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یارگرک و جنبش کاي سنده،يسرما  

هشتاد وهفتتيرم هدهف   رحيمی- پيرخضری-فالحی   
                                                                                                                                

 اخيرًا. باشد می ترين نيازهای اين جنبش بوده و حياتیترين و  مبرمدرجنبش کارگری ايران يکی از يابی   تشکلمسئلٔه

بحث حاضر تالشی در جهت گشودن مبحثی پيرامون موج . بارد همه سو بر سر کارگران میهای سنديکاسازی از توصيه

  .درون جنبش کارگری استبال رفرميسم چپ ازراه حل آنان دراستقايها و ها، توده  دوم خردادیجديد سنديکاخواهی طيف

 طيف دوم خرداد، ريزی شده توسط ان نسخه بسيار حساب شده و برنامهسنديکا برای جنبش کارگری اير پيچی نسخه

يکاليستی  سندی با مبارزٔهدار سرمايهدتالش برای جايگزينی مباره ض. ها است سنديکاليست آنطرفدارانها و اي حزب توده

هر کجا که چند کارگر برای گرفتن .  توسط اين طيف در همه جا شروع شده استزی اخيراساو قانونی و برای سنديکا

شوند تا با نمايش قدرت نظام   و بيکار شدن خويش دور هم جمع میدستمزدهايشان، يا برای جلوگيری از اخراج

  .شود اب اين جنايات باز دارند بالفاصله سر و کله نسخه پيچان سنديکاليست هم پيدا میی را از ارتکدار سرمايه

خواهند   میآنان. خواهند تشکالت رفرميستی نظير سنديکا نيست  می روشن است که آنچه کارگرانبرای ما کامًال

ان را مجبور سازند تا حقوق ردا سرمايهخواهند دولت،  می. مطالبات خود را از صاحبان سرمايه و دولت آنها بگيرند

. کارگران خواستار افزايش دستمزدها هستند. آنها خواهان توقف اخراج و بيکارسازيها هستنند.  آنها را بپردازدمعوقٔه

  . خواهند و حق دارند که بخواهند  میآنان يک زندگی انسانی و مرفه را

و مراکز کار و توليد ايران در حال جنگ و جدل هستند  ها کارگران برای به کرسی نشاندن اين مطالبات دراکثرکارخانه

ان، دولت آنها و در يک کالم با کل نظام دار سرمايهو در همه جا هم اين جنگ و جدل به صورت اجتناب ناپديری با 

 از گويد که من مثًال مطالبات امروز خودم، حقوق پرداخت نشده ام، ممانعت هيچ کارگری نمی. ی جريان دارددار سرمايه

  . خواهم  می ساسانیداران دورٔه اخراجم يا افزايش دستمزدم را از شاهان فئودال قاجار يا برده

ی است که با درندگی تمام دار سرمايهکنند و در مقابل آنها، نظام   میمبارزه خود کارگران برای بدست آوردن مطالبات

 و روشن در برابر ما جريان دارد اين است که کارگران به همين دليل آنچه اکنون به صورت بسيار زنده. کند  میمقاومت

ی هم نه فقط حاضر به پرداخت حقوق آنان نيست بلکه با بکارگيری دار سرمايهخواهند و نظام   می خود راحقوق اولئه

  . کند  میو بدون هيچ اگر و اما اين مبارزات را سرکوبها  ترين شيوه وحشيانه

 کارخانه بزرگ ايران وسيعًا ١۵٠بيکارسازی کارگران در حدود .  نابرابر فکر کنيديک لحظه به صحنه اين جنگ واقعًا

 کارگران را اند که کارگران را اخراج کنند، آنان دستمزدهای معوقٔه ان و دولتشان تصميم گرفتهدار سرمايه. جريان دارد

 ی و هر حرکت آنان را در هميپيما اه ر، تحصن،گذارند و اعتصاب میبه اعتراضات کارگران هيچ وقعی ن. پردازند نمی

نساجی کردستان و شاهو و صدرای بوشهر . به کارگران هفت تپه، الستيک البرز، نيرورخش سنندج نگاه کنيد. ندبکو می

های قزوين، اراک، خراسان، آذربايجان، فارس و اکثر  و برک رشت و صنايع راه دور تهران و خيل وسيع کارخانه

 اعتراض و اعتصاب هستيم و ، ما شاهد مبارزه،در تمامی اين مراکز کار. ا مورد توجه قرار دهيدمراکز کار و توليد ر
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  .کند  میی هم فقط سرکوبدار سرمايهدولت 

يک سؤال بسيار سرنوشت ساز و اساسی در اينجا اين است که کارگران چه بايد بکنند و چگونه بايد بر اين وضعيت 

ان و دولت را مجبور به تحقق مطالبات خود سازند؟ چه راهی را بايد در دار سرمايهانند تو  میغلبه نمايند؟ از چه طريقی

ترين سؤال است و   آنها را اخراج نکنند؟ اين اساسیان و دولتشان حقوق معوقٔه آنها را پرداخته ودار سرمايهپيش گيرند تا 

  .به فکر باز کردن اين گره باشيمدقيقًا ما بايد 

اين را هم بايد قبول کنيم ! گويند برويد سنديکا بسازيد  میبه کارگرانها  ايها و اکثريتی ها، توده دادیطيف گسترده دوم خر

جنبش کارگری ايران هيچگاه از شر تأثيرات . متأسفانه در ميان کارگران کم و بيش نفوذ دارندها  که اين دار و دسته

رح اين سخنها و پيش کشيدن و پيچيدن نسخه سنديکا چيست؟ ببينيم که منظور اينها از ط. مخرب آنها راحت نبوده است

آنها با جناح مسلط .  هستنددار سرمايه اينها جريانات و احزاب طبقه همٔه. اين جريانات برای همه شناخته شده هستند

دشان در خواهند هر کدام خو  میاختالف آنها بر سر اين است که. درون قدرت سياسی سرمايه خرده اختالفاتی هم دارند

ران توسط سرمايه و تحميل همٔه تر داشته باشند و از اين طريق چگونگی استثمار کارگ قدرت سياسی روز نقش مسلط

خواه خود و مطابق الگوی خود ی بر طبقه کارگر را به دلدار سرمايههای نظام  روزی و سيهها  حقوقی و ستمکشی بی

های کارگر و   احتياج به متوهم ساختن توده،گر سرمايه در قدرت سياسیهای دي اينها در رقابت با جناح. پيچی کنند نسخه

خواهند بر موج مبارزات کارگران سوار شوند و از اين طريق حريفان خود را از ميدان به   می.زحمتکش جامعه دارند

 ان به ماشين دولتیهر کدام از اينها به محض اينکه خودش. جنبش کارگری برای اينها يک ابزار و وسيله است. در سازند

. دهد  میکنند که جناح مسلط کنونی سرمايه که در قدرت است انجام  میهای کارگر همان سرمايه راه يابند با زندگی توده

  .  ما و جنبش ما هستندهمٔه آنان دشمن ما، طبقٔه.  سر و ته يک کرباسنداينها تمامًا

چرا؟ بايد موضوع را کمی بيشتر . شود  میاينان پيچيدهای است که توسط   سنديکا برای جنبش کارگری نسخهنسخٔه

  . بشکافيم

اند  داشته وجود دنيادر سنديکاهای متعارف که . باشد  شناخته شده است که دارای تعريف خاص خود میسنديکا يک پديدٔه

وارد مذکره با  شود تا کارگران را سنديکا تشکيل می. اند را بازی کردهفروش نيروی کارنقش دالل خريد واساسا 

سنديکا ظرف سازش و مذاکره است و قرار است با صاحبان سرمايه سر چند و چون خريد و فروش  .داران کند سرمايه

 کار برمبنای تفاهم و کنار آمدن با صاحبان سرمايه و در سنديکا شالودٔه. نيروی کار مذاکره کرده و گاهی هم چانه بزنند

  احزاب و جرياناتی بوده است که نيتشان پايان يافتن مبارزٔهورهای غربی نسخٔهسنديکاسازی در کش. دولت آنها است

 اين احزاب و جريانات عمًال. ی و به سازش کشاندن مبارزات کارگران استدار سرمايههای کارگر عليه  طبقاتی توده

اين نظام هميشگی و قرار است انداز آنها   و در چشم نظام بردگی مزدی را به عنوان يک نظام مترقی و انسانی پذيرفته

اينها در  .گرو ماندگاری اين نظام است يابيشان به قدرت در راهبقا و  چون ،باشددگار در همه دوره های آتی تاريخ مان

 استثمار شدن توسط سرمايه معتقدند که بايد کارگران حتمًا. دای کارگران عليه سرمايه مخالفن عمل با هر نوع پيکار ريشه

دارند   میهايی که سرمايه عليه اينها روا حقوقی ه تمامی قوانين و قراردادها و بیب. ميشه قبول داشته باشندرا برای ه

آنچه مهم است اين است که بدانيم سنديکا چنين ظرفی . تمکين کنند و خيلی مسائل ديگر که در اينجا جای شرح آنها نيست

گويد، يا در   میکند و به کارگران دروغ  مید حتمًا عوامفريبیدم  میاست و هر کسی که خالف اين را در بوق و کرنا
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  . هم بشکند واقع قصد دارد که با فريب دادن آنها موج مبارزاتشان عليه سرمايه را در

در اين ميان اين نکته هم الزم به توضيح است که برخی اوقات کارگران بدون اينکه هيچ کاری به اسم و رسم و نام و 

ان مبارزه کنند و دار سرمايهداشته باشند دنبال ساختن ظرفی هستند تا از طريق آن عليه سرمايه و نشان تشکل خود 

اطالعی نام تشکل خود را سنديکا  اينها چه بسا صرفٔا از سر بی. تحميل نمايندمطالباتشان را بر صاحبان سرمايه يا دولت 

با اين وجود در همين . ن به مفهوم واقعی کلمه اشتباه گرفتحساب اين نوع متشکل شدن را نبايد با سنديکا ساخت. بگذارند

 اهميت بودن اسم تشکيالت است که اين نام را انتخاب توجهی و بی جا اين نکته بسيار مهم است که کارگران از سر بی

های راست خارج کشوری ها و سنديکاليستاي ها، توده اناتی مانند دوم خردادیکنند و الجرم نبايد حساب کار آنان با جري می

خواهند که سنديکا   میجريانات اخير بسيارعوامفريبانه در منتهای آگاهی و شناخت و دانش از کارگران. اشتباه شود

  .بسازند و سنديکايی متشکل شوند

 افراد اين .ت رئيسه سنديکا انتخاب کنيدأگويند يک هي  میپيچند و به کارگران  میو توده ايها نسخه سنديکاها  دوم خردادی

اين جريانات با تشکيل سنديکا عمًال يک شاخک . هيأت رئيسه نيز معموالن از ايادی و دست نشاندگان خود آنها هستند

و ها  دوم خردادی. آورند   مینفوذی، يک اهرم دخالت وسيع و يک سيستم کنترل بسيار مؤثر در ميان کارگران به وجود

اوًال از طريق اين سنديکا جنبش کارگری را به ابزار قدرت . زنند  میند هدف راايها در همين راستا با يک تير چ توده

دهند که کارگران از هر نوع مبارزه عليه اساس   میدومًا اينکه جنبش کارگری را در شرايطی قرار. کنند  میخود تبديل

اين نظام را قبول (!) انی بودن ی منصرف شوند، ماندگار بودن و خوب بودن و انسدار سرمايهاستثمار خويش يعنی عليه 

ی دارند فقط به سازش و تسليم دار سرمايهان و دولت و در يک کالم با نظام دار سرمايهنمايند و در جنگ و جدالی که با 

  . وار بيانديشند برده

 جا يک سؤال در همين. کنند میسنديکا برای جنبش کارگری به اين هدفها فکر پيچی نسخهايها در  و تودهها  دوم خردادی

 پيچی نسخهدر اين اواخر به طور خاص دست به کار ها  شود و آن اينکه چرا دوم خردادی  میاساسی ديگر هم مطرح

  .اين سؤال نيز در جای خود بسيار مهم است و بايد بر روی پاسخ آن درنگ کنيم. اند سنديکا برای جنبش کارگری شده

  :نديکا سازی در جنبش کارگری ايران شدت يافته است؟ داليل آن واضح استايها بر س و تودهها  دوم خردادیچرا اصرار

اين جنبش در صورت .  بسيار حاد جنگ و ستيز با سرمايه شده استجنبش کارگری به طور واقعی وارد يک مرحلٔه. ١

وقوع اين حادثه ها از  یدوم خرداد. رود که کل جامعه را به يک ميدان وسيع انفجاری مبدل سازد  میادامه اين روند

 جناح مسلط کنونی بورژوازی در قدرت سياسی برای جلوگيری از چنين رخدادی بشدت وحشت دارند و درست به اندازٔه

اينها مصمم هستند تا از طريق . سازی کوششی در اين راستا استها برای سنديکادست پاچه شدن اين. نمايند  میتالش

  . داری طبقٔه کارگر ايران را به بيراهه بکشند زات ضدسرمايهساختن سنديکا و کنترل جنبش کارگری مبار

ها   کارگر و شوراهای اسالمی کار که پيش از اين نقش اهرم نفوذ و مکانيسم کنترل دوم خردادینهادهايی مانند خانٔه. ٢

سی سرکوب هم اند که حتی خود اين نهادهای پلي ای سقوط کرده کردند امروز به درجه  میدر جنبش کارگری را ايفاء

ها  اگر به صفحات روزنامه. يک نکته در اين ميان بسيار درس آموز است. ديگر بر روی خود هيچ حسابی باز نمی کنند

ش  پليسی و ضد کارگری خانه کارگر خودشويم که دار و دستٔه  میهای اينترنتی نگاه کنيم به آسانی متوجهمثًال سايت

و ای بود که سر  دسترنج ارگان اين جماعت اولين نشريهروزنامٔه. ده استسازی شمروج بسيار پر و پا قرص سنديکا
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ارگانيک ارتجاع ضد  کارگر يک نهاد درونی وپيداست که خانٔه. بوق و کرنا دميدهفت تپه را در سنديکا درصدای مطالبٔه

  . گويد ندايی است که از آنجا ساز زده شده است  میکارگری دوم خرداد است و هر چه

 اين ی دارند و از آنجا که همٔهيبا امريکا، اتحاديه اروپا و سازمان های کارگری آلت دست اينها همسوها  دوم خردادی. ٣

المللی سرمايه در رقابت با دولت استثمارگر سرمايه در ايران از يک سوی و وحشت  کارگری بين طيف جنايتکارو ضد

نيز ها  واستار سنديکاسازی هستند، به همين دليل دوم خردادیی طبقه کارگر ايران خدار سرمايهاز عروج جنبش ضد 

  .اند پرچمدار ساختن سنديکا در جنبش کارگری شده

بيخ و بن يک سياست ضد کارگری ساخته ازحال حاضرسازی در جنبش کارگری درواقعيت اين است که سياست سنديکا

 اينها که بگذريم يک سؤال بسيار ت، اما از همٔهو پرداخته دست بخشی از بورژوازی عليه جنبش کارگری ايران اس

.  به راستی قرار است سنديکا چه مشکلی را از آنها حل کند، کارگران قرار دارد و آن اين است همٔهروی هم پيشمهمتر 

 کنند و مبارزات آنها مدام  میميليونها کارگر شب و روز برای گرفتن حقوق معوقه و جلوگيری از اخراج خويش مبارزه

اين کامًال روشن است که اساس معضل . در اين ميان سنديکا قرار است چه مشکلی را حل نمايد. شود  میسرکوب

ی برای دار سرمايهآنان به اعمال قدرت تعيين کننده عليه نظام . کارگران در داشتن و نداشتن نهادی به نام سنديکا نيست

برای اينکه کارگران در اين مسير گام بردارند . ای خود نياز دارندمجبور ساختن جنايتکاران اين نظام به قبول خواسته ه

بايد . بايد ميدان کشمکش آنان، ميدان واقعی اعمال قدرت و فشار هر چه سنگين تر بر صاحبان سرمايه و دولت آنها باشد

ارتباط بسيار دست به کاری زد که دشمن مجبور به قبول مطالبات ما شود و اين امر که چگونه متشکل شويم نيز 

امروز در شمار . کند  میخواهيم بکنيم و هدف ما از متشکل شدن چيست، پيدا  میتنگاتنگی با اين مسأله که اصوًال چه

ريزی  و به دست گرفتن برنامهها  های ايران تنها راهی که پيش پای کارگران قرار داد تسخير کارخانه کثيری از کارخانه

ريزی  انه و چگونه اداره کردن و برنامهبايد حول محور تصرف کارخها  ر اين کارخانهميدان جنگ د. کار و توليد است

فرض کنيم کارگران سنديکا ساختند و سنديکای آنها مورد قبول دولت .  کار و توليد کارخانه متمرکز شودنمودن پروسٔه

گويد که تسخير   میچيز با صدای بلندهمه . آيد که کاری انجام دهد  میبعدش چی؟ تشکل به وجود. سرمايه هم قرار گرفت

اين را نيز به ياد داشته باشيم .  مبارزه و وارد ساختن فشار بر صاحبان سرمايه و دولت آنها استکارخانه تنها راه ادامٔه

 کارخانه را تصرف.  شروع کار استتسخير کارخانه فقط نقطٔه. کنيم تا فقط تسخير کرده باشيم که کارخانه را تسخير نمی

همبستگی کارگران و . ريزی کنيم و برای اين کار به دنيايی مبارزه احتياج داريم کنيم تا کار و توليد را برنامه یم

 را الزم داريم تا به کمک آن  خودهای طبقٔه اعمال قدرت وسيع توده. همزنجيران خويش در جاهای ديگر را نياز داريم

 اين کارها محتاجيم و اگر بخواهيم ما به انجام همٔه. داره کارخانه کنيم مايحتاج ا رايگان همٔهدولت را مجبور به تهئه

مبارزه را در اين مسير پيش ببريم آنگاه بسيار ساده لوحانه خواهد بود که چند نفر را به عنوان نماينده سنديکا انتخاب 

ما . آحاد ما در همه کارها استمبارزه ما نيازمند دخالت سراسری . کنيم و سپس دل خوش کنيم که ما هم سنديکا داريم

. اين شورا ظرف حضور فعال و اثرگذار و آزاد همه ما خواهد بود. ی هستيمدار سرمايهنيازمند تشکيل يک شورای ضد 

از درون اين . توانيم کارخانه را تصرف کنيم و اداره آن را در دستور کار خويش قرار دهيم  میتوسط اين شوراست که

پس بياييد دست به .  اجرا درآوريم امور را با دخالت همه آحادمان تصميم بگيريم و به مرحلٔهيم همٔهتوان  میشورا است که

  . کار ساختن اين شورا و تسخير کارخانه و انجام کارهای بعدی آن شويم
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ا موج انفجار ت. پيچند تا مبارزات ما را از مسير بالنده خود منحرف کنند  میای نسخه سنديکا و طيف تودهها  دوم خردادی

کنند اين ماييم   میدانند که چرا به ما توصيه ساختن سنديکا  میآنها بسيار خوب. جنبش ما را به سازش بکشند و خفه کنند

ايم که آنها اراده  ايم و به راهی رفته  شاهد است که به کرات فريب خوردهتاريخ. خوريم  میکه ندانسته فريب آنها را

مسائل روز مبارزه خود را بسيار آگاهانه و با چشم باز و هشيار مورد که چنين نشود بايد اين بارخواهيم   میاگر. اند کرده

  .يمهتعمق قرار د

  

  مظفر فالحی، ملک پيرخضری، فرهاد رحيمی
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