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 يا مبارزۀ طبقاتی» صنفی«يا طبقه؟ مبارزۀ » صنف«

 اجتماعی؟ -با سرمايه داری در عرصۀ اقتصادی 

 1392سهراب شباهنگ، آبان 

فهم و توضيح پديده های نو، مفاهيم و کلمات نو می طلبند. کاربرد اصطالحات و مفاهيم کهن برای 

می تواند به کژفهمی، اغتشاش فکری و  توضيح پديده های نو، حتی اگر با تعريف های جديد توأم باشد،

به » مبارزۀ صنفی«يا » طبقه«به جای » صنف«التقاط بيانجامد. يکی از اين موارد، کار برد اصطالح 

و » مبارزات اقتصادی«به جای » سياسی -مبارزۀ صنفی «و يا » مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر«جای 

ياسی و به ويژه ادبيات سياسی بسياری از جريان طبقۀ کارگر است که در ادبيات س» مبارزات سياسی«

، به ويژه در مورد »طبقه«به جای » صنف«های چپ و فعاالن کارگری ايران رواج دارد. اصطالح 

همه کنار نهادن اصطالح  طبقۀ کارگر، ديگر به کار نمی رود اما در گذشته به کار برده می شد. با اين

، »تشکل صنفی«، »مبارزۀ صنفی«مربوط به صنف مانند  در مورد کارگران به حذف مفاهيم» صنف«

و غيره در ادبيات مربوط به منافع طبقاتی کارگران و مبارزۀ طبقاتی آنها منجر نشده » منافع صنفی«

است. از اين رو ما روی مفهوم صنف و تفاوت آن با طبقه و نيز سابقۀ کاربرد صنف به جای طبقه 

را در زمينۀ ساختار و عملکرد صنف از يک سو و تعريف  اندکی مکث می کنيم و سپس بحث خود

طبقه و مبارزۀ طبقاتی و عرصه های مختلف آن از سوی ديگر به پيش می بريم و تفاوت های آنها را 

 –مبارزۀ صنفی «يا » مبارزۀ صنفی «نشان می دهيم. سپس نادرست بودن کاربرد اصطالحات 

اين عدم دقت و در واقع التقاط  نتايج عملیمی کنيم و به  را در مورد مبارزات کارگران تشريح» سياسی

 در جنبش کارگری و يا دقيق تر بگوئيم در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا می پردازيم.

در مورد کارگران به کار برده می شد. در » طبقه«به جای » صنف«گفتيم که در گذشته اصطالح 

ن روشنفکران چپ و انقالبی اصطالحاتی مانند زمان جنبش مشروطيت و حدود دو تا سه دهه پس از آ

صنف «، »صنف توانگر«، »صنف ارتجاعی«، »جنگ صنفی«، »صنف فعله«، »صنف کارگر«

بود. در » طبقه«غيره به کار می بردند که همه جا منظور آنها از صنف،  و» کين صنفی«، »مفتخوران

نيز به کار برده می شد اما کاربرد » طبقه«(حزب عدالت)، اصطالح » فرقۀ کمونيست ايران«ادبيات 

طبقۀ «اين اصطالح از سوی اين حزب همواره دقيق و علمی نبود. مثال در اسناد اين حزب گاهی از 

که » مبارزۀ طبقاتی در تاريخ«سخن گفته می شود و گاه از » مالکين و روحانيون و بورژوازی دالل

ظر بوده (که در قانون اساسی مشروطه هم بر در مورد اول مفهوم عاميانۀ رايج اين اصطالح مورد ن
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اهالی سخن گفته شده) و در مورد دوم، » طبقات شش گانۀ«اساس همين درک عاميانه از طبقه، از 

مبارزۀ طبقاتی در تاريخ، کاربرد کلمۀ طبقه مبتنی درک علمی و مارکسيستی از آن بوده «يعنی در 

0Fاست

i .)1( 

 صنف و طبقه

 ملکرد آنو ساختار و ع تعريف صنف

 آمده است: صنفدر لغت نامۀ دهخدا دو معنی برای کلمۀ 

 گون ،رسته ،طبقه، گونه از هر چيزی ،هر چيزی پاره ای از -1

شغل چنانکه صنف بزاز،  هر گروه و دسته و طبقه از پيشه وران و صاحبان حرفه و کسبه ٴهم -2

 .صنف قصاب ، صنف کالهدوز، صنف کفاش و غيره

مورد نظر است که » صنف «باحث اجتماعی، اقتصادی و سياسی معنی دوم روشن است که در م

آلمانی   Zunftيا  Gildeفرانسوی و  jurandeيا  corporationانگليسی،  gildيا   guildمعادل کلمۀ 

هم جزء معادل های صنف در معنی لغوی اين کلمه آمده اما » طبقه«است.  در اين معنی هرچند واژۀ 

از نظر جامعه شناسی و اقتصادی (و در نتيجه سياسی) طبقه با صنف تفاوت های مهمی دارد که به آنها 

 اقتصادی صنف چيست؟  -م معنی اجتماعیخواهيم پرداخت.  حال ببيني

انجمنی [اتحاديه ای] از پيشه وران يا «يا صنف چنين تعريف  شده است: » گيلد«در دانشنامۀ بريتانيکا 

بازرگانان که برای همياری و پيشبرد منافع حرفه ای تشکيل شده باشد. گيلدها [اصناف] در اروپا در 

شکوفا شدند و بخش مهمی از بافت اقتصادی و اجتماعی آن فاصلۀ سدۀ يازدهم و شانزدهم [ميالدی] 

طبق اين دانشنامه دو نوع صنف يا اتحاديۀ صنفی وجود داشته يکی صنف » عصر را تشکيل می دادند.

بازرگانان و ديگری صنف پيشه وران يا صنعتگران. صنف بازرگانان عبارت بود از اتحاديۀ همه يا 

نان عمده فروش يا خرده فروش کاالهای مختلف و آنهائی را که به اکثر بازرگانان يک شهر که بازرگا

تجارت محلی يا به تجارت با مناطق دوردست مشغول بودند در بر می گرفت. صنف های پيشه وران 

اتحاديه های شغلی بود که معموال شامل پيشه وران صنعت ويژه ای می شد مانند صنف بافندگان، 

، قصابان و غيره. اصناف يک رشته يان، آهنگران، نانواانمعمارشان، نجاران، کفارنگرزان، بنايان، 

http://www.oxforddictionaries.com/translate/german-english/Gilde


3 

 

عملکردهای مهم در اقتصاد محلی داشتند. اصناف در ناحيۀ خود نوعی انحصار در شاخۀ صنعت و 

 ورده بودند.آتجارتشان به وجود 

وراسيون کورپ« يا صنف چنين گفته شده:  corporationدر دانشنامۀ فرانسوی اونيورساليس در بارۀ  

[صنف] در نظام قديم ارگانيسمی اجتماعی بود که همۀ اعضای يک حرفه را، از پائين تا باال، متشکل 

 »می کرد.

طبق اين دانشنامه عملکرد صنف عبارت بوده از دفاع متقابل و همياری اعضا و توزيع عادالنۀ کار. 

(يک کارگاه برای هر مقررات شديدی بر صنف حاکم بوده است: محدوديت مالکيت کارگاه ها 

استادکار)، و محدوديت تعداد کارگران هر کارگاه، قيمت های ثابت، کنترل کيفيت. صنف دارای سلسله 

کارگران آزموده [صنعتکاران،  مراتبی بوده که اساسا از سه رده تشکيل می شده است: شاگردان، 

از ميان استادکاران انتخاب می  کارورزان] و استادکاران. ادارۀ صنف توسط نمايندگان قسم خورده که

شدند، صورت می گرفت. شاگرد يا کارآموز نزد يک استدکار آغاز به کار می کرد و معموال چند سال 

سال] طول می کشيد تا کارگر آزموده يا کارورز شود. استادکار شدن دشوار بود و برای ارتقا به  7[

ه وجود آورد يا حق ورودی به استادکاری اين رده، صنعتکار يا کارورز می بايست يا شاهکاری ب

ماند. دستيابی به استادکاری به تدريج پرهزينه تر بپردازد. در غير اين صورت کارگر مزدی باقی می 

 می شد و استادکاران گرايش به موروثی کردن اين رتبه داشتند.

