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ششماه هشتاد و مهرشانزدهم                                                                                           ر کارگديجمش

 
  

 ای از آی تی اف جهانی برای پی نماينده "ای با عنوان  مهرماه سال جاری طی اطالعيه تاريخ هفتمخبرگذاری هما در

رئيس اتحاديه کشتيرانی اندونزی  ، از ورود آقای حنيفا رستنتينی"آيند گيری آزادی آقای اسانلو و مددی به ايران می

آقای حنيفا رستنتيسی د ر اين سفر نمايندۀ رسمی . خبر داد  صبح به وقت تهران به فرود گاه مهرآباد٣٠،۵در ساعت 

  .باشد و ميهمان سنديکای شرکت واحد تهران خواهد بود می) المللی حمل و نقل کنفدراسيون بين(آ تی اف 

 

مالقات کند و همچنين طی ديداری با اعضا و فعالين   با اسانلو و مددی در زندان اويناين شخص مٔاموريت دارد که

مشکالتشان قرار گيرد و در مالقات با وزير کار رژيم و مشاورين وی  سنديکای شرکت واحد در جريان جزئيات

تی اف نيز  ضمنًا آی. د نمايدکار سنديکايی و استقالل آن در ايران گردد و اسانلو و مددی را آزا نيز، خواستار آزادی

الزم را به عمل آورند که در اين را  های با يک نامه رسمی از مقامات رژيم خواسته است که با اين شخص همکاری

پشت کار هستند و گويا رژيم هم پذيرفته است که برای  بطه وزارت خارجه اندونزی و سفارت اين کشور هم

 .ند نکمٔاموريت آقای حنيفا مشکلی ايجاد

اسانلو و مد دی خبر می دهد که قرار است از  همچنين اطالعيه از يک حرکت جهانی اعتراضی عليه دستگيری

کارگری نظير آی تی اف، آی تی يو سی، سی ال سی کانادا، ث ژ ث  های حمل و نقل و باصطالح طرف سازمان

 های شرت به اين ترتيب که رانندگان حمل و نقل اتوبوسی يا راه آهن شهری با پوشيدن تی .صورت گيرد... فرانسه و

روز يا ساعاتی از اين  که عکس اين دو فعال سنديکايی در بند و آرم سنديکای واحد روی آنها چاپ شده، در اين

های کارگری  وسای اتحاديههمچنين ر. اعتراض کنند روز، نسبت به ادامه اسارت اين دو فعال کارگری سنديکاليست

ها و  خواستار مالقات با احمدی نژاد جهت اعالم اعتراض خود به اين دستگيری آمريکا، انگليس و فرانسه نيز مصرًا

مضمون  تشکالتی از نوع سنديکای شرکت واحد با همان(های مستقل کارگری  محدوديت در مسير تشکل نيزوجود

  .اند شده) سنديکاليستی

اصًال بوقوع پيوسته يا خير، هيچ نکته غيرطبيعی  ام که ه هنوز در جايی نديده و از طريقی نشنيدهدر اين خبر ک

های سنديکاليست جهانی جهت آزادی آنان  اند و اتحاديه دستگير و زندانی شده دو فعال سنديکاليست. باشد موجود نمی

زندانی شدن دو  اض جهانی عليه دستگيری وبه سبک و سياقی که اعتر. اند وسياق خويش به تکاپو افتاده به سبک

هايی مزين به  شرت آهن شهری به تی راه فعال کارگری هم گرايش خودشان را در ملبس کردن رانندگان اتوبوس و

وزير کار جمهوری اسالمی سرمايه و مشاورين وی جهت  عکس آنان در ساعاتی از روز کار و يا مالقات با

  !!المللی واقعًا عجب اعتراض بين !!داند تقاضای آزادی آنان می
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 و در واقع بورکراتيک و در سطح دولت!! کنم اين اشکال اعتراضات باصطالح جهانی آرزو می به هر حال من هم 

   .بخش باشد و اسانلو و مددی را از بند جمهوری اسالمی سرمايه برهاند با دولت نتيجه

سنديکاليست  ريزی شده جهت آزادی دو فعال برنامه تها و عمليا گيری همانطور که گفتم در تمام اين موضع

  . نداردهای کارگری سرمايه ساالر هيچ چيز عجيب و غيرعادی وجود اتحاديه از طرف گرا جانبه سه

و نوشته  گرايی و گرايش آن يعنی سنديکاليسم مطالب بسيار و فراوان گفته در مورد جنبش اتحاديه اما با وجودی که 

کدامين گرايش بورژوايی را در  ين گرايش در پروسۀ فعاليت خود تاريخًا بوضوع نشان داده کهشده است و عمًال ا

