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صفحه   

 کارگر کمونیست ضمیمه 
سمینار داخلی در ارتباط باپیشروی جنبش کارگری، سازماندهی و تشکل کارگری و جایگاه تشکل و تشکلیاابای بارای سه  ٧١٠٢کارگر کمونیست در ژانویه 

 طبقه کارگر را برگزار کرد. در شماره های قبلی کارگر کمونیست سمینارهای پیشروی جنبش کارگری که توسط شها  دانشا ار و ساازماانادهای و تشاکال
سمینار حمید تقوایی جایگاه تشکل و تشکلیابی برای طاباقاه  ٦٥٤کارگری توسط اصغر کریمی ارائه شده بود را منتشر کردیم. در کارگر کمونیست ضمیمه 

 کارگر را منتشر میکنیم. 

جایگاه تشکل و تشکلیابی برای 
 طبقه کارگر

 حمید تقوایی
 این مقاله بر مبنای یک سمینار درون حزبی تنظیم شده است. 

بحث حاضر در موورد  نو وش    
جایگاه  یژه تشکل بورای بوبو وه  
کووارگوور اسووت  تشووکوول بوورای  
کارگران   دیگر بخشهوای مورد   
ظرف   ابوزار موبوارزه اسوت اموا  
بوورای بووبوو ووه کووارگوور نوو ووش    
جووایووگوواه تشووکوول بووراتوور از ابووزار  
مبارزاتی است  ایو   یوژگوی از  
مووعوو ووخوت   بقوتووت بوبوو وواتووی  
کووارگووران   جوونووبووش کووارگووری  
نوواشووی مووخووشووود  ابووتوو ا سوو ووی  
مخکنو  ایو  نوکوتوه را تووضوخو   

 ب ه    
 

خصالات جاماصای مصاار  
نیروی کار و خصوصیات 
فاردی مااباادیاه نایااروی 

 کار
 

عبل از هر چخز الزمست مسواهوه    
را در یک سط  پوایوه ای   در  
چووارچوووب اعووتووقوواد سووخوواسووی  

 بررسی کنخ    
   
ه  ضر رت   ه  اموکوانورو یوری    

تشکل بورای بوبو وه کوارگور از  
یک تناعض پایه ای در اعتوقواد  
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 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شه  دانش ر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صایحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شه  خباززاده
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 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوهيت مطاهب با نويسن گان آنهاست   
درج م االت در کارگر کمونيست هز ما به م ني 

 تائي  مضمون آنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

سرمایه داری  نشات مخگخرد: تناعض مخان بقوتوت  
جم ی توهخ    بقتت بوردی موبوادهوه یوا بوریو     
بر ش نخر ی کار   سورموایوه داری کوارگور را در  
 اح های توهخ ی بشکل جمع سازمان مخ ه   توهوخو   
صن تی   نوی  بر بالف د ره استاد   شواگوردی در  
د ره های ماعبل سورموایوه داریر بور کوار جومو وی  
متکی است  کارگران در کاربانه ها در جومو وهوای  
دهر ص    هزاران ن ره سازمان پوخو ا موخوکونونو    در  
بط توهخو  بوه یوک کوار گور هوی هومواهونو     
مشترک مخرردازن   محوقووک کوار هوموره ایو  کوار  
جم ی است   نه کوار ایو  یوا آن بورد کوارگور بوه  
تنهائی  به ای  ترتوخوب تووهوخو  سورموایوه داری بوواه  
نابواه کارگران را ب نوان توهوخو  کونونو گوان د ر هو   
جمع مخکن    به یک کار  مشترک   هماهونو   

   سازمان یابته  ا مخ ارد    
 

از برف دیگر بری    بر ش نخر ی کار مبوادهوه ای  
است بخ  بری ار   بر شن ه   بر اساس مونوطوا بوازار  
امری است بردی  امری است بخ  د  برد بر شونو ه  
  بری ار  بر مبنای مکانخس  بوازار عوخوموت نوخور ی  
کار )یا دستموزد   مو ول هور کواالی دیوگوری بور  
اساس عرضه   ت اضا تو وخوخو  موخوشوود   موبوادهوه  
نخر ی کار بر مبنای رضایت برد بور شونو ه   بورد  
بری ار صورت مخگخرد  منوطوا بوازار چونوخو  حوکو   
مخکن  که اگر ت  اد کارگران بخکار   هو ا عورضوه  

  -در د ره های بوحوران سورموایوه داری    -زیاد باش   
عخمت نخر ی  کار کاهش پخ ا کن    بورعوکوا بوا  

ارزش نوخور ی    -د ران ر نا   -باال ربت  ت اضای کار  
 کار ابزایش یاب    

 
در ب   شکل گخری نظا  سرمایه داری زموانوی کوه  
ده انان کن ه ش ه از زمخ  در برابر صاحبان سورموایوه  
عرار مخگخرن  مبادهه نخر ی کار تماما بر اسواس ایو   
منطا   مکانخس  بوازار انوموا  موخوشوود  مونو و وت  
سرمایه دار تا همخ  امر ز ایماب موخوکونو  کوه ایو   
مبادهه به همخ  شکل باعی بمان   چرا که مسوتو ول  
از سط  عرضه   ت اضا   نووسوانوات ارزش نوخور ی  
کارر ن ا  بقتت بردی ای  مبادهه به ن وع بوریو ار  

 )سرمایه دار  است    
ای  تناعض در یک سط  انوتوزاعوی تور تونواعضوی     

است مخان مقرف نوخور ی کوار ) ر نو  تووهوخو      
مبادهه نخر ی کار؛ تناعضوی کوه نوهوایوتوا بوا نو وی  

ی نی هغو کار موزدی   -بقتت کاالئی نخر ی کار  
حل بواه  ش   اما در چوارچووب نوظو  سورموایوه    -

داری نخز ای  تناعض مبنای یک کشمکش بخوعو وه  
بخ  بوبو وه کوارگور   سورموایوه دار اسوت کوه در  
مبارزات هر ر زه کوارگوران بور سور ارتو وای شورایوط  

 بر ش کار متمتی مخشود  
   

 سرمنشا تشکل و تشکلیابی کارگران
ما تا اینما  بقتت بردی مبوادهوه نوخور ی کوار را  
ب نوان یک امر مربوط به حخطه اعتقاد   منوطوا    

مکانخس  بازار سرمایه داری بوررسوی کوردیو   اموا  
 اع خت اینست که  مسواهوه در ایو  سوطو  موحو  د  
نمی مان   نخر ی کار یک کاالی بخوموان نوخوسوتر  
ب اهخت بخزیکی کارگر   بخش مهموی از زنو گوی  
ا ست   م خشت   ب ای کارگر   بانواده ا  تومواموا  
به شرایط بر ش ای  "کاال" گره بورده است  بوه ایو   
دهخل مسته از اعتوقواد بوراتور موخور د   بوه حوخوطوه  
جام ه   سخاست   مبارزه بب اتی کشخ ه موخوشوود    
توهخ  جم یر یا تشکل کارگر در تووهوخو ر اموریسوت  
صربا در حخطه اعتقاد   ضر ریات اعوتوقوادی  هوی  
تشکل کارگر ب نوان بر شن ه نخر ی کوار اموریسوت  

اجتماعی   به ایو  اعوتوبوار کواموال    -تماما بب اتی 
سخاسی  تشکل کارگر در تووهوخو  بوواه نوابوواه بوه  
تشکل کارگر ب نوان بر شنو ه نوخور ی کوار مونومور  
مخشود   کارگر را ب نوان یک بب ه اجتماعی کوه  
چخزی جز نخر ی کار بود برای بر ش ن ارد متوحو   
  متشکل مخکن    ضر رت ایو  تشوکول بوبو واتوی  
دیگر نه از ر ن  توهخ  کواالئویر بوتوکوه از ضور رت  
تامخ  م خشت   ب ای بب ه  توهوخو  کونونو ه نشوات  