عۀ فئودالی با سلطۀ بدين ترتيب در اروپا اصناف بخشی از جامعۀ بستۀ فئودالی بودند. در واقع جام

سلطۀ استادکاران و نظام صنفی در شهرها مشخص می شد.  زمينداران بزرگ فئودال در روستاها و با

طبقات و اليه های جامۀ فئودالی را چنين بر می » مانيفست حزب کمونيست«مارکس و انگلس در 

1Fران آزمودهشمارند: لردهای فئودال، تيول داران [واسال ها]، استادکاران صنفی، کارگ

ii )2( 

 [کارورزان، صنعتکاران]، شاگردان [کارگران نوآموز]، سرف ها [رعيت های وابسته به زمين].

استادکاران در مقابل خدمات به شاه، امتيازی از او دريافت می کردند و گاه حتی ادارۀ برخی شهرها را 

مجاور دريای سياه و دريای در دست داشتند (مثال در منطقۀ شمالی آلمان و شهرهای اروپای شمالی 

بالتيک). پس از انقالب فرانسه، امتيازهای اصناف در اين کشور لغو شد و ائتالف و تشکل صنفی و 

نيز تشکل کارگران (چه نوآموزان و چه کارگران آزموده) و نيز تشکل دهقانان ممنوع گرديد (قانون لو 

 1884يل سنديکاهای کارگری نيز تا سال . طبق اين قانون تشک1791در سال   Le Chapelier شاپليه

 در فرانسه ممنوع بود.)
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در اثر انقالب فرانسه و جنگ های ناپلئونی و از آن مهم تر به خاطر انقالب صنعتی و رشد نيروهای 

مولد و نظام کارخانه ای، و انقالبات بورژوا دموکراتيک، نظام صنفی در اروپا از سدۀ نوزدهم به بعد 

 .رو به زوال نهاد

، »1844دست نوشت های اقتصادی و فلسفی سال «مارکس در نوشته های مختلف خود از جمله در 

و غيره ساختار صنفی و عملکرد آن را در شيوۀ توليد و محدوديت » سرمايه«، »ايدئولوژی آلمانی«

 هائی که نظام صنفی در مقابل تکامل نيروهای مولد به وجود می آورد توضيح داده است. 

ی با نظام صنفی در اروپا بوده ياه ن نيز نظام صنفی از ديرباز وجود داشته که دارای تشابهدر ايرا

در مورد اصناف و ارتباط آنها » تاريخچۀ صنف در ايران«کيوان کيانی در مقاله ای زير عنوان است. 

ن) تا يكی از ويژگی های بازارها در جهان اسالم (ايرا«می نويسد: با بافت شهری بازار و مساجد 

های صنفی يعنی اصناف بوده است. اين تشكيالت، صاحبان  زمان حاضر، تشكل بازاريان در انجمن

به اصناف اسالمی  أمنش .حرفه ها را در خود متشكل می كردند و دارای وظايف اجتماعی وسيعی بودند

است. در  شكوفايی تمدن اسالمی و رونق تجارت و شهر نشينی بوده ۀقرن سوم هجری می رسد كه دور

كار مشغول بودند. ه اين دوران هزاران نفر از مردمان شهر و روستا در حرفه ها و پيشه های مختلف ب

اساس حرفه ها و پيشه ها تشكل افزارمندان و صنعت گران بر در اين زمان (قرن سوم ه.ق) بود كه

ی داشت و فعاليت هجری قمری، در پ 6و  5آغاز شد و رشد و توسعه ی كامل شهرها را در قرن های 

 ».های اصناف را گسترش فراوان بخشيد

را چنين بر » تشكيالت پيشه وری اسالمی«عملکرد اصناف يا تشکيالت پيشه وری در ايران يا  ،مؤلف

 می شمارد:

تنظيم حرفه، حفظ اسرار آن، تثبيت نرخ ها و نظارت بر سطح فنی نيروهای انسانی، رسيدگی به « -

 .بهداشتمواد اوليه و توجه به 

 پيمانی است بر پايه عرف و تسليم و احترام اعضاء به هم -

 نظارت بر سطح فنی حرفه و آموزش اعضا -

اساس عضويت و دارای خصوصيت مردمی و وجود دستگاه اداره نوعی اتحاديه پيشه وری است بر -

 كننده و مديريت
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ف و برخورداری از حمايت از تجمع گروهی از پيشه وران بازار كه برای رسيدن به اهداف صن -

 .»[شکل گرفته بود] يكديگر و نظارت بر بازارهای محلی متحد شدند

از احساسات رمانتيک نويسنده دربارۀ اصناف و سازمان صنفی که بگذريم، ويژگی هائی که برای 

صنف در ايران بيان می کند شباهت های آن را با اصناف در اروپا نشان می دهد. اين شباهت ها به 

صوص هنگامی که نويسنده سلسله مراتب درونی سازمان صنفی در ايران را توضيح می دهد بيشتر خ

 را چنين توضيح می دهد:» مراتب صنف«نمايان می شود. او 

طور سنتی در ميان اصناف، وجود مراتبی مانند شيخ صنف، استاد، خليفه، ه تشكيالت منظم موجود ب«

 .كند ئيد میصنعتگر، كارآموز، نقيب و ... را تا

 ۀموارد عمومی نمايند ۀدر حرفه از ديگران برتر و در كليمهارت  به دانش ، تجربه ، -شيخ يا رئيس  -

صنف بوده و بر افراد و اعضای آن دستور می راند و نيز در تعيين نرخ ها با مشورت محتسب ، 

 كرده است مداخله و در بروز اختالف حكميت می

كرد و هر گاه در  ه را كه خود به كمال آموخته بود به شاگردان منتقل میاسرار صنف و پيش - استاد -

او صحه می گذاشت، به حرفه خود، كسی را ماهر تشخيص می داد و بر فهم و درك و خدمت و كفايت 

 ، منشور) می بخشيد و اين به منزله اجازه او برای ورود به صنف بوداو عهد (حكم

 و استاد را داشته و معنای آن دستيار استاد در كار و حرفه بود مرتبه ای ميان صنعتگر -خليفه  -

كرده و در قبال آن مزد و گاهی خوراك و پوشاك  به استاد در كارش كمك می -صنعتگر يا شاگرد  -

كارآموزی، صنعتگر با  ۀشاگرد در كار بود. پس از طی دور گرفته است. استاد مسئول خطای می

توانسته، استادی مستقل شود و دكانی مخصوص خود  در انجام آن، می گذراندن آزمايش خاص و توفيق

 داير كند

طور كه از لفظ آن بر می آيد، به نخستين مرحله و پايين ترين مرتبه كارآموزی گفته  مبتدی آن ۀرتب -

 می شد و كار آن معموالً از كودكی آغاز شده است

ّشد" " مهمترين وظيفه اش، اجرای مراسم د ودستيار شيخ يا رئيس صنف نقيب ناميده می ش -نقيب  -

بود ّشد نيز آيينی بود كه برای ورود كسی به حرفه برگزار می شد و شيخ در آن مراسم كمربندی را به 

دور كمر تازه وارد محكم می بست و اين به منزله رسميت يافتن او در ورود به صنف بود. نقيب 
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ی آورد به شيوخ كم درآمد و گاه به بستگان فقير ، برای همچنين از اموالی كه از استادان به دست م

 .برگزاری وليمه (پذيرايی و اطعام در مراسم ّشد) كمك می كرده است

يا "باشی" می  "رئيسی داشت كه او را "كدخدا  در ايران عهد صفويه و قاجار، هر يك از اصناف،

ن می شد. كدخدا يا باشی به كمك ريش خواندند و غالباً به طور انتخابی و گاه به شكل موروثی تعيي

كرد.  سفيدهای صنف، در توزيع ماليات و رفع اختالف های جزئی و عادی بين افراد صنف تالش می

