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ميعاد توافق بورژازی ايران و غرب در  ITF شرکت اسانلو 

نتعبير رؤياهای راست سنديکاليستی و چپ فرقه گرای ايرا  
 تکليف توده های کارگر ايران چيست؟

  ماه هشتاد و ششمرداد  دوم                                                                          فعالين جنبش لغو کار مزدی 

   

منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای . خواب ديرين سنديکاليست ها و چپ فرقه گرای ايران به حقيقت پيوست

 با موافقت کامل سران دولت بورژوازی اسالمی ايران، بدون هيچ معضل و مانع به اجالس ساالنه  شرکت واحد

ITF٢۶خاتمه حضور خود در اجالس اعالم داشته است که سنديکای وی در چهارچوب ماده اسانلو در .  راه يافت 

او از اتحاديه های کارگری بين المللی برای تسهيل عضويت . قانون اساسی دولت سرمايه داری اسالمی کار می کند

يگر که بر زبان رانده سنديکايش در فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل تشکر کرده است و پاره ای حرفهای د

. بحث بر سر گفته های او نيست زيرا که گفته هايش هيچ ربطی به هيچ معضل جنبش کارگری ايران ندارد. است

اينهاست که طبقه کارگر ايران بايد با ديدگان کنجکاو در جستجوی چند و . سخن تمامًا بر سر ناگفته های ايشان است

   . چون آنها باشد

بخش پيوسته ای از توافقات مکتوب و نامکتوب بخشهای مختلف سرمايه جهانی برای تعديل  ITFشرکت اسانلو در 

توافق دولت بورژوازی ايران با حضور آقای . مناقشات فيمابين به نفع خويش و عليه جنبش کارگری ايران است

لوماسی و سياستی است که اسانلو در اجالس ساالنه فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، جزء اليتجزای همان ديپ

گوشه ای از آن در رابطه با نشست مشترک بورژوازی امريکا و ايران در کشور عراق به اجراء در آمده است و 

اساس مسأله . گوشه های ديگر آن نيز به طور قطع در روزهای آتی اينجا و آنجا خود را به نمايش خواهد نهاد

يک دوره طوالنی قلع و قمع هار جنبش کارگری و تحميل هولناکترين دولت بورژوازی ايران به دنبال . اينجاست

شرائط معيشت و کار و بيکارسازی بر طبقه کارگر و به دنبال يک دوران رونق چشمگير انباشت سرمايه به يمن آن 

کاهش نرخ رشد . توحش ها و تعرض ها، اينک دروازه دور نوينی از بحران اقتصادی را دق الباب می کند

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ پيش بينی تداوم آن تا ميزان  دی در سال اخير، تنزل چشمگير نرخ انباشت سرمايه واقتصا

 ميليارد دالری تراز تجاری، سير صعودی حجم ۶کاهش   تومان در سال آتی، افزايش عنان گسيخته نرخ تورم، ٣۵

در پيش پای اقتصاددانان و سياست نقدينگی ها و پاره ای مؤلفه های ديگر رخساره های شروع وضعيت جديد را 

   . پردازان رژيم اسالمی قرار داده است

بورژوازی ايران اين وضع را بسيار خوب درک می کند و آثار و عوارض اجتناب ناپذير آن را بر موقعيت سياسی 

ژيم اسالمی می ر. خود خواه در داخل ايران و خواه در منطقه خاورميانه و سطح بين المللی کامًال مطمح نظر دارد

داند که موقعيت حادتر اقتصادی سرمايه، چند ده ميليون کارگر گرسنه ايران را در آستانه شورش ها و طغيانهای 
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 با تزلزل ارکان اقتصادی سرمايه   گسترده تر از امروز قرار خواهد داد، در عرصه بين المللی نيک واقف است که

واهی وی در مقابل بورژوازی منطقه، دولتهای غربی و حتی شرکای اجتماعی ايران تمامی توان و ظرفيت بيشتر خ

بورژوازی ايران با درک اين مسائل خود را ملزم می بيند که در . نزديکترش مانند چين و روسيه کاهش خواهد يافت

و خطر طغيان ها . عرصه مناقشات درونی با رقبا و حريفان طبقاتی راه نرمش و انعطاف بيش و بيشتر پيشه کند

تعرضات جنبش کارگری در آينده و احساس نياز به استحکام اندرونی و حمايت بيرونی در مقابل موج کوبنده محتمل 