 مخگخرد  
 

برای شنابت دعخا تر ر ن  تشوکوتوخوابوی کوارگوران     
بای  بر پر سه توهخ  کوموی بوخوشوتور موکوث کونوخو    
سورموایوه دار بو وو  از بوریو  نووخور ی کوار در بووازار  
) استخ ا  کارگر  ای  نخر ی کار را در کاربوانوه    
در بط توهخ  بکار می ان ازد  اینما دیوگور کوارگور  
جزئی از جمع اسوت  مونوابوع سورموایوه دار ایومواب  
مخکن  که کارگران در ر ن  توهخ  جم ی   توخوموی  
کار کنن  هماهن    متح  باشن    نوبوضوشوان بوا  
ه  بزن ر ر حخوه جومو وی   توخوموی داشوتوه بواشونو ر  
براموش نکنن  که کار بردی  آنها جزئی از یوک  
ب اهخت مشترک است   کاالی توهخ  ش ه همره ایو   
ب اهخت مشتورک اسوت  گوردش سورموایوه   ر نو   
عخنی سودآ ری   ارزش ابوزائوی سورموایوه ایومواب  
مخکن  که کارگر هویت جم ی داشته بواشو    ایو   
ضر رت ناگزیر به کوارگور هوویوتوی بوبو واتوی موی  
بخش   در توهخ  جم ی است که توهخ  کنن ه یو ونوی  
کارگر به منابع بب اتی اش پوی موخوبوردر موتوحو   
مخشودر تشریک مساعی مخکن ر   بطور عخنوی    
در ب اهخت ر زانه اش به ای   اع خوت  اعوم موخوشوود  
که همانطور که درتوهخ  جزئی از یک تخو    یوک  
گر ه است   توهخ  بردی م نائی نو اردر در تواموخو   
شرایط بهتر زن گی برای بود   بانواده اشر تواموخو   
شرایط بهتر بر ش نخر ی کارر نخز عضوی از یوک  
گر ه   جمع اسوت    توالش   کشوموکوش بوردی  
بمائی نمی رس   به ای  ترتخب از تممع کوارگور در  
ر ن  مقرف نخر ی کوار  توموموع کوارگور در ر نو   
ت خخ  شرایط بر ش نخر ی کار زاده مخشود    ایو ر  
ه  از نظر تحتختی   ه  از نظر تواریوخویر سورمونوشوا  

 تشکل   تشکتخابی کارگری است   
 

ا هخ  تشکتهای کارگری حوک بواسوت عوراردادهوای  
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)شکل مخگوخورد  در    collective bargainingجم ی )  
تاریخ جنبش کارگری ا هخ  اتحادیه ها از اینموا سور بوتونو   
مخکنن   امر   ه ف ای  تشکوتوهوا بوهوبوود شورایوط بور ش  
  -نخر ی کار است  از مساهه دستمزدها توا سواعوات کوار  

که تا امور ز د  بوواسوت پوایوه ای   مشوخو  جونوبوش  
تا موطواهوبوات   بوواسوتوهوای موتو و د    -کارگری هستن   

دیگری نظخر بخمه بخوکواریر سو  بوازنشوسوتوگویر ایومونوی  
محخط کارر مزایا   غخره   غخرهر هموه بوه شورایوط بور ش  
نخر ی کار مربوط مخشود  اینها همه جزئی از بوواسوت    
تالش هر ر زه کارگران است بورای بوهوبوود شورایوط بور ش  
نخر ی کار یا ب بارت دیگر بورای ارتو وای سوطو  زنو گوی  
بود   بانواده هایشان  تشکل   متشکل ش ن برای انو و واد  

نو وی بقوتوت    -عراردادهای جم ی بوا صواحوب سورموایوه  
موحوور   اسواس ایو  توالش      -بردی مبادهه نخر ی کار 

 مبارزه جم ی کارگران است   
 

یک دستا رد ای  مبارزات تحمخل عانون کار بوه بوبو وه    
د هتهای سرمایه داری است  عانون کوار در  اعوع  شوکول  
رسمخت یابته   ح ووعوی عوراردادهوای جومو وی اسوت  ایو   
مبارزه هخچگاه متوعم نمخشود  د هتوهوای سورموایوه داری  
همواره  سخاست ن ی دستا ردهای جنبش کوارگوری   زیور  
پا گ اشت  عمتی   حتی رسوموی دسوتوا ردهوای عوانوونوی  
بب ه کارگر را دنباک مخکنن   در مو وابول بوبو وه کوارگور  
ناگزیر است هر ر ز برای به ر ز کردن عانون کار    حو و   
  ارت ا   ت بخت عانونی بواستهایش مبارزه کنو   نوه تونوهوا  
در کشورهائی نظخر ایران بتکه در جوواموع غوربوی هو  زدن  
بخمه ها    باال بردن س  بازنشستگی   کاهش   یوا هوابوت  
نگاه اشتان سط  دستمزدها   غخورهر آنوچوه ریواضوتوکوشوی  
اعتقادی نامخ ه مخشودر یک گرایش   سخاست مستوط    
رایج اسوت  حوتوی  امور ز ایو  بوحوث موطور  اسوت کوه  
دستمزدها را  به بازار  اگ ار کنوخو    الز  نوخوسوت عوانوون  
ح اعل دستمزد را ت خوخو  کونو   بونوابوریو  ارتو وای شورایوط  
بر ش نخر ی کارر رسمخت بخش ن عانونی به آنها   حوتوی  
ت بخت دستا ردهای تا کنونی جنوبوش کوارگوری مووضوو   

 مبارزه هر ر زه کارگران است   
 

تا همخ  جا بای  ر ش  ش ه باش  کوه تشوکول   بو واهوخوت  
جم ی برای ارت ای شرایط زن گی صربوا از ابوزار موبوارزه  
براتر مخر د  تشکل پخش شرط ت وخو  بوبو واتوی کوارگوران  
است  هویت اجتماعی بب ه کارگر از بریوا تشوکول ابوراز  
مخشود    تمتی پخ ا مخکن    ج ان جمو ویر هوموراهوی    
ه  سرنوشتیر پی بردن به منابع مشتورک   بوه ضور رت  
ب اهخت جم ی برای تح ا بواستهای بودر همه ایونوهوا بوا  

 تشکل شکل مخگخرد   ممک  مخشود     
 

مارکا مخگوی  بب ه کارگر در ر ن  ج اک اش بوا بوبو وه  
سرمایه دار از یک  بب ه "در بوود" بوه بوبو وه ای"بورای  
بود" تب یل مخشوود  یوک پوخوش شورط موهو  ایو  گو ار  
تشکل است  با اعتقاد سرمایه داری بوبو وه کوارگور نوخوز  
ب نوان توهخ  کنن ه زاده مخشود اما  عوف بر ایو   اعو وخوتر  
آگاهی ا  به هویت بب اتوی اش   عو  عوتو  کوردنوش در  
م ابل بب ه سرمایه دارر با متشکل ش ن ا  بر سور ارتو وای  

