتگرِی  یمثابهبهمدنی و دولت در نظرگاه بورژوازی، ی جامعه

چه هرو بسط داری سرمایهچه بیشتر هروارونه )کاذب(، نقشی جدی یافت. تکامل 

: آفریندمیراستی نو بهای جامعه یی تحت قانون ارزش  روابط کاالتر عمیقو تر گسترده

مالکیت ها برابر. خرید و فروش آزاِد بنتامفرد آزادی، برابری، مالکیت و بهمنحصر قلمرو  
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که  را، (دولتشو تمام دزدی، کالهبرداری، راهزنی و شیادِی بورژوا )و کند میرا مقدس 

ی جامعهو  کندمیبه استثنایی زشت بدل  ،قضا َسَلِف همین مالکیت اکنون مقدس بوداز

در لوای قانون « آزادهای انسان»که در آن برابرِی  ایچهاردیواری – آفریندمیمدنی را 

در نظر تولیدکنندگان، مناسبات اجتماعی میان » 2گیرد.شکل می وارون طورارزش به

واقع هست؛ یعنی نه درکه کند میهمان چیزی جلوه  یمثابهبهشان خصوصیکارهای 

 یمثابهبهاجتماعی بین اشخاص در جریان کارشان، بلکه ی واسطهبیهمچون مناسبات 

شیءوار  این شکِل  3«.ءمناسبات شیءگون بین اشخاص و مناسبات اجتماعی بین اشیا

همان است که الک در  هاانسانی شدهه، این جهاِن عمل بتوارهاانسانمیان  همانندی  

مدنی نامید و در برابرش ی جامعه وارون  سبب انتقادی و به همین غیرروایتی سطحی و 

گانه حفظ دوسیاسی یا همان دولت را نشاند. در تمام سنت لیبرالیسم این  یجامعه

 قراردادمانند روسو و  چرخش کند، حال خواه به نفع دولت و منافع عمومی – شودمی

مانند روشنگری ، مدنی و ایجاد نظم خودانگیخته یخواه به نفع جامعه، اشاجتماعی

مدنی را  یاینکه جامعهرغم علی(. هگل نیز غیره اسکاتلندی )ماندویل، اسمیت و

 .رودنمیاز این دوگانه فرا کند میمیانجی خانواده و دولت 
                                                            

گیرد، آنگاه که محصوالت کار را به خود می شکل شیءوار کارهای انسانی همانندی. یکسانی یا 2
 مرتضوی،ی حسن ، ترجمه(یکم)جلد  یهسرماعنوان ارزش همانندند )کارل مارکس، شان بهدر شیئیت
گاه،  کید از ماست(101ص  ،1386نشر آ  (. )تأ

 .102همان، ص . 3
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است. تا اما پرولتاریا از همان نخست عنصر مشکوک این چهاردیواری بنتامی 

که  .خواندمیمدنی  یاو را ناعضو جامعه ، هگل،ترین فیلسوف بورژوازیآنجا که بزرگ

پرولتاریا نیز امکان رهایی از این چهاردیواری را در  اندیشمندترین در ادامه بزرگ

یعنی همان  ،4مدنی نیست یاز جامعهای طبقهمدنی که ی جامعهاز ای طبقه گیریشکل

که صدق و گیرد مید. پرولتاریا به سبب استثمار شدنش در مقامی جای پرولتاریا، بدان

 . اما به چه معنی؟دهدمیمدنی را توأمان نشان ی جامعهکذب 

کاالها ی رابطه میانجی بهفقط ها انسانکه روابط  ،)مدنی(بورژوایی ی جامعهدر 

ی منزلهبهرا ها آنمحصوالت کار خود، ی مبادلهدر جریان ها انسان»، شودمیمتجلی 

از این طریق است که کارهای خاص و متفاوت  تازه ودهند میارزش با یکدیگر برابر قرار 

روی یکدیگر درروهمسان و برابر کار انسانی ی مثابهبهاین محصوالت ی تولیدکننده

گونگِی انساندر شیءگونگِی روابطشان و فقط به این معنی، و البته  5.«گیرندمیقرار 

 ،خواهندمیروابط کاالها، همه برابر و آزادند تا از مالکیت کاالهای خود به هر طریق که 

کارگران نیز، که صاحب  ،بهره برند. در این میان ،لذت امیبنتاساس اصل برالبته صدو 

اما خرید و فروش . شوندنمیمستثنا کاالیی مگر نیروی کار خویش نیستند، از این قاعده 

مدنی نمایان ی جامعهکذب آن است که در ای وهلهو کارگر دار سرمایهنیروی کار بین 

                                                            
 .70ص ، 1381نشر اختران، ی مرتضی محیط، ، ترجمهحق یدر نقد فلسفه یگام. کارل مارکس، 4
کید از ماست(103، همان، ص (یکم)جلد  یهسرمامارکس، . کارل 5  . )تأ
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که اگر بگوییم لیبرالیسم تمامًا تالشی است برای پنهان کردن آن گزافه ای وهله، شودمی

ی مبادلهبا ترک قلمرو گردش ساده یا ». از پس خرید و فروش نیروی کار و ایمنگفته

خود را ی پسندانهعوامهای معیارنظرات، مفاهیم و “ طرفدار تجارت آزاد”ها که کاال

، به نظر کندمیاز آن اقتباس  یریکار مزدبگسرمایه و ی ی جامعهدربارهبرای قضاوت 

ارزش  6.«ما رخ داده است یشنما یگرانباز که تغییرات معینی در سیمای رسد می

بیش از ارزشی که آفریند مینیروی کار، که دیگر از آن بورژواست، ارزشی ی استفاده

حد ممکن است و سرتا آفرینی ارزشبرای خرید آن الزم بود. بورژوا در پی افزایش این 

، مقاومت رودمیدمی است که از زندگی او اش لحظهپرولتر در برابر این فرایند، که هر 

تضادی وجود دارد: حق در برابر حق، اینجا بنابراین در » دو حق دارند.هر. گویی کندمی

خورده است. میان دو حق برابر زور فرمان ها آنو مهر قانون مبادله به یکسان بر هر دوی 

 ،که تحت لوای قانون ارزش صرفًا صاحبان کاالها بودند ،صاحبان کاالها 7«.راندمی

مدنی با قوانین  ی. جامعهبورژواپرولتر یا : اینک فروشنده یا خریدار نیروی کارند

پس اینجا چیز دیگری حکم  ،برابرها از حکم کردن میان این دو عاجز استی مبادله

باید تصدیق کنیم که کارگر ما که از فرایند تولید بیرون ». طبقاتیی مبارزه: کندمی

مالک کاالی عنوان به. در بازار رسدمی، با زمانی که وارد آن شد، متفاوت به نظر آیدمی

                                                            
 .206همان، ص . 6
 .264همان، ص . 7
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رو شده بود، یک مالک در برابر مالک درروبا سایر مالکان کاالهای دیگر ، “نیروی کار”

فروخته بود، به نظر دار سرمایهدادی که بنا به آن او نیروی کار خویش را به ردیگر. قرا

بوده  ،خریداری ارادهفروشنده و ی ارادهآزاد، یعنی ی ارادهناشی از توافق دو رسید می

نبوده است و “ عاملی آزاد”که معامله انجام شد، معلوم شد که او هنگامیاست. اما 

مدت زمانی که طی آن آزاد بوده تا نیروی کار خویش را بفروشد، مدت زمانی است که 

آزادی برای فروش به اجباری برای زنده بودن،  8«طی آن مجبور بوده آن را بفروشد.

حق تصاحب کار خراج کار اضافی و مالکیت به به استارزها ی هممبادله

نخست نیز ی وهلهمدنی از همان ی جامعه. گویی شودمیتبدیل ی غیر نشدهپرداخت

 ،عبارتیبه ،یا پوشاندمیرا  طبقاتیی جامعه( که واقعیکذبی )، کذبی بیش نبوده است

 .کندمیطبقاتی بودن جامعه را کتمان 

پدیداری است که چونان ، طبقاتیی جامعهساتری است بر ی پردهمدنی ی جامعه

مدنی همچون هر صورت پدیداری دیگری ی جامعه. نمایاندبازمیامری مستقل خود را 

رو آناز؛ نه شودمیعنوان خود واقعیت بازتولید بهصورت خودانگیخته بهدر تفکر رایج »

جهت که اشکال آناز، بلکه اندنزدیکچیز به سطح و دریافت حسی هربیش از ها آنکه 

ی روزمرهمدنی محصول عمل ی جامعه 9.«پدیدارها تولید طبیعی عمل روزمره است

                                                            
 .335همان، ص . 8
 .13ص ، 1386نشر قطره، ی محمود عبادیان، ، ترجمهبودن یانضمام یالکتیکدکوسیک، . کارل 9
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 کار روشنگر به دستمزدای نمونهنظم بورژوایی است. برای ی سلطهتحت ها انسان

 . دستمزد عبارت است از مبلغی که در ازایکنیممینگاه نیروی کار  شده و بهایانجام

عبارتی مضربی است از قیمت یک به ،شودمیشده به کارگر پرداخت انجامساعات کار 

، در کندمیدریافت را ساعت کار فالن مبلغ هشت ساعت کار. اگر کارگر ما در ازای 

از نصف فالن مبلغ گیرش نخواهد آمد. اما معضلی بیش ساعت کار چیزی چهار ازای 

برابرها ی مبادلهیعنی اینکه چگونه  – نمایدمیکه در حل معمای انباشت سرمایه خود 

ما را به کاالیی  – مازاد بر آنچه تا پیش از این وجود داشتهشود میارزشی ساز سبب

اش استفادهکاالیی که ارزش ، است نیروی کاربلکه  کارکه نه خوِد کند میرهنمون 

ر برابرش مبادله شده ارزشی بیش از آنچه دتواند میتولید ارزش است و به این واسطه 

 کاالیی: نیروی کار ارزشی بیش از ارزشی که برای بازتولیدش نیاز است است تولید کند،

دار سرمایهمیان ی مبادلهدر سطح پدیداری و در  اما. آفریندمی ارزش اضافیکه  است

بلکه در ازای ساعات مشخصی کار مبلغی  ،و کارگر سخنی از نیروی کار نیست

چون م. دستمزد کار پدیداری است برای بهای نیروی کار که هشودمیمشخص توافق 

 .شودمیسمت آن رهنمون بهو در همان حال ما را پوشاند میساتری آن را 

خرید و فروش نیروی کار در  یمثابهبهواسطه بیاما اگر خرید و فروش نیروی کار 

، گشتمیازش عیان آغی نقطهو استثمار از همان یافت میاذهان جامعه بازتاب 
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فعلیت  10.گسستمیاز هم بورژوایی ی جامعهو پاشید میانباشت در دم فروهای پایه

خرید و فروش نیروی کار در قالب خرید و فروش کار و پدیدار شدن بهای نیروی کار 

. هستآن نیز  مقّومبلکه  ،جامعه نیستکار وساز پیامدصرفًا  کار در قالب دستمزد

چراکه جز به این ، تضادی که در خود ذات است واقعیت وارون استواقعیت به سبب 

وارون بودن واقعیت و بازتاب آن )یعنی  ،عبارتیبهشکل امکان پدیدار شدن ندارد. 

 ایدئولوژی( شرط کارکرد آن است.

را ها توان آنمیجهان پدیدار دارای ساختار، سامان و قانونیت خود است که »

ساختار این جهان پدیدار هنوز شامل مناسبت جهان پدیدار  آشکار و توصیف کرد. اما

)همچونان که دستمزد( کذبی محض  مدنی یجامعه ،در این معنی 11«با ذات نیست.

روشن حقیقت و فریب است. پدیدار در مقام سایه ؛یا صرفًا دروغی خالف واقع نیست

پدیدار  یمثابهبهخصلتش بلکه شود نمیواقعی یا کمتر واقعی کنار گذاشته غیرامری 

همچونان که حقیقت ) .دهدمیکه حقیقِت آن را ذات نشان شود میبودن در آن نمودار 

سان بدین .(دهدمیرا بهای نیروی کار نشان هایش نشیبدستمزد کار با تمام فراز و 

در انزوای دیگری. ماتریالیسم خام  یکوحدت پدیدار و ذات است، نه هیچ واقعیت  

                                                            
توان در علم اقتصاد پس از ریکاردو دید، آنجا که واکاوی ی کوچکی از این فروپاشی را مینمونه. 10

و در پاشد پس فرومیکند که زانرود و از ترس چنان رم میهای موضوع پیش میعلمی تا نزدیکی
 رود.سرایی فرومیمنجالب یاوه

 .9، ص همانکوسیک، . کارل 11
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واسطه و مستقیم به سراغ ذات رود و پدیدار را چونان امری دروغین بیعادت دارد که 

ی وظیفهآنکه دیالکتیک باید استقالل ظاهری جهان پدیدار را رفع کند. ، حالانکار کند

شان داریپنبلکه رفع کردن استقالل  ،تفکر دیالکتیکی انکار عینیت پدیدارها نیست

انضمامی بودنشان شبهکه خصلت چرا؛ نحوی است که میانجی بودنشان را نشان دهدبه

جلوتر   12که از استقالل ظاهری وجودشان است. ،نه از وجود در خود و برای خودشان

 .کنیممیاشاره اش انقالبیشبهبه ماتریالیسم خام و عملکرد 

پرسشی را داشت که بحران در  لیبرالیسم قصد پاسخ دادن به، 1970ی دههدر 

پدیداری ی دوگانهپاسخی که این بار بیش از هر بار دیگری با ، برابرشان نهاده بود

 شناسیزیباییشد. لیبرالیسِم راست پاسخش را در بندی سرهممدنی و دولت ی جامعه

 پاسخش به آلودگِی  چه بیشتر بازار به تمام وجوه زندگی بشری؛هرگسترش : بازار یافت

بسط عقالنیت اجتماعی یکسان بود: های نظریهمحیطی تا شکست زیستی فزاینده

ایدئولوژیک ی حربهمدنی به بازار و قواعد عرضه و تقاضایش ی جامعه. فروکاست بازار

تقریب تمام ساحت لیبرالیسم را به اشغال خود درآورد. بهاین جناح بود که کمک کرد 

دچار نبود، از خوانش واری بالهتچنین فروکاست  چند بههراما لیبرالیسم چپ نیز 

های جنبشوحدت : رفتنمدنی فراتر  یانضمامی و پدیداری مبتنی بر جامعهشبه

اقتصادی و های سیاست، که گویی در مدنی یقصد تقویت جامعهبهاجتماعی 

                                                            
 .همان. 12
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از یک سو و در سوسیالیسم واقعًا موجود از سوی دیگر از دست کینزگرایی اجتماعی 

مدنی و تقابلش  یکه تمامًا بر جامعه ،رفته بود، مخلص کالم این جناح بود. لیبرالیسم

مدنی و مدافع ی جامعهپویایِی  یهنزلمبهاجتماعی را های جنبش، فشاردمی پابا دولت 

یعنی  ،بخش دوم دوگانه در خارج از معینی از آن و مشخصاً های قشری منافع ویژه

ها چپیاینجاست که دست  ،قدر مضحکو همان ،)جالب 13.شناختبازمی ،دولت

تحلیل بازار و تبلیغات های روشغایت از بهشان های اجتماعیجنبشبرای تعامل با 

اجتماعی الح طاصبههای شبکهویژه با این به، برندمیقصد فروش کاالهای بنجل بهره به

مغز تا ها راستیدست قانون عرضه و تقاضای مد نظر شبهتر جدیدشان. گویی پیش

 (.بسط یافته استها چپیاجتماعی مد نظر دست های جنبشاستخوان 

که از پس سرکوب تمام وجوه سیاسی و اجتماعی پرولتاریا  ،لیبرالیسم ایرانی نیز

 یسیاسِی جامعه-در فضای رسمی فکریای جدیدو دهه پس از انقالب بی هیچ رقیب 

سیاسی اصالحات سازمان داد. -قالب جنبش اجتماعی، خود را در دادمیایران ویراژ 

قبایی که کهنه هیچ ردایی نبود مگر همان ی شایستهاصالحات ی بدقوارهقامت 

                                                            
گیدنز جنبش اجتماعی را تالش جمعی برای نمونه، . اهمیتی ندارد که این رابطه حمایتی باشد. 13

کند؛ تعریف می ی نهادهای رسمیخارج از حوزهبرای پیشبرد منافع مشترک از طریق عمل جمعی 
باتامور جنبش اجتماعی را نوعی تالش گروهی برای ایجاد تغییر یا مقاومت در برابر تغییر در جامعه 

ی باورهای و بر پایه های غیررسمیشبکهداند؛ و دالپورتا و دیانی جنبش اجتماعی را حاصل می
 شود.ی میزا شروع و به نوعی اعتراض منتهای تنشدانند، که از مسئلهمشترک می
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سال پیش دوخته بودند. اصالحات تنها طفیلی بیست تقریبًا اش المللیقطاران بینهم

 اوهایجیانکه خود را در  ،اجتماعیهای جنبشفعاالن همان جناحین لیبرالیسم بود. 

