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  راست و چپ و فلسفهسميرفرم

!ی دارهي برائت از اتهام ضد سرمای برا تالش  

 
 هفتماه هشتاد وفروردين وم س                                                                        یمزدکار  جنبش لغونيفعال

 
 

راست سنديکاليستی، رفرميسم چپ حزب باز، ناسيوناليستهای غصه دار بی حقوقی و  کانون ائتالف رفرميسم

کارگر باز  بورژوازی صنعتی و همه طيف مخالفان جنبش ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی طبقه مظلوميت

و امام زاده های تحت قيمومت اوقاف  »گای رايدر« هم بساط نذر و نياز و التماس را در کنار حريم قدس قدرت آقای 

 گذاشته اند و آنچه را که در گذشته به نوعی و طور واقعی سنگ تمام اين جماعت اما اين بار به. سرمايه پهن کرده اند

. اند مخفی می کردند، اين بار بسيار صريح و عريان با بيشترين زمختی الزم بر سر زبان آورده با تردستی از انظار

  :اينان در عريضه ملتمسانه خويش به آقای گای رايدر، نوشته اند که

تأثيرات مثبت  از سوی شما به رغم)  مارس٦(و) نهم اگوست( ايرانکمپين بين المللی در دفاع از کارگران برگزاری« 

اعمال فشار بر حکومت ايران بايد به گونه  در نتيجه. هنوز نتوانسته است روند سرکوب فعاالن کارگری را متوقف کند

رگری از شما به انتظار ما فعاالن کا. کارگری را به دنبال داشته باشد ای ادامه يابد که توقف فشار و سرکوب فعاالن

می  آزادی ايجاد تشکل های مستقل کارگری را در دستور خود دارد اين است که به هر طريقی که عنوان تشکلی که

که مطالباتی چون پايان  تواند حکومت ايران را وادار کند، که از فشار و سرکوب کارگران و فعاالن کارگری ای

پرداخت به موقع حقوق، افزايش دستمزد متناسب با تورم  فيد امضاء،اخراج و بيکارسازی، لغو قراردادهای موقت و س

تشکل های مستقل و آزاد " مردان و ممنوعيت حقوق کودکان و مهم تر از همه ايجاد واقعی، برابری حقوق زنان با

      »دسرسميت بشنا را دنبال می کنند، دست بردارد و پيگيری مطالبات فوق را از سوی فعالين کارگری به "کارگری
                                 )»ریگکار شورای همکاری تشکل ها و فعالين« (

اين عبارات توجه کنيم و از ورای آنچه در اينجا آمده است کل فلسفه کار جماعت  بيائيد برای لحظه ای به فحوای واقعی

پيش روی   بسيار ساده و واقعیجنبش ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی طبقه کارگر را به صورت مخالف

کار دست زند و عبارات فوق را ولو  انتظار ما اين است که هر کارگر ايرانی برای لحظه ای به اين. خود مجسم سازيم

رمز و راز بسياری از کشمکش های حاد ميان جنبش ضد کار  به نظر می رسد. با نگاهی بسيار اجمالی مرور کند

بر طبق آنچه اينان نوشته اند  .جنبش با همين نگاه اجمالی کم و بيش روشن گردد اينمزدی طبقه کارگر و مخالفان 

  : تادرايدر در گفتگوی جدی با دولتمردان دژخيم بورژوازی ايران کاری کن قرار بوده يا قرار است که آقای گای

  
   !!!روند سرکوب مبارزات طبقه کارگر ايران متوقف گردد. ١

  !!!  کارگر باطل شودد امضاء ميان صاحبان سرمايه و طبقهقراردادهای موقت و سفي. ٢
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  !!!حقوق کارگران به موقع پرداخت گردد. ٣

  !!!دستمزدهای کارگران متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. ٤

  !!!برابری حقوق زنان و مردان به طور کامل تضمين گردد. ٥

  )!!! آمده است حقوقالبته در عريضه به جاری کار« !!! کار کودکان ممنوع شود. ٦
  . ندو شناخته شهمه جا به رسميت» تشکلهای مستقل و آزاد کارگری« و باالخره . ٧

تمامی محافل، کميته ها، انجمن ها و دار و دسته های تهيه کننده اين عريضه و  نخستين سؤالی که در اينجا در مقابل

تمامی خواسته ها،  اعوان و انصار آنان قرار می گيرد اين است که مطالبات مندرج در عريضه، صدر و ذيل همه