 شرایط بر ش نخر ی کار آغاز مخشود  
 

ت اوت کی ی میان تصمیماگاری جاماصای و 
 فردی 

یک جنبه دیگر ای  بحث برق اساسی   کخ ی ای اسوت  
که بخ  تقمخمگخری   اع ا  جم ی   بوردی  جوود دارد   
ای  ت ا ت را منقور حکمت در نوشته دموکراسی تو وابوخور  
یا  اع خات در ن   دموکراسی مطر  کرده اسوت  اموا بوه  
ای  بحث مشخ  ما نخز مربوط مخشود  از نظر ما تو وا ت  
بخ  دموکراسی شورائی   پارهمانی صربا ای  نوخوسوت کوه  
ا هی مست خ    بال اسطه است   د موی نوخوابوتوی   غوخور  
مست خ ر   یا شورا هوا موخوتووانونو  هور زموان اراده کونونو   
مسئوهخ  را نقب   عزک کن    یا ه  تقمخ  مخوگوخورنو     
ه  اجرا مخکنن    غخره   ایونوهوا هوموه بقووصوخوات  یوژه  
شوراهوا اسوت  هوی یوک  یوژگوی اسواسوی تشوکوتوهوای  
شورائی که بخقوص به ایو  بوحوث موا موربووط موخوشوود  
اینست که برد در جمع بهتر تقمخ  مخگخردر بهتور مونوابوع  
جم ی   در نتخمه منابع بودش را تشخخ  مخ هو    بوه  
اع ا  مشترک برای تح ا بواستها   اه اف جم وی دسوت  
مخزن   در م ابلر دموکراسوی بوورا ائوی بورد را در انوز ا  
نگاه مخو ارد   در ر ز مو وخونوی بوه پوای صونو  ق رای  
مخکشان   ای  اشکاهش تونوهوا ایو  نوخوسوت کوه چونو سواک  
یکبار صورت مخگخرد یا مرد  آهوتورنواتوخووی نو ارنو  بوتوکوه  
مساهه  اینست که ابراد در انز ا   بوطوور بوردی تقوموخو   
مخگخرن  تحت تاهخر تبتخغوات   موغوزشووئوی   موهونو سوی  
ابکار   غخره   حتی اگر ای  تبتخغات ه  نمی بود در هور  
حاک برای هر برد  در تنهائی   انز ا بواه نابواه رعابوتوهوا    
کشمکشها   منابع شخقی برجسته مخشود  اگور هوموخو   
برد را در جمع عرار ب هخ ر حتی  عتی موضوو  انوتوخوابوات  
  انتخاب مسئوهخو  اسوتر بوودبوخوود مونوابوع   مقواهو   
جم ی   اه اف   بواستهای جمع راهنمای تقمخوموگوخوری  
  عمل مخوشوود   رای ابوراد بوه ایو  سوموت سووق پوخو ا  
مخکن   تقمخ   جم ی  صربا جم بن ی   مو و ک نوظورات  
  تقمخمات ابراد ج اگانه نخسوت بوتوکوه اسواسوا کوخو وخوت  
دیگری اسوت  کوخو وخوتوی کوه حواصول   تو وخو  هوویوت  

کوه پوائوخو     -اجتماعی ابراد است  شورا   مممع عموموی 
بهتری  شکل بور ز ایو  هوویوت جومو وی    -تر به آن مخرردازی  

 است   هی در مورد هر نو  تشکتی ای  امر صادق است   
کارگری که جمع ش ه است   در تشوکول بوودش بوحوث  

  در نوتوخوموه    -مخکن    تقممخ   مخگخرد منابع جمو وی 
را بوهوتور   درسوت تور تشوخوخو      -منابع بردی بودش 

مخ ه   رعابتها   کشمکشها که همخشوه بوخو  بوخوشوهوای  
بخو  کوارگور بوخوکوار   شواغولر    -مختتم بب ه  جود دارد 

در  -کارگر مهاجر   بومیر کارگر ساده   مواهور   غوخوره  
تشکل   تقمخمگخری جم ی رن  مخبازد  سرموایوه دارن  
  د هتهایشان همخشه بر ای  رعوابوتوهوا   تو وا توهوای در نوی  
بب ه کارگر متکی مخوشوونو    بو ونووان ابوزار تو ورعوه در  
جنبش کارگری از آن است واده موخوکونونو   ا هوخو  گوا  در  
م ابته با ای  تالشهای بب ه سرمایه دار تشکل   مشوورت  
  تقمخمگخری جم ی در تشکتها اسوت  نو وا تشوکول    
تقمخمگخری جم ی باعث مخشود ایو  تو وا توهوا   تو ورعوه  
ابکنی ها کنار زده شود   بواه نابوه مونوابوع جومو وی یوا  

بب اتی کارگر در محور   مرکز تووجوه عورار بوگوخورد  بوه  
نظر م  جنبش کارگری همان  ر عووی اسوت   هوموانو و ر  
بب اتی است که  متشکل باش   ایو  اهوبوتوه تونوهوا شورط  
نخست  هی ا هخ  شرط است  تشکل اساس   پوایوه موادی  

 احراز هویت بب اتی برای کارگران است 
 

ای  ن ش   جایگاه   اهمخت تشکل یوک توموایوز اسواسوی    
بخ  جنبش کارگری   دیگر جنبشوهوا اسوت  جونوبوشوهوا    
عرصه های دیگر اعتراض در جام ه نخز بوه تشوکول نوخواز  
دارن   هی برای آنها تشکل تنها ابزار مبارزه است   از ایو   

 براتر نمی ر د   
 

 تشکل و اعتراضات هویتی
از ن طه نظر مضمون   بوواسوتوهوا موبوارزات   اعوتوراضوات  
اجتماعوی را موخوشوود بوه د  گور ه تو وسوخو  کورد  یوکو   
اعتراضات   مبارزاتی که بر سر مسائل عومووموی شوکول  
مخگخرد  م ل مبارزه برای ح وق شوهور نو ی   یوا موبوارزه  
برای آزادیهای سوخواسوی   مو نوی   یوا  موبوارزه عوتوخوه  
آهودگی محخط زیست  اینها مبارزاتی هستن  عومووموی    

 مربوط به مسائل اجتماعی   سخاسی همه مرد    
 

دسته د   مبارزاتی است که حووک مسوائول هوویوتوی   یوا  
شوکول   "identity politicsباصطال   "سخاستهای هویتی  

مخگخرد  ی نی جنبشهائوی کوه از موبوارزه   اعوتوراضوات  
گر ه های اجتماعی در دبا  از مونوابوع بوودشوان نواشوی  
مخشود  ای  جنبش ها بواستهوا   مونوابوع بورحوا   عوابول  
دباعی را بر  مخکنن   هی امرشان صربا بوه بوخوشوی از  
جام ه مربوط مخشود   سخع تری  جنبش هوویوتوی جونوبوش  
آزادی زن است که نخمی از جوامو وه را در بور موخوگوخورد   
مبارزه برای  برابری جنسختیر هر ان ازه ه  کوه موردان در  
آن ب اک باشن ر در هر حاک امر   بوواسوتوش ربوع توبو وخوض  
نسبت به بخشی از جامو وه هسوت  نوموونوه دیوگور موبوارزه  
برابری نژادی م ال بخ  سخاهروستان   س خ  پووسوتوان اسوت  
که در کشوری م ل آمریکا جنبشی با ساب ه   ریشوه دار  
استر یا مبارزه برای رعع ست  متی   یوا دبوا  از حو ووق  

 هممنسگرایان   نظایر آن   
مبارزه ای  بخشهای جام ه نابی هوویوت اجوتومواعوی آنوهوا  
نخست   بواست آنان نخز نو وی ایو  هوویوت نوخوسوت بوتوکوه  
برابری ح وعی   اجوتومواعوی بوا بوخوشوهوای دیوگور اسوت   
پخشر ی   پخر زی جنوبوش زنوان   یوا سواهورووسوتوان   یوا  
هممنسگرایان هویت گر هی آنها را نو وی   یوا تضو وخوم  
نمخکن  بتکه بر عکا بر آن تاکخ  مخکن ر بوواهوان آنسوت  
که هویت گر هی هریک برسمخت شنوابوتوه بشوودر موورد  
احترا  باش    ح وق شهر ن ی یکسانی بوا دیوگوران داشوتوه  
باش   اینهوا هوویوتوهوائوی بوبوخو وی    اعو وی اسوت  اموا  

کوه موا آنوهوا را    -هویتهائی ه  هست که انتسوابوی اسوت 
مو ول هوویوتوهوای موتوی      -هویتهای کاذب موی نواموخو  

م هبی   عوموی  توبو وخوض بور موبونوای ایو  هوویوتوهوای  
انتسابی نخز  جود دارد م ل ست   موتوی کوه مسواهوه ای  

نوظوخور سوتو     - اع ی است  ی نی مقائب   مسائل  اع ی  
متی   یا تب خض نسبت به ابراد منتسب به م اهوب دیوگور  

