
 

  
  
  
  

 شورا و اتحاديه
 

 در چه زمانی و تحت چه شرايطی
 شوراهای نمايندگان کارگران بايد ايجاد گردد

 و
 جنبش اتحاديه های کارگری، کميته های کارخانه

 )١٩٢۵ –صوب کنگره دوم انترناسيونال سوم م(
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  پيشگفتار بر چاپ نخست
  

در کارخانجات و مراکز کارگری کم کم اين ايده را به ميان آورده است که اين ارگان نه فقط » شوراها«گيری  پيدايش و شکل
در شوروی » شوراها«همان نقشی را بازی کند که تواند جهت کسب قدرت سياسی  دهد، بلکه می وظائف سنديکا را انجام می

شوراهای فعلی ما نه . اين ايده نادرست نتيجه انطباق مکانيکی شوراهای شوروی در شرايط مشخص ايران است. بازی کردند
ا نيز تنها قادر نيستند به کسب قدرت سياسی نائل شوند بلکه حتی قادر نخواهند بود وظائف محدود و مشخص اتحاديه کارگری ر

تکيه يکجانبه بر مسئله شوراها در ايران تا بدانجا پيش رفته که مبارزين واقعی را از گردآوری و تجمع . به انجام برسانند
 .کارگران در سنديکاهای خود بازداشته و اين يگانه راه متشکل کردن کارگران را به تحقق در نياورده است

ارزش انترناسيونال کمونيستی  بيشتر با مسئله سنديکا و شورا، ترجمه دو سند با سازمان ما بدين وسيله به منظور آشنايی هرچه
 .را در اختيار پويندگان راه طبقه کارگر قرار می دهد

        سازمان مارکسيتی لنينيستی توفان                                   
 ١٣۵٨ماه  دی                                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار بر چاپ دوم
  

مجددا به انتشار اين نشريه ارزنده ) توفان(کند که حزب کار ايران شرايط کنونی ميهن ما و رشد اعتراضات کارگری ايجاب می
  .که محصول مبارزات جنبش کارگری است مبادرت ورزد

فقدان يک حزب قدرتمند کارگری هنوز نتوانسته از زير نفوذ افکار خرده بورژوائی چريکی و  جنبش طبقه کارگر ايران به علت
 ،آنها با مخلوط کردن مقوالت مبارزات صنفی و مبارزات سياسی برای کسب رهبری کشور. دشمنان طبقه کارگر رهائی يابديا 

در  هستند کارگری سازمان مبارزات صنفی طبقه کارگر ایهاتحاديه. کنندمیمبارزه محروم  نوع طبقه کارگر را از فوايد هر دو
به آنجا منجر  های منحرف چريکینفوذ انديشه. باشندمی حکومتی و ابزار اجرای ديکتاتوری پرولتاريا انحالی که شوراها ارک

زوم وجود و ضرورت ای را بگيرد و رابطه حزب با طبقه مخدوش شده و لنمائی کاذب جای مبارزه اصيل تودهشده که انقالبی
تنها " انقالبی"اين نيهيليسم . حزب طبقه کارگر برای رهبری مبارزات صنفی، سياسی و ايدئولوژيک اين طبقه نفی گردد حياتی

با توجه به اين ضرورت ما به انتشار اين سند معتبر جنبش . تواند به شکست جنبش کارگری کمونيستی ايران منجر شودمی
  .شويمارزات کارگران جهان است مجددا متوسل میکمونيستی که محصول مب

  
  ) توفان(حزب کار ايران                     

  ١٣٩٩آبانماه                                                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ه زمانی و تحت چه شرايطیدر چ
 شوراهای نمايندگان کارگران بايد ايجاد گردد

 )١٩٢۵–مسکو  –مصوب کنگره دوم انترناسيونال سوم (
 
، زمانی که جنبش انقالبی زحمتکشان روسيه در اوج خود ١٩٠۵شوراهای نمايندگان کارگران اولين بار در روسيه در سال  -١

د که شوراهای نمايندگان کارگران پتروگراد اولين قدم غريزی به سوی کسب قدرت را مدتی بو ١٩٠۵در سال . بود ظاهر گشت
همينکه ضد انقالب . و در آن زمان شورای پتروگراد تا زمانی قدرتمند بود که شانس کسب قدرت سياسی را داشت. برمی داشتند

از زندگی کوتاهی موجوديت خود را از سلطنت طلب نيروهای خود را متمرکز نمود و جنبش کارگری سست گرديد، شورا پس 
 .دست داد

در آغاز موج جديد و قدرتمند انقالبی، زمانی که ايده تشکيل فوری شوراهای نمايندگان کارگران در روسيه  ١٩١۶در سال  -٢
لی شروع به رشد نمود، حزب بلشويک به زحمتکشان عليه تشکيل فوری شوراها هشدار داد و خاطر نشان ساخت که چنين تشک

 .موقع خواهد بود که انقالب شروع گرديده باشد و زمان مبارزه مستقيم برای کسب قدرت سياسی فرا رسيده باشد ای به تنها لحظه
در روسيه، زمانی که شوراهای نمايندگان کارگران به شورای نمايندگان کارگران و سربازان  ١٩١۶در آغار انقالب مارس  -٣

