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ی فشار بورژوازی طبقه کارگرهمان گروه هایبوروکراتها  

١٣٨٧             جمعه پنجم مهر                                                                                           ی بهارنيفرز   

  
نان به هم قرض دادنها وبده بستانهای مسئولين سنديکای  باره مماشات،، در١ پی افشاگری کميته هماهنگیدر اخيرا و

يادآوری اين موضوع که  اتحاد طبقاتی و ارائه راهکارهايی جهت انسجام و شرکت واحد با ايدوئولوگهای بورژوازی و

کلهای کارگری الزاماجهت خود رهايی طبقه وجلب ايجاد تشحرکت کارگران برای رسيدن به مطالبات برحقشان و

سنديکا نبايد آلت دست سرمايه داران  سوی ضد سرمايه داری به خود بگيرد وحمايت هم طبقه ايهايشان بايستی  سمت و

به فعالين کميته هماهنگی شروع نه ازطرف بوروکراتهای طبقه کارگرمنصفاهجمه ای ناشيانه وغير فرقه گراها بشود، و

شرايطی که هرگونه بگيروببندهای کارگران درون عثمان کردن مظلوميت طبقه کارگرواضح است که پيرهپر .تشده اس

اتی را فراموش کرد سرکوب مواجه می شودمانع اين موضوع نمی شود که دشمن طبقدولتی با ممانعت وتشکل غير

راستای اهداف سرکوب کنندگان طبقه وآن را درخط قرمز قلمداد کرد ازاين مورد به منزله عبورنظر دروهرگونه اظهار

سلطه پی برده باشد نمی  زادی که به عمق فجايع مناسبات بابرابرنظام سرمايه وآوجدان  چراکه برای هر کارگر پنداشت،

بی تفاوت  رنج و محنتی که در راه مبارزه عليه سرمايه متحمل ميشودند، داد تالش کارگران و مقابل به هدرتواند در

اين که در واقع به نوع اضهارنظرهاست نه هرنوعی ازبيان ديدگاهها چراوال واکنش بوروکراتهای سنديکا دراص .باشد

فرقه گرايان يا طرف ی که به اطالع عموم رسيده اند ازاکثراعتصابهاي باره حرکتهای شرکت واحديها ومدت بارها در

اما  .اعالميه منتشرشده است بانی به عمل آمده يا مقاله وحمايت يا نقد شيوه حرکت آنها حمايت وپشتيفعالين کارگری در

هيچگاه کسی به خارج ازگود بودن متهم نشده درحاليکه خيل عظيمی ازاينها اصال گود را نمی شناسند و سالهاست 

باشد فعالين کميته هماهنگی درحد  موضوع حمايت ازفعاليت کارگراناگر .بطن مبارزات کارگران فاصله گرفته انداز

 .انشان درصحنه اکسيونهای کارگران حضورعلنی داشته اند يا درحمايت آنها آنچه در توان داشته اند دريغ نداشته اندتو

بيان ديدگاه نيست موضوع زيرپا خالی کردن بوروکراتهای حاکم  حمايت نکردن واما موضوع اين نيست، مسئله برسر

می گردد يعنی کسانی که گوديهای واقعی بر که به خارج ازوگرنه تا آنجايی  .سايرتشکل های کارگری است برسنديکا و

جايگاهی برای تالش  دستمزد و خارج ازچارچوب مقوله کار را درحد انسانهايی که محکوم به کار هستند وطبقه کارگر

کسانی خارج ازگود هستند  .نميشناسند، با آنها مشکلی ندارندگرفتن سرنوشت وهستی اجتماعی خود  برای به دست خود

 را ايدئولوگ يا همان کاهنان و می بينند کسانی که خودسلطه برگرده طبقه کارگر و تخت وبرای خود رويای تاج که 

اينان اگر .سرتقسيم ميراث حکومت بورژوازی برسروروی هم می کوبندبر همين حاالروشنفکران پيشروی ميدانند که از

ان نزديک می به قدرت خياليشآنجاييکه آنها راازينند ومی ب کارگران را درحوزه استحفاظی خودکه هرحرکت ضدسرمايه

، اين مثلث شوم سالهاست که در تاريخ جنبش کارگریبوروکراتها با آنها مشکلی ندارند زيرا  ،کند اظهارمرحمت کنند

 را به دهد کارگرانمی کند اعالميه ميحزب نسخه صادر.  طبقه کارگر با هم کنار آمده اندغارت منافع ومازادبرسر

دست ستم سرمايه راس تشکهای کارگری می نشاند کارگران به ستوه آمده ازميخواند ستون پنجمش را در مبارزه فرا



 

 2

 ای که بايد به سرانجامش برسانند با هتشکلهای خودشان را بوجود ميآوند اما در لحظ حرکتشات را به پيش می برند و

شه ای از قدرت را به حزب نشان ين مثلث شوم است کارفرمايان گوحل معما هم .فندی نامعلوم سرجايشان می نشانندطر