اعالم موافقت با حضور منصور اسانلو سوگلی . اين جنبش مهترين مشغله رژيم اسالمی در اين راستاست

ل و نقل و سازمان دادن تمامی تسهيالت سنديکاسازی ارتجاعی و ضد کارگری، در اجالس فدراسيون بين المللی حم

کار از سوی ايادی رژيم با بيشترين سرعت، در شرائط استيالی دژخيمانه ترين شرائط رعب و وحشت بر فضای 

زندگی طبقه کارگر ايران، سوای حلقه بسيار حسابشده ای از همان سياست نرمش و انعطاف دولت بورژوازی ايران 

  .  طبقاتی خويش هيچ چيز ديگر نيستبرای حل و فصل مناقشات درون

خواست بورژوازی امريکا، ... خواست حضور اسانلو در اجالس ای ال او، آی سی اف تی ی، ای تی اف و 

خواست دولتهای عضو اتحاديه اروپا، شرط عضويت ايران در صندوق بين المللی پول، خواست اتحاديه های 

مسأله . است سناتورهای جمهوريخواه و دموکرات اياالت متحده است به نظام سرمايه داری، خو  کارگری سرسپرده

 سرمايه ساالرانه عليه هر جنب و جوش ضد سرمايه داری طبقه  حمايت از سنديکای واحد بعنوان نماد سنديکاسازی

و کارگر ايران، بعنوان پايگاه حضور مستقيم رفرميسم راست ارتجاعی سنديکاليستی در قلب جنبش کارگری ايران 

بعنوان يک تکيه گاه موثق بورژوازی بين المللی برای رتق و فتق مناقشات درونی خود با دولت بورژوازی ايران 

آمادگی دولت بورژوازی ايران برای اعزام اين سوگلی . راهکار مشترک همه اين دولتها و قدرت هاست

ين رژيم در پاسخ خواست اين مجامع سنديکاسازی بورژوازی غرب به فدراسيون جهانی حمل و نقل گامی است که ا

نها و دولتها، با هدف نشان دادن حسن نيت برای عقب نشينی در مقابل چشمداشت های آنان و به اميد جلب حمايت آ

  . می داردبرهای کارگر مبارزات تودههم گسترده ترسرکوب بازايران وطبقه کارگربابرای کسب توان مقابله مؤثرتر

، تنها خواست بورژوازی غرب و اتحاديه های کارگری سرسپرده آنها اجابت  ITFر اسانلو در با شرکت منصو

 اين کار طبيعتًا رؤيای ديرينه عظيم ترين طيف چپ سوسيال بورژوازی ايران را نيز به ورطه تعبير   نشده است،

آنانکه در طول اين چند سال از اربابان احزاب، هفت تنان سنديکاليست راست و مرتجع، سران فرقه ها و . برده است

دهليز سياه زيج سکت هايشان هر نوع تالش فعالين ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی درون جنبش کارگری 

ايران را به تير بستند، آنانکه شبان تيره خود را در غم چگونه جدا کردن فعالين کارگری ايران از هم و منزوی 

آنان که برای شکار اين و آن فعال، برای نصب عکس آنها .  داری به روز آوردندنمودن فعالين واقعی ضد سرمايه

در پشت ويترين سکت، برای به صف کردن ويترين نشينان در ساختن حزب آتی و باز کردن حجره ای در کنار 

حجره های حزبی ديگر در چهارسوق سياست، از هيچ تالشی فروگذار نکردند، آنانکه جنجال راهگشا بودن 

سنديکای واحد را پرچم ستيز با جنبش سرمايه سيز کارگران ساختند، آنانکه شب و روز طبقه کارگر ايران را به 

بستن دخيل به اتحاديه های ارتجاعی موجود دعوت نمودند، آنها که نقش ارتجاعی اتحاديه ها در مناقشات درونی 
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يران جعل کردند، آری همه اينها نيز اکنون به آرزوی سرمايه جهانی را به نام حمايت اين نهادها از جنبش کارگری ا

  .ديرينه خود دست يافته اند

چه کسانی به هيچ چيز دست نيافته اند؟ و چه کسانی قرار است تاوان . سؤال اساسی و بسيار سرنوشت ساز اين است

 کارگر ايران پرداخت طبقه. جواب بسيار روشن است. پيروزی همه اين طيف گسترده پيروزمندان را پرداخت کنند

 با همزنجيران خويش و با ،روی سخن ما هم فقط با توده های همين طبقه. کننده کل اين تاوان عظيم و سنگين است