ی وظیفه ،کردنددهی میسازمانسیاسی و دولت(  یسیاسی )در تقابل با جامعهغیر

مدنی و تقویت آن را در مقابل دولت بر عهده داشتند.  یبرطرف کردن اختالالت جامعه

یگانه آنچه خود را در قامت چپ بازسازی کرد،  ترآنچه از چپ باقی مانده بود، یا دقیق

چپ شعار ی خود در قبال دولت ردیابی کرد. یجولیبرالیسم چپ را در ستیزهافتراقش با 

یهبههای اجتماعی را، حال وحدت جنبش . جنبش مند کردقصد سرنگونی، نظر

تر از مابقی اما( در کنار جنبش کارگری از منظر این چپ این بار )شاید کمی پررنگ

ی مدنی های دمکراتیک جامعهها، جنبش جوانان و دیگر جنبشزنان، جنبش قومیت

های دمکراتیک ارزی میان جنبشدهی شود. همین همسازماندولت قرار گرفت تا علیه 

 14.را صادر کرد« فعال کارگری»و ضرب اصطالح که مجوز جعل بود ی مدنی جامعه

ی مدنی چنگ ای جامعههتوان تعریف کرد، مگر اینکه به کلیشهرا نمی «فعال کارگری»

چپ تا ِخرِتالق با لیبرالیسم آمیخته بود. کارگران از منظر ؛ زد و در همان سطح باقی ماند

؛ از آن بودند دیدهعضوی ستمفقط ی مدنی، بلکه شدگان جامعهاین چپ، نه اخراج

                                                            
شود، هرچند برای کسب پرولتاریا اطالق نمی پیشروانوجه به هیچواضح است که فعال کارگری به. 14

بورژواهایی اشاره دارد که در درستی به خردهاند، بلکه بهها را نیز در زیر این عنوان آوردهمشروعیت، آن
 زنند.دهی )!( میبه سازمان، دست کانون مدافعان حقوق کارگراوهای کارگری، همچون جیان
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ی نه تضادی که کل جامعه، ی مدنیاز معضالت جامعهبود معضلشان نیز معضلی 

های دارای از انسانبود ای ی مدنی نیز جامعهجامعه؛ کندمیبدیل به وهم مدنی را ت

کارگران نیز نه ؛ ای بنیادینطبقاتی مبتنی بر نابرابریی جامعهحقوق برابر، نه پدیدار 

ارز کودکان، زنان ی بورژوایی، بلکه همی خاص انقالبی خاص، نه گورکنان جامعهسوژه

؛ اجتماعی شدندفعاالن موضوع کنش بخشی از به دیدگان تبدیل و دیگر ستم

ن تاریخ خود، ساِز برگرداندن اراده به انسان برای ساختکارگران نیز نه جنبش تاریخجنبش

های . این همان چیزی است که ایدئولوگها بودجنبشارز تمامی دیگر که جنبشی هم

مترقی و در هر  اصطالحی بهدر هر روزنامه 1380و  1370ی بورژوازی در تمام دهه

فقط با فروکاستن تضاد کار و سرمایه  ،زدند تاای فریاد میاصطالح روشنفکرانهکتاب به

ای معرفی کنند. ی طبقاتی را دروغی کلیشهی مدنی، جامعهبه یکی از معضالت جامعه

کرد چپ اما در لیبرالیسم به میانجی سبک کار مبتنی بر فعال اجتماعی عمل می

کند. زنان، کودکان و دست آخر کارگران خودش هم نفهمید چه کار میهای ان.جی.او

اوهای طور تمام ان.جی.تا زمانی که سیلی پر طنین واقعیت طبقاتی نشان داد چه

ی نظریه 15سم شوند.یبورژوازی و امپریالنظام پیادهیکی سبز شدند تا یکیسرخش 

توان میطبقاتی، دقیقًا به دلیل این توهم که گویی  یمبتنی بر جامعهی نظریهانقالبی، 

ی عرصهآن را به سبکی همچون برادران اصالحات پراتیک کرد به محاق رفت و در 

                                                            
 نظام امپریالیسم شدن هم به خود نیامد.انگیز است که این چپ از پیاده. غم15
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سبک کار لیبرالیسم آنچه اختیار کردن پراتیک چیزی از آن به جا نماند. چپ با 

 16اصطالح پراتیک کرد چیزی جز لیبرالیسم نبود.به

اجتماعی، های جنبشمدنی و ی جامعها مبتنی کرد بر راش دهیسازمانچپ 

 یطبقاتی است. اگر لیبرالیسم جامعه یآنکه پراتیک کمونیستی مبتنی بر جامعهحال

، پراتیک کمونیستی کندمیدهی اجتماعی سازمانهای جنبشمدنی را در قالب 

 ضدبراجتماعی های جنبش جویستیزهاست، نه وحدت دهی خوِد کمونیسم سازمان

)نه صرفًا جنبش  کارگری طبقهدهی دولت. پراتیک کمونیستی چیزی نیست جز سازمان

فرازین ی نقطه، که این سازمان همان کار علیه سرمایهی جبههکارگری( مبتنی بر 

گاهی پرولتاریاست. اما به سبب آنکه واقعیت وحدت ذات و پدیدار است،  واسطه بیآ

وفور بهکه  – ماتریالیسم خام استگرایِی ذاتتن دهی کمونیسم رفنابه سراغ سازم

دقیقًا  )اینان .اصالح کمونیست سراغش گرفتبهمحفلی تا احزاب های فرقهاز توان می

 ی، در تندپیچشودسازی میجزم، که مستقیمًا منجر به شانواسطگیبیبه سبب همین 

                                                            
های مدنی )اجتماعی( یک مرحله . در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که فعالیت16

گاهی کمتر( از فعالیت طبقاتی نیست، ای ابتدایی و یا کم)مرحله بلکه بدیل آن است. خطرتر و یا با آ
ای در دل بورژوازی نیندازد. ی کارگر دیگر ترس و واهمهی آن کنش طبقهواسطهبدیلی است که به

گاهی طبقاتی خود می تواند همچنین فعالیت مدنی بخش قانونی فعالیت طبقاتی نیز نیست. ترویج آ
از خود به فعالیت مدنی یا  به شکل قانونی، غیرقانونی و یا فراقانونی پیش رود، اما در هیچ شکلی

گاهی نمیاجتماعی تنه نمی گاهی پیش رودزند: ترویج آ  .تواند با مخدوش کردن آ
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مدنی در قامت ی جامعهکه آنجااز( .زنندمیسیاسی با سر به درون لیبرالیسم شیرجه 

که پدیدار آنجاازطبقاتی و منافع طبقات متخاصم آن است و ی ی جامعهپوشانندهپدیدار 

 است طبقاتیمدنی منافعی ی جامعه، منافع مطروح در هستکننده به ذات نیز رهنمون

 یاز ِقَبل بازشناسی جامعهفقط کمونیسم است. ی گردهطبقاتی آن بر ی ضابطهکه کشف 

مدنی را ردیابی کرد.  یمعضالت مطروح در جامعهتوان میبتنی بر طبقات است که م

واقعیت سازند میبراز ِقبل نسبتی که با طبقات فقط اجتماعی های جنبش ،به این واسطه

باید بگویم که جنبش زنان در تمام  ،ای که منظورم را نشان دهدنمونه ذکر . براییابندمی

)اینکه امر بورژوایی در  .دورانی که اخیرًا واقعًا وجود داشته جنبشی بورژوایی بوده است

برای  ،( همچنین.واضح است که خیرپر خیرمترقی باشد یا تواند میدنیای امروز 

 تر به جنبش همبستگی در لهستان توجه کنید.ای خالف عرفنمونه

 ،مدنی یجامعهافکنی درون شقاق میانجی بهخود کمونیسم دهی انسازم ،حال

انضمامی خود کمونیسم، دقیقًا به معنای برقرار کردن نسبتی تشکیالتی دهی سازمان

، یعنی همان منظری سیاست طبقاتیاجتماعی از منظر های جنبشاست با معضالت و 

. طبقهو ساحت  تسسیاساحت  :کندمیمدنی هر دو ساحتش را کتمان ی جامعهکه 

از طبقات و سیاست واقعیت انزوایشان و نه در اند محضاجتماعی نه کذبی های شبجن

که حقیقت همیشه آنجااز. بورژوایییعنی حضور سیاست ها آندر سیاست دارند. غیاب 
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اینکه  – ، سیاست کمونیستی به شکلی عام و فراتاریخی وجود ندارد17انضمامی است

ای نمونه. برای گرددبرمیتاریخی ی برههچیست به هر  انضمامی سیاست کمونیستی

 جهانی ملی پس از جنگهای جنبشبه حق تعیین سرنوشت ملل و  ،باز هم اندکی بغرنج

فعلی توجه کنید. ی خاورمیانهو جنبش اجتماعی پیرامون آن در  خواستاول و همین 

، سبک کار کمونیسم انسجام پیرامون سیاست کمونیستی چپگرایی شبجنبرخالف 

ای کاریانضمامی یا همان خط سیاسی است. اثبات لیبرالی بودن مقوالت سبک 

پراتیسین ی مقولههمچون فعال اجتماعی، فعال زنان یا فعال کارگری ما را به برساختن 

با  . پراتیسین کمونیست نسبت تشکیالتی خود راشودمیرهنمون  18کمونیست

. شرکت، طرد و یا تالش سازدبرمیاجتماعی از درون سیاست کمونیستی های جنبش

، کندمیاجتماعی را سیاست کمونیستی در هر برهه دیکته های جنبشبرای انشعاب در 

سبک  یاصل کمونیسم  حضور در مقام پراتیسین کمونیست و سازماندهی خود اما 

ی دنباله در مقاماین همان اصلی است که چپ در تمام دورانی که  کاری است.

بخش  ،در بهترین حالت ،به فراموشی سپرده بود. چپکرد میاصالحات عرض اندام 

خیابان  نهایت به همراه بخش راست  دردهی کرد تا اجتماعی را سازمانهای جنبشچپ 

                                                            
چیزی »نویسد: ی دوم می. لنین در جدالش با رزا لوکزامبورگ و در دفاع از عملکردش پس از کنگره17

 «چون حقیقت مجرد وجود ندارد، حقیقت همیشه مشخص است.
  یکادر انقالب. 18
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نیست کمونیسم را حول سیاست سم اشغال کند. لیکن پراتیسین کمویرا به نفع امپریال

نسبت تشکیالتی خود را از ِقَبل این سیاست با  و دهدمیکمونیستِی انضمامی سازمان 

و یا دست به کند می، طردشان کندمیشرکت ها آندر : سازدبرمیاجتماعی های جنبش

 .زندمیایجاد انشعاب 

*** 

ی ذهنی از وارهچونان یک طرحعنوان سازمان کارگری را هیچبهکمونیست های پراتیسین

تولید ی شیوهرا که  ایسازمان بالقوه بلکه صرفاً  ،کنندبیرون به کارگران تحمیل نمی

گاهانه میانجی بهداری پیشاپیش ایجاد کرده است سرمایه تر کارگران به کنش هردم آ

نظمی بینتیجه مسئله ایجاد کردن نظم از در. کنندمیو بالفعل آورند درمیخدمت آنان 

گاهانه کردن امری است که بالقوه موجود است. این مهم البته نه صرفًا  ،نیست بلکه آ

طور مثال الگوی فوردیستی و ادغام به، که داریسرمایهساختمان تولید در مربوط به 

داری سرمایهخود ، بلکه بیش از آن مربوط به دهدافزایشش میتولید ی پروسهعمودی 

اجتماعی ای رابطهکار و سرمایه است، ی رابطهمبتنی بر  طبقاتیای جامعه یمثابهبه

گاهی پرولتاریاست؛ و به این سببی سازندهبر که در مقام هستِی  عالوه بر آنکه امری  ،آ
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سرنوشت مشترک  ،به این معنی. اقتصادی باشد )و البته بیش از آن( امری سیاسی است

 19پرولتاریا نیز بیش از آنکه امری اقتصادی باشد امری است موکول به ساحت سیاسی.

مدنی در قالب خرید و فروش کار و در لوای ی جامعهکار و سرمایه در ی رابطه

واقعیت پدیداری ی واسطهبهبود. گفتیم که این رابطه شده پدیدار ها ی برابرمبادلهقانون 

. پاشدفرومیتضادش از هم ی واسطهبهایدئولوژیکش توان وجود داشتن دارد و بدون آن 

پوشاندن این ذات اش وظیفهراستا با جهان ایدئولوژیک موجود همبورژوایی اگر سیاست 

گاهی یافتن پرولتاریا ، متضاد است سیاست کمونیستی چیزی نیست مگر تالش برای آ

عیان کردن  ،عبارتیبه ،مدنی و یو دریافتن خود چونان ناعضو جامعهاز وجود خویش 

سیاست پرولتری  ،مدنی استی جامعهیت بمبتنی بر تثبورژوایی اگر سیاست ؛ تضاد

ی جامعهمبتنی بر حذف آن از رهگذر حذف طبقات است. سیاست جدالی است بر سر 

. شودمیبنتامی پرتاب  مدنی. چنین است که گویی سیاست به خارِج آن چهاردیواری

از  یکهیچتکامل  ،به این معنی ،و گیردمیمدنی شکل ی جامعهسیاست در سرحدات 

                                                            
گرِی سرمایه، ساختمان تولید بعضًا در شود که در فراز و نشیب حیلهر میتاین امر آنجا عریان. 19

که در الگوی پسافوردیستی شد، شود، همچنانریزی میجهت پراکنده کردن جغرافیایی کارگران برنامه
پرولتاریا را  ی کار و سرمایه تغییری رخ دهد. اما بالهت کسانی که به این سببآنکه در رابطهبی

ی تولیدی صرف ی اجتماعی، بلکه مجموعهابینند در اینجاست که سرمایه را نه رابطهده میشنابود
 بینند.می
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 ،شودتر میمتکاملبورژوایی آن نیست. به همین سبب است که هرچه دولت های عنصر

 .شودمی ترسیاسیغیرمدنی ی جامعه

تنها نهجنبش پرولتاریا نیز در راستای برساخت سرنوشت مشترکش  ،به این واسطه

اول  :که بیش از آن جنبشی سیاسی است. این خود به دو معنی است ،جنبشی اقتصادی

ی مبارزهو دیگر آنکه هر شود میسیاسی معنی ی مبارزهاقتصادی از ِقبل ی مبارزهآنکه هر 

این توان نمی، جز در این معنی گیردمیاقتصادی شکل ی مبارزهسیاسی بر بستری از 

در »: گویدمیکنفرانس لندن انترناسیونال اول را فهمید که ی ی قطعنامهکوبندهحکم 

طرز بهطبقه  ینا یاسیس یتو فعال یاقتصاد یتکارگر، فعال یطبقه یمبارزه یانجر

سازمان سیاسی پرولتری بدون ارتباط با مبارزات  «.دارند یوندبا هم پ یناگسستن

کارگر جز جعلی که اگر پشت آن اغراض پلیدی نهفته نباشد سفاهت  یاقتصادی طبقه

اقتصادی پرولتاریا که با سیاست ی مبارزه ،نهفته است، چیز دیگری نیست. از آن سو

برای  ،بسا شومچه ،قریب است که هر معناییانضمامِی کمونیستی معنا نشده باشد عن

انتظار این است که این سطور در معنای  20.سرنوشت مشترک پرولتاریا به خود گیرد

اقتصادی ی مبارزهراستی هم انتظار درک اینکه بر فراز هر بهآن تعبیر نشود،  یروانهچپ

 ( انتظار بیجایی نیست.پذیرتغییرنشده و حتی تصریحسیاستی نهفته است )هرچند 

                                                            
سرنوشت شوم پرولتاریایش از  را ماپروای  یای لهستان ذرهپی نمونهدرکسالت ناشی از تکرار پی. 20

 کاهد.نمی
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واسطه و مستقیم به سراغ ذات رود و بییالیسم خام عادت دارد که گفتیم که ماتر

جای ذات و پدیدار، حقیقت و دروغ بهمدنی را چونان کذب محض انکار کند. ی جامعه

از آن به نفع  یک بخشبلکه دوگانه را با حذف  ،کندنمییگانه را دوگانه  ؛نشاندمیرا 

ماتریالیسم خام مبتنی بر همین منطق در  .کندمیتقلبی بدل ای یگانهبه بخش دیگرش 

گاهش ناخود. رمانتیسم همیشه در شودمیرمانتیک اش انقالبیشبهعمل   ممکن نبودنآ

رفرم/انقالب، کار قانونی/کار های دوگانه 21نظمی جز نظم بورژوایی را پذیرفته است.