گترين تجمع توده ها را به حيطه نفوذ خود کشيدند و يکمرتبه آتوريته عظيمی را کسب نمودند تبديل گرديد، اين شوراها، بزر
های انقالبی بهبود  اما زمانی که بورژوازی ليبرال از اولين ضربه. زيرا نيروی اصلی در جانب آنها در دستان شورا نهفته بود

منشويکها به بورژوازی روسيه کمک نمودند که قدرت را حاصل نمود و زمانی که سوسيال خائنين، سوسيال رولوسيونرها و 
تنها پس از روزهای ژوئن و پس از شکست جريان ضد انقالبی . در دست بگيرد، اهميت شوراها آغاز به تحليل رفتن نمود

لم کورنيلوف زمانيکه توده های وسيع شروع به حرکت نمودند و زمانی که سقوط حکومت مؤتلفه ضد انقالبی بورژوازی مس
 .و بزودی آنها اهميت وااليی را در کشور کسب کردند. گشت، آنزمان شوراها بار ديگر شروع به نشو و نما نمودند

زمانی که توده ها دست به شورش زدند، زمانی که موج انقالبات . تاريخ انقالبات آلمان و اطريش همين امر را نشان می دهد -۴
در آلمان و اتريش را )  Habsburg, Hohenzollernهاپسبورگو  زوللرنهوهن(بقدری باال گرفت که سنگرهای سلطنت

در آغاز نيروی واقعی در . شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان با سرعت بسياری تشکيل گرديدند. شست و با خود برد
اما بخاطر يک . گردند جانب آنها قرار داشت و شوراها به خوبی در آن راهی قرار داشتند که به صورت قدرت حاکمه تبديل

سری تمام و کمال شرايط تاريخی، همينکه قدرت شروع به انتقال به بورژوازی و سوسيال دموکرات های ضد انقالبی نمود، 
-کاپ(در طول روزهای شورش ضد انقالبی و ناموفق . شوراها نيز آغاز به افول و از دست دادن همه اهميت خود نمودند

های خود را ازسرگرفتند، اما زمانيکه مبارزه با پيروزی  آلمان شوراها دوباره فعاليت در) Kapp-Lüttwitzلوتويتز
 .خائنين  پايان يافت، شوراها، که تازه شروع به احيا نموده بودند بار ديگر از بين رفتند-بورژوازی و سوسيال

ی تشکيل شوراهای نمايندگان برا. حقايق فوق ثابت می نمايد که برای تشکيل شوراها مفروضات مشخص ضرور است -۵
 :ها به شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان شرايط ذيل ضرور است کارگران و تبديل آن

 .وجود قوه محرکه انقالبی عظيمی در ميان توده های وسيع زحمتکشان، مرد و زن، سربازان و کارگران به طور کلی –الف 
 .ی رسيده باشد که قدرت شروع به لغزيدن از دستان حکومت نمايدا اقتصادی به چنان درجه- حدت بحران سياسی –ب 
زمانی که در صفوف توده های قابل مالحظه ای از کارگران و در درجه اول زمانی که در صفوف حزب کمونيست  –پ 

 .تصميم جدی برای آغاز مبارزه سيستماتيک و منظم برای کسب قدرت جا افتاده باشد
توانند و بايد ايده شورا را بصورت سيستماتيک و مصرانه تبليغ نموده  ها می شرايطی کمونيستدر صورت عدم وجود چنين  -۶

و آنرا در ميان توده ها تعميم داده و برای بخش وسيعی از مردم نشان دهند که شورا ها تنها نوع مؤثر حکومت در طول دوران 
 .قيم شوراها در صورت عدم وجود شرايط فوق غير ممکن استباشد اما دست زدن به ايجاد مست عيار می گذار به کمونيسم تمام

-خائنين در آلمان به منظور نماياندن شوراها به عنوان چيزی که درون سيستم قوانين اساسی بورژوا -کوشش سوسيال -٧
سازمان شوراهای حقيقی تنها بعنوان نوعی از . دموکراتيک می گنجد، خيانت به امر کارگران و فريب زحمتکشان می باشد



 .باشد که ماهيت دموکراسی بورژوازی را نشان داده و آن را با ديکتاتوری پرولتاريا جانشين نمايد دولتی ممکن می
را » سيستم شوراها«که کوشش نمودند قابل قياس بودن ) هيلفردينگ، کائوتسکی و ديگران(تبليغات رهبران راست مستقليون  -٨

ند يا سوء تفاهم کامل در رابطه با قوانين تکامل انقالب پرولتری است و يا فريب آگاهانه با مجلس مؤسسان بورژوازی اثبات نماي
متحد نمودن و سازش دادن . مجلس موسسان ديکتاتوری بورژوازی است. شوراها ديکتاتوری پرولتاريا می باشند. طبقه کارگر

 .ديکتاتوری طبقه کارگر با ديکتاتوری بورژوازی غير ممکن است
را ارائه داده که » سيستم شوراها«ات برخی نمايندگان مستقليون چپ در آلمان که به کارگران طرح حاضر و آماده تبليغ -٩

ً هيچگونه رابطه ای با پروسه مشخص جنگ داخلی ندارند دکترين مشغولياتی و دلخوشکنکی است که کارگران را از  مطلقا
 .ت دور می گرداندوظائف اساسی خود مبنی بر مبارزه واقعی برای کسب قدر

