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  »شرکت واحد« مبارزات کارگران 

 راهها، بی راهه ها و درس های مبارزه طبقاتی
شش ماه هشتاد و آبان مپنج ستبي                                                                                                   داريناصر پا  

 
  

مبارزات چند سال اخير کارگران شرکت واحد به حلقه بحث انگيزی در زنجيره مبارزات طبقه کارگر ايران تبديل 

گفتگوها، بررسی ها، ستايش پردازی ها، انتقادات و ژورناليسم نسبتًا وسيعی، نه فقط در داخل که کم و . گرديده است

افراد، محافل، نيروهای سياسی و حتی دولت هائی در باره آن به . المللی حول آن جريان يافته استبيش در سطح بين 

 انتظارات خويش موضوعاتی را در همين گذر مطرح نموده  داوری پرداخته اند و هر کدام از منظر سياسی و نوع

 اين ارزيابيها، تحليلها و بگو مگوها را از آرشيو طويل» بهرام دزکی« در اين ميان اگر مقاله چند صفحه ای . اند

حذف کنيم، آنچه باقی می ماند، داروی شفای هر کس باشد، به طور قطع هيچ کمکی به عالج درد هيچ راننده واحد و 

پروسه پيکار کارگران واحد هيچ تافته . هيچ انسان فروشنده نيروی کار در دوزخ سرمايه داری ايران نبوده است

جنبش کارگری ايران و دنيا نيست، اما کندوکاو راديکال طبقاتی، ماترياليستی و ضد کار مزدی هر جدابافته ای از کل 

رخداد درون اين جنبش با هدف کاربرد تجارب و دستاوردهای آن در تداوم فرايند مبارزه طبقاتی بسيار ضروری و 

حرف های تاکنونی فعالين راديکال نوشته حاضر تالش ديگری در اين راستا و تکمله کوچکی بر . واجد اهميت است

  . ضد سرمايه داری در رابطه با سير مبارزات کارگران و چند و چون نقش سنديکای شرکت واحد می باشد

از مباحث کلی مربوط به سنديکا و جنبش سنديکاليستی بکلی چشم می پوشيم و گفتگوی خود را دقيقًا بر روی  

 زمينه های پيدايش سنديکای واحد، راه حلهای سنديکاليستی پيشبرد انتظارات کارگران و فشار مبارزات آنها،

اعتراضات، نقاط قوت و ضعف مبارزات، نقشه چينی محافل مختلف داخلی و خارجی برای سنديکای رانندگان، 

سرکوب اعتصاب و خيزش کارگران راننده توسط دولت هار بورژوازی و سرانجام اساسی ترين مسأله يعنی اينکه 

کارگران شرکت واحد همسان همه کارگران . د می شد و چه شد و چه تجاربی بايد آموخت؟ متمرکز می سازيمچه باي

ايران يا کارگران هر کجای ديگر اين دنيا به سطح نازل دستمزد و معيشت خويش، به وضعيت وخيم شرائط کار، 

شار هولناک استثمار سرمايه بودن شدت استثمار، بی حقوقی و ساير مصائب کارگر بودن، فرودست بودن و زير ف

دولت اسالمی اوًال در مقام سرمايه دار صاحب شرکت اتوبوس رانی و ثانيًا به عنوان دولت . خويش اعتراض داشتند

اين درو مطالبات آنان نبودبه قبول هيچ سطحی ازارگران حاضرمبارزه کيه داران بدون تحمل بيشترين فشارهمه سرما

ا سرکوب کارگران ر جوشو جنبنوع اعتراض وتمامی تدارک الزم هربا داشت تاعزم جزمهمه جاومثل هميشه راستا

  . می گردداين نقطه به بعد است که آغازرمزآميزی مسائل از. ات تعلق داردبديهيبه قلمروهمه چيزتا اينجا. نمايد

 خود بر بورژوازی بودند و در اين راستا به کارگران راننده واحد دست به کار مبارزه برای تحميل خواسته های 

در اين ميان حضور يک . ميدان کشيدن قدرت و اعمال آن عليه کارفرما نخستين کاری بود که بايد انجام می دادند

چيزی به نام سنديکا و . مؤلفه معين به پروسه پيشبرد کار توسط کارگران افت و خيزی کم و بيش ويژه می بخشيد
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ی هر چند کمرنگ در اين جا و در پهنه جدال کارگران و بورژوازی از قبل وجود داشت و همين پديده مبارزه سنديکائ

با همه کمرنگی و کم نقشی چند و چون انسجام فعاليت ها و روال صف آرائی کارگران در مقابل سرمايه دار دولتی و 

رگران با پيشينه کار سنديکائی، با نگاه، باور، افرادی از ميان کا. دولت سرمايه داران را زير فشار خود قرار می داد

سنت، فرهنگ و محتوای کار سنديکاليستی خواستار پيوند زدن اعتراض و مبارزه روز کارگران با روند بازسازی 

اينان بدون شک درد . سنديکا، رسميت يافتن و اعتبار سنديکاليسم و دميدن در صور جنبش سنديکاليستی بودند

ی فهميدند، زمينه های مادی عصيان و خشم آنان را با چشم باز می ديدند و از همه اينها گذشته کارگران را خوب م

در هيچ يک از اينها . نسبت به فقر و گرسنگی و فالکت دامنگير کارگران و خانواده هايشان واقعًا حساسيت داشتند

باشد برای شيوه مبارزه کارگران راننده و جای ترديدی نيست اما اين عده که شمارشان طبيعتًا زياد هم نمی توانست 

نوعی نسخه پيچی که پديده آشنای بخش عظيمی از دنيای . راههای موفقيت آن نسخه پيچی خاص خود را داشتند

کشمکش قانونی با کارفرمايان در چهارچوب موجوديت و ماندگاری نظم اجتماعی موجود، . سرمايه داری است

ها و اتحاديه ها و حتی سازمان های سراسری کارگری، متشکل شدن هر چه بيشتر برپائی نهادهای قانونی، سنديکا

کارگران در اين نهادها، مقتدر بودن آنها، امکان کنترل مبارزات کارگران توسط اين نهادها، فشار بر سرمايه داران و 

ن، تضمين امنيت سرمايه برای گرفتن برخی مطالبات اوليه معيشتی و گاه رفاهی به نفع اقشاری از کارگرا دولت 

گذاری و انباشت هر چه وسيع تر سرمايه در جامعه، فشار سازمان يافته، سيستماتيک و سرنوشت ساز بر جنبش 

کارگری برای قبول جامع االطراف اصل پای بندی به ملزومات ماندگاری رابطه خريد و فروش نيروی کار، 

 دلخواه سرمايه ها، به صف نمودن جنبش کارگری کشور برقراری باالنس الزم ميان سطح مزدها و تضمين سود

در پهنه رقابت ها و مجادالت جاری درون » بورژوازی خودی و دولت بورژوازی خودی « برای دفاع از منافع 

عده . بخشهای مختلف سرمايه جهانی و مانند اينها، اقالم ريز و درشت اين نسخه پيچی آشنا را تعيين کرده و می کند

راد سرشناس و با نفوذ ميان کارگران راننده واحد خواستار پيوند خوردن اعتراض روز کارگران با پروسه ای از اف

همان گونه که گفتيم اينها نسبت به . احياء، تحکيم و اقتداربخشی به چنين شيوه کار سازمانيافته مبارزات کارگری بودند

ی از کارگران را تشکيل می دادند، اما به هر حال برای دردها و رنجهای کارگران بی تفاوت نبودند، خود نيز شمار

از ديد اينان موج نارضائی روز رانندگان . مسير جلو رفتن و به ثمر رسيدن مبارزه، به چنين نقشه ای می انديشيدند

می توانست ضمن جستجوی دستمزد افزون تر وثيقه گرفتن جواز سنديکا و اجازه فعاليت سنديکاليستی نيز باشد و 

ستيابی کارگران به لقمه ای نان چه بهتر که با تضمين زعامت رهبران سنديکاليست بر جنبش کارگری با هم آميخته د

       !! شود و توأمان گردد

موضوع برای اينها . در سوی ديگر ماجرای اعتراض حاد روز، توده وسيع کارگران اتوبوس رانی قرار داشتند 

در اينجا سنديکا، خاصيت يا بی خاصيتی، زيان يا نفع، الزم بودن يا نبودن . معنی، مکان و موضوعيت ديگری داشت

اساس تحميل مطالبات بر کارفرما و بسيج قدرت ممکن برای تحقق اين . آن جای خاصی را به خود اختصاص نمی داد

می توانست چگونگی تدارک قوا و به صف شدن در مقابل کارفرما و دولت کارفرمايان نيز برای آنان ن. امر بود

هر کارگری می داند که اعتصاب، خواباندن چرخ توليد، تعطيل پروسه کار و تبديل خيزش . چندان رمزآميز باشد

اعتصابی به اهرم نيرومند فشار عليه صاحب سرمايه اولين سالحی است که بايد از نيام قدرت جمعی همزنجيرانش 



 

 3

 به توافق جمعی برای تعطيل حمل و نقل عمومی در سطح به همين دليل دست زدن به اعتصاب و رسيدن. بيرون آيد

 کارگران، اساسی ترين و يا در واقع تنها مسأله اساسی بود که   شهر تهران و مجبور ساختن دولت به قبول مطالبات

  . کل گفتگو، جنب و جوش و تالشهای عملی رانندگان را به خود معطوف می ساخت

زی بود که به مبارزات روز کارگران اتوبوس رانی يک ويژگی حدودًا وجود اين دو رويکرد متفاوت همان چي 

فراموش نکنيم که جنبش متشکل و ضرورت سازمانيابی مبارزه طبقاتی بحثی نبود که در اين . محسوس می بخشيد

روزها مسأله خاص رانندگان واحد باشد، اين گفتگو و تالش مترتب بر آن دلمشغولی فعالين جنبش کارگری در 

ی نسبتًا وسيع بود، آنچه در اينجا رنگ تفاوت داشت نه اصل تالش سازمانيابی که تبلور اين مساعی و تقالها در سطح

راه حل ويژه سنديکاسازی از يک سوی و گره خوردن تدارک سنديکاليست ها برای بازسازی سنديکا، به مبارزه روز 

کارگران آماده به کارگيری قدرت، اعمال فشار بر . ودو سازمانيابی اعتصاب قريب الوقوع رانندگان از سوی ديگر ب

بورژوازی و از کارانداختن چرخ کار بودند و در همين راستا رهبران سنديکاليست را نيز سخت زير فشار قرار می 

پاسخ اينها به کارگران آن بود که طرح مطالبات آری، کوشش . می نوشت  رويه ديگر فرايند را اما سنديکاليسم . دادند

بر اساس کدام قانون می خواهيد اعتصاب کنيد؟ و کدام تشکيالت : برای تحقق آنها هم قابل قبول، اما قبل از هر چيز

قرار است اعتصاب را رهبری کند؟ بدون داشتن قانون اعتصاب و بدون وجود سازمانی قانونی که مجاز به اعالم 

  عتراض و اعمال فشار بر کارفرما بزنيد؟ اعتصاب با رجوع به قانون باشد چگونه می خواهيد دست به ا

نقطه عزيمت يکی از آنها . دو منطق متفاوت و متعارض در درون يک جنبش واحد در مقابل هم به صف می ايستاد

شکم گرسنه فرزند، نداشتن اجاره بهای خانه، نداشتن پول دارو و دکتر اوالد بيمار، برهنگی افراد فاميل، شدت 

رفرمايان و همه واقعيت های ديالکتيک زمخت زندگی در چهارديوار جهان بربريت سرمايه استثمار، حدت توحش کا

داری بود و نقطه حرکت ديگری را قانون سرمايه، اهميت پای بندی به قانونيت و مدنيت نظام اجتماعی مسلط، نياز به 

.  دو رويکرد برای مدتی به درازا کشيدمجادله اين. نهادهای قانونی گفتگو با سرمايه دار و مانند اينها تعيين می کرد

بی سالح، مخالف سالح و پای بند محکم صالح، وعده فردا و » همقطاران« رويکرد اول برای جلب رضايت

فرداهای آنان را با باور اصيل همزنجيری گوش داد اما همزمان ناله ها، بدبختی ها و بدهکاری و گرسنگی و فالکت 

اين تعارض و جدال طوالنی سرانجام در فضائی غبارآلود و ماالمال از .  فرياد کردخود را نيز بر سر و روی آنان

سنديکاليست ها رضايت دادند که عجالتًا سنديکای فاقد پروانه . توهم بر کرانه يک سازش نامکتوب لنگر انداخت

از مجوز قانونی برای وجود قانونی بر پای دارند، با اين اميد و انتظار و شرط که مبارزه روز کارگران پشتوانه احر

اين توافق برآيند پيشروی جنبش خود جوش ضد . سنديکا و توافق دولت بورژوازی با موجوديت قانونی سنديکا گردد

سرمايه داری کارگران راننده در يک سوی و عقب نشينی مصلحتی و بسيار حساب شده سنديکاليسم در درون جنبش 

حد گامی به جلو تلقی می شد زيرا به هر حال سنديکاليسم را به نوعی تسليم برای رانندگان وا. کارگری ايران بود

اما سنگ بنای شکست مبارزات جاری و شايد بعدی کارگران هم درست در همين جا نهاده . خواسته خود می ساخت

لی سريع آنچه رخ داد اين بود که خي. مسير پيروزی مبارزه به طور قطع نمی توانست از اينجا گذر کند. می شد

. سنديکا و سنديکا سازی و خواست صحه گذاری دولت بورژوازی بر قانونيت سنديکا جای همه چيز را گرفت

کارگران تا اعتصاب پيش رفتند زيرا که رهبران سنديکاليست هم خواسته و هم ناخواسته به اعتصاب رضايت دادند 
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ه های گزاف خود در گرد و خاک سنديکاخواهی و اما طنز حادثه اين شد که اعتصاب با همه عظمت و با همه هزين

مطالبات اساسی کارگران به حاشيه رانده شد » خدنگ مارکش با مار شد جفت« .گم گرديد! مطالبه حق مبارزه قانونی

و اعمال قدرت جمعی و طبقاتی آنان که قرار بود وثيقه تحميل مطالباتشان بر دشمن بورژوا باشد، در خدمت اين قرار 

متعاقب !!  استفاده از اين قدرت به تمامی شرط و شروط ها و قيد و بندهای قانونی سرمايه حلق آويز گرددگرفت که

برگی که همه از همه جا در آن شروع . برگی در تاريخ حوادث روز جامعه شد» سنديکای واحد « اين رخدادها پديده 

پيش از اين در فاصله . ندگان شرکت واحد بودندبه نوشتن کردند و آنان که هيچ ننوشتند، مطابق معمول توده ران

سالهای پس از انقالب بهمن تا زمان بازسازی سنديکای واحد يا کًال در طول تاريخ جنبش کارگری پس از وقوع 

، توده های کارگر در شرائط مختلف، در وحشتناک ترين دوره های خفقان و ترور و ٣٢ مرداد سال ٢٨کودتای 

ر پليسی سرمايه، در مراکز گوناگون کار و توليد به مبارزات بسيار وسيع و با عظمتی دست استيالی ديکتاتوری ها

زده بودند اما در هيچ کجای تاريخ ايران، در هيچ گزارش رسانه های بين المللی هيچ کس از اعالم همبستگی و 

و جانبداری اين يا آن دولت حمايت اپوزيسون های درونی قدرت سياسی بورژوازی يا از آن مهمتر اعالم پشتيبانی 

به . سرمايه داری نسبت به اعتراضات کارگر ايرانی هيچ کلمه ای به خاطر نداشت و طبيعتًا نمی توانست داشته باشد

  . اين دليل مشخص که اساسًا چنين حادثه ای قابل وقوع نبود

حزب مشارکت . را بر هم زددر گرد و خاک ساختن سنديکا، معادله فوق » واحد«  گم شدن مبارزات کارگران  

اسالمی و گروههای ديگر دوم خردادی در عداد نخستين محافل درون ساختار دولتی بورژوازی بودند که بسيار 

« موضوعی که سنديکاليست های متولی . سنجيده و آگاهانه به اعالم حمايت از سنديکا و اعتبار قانونی آن پرداختند

شوراهای « و » خانه کارگر« تبديل نام نفرت انگيز . ش باز از آن استقبال کردندنيز طبيعتًا با آغو» سنديکای واحد

به يک نام کمتر منفور به ويژه يک نام معرف سازش ميان کارگر و سرمايه دار و باب طبع مشترک » اسالمی کار

دوم .  حمايت بودمحافل جهانی قدرت سرمايه و سنديکاليسم کارگری برای اينان حادثه ای بسيار خوشايند و قابل

. را به فال نيک گرفتند» سنيدکای واحد« خرداديها در نقش يک بخش بسيار مهم قدرت دولتی بورژوازی، تشکيل 

آن را ظرف مناسبی برای مهار و کنترل مبارزات کارگران و هدايت اين مبارزات در مارپيچ قانون : زيرا که اوًال

 تشخيص می دادند، ثانيًا برای حل و فصل مسائل مربوط به ادغام سرمايه و مصالح و منويات نظام سرمايه داری

عميق تر سرمايه اجتماعی ايران در فرايند بازتوليد سرمايه جهانی و برای جلب رضايت دولت ها و نهادهای 

 کار اقتصادی بين المللی سرمايه داری به پيشبرد پروسه اين کار، محتاج جابجائی نام خانه کارگر و شوراهای اسالمی

ثالثًا تشکيل سنديکای واحد سنگ بنای توسعه سنديکاليسم در کل جنبش کارگری ايران و انطباق بيش . با سنديکا بودند

. و بيشتر اين سنديکاليسم با همه ساز و کارها، برنامه ريزی ها و سياست های نئوليبرالی روز سرمايه می گرديد

ی در جنبش کارگری راهی برای بهره گيری از توهمات توده های چهارم اينکه پيگيری سياست حمايت از سنديکاساز

کارگر و به صف کردن توان کارگران در پشت سر اصالحات نئوليبرالی و تسويه حساب با جناح رقيب در قدرت 

پنجم و باالخره اطمينان به اين مسأله که سنديکاليسم ايرانی سوای همان . دولتی سرمايه داری به حساب می آمد

دوم خردادی . انهای پليسی موجود کارگرنمايانه منتهی با ظاهری فريبا و عامه پسند هيچ چيز ديگری نخواهد شدسازم

را ورودی مناسبی برای تهيه مصالح و مالط » شرکت واحد« ها به همه اين داليل سنديکاليسم حی و حاضر درون 
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حضور . آن روی می کردندجرم به دفاع از مطلوب خود تصور می نمودند و ال» جامعه مدنی« کارگری ساختمان 

 هيأت دستگيری اعضایپس ازروزدر» واحد« اجتماع کارگرانکتل اصالحات درهای سرشناس علم وچهره تن ازچند

  .رانی ميزان اهميت موضوع برای اين جماعت را تا حدود زيادی روشن می سازدرئيسه سنديکای شرکت اتوبوس

رگران بر روی محور سنديکاسازی و سنديکاليسم خيلی زود اشک در چشم تر محافل جهانی آوازه تمرکز مبارزات کا

در شبکه گسترده !!! و دفاع از حقوق عادالنه کارگران ايران!! داعيه غليظ کارگر دوستی. سرمايه نيز شکست

و از پارلمان بريتانيا تا مقر از کاخ سفيد تا قصر اليزه !!! مراودات بين المللی بورژوازی جای نسبتًا مهمی احراز کرد

را با غلظت تمام و با !!! » حق متشکل شدن کارگران« صدارت عظمای بورژوازی آلمان وظيفه خطير احترام به 

آنسان که گوئی همه طبقه بورژوازی بين المللی و حتی هارترين و !!! رعايت همه قواعد بيان، مورد تأکيد قرار دادند

برای !!! » کارگران شرکت واحد« نظام يکراست عزم جزم کرده اند تا در رکاب ددمنش ترين دولت های اين 

اين محافل طبيعتًا در !!! دستيابی توده های کارگر ايران به حق سازمانيابی عليه نظام سرمايه داری شمشير بزنند

وجيه «  را برای شيوه پيشبرد کار خويش نيز بی گدار به آب نمی زدند، زيرا همه ساز و برگ و تجهيزات الزم

در طول سال هائی از قرن بيستم عادی بود که . کردن و عوامفريب نمودن حرفهای خود در اختيار داشتند» المله

اتحاديه های کارگری وابسته به اردوگاه شوروی در چهارچوب مناسبات ميان احزاب بورژوازی برادر و در جهت 

 بخش ديگر، اعالميه هائی زير نام جانبداری از حقوق کارگران تحکيم اقتدار يک بخش از سرمايه جهانی در مقابل

اما چه در آن سالها، چه ماقبل و مابعد آن و چه اساسًا در تاريخ نظام سرمايه . اين کشور و آن کشور صادر نمايند

ی داری هيچکس به چشم نديده بود که اتحاديه های کارگری طيف سرمايه داری غرب از حق تشکل مستقل غيردولت

صدای همزمان و همساز اين نهادها از سازمان جهانی کار گرفته تا . طبقه کارگر ايران سخن به ميان کشند

کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری و از اتحاديه های کارگران حمل و نقل بين المللی تا اتحاديه کار کانادا و ساير 

آشنای اين بخش از بورژوازی بين المللی بود که در دائره اتحاديه های بزرگ و کوچک جهانی اين بار صدای بسيار 

  . رقابت و مجادالت درونی خود با دولت بورژوازی ايران بسيار پرطنين به ميدان می آمد

چند ضلعی اپورتونيسم جستجوی سود در کارگاه سنديکاليسم ايرانی، با بسيج رفرميسم راست و چپ تبعيدی تکميل  

اين گروهها در گذشته های دور و نزديک، به رغم واقعيت نهادين .  ماجرا کمی طنزآميز شددر اينجا نيز سير. گرديد

دست نشانده بورژوازی غرب نشان » اتحاديه های کارگری«اجتماعی خود در ظاهر سمپاتی زيادی به سنديکاليسم و 

د و برای پر کردن ژورنال های بعالوه آنها معموًال از مبارزه کارگران و مطالبات روزشان حرف می زدن. نمی دادند

سنديکای «اين ها روال طبيعی کار بود، اما بحث داغ . رسمی حزب و تشکيالت از اين روش استفاده می کردند

سيره و سنت قديم را بر هم زد، به گونه ای که همه احزاب و گروهها از ناخن پا تا موی سر طرفدار سينه » واحد

نيز مبارزات و مطالبات کارگران را فراموش کردند و حق متشکل شدن سنديکائی چاک سنديکا سازی گرديدند، اينان 

  . را محتوای کل گفتگوها و جنب و جوش های خود نمودند

آنقدر !! به اين ترتيب سنديکا و حقوق سنديکاليستی کارگر واحد يا کًال کارگر ايرانی به مسأله ای جهانی تبديل شد 

ا سازمان جهانی کار، از اتحاديه کارگری انگليس و کانادا تا اصالح طلبان درون جهانی و وسيع که از کاخ سفيد ت

» رنگها به دست بی رنگی « قدرت دولتی بورژوازی ايران تا احزاب و سازمان ها و اتحادهای چپ همه با سپردن 
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نجام گرفت و حاصل آن اين کارها همه ا. به سر دادن شعار حق قانونی سنديکا برای کارگران راننده واحد پرداختند

اصل مبارزه . درست همان چيزی بود که ائتالف ناننوشته سنديکاليسم ايرانی و طيف گسترده حاميان آن می خواستند

آنچه . حق ساختن سنديکا و مبارزه سنديکاليستی جای همه چيز را گرفت. کارگران و مطالبات روز آنها بکلی گم شد

يسون نئوليبرالی قدرت سياسی سرمايه داری ايران و رفرميسم سنديکاليستی نياز مشترک بورژوازی جهانی و اپوز

حاشيه يا درون جنبش کارگری بود همه چيز شد و مبارزات کارگران واحد و کارگران همه جاهای ديگر ايران و 

تا اينجا بخش . شدخيزش کارگران راننده نيز وثيقه اعتبار سنديکا . مطالبات و اهداف اين مبارزات به هيچ تبديل گرديد

هائی از بورژوازی برنده واقعی ماجرا بودند، به اين دليل که توانسته بودند پروسه طوالنی اعتراض و خيزش 

کارگران شرکت اتوبوس رانی يا يکی از مؤثرترين و پرجنجال ترين مراکز کار ايران را از ريل واقعی خود خارج 

ران را به پشت جبهه سنديکاليسم باب طبع نئوليبراليسم منتقل نمايند و  کارگ  سازند، همه توان و ساز و برگ مبارزات

باالخره زير لوای حمايت از جنبش سنديکاليستی برای سنگين نمودن کفه توان خود در مناقشات جاری فيمابين با 

  . دولت اسالمی بورژوازی برنامه ريزی کنند

ی توسط ائتالف اين بخش از بورژوازی و رفرميسم در شرائطی که مبارزات کارگران راننده به اندازه کاف 

سنديکاليستی بين المللی به ورطه تضعيف و سردرگمی و فرسايش عميق فرو رفته بود، دولت هار بورژوازی 

پيداست که سرکوب مبارزات . اسالمی با همه سبعيت و ساز و کار قهر ارتجاعی و بشرستيز خود وارد ميدان شد

جم شررناک را تشکيل می داد، اما حصول اين هدف برای حاکمان هار سرمايه، تسويه کارگران کل هدف اين تها

داليل اين امر بسيار روشن است . حساب و تعيين تکليف با سنديکاليسم درون شرکت واحد را نيز الزام آور می ساخت

  .و من فقط به يادآوری چند نکته کوتاه در اين گذر بسنده می کنم

اساس کار . ی يک جنبش بدون هر نوع قيد و شرط و از هر لحاظ يک طرفه ای نيستجنبش سنديکاليست. ١ 

سنديکاليسم بر انصراف طبقه کارگر از پيگيری مبارزه ضد سرمايه داری يا حتی مبارزه مضر برای موجوديت نظام 

عمول مطالبات و بردگی مزدی گذاشته شده است اما جنبش سنديکاليستی در قبال امضای اين تسليم نامه، به طور م

تضمين يک حداقل معيشتی برای زنده . شروطی را در پيش روی بورژوازی و دولت سرمايه داری قرار می دهد

از اين گذشته برخی حقوق . ماندن، بازتوليد نيروی کار و امکان فروش اين نيرو در صدر اين شروط قرار دارد

 کار ميان کارگر و کارفرما، ايجاد تشکل در چهارچوب اجتماعی مانند عقد مقاوله نامه ها و قراردادهای جمعی

قانونيت سرمايه داری و حق اعتصاب برای وادار ساختن کارفرمايان به قبول حقوق مصرح سنديکاليستی کارگران 

طبقه بورژوازی ايران و دولت های اين طبقه در هيچ دوره ای از تاريخ حيات جنبش . در زمره اين شروط می باشد

ضر به پذيرش اين مطالبات و شرائط نبوده اند و در موقعيت روز دنيای سرمايه داری به نحو اولی و به کارگری حا

در همين جا و پيش از توضيح دليل مسأله بايد بر اين نکته تأکيد . صورت مطلق و مؤکد به آن رضايت نخواهند داد

لی و ليبرالی درون و بيرون قدرت سياسی دولت نمايم که ابراز تمايل يا حمايت اپوزيسون های اصالح طلب نئوليبرا

آنچه اينان در . سرمايه داری اسالمی از جنبش سنديکاليستی نيز سوای يک عوامفريبی هولناک هيچ چيز ديگر نيست

فرايند اين حمايت و تمايل دنبال می کنند صرفًا تغيير نام همان خانه کارگر و شوراهای اسالمی به سنديکا با کل همان 

در مورد دليل مقاومت قاطع بورژوازی ايران عليه . ای فعاليت پليسی ضد کارگری و جنايتکارانه آن استمحتو
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در اينجا تنها به . سازمانيابی سنديکاليستی جنبش کارگری ايران در جاهای ديگر به شکل مشروح توضيح داده ايم

ران در ساختار ارزش افزائی کل سرمايه جهانی و گفتن اين نکته بسنده می کنيم که موقعيت تا حال سرمايه اجتماعی اي

گره خوردن شرائط بازتوليد آن به شدت و وسعت استثمار هر چه دهشتبارتر توده های کارگر يک معضل اساسی 

. بورژوازی و دولت های اين طبقه در جامعه ايران و همه جوامع مشابه برای قبول قانونيت جنبش سنديکاليستی است

در ايران بر خالف تصور  ها، نمايندگان فکری و دولتهای سرمايه داری از مماشات با سنديکاليسم امتناع ايدئولوگ

در اينجا بيشترين . برخی تحليل گران رفرميست راست يا چپ مطلقًا از سر ندانم کاری و بی بصيرتی سياسی نيست

بصيرتی است در زوايای فکر، نوع بصيرت طبقاتی توحش بار بورژوائی خوابيده است و بالعکس هر چه توهم و بی 

اينانند که در . نگاه و کل پراتيک و رويکرد اجتماعی سنديکاليسم يا طرفداران جنبش سنديکاليستی خانه کرده است

و !! باتالق بی بن بالهت غرقند و در ژرفنای توهمات خود دولتمردان بورژوازی را نصيحت می کنند که گويا نادانند

تمکين بورژوازی به قانونيت سنديکاليسم در ايران ولو اينکه !!! نظام کار مزدی را نمی دانندراه و رسم ماندگاری 

هزينه . حياتی ترين نياز برای ماندگاری سرمايه داری است اما در همان حال متضمن قبول پاره ای هزينه ها است

يا هم بر خالف قبل، تن دادن به آن هائی که امروز طبقه بورژوازی در سطح جهانی و کل دولت های سرمايه داری دن

سنديکاليسم پديده ای .  معقول نمی بينند  را، حتی با برنامه ريزی های درازمدت خود برای ماندگار ساختن اين نظام

خاص در تاريخ مبارزه طبقاتی ميان کارگران و بورژوازی در منطقه معينی از دنيا و در بطن يک شرائط تاريخی 

اين پديده در موقعيت .  برای انحالل جنبش کارگری در داربست حيات سرمايه داری بوده استمعين با کاربری الزم

حاضر مبارزه ميان طبقات اجتماعی مذکور، به چوب پوسيده هر دو سر لجنی تبديل شده است که نه قاتق نان کارگر 

ی جامع االطراف حتی در مذلت بردگی مزدی است و نه صاحبان سرمايه و دولت های آنها بدون بازساز

بورژوازی اين مسأله را بسيار خوب می داند، دولت . نئوليبراليستی اش حاضر به قبول مخارج نگهداری آن می باشند

دولت اسالمی بورژوازی از همه بيشتر به چند و چون آن شناخت . سرمايه داری ايران هميشه بدان آگاه بوده است

ليستی در درون و بيرون جنبش کارگری ايران است که سعی دارد، اين فقط رفرميسم راست و چپ سنديکا

  . دارد،انگاره های سخت جان ارتجاعی رمانتيسيستی را تار و پود ترميم خانه های عنکبوتی حيات خويش سازد

موقعيت . از مؤلفه مهم فوق و نقش آن در امتناع سنجيده بورژوازی برای قبول قانونيت سنديکاليسم که بگذريم. ٢ 

کارگر و جنبش کارگری ايران نيز در بنمايه واقعی خود هيچ مجالی برای ابراز حيات عملی و اجتماعی طبقه 

توده های کارگر ايران در طول يک تاريخ طوالنی صد ساله، ددمنشانه ترين شرارت ها . سنديکاليسم باقی نمی گذارد

روميت از هر سطح حداقل معيشتی و رفاهی و سرکوب ها را همراه با بدترين شکل بی حقوقی، فقر، بی مسکنی و مح

هر مجال نفس کشيدن آزاد طبقه کارگر در ايران دريچه ای برای عروج جنبش های عظيم از سوی . تحمل نموده اند

جنبش هائی که بايد فاصله ميان هيچ تا همه چيز را بستر کارزار خود سازد و در کليه . توده های اين طبقه است

واقعيتی که حتی متشکل نبودن جنبش . اعی با نظام سرمايه داری وارد کشمکش و جنگ شودعرصه های زندگی اجتم

اولين انتظار بورژوازی از سنديکاليسم آن است که سد . کارگری هم تاريخًا مانعی بر سر راه وقوع آن نبوده است

يه بسيار خوب می دانند که چنين مطمئنی برای مهار اين خيزش ها از ناحيه توده های کارگر باشد اما دولتمردان سرما

نمی شود و سنديکاليسم کًال، به ويژه نوع طنزآميز کاريکاتوری نئوليبراليستی آن هيچ کمکی در اين گذر به آنان 
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  . نخواهد کرد

سنديکاليسم در ايران بنا به واقعيت نهادين خود در يک سوی و موقعيت متتشت بورژوازی و ساختار دولتی آن در . ٣ 

گر می تواند کانون تمرکز نيروی اپوزيسون های بورژوائی در مقابل قدرت مسلط دولتی اين طبقه با هدف سوی دي

چيزی که در گذشته توسط سنديکاهای دست ساخت بقائی و حزب زحمتکشان، . تسويه حساب های درون طبقاتی باشد

يکاهای وابسته به حزب توده در کارنامه سازمانهای کارگری آفريده سيد ضياء الدين طباطبائی و مهم تر از همه سند

» سنديکای شرکت واحد« آنچه اخيرًا در حول و حوش . مجادالت درونی ميان جناح های بورژوازی تجربه شده است

  .رخ داد نيز برای سران دولت اسالمی سرمايه مهر تأييدی بر درستی همين تجربه تلقی می گردد

م اسالمی بورژوازی برای درهم کوبيدن مبارزات کارگران راننده شرکت به همه داليل باال لشکرکشی طبيعی رژي 

رژيم هيچ برنامه ای برای مماشات با . واحد با سرکوب جنب و جوش سنديکاليستی درون اين مبارزات توأم گرديد

سويه، سنديکاليسم يا هيچ شکل اعتراض کارگران نداشت و رابطه ميان خود و جنبش کارگری را رابطه ای بسيار يک

بی هيچ قيد و شرط و متضمن تسليم محض توده های کارگر، به هر سطح شدت استثمار، تعميق فقر، بی حقوقی و 

در درون اين ارزيابی کاربرد عامل زور از سوی بورژوازی و اجبار به انقياد و تسليم از . ستمکشی ارزيابی می کرد

رابطه ای که رويه معکوس آن نيز به همين اندازه . ی شدسوی طبقه کارگر يک پديده بسيار مفروض و بديهی تلقی م

رژيم و کًال نظام سرمايه داری تنها در آنجا، به شرطی و به ميزانی کوتاه خواهد آمد که جنبش . ساده و شفاف است

مبارزه طبقاتی در واقعيت جدی و سره و شفاف خود . کارگری متوسل به اعمال قدرت وسيع و سرنوشت ساز شود

بورژوازی تاريخًا اين واقعيت را خوب درک کرده است، اما رفرميسم راست و چپ و سنديکاليسم . مين استدرست ه

اينان بر همين اساس همواره در تالشند تا توده های کارگر ايران را هم به دار کج . قادر به فهم آن نبوده و نيستند

هيچ انسان دارای هيچ سطحی از عقل سليم ترديد ندارد . فهمی، سازش طلبی و پراگماتيسم منحط خويش آويزان سازند

که عناصر ذينفوذ هيأت رئيسه سنديکای شرکت واحد سوای تمکين دولت اسالمی بورژوازی به عرف سنديکاليسم، به 

ناچيزی از حقوق سنديکاليستی کارگران، به پذيرش سه قبول مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، به قبول بخش های 

جانبه گرائی و تن دادن به گفتگوی بسيار دوستانه و مسالمت آميز ميان سنديکای کارگران و کارفرمايان هيچ انتظار و 

ی و اين واقعيتی است که آنان خود در همه جا، در سر هر کو. خواست و ايدآل ديگری نداشته اند و اکنون نيز ندارند

برزن، در کليه محافل داخلی و بين المللی، در تمامی آنچه نوشته اند و گفته اند، در زندان و در آزادی، در محافل انس 

خصوصی با کارگران و در دفاعيه های حقوقی وکيالن، در خلوت و آشکار و همه جا آن را فرياد کرده اند و هيچگاه 

لت بورژوازی اسالمی نيز اين مسأله و واقعيت صريح اين پديده را بسيار دو. هيچ کالمی نقيض آن بر زبان نرانده اند

با همه اين ها در داربست شرائط موجود، نه خواستار هيچ . خوب متوجه است و کمترين ترديدی در صحت آن ندارد

ود راه نوع سازشی با سنديکاليسم بوده است و نه حتی در ضرب و شتم و سالخی سران اين رويکرد هيچ شکی به خ

دولت بورژوازی به چند و چون مصالح بازتوليد سرمايه . دليل آن همان است که در باال توضيح داده شد. داده است

اجتماعی ايران وقوف کامل دارد، سرکوب بدون هيچ قيد وشرط جنبش کارگری و هر سطح از مطالبات طبقه کارگر 

 بر خالف اروپای غربی پايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم سنديکاليسم در اينجا. را نياز جبری اين روند می بيند

درد چندانی از نظام بردگی مزدی حل نمی کند، در همان حال که هيچ خاصيتی هم برای عالج هيچ نوع دردی از 
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در جامعه ايران بورژوازی به هيچ . سنديکاليسم سازش ميان کارگران و سرمايه است. طبقه کارگر به همراه ندارد

ه خواستار اين سازش نيست و کارگری که دنبال آه و ناله های مشمئز و مالل انگيز سنديکاليستی می افتد بدون وج

او نه فقط بر بنياد مبارزه طبقاتی خويش، نه فقط بر هر رويکرد رهائی خود از شر . ترديد آب در هاون می کوبد

زل ترين ميزان بهای نيروی کار، حتی برای توحش سرمايه داری که حتی بر جنگ و جدال روزمره اش برای نا

همه سنديکاليست ها و کليه محافل مزور . حصول دستمزدهای معوقه اش بسيار ناآگاهانه چوب حراج می زند

دروغگوی سنديکاليست که تا امروز با هزاران حيله و ترفند و تئوری بافی های منحط عاريه گرفته از سران سوسيال 

آنچه دولت .  سنديکاليست بودن خود را پنهان داشته و می دارند بايد تسليم اين حقيقت گردنددموکراسی، واقعيت شفاف

  . اسالمی سرمايه در حال حاضر با اسانلو، مددی و ساير فعالين سنديکائی می کند، بارزترين گواه اين حقيقت است

مانندان وی با نوع روياروئی اين رژيم اشتباه مهمی است اگر محتوای اجتماعی مواجهه دولت اسالمی با اسانلو و ه 

در مقابل محسن سازگارا، اکبر گنجی، آغاجری يا ساير ايادی علم و کتل اصالحات ارتجاعی نئوليبرالی يکسان تلقی 

يک کاسه کردن اين چالش ها خط کشيدن بر واقعيت های اجتماعی و طبقاتی نهفته در پشت اين دو روياروئی . شود

، مددی و همراهان، نمايندگان يک گرايش آشنای رفرميستی در درون جنبش کارگری، خواستار اسانلو. متفاوت است

سازش طبقه خويش با نظام بردگی مزدی و دوستدار احتراز جنبش کارگری از مبارزه برای نابودی سرمايه داری 

دولتی سرمايه، سازمان دار و دسته موسوم به دوم خرداد بخشی از طبقه بورژواری، شرکای مستقيم قدرت . هستند

دهندگان استخواندار ديکتاتوری هار و کل نظم سياسی و اجتماعی و اقتصادی بشرستيز سرمايه عليه طبقه کارگر می 

جدال حکام روز سرمايه با اينان جدال درنده ترين باندهای قدرت بورژوازی با همديگر بر سر چگونگی اعمال . باشند

حمله دولت اسالمی به سنديکاليسم و در همين راستا زندان و . توده های کارگر استنظم توليدی و سياسی سرمايه بر 

شکنجه اسانلو و اسانلوها مستقل از نقش مخرب سنديکاليسم برای مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری توده های کارگر، 

ن سرمايه اسانلو را حاکما. در اساس خود نياز حمله اين رژيم به جنبش کارگری و مبارزات روز کارگران است

زندانی می سازند زيرا به سنديکاليسم نياز ندارند و به اين دليل که حتی قبول مطالبات محقر و بی رمق سنديکاليستی 

  . بخشی از طبقه کارگر را به سود سرمايه نمی بينند

  کی برد؟ کی باخت؟

  بازندگان چه بايد بکنند تا باخت خود را جبران نمايند؟
ختلف بورژوازی و مجريان سياست های آنها، از دولت هار اسالمی تا دار و دسته اصالحات همه بخشهای م 

نئوليبرالی، تا دولتهای سرمايه داری غرب و اتحاديه های کارگری ابزار دست سرمايه جهانی هر يک به اندازه توان 

ا باز کردند و در اين گذر و کم و بيش متناسب با نوع نياز، در صف طويل برندگان صحنه کارزار برای خود ج

دولت اسالمی مبارزات کارگران را سرکوب کرد و . کارگران راننده شرکت واحد تنها بازندگان واقعی ماجرا شدند

بورژوازی غرب نشان افتخار کارگر دوستی و دفاع پر احساس از حق مبارزه . مطابق معمول فاتح ميدان جنگ شد

تا !!! را بر طيلسان پرغرور بشردوستی ديرين خود نصب کرد!!! يه داریمتشکل کارگران ايران عليه نظام سرما

و داغدار سينه چاک غيبت اسفبار بورژوازی !! کارگر ايرانی صحت حرف ناسيوناليست های مدافع حقوق او
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سناتورهای دموکرات و به ويژه محافظه !!! در سرزمين کنونی آرياهای ديروز را راستی راستی باور کند!! صنعتی

کار امريکا و نه کمتر از همه آنها آقای بوش و خانم رايس توانستند به دنيا نشان دهند که تا کنون بسيار بی جهت به 

برعکس بسيار هم کارگر دوست و حق پرست و به ويژه حق کارگر پرست !!! دشمنی با بشريت متهم شده اند

 سنديکا برای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و شاهد زنده اين مدعا هم جانبداری مصمم آنها از حق!!! هستند

سازمان جهانی کار و اتحاديه های کارگری ابزار دست سرمايه بين المللی در سرکوب هر تحرک ضد کار !!! است

مزدی کارگران دنيا، برای نخستين بار به دنيای فکر کارگر ايرانی پا گذاشتند و به کمک راهنمايان عالی مقام و کار 

ايرانی برای کارگران توضيح دادند که به راستی ناجيان سخت !!! »کمونيستی« ی »اتحادها« و » حزابا« کشته 

کوش طبقه کارگر بين المللی و پرچمداران پاکدل رهائی توده های کارگر از شر استثمار و همه مصائب سرمايه 

چراغی که به خانه رواست به «.  نيستدر باره موفقيت های دار و دسته اصالحات نياز به توضيح!!! داری می باشند

!!! »دفاع از حق سنديکای کارگر واحد« وقتی قرار بود نان . سنديکاليست ها اندرونی اينهايند» مسجد حرام است

همه اينها بردند، حتی سکت . شکم دولتمرد غربی سرمايه را پر کند اولويت حق اين جماعت بومی جای حرف نداشت

زيرا به هر حال . رانی مشير و مشار اتحاديه های آلت دست سرمايه جهانی نيز بردندهای سياسی راست و چپ اي

آنان . برای تغذيه ژورناليسم ورشکسته بی مشتری و بدون خواننده حزب، محفل و اتحاد خود کمی ماتريال پيدا کردند

بودند که دست از پا درازتر با آنان تنها کسانی . که باختند و بسيار هم باختند کارگران راننده شرکت واحد بودند

کارگران به دنبال همه اين مجادالت . موقعيت مغلوب از مرکز ميدان کارزار به حاشيه اين ميدان پرتاب گرديدند

اين . طوالنی، اعتصابی چنان عظيم و همبستگی و اتحادی چنان نيرومند حتی به مطالبات اوليه خود نيز دست نيافتند

سنديکاليسم کارگری درون شرکت واحد نيز به طور قطع بازنده شد و برای کار . يز داشتجنگ اما بازنده ديگری ن

اين دو باخت از يک جنس نيستند، بازندگان تعلقات طبقاتی واحدی دارند، نتايج سوء و . خود تاوانی سنگين پرداخت

ئی که به سرکوب، کشتار و دليل هر دو باخت نيز تا جا. عواقب زيانبار هر دوتا بر جنبش کارگری تحميل گرديد

توحش دولت بورژوازی مربوط می شود، مسلمًا يکسان است اما زمينه ها و ادله واقعی آنها در درون جنبش کارگری 

توده های کارگر باختند زيرا که قادر به تعمق راه درست مبارزه ضد سرمايه داری نشدند .  يکسان نيست اصًال با هم

رکت واحد باخت زيرا مصر بود تا مبارزه طبقاتی را با سازش طبقاتی نسخه پيچی و سنديکاليسم کارگری درون ش

درست بر همين اساس شکست اين دور مبارزه برای هر دو رويکرد بسيار درس آموز است و اين سؤال به !!! کند

که چه بايد درستی و به طور مؤکد در پيش روی هر دو و به بيان سيليس تر در پيش روی کل کارگران قرار دارد 

کرد؟ چگونه بايد و می توان از بار فشار شکست ها کاست؟ برای مقابله ممکن و مقدور با وقوع شکست ها چه 

کارهائی بايد انجام داد؟ چگونه می توانيم ريل شکستهای محتوم در ميدانهای مين گذاری شده دشمن را به سوی 

حتمی تغيير داد و باالخره چگونه می توان جاده پيروزی آوردگاه واقعی ضد سرمايه داری و خارج از دائره شکست 

رفرميسم . عليه بردگی مزدی را تسطيح کرد؟ پاسخ اين پرسش ها مسلمًا در هيچ کجا هيچ بسته بندی آماده ای ندارد

و حزب برای شايستگان !!! » جنبش بورژوائی است« راست و چپ البته دارد، سنديکا برای جنبش کارگری که يک 

، تبعيت اولی از دومی، به قدرت رسيدن دومی با قدرت اولی و سوسياليسم آشنای سرمايه داری دولتی !!!ستکموني

اما اينها فقط برای خود آنها خوب . خروار خروار در قفسه های هر مغازه کوچولوی حزبی و گروهی موجود است



 

 11

ن ايران و جهان چه بايد بکنيم؟ در بحث بر سر اين است که به عنوان کارگران شرکت واحد و کل کارگرا. است

اينجاست که حرف زدن سخت است زيرا که قرار است حرفها در جنبش ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی 

با همه اينها گفتن اجتناب ناپذير است، گفتن بخش اليتجزائی از پراتيک است، . طبقه ما آفتابی و عينی گردد

بايد تجارب را به درس تبديل کرد و . اشت و دستمايه پراتيک مشترک پيکار ساخت فکرها را با هم در ميان گذ  بايد

  : حرف ها اين ها است. آنچه در اينجا می آيد، از ورای چنين نگاهی بر می خيزد

اين حرف که بايد برای گرفتن حق تشکل يا حق اعتصاب مبارزه کنيم حرفی بی معنی، حرف سنديکاليسم و . ١ 

متشکل شدن و اعتصاب کردن . پ مترصد بهره گيری اپورتونيستی از جنبش کارگری استرفرميسم راست و چ

معلوم است که بايد عليه سرمايه داری . اموری نيستند که انجام آنها نيازمند مصوبات قانونی دولت سرمايه داری باشد

 ما برای متشکل شدن عليه متشکل شد، نه سرمايه داران و دولت آنها آنقدر احمق و مستأصل هستند که به خواست

خود و عليه بنياد هستی مادی و اجتماعی خودشان رضايت دهند و نه اساسًا طرح اين خواست هيچ معيار و منطق 

طبقه ما و طبقه بورژوازی دو دشمن آشتی ناپذير رويارو در يک صحنه . عقل سليم انسانی برای خود ما همراه دارد

يد فکر کنيم که دشمن حق ما برای جنگ عليه خودش و نظام اقتصادی و مصاف سرنوشت تاريخی هستند، چرا با

سخنی متناقض !! اجتماعی حاکم را به صورت يک حق مسلم پابرجای انسانی و حقوقی و طبقاتی به ما تفويض کند؟

آنان با . ندآنان که از اين حق سخن می گويند بسيار خوب می دانند چه می گوي!! تر از اين در کجا می توان پيدا کرد؟

از دولت بورژوازی می خواهند که به آنان پروانه فروش نيروی کار و حق . نظام سرمايه داری سر جنگ ندارند

برای اين کار احتياج به انعقاد قراردادهای قانونی با کارفرمايان دارند و . زندگی در سيطره نظام بردگی مزدی بدهد

قی برای به ثمر رسيدن اين قراردادها می باشند، حق اعتصاب می خواهند در همين گذر نيازمند پشتوانه قانونی و حقو

اين حرفها اما عالج درد ما و توده های وسيع همزنجيران ما در هيچ . و خواستار اعتبار قانونی تشکل خود هستند

 حق بعالوه بسيار مسخره است که عمری اعتصاب کنيم و همزمان داد بزنيم که ما. کجای جهان امروز نيست

به جای همه اين کارها . اعتصاب می خواهيم، عمری مبارزه کنيم و فرياد سر دهيم که به ما اجازه متشکل شدن بدهيد

بايد متشکل شويم، اعتصاب کنيم، بيشتر و بيشتر مبارزه کنيم و از همه اساسی تر اينکه مبارزه و سازمانيابی روز ما 

يات اجتماعی با محور واقعی پيکار آگاهانه و افق دار محو کار مزدی عليه سرمايه داری در هر ميدان و هر قلمرو ح

    .ارگانيک گردد

اگر از گذشته های دور و نزديک چشم پوشيم فقط در همين . متشکل شدن به طور واقعی هيچ مسأله رمزآميزی نيست 

ن مباحثات طبيعتًا الزم بوده برخی از اي. چند سال اخير دنيائی بحث پيرامون سازمانيابی کارگران نگاشته شده است

است اما بخش اعظم آنها صرفًا دهن باز کردن برای هيچ نگفتن يا تکرار مالل انگيز داستانهای کهنه بی آموزش و 

متشکل شدن يعنی به هم پيوند خوردن، همصدا شدن، با هم به راه افتادن و دست به . بدون هيچ ارزش بوده است

اينکه مطالبات خويش را بر نظام سرمايه داری تحميل کنيم و برای اينکه جنگ مبارزه متحد و همدل زدن برای 

در هيچ کجای اين فرايند هيچ اصل آسمانی و هيچ حکم کلی يا جزئی . هميشگی خويش عليه اين نظام را به پيش ببريم

 مهمتر در هيچ از اين. زمينی برای رجوع به دولت بورژوازی و گرفتن اجازه اين فعاليت ها حک نگرديده است

کجای آن نوشته نشده است که حتمًا بايد برای اين تالشها اسم و رسم خاصی داشت، اصًال معلوم نيست چرا برای انجام 
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اموری که جبر زندگی و اجبار شرائط معاش و مبارزه ما عليه وضعيت شررناک زيست ماست بايد حتمًا اساسنامه و 

تازه اگر اينها ضرورت دارد که در شرائطی هم دارد، بايد .  هم کنيممرامنامه و برنامه و هزار چيز ديگر سر

راه انداختن دنيائی جار و . ضرورت خود را از بطن پروسه پيکار و سازمانيابی جنبشی که داريم بر ما تحميل کند

طور قطع جنجال و مباحثات مشروح حقوقی و تشکيالتی عاريه گرفته از محافل فکری سرمايه داری در اين گذر به 

به يک اعتصاب ساده کارگری که هر فعال واقعی جنبش ما به . سيره خودجوش جنبش ضد سرمايه داری ما نيست

کل . مطالبه واحد و اراده استوار جمعی همه را به هم پيوند می زند. کرات در آن شرکت داشته است خوب نگاه کنيم

در خانه، اتوبوس، پشت ماشين .  هم به گفتگو می ايستندکارگران در خلوت و آشکار اين خواسته جمعی مشترک را با

کار، در سالن غذاخوری کارخانه، به صورت پچ، پچ يا بلند بلند مطالبات همگانی خود را نجوا و سپس فرياد می 

هر تعداد کارگری که با هم سخن می گويند چند و چون تدارک اعتصاب را . گفتگوها همه جا با عمل همراه است. کنند

حرفها در سراسر فضای کار و فکر کارگران می پيچد، . ز در متن همين حرفها موضوع مشورت فيمابين می سازندني

جنبشی که فعالين و سخنگويان و برنامه ريزان و . يک جنبش زنده واقعی حول مطالبات مشترک روز به راه می افتد

ام به صورت يک اعمال قدرت نيرومند در شکل پيشروان خود را همدل و همصدا در کنار هم قرار می دهد و سرانج

بيائيد برای لحظه ای . اعتصاب يا هر اقدام دستجمعی ديگر خود را ظاهر می سازد و بر بورژوازی تحميل می نمايد

مادی موفق روزها و روزها می نشستند و اندر   فکر کنيم اگر کارگران اين و آن کارخانه به جای طی اين پروسه 

در اوصاف، متشکل شدن، در باره مشخصات تشکل، خواص اعتصاب، فوايد قبول مطالبات و امثال نعت متحد شدن، 

اينها حرف و باز هم حرف می زدند، به اين هم بيأنديشيد که اگر کارگران به جای طی اين روند، متفکران و نخبگان 

وظيفه سنديکاسازی !!! ن جنبش آنهابود» بورژوائی« را ماموريت حزب سازی و عوام الناس کارگری را با اقناع به 

تقرير می کردند و تازه بعد از همه اينها، برای اعتصاب کردن و يا اجتماع اعتراضی خود در اينجا و آنجا دنبال راه 

به راستی در اين صورت چه اتفاق می افتد؟ جواب برای هر کارگری از آفتاب نيمروز !!! حلهای قانونی می گشتند

مه فاجعه ها رخ می داد، شايد خيلی کارها می شد، اما تنها کاری که مطلقًا انجام نمی شد ه. هم روشن تر است

اعتصاب بود، واقعه ای که مطلقًا به وقوع نمی پيوست اعمال قدرت متحد جمعی عليه بورژوازی بود و تنها چيزی که 

اعتصاب روزها پيش از هر نوع بستن هيچگاه لباس واقعيت نمی پوشيد تحميل مطالبات بر صاحبان سرمايه بود، تازه 

  . نطفه، توسط جالدان و نيروی دژخيم قهر بورژوازی تار و مار می گرديد

فرايند جنب و جوش کارگران در سازمانيابی و پيشبرد يک اعتصاب و چگونه به هم پيوند خوردن و متشکل شدن و  

سازمانيابی ضد سرمايه داری در هر محيط کار و اتحاد آنها در اين روند نمونه ساده اما بسيار درس آموزی برای 

اين خواسته های . نقش مطالبات مشترک در اينجا بسيار اساسی است. توليد و در مقياس سراسری و طبقاتی است

و ضرورت حياتی و غيرقابل گريز تحميل آنها بر بورژوازی است که نقش ساروج را در اتصال ما  همگن و هم سنخ 

ما متحد و مشکل می شويم زيرا زنجير استثمار و بردگی و بی حقوقی و ستمکشی ناشی از وجود . به هم بازی می کند

ما مطالبات مشترکی داريم که بايد آن را بر . سرمايه بر دست و پای همه ما به مرگبارترين شکلی سنگين است

هائی ما از شر استثمار و شرارت ر. کارفرمايان، بر کل طبقه صاحبان سرمايه و بر دولت سرمايه داران تحميل کنيم

اينهاست که بسان پرقوام . و توحش نظام سرمايه داری نيازمند وحدت و سازمانيابی پيکار کل طبقه بين المللی ماست



 

 13

درست بر همين اساس برای گذاشتن سنگ بنای متشکل شدن خود بايد از . ترين رشته الياف ما را به هم می دوزد

  .  پايه ای ضد سرمايه داری و با افق محو کار مزدوری حرکت کنيميک منشور راديکال مطالبات

 در متن همان جريان واقعی کار و استثمار و زندگی و تحمل مصائب سرمايه داری توسط  پروسه سازمانيابی ما. ٢ 

 گام اين جنبش ماست که بايد متشکل شود و اين سازمانيابی مبارزات جاری ما است که در هر. ما به پيش می رود

خود راه را برای اتحاد نيرومندتر، اعمال قدرت وسيع تر و مؤثرتر، مبارزه آگاهانه تر و افق دار تر عليه سرمايه 

. هر نوع تفکيک اينها از هم کاری عبث و زيانبار است. داری و برای محو نظام بردگی مزدی هموار می سازد

د از درون هر کارگاه و کارخانه، هر شرکت حمل و نقل و درست بر همين مبنی تالش ما برای متشکل نمودن خود باي

هر شبکه اتوبوس رانی، هر مدرسه و بيمارستان، هر کشت و صنعت و در يک کالم هر مرکز کار و توليد اجتماعی 

در اينجاست که بايد منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری را ميعاد گفتگوی روز خود و جريان . آغاز شود

  . باط و همدلی و مشورت و نقد و انتقاد سازنده برای متحد شدن و سازمان يافتن مبارزات خود کنيممستمر ارت

سازمانيابی ما در هر مرکز کار و توليد نخستين گام است و از اهميت اساسی برخوردار است اما بايد بدانيم که . ٣ 

بقاتی ما اصًال محل کاری ندارند که در آن با هم اوًال بخش وسيعی از همزنجيران ط. مطلقًا چاره واقعی درد ما نيست

ميليونها کارگر بيکار، ميليونها زن خانه دار که پيدا و ناپيدا به بی رحمانه ترين شکل ممکن آماج . سازمان يابند

ثانيًا هدف متشکل شدن ما اعمال قدرت . استثمار و توحش نظام سرمايه داری هستند هيچ محل کار مشترکی ندارند

کارگران .  عليه بورژوازی و تحميل مطالبات خود بر سرمايه داری با توسل به همين نيروی متحد جمعی استجمعی

بيکار يا زنان خانه دار يا همزنجيران ديگر ما که در چنين وضعيتی قرار دارند با فرض سازمانيابی خود چگونه می 

 و چگونه می خواهند اين قدرت را بر بورژوازی خواهند قدرت متشکل خود را عليه سرمايه داران به ميدان بکشند

اعمال نمايند؟ ثالثًا در شرائط روز دنيای سرمايه داری صرف سازمانيابی ما در اين و آن مرکز کار به هيچ وجه قادر 

در موقعيتی که رقابت برای يافتن چند . به تضمين موفقيت اين مبارزه عليه سرمايه داران و دولت سرمايه داری نيست

اعت کار در صفوف طبقه ما بيداد می کند، در زمانی که شمار کثير همزنجيران ما برای اشتغال چند روزه تعهدنامه س

های يکسويه سفيد بی هيچ قيد و شرط امضاء می نمايند، روزگاری که سرمايه دار اسکانديناويائی و آلمانی در يک 

رزان بهای چينی جايگزين می سازد، آری در چنين چشم به هم زدن نيروی کار شاغل بومی خود را با کارگر ا

رابعًا و مهمتر از همه اينها، مطالبات پايه . وضعی بسنده کردن به تشکل محدود محيط کار حالل هيچ مشکلی نيست

ای ما مطالباتی سراسری و ضد سرمايه داری است، برای تحميل اين مطالبات بر بورژوازی بايد به گونه ای 

تشکلهای سرمايه ستيز در هر مرکز کار و توليد بايد به هم .  و طبقاتی وارد ميدان کارزار شدسراسری، يکپارچه

تشکل . پيوند خورد تا توان آن را داشته باشد که کل قوای طبقاتی ما را يکجا بسيج نمايد و در مقابل دشمن به صف کند

ی جاده بندرعباس و عسلويه و خرمشهر به کارگر نفت، برق و آب، ذوب آهن و پتروشيمی، تشکل راننده کاميون ها

تمام نقاط ايران، تشکل راننده اتوبوسرانی واحد و متروی تهران و تشکل ساير بخش های طبقه کارگر تنها از طريق 

حضور ارگانيک خود در يک ظرف سراسری است که می تواند از يک سوی موفقيت پيروزی هر اعتراض و 

ا تضمين کند و از سوی ديگر کل اين مبارزات را بستر تدارک جنگ نهائی با نظام جاری عليه کارفرمايان ر مبارزه 

  .سرمايه داری سازد
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سنديکاليسم و سکتاريسم دو آفت مرگ آفرين تاريخی برای مبارزه طبقاتی و برای هر جنب و جوش ضد کار . ۴ 

ويکرد منحط بورژوا مسلک و سرمايه  يکه تازی اين دو ر  در همه جهان، تاريخ  تاريخ قرن بيستم. مزدی ما هستند

اين دو رويکرد به رغم ظاهر متفاوت خود دو روی يک سکه اند و در . داری تبار در جنبش جهانی طبقه کارگرا ست

هر دو آماده اند تا برای . ستيز با جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه ما بسيار همدل و همداستانند

زيسون های منحط رسمی بورژوازی و حتی با قدرت مسلط دولتی سرمايه داری دست بيعت قلع و قمع ما با اپو

معضل مهم در مورد اين دو رويکرد آن است که بخش وسيعی از ابوابجمعی آنها در همه جا لباس بدل به تن . بفشارند

. ارگر پنهان می سازدو ساختن حزب برای طبقه ک» کارگر دوستی« ، »چپ« سکتاريسم خود را در پشت نام . دارد

معرفی می » طرفداران سنديکاسازی اما مخالف سنديکاليسم« طيف بسيار وسيعی از سنديکاليست ها نيز خود را 

هر دو تندنس برآنند که جنبش ما ظرفيت ستيز با نظام سرمايه داری را دارا نيست، توصيه می کنند که برای !! کنند

 و برای رهائی خود از مصائب موجود، اين و آن حزب سياسی بورژوائی گرفتن مطالبات روز خود سنديکا بسازيم

جنبش ما عليه سرمايه داری، به ويژه مبارزه مان برای . ماوراء طبقه خود را بر سکوی اقتدار دولتی بنشانيم

ت سازمانيابی عليه بردگی مزدی در همه جا با خطر دخالت اين رويکردها و تالش آنها برای شکست اين مبارزا

سکتاريسم و سنديکاليسم را بايد هر چه بيشتر و عميق تر شناخت، حجاب کارگردوستی و چپ نمائی را . مواجه است

  .از چهره آنها برداشت و راه تأثيرگذاری های مخرب فرقه ای و سازشکارانه آنها بر جنبش کارگری را مسدود ساخت

زير نام کارگران، گور کن مبارزات ضد سرمايه داری طبقه دراز کردن دست نياز به آستان اتحاديه هائی که خود . ۵ 

و در اينجا بستن پل » بستن پل برای عبور از آبروی خود« به مصداق شعر آن شاعر فقط . کارگر بين المللی هستند

کارگر ايرانی نيروی حامی جنبش خويش را بايد در ميان توده های . بر روی تمامی قدرت مبارزه طبقاتی خود است

. قه خود در سراسر دنيا و در ميان گردانهای مصصم پيکار ضد سرمايه داری جنبش جهانی خود دست و پا نمايدطب

آلمان و توده » بيک سيستم« آرژانتين » پوشاک بروکمن« و » زنون« اين کارگران متشکل در شوراهای کارگری 

 خوردن با آنها، استمداد از حمايت آنها و ياری وسيع کارگران جهانند که کارگر ايرانی می تواند و بايد برای پيوند

       .رساندن به مبارزات ضد سرمايه داری آنها تالش کند

نکات فوق و ساير مسائل مهم جنبش روز ما عليه سرمايه داری همواره مورد تأکيد فعالين واقعی اين جنبش بوده  

اتکاء توده های کارگر راننده به قدرت متحد اينان در بحبوحه مبارزات کارگران شرکت واحد بر اهميت   . است

طبقاتی خود، تالش برای سازمانيابی اين قدرت و ضرورت اجتناب از افتادن به ورطه راه حلهای سنديکاليستی تأکيد 

در همه نوشته ها بيشترين ميزان جانبداری از مبارزات کارگران را با نقد سنديکاليسم به هم آميختند و نسبت . نمودند

قش سنديکاليسم در سوق دادن جنبش کارگران به ميدان تسويه حساب های درونی ميان بخشهای مختلف ارتجاع به ن

واقعيت اين است که سير رخدادهای درون مبارزات کارگران شرکت واحد و ساير . هار بورژوازی هشدار دادند

 حرفها، راهکارها، تحليلها و نقد و تالشهای اخير فعالين کارگری در جاهای ديگر در طول سالهای اخير، صحت آن

 خود حول   رانندگان شرکت واحد از متن شرائط کار و استثمار. انتقادات را به اندازه کافی تأييد و تأکيد کرده است

آنان به صورت بسيار طبيعی اعمال قدرت جمعی عليه کارفرما را چاره . مطالبات مشترک خويش به هم پيوند خوردند

اين جنب و جوش و تالش می توانست بستر سازمانيابی ضد سرمايه داری . و خواستار اعتصاب شدندکار خود يافتند 
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آويخته شدن مبارزات به دار سنديکاسازی سوای . آنها باشد اما راه حل سنديکاليستی اين پروسه را به کجراه برد

ره گيری فرصت طلبان گوناگون حتی اختالل در فرايند سازمانيابی درست کارگران عليه سرمايه ميدان را برای به

عوامل اخير به صورت تعيين کننده ای روند مبارزه . بدترين دشمنان طبقه کارگر از اين مبارزات هموار ساخت

  . کارگران را تضعيف کرد و آن را در مقابل تعرض دولت بورژوازی بيش از پيش آسيب پذير ساخت 

يته هماهنگی برای ايجاد تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر يک مورد مهم ديگر در همين راستا سرنوشت کم 

اساس کار اين کميته سازمانيابی توده های کارگر در متن شرائط کار و استثمار و زندگی خويش عليه بردگی . است

اما اين رويکرد راديکال طبقاتی از همان دقايق نخست آماج حمله . مزدی در همه قلمروهای حيات اجتماعی بود

روزهای شروع کار کميته در همان حال که روزهای نويد بخشی . اريسم و نفوذ جريانات سکتاريستی واقع شدسکت

برای فعالين ضد سرمايه داری اندرونی جنبش کارگری ايران بود روزهای بسيار تلخی در تاريخ حيات گروههای 

خدمت منافع و اهداف سکت آنها نيست منطق اينان بسيار صريح آن بود که هر چه در . سکتاريست تلقی می گرديد

تفرقه اندازی ميان فعالين کارگری، سوء استفاده از پاشنه آشيل ناآگاهی وتوهم برخی از اين فعالين به . نبايد جان گيرد

کمونيسم نمائی عميقًا دروغين سکتاريسم، همدستی با رفرميسم راست برای پيشبرد پروسه تفرق کارگران، تالش 

تن جنبش کارگری به اتحاديه های تا مغز استخوان مزدور نظام بردگی مزدی، اتحاد عمل سازی های وسيع برای آويخ

فرقه ای و کوشش برای منحل نمودن کميته در گرداب فرقه بازی های کاريکاتوری مريخی و بسياری کارهای ديگر 

انيابی جنبش ضد سرمايه در زمره خطوط کلی چالش سکتاريسم با رويکرد گرايش راديکال کارگری برای سازم

يک تفاوت اساسی سير حوادث درون کميته هماهنگی با مبارزات . داری و با افق لغو کار مزدی کارگران بود

کارگران شرکت واحد در اين قرار داشت که در اينجا رويکرد ضد کار مزدی با اراده ای مصمم در مقابل تالش های 

  . و راست ايستادگی می نمودسکتاريستی و توطئه چينی های رفرميسم چپ 

تمامی تجارب باال و آموزه های ديگری که از تاريخ طوالنی حيات جنبش کارگری جهانی در پيش روی ماست، همه  

و همه با صدای بلند بر سر ما فرياد می زنند که بايد با اتکاء به نيروی عظيم توده های طبقه خود، با طرد رفرميسم 

 رد بر سينه سنديکاليسم و سکتاريسم، در عمق شرائط کار، استثمار و زندگی خود حول راست و چپ، با گذاشتن دست

مطالبات اساسی طبقاتی خويش، در کليه قلمروهای حيات اجتماعی، عليه استثمار و تمامی اشکال ستم سرمايه داری و 

يت بورژوازی نمی باشد، تنظيم اين کار محتاج آويختن به دار قانون. برای محو نهائی اين نظام متحد و متشکل شويم

اساسنامه و بخشنامه و برنامه نيست که جنبش می سازد و جنبش سازمان می دهد، اين جنبش وجود دارد و همين 

هر سند مکتوب يا نامکتوب تا آنجا معتبر است که ضرورت وجودی خود را از عمق . جنبش است که بايد سازمان يابد

با اتحاد عمل ميان فرقه هائی که خود قادر به جا به جا کردن . تخاذ و احراز نمايدملزومات سازمانيابی طبقاتی ما ا

شاخ ملخی نيستند، هيچ ظرفی برای هيچ نوع مبارزه و اعمال قدرتی عليه سرمايه داری پديد نمی آيد، با ساختن 

ای عليه استثمار و شرارت سنديکاهای قانونی و انداختن طناب دار قانون سرمايه بر گلوی خود نه فقط هيچ مبارزه 

  . سرمايه را سازمان نمی دهيم که بالعکس خود را سخت تر و سخت تر خفه می سازيم

      ناصر پايدار          
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