که بر پایه هویت سازیهای کاذب صورت گوربوتوه    -  غخره 
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است  جنبشهائی که حوک ای  نو  مسائل شکول موخوگوخورد  
در صورتی که بواهان ت ویت   حتوی حو و  هوویوت بوود  
باشن  ارتماعی ان    بر حا نخواهن  بود  م وال بو راهوخوسو   
راه حل ارتماعی بورای مسواهوه موتوی اسوت کوه سوتو     
تب خض متی را حل نخواه  کرد بتکه تش ی  بواهو  کورد   
راه حل انسانی   مترعی برای حول سوتو  موتوی بورسوموخوت  
شنابت  ح وق شهر ن ی مسا ی است برای همه شهور نو ان  
مست ل از متخت   م هب   عومخت که به هر کا نسوبوت  
داده مخشود  در هر حاک در همه ای  عرصه ها سخاسوتوهوا    
بواستها   تشکل های موربووط بوه یوک بوخوش جوامو وه  

 شکل مخگخرد   
 

ممک  است چنخ  به نظر برس  که جنوبوش   تشوکوتوهوای  
کارگری نخز بقوتوت گور هوی   هوویوتوی دارد چوون در  

آنوچوه    -مبارزات هر ر زه اش بوواسوتوهوای "گور ه" بوودش 
را موطور  موخوکونو       -بواستهای صن ی نامخ ه مخوشوود 

مانن  مبارزات گور هوهوای دیوگور صوربوا بوه بوخوشوی از  
جام هر به بب ه کارگرر مربوط مخوشوود  هوی ایو  صوربوا  
ظاهر امر است  بب ه کارگر  "گر ه اجتماعی" است  کوه  

  -م ل زن یا سوخواهورووسوت   -نه دارای هویت عخنی  گر هی 
است   نه هویت انتسابی  کارگر یک بوبو وه اجوتومواعوی  
است که موجودیتش در نوظوا  اعوتوقوادی سورموایوه داری  
ریشوه دارد    ایو  مونووشوا یووک بوورق اسوواسوی جونووبووش  
کارگری با دیگر جنبشها است  تو وا ت اسواسوی ای کوه  
در د  جنبه بر ز پوخو ا موخوکونو : ا ک ایونوکوه بورای آنوکوه  
کارگر بطور  اع ی   عخنی با ب خه جام ه برابر باشو  بوایو   
موجودیت بودش ب نوان یک بب ه را ن وی کونو   یو ونوی  
دیگر کارگر نباش     ای  ی نوی بوبو وه سورموایوه دار هو   
ن ی شود   کال جام ه دیگر بوبو واتوی نوبواشو ؛ بوربوالف  
جنبشهای دیگر م ل جنبش رهائی زن یوا جونوبوش عوتوخوه  
تب خضات نژادی   متی که به نوعی بوا رسوموخوت دادن    
ت بخت هویت گور هوخوشوان بوه پوخور زی موخورسونو   بواالبوره  
هممنسگرا مخخواه  باصطال  ار پائی ها "از کومو " بوخور ن  
بخای    عتنی بشود   جام ه برسمخت اش بشناس    حو ووق  
  احترا  اجوتومواعوی اش رعوایوت بشوود  یوا سوخواهورووسوت  
مخخواه  هویتش   احترا  اش بو ونووان سوخواهورووسوت حو و   
بشود   با ب خه ابراد جام ه برابر باش    یوا جونوبوش موتوی  
که برای ج ائی مخمنگ  بواهان ت بخت هوویوت موتوی اش  

متت است با بوازار موتوی بوودش      -ب نوان کشور   د هت 
مرزهای بودش  کارگر اینطور نخست  کارگر نمختوانو  در  
چارچوب نظا  سرمایه  داری به برابری با بوبو وات دیوگور  
برس   پخش شرط ای  تسا ی   برابری ن ی هویت ببو واتوی  
کارگر   کال ت سخ  جام ه به بوبو وات اسوت  ) سوازموان  
بب ه کارگر بورای رسوخو ن بوه ایو  هو ف نوهوائوی حوزب  

 بب اتی ا ست که پائخ  تر به آن می پردازی    
 

ت ا ت دیگر جنبش کارگری با جنبشهوای دیوگور ایونوسوت  
که حتی آنوموا کوه بورای شورایوط مو وخوشوتوی بوودش    
باصطال  ح وق صن ی بودش مبارزه مخکن  کول جوامو وه  
از پخشر یها   دستا ردهای ا  بهره مونو  موخوشوود  بو ونووان  
نمونه ابزایش دستمزد سط  ح وعها   شرایط مو وخوشوتوی    
استان ارد رباه در کل جام ه را ارت وا موخو هو   یوا موبوارزه  

کارگر برای حا تشوکول   آزادی اعوتوقواب   اعوتوراض  
سط  آزادیهای سخاسی   م نی در کل جام ه را ابوزایوش  
مخ ه   همانطور که عکا عضخه ه  صوادق اسوت   جوود  
دیکتاتوری در جوامع سرمایه داری عبل از هر چوخوز بورای  
آنست که بب ه کارگر را کنترک کنن    از اعوتوراضوات    
مبارزاتش جتوگخری کنن   جنبش کوارگوری چوه بور سور  
مسائل م خشتی   چه بر سور حوا تشوکول   اعوتوراض    
اعتقابراستان ارهای زن گی کول جوامو وهر بوه اصوطوال   
امر ز نود   نه درص ی هار را ارت ا مخ ه   دسوتوا ردهوای  
جنبش کارگری دسوتوا رد تووده مورد  اسوت   ایو  را در  
تمربه کشورهای غربی بخوبی مشاه ه مخکنخو   بو موات  
اجتماعی که ه  اکنون در بسخاری از کشورهای ار پوائوی  
ت بخت ش ه نظخر بخمه های بخکاری   توحوقوخول رایوگوان    
به اشت   درمان رایگان   غخره همه دستوا ردهوای جونوبوش  
کارگری ای  کشورهاست که به کل جام ه تسری یوابوتوه  

 است   تب یل ش ه است به عوانخ  عمومی جام ه    
 

ای   یژگی های جنبش کارگری را تووضوخو  داد  بورای    
آنکه نشان ب ه  تشکل کوارگوری هو   یوژه اسوت  بوبو وه  
کارگر یک گر ه اجتماعی نخوسوت یوک بوبو وه اسوت    
موجودیتش در اعتقاد سخاسی موجوودر در نوظو  تووهوخو ی  
جام ه  سرمایه داری ریشه دارد   بهمخ  بابور تشوکول    
مبارزه اش حتی بورای بوهوبوود شورایوط زنو گوی در نوظوا   
سرمایه داری  اک وریوت عوظوخو  موردموی را نوموایونو گوی  
مخکن  که من  تی در اسوتو وموارر   سوودآ ری سورموایوه  
داری ن ارن   ای  در عقر ما ی نی نود   نه درصو  مورد ؛  
کسانی که من  ت مست خمی در ماهکخت سورموایوه داری  
ن ارن ر از سود نقخبی ن ارن    یوا موزد موخوگوخورنو    یوا  
ح وق  امر ز سط  زنو گوی   سورنووشوت تووده مورد   بوه  
نحوی بوه جونوبوش کوارگوری گوره بوورد اسوت  جونوبوش  

  ای  کار را در بوک تاریخ انوموا  داده    -کارگری مختوان   
حو ووعوی      -که استوانو اردهوا   شورایوط زنو گوی    -است 

 را برای همه جام ه ارت ا ب ه      -رباهی 
 

اینها  یژگوی هوائوی موهوموی اسوت کوه موکوان جونوبوش  
کارگری در جام ه   به تبع آن جایگاه   اهوموخوت تشوکول  

