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 انحراف ممنوع، حتی به چپ

 

که چرا شعار شوراهای بود له ئین مسا سربحث بر  و اعتصابات اخیرشان شد.صحبت کارگران با همکاری  ،یشپچند روز 

مبارزات طبقاتی ما  پیشبردتواند کمکی به می فعلیآیا مطرح کردن این شعار در شرایط  اینکه و کنندکارگری را مطرح می

 یا نه. کارگران بکند

 :مانداسخ میپهایی بیرسشپمیان ما دو نفر، در حین بحث 

خواهند چه چیزی را می مبارزات کارگری است؟ یبرندهدر چه شرایطی جلو تفاوتش با سندیکا )اتحادیه( چیست؟ ،خب

 ند؟ااینها کجای قضیه ست.ا داریسیستم حاکم و دولت حاکم که سرمایه کارخانه را؟ شورایی اداره کنند؟

 .کنیم همطالع ،کا و شورایعنی سندی ،هر دو نهاد کارگری یدربارهاسخ عاملی شد که پبی های متعددِرسشپ

 

 )اتحادیه(: سندیکا

د و کارگران هم نکنمیانباشت  سرمایه شانییاو با دار اندسرمایه صاحبد که نآیی به حساب میانکس فقط در دورانی که

 داری،، در دوران سرمایهبفروشند -یعنی نیروی کارشان-که دارند  را زنده ماندن تنها چیزی مجبورند برای زندگی کردن و

یط را ندارند و باید سعی کنند که این شرایط تنهایی توان تغییر این شرااما آنها به ؛اندکارگران از شرایط خود ناراضی و عصبانی

ی اول باید در لهوهکارگران در بنابراین،  رسد.صدا و خواست هر کارگر منفرد به جایی نمی. را کمی مساعد و متعادل کنند

 سازمانی دور هم جمع شوند.

دف از تشکیل آن اتحاد ه ،مشخص استطور که از اسم آن کند و همانا میپ ی کارگر بری طبقهسندیکا را نیروها و اراده

 شود.بینند باعث بهبود شرایط زندگی کارگران میاعتصاباتی که سندیکاها تدارک میاقدامات و  ؛و با هم بودن است

کارگر  یبرای طبقهکه در مقابل قدرت سرمایه تعادلی ست ااتحاد نیروهای کارگران و هدایت آن به سمتی کارکرد سندیکا 

 باید تحملش کرد. است و ضرورتاً تولیدوسایل  انمالکیا همان  دارانبا سرمایه یسازشاین در معنای دقیق کلمه  .ایجاد کند

 اش باشد.کارگر و خانوادهبرای  ،ناهپیعنی نان و سر ،کار و مزدتداوم ی کنندهتواند تضمینمیسندیکا 

ذیرد تا پکند و در مقابل تعهداتی ب کارفرما منعقدو قراردادهایی با  بر کارفرمایان باشد یتواند و باید اهرم فشارمیسندیکا 

 ذیرد.پدر ارتباطش با کارگر نوعی قانونمندی را بنیز کارفرما 

از مسیر که در مقطعی ست ا ایبلکه وسیله ،باشدی کنونی ییر و نوسازی جامعهتغ عامل اصلی و اساسیتواند سندیکا نمی

برانداختن استثمار انسان از انسان  ر بهفعالیت سندیکایی قاد ،بنابراین .شوداز آن استفاده میرسیدن به هدف نهایی مبارزه برای 
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رداخت پ، دستمزد بیشتر پرداخت :رگران در این دوران باشدباعث ایجاد تعادل و شرایط بهتر برای زندگی کاتواند میولی  ،نیست

 یره.غ و کم کردن ساعات کار، حقوق معوقه

های سازمانرهبران  و ی کارگر به کار ببنددی تالشش را در جهت مساعد کردن توازن قوا به نفع طبقهسندیکا باید همه

و اتحاد و متشکل شدن را برای  ضروری اما نه همیشگی قلمداد کنند یسازش یمثابهسندیکایی باید این قانونمندی را به