حذف کند.  تا یکی را به نفع دیگریکند میی را رصد فمخ علنی/کار غیرقانونی و کار

نفی رفرمیسم ی بهانهتا به کند مییکی گرایی قانونم را با رفرمیسم و کار قانونی را با ررف

اصطالح به)ارزیابی  فعالیت قانونی را نفی کند.گرایی قانوننفی ی واسطهبهرفرم را و 

تحت عنوان سندیکالیسم و تپه هفتدو سندیکای واحد و ی رزمندهانتقادی از پراتیک 

نمای خصلتتحت عنوان رادیکالیسم اش کارگریاوهای جیدر مقابل دفاع از کنش ان

شده و حقیقت را یک کشفذات را ماتریالیسم خام اخیر بوده است.( ی دههچپ در دو 

و سکونش واسطگی بیبه سبب همین دقیقًا . و داندمیآمده دستبهبار برای همیشه 

کند میم را از ِقبل انقالب معنی راتیسین کمونیست رف. اما پرشودمی جزمچیز برایش همه
                                                            

گاه یختاردر « قانونیفعالیت قانونی و غیر»ی لوکاچ به بهترین شکل در مقاله. 21 این  یطبقات یو آ
ی قانون، برترِی بعضی از اعمال به مثابهضد قانون بهشورش بر»نویسد: کند و میپذیرش را رسوا می

کند، حقوق یها، به معنای آن است که در چشم کسی که به این نحو عمل مسبب غیرقانونی بودن آن
 «ی ارزش و الزام حفظ کرده است.مثابههمچنان سرشت اساسی خود را به
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در دستور بورژوایی کنش برای نفی انضمامی قانون ی واسطهبهو کار قانونی و علنی را 

 .دهدمیکار قرار 

، و نه هستندخام های ماتریالیستکه طور آن، گراستفرقهپراتیسین نه رمانتیک و 

پدیدار؛ پراتیسین کمونیست با درک دیالکتیکی ذات و پدیدار به مصاف حقیقت  روِ دنباله

انضمامی  را حول سیاسِت کمونیسم و به این سبب رود میهمیشه منکشف شونده 

 .دهدمیسازمان 
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 یتشکل کارگر  وجه دو
: مواجه شده و آنگاه اعالم داریموار و با اصول جدید ای آیینبه گونه با جهاننباید ما 

 از درونجهان،  یبرا جدید یاصولباید  بلکه! زنب، در برابر آن زانو ینجاستا یقتحق

: مبارزاتت را متوقف کن، بگوییمبه جهان نباید ما  .بخشیمتکامل  آن موجود اصول

به جهان نشان باید . ما فقط یمدهیاند؛ ما به تو شعار درست مبارزه را مابلهانهها آن

گاه یزیچه چ یکه برا یمده  است که یزیچاز این امر  یدر حال مبارزه است، و آ

 1.اگر نخواهد یحت ؛دست آوردنش است هاز ب یرناگز

 یاناز م یشتررا هرچه ب یتو جمع یتمالک ید،تول یلوسا یپراکندگ ،یبورژواز»

 یتیرا در دست اقل یترا متمرکز و مالک یدتول یلرا مجتمع، وسا یترد. او جمعبَ یم

 یت. مالکیرندگینو م یسامان یتو مالک یدتول یلوسا یت،جمع 2«کند.یمتراکم م

بر کار  یمبتن یتخود )مالک یشینپمفروض شکل  یتراکم و با نف یواسطهبهخصوصی 

 یعنی ،(یربر استثمار کار غ یمبتن یتنه )مالکادارسرمایه مالکیت شکل به( یشخص

کار مرده و در ت یئهمتمرکز در  یدتول یلوسا ؛یدآیدرم ،یتاکثر جمع یتخلع مالک

                                                            
1 .Letter from Marx to Arnold Ruge, September 1843 
 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt .htm  

نشر اینترنتی، شهاب برهان،  ی، ترجمهیستحزب کمون یفستمانانگلس،  یکمارکس و فردر کارل. 2
 ییرتغ «کندیمتراکم م»بود که با توجه به متن به « متراکم کرده است» ی. )در متن اصل12ص ، 1393

 .(یافت
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)کار زنده( در نقش  کارگران یمعظ یلاش با خرابطه یواسطهبه فقطمالک  یتتملک اقل

سامان  ینشود. با ایم تقسیمبه دو بخش متخاصم  یتجمع و ؛شودیظاهر م یهسرما

که  ینسبت همان به» اما. یردگیشکل م یبورژواز یاسیس-یاقتصاد یتحاکم ،نو

 3.«کندیرشد م یابه همان نسبت هم پرولتار ،کندیرشد م ،یهسرما یعنی ،یبورژواز

خود( را رشد ن کورگ) یاپرولتار ینکهمگر ا ،بردینم یشاز گام پ یگام یبورژواز یادتس

 یلاز وسا هشدیتمالکخلع  یتدر کنار اکثر فقط یدتول یلوسا مالِک  یتو نمو دهد. اقل

در تناسب  یاو پرولتار یواسطه است که رشد بورژواز ینامکان وجود دارد. به هم یدتول

 یشافزا یکمنظر  ازهم  یاتناسب است که پرولتار ینرود و در همیم پیش یکدیگربا 

در  یاپرولتار یفِی و ک یشود. رشد متناسب کمیسازمانمند م یفیکنظر  ازو هم  یابدمی

 یرشد ماددارد که بستر آن را  یرا در پ یندههردم فزا ینبرد یبورژواز یادتکنار رشد س

گاهو شکل مشخص آن را  یبورژواز   کند.ین مییتع یاپرولتار  یآ

بهدر تضاد و نبرد است.  یاز آغاز و در تمام مراحل رشد خود با بورژواز یاپرولتار

چراکه هرچه بورژوا  ،4«شودیش آغاز میتبا موجود ،یبورژواز یهاو عل یمبارزه» ،یعبارت

بورژوا سهم  ،َبرد یکمتر یبکمتر و هرچه پرولتر نص یبپرولتر نص ،َبرد یشتریسهم ب

                                                            
 .15همان، ص . 3
 .17همان، ص . 4
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چه از قدرت  یا،پرولتار یشدهیدتول یها)چه از ارزش و فراورده خواهد برد یشتریب

 .و چه از ...( یدئولوژیکا-یاسیس

 یشاخه یککارخانه، سپس کارگران  یکدر ابتدا کارگران منفرد، بعد کارگران »

یکند مبارزه میاستثمارشان م یماً که مستق یداریهسرما یهعل ،محل یکدر  یاحرفه

رقابت  ییجهدر نت یدهپاشهمازپراکنده... و  یتوده یکمرحله کارگران  یندر ا»که  ،«کنند

 ،یندآیدرم یترمتراکم یهاصورت تودهبهکارگران  ،یعبا رشد صنا .«دهندیم یلرا تشک

 یایپرولتار 5.کنندیاحساس م یشپازیشبآن را  یزخود نو  یردگیم یفزون یشانیرون

 یکبلکه  ،یستندن یطمح هرمجتمع در  منفردِ صرفًا افراد  یعرشد صنا یواسطهبهمتراکم 

بلکه  ،یرونیب یاز نظم یعار ی، حتیاز شلختگ یعارمنظم و  ؛اندیدیکل منسجم تول

( برخوردارند. 6یبورژواز یادت)هرچند تحت س یدرون یاز نظم یدیکل تولحکم  در

)هرچند که  یستندمتراکم در صنعت صرفًا سربازان مجتمع در پادگان ن یایپرولتار

                                                            
 .18و  17ص همان، . 5
آن ییشان، خارج از توانایفرد یکارکردها ینب یوندپ یجادمولد و ا یکریپ یمنزلهاتحاد آنان به». 6

دارد. از ینگه م یتآورد و در آن وضعیها را کنار هم گرد منهفته است که آن یایههاست و در سرما
است که  یادر حکم نقشه یشهگوناگون کارگران، در قلمرو اند یکارها یانمتقابل م یوندرو، پ ینهم

که  یرغ ایاراده ر است که مانند قدرِت ادیهعمل چون اقتدار سرما یو در عرصه یده،دار کشیهسرما
 یهسرمامارکس،  کارل)« شودیگر مها جلوهسازد، در مقابل آنیها را تابع هدف خود مآن یتفعال

گاه، ی،حسن مرتضو ی(، ترجمهیکم)جلد   (.367 ص، 1386 نشر آ
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 یکاند که هریاوارهبلکه اندام ،(7کندیم یجادا یزن یپادگان یبر کارخانه نظم یبورژواز

نظم خود  نظم   یند. ایرگیمشخص در ارتباط با کل قرار م ینقش یواسطهبهآن  یاز اجزا

ها در بلکه آن ،شوندیکل تصور نم همچوندر کارخانه  صرفاً کارگران  8.است یدتول

 یوارهاندم یمثابهبه یوحدت واقع ین. ادهندرا تشکیل می کلیک  یدیتول یتواقع

 یریگشده است و شکل هیامرشد صنعت  یواسطهبهاست که  یماد یبستر یدیتول

گاه نخستین کند. رشد ی)و تجسم آن در شکل سازمان( را ممکن م یاپرولتار ِی مراحل آ

و کند یم یندهداران را فزایهرقابت سرما ییبورژواصنعت و در کنار آن رشد مناسبات 

با  یدشود، چراکه تولیتر مهمسانروز بهروز یادر درون پرولتار یشتیمنافع و اوضاع مع»

جا به همهدر  یباً برد و دستمزد را تقریم ینکارها را از ب یانروز تفاوت مبهروز ین،ماش

از آن، مزد  یناش یهابحران [جاهمهو در ] ...دهدیمتنزل  یکسانو  یینپاسطح  یک

 یبار حت ین)ا یامشترک پرولتار یتو موقع یتوضع 9.«کندیتر مثباتیکارگران را دائمًا ب

                                                            
به افسران  یارتش واقع یکهمانند کنند، ی کارگران صنعتی که زیر فرمان سرمایه با هم کار میتوده. »7

فرمان  یهکار به نام سرما یندفرا یاندارد که در جر یازداران )سرپرستاران و سرکارگران( ندرجه و( یران)مد
 (.368، ص همان)« دهندیم
 ،است یو در خدمت بورژواز یگانهبخوداز یهکار و سرما یتحت رابطه یدینظم تول ین. هرچند که ا8
کار به خود تعلق ندارند. هنگام ورود به  یندشود، اما در فرایکار آغاز م یندها تنها در فراآن یاریهم»

فعال،  یسازواره یک یعنوان کارگران همکار و اعضاشوند. آنان بهیگنجانده م یهکار، در سرما یندفرا
 (.369، ص همان)« اندیهسرما ییژهوجود و ییوهصرفًا ش

 .18ص  همان، انگلس، فردریک و مارکس کارل. 9
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شکل در  ینترداران خود را به واضحیهخارج از کارخانه و در جامعه( در برابر سرما

با  یککه هر یدهد. آنانینشان م یاپرولتار یستز یتنوسانات مشترک مزدها و وضع

 یهمشابه در برابر سرما یبا سرنوشت یمیعظ یلاند خود را خرو بودهمنفرد روبه یایهسرما

خصلت  یشتر، هرچه بمنفرد دارانیهبا سرما کارگران منفرد هایدرگیری». ینندبیم

 یهرا عل ییهاکنند ائتالفیکارگران شروع م ..د.نیرگیدو طبقه را به خود م یهایریدرگ

 10«.کنند[یم]آورند و در دفاع از مزد کارشان متحدًا عمل [یم]داران به وجود یهسرما

 یبستر یه،کار و سرما یبر رابطه یرشد صنعت مبتن ی،داریهسرما یدکار تولوساز

منفرد، سپس  ییهکه در آن نخست کارگر منفرد در برابر سرما کندیم هیامرا  یماد

دار و بعدتر در یهدر برابر سرما – واحد یکل – وارهاندام یک هیئت درکارگران کارخانه 

 این تمام. یرندگیقرار م داریهسرمای طبقهطبقه در برابر  یک مقام درجامعه کارگران 

به کاال  یلکاِر کارگر تبد یرویاست که در آن ن یابر رابطه یمبتن یخیتار-منطقی فرایند

 یدستخوش تمامپس به همان اندازه » ،«یگرد یمثل هر قلم تجار» ییکاال ،شده است

مانند  ،کاال ینفروشندگان ا مقام درکارگران  11«رقابت و نوسانات بازار. یزهایخوافت

 مادِی  بستر نتیجه در. یرندگیقرار م یکدیگردر رقابت با  ،یگرید یفروشندگان هر کاال

قرار گرفتن  یدارد که بستر ماد یشهر یارابطه همان در نیز کارگران میان رقابت و انفراد

                                                            
 .18ص  ،همان. 10
 .15ص  ،، همانانگلس فردریک و مارکس کارل. 11
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سبب است که اتحاد و تشکل کارگران  ین. به همیهطبقه در برابر سرما یک مقام درآنان 

 12آورد.یمپاشد و از نو سر بریخود کارگران از هم م یانرقابت م بادم بهدم

 ،سترب یندر ا ؛ستیاو پرولتار یبورژواز یارویِی رو یاقتصاد-یبستر ماد یگانه ینا

وبنا( شکل و ر یربناز یِک بهیک)نه لزومًا در تناظِر  یایاسیس-یدئولوژیکا یهاگفتمان

ل نبرد شک ینکنند و به ایم یفاا یاساس یکه در تمام مراحل مبارزه نقش یرندگیم

 دهند.یمشخصش را م

 یکی :دوگانه دارد یهدف یشههم یکدیگربا  یهمکار یکارگران برا یهاکوشش

را قادر به رقابت آنکه کارگران  برای ییگرببرد و د ینکارگران را از ب یانآنکه رقابت م برای

 یمنزلهبهخود  یانکارگران با غلبه بر رقابت م 13.دار کندیهدر برابر سرما یعموم

یخود م یشتمع یتبهبود وضع یتشکل برا یجادکار دست به کار ا یرویفروشندگان ن

کارگران آنان را قادر  ییابندهاتحاد گسترششود مگر یو حفظ نم یسربهبود م ینا .شوند

کارگران در  ییابندهگسترشطبقه کند. اتحاد  هیئت درن اداریهدر برابر سرما یستادنبه ا

                                                            
دم توسط رقابت بهدم یاسی،س صورت حزببه یبترتیناصورت طبقه، و بهتشکل پرولترها به». 12

یتر سر برمیرومندتر و نمستحکم ،تریبار قوپاشد، اما از نو و از نو، و هریخود کارگران از هم م یانم
نقطه گرد  یکدر  یستند،آشنا ن یکدیگراز مردم را که با  یاعده ،صنعت بزرگ(. »19، ص همان)« آورد

نفع مشترکشان در برابر  یعنی ،مزد یمسئله یشود ولیممنافعشان  ییموجب جدا ،آورد. رقابتیهم م
مارکس،  کارل)« سازدیمتفق م ،اتحاد یعنیمقاومت  ییشهها را بر محور اندها، آنصاحبان کارخانه

 (.179 ص، 1384نشر اهورا،  ،آراکل ینآرت ی، ترجمهفقر فلسفه
 .179، ص همان. 13



 یدو وجه تشکل کارگر  

31 
 

یم یزهاچ یاریبه آن از بس یافتندست  یشود که کارگران برایبدل م یبه هدف یندفرا ینا

 ابتشکل و  یشتهدف مع ابتشکل : تشکل کارگران دو هدف دارد ،یعبارتبهگذرند. 

