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یرانيا ی هاستيکالي و سنداي دنی کارگری هاهياتحاد  

 
  یمزدکار لغو  نيفعال  ١٣٨٧ اسفند ٢۶شنبه دو                                                                       

 
  

زشتی خدمت به ماندگارسازی سرمايه داری و حفاری خندق مرگ .  زشت است تاريخ سازش هایتاريخ سنديکاليسم

بر سر راه تازش و تعرض جنبشی که هر گام پيروزی آن گامی در راه رهاسازی بشر از شر مصائب جهان موجود 

اتحاديه ای چنين است اما اوراقی از تراز کار اين جنبش يادمان بدترين زشتی ها در کار گسيل کارنامه جنبش . است

آنچه اتحاديه ها در . توده های کارگر دنيا برای ذبح فاجعه بار انسانی در آستانه خدمت به نظام سرمايه داری است

 بارزی از اين فاجعه آفرينی ها بود اما شامگاه تيره شروع جنگ امپرياليستی اول انجام دادند به طور قطع نمونه

در آن زمان بخشی از طبقه کارگر بين . آنچه امروز انجام می دهند نيز دست کمی از حوادث سياه آن روزها ندارد

المللی با همه کسر و کمبودهای اساسی با صالبتی پرشور عليه رويکرد جنايتکارانه اتحاديه ها شوريدند، شورش و 

  .  که امروز با کمال تأسف جای همان اندازه اش هم بسيار سخت خالی استخيزش و اعتراضی 

 اقتصاددانان و نهادهای بين المللی سرمايه و کل طبقه نمايندگان فکری و سياسی،که  روزهائی است روزهای جاری

ه پايان جهانی  به راستی نقطبينندآنچه به چشم می « می زنند که  شب و روز فرياد ی آن هاسرمايه دار و دولت ها

همه جا سخن از بحران است و . خراب کرده استآنان خطر بحران زمين و زمان را بر سر » است که می شناسند

 سرمايه داری و نيرومندترين و مخوف ترين قطب های سرمايه  عظيمغول هایغوغای کمک خواهی همه جا 

ل از توان انداخته است اما همين سرمايه بحران همه را در گرداب استيصا. جهانی گوش فلک را کر کرده است

هيچ فشار تعيين کننده  ، همين طبقه سرمايه دارداران، همين تراست های غول پيکر مالی و صنعتی، همين دولت ها

 بر روی سينه خود سنگين نمی  سوی جنبش کارگری از اروپا و امريکادو قاره ی  در هيچ کجاو سرنوشت سازی

چرا؟ آيا پليس و .  نخست دنيای آرامش و آسايش و خيال راحت حکمفرما استحوزهعکس در اين قلمرو بر. بينند

ارتش و سازمان های امنيتی زير زمينی و اختاپوسی سرمايه داری با حمام خون و باران گلوله و بمب افکن خطر 

 عجالتًا صحبت می کنيمتا آنجا که از اين دو قاره  !جنبش کارگری را از سر سرمايه رفع کرده و رفع می کنند؟ نه

 به بسيج  هيچ نيازیی اين ديار،کشورهاسرمايه داران و دولت های سرمايه داری در شرائط روز .  چنين نيست

 احتياج به چنان ساز و برگ .احساس نمی کنندوجود چنين خطری را بر سر خود سنگين . چنين نيروهائی نمی بينند

 مربوط است دو قارهنيا برای آنان تا جائی که به خطر جنبش کارگری د. و بسيج و صرف نيرو و هزينه ای ندارند

پس باز هم  و اين بار به طور جدی تر بايد پرسيد که چرا؟ چه شده است؟ و چه اتفاق افتاده . بسيار امن و امان است

ازدم بيشتر است؟ اين خاک سرد مردگی از کجا و چگونه بر سر و روی اين جنبش پاشيده شده است و در هر دم و ب