 در جنبش کارگری را بخوبی نشان مخ ه       
 

 سندیکا و سندیکاییسم
در سخر تاریخ جنبش کارگری گرایش بوه موتوشوکول شو ن  
عبل از هر چخز به تشکخل سن یکاهوای کوارگوری مونومور  
ش ه است  امر ز سن یکا یا اتحادیه مت ارف تری     سوخوع  
تری  شکل تشکل کارگوری اسوت  هوموانوطوور کوه بواالتور  
اشاره کرد  اتحادیوه هوا ابوتو ا حووک انو و واد عورار دادهوای  
جم ی تشوکوخول شو نو    امورشوان چوانوه زنوی   بسوتو   
عراردادهای بهتر برای بر ش نخر ی کار بود  ای  نو وش توا  
امر ز ادامه دارد چرا که گرایش سرمایه به ر بر  شو ن بوا  
برد کارگر تنها به د ران ا هخه نوظواموهوای سورموایوه داری  
مح  د نخست  هنوز ه  در کشورهای صنو وتوی غوربوی    
ه  در جوام ی نظخر ایران د هتهوای سورموایوه داری توالش  
مخکنن  از برسمخت شناسی تشوکوتوهوای کواررگوی بو وره  
بر ن    بری    بر ش نخر ی کار را به مکانخسمهای بوازار  

 اگ ار کنن     سن یکا   یک تشکول بو واک   رایوج در  
کشورهائی که حا تشکل  جود داردر برای م ابته بوا ایو   
گرایش   سخاست د هتها   ارت وای شورایوط بور ش نوخور ی  

 کار است  ای  ن طه عوت سن یکاهاست    
     
اما براتر نربت  از امر بب وه کوارگور بو ونووان بور شونو ه     

نخر ی کار در عخ  حاک ن طه ض م اتحادیه ها ه  هسوت   
کوه    -اگر تشکل کارگری ب نوان یک بب ه بورای بوود  

به سط  یک تشکل هویتی بوخوشوی    -در باال اشاره کرد   
از کارگران ) اعضای اتوحوادیوه  توبو یول بشوود نوه تونوهوا  
منابع کل بب ه بتکه حتی مونوابوع هوموان بوخوش را هو   
نمختوان  نماین گی کن   ای  گرایش  عتی به یک بوط    

 سخاست تب یل بشود به سن یکاهخس  منمر مخشود   
 

ا هخ  نکته اینست که  موحو  د موانو ن اتوحوادیوه هوا بوه  
منوابوع کوارگوران در چوارچووب نوظو  مووجوود موخوتووانو   
متز مات   مقاه  نظ  سرمایه را از پنمره  ارد کنو    بوه   
رعایت کردن    کنار آم ن بوا ایو  مقواهو    موتوز موات  
منومور بشوود  در غورب ایو  را بوه عوخوان موی بوخونوخو    
سن یکاهخس  در شرایط  بحرانی ای  منطا سرمایوه داران را  
مخر یرد که اتحادیه ها بای  برای ح   شغل اعضوای بوود  
از بواست ابزایش دستمزد   پخگوخوری دیوگور بوواسوتوهوای  
برحا کارگران برای بهبود شرایط کار   حتی موموانو وت از  
 بخ  تر ش ن ای  شرایط بودداری کننو   اکو ور عوریوب بوه  
ات اق اتحادیه های مووجوود در کشوورهوای موخوتوتوم در  
م ابل ریاضتکشی اعتقادی نمی ایستن  بتکوه بوه آن تو   

 مخ هن  تا بخخاک بود شغل اعضایشان را ح   کنن     
مساهه دیگر اینست که مح  د مان ن سونو یوکواهوخوسو  بوه    

دبا  از منابع اعضای اتوحوادیوهر یو ونوی کوارگوران یوک  
 اح  یا رشته توهخ  یر بواه نابوواه در را بورای رعوابوت    
کشمکش با بخشهای دیگر بب ه باز موخوگو ارد  اتوحوادیوه  
مختوان  در چهارچوب مح  د "دبوا  از مونوابوع اعضوای  
بود" عتخه منابع بخشهای دیگر بب ه عمل کنو   رعوابوت  
بخ  کارگران رشته های مختتم توهخ یر کارگر شاغول    
بووخووکووارر کووارگوور مووهوواجوور   بووومووی   غووخووره هوومووه در  
موض گخرهای   عمتکرد اتحادیه ها در تمربه کشوورهوای  

 غربی من کا است     
ن طه ض م دیگر اتحادیه ها تبری جسوتو  از سوخواسوت    
اه اف   منابع سخاسی بب ه کارگر اسوت  ایو  سوخواسوت  
گریزی به م نی بوخوطوربوی   بونو وی بوودن اتوحوادیوه در  
سخاست نخستر بتکه گوریوز   د ری جسوتو  از سوخواسوت  
بووبوو وواتووی کووارگوور اسووت  بسووخوواری از اتووحووادیووه هووا در  
کشورهای غربی به احزاب بوورا ازی رسوموا   یوا عوموال  
 ابسته ان ر در انتخاباتها از آنوهوا حوموایوت موخوکونونو    از  

 سخاستهای آنها دبا  مخکنن     
 

همه ای  بقوصخات سن یکاهخس  از اینما نواشوی موخوشوود  
که نظا  سرمایه داری را بورض موخوگوخوردر مسوائول نوظوا   
سرمایوه داری را مسوائول کوارگوران عوتومو اد موخوکونو     
سخاستها   مواضع   پراتخکش را بر ای  مبنا عرار موخو هو    
ای  بقوصخات   عمتوکورد سونو یوکواهوخوسو ر عوموال بومو د  
بورکراسی اتوحوادیوه هوا   د ری مسوئووهوخو  اتوحوادیوه    



 ٦٥٤ شماره      -  چهارم  دوره     5     کارگر کمونيست 

 تقمخگخری های آنها از توده کارگر امکان پ یر مخشود  
 

 شوراها و جنبش مجمع عمومی
در ن      در برابر سن یکاهوخوسو  موا جونوبوش شوورائوی      

 مممع عمومی را عرار مخ هخ   
   

تشکخل مممع عمومی ب نوان ابزار    سوخوتوه  موبوارزه در  
جنبش کارگری در جام ه ای م ل ایران کوه تشوکوتوهوای  
توده ای کارگری  جود ن ارن ر مخوتووان گو وت یوک امور  
ببخ ی   بودبخودی است  کارگران در دک اعوتوراضوات    
اعتقاباتشان برای همنظر   هو  رای شو ن د ر هو  جوموع  
مخشون    مشورت   تقمخمگخری موخوکونونو   ایو  سونوت  
بسخار بوب   پخشر ئی است اما هنوز نمختوان آنرا  جونوبوش  
مممع عمومی نواموخو   بورابووانو ن موموموع عومووموی    
تشکخل ممامع عمومی در مبارزات یوک گوا  موهو  بوه  
پخش   زمخنه ساز جنبش مممع عمومی است اموا امور    
ه ف جنبش مممع عمومی براتور ربوتو  از ایو  سونوت    
تب یل ممامع عمومی به تشکخوالت پوایو ار بو ونووان بو نوه  