 .یابندههدف اتحاد گسترش

 .دوموجه و سپس به  یمپردازیاول موجه نخست به 

است. مزد  مزدکارگران  یشتمع یتوضع یکنندهیینعنصر تع ینترو مهم یناول

 یینفروشند. تعیداران میهکه کارگران به سرما یکار یروین یکاال یمتعبارت است از ق

منوط  ،یگرید یارزش هر کاال یینمانند تع ،یداریهسرما یکار در جامعه یرویارزش ن

فرد زنده  ییعنوان توانابهکار تنها  یروین»آن است.  یدتول یبه زمان کار اجتماعًا الزم برا

 ،کار یروین یدکار است. تول یروین یدانگاشت تولیشپ یوجود آدم ،ینوجود دارد. بنابرا

زمان  ،ینبنابرا ..او. یحفظ و نگهدار یااو  یدعبارت است از بازتول ،با توجه به وجود فرد

معاش  یلوسا ینا یدتول یاست که برا یکار همان مدت زمان یروین یدتول یکار الزم برا

است که  یمعاش یلکار همانا ارزش وسا یرویارزش ن ،یگرد یاناست؛ به ب یضرور

اصطالح به یازهاین یاست... تعداد و گستره یمالک آن ضرور یحفظ و نگهدار یبرا

 حدتا  یناست و بنابرا یخمحصول تارها، خود کردن آن هبرآورد ینحوه یزاو و ن یضرور

طور خاص آنبه ؛وابسته است یافته،کشور به آن دست  یککه  یبه سطح تمدن یادیز

شکل  ،سنن و توقعات یاز کارگران آزاد در آن بر مبنا یااند که طبقهوابسته یطیها به شرا

 یکار شامل عنصر یرویارزش ن یینتع یگر،د یخالف کاالهابر ،ینگرفته است. بنابرا
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 ینداست که مبارزه را در فرا یو اخالق یخیعنصر تار ینهم 14«است. یو اخالق یخیتار

ارزش  یینهکم یا نهاییحد »کند. یم یضرور و  الزم، ممکنسطح دستمزد  یینتع

 ،کار یرویحامل ن یارروزانه در اخت یدکنند که بایم یینتع ییکار را ارزش کاالها یروین

 یانبخشد. به ب یاتح یدخود را تجد یزندگ یندبتواند فرا یگذاشته شود تا و ،انسان یعنی

اجتناب یزیولوژیکند که از لحاظ فیم یینتع یشتیمع یلحد را ارزش وسا ینا ،یگرد

تر قرار یینسقوط کند، از ارزش آن پا ینهکم مرز ینکار تا ا یروین یمت. اگر قندیرپذنا

تواند خود را یپژمرده م یکار فقط در حالت یروین یطیشرا ینتحت چن یراز یرد،گیم

آن  ییهارزش هر کاال برحسب زمان کار مستلزم ته یینحفظ کند و تکامل دهد. اما تع

باالتر مدام  ضافیقصد تصاحب ارزش ابهدار یهسرما 15«متعارف است. یفیتیکاال با ک

کشد، حال آنکه کارگران در جهت  یینپا ینهحد کم ینمزد را تا اقیمت کند که یم یسع

. یستن ناپذیرییرو تغ یرناپذقدرها هم انعطافآنکنند. پس قانون مزد یعکس آن مبارزه م

یجهتواند در نتیمزد م مقدار ،یداز تول یهر بخش یاز دوران بحران( برا یرهمواره )به غ

کند. دستمزد معمواًل با  ییرتغ ینیمع یمتخاصم در محدوده یدو طبقه ینبمبارزه  ی

و بهتر مقاومت کند  یشترآن طرف که بتواند ب ،ینزشود و در هر چانهیم یینتع یزنچانه

                                                            
ک201(، همان، ص یکم)جلد  یهسرمامارکس،  کارل. 14  از ماست( یدها. )تأ
 .203همان، ص . 15
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 یک :شودیم یلدستمزد از دو بخش تشک ییگو 16.دارد یگرفتن شانس بهتر یشترب یبرا

هدف  اباش کارگر و خانواده یشتمع ینمأتاست که عبارت از  ینهبخش همان حد کم

عناصر از  استاست و بخش دوم عبارت  نسلش یکار کارگر و ادامه یروین یدبازتول

دهد. یآن را شکل م کارگر یکه سطح تمدن و سنن و توقعات طبقه اییو اخالق یخیتار

به بخش  فقطکوشند دستمزد را یم که ندادارانیهسرما ،ینبرد اقتصاد یسو یک در

یتالش م که اندکارگران ،مقابل نبرد یسو در اما ،آن محدود کنند )یا حتی کمتر از(اول

عنوان دستمزد به ،شودیم یزکه شامل بخش دوم ن ،کار را یروین یکنند تا ارزش واقع

چراکه سنن  ،است یالمبارزات کارگران س یواسطهبه یزبخش دوم خود ن ینمقرر کنند. ا

گاهانه را یکارگر و انتظار یو توقعات طبقه آنان شکل  یکه آنان از تمدن دارند مبارزات آ

 دهد.یم

کار به  یروین یدها را در قرارداد خرآن یلتحو یدار وعدهیهکه سرما یتمام عناصر

از  یبخش یکچراکه هر ،کنندیم یرویمزد پ یریپذانعطاف دهد از قانونیکارگران م

ها مبارزه بر سر آن ،یجهدر نت ؛شوندیپرداخت م یاز قالب نقد یرغ یمزدند که در قالب

دار هرجا که یهسرما یمدانیم همچنین،مختلف از مزد است.  یهامبارزه بر سر بخش

کند. قانون مزد در نظام ینم یبکاهد کوتاه یزیمختلف مزد چ یهابتواند از بخش

                                                            
 :یکوفرهاد ن یترجمه ،«ینظام مزد» ،انگلس فریدریش. 16

http://www.negah1.com/clasic/engels2.htm  
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محدوده ین)در هم ینکها یکارگران رقم زده که کارگران برا یرا برا یتیوضع دارییهسرما

. کنند مبارزه ندمجبور بفروشند آن ارزش به را خود کار نیروی بتوانند( ینظام کارمزد ی

 یروین یمتکاهش ق یواسطهبه یارزش اضاف یشن به دنبال افزااداریهسرما ،سو یکاز 

کار به ارزش  یرویکارگران به دنبال فروش ن دیگر، یو از سو 17نداارزش آن یرکار به ز

 ِی اقتصاد یگام از مبارزه ینا یشبردپ یاست. کارگران برا یدائم یجنگ یدو سو ینآن. ا

 یکارگر یهایهاتحاد یوجود یفلسفه. شوندیداران متشکل میهخود در برابر سرما

از  یدال بر فرارو یاموعظه یچ. هکارگران یحفظ و بهبود سطح زندگ :18تاس ینهم

شان با روزمره یزاز ست یرویچهبهبرد. کارگران ینم ینمبارزه را از ب ینمبارزه لزوم ا ینا

 ،شان استروزمره یستو در ارتباط تنگاتنگ با ز یماد یبر بستر یکه مبتن ،دارانیهسرما

« شکستههمدرمفلوک و  یهااز انسان یاتوده» ،کشندباگر دست  زیراکشند، یدست نم

 .یستندن یشب

                                                            
و کاهش زمان کار  یزمان کار اضاف یشافزا یدر پداران سرمایهاست که  یتالش مازاد بر تالش ین. ا17

 کنند.یم یمطلق و نسب ِی ارزش اضاف یشالزم در قالب افزا
گاهانه و آشکارا براساس ارزش نیکارگر یهایهاتحاد». 18 اند. هدف شده یلکار تشک یروی... آ

در  یطور سنتکه به یسطح یراز کاهش دستمزد به ز یریجز جلوگ یستن یزیچ یکارگر یهایهاتحاد
تر از یینکار پا یروین یمتخواهند قیها مآن یعنیشده است.  یرفتهمختلف صنعت پذ یهاشاخه

یهبا سرما یبرابر یکارشان به نوع یرویشوند تا در قرارداد فروش نیارزش آن نباشد... کارگران متحد م
 یهایهاتحادس، کارل مارک)« است ینهم یکارگر یهایهاتحاد یوجود یکنند. فلسفه یدادار دست پ

 (.135 ص، 1393نشر مرکز،  یمی،محسن حک یترجمهویرایش کنت لپیدس، ، یکارگر
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صورت  و درون مناسبات بورژوایی یهسرما ینقوان تحتروزمره کاماًل  یزست ینا

 ینا یدننه برچ کار خود، یرویفروش ن یطهدف مساعد کردن شرا ابکارگران : یردگیم

 یط،و شرا ینقوان ینفراموش کنند که در ا یداما نبا ؛اندو فروش، دست به کار شده یدخر

 مقام در فقطاست، آنان  یهکار و سرما یبر رابطه یکه مبتن یدتول ییوهش یندر ا

 ییصاحب کاال یچطور که هدارند. همان حقکاالها  یگرد یانکاال در م یکفروشندگان 

، 19آن بفروشد باالتر از ارزش یاربس یمتیطور مداوم به قبهرا  یشخو یتواند کاالینم

ینم یزشود، او نیبازار رفتار م ینبر طبق قوان یتدر نها یاطور که با هر فروشندههمان

بر  یزباالتر از ارزش آن بفروشد و با او ن ،کردنش است که توان کار ،خود را یتواند کاال

 یگراست که د یدستخوش همان نوسانات یزاو ن یشود. کاالیبازار رفتار م ینطبق قوان

 شود حاصل( یرونق اقتصاد ی)فرضًا دوره یاکه در دوره یوردادستکاالها هستند. هر 

 اقتصادی رکود در. رود باد بر( ی)فرضًا رکود اقتصاد یگرد یاسهل است که در دوره

 ،یزاو ن یشود و مازاد کاالیم یمتدچار افت ق ،کاالها یگرهمچون د ،نیز او کاالی

تواند ینم یهسرما ینقوان – رودیم یناز ب یداردر صورت نبود خر ،ییهمچون هر کاال

 ،او یکاال یزن یدر رونق اقتصاد. رفتن انسان است ینرفتن از ب یناز ب ینکه ا یندبب

شود و از یم یدو بازتول یدتول یهسرما ییافزاهدف ارزش اب فقط ،کاالها یگرهمچون د

شود. به نمی او عاید( یزچیچهموارد  یدر بعض ی)و حت یادیز یزچ ،رونق ینرهگذر ا

                                                            
 .یمنظر کردصرف یهسرما یکارگان یبسطوح مختلف ترک یواسطهبه یمتارزش به ق یلاز تبد. 19
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مبارزات هرروزه دچار مبالغه  ینا ییکارکرد نها دربارۀ یدکارگر نبا یطبقه» ،واسطه ینهم

ند؛ یهاها در حال جنگ با معلولجنگ با علت یجابهفراموش کنند که  یدها نباشود. آن

یسکن به کار مدهند؛ م   ییرآنکه جهت آن را تغیب ،اندازندیم یرخأتسقوطشان را به 

 ینبردها ینصرفًا مجذوب ا یدها نباآن ،ینآنکه مرض را درمان کنند. بنابرایب ،برند

و  یهبدون توقف سرما یدرازطور مستمر از دستبهکه  ،شوند یرناپذابتناج یکیچر

نبرد را  ینطرفه از ا یشترینبدانند که ب یدکارگران با 20.«زندیم یروننوسانات بازار ب

همان  ینا ؛یرنددر نظر گ یینبرد نها یبرا ینظام یاند که آن را آموزشگاهبرده یهنگام

 .یمکرد یاداز آن  یابندههدف اتحاد گسترش ابتشکل هدف دوم است که تحت عنوان 

حفظ  یبرا یضرور یایلهوس»داران یهسرماکارگران و  یانم یمبارزات اقتصاد

 ِی درازدستمقابله با  یتشکل بزرگ برا یکطبقات کارگر، متحد شدن آنان در  ییهروح

 یشو کماب یشهاندیاحساس، بیب یهاکارگران به ابزار یلاز تبد یریحاکم و جلوگ یطبقه

طبقات بنا شده  یرناپذیآشتکه بر تضاد  یااست. در جامعه یدتول ییدهخورده و خواب

وجود جنگ را  یدبا یم،کن یریجلوگ یدر عمل و در هدف از بردگ یمخواهیاست اگر م

 یم،داشته باش یکارگر یهادرست از ارزش اعتصاب و تشکل یدرک ینکها ی. برایریمبپذ

 یهایامدپ یها چشم ما را بر روآن یاقتصاد یجنتا یارزش ظاهر یماجازه ده یدنبا

                                                            
20. Karl Marx, Value, price and profit, New York, International Co., 1969, p. 
29. 
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 یکارگر یهامبارزات و تشکل یاسیس یهایامدپ 21«ببندد. شانیاسیو س یاخالق

کارگر حضور  یطبقه یدر مبارزات اقتصاد یشتمع ینمأتاست که در کنار  یوجه

 یعنی ،در صورت شکست مبارزه در برآورده کردن هدف نخست یدارد. و حت یشگیهم

یینتعنقش  یاسیو س یاخالق یهایامدپ ینکارگر، ا یطبقه یشتیمع یتبهبود وضع

شکست  یطور که انگلس دربارههمانکنند. یم یفاا یادر سرنوشت پرولتار ایکننده

سان ینبد»: یسدنویم کارگر انگلستان یطبقه یتوضعدر کتاب  یاناعتصاب معدنچ

 یداران شکست خوردند، ولیهمانند خود از قدرت سرمایکارگران با وجود استقامت ب

شمال انگلستان  یانمعدنچ ی  اهفتهنوزده اعتصاِب  ینا یزچهرثمر هم نبود. قبل از یب ینا

ها آنبه در آورد.  ،آن بودند یرکه تا بدان زمان اس ،یاز چنگال مرگ معنو یشههم یرا برا

به  یژهوبهو  ییگرامنافع خود دارند و به جنبش تمدن یباز برا یاند و چشمانشده یدارب

 یهصاحبان معادن عل یگریوحش تمام تازه. اعتصاب که اندشده ملحق یجنبش کارگر

چهارم سهکرده و  یتتثب یشههم یبرا ینجارا در ا یآشکار ساخت، جنبش کارگر را هاآن

اعتصاب دوم  یبارهامر در ینهم یصتشخ یستدشوار ن 22«.نمود یستآن را چارت

 دره. آقحکم شالق کارگران  یاکارگران شرکت واحد و  یکایسند

                                                            
ک74ص  همان،، یکارگر یهایهاتحاد، «ارزش اعتصاب یدرباره»، سمارک کارل. 21 از  یدها. )تأ

 ماست(
 .187ص  کمونیسم، انتشارات ،وضع طبقه کارگر در انگلستانانگلس،  فریدریش. 22
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تر از تشکل یهدف درک انضمام اب فقطدو هدف در تشکل کارگران  ینا یکتفک

 یگریدو هدف بدون د یناز ا یکیچواضح است که ه ؛کارگران صورت گرفته است

 یتشکل کارگران بازتاب دو وجه از مبارزات طبقه یدوگانه هدِف  .یستن یافتنیدست

از  یاتشکل پرولتارطور که اهداف همان. یاسیو وجه س یوجه اقتصاد: کارگر است

. هماننیستمنفک  یکدیگراز  یزها نتشکل ینا یدو وجه مبارزات ،یستمنفک ن یکدیگر

 ینکه ا یستن یاصول یاها یدهبر ا یرو متکیچهبه» یجنتا ینا ،دیگویگونه که مارکس م

 یمناسبات یکل یانصرفًا ب یجنتا ینکشف کرده باشد. ا یااختراع  یآن مصلح اجتماع یا

ما  یدگانکه در برابر د یخیتار یو جنبش یاست که از مبارزات موجود طبقات یواقع

 23«آورد.یدارد سر برم یانجر

ا ر یکارگرن امبارز یانم یدو انحراف اساس ،دو کارکرد  ینا یکتفک یانجیبه م

اقع به ودرشده ذکراز دو مورد  یکیبر  یکیمکان یدکأتکه با  یانحرافات ،یمشناسمیباز

 خود یواحد نف یتکل یناز ا یهر بخش ینف ینکهغافل از ا – پردازندیم یگرید ینف

 یادارانه( تشکل تودهیهسرماضد) ییبورژواخصلت ضد یبا نف ،ییاست. از سو یتکل

 یز سوغلتد و ایمدرمبتذل  (یکتیپلرئالی )گرایانهسیاست واقعو  ییزدایاستبه س

  .ییگرابه فرقه یشتمع یبا نف ،یگرد

  

                                                            
 .26ص  ،، همانانگلس فردریک و مارکس کارل .23
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 کارگری گراییبشنجمیراث یک دهه و نیم 
 

 مقدمه. 1

ی توان آغاز دههای که تالشمان بر آن است تا پایان آن را رقم زنیم میآغاز دوره

 81ی برگزاری جشن روز جهانی کارگر سال دانست. تشکیل کمیتهشمسی هشتاد 

زمان با شعار ی عمل پوشاندن به آرمانی که آن ی عطفی است در تالش برای جامهنقطه

این  1مطرح بود.« های کارگری به شکل مستقل از کارفرما و دولتتشکیل اتحادیه»

یاقوت »راستی لیاقت نام بهی جنبشی باشد که توانست برسازندهی عطف مینقطه

اش به کبودی و سرخی ،جنبشی که از بد ماجرا هرچه پیش رفت، را داشته باشد «سرخ

بیش گسترده از وکماش به صد رنگ نامربوط زد. ائتالفی اش به زردی و زردیکبودی

های تجربه، چپباای ن اتحادیهفعاال: گیری بودی کارگر در حال شکلن طبقهامبارز

خطوط سیاسی  و فوجی از کارگران جوان. راغبین به ائتالف   57انقالبی بازمانده از 

، در سنتی خاص از چپ ایران ریشه داشت یکمتفاوتی داشتند، خطوطی که هر

و افق مشخصی  ءبازاو ما ،کم آن زمان هنوز پوست نینداخته، نو نگشتهخطوطی که دست

نقش خاصی )باز  ،در حیات سیاسی و اجتماعی ایران پیدا نکرده بود و به همین واسطه

                                                            
 برگزار شد.در تاالر یاقوت  1381شن روز جهانی کارگر سال ج.  1
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گاهانه( در شکل و شمایل بخشیدن به این ائتالف بازی نمیدستهم  اما دو  2.کردکم آ

نخست هدف مشترک این ائتالف بود : کرده بودمهیا امر مشترک بستر ذهنی ائتالف را 

داللت « ی کارگر در محل کارای طبقههای تودهها و تشکلتشکیل اتحادیه»که بر 

هایش دستیابی به این هدف داشت و دوم برآوردی بود از شرایط که با وجود تمام تفاوت

ن اکرد. دریغ که یک دهه و نیم کنش مبارزارزیابی می ممکنص ی مشخرا در آن برهه

 ناممکن جلوه دادن این ممکن را برساخت. کارگر تاریِخ  یطبقه

بر  ،چه مثبت و چه منفی ،وقایعی کهصرف نگارِی هدف از این مقاله نه تاریخ

 است؛آن  بلکه روشن ساختن انحرافات ،جنبش کارگری در طی یک دهه و نیم اخیر رفته

ها کشیخطها، بندیبندی انحرافاتی است که بر فراز دستهمقوله ، هدفتربه بیانی دقیق

های غالبًا فریبنده همچون شبح شوم تقدیر در طول این دوره هر لحظه گذاریو نام

در پایان دوره اکثر این انحرافات موجب شد تا شوند. از قبل ظاهر میتر سخت

ن یا در کالم یا در عمل هدف مشترک اولیه را ناممکن ارزیابی کنند. ااتفاق مبارزبهقریب