 مد نظر داشته باشند. در افق مبارزاتی کارگران یروزمندانهپتهاجم 

اب کارگران برای مطالبات صاعت کارگران برای حل مشکالتشان بروند:سندیکا و رهبران سندیکا باید به سمت اتحاد 

حمایت از کارگران دیگر کشورها در صورت بروز ، حمایت کارگران از کارگران دیگر سندیکاها در صورت اعتصاب، اقتصادی

غیره.  مین مالی کارگران اخراجی و حمایت از آنها برای بازگشت به کار وأت اعتصاب و ایجاد صندوق برای، ل یا اعتصابمشک

 یچون که نیرو و اراده ،های بین کارفرما و کارگران بکننداختالفات و درگیری «حقوقی»حل  رایو نه اینکه مدام تالش ب

نکنند که  ی طبقاتی اهرم فشار شود و فکرو باید این نیرو و ارادهتر باشد قانونی قویل حاز هر راهتواند می کارگران متحد

یکی از رهبران سندیکا  یهندانسخنرانی برانگیزبا سیاسی و  اجتماعی، اقتصادیم از اع را کارگران ل و معضالتئمساتوانند می

خطر رفتن به سمت سندیکاهای دولتی و گونه شود، اگر این برطرف کنند. ایدر جلسه به اتفاق آرا ایاز آن با مصوبه سپو 

 در کمین است. زرد

وجود م و سندیکایی هدر یک محیط کار به صورت مقطعی پیگیری شود  تواندشده در باال میی موارد عنوانالبته همه

کنند یا ا مطالبات را عنوان میدهد یبینیم که اعتصاب رخ میمی های کار بسیاریطور که االن در محیطهمان ،نداشته باشد

های ورده شدن خواستهآحتی در صورت پیروزی و بر ،اما هر بار و در هر مقطعی ؛کنندهای خود اعالم حمایت میطبقهاز هم

شروع  نوید از کار با ،های بعدیبرای خواسته ،رود و در مقطع بعدشود و از دست میرنگ میتدریج کماتحاد آنها به ،کارگران

س وقتی از پ. بخرندای از کارگران به جان عدهمجدداً  راها و خطرات قانونی و امنیتی متحد شدن شود و تمام محدودیت

در محیط کار است که کارگران در آن و در ارتباط با آن  ایشدهمنظور کارکرد تثبیت ،شودسندیکا و ضرورت آن صحبت می

 و محل انباشت تجربیات آموزشی و مبارزاتی کارگران است . سندیکاکنندگیری مییپهای خود را خواسته و بینندآموزش می

های مختلف مثل کارگران در زمینهموزش آبه و  نشیندنمیبیکار سندیکا  ،در زمانی که کارگران مطالبات فوری ندارندحتی 

 ردازد.پمیحقوق و قانون کار و اعتصاب 

های سندیکا به نمایندگی از کارگران مشکالت و خواستهنیز ورت اعتصاب و تجمع وجود ندارد در شرایطی که امکان یا ضر

بخشی از کارگران یا تمامی آنها مجبور به ترک محل کار یا قطع روند  ،یئکند و در هر مورد فردی و جزیگیری میپآنان را 

 .شوندنمیله ئهای این مسعواقب و تنشذیرفتن پو  کار
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 :شورا

 اکتبر، کارگران سن 13در . برآوردند سر کارگران نمایندگان ىها، شورا[1۹۰۵] بطن اعتصاب عمومى سیاسى اکتبراز 

 نشست یک در اعتصاب، مختلف ىهانمایندگان کارگران از کمیته. پترزبورگ دست به ابتکار تاریخى عظیم خود زدند

نخستین . کنند انتخاب شهر شوراى در عضویت براى را نمایندگانى که خواستند پترزبورگ سن کارگران از مشترک،

گسترش مدتى کارخانه تشکیل گردید. این شورا در اندک ۴۰نماینده از  ۹۰س شورا، پس از این فراخوان با حدود الاج

به  در آن حضور داشتند. این ارقام بعداً اتحادیه ۵کارخانه و  ۶۹نماینده از  ۶۶2دوم  السیافت به نحوى که پس از اج