اعتبار سياسی خويش در رابطه با جنبش  انتظارات و مطالباتی است که اين جماعت کل دار و ندار موجوديت و

 حيثيت کارگر دوستی و تعلق به جنبش با طرح آن ها برای خود کارگری را تا امروز با آن تعريف می کرده است و

 سؤال مهم اين است که اگر به راستی تحقق تمامی اين انتظارات و خواسته ها به معجزه .کارگری جعل نموده است

پس . ايران مقدور است از ورای گفتگو با سران دولت هار سرمايه داری» گای رايدر« گری و ميدان داری آقای 

ديرباز تا حاال راه انداخته اند چيست؟ آيا اينان دالل خير  ينها و اينهمه جار و جنجالی که ازاساسًا فلسفه وجودی خود ا

توده  وجود دارند که فقط دل بی رحم عمال سرمايه و حکام جنايتکار سرمايه داری را نسبت به هستند و وجود داشته و

صادر کنندگان اين التماس نامه   داريم ازما و هر کارگری در هر گوشه اين دنيا حق! های کارگر به رحم آورند؟

علم و کتل و يک دنيا هياهو که همه جا راه انداخته اند، با اين همه  بپرسيم که اوًال خود اينان با اين همه جار و جنجال و

رار اند؟ و ق ساز و سنديکاليست و انواع ديگر نامها که به هم زنجير کرده اند به راستی چه کاره حزب و گروه و حزب

رايدر و گای رايدرها، درست به شيوه  اين آقايان در لهيب پرسوز عشق به الوهيت گای!!! است چه کاره باشند؟؟

« يکسره . را نيز به طور کامل به دست فراموشی سپرده اند سالکان راستين شريعت های الهی و عرفانی حتی خود

 رگاه تنها منجی مورد رجوع خويش هيچ اثری از هستی برایسوای آه و ناله و التماس به د شده اند، و» فناء فی اهللا

 که اينان هر -بسيار مهم تر است   و اين-ثانيًا . کاری که به راستی بيش از حد تأسف بار است. خود باقی نگذاشته اند

رده و همه آنها سالهای زيادی است که بلوا ک. می رانند  همگی از طبقه کارگر و جنبش کارگری سخن چند به دروغ

 همه جا داد می زنند که کارگران بايد از طريق. مبارزات کارگران را سازمان دهند بلوا می کنند که می خواهند

شکلی از جيب تک تک آنها  اما اکنون دم خروس به بدترين. سازمانيابی مبارزاتشان مطالبات خويش را حصول کنند

بسان حباب های زشت دروغ بر فضای زيست  ضرت عباسعيان می گردد و الجرم همه سوگندهای پرغالظ و شداد ح

 گای رايدر دست اعجاز از آستين قدرت  همه حرفها اين است که. بخشد سياسی شان توده ابر تيره تزوير را شکل می

 «چه چيز را بايد باور کرد؟؟ . کل مشکالت طبقه کارگر ايران را يک جای حل و فصل کند سرمايه بيرون آرد و

حمام گرم کوی خارج گرديده  ود شتری که سالها آب ناديده است يا ادعای اين شتر که گويا همين حاال اززانوی گل آل

قدرت وسيع پيکار طبقاتی اش مطالبات خود را بر بورژوازی  آيا اين طبقه کارگر است که بايد با اتکاء به!!! ؟؟»است

 جهانی است که بايد از طريق مذاکره با حاکمان نماينده منتخب و منصوب سرمايه تحميل کند يا آقای گای رايدر

کنند، بايد متحد و  سرمايه در ايران همه مشکالت کارگران را حل و فصل نمايد؟؟ آيا کارگران بايد مبارزه جنايتکار

را مجبور به قبول خواسته های خويش سازند  متشکل شوند و از طريق اتکاء به قدرت متحد خود دولت هار بورژوازی
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بگذارند و در عوض دست استمداد و التماس دعا و الحاح به آستان قدس آقای گای  يد همه اينها را برای هميشه کناريا با

بدهند و راز سر به مهر  نويسندگان عريضه اگر ذره ای صداقت دارند بايد پاسخ اين سؤال را!!! کنند؟؟ دراز رايدر

   .معما را برای خواننندگان نامه خود باز کنند

همه ديوانه « که جماعت رفرميست و الينه شده در رفرميسم راست و چپ ايرانی  »گای رايدر« ببينيم که اين آقای اما 

» گای رايدر« راستی کيست؟ و نقش او در رابطه با جنبش کارگری بين المللی چه بوده و چه می باشد؟ به» اويند

کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد  «لی به نام رئيس سابق يکی از نهادهای دست ساخت سرمايه داری بين المل

تحميل اين نهاد ضد کارگری و ضد سوسياليستی توسط  داستان چگونگی تأسيس و. بوده است) ICFTU(» جهان

فدراسيون « تا پيش از پايان نيمه اول قرن بيستم، پديده ای به نام : اين است سرمايه جهانی، بسيار ساده و مختصر

المللی به قبول تسلط  ، نقش ساز و کار الزم سرمايه جهانی را برای ملزم نمودن طبقه کارگر بين»کارگریهای  اتحاديه

با پايان جنگ . جاهای ديگر ايفاء می نمود نظام بردگی مزدی در ممالک مختلف اروپا، اياالت متحده، کانادا و

جنگ « های مختلف بورژوازی بين المللی و حدت روز رقابت ميان بخش  جنايتکارانه امپرياليستی دوم، تشديد روز به

 در سوی»  اردوگاه شوروی  «داری غرب در يکسوی و اردوگاه سابق سرمايه داری دولتی  ميان سرمايه» سرد

فدراسيون جهانی اين  ديگر، تهاجم هر بلوک بورژوازی برای اعمال قيادت و سلطه خود بر اتحاديه های کارگری و

متحدان غربی اش خواستار آن بودند که اتحاديه ها از  امپرياليسم امريکا و. ه و گسترده تر شداتحاديه ها نيز گسترد

برای سازش استراتژيک و هميشگی ميان طبقه کارگر با نظام کاپيتاليستی فراتر  سطح وظائف روز خود يعنی تالش

دخيل و فعال  يا بطور بی قيد و شرطتحميل کل جنايات و توحش نظام سرمايه داری بر توده های کارگر دن رفته و در

ريزی سرمايه داری غرب برای  بعنوان بخشی از زنجيره برنامه» طرح مارشال«حمايت همه نوعی از . گردند

 قاره امريکای التين، آسيا و افريقا ٣در کشورهای  گشايش هر چه وسيعتر حوزه های انباشت سرمايه های اين بلوک

عين . از سوی اين بخش سرمايه به عهده اتحاديه های کارگری روز قرار می گرفت  کهيک نمود ساده فعاليت هائی بود

همان اردوگاه  در اشکال ديگر و با نامها و برنامه ريزی های ديگر از سوی بلوک سرمايه داری رقيب يا همين تالش

ارگری منحل در تار و پود اتحاديه های ک اين بلوک نيز از همه. شوروی سابق هم همه جا در دستور کار قرار داشت

جنبش کارگری جوامع مختلف را به ارتش ذخيره قدرت و نفوذ  سياست ها و برنامه ريزی های خود می خواست که

 همين راستا صف بندی درون فدراسيون اتحاديه های کارگری به عنوان تبلور آشکار و در. جهانی خود مبدل سازند

کارگری عضو فدراسيون مذکور  نی عمًال به مشغله روز سران اتحاديه هایمستقيم جناح بندی های درون سرمايه جها

کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد جهانی در داربست  «محصول اين فرايند شکل گيری پديده ای بنام . تبديل شد

اين . ت می کرد زير همين نام به نظام سرمايه داری خدم٢٠٠٦غرب بود که تا سال  انتظارات و منافع سرمايه داری

توطئه های  دنبال تأسيس خود همه جا از طريق اتحاديه های تابع خويش دست به کار اجرای دسيسه ها و نهاد به

و در اجرای بسياری از کودتاهای  بشرستيزانه سرمايه داری عليه توده های کارگر و مردم فرودست جهان بوده است

افريقا و جاهای ديگر نقش مستقيم يا غير مستقيم به عهده   التين،طراحی شده توسط کاخ سفيد در کشورهای امريکای

 قلع و قمع هر جنب و جوش راديکال ضد کار مزدی در   ICFTUکه نقش اساسی  توضيح واضحات است. گرفته است

ايفای  جهانی بود و شرکت فعال در کودتاگری های بورژوازی امريکا نيز حلقه پيوسته از زنجيره جنبش کارگری
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مجريان فعال سياست های کاخ   و ازCIOصندوق دار اتحاديه کارگری » جيمز کاری«. ن نقش را تشکيل می دادهمي

در جريان يکی از   ICFTUتالش خود برای تأسيس  سفيد در رابطه با جنبش اتحاديه ای کارگران، در پروسه

