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دمورد سنديکاليست ها بايد با صراحت صحبت کردر  
 

ششماه هشتاد و مهرششم                                                                              اراده خردمند                  
 

 
به محمد اشرفی؛ چه نهفته است؟ تمام به اصطالح نقد او به مقاله ی ارزنده ی محمد اشرفی » امير پيام«نقد در محور

  و ريسمان بافی او برای تمام آسمان. چگونگی تقابل با دولت سرمايه داری: يک نکته ی مخفی نگه داشته شده است

.مخفی نگه داشتن اين مسئله ی محوری تزيين شده است  

، و پيش )۵ميليتانت شماره  (مقاله ی رفيق آرمين رهايی يام و رفيق محمد اشرفی، نکاتی دردر مورد مقاله ی امير پ

را که اينجا آن بحث ها اشاراتی شد؛ در) ٤ميليتانت شماره (» مبارزه با سنديکاليسم با روشی صحيح«آن، درمقاله از

مقاله از زاويه ای ديگر توضيح داده می شود که چرا سنديکاليست  در اين. مورد توافق من هم هست؛ تکرار نمی کنم

اتخاد خواهند کرد، حتی چنانچه امروز به وضوح آن سازش ) در نهايت(ها سياست سازش با دولت سرمايه داری را 

ی هر سياست قابل ذکر است که ما از هر مبارزی که با(ندان باشند را انجام نداده باشند و يا حتی اگر رهبرانشان در ز

 آنها مخالف  سياست و با برنامه  شرط حمايت کنيم حتی اگر کند؛ بايد بدون قيد و  مبارزه می  سرمايه داری با دولت

).باشيم  

 حقوق بيکاری، بيمه مطالباتی نظير: قرار گرفته است» حداقل«محور برنامه ی سنديکاليست تحقق مطالبات سنتًا در

و اتحاديه های کارگری و غيره  های اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با پرداخت دستمزد؛ حق تشکيل سنديکا 

. اين مطالبات در اواخر قرن نوزدهم بسيار زياد بود البته بايد ذکر گردد که اهميت. جمله ی اين خواست ها هستنداز

ما اين ا. کارگران دست يابند منافع  راستای  اصالحاتی در انستند، به که حزب های سوسيال دمکرات می تو زيرا 

پس گرفتن بسياری از حال  بورژوازی در  شده اند، زيرا  کمرنگکشورهای غربی  در خواست ها، امروزه، حتی 

ق تحقق اين خواست ها در کشورهايی نظير ايران نيز يا دشوار اند و يا چنانچه بخشًا تحق. است گذشته» اصالحات«

اما عليرغم اين ها، مبارزه حول اين شعارها نيز . به نفع رژيم هستند و نه طبقه ی کارگر» اصالحاتی«يابند، عمدتًا 

اما بايد روشن . ن ايران طرح شده انددر دوره ی پيش اين قبيل مطالبات توسط بسياری از کارگرا. ضروری است

از اين . سنديکاليست ها از اين مطالبات فراتر نمی روند. ندباشد که اين مطالبات نظام سرمايه داری را نفی نمی ک

را برای رسيدن به مطالبات  فعاليت خود تمام . رو ماهيت دولت سرمايه داری را هيچگاه مورد سؤال قرار نمی دهند  

. کنندده و پس از کسب آن کار خود را پايان يافته قلمداد میحداقل معطوف کر  

 تحقق نهايی آنها  اند، مطالباتی که » انتقالی «مطالبات  تحقق ايه داری، خواهان که کارگران ضد سرم صورتی  در

 مانند افزايش دستمزدها مطالبات که شامل شعارهايی  است؛ اين  مستلزم شکسته شدن چارچوب نظام سرمايه داری 

 ها، کارخانه ردن دفترهای دخل و خرج شرکتمتناسب با افزايش بيکاری، باز کمتناسب با تورم، کاهش ساعات کار

يکی  . ها و بانک ها، نظارت مستقيم کارگری برای تدوين قوانين موجود، کنترل بر توليد و توزيع و غيره می باشند
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 گرفته بود؛ طرح در حضور ظاهرًا مورد رنجش امير پيام قرارمقاله رفيق محمد اشرافی که مطالبات ذکر شده دراز

ققاً اين مطالبه مح. محتوای چانه زنی بودمطلع کردن تمام کارگران ازحضور رسانه های عمومی برای  چانه زنی با

توافقاتی هستند که به رسيدن به  دو طرف خواهان  زيرا هر. نمی گيرد نه دولت قرار  و مورد توافق نه سنديکاليست

مايه داری ان را برای دور زدن دولت سرعدم تحقق اين مطالبه دست کارگر. سود درازمدت کارگران تمام نمی شود

د سرمايه اين امر برنامه ی سنديکاليست ها را به هم خواهد ريخت؛ زيرا مطالبات کارگران مستقل و ض. باز می کند

.خواهد رفت» حداقل«مطالبات داری بالفاصله فراتر از  

مبارزات کارگری تبديل شده است،  عملی حرکتی، به محور پی هر اخير، در عصرکه اين مطالبات، در جايی  آن از

رأس برنامه ی حزب دهد؛ و برای دوره ای تاريخی دريرا تشکيل مهای اساسی مطالبات کارگران پيشروپايه از يکی

 )دموکراتيکيا مطالبات (» حداقل«لحاظ کيفی با جزيی والی ازمطالبات انتق. گيردميايران قرارانقالبی آتی در يشتازپ

مطالبات از سؤال نبرده ورا زير سرمايه داری  يک نظام   هيچ حداقل؛ و مطالبات دموکراتيک  ت اند، زيرا ، متفاو

.محوری درازمدت طبقه ی کارگر نمی توانند باشند  

.رودحداقل، فراتر ميول مطالبات دمکراتيک ومبارزه حبات، ديناميزم مبارزات طبقاتی ازانقالعصردر  

در رأس . است» انتقالی«و » دمکراتيک«سنتی، » حداکثر«، »حداقل«برنامه ی طبقه ی کارگر ترکيبی از مطالبات 

را بطور پيگير تشديد می » سرمايه«و » کار«اين برنامه مطالبات انتقالی قرار گرفته، زيرا که رودرويی روزمره 

پيرامون اين . رت توسط طبقه ی کارگر آماده می کند را برای کسب اعتماد به نفس و نهايتًا تسخيرقدکند و وضعيت

و اعتماد به نفس در درون آنها تقويت گردد و خود را  شعارها، کارگران می توانند به يک سلسله تجارب دست يافته   

. کنند حکومت و مديريت کارگری آمادهبرای  
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