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!از اين جا مانده و از آن جا رانده: سنديکا  

 
١٣٨٧م شهريورهفت بيستشنبه چهار                                                                                       محسن حکيمی  

 

  )ذر مصاحبۀ عباس عبدی با سنديکاليست های شرکت واحداز گ(

با دو ) ١٣٨٧(دوخردادی، به مناسبت روز جهانی کارگر امسال » اصالح طلب«آقای عباس عبدی، از فعاالن سياسی  

تن از اعضای هيئت مديرۀ سنديکای کارگران شرکت واحد، آقايان ابراهيم مددی و داود رضوی، گفت و گو کرده است 

تشکيالت کارگری جلوی ضررهای ملی را می «، ٨، ص ١٣٨٧ ارديبهشت ١۴ کارگزاران،کنيد به روزنامۀ رجوع (

دوخردادی با دو فعال کارگری سنديکاليست، مضمون و نوع فرمول » اصالح طلب«نفس گفت و گوی يک ). »گيرد

مددی و » عبدی پسند«و »  طلبانهاصالح«بندِی کامًال جهت دار و هدفمند پرسش های عباس عبدی و به ويژه پاسخ های 

رضوی، و باالخره انجام اين گفت و گو درمقطع کنونی مبارزات رو به اوج کارگران ايران همه مسائلی هستند که بايد 

من نيز به سهم خود به نقد نکات . هر کارگر آگاه و هر فعال کارگری را به فکر بيندازد و به آن ها حساسيت نشان دهد

 گفت وگو می پردازم و از اين گذر در پايان به يک نتيجه گيری در باب سرنوشت محتوم سنديکا در مهم و اصلی اين

 . سرمايه داری ايران می رسم

عبدی در ابتدا از کارگران شرکت واحد می پرسد که اگر مشکالت کارگران را امروز در سه عنوان دستمزد، قانون کار 

هم ترين مشکل آن ها کدام است؟ مددی مهم ترين مشکل کارگران را فقدان و امنيت شغلی خالصه کنيم، به نظر شما م

اما عبدی می گويد فرض کنيم اين تشکيالت وجود دارد، از اين مرحله به بعد شما دنبال کدام يک از . تشکيالت می داند

از اين جا به بعد بحث اصلی . سه مورد باال خواهيد رفت؟ پاسخ مددی به اين پرسش، پايين بودن سطح دستمزد است

  .شروع می شود

علت پايين بودن دستمزد را چگونه تحليل می کنيد؟ آيا کارفرما در حال استثمار کارگران است يا اين «: عبدی می پرسد 

بسياری معتقد به اين تحليل هستند که ساخت اقتصادی ما موجب بهره وری پايين است و اين همه چيز را پايين . که خير

: به نظر شما کدام يک از اين دو عامل مسئلۀ مهم تری تلقی می شود ... حقوق کارگر تا سود کارخانه ومی آورد، از 

  »دستمزد پايين يا ساخت اقتصاد و نظام بهره وری در ايران؟

اما فحوای پرسش های او به روشنی هم سمت . آقای عبدی ظاهرًا دارد به عنوان يک روزنامه نگار مصاحبه می کند

 وهم تالش او برای القای ديدگاه خود - که درخالل پيشرفت گفت وگو بيش از پيش روشن می شود-ی خودش گيری نظر

نظر ايشان اين است که دستمزد پايين کارگران ايران نه به علت استثمار . به کارگران شرکت واحد را نشان می دهد

» ساخت اقتصادی«ر وتوليد است که خود معلول درمراکز کا» پايين بودن سطح بهره وری«سرمايه داری بلکه به دليل 

به عبارت ديگر، از نظر ايشان مشکل اصلی کارگران ايران اين است که در جامعۀ . است) ناکارآمد و عقب مانده(

ايران، برخالف جوامع پيشرفته سرمايه داری، در يک زمان واحد از يک کاالی مشخص تعداد بيشتری کاال با کيفيت 
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 بهره وری باال - مثال با کاربرد تکنولوژی ها و روش های پيشرفته توليدی -به زعم ايشان، اگر.  شودبهتر توليد نمی

با باالرفتن بهره وری،هم سود سرمايه دار بيشتر می «زيرا . برود، مشکل پايين بودن دستمزد کارگران هم حل می شود

  . »شود و هم دستمزد کارگر باال می رود

نظام اقتصادی معيوبی که طی ساليان وجود داشت «: چه پاسخی به پرسش آقای عبدی می دهد حال ببينيم آقای مددی 

همواره خطاهای مديريتی خود در اقتصاد و هم چنين حجم عظيمی از ضربات را به قشر دستمزد بگير و کارگران منتقل 

اما در شرايط حاکم يک . يرندمی کرد، چرا که اقشار ضعيف بيشتر ضربه خورده و درمعرض توفان حوادث قرار می گ

من نيز معتقدم که شرايط نابسامان اقتصادی ضربۀ به اين علت . عده سودجو از شرايط به نفع خود استفاده می کنند

به ... اصلی را به جامعۀ کارگری می زند و در کنار اين امر هم صاحبان صنايع و بنگاه های اقتصادی بهره می برند

ط نرمال قرار بگيريم و صاحبان صنايع هم در چنين شرايطی قرار گيرند، هم سود بيشتری گمان من اگر در يک شراي

  )تأکيدها همه جا از من است(» .نصيب صاحبان بنگاه ها می شود و هم اين کارگران سود بيشتری می برند

زد کارگران در ايران به به اين ترتيب، می بينيم که مددی در مجموع با اين نظر عبدی موافق است که پايين بودن دستم

). يعنی نظام سرمايه داری(است و نه به علت استثمار کارگران » معيوب«و ساخت اقتصادی » بهره وری پايين«علت 

  .پيش از آن که ادامۀ مصاحبه را دنبال کنيم، همين جا دست به نقد ببينيم اين نظر تا چه حد صحت دارد

فکر .  الزم است ابتدا خوِد دستمزد را بشناسيم و بدانيم دستمزد اساسًا چيستبرای پی بردن به علت پايين بودن دستمزد،

دستمزد عبارت است از بهای نمی کنم دست کم برای فعاالن کارگری همچون آقای مددی اين نکته محل مناقشه باشد که 

يا (د و در ازای آن پولی به سخن ديگر، کارگر نيروی کار خود را برای زمان معينی به کارفرما می فروش. نيروی کار

هم » حقوق ماهيانه«دستمزد می گويند، که در شکل پرداخت پولی ماه به ماه ) يا جنس(می گيرد که به اين پول ) جنسی

اما همين تعريِف به ظاهر ساده وجود يک رابطۀ خريد . پس، دستمزد عبارت است از قيمت نيروی کار. ناميده می شود

صحبت می کنيم، درواقع » بهای نيروی کار«همين که از . ک کاال را پيش فرض می گيردو فروش و بدين سان وجود ي

داريم می گوييم نيروی کار محصولی است که صاحب آن يعنی کارگر آن را به بازار می آورد تا به خريدار اين نيرو 

پس، نيروی کار يک کاال . يندمی گوکاال در علم اقتصاد، به هر محصولی که خريدو فروش شود . يعنی کارفرما بفروشد

در هرچه ترديد کنيم، در اين واقعيت اقتصادِی نمی توانيم ترديد کنيم که در رابطۀ خريدوفروش هر کااليی، . است

خريدار می کوشد آن را به قيمت هرچه کمتری بخرد و فروشنده نيز تالش می کند کاالی خود را به بهای هرچه بيشتری 

مين جا اين نتيجۀ کامًال بديهی به دست می آيد که سرمايه دار می کوشد دستمزد کارگر را در بنابراين، تا ه. بفروشد

بهره «و » معيوب«و علت اين کوشش سرمايه دار هم هيچ ربطی به ساخت اقتصادی . سطح هرچه پايين تری نگه دارد

همان قدر صحت دارد که در سوئيس و اين اصل اقتصادِی بی چون و چرا در ايران . و نظاير اين ها ندارد» وری پايين

دارند و نه بحمداله بهره وری شان پايين است، اما در آن » معيوب«انگلستان و سوئد و آمريکا، که نه ساخت اقتصادی 

ها سرمايه داران و کارگران هميشه بر سر دستمزد چانه می زنند و در اکثر قريب به اتفاق موارد هم به لطف اتحاديه 

به عبارت ديگر، در . ح کارگری اين چانه زنی به سود کارفرمايان و به زيان کارگران تمام می شودهای به اصطال

بهترين . کشورهای اروپايی و آمريکا هم دستمزد کارگران به نسبت سطح زندگی در اين کشورها همچنان پايين است

ت کارگران اين کشورها برای افزايش گواه پايين بودن دستمزد در اين کشورها، انبوه عظيم اعتصاب ها و مبارزا
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اما در مورد پايين بودن دستمزد و حياتی بودن آن برای کارفرما هنوز چيزی . آفتاب: آفتاب آمد؛ دليل . دستمزد است

  . نگفته ايم و بحث اصلی در مورد علت پايين بودن دستمزد تازه از اينجا آغاز می شود

ی چانه زنی خريدار و فروشنده، در مورد هر کااليی صادق است و به خريد و بحثی که در باال به آن اشاره کرديم، يعن

پيش از . اين چانه زنی پيش از پيدايش کاالی نيروی کار نيز وجود داشته است. فروش نيروی کار منحصر نمی شود

با همان )  کار ساعت۴مثال (پيدايش خريد وفروش نيروی کار، در هر خريدوفروشی مقداری از کارنهفته در يک کاال 

به . براين مقدار کار برای او ايجاد نمی کرداضافه مقدارکار مبادله می شد و کاالی خريده شده توسط خريدار چيزی 

با همان مقدارارزش آفريده شده توسط ) مثال دو کيلو گندم(عبارت ديگر، مقداری ارزش آفريده شده توسط کاريک انسان

صاحب دو کيلو گندم با خريد يک دست پيراهن و مصرف آن . مبادله می شد) مثال يک دست پيراهن(کارانسان ديگر

