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 یسازمانياب کارگران نقاش و مبازه برای
   

شش ماه هشتاد و آبان زدهمنو                                                                                        ی لغو کار مزدنيفعال  
 

  
   

   »سنديکا« ساختن   برای  »ساختمان نقاشکارگران «  مورد تالشمطلب کوتاهی در صابرمحرم  فردی به نام اخيرًا 

موجود را با سنديکا جايگزين » انجمن صنفی« خواهند  ماحصل حرف او اين است که کارگران می. نگاشته است

تمامی . ختمان برای ما بسيار سؤال انگيز استمهمتر از آن تالش کارگران نقاش سا نوشته اين فرد و بسيار. سازند

 نقاشان در حق آنها را که قرار است يک سنديکای قانونی برای کارگران نقاش انجام دهد همين انجمن صنفی آنچه

 دوره متوالی هيچ کاری برای کارگران نکرده ٣ مگر نه اين است که اعضای هيأت مديره انجمن در. انجام داده است

انتخابات فرمايشی برگزار می کنند، هيچ گرهی از مشکالت هيچ کارگری  خی به کارگران نداده اند،اند، هيچ پاس

همه ....  .......جا حافظ منافع کارفرما و عليه هر جنب و جوش حق طلبانه کارگران بوده اند و  نگشوده اند، همه

و درست  بين المللی انجام می دهند   سطحاينها درست همان کارهائی است که سنديکاها و اتحاديه های کارگری در 

دولت های سرمايه داری، بسياری از گروههای چپ ايرانی، و همه  به همين دليل هم مطلوب طبع سرمايه داران،

    . هستندمحافل اين نوعی

ل که اين است که آنان به همان دلي کارگران نقاش اگر سنديکا می خواهند همين که دارند سنديکا است اما واقعيت

سنديکا نهادی برای گفتگوی قانونی با کارفرما و . توانند بخواهند انجمن صنفی نقاشان را نمی خواهند سنديکا را نمی

 قانون سرمايه قانون سلب هر نوع حق و حقوق. تمام مشکل کار در همين جا قرار دارد. است دولت کارفرمايان

از فشار استثمار خود بکاهد يا  ويختن خود به دار قانون اين نظامانسانی از کارگر است و هيچ کارگری نمی تواند با آ

طريق مبارزه قانونی با کارفرما قادر به گشايش هيچ مشکلی  هيچ کارگری از. اندکی از کوه بی حقوقی خود کم سازد

 خود عليهبايد مبارزه . کارگران برای مبارزه بايد به قدرت طبقه خود اتکاء کنند .از مشکالت زندگی خود نيست

ساختمان واقعًا عزم جزم  اگر کارگران نقاش. استثمار و ستمکشی و بی حقوقی نظام سرمايه داری را سازمان دهند

بر کارفرما تحميل نمايند، اگر می خواهند در مقابل  اگر مصمم هستند که مطالبات خود را. کرده اند تا چنين کنند

طبقه خويش را در کارزار عليه  نند تا قدرت وسيعآد بزنند، اگر بر مبارزه متحسرمايه داران و دولت آنها دست به

گام بردارند که حتمًا می خواهند، زيرا چاره ای جز اين  دشمنان خويش به کار گيرند، اگر می خواهند در اين راستا

 مه همزنجيرانسنديکا سازی را با متشکل نمودن قدرت خود عليه سرمايه داری، همراه با ه ندارند، بايد تالش برای

   .نمايند جايگزين خويش در تمامی مراکز کار و توليد

دست به ايجاد اين تشکل نمی  يک سؤال اساسی اين است که وقتی کارگران اراده کرده اند که متشکل شوند چرا

می تارو پود و ترين حق انسانی خود، حتمًا از دولتی که در تما چرا بايد برای ساده ترين، طبيعی ترين و حياتی زنند؟ 

 عامل و بانی و مجری اعمال تمامی توحش های سرمايه داری بر ماست اجازه بگيريم؟ چرا سرشت و بود و نبودش،
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دستگاه نظم سياسی، ماشين  بايد برای شکايت از استثمارگران خون آشام سرمايه دار به خود اين سرمايه داران، به