در مراسم  3«ها و سندیکاهای کارگریانجمنهیئت مؤسسان »بنای که سنگهنگامی

کرد کمتر کسی گمان می ،شدگذاشته می 1381آذر  18بزرگداشت حسین سمنانی در 

                                                            
، بلکه فقط «چپ»ی ما در اینجا نه کرد. اما مسئلهدوران فرایند تطور خود را طی میچپ در این . 2

 کرد.واسطه خود را به مبارزات اقتصادی کارگران مرتبط میبخشی از آن است که مشخصًا و بی
 نامیم.می« هیئت مؤسسان»اختصار پس تا پایان مقاله این تشکل را بهزین. 3



 یکارگر ییگراجنبش یمدهه و ن یک یراثم  

41 
 

 ایگونهجزمبه شکل فقط ا چپ ایران چونان گشته که تمام میراث خود از گذشتگانش ر

مبتذل و  یگرایانهسیاست واقعهوشمندی در مبارزه را به شکل : به ارث برده باشد

دوم  قسمروانه. داستان تباهی جریاناتی که گرایی چپرادیکالیسم رزمنده را به شکل فرقه

داستانی که از ، کردند داستانی است که امروز برایمان آشناتر استرا نمایندگی می

قدر در همان جا ماند و درجا زد تا تنها آنطلبی آغازید و سرنگونیوحدت اپوزیسیون و 

 داردنخست گویی تازه  قسمچیزی که عایدش شد نوکری امپریالیسم بود. اما داستان 

هرچند ناگزیر ، نیست یکهدفمان اینجا روایت کردن هیچ ،روهربهشود. میروایت 

اینک  ،ی نخست. پس از دو مقالهکنیمای میبه هریک اشاره هرجا الزم باشد

تا با مفاهیمی که آنجا توضیحشان دادیم به سراغ  گذر کنیمتاریخ بر خواهیم می

جای به ،ی کارگرن طبقهاانحرافاتی رویم که به گمانمان در سطحی انضمامی از مبارز

 ن کارگری ساخت.فعاال ،های کمونیستنیبرساختن پراتیس

 

 ها و سندیکاهای کارگریانجمنهیئت مؤسسان . 2

ن کارگری و نخستین تشکل فعاال« ها و سندیکاهای کارگریانجمنهیئت مؤسسان »

ی کمیته»گیری و شکل 83تا سال هیئت مؤسسان ی این دوره بود. نوعی آغازکنندهبه
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ن اترین مبارزای است از وسیعمجموعه 4«های آزاد کارگری در ایرانپیگیری ایجاد تشکل

جناحی که از سنت  ،هیئتسال فعالیت این  7یا  6هرچند که در تمام  ،ی کارگرطبقه

ی تحلیلی مایهبرآمده بود در آن اکثریت داشت. نظرگاه همین جناح بود که جان 5ایتوده

از سویی را ها تحلیل. این ساخترا برمیهیئت مؤسسان ی های منتشرهمواضع قطعنامه

 ،«گرامردمی اقتصادی برنامه»و از سویی حمایت از « دخالت امپریالیستی انزجار از»

های رسمی کرد. خواستهنمایی میخصلت ،باشد «ی پایداررشد و توسعه»که عامل 

 – منشور جهانی سندیکایی –بشر حقوق  یکه در اعالمیه همانا حقوقی بود» نیزهیئت 

المللی بر آن صحه گذاشته شده بود و در قوانین اساسی و بینهای میثاق ها ونامهمقاوله

  6.«هایی از آن رسمیت یافته بودبخشکار جمهوری اسالمی ایران نیز 

: رفتچند مسیر پیش میاز هایش برای دستیابی به خواستههیئت مؤسسان اما 

بینانه( از قوانین داخلی در قالب ی حداکثری )و حتی بعضًا خوشاستفاده ،نخست

نگاری ها از طریق نامهزنی برای اجرای آنها و همچنین در قالب چانهآموزش آن به توده

                                                            
 نامیم.می« ی پیگیریکمیته»اختصار ه این تشکل را بهپس تا پایان مقالزین. 4
ایسم نیز داشت با بازتعریف توده. ان خطوط سیاسی در حال تطور بودنداشاره کردیم که در آن زم. 5

نت و تارنگاشت شد )که شد(. بنگرید به پیک، که دو روی یک سکه بودند، تبدیل میقسمخود به دو 
 غرب و متحدان چپ محور مقاومت.عدالت: هواداران امپریالیسم 

، هیات اجراییِه هیات موسسان سندیکاهای کارگری، «َدرباره هیات موسسان سندیکاهای کارگری. »6
 :85منتشرشده در بهمن 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=8130 
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ها نامهی حداکثری از مقاولهاستفاده ،دوم(؛ جمهورن وقت )وزیر کار و رئیسبه مسئوال

های مانند سازمان جهانی کار و فدراسیون جهانی اتحادیه ،المللیو نهادهای بین

؛ هاهای آننگاری و تالش برای عضویت و شرکت در نشستنامهاز طریق ، 7کارگری

و  ؛برای مثال به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب ،تالش برای تغییر قانون ،سوم

 ،های کارگر. این آخریآموزش پیگیر فعالیت سندیکایی به توده ،تر از همهمهم و ،چهارم

هیئت »های آغاز برنامهو با هیئت مؤسسان خصوص در دو سال نخست فعالیت به

در هیئت مؤسسان نمای خصلت، 83در اوایل سال « بازگشایی سندیکای شرکت واحد

ن شرکت واحد جان ای فعاالدوران آغازین فعالیتش بود. هوشمندی در مبارزه و کار توده

 .ی کارگر در ایران دمیده بودجنبش طبقهدر ای تازه

کید  عالوه بر  ،حداکثری از امکانات رسمی و قانونیی جناح اکثریت بر استفادهتأ

بود که بزرگانشان از بدترین قماربازان  میراث همان سنتیبینی بود، اینکه مبتنی بر خوش

زد زبانشان به بازی کردن میان شکاف قدرت سیاست در ایران بودند و تمایل همیشگی

هیئت زنی صرف بود. هتفسیرشان از آن در قالب چان ،خاص و عام بود. به همین واسطه

کثری از قانون را در قالب آموزش ای حدبازگشایی سندیکای شرکت واحد این استفاده

ها به نیرویی برای اجرا و حتی فراتر رفتن از آن تفسیر کرد. ها و تبدیل این تودهآن به توده

                                                            
7 .World Federation of Trade Unions اختصار بهWFTU. 
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ی مهنابا روی خوش نشان دادن سازمان جهانی کار به شوراهای اسالمی در دومین تفاهم

آن با پس شدن هوای ازپیشرسد( و سازمان جهانی کار با ایران )که به امضای خالقی می

ی بهناز زور س ،جای صفدر حسینی در مقام وزیر کاربهطلبی و جایگزینی خالقی اصالح

داد. کارتر شدنشان نشان میشد و این خود را در هرچه محافظهجناح اکثریت کاسته می

به پرخاش به  84کاری بود که در زمستان ی محافظهشوندهتکرارهمین سیر همیشه 

در برابر سندیکا علم مانعی سندیکای شرکت واحد انجامید و جناح اکثریت را همچون 

 .کرد

روشنی تفاوت میان هوشمندی در به ،سندیکای واحد بود که از آِن  ،تفسیر مقابل

که در فراز و نشیب بهار هنگامی ،داد گرایی مبتذل جناح اکثریت نشانمبارزه را با واقع

 ،دست آخر ،ی خود و شناخت شکاف میان قدرتسندیکا با تکیه بر قدرت بدنه 84

ی کارگر ایران به اش را برگزار کرد و گامی بسیار بزرگ در جنبش طبقهمجمع عمومی

 ترکهیئت مؤسسان  یگرایانهسیاست واقع ،جلو برداشت. با روی کار آمدن دولت نهم

. دو سال انتهایی دور نخست شدمیانتفاع ساقط حیز از داشت کم کمبرداشت و 

تأسیس بود. با هیئت مؤسسان نژاد پایان غیررسمی کار احمدیجمهوری محمود رئیس

خارج شده بود هیئت مؤسسان جناح مخالف عماًل از  بزرگی ازبخش  ،ی پیگیریکمیته

تر و اما زمینی که پای این جناح بر آن بود سست ،باز بود و دست جناح اکثریت کامالً 

 .شدتر میسست
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ی سازمان جهانی کار و روی خوش نشان دادن به شوراهای اسالمی نامهبا تفاهم

بار با  زنی، اینآن رفتن جناح مطلوب از قدرت و از بین رفتن هرگونه امکان چانهازپسو 

ی به ایران و دیدار با رهبران خانه 86 آن در تیرماهو دبیرکل  WFTU یهیئت ویژهسفر 

کارگر برای شرکت در کنفرانسشان  یکارگر و شوراهای اسالمی کار و دعوت از خانه

تمام قمارهایی را که هیئت تفنگ حسن موسی هم نزد و  کارگران ایران نمایندگی ازبه

جناح اکثریت همان چیزی غایب بود که  واقعِی  باخت. در عمِل  کرده بود رسماً 

درعوِض  ،هاتکیه بر قدرت توده :خوبی از آن برخوردار بودبهسندیکای شرکت واحد 

در آذرماه  WFTUی کنگرهپانزدهمین سازند. چشمداشت به زمینی که قدرتمندان می

بین فرستاده بود خوش ؛ هیئت مؤسسان با پیامی که به آنجادر کوبا برگزار شد 84سال 

غافل از  ،بل این سازمان جهانی کارگری فشارهای الزم را به حاکمیت بیاوردبود که از قِ 

ها را کرده زنیاین چانهازپیشسرکردگی علیرضا محجوب بهها کارگری یاینکه خانه

که )عضو این سازمان شوند  در آتن رسماً  90ی بعدی در فروردین بودند تا در کنگره

اش موضوعیت خود را از زنیاکثریت با سست شدن زمین چانه . هرچه جناح(شدند

که  ،کرد. سندیکاتر رفتار میاش هوشمندانهسندیکا با تکیه بر قدرت بدنه ،داددست می

 کرده بود، از نشست سازمان جهانی کار در تبریز 84ی خود را از بهار حداکثر استفاده

که داد به جناح اکثریت نشان ترتیب، و بدیناش را برد نیز بهره 85اصفهان در آبان و 

 ،ها نیست. سندیکای حداکثری از تمام امکانات به معنی قمار کردن روی آناستفاده
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به عضویت فدراسیون  ،از پذیرفتن عضویتش تلویحًا سر باز زد WFTUپس از آنکه 

های اتحادیه المللیبینکنفدراسیون  ،ی آنواسطهبه ،و 8نقلوحملکارگران  المللیبین

های جهانی عضویت داشته باشد. اگر درآمد تا در حداقل یکی از سازمان 9آزاد کارگری

کرد، جناح میاش استفاده سندیکا از هر ابزاری برای تعمیق بخشیدن به قدرت بدنه

هیئت داد. سندیکا درون زنی تقلیل میاکثریت قدرت بدنه را صرفًا به ابزاری برای چانه

 مبتذل بود. یگرایانهسیاست واقعی هوشمندی مبارزه در برابر نمایندهموسسان 

شلوار پا به وکتروز عیدی و  62برای ستاندن  83که در اواخر سال  ،سندیکا

ان داد نش 84اش تا اعتصابات شکوهمند سال در فرایند مبارزه ،میدان مبارزه نهاده بود

کتیکی تشکل کارگری را در فرایندی دیال وجه کارگری چگونه دوی که زمین واقعی مبارزه

ده و تشکل کارگری را تشخیص دا وجه اش دوکارگری م  اگر سندیکا با َش  برد.به پیش می

انیکی ی جریانی بود که با نفی مکبا عملش آن را درک کرده بود، جناح اکثریت نماینده

خواست و کارگری را از درون تهی مییابنده به نفع معیشت، تشکل اتحاد گسترش

 کرد.گرایِی مبتذل را نمایندگی میواقع

 ،ی پیگیری دست به کار نوشتن اساسنامه شدگیری کمیتهپس از شکلهیئت 

غافل از اینکه سیر افولش نه به ؛ اما یحتمل با این گمان که در برابر سیر افولش بایستد

                                                            
8 .Federation 'International Transport Workers اختصار بهITF. 
9 .International Confederation of Free Trade Unions اختصار بهICFTU. 
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تر، که به سبب از بین گاهی گویی به ساماندستودمی پیگری با گیری کمیتهشکلسبب 

 یگیری کمیتهخود شکلبسا چهاش را بر آن بنا کرده بود و رفتن زمینی بود که بازی

 بود. امر مد همیناپیگیری و دست باال گرفتن آن نیز پی

 

 های آزاد کارگریری ایجاد تشکلیپیگ یکمیته. 3

 انجمن فرهنگی حمایتی کارگرانن منفرد به همراه اجمعی از مبارز، 83در مهرماه سال 

کارگران، انجمن حمایت از کودکان  ی)آوای کار(، انجمن کارگران شورا، انجمن اندیشه

ای خطاب به وزارت کار و سازمان جهانی کار تدوین کار و سندیکای شرکت واحد بیانیه

در  هیئت مؤسسانن ری بود. بخشی از فعاالیی پیگکمیتهتأسیس بنای سنگکردند که 

که منتقد  ،ن سندیکای شرکت واحدجمله فعاالاز  این جمع نقشی اساسی داشتند،

ی دوم سازمان جهانی کار با ایران، که ضمن اعتراض نامهبرخورد جناح اکثریت با تفاهم

کرد، بودند. نامه به کوشش به عملکرد سازمان جهانی روند کلی آن را مثبت ارزیابی می

ت کار و ی وزارتحویل دبیرخانهآن را نفر رسید و  2400آمده به امضای ردهمگفعاالِن 

 هیئتکه در تقابل آشکار و پنهان با  ،ی پیگیرید. کمیتهدادنامور اجتماعی در تهران 

های پس از سرکوب پروغرب چپاولین بروز تشکیالتی  ،ان شکل گرفته بودمؤسس

تمام انحرافات این  در این بروِز نخستین  در جنبش کارگری بود. افسوس که  60ی دهه

آوری و تحویل امضاها، نطفه بست. پس از جمع ،تر شدها بعد نمایانکه سال ،چپ
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بار پس از انقالب اسالمی، کارگران اولینبرای »با بیان اینکه  ،ی پیگیریاعضای کمیته

طور علنی هم مراجع قانونگذار دولت را به چالش بکشند و هم مخاطبان بهتوانسته بودند 

گاه نمایندجمهوری اسالمی، جهانی خود را از شرایط کار و قوانین ضدکارگری  ، 10«آ

را کلید ی پیگیری کمیتهی داخلی فعالیت رسمی نامهالقول با تنظیم اساسنامه و آیینمتفق

ان مؤسس هیئتخواست مسیری را بپیماید که هایش میکمیته در نخستین گام زدند.

تبدیل سندیکای واحد  راه بر سراندازی سنگآغازیده بود ولی از پس رفتنش برنیامده و با 

آغازش فراتر نرفت که هیچ،  یحتی یک گام از نقطه کمیته . اینمانعی شده بودبه 

تحویل همان ناممکن جلوه دادن تشکل کارگری شد. پس از  چرخشی کرد که آغاز

. شدبرگزار  84نفر در فروردین سال  68ای با امضاها به وزارت کار، مجمع عمومی

در کنار تاخت زدن هدف تشکل کارگری  ،کنندهشرکتنزولی شمار افراد سیر  ،آنازپس

ی پیگیری رفت. کمیتهبا سرعتی باورنکردنی در هر مجمع پیش می ،با سرنگونی

های اپوزیسیون جزمرادیکالیسمی که با ، رفتصوری میسوی رادیکالیسمی بهگام بهگام

های اوایل انقالب بیشتر یادگار سال هااین جزمخورد. شد و محک میچپ سنجه می

. نفی عدم درخواست از دولت و به رسمیت نشناختن آنو تمایالت ذهنی چپ بود: 

                                                            
تاریخچه مختصر کمیته پیگیری ایجاد تشکلهاي آزاد کارگري به بهانه نزدیک شدن ». آرش شریفی، 10

ی پیگیری ی موردتأیید کمیتهتوان تاریخچهمقاله را می، نشر اینترنتی. )این «روز جهاني کارگر
 دانست.(
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ن چپ ارزش انتزاعی دولت در برابر کنش انضمامی برای نفی قدرت دولت در مرام ای

دولت ایجاد شود یا  یاینکه تشکل کارگری با اجازه ،بیشتری داشت و به همین واسطه

ی پیگیری نمود. کمیتهتر از خود تشکل کارگری میای مبرمی آن مسئلهبدون اجازه

 ایستاد و به چپ پیچید.