همان مقدار کاری را مصرف می کرد که خود صرف توليد دو کيلو گندم کرده بود و، به همين سان، صاحب يک دست 

دست پيراهن نيز با خريد دو کيلو گندم و مصرف آن همان مقدارکاری را مصرف می کرد که خود صرف توليد يک 

اين کاال با همه کاالهای ديگر يک . نه گندم است، نه پيراهن و نه هيچ کاالی ديگر» نيروی کار«اما . پيراهن کرده بود

 بيش ازفرق بسيار اساسی دارد و آن اين است که، برخالف همه کاالهای ديگر، وقتی مصرف می شود مقدار کاری 

قتی يک کيلو برنج را به قيمت سه هزارتومان می خريد و می شما و. آنچه صرف توليد آن شده است توليد می کند

در جريان مصرف اين يک . توليد می کنيد) به صورت کالری(خوريد، به اندازۀ همان سه هزار تومان در بدن خود کار 

» رنيروی کا«اما در مورد . کيلو برنج، هيچ کاری اضافه بر مقدارکاری که صرف توليد آن شده است توليد نمی شود

در جريان مصرف آن، کاری بيش از آنچه که صرف توليد آن شده است . استزنده نيروی کار يک کاالی . چنين نيست

مثًال شما ممکن است نيروی کار . می گويندارزش اضافی و به ارزش معادل آن کاراضافی به اين کار، . توليد می شود

 گرم پنير و اجاره بهای يک شب استراحت و خواب ٢٠٠  ساعت کار را با خوردن يک عدد نان بربری و٨خود برای 

 ساعت کاری که انجام می ٨اما آيا در . در بدن خود توليد کنيد... در منزل و ارزش يک روز استهالک کفش ولباس و 

ن اگر چني. مسلم است که چنين نيست! ارزش توليد می کنيد؟...  گرم پنير و٢٠٠دهيد به اندازۀ ارزش يک نان بربری و 

سرمايه دار به اين دليل نيروی کار شما را می خرد !! باشد، سرمايه دار بايد ديوانه باشد که نيروی کار شما را می خرد

کارگر ايرانی در جريان يک .  ساعت کارارزشی بيش از ارزش خريدش توليد می کند٨که مصرف آن در طول مثًال 

ش از ده برابرارزشی که صرف توليد نيروی کارش می کند برای روز کار بيش از ده برابر مزدی که می گيرد يعنی بي

و مقدار ) يعنی مزد(تفاوت مقدار ارزشی که کارگر صرف توليد نيروی کارش کرده . سرمايه دار ارزش توليد می کند

 که ارزشی که در طول يک روز کار عمًال برای سرمايه دار توليد کرده است، کجا می رود؟ روشن است که اين تفاوت،

 . نيست، يکراست به جيب سرمايه دار می رودسود چيزی جز همان 

هر کارگری که چند سال برای يک کارفرما . پس، کارفرما نيروی کارکارگر را برای بيرون کشيدن سود از او می خرد

بيشتربرای کار کرده باشد به چشم خود ديده و تجربه کرده است که چگونه انباشت همين سود به صورت سرمايۀ بازهم 

سودآوری بازهم بيشتر و بازهم انباشت بيش از پيش سرمايه کارفرما را روز به روز ثروتمندتر و کارگر را روز به 

درهمين جا الزم است مفاهيم اقتصادی ای چون مزد، کاِرمزدی، استثمارکاِرمزدی، سرمايه، ارزش . روز فقيرتر می کند

ور کنيم، زيرا در مقابل افرادی چون عباس عبدی به آن ها احتياج پيدا اضافی، سود و نظاير آن ها را بارديگر مر
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.  کاری است که در ازای مزد انجام می گيردکاِرمزدی. همان قيمت نيروی کار استدستمزد يا مزد . خواهيم کرد

. استبه معنی بيرون کشيدن ارزشی بيش از ارزش نيروی کار از جسم و جان کارگر مزدبگير استثمار کاِرمزدی 

همان رابطۀ خريدوفروش نيروی کار است که به صورت اشيايی چون کارخانه و زمين و ماشين آالت و مواد سرمايه 

همان ارزش بيشتری ارزش اضافی . در می آيد) سرمايۀ متغير(و نيز نيروی کار خريداری شده )سرمايۀ ثابت(اوليه 

مان است که ارزش اضافی به طور واقعی خود را به آن هسود . است که از جسم و جان کارگر بيرون کشيده می شود

  .و الی آخر. صورت نشان می دهد

پس ازاين نگاه کوتاه به مقولۀ دستمزد و مرور اجمالی برخی از مفاهيم اقتصاد سياسی طبقۀ کارگر، برمی گرديم به اين 

است يا استثمار کاِرمزدی و به » نبهره وری پايي«و » ساخت اقتصادی معيوب«پرسش که آيا علت پايين بودن دستمزد 

طورکلی نظام سرمايه داری؟ در اين بحث و مرور اجمالی به اين نتيجه رسيديم که سرمايه دار نيروی کار کارگر را 

همين امر وجود . برای آن می خرد که او را استثمار کند، يعنی از اين نيروی کار ارزش اضافی يا سود بيرون بکشد

هرچه بهايی که سرمايه دار برای نيروی : بين سود سرمايه دار و دستمزد کارگر نشان می دهد يک رابطۀ معکوس را 

کار می پردازد بيشتر باشد سودی که گير خودش می آيد کمتر است و هرچه اين بها کمتر باشد سود سرمايه دار بيشتر 

شی را که توليد کرده از چنگ سرمايه دار دستمزِد باالتر کارگر معنايش آن است که او مقدار بيشتری از ارز. می شود

به بيان ديگر، افزايش دستمزد کارگر به اين معنی است که زمان کار اضافی . خارج نموده و از آِن خود کرده است

کاری ( کاهش يافته و درعوض زمان کار الزم او ) کاری که کارگر در ازای آن هيچ چيزی دريافت نمی کند( کارگر 

 ساعت ٨مثًال اگر تا پيش از افزايش دستمزد، کارگراز . افزايش يافته است) ی آن مزد دريافت می کندکه کارگر در ازا

 ساعت ديگر را مفت ومجانی برای سرمايه دار کار می کرد، پس ٧کار روزانه فقط يک ساعت برای جبران دستمزد و 

 ۶مثًال ) ، که نبايد با اضافه کاری اشتباه شوديعنی کار اضافی(از افزايش دستمزد کار مفت و مجانی برای سرمايه دار 

بنابراين، بيرون کشيدن کار اضافی از جسم .  ساعت می شود٢) کار الزم( ساعت و کاری که دستمزد را جبران می کند 

و جان کارگر و تشديد اين روند، که خميرمايه و جوهرۀ نظام سرمايه داری است و سرمايه بدون آن هيچ معنايی ندارد، 

علت پايين بودن سطح دستمزد کارگران نفس به عبارت ديگر، . ستلزم آن است که دستمزد کارگر هميشه پايين باشدم

توسعه نيافتگی «، »بهره وری پايين«، »ساخت اقتصادی معيوب«وجود سرمايه داری و استثمار کاِرمزدی است و نه 

وچرای سودآوری در نظام سرمايه داری حکم می  اصل بی چون .اين ها و نظاير» تصميمات غلط دولت«، »اقتصادی

منتها پايين بودن سطح دستمزد . کند که دستمزد حتی در کشورهای به اصطالح پيشرفتۀ اروپا و آمريکا نيز پايين باشد

بديهی . در اين کشورها را بايد با سطح سودآوری سرمايه در اين کشورها سنجيد و نه با سطح دستمزد کارگر ايرانی

اما اوًال، .  سطح دستمزد کارگر اروپايی و آمريکايی نسبت به سطح دستمزد کارگر ايرانی بسيار باالتر استاست که

چنان که گفتيم، در قياس با سطح سودآوری سرمايه در اين کشورها دستمزد کارگران اين کشورها همچنان بسيارپايين 

وپايی و آمريکايی با کارگر ايرانی عالوه بر سطح باالی است؛ ثانيًا، و مهم تر از آن، اختالف سطح دستمزد کارگر ار

سودآوری در آن کشورها به سطح مبارزۀ کارگر آن جا و دستاوردهای تاريخی او درمورد افزايش دستمزد نيز مربوط 

ار در هيچ کجای دنيا، سرمايه د. قانون ذاتی سرمايه در همه جای دنيا نگه داشتن دستمزد در سطح پايين است. می شود

نه تنها نمی کند بلکه می خواهد و می . به دلخواه خود سرسوزنی به دستمزد کارگران اضافه نکرده است و نمی کند
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بنابراين، اگر درشرايط مساوی از نظر عوامل اقتصادی در جايی . کوشد سطح دستمزد را پايين تر از آنچه هست ببرد

 اين امر فقط و فقط در اثر مبارزۀ کارگران آن جا ميسر شده سطح دستمزد کارگران نسبت به جاهای ديگر باالتر است

  . است و الغير

فکر می کنم تا اينجا همين مقدار برای نشان دادن اين نکته کافی باشد که علت پايين بودن دستمزد کارگران همانا سرمايه 

ساخت اقتصادی «لی چون ربط پايين بودن سطح دستمزد به عوام. يا رابطۀ اجتماعی خريدوفروش نيروی کار است

اين وارونه سازی از کسانی چون عباس عبدی . چيزی جز وارونه سازی حقيقت نيست» بهره وری پايين«و » معيوب

قابل انتظار است، زيرا ايشان به هرحال از نمايندگان سياسی و سخنگويان بخشی از طبقۀ سرمايه دار ايران است، 

اما آيا وارونه سازی حقيقت از . معرفی می کند» ليبرال«و » طلباصالح «بخشی که در عرصۀ سياست خود را 

کارگرانی چون ابراهيم مددی و داود رضوی نيز قابل انتظار است؟ آيا قابل انتظار است که آقای مددی به عنوان فعال 

ستد و همچون او کارگری به جای آن که وارونه پردازی يک نمايندۀ سرمايه داری را افشا کند درکنار اين نماينده باي

