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 سخن با چه کسانی؟ با کارگران جهان؟

  ؟!رانگيا اتحاديه های آلت دست سرمايه عليه کار
 

 ششماه هشتاد و چهارم شهريور بيست                                                                                        جمشيد کارگر

  

شما  ما با" ايرانارگران ک رداد روز همبستگی اتحاديه ها با م١٨به مناسبت بتازگی سروده ای از م شاهد تحت عنوان 

  .  سايت کميته هماهنگی درج گرديده استدر"سخن خواهيم گفت

 مرداد ١٨جنبه انترناسيوناليستی مضمون اين شعر کارگری در ارتباط با مناسبتی که سروده شده است، يعنی فراخوان 

و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ) ITUC(کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری )  آگوست٩(

)ITF(، حاوی آنچنان تناقضی !! لحی و منصور اسانلوبعنوان روز باصطالح مبارزه جهانی برای آزادی محمود صا

می باشد که کارکردی جز دامن زدن و تشديد توهم در اذهان مخاطبين کارگر در ايران، نسبت به ماهيت بورژوايی و 

  .ارددضد کارگری اين اتحاديه ها ن

اديه های فراخوان اتح اين فراخوان در رابطه با ماهيت ضد کارگری  رفيق فرهاد رحيمی در باره علل و اهداف 

بزبان ساده و روشن در نقد و افشای   فوريه آنها بود، مقاله کاملی ١۵که در واقع تکرار نمايش کمدی فراخوان  دهنده 

 دستگيری فعالين کارگری، ترفندها، مبارزات و" آن از ديدگاه گرايش ضد سرمايه داری جنبش کارگری با عنوان 
همچنين .  ميباشدموجود...  افق روشن و ، سيمای سوسياليسم،ای کارگر پيشرو که در سايت هستنوشته ا "اراهکاره

در مورد ماهيت اين تشکالت بورژوايی و در واقع اهرم های نظام سرمايه داری در جنبش کارگری، از سازمان 

 مطلب از جانب ، تا کنون باندازه کافی مقاله و... جهانی کار گرفته تا کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری و 

فعالين کارگری گرايش ضد سرمايه داری نوشته شده است و در اين راستا ماهيت و عملکرد طبقاتی و سياسی آنها 

  .نمی باشد بنابراين در اينجا نيازی به تکرار اين مسايل و موضوعات  . تاريخًا بطور مشروح بازگو گرديده است

از جانب احتماًال عضوی از کميته هماهنگی در سايت اين گرايش درج ! اما از آنجايکه اين سروده با چنين عنوانی

شده، بعنوان يکی از فعالين گرايش ضد سرمايه داری جنبش کارگری، وظيفه خود می دانم که نکاتی را بطور فشرده 

  . رمابا دوست عزيز م شاهد و دوستان فعال کارگری ديگر در ميان بگذ

 آمريکا و کانادا گرقته تا کشورهای   که اجبارًا در اين گونه کشورهای غربی ازما فعالين گرايش ضد سرمايه داری 

 سرمايه استثمار می شويم، بسيار خوب و از نزديک  اروپای غربی و شمالی ساکن هستيم و در اين نقاط جهان توسط

اند،  سرمايه داری شده با ماهيت بورکراتيک و عملکرد ضد کارگری اين نهاد ها که اغلب آنها تبديل به کنسرن های

  .آشنا هستيم

ما در اين سرزمين های تحت سلطه سرمايه که دارای اين گونه اتحاديه ها هستند، شاهد کاهش مستمر کارگرانشان از 

کارگرانی که اکثر آنان دارای دانش طبقاتی سياسی کافی نيستند و . عضويت اين اتحاديه های سرمايه ساالر می باشيم
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  .اند زندگی اشان به ماهيت اين تشکالت ارتجاعی و ضد کارگری پی بردهدر روند کار و 

  ) آگوست٩( مرداد ١٨فراخوان 

اتحاديه های فوق الذکر که موضوع محوری اين بحث کوتاه می )  آگوست٩( مرداد ١٨فراخوان نمايشی و سترون 

بوده است که با حسابی کامًال عينی  کشور ٣٠باشد، همانطور که رفيقمان فرهاد رحيمی در نوشته اش آورده، در 

 نفر را جهت تظاهرات مقابل سفارت های جمهوری اسالمی ايران و   ۴٠٠ تا ٣٠٠ کشور ٣٠مجموعًا در تمام اين 

  . تسليم نامه ای محترمانه به سفارت مزبور در اعتراض به دستگيری محمود صالحی و منصور اسانلو گرد آورد

نفر بودند، متشکل ١٠٠ و در تعدادی از کشورها اندکی بيش از١٠٠ تا ۵٠ شور اروپايیاين افراد که در کانادا و هر ک

از روسای اتحاديه های فراخوان دهنده و بخشًا اعضا و هوا داران سازمان ها و گروه های چپ فرقه گرای بی ربط 

 عزيز م شاهد بايد بگويم به طبقه کارگر و گرايش ضد سرمايه داری جنبش کارگری بودند و با اطمينان به شما دوست

 متناظر با ماهيت   کشور سرمايه داری بعلت ساختار بورکراتيک٣٠متاسفانه اکثريت قريب باتفاق توده کارگران اين 

اين را نيز بايد اضافه کنم که اين . بورژوايی اتحاديه های فراخوان دهنده، