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یراني اسميکاليکارنامه چند ساله سند  
!يکشبه ره صد ساله می رود اين طفل    

  ١٣٨٧ هم دینوزدشنبه پنج                                                                                            ی هماهنگتهيکم 
                                                                 

 اتحاديه ای در کل و در سطح جهانی، بخش پيوسته ای از تاريخ دست اندازی نظام سرمايه تاريخ سنديکاليسم و جنبش

شالوده اعتال و سرکشی  .داری به قلمرو قدرت و ابراز وجود جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر دنياست

رفرميسم . سرمايه ستيز طبقه کارگر بنا شد سنديکاليسم بر ويرانه های حاصل فتوحات سرمايه جهانی عليه جنبش

کموناردها، شکست انترناسيونال اول وغلبه اردوگاه سرمايه داری دولتی بر  اتحاديه ای رويکردی بود که حمام خون

جنبش . ساخت سيه و طبقه کارگر جهانی را پلکان سرکشی و اقتدار خود میسرمايه داری طبقه کارگر رو جنبش ضد

اتحاديه ای در کشورهای غربی الاقل تا  اتحاديه ای موجود در بنياد کار خويش چنين بوده است اما رفرميسم راست

ين کشورها دست مبارزات و مطالبات و انتظارات توده های کارگر ا ساليان دراز خود را مجبور می ديد که در مقابل

 اتحاديه های کارگری برای حصول توفيق. مجبور به پرداخت باج و گاهی باج های سنگين بود .به عصا حرکت کند

ای نداشتند جز آنکه  در کار غلبه بر جنبش ضد کار مزدی کارگران و برای هموارسازی راه شکست اين جنبش چاره

سرمايه داری را هم به ضرورت پاره ای عقب  دار و دولت هایتا مدت ها و به طور موقت و مصلحتی طبقه سرمايه 

قانون و قانونساالری و پای بندی به قوام و ماندگاری رابطه . هشدار دهند نشينی ها در برابر موج مبارزات کارگران

ديدند که می  نيروی کار شالوده کار جنبش اتحاديه ای بود، اما اتحاديه ها در عين حال خود را مجبور خريد و فروش

سرمايه را کاهش و کاهش و باز  از يک سوی فشار خيزش ها و تعرضات توده های کارگر به حريم سودهای نجومی

اين کاهش را به سمت سرمايه و به حوزه های يکه تازی بی  هم کاهش دهند و از سوی ديگر آثار باقی مانده از روند

حاديه ای اروپا سنگينی چنين اجباری را از جانب مبارزات جنبش ات. منتقل کنند عنان سودجوئی سرمايه داران هم

واقف باشند و تا  کارگران احساس می کرد و از اين شانس هم برخودار بود که شرکای سرمايه دارش به درد وی روز

مشارکت سراسری . تنهايش نگذارند سرحد اقتضای مصالح و ملزومات بقای بردگی مزدی اينجا و آنجا دست

توده های کارگر  مذکور در استثمار هر چه ددمنشانه تر  يم صنعتی و مالی و کل سرمايه های ممالکانحصارات عظ

 داران اين بخش جهان می داد که بار کاهش چند قطره از دريای بيکران اضافه ارزش های دنيا اين توان را به سرمايه

بدرقه راه شوکت  ند قطره ای راناشی از استثمار کارگران کشورهای خود را تحمل کنند و همين کاهش چ

اتحاديه های کارگری اروپا . کارگران سازند ديوانساالری اتحاديه ای و خفه ساختن موج مبارزات ضد سرمايه داری

مزدی ميليون ها و ميليون ها کارگر برای چند صباحی توفيق  در خاموش ساختن شعله های مبارزات ضد بردگی

 رداخت برخی غرامت ها را نيز هر چند اندک و هر چند گذرا و بی ثبات به عهدهتوفيق پ يافتند اما در قبال اين

دار کمون پاريس و  برای اينکه جنبش کارگری ميراث. سرمايه داران و دولت های سرمايه داری محول ساختند