قبل از همه توده های کارگر راننده شرکت واحد هستند که بايد بدانند . جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

برای تحميل   طبقاتی آنها بلکه نهادی در کنار همه نهادهای نظم سرمايه سنديکای واحد نه ظرف مبارزه و اعتراض

تمامی استثمار و شدت استثمار و کليه مظالم و بيحقوقی منبعث از نظام سرمايه داری بر گرده آنها و بر زندگی زن 

ز سرمايه داری سنديکای واحد سنديکائی در چهارچوب قانونيت و قانونساالری و نظم بشرستي. و فرزندان آنهاست

رانندگان واحد . همه سنديکاهای کارگری دنيا و همه اتحاديه های کارگری موجود جهان از همين سنخ هستند. است

بايد بدانند که اعتصاب سراسری آنها اعتصابی که پشت بورژوازی ايران را لرزاند نه فقط معجزه سران سنديکا 

اين شکم گرسنه کارگران، بدن برهنه کودکان . ر راه وقوع آن بودنبود بلکه سنديکا تا مدتها مانعی مستحکم بر س

آنان و فشار فقر و فالکت در زندگی توده های کارگر راننده بود که مسير طغيان عليه قدرت سرمايه را باز کرد و 

ار به قانون سنديکا يعنی يک نهاد وفاد. در اين راستا مقاومت سران سنديکا عليه اعتصاب را نيز از سر راه کنار زد

سرمايه، وفادار به نظم سياسی و مدنی ضد بشری سرمايه داری، يعنی نهاد تحميل نظم توليدی و سياسی سرمايه 

داری برزندگی و کار و مبارزه توده های کارگر، هر نوع دل بستن به معجزات اين نهادها هيچ چيز سوای انصراف 

نديکاليستها و فرقه ها که موجوديت خود را با هر نوع جنب و س. از مبارزه مؤثر طبقاتی عليه سرمايه داری نيست

جوش سازمانيابی ضد سرمايه داری کارگران در تضاد می بينند، همواره اظهار می دارند که سنديکا در ايران با 

د آنچه در ايران مثًال با اروپای شمالی و غربی فرق دارد، وجو. اينان دروغ می گويند!!! جاهای ديگر فرق دارد

موضوعی که به . ديکتاتوری هارتر سرمايه و فشار وحشتناک تر سيه روزی و گرسنگی و بيحقوقی کارگران است

. نوبه خود نيروی محرکه مبارزات نيرومندتر و طغيانهای حادتر عليه بورژوازی و دولت سرمايه داری است

يقه می کنند تا از اين طريق وجود سنديکا و سنديکاليستها و فرقه گرايان همين ظرفيت عظيم تر پيکار کارگران را وث

!! منحل نمودن جنبش کارگری در چهارچوب قانونيت و قانونساالری ضد بشری سرمايه را توجيه و تطهير نمايند

رژيم ستيزی سنديکاليستی و فراطبقاتی و سوسيال بورژوائی برای آنها همه چيز و مبارزه ضد سرمايه داری و از 

در همين راستاست که اينها .  کار مزدی و سوسياليستی کارگران برای آنها هيچ چيز استجمله رژيم ستيزی ضد

نفس امکان کشمکش ميان يک سنديکای کارگری و رژيم حاکم را سند معتبر کارائی سياست سنديکاسازی اعالم می 

ی اين جماعت کارساز وجود اين سنديکاها اگر هيچ گرهی از هيچ معضل هيچ کارگری باز نمی کند اما برا. دارند

اينان به اين طريق توفيق می يابند که جنبش توده های کارگر را از ريل طبقاتی و ضد سرمايه داری خودش . است

فراموش نشود که بحث بر سر نام سنديکا يا هر   . جدا نمايند و به هيزم تنور دموکراسی طلبی بورژوائی مبدل سازند

  اين است که هر تشکيالت و سازمان و نهاد منحل در چهارچوب قانونيت وآنچه مهم است. نوع نهاد ديگری نيست
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نظم سرمايه داری ابزاری است که برای در هم کوبيدن مبارزات ضد سرمايه داری کارگران به کار گرفته می شود 

   .و قرار نيست ظرف مبارزه و اعتراض کارگران عليه سرمايه داری باشد

اين . ه نام کارگران راننده واحد در فدراسيون بين المللی حمل و نقل شرکت جسته استنماينده سنديکای واحد اينک ب