 دوم با کمونيست ها عليه فاشيسم متحد ما در جنگ جهانی« : اظهار داشت که سخنرانيهايش بسيار صريح و بی شرمانه

و مرجع تمامی  آقای گای رايدر امام زنده!!! »جنگ بعدی بايد با فاشيست ها عليه کمونيسم متحد گرديم شديم اما در

اين جماعت، سالهای مديد رئيس اين  انتظارات و اميدهای رفرميسم راست و چپ ايرانی و مخاطب عريضه ارسالی

و نهاد همنوع ديگرش   ICFTUسازمانی که اخيرًا از ائتالف همان  . استITUCاکنون نيز رئيس او . نهاد بوده است

  .  آمده است به وجود  WCIيعنی 

کماکان رئيس بنيادی است که توسط سرمايه جهانی برای سالخی هر تندنس  گای رايدر رئيس بنيادی بوده است و

اتحاديه  کنفدراسيون« اين بنياد يا همان . تشکيل گرديده استمزدی در جنبش کارگری بين المللی  راديکال ضد کار

ضد کار مزدی طبقه  سوسياليسم  در تمامی طول مدت حياتش اين نقش را عليه جنبش کارگری و» های آزاد کارگری

 توازن قوای مرگبار موجود به زيان توده های کارگر و کارگر در منتهای دقت و توفيق باری کرده است و در تحميل

سؤال بعدی ما درست در .  نظام نقش داشته است ماشين قهر ارتجاعی و اختاپوسی اين به نفع سرمايه جهانی به اندازه

به آقای گای  حل همه مشکالت طبقه کارگر ايران اگر کار نويسندگان عريضه و ارجاع . جا مطرح می گردد همين

زندگی و انديشه و پيکار توده های کارگر   توهم به فضایپاشيدن مرگبارترين سموم!!! رايدر با اين پيشينه درخشان

و » گای رايدر« توانيد بر آن بگذاريد؟؟ اين سخن که گويا  پس چيست؟؟؟ و شما چه نام ديگری می!!! نيست

 کارگری آزاد جهان به طور واقعی خواستار تضمين حقوق و امکانات معيشتی و رفاهی طبقه کنفدراسيون اتحاديه های

طبقه کارگر ايران نيست پس  يران به زيان نظام سرمايه داری هستند اگر دروغ آشکار و عامدانه و شريرانه بهکارگر ا

اتحاديه ای وی دست به کار تأمين حقوق برابر زنان و  چيست؟ اين حرف که گويا گای رايدر و بورورکراسی منحط

غ بافی برای کارگر ايرانی نيست پس چه نام در دنياست اگر وقيح ترين درو مردان و رفع تمامی تبعيضات جنسی

کار کودک  اين موضوع که آقای گای رايدر و بورژوازی جهانی طراح برنامه های وی خواستار الغاء دارد؟؟ طرح

مطرح نمودن اين !! چه می باشد؟ در جهان می باشند اگر زشت ترين و بيشرمانه ترين دروغ به کارگران نيست پس

دولت بورژوازی واقعًا می تواند همه چيز را به نفع طبقه کارگر   ميان آقای گای رايدر و هارترينادعا که گويا مذاکره

 کند اگر کثيف ترين عوامفريبی عليه جنبش کارگری نيست پس چه می» کن فيکون« دار  و به زيان طبقه سرمايه

او را به اين وظيفه برگمارده اند   جهانی کهآيا واقعًا کار گای رايدر و سازمان متبوع وی و دولتمردان سرمايه!!! باشد

اين کشور و آن کشور را بر طبقه سرمايه دار و دولت آنها تحميل  تا حال اين بوده که مطالبات و انتظارات طبقه کارگر

اين  شما که چنين می پنداريد بايد يک نمونه هر چند بسيار اندک و نامحسوس در گوشه ای از شما و همدالن!! کنند؟

کارگران و سوای فريب آشکار  در غير اين صورت سوای توهم آفرينی برای. ان پيدا کنيد و به کارگران نشان دهيدجه

چه کار ديگری انجام داده ايد؟؟ و برای اين اقدام خويش چه  سرمايه داری توده های طبقه کارگر به نفع نظام بشرستيز 

  !!باشيد؟؟ توجيهی می توانيد داشته

نويسندگان عريضه و طيف گسترده همانديشان و همدالن آنان همه حقايق باال را  آيا واقعًا. يگری برويمبه سراغ سؤال د