اجرایى  یپترزبورگ از میان خود یک کمیته رسید. شوراى سن اتحادیه ۶1کارخانه و کارگاه و  1٨1از نماینده  2۵۶

عنوان ارگان فتق امور روزمره و پیشبرد مصوبات و وظایف شوراى نمایندگان بود. ایزوستیا نیز بهوبرگزید که مسئول رتق

پترزبورگ، شوراى نمایندگان کارگران  مایندگان کارگران در سنشورا منتشر گردید. اندکى پس از تشکیل شوراى ن

ش فعالى در تشکیل نق دخانیات وها چاپخانه نجارى، ،آهنفلز، راه یمسکو نیز تشکیل گردید که کارگران پنج رشته

این  .گرفتند شکل کارگران اسکان محل و شهر ۵۰ از بیش دراها پترزبورگ و مسکو، شور ه بر سنالوآن داشتند. ع

توزیع مواد ، دادندمى نظم شهریبه خدمات ، گرفتندمى دست در را شهر امور یاداره کنترل تشکیل، محض بهاها شور

ساعت کار روزانه  ٨اى از مطالبات کارگران از جمله و پاره ساختندمى برقرار شهرنظم را در ، دادندغذایى را سازمان مى

 از من است( تأکیدها) 1.ساختندمى را معمول

و  روسیهات سراسری از دل اعتصاب ،خوانیمطور که در متن باال میهمان شورا در طول تاریخ است. یاین اولین تجربه

ها هم نمایندگانی در شورا از اتحادیه یو حت بودند شوراها سر برآوردندهای مختلفی که برای اعتصاب تشکیل شده کمیته

به  ،ای خود کار نکنددر ج یککه اگر هر ،دو کارکرد متفاوت در مبارزات کارگری دارند پس اتحادیه و شورا شرکت کردند.

ت سیاسی تن قدردر شرایط انقالبی و برای در هم شکس فقطشوراهای کارگری  شود.ی مهلک وارد میجنبش کارگری ضربه

داری سرمایه ظامینتوازن قدرت سیاسی و ایجاد آنها در زمانی ممکن است که  .ایجاد شودممکن است دار ی سرمایهطبقه

ز حاکمیت سیاسی سلب اباشد و شرایط انقالبی امکان برقراری نظم مورد نظر سرمایه را و تضعیف شده  هم خورده حاکم بر

 .کرده باشد

گری یکی شوراها و دی :گیرندبرای مدتی دو قدرت در مقابل هم قرار می ،دشودر شرایط انقالبی که شوراها تشکیل می

شوراها سرکوب  ،ورداگر انقالب شکست بخشود و داری نابود میدولت سرمایه ،اگر انقالب پیروز شود اری.ددولت سرمایه

داری قیام ت سرمایهیماکتر دوباره علیه حگیری از نقاط ضعف و قوتشان با نیرویی قویانقالب بعدی با درس ند تا درشومی

داری را از نست سرمایهتوا 1۹1۷به شکست انجامید و در  1۹۰۵ یروسیهاولین بار در ی شوراها تجربهطور که همان ،کنند

 صحنه بیرون براند.
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ی کارگر قدرت صنعتی را کسب کند که کارگران و طبقهشورای کارخانه هم در شرایط انقالبی به طور مداوم تالش می

دامن  اندیکاها متحد شدهاز قبل در سنداغلب کارگرانی که را توسط هر لحظه جنگ طبقاتی ن گرایش دارد که در آد و به نکن

 کند.پذیر میولیت مستقیم کارگران در تولید را امکانئشورا مس بزند.