ها در فرانسه، ايتاليا، آمريکا و انگلستان برای تشکيل شوراهايی که در برگيرنده  های جداگانه کمونيست کوشش های گروه -١٠
توده های وسيع زحمتکشان نبوده و الجرم قادر نخواهند بود که وارد مبارزه مستقيم برای کسب قدرت شوند تنها به تدارک 

مصنوعی و داغ در بهترين حالت به زودی به تجمعات کوچک برای » شوراهای«چنان . ائی زيان می رساندواقعی انقالب شور
اعتبار ساختن ايده  فالکت زده ای تنها قادر به بی» شوراهای«تبليغ ايده قدرت شوراها تبديل گرديده و در بدترين حاالت چنان 

 .شنددر برابر چشمان توده های زحمتکش می با» شوراها«قدرت 
در زمان کنونی شرايط ويژه ای در اطريش موجود است، جايی که طبقه کارگر موفق به حفظ شوراهای خود گرديده،  -١١

در اينجا شرايط متشابه با دوران بين ماه های فوريه و اکتبر . شوراهايی که توده های وسيعی از کارگران را متحد گردانيده است
باشند و بعنوان نطفه قدرت نوين  ر اطريش نمايانگر نيروی سياسی قابل مالحظه ای میشوراها د. در روسيه می باشد ١٩١٧

آنان بايد . ها موظف به شرکت در چنين شوراهايی می باشند بايد به خاطر داشت که در چنين شرايطی کمونيست. جلوه می کنند
آنان بايد فراکسيون کمونيستی . ور نفوذ نمايندکمک نمايند که شوراها در کليه مراحل زندگی اجتماعی، اقتصادی و سياسی کش

 .ای در گسترش آن بکوشند در اين شوراها به وجود آورده و با هر وسيله
ناپذير به تقليد مسخره شوراهای  شوراها بدون انقالب پرولتری بصورتی اجتناب. شوراها بدون انقالب غيرممکن می باشند -١٢

ده ها، شکلی از ديکتاتوری پرولتاريا است که از نقطه نظر تاريخی نيز نمايان گشته شوراهای معتبر تو. واقعی بدل می شوند
کليه طرفداران صادق و جدی قدرت شوراها بايد با احتياط به ايده شوراها برخورد نموده و در حالی که بصورت خستگی . است

بدان اشاره رفت دست به تشکيل مستقيم چنان  ناپذير آنرا در ميان توده ها تبليغ می نمايند تنها تحت شرايطی که در فوق
 .شوراهايی بزنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 جنبش اتحاديه های کارگری، کميته های کارخانه و انترناسيونال سوم
 ١٩٢۵ -مسکو  -مصوب کنگره دوم انترناسيونال سوم

 
سرمايه داری از جانب طبقه کارگر ايجاد گرديد، سازمان های  اتحاديه های کارگری که در دوران تکامل مسالمت آميز -١

مارکسيست های انقالبی با نفوذ خود . کارگران در مبارزه به خاطر افزايش قيمت کار در بازار کار و بهبود شرايط کار بود
به خاطر سوسياليسم  کوشش می نمودند که اتحاديه های کارگری را با حزب پرولتاريا و سوسيال دمکراسی در مبارزه مشترک

، به استثنای معدودی )م –سوسيال شوينيست های انترناسيونال دوم (المللی  به همان داليل که سوسيال دمکراسی بين. متحد نمايند
چند، اثبات نمود که ابزار مبارزه انقالبی برای سرنگونی سرمايه داری نبوده، بلکه سازمانيست که پرولتاريا را در جهت منافع 

وازی از انقالب بازميدارد، اتحاديه های کارگری نيز ثابت نمودند که در اکثر موارد در طول جنگ، جزئی از دستگاه بورژ
باشند که به بورژوازی در به استثمار کشيدن حتی االمکان طبقه کارگر در جهت جنگی هر چه سختتر و  نظامی بورژوازی می

تحاديه های کارگری به خاطر دربرگرفتن، عمدتا، کارگران متخصص ا. به خاطر منافع سرمايه داری، کمک می نمودند
ً بهتر که در چهارچوب کوته بينی حرفه ای خود محدود گشته و به وسيله دستگاهی بوروکراتيک  کارگرانی با حقوق های نسبتا

رديده بودند، نه تنها به امر که خود را از توده ها کنار کشيده بود محصور شده و از جانب رهبران اپورتونيست خود نيز فاسد گ
آنان با . انقالب اجتماعی بلکه حتی به مبارزه در جهت بهبود وضع زندگی کارگرانی که متشکل نموده بودند نيز خيانت نمودند

نقطه نظر مبارزه ترديونيونيستی عليه کافرما کار خود را آغاز کردند و آن را با برنامه توافقات خويش، با سرمايه داران 
اين سياست نه تنها از جانب اتحاديه های ليبرالی انگلستان و آمريکا،  نه تنها از جانب اتحاديه های . گزين نمودندجاي

 .در آلمان و اطريش بلکه هم چنين از سوی اتحاديه های سنديکاليستی در فرانسه نيز به کار گرفته شد» سوسياليستی«
جهانی، قيمت های ديوانه وار، استفاده نامحدود از کار زنان و کودکان، عواقب اقتصادی جنگ، هرج و مرج کامل اقتصاد  -٢