عضويت در هر صنف، غالباً به طی دوره شاگردی و رسيدن به مرحله استادی در حرفه و پيشه خاص 

 .وليمه انجام شدآن صنف بود و در بعضی موارد با گذراندن امتحان و دادن 

حق بينجه" "عضويت در برخی اصناف، جز با رضايت اكثر افراد يا ريش سفيدان صنف يا خريدن 

 )»يكی از اعضای صنف ممكن نبود. (مالياتی كه دولت برای اصناف تعيين می كرد

ع: نويسنده همچنين نقش داروغه و محتسب و عسس و نحوۀ ارتباط آنها با اصناف را توضيح ميدهد. منب
http://irancouncil.com/fa/content/7/default.aspx 

يا سازمان صنفی در ايران، شبيه سلسله مراتب سازمان اصناف صنف سلسله مراتب درونی بدين سان 

م در اروپا و هم در ايران، سازمانی در اروپا بوده و عملکردهائی مشابه آن داشته است. صنف، ه

اقتصادی مربوط به دنيای پيشاسرمايه داری بوده، امتيازاتی داشته و برای حفظ آنها تالش می کرده 

است. در طول زمان موانع ورود به صنف بيشتر و سلسله مراتب درونی اش سخت تر و کم انعطاف 

می گرفته است. در مورد تفاوت های  تر می شده و رياست صنف به تدريج حالت موروثی به خود

ساختار صنفی در ايران و اروپا شايد بتوان گفت که امتيازات اصناف اروپائی به ويژه در زمينه های 

 اداری، قضائی و سياسی، از امتيازات اصناف در ايران بيشتر بوده است.

بوده و هم ناشی از هجوم  در ايران نيز مانند اروپا با ظهور صنعت بزرگ (که هم ناشی از رشد درونی

سرمايه های امپرياليستی)، اصناف و سازمان صنفی رو به ضعف و زوال گذاشتند. با اين وصف به 

خاطر شمار زياد پيشه وران و کارگران شاغل در مؤسسات توليدی و تجاری کوچک در اقتصاد ايران، 

ارتجاعی رژيم جمهوری اصناف و سازمان صنفی هنوز نقشی دارند و اين نقش توسط تالش های 

» شاگردی -استاد «تقويت می شود. البته نظام » شاگردی –استاد «اسالمی مثال در زمينۀ احيای نظام 

در شرايط کنونی نمی تواند بيرون از سلطۀ سرمايۀ بزرگ (چه سرمايۀ تجاری، چه سرمايۀ بانکی و 

ستن بازهم بيشتر موقعيت کارگران شاگردی، فروکا -چه سرمايۀ صنعتی) عمل کند. عملکرد نظام استاد

در ايران، وابسته کردن بيشتر آنان به کارفرما، گسترش بازهم بيشتر استثمار ارزش اضافی مطلق، از 

http://irancouncil.com/fa/content/7/default.aspx
http://irancouncil.com/fa/content/7/default.aspx
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شاگردی تالشی برای  -جمله از راه استثمار سيستماتيک کار کودکان است. يک نقش ديگر نظام استاد

کل های مستقل کارگری و کشتن فکر و عزم ريشه کن کردن هرگونه حرکت کارگران برای ايجاد تش

 تشکل در آنها از آغاز وارد شدنشان به بازار کار است.

 تعريف طبقه و مبارزۀ طبقاتی  

عاميانه از طبقات اجتماعی، رده بندی افراد جامعه بر حسب ميزان ثروت و درآمد آنهاست.  درکيک 

ان يا مشابه دارند در يک گروه که آن را طبق اين درک از طبقات اجتماعی افرادی که درآمدهای يکس

، »طبقۀ باال«يعنی » طبقه«می نامند جای داده می شوند. طبق اين رده بندی، جامعه به سه »طبقه«

تقسيم می شوند. در اين تقسيم بندی از طبقات، شيوۀ توليد و جايگاه » طبقۀ پائين«و » طبقۀ متوسط«

روند اقتصادی مورد توجه قرار نمی گيرد، همچنين نحوۀ انسان ها در روند توليد و به طور کلی در 

تصاحب ثروت از جانب افراد اين يا آن طبقه مطرح نيست. در اين تقسيم بندی، يک سرمايه دار بزرگ 

صنعتی يا يک مدير عالی رتبۀ بنگاه مالی يا تجاری، يک زميندار بزرگ که ثروتش از اجارۀ زمين 

ی روی زمين تأمين می شود، يک نقاش برجسته که آثار گرانبها روستائی يا شهری يا از بورس باز

ايجاد می کند، يک ژنرال ارتش يا صحب منصب باالی اداری، يک آيت هللا که اموال وقفی يا اماکن 

و کمک ها و بخشش های مذهی در اختيار دارد، يک بازيکن تراز » سهم امام«مذهبی يا مقادير زيادی 

در يک باشگاه ساليانه مبلغ عظيمی دريافت می کند، يک نويسنده يا مخترع  اول فوتبال که برای بازی

که درآمد باالئی به خاطر کتاب ها يا اختراعاتش به دست آورده، يک بورس باز يا صاحب مستغالت و 

جامعه اند. همچنين يک سرمايه دار کوچک يا متوسط، يک پيشه ور » طبقۀ باالی«... همگی اعضای 

يا کارگر ماهر، يک پزشک، وکيل دادگستری يا معلم، يک  کنيسين يا مهندس معمولیيا کاسب، يک ت

دهقان که صاحب زمين و وسايل توليد خودش است و خود و خانواده اش روی زمينش کار می کنند يا 

» طبقۀ متوسط«احتماال تعدادی کارگر فصلی يا دائمی در استخدام دارد، يک روزنامه نگار و غيره به 

ارند. به همين طريق تودۀ وسيع کارگران ساده، دهقانان فقير، پيشه وران تهی دست شهر و تعلق د

 را تشکيل می دهند.» طبقۀ پائين«روستا، دست فروشان، بيکاران و غيره، 

معايب چنين تعريف و تقسيم بندی ای روشن اند. هرکس با کمی دقت متوجه می شود که در هريک از 

اقتصادی و نيز  -ناهمگونی کنار هم قرار داده شده اند که از نظر اجتماعیاين طبقه بندی ها عناصر 

در اين تقسيم بندی » طبقۀ باال«عملکرد سياسی شان می توانند رو در روی يکديگر قرار گيرند. افراد 

هر چند ممکن است درآمدهای يکسان يا مشابهی داشته باشند اما الزاما دارای منافع اقتصادی اجتماعی 

اسی يکسانی نيستند (مثال يک زميندار بزرگ و يک سرمايه دار بزرگ هرچند ممکن است درآمد و سي
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مشابهی داشته باشند اما منافع اقتصادی يکسانی ندارند). برخی از گروه ها و اليه هائی که در طبقۀ 

نند)، متوسط گنجانده شده اند در واقع جزء کارگرانند (يعنی با فروش نيروی کار خود زندگی می ک

برخی از آنها جزء سرمايه داران يا زميندارانند (يعنی درآمد و ثروتشان اساسا متکی بر مالکيت وسايل 

يعنی درآمد توليد و در نتيجه متکی بر استثمار کار کسان ديگر است) و برخی خرده بورژوا هستند (

 يا ه استثمار می کنند ونه استثمار می شوند و ن اين رابطه آنها يا متکی برکار خودشان است و در

و برخی کارگرند،  )درآمدشان بخشی متکی بر کار خود و بخشی ناشی از استثمار کار ديگران است

گيريم کارگر ماهر يا متخصص يا کارگر فکری که درآمدشان متکی بر فروش نيروی کارشان است. 