نسبت دهد؟ » خطاهای مديريتی«و » اقتصاد معيوب«گرسنگی کارگران ايران را نه به مناسبات سرمايه داری بلکه به 

آيا قابل انتظار است که آقای مددی به عنوان کارگر آگاه به جای عريان کردن و افشای سرمايه به عنوان علت العلل تمام 

متضررشدن کارفرمايان و «گی کارگران ازجمله سطح پايين دستمزد، برای فقر و سيه روزی و کل مصائب زند

دل بسوزاند؟ آيا آقای مددی نمی داند که متضررشدن سرمايه داران چيزی جز يک وارونه نمايی » صاحبان بنگاه ها

ار گره نزده آشکار نيست؟ کارگری که ريگی در کفش نداشته باشد و منافع خود را به منافع بخشی از طبقۀ سرمايه د

باشد نيک می داند که سرمايه داری که همچون زالو خون کارگران را می مکد و به ويژه در برهوت کنونی بی حقوقی 

او خوب می داند که مسئله اصًال به صورتی که . کارگران تسمه از گرده کارگران می کشد نمی تواند متضرر باشد

تنه اش به تنۀ سرمايه داران و نمايندگان آن ها نخورده باشد می داند که کارگر آگاهی که . کارفرما مطرح می کند، نيست

سرمايه دار صاحب کارخانه نساجی يا قندوشکر وقتی می . سرمايه به جايی می رود که سودآوری بيشتری داشته باشد

قل می کند، اما اين بيند سودآوری رشته های ديگر بيشتر است سرمايه اش را برای کسب سود بيشتر به اين رشته ها منت

همچنين، وقتی انبوه کارگران ارزان تر و بی حقوق تر . در رشتۀ توليدی خودش می کند» متضررشدن«کار را به بهانۀ 

دِم دِر کارخانه ها صف بسته اند و حاضرند نيروی کارشان را به ثمن بخس و با قراردادهای يک ماهه و دوماهه 

از عقل سليمی اين کارگران را به کارگران قديمی واستخدام دائم خود ترجيح می بفروشند، هر سرمايه داِر برخوردار 

سرمايه داری که دلش برای استثمار کارگر ارزان تر و بی حقوق تر لک زده است کارگران استخدامی و قديمی . دهد

زيان «و » فقدان نقدينگی«، »هکمبود مواد اولي«خود را دسته دسته از کارخانه بيرون می ريزد، اما اين کار را به بهانه 

  . کارخانه می کند» دهی

پس، زيان دهی سرمايه داران صاحب کارخانه هايی که يکی پس از ديگری تعطيل می شوند چيزی جز وارونه نمايی 

اما . حقيقت نيست، و از کارگری چون آقای مددی انتظار نمی رود که اين وارونه نمايی را تحويل کارگران را دهد

طبيعی و بديهی است که زيان دهی . يم اين سرمايه داران حقيقت را می گويند و واقعًا دارند ضرر می کنندفرض کن

اما زيان دهی سرمايه دار چرا بايد . سرمايه داران برای کسانی چون آقای عبدی اهميت داشته باشد و آنان را نگران کند

حاظ است که اگر سرمايه دار متضرر نشود و سود ببرد، دستمزد  اهميت داشته باشد؟ آيا اين اهميت از اين لکارگربرای 
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دستمزد کارگر با سود سرمايه دار نسبت معکوس دارد و . کارگر افزايش می يابد؟ در باال نشان داديم که چنين نيست

و نه ( وری بيشتر يعنی دقيقًا الزام سودآ. برای آن که سرمايه دار سود بيشتری ببرد لزومًا دستمزد کارگر بايد کاهش يابد

آيا زيان دهی سرمايه دار از اين نظر . است که سطح دستمزد کارگر را پايين نگه می دارد) متضررشدن سرمايه دار

بايد برای کارگر اهميت داشته باشد که اگر سرمايه دار متضررنشود وسودببرد، کارگر بيکار نمی شود؟ اصًال چنين 

کافی است . ه فلک بزند اما در همان حال کارگران دسته دسته بيکار شوندسود سرمايه دار ممکن است سر ب. نيست

کارخانه های خودروسازی را مثال بزنيم که از سودهای نجومی برخوردارند اما هر از گاهی صدها و هزاران کارگر 

تضررشدن بيکاری معلول علل ديگری است که درذات سرمايه داری نهفته است و ربطی به م. خود رابيکارمی کنند

همين قدر بگويم که گرايش سرمايه و الزام سودآوری . اينجا جای بحث دربارۀ علل بيکاری نيست. سرمايه داران ندارد

آن ايجاب می کند که برای تشديد بهره کشی از کارگران از تکنولوژی و ماشين آالت هرچه مدرن تر و پيشرفته تر 

به عبارت ديگر، ماشين و فن آوری که قاعدتا بايد درخدمت آسايش . استاستفاده کند، و علت اصلی بيکاری همين پديده 

و رفاه و فراغت انسان باشد، در چهارچوب نظام سرمايه داری و الزامات سودآوری آن به عامل بيکاری و بدين سان 

  .فقر و بدبختی و گرسنگی انسان تبديل می شود

اين گونه . رنشدن سرمايه دار لزومًا به سود کارگر تمام نمی شودبنابراين، برخالف آنچه آقای مددی فکر می کند، متضر

اين ادعا که گويا عدم . سخن گفتن عمًال معنايی جز دفاع از بخشی از طبقۀ سرمايه دار درمقابل بخش ديگر آن ندارد

کاهش تعرفه زيان دهی سرمايه دار به سود کارگر است از جنس همان اعتراض خانۀ کارگر و شوراهای اسالمی کار به 

درمورد کاهش » خانۀ کارگری« تشکل ١٢٠خواندم که " کاروکارگر"چند وقت پيش در روزنامۀ . های واردات است

اين اعتراض خانۀ کارگر هيچ ربطی به منافع . تعرفه های واردات کاال به ويژه لوازم خانگی به دولت اعتراض کرده اند

بخشی از سرمايه داران صنعتی داخلی درمقابل سرمايه داران واردکنندۀ کارگران ايران ندارد و درواقع دفاع آشکاراز 

بسيارخوب، سرمايه داران توليدکنندۀ داخلی و زوائد آن ها يعنی تشکل های خانۀ کارگری به . کاالهای خارجی است

 .ضربه می زنندسرمايه داران واردکنندۀ کاالی خارجی اعتراض کنند که چرا با واردات کاال به توليد داخلی و ملی 

 چرا بايد به کاهش تعرفه های واردات اعتراض کند؟ کارگر چرا بايد به سياهی لشکر اين اعتراض تبديل شود؟ کارگر

مگر مسئله و مشکل کارگر کاهش يا افزايش تعرفه واردات است؟ آيا اگر تعرفه واردات افزايش يابد و به جای واردات، 

گی کارگران حل می شود؟ مثًال، آيا اگر تعرفه واردات شکر افزايش يابد، کارگر کاال در داخل توليد شود مشکالت زند

نيشکرهفت تپه ديگر اخراج و بيکار نمی شود؟ فرض کنيم تعرفه واردات شکر افزايش يابد و دست مافيای شکر از 

ای قندوشکر دوباره فرض کنيم توليد کارخانۀ نيشکرهفت تپه و ديگر کارخانه ه. کوتاه شود» واردات بی رويۀ شکر«

اگر نوسازی ماشين آالت عهدبوقی همين . برقرارشود، کارگران به سرکاربازگردند و شکر را درداخل توليد کنند

کارخانۀ هفت تپه برای تأمين رقابت با قيمت شکر وارداتی و بدين سان تضمين سودآوری مطلوب سرمايه دار ايجاب 

سپار برهوت خانمان سوز بيکاری شوند آيا بازهم می توانيم حفظ کار کرد که هزاران کارگر اين واحد توليدی ره

کارگران را در گرو افزايش تعرفه واردات شکر بدانيم؟ افزون براين، اگر علت بيکاری کارگران نيشکرهفت تپه کاهش 

چرا بيکار می ) مثال خودروسازی ها(تعرفه واردات باشد، پس کارگران کارخانه های صنايع بزرگ درحال رشِد داخلی 

» سرمايۀ داخلی«شوند؟ قابل درک است که شوراهای اسالمی کار و انجمن های صنفِی نوِع خانه کارگری به دفاع از 
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برخيزند و درواقع کارگران عضو خود را به سياهی لشکر بخشی از بورژوازی داخلی » سرمايۀ خارجی«درمقابل 

چرا بايد از کارگر اما . شت جبهۀ جناحی از طبقۀ سرمايه دار هستندتبديل کنند، زيرا اين تشکل ها درواقع زائده و پ

دفاع کند؟ کارگرانی چون مددی و رضوی چرا بايد از » سرمايۀ خارجی«درمقابل !) »ملی«يا (» سرمايۀ داخلی«

ل بخشی از طبقۀ سرمايه دار درمقابل بخش ديگر آن دفاع کنند؟ مگر اين کارگران نمی گويند که می خواهند تشک

ايجاد کنند؟ مگر اين ها نبودند که چون نخواستند به قالب تشکل های خانۀ کارگری درآيند مورد ضرب وشتم » مستقل«

وحشيانه خانۀ کارگری ها و شورای اسالمی شرکت واحد قرارگرفتند به طوری که حتی زبان منصور اسانلو را بريدند؟ 

و » اصالح طلب«تشکل های خانۀ کارگری از سرمايه داران اگر قرار باشد سنديکای کارگران شرکت واحد هم مثل 

نمايندگان آن ها دفاع کنند و همچون آقای مددی برای متضررشدن آن ها دل بسوزانند، پس فرق اين تشکل با خانۀ کارگر 

  و تشکل های زيرمجموعۀ آن چيست؟

مسئلۀ کارگران اين است . ودشان نمی دانندواقعيت اين است که کارگران به درستی سود يا زيان سرمايه دار را مسئلۀ خ

حرف دل کارگر نه سود و زيان سرمايه دار بلکه اين است که . که دستمزدشان کفاف حتی يک زندگی حداقل را نمی دهد