اين مبارزه . وخيم تر شدن شرايط مسکن، کليه اين مسائل توده های وسيع پرولتاريا را به مبارزه عليه سرمايه داری می کشاند
های نظام سرمايه داری  است؛ جنگی که پايه با ابعاد خود و با خصلتی که هر روزه بيشتر و بيشتر تکامل می يابد، جنگی انقالبی

 .را به طور عينی نابود می نمايد
افزايش دستمزدها که روزی به وسيله مبارزه اقتصادی اين يا آن بخش از کارگران کسب می گردد، روز ديگر به وسيله قيمت 

مايه دار کشورهای پيروز، که اروپای قيمت ها بايد به سير صعودی خود ادامه دهند، زيرا طبقه سر. های باال خنثی می شود
مرکزی و شرقی را با سياست استثمارگرانه خود ويران می سازند، نه تنها در موقعيتی که اقتصاد جهانی را سازمان دهند قرار 

 .ندارند، بلکه پيوسته در حال مختل نمودن آن نيز می باشند
جدا بودند برای پيروزی مبارزه اقتصاديشان، اکنون به صورت  توده های وسيع کارگران که تا کنون از اتحاديه های کارگری

در کليه کشورهای سرمايه داری، افزايش عظيم اتحاديه های . جريان پرقدرتی به صفوف اتحاديه های کارگری روان می گردند
اين . مشاهده می گردد شود کارگری که اکنون به سازمان های توده های اصلی پرولتاريا و نه تنها عناصر پيشرو آن تبديل می

حاد گشتن آنتاگونيسم طبقاتی، . کنند تا آنها را به سالح جنگ خود تبديل نمايند توده ها با سرازيرگشتن به اتحاديه ها کوشش می
اتحاديه های کارکری را واميدارد که اعتصاباتی را که بصورت موج وسيعی بر کل جهان سرمايه داری در حرکت بوده و 

های خود به  طبقه کارگر با افزايش خواسته. توليد و مبادله سرمايه داری را متوقف می نمايند، رهبری نمايندپيوسته جريان 
های سرمايه داری، اين فرض اوليه هر گونه مديريت  های همه حساب نسبت قيمتهای در حال رشد و فرسودگی خود، پايه

 .ای را ويران می سازد اقتصادی تشکل يافته
که در طی جنگ ارگان های جبر و فشار بر توده های کارگر شده بودند، بدين طريق، به ارگان های نابودی اتحاديه هايی 

 .سرمايه داری تبديل می گردند
بوروکراسی اتحاديه کارگری قديم و اشکال کهنه سازمان اتحاديه های کارگری از طرق گوناگون با چنين تغيير ماهيت  -٣

بوروکراسی اتحاديه کارگری قديم در بسياری از جاها کوشش می نمايند که اتحاديه . ی ورزنداتحاديه های کارگری مخالفت م
های کارگری قديم را بعنوان سازمان های آريستوکراسی کارگران حفظ نمايد، اين بوروکراسی، قوانينی را که ورود توده کارگر 

آريستوکراسی اتحاديه . نمايد، دست نخورده نگه می دارد با سطح مزد پائين را به سازمان های اتحاديه کارگری غير ممکن می



های اعتصاب، که هر چه بيشتر خصلت جنگ انقالبی ميان  کارگری قديم حتی اکنون کوشش های خود را تشديد می نمايد تا شيوه
ای درازمدت که با در گيرد را با سياست توافقات و بندوبست با سرمايه داران، سياست قراداده بورژوازی و پرولتاريا بخود می

اين آريستوکراسی سعی . اند تعويض نمايد نظر گرفتن افزايش پيوسته و ديوانه وار قيمت ها به سادگی معنی خود را از دست داده
ً اعمال رهبری اعتصابات را با کمک دولت » شوراهای مشترک صنعتی«دارد سياست  را به کارگران تحميل نمايد و قانونا

ترين لحظات مبارزه، اين بوروکراسی تخم نفاق و سردرگمی را ميان توده های کارگر در  در حساس. گردد سرمايه داری مانع
در اين . های مختلف در يک مبارزه طبقاتی عمومی جلوگيری می نمايد حال مبارزه افشانده، از اتحاد مبارزه کارگران بخش

ی پشتيبانی می شود، که بر طبق حرفه، کارگران يک رشته کوشش ها، بوروکراسی توسط سازمان قديمی اتحاديه های کارگر
ای جداگانه تقسيم  های حرفه توليد را با وجود اينکه، بوسيله روند استثمار سرمايه داری به يکديگر مربوط می گردند، به گروه

ط روند فشارآفرين بوروکراسی بر نيروی سنتی ايدئولوژی آريستوکراسی کارگری کهنه متکی است که اکنون توس. می نمايد
های جداگانه کارگران همراه با زوال عمومی سرمايه داری و متساوی گشتن سطح طبقه کارگر و افزايش  امتيازات گروه

ً در حال تضعيف می باشد بدين طريق، بوروکراسی اتحاديه کارگری، جريان قدرتمند . احتياجات و  ناپايداری زندگيش، دائما
های عمومی  خواست های جزئی رفرميستی را جايگزين هدف. ای ضعيف تقسيم می گرداندجنبش کارگری را به جويباره

ای انقالبی برای نابودی سرمايه داری به تعويق می  انقالبی جنبش نموده و به طور کلی گذار مبارزه پرولتاريا را به مبارزه
 .اندازد