القاعده با که علی ،رخ دادموسسان  هیئتآمده از  همان جناِح  ینخست تصفیه

)البته در )!(  سوت و کف اپوزیسیون چپ نیز همراه شد، سپس رو آوردن به کار مخفی

که با سر کار آمدن دولت نهم اتفاقًا طرفداران  – همان فرم قبلی( و نقد کنش علنی خویش

شده دست به کار انتشار بولتن در انقالبیی اینک کمیته ،اینازپس 11.زیادی هم یافت

که اگر مطلبی از دستمان درنرفته باشد در چهار یا پنج مطلب هم به  ،شش شماره شد

 ،آهن، اعتصاب سد گاوشانذوبی کار پرداخته بود )گزارشی از مسائل مشخص حوزه

مدافعان ی چند سرمقاله(. از عالوهبهتپه و نقد سندیکای واحد، البته هفتمبارزات 

گری کمیته انقالبیمیزان آیا جالب نیست که  :های آن زماِن کمیته باید پرسیدگریانقالبی

های ای عکس برقرار کرد؟ آیا جالب نیست که در میان بولتناش رابطهبا ارتباط کارگری

ان به خود اختصاص داده بود؟ رکمیته کمترین جا را مبارزات جاری کارگ اِی صفحه 80

 87تا مهر  85 آیا چنین حجم اندکی درخور شمار اعتراضات و اعتصابات میان آبان

                                                            
 پردازیم.ی کار مخفی/علنی میی هماهنگی، به دوگانه. جلوتر هنگام بررسی کمیته11
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ی پیگیری ی کمیتهقطع داوری کند که اوراق منتشرهبهتواند هر شاهد منصفی می 12بود؟

و البته این اتفاقی نبود. مسیری که  –ترین بحثی را در میان کارگران برنینگیخت کوچک

ی پیگیری، گری در مبارزات نبود. کمیتهبود مسیر دخالتاختیار کرده ی پیگیری کمیته

جای واقعیت مبارزه بهگشت، تمایالت ذهنی چپ را آنجا که به تحلیلش برمیتا 

گشت، با حل پیشبرد آن باشد و تا آنجا که به عملش برمیراههایش جزمنشاند تا می

ی سبک کار لیبرالی پای در مسیری نهاده بود که سعی کردیم در مقالهاختیار کردن 

 را صادر کرد. اما چگونه؟« فعال کارگری»ل که مجوز جعهمان، نخست به آن بپردازیم

افزایش »کند: گونه بیان میهایش اینکمیته هدف خود را از انتشار بولتن

های تحمیلی کارگری های اخیر از یک سو مشروعیت تشکلاعتراضات پراکنده در سال

را های آزاد و سراسری ضرورت ایجاد تشکلرا از اذهان کارگران زدود. و از سوی دیگر 

دانیم با انتشار بولتن اتحاد ی خود می... ما وظیفهدر دستور روز جنبش کارگری قرار داد

و در جهت حل مشکالت بسیاری که گریبان  کارگر دفاع کنیم یمنافع طبقهکارگری از 

تبلیغات  یکارگران را گرفته گامی کوچک برداریم هرچند در مقایسه با هجمه

یاپردازی ؤچیزی جز ر ی پیگیری در تحلیل  کمیته 13«.استداران برد آن ناچیز سرمایه

                                                            
تجمع کارگری  47اعتصاب و  12ی این دوره است، تقریب میانه، که به86ی اول سال ماههدر سه. 12

اعتصاب و  84توان حدس زد یلنا( با حسابی سرانگشتی میبه شکلی رسمی مخابره شده است. )ا
 ی پیگیری رخ داده است.ی انتشار بولتن کمیتهتجمع کارگری در دوره 329

کیدها از ماست( .85، آبان 1ی سخنی با خوانندگان، بولتن شماره. 13  )تأ



 یکارگر ییگراجنبش یمدهه و ن یک یراثم  

51 
 

در چنته نداشت. برای تشخیص این امر کافی است به دستور کاری دقت کنیم که در 

کند: گیرد و اعالم میطول این دوره هرازگاهی جریانی هپروتی پرچمش را باال می

 10در طی  این ضرورت« .است“ ایجاد تشکل سراسری”امروز دیگر ضرورت جنبش »

و در دستور کار شود میمبارزات کارگری نتیجه  (! )هم از واقعیِت آن، گاه و بیگاهسال، 

، «افزایش اعتراضات»نشیند. هربار هم گیرد و سپس پس میقرار می« جنبش کارگری»

این ضرورت را به ارمغان « بلوغ جنبش»و نهایتًا « های کارگریسلب مشروعیت تشکل»

، اگر «ضرورت»ئله اینجاست که هربار پیش و پس از طرح این آورد. فقط مسمی

یعنی همان تشکل  ،، هیچ گام درخوری در مسیر هدف نخستین14صادقانه بنگریم

تناقضی که میان فاصله از آن همانا . پیموده نشده است ،مستقل کارگران در محیط کار

که بل ،با ضرورتدهد که نه روشنی نشان میبههدف و طرح این ضرورت موجود است 

 یم.یرواز تمایالت ذهنی روبهبرآمده  ییرؤیابا 

ی پیگیری هرچه بیشتر از مبارزات واقعی کارگران فاصله کمیته ،در عمل

آنجا که  ،رفت. به همین سببکارگری فرومی یاوجیانبیشتر در قامت  ،گرفتمی

برای دفاع از صرفًا جمعی غیردولتی  ،نمودی پیگیری رخ میواقعیت عملی کمیته

 یهای جامعهجمعی که برای تعریف خود الجرم به کلیشه، آمدبه نمایش درمی کارگران

                                                            
درستی ها بهاپردازیکند اشاره کنیم هربار فعاالن متعددی در برابر این رؤیهمین صداقت حکم می. 14

 کردند.از واقعیت دفاع می
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که اتفاقًا و  ،طلبیزد. البته آنجا هم که سیاسی بود چیزی جز سرنگونیمدنی چنگ می

کرد. به همین واسطه عرضه نمی ،مند شده بودمدنی نظریه یدقیقًا براساس همان جامعه

ی تعریف چیستی خود نیز به بدترین شکلی وامانده بود. )البته این خصیصه بود که در

گذاشتند و پس پا به عرصه میزینبود که به همین سیاق  ایچنینیاین ی تشکالتهمه

در همان مقاله، با  ،برند.( کمیته کدامشان نیز نتوانستند به واقعیت وجودی خود پیهیچ

، وجدانی که مجابش بود بیدارش به او دست داده ای که به سبب وجدان هنوزسرگیجه

د معترف باشد تشکل کارگری نیست، و از ترس اینکه نکند در چشم دیگران نقش رکمی

پیگیری خود را  یکمیته» :نویسددانست نیست میکند که خودش می ایفادیگری را 

امیدواریم باور « .کندجنبش کارگری تعریف می یداند و تنها در قلمروبدیل احزاب نمی

بلکه  ،کمیته بدیل هیچ حزبی نبود ،کنید اصاًل خوشحال نیستیم که باید بگوییم: آری

بود که باید در بزنگاه موعودش نقشش را  15بورژوازیکارگرِی حزب بزرگ  یاوجیان

انصافی بیبرای اینکه به فقط کرد و در کنار یاران سبزش چه خوب هم ایفا کرد. ایفا می

آوریم تا نشان دهیم خود کمیته نیز در ی پیگیری میم فرازی دیگر از کمیتهمتهم نشوی

گاه نام واقعیی حزبیوظیفهانجامدوران بلوغش و پس از  اش را به زبان اش ناخودآ

فعالین کارگری... برای برپایی تجمعات اعتراضی کارگری پیش از فرارسیدن »آورد. می

دانشجویی  –ها و فعالین مستقل کارگری همکاری کمیته... با 1388اول ماه مه در سال 

                                                            
 ایم.. این اصطالح را از گرامشی برگرفته15
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ترتیب اعضای بدیندهی کردند. زنان... کارگران را برای گردهمایی پارک الله سازمان –

با  های آزاد و غیردولتیها و کمیتهدیگر سازمانپیگیری با هماهنگی قبلی با  یکمیته

اجازه دهید این سرگیجه و نهایتًا اعتراف اما  16«مشترکی را به امضا رساندند. یتوافق بیانه

د رککه مجابش می ،به سازمان غیردولتی بودن را به حساب وجدان کمیته بگذاریم

این وجدان بعدتر  . البته،باشد کردنیی بزرگ بودنش باورواسطهبهفقط دروغی نگوید که 

هم  17«آزاد کارگران ایران یاتحادیه»در فرزند خلف این کمیته از بین رفت و دروغ بزرگ 

های گفته شد. عمر کمیته کوتاه بود، هرچند بعدها با تقلیل یافتن به یک امضا پای بیانیه

ای در این دنیا چندامضایی تالش شد تا به دنیای زندگان بازگردد و احتمااًل چونان سایه

 باقی خواهد ماند.

سیل انتقاداتی با برچسب  ،ی پیگیری کمیتهچند ماه پس از اولین اقدامات فقط 

ی زمانِی اندکی در که با فاصله ،سمت کمیته سرازیر شدبهگرایِش راست جنبش 

ن تمامًا اخود را متشکل کرد. منتقد 18«هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری یکمیته»

: خود در شرایط تطورش به آن تبدیل شدی پیگیری کمیتهخواستند که همان چیزی را می

ی معیشتِی تشکل کارگری به نفع اتحاد نفی مکانیکی سویه، و گراییو فرقهگرایی جزم

                                                            
 .. آرش شریفی، همان16
 نامیم.می« ی آزاداتحادیه»اختصار پس تا پایان مقاله این تشکل را بهزین. 17
 نامیم.می« ی هماهنگیکمیته»اختصار پس تا پایان مقاله این تشکل را بهزین. 18
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هم در نظام فکری ایشان به معنای اتحاد برای سرنگونی بود. آنکه البته  –یابنده گسترش

دار را میان آنان و سندیکای شرکت واحد تحمیل ای معنیاین همان چیزی بود که فاصله

ترین بخش کرد در غوغای اعتصاب رزمندهشان میای که گهگاه مجبورکرد، فاصله

ی کارگر آن زمان به کوهستان پناه برند تا مبادا وجدانشان به رفرمیسم طبقه

. ماحصل نقدها تقویت جریانی بود که در کلیتش رادیکالیسم رزمنده را شانبغلتانددر

گرایی نقد به سندیکالیسم جنگ فرقهاین روانه به ارث برده بود. گرایی چپبه شکل فرقه

خودی را بهخودضدیت با سندیکا، نقد به اکونومیسم و جنبش جزم سرد را تبدیل به 

اقتصادی و نقد به  یوضعیت معیشت کارگران با مبارزه نیافتن بهبودجزم تبدیل به 

از قانون و  نکردن به رسمیت نشناختن حاکمیت و استفادهجزم رفرمیسم را تبدیل به 

 هیئتجناح اکثریت  ی قانونی کرد. نقد سندیکالیسم، اکونومیسم و رفرمیسِم رزهمبا

های مادی ی کارگر و در سندیکای واحد پایهی واقعی طبقهکه در فرایند مبارزه ،موسسان

گاهِی طبقاتی بایست به یاری پراتیسین کمونیسم به ورطهخود را یافته بود و می ی آ

ی خانهها با نفی مکانیکِی آن زیر بار توپ، در کمیتهیافتانسجام میو  شدمی برکشیده

ی واقعی ی هگلِی خود را زایید و نادیده گرفتن مبارزهروی دیگر سکه اپوزیسیون چپ  

 کارگران منجر به قطع ارتباط کامل آنان با کارگران شد.

 

 ایجاد تشکل کارگری« کمک به»هماهنگی برای  یکمیته. 4
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ن کارگری یکی فعاال: هماهنگی تا مقطع انشعابش ائتالفی بود از دو جریان یکمیته

لنینی که خود ضد-هایی مشخص و دیگری جریاِن ضدحزبیچپ در کردستان با علقه

که  ،کرد. شق نخست ائتالفداری معرفی میهای لغو کار مزدی و ضدسرمایهرا به نام

پا کردن توجیهی ودستدر تقالی  ،دادی هماهنگی را نیز تشکیل میی اصلی کمیتهبدنه

ای نبودن این تمایز هرچه گشت چیز پیگیری و اثبات فرقه یبرای تمایزش با کمیته

تشکل حق ماست. آن را به نیروی خود ایجاد » :گیری نیافت و دست آخر نوشتدندان

در قالب « سپس»و این  19«.از دولت بخواهیم آن را به رسمیت بشناسد سپسکنیم و 

هماهنگی و هر تالشی که تا  یشد خط تمایز میان کمیته« اجازهبی/ی بااجازهمجادله»

توان مشروعیت انشقاق آن زمان شده بود. پر واضح است که با مباحثی در این سطح نمی

بیان از قدیم را توضیح داد و شاید به همین سبب بود که شق نخست ائتالف )که 

کردند( ناغافل بهترین بیان نظری موجود را نزد پا میودستاش را دیگران برایش نظری

های ی انواع تشکلکه با رفرمیسم خواندن همه بود جریانیشق دوم شق دوم یافت. 

های محیط کار کارگران در تاریخ )و برشمردن معدودی استثنا( خود را حزبی و تشکل

ی واقع نمایندهبهولی  ،دانستترین شکل کمونیسم مارکس میی رادیکالنماینده

ترین شکل کارگرگرایی بود. یک سالی طول کشید تا شق نخست به خود آید و به افراطی

                                                            
، یکی از «تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم!»ی هماهنگی تحت عنوان فراخوان کمیته .19

 ی هماهنگی، نشر اینترنتی.ی کمیتهگانهاسناد سه
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ی کمیته»شق دوم خود را  یی ننگ را از خود پاک کند و با تصفیهاین صرافت افتد که لکه

دست بهساز  بنامد. اما این کوک نخستیِن « ایجاد تشکل کارگری کمک بههماهنگی برای 

هماهنگی از تعریف تشکل مذکور چنان  یکذا در اوراق سندِی کمیتهجریان 

تشکلی برای ایجاد »تا « ظرف برپایی سوسیالیسم»شترگاوپلنگی ساخته بود که از 

شد بر آن بار کرد، چه جای حاشا که در نهایت از را می« پذیریروحیه و فرهنگ تشکل

 آن نه شتر ماند و نه گاو و نه پلنگ.

ی پیگیری تر از کمیتهتر و نه پسهماهنگی نه گامی پیش یکمیته ،در عملاما 

شورای همکاری »همین امر هم بود که هردو را مجاب کرد تا زیر پرچم  ،واقعبهنبود. 