  و بيشتر پاشيده می شود؟ 

. پاسخ طبيعتًا مشروح است و نياز به بازگوئی يک تاريخ دارد اما اين پاسخ مشروح در يک جمله قابل تلخيص است

سرمايه داران و نظام سرمايه داری در هر دو قاره امريکا و اروپا به رغم سرکشی حداکثر طغيان موج بحران، 



زيرا که اتحاديه های کارگری همه جا با شمشير آخته و خارج از نيام ارگری آرامش دارند، عجالتًا از جانب جنبش ک

 آنچه اتحاديه ها امروز انجام می دهند از .در رکاب سرمايه و عليه هر احتمال خيزش توده های کارگر می جنگند

ا همه جا به نفع سرمايه و آن ه.  کمتر نيست خيلی مرتکب گرديدند١٩١۴ که در روزهای تيره و تار سالشرارتی

اتحاديه ها .  آماده باش به سر می برندت جدیعليه هر شکل سرکشی ضد سرمايه داری جنبش کارگری در حال

هستند که به محض اراده صاحبان سرمايه يا دولت ها، راه پيچش بحران در ساختار بازتوليد سرمايه اجتماعی 

آن ها هستند که در چهارجوب مهندسی . ه های کارگر نقب می زنندکشورها را با تردستی تمام به سوی زندگی تود

 بحران را از يکايک کارخانه ها و تراست ها و مراکز کار و ،روز سرمايه، بيل و کلنگ و تمامی ابزارها در دست

توليد و بانک ها و نهادهای عظيم مالی به سوی کومه های زيست کارگران و هست و نيست معيشتی آنان زهکشی 

کافی است فقط به اخبار روزنامه ها نگاه کنيد تا با چشم باز ببينيد که چگونه رسالت سرشکن کردن کل بار . ی کنندم

بحران سرمايه داری بر چهارديوار زندگی فرسوده و درهم شکسته کارگران دو قاره، گام به گام توسط اتحاديه ها به 

 تحمل بار بحران مجبور می سازند، هر اعتراض آنان را خفه اين ها هستند که کارگران را به. دوش کشيده می شود

اين ها هستند که سرمايه را از .  برای مقاومت را در نطفه می خشکانند توده های کارگرمی کنند، هر بارقه تالش

ورطه بحران به بيرون می رانند و کل هزينه اين خارج سازی را از نان روزانه و پول دکتر و دارو و مدرسه و 

اتحاديه ها هستند که با خلع سالح جنبش . هد کودک و بيمارستان و امکانات دوره پيری کارگران کسر می کنندم

  .کارگری راه تهاجم بی عنان ارتش سرمايه به حوزه معيشت توده های کارگر را هموار و هموارتر می سازند

 يک توسط آن هاايفای اين نقش . کرده اندز می کنند همان است که از ديربا هستند و آنچه امروز چنيناتحاديه ها 

ما از سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی سخن می گوئيم و ديوانساالری اتحاديه ای در . رويکرد سرشتی است

ساختار نظم سياسی و اجتماعی اين رابطه در اردوگاه سرمايه ايستاده است و با جنبش ضد کار مزدی توده های 

بحث اصلی ما در .  استاين جنبشايه عليه ا دارد که نياز تقابل تاکتيکی و استراتژيک سرمکارگر همان برخوردی ر

سخن اصلی اين است که در طول چند سال اخير . جا تشريح بيش و بيشتر مزدورمنشی اين نهادها نيست اين

 مزدور سرمايه ی ديوانساالری اتحاديه ا همين کسب اعتبار برایسنديکاسازان ايرانی از همه سو دست به کار

 اصرار دارند که اين نهادهای ابزار اعمال قدرت سرمايه عليه کارگران را به عنوان سازمان آنان. شده اند جهانی

 رؤساینامه نويسی . های ظرف پيکار طبقه  کارگر کشورهای غربی  به توده های کارگری ايران معرفی کنند