کار با توافق دولت بورژوازی اسالمی ايران و به عنوان بخشی از وجه الضمان تعديل مناقشات ميان دولت اسالمی 

ديکای شرکت واحد بايد معنی اين حرف اين است که سن. سرمايه و بورژوازی امريکا و غرب به وقوع پيوسته است

عقب نشينی دولت . همسان همه سنديکاهای ديگر دنيا پاسدار نظم سرمايه در مقابل تعرضات جنبش کارگری باشد

اسالمی در اين گذر، نه عقب نشينی در مقابل جنبش شما، نه متضمن قبول هيچ مطالبه ای از مطالبات اوليه شما که 

بقاتی خود با هدف جلب حمايت آنها، رهائی از شر مشاجره آنها و تدارک فقط عقب نشينی در مقابل رقبای درون ط

طبقاتی شما عليه منصور اسانلو و سران سنديکا قرار نيست راه مبارزه . سنگين تر برای سرکوب جنبش شماست

   .  کمک نمايندبه کل سرمايه جهانیو به بورژوازی ايران راهداد اينانساست دربالعکس قرارسازند،همواررا سرمايه

کشمکش ميان راه حلهای . چند ماه اسارت اسانلو و اسانلوها در زندان دولت اسالمی نبايد هيچ کارگری را فريب دهد

وفادار به ماندگارسازی نظام بردگی مزدی و چگونگی تحميل توحش اين نظام بر توده های کارگر امر طبيعی و 

له در ايران بسيار بارزتر از جوامع غربی به طور مستمر در پيش اين مسأ. هميشه جاری همه جوامع موجود است

تاريخ صد سال اخير جامعه ما، همه جا تاريخ مبارزات گسترده کارگری عليه استثمار و . روی کارگران بوده است

بی حقوقی و ستم سرمايه داری و در همان حال تاريخ کشمکش و تقابل ميان نيروهای ارتجاعی و ضد کارگری بر 

سر چگونه سرکوب کردن جنبش طبقاتی کارگران و چگونگی تضمين حاکميت و ماندگارسازی نظام سرمايه داری 

مشاجرات اپوزيسونهای بورژوازی با دولت قداره بند و سفاک رضاشاهی نماينده سرمايه جهانی، . بوده است

کشمکش ارتجاع ضد بشری پان مجادالت احزاب ارتجاعی عضو جبهه ملی با دولت سرمايه داری جنايتکار شاه، 

اسالميستی بورژوازی با رژيم مذکور، جنگ و ستيز اپوزيسون مرتجع بورژوائی مجاهدين با دولت اسالمی 

سرمايه، مشاجره ساليان دراز ارتجاع بورژوائی حزب توده با رژيم شاه، درگيری شمار کثير افراد و جرياناتی که 

ی هار حاکم بوده اند، با جناجهای مسلط روز اين رژيم، همگی پرده های سازمان دهندگان اوليه ساختار قدرت دولت

در سطح بين المللی هر دو جنگ جنايتکارانه اميرياليستی اول و دوم نيز جنگهای . مختلف اين سناريو بوده و هستند

 های مختلف بورژوازی جهانی با هم بر سر چگونگی تقسيم اضافه ارزش های توليد شده توسط طبقه کارگر و حوزه

  . انباشت سرمايه در ميان خود، بوده است

جنبش کارگری بين المللی با کمال تأسف در تمامی دوره های تاريخی حيات خود، به دردناک ترين شکل ممکن در 

رفرميسم راست سنديکاليستی يکی از . مقابل مشاجرات اندرونی بورژوازی جهانی به ورطه توهم فروغلطيده است

تبديل جنبش کارگری اروپای . اسی و بسيار ذينفوذ تزريق اين توهم در توده های کارگر بوده استاهرمهای اس

غربی به زائده قدرت بلوک های متخاصم بورژوازی در هر دو جنگ امپرياليستی يک نمونه بارز اين واقعيت کريه 

در کار تبديل جنبش کارگری ايفای نقش اتحاديه همبستگی لهستان و بيشتر اتحاديه های کارگری جهان . است

به صف نمودن جنبش کارگری . کشورها به ابزار تسويه حساب درونی بخشهای مختلف سرمايه را همه می دانند

گذشته و حال اروپا در پشت سر سوسيال دموکراسی توسط اتحاديه های سرسپرده، حديت روز آگاهان طبقه کارگر 
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اهای دست ساخت سيد ضياء الدين طباطبائی، سنديکاهای ساواک ساخته بين المللی است، در جامعه ايران نيز سنديک