با کار خود را ی هماهنگی کنار هم بنشینند. کمیته 20«ها و فعالین کارگریتشکل

« ی را به نیروی خود ایجاد کنیم!تشکل کارگر»امضا در پای فراخوان  3029آوری جمع

المللی بان حقوق بشر، کنفدراسیون بیندیدهو ارسال رونوشت آن به سازمان 

 84ی هماهنگی در پاییز و سازمان جهانی کار آغاز کرد. کمیتهآزاد های کارگری اتحادیه

ند در کنار فراخوان مذکور و یک سرا ی خود اولین مجمع عمومی را برگزار و اساسنامه

نویسی اسناد موردپذیرش اعضا تصویب کرد. منصفانه، در اساسنامه یمنزلهبههویت 

جمعی متشکل »هماهنگی خود را ی کمیتهپیگیری برداشته بود.  یگامی را فراتر از کمیته

                                                            
 نامیم.می« شورای همکاری»اختصار پس تا پایان مقاله این تشکل را بهزین. 20
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تشکل های ایجاد شرطها و پیشتدارک زمینه»هدف با داند که می 21«از فعاالن کارگری

برای این هدف نیز همه  ؛گرد هم آمدند« ی کارگر ایرانطبقه سراسریداری و ضدسرمایه

 «.حمایت از کنترل کارگری»تا « بسترسازی فرهنگی»از ، کنندمیکار 

دو امر در  ،برای رسیدن به هدف هماهنگی یکمیتهی های برشمردهدر میان راهاما 

فعالیت... به شکل گذار از شکل غیرعلنی »نخست : نمایدبخش رخ میهویتقامتی 

ی پیگیری هم جایی با خودانتقادی گذاری یادمان هست که کمیته«. فعالیت علنی

بخش از فعالیت علنی به غیرعلنی را چاره کرده بود. علنی بودن فعالیت و هویت

بخش، حال آنکه وحدت هویتای به دوگانه شدغیرعلنی بودن آن برای چپ تبدیل 

ی شرایط کفه لنی در هر برهه مبتنی بر تحلیل انضمامِی انضمامی فعالیت علنی و غیرع

نفی مکانیکی ؛ کنداستراتژیک و تاکتیکی کنش را به نفع یک طرف صرفًا سنگین می

به نفع دیگری، اگر اساسًا در عمل ممکن باشد، جریان را در تاریخش به نوسانات  یکهر

یته را انداخت. جالب آنکه طور که هر دو کمهمان، اندازدپاندولی میان این دو حد می

کار در شورای همکاری کنار هم علنیکار و مخفیی هر دو کمیته 85پاییز سال 

جو در خدایان اساطیری یونان وجستبرای هضم این تناقض نیازی به . نشینندمی

های تا چه حد از این دوگانه هاآن ست به این توجه کنیم که عملا فقط کافی ،نیست

ی علنی/مخفی را برای اصرار بر یک سو از این دوگانه ،به همین سبب. کاذب دور است

                                                            
 رگری.های کای هماهنگی برای ایجاد تشکلی کمیتهاساسنامه. 21



 نقد لیبرالیسم کارگری

58 

 

کاری مخفیی پیگیری با اصرار بر کمیته ،اینازپیشکنیم. بخش ارزیابی میهویت چپ  

هویتی متمایز برای خودش داشت،  ناش سعی در برساختی پس از خودانتقادیدر دوره

کاری را پیش برد و در کنار ز مخفیتوانست آن سطح احال آنکه در عملکردش نمی

کید ی هماهنگی با نشست. اینک نیز کمیتهاش میسنخ علنیهم بر علنی بودن به تأ

کم دست ،کند. اما در عملکسب هویت می ،ولی از سوی دیگِر این دوگانه ،همان شکل

گداری و گاهبودند کاری واقف بخش بزرگی از همان شق نخست خوب به مزایای مخفی

 آوردند.نمیدربه اجرا بد آن را هم 

 هیئتفراخوان برای تشکیل »نمود دومین راهی که در قامتی هویت بخش رخ می

 ،ی پیگیریبود. وجدان کمیته« داری و سراسری کارگران ایرانتشکل ضدسرمایه مؤسس

غ نگوید را بر زبان آورد و درو ،یعنی سازمان غیردولتی ،اشکرد نام واقعیکه مجابش می

شود تا از شر که تشکلی کارگری است، یادتان هست. همین جاست که ترتیبی داده می

گویی ضمن حفظ وجدان خالص شویم، تا در گام بعدی از شر خود وجدان آن راست

تری از فعاالن متشکل خواهد بود از جمع هرچه گسترده مؤسس هیئتاین »نیز هم. 

ی هماهنگی در سراسر ی اعضای وقت کمیتهکارگری... که... در نشست وسیع کلیه

موقتًا  ،نبود اوجیاندیگر نیازی به آوردن نامی از  22«کشور انتخاب خواهد شد.

                                                            
ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری چنین بود: ی کمیتهاز فصل دوم اساسنامه« د»بند . 22

ی داری و سراسری کارگران ایران با وظیفهفراخوان برای تشکیل هیئت مؤسس تشکل ضدسرمایه»
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هم از نوع سراسری و آن ،کارگری یی تشکلجایش از نطفهبه ستندتوانمی

د. درست است که میان این نطفه و آن تشکل سراسری نربنام ب ،اشداریضدسرمایه

مرحله تدارک و دگرگونی الزم است اما دست آخر این اولی همان آخری است چندین 

ولی هنوز وجدانمان را حفظ  ،گذاریم کنارگویی را میراست؛ طلبدفقط اندکی زمان می

وپاگیر به قیمت قی کردن وجدان را هم کندن کلک این مراحل دستو کنیم می

 ی آزاد.سپاریم به اتحادیهمی

ای را به معنای واقعی ی تودهنخست از سنتی آمده بودند که مبارزهن شق ااما مبارز

ای نیست ای را به چشم دیده بودند و این منظرهها کنش تودهکلمه پراتیک کرده بود. آن

هایی را برای ست که چنین لفاظیا اش کافیسادگی فراموش شود، یاد و خاطرهبهکه 

کم به آن واکنشی نشان دستورند یا اتاب نیتدارک کردن دروغی که قرار بود گفته شود 

تفسیر این عبارت درگرفت که آیا افراد ی دربارهدهند. آغاز انشعاب جدلی بود که 

 23.هنگی خواهند بود یا نههما یفقط از اعضای کمیته مؤسس هیئتی دهندهتشکیل

                                                            
ای و انتخاب ارکان تشکیالتی این تشکل. این هیئت مؤسس تدارک مجمع عمومی تصویب اسناد پایه

تری از فعاالن کارگری صاحب نفوذ و مورداعتماد کارگران متشکل خواهد بود از جمع هرچه گسترده
ی ی اعضای وقت کمیتهوسیع کلیه تکه پس از فراهم شدن تمام ملزومات تشکل فوق در نشس

 «هماهنگی در سراسر کشور انتخاب خواهد شد.
ی انشعاب، در جایی عضویت در ندهجالب اینجاست که شق دوم ائتالف، یعنی همان شق باز. 23

کمیتۀ هماهنگی از این تندپیچ »کند )محسن حکیمی، هیئت مؤسس را از خارج از کمیته نفی می
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 یکمیتههایی باشند که مدعی پذیرفتن عضو از خارج از تقدیر آن بود که برنده آن

هماهنگی هم بودند. این همان چیزی است که در انشعاب )یا بهتر است بگوییم 

کذا، « دال»با حذف بند  87ماه سال فروردینتصفیه( در سومین مجمع عمومی در 

ای جدید به تصویب کند و اساسنامهالصاق می هماهنگی یکمیتهرا به نام « کمک»

نه  ،باشد اوجیانکم صرفًا او باشد دستجیپس اگر قرار است انزینرساند تا می

ی گذار از شکل ی هماهنگی دربارهمضحکه. گفتنی است که موضع پیشین کمیته

متناسب با توازن قوای طبقاتی »غیرعلنی فعالیت به شکل علنی آن نیز با افزودن عبارت 

 ییتهکمتلطیف شد. القصه، شق نخست « با درایت، شکیبایی و پختگی الزم هو همرا

تمام تالشش را کرد تا آثار ائتالف نخستین را از اساسنامه پاک کند، که  هماهنگی

ترین آن هم خالص شدن از شر همان شترگاوپلنگ جریان لغو کار مزدی تحت اصلی

و حذف کامل آن از اساسنامه « داری و سراسری کارگران ایرانتشکل ضدسرمایه»عنوان 

 بود.

با از دست دادن  ،وجدانش دفاع کرداین انشعاب از  هرچند با هماهنگی یکمیته

تعریفی از خود  دادن ی پیگیری درای دچار شد که کمیتهاش به همان سرگیجهبیان نظری

                                                            
( و در جایی دیگر ایجاد هیئت مؤسس 85شهریور  25، «خواهد گذشت، اما نه با تضعیف هدف آن!

داند )محسن حکیمی، ای میرا از مجرای عضویت کارگران در کمیته تبلور و تجلی رویکرد فرقه
 !(. عجبا از آقای مترجم86مهر  25، «کشاکش دو رویکرد در کمیتۀ هماهنگی و راه برون رفت از آن»
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های پیاپی در اساسنامه و توان در دست بردنرا میاین سرگیجه  به آن دچار شده بود.

ی مجمع در اساسنامه ی مربوط به شرایط عضویت تشخیص داد. کمیتهخصوص مادهبه

ی ی کمیتهاساسنامهکه  فعال کارگریهر کارگر یا  -6 یماده» نوشت: 87فروردین 

، حق عضویت بپردازد و متعهد شود که برای تحقق اهداف آن مبارزه بپذیردهماهنگی را 

: کسی که عضویت 1 ی. تبصرهدرآیدی هماهنگی تواند به عضویت کمیته، میکند

ها و وظایف محوله شود که در قبال مسئولیتمتعهد می یردذپمیهماهنگی را  یکمیته

 یحاضر از محدودهحالی هماهنگی در: اعضای کمیته2 یتبصره .گو باشدپاسخ

ی هماهنگی در عمل بلندتر کمیته اما عمرِ  24«د.شونمی عضوگیریجغرافیایی ایران 

ان رپیگیری و به همین واسطه ارتباط بیشتر با مبارزات جاری کارگ ینسبت به کمیته

 دادنبرای ی هماهنگی کمیتهساز تالش های موجود و زمینهمسبب پی بردن به نقصان

ی تبصره 88هماهنگی در مجمع عمومی بعدی در شهریور  یتر شد. کمیتهتعریفی دقیق

: در شرایط موجود فعال کارگری تبصره» :کنددیگری به این ماده از اساسنامه اضافه می

 با تقابلدر جهت ارتقای جنبش کارگری و  وی هایشود که فعالیتاطالق میکسی به 

ای نیز تکمله 90در مجمع عمومی سال « .باشدها هرگونه تبعیض و نابرابری میان انسان
                                                            

گانه: هر کارگر یا فعال کارگری که اسناد زیر ]اسناد سه»ی نخستین این ماده چنین بود: در اساسنامه. 24
گاهانه بپذیرد و عمالً ی ی کمیتهفراخوان و سند هویت و اساسنامه  در راه اهداف مندرج هماهنگی[ را آ

تواند به عضویت ی هماهنگی معرفی شود، میها مبارزه کند و توسط دو تن از اعضای وقت کمیتهدر آن
 «کمیته درآید.
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ی ه اساسنامههر کارگر یا فعال کارگری ک -6 یماده»: کنددیگر به این ماده اضافه می

ای کمیته را مطالعه شده و پایهمعرفیدر حد امکان مواضع ی هماهنگی را بپذیرد و کمیته

با  19عمومی خردادماه سال شاید اگر مجمع « ، حق عضویت بپردازد...کرده باشد

ی این فرایند نیز یافت. اما ادامهشد این فرایند نیز ادامه میرو نمیروبهمأموران یورش 

یعنی اعتراف ، رسیدری در آن ایستاده بود نمییی پیگکه کمیته به جایی جز جایی یحتمل

کیفیت یکسان تبلور هرچند عدم این اعتراف نیز مانعی برای او بودن. جیصادقانه به ان

ها و شورای همکاری تشکل»همین کیفیت یکسان بود که در البته این دو کمیته نبود. و 

 25شد.متبلور  «فعالین کارگری

 

 ها و فعالین کارگریشورای همکاری تشکل. 5

های غیردولتی در میان کسانی که چند سال سبک کار مبتنی بر فعال کارگری و سازمان

 86و اوایل سال  85ی کارگر باشند در اواخر سال ن طبقهاقبل قصد کرده بودند مبارز

هایی در قالب پرسشانتقادهایی را همان وجدان بیدار  ،گاه و بیگاهتقریبًا تثبیت شده بود. 

ارتباطی با د و بیکرمطرح می« ن کارگری؟تشکل کارگران یا تشکل فعاال»از قبیل 

در دستیابی به هدف اولیه را، که همانا تشکل  توفیق نیافتنی کارگر و مبارزات طبقه

                                                            
ی هماهنگی بود، که چند ماهی بعدتر برخالف نظر شق دوم کمیته ی همکاریعضویت در شورا. 25

 تصفیه شد.
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نیادهای کرد، اما به هر دلیل توان دگرگونی و به پرسش کشیدن ببیان می ،محیط کار بود

وضع موجود را نیافت. طی شدن مسیر بر همان سیاق موجود هرچه بیشتر فرصت 

دو سال مانده بود تا فقط داد. مانده را برای توقف مسیر قهقرایی چپ به هدر میباقی

 سیلی پرطنین واقعیت.

توانستند به آن دست ن کارگری میشورای همکاری غایت آن چیزی بود که فعاال

و اتحادی پراگماتیستی را بنشینند ای دور یک میز حترام به اختالفات فرقهیابند و ضمن ا

این «. ارتباطی با طبقهبی»به امید اینکه این اتحاد مرهمی باشد بر زخم  ،عملی کنند

برد. اما این ی هماهنگی بود که به پیش مییش از مابقی همان کمیتهبپراگماتیسم را 

در حال تطور و نو گشتن است. این غایت را چندی  هنوز غایت آن چپی نبود که گفتیم

اتحاد »و به پیشنهاد جمعی به نام  85بینیم. اواسط سال آزاد می یبعد در اتحادیه

ی پیگیری و دو کمیته 26«محیطی سرشار از تفاهم و همدلی»در « های کارگریکمیته

های انشگاهد ی محفل آوای کار و همچنین جمعی از دانشجویانعالوههماهنگی به

را  27گرد هم آمدند. پیشاپیش همه وحدت سبک کاری اتحاد عملهدف  اتهران ب

                                                            
ترین حول مبرم“ اتحاد عمل”دعوت از همه تشکلها و فعالین جنبش کارگری برای »فراخوان . 26

 با امضای پنج تشکل مذکور.« مسائل و معضالت جنبش کارگری
جمع مذکور دانشجویی برخالف دیگران در کمتر از سه سال بعد کاماًل فروپاشید. یقینًا . 27

د را از فرط ان سیلی واقعیت، که تمام دیگر اعضای اتحکرد، آی تناقضی که با خود حمل میواسطهبه
ی بیانیه ه دراینجاست کیکی را متالشی کرد، و چه تالشِی میمونی. جالب نشئگی تکان هم نداد، این
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فصل شود، که وحلمانده بود اختالفاتی در تاکتیک که قرار بود اینجا ، پذیرفته بودند

 فصل نشد.وگاه هم حلالبته هیچ

تبدیل و ی محجوب دارودستهو  هاشمی رفسنجانی به مضحکه تبدیل کردن کارزار

 خشم کارگران تمام آن چیزی است که از این اتحاد عمِل  آن به نمایش خیابانِی 

نه به مدد  و هم فقط برای یک بارآن، در اسناد شورا حاصل شد 28شدهنویسیدرشت

انصار هاشمی و البته هوشمندی فعاالن واعوانبل خنگی بلکه از قِ  ،تشکل کارگران

سال بعد شورا ( دو کمدیمتأسفانه این بار ) به تالِش  ،کارگری. در اثبات واحد بودن آن

انصار نشان دادند از واعوانکه آن  – 88زمانی که در اردیبهشت سال ، دهیمارجاع می

فعاالن کارگری سعی در  –کنند و دیگر تکرارش نمی اندی قبلی درس خوبی گرفتهتجربه

اش را آن پیرمرد ترین صحنهنمایش خیابانی دیگری کردند که به گواه شاهدان حماسی

نمای پارک الله پیرمردی تنها، با کنند که در میدان آبخیال رقم زد. نقل میخوش

سمت مأموران بهزد و با مشایعت باد روز جهانی کارگر فریاد میزندهعصایی برافراشته، 

 رفت.ون پلیس می

                                                            
ی غرولندها داخل گیومه به چشم در میانه« سبک کار»خروجی، که آنان چندی بعد صادر کردند، 

خروج »، طلب دانشگاههای ایرانخواه و برابریدانشجویان آزادی اطالعیهخورد. )رجوع کنید به: می
 (86آذر  4، «“شورای همکاری تشکلها و فعالین مستقل کارگری”از 

ها و فعالین شورای همکاری تشکل»الذکر و اعالم موجودیت رجوع کنید به دو سند فراخوان فوق. 28
 «.کارگری
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منصفانه هرچه  ،دکه در عمل آغاز و پایان کار شورا هم بو ،میان این دو واقعه

ی انتشار بولتنی به عالوهیابیم مگر چندین و چند اطالعیه و بیانیه بهبگردیم چیزی نمی

دو شماره دوام آورد. اما همین چندین و چند اطالعیه قالبی شد تا به فقط همین نام که 

این دو کمیته با دیگرانی که گاهی بودند و گاهی نبودند در هر پیشامدی  که امروز ماندگار

ی یرها»ن اشان را به رخ کشند و مدام یادآوری کنند که از منظر این متحداتحاد عمل

داری برای کارگران مهیا نموده و به آنان سرمایهنظام کامل از منجالب و فالکتی که 

ی نظام سلطه و استثمار سرمایه جانبههمهو کامل ، تنها و تنها با الغای کندمیتحمیل 

ها پس از چند که در بیانیه ،بخشاین یادآوری آرامش 29.«الغیرخواهد شد و متحقق 

کرد به کمک می ،از یک سو ،آید(آمد )و هنوز هم میپاراگرافی ذکر مصیبت می

حال دگرگونی در هدفی که اتحاد بر سر آن شکل گرفته بود و اینک عیندرفراموشی و 

هرگونه تحلیل مشخصی از  دادنن را از امتحد ،آمد و از سوی دیگرنیافتنی میدست

تحلیل مشخص و نداشتن ن از ِقبل همین اکرد. اینکه این متحدوضعیت خالص می

فتند و هرچه داشتند و ارتجاع سبز ردامان راست به یک 88گویی سال اکتفا به کلی

همین اشاره بس که  ؛ما نیست ینداشتند در طبق اخالص گذاشتند موضوع نوشته

                                                            
و فعالین کارگری به مناسبت اول ماه مه سال  هاقطعنامه شورای همکاری تشکل»جمالت در . 29

 شود.عینًا تکرار می 1387و « 1386
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جزء کوچکی از آن فقط تری است که این داستان تطور چپ پروغرب کلیت بس عظیم

  30و البته تمیزترین بخش آن است.