 آن ها در دائره مناقشات بخش بخشی از مأموريت و ايفای نقش را که صرفًابه سران جمهوری اسالمی اتحاديه ها 

 در طول اين سنديکاسازان!!! های مختلف سرمايه جهانی است به عنوان حمايت از جنبش کارگری ايران جا اندازند

 از موقعيت ضعيف، فرسوده و سرکوب شده مبارزات توده های کارگر حداکثر بهره برداری را به عمل چند سال

فروماندگی و . باشندخوشه چين حمام خون های دولت سرمايه عليه جنبش کارگری  تالش دارند تا آنان.  اندآورده

استيصال اين جنبش را مناسب ترين شرائط برای تحميل سنديکاليسم بر توده های کارگر سازند و به قول معروف تا 

تصور ما اين .  را خوب بشناسدافعان سنديکاسازیمدطبقه کارگر ايران بايد . تنور داغ است نان خود را پخت نمايند

 می بحثدر اين باره پائين تر .  جدی برای جنبش کارگری ايران استیسنديکاليسم  خطراست که در شرائط روز 

 و چرا به اين همه  چه کسانی هستندعلی العمومو سنديکاليسم  مدافعان سنديکاسازیه کنيم اما عجالتًا ببينيم ک



 توهم می آفرينند و چرا به توده های کارگر ايران  اين همهچرا؟  زشت ضد کارگری دست می زنندعوامفريبی های

  دروغ می گويند؟

سرمايه داری را منزلگاه آخر کارگرکش اينان نظام .  اساسًا سنديکاليست هستندمدافعان سنديکاسازیعده ای از 

ر، ستم و پايمال شدن حق و حقوق انسان ها و به ويژه بر اين باورند که در اين نظام استثما. زندگی بشر می دانند

می توان بر . کارگران وجود دارد اما شدت و وسعت اين استثمار، ستمکشی ها و مظالم را می توان کمتر ساخت

سرمايه داران فشار آورد که اندکی از سود خود بکاهند و اجازه دهند ما هم نان و لباس و مسکنی برای خويش دست 

برای  می توان. می توان از دولت سرمايه داری خواست که قوانينی به نفع کارگران تنظيم و تصويب کند. مو پا کني

ختن رابطه خريد و فروش نيروی کار مبارزه کرد و می توان از همين نظام اصالح و انسانی شدن و عادالنه سا

نديکاليست ها استدالل می کنند که نظام س. سرمايه داری هم حق چنين مبارزه ای را مطالبه نمود و به دست آورد

 بردگی مزدی درست است که غيرعادالنه است اما گنجايش و ظرفيت بسيار زيادی برای انعطاف، عقب نشينی و

. ما کارگران را تضمين نمايد رفاه و امکانات اجتماعی مماشات دارد، آنسان که قادر است و حاضر است تا معيشت،

 و اين مبارزه را می توان در چهارچوب قوانين و نظم سياسی و خود اين ها را به دست آوريمبا مبارزه ما می تواينم 

آنان می گويند شانس متشکل شدن و ساختن تشکل های قانونی . اجتماعی موجود هم سازمان داد و به موفقيت رساند

ه دار يا جرياناتی از اين طبقه يعنی سنديکا در سيطره حاکميت همين نظام وجود دارد و اگر هم دولت، طبقه سرماي

 بسته  اصًالحاضر به قبول مبارزه قانونی و دادن حق تشکل و سنديکاسازی به ما نباشند بازهم درها بر روی ما

با خواهش و التماس و پند و اندرز و گاهی هم  اعتراض و وارد ساختن فشار می توان آنان را بر سر عقل . نيست

سنديکاليست ها . ه قانونی و حق اعتصاب و ساختن سنديکا و از اين نوع کارها نمودآورد و وادار به قبول مبارز

احزابی که همگی مؤمن .  در درون جامعه سرمايه داری احزابی وجود دارد، اين هاتمامیادامه می دهند که سوای 