يک کالم، تقسيم بندی افراد و همين عدم دقت در مورد افراد به اصطالح طبقۀ پائين هم وجود دارد. در 

گروه های اجتماعی براساس ثروت و درآمد تقسيم بندی طبقاتی دقيق و منسجمی نيست و يک رشته 

از جمله جايگاه انسان ها در روند توليد، اينکه صاحب وسايل توليد هستند يا نه و يا  –ويژگی های مهم 

تقسيم بندی جامعه به طبقۀ را ناديده می گيرد.  صاحب چه نوع وسيلۀ توليدند (مثال زمين يا سرمايه؟)،

باال، طبقۀ متوسط و طبقۀ پائين، يک تقسيم بندی غير علمی و عاميانه است هر چند بسياری از 

بورژوا، دانشگاهيان، روشنفکران، سياستمداران و حتی برخی جريان های چپ آن را به  »دانشمندان«

 کار می گيرند. 

حرفه  –رده بندی های اجتماعی «ر و به اصطالح "دقيق تر" ديگری مانند تقسيم بندی های تفصيلی ت

مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی ) «catégories socio-professionnelles - CSP» (ای

مؤسسۀ ) «Socio-economic categoriesاقتصادی ( –و يا رده بندی اجتماعی )» INSEEفرانسه (

 د که کمابيش از همان معايب باال رنج می برند.وجود دارن» ملی آمار بريتانيا

 تعريف طبقه

 نوشته، ۱۹۱۹ ژوئن در که] عظيم ابتکار[ »بزرگ آغاز«مقالۀ  در طبقهاز  از ديد ما تعريفی که لنين

ارائه می دهد، فاقد معايبی است که در باال ذکر کرديم و افزون بر آن راه گشای فهم و توضيح مسايل 

 : اعی و طبقاتی است. تعريف لنين از طبقه چنين استزيادی در عرصۀ اجتم

 توليد شدۀ تعيين تاريخاً  نظام جايگاهشان در برحسب که اند مردم از بزرگی های گروه طبقات،«

 ،)شده بندی فرمول و تثبيت قانون در موارد غالب در که( توليد وسايل با شان روابط برحسب اجتماعی،

 و اجتماعی ثروت از شان ابعاد سهم برحسب نتيجه در و کار، یاجتماع سازمان در شان نقش برحسب

 جايگاه خاطر به که اند، مردم از هائی گروه طبقات،. شوند می متمايز يکديگر از و نحوۀ تصاحب آن،
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 را ديگری کار] ثمرۀ[ تواند می آنها از يکی دارند، اجتماعی اقتصاد معين نظام در که متفاوتی های

 .»کند تصاحب

متوسط و پائين، تعريف طبقات نه بر اساس ميزان  قسيم طبقات به طبقۀ باال،تعريف بر خالف ت در اين

جامعه تعريف موجود در اجتماعی  –در آمد و ثروت  بلکه بر پايۀ روابط توليدی يا ساختار اقتصادی 

ماعی جتمی شوند و رابطۀ بين طبقات، متکی بر روابط توليدی موجود در جامعه است. سهم طبقات ا

اساس جايگاه آنها در مناسبات توليدی و روابط شان در سازمان کار مختلف از ثروت اجتماعی بر

اجتماعی تعيين می شود. علت اصلِی استثمار، شکل معين روابط توليدی و اقتصادی و جايگاه متفاوت 

 افراد در اين روابط است.

تضاد بين نيروهای مولد د بستگی دارند. خوِد روابط توليدی و تحول شان به سطح تکامل نيروهای مول

. اين تضاد در بالنده و روابط توليدی عقب مانده، موتور محرک تکامل اقتصادی و اجتماعی است

شيوۀ  ،مرحلۀ معينی از تکامل خود به دگرگونی روابط توليدی می انجامد که با نيروهای مولد جديد

ر، تضاد بين نيروهای مولِد پيش رونده و روابط توليد جديدی را به وجود می آورند. به عبارت ديگ

می شود. مجموعۀ روابط  انقالب اجتماعیتوليدی عقب مانده موجب دگرگونی بنيادی جامعه و يا 

توليدی، ساختار اقتصادی يا شالودۀ جامعه را تشکيل می دهند که روبناهای حقوقی، سياسی، دينی، 

و به آن خدمت می کنند. به طور مشخص قهر سياسی و اخالقی، فلسفی و هنری از آن ناشی می شوند 

ابزارهای اين قهر (به طور ويژه دولت طبقات استثمارگر و نهادهای آن)، که بخشی از روبنای سياسی  

. همچنين نهاد دولت، حامی و حافظ روابط اقتصادی معين اند و نه خالق آن روابطبه شمار می روند، 

 اقتصادی معين است و نه به عکس.  –محصول طبقات و روابط اجتماعی 

 مبارزۀ طبقاتی همچون موتور محرک تاريخ 

از اينکه تضاد بين نيروهای مولِد پيش رونده و روابط توليدِی عقب مانده موجب دگرگونی بنيادی 

نبايد چنين نتيجه گرفت که اين تضاد به شکل بی واسطه، مستقيم و جامعه و يا انقالب اجتماعی می شود 

. در واقع تضاد بين نيروهای مولِد و عمل می کند و يا عملکرد آن مکانيکی و اتوماتيک استساده 

يدۀ بين چدر مبارزۀ پي  -که در سطح زيرين همۀ تحوالت مهم اجتماعی جريان دارد  -روابط توليدِی 

طبقات اجتماعی منعکس می شود و از طريق مبارزۀ طبقاتی که همۀ عرصه های شالودۀ اجتماعی 

و نيز روبناهای حقوقی، سياسی، فلسفی، دينی، هنری و غيره را دربر می گيرد روابط توليدی حاکم) (

اقتصادی و تاريخی می گردد. به عبارت  -به فرجام می رسد يعنی موجب دگرگونی ريشه ای اجتماعی
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و روابط  که متکی بر تضاد بين نيروهای مولد نيروی محرک مستقيم تاريخ، مبارزۀ طبقاتی استديگر، 

 توليدی است اما عکس برگردان يا رونوشت سادۀ آن نيست.

 طبقۀ کارگر  

که فاقد وسايل توليد و  استبر اساس درک فوق، منظور از طبقۀ کارگر يا کارگران مزدی، کليۀ کسانی 

به  کاالخود را در بازار کار به عنوان يک  نيروی کاروسايل معيشت اند و برای گذران زندگی، 

چنين است:  نيروی کاروسايل توليد و زندگی برای فروش عرضه می کنند. تعريف مارکس از  صاحبان

موجود در  توانائی های بدنی و فکریمنظور از نيروی کار يا توانائی کار، مجموع [يا تجسم] آن «

جسم يک آدم و در شخصيت زندۀ او است که بايد برای توليد اشيای مفيد [ارزش های مصرفی] به 

 » درآورد. حرکت

شدن همه يا دست کم بخش مهمی از توليد کنندگان مستقيم از  وجود طبقۀ کارگر در جامعه، به معنی جدا

وسايل توليد و تجمع وسايل توليد يا بخش تعيين کنندۀ آن وسايل در دست يک اقليت است که نيروی کار 

کاالها و خدمات خريداری می کنند. دستۀ اول را برای به کار انداختن وسايل توليد و در نتيجه توليد 

همچنين وجود طبقۀ کارگر در جامعه مستلزم سطح معينی از تکامل نيروهای مولد و در نتيجه بارآوری 

کار اجتماعی است طوری که مقدار توليد مولد مستقيم (کارگر) در زمان معين از هزينۀ نيروی کار او 

تر باشد. بدين سان خريداِر نيروی کار يا سرمايه دار با (يا قيمت نيروی کار يا مزد) برای آن زمان بيش

خريد اين کاال (نيروی کار) و مصرف آن يعنی به حرکت درآوردن نيروی کار در روند توليد، مقداری 

محصول اضافی (يعنی افزون بر هزينه های توليد) به دست می آورد که ناشی از کاِر پرداخت نشده يا 

فروشندۀ نيروی کار استثمار کرده است. اين استثمار اساسا به خاطر وجود رايگانی است که از کارگر 

 رابطۀ توليدی معين يعنی شرايط و شکل کار در شيوۀ توليد سرمايه داری امکان می يابد. 