 شوراهاست   
 

ر ش  است که مممع عمومی بود یک تشوکول نوخوسوتر  
یک تممع   مختخن  است  جمع ش ن کارگران بو  ر هو   
است برای مشورت   همنظری حوک مسائتشوان  آنوچوه موا  
را به تشکل کارگریر به شورا مخرسان  موموموع عومووموی  
است که بطور مستمر   پای ار تشکخل مخشود  در ادبوخوات  
حزب بخشتر از "مممع عمومی منظ " ب نوان پوایوه شووراهوا  
صحبت ش ه  هی ای  اصطال  ه  به نظر م  هنوز مونوظوور  
را بوب نمخرسان   برق بخ  منظ    نامنظ   یوک تو وا ت  
بنی   اجرائی به نظر مخرس   اما اساس بحث اینوسوت کوه  
آیا مممع عمومی را یک تشکول موخو انوخو    یوا صوربوا  
یک ابزار مبارزه  امر ز در جنبش کارگری ایوران موموموع  
عمومی بخشتر ب نوان ابزار مبارزه تشکخل مخوشوود  یو ونوی  
در دک اعتراضات   اعتقابات تشکخل مخشوود   بوا پوایوان  
گربت  مبارزه کنار مخر د  اما مساهه ب ط ای  نخست کوه  
مممع عمومی منظما تشکخل نموخوشوود   یوا بو و  از هور  
مبارزه م خ  تشکخل مممع عمومی ادامه پخ ا نوموخوکونو    
بحث بر سر درک   تت ی ای است که از مممع عمووموی  
داری    عتی موموموع عومووموی صوربوا ابوزار موبوارزه دیو ه  
مخشود بب ا به اینما مخرسخ  که  عتی حرکت اعوتوراضوی  
م خنی نخست مممع عومووموی هو  الز  نوخوسوت  موموموع  
عمومی زمانی به مبنا   پایه شوراها تب یل موخوشوود کوه  
ب نوان یک تشکل در نظر گربته بشود   در دسوتوور عورار  
بگخرد  جنبش مممع عمومی جنبشی برای ایمواد موموموع  
عمومی ب نوان تشکتهای کارگری استر حوک هور مسواهوه  
  موضوعی که به نحوی به کارگوران موربووط موخوشوود   
بحث بر سر مبارزه امور ز   بوردا نوخوسوتر اصول مووضوو   
اینست که همانطور که در ابت ای ای  بوحوث اشواره کورد ر  
ن ا مممع عمومی  موهر تری    عو رتومونو  توریو  شوکول  
ابراز هویت جم ی   بوبو واتوی کوارگور اسوت  مشوورت    
همنظریر تشریک مساعیر  همبستگی   هموسورنووشوتوی  
  کنار زدن رعابتها   ت ا تها مخان بخشهای مختتم بوبو وه  
  برجسته ش ن منابع جومو وی کوارگورانر ایونوهوا هوموه بوه  

بهتری  شکل در موموموع عومووموی موتوموتوی   موتوحو وا  
مخشود  به همخ  دهخل مممع عمومی ب نوان یک تشوکول  
اساس   محور جنبش مممع عمومی   ن طه شر   جونوبوش  

 شورائی است   
 

از سوی دیگر مممع عمو  به ای  دهخل کوه تووده کوارگور  
را مست خما در سازمان هی   پخوشوبورد موبوارزاتشوان دبوخول  
مخکن    اجازه مخ ه  در امور هور ر زه شوان اعومواک اراده  
کوونوونوو  ظوورف موونوواسووبووی هسووت بوورای بوور    اشوواعووه  
سخاستهای رادیکاک   سوسخاهخستی در جونوبوش کوارگوری   
همانطور که باالتر اشاره کرد  سنو یوکواهوخوسو  از نوظور بور   
یک بور کراسی را باالی سر کارگر عرار مخ هو    یوک  
راه عمتی بن ی کردن ای  مساهه دباهت تووده کوارگور در  
بح ها   تقمخمگخری ها است  اگر شوموا تووده کوارگور را  
در تقمخمگخوری هوا دبوخول کونوخو    کوار را تونوهوا بوه  
مسئوهخ  سن یکا  اگ ار نوکونوخو  بوواه نوابوواه زموخونوه را  
براه  کرده ای  برای اینکوه نوظورات   سوخواسوتوهوائوی کوه  
منابع دراز م ت   کل بب ه را نماین گی مخکن ر یو ونوی   
بط   سخاستهای سوسخاهخستیر در مخان کارگوران اشواعوه  
پخ ا کن    ت بخوت بشوود  ایو  اموری اسوت کوه حوزب    

 حزبخت بب اتی کارگران را اهزامی مخکن       
 

 نقش و ضرورت حزب طبقاتی کارگران  
عبال به ای  اشاره کرد   بب وه کوارگور بورای رسوخو ن بوه    

آزادی   برابری بایو  تو وسوخو  جوامو وه بوه بوبو وات   هو ا  
موع خت بودش ب نوان بب ه را ن ی کونو   حوزب سوازموان  
 ابزار ای  امر است  حزب سازمان بب ه کارگر در عورصوه  
سخاسی   برای تقرف ع رت سوخواسوی اسوت   پوایوه ای  
تری    مه  تری  ه ف د هت کارگری پوایوان دان بوه نوظوا   
بب اتی است  ایو  امور بورای بوورا ازی صوادق نوخوسوت   
بورا ازی با ان الب عتخه بئوداهخس  ب  رت رسوخو   هوی نوه  
تنها هویت بب اتی اش را از دست ن اد بتوکوه مووعو وخوتوش  
ب نوان یک بب ه مستط در جام ه ت ویت  ت وبوخوت شو     
تب خض   عطبن ی بب اتی به ا ج بود رسخ   اسوتو وموار از  
بخ  نربت بتکه ب ط شکل استو وموار عووض شو   کوارگور  
نمختوان  چنخ  کن   کارگر تنها در صورتوی آزاد موخوشوود  
که هخچ نوو  اسوتو ومواری در کوار نوبواشو    بوبو وات    
ت سخمبن ی بب اتی جوامو وه از بوخو  بور د  حوزب اسواسوا  
تشکتی است برای تح ا ای  ه ف  ی ونوی بورای اموحوای  
است مار   سخست  کارمزدی   نوهوایوتوا تو وسوخو  جواموع بوه  

 بب ات  
 

از سوی دیگر ب وک مانخ ست بب ه کارگر رهوا نوموخوشوود    
مگر اینکه کل جام ه را رها کن   به ای  مو ونوی امور    
ه ف بب ه کارگر نه تنها آزادی بود بب ه بتوکوه رهوائوی  
کل جام ه از کتخه مقائب   تبو وخوضوات نواشوی از نوظو   
سرمایه است    ای  به حزب ببو وه بقوتوتوی سوخواسوی    
اجتماعی   دامنه ب اهختی گسترده   براگوخور موخوبوخوشو    
حزب در  اعع نوموایونو ه اهو اف   سوخواسوتوهوای بوبو واتوی  
کارگران برای کل جام ه   در همه عرصه های سوخواسوی  

   اجتماعی  است  
 

اما تاکخ  بر ن ش   جایگاه سخاسی   اجتماعوی حوزب بوه  
م نی کمرن  کردن ن ش   عمتکرد آن در موبوارزات هور  
رز ه کارگران در چهارچوب نظا  موجود نخوسوت  حوزب در  
عخ  حاک تشکل   ابوزاری هسوت بورای تو وویوت موبوارزت  
جاری بب ه کارگر   پخشبرد   بوه پوخور زی رسوانو ن ایو   
مبارزات  بب ه کارگر  با دیوار چخ  از بوبو وات دیوگور    
گرایشات بب اتی دیگر ج ا نش ه است  از سونو یوکواهوخوسو   
که مورد بحث ما بود تا ربرمخس    ناسخوناهخس    مو هوب  
  انوا  سخاستهای سازشکارانه در جنبش کوارگوری  جوود  
دارد   ب اک است   حوزب در عوخو  حواک تشوکول بوبو وه  
کارگر برای م ابته با ای  گرایشات راست   بوورا ائوی در  
جنبش کارگری است  حزب کمونخوسوت بو ووک موانوخو وسوت  
گرایشی را در بب ه کارگر نماین گی مخکن  کوه مو ابوع  
منابع بب ه کارگر مست ل از متوخوت کوارگوران   مو ابوع  
منابع کل بب ه کارگر اسوت  ایو  اموری اسوت هور ر زه  
که به هر نبرد   مبارزه مشخقی مربوط مخشود  بوربوورد  
به گرایشات بورا ائیر بربورد بوه عو وب موانو گوی هوای  
ربرمخستی   سازشکارانه   بربورد به رعابتهای بخوشوهوای  

 مختتم بب ه همه اینها امر هر ر زه حزب است   
ای  ن ش   تاهخر گ اری امر ز در موع خت   رابوطوه حوزب  
 ما با جنبش کارگری در ایران کامال عابل مشاه ه است   