 

گیری داشته باشد و آیا اساساً شورای امکان شکلکنم که آیا شرایط شرایط انقالبی است که شورای کارگری با خودم فکر می

 .یا نه از وضعیت فراروی کندتواند کارگری در شرایط کنونی می

 رخی از رهبرانب از سمتی کارگری و کنترل کارگری هاتشکیل شورامبنی بر شده مطرح اخیراًبا توجه به شعارهای 

را ا در مبارزات کارگری شور کارکرد شود که اینها اساساًروشن می ،های حامی آنهاها و رسانهگروهکننده و کارگران اعتصاب

 له ندارند.ئو درک دقیقی از این مس دانندنمی

هنوز بر سر اینکه  گیریم.خود را نادیده می یهطبقو کارگر هم شویممیکارفرما با  همراه ما کارگران هنوز در بسیاری موارد

 پنداریم.جدا از خود می را هاافع آنمنگاهی بلوچ یا افغان است حساسیت داریم و ، عرب، کرد، لر، مان ترکدستیکارگر بغل

ست که ا انقالبی ، بلکهاشدولی نه انقالبی که باعث رهایی کارگران از یوغ استثمار ب ،البته شرایط شرایطی انقالبی است

 بماند. باقی داریسرمایه استثمارگرخواهد این حکومت عوض شود و ساختار اقتصادی همان ساختار می

اند تا نه دادهیاند، خون و هزاند. آنها جلودار شدهخورده یبیشوند که چه فریجه مس از چند سال، تازه کارگران متوپ

مانده است؛  ینخورده باقدست “ربنایز”ست و “روبنا”که عوض شده  یزیتنها چ دولت عوض شود. اما ظاهراً

 یکشش قربانزحمت یکه مردم و طبقه یگرید یه و لبنان و هر جازغ یباز شده است؛ به جا ییهایفروشآبجو

مورد حمایت  یبایست از سوی فعالین مترقمی )کهشده است  یدارو سرمایه یستیالیامپر یهانظام تجاوزات، یلشکرکش

که تغییر نکرده، اقتصاد و وضع  یتنها چیزاست؛ اما روابط حسنه با اسرائیل و آمریک صحبت از (واقعی و راستین باشند

زندگی بیشتر از قبل و غیره. با  یهاض بیشتر از گذشته، هزینه، تبعییکاریرم، هنوز بهنوز توکارگران است؛  یمعیشت

انه و الرمردسا تو ستم بر زنان و مناسبا یجنس یضهم لغو شده باشد، اما تبع یاینکه ممکن است حجاب اجبار

 2.ستا یهمچنان باقستیزانه زن

ر خودش را پشت س خواهد آن قدرتدهد که ما کارگران االن قدرتی داریم که هر جریانی میشرایط حال حاضر نشان می

ار بیندازیم و متشکل کنیم و ما باید این قدرت را برای هدف طبقاتی خودمان به ک .بیندازد و به نفع خودش آن را مصادره کند

 ذشته را بگیریم.جلوی تکرار اشتباهات گ

ند اابزاری شان صرفاًگی و مبارزاتاینها کارگران و زندبرای  ی ما نیستند.گاه باشیم که اینان دلسوزان طبقهآما کارگران باید 

 شان.برای رسیدن به اهداف طبقاتی و سیاسی
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کنیم و اگر رد می شودادی صمناسبات اقتای در اقتصاد و تغییر ریشهمنجر به که  را انقالبی «امکان»ما  ،در شرایط کنونی

 ایبراندازی سیاسی صرفاً ، بلکهکه شرایط را به نفع ما کارگران تغییر دهدآن انقالبی نیست  ،هم در حال حاضر اتفاقی بیفتد

د و به نباششان نظام اهداف امپریالیستیپیاده ها و مبارزات کارگران را تا جایی حمایت خواهد کرد کهخواهد بود که تالش

 محض آنکه کارکردشان تمام شد به شدیدترین شکل ممکن سرکوبشان خواهند کرد.

ما باید در سندیکاهای محیط کار خود متشکل  ،برای رسیدن به هدف نهایی جنبش کارگری ایران با توجه به شرایط ،اکنون

تقویت آن را در دستور کار  ،و اگر سندیکا داریم بپردازیمدر محیط کار خود به تشکیل سندیکا  ،پس اگر سندیکا نداریم شویم.

 ان رقم بزنیم.مارتباط زنده را با کارگران در محیط کار ،ایمروز کارگران به دور افتادهروز قرار دهیم و اگر از شرایط عینی و به

 

۷۹آذر   

 مینا یاری