 سنديکا ما می توانيم هم. فاوت هائی داردبه بقای اين نظام هستند اما نظرات و سياست ها و برنامه هايشان با هم ت

داشته باشيم و از درون آن برای بهبود وضع معاش خود مبارزه کنيم و هم از ميان اين احزاب يکی را که بهتر از 

ديگران است انتخاب کنيم، به آن رأی دهيم و افرادش را بر اريکه قدرت بنشانيم و از آنان خواهش کنيم يا بخواهيم 

حرف سنديکاليست ها بسيار سرراست است . سرتان را درد نياوريم. گی ما تصويب نمايندکه قوانين بهتری برای زند

ه با الهام از شاعر ديگری از زبان سگ های  است ک ايرانیو بيشتر مصداق شعر همان شاعر ناسيوناليست افراطی

رند و می توان بر خاک درست است که تازيانه ارباب دردناک است ولی اربابان رحم هم دا« مطيع اربابان می گفت 

  »   سيراب شدرحم و مروتشاناره های نرم مطبخ آن ها خوابيد و از دريای 

کافی است به آنچه پيرامون ديوانساالری اتحاديه ای در دو قاره در مورد درست و غلط بودن حرف سنديکاليست ها 

اقدامات   .ه جنبش کارگری کمی فکر کنيماروپا و امريکا گفتيم و به کارنامه تاريخی جنايات اتحاديه ساالران علي

هر . روز آنها در سوئد، کاناد، آلمان، نروژ، يونان، امريکا و در همه جای دنيا نيز بسيار شفاف در پيش روی ماست

حداقل شعور صادقانه انسانی با چشم باز می بيند که چگونه اين نهادها همه يا کارگر دارای حداقل شعور کارگری 

معيشت کارگران، خفه کردن مبارزات توده های گان فداکار نظام سرمايه داری را برای قلع و قمع جا نقش پيشمر

کارگر، جلوگيری از کاهش سود سرمايه ها و در همين راستا جاودانه کردن نظام بردگی مزدی ايفاء می نمايند، 



 با يک دست پيشنهاد ممنوعيت  می بينند که چگونه سران اتحاديه ها در منتهای وقاحت و بيشرمی خوبکارگران

اعتصاب، با دست ديگر طرح کاهش دستمزدهای کارگران و با هر دو دست برنامه ريزی اخراج هزار هزار کارگر 

آنچه . را آماده می کنند و با خوشرقصی تمام تقديم سرمايه داران و تراست های عظيم صنعتی و مالی می نمايند

 فاجعه تمام است، فاجعه توحش سنديکاليسم و جنبش سنديکاليستی عليه امروز در پيش روی ما جريان دارد يک

يک باز هم . زندگی و پيکار ضد سرمايه داری کارگران با اين هدف که عمر نظام سرمايه داری را طوالنی سازند

اجتماعی بار ديگر تأکيد می کنيم که ديوانساالری اتحاديه ای بخش اليتجزائی از ساختار نظم توليدی و سياسی و 

سرمايه داری است و متوليان اين ديوانساالری بسيار خوب می دانند که بقای آن ها به بقای نظام بردگی مزدی پيوند 

د همه اين واقعيت ها را به چشم ببيند و بر همين اساس ر آگاهی در هر کجای دنيا می توانهر کارگ. خورده است

  هااز اين . ها را هر چه دقيق تر قضاوت کنديکاليستسازان و سند عوامفريبی های سنديکاابعاد دروغ پردازی ها و

سنديکاهای . تجربه کرده اندکم و بيش  را ی سنديکاسازان وراجی هابی پايه بودن  توده های کارگر ايران که بگذريم

 به دام سنديکاسازی يعنی افتادن.  را هم خوب سنجيده اند ديده اند، نوع حزب توده ای آندست ساخت ساواک را

ممکن است عده . قانون بازی سرمايه و کارگران ايران معنای مبارزه قانونی با سرمايه داران را عميقًا لمس کرده اند

 بودن سنديکاليسم هاين حرف ها يا گمراهعوامفريبانه بودن ايران ر همه کارگران ای بگويند که اگر چنين است و اگ

 دنبال سنديکاليست ها راه می افتند و اينجا يا آنجا به سنديکاليسم دخيل می  به هم پس چرا خودشانواقف هستندرا 

آنچه را که انسان ها از سر ضعف، درماندگی و فقر و . اما پاسخ آن روشن است. اين سؤال درستی است. بندند

ر تادن کارگران نيشکراه اف. استيصال انجام می دهند نبايد به حساب انتخاب و اقدام آگاهانه و آزادانه آنان گذاشت

 به اين آنان اعتقاد و رويکرد نشان انتخاب، ، يا معلمان به دنبال سنديکا و نهادهای صنفیهفت تپه، شرکت واحد

 باز هم  توهم آفرينی های بيش از حد آن،حتی سرکوبی مستمر اين نهادها توسط دولت سرمايه با همه .نهادها نيست

و آموخته اند که هر نيروی مورد سرکوب بسيار ديده اند  ، زيرا آنانمی بنددنچشم کارگران را بر روی واقعيت ها 

 توده های کارگر عريضه می نويسند، به طناب پوسيده .دولت ها لزومًا دوست و همراه و همصدای آن ها نيست

« ی های چه بسا در خيمه شب باز دولتی تحصن می کنند، دقانون دخيل می بندند، در برابر اين نهاد و آن نها

به نفع اين يا آن جالد سرمايه رأی دهند اما کدام موجود انسانی شرافتمند به خود اجازه می دهد که اين » انتخاباتی

 به قانون و دولت و نظم و نهادهای آناننوع اقدامات کارگرا ن را به حساب باور، اعتقاد، اميد و پای بندی واقعی 

 در هيچ لحظه ای از حيات خود هيچ خيری از قانون و قانون بازی و مبارزه کارگر ايرانی بگذارد؟ در ايران دولتی 

باوری و اين بی   کند بی باور است و می تا چشم کارترفندهااو به اين . است که بخواهد به آن دل بنددقانونی نديده 

 نگری اين و آن جماعت از درون کتاب ها و مطالعه آثار کالسيک يا در زير نور تابناک روش نهبی اعتمادی را هم

به دست آورده  پيکار عبور از دريای خون  ها، در جريان و رنجها درد تحمل درتجارب روزمره،بلکه در نخبه 

 و ساختن نهادهای صنفی آويزان به قانون سرمايه نيز دخيل بندی کارگران به  سنديکا  مسأله در مورداين .است

 دچار ضعف،ی بی هيچ اعجاز روی می کنند صرفًا به خاطر آن است که  اگر به اين امامزاده هاآنان. صدق می کند

آن ها . سرکوب شده اند، هر نفس کشيدنشان به شالق بسته شده استبه طور وحشيانه فروماندگی و استيصال هستند، 

هيچ انسان . در دنيای ضعف و گرسنگی و بدبختی و احساس فالکت بسان غريق به هر حشيشی متوسل می شوند



 نهادهای صنفی را به حساب باور  در قبول اضطراریان شرکت واحد يا معلمکارگر هفت تپه،افتمندی نبايد اقدام شر

  .در اين باره باز هم پائين تر حرف خواهيم زد.  کارسازی سنديکا و سنديکاليسم تعبير نمايدبه

يست نمی نامند و حتی مدعی انتقاد از دسته دوم طرفداران سنديکاسازی، افراد يا محافلی هستند که خود را سنديکال

اين که اولی . واقعيت اين است که فرق اين جماعت با سنديکاليست ها فقط در يک چيز است. سنديکاليسم هم هستند

ها بدون شيله و پيله و روراست سنديکاليست بودن خود را اعالم می دارند اما اين دومی ها از ناخن پا تا موی سر، 

يک دليل مهم غلطيدن اين افراد و گروهها به دام اين .  می باشندت، دروغگوئی و شيادصفتیدچار تناقض، تشت

تناقضات و آشوب زدگی ها آن است که عمومًا به نوع ديگری از برنامه ريزی کار و توليد نظام سرمايه داری زير 

آن نوع سرمايه داری می دانند و ن برپائی الآنان احزاب خود را پيشقراو.  ايمان دارندی ديگرنام و نشان و پرچم

نديکاليسم هستند مدعی نقد سرسيدن به همان هدف تلقی می کنند، سنديکاسازی کارگران را عصای دست الزم برای 

د و در همين راستا خو! جار می زنندرا انتقاد از سرمايه داری  به نوع حی و حاضر سرمايه داری زيرا انتقاد خود

در عين حال از سنديکاسازی دفاع می کنند زيرا تشکل های سنديکائی توده های انند، را مخالف سنديکاليسم می د

  . کارگر را ابزاری برای جايگزينی شکل کنونی سرمايه داری با شکل مورد نظر خويش می بينند

ما نهايتًا  ا،جماعت سومی که از سنديکاسازی دفاع می کنند در عالم واقع هيچ کدام از دو دار و دسته فوق نمی باشند

اينان می گويند که در جامعه ما و در زير موج کوبنده . عين همان کارها و سياست های آنان را دنبال می نمايند

بر اساس تصور اين عده در . ديکتاتوری هار و پليسی سرمايه هر نوع تشکل سازی به هر حال بهتر از هيچ است

ود و از اين روی به بستری برای مبارزه ميان کارگران شرائط خاص جامعه ايران سنديکاسازی هم سرکوب می ش

صاحبان اين نظر شايد آدم های با صداقتی باشند اما ايراد . و نظام سرمايه داری و دولت اين نظام تبديل می گردد

آنان مهمترين سؤال پيش روی . اساسی کارشان اين است که دنيای تناقضات حرف خويش را اصًال تعمق نمی کنند

هر جنب و جوش سنديکاليستی هم توسط سرمايه سرکوب می شود چرا ما بايد توده حتی جا  ست که اگر در اين ااين

چرا بايد تحمل کرد رنج آبياری کردن باغی که از آن گل « !! های کارگر را آگاهانه به دار سنديکاليسم آويزان کنيم؟

!!  ضد سرمايه داری را از پيش پای آنان کور سازيم؟ سازمانيابی و شفافچرا بايد راه مستقيم» !!! کاغذين رويد؟

چرا بايد کارگران را به عبور از گمراهه ها دعوت کنيم و چرا بايد جنبش کارگری را به لزوم عبور از اين بی راهه 

  . ها و نتيجه دار بودن آن متوهم سازيم؟ و خيلی سؤاالت مهم تر ديگر که فرصت طرح آن ها موجود نيست

بايد به . ن سنديکاسازی را می توان باز هم طوالنی تر ساخت اما اين کار باعث اطاله کالم می شودليست حاميا

 توده های کارگر است؟ روز اين که چرا سنديکاسازی واقعًا تيشه به ريشه مبارزات. سراغ محور اساسی بحث برويم

کارگری قبل از هر چيز چشمان خويش و چرا بايد اين خطر را جدی گرفت؟  برای يافتن پاسخ مسؤالنه، درست و 

راستش آنچه االن . را باز کنيم و به فضای روز حاکم بر مبارزه طبقاتی و افت و خيز جنبش کارگری نظر اندازيم

صت رعده ای از سر ف. ن استوزير اين نام جريان دارد فقط و فقط آميزه ای از دو پديده نامتجانس و بسيار ناهمگ

اين جماعت مجادالت درون دولت سرمايه داری يا  . شده اندمروج سنديکاسازی ارخواری  و مردطلبی و دکانداری

جاری ميان  کشمکش های متعارف درون طبقاتی سودجويانه و قدرت طلبانه بعالوه ايران سرمايه دارکًال طبقه 

آنان . د ديده اندی برای تحقق اهداف خودولت ايران و امريکا را فرصتو به طور مشخص دولت های سرمايه داری 



 راستا عزم جزم کرده اند که از گوشت و پوست و خون توده های کارگر ايران مايه بگذارند و حاکثر سوء در همين

 با خيل کثيری از کارگران نيز مواجه هستيم که زير  دکانداردر کنار اين جماعت فرصت طلب. استفاده را بنمايند

ی و همه اشکال ذلت، به شدت احساس فروماندگی و بی قدرتی می کنند فشار ديکتاتوری و سرکوب و فقر و گرسنگ

سنديکاسازی در حال حاضر ترکيبی از اين دو عنصر واقعًا . به هر حشيشی توسل می جوينداز شدت ضعف و 

يکی از شدت سيه روزی خود را قادر به اعمال قدرت نمی بيند و ديگری تا مغز استخوان فرصت . نامتجانس است

به حالتی در آمده  اين مسأله امروز . از آب گل آلود ماهی بگيرد جائی که می تواندت و مصمم شده است تاطلب اس

سازمانيابی ضد سر راه معضالت هميشگی  را بر است که با همه پوچ و هيچ بودنش به طور واقعی مشکالتی

 جنبش ،به ميزان برد و توان خودمی رود تا  قبل از هر چيز.  استاضافه کرده مبارزات کارگرانسرمايه داری 

اين واقعيتی است که هيچ کارگر . غرق سازدکارگری را در باتالق مجادالت ميان بخش های مختلف سرمايه جهانی 

توده های کارگری که ساليان دراز در آتش . آگاه و شرافتمندی نمی تواند نسبت بدان حداکثر حساسيت را نشان ندهد

 مبارزاتشانهمه حثيثت، اعتبار و  بربريت و سرکوب سرمايه خاکستر شده اند امروز همه جا شعله ور استثمار و

بازيچه باج خواهی و اعمال شرارت هر چه هولناک تر اين دولت و آن دولت، اين اتحاديه و آن اتحاديه و اين و آن 

ايه جهانی دعوی  سرم های منافع عظيم ترين قطبسکویيکی از .  استقرار گرفتهجماعت سودجوی مردارخوار 

، ديگری که تمامی تاريخ جنبش او را قرقگاه شکار و قدرت خود اعالم می دارددهد و حمايت از وی سر می 

باز هم بيش از پيش فرصت را  است او بودهموجوديت خود و اسالفش راه انداختن حمام خون عليه هر اعتراض 

 می اوار و سرکوب هر چه وحشيانه تر مبارزات روز مغتنم می شمارد و کاسبکاری های کثيف رقيب را توجيه کشت

در کنار اين روند و همآميز با آن، بازار مکاره ای از کاسبکاری های فرقه ای نيز همه جا به راه افتاده است . سازد

به هيچ چيز رحم نمی کنند و بر سر هر چه شرف و   برای يافتن هر جيفه منافع سکتیکه تجارت گران درون آن

شالق حراج فرود می  بسيار بی محابا  اسالمیو آبروی چند ده ميليون کارگر اسير دوزخ توحش جمهوریاعتبار 

ره اش به نوبه  است که به راستی سخن گفتن در با و تهوع آور تا آنجا چندش بارآنچه اين جماعت می کنند. آورند

سنديکاسازی خود .  مطلب را خالصه کنيم. و به همين دليل ما از پرداختن بدان چشم می پوشيمخود تهوع آور است

از بيخ و بن فروش جنبش کارگری به سرمايه است اما ين مسأله در شرائط روز جامعه ايران ابعاد بسيار هولناک 

سنديکاسازی بازار شنيعی برای هر نوع فرصت طلبی و دکانداری و سودجوئی و   پديده .تری به خود گرفته است

نوشتن اين بازار به حساب جنبش بورژوازی از دولت ها گرفته تا باندها و سکت ها و تسويه حساب های درون کل 

 همه بخش های بورژوازی در اين بازار مافيائی دست به کار تجارت هستند و طبقه !!کارگری ايران شده است

  . همه اين سودجوئی ها گرديده استکارگر ايران به بدترين وجهی محکوم به پرداخت تاوان 

تا جائی که به مبارزه  ندارد و بر همين مبنی  برای حل هيچ مشکلی از مشکالت کارگران هيچ افقیکاسازیسندي

 اين طبقه برای جنبش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی  کارگر مربوط می شود شايد خطر چندانیدراز مدت طبقه

 و معضلی بر سر راه سازمانيابی اين گران برای مبارزات روز کاربه هر حال خطریاما اين پديده . نيايدبه حساب 

.  خاص جنبش کارگری در وضعيت روز است سوای آنچه گفتيم مشکلدليل اين امر. است مبارزات عليه سرمايه

قبًال توضيح داديم که فشار سرکوب بسيار باال است، .  در موقعيت بسيار اسفباری قرار دارد ايرانجنبش کارگری



. يکاسازی دفاع می کنندابت با حريفان طبقاتی خود از سندو نمايندگان سياسی اش در رقبخشی از طبقه سرمايه دار 

نمايند، را دنبال می  فرصت طلبیبخشی از سرمايه داری جهانی و اتحاديه های کارگری مزدور آن ها نيز همين 

برمنشانه خود عليه دولت سرمايه داری در تقابل با اين رقابت جوئی ها باز هم فشار سرکوب و اعمال قهر بر

 فشار ديکتاتوری و قهر سرمايه باعث می شود که سنديکاسازی با .مبارزات کارگران را باالتر و باالتر می برد

به هر حال برای کارگرانی که شب و روز سرکوب می شوند و در تمامی ماهيت رفرميستی و سازشکارانه اش 

 اين مسائل دست در دست هم سبب . حيثيت کاذب کسب نمايد اعتبار ونوعی گرداب فروماندگی دست و پا می زنند

سراب را به جای آب بازی کند و بخش می شوند که آنچه هيچ و پوچ است و گرهگشای هيچ چيزی نيست عمًال نقش 

 خطری برای پديده سنديکاسازی از اين لحاظ. هائی از کارگران زير فشار ضعف و فروماندگی به دنبال آن راه افتند

طبقه کارگر . توده های کارگر است ضد سرمايه داری  جنبشمعضلی بر سر راه سازمانيابیات کارگران و مبارز

کار مزدی هيچ راه ديگری به سوی سرمايه داری و برای لغو  سراسری ضد  وايران سوای سازمانيابی شورائی

 کارگر ار پيروزی توده هایهر مقد. هيچ ميزانی از موفقيت و آزادی و بهبود معيشت در پيش روی خود ندارد

  ياهر ميزان رفاه اجتماعیبرای ، زيست و شرائط کار برای هر نوع بهسازی وضعيت ايران در هر قلمرو پيکار،

رائی  به مبارزه مستقيم سازمان يافته و شو همه و همه،کاهش بی حقوقی ها و تبعيضات و ستمکشی هاهر ميزان 

 نه فقط سدی بر سر راه سازمانيابی سنديکاسازی.  گره خورده استری و برای نابودی سرمايه داهعليه سرماي

 سدی بر سر راه جنبش کارگری در همين راستا  بلکهسرمايه داری و برای محو کار مزدی توده های کارگر،ضد 

  .  بر نظام سرمايه داری استکارگرانبرای تحميل هر ميزان مطالبات 

  

  فعالين جنبش لغو کار مزدی
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