حرف دل او اين است که درصورت بيکاری تحت . امنيت شغلی ندارد و کارفرما هرلحظه اراده کند اورا بيکار می کند

کاری کافی قرارندارد و همان بيمۀ بيکاری ناکافی و موقت هم از دستمزد يک کارگر شاغل بسيارکمتر پوشش بيمۀ بي

حرف دل او اين است که در محيط کارش ايمنی ندارد و به . است، که البته اکثريت کارگران بيکار از همان هم محرومند

د، روزانه شمار زيادی از کارگران با کوچک ترين دليل آن که سرمايه دار نمی خواهد برای ايمنی محيط کار هزينه کن

دغدغه هايی چون . حرف دل کارگر بسياری حرف های ديگر از اين دست است. غفلتی جان خود را از دست می دهند

و نظاير آن ها نه حرف دل و دغدغه » واردات بی رويۀ شکر«، »کاهش تعرفه واردات«کارفرما، » متضررشدن«

رمايه دارانی است که با ديدن کوه سربه فلک کشيدۀ سود سرمايه داران ديگر خود را مغبون می کارگران بلکه دغدغۀ س

بينند و برای جبران اين غبن می کوشند پا روی دوش کارگران بگذارند تا به اين ترتيب با تکيه به نيروی کارگران 

يندگان سياسی آن ها همچون عباس عبدی اين سرمايه داران و نما. حرص سيری ناپذير سوداندوزی خويش را ارضا کنند

می کوشند که در اين وانفسا و برهوت بيداد فقرو فالکت که کارگران دارند به معنای واقعی کلمه در آتش سرمايه می 

دوم » اصالح طلب«برخورد سرمايه داران . سوزند، از آتش سوزان جهنم واقعی سرمايه داری برای خود طرفی ببندند

انسان . ان ما را به ياد انسانی می اندازد که درآتش می سوخت و ازانسان های ديگر کمک می خواستخردادی با کارگر

. های زيادی با شنيدن ناله های جگرخراش مرگ آلودش به ياری اش شتافتند و کوشيدند او را از مرگ حتمی نجات دهند

 دد درحالی که دسته گندمی دردست داشت در اين ميان، فردی به صورت همچون آدميزاد اما به سيرت چونان ديو و

دوان دوان خود را به محل آتش سوزی رساند و عربده کشان از امدادگران خواست که آتش را خاموش نکنند زيرا او 

. داستان طمعی که عباس عبدی و امثال او به کارگران بسته اند از اين دست است!! می خواهد گندم اش را برشته کند 

دراين طمع .  از آتش سوزانی که ديگر چيزی نمانده کارگران را جزغاله کند برای خود طرفی ببندندآنان می خواهند

غريب . سرمايه داران و اعوان و انصارشان هميشه و درهمه جا به کارگران طمع می بندند. البته هيچ چيزغريبی نيست

 داران هموار کند، آتش بيار معرکه آنان شود، و تأسفبار آن است که کارگر به دست خود راه را برای اين طمع سرمايه

  .دربرابرشان زانو بزند و خود را به تخته پرش آنان برای جهيدن به قدرت تبديل کند
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اگر فرض تحليلی شما اين باشد ... «: عبدی سپس گفت و گوی خود را با کارگران شرکت واحد اين گونه ادامه می دهد 

اما اگر فرض اين باشد که برخی . ، او در قبال کارفرما جبهه گيری می کندکه مشکل امروز، استثمار کارگر است

گرچه کارگر . سياست ها موجب پايين آمدن بهره وری می شوند، يقينا کارفرما هم از اين سياست ها متضرر می شود

ت ها مخالفت در اين صورت ممکن است کارگر و کارفرما هر دو در يک جبهه با اين سياس. بيشتر متضرر خواهد شد

اما اکنون بايد پرسيد که استثمار زمينۀ فشار بيشتر بر کارگر را فراهم می آورد يا توسعه نيافتگی ساخت اقتصادی . کنند

  »....و تصميمات غلط

مسئله اين است که آيا فعاليت و تشکيالت کارگری در «: عبدی کمی پايين تر همين پرسش را اين گونه مطرح می کند 

البته بسياری اين دو را يکی می گيرند که اشتباه است . يه کارفرما است يا عليه سياست های غلط اقتصادیدرجۀ اول عل

از اين رو پاسخ به سئوال من . چرا که می بينيم بسياری از صاحبان صنايع هم به اين سيستم اقتصادی معترض هستند

  ».کلی تشکيالت کارگری را نشان می دهد درواقع جهت گيری

البته می توان گفت توسعه نيافتگی اقتصادی تأثير بسياری روی متضرر شدن «: مددی به پرسش عبدی چنين است پاسخ 

  »....اگر در شرايط اقتصادی ديگری عمل کنيم شايد شرايط بهتری نيز برای کارگران فراهم شود. کارگر می گذارد

  »رر می شود؟منظورتان اين است که کارفرما هم متض«: عبدی بی درنگ می پرسد 

من چون . اما عمدۀ فشار همواره روی کارگران است. بله« : و مددی نيز همان پاسخی را می دهد که عبدی می خواهد 

مسائل کارگری را در اولويت خود می دانم بنابراين معتقدم در اين شرايط ضربۀ اقتصادی بر صاحبان بنگاه ها چندان 

به عنوان مثال تحت عنوان خصوصی سازی . بلبشوی اقتصادی هم ناراضی نباشندزياد نيست و شايد اين افراد چندان از 

در اين شرايط کارگران . و کارآفرينی امتيازاتی اعطا شد که امروز مشخص شده است که به نوعی برباددادن منافع بود

ه کارگران همچون در سال های اوليۀ پيروزی انقالب و دوران جنگ هموار. بايد فشارهای بيشتری را متحمل شوند

امروز هم براساس برنامه هايی که بعدًا معلوم می . ديگران تحت فشار اقتصادی قرارداشتند، اما اين دوران ويژه ای بود

به نظر من اگر کارگران در سازمان ها و تشکل از اين رو، . شود بی حساب و کتاب بوده، کارگران متضررمی شوند

  . » توان جلوگيری از بسياری ضررهای ملی را داشتندهای فراگيرتری سازماندهی می شدند

با هوشياری و جهت دهی سنجيده و » اصالح طلب«می بينيم که چگونه يک نمايندۀ فکری و سياسی سرمايه داری 

عليه » هردو در يک جبهه«حساب شده می کوشد کارگر و به طورکلی تشکيالت کارگری را به متحد خود تبديل کند تا 

جناح احمدی نژاد و به طورکلی جناح راست دولت جمهوری (ز طبقۀ سرمايه دار و نمايندگان آن بخش ديگری ا

عبدی آشکارا و زيرکانه می کوشد کارگران را به جهت مورد نظر خود يعنی اتحاد کارگران با . موضع بگيرند )اسالمی

متأسفانه . لت احمدی نژاد بکشانددو» سياست های غلط«برای مقابله با » اصالح طلب«و » خصوصی«سرمايه داران 

بودن اش همان جوابی را می دهد و همان جهتی ) اصالح طلب(آقای مددی نيز دقيقا به دليل سنديکاليست و رفرميست 

سخن می گويد و برای » توسعه نيافتگی اقتصادی«او نيز چون عبدی از . را برمی گزيند که عبدی می خواهد

مسائل کارگری را «، هرچند به عنوان يک کارگر به هرحال نمی تواند نگويد که متضررشدن کارفرما دل می سوزاند

ضربۀ اقتصادی به صاحبان بنگاه ها چندان زياد نيست و شايد اين افراد چندان از بلبشوی «و » در اولويت خود می داند

  » .اقتصادی هم ناراضی نباشند
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يعنی ارگان کنونی سرمايه داران اصالح » کارگزاران«امۀ ترين سخن آقای مددی همان است که روزن»عبدی پسند«اما 

اوًال بايد از آقای مددی پرسيد که مگر . تشکيالت کارگری جلو ضررهای ملی را می گيرد: طلب آن را تيتر کرده است 

ضرر کارگر است که شما به عنوان کارگر برای آن دل می سوزانيد؟ برای هر کارگر آگاهی روشن است » ملیضرر «

چيزی جز ضرر سرمايه داران و دولت آن ها نيست، که آن هم، همان گونه که گفتم، چيزی جز وارونه » ملیضرر «ه ک

راست آن است که سرمايه دار ممکن است در شرايط خاصی نتواند سوداندوزی مطلوب داشته باشد، . پردازی نيست

دل سوزی کارگر . لت آن ها واقعًا ضرر می کننداما فرض کنيم سرمايه داران و دو. واين با متضررشدن فرق می کند

برای ضرر سرمايه دار چه معنايی دارد؟ يک معنای دل سوزی کارگر برای ضرر سرمايه داران و دولت آن ها می 

تواند اين باشد که گويا اگر سرمايه داران به جای ضرر سود ببرند، اين سود عالوه بر سرمايه دار به جيب کارگر هم 

همان گونه که گفتيم، اتفاقًا سودآوری سرمايه مستلزم کاهش دستمزد کارگران است و نه . ن، حقيقت ندارداي. می رود

ثانيًا، اساسًا کارگر چرا بايد خود را وارد بحث سود و زيان کسانی بکند که چه سود ببرند و چه زيان هدفشان . افزايش آن

 می کنم همان ضرب المثلی که خوِد کارگران به کار می دراين مورد، فکر. چيزی جز بهره کشی از کارگران نيست

آن ها می گويند کارگر مثل مرغ می ماند که آن را هم در عزا می کشند و هم در . برند گوياتر از هر بيان ديگری است

به راستی، برای کارگری که هم در سوددهی سرمايه استثمار می شود و هم در زيان دهی آن، چه فرقی می . عروسی

دارند که آقای مددی می کوشد آنان را » ميهن«و » ملت«ند که سرمايه دار سود می کند يا زيان؟ ثالثًا، مگر کارگران ک