نه تنها کارگران صنعتی کارخانه ها، کارگاه ها، معدن ها، کارگاه های ساختمانی، کارکنان  طبقۀ کارگر

غيره، بلکه کارگران  مزدی در رشته های مختلف کشاورزی، دامداری، ماهيگيری، جنگل داری و

مزدی خدمات گوناگون مانند حمل و نقل، بندرها، انبارها، پست، مخابرات و ارتباطات، بخش اعظم 

مزدی زگاران، دبيران، مدرسان دانشگاه ها، پرستاران، بهورزان و بهياران و ديگر کارکنان آمو

، کارکنان عادی بانک ها و شرکت های بيمه، کارکنان مزدی فروشگاه ها بيمارستان ها و درمانگاه ها

ادرها ک و مديران بجزو ديگر بنگاه های تجاری، بسياری از کارمندان ادارات، شهرداری ها و غيره 

را نيز دربر می گيرد. محدود کردن طبقۀ کارگر تنها به کارگران يدی يا محدود  در همۀ موارد ياد شده

 بدنی)، نگرشی تقليل گرايانه است. کردن کارگران صرفا به کارگران مولد (اعم از فکری و
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 کارگران صنف نيستند

محصوالت و خدمات اشتغال دارند بخش های مختلف کارگران با آنکه در رشته های مختلف به توليد 

اما طبقۀ کارگر صنف نيست و مجموع صنف های مختلف هم نيست. منافع حياتی و تاريخی طبقۀ 

براين سخن گفتن از مبارزات صنفی طبقۀ اد دارد. بناکارگر با امتيازات صنفی از هر نوع آن تض

يف غلطی ارزات صنفی توصاست و اصطالح مبکارگر يا مبارزات صنفی بخشی از کارگران نادرست 

 از مبارزات کارگران در عرصۀ اقتصادی است.  

صنف اساساً تجلی سازمان صنعت پيشه وری است و ربطی به سازمان صنايع سرمايه دارانه ندارد. 

کار ورز (کارگر آزموده) و صنف نماد اجتماعی واحد توليد پيشه وری است که در آن استادکار و 

در سازمان مشترکی که مطابق با شرايط زندگی آنها در جامعۀ کهن روزمره شاگرد به رغم تضادهای 

. در حالی که منافع و صف کارگران مزدی از همان آغاز از منافع و صف است زندگی می کنند

سرمايه داران جدا شده است. همراه با درهم شکستن سازمان توليد فئودالی و رشد ماشينيسم، توليد پيشه 

با تکامل سرمايه داری و توليد کارخانه ای، کارگران ف شد و درهم شکست. وری به مرور ضعي

به صف کارگران مزدی مدرن پيوستند و بخشی از استادکاران يا  آزموده و شاگردان شاغل در اصناف

به سرمايه دار تبديل شدند و يا به خاطر از رده خارج شدن صنعت و کارشان رتبۀ اجتماعی خود را از 

 دست دادند. 

 مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و مضمون آن

استثمار کارگران توسط سرمايه داران، يا کار توسط سرمايه، علت و پايۀ اصلی مبارزۀ طبقاتی 

پرولتاريا را تشکيل می دهد. در نظام سرمايه داری نه تنها کارگران استثمار می شوند و شدت اين 

يده شدن روش ها و سازماندهی کار چکار و با پياستثمار (يا نرخ ارزش اضافی) با افزايش بارآوری 

بيشتر می شود بلکه در عين حال اين نظام آبستن بحران های بزرگ اقتصادی و سياسی، سرچشمۀ 

جنگ های تجاوزگرانه و غارتگرانه، استعمار کهن و نو، توليد و کاربرد و اشاعۀ سالح های کشتار 

و اِعمال ستم ها و تبعيض های جنسيتی، ملی، جمعی، تکيه گاه اصلی اختناق و سرکوب سياسی، 

نژادی، دينی، فرهنگی و غيره است. سرمايه داری عامل اصلی از خود بيگانگی کارگر و به طور کلی 

فرد است. نظام سرمايه داری بزرگترين مخرب طبيعت و محيط زيست است. اين نظام، زندگی 

کاری، ناامنی و بی اعتمادی به آينده، جنگ کارگران و اکثريت مردم را همواره در معرض فقر و بي

 های تجاوزگرانه و جنگ های بنيان کن جهانی قرار داده و می دهد. 
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بدين سان مضمون مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و فرجام اين مبارزه، همچون طبقه ای که هيچ نفع و آينده 

و هر نظام طبقاتی استثمارگر و ای در نظام سرمايه داری ندارد، تنها می تواند برانداختن اين نظام 

ستمگر ديگر باشد. مضمون مبارزۀ پرولتاريا، برانداختن نظام بردگی مزدی و رها ساختن خود و تمام 

بشريت از استثمار و نظام طبقاتی به طور کلی است. اين رهائی توسط خود طبقه و با نيروی فکری، 

يکی از بنيادی ترين اصول  بقۀ کارگرآزادی ط˚خودسياسی و فيزيکی خود او بايد صورت گيرد. 

ميسر  یسوسياليسم علمی است. آزادی طبقۀ کارگر جز با آزدادی تمام جامعه از ستم و استثمار طبقات

نيست و آزادی واقعی جامعه هم تنها هنگامی ميسر است که طبقۀ کارگر که هيج نفعی در اعمال ستم و 

و جامعه را به سمت  عی و اقتصادی را در دست گيرداستثمار ندارد رهبری پيکارهای سياسی و اجتما

از اين . به پيش َبرد الغای طبقات و استثمار در جامعه و محو هرگونه امتياز است هدف نهائی خود که

رو يک تفاوت بنيادی بين مبارزات طبقۀ کارگر با طبقات ديگر اين است که اين طبقه برای هيچ امتياز 

 . بارزۀ طبقۀ کارگر با اين توصيف نمی تواند مبارزه ای صنفی باشدويژه ای مبارزه نمی کند و م

 عرصه ها و اشکال مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا

 می نويسد:آلمان در دهقانی جنگبر  1874انگلس در مقدمۀ سال 

برای نخستين بار در تاريخ جنبش کارگری، مبارزه چنان هدايت می شود که سه وجه آن يعنی نظری، «

ی و عملی اقتصادی (مقابله با سرمايه داران) پديدۀ هماهنگ و برنامه ريزی شده ای را تشکيل می سياس

دهند. به بيان ديگر قدرت و شکست ناپذيری جنبش [کارگری] آلمان در اين حملۀ هم مرکز نهفته 

 ». است

مبارزۀ ود. برای جنبش کارگری همۀ کشورها در نظر گرفته شرهنمودی اين گفتۀ انگلس بايد همچون 

که بايد در حوزه های  طبقۀ کارگر با سرمايه داری و با کل نظام طبقاتی، مبارزه ای همه جانبه است

 به طور هماهنگ و در جهت اهداف عمومی و مبارزۀ نظری، مبارزۀ سياسی و مبارزۀ اقتصادی

 اريا و اهداف ويژۀ مبارزۀ کارگران هر کشور ادامه داشته باشد.جهانی پرولت

 –به ويژه از دو جهت اهميت دارد: الف) ضرورت روشن کردن وضعيت اقتصادی  زۀ نظریمبار

اجتماعی طبقۀ کارگر و ريشۀ فقر و استثمار و انواع ستم هائی که بر اين طبقه وارد می شود، تحليل 

اقتصادی و سياسی جهان و  -وضعيت طبقاتی و صف بندی طبقات در جامعه، تحليل شرايط اجتماعی

جهانی، روشن کردن امکان و ضرورت نفی سرمايه داری و جانشين کردن نظامی اقتصادی  تضادهای

اجتماعی که استثمار و از خود بيگانگی در آن نباشد، شرايط تکامل همه جانبۀ همۀ افراد جامعه را  –
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فراهم کند و پيشرفت های فنی، علمی و اقتصادی را در خدمت بهبود زندگی، افزايش سطح فرهنگی و 

زادی انسان به کار گيرد. ب) بورژوازی و ايدئولوژی پردازان او به طور دائم برای توجيه نظام آ

سرمايه داری و رد سوسياليسم علمی و هر صدائی که سرمايه داری را نقد کند زرادخانۀ نظری خود را 

تشار و رسانه به کار می اندازند و از آنجا که دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مراکز تحقيق، وسايل ان

های جمعی گوناگون را در اختيار دارند از توانائی باالئی در پيشبرد ايده های خود برخوردارند. 