کيست و چه نقشی در رابطه  يا قادر به درک آن نيستند؟ آيا اينان گای رايدر را نمی شناسند و نمی دانند که او نمی دانند
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گای رايدر نماينده منصوب سرمايه جهانی برای سالخی  ند کهنمی دان  با جنبش کارگری جهانی بازی کرده است؟؟؟ آيا 

 سابق ICFTUآيا شمار کثيری ار اينها مکان اتحاديه های عضو . کارگر است هر جنب و جوش ضد کار مزدی طبقه

 متوجه نيستند آيا در برنامه ريزی و سازماندهی کودتاهای سرمايه داری را نخوانده و نشنيده اند؟؟  موجود   ICTUو 

آيا نمی دانند . باشد و مطلقًا چنين مأموريتی ندارد که گای رايدر قادر به انجام هيچ کاری به نفع طبقه کارگر ايران نمی

 کنونی خود آنها به سازمان جهانی کار و اتحاديه های ابزار دست سرمايه بين المللی و که تمامی عريضه نويسی های تا

   رو و حيثيت و شرف طبقه کارگر بوده است؟؟از جمله شخص گای رايدر پل بستن بر آب

بحث مطلقًا بر سر . تمامی اين حقايق به صورت بسيار ساده ای قابل فهمند .پاسخ همه اين سؤاالت بسيار روشن است

دولتمردان دژخيم  هارترين نمايندگان فکری و سياسی نظام سرمايه داری و به طور مثال. نفهميدن نيست فهميدن و

فهم و انديشه و نظر و . کارگران روا می دارند ايران هم می دانند که چه جنايات وحشيانه ای عليهسرمايه داری 

بورژوازی تحميل تمامی سيه روزی ها بر توده های . طبقاتی هستند راهبرد و راه حل، همه و همه موضوعاتی

استثمار را  ر چه سبعانه تر و هارتر ايندنيا را امری بسيار عادالنه و برحق می پندارد و تشديد ه فروشنده نيروی کار

آگاه عين جنايت و شرارت و بی حقوقی است  آنچه برای يک کارگر!!! الزمه تداوم تاريخ و هستی بشر قلمداد می نمايد

اين مسأله . بالعکس عين عدالت و بشردوستی و حقيقت خواهی است از ديد صاحبان سرمايه و دولتمردان بورژوازی

به  نگاه و راهبرد و انديشه در مورد تندنس های مدعی جانبداری از منافع طبقه کارگر نيز تی نوعيعنی سرشت طبقا

کارگری دنيا کل مصالح و  اين واقعيتی است که حتی گرايشات معينی در اندرون جنبش. تمام و کمال صدق می کند

ن طبقه فکر می کنند و نسخه پيچی می ديده بانی اي منافع و راه رهائی طبقه کارگر را با سر بورژوازی و از زيج

طيف رفرميسم راست و چپ ايرانی کاری را انجام می دهند که به راستی بدان  نويسندگان عريضه و تمامی. نمايند

پردازی  چاره آنان در نگارش اين عريضه کل تار و پود ايمان، تفکر، انتظار، دورنما و راه حل بافی و .باور دارند

های کارگر ايران هم بايد سنديکائی داشته باشند  از ديد اينان توده. گر را به رشته تحرير کشيده اندخود برای طبقه کار

سنديکاهای ابزار دست سرمايه که از . آنجا در پاره ای مناطق دنيا وجود دارند از نوع همان سنديکاهائی که اينجا و

بورژوازی را  ای کارگر پل بندد و از سوی ديگرکل دار و ندار قدرت طبقاتی ضد سرمايه داری توده ه يکسوی بر

بخور و نميری به شکم گرسنه بخشی از  متقاعد کند که در قبال اين کار و به خاطر حصول موفقيت در اين تالش نان

گای رايدر رئيس کنفدراسيون اتحاديه های کارگری ابزار دست  تمام بحث اين است که آقای. طبقه کارگر برساند

نويسندگان عريضه و کل طيف رفرميسم راست و چپ اين است که جنبش کارگری ايران  حرف.  استسرمايه جهانی

به عضويت اين  ساختن يک اتحاديه قانونی مسخ و منجمد و متحجر در داربست قانونيت نظام سرمايه داری هم با

سند اتفاق و تفاهم و اجماع مورد بحث که  کلمه به کلمه عريضه. کنفدراسيون ضد سوسياليستی و ضد کارگری در آيد

. می دهد که کليد نجات طبقه کارگر ايران در دست گای رايدرها است کل رفرميسم راست و چپ ايرانی است فرياد سر