بورژوازی » ميهن«و » ملت«که نشان دهد؟ دراين مورد نيز کارگران آگاه می دانند » ملیضرر «نگران و دل سوز 

درمقابل سرمايه » خودی«هيچ معنايی جز شقه شقه کردن کارگران دنيا و تبديل آن ها به گوشت دم توپ سرمايه داران 

رابعًا، و از همۀ . پايين تر درمورد ناسيوناليسم يا ملی گرايی آقای مددی بيشتر سخن خواهم گفت. ندارد» بيگانه«داران 

 ملی ضرراز نظر مددی، تشکل کارگری سازمانی است که از .  برداشت مددی از تشکل کارگری استاين ها مهم تر،

دراينجا، آقای مددی راز اين همه سنديکا سنديکا کردِن خود و سنديکاليست های ديگر را به خوبی . جلوگيری می کند

ايه داران و دولت آن ها می خواهند يا با سرممبارزه پرسش اين است که آيا کارگران تشکل را برای . برمال می کند

آن ها ؟ آيا اقدام خوِد کارگران شرکت واحد دربرپايی تشکل خويش بدون اجازۀ دولت اقدامی جلوگيری از ضرر برای 

عليه سرمايه داران و دولت آن ها بود يا برای جلوگيری از ضرر آن ها ؟ آيا اعتصاب کارگران شرکت واحد برای 

کارگران شرکت واحد بود يا برای جلوگيری از ضرر کارفرما و ضدسرمايه داری يگر مطالبات افزايش دستمزد و د

دولت سرمايه داری ؟ آيا خوِد مددی و اسانلو و ديگر فعاالن شرکت واحد به علت مبارزه برای افزايش دستمزد کارگران 

چنان می شوند يا برای جلوگيری از ضرر و لطمه زدن به منافع سرمايه داران به زندان افتادند و محاکمه شدند و هم

و نمايندگان آن ها » اصالح طلب«شرکت واحد و دولت جمهوری اسالمی؟ و باالخره آيا جلب نظر سرمايه داران 

همچون عباس عبدی اين قدر اهميت دارد که روی تمام مبارزات کارگران شرکت واحد از جمله مبارزۀ خوِد مددی خط 

  بطالن کشيده شود؟

. رمايه دارانۀ آقای مددی از تشکل کارگری در پاسخ به پرسش بعدی عباس عبدی خود را بيشتر نشان می دهددرک س

اما در . در جوامعی مثل آمريکا تعداد بيکاران کم هستند و اغلب نيز تحت پوشش بيمه ای قرار دارند«: عبدی می پرسد 

 هم افرادی هستند که تازه می خواهند به عنوان نيروی کار ايران درصد بيکاری زياد است و حجم بااليی از اين بيکاران
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چرا . شما فکر می کنيد يک سنديکای کارگری برای اين افراد چه کاری می تواند انجام دهد. جديد وارد بازار کار شوند

نين پاسخ می آقای مددی چ» همواره بين کسانی که کار و شغل دارند با کسانی که بيکار هستند، رقابتی نيز وجود دارد؟

اگر سنديکاها سازوکارهای مناسبی داشته باشند می توانند تأثير الزم را بر صاحبان تصور من اين است که ... «: دهد 

به عنوان مثال، اگر برخی روش ها کمکی به حل بيکاری نمی کند . قدرت جهت يافتن راه حل مشکالت جامعه بگذارند

به عنوان مثال، ميليون ها تن کاال از چين وارد . اورند تا اين روند ادامه نيابداتحاديه های کارگری می توانند فشار بي

  ».اگر جلو ورود اين کاالها گرفته شود يقينًا تا حدی به تقويت توليد و کاريابی کمک خواهد کرد. کشور می شود

 کند تا آن ها راه حل به اين ترتيب می بينيم که به نظر مددی سنديکا تشکلی است که به صاحبان قدرت کمک می

بايد اذعان کرد که سنديکا همين است . در اينجا مددی کامًال درست می گويد. مشکالت جامعۀ سرمايه داری را پيدا کنند

سنديکا به سرمايه . سنديکا هم اکنون در همه جا ابزار و عصای دست سرمايه داران و دولت آن ها است. که او می گويد

ک می کند که راه حل مشکالت جامعۀ سرمايه داری را پيدا کنند، به عبارت ديگر به سرمايه داران و دولت آن ها کم

سنديکا مبارزۀ کارگران با سرمايه . داران و دولت ها می گويد کارگر را چگونه استثمار کنند که دچار مشکل نشوند

سنديکا با اعتصاب . ار مشکل نشوندداران و دولت آن ها را به سازش می کشاند تا سرمايه داران و دولت آن ها دچ

کارگران يا حداقل با ادامۀ آن مخالفت می کند و در راه آن سنگ می اندازد تا سرمايه داران و دولت آن ها دچار مشکل 

در حالی که شکم گرسنۀ کارگران و خانواده هايشان آنان را به اعتصاب می کشاند، سنديکا برسر کارگراِن . نشوند

اين را منصور اسانلو در يکی از (» طبق کدام قانون می خواهيد اعتصاب کنيد؟«فرياد می زند که خواهان اعتصاب 

جلسات عمومی سنديکا پيش از اعتصاب اول، که من خود در آن حضور داشتم، ازيکی از رانندگان طرفدار اعتصاب 

 بلند کرد و - خود همراه آورده بود که با-آن کارگر راننده هم در پاسخ به اين پرسش دست فرزند کوچکش را. پرسيد

سنديکا از کارگران می خواهد که پايشان را از چهارچوب قانون بيرون !). طبق قانون شکم گرسنۀ اين بچه ام : گفت

کمکی که سنديکا به صاحبان قدرت می کند تا راه حل . نگذارند تا سرمايه داران و دولت آن ها دچار مشکل نشوند

سنديکا فقط با اين کارها می تواند به .  داری را پيدا کنند چيزی جز اين ها نمی تواند باشدمشکالت جامعۀ سرمايه

سنديکا تشکل سازش کارگر با سرمايه دار . صاحبان قدرت کمک کند تا آن ها مشکالت جامعۀ سرمايه داری را حل کنند

نظر مددی . گران از پايين بوده استاست و در هرجا که جز اين عمل کرده است فقط و فقط در اثر فشار تودۀ کار

درمورد جلوگيری از ورود کاالی خارجی برای حل مشکل بيکاری همان طرح خانۀ کارگر مبنی بر باالبردن تعرفه 

های واردات است، که چنان که گفتم هيچ ربطی به حل مشکل بيکاری ندارد و صرفًا طرحی است برای تقويت سرمايۀ 

بنابراين، ازاين لحاظ، سنديکای مورد نظر آقای مددی چيزی جز شکل اپوزيسيونی . ریصنعتی در مقابل سرمايۀ تجا

. به عبارت ديگر، سنديکا چيزی جز شکل اپوزيسيونِی انجمن صنفی نيست. خانۀ کارگر و تشکل های دولتی نيست

اگر اصالح طلبان . منظورم از اپوزيسيون در اينجا اصالح طلبان بيرون از حکومت اعم از مذهبی و غيرمذهبی است

دنبال می کنند، » انجمن صنفی روزنامه نگاران«درون حکومت اهداف سياسی خود را از طريق تشکل هايی چون 

اصالح طلبان بيرون حکومت نيز اهداف خود را در زمينۀ مسائل کارگری از طريق سنديکا پی می گيرند، و اين اهداف 

  .ارگران را دقيقًا به سياهی لشکر جناحی از طبقۀ سرمايه دار تبديل می کندنه تنها در جهت منافع کارگران نيست بلکه ک

: ايشان می گويد . آقای داود رضوی درک کارفرمايی از تشکيالت کارگری را رو راست تر از مددی بيان می کند
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 شکل گرفته باشد، اکنون در تمام دنيا اين بحث را پذيرفته اند که يک تشکيالت مستقل کارگری که بدون دخالت دولت«

حسن اظهارنظرهای کارگرانی چون داود رضوی در اين است که درک سرمايه » .می تواند به کارفرما نيز کمک کند

کارگری مستقل رضوی آشکارا می گويد تشکل . کارگری را در لفافۀ چپ نمی پوشاند(!) »مستقل«دارانه از تشکل 

چار اين تّوهم مخرب و ضدکارگری است که گويا تشکلی که به ايشان د. تشکلی است که به کارفرما کمک می کند

به نظر ايشان، برای آن که يک تشکل کارگری مستقل باشد همين کافی است . باشدمستقل کارفرما کمک کند می تواند 

التی شايد ايشان نمی داند که در اروپا و آمريکا دولت کوچک ترين دخ. که دولت در شکل گيری آن دخالت نداشته باشد

 رابطۀدر شکل گيری اتحاديه های کارگری ندارد، اما همين اتحاديه ها نه تنها مستقل نيستند بلکه تا مغز استخوان به 

به اين ترتيب، در ديدگاه آقايان رضوی و مددی، تشکل کامًال وابسته .  اندوابسته) و نه لزومًا کارفرما و دولت (سرمايه

بی دليل نيست که ديدگاه اين کارگران در دل عباس عبدی قند آب می . بديل می شودبه سرمايه به تشکل مستقل کارگری ت

 کارگری متضرر مستقلشکی نيست که امروز کارفرما نيز بايد متوجه شده باشد که در نبود تشکيالت «: دقت کنيد . کند

» . وری را باال خواهد بردچون اين تشکيالت به دنبال تحقق خواسته ها و برنامه هايی است که سطح بهره. می شود

از نظر سرمايه داران و نمايندگان آن ها بداند اين سخن عباس عبدی » مستقل«برای هرکس که می خواهد معنای تشکل 

کارگری تشکلی است که به دنبال تحقق خواسته ها و برنامه هايی » مستقل«تشکل : بهترين تعريف را به دست می دهد 

نمايندۀ سرمايه از تشکل ! کور از خدا چه می خواهد جز دو چشم بينا ؟. ال خواهد برداست که سطح بهره وری را با

حزب مشارکت «بی دليل نيست که ! کارگری چه می خواهد جز تالش برای باالبردن سود سرمايه دار؟» مستقل«