نهادهای دينی و سنتی هم اساسا در خدمت آنهايند. از اين رو مبارزۀ نظری برای پيشبرد انديشه و 

 برنامۀ انقالبی و شکست دادن بورژوازی در عرصۀ نظری ضرورت دارد.

از آنجا اهميت حياتی دارد که روبنای  زۀ سياسی با بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر حاکممبار

سياسی حاکم (ماشين دولتی شامل دستگاه های اجرائی، قانون گذاری و قضائی و ديگر نهادهای سياسی 

 بورژوازی) حافظ و حامی سلطۀ طبقات ارتجاعی و روابط توليدی استثمارگرانه است و تا ماشين

دولتی بورژوائی درهم شکسته نشود، طبقۀ انقالبی قادر به تغيير بنيادی شرايط اقتصادی و اجتماعی و 

فرهنگی نخواهد بود. مبارزۀ سياسی در همان حال مبارزه ای است برای تشکل سياسی طبقۀ کارگر و 

انقالبی طبقۀ  فرمانروائیيعنی بدون  ايحاد قدرت سياسی اين طبقه. بدون اين قدرت سياسی انقالبی،

، طبقات استثمارگر و ارتجاعی سرنگون شده می توانند دوباره به قدرت بازگردند و روابط کارگر

 استثمارگرانه را تداوم بخشند.

مبارزه ای روزانه است. کارگران هر روز و هر ساعت استثمار می  مبارزۀ اقتصادی با کارفرمايان

زندگی کارگران برمی خيزد. اما  خودِ و مقاومت از شوند و هر روز و هر ساعت اعتراض و مقابله 

رفع نيازهای روزانه و مبارزه برای بهبود شرايط اقتصادی و اجتماعی و غيره نه تنها برای حل مسايل 

 زندگی روزانه، بلکه برای تدارک و تمرين مبارزات بزرگ آينده نيز ضرورت دارد.

نگر و زمينه ساز دگرگونی اساسی جامعه و جهان و عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا که بيا

اريخ است، هيچ نسبتی با مبارزات صنفی حتی در حوزۀ مبارزات اقتصادی تبه يک تعبير شروع 

 ندارد.

برای دفاع از حقوق کارگران نه  -که البته مبارزاتشان در ُبعد اقتصادی خالصه نمی شود  -سنديکاها 

ت بورژوائی، بلکه حتی به قول لنين برای مبارزه با کژروی ها و تنها در مقابل کارفرمايان و دول

دورۀ گذار يا سوسياليسم، برای بهبود شرايط کار و  انحرافات بوروکراتيک دولت کارگری و غيره در

زندگی کارگران، برای آموزش کارگران، برای تربيت آنها به منظور ادارۀ توليد و ديگر نهادهای 
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ک کالم، در مبارزه برای برانداختن سرمايه داری و استقرار سوسياليسم اجتماعی و غيره و در ي

 ضرورت دارند.

يک جنۀ بسيار مهم ديگر مبارزات اقتصادی کارگران اين است که به کارگران در عمل می آموزد که 

اشته و تنها با اتکا به نيروی خود می توانند در تغيير شرايط زندگی خود از راه مبارزه نقش د تنها خود

 باشند و چنين مبارزه ای را هيچ کس ديگر به جای آنان نمی تواند انجام دهد.

اين ديد کلی و همه جانبه از مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا، يعنی ضرورت پيشبرد مبارزه در عرصه های 

اقتصادی، سياسی و نظری بيانگر پختگی جنبش کارگری است که تجارب و دستاوردهای مبارزات 

ران در همۀ کشورها و دستاوردهای علمی و انقالبی تمام بشريت را مورد استفاده قرار می گذشتۀ کارگ

 دهد.  

 گرايانه و کاريکاتوری از سنديکاديد تقليل 

دم می زنند، سنديکا را ابزار اين مبارزه قلمداد می کنند. » مبارزۀ صنفی کارگران«جريان هائی که از 

يگر می غلتند. ما در باال نشان داديم که طبقۀ کارگر صنف به عبارت ديگر از يک خطا به خطای د

نيست و از اصناف مختلف نيز تشکيل نشده است و اهداف و انگيزه های مبارزۀ طبقۀ کارگر با اهداف 

و انگيزه های مبارزات اصناف تفاوت بنيادی دارد. حزب توده که يکی از مروجان اصطالح مبارزۀ 

در جنبش کارگری، سنديکا به معنی «را چنين تعريف می کند:  سنديکاصنفی طبقۀ کارگر است، 

حزب تودۀ ايران و جنبش کارگری، نقل از » (است. و ديگر زحمتکشانطبقۀ کارگر  سازمان صنفی
 مات از ما است).   ل، تکيه بر ک۱۳۸۰انتشارات حزب تودۀ ايران، بهمن 

اساساَ و طی با سنديکا که سازمانی مدرن صنف اصوالَ سازمانی پيشا سرمايه داری است و ربديديم که 

الن اصناف و حتی سرمايه غمربوط به دوران شکوفائی توليد بزرگ و کارخانه ای است ندارد. شا

داران ممکن است نام سازمان خود را سنديکا و يا اتحاديه بگذارند اما اين ربطی به جنبش کارگری 

ف چه؟  پاسخ اين است که اگر اين کارگران ندارد. ممکن است گفته شود پس کارگران مزدی اصنا

تشکل مستقل خود را جدا از کارفرمايان و صاحبان اصناف تشکيل دهند (که معموالَ چنين پديده ای با 

سنديکاهای مؤسسات بزرگ صورت می گيرد) می توان تشکل آنها را سنديکای  سرمشق گيری از

ی واحدها و رشته های نزديک به خود و يا پيوستن پيوند آنان با سنديکاها در اين صورتکارگری ناميد 

 آنها به سنديکاهای صنعتی مبارزاتشان را تقويت خواهد کرد.
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 مزدیيعنی طبقۀ کارگر  سنديکای کارگری، حزب توده در تعريف خود از سنديکا مهم ترين مؤلفۀ

می  یداری صنف ساختار پيشاسرمايهبه را ناديده می گيرد و  ،گرهای بزکارخانه ها و ديگر واحد

. انحراف ديگر تعريف حزب توده از سنديکا اين است که سنديکای مورد نظر اين حزب چسبد

سازمان ويژۀ طبقۀ کارگر مزدی نيست، است يعنی  »و ديگر زحمتکشان سازمان صنفی طبقۀ کارگر «

 نسبت می دهد!» جنبش کارگری« و طرفه اين که چنين درکی از سنديکا را به 

کارگران منحصر به حزب توده نيست. جريان موسوم به » سازمان صنفی «يکا همچون درک از سند

در از مروجان اين جريان  منصور حکمتنيز چنين درکی از سنديکا دارد. » کمونيسم کارگری«

 :می نويسد» قطعنامه در بارۀ تشکل های توده ای طبقۀ کارگر«

دهد، تشکيل می ایيابی صنفی يا رشتهسازمانهای کارگری که مبنای آن را در تمايز با اتحاديه«

در يک  کارگاهی ای وشوراهای کارخانهسازمان سراسری شورائی متکی به بهم پيوستن اتحاد عملی 

در ميان کارگران کشف کرده » اصناف معينی«. او در ضمن »جغرافيای اقتصادی و اداری معين است

کند. برای مثال آنها در اين شوراها را يکسره منتفی نمیها و اتحاد سيستم شورائی وجود اتحاديه«است: 

اصناف معينی که اتحاديه فرم مناسب تشکل آنهاست (کارگران ساختمانی  توان تصور کرد که در می

...) در سطوح معينی نمايندگان  های ترابری کوچک و منفرد، کارگران خدمات خانگی، رانندگان بنگاه

به سازمان شورائی اعالم  عبارت ديگر وابستگی خود راه ب بفرستند و به شوراهای نمايندگان را خود