ر رقت و خفت اکتبر به وضعيت مرگبار و سراس انترناسيونال اول و مبارزات سرمايه ستيز کارگران روسيه و انقالب
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جهانی و سوسيال دموکراسی و سنديکاليسم همراه و همدست وی بسيار  کنونی سقوط کند تاوان الزم بود و سرمايه

سنديکاليسم  ما بارها و به مناسبت های مختلف توضيح داده ايم که. قبول اين تاوان اجباری است خوب می دانستند که

در باره دالئل اين . برخوردار نخواهد شد  هم برخوردار نيست و هرگزايرانی اصًال از چنين توش و توان و ظرفيتی

همه چيز . چند سطری حاضر بازگوئی آن حرف ها و استدالل ها نيست امر به کرات بحث کرده ايم اما هدف گفتگوی

سال  امه چندبه نظر ما مرور کارن. زند که نياز چندانی هم به تکرار آن بحث ها وجود ندارد با صدای بلند فرياد می

نگاه بسيار ساده همراه با اندکی  يک. هر تئوری و تشريحی گوياتر و آموزنده تر است اخير سنديکاليسم در ايران از 

در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و کشت و صنعت نيشکر  آگاهی و نازل ترين ميزان صداقت انسانی به آنچه که

ون سنديکاليسم و جنب و جوش های سنديکاسازی و محصول کار کل چند و چ هفت تپه روی داده است می تواند

دنيائی  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا پيش از ظهور سنديکابانان. پيش روی همه ما قرار دهد سنديکاسازان را در

کرد و درست همين آتشفشان  از خشم و قهر توده راننده عليه سرمايه و دولت سرمايه داری را با خود حمل می

اليه های اعماق بر کند و با فشار موج خود به سطح  تراض بود که بسان زلزله ای مهيب حتی سنديکاسازان را ازاع

قانون سرمايه سخن نمی راندند، در هيچ کجا دست به دامن علم و کتل کارگرکش  کارگران از هيچ پای بندی به. آورد

در داربست  دن اعتراضات و مدفون بودن مبارزات خودنبودند، در هيچ کجا هيچ تعهدی برای قانونی بو دوم خرداد

تالش اعالم می کردند که شکم گرسنه  نظم سرمايه نداشتند، با رساترين فرياد در درون هر تجمع و هر ميدان و هر

اعتصاب است، آن ها آماده مبارزه برای تحقق مطالبات خويش و  فرزندانشان قاطع ترين و معتبرترين قانون برای

شان را  رانندگان فرياد می زدند که آماده اند تا قدرت متحد طبقاتی. نظام سرمايه داری بودند ين مطالبات برتحميل ا

چنين وضعی داشت و بر سينه  جنبش کارگران راننده شرکت واحد. برای تحقق خواسته های خود وارد ميدان سازند

ه سنديکاساالران توانستند بساط زنده کردن ک کش تالطم مبارزات در حال توسعه و تعرض توده های کارگر بود

کارگران » غيرقانونی«همان آغاز هيچ همسوئی و رغبتی با هيچ مبارزه  سنديکاليست ها از. سنديکا را ساز کنند

خشم و  اين نيروی فشار. سنديکای خويش نيز نبودند» غيرقانونی«حتی خواستار اعالم موجوديت  آن ها. نداشتند

قانونی دولتمردان را بر سنديکاليست   راننده بود که بازسازی سنديکا در خارج از دائره توافقعصيان بردگان مزدی

سرمايه نيز به هيچ وجه خواست اين جماعت نبود، اما غلبه بر  اعتصاب بدون مجوز قانونی دولت. ها تحميل کرد

 خواست وجود داشته باشد چاره وقوع اعتصاب هم برايشان امکان نداشت، سنديکا اگر می موج خشم و جلوگيری از

های کارگری اروپا  اين کاری است که اتحاديه. نبود جز اينکه با موج مبارزات و عصيان کارگران همسو گردد ای

آن ها اين کار را می . دار انجام می دهند نيز بر سر بزنگاههای حساس جدال ميان توده های کارگر و طبقه سرمايه

اتحاديه های کارگری اروپا اما در روال کار . سرمايه در دست گيرند ل امور را به نفعکنند تا گامی آن سوتر کنتر

 يافته و حساب شده سرمايه داران و دولت سرمايه داری کشورها را پشت سر خود دارند، در خود حمايت سازمان

شرائط توليد و بازتوليد  حالی که دولت سرمايه داری ايران همان گونه که به کرات توضيح داده ايم با توجه به کل

سنديکاسازان نيست که حتی مماشات بدون باج با آن ها را نيز  سرمايه در ايران نه فقط حاضر به دادن هيچ باجی به

در اينجا ارتش و پليس و قوای سرکوب و نهادهای دولتی درون جنبش کارگری از نوع  .در دستور کار خود ندارد

و خيزش های طبقه  انجمن های صنفی دولت ساخته تنها ابزار مقابله با اعتراضاتکارگر و شوراهای اسالمی و  خانه
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جائی برای سنديکابانان يا نهادهای سنديکائی  کارگرند و در گستره کارزار گسترده هميشه مغلوبه ميان کار و سرمايه

نده ای است که نه باب طبع به حق موجود از اينجا مانده و از آنجا را سنديکا در اين جا. ميانجی گر وجود ندارد

عاصی و  دولت آن ها و نه به نحو اولی حائز هيچ پشيز و اعتباری برای کمک به مبارزات توده های سرمايه داران و

ميان او و مبارزات بردگان  دولت سرمايه در اين جا بسيار خوب می داند که. معترض کارگر عليه سرمايه است

حمام خون و سرکوب قهرآميز هر . آميز وجود ندارد آشتی و مذاکرات مسالمتمزدی در هيچ سطحی هيچ جائی برای 

راه ادامه بقاست و پيداست که در دل چنين وضعی مکان و موضوعيتی  جنب و جوش کارگران برای سرمايه تنها

بدون   بايدسنديکا در اين جا و در قلمرو استيالی سرمايه داری ايران. سنديکائی موجود نيست برای دالل بازی هائی

شرکت واحد نيز چاره ای نداشت  هيچ کم و کاست راه همان نهادهای صنفی معلوم الحال را در پيش گيرد و سنديکای

الغوث الغوث کردن قانون سرمايه، حلق آويزی خود به  برگزاری جلسات دعا و. جز اينکه در همين سمت گام بردارد

ر باره دلدادگی قطعی و حتمی به کل قوانين و نظم و حقوق نظام لحظه به لحظه د دوم خرداد، سوگند شديد و غليظ

های شريک در تمامی  آويختن به سران اتحاديه!! زدی به نيابت دروغين و رياکارانه از جانب همه کارگران مبردگی

 پيش راهی بود که سنديکای واحد می توانست در جنايات سرمايه جهانی عليه طبقه کارگر و نوع اين تالش ها تنها

در تاريکی زار برهوت اين کارها، جائی برای تداوم مبارزات و خيزش  روی خود بگشايد و مثل روز روشن است که

 اگر بخواهيم تاريخ ظهور سنديکا و نقش آن در مبارزات. توده های کارگر باقی نمی ماند ها و جنگ و ستيزهای

مبارزات کارگران فروکش  وئيم که سنديکا ساخته شد وکارگران واحد را در يک جمله خالصه کنيم، بايد سرراست بگ

کارگران نقش اساسی ايفاء می کرد توضيح واضحات  اين که قدرت قهر و سرکوب سرمايه در مهار مبارزات. کرد

متشکل می شوند تا قدرت تعرض سرمايه را با قدرت عظيم، متحد و سازمان  نکته مهم آن است که کارگران. است

ای در غرب  جنبش اتحاديه. نقش سنديکای واحد بنا بر طبيعت سنديکاليسم معکوس بود. د پاسخ گويندخو يافته طبقاتی

به نظام سرمايه داری به هر حال  نه فقط در آغاز که تا همين امروز هم به رغم تمامی مزدورمنشی و سرسپردگی

اما ظهور سنديکای شرکت واحد عمًال توده کارگر نشده است  قادر به جلوگيری از وقوع پاره ای اعتصابات گسترده

 رانندگانی که پيش از اين در مبارزه و خروش. راننده در طول اين چند سال بوده است نقطه افول مبارزات کارگران

بعد کارشان اين شد که به  بودند و حتی سنديکا را به ضرب جنبش خود جرأت اعالم موجوديت دادند از آن تاريخ به

آنچه . ميان سنديکاچيان قانون دوست و دولتمردان گردند عليه سرمايه، اسير مجادالت رفرميستیجای مبارزه طبقاتی 

 داد اين بود که دولت سرمايه عمًال جنگ و جدل بر سر موجوديت رفرميسم راست در عالم واقع از اين به بعد رخ

تحميل کرد تا از اين طريق  کارگرسنديکاليستی را به عنوان يک ميدان کشمکش حساب شده و آگاهانه بر توده های 

انتقال عرصه ستيز از محور واقعی خود به اين نقطه . نمايد ميدان مبارزه طبقاتی آن ها عليه سرمايه را مين گذاری

 آن ها می دانستند که سران سنديکا باالخره در طيف سرمايه و. داری کامًال مهم بود برای دولتمردان نظام سرمايه

دستگيری و زندان آن ها  سنديکاچيان در محاسبات آنان واجد اعتبار نبودند اما. ی مزدی هستندحاميان نظام بردگ

سرمايه و دولتش آگاهند که سنديکای . آمد راهکاری برای منحرف ساختن مبارزات روز کارگران به حساب می

يه داری کارگران ايفا کند، غربی را در فرو نشاندن آتش خشم ضد سرما شرکت واحد قادر نيست نقش سنديکاليسم نوع

جبر زندگی  فاقد هر نوع امکانات معيشتی، بيکار و محکوم به بهای شبه رايگان نيروی کار بنا به زيرا که کارگران
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از اين گذشته . اينان گوش نخواهند داد پيکار خواهند کرد و به موعظه سران سنديکا و به الغوث الغوث قانون پرستی

راست را نيز چه   عاصی و خشماگين حتی همين دکه های رفرميسم  نند که توده های کارگرآن ها بسيار خوب می دا

 حاکمان نظام بردگی مزدی با توجه به همه اين. پيشبرد مبارزات خود مبدل خواهند کرد بسا به وسيله ای برای

جدل حول بود و نبود  موضوعات حاضر به معامله بر روی وجود سنديکا نيستند، آن ها ترجيح می دهند که جنگ و

برای تهاجم بيشتر عليه مبارزات توده های کارگر و  اين دکانداری ها و گرفت و گير سنديکاساالران را اوًال به معبری

محصول همه . داشتن جنبش کارگری از پيکار واقعی ضد سرمايه مبدل سازند در همان حال به مشغله ای برای باز

رفرميستی آنان با  ه بحث سنديکا، انتظار آفرينی دروغين سنديکاسازان، مجادلهانفعاالت آن شده است ک اين فعل و

کارگری و سازمان جهانی کار عمًال نقش  دولت سرمايه و بستن دخيل به گای رايدرها و سران مزدور اتحاديه های

   .دده استراه پيکار ضد سرمايه داری کارگران سنگين گر مشغله ای را يافته است که به صورت سدی بر سر

سنديکائی که در قياس با همتای جديد خود يعنی سنديکای نيشکر . شرکت واحد بود تا اينجا فقط در مورد سنديکای

امروز رسمًا به  رهبران سنديکای واحد تا. در اين جا همه چيز تکميل است. به راستی گوش شير را می گيرد هفت تپه

روز کارگران به عنوان دستاورد مهم کار  ها، خيزش ها و مبارزاتخود اجازه نداده اند که از خفه ساختن جنبش 

ها و » قالی باف« حاضر به طور علنی و رسمی وظيفه تقديس نقش  از اين گذشته آنان تا لحظه. سنديکا سخن رانند

ه سنديکای نيشکر هفت تپه در اين گذر طفل يکشب. کارگران را به دوش خويش نگرفته اند عوامل سرکوب مبارزات

به دولت سرمايه داری  اين سنديکا در همين مدت کوتاه به سرمايه داران و. را می ماند که ره صد ساله می رود ای

رضا رخشان با زمختی کم . ايفاء خواهد کرد ثابت کرده است که فقط نقش خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار را

ت و اعتصابات کارگری با روزنامه رسمی دولت ساختن مبارزا نظيری پيرامون نقش سنديکای متبوعش در خفه

همدلی بسيار مستحکم سران سنديکا با جانيان سرمايه دار اداره کننده شرکت نيشکر  او از. سرمايه مصاحبه می کند

می فروشد، رضا  می گويد، از اينکه سنديکا توانسته است بر موج مبارزات دو ساله کارگران غلبه کند فخر سخن

قبال هيچ به سرمايه داران فروخته است جام   کارگر عليه سرمايه را يکجا و در۵٠٠٠ه پيکار دو ساله رخشان از اينک

بشارت می دهد که ديگر از راهبندان های ضد سرمايه داری کارگران  پيروزی سر می کشد، او به سرمايه داران

 بستگی و اتحاد ضد سرمايه داریديگر کارگران نيشکر هفت تپه، اين کارخانه را سنگر هم خبری نخواهد بود،

را عليه سرمايه به صف  نخواهند ساخت، ديگر کارگران اين کارخانه همه همزنجيران خويش و زنان و کودکان آن ها

اين فتوحات را به خويش وعده می دهد و به  رضا رخشان بسيار صريح و بی پرده چشم انداز حصول. نخواهند کرد

   .اين رشته سر دراز دارد. فقط اولين بارقه های کار سنديکابانان است اما اين هنوز. خبرنگار ايلنا گزارش می کند

کارگری متن مصاحبه رضا رخشان را برای کارگران تشريح کرد و در مقاله کوتاه  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

نمود که  ن خاطرنشانبه کارگرا» سنديکا از زبان سنديکاسازان« همين سايت موجود است زير نام  خود که در

سرمايه داری را از خطر مبارزات ضد  سنديکا قرار است نظام. واقعيت سنديکا همين است که آقای رخشان می گويد

به . ( رخشان اعتراف می کند مصداق بارز اين حرف است سرمايه داری توده های کارگر رها سازد و آنچه رضا

کميته هماهنگی باب اين گفتگو را با کارگران باز ) ت رجوع کنيددر همين ساي بخش مبارزات و اعتصابات کارگری

انتشار  ايشان با. روز بعد رضا رخشان دست به کاری زد که مکمل رسالت شريف سنديکاليستی او بود کرد و چند
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فاع محکم سنديکا با سرمايه داران د جوابيه ای قبل از هر چيز يک بار ديگر با سرفرازی تمام از همکاری و اتحاد

.  ختم مبارزات و اعتصابات کارگران شده است ابزار افتخار کردنمود، از اينکه سنديکای نيشکر هفت تپه موفق به

  کارگر هفت تپه۵٠٠٠شتافت و شفيعی سرمايه دار و مديرعامل جنايتکار مورد نفرت و خشم رخشان باز هم به جلو 

توده های کارگر برای  حتی ارجگذار اعتصابات دو سالهرا به عنوان انسانی دارای احترام به حقوق کارگران و 

   .به اين جمله او دقت کنيد. کارگران نقاشی کرد

 های پيگير دليل تالشه  شکر در کشور که آن هم بکارخانه توليد شرکت، تنها به گفته آقای شفيعی مديرعامل« 

     »....شکرهفت تپه می باشدني اعتبار شده است، کشت وصنعت تجديد... کارگران منجمله اعتصابات و

 نام نماينده کارگران يک سرمايه دار مسؤل اين همه گرسنگی و فقر و سيه روزی و زمختی زيادی الزم است تا زير

 کارگران را به عنوان انسان  ساله٢بيکارسازی توده های کارگر هفت تپه و عامل دست اندر کار سرکوب اعتصابات 

آقای رخشان درست در همان روزهائی همه . مشاطه نمود در برابر چشمان آن ها قدرشناس مبارزات همان کارگران

کارگران نيشکر هفت تپه باز هم نزديک به سه ماه است که هيچ ريالی دستمزد  اين حرف ها را بر زبان می راند که

و جنايات سرمايه  هاباز هم کودکان آنان زير فشار تعويق دستمزدها و زير فشار تمامی شرارت . نکرده اند دريافت

 امکانی برای پرداخت بدهی های خويش  هيچ سخت گرسنه اند، باز هم از مراجعه روز به روز طلبکاران و نداشتن

شرائطی اين حرف ها را بر سر زبان می راند که همه مصائب و بدبختی  رضا رخشان در. در شعله تحقير می سوزند

 ا چيزی که تفاوت کرده است اين است که اقای رخشان رئيس سنديکاتنه. جای خود باقی است های کارگران بر سر

        .شده است و با آقای شفيعی همزانو گرديده است

نکته ای را . او اين بار تصميم گرفته است که حتمًا سنگ تمام بگذارد. نمی شود رضا رخشان در اين جا هم متوقف

عنوان کميته هماهنگی  نه با امضای محسن حکيمی که با نام و» سنديکا از زبان سنديکاسازان « مقاله . کنيم يادآوری

در روز دستگيری محسن حکيمی و زندانی  جوابيه رضا رخشان درست. برای ايجاد تشکل کارگری منتشر شده بود

ايشان فرصت مناسبی به دست آورده بودند . تسايت ها ارسال شده اس شدن او در سلولهای انفرادی اوين تهيه و برای

کميته  او به صرف اينکه حکيمی عضو مؤسس و فعال. خود به سرمايه را هر چه کامل تر ادا کنند تا دين سنديکاليستی

باشد مسير پاسخ خود را به سوی  هماهنگی است بدون اينکه هيچ اثری از نام وی در پائين نوشته ياد شده موجود

   .سنديکاليستی می نويسد کند و پس از يک دنيا فحاشی و هتاکیحکيمی کج می 

اساس معيارها و ايدئولوژی جزم گرای خود در مورد جنبش کارگری قضاوت می  مشکل شما اين است که بر.... «

  ».... من کارگر چنين نمی خواهم . در خيال يک ايده مانده ايد کنيد و هنوز

انتظار، . رضا رخشان آرمان نابودی سرمايه داری و الغاء کار مزدی استاشاره  مورد» ايدئولوژی جزم گرای« 

بشريت از شر  دورنمائی که هر کارگر شرافتمندی برای تحقق آن می جنگد، افق و هدفی که منشور رهائی  و  افق

رهائی ميلياردی بردگان مزدی جهان برای  دورنمائی که توده چند. همه مصائب و سيه روزی های جهان موجود است

رضا رخشان با بيان . هيچ راهی سوای پيکار برای تحقق آن ندارند خود از استثمار و ستم و فجايع سرمايه داری

 بدترين هتاکی ها به محسن حکيمی تالش می کند تا رسم و سنت و سيره کار سنديکاليستی در  همراه با عبارات فوق

بايد بداند که حکيمی و جنبش   کار را انجام داده است اما رخشاناو اين. برابر سرمايه را به تمام و کمال به جا آرد
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آن ها سنديکاليسم را برای توده های . کار مزدی است ضد سرمايه داری طبقه کارگر کارشان ستيز عليه سرمايه و

ری را در تحکيم طوق بردگی مزدی کارگران به نفع نظام کارگرکش سرمايه دا کارگر تشريح خواهند کرد و نقش آن

    .و بيشتر افشاء خواهند ساخت باز هم بيشتر

مثل هميشه نه با سنديکاليست ها که  روی سخن ما . در جنبش کارگری ما اين است کارنامه چند ساله سنديکاسازی

سنديکاسازی را به  آنچه در اين چند سال رخ داده است کل هست و نيست. های همزنجير طبقه خويش است با توده

سازمانيابی . راست اتحاديه ای چاره درد ما نيست سنديکاليسم و آويختن به رفرميسم. رمال ساخته استاندازه کافی ب

منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش تنها راهی است که برای پيشبرد  سراسری، شورائی و ضد سرمايه داری حول

   .نظام سرمايه داری در پيش داريمتحقق مطالبات خود و برای استمرار مبارزه تا نابودی  مبارزات خود، برای

  

  
   

  ممنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويحول 
  مآوري جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در برای

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧ دی ١٩
http://www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 

 
 
 
  
 