با توجه به هجوم توده های عظيم کارگر به اتحاديه های کارگری و هم چنين خصلت عينی انقالبی مبارزه  اقتصادی که اين  -۴
ها بايد به چنين اتحاديه هايی در کليه کشورها  رغم بوروکراسی اتحاديه کارگری بر آن دست می يازند، کمونيست توده ها علی

کمونيست ها بايد در . ی مؤثر مبارزه برای نابودی سرمايه داری و تحقق کمونيسم تبديل نمايندبپيوندند تا آنها را به ارگان ها
کليه کناره گيری های داوطلبانه از جنبش . آنجايی که اتحاديه های کارگری وجود ندارند ابتکار ايجادشان را بدست بگيرند

اينکه بوسيله اعمال ويژه شديد و سخت از جانب  صنعتی، هر گونه کوشش مصنوعی برای تشکيل اتحاديه های ويژه، مگر
بوروکراسی اتحاديه کارگری مجبور به تن دادن بدان شوند، مانند اخراج شعبات محلی انقالبی جداگانه از اتحاديه کارگری 

به  بوسيله ماموران اپورتونيست و يا به وسيله سياست آريستوکراسی کوته نظرانه شان که از ورود کارگران غير متخصص
درون سازمان جلوگيری به عمل می آورند، به مثابه خطری بزرگ برای جنبش کمونيستی محسوب می شود، اين امر اين خطر 

ترين و آگاهترين کارگران را به دست رهبران اپورتونيست سپرده و به بازيچه دست بورژوازی مبدل  را در بر دارد که پيشرفته
بی تصميمی ايدئولوژيکيشان، تمايل به تسليم در مقابل مباحثات و استدالالت رهبران ترديد توده های کارگر، … . می نمايد

تری از پرولتاريا می آموزند که از طريق  اپورتونيست تنها طی مبارزه فزاينده از ميان می رود، به تدريج که توده های وسيع
دست آوردن شرايط زندگی انسانی بر اساس تجربه، از طريق پيروزی ها و شکست ها يشان درک کنند که بطور عينی به 

های مديريت سرمايه داری غير ممکن می باشد، و به تدريج که کارگراِن پيشرو کمونيست در مبارزه اقتصادی خود فرا  شيوه
. باشندهای کمونيسم نباشند، بلکه مصّمم ترين رهبران مبارزه اقتصادی اتحاديه های کارگری نيز  گيرند که تنها مبلغين ايده می

توان رهبران اپورتونيست را از جنبش اتحاديه کارگری طرد نمود، تنها از اين طريق است که  تنها از اين طريق است که می
ای انقالبی در راه کمونيسم  ها خواهند توانست رهبری جنبش اتحاديه کارگری را بدست گرفته و آن را به ارگان مبارزه کمونيست

توانند از، ازهم پاشيدگی اتحاديه های کارگری جلوگيری نموده و آنها را با  ن طريق است که آنها میتنها از اي. تبديل نمايند
بوروکراسی کهنه جدا از توده ها را بدور انداخته و آنرا با دستگاه نمايندگان کارخانجات . اتحاديه های صنفی تعويض نمايند

 .گذارند تعويض نموده و فقط ضروری ترين وظائف را بعهده مرکزيت
ها نبايد از انشعاب از  ، کمونيست)م –نسبت به شکل آن (با توجه به مقدم دانستن هدف و مضمون سازمان های کارگری  -۵

چنين سازمان هايی ترديد نمايند، اگر چنانچه عدم انشعاب به معنی ترک فعاليت انقالبی در اتحاديه های کارگری و دست کشيدن 
اما حتی اگر . عنوان ابزار مبارزه انقالبی، متشکل نمودن استثمار شده ترين بخش پرولتاريا باشداز مجاهدت در ساختن آنها ب

ها با مبارزه بی گسست خود عليه رهبران  چنين انشعابی ضرور گردد، تنها زمانی بايد بمورد اجرا درآيد که کمونيست
تری از کارگران را به اين  زه اقتصادی، توده های وسيعاپورتونيست و تاکتيک هايشان با فعاالنه ترين حد شرکت خود در مبار

امر که اين انشعاب نه به دليل اهداف دور و غير قابل درک انقالب تا لحظه کنونی، بلکه به دليل منافع مشخص و فوری طبقه 
 .گيرد قانع نمايند کارگر در تکامل مبارزه اقتصاديش انجام می

ها بايد پيوسته و با دقت مسئله را مورد بحث قرار دهند که چنين انشعابی به  کمونيست در شرايظی که لزوم انشعاب بوجود آيد،
 .منفرد گشتن آنها از توده کارگر منجر نگردد

از آنجائيکه ميان اپورتونيست ها و جنبش اتحاديه کارگری انقالبی از قبل انشعاب انجام گرفته است، آنجائيکه در کنار  -۶
موجودند، مانند آمريکا،  -گرچه غير کمونيستی- رتونيستی، اتحاديه هائی با گرايشات انقالبی  اتحاديه های کارگری اپو

ها موظف هستند به پشتيبانی از چنين اتحاديه های انقالبی برخاسته، ترغيبشان نمايند که اغراض سنديکاليستی خود را  کمونيست
تنهائی راهنمای شايسته ای در   مسائل پيچيده مبارزه اقتصادی  ترک گفته و خود را مبتنی بر مشی کمونيسم قرار دهند، که به