   نيست؟» کوسه و ريش پهن« همان داستان   کنيم؟ آيا اينقهر پليسی و سيستم سرکوب و شرارت آنها رجوع

آرايش قوای ميان ما و دشمنان  سازمانيابی کار رمزآميزی نيست، تمامی اسرار و رمزآميز بودن آن در چند و چون

رک کارگران در هر کجا که هستيم، راه می افتيم، دردهای مشت راه متشکل شدن اين است که ما. طبقاتی ما نهفته است

 کنيم، يکصدا و همدل دنبال عالج درد می گرديم، چگونه متحد شدن و يکی کردن قدرت جمعی خود را با هم فرياد می

اتوبوس، با همديگر به  خود را در هر کوی و برزن، در گوشه هر خانه، در دهليز هر کارخانه، روی صندلی هر

. بر کارفرما و دولت سرمايه داران مبارزه کنيم  خود می گيريم که برای تحميل مطالبات گفتگو می نشينيم، تصميم

عزم جزم می کنيم که قدرت مبارزه خود را وارد ميدان . مشورت می کنيم مطالبات اساسی خود را با هم شور و

. گرديم ما در همين راستا متشکل می.  برنامه ريزی می نمائيم اعتصاب و همه اشکال ديگر مبارزه سازيم، برای

پيشنهادات، راه حلها، ابتکارات و  از درون اين روابط تک تک آحاد ما،. وابطی پديد می آوريمميان خود ر

کل ما می انديشيم، دخالت می . افراد ديگر در ميان می گذارد  با همه راهکارهای مبارزه مؤثرتر و نيرومندتر را

 ظردادن ها و تأثير گذاشتن و تأثيرمشارکت می نمائيم و کل ما، حاصل همه بحث ها، ن کنيم، در تصميم گيری ها

ايم و برنامه ريزی جمعی  پذيرفتن ها را به يک تصميم جمعی تبديل می کنيم و باالخره همه ما تصميمی را که گرفته

    .گذاريم سنجيده ای را که در آن دخالتگر بوده ايم، عمًال به اجراء می

کار، پيوند زدن همه اين تشکلها با هم  انه و کارگاه و محلسازمانيابی سوای پيش بردن اين پروسه در درون هر کارخ

تا اينجا همه چيز روشن است و پيدا . سرمايه داری چيز ديگری نيست و ايجاد يک قدرت سراسری متحد طبقاتی عليه

 معضل اساسی کار يا رمزآميزی موضوع در جای ديگری. فرمولبنديها را بسيار خوب می دانيم است که همه ما اين

با دولت، ارتش، سازمان  معضل واقعی اين است که سرمايه داران و دولت آنها با کل قوای موجود خود،. رار داردق

همين  ثاراهللا و جنداهللا خود برای قلع و قمع کردن  ونظم سياسی، دستگاههای اختاپوسی پليسی و با نيروی بسيج و سپاه

و سياسی و حقوقی و ميليتاريستی   داران، دولت و نهادهای مدنیاساسًا سرمايه. پروسه تالش ما دست به کار می شوند

اين يک امر بسيار بديهی است و . مبارزه طبقاتی ما می خواهند و پليسی را برای در هم کوبيدن همين فعاليت ها و کل

 ر پيشما سوای مبارزه هيچ راهی د. بديهی اين سؤال مطرح می شود که چه بايد بکنيم درست در متن همين قضيه

حال سرمايه داران و دولت  نداريم، حتمًا بايد متشکل، متحد، ضد سرمايه داری و سراسری مبارزه کنيم و در همان

بشری پليسی خود هر ميليمتر مبارزه و تالش ما برای  آنها نيز با تمامی زرادخانه های نظامی و دستگاههای قهر ضد

    چه بايد بکنيم؟گلوله می بندند،  سازمانيابی مبارزاتمان را به

مبارزه ضد سرمايه داری جبر شرائط کار و  آيا بايد اصًال خيال متشکل شدن را از سر به در کنيم؟ امکان ندارد زيرا