اهرم مبارزه کارگران قدرت را قبضه می کند موارد نادر با استفاده ازيم می شود يا درقدرت سهدهند حزب درمي

هرچه بيشتر حفظ بهره وری کا وکار پرداختن به امورات توليد و بوروکراتهای اتحايه کارگران را به خويشتن داری و

اتحاديه وجايگاهشان ت کارگران درازحق عضوي .شناسندی اتحاديه را به رسميت ميخوانند کارفرمايان روئسافرا مي

د وهمه به نان ونوای نان يکه تازی می کنچسرمايه هم ،شودديه منفعت سرشاری عايدشان ميبوروکراتيک اتحاساختاردر

وعمرگرانمايه شان مشغول فروش نيروی کار فی سابق به بردگی مزدی وبجز کارگران که همچنان کما .خود می رسند

اين معامله کثيف وارد بشود کارگران باقی بماند نمی خواهد درهمين جدان بيدارماهنگی ميخواهد ونه، کميته ه. هستند

ضديت دائمش با سرمايه است بارزه خستگی ناپذير طبقه کارگردرمگود ، باقی بماند اتفاقا گود همينجاستگودخواهد درمي

کميته  .گود هستندميگذارند خارج از ران را به حال خود وانيمه راه کارگدر و کسانی که اين تالشها را به يغما می برند و

پرداخته خود کارگران است  هماهنگی ساختار تشکلهای کارگری را به شکل شورايی می شناسد تشکلی که ساخته و

اين از .ونمی خواهد تشکلی ساخته شود که براراده کارگران مسلط شود وکارگران فقط نقش سياهی لشکر را داشته باشند

ست که هرجا سخنی ازطرف کميته هماهنگی برای روشن شدن اذهان هم طبقه ای هايش به ميان می آيد،ودست رو

يستريکشان آنهارا سانسورچی شوند وبا فرافکنی همی کنند اين چنين سخت برآشفته ميسرسپرده های ستون پنجمی را رو 

کميته هماهنگی است بيشترين اقبال فائق آمدن به رفعالين کارگری دتشکل ضد سرمايه داری که مدنظر .می نامندومبصر

سرمايه مايتها است وهربخش يا صنفی که بااست اگر بحث حبخشی نگری فعاليتهای طبقه کارگر وو پراکندگی 

متضمن حمايت همه  اضمحالل مناسبات سرمايه دارانه باشد وخود به تنهايی نمی تواند قادر بررويارويی پيدا ميکند 

 نف وص تواند اين نقش حياتی را برعهده داشته باشد که فرای هربخش والجرم تشکلی مي بقه ايهايش استجانبه هم ط

ايه اين چيزی جزتشکل يا جنبش سراسری ضدسرم کليت جنبش طبقاتی را درخود فراگرفته باشد و! گود انحصاری

کسانی  .ميسر نيست ،تیعن يدی وصنبه عنوان فروشندگان نيروی کار، نه فقط کارگراکارگران با تعريف عينی کارگر

رهبری وکنترل صنفی را که خود در آن کارميکند را دراختيار دارن وبه ميل خود می می کنند انحصار هدايت وکه فکر

اتحاد  فراصنفی و توانند حرکت کارگران را به هرجهتی که باب دلشان هست حرکت دهند قطعا به درک فرا محفلی و

، طبقه مقابل وجدانهای بيداری که منافعی جزمنافع طبقه اشانمی کنند اگر خودرا دره فکراشتبا طبقاتی نرسيده اند و

با  هرقيمت و کميته هماهنگی ازآنجاييکه رقابت کثيف رسيدن به قدرت با .مرئی بدانندکارگرجهانی نمی شناسند نا

فارغ ازهرنوع  ای آزاد وراستای ساختن جامعهپراتيکش درتعريف نکرده است و هرجناح وطبقه ای را برای خود

بداندهرحرکتی را که باعث انشقاق  وظيفه خود داند بايدد کارگران نه به نيابت ازآنها مياجباری به دست خو مزدی وکار

منش کسانی کهاين تفاوت ماهوی دارد با نيت و دهد وبررسی قرار شديدا مورد نقد وشود  گسست صفوف کارگران میو  

.نندادمي برای رسيدن به قدرت، حريف و جلو افتادن خود زدن ديگران و کناربرای تخطئهنقد را وسيله ای     

۵/٧/١٣٨٧ - فرزين بهاری  
 انتخاب   منظور ازکميته هماهنگی کميته هماهنگی منطقه تهران است که به نظرمن ازآنجاييکه کسانی که ازکميته هماهنگی جدا شده ان اسم ديگری-١

همان نام  و د بر تهران اسم را با پسوند   نيست که کميته هماهنگی لزومی ،برگزيده اناهداف کميته هماهنگی  سنامه کاريشان اهدافی غيرااسکرده ودر
.هميشگی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری يا کوتاهتر کميته هماهنگی بهتر است  