ای که روزی عرصه ابراز وجود برخی از هفت تنان موجود بود، سنديکاهای نوع حزب توده ای و مشابه اينها، 

هيچگاه سوای آويختن جنبش کارگری به دار قدرت گيری اين يا آن بخش ارتجاع بورژوازی هيچ کار ديگری انجام 

حمايت بورژوازی جهانی از سنديکای واحد و برپائی سنديکاهای مشابه در ايران نيزصرفًا بخشی از . داده اندن

برنامه ريزی سنجيده و آگاهانه بورزوازی برای تسويه حسابهای درونی خود با هدف در هم کوبيدن و قلع و قمع هر 

  .چه وحشتناکتر جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران است

گفتيم که بحث ما خطاب به کسانی است که به هيچ چيز دست نيافته اند، به کل طبقه کارگر ايران، به چندين هزار 

 و چند ده هزار کارگر همه کارخانه های قند که ماههای متمادی ديناری دستمزد ثمن بخس    نيشکر هفت تپه کارگر

وشهر، به جمعيت ميليونی کارگران معلم، به خيل عظيم به کارگران بندر استان ب . خود را هم دريافت نکرده اند

به کارگران حمل و نقل قير مذاب در شيراز، به تمامی توده های    ميليون کارگر بيکار، ۵کارگران پرستار، به 

وسيع طبقه کارگر ايران که باالترين ميزان ممکن فشار استثمار سرمايه و بيحقوقی و ستم ناشی از وجود بختک 

کل تاريخ مبارزه طبقاتی چند قرن گذشته کارگران جهان فريادگر اين حقيقت شفاف . دی را تحمل می کنندبردگی مز

است که هر نوع دل بستن به هر شکل راه حل بورژوائی برای بهبود وضع معيشت و کار و حيات اجتماعی، نه راه 

د که در چهارچوب توافقات ميان شاي. رهائی که راه تحکيم بندهای بردگی سرمايه بر دست و پای خويش است

سنديکاهای  بورژوازی ايران و رقبای درون طبقاتی اش قرار شود که مثًال نوع سنديکای شرکت واحد يا انواع 

آنچه بديهی است و . صنفی ديگر جای نهادهائی مانند انجمن اسالمی و خانه کارگر و همتايان کنونی اينها را پر کند

 هيچ شبهه ای نخواهد داشت اين است که اين نوع سنديکاها، اتحاديه ها و سازمانيابی برای هيچ کارگر آگاهی جای

ها نه ظرف پيکار و اعتراض شما عليه استثمار و مظالم و جنايات سرمايه که به طور قطع طناب داری بر گردن 

  . جنبش ضد سرمايه داری شما خواهد بود

اين سازمانيابيها مشکل بورژوازی غرب، مشکل . برپائی اين نوع سنديکاها و اتحاديه ها حالل مشکل شما نيست

بورژوازی اسالمی، مشکل مشترک کل بورژوازی جهانی، مشکل اربابان احزاب، رؤسای فرقه ها و سران 

ارگری ايران پيدا خواهد کرد و از بورژوازی بين المللی جای پای محکمی در جنبش ک  . سنديکاها را حل خواهد کرد

سران احزاب و فرقه ها خواهند کوشيد . اين جای پا برای مهار جنبش ضد سرمايه داری کارگران استفاده خواهد برد

.  هم به آب و نان خواهند رسيد تا اين نوع سنديکاها را تسمه نقاله قدرت گيری احتمالی خود سازند، سران سنديکاها

 اگر قرار است  .هادها، تيری است که به حيات جنبش طبقاتی و سرمايه ستيز شما شليک می شودبرپائی اين نوع ن

چنين نشود، اگر قرار است جنبش ما در باتالق تعفن منويات و مصالح سرمايه جهانی حل نگردد، بايد در مقابل همه 

بايد در يک جنبش آگاه، افق دار و . برای رهائی از اين وضعيت فقط يک راه وجود دارد. اين دسايس مقاومت کنيم

اين جنبش اکنون در ايران در کار ساخت و سوز و استخوانبندی . ضد سرمايه داری متحد و متشکل شويم  نيرومند 

  . يت و تحکيم پايه های قدرت آن دست به کار گرديمبايد در هر کجا که هستيم برای تقو. خويش است
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