حداکثر  وضوح بيانگر آنست که ساختن اتحاديه ای از قماش اتحاديه های تحت کنترل گای رايدر اين حرف با بيشترين

  .نندکبش کارگری ايران طلب می چيزی است که اينان برای جن

اسرار که هر  مهمترين اين. گفتيم که گوشه چشمی به محتوای اين عريضه اسرار زيادی را برمال می سازدباالتر  

سال اخير از ٢ بسيار وسيعی است که در طول آن نظر کند فلسفه واقعی تالشر ايرانی بايد با حداکثر تعمق درکارگ
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کميته هماهنگی و کل احزاب و گروههای سياسی مدافع اين تندنس بر  و رفرميستی درون راست سوی گرايش بغايت

شده   سرمايه داری درون طبقه کارگر ايران و از جمله درون همين کميته هماهنگی سازمان داده  رويکرد ضد عليه

ت ضد سرمايه داری بر عبار همه خوب در جريان هستند که اين جماعت و حاميان آنها چه قشقرقی برای محو. است

عريضه نويسان بسيار زمخت و بدون هيچ پرده پوشی  !!به راستی چرا؟؟. سر در کميته هماهنگی به راه انداخته اند

گای رايدر و گای رايدرها و . تمام بحث اين است. کارگران قرار داده اند پاسخ اين سؤال را پيش روی همه

بخشهای  گای رايدار در چهارچوب کشمکش ميان!!! ی طبقه کارگرندمتبوع آنها تنها منجيان واقع کنفدراسيون

گای رايدر  .خود در ايران است مختلف بورژوازی خواستار برپائی يک سنديکا از نوع همه سنديکاهای تحت قيمومت

 حاضر نيست بر اتحاديه و سنديکای باب طبع خويش يا در واقع باب طبع بخشی از به هيچ وجه و تحت هيچ شرائطی

تمامی دل و جان به  رفرميسم راست و چپ با آغوش باز و با. جهانی عبارت ضد سرمايه داری را حک بيند سرمايه

پس عبارت ضد سرمايه داری را هر چه زودتر از  .آقای گای رايدر اين منجی بحق طبقه کارگر دنيا حق می دهد

   .پاک بايد کرد سردر کميته هماهنگی

عريضه نويسان پرده را . صريح به اين حقيقت عريان خود داری می کرد رفرميسم راست و چپ تا امروز از اعتراف

سرمايه داری سر  دنيای استداللی که تا امروز برای حذف عبارت ضد. دسته گل ها را به آب داده اند باال زده و تمامی

فعالين راستين ضد سرمايه داری پشت سر   جنوب دنيا عليهتوطئه هائی که از شرق تا غرب و از شمال تا. هم می شد

بازنشسته احزاب، اين همه ترفند سنديکاليست ها، لشکرکشی حزبی  مقاالت عظيم سران شاغل و. هم سازمان می يافت

در وصف گرفتن پول از سازمان های اختاپوسی سرمايه به نفع سنديکاسازی، همه و همه  ها، نوشتن مقاالت مشروح

   .ريضه جماعت عريضه نويس معنی شدع در

آيا جنبش کارگری ايران به راستی اين چيزها . و شرارت و دروغ بافی الزم بود آيا برای اين کار، اين همه ترفند بازی

ضد سرمايه داری  آيا بهتر نبود اين عده بسيار رک و پوست کنده در درون کميته هماهنگی به فعالين. داشت را کم

متبوع وی با ديدن عبارت ضد سرمايه داری بسان جن از بسم اهللا می  گای رايدر و کنفدراسيون  کهاعالم می کردند

پس به . د بندنعبارت را با تمامی توان خود و با مدد از زرادخانه عظيم قدرت سرمايه جهانی به تير می و اين ترسند

آيا اگر اينان اينطور صريح حرف خود را می . مدر کميته پاک کني اين دليل ما بايد جمله ضد سرمايه داری را از سر

بشری  معقول تر از اين همه دروغ بافی و رياکاری و تزوير نبود؟؟ آيا نازل ترين ميزان صداقت زدند انسانی تر و

ورزند؟ چرا مسلمًا چنين است اما  حکم نمی کند که انسانها از به کارگيری اين عوامفريبی ها و رياکاريها امتناع

   .نيست م راست و چپ اهل صداقت و اندشيدن انسانی تررفرميس

  !!!ايرانکارگران 

درون جنبش کارگری و از جمله درون کميته هماهنگی اينک به نقطه کم و  ه چيز گواه است که جدال طوالنی مدتمه

  بسياردر يکسوی اين جدال فعالين راستين ضد سرمايه داری با رويکرد مشخص، عينی و. است بيش شفافی رسيده

فقط به دست خود اين طبقه  حرف اينان از آغاز آن بوده است که رهائی طبقه کارگر. ملموس لغو کار مزدی قرار دارند
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جنبشی ضد سرمايه داری و خواستار رهائی از  جنبش کارگری در سرشت اجتماعی و طبقاتی خود. امکان دارد

سطح شناخت .  پراکنده، بی سازمان و بی افق استموجود ضعيف، اين جنبش در شرائط. مصائب بردگی مزدی است

مطالباتش نازل، آرايش قوای طبقاتی و قدرت پيکار ضد کار مزدی اش محدود است، به  و آگاهی طبقاتی آن پائين،

سنگين فراوان  بی امان توسط دستگاههای قهر و سرکوب سرمايه سالخی می گردد و تنگناها و دشواريهای طور

تواند متشکل گردد، نيرومند شود، افق رهائی  اين جنبش اما می تواند آگاه شود، می. ن قرار داردديگری بر سر راه آ

اين جنبش به . ضد کار مزدی خود را هرچه وسيع تر به ميدان کشد خود را شفاف و شفاف تر سازد، قدرت طبقاتی

آگاهان و   بايد کل فعاالن راستين آن، کلبرای اين کار. اين بالندگی ها و شکوفائی ها را دارد طور واقعی ظرفيت همه

بند بند حيات مستمر آن برای آگاهی  آگاهتران، کل چاره گران و چاره انديشانش در ژرفنای شط جاری روزمره اش در

برای پاسخ به همه نيازهای بالندگی و اقتدار يابی و پيروز شدن  افزون تر، سازمانيابی مستحکم تر، افق دارتر شدن و

سرمايه  اين جنبش می تواند که در همه جا، در تمامی ميادين جدال عليه صاحبان. تالش زنند به چاره گری وآن دست 

موقت و سفيد امضاء، مسأله  و دولت سرمايه داری، در رابطه با دستمزد، زمان کار، حقوق معوقه، قراردادهای

می تواند به جای . اقعی ضد سرمايه داری باشدطور و سازمانيابی، مبارزه برای حصول امکانات اجتماعی و رفاهی به

ملزومات نظم سرمايه داری و شرائط بازتوليد سرمايه، جنبشی واقعًا سرمايه  آويختن به رفرميسم و انحالل خود در

تعينات و راهبردها و  اين جنبش تنها در اين صورت و با اين شرط و شروط و. راديکال و ضد کار مزدی گردد ستيز،

متعاقب آن برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کار  است که می تواند ماشين دولتی سرمايه را در هم بشکند وراهکارها 

فعال و مستقيم و نافذ و شورائی همه آحاد توده های کارگر بر ويرانه های سياه  و توليد اجتماعی را با دخالت خالق و

کارگر، جنبش  ی و دارای افق لغو کار مزدی طبقهرويکرد ضد سرمايه دار. بشرستيز موجود بر پای دارد نظام

فعالين اين رويکرد . اين اهداف می جنگد کارگری را اينگونه می بيند، اين ظرفيت را در آن سراغ دارد و برای تحقق

در رابطه با مبارزات جاری طبقه کارگر، مطالبات روز اين طبقه، نوع  در تمامی حرف ها، نوشته ها و راه حلهائی که

اند  کارگری، روايت سوسياليسم ضد کار مزدی و افق رهائی طبقه کارگر مطرح و پراتيک کرده زمانيابی جنبشسا

   .بيشتر نشان دهند پای بندی عملی تام و تمام خود را به اين باورها نشان داده اند و اميد است که

 حاضر در پيش روی همگان قرار رويکرد ضد سرمايه داری نيز به طور حی وحرف و عمل و پروسه تالش مخالفان 

داری  گای رايدرها، استدعا و الحاح از ايشان که برای رهائی طبقه کارگر با دولت هار سرمايه آويختن به. دارد

کار مزدی، سازمان دان زشت  راه انداختن وسيع ترين کمپين ها عليه هر جنب و جوش ضد. اسالمی وارد مذاکره شود

سنديکاليسم و خالصه کردن تمامی آمال طبقه کارگر ايران در   رويکرد ضد سرمايه داری،ترين توطئه ها عليه فعالين