کند، اين اطالعيه نيز  سرمايه داری آن نمايندگی می جنبش کارگری برای به سازش کشاندن مبارزۀ طبقاتی ضد

داری ولی متوهم   ضد سرمايهو بعضی از فعالين کارگری مدعی تعلق به گرايش تواند برای توده کارگران ايران می

شواهد عملی  ها قابل توجه و آموزنده بوده و بعنوان سندی در امتداد هزاران سند و نقش اين اتحاديه به ماهيت و

  .باصطالح کارگری باشد های دهندٔه ماهيت بورژوايی و ضد کارگری اين اتحاديه تاريخی ديگر نشان

داری  سکتاريستی مدعی کمونيست وضد سرمايه های چند نفری ها و حزب دراينجا مخاطب من عناصر و گروه

 هايشان در رابطه با جنبش کارگری بويژه توافق و همراهی کامل آنها با گيری موضع باشد زيرا تمامی بودن، نمی

داری و لغو کار مزدی  ضدسرمايه ربطی اشان را به گرايش رفرميست راست سنديکاليستی درون جنبش، تاريخًا بی

اشان  که بر اساس گرايش غيرکارگری و بورژوايی تکليف آنها روشن است، چرا. کارگر ثابت کرده استطبقۀ 

ها و راهکارهای آنها در جنبش طبقۀ  اتحادئه کارگری، اهرم پيشبرد سياست سنديکاليسم سازمان يافته در سنديکا و

  .سهيم شدن در قدرت سياسی و يا تصرف آن بوده و هست کارگر در جهت

کارگری  ها ندارند و همچنين برخی از فعالين ايران که عمومًا شناخت عميقی از اين اتحاديهخاطب من کارگران  م

  .باشد ها می داری متوهم به اين اتحاديه ضدسرمايه

سنديکاليسم و سکتاريسم هستند بايد از خود سوال کنند  کارگران و اين فعالين کارگری که مدعی مرزبندی قاطع با

های مختلف کار و  ای از فعالين کارگری شاغل و فعال در بخش تعداد قابل توجه وجودی که در حال حاضرچرا با 

های تعليقی  به حبس نقاط مختلف ايران در بند و زندان رژيم اسالمی سرمايه هسنتد و چند تنی از آنان نيز توليد در

به ايران فقط قصد دارد تالش خود را روی  سفراند،اين مامور اتحادئه جهانی آی تی اف با  مشروط محکوم گشته

و ! های رسمی وزارتی و سفارتی دولت اندونزی سفارشات وحمايت آزادی دو فعال سنديکايی متمرکز کند؟ آنهم با

در  ای به اين فعالين کارگری قلمروهای کوناگون کار و توليد گرفتار بورکراتيک حتی اشاره در بستر اين تالش

   اسالمی سرمايه نکرده است؟زندان های رژيم 

وجه در پی حمايت از جنبش طبقاتی کارگران  اين مامور و اتحاديۀ متبوعش به هيچ: پاسخ مشخص و روشن است

داری طبقۀ کارگرهستند و  همين فعالين در بند متعلق به گرايش ضد سرمايه ايران نبوده و نيستند بويژه که بخشی از

تدارک پيش  رگران درعين همراهی آگاهانه و کمک به پيشبرد آن، در صددمبارزٔه طبقاتی جاری کا بر بستر

خود کارگرا نند و واضح است که  داری طبقۀ کارگر با اتکا به نيروی های ايجاد تشکل سراسری ضدسرمايه زمينه

 آن، دقيقًا داری و تضمين ماندگاری نظام ضد بشری سرمايه ها در رابطه با دفاع از اف تی رسالت امثال اتحاديۀ آی

باليدن و سازمان يافتن اين گرايش اصلی و طبقاتی جنبش کارگری در شرايط  سرکوب و مانع شدن از رشد و



 

 3

 که در شرايط کنونی جنبش کارگری ايران تقويت گرايش سنديکاليستی و. باشد گوناگون می مختلف، از طرق

  .الويت قرار دارد يران، برای آنان درهای همه جانبه به حاملين اين گرايش در جنبش طبقۀ کارگر ا کمک

امپرياليستی آمريکا، انگليس و فرانسه برای مالقات با  های باصطالح کارگری و در واقع پافشاری روسای اتحاديه

نيز، جهت اعالم اعتراض خود به دستگيری اسانلو و مددی و هم به محدوديت  احمدی نژاد رئيس جمهور ايران

برنامه و  های مستقل، يعنی سنديکاهايی از نوع سنديکای شرکت واحد با همان د تشکلدر راه ايجا موجود دولتی

  .باشد می راهکارهای سنديکاليستی، از همين مننظر قابل توضيح

  

  رجمشيد کارگ

٧/١٠/٢٠٠٧  

 