آنجائی که درون و يا در خارج از اتحاديه های کارگری، در کارخانه ها، سازمان هائی نظير نظارت کارخانه ای . می باشد
انقالبی بوروکراسی ، کميته های کارخانه ای و غيره به منظور مبارزه عليه گرايشات ضد )Shop Stewadsس داستوا شاپ(

ها يقيناً بايد با تمام انرژی خود  اتحاديه های کارگری و پشتيبانی از حرکت خودبخودی و مستقيم پرولتاريا تشکيل گردد کمونيست
ها از اتحاديه های  اما پشتيبانی از اتحاديه های کارگری انقالبی نبايد به خروج کمونيست. به اين سازمان ها کمک نمايند

بالعکس با تسريع اين سير تکامل . باشد منجر گردد ستی، که در حالت جوشش و در شرف پذيرش مبارزه طبقاتی میاپورتوني
ها قادر خواهند بود نقش عنصر متحد کننده کارگران متشکل شده از  تدريجی اتحاديه ها در مسير يک مبارزه انقالبی، کمونيست



مبارزه اقتصادی پرولتاريا طی دوران . نابودی سرمايه داری بازی نمايندنظر سياسی و صنفی را در مبارزه مشترکشان برای 
هر برخورد جدی . زوال سرمايه داری بسيار سريعتر از دوران تکامل مسالمت آميز آن به مبارزه سياسی تبديل می گردد

ها در تمامی مراحل  يستبنابراين، وظيفه کمون. اقتصادی ممکن است فوراً کارگران را رودرروی مسئله انقالب قرار دهد
مبارزه اقتصادی است که به کارگران خاطر نشان سازند که موفقيت مبارزه تنها در صورتيکه طبقه کارگر سرمايه داران را در 

در نتيجه . نبرد آشکار شکست داده و از طريق ديکتاتوری به سازمان دادن نظام سوسياليستی بپردازند ممکن می باشد
اهدت نمايند تا حد ممکن اتحاد کامل ميان اتحاديه های کارگری و حزب کمونيست بوجود آورده و اتحاديه ها ها بايد مج کمونيست

ها بايد فراکسيون های  برای اين منظور، کمونيست. را تابع رهبری عملی حزب بعنوان پاسدار پيشرو انقالب کارگران گردانند
کارخانه داشته و از طريق آنها در جنبش کارگری نفوذ برقرار نموده و  کمونيستی در کليه اتحاديه های کارگری و کميته های

 .آنها را رهبری نمايند
  
  
 

)٢( 
 
بست ميرسد،  مبارزه اقتصادی پرولتاريا برای افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار و زندگی توده ها، هر چه بيشتر به بن -١

دهند  مانده نيز نشان می از ديگری دربرمی گيرد، حتی کارگران عقب بحران اقتصادی در ابعاد فزاينده ای کشورها را يکی پس
گذرد کمتر قادر است،  که تقاضای افزايش دستمزد و کاهش ساعات کار کافی نبوده و اينکه طبقه سرمايه دار هر روز که می
شد را  رگران تامين میشرايط عادی اقتصادی عمومی را برقرار ساخته و حداقل آن شرايط زندگی که قبل از جنگ برای کا

از درون اين اعتقاد در حال رشد توده های کارگر، کوشش های آنها برای ايجاد سازمان هائی که قادر باشند دست . تضمين نمايد
اين اشتياق . به مبارزه برای تسکين شرايط از طريق کنترل کارگران بر توليد به وسيله کميته های کارخانه زنند، تولد می يابد

مبارزه عليه (ايجاد کميته های کارخانه که هر چه بيشتر کارگران کشورهای مختلف را فرا می گيرد، از متنوع ترين علل برای 
بوروکراسی ضد انقالبی، دلسردی پس از شکست های اتحاديه ای، کوشش برای ايجاد سازمانی که کليه کارگران را دربرمی 

ارزه برای کنترل بر صنعت، بعنوان وظيفه ويژه تاريخی کميته کارخانه، منشاء می گيرد، اما در آخر منجر به مب) گيرد
باشند  بنابراين تشکيل کميته های کارخانه، تنها از کارگرانی که فعالً در حال مبارزه به خاطر ديکتاتوری پرولتاريا می. گردد می

بحران اقتصادی و رهبری آنها به سمت اشتباه است، بالعکس وظيفه حزب کمونيست متشکل نمودن کليه کارگران بر مبنای 
کنند می  مبارزه به خاطر ديکتاتوری پرولتاريا از طريق تکامل مبارزه برای کنترل کارگران بر توليد که همه آنها، آنرا درک می

 .باشد
ای کارخانه، حزب کمونيست در صورتی قادر خواهد بود به اين وظيفه عمل نمايد که به هنگام شرکت در مبارزه در کميته ه -٢

اين آگاهی را به درون توده ها برد که تجديد ساختمان منظم اقتصاد عمومی، بر پايه نظام سرمايه داری، که به معنی اسارت 
سازمان مديريت اقتصادی بر . جديد طبقه کارگر به وسيله دولت به سود طبقه سرمايه دارمی باشد، اکنون کامالً غير ممکن است

کارگر تنها زمانی ممکن است که دولت در دست طبقه کارگر باشد، زمانی که بازوان قوی ديکتاتوری کار طبق منافع توده های 
 .در جهت نابودی سرمايه داری و در جهت سازمان جديد سوسياليستی پيش رود

 .مبارزه کميته های کارخانه عليه سرمايه داری، کنترل کارگران بر توليد را هدف فوری خود قرار می دهد -٣
در توليد به وسيله سرمايه داران » خرابکاری«ای از صنعت، گذشته از صنف خود از  کارگران هر مؤسسه اقتصادی، هر شعبه

ً می پندارند متوقف نمودن توليد، برای آنکه آسانتر بتوان کارگران را مجبور به تن  رنج می برند، سرمايه دارانی که غالبا
گذاری جديد در صنعت در لحظه صعود عمومی قيمت ها با صرفه  ود و يا عدم سرمايهدردادن به شرايط نارضايت بخش کار نم

نياز به حفظ خود عليه چنين اعمال خرابکارانه در توليد از جانب سرمايه داران، کارگران را صرف نظر از عقايد . ترند
سات اقتصادی وسيعترين سازمان های سياسيشان متحد می نمايد، بابراين چنين کميته های کارخانه ای منتخب کارگران مؤس

بنابراين . ناپذير سرمايه داری می باشد اما بی نظمی مديريت سرمايه داری تنها نتيجه زوال اجتناب. ای پرولتاريا می باشند توده
کميته . ندکميته های کارخانه در مبارزه خود عليه نتايج چنين زوالی، بايد از چهارچوب کنترل کارخانه های جداگانه فراتر رو

های صنعت و بر صنعت بطور کلی روبرو  های کارخانه ای کارخانجات جداگانه بزودی با مسئله کنترل کارگران بر کليه بخش
خواهند شد و همانطور که هر گونه حرکتی از سوی کارگران برای اعمال کنترل بر مواد خام مصرفی کارخانه، يا کنترل 

ت ترين اقدامات بورژوازی و دولت سرمايه داری عليه طبقه کارگر روبرو می گردد، عمليات مالی صاحبان کارخانه، با سخ
 .مبارزه برای کنترل کارگران بر توليد الجرم بايد به مبارزه برای کسب قدرت توسط کارگران منجر گردد

ً متعلق به مبارزه به نفع کميته های کارخانه بايد به طريقی رهبری شود که در تفکر توده ها، حتی آنهائ -۴ ی که مستقيما
پرولتاريای کارخانه نيستند اين اعتقاد بوجود آيد که بورژوازی مسئول بحران اقتصادی بوده، در حاليکه پرولتاريا تحت شعار 
کنترل کارگران بر صنعت، برای سازمان دادن توليد، برای از ميان بردن احتکار، بی نظمی و گرانی مبارزه می کنند، وظيفه 

يست مبارزه برای کنترل بر توليد بر پايه انتقادآميزترين مسائل روز، کمبود سوخت، بحران حمل و نقل و غيره، به حزب کمون
های مختلف پرولتاريا و محافل وسيع خرده بورژوازی که روزبروز بيشتر پرولتريزه شده و از بحران  منظور متحد ساختن گروه

 .برند می باشد اقتصادی شديداً رنج می
طی روند مبارزه، اين کميته ها ممکن است خارج از . توانند جانشين اتحاديه های کارگری گردند يته های کارخانه نمیکم -۵

حدود کارخانه ها و صنف های واحد بر طبق شعبات توليد تشکيل اتحاديه داده و دستگاه عمومی به منظور جهت دادن به مبارزه 



نون ارگان های متمرکز مبارزه می باشند، اگر چه آنچنان توده های وسيع کارگری که اک اتحلديه های کارگری هم. ايجاد نمايند
توانند  سازمان هايی گل و گشادتر بوده و کليه کارگران يک مؤسسه اقتصادی بدان دسترسی دارند، می -کميته های کارخانه

های صنعتی تکامل تاريخی انقالب اجتماعی می  تقسيم وظايف ميان کميته های کارخانه و اتحاديه. دربرگيرند را دربرنمی گيرد
اتحاديه های صنعتی توده های کارگر را به خاطر مبارزه برای افزايش  دستمزدها و کاهش ساعات کار در سطح ملی . باشد

ران کميته های کارخانه برای کنترل کارگران بر توليد، برای مبارزه عليه بحران تشکيل شده و کليه کارگ. متشکل می نمايد
. به خود گيرد ) National ناسيونال(تواند خصلت ملی  گيرد اما مبارزه آنها تنها به تدريج می مؤسسات اقتصادی را در بر می

سازند و  ها بايد کوشش نمايند تا به نسبت آنکه اتحاديه ها گرايشات ضد انقالبی بوروکراسی خود را بر طرف می کمونيست
 .، کميته های کارخانه ای را به هسته اتحاديه های کارگری تحويل نمايندآگاهانه ارگان انقالب می گردند

باشد که در اتحاديه های کارگری و کميته های کارخانه روحيه مبارزه مصّمم و آگاهی و  ها شامل اين می وظيفه کمونيست -۶
ای  انجام رسانيدن چنين وظيفه روحيه کمونيسم، را بوجود آورند برای به - های چنين مبارزه ای شناخت از بهترين شيوه