. بدون تشکل، بدون اتحاد سراسری طبقه مان عالج هيچ دردی نيست زندگی و استثمار ماست و مبارزه پراکنده،

 در هم می کوبد و ما مأيوس و منهزم به گوشه زندانها می افتيم، يا تسليمهم زدن آن را  بورژوازی در يک چشم به

    .جوخه اعدام می شويم و يا در بهترين حالت با دست خالی به خانه باز می گرديم 

از دولت کارفرمايان بخواهيم که به ما  يعنی. آيا بايد برای متشکل نمودن خود دست به دامن دولت سرمايه داری گرديم

عقل سليم هيچ کارگر آزاده . عليه خود دولت سرمايه داران مبارزه کنيم زه دهد تا متشکل شويم و عليه کارفرماها واجا
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کارگران دنيا،  چنين کاری صحه نمی گذارد اما فراموش نکنيم که به هر حال خيلی ها حتی خيلی از و آزادانديشی بر

اين همان . چنين راه حلی جانبداری می کنند تا امروز از دن، خيلی از مدعيان دروغين چپ بودن و طرفدار کارگر بو

ما فراوان پيرامون آن بحث نموده ايم و در اينجا اصًال قصد ورود به  راه حل سنديکا سازی و سنديکاليستی است که

 تا جائی که باشد  و به هر سرنوشتی دچار شده تکليف اين گفتگو در هر کجای دنيا هر چه باشد. نداريم آن مباحثات را

طبقه بورژوازی يا دولت سرمايه داری بر می  به جامعه ايران و مبارزه طبقاتی ميان توده های کارگر جامعه ما و

تشکل قانونی يا تشکل کارگری مبتنی بر قانون همان تشکل نوع خانه کارگر  در اينجا. گردد، بسيار بسيار روشن است

اينکه  دولت بورژوازی البته در شرائط خاص و به محض. نهاستاسالمی و انجمن صنفی و امثال اي و شورای

   .  بگذاردمنافعش و منافع سرمايه داران اقتضاء کند می تواند نام همين نهادها را سنديکا

قطع هيچکدام از دو حالت باال  پاسخ کارگران آگاه و مبارز به سؤال چه بايد کرد؟ در زمينه متشکل شدن به طور

سوای مبارزه راهی نداريم، . اليزال طبقاتی خود اتکاء کنيم ود، به اراده جمعی خود، به قدرت عظيم وبايد به خ. نيست

 توانيم مبارزه کنيم، با سنديکا و سنديکاسازی محصور در داربست قانونيت دولت سرمايه بدون اتحاد و تشکل نمی

سرمايه داری خود را با  مبارزه ضد.  مانديک راه بيشتر باقی نمی. داران هم به هيچ حق و حقوقی نخواهيم رسيد

سازمانيابی در مقابل تعرض بورژازی به صورت  رجوع به نيروی پيکار خويش سازمان دهيم، از پروسه پيشبرد اين

همزمان به سراغ . سازمان دان خود و مبارزات مان دست به کار شويم در هر کجا که هستيم برای. متحد دفاع کنيم

کليه  کار و توليد و به سراغ همه توده های عظيم بيکاران در سراسر جامعه برويم، دِر خانه کارگران همه مراکز

و برده مزدی سرمايه بودن   بکوبيم، برای متحد شدن و متشکل گرديدن از اساس کارگر بودن همزنجيران خويش را

هن، مدرسه ها، برق، آب، نساجی، کار در نفت، راه آ حرکت کنيم؛ کارگر نقاش ساختمان با کل توده فروشنده نيروی

توليد دارو، راننده اتوبوس و کاميون، زن و مرد، اهل هر شهر و ديار و استان  مس، ذوب آهن، توليد مواد غذائی،

را بفشاريم و برای  همه دست همديگر. همه افراد طبقه واحدی را در مقابل نظام بردگی مزدی تشکيل می دهند همه و

   .يمداری متشکل و متحد گرمبارزه عليه سرمايه د

  
   

  یفعالين لغو کار مزد

  ٢٠٠٧نهم نوامبر 

  مای سوسياليسمسي يتسا
  