هدفی که در یاقوت در دستور کار قرار گرفته بود  :ی خودمان بپردازیماما به مسئله

مربوط  شکل فراخواِن  نمود.کارگری ناممکن میفعاالن و اینک به شکلی بغرنج از منظر 

ی دو راهکار کالنی بود که دهندهنشان 88به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 

در دستور کار قرار داده بودند. راهکار نخست  ناممکن بودنکارگری در برابر این فعاالن 

و پافشاری بر برداشت  اوجیانپذیرفتن نقش : شورای همکاری بودمتحدان مربوط به 

ی پیگیری از پس خودانتقادی کمیته سویه. این برداشت یکسویه از تشکل کارگرییک

تثبیت  ،واسطهنمود و به این شده میتثبیت تر شده بود و دیگر کامالً مدام پررنگ

هم بخشی )هر چند به طور تلویحی(  ارتباطی با کارگران و زدن قید تشکل محیط کاربی

های موجود محیط کار با زدن ی تشکلتخطئه ها،عالوه بر این. از راهکار نخست بود

وقتش اعالم حمایت بهها و البته کار بر آنبرچسب رفرمیست، سندیکالیست و سازش

مالزم هم  هاکار و چسباندن خودشان به آنی سندیکالیست سازشاز همان سندیکاها

ی پیگیری و . اما این راهکار برآمده از همان وجدان بیدار کمیتهراهکار بود همان

                                                            
چیز ای از چپ در همین فرایند تطور تازه فهمید که تشکل کارگری را برای هیچبخش عمده. 30

 اش. طلبانهخواست مگر آرمان سرنگونینمی
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کرد دروغ نگویند. دریغ که راهکار دیگر که مجابشان می ،هماهنگی پس از انشعاب بود

 دروغ گفتن بود.

 

 آزاد کارگران ایران یاتحادیه. 6

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر 

تزیینات بازگشایی کارگران نقاش و  مؤسس هیئتآزاد کارگران ایران و  یتپه، اتحادیههفت

 88ی برگزاری روز جهانی کارگر سال ساختمان چهار تشکلی بودند که در قالب کمیته

 یهافراخوان به برگزاری مراسم در پارک الله دادند. شورای همکاری فعالین و تشکل

ها دهندگان و حامیان آنکارگری حامی این فراخوان بود. تفکیک میان فراخوان

چراکه مانع از خلط تشکل کارگری محیط کار و تشکالت ، کننده بودروشنخود خودیبه

دو بار مباحثی طرح شده  ،اینازپیششد. تا گری میکارفعاالن  ،به قول خودشان ،موجودِ 

در مباحث  ،طور که گفتیمهمان ،یک بار: گرفتها این خلط صورت میبود که در آن

و بار  ،که با انشعاب بحث به نفع حفظ تفکیک ختم به خیر شد ،هماهنگی یکمیته

که در شورای همکاری طرح  ،دیگر، البته این بار در لفافه، در بحث تشکل سراسری

شد. در آن مباحث نیز در مجموع تشکل سراسری نه حزب بود و نه تشکل محیط کار، 

های محیط کار و کنار گذاشتن بلکه در عمل پاسخی بود به شکست در رسیدن به تشکل

ست. با کمی ا الحال موجود برای ما کافیهای فیهمین تشکل آن و اعالم اینکه ائتالِف 
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ها توان ائتالف آنها، میاوجیان اینحذف پیگیری، هماهنگی و کمک از نام  تزیین و

در شورای همکاری نیز چنین بحثی با  ،طریقهربهرا تشکل سراسری کارگری نامید. 

کننده خود روشنخودیبهرو شد و بازماند. درست است که این تفکیِک مخالفت روبه

 ها خزیده بود.ها به جانب اولیجانب دومیسروصدا از بیولیکن یکی  ،حفظ شده بود

ی دربارهگو وگفتبا اخراج کارگران نساجی پرریس سنندج، ، 85در اواسط سال 

سراسری کارگران اخراجی و  یاتحادیه مؤسس هیئتتشکلی برای بیکاران درگرفت. 

 شغلتأمین تحقق بازگشت به کار کارگران اخراجی و »بیکار شکل گرفت و هدف خود را 

بیکاری معادل حداقل دستمزدها تا  یها بیکار و یا برقراری بیمهمناسب برای میلیون

نفر  19که از  ،مؤسس هیئتاعالم کرد.  31«زمان اشتغال به کار کارگران اخراجی و بیکار

با پیش بردن مباحث  ،کارگری از شهرهای متعدد تشکیل شده بودفعاالن از کارگران و 

سراسری کارگران  یدر سنندج اولین مجمع عمومی اتحادیه 86ماه سال فروردین 24در 

خ به اتحادیه در پاس مؤسس هیئتاخراجی و بیکار را برگزار کرد. یکی از اعضای اصلی 

حال لزوم ایجاد تشکل عیندر» :کندی جالبی اشاره میاتحادیه به نکته تأسیسچرایی 

ایران خودرو،  اتحادیه، ایجاد تشکل درتر از این شد مهمیمها حس در تمام کارخانه

ر محل آهن است که در ابتدا کارگران با ایجاد تشکل دذوبو  یشرکت نفت، پتروشیم

اخراج شود. اما با توجه به شرایط موجود و وجود  یکار خودشان اجازه ندهند کس

                                                            
 .85، آذر «اخراجی و بیکاربیانیه اعالم موجودیت هیئت موسس اتحادیه سراسری کارگران . »31
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اعتراض از سمت کارگر،  یترین صدامحض شنیدن کوچكبهها که حراست در کارخانه

توجه به این مسائل ما دیدیم . با ایجاد تشکل بسیار سخت استکنند، یمرگر را اخراج کا

که کارگران  ید که از یك طرف در پاسخ به وضعیتکرتأسیس شود این اتحادیه را یکه م

شود تشکل یم)که  ممکن ییك نقطهعنوان بهاند باشد و از طرف دیگر مواجهبا آن 

که از پیگیری، هماهنگی  ،عاالن کارگریف 32«.برداشته باشیم یایجاد کرد( قدم یکارگر

به تشکلی روی آوردند که  ،های محیط کار عاجز مانده بودندو کمک به ایجاد تشکل

تمامی کارگری است. بهتشکلی  ،هرچند منوط به محیِط کارِی مشخصی نیست

است در این یک قلم ها شده هایی که مانع ایجاد دیگر تشکلشاید دشواری ،حالعیندر

کند. می ممکنرا  سختی باال امر کمتر باشد. همین وضعیت است که در منظر گوینده

 شد،ی اتحادیه تصویب برگزار و اساسنامه 86ماه سال فروردیناولین مجمع عمومی در 

از تعلیق و ی جلوگیر» شود:ی وجودِی اتحادیه چنین بیان میکه در آن هدف و فلسفه

دلیل اعتصاب و اعتراض به شرایط کارش و یا هر ه نباید بی هیچ کارگر ،کارگراناخراج 

از کار خود اخراج و یا تعلیق گردد، اخراج و یا تعلیق از کار هر کارگري، ی دیگر یبهانه

کار ه صورت بگیرد که در آن مشغول بی کارگران واحدی مجمع عمومی رأباید با 

 ،و ابقا در کار کارگران تعلیقيی کارگران اخراج یکار کلیهه بازگشت ب باشد،مي

                                                            
ی نشریه، «زادهاتحادیه کارگران اخراجی و بیکار در مصاحبه با جعفر عظیم». رحمت کریمی، 32

 .86شهریور  3کارگر، 



 نقد لیبرالیسم کارگری

70 

 

معادل حداقل ی بیکار یبیمهکار از بهآمادهافراد  یو همهی کارگران اخراجی برخوردار

باید تا زمان تعیین تکلیف از دستمزد ی کارگران تعلیق دستمزدها تا زمان اشتغال به کار،

اما دیری نپایید که کارگران و « باشند.کار برخوردار ه زمان اشتغال بی مزایا یو کلیه

ن کارگری خط )یعنی بیکاری( به نفع فعاالمزبور ی مشخص کاِر تشکل کارگری حیطه

های شورای همکاری های انقالبی از قبیل همان یادآوریگوییخوردند و مجددًا کلی

کمک ای را گرفت تا نهایتًا اعالم شود که پیگیری، هماهنگی و جای کنش مشخص حوزه

های مستقل کارگری به شکست انجامیده و همان بهتر که خودمان برای ایجاد تشکل

خودمان را تشکل کارگری بنامیم و قید محیط کار را هم بزنیم. در مجمع عمومی دوم 

تغییر نام اتحادیه تصویب  ،نفر برگزار شد 110با حضور  87که در فروردین  ،اتحادیه

سراسری کارگران اخراجی و بیکار،  یل فعالیت اتحادیهسا که در مدت یکآنجااز»شد. 

کارگران شاغل در که آنجاازاند و پیش به این اتحادیه روی آوردهازبیشکارگران شاغل 

چنان که در شرایط حاضر آن ها و فشارهای موجودمراکز کارگری به دلیل محدودیت

که حتی در آنجاازو  بنمایند های مستقل خودتوانند اقدام به برپایی تشکلنميباید، 

هایی از کارگران به دلیل شرایط خاص شغلی و شرایط متعارف اجتماعی همیشه بخش

خود بر پا نمایند  یصورت پایداری تشکلی را ویژههتوانند بیا بیکار شدن و اخراج نمي

 کنندگانشرکتسراسری کارگران اخراجی و بیکار که  یلذا مجمع عمومی دوم اتحادیه

به تغییر رأی باشند بیکار میدر آن از کارگران شاغل مراکز کارگری و کارگران اخراجی و 
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آزاد کارگران ایران  یسراسری کارگران اخراجی و بیکار به اتحادیه ینام اتحادیه از اتحادیه

اتحادیه خود را »از پس این تغییر نام هدف اتحادیه نیز بازتعریف شد.  33«دهند.مي

داند و هدف آن حصول می هایشانخواستهرسیدن تمامی کارگران ایران به ظرفی برای 

کارگر  یبشر برای طبقه های امروزییک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفت

های مختلف رشتهمتشکل کردن کارگران است. در این راستا اتحادیه تالش خواهد کرد با 

ا برای رسیدن به مطالباتشان در یک بعد سراسری ، مبارزات جاری آنان رتولیدی در خود

 34«.متحد و یکپارچه کند

ها و کارگران شاغل به دلیل محدودیت»ی آزاد این است: تمام ماجرای اتحادیه

برای پس  ،های مستقل خود بنمایندتوانند اقدام به برپایی تشکلفشارهای موجود نمي

و حصول یک زندگی انسانی مطابق با  هایشانخواستهرسیدن تمامی کارگران ایران به 

های مختلف تولیدی را در خود رشتههای امروزی، کارگران استانداردها و پیشرفت

دریغ که یک دهه و نیم در ابتدای سخن گفتیم که « کنیم.آزاد( متشکل می ی)اتحادیه

 گمان ،ناممکن جلوه دادن این ممکن را برساخت کارگر تاریخ   ین طبقهاکنش مبارز

کنم که گزافه نگفتیم. همین امر بود که مجامع عمومی و نهایتًا خود اتحادیه را به هیچ می

با  ،العاده حول افزایش دستمزدها بودکه مجمعی فوق ،تبدیل کرد. مجمع عمومی سوم

                                                            
 «.بیانیه تغییر نام اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به اتحادیه آزاد کارگران ایران. »33
 «.ایراناساسنامه اتحادیه آزاد کارگران . »34
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و  باری بود که اتحادیه شورآخریننفر در آبان همان سال برگزار شد و این  70« بیش از»

آن به مدت سه سال مجمعی برگزار نشد تا در سال ازپسدید. خود میکارگری به  شوقی

 ها برگزار شود.مجمع عمومی چهارم برای نزدیکان و خودی 90

آزاد همانی بود که از جانب حامیان فراخوان برگزاری روز کارگر سال  یاتحادیه

د. البته بدون مجوز به جانب دیگر خزیده بود و خود را تشکل کارگری جا زده بو 88

او را به جای صحیح خود  ،شاید کمتر از دو ماه ،ی واقعیت سیاسی خیلی زودعرصه

ی مدنی به ارتجاع کارگری جامعهغیرهای کارگری و اوجیانوقتی با دیگر ، بازگرداند

ی کارگر سبز پیوستند و حیران ماندند و انگشت تعجب به دندان گرفتند که چطور طبقه

از منظری که در این مجموعه بر آن پیوندند. اش به ما نمیرزمندهو آن دو سندیکای 

کید  در آزاد کارگران ایران نماد آن چیزی است که  ییعنی سبک کار، اتحادیه داشتیم،تأ

سبک کار اختیار کردن فعال کارگری نامیدیم و گفتیم که با  مقابل پراتیسین کمونیست  

 ،چیزی جز لیبرالیسم نبود. اما فارغ از ایناصطالح پراتیک کرد بهلیبرالیسم آنچه 

های بیدار از آن وجدانازپسآن و البته حتی ازپیشآزاد دروغی است که تا  یاتحادیه

ن مؤتلف جرمش دوچندان بود. اگر فعاال ،به همین واسطه –گفتن آن اجتناب ورزیدند 

اوهای جیب انو خود را در قالاختیار کرده سبک کار غلطی را  ی همکاریدر شورا

اوی خود را تشکل کارگران جیاتحادیه، عالوه بر آن، ان ،کارگری سازمان داده بودند

های معرفی کرده بود. این گناه نابخشودنی اتحادیه روندی را رقم زد که طی آن، در سال
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ترین تشکالت موجود به آزاد از یکی از محبوب یاتحادیه ،تا به امروز 88پس از 

 ها تبدیل شود.آنمطرودترین 

 

 ختم کالم. 7

های گذشته جز تکرار تجربه به بعد( 1388)یعنی از سال  ی مذکوری دوم دورهدر نیمه

گرفت  چیزی به وقوع نپیوست. اگر تشکلی آمد و رفت یا آمد و ماند، و اگر اتحادی شکل

ی ر نیمهداز هر امر نویی بری بود. هرآنچه قرار بود رخ دهد  ،و فروپاشید یا فرونپاشید

خواستیم نشان دهیم در همان ی مذکور رخ داده بود. ما نیز هرآنچه مینخست دوره

 یقت  تمامی یافتیم و کوشیدیم صادقانه نشان دهیم. واقفیم که تلخی حقبهی نخست نیمه

 صداقت ما را گزنده کرده است.

در داستان ما . ی آن را روایت نکردیمشک همهبیو  گذر کردیمتاریخ به اجمال بر 

 هیئتگرایِی سیاسی مبتذل جناح اکثریت واقع؛ به یأس بدل شد «یاقوت سرخ»امید به 

گفتیم که . به حاشیه رانده شد ،که بستر مناسب رشدش را از دست داده بود ،انمؤسس

کید  نقصان این جناح بود. اما آن روی  ینخست تشکل کارگری مایه وجهمکانیکی بر تأ

اتحاد  وجهکه بر  ،یعنی رادیکالیسم صوری ،ی این نفی مکانیکیدیگر سکه

کید ی تشکل کارگری یابندهگسترش شد و بالیده میپیش ازبیشدر هر گام  ،داشتتأ
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کید یکهمین  ،در نهایت 35یافت.تطور می هایش مجزی برای مناسبمأمن که  ،سویهتأ

دو  ،سبب شد عطای تشکل مستقل کارگری را به لقایش ببخشد. اما در این میان ،بود

 دانستیم. دو وجهتپه را حامل دیالکتیک این هفتسندیکای واحد و 

سم سبک کار لیبرالیاختیار کردن ی کارگر با ن طبقهاکوشیدیم نشان دهیم مبارز

خت از شنا ،ای شدند که به سبب آنو دچار سرگیجهاوها سازمان دادند جیخود را در ان

اشناخته سازی، این واقعیت نواقعیت خود بازماندند. نشان دادیم در فرایند ناگوار عادی

 فعال کارگری.: دهدشود و نامی نیز به خود اختصاص میپذیرفته می

ای از ن دادن به دورهاتر کردن سالحمان برای پایقصد آزمودهبهفقط  هرآنچه آمد

 زمان آنچه هستیم و برای پیش تاختن در نبردیحضیض، برای حفظ، حذف و ارتقای هم

 بود که پیروزی آن را مومنیم.
 

                                                            
هرچند این تطور فقط بخشی از تطور آن چیزی است که چپ پروغرب نام گرفته است. ما به . 35

کید نکردیم و این نقصی است که ما می پذیریم، ولی دالیلی که نزد خود موجه دانستیم بر این رابطه تأ
 ما را از آن گزیری نبود.
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ی جامعهافکنی درون شقاق میانجی دهی خود کمونیسم بهسازمان
دهی انضمامی خود کمونیسم، دقیقًا به معنای برقرار سازمان مدنی،

های اجتماعی از کردن نسبتی تشکیالتی است با معضالت و جنبش
ی مدنی هر دو ، یعنی همان منظری که جامعهسیاست طبقاتیمنظر 

 .طبقهو ساحت  سیاستکند: ساحت ساحتش را کتمان می

 “ 