 ».کنند

کارگران ساختمانی منفرد، کارگران خدمات خانگی، رانندگان بنگاه های «يعنی از ديدگاه حکمت  

از نظر حکمت شورا برای واحدهای بزرگ و سنديکای  صنف هستند!...» ترابری کوچک و 

وابستگی خود را به سازمان «مناسب است که البته توصيه می کند برای واحدهای کوچک » صنفی«

 ».شورائی اعالم کنند

ارگان قدرت سياسی طبقۀ کارگر يا دولت که صرف نظر از عدم درک نقش و عملکرد تاريخی شورا (

کارگری است) و قاطی کردن نقش شورا با سنديکا و کميتۀ کارخانه، تعريف من درآوردی و عقب مانده 

مفهومی غلط است) و يا سازمان  ديکا همچون سازمان صنفی کارگران (که ديديم اصطالح واز سن

ين قطعنامه و تصويب انويسندۀ  حرفه ای کارگران (که ديدی محدود از سنديکاست) نشان می دهد که

 نبرده اند و اسمی از آن نشنيده اند در حالی که از حدود صد تا سنديکای صنعتیکنندگان آن بوئی از 

  .وجود داشته است نظريه و عمل سنديکای صنعتینوشته شدن قطعنامۀ آنها  ازصد و پنجاه سال پيش 
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از سنديکا شبيه  آنهاجالب توجه است که درک حزب توده و منصور حکمت و جريان های وابسته به 

ا يا هرچند جمهوری اسالمی  کلمۀ سنديکر جمهوری اسالمی از سنديکا است (درک و تعريف قانون کا

» انجمن صنفی«و می ترسد و به جای آن اصطالح  اتحاديه را به رسميت نمی شناسد از آنها نفرت دارد

حکمتی با قانون کار جمهوری حزب توده و جريان های را به کار می برد). وجه مشترک ديدگاه 

 انند. سازمان صنفی يا انجمن صنفی کارگران می دسنديکا را  همۀ آنهااسالمی در اين است که 

های واحد مختص قانون کار جمهوری اسالمیجريان های وابسته به ديدگاه حکمتی، سنديکا را مانند 

 را به رسميت می شناسند» شورا« کوچک و متوسط می دانند در مورد واحدهای بزرگ هر دو فقط 

مت و است و در ديدگاه حک» شورای اسالمی کار«در قانون کار جمهوری اسالمی اين شورا، : )3(

 است. کارکنان يک مؤسسه يا واحدی از آن» مجمع عمومی« طرفدارانش شورا همان

 ؟سنديکا (اتحاديه) چيست

يک رشته صنعتی يا خدماتی است. هنگامی که از يک صنعت مانند  مزدی ِاِن سنديکا تشکل کارگر

دماتی مانند يا يک رشته خ پتروشيمی يا نيشکر و فوالد خودروسازی يا ساختمان يا نفت و گاز و

 خدمات شامل ده گوئيم روشن است که هرکدام از اين صنايع وبيمارستان يا شهرداری و غيره سخن می

شايد صدها حرفه است: در صنعت خودروسازی مکانيسين، الکتريسين، جوشکار، الکترونيسين،  ها و

 کارکنان اداریگاه، کارکن يا تکنيسين آزمايش، آهنگر، رنگرز، طراح، انفورماتيسين، مهندس محاسب

توانند عضو يک سنديکا باشند، نه اينکه کارکناِن هر مجموع می وغيره وغيره حضوردارند که در

 تخصصی خود متشکل شوند. داگانه وجسنديکای ر مشخص د ۀحرف

المللی سرخ،  های بيناتحاديه (انترناسيونال کمونيستی و1921ژوئيه  12کنگره سوم کمينترن در 

ها اتحاديه«کند:  های کارگری آمستردام) سنديکا را چنين تعريف مید انترناسيونال اتحاديهمبارزه به ض

 ۀيابند که همهائی تحول می آنها هرچه بيشتر به سازمانای پرولتاريا هستند. های توده سازمان

ها يا  به ويژه کنفدراسيون های بسياری، واتحاديه.» کارگران يک شاخه صنعتی معين را متحد کنند

خدمات  صنايع و ۀها خود را همچون سازمان کارگران مزدی يک صنعت يا مجموعهای اتحاديهکنگره

اساسنامه  1 ۀکنند: مثالً در مادتعريف می کارگران مزدیرا به صورت سازمان  يعنی به طور کلی خود

ارگران ک ۀ" به روی همت"ث. ژ.  درِ «آمده:  1995در  CGTکنفدراسيون عمومی کار فرانسه 

ای، مليّت،  حرفه بازنشسته، مستقل از موقعيت اجتماعی و مرد، فعال يا محروم از کار و مزدی، زن و

منافع  شان باز است. هدف آن اين است که همراه با آنان از حقوق ومذهبی عقايد سياسی، فلسفی و

 توجه به تضاد بنيادی وشان دفاع کند. با جمعی اجتماعی، اقتصادی، فردی و مادی، ای، معنوی وحرفه
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 داری و " با استثمار سرمايهت ژ. کارفرمايان، بين نياز و سود، "ث. تخاصم منافع بين مزدبگيران و

 »دهند. ای و طبقاتی آن را تشکيل میکند. اينها خصلت تودههرگونه استثمار کاِر مزدی مبارزه می

کند، بلکه مين چيزی است که ادعا می" در عمل هت ژ. منظور ما اين نيست که بگوئيم واقعاً "ث.

منظور اين است که تأکيد شود سنديکا (يا کنفدراسيون سنديکاها) الزاماً محدود به يک حرفه يا صنف 

درک  کند. داری نمیرا محدود به معيارهای سرمايه الزاماً خود خاص يا حتی صنعت خاص نيست و

جهت فراگير بودن، تنها در مواردی که  هم از و وسيع از اتحاديه، هم از لحاظ اهداف و برنامه عمل

 ذکر کرديم نيست. 

 سنديکا به مثاّبۀ "سازمان صنفی کارگران" و بی طرفی سياسی سنديکا

نهفته » بی طرفی سياسی سنديکا«، ديدگاه »سازمان صنفی کارگران«در درک از سنديکا به عنوان 

کارگران عضو می پردازد، » صنفی«ه امور است. وقتی که تعريف سنديکا سازمانی باشد که تنها ب

طبعا چنين سازمانی به سياست بی اعتنا و از نظر سياسی بی طرف است. می دانيم که بی طرفی 

سنديکا ديدگاهی اپورتونيستی و رفرميستی است. بورژوازی هنگامی که قادر به جلوگيری از تشکيل و 

آن هم در  ،اليت سنديکا را تنها به عرصۀ اقتصادیايجاد سنديکا نباشد به دنبال اين خواهد بود که فع

 جهت است. نمحدود کند. تکامل جنبش کارگری در خالف اي ،حوزۀ حرفه يا صنعت خاص

با قطعنامه های مربوط به حزب سياسی طبقۀ  ها آنارشيست و ها در انترناسيونال اول، رفرميست

اکثريت نمايندگان مطرح شده بود  کارگر و اتحاديه های کارگری که از جانب مارکس، انگلس و

 ۷، مصوب کنگرۀ الهه به عنوان ماّدۀ قطعنامه در بارۀ ايجاد احزاب طبقۀ کارگر« در مخالفت کردند. 

 چنين آمده است:» ۱۸۷۲اساسنامۀ انترناسيونال اول، سپتامبر 

سی کند مگر در برابر قدرت جمعی ِ طبقات دارا، طبقۀ کارگر نمی تواند همچون يک طبقه عمل سيا« 

با تشکل خود در يک حزب سياسی، متمايز از و مخالف با همۀ احزاب کهنی که طبقات دارا تشکيل 

 داده اند.

اين تشکل طبقۀ کارگر در حزب سياسی برای تضمين پيروزی انقالب اجتماعی و هدف نهائی آن يعنی 

 انحالل طبقات، اجتناب ناپذير است.

رگر با مبارزات اقتصادی خود به وجود آورده بايد در همان حال تشکل نيروهائی که تاکنون طبقۀ کا

 همچون اهرمی در مبارزات او به ضد قدرت سياسی سرمايه داران و زمينداران خدمت کند.