کارگران شرکت ی چون سنديکای » مستقل«از تشکل » اصالح طلب«به عنوان يکی از احزاب سرمايه داری » اسالمی

همين جا . دفاع می کند و نمايندگان خود را به مجمع اين سنديکا می فرستد) و نه از تودۀ کارگران شرکت واحد(واحد 

کميته هماهنگی برای ايجاد «الزم است بگويم که درست در نقطۀ مقابل اين دفاع رفرميستی از سنديکای شرکت واحد، 

تمام تشکل های ديگر پای به پای کارگران شرکت واحد و درکنار آنان از قرارداشت که جلوتر از " تشکل کارگری

مبارزاتشان دفاع کرد به طوری که در تکثير و توزيع اعالميۀ اعتصاب در شهر تهران از خوِد فعاالن شرکت واحد هم 

  .فعال تر بود

ان روی ديگری نيز دارد که سکۀ رفرميسم آن. اما مشکل سنديکاليست های شرکت واحد به رفرميسم منحصر نمی شود

را ديديم، ضرری که درواقع چيزی جز ضرر » ملیضرر«در باال، نگرانی آقای مددی درمورد . همان ناسيوناليسم است

. ملی گرايی مددی خود را آشکارا در بحث مقايسۀ ايران با چين نشان می دهد. سرمايه داران ايرانی و دولت آن ها نيست

ما هيچ کدام از آن رفاه برخوردار .  سال گذشته چقدر باال آمده است١٠يد که سطح رفاه چين در شما ببين«: او می گويد 

اما در ايران وضعيت چگونه است؟ به . درصد دارد١٠چين اکنون ساالنه رشدی معادل . نيستيم و همچنين کار هم نداريم

در اينجا از اين طنز تلخ و » .د ندارددرصدی چين می شود، در ايران وجو١٠که سبب رشد ملی نظر من آن فرايند 

حزب «تأسفبار تاريخ می گذرم که روزگاری نه چندان دور حزب توده و اکثريت فدايی و اعوان و انصار آن ها 

انحراف به طرف «و» مائوئيسم«چين و دولت آن و احزاب و گروه های طرفدار آن ها را تحت عنوان » کمونيست

ينه ها و نفرت ها قرار می دادند تا آن حد که نه تنها از لو دادن آنان به پليس سياسی مورد شديدترين ک» سرمايه داری

و » مائوئيسم«اکنون همان . دريغ نمی کردند بلکه حتی از اعدام آن ها توسط جمهوری اسالمی دفاع می کردند
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ف انگيز است، اما دردناک و تأس!! به الگوی آقای مددی بدل شده است » انحراف به طرف سرمايه داری«مظهر

  . بگذريم. واقعيت دارد

بحث ها ی .دراينجا نيز می بينيم که چگونه آقای مددی رشد سرمايه داری را معادل باالرفتن رفاه عمومی می گيرد

 به ويژه در اوضاع و احوال کنونی آن که دوران -پيشين را تکرار نمی کنم و همين قدر می گويم که سرمايه داری 

درصدی که چه عرض کنم حتی از نرخ رشدهای بسيارباالتر ١٠ ممکن است از رشد -ناميده می شود نئوليبراليسم 

الزمۀ سودآوری افزون تر و بدين سان رشد . برخوردار باشد درحالی که کارگران در فقر و نکبت مطلق دست وپا بزنند

و اگر درجايی چنين نيست، بدون هيچ . بيشتر سرمايه داری تحميل فقر و سيه روزی هرچه بيشتر برطبقۀ کارگر است

بی گمان، سرمايه . ترديدی علت آن فقط و فقط مبارزۀ طبقه کارگر است و نه گرايش سرمايه داری به رشد رفاه عمومی

داران و دولت آن ها از خوشحالی در پوست خود نخواهند گنجيد وقتی ببينند يک کارگر در وارونه نمايی حقيقت با آن ها 

  .  چنين گرايشی را به سرمايه داری نسبت می دهدهمصدا شده و

مددی با اين عبارت جان کندن کارگران چينی . است» ملیفرايند «اما نکتۀ مورد نظرمن در گفتۀ آقای مددی عبارت 

ازجمله تن دادن به يکی از وحشيانه ترين شکل های تشديد استثمار در تاريخ سرمايه داری و نيزکشتار يکريز و مدام 

ران در اعماق سياه معادن سرمايه برای رشد سرمايه داری چين و ساقط کردن خود از هرگونه هستی را به يک کارگ

» ملیفرايند «درواقع وقتی ايشان از فقدان . ارزش تبديل می کند که کارگران ايرانی نيز بايد آن را الگوی خود کنند

ران می گويد که چرا مثل کارگران چينی برای سرمايه داران درميان کارگران ايران انتقاد می کند دارد به کارگران اي

و اين درست همان نکته ای است که عبدی می خواهد از . جان نمی کنند و نرخ رشد سرمايه را در ايران باال نمی برند

:  گويد عبدی که دقيقًا منتظر است مددی همين نکته را بگويد حرف او را می قاپد و بالفاصله می. زبان مددی بشنود

بيگانگی کارگر با سيستم سئوال من در رابطه با اين که مشکل ما درکجاست نيز ناظر برهمين بحث بود، يعنی «

دارد،  آن حس را که کارگر چينیالبته ممکن است برخی کارگران وضع بهتری به نسبت چين داشته باشند اما . اقتصادی

س عبدی مشکل کارگر ايرانی اين است که با سيستم سرمايه داری می بينيم که به نظر عبا. »...کارگر ايرانی ندارد

. حس ناسيوناليستی کارگر چينی را ندارد. از جانش برای آن مايه نمی گذارد. برای آن جان نمی کند. بيگانه است

ز اين به هريک املی ناسيوناليسم يا ملی گرايی، که چيزی جز نظريه تکه تکه کردن کارگران جهان و دادن يک هويت 

تکه ها برای تبديل آن ها به گوشت دم توپ و سياهی لشکر سرمايه داران اين يا آن کشور نيست، جزء جدايی ناپذيری از 

بحث ما بر . از عباس عبدی هم انتظاری جز دفاع از ناسيوناليسم نمی رود. ايدئولوژی سرمايه داری و نمايندگان آن است

متأسفانه مددی در پاسخ به عبدی بازهم همان چيزی . ن کارگر شرکت واحد استسر ناسيوناليسم ابراهيم مددی به عنوا

چرا؟ چون قصد . بله، کارگر چينی به طور آگاهانه به دستمزد پايين راضی است« : را که او می خواهد تکرارمی کند 

گران ما برای تحقق آن مايه اگر در ايران هم چنين حسی ايجاد شود يقينًا مردم ايران و کار. فتح بازار جهانی را دارد

اما اکنون به دليل برخی برنامه و سياست .  سال جنگ با عراق٨سابقۀ چنين امری هم وجود دارد، مثل . خواهند گذاشت

دقت کنيد که چگونه در اينجا تالش طبقۀ سرمايه دار چين و دولت آن برای پايين . »های لرزان فاقد چنين حسی هستيم

به عنوان امری که گويا کارگران چينی خود » فتح بازار جهانی« تحت لوای ناسيوناليستی نگه داشتن سطح دستمزد

. اين وارونه نمايی را اگر يک نمايندۀ سرمايه مرتکب شود جای تعجب نيست. داوطلب آن شده اند نشان داده می شود
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ه منحرف کند و رقيب خارجی خود زيرا اين نماينده به هرحال می کوشد ذهن کارگر را از دشمن اصلی اش يعنی سرماي

اين نمايندۀ ناسيوناليست سرمايه داری می کوشد حقيقت . در عرصۀ بازار جهانی را به عنوان دشمن کارگر معرفی کند

را وارونه نشان دهد و به کارگر القا کند که مبارزه با اين دشمن خارجی برای فتح بازار جهانی مستلزم پايين بودن سطح 

اين نمايندۀ سرمايه با . ن و بدين سان تحمل فقر و فالکت و سيه روزی و همچنين خفقان و سرکوب استدستمزد کارگرا

اما وقتی کارگر طوطی وار . اين کار درواقع به وظيفۀ طبقاتی خود عمل می کند و به اين معنا بر او هيچ َحَرجی نيست

تأسف آورتر از اين، توجيه . تواند متعجب و متأسف نشوداين وارونه نمايی نمايندۀ سرمايه را تکرار می کند انسان نمی 

وتقديس جنگ جنايتکارانه دو دولت سرمايه داری ايران و عراق برای گوشت دم توپ کردن کارگران اين دو کشور 

مددی از کارگران ايران می خواهد حس ناسيوناليستی داشته باشند و همچون زمان جنگ ايران وعراق برای . است

گويا خون کارگران ايران در سالخ خانه های کار . ع سرمايه داران ايرانی و دولت آن ها از خود مايه بگذارندتحقق مناف

از مددی به عنوان . وتوليد کم مکيده می شود که اينک بايد آن را در ميدان جنگ برای سرمايه داران بر زمين بريزند

اما او نه تنها اين را نمی گويد ! و اين دام بر مرغ دگر نه بر: کارگر انتظار می رفت که رک وصريح به عبدی بگويد 

سهل است، کاسۀ داغ تر از آش هم می شود و آنچه را که حتی . بلکه با پای خود وارد دام صيادی چون عبدی می شود

در خدمت تقديس جنگ سرمايه دارانۀ ايران و عراق و تبليغ آن به عنوان امری که : عبدی نمی گويد بر زبان می آورد 

او افسوس می خورد که اکنون کارگران ايران فاقد حس ناسيوناليستی زمان جنگ ايران وعراق . منافع کارگران است

هشت سال جنگ به کارگران ايران نشان داد که آنان نبايد روی مين سرمايه داران می رفتند و نبايد خود را فدای . هستند

جای بسی . ر فقدان اين حس ناسيوناليستی در ميان کارگران افسوس می خورداکنون آقای مددی ب. منافع آنان می کردند

  .تأسف است

يعنی همان سنديکا يا ( به اين ترتيب، روشن می شود که تشکيالتی کارگری که کارش جلوگيری از ضررهای ملی باشد 

رعرصۀ اقتصاد جلو ضرر از يک سو د:  ناسيوناليستی نمی تواند باشد-چيزی جز يک تشکل رفرميستی ) اتحاديه 

سرمايه داران و دولت آن ها را می گيرد و، از سوی ديگر، در قلمرو سياست کارگران را قربانی و گوشت دم توپ 

حداکثر کاری که چنين تشکلی برای کارگران می تواند بکند چانه زنی با . بورژوازی می کند» ميهن«و » ملت«

يش دستمزد در چهارچوب پذيرش بی چون و چرا ومطلق مناسبات سرمايه کارفرما برای درصد بسيار ناچيزی از افزا

پايين تر درمورد چرايی اين نکته ( داری است، که درمورد کشورهايی چون ايران حتی اين چانه زنی نيز منتفی است 

ن سنديکا در مسئوال. اين کار نيز در غياب توده کارگران و در پشت درهای بسته انجام می گيرد). توضيح خواهم داد 

به اين معنا سنديکا خود نوعی ادارۀ دولتی است که کارگران (اين مورد دقيقًا مثل رؤسای ادارات دولتی عمل می کنند 

و مثًال تصميم می گيرند که به مذاکرات خود با کارفرما خاتمه دهند يا آن را ) بايد از دست کارفرما به آن شکايت کنند 

 اعتصاب را صادر کنند، بدون اين که در هيچ يک از اين موارد نيازی به شرکت دادن توده ادامه دهند يا فرمان پايان

 شرکت واحد آمد و کارگران اين ۶برای نمونه وقتی قاليباف، شهردار تهران، به منطقۀ . کارگران در تصميم گيری ببينند

اعتصاب اول ( شرکت خواست به اعتصاب شرکت را با وعده و وعيد فريب داد و از هيئت مديرۀ سنديکای کارگران اين

پايان دهند، آقای مددی بدون اين که تصميم گيری در اين مورد را به نظرخواهی از ) ٨۴اين کارگران در اوايل دی ماه 

 رئيس -در آن زمان منصور اسانلو. تودۀ کارگران اعتصابی موکول کند از کارگران خواست به اعتصاب پايان دهند
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همين جا بگويم که وقتی .  بازداشت بود و مددی به عنوان نايب رئيس بايد به جايش تصميم می گرفت در-هيئت مديره 

من . شده است اشاره نکنم) و نيز آقای غالمحسينی(اسم منصور اسانلو را می برم نمی توانم به ظلمی که درحق او 

ت وحبس آن ها را در زندان به علت فعاليت فعاليت کارگری اسانلو و غالمحسينی را حق مسلم آنان می دانم و محکومي

اما درعين حال مخالفت با ديدگاه ها و عملکرد اسانلو را حق مسلم خود می دانم و بر اين باورم . کارگری محکوم می کنم

اسانلو در . که اين ديدگاه ها و عملکرد به حال جنبش کارگری کامًال مضر است و بايد مورد نقد جدی قرار گيرد

او . اخيرش حتی با نفس اعتصاب کارگران شرکت واحد مخالفت کرده و درواقع از آن اعالم برائت نموده استمصاحبۀ 

تا زمانی که من مدير سنديکا بودم ما اعتصاب نکرديم و هيچ بيانيه ای مبنی بر اعتصاب در دوران حضور « : می گويد 

پرسش اين است که ) ٨٧ تير ٢۶استانی، نشريۀ شهرگان، مصاحبه با مسعود ب(» .بنده در هيئت مديرۀ سنديکا صادر نشد

اساسًا چرا بايد اعتصاب کردن يا نکردن کارگران به تصميم رئيس يا نايب رئيس يا حتی کل اعضای هيئت مديرۀ سنديکا 

 مشروط شود؟ کارگری که شکم گرسنۀ فرزندش به او می گويد اعتصاب کن تا بتوانی حقت را از حلقوم کارفرما بيرون

بکشی چرا بايد منتظربماند که رئيس يا نايب رئيس سنديکا به او بگويد اعتصاب بکند يا نکند؟ اين دقيقًا ساختار و 

مکانيسم تصميم گيری در سنديکا است که باعث محروميت کارگران از شرکت و تصميم گيری درمورد مسئلۀ مهمی 

ختار و مکانيسم نيز دقيقًا در راستای همان ماهيت سرمايه و اين سا. چون شروع اعتصاب يا ادامه يا پايان آن می شود

سنديکا نه تشکل مبارزه برای منافع کارگران بلکه تشکل تقويت پشت . دارانه، رفرميستی و غيرکارگری سنديکا است

اگر « : به گفتۀ زير از اسانلو دقت کنيم تا اين معنای سنديکا را بهتر درک کنيم. جبهۀ احزاب جناح چپ بورژوازی است

) همان جا(» .فدراسيون سراسری کارگران تشکيل شود هرکسی بخواهد رئيس جمهور شود اول بايد با ما مذاکره کند

آقای اسانلو با اين گفته می خواهد بگويد که وقتی سنديکا تودۀ کارگران را درخود متشکل کند و به يک قدرت بدل شود 

مطرح خواهد کرد که در صورت پيگيری مطالبات کارگران ) ال خاتمیمث(آنگاه در مذاکره با نامزد رياست جمهوری 

من پايين تر توضيح خواهم داد که اين . از سوی اين نامزد، سنديکا از کارگران خواهد خواست که به او رأی بدهند

روپا و مصاديق اعالی گفتۀ اسانلو را در ا. اما فرض کنيم چنين باشد. حرف ها در ايران خواب وخيالی بيش نيست

آيا واقعًا اسانلو فکر می کند در مذاکرات اتحاديه های کارگری اروپا و آمريکا با نامزدهای رياست . آمريکا بايد جست

جمهوری چيزی نصيب تودۀ کارگران اروپا و آمريکا شده است يا می شود؟ چه چيزی؟ آری، بدون شک در اين 

اما فکر نمی .  اتحاديه ها شده استرهبرانام های گوناگون، نصيب مذاکرات چيزهای زيادی، از پول و سهام گرفته تا مق

به عبارت ديگر، حتی در بهترين سنديکاها .  کارگران بگذاردتودۀکنم آقای اسانلو بتواند اين ها را به حساب امتيازات 

 خواران آن ها در نيز کاله تودۀ کارگران پس معرکه است و اين ها فقط نقش سياهی لشکر احزاب سرمايه داری و جيره

 ناسيوناليست –سنديکا نه تشکل تودۀ کارگران بلکه تشکل مطلوب جناح رفرميست . رهبری سنديکاها را ايفا می کنند

ازهمين رو است که دکتر محمد ستاری فر، معاون رئيس جمهوری و مدير عامل سازمان تأمين . بورژوازی است

 ١۵شهروند امروز، . ( به سر می برد» سرت سنديکای مستقلدرح« ) ٨٠ تا ٧۶(اجتماعی در دولت اول خاتمی 

يا داريوش فروهر، ملی گرا و پان ايرانيست معروف و اولين وزير کار رژيم جمهوری اسالمی که خود ) ٨٧ارديبهشت 

 به دست عوامل همين رژيم کاردآجين شد، اين گونه کارگران را به دوری از شورا و کميتۀ انقالبی و روی آوردن به

يادآور می شوم که تنها راه کارگر برای دفاع از حقوق خود تشکيل سنديکای واقعی است و نه « : سنديکا فرا می خواند 
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همۀ نيروی خود را برای ساختن سنديکای واقعی که مدافع حقوق . تکيه به شوراهای خلق الساعه و کميته های انقالبی

رخانه ها را از برخورد و اعمال نظريات سياسی اين دسته و آن دسته شما باشد بسيج کنيد و به همت سنديکاها محيط کا

  )٨/١/۵٨روزنامۀ کيهان، (» .به دور داريد

است » اصالح طلب«پرسش مهمی که در اينجا پيش می آيد اين است که اگر سنديکا تشکل مطلوب جناح سرمايه داری 

سرکوب می کند و نمی گذارد تشکيل شود؟ چرا پس چرا جمهوری اسالمی، که يک دولت سرمايه داری است، آن را 

: رهبران آن را محاکمه می کند و به زندان می اندازد؟ فکر می کنم پاسخ اين پرسش در خوِد اين پرسش نهفته است 

درست به همان دليل که جمهوری اسالمی اصالح طلبی را برنمی تابد، سنديکا يعنی تشکل مطلوب اين جريان رانيز 

بحث مفصل درمورد چرايی اين واقعيت جامعۀ سرمايه داری ايران مجال ديگری . آن را سرکوب می کندبرنمی تابد و 

در اينجا به اين نکتۀ اساسی بسنده می کنم که رابطۀ سرمايه در ايران يک ويژگی ذاتی و اساسی دارد و آن . را می طلبد

. راه با تحميل بی حقوقی مطلق بر کارگران استخريد وفروش نيروی کار به قيمت بسيارارزان و حتی شبه رايگان هم

بدون اين ويژگی اساسًا رابطۀ سرمايه در . دوام و بقای سرمايه در ايران درگرو حفظ اين ويژگی ذاتی واساسی است

اعم از (اما حفظ اين ويژگی مستلزم چماق يعنی دولت ديکتاتور و مستبدی . ايران نمی تواند معنا و موجوديت داشته باشد

است که کمترين اعتراض کارگری حتی درمورد مطالبات پايه ای را نيز با شالق و شکنجه و زندان و ) لطنتی يا دينیس

بديهی است که چنين روبنايی هيچ گونه رفرم و اصالح در چهارچوب . اعدام و تيرباران و حمام خون پاسخ گويد

خواستار چانی زنی کارگران و کارفرمايان و احقاق مناسبات سرمايه داری ازجمله وجود تشکل های کارگری قانونی 

در چنين وضعيتی، در برابر کارگر ايرانی . حقوق کارگران حتی برمبنای قانون خوِد جمهوری اسالمی را برنمی تابد

 يا تن دادن به فقر وفالکت و سيه روزی و سرکوب يا اعمال قدرت طبقاتی عليه سرمايه و: دو راه بيشتر باقی نمی ماند 

راه سنديکا سازی و درخواست از . دولت آن از طريق اتحاد و تشکل شورايی وضدسرمايه داری سراسری طبقۀ کارگر

دولت برای رسميت دادن و قانونی کردن سنديکا هيچ معنايی جز دادِن آدرس غلط به کارگران و فرستادن آن ها به دنبال 

 بگويم جمهوری اسالمی سرمايه اکنون ديگرحتی اجازۀ تشکل در اثبات صحت اين نکته همين بس که. نخود سياه ندارد

را هم نمی دهد، چه رسد به سنديکا که ) يعنی شورای اسالمی کار و انجمن صنفی( های مصوب در قانون کار خودش 

اگرچه هيچ فرق ماهوی با انجمن صنفی ندارد اما به علت نام و شکل اپوزيسيونی اش به هر حال مورد طعن و لعن و 

درايران، تشکل واقعی و راستين تودۀ کارگران فقط و فقط درجريان مبارزه ای طوالنی . ضب جمهوری اسالمی است غ

و توأم با هزينه های بسيار و فقط و فقط به صورت اعمال قدرت تحميل کننده طبقۀ کارگر عليه طبقۀ سرمايه دار و 

يعنی قانونی و » دوژور« انونی و غيررسمی، درمقابل يعنی غيرق( » دوفاکتو« دولت آن يعنی فقط و فقط به صورت 

  . می تواند تشکيل شود) رسمی

به اين ترتيب، سنديکا در ايران از يک سو نه سازمان راستين طبقۀ کارگربلکه تشکل مطلوب جناحی از طبقۀ سرمايه 

ط دولت سرمايه داری سرکوب دار است و، از سوی ديگر، نه فقط بخت و اقبال قانونی و رسمی شدن را ندارد بلکه توس

بيان » جا مانده و از آن جا رانده از اين«اين همان ويژگی سنديکا در ايران است که من آن را با ضرب المثل . می شود

کارگر اگر به نظام سرمايه داری و دولت آن تّوهم داشته باشد و فکر کند از راه قانون سرمايه می تواند به حق . می کنم

نبال انجمن صنفی می رود و نه دنبال سنديکا، که همان انجمن صنفی است با اين تفاوت که نه تنها وحقوقش برسد د
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مزيت قانونی و رسمی بودن را ندارد بلکه سرکوب هم می شود و اعضای آن هم کارشان را ازدست می دهند و هم بايد 

 شناخته باشد و تّوهمی به آن و قوانين اش از سوی ديگر، کارگری هم که نظام سرمايه داری را. زندان را تحمل کنند

نداشته باشد دنبال تشکل شورايی ضدسرمايه داری می رود، که اگرچه غيرقانونی و غيررسمی و هزينه بردار است اما 

به هرحال درقبال هزينه ای که کارگر برای آن می پردازد دستاوردی هم برای او دارد زيرا با تکيه بر نيروی 

ۀ کارگران قادر است سرمايه دار و دولت آن را عقب نشاند و حق وحقوق کارگران را درحد توانش به خودرهانندۀ تود

پس، اين دسته از کارگران هم دنبال سنديکا نمی روند، زيرا سنديکا نه فقط هزينه بردار است و کارگر . آن ها تحميل کند

لکه مطلقًا توان آن را ندارد که حتی ابتدايی ترين به خاطرش هم کارش را از دست می دهد و هم به زندان می افتد ب

به عبارت ديگر، حکايت سنديکا برای اين دسته از کارگران . مطالبات کارگران را بر سرمايه و دولت آن تحميل کند

: بدين سان، سنديکا در ايران تشکلی است که از هردو سر ِول است . است» آش نخورده و دهن سوخته«همان حکايت 

نه کارگر طرفدار .  درد کارگر متّوهم به سرمايه داری می خورد و نه به کار کارگر ضدسرمايه داری می آيدنه به

  .سرمايه داری دنبال آن می رود و نه کارگر مخالف سرمايه داری

ن جا از اي«آنچه سنديکای شرکت واحد اکنون پس از سه سال به ناچار به زبان آورده دقيقًا اعتراف و اذعان به همين 

متأسفانه امروز با گذشت سه سال از نخستين اعتراض «: است » ازدوسرِول بودن«يا » ماندگی و از آن جا راندگی

 نفر از همکارانمان هنوز با حکم اخراج، بيکار ٣٠صنفی مان به بيشتر خواسته هايمان که نرسيديم هيچ بلکه حدود 

سومين سالروز اعتراض آرام سنديکايی «(»  می گذرانندهستند و دو نفر روزهای سختی را در زندان های ايران

بايد از دوستان هيئت مديرۀ سنديکای شرکت واحد که اين ). ١۶/۶/٨٧، »گرامی باد) روشن کردن چراغ اتوبوس ها(

و چرا به اينجا رسيده ايد که ديگر حتی نام اعتصاب جسورانه : گونه صادقانه به ناکامی سنديکا اعتراف می کنند پرسيد 

 نفر از ٣٠دالورانۀ خود را نمی بريد؟ چرا سنديکا نتوانست به بيشتر خواسته های کارگران برسد؟ چرا حدود 

همکارانتان هنوز با حکم اخراج، بيکار هستند؟ و چرا دو نفر از اعضای هيئت مديره روزهای سختی را در زندان می 

 سرکوب است؟ بدون شک، سرکوب عامل بسيار مهمی در گذرانند؟ آيا فکر می کنيد که علت اين ناکامی و شکست فقط

اما سنديکا برای مقابله با اين سرکوب چه کار کرد؟ آيا سنديکا توانست تودۀ . ناکامی سنديکای شرکت واحد است

کارگران شرکت واحد را برای مقابله با اين سرکوب بسيج کند؟ انصاف حکم می کند که بپذيريم از زمان اعالم 

يکا تا زمان سرکوِب آن فاصله و فرصت بسيارکمی بود و درواقع سرکوبگران حتی فرصت مقابله با موجوديت سند

اما آيا درهمان فاصلۀ اندک چند ماهه، سنديکا به جای هدردادن وقت و انرژی خود در . سرکوب را به کارگران ندادند

واقع به جای دادِن آدرس غلط به کارگران و در... مذاکره و چانه زنی با نوريان و سردار طاليی و سرهنگ زمانی و

نمی توانست درجهت بسيج و متشکل کردن تودۀ کارگران شرکت واحد برای مقابله با سرکوب قدم بردارد؟ آيا فهم اين 

نکته دشوار بود که سرکوبگران درهمان زماِن مذاکره درواقع داشتند نقشۀ سرکوب شما را می کشيدند؟ شما نه تنها 

 واحد را برای مقابله با سرکوب آماده نکرديد بلکه به سرکوبگران فرصت داديد که خود را کامًال آمادۀ کارگران شرکت

شما نه تنها کارگران را به ادامۀ اعتصاب تشويق نکرديد بلکه گول عوام فريبی شهردار تهران را خورديد . سرکوب کنند

می کنيد سنديکا نيروی بسيج کارگران برای مقابله با سرکوب آيا فکر . و از کارگران خواستيد به اعتصابشان پايان دهند

 نفر عضو دارد؟ اگر اين ادعا واقعًا صحت داشت و دارد، کجا بودند ٨٠٠٠را نداشت؟ اما مگر شما نمی گفتيد سنديکا 
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 يا اين ادعا صحت نداشت که:  نفر در موقع اعتصاب و سرکوب فعاالن سنديکا؟ از دوحال خارج نيست ٨٠٠٠اين 

 نفر عضو داشت اما برای بسيج متشکل و ٨٠٠٠دراين صورت هيئت مديرۀ سنديکا بايد پاسخگو باشد، يا سنديکا واقعًا 

  . نفر هيچ کاری صورت نگرفت که بازهم هيئت مديره بايد پاسخگو باشد٨٠٠٠متحد اين 

تی اش و چه از نظر ساختار علت تمام اين ناکامی ها اين بود و اين است که سنديکا، چه به لحاظ ماهيت رفرميس

غيرشورايی و بوروکراتيک اش، ناتوان تر از آن است که بتواند اعتصاب ضدسرمايه داری کارگران را به سرانجام 

موفقيت اعتصاب در نظام سرمايه داری ايران درگرو تشکلی است که بتواند با قدرت تمام آحاد کارگران را عليه . برساند

بديهی است که اين شورای .  نيز چيزی جز يک شورای قدرتمند ضدسرمايه داری نيستاين نظام بسيج کند و اين

. کارگری ضدسرمايه داری نيز آماج شديدترين و بيرحمانه ترين حمالت سرکوبگرانه دولت سرمايه قرار خواهد گرفت

ن نه بر عده ای سنديکاليست اما فرق آن با سنديکا اين است که درمقابله با سرکوب و ديگر ترفندها ی سرمايه و دولت آ

رفرميست که به سادگی جانب سرمايه دار و اعوان و انصارش را خواهند گرفت بلکه بر تودۀ کارگر متشکلی تکيه 

خواهد کرد که گرسنگی خود و خانواده هايشان جای هيچ گونه سازشی با کارفرما و دولت را برای آنان باقی نگذاشته 

در آن هر زمان که کارگران اراده کنند می توانند برگزيدگان خود را عزل کنند و به است و نمی گذارد، شورايی که 

  .  انتخاب کنند- که زير نظارت دائم تودۀ کارگران قراردارند-جای آنان نمايندگان راستين خود را

ان ازجمله خوِد با اميد به اين که نکات باال و به طورکلی تجربۀ سنديکای شرکت واحد مورد توجه همۀ کارگران اير

  . کارگران شرکت واحد و نيز کارگران نيشکرهفت تپه قرارگيرد سخن خود را در اينجا به پايان می رسانم

  

  محسن حکيمی

  ١٣٨٧شهريور 

)منطقه تهران ( برای ايجاد تشکل کارگریکميته هماهنگی  