    
نتیجه گیری: اهمیت و ضارورت  جاناباش 

 تشکلیابی
مهتری  نتخمه ای  بحث اینست که مبارزه بورای موتوشوکول  
ش ن   ایماد تشکتها   تشوکوتوخوابوی یوک امور   هو ف  
دربود جنبش کارگوری اسوت    بونوابوریو  بوایو  بو واهوخو   
بودش   چهره هوای بوودش   نوهوادهوا   بوخوانوخوه هوا    
برابوانهای بودش   سایتهوا   شوبوکوه هوای ایونوتورنوتوی  
بودش را داشته باش   نظخر جونوبوش ابوزایوش دسوتوموزد در  
ایران که جنبشی است با سابو وه کوه بووموار جوموع کورده  
استر بخانخه داده   مخزان ح اعل دستمزد را ت خوخو    اعوال   
کرده استر هر ساک بر سر ابزایش دستوموزدهوا حوکووموت    
شورای اهی کار را بچاهش مخوکوشو ر چوهوره هوا   رهوبوران  
شنابته  ش ه ای دارد که حتی از زن ان ابالعخه مخو هونو   
  بواستار اعزایوش دسوتوموزدهوا موخوشوونو     کوارگوران    
م تمان را بر سر مساهه ابزایش دستمزها   ح وعوهوا موتوحو   
مخکنن    غخره   غخره  جنبش ابزایش دسوتوموزد یوکوی از  
مت خ  تری    شکل گربته تری  جنبوشوهوا در ایوران اسوت   
جنبش تشکتخابی ه   مختوان    بای  بوه هوموخو  شوکول پوا  
بگخرد   مت خ  بشود  هر جنوبوشوی عوبول از هور چوخوز بوا  
ب اهخنش شنابته مخشود  ما به ب اهخ    اکتوخوویسوتوهوائوی  
در جنبش کارگری نخازمن  هسوتوخو  کوه هو ف   امور    
ا هویتشان سازمان هی   ایماد تشکول در موخوان کوارگوران  

 باش     
به نظر م  امر ز چنخ  ب اهخنی در جنبش کارگوری ایوران  
بسخار نوادر هسوتونو   ر شو  اسوت کوه بو واهوخو  جونوبوش  
کارگری در بخشهای مختتم   در اعتراضات   تممو وات  
  اعتقابات برای متشکل کردن کارگران تالش مخوکونونو   
  به ای  م نی تشکول امور هوموه اسوت  "چواره رنوموبوران  
 ح ت   تشکخالت است"   "کارگر متشکل هموه چوخوز    
کارگر پراکن ه هخچ چخز"   غخره یک گو وتوموان   شو وار  
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ع یمی در جنبش کارگری ایران اسوت  هوی بوحوث از ایو   
براتر است  ما ب اهی را مخخواهوخو  کوه مو ول جوو هوخول  
امرش   همه ه    غمش بهو  بوابوتو    موتوشوکول کوردن  
کارگران باش   جنبش کارگری در ایران به جوهخول هوائوی  
نخازمن  است که هر حرکت اعتوراضوی را بوا ایو  مو وخوار  
بسنم  که چ  ر کارگر  متشکل تور شو ه اسوت  بورض  
کنخ  کارگران در کاربانه ای اعتقواب موخوکونونو  بورای  
ابزایش دستمزد   یا پردابت دسوتوموزدهوای عو وب ابوتواده   
ب اک جنبش تشکتخابی در دک ای  مبارزه ای  امور را دنوبواک  
مخکن  که کارگران متشکل بشون    موتوشوکول بوموانونو    
ای  یک ه ف دربود ب اک نو  جوهخل است  هو بوی کوه  
الاعل بان ازه بواست کارگران در آن مبارزه مو وخو  موهو     
حخاتی است  ممک  اسوت یوک حورکوت اعوتوراضوی بوه  
بواست مشخقش نرسو   هوی حواصوتوش شوکول گوربوتو   
تشکل در مخان کارگران باشو   ایو  بورای بو واک جونوبوش  
تشکتخابی یک پخر زی است  یا برعوکوا موموکو  اسوت  
در مبارزه ای کارگران به بواست مشخقی بورسونو   هوی  
تشکل موجود بود را از دست ب هن    پراکن ه تور بشوونو    
ای  برای جنبش تشکتخابی یک شکست   یک گوا  بوه  
پا است  مخخواه  بگوی  از زا یوه تشوکوتوخوابوی جونوبوش  
کارگری   مبارزات هور ر زه کوارگوران را جوور دیوگوری  
مخبخنخ    ارزیابی مخکنخ   ا هوویوتوهوایوتوان چوخوز دیوگوری  
است   جور دیگر تبتخغ   تر یوج موخوکونوخو    بو واهوخوت    
مبارزه  مخکنخ   بخانخه ها   ابالعخه هایتان نوو  دیوگوری  

 است برابوانهایتان مت ا ت است   غخره   غخره  
 

به ای  م نا بب ه کارگر ایران به یک جنبش مشوخو     
م خنی برای ایماد تشکتهای کوارگوری نوخوازمونو  اسوت    
جنبشی که امر   دغ غه اش اینست کوه کوارگور از دک  
هر مبارزه ای چ  ر متح  تر   متوشوکول تور بوخور ن آمو ه  
است   ب   از بت  مبارزه تا چه ان ازه ای  اتحاد   تشوکول  

 ح   ش ه است   
 

در مانخ ست کمونخست توبوخوخونوی از موبوارزات کوارگوران    
مطر  مخشود که به ای  بحث ما بختی موربووط موخوشوود   
مارکا مخگوی  کارگران در مبارزات هر ر زه شان " گواه  
بگاه پخر ز مخشون   هی ای  پخر زیها گ رن ه است  نوتوخوموه  
 اع ی مبارزه آنان کامخابی بال اسطه نخسوت بوتوکوه اتوحواد  
کارگران است که همخشوه در حواک انوکوشواف اسوت     "  
ب بارت دیگر بحث مانخ ست اینسوت کوه پوخور زیوهوا را در  
بود نگاه نکنخ ر نکته مه  اینست که کارگور از دک ایو   
مبارزات متح  تر بخور ن موی آیو     ایو  دعوخو وا بوط    
جهتی است که ب اهخ  جونوبوش تشوکوتوخوابوی بوایو  دنوبواک  
کنن   حزب ما بای  مبتکر   پخش      شوکول دهونو ه بوه  
چنخ  جنبشی باش   تالش کن  که به ای  جنوبوش شوکول  
ب ه    دام  بزن    همه امکاناتش را در جوهوت تو وویوت    

 پخشر ی ای  جنبش بکار بگخرد   

برابوان ما برا ی تشکخل ممواموع عومووموی ایونوموا  ارد  
مخشود  ما در جنوبوش تشوکوتوخوابوی سوخواسوت   هو ف    
پالت ر  م خنی را  دنباک مخکنخ   مممع عمووموی بو ونووان  
تشکل   پایه شوراها در  اعع سخاست   بورابووان مشوخو   

 ما در جنبش تشکتخابی کارگران است   
 

ما ادبخات زیادی در موودر جونوبوش موموموع عومووموی    
شوراها داری  که بای  د باره آنوهوا را بوه ر ز کونوخو    در  
مرکز توجه ب اهخ  کارگری عرار ب هخ   اما گو وتوموان موا  
نبای  به مممع عمووموی موحو  د بوموانو   شورایوط حواضور   
ب اهخت همه جانبه   بوراگوخورتوری را از جوانوب حوزب موا  
بتب مخکن   امر ز جنبش کارگری بسخار متشکل تور از  
م طع بور  بوحو وهوای حوزب در موورد شوورا   موموموع  
عمومی است  از یوکوسوو تشوکوخول موموموع عومووموی    
برابوان به مممع عمومی هر ر ز  سخع تور موخوشوود   از  
سوی دیگر نهادهای ب اهخ  کارگری   نمونه ها   جووانوه  
هائی از تشکتهوای سوراسوری شوکول گوربوتوه اسوت کوه  
گرچه هنوز با ایماد تشکتهای توده ای کارگری بواصوتوه  
دارد   در ابت ای راه است  هی مخوتووانو  بوه سورعوت رشو   
کن    گسترش بخاب   ای  سط  از تشوکوتوهوای مووجوود    
کال تحرک   گسترش مبارزات کارگریر اعوتوراضوات    
مبارزات  سخع بخشهای دیگر جام ه   مووعو وخوت رایو     
غخره همه شورایوط مسواعو ی را بورای شوکول گوخوری    