زمينداران و سرمايه داران همواره امتيازات سياسی خود را برای دفاع از انحصارات اقتصادی و برده 

به کار خواهند برد. بنابراين، فتح قدرت سياسی وظيفۀ بزرگ طبقات کردن کار و جاودانه کردن آنها 

 مارکس به هنگام بحث دربارۀ اين بند گفت:» کارگر گرديده است.
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که بيش از هرکس ديگر به هنگام  –ما دو دسته مخالف داريم، يکی تحريم کنندگان [مبارزۀ سياسی] « 

انگلستان و آمريکا که اجازه می دهند  و ديگری کارگران –تصويب قطعنامه بدان حمله کردند 

 )4( »بورژوازی برای اهداف سياسی خود از آنان بهره برداری کند.

 با زمان آن در که(  ها آنارشيست از که مارکس از آنان سخن می گويد عبارت بودند» دسته دو« اين

 رفرميسترهبران کارگری  و) شدند می مشخص سياسی مبارزۀ تحريم و سياست به اعتنائی بی

بدين سان نقش سنديکاها به هيچ رو به  ی می کردند.بورژوازی دنباله رواز  انگليس و آمريکا که

اجتماعی مثبت کارگران محدود نمی  -مقاومت در برابر کارفرمايان و دولت و حتی به مبارزۀ اقتصادی

د قدرت سياسی به ض طبقۀ کارگرهمچون اهرمی در مبارزات «شود و سنديکاها می توانند و بايد 

 .» دنسرمايه داران و زمينداران خدمت کن

براساس همۀ آنچه گفته شد می توان سنديکا را چنين تعريف کرد: سنديکا سازمان صنعتی کارگران 

مزدی است که مقاومت در برابر کارفرمايان و دولت، تقويت همياری، همبستگی و وحدت بين همۀ 

ماعی و سياسی طبقۀ کارگر، دفاع از دستاوردهای کارگران، کارگران، دفاع از منافع اقتصادی، اجت

تالش برای بهبود دائم وضع زندگی و شرائط کار، مقررات و روابط کار را بر عهده دارد و می تواند 

برای از ميان رفتن استثمار و نظام طبقاتی و هرگونه سازماندهی کار که به استثمار و نظام طبقاتی 

 رساند مبارزه کند.بيانجامد يا بدان ياری 

 

 جمع بندی کلی

سازمان «، »مبارزۀ صنفی«، »منافع صنفی«ما در اين مقاله نشان داديم که کاربرد اصطالحاتی نظير 

و غيره در مورد مبارزات و سازمان های طبقۀ کارگر نادرست » سياسی -مبارزۀ صنفی«، »صنفی

ن های اين طبقه را نبايد سازمان های است. طبقۀ کارگر و بخش های مختلف آن صنف نيستند و سازما

سياسی به حساب آورد. اهداف و انگيزه های طبقۀ کارگر در عرصه های  -صنفی يا سازمان صنفی

مبارزۀ طبقاتی، از جمله در عرصۀ اقتصادی، با اهداف و انگيزه های صنفی تفاوت بنيادی دارند. 

ا ناشی از عدم شناخت کافی از طبقۀ کارگر و کاربرد مفاهيم صنفی در مورد طبقۀ کارگر و مبارزۀ او ي

تالشی  ازاست يا ناشی  و بی توجهی به تفاوت های طبقۀ کارگر با اصناف سرشت مبارزات اين طبقه

 آگاهانه برای محدود و يا منحرف کردن مبارزات طبقاتی پرولتارياست.
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 پانوشت ها

 
صنف «، »صنف کارگران«، »صنف توانگر«، »صنف ارتجاعی«، »صنف فعله«، »صنف کارگر«اصطالحات   - 1

.. را در اشعار الهوتی و فرخی يزدی و غيره می  .و» جنگ صنفی«، »ميدان صنفی«، »کين صنفی«، »مفتخوران

 بوده است. مثال الهوتی می گويد:» طبقه«،»صنف«توان ديد که همواره منظورشان از 

   زخوابگاه غنی ديد عکسی آهنگر

 ميد و هيچ نگفتبه فکر غرق شد و دم د

 چو شنيد  صنف کارگرزمن مبارزۀ 

 سياه شد لب خود را گزيد و هيچ نگفت 

 و يا:

                       ه گبر و نه يهود و نه عيسائین

 نه کافرم نه اينکه مسلمانم

                           و بازوها صنف فعلهدنيا و 

 ست و ملت ايمانما ملک من

 و يا:

 ..... 

 خون جسم او در راه صنف فعله غلتان شد چو در

 در غصه مزدور و دهقان شد غم جانش نبد 

 به غير از رنگ خون از چشم او هر رنگ پنهان شد 

 دشت و كوه شهر و جنگل خون ،آسمان خون ،زمين خون

 جهان شكل ديگر ديدي ،ز بس خون رفت از جسمش 

 زمين در لرزش و افالك را آسيمه سر ديدي

 جلوه گر ديدي ،د هزاران بيرق خونص ،ز هر سو 

 پس هر بيرقي افواج صنف كارگر ديدي

...... 

 ، طبقۀ کارگر است.»صنف فعله«و » صنف کارگر«روشن است که منظور الهوتی از 
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 ، جنگ طبقاتی است:»جنگ صنفی«همچنين در بيت های زير از فرخی، منظور از 

 بر سر فقر و غنا بايد نمود کشمکش را    با جنگ صنفی آشنا بايد نمود توده را

 هم جدا بايد نمود اين دو صف را کامال از  در صف حزب فقيران اغنيا کردند جای

در ادبيات سياسی آن زمان به دو سند از فرقۀ کمونيست ايران (بيانيۀ فرقۀ کمونيست » طبقه«در مورد کاربرد اصطالح 

 ) رجوع کنيد. 1308 –و کنگرۀ دوم فرقۀ کمونيست ايران  1301-ايران 

2- journeyman به انگليسی و  compagnon به فرانسوی؛ منظور کارگری است که در نظام صنفی دورۀ شاگردی

(ترجمۀ محمد » شاگرد«اين کلمه در ترجمه های فارسی مانيفست گاه به يا کارآموزی را کامال طی کرده باشد. 

ضوی) برگردانده شده است که ترجمه های دقيقی نيستند. (ترجمۀ حسن مرت» پيشه ور روزمزد«پورهرمزان) و گاه به 

دورۀ شاگردی را تمام کرده است و ديگر شاگرد  compagnon يا journeymanاز آن رو دقيق نيست که » شاگرد«

از آن جهت دقيق نيست که نخست) پيشه ور معموال به کسی اطالق می شود که صاحب » پيشه ور روزمزد«نيست. 

چنين نيست و دوم) روز مزد معموال به کسی گفته  compagnon يا journeymanباشد که در مورد  وسايل توليد خود

می شود که برای يک يا چند روز (برای مدت موقت) به کار مشغول است و بعد بيکار می شود در حالی که 

journeyman يا compagnon سادگی نظام  کارگر موقت نبوده است. اصوال در نظام صنفی اخراج کارگر به

 آسانی نبوده است.   کارخانه ای نبوده چون پيدا کردن جانشين کار

کارگران يک واحد فقط می توانند يکی از سه مورد «ن کار جمهوری اسالمی گفته شده: قانو ۱۳۱مادۀ  ٤در تبصرۀ  -3

 ».شورای اسالمی کار، انجمن صنفی يا نمايندۀ کارگران را داشته باشد

نفر شاغل دائم داشته باشند، يعنی کارگران چنين واحد  35مربوط به واحدهائی است که بيش از » رشورای اسالمی کا«
 نمی توانند نه انجمن صنفی داشته باشند و نه نمايندۀ کارگران. ۱۳۱مادۀ   ٤هائی با توجه به تبصرۀ 

 ص ، ۱۹۷٥ مسکو، گرس،پرو انتشارات فرانسوی، ترجمۀ ،ها جلسه صورت اول، انترناسيونال عمومی شورای  -4
221--220 
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