ای پرولتری يعنی  ها بايد عمالً کميته کارخانه و اتحاديه ها را تابع حزب کمونيست گردانده و بدين ترتيب ارگان توده کمونيست
را در ای برای حزب قدرتمند و متمرکز پرولتاريا ايجاد نمايند که کليه سازمان های مبارز پرولتری را دربرگرفته و آنها  پايه

ها با تبديل  کمونيست. جهت يک هدف، پيروزی طبقه کارگر به کمونيسم، از طريق ديکتاتوری پرولتاريا رهبری می نمايد
ای را برای وظيفه بزرگی که پس از  اتحاديه های کارگری و کميته های کارخانه به سالح قدرتمند انقالب، اين سازمان های توده

های  واهند داشت، برای وظيفه تبديل شدن به ابزار تجديد سازمان زندگی اقتصادی بر پايهبرقراری ديکتاتوری پرولتاريا خ
اتحاديه های کارگری به اتحاديه های صنعتی رشد يافته و با پشتيبانی کميته های کارخانه به عنوان . سوسياليستی آماده می نمايند

آنها با تجربه ترين کارگران را برای . ی خود آشنا خواهند ساختسازمان های کارخانه شان، توده های کارگر را با وظايف توليد
انجام امر رهبری کارخانه، برای کنترل متخصص فنی، آموزش داده و همراه با نمايندگان دولت کارگران، نقشه سياست 

 .سوسياليستی اقتصادی را طرح کرده و به مورد اجراء می گذارند
  
  
 

)٣( 
 
المللی را تشکيل دهند، زيرا به هنگام اعتصابات،  مودند حتی در زمان صلح اتحاديه های بيناتحاديه های کارگری سعی ن -١

اما بين الملل اتحاديه های . سرمايه داران عادت داشتند کارگران کشورهای ديگر را بعنوان اعتصاب شکن دعوت نمايند
تحاديه های کارگری، اتحاديه ای را به پشتيبانی از زمانی که نياز بود، بين الملل ا. کارگری قبل از جنگ اهميت ثانوی داشت

نمود، اما هيچ کاری برای سازماندهی مبارزه مشترک انجام نمی داد، زيرا که  ديگری واميداشت، آمارهای اجتماعی را منظم می
المللی دوری  بيناتحاديه های کارگری تحت رهبری اپورتونيست ها، کوشش می نمودند تا از کليه برخوردهای انقالبی در سطح 

رهبران اپورتونيست اتحاديه های کارگری که هر يک در کشور خود در طول جنگ چاپلوسی بورژوازی را کرده . گزينند
ها به سالح مستقيم سرمايه جهانی  بودند، اکنون سعی دارند که بين الملل اتحاديه های کارگری را ديگر بار به منظور تبديل آن

و گومپرز ) Jouhaux ژوهاکس(، ژوهاکس ) Legienلژين(آنها تحت رهبری لژين . يا احياء نمايندبين الملل عليه پرولتار
آنها کوشش . می باشند –المللی  در حال ايجاد دفتر کارگری مجمع ملل سازمان غارتگر سرمايه داری بين) Compers گومپرز(

هم شکسته و کارگران را مجبور به تسليم در مقابل احکام می نمايند تا در کليه کشورها چنين اعتصابی را از طريق قوانين در
 .نمايندگان دولت سرمايه داری نمايند

نمايند تا از طريق توافق با سرمايه داران برای کارگران متخصص امتيازاتی کسب نمايند، برای آنکه  اين رهبران کوشش می
رکزيت آمستردام بين الملل اتحاديه های کارگری جانشينی بنابراين م. بدين طريق وحدت فزاينده طبقه کارگر را درهم شکنند

 .برای مرکزيت بروکسل بين الملل ورشکسته دوم می باشد
کارگران کمونيست که عضو اتحاديه های کارگری در کليه کشور ها می باشند، بايد به عکس کوشش نمايند که جبهه نبرد بين 

ای نيست، بلکه زمانی که  ون ديگر به هنگام اعتصابات، تسکين مشکل مالی مسئلهاکن. الملل، اتحاديه های کارگری را ايجادنمايند
خطری طبقه کارگر يک کشور را تهديد می نمايد، اتحاديه های کارگری کشورهای ديگر که سازمان های توده های وسيعتری 

غير ممکن سازند که به بورژوازی کشوری  آنها بايد برای بورژوازی کشور خود. می باشند، همه بايد به پشتيبانی از آن بشتابند
مبارزه اقتصادی عليه طبقه کارگر، مبارزه اقتصادی پرولتاريا . که درگير مبارزه عليه طبقه کارگر خود می باشد، کمک نمايد

هانه از بنابراين اتحاديه های کارگری بايد آگا. ای انقالبی تبديل می گردد کليه کشورها، هر روز بيشتر و بيشتر به مبارزه
برای اين منظور، آنها نه تنها . نيروهای خود در پشتيبانی از کليه مبارزات انقالبی در کشور خود و ديگر کشورها استفاده نمايند

المللی نيز چنين  بايد در کشور خود کوشش نمايند که مبارزه خود را حتی االمکان بيشتر متمرکز نمايند بلکه بايد در سطح بين
ً و با امری را با پيو ستن به بين الملل کمونيستی و از طريق متحد گشتن در ارتشی که بخشهای مختلف آن مبارزه را مشترکا

 .پشتيبانی از يکديگر به پيش خواهند برد به انجام رسانند
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