 پخشر ی جنبش تشکتخابی براه  کرده است  
 

در دک ای  شرایط سخاست   امر مشخ  حزب ما تشوکوخول  
ممامع عموموی   موتوکوی کوردن انووا  دیوگور تشوکول  
کارگری بر ممامع عمومی است  هی اسواس   موبونوای  
بحث حاضر تاکخ  مومو د بور موموموع عومووموی نوخوسوت    
اهمخت   موضو  مورد تاکخ  مو  کوه اموخو  ار  در ایو   
سمخنار توانسته باش  ر ش  کونو  ایونوسوت کوه بوایو   بوه  
جنبش تشکتخابی دامو  بوزنوخو   موموکو  اسوت کوارگوران  
ب اهی باشن  که هز ما ممموع عومووموی هو ف بووریشوان  
نباش  مو وال در بوخوشوهوای بو مواتوی   غوخور موتومورکوز  
کارگری ب اک باشن    نوخوواهونو  یوا نوتووانونو  از موموموع  
عمومی شر   کنن   مه  اینست کوه هوموه ایو  بو واهوخو   
بود را جزئی از جنبش تشکتخابی ببخنن    هوموانوطوور کوه  
گ ت  ا هویت   ه ف در بوودشوان سوازموانو هوی کوارگوران  
باش   حزب ما همخشه تاکخ  کرده است که از هر تشوکول  
کارگری مست ل از د هت   از هور توالش کوارگوران بورای  
متشکل ش ن دبا  مخکن    امر ز ه  سخاست مان هوموخو   
است  تالش برای شکل دادن به جونوبوش تشوکوتوخوابوی در  

  اعع ادامه همخ  سخاست است    
 

در آبر الز  است در مورد امکان پو یوری شوکول دادن بوه  
یک جنبش تشکتخابی   عمتی بودن ایماد تشکتوهوا تووده  

 ای کارگری نز برردازی    

 عامل سرکوب
م موال گ ته مخشوود کوه جوموهووری اسوالموی سورکووب  
مخکن    اجازه نمخ ه  کارگران متشکل بشوونو    ازیونور   
سرکوب   ابتناق مانع اصتی بر سر راه ایماد تشوکوتوهوای  
کارگری است  اجازه ب هخ  ابوتو ا ایو  را بوگوویو  کوه در  
جام ه ایران سرکوب هست  هی ابتناق نخسوت  جوموهووری  
اسالمی بختی  حشخانه تر از حکومت شاه زده   بسوتوه    
کشته است  هی نتوانسته است ابتناق ایمواد کونو   مورد   
م ترض به ا  اجازه ن اده ان   امور ز گسوتوردگوی   تو ا    
بخساب ه اعتراضات   مبارزات کارگری بود بهتری  شواهو   

 ناتوانی حکومت از ایماد ابتناق در جامع است     
نکته دیگور ایونوکوه بوازداشوت   اعومواک   موحو  دیوت    
سرکوب عتخه سازمانخابی   متوشوکول شو ن کوارگوران در  
همان ح  است که عتخه ب خه ب اهختهای جنبوش کوارگوری  
اعماک مخشود  اگر در دک همخو  شورایوط جونوبوش ابوزایوش  
دستمزد مختوان  چنخ  چهره ای بخودش بگخرد   بو واهوخو   
سرشناس   برابوانوهوا   بوخوانوخوه هوای موتو و دی عوتوخوه  
سخاستها   عوانخ  د هتی داشته بواشو  بوطوریوا ا ک جونوبوش  
تشکتخابی ه  مختوان   جمهوری اسالمی مانع ما نوخوسوتر  
دشم  ما است  اگر حکومت سرمایه داران را در مو وابول  
بود ن اشتخ  که اساسا حربی از موبوارزه نوموخوتووانسوت در  
مخان باش   ببخ ی است که د هت   بب ه سرمایوه دار در  
هخچ جای دنخا نمخخواهو  کوارگوران موتوحو    موتوشوکول  
شون   ا هخ  سخاست بان  تاچر  عوتوی در انوگوتوخوا ر ی  
کار آم  متالشی کردن اتحادیه ها بود   هونووز هو  یوک  
رکوو  سووخوواسووت ریوواضووت کشووی اعووتووقووادی موو ووابووتووه بووا  
تشکتهای کوارگوری   موحو  د کوردن هور چوه بوخوشوتور  

 انهاست   ای  امر همخشگی بب ه سرمایه دار است   
 

بنابری  نمختوان گ ت عتت پراکن گی ایونوسوت کوه بوبو وه  
سرمایه دار اجازه نمخ ه   ما بای  در جبهه بودموان مووانوع  
را تشخخ  ب هخ    آنرا بربرف کونوخو    عوتوی در ایونوموا  
ب نباک ن طه ض م بگردی  آنوعت مهمتریو  موانوعر موانو وی  
کوه راه حووتوش در دسووت موواسوتر ایونووسوت کوه جونووبووش  
تشکتخابی با ب اهخ    چهره هوا   نوهوادهوای بوودش در  
ایران هنوز شکل نگربته است  ای   ظوخو وه حوزب مواسوت  
که ای  پرچ  را بتن  کن    به ای  جنبش دامو  بوزنو   موا  
بای  امر متشکل ش ن کوارگوران را بو ونووان یوک امور    
ه ف در بوود در دسوتوور بوگو اریو    بو واهوخو  جونوبوش  
کارگری را به تالش در ای   جهت برابخوانخ   به نظر مو   
امر ز جنبش کارگری در م ط ی عرار گوربوتوه اسوت کوه  
مختوان  دست بکار ایماد تشکتهای کوارگوری در سوطوو   

 مختتم بشود   ای  تشکتها را عمال ایماد کن     
 
 
   

    



 ٦٥٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اس می!      زنده باد جمهوری سوسيایيستی!

 تصین بخشی به انق ب
  ٧١٠٢آرشیو مقاالت  

 ٠٢٣٧ارديبهشت  ٧٢ منتشر شده در
 

ویژگیهای وضصیت سایااسای ایاران و 
 جایگاه پراتیک اجتماعی حزب

  ٦٣٧انترناسيونال 
 سازماندهی و اصایت پراتیک

این نوشته بر مبنای سخنرانی در 
 ٢۵یک سمینار در جوار پلنوم 

تدوین شده  ٧١٠١حزب، دسامبر 
 است. 
 

کمونیسم کارگری و سازماندهی و 
 سازمانیابی حزبی

  ٧١٠٧آرشیو مقاالت 

 ٠٢٣٠دی  ٢ منتشر شده در
جااایااگاااه ناابااریااه  حاازب و قاادرت 
سیاسی  در تاحازب سایااسای طاباقاه 

 کارگر
  ٧١٠٧آرشیو مقاالت 

 ٠٢٣٠دی  ٢ منتشر شده در
 

 نان، آزادی، کرامت انسانی!
  ٧١٠٧آرشیو مقاالت 
 ٠٢٣٠دی  ٢ منتشر شده در

ینین، آزادیهای سایااسای و تاجارباه 
 شوروی

 ٧نشریه کمونیسم کارگری شماره 
 

 خطر ف کت،  خطر  انق ب!
 ٢٤٥انترناسيونال 

 
حزب و جامصه در ايران باحا اى در  

مورد ابراز وجود اجتمااعاى رهاباران 
عامالااى بااخاش اول: حاازب، جاانابااش 

 کارگرى و انق ب
حزب و جامصه در اياران باحا اى در 
مورد ابراز وجود اجتمااعاى رهاباران 
عملى بخش دوم: علنيت، شخصيتهاا، 
کمپينها و تشکلهاا جاناباش کاارگارى 

 وشخصيتها
 

 وب سایت حمید تقوایی ( )منبع؛ 
 مقاالت

 مصرفی تصدادی از مقاالت حمید تقوایی