سنيدکاليستی  داربست قانونيت و نظم توليدی و سياسی سرمايه داری و زنجير کردن اين نهاد ساختن يک نهاد منحل در

مدانه رفرميستی و سازشکارانه تقالی عا به همه سنديکاها و اتحاديه های تحت قيمومت اوقاف بورژوازی در دنيا،

جنبش کارگری با هدف شوم جلب رضايت گای رايدرها و عوامل  برای حذف نام و نشان ضد سرمايه داری از هستی

 سنديکاسازی باب طبع سرمايه و رفرميسم کارگری در ايران، توسل به تمامی ترفندها و مزدور سرمايه بين المللی به

سر کارگران و تقالی   طبقه کارگر و استتار هدف سياه باال، حزب سازی باالینيرنگهای غيرانسانی برای فريب

تسمه نقاله عروج حزب به قدرت سياسی سرمايه و  تاريخی برای تبديل تمامی قدرت پيکار طبقاتی توده های کارگر به
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جتماعی با نوعی ديگری از نوعی از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد ا باالخره در ادامه تمامی اينها جايگزينی

   .انجام می دهند همين شيوه توليد و نظام اجتماعی بشرستيز کل کارهائی است که اينان انجام داده و برنامه ريزی

و بيرون جنبش کارگری ايران به طور واقعی در تعارض با يکديگر قرار  اين دو رويکرد اکنون در درون و حاشيه

طبقه  ال و آتی کلداف خويش و برای تسری انتظارات و افقهای خود به پراتيک حبرای پيشبرد اه هر کدام. دارند

دليل ما برای اعالم اين ادعا  .به نظر ما چراغ عمر رويکرد دوم سخت رو به خاموشی است. کارگر مبارزه می نمايند

، آگاه، افق دار و کارگری در موقعيت بسيار خوب، تعرضی بحث اين نيست که جنبش. مطلقًا خوش خيالی مان نيست

بحث واقعی اين است که طبقه کارگر بين المللی و به طور . چنين نگفته و نمی گويد هيچ کس. نيرومندی قرار دارد

توحش بار نظام  طبقه کارگر ايران به لحاظ تحمل سيه روزی ها، جنايات، بی حقوقی ها و بشرستيزی های خاص

. قادر به تحمل بيشتر اين مصائب نمی باشد قط شده است که به راستیسرمايه داری تا آنجا از هست و نيست خود سا

است و توده های کارگر بر همين اساس فرصت گوش دادن به حرف  مبارزه ضد کار مزدی جبر زندگی کارگران دنيا

گای   بهيک قرن تمام به سنديکابافيهای آنان، به حزب بازيهايشان،. راست و چپ را ندارند های کهنه و زشت رفرميسم

گرده خويش مستحکم و  رايدرهايشان و به همه چيزشان گوش کردند و لحظه به لحظه طوق بردگی سرمايه را بر

اجتماعی خود با سرمايه و اساس موجوديت  وقت آن رسيده است که در کليه عرصه های حيات. مستحکم تر يافتند

برای محو کار مزدی در جنبش کارگری دنبال می سرمايه داری و  آنچه رويکرد ضد. سرمايه داری وارد جنگ شوند

رفرميسم راست و چپ مساقر در صف مخالف اين رويکرد می . اين نياز و ضرورت است کند پاسخ بسيار صريحی به

پروسه بالندگی و  جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در. نقش تا کنونی خويش را باز هم بيشتر بازی کنند توانند

تکليف بين اردوگاه سرمايه داری و کمونيسم   بيشتر آنها را به کنار خواهد راند و ضرورت تعيينپيشروی خود هر چه

  .  گوشزد خواهد ساختلغو کار مزدی را با صدای بلندتر به آنها

نويسندگان عريضه به . نکته ديگر نيز تا حدودی ضروری به نظر می رسد در پايان اين نوشته کوتاه اشاره به يک

جنبش کارگری  متبوع او به حال!!! رايدر متذکر شده اند که ميدان داری وی و اتحاديه های کارگری گایحضور آقای 

اين را نيز الزم است که برای کارگران  .معنی اين مؤثر بودن هيچ روشن نيست. ايران مؤثر بوده است اما کافی نيست

اين کار می تواند مايه اعتماد .  است برايش ليست کنندبابت دريافت کرده توضيح دهند و آنچه را که طبقه کارگر از اين

  !!!دد به آنها گربيشتر کارگران

  
   

  جنبش لغو کار مزدی فعالين

  ١٣٨٧فروردين اول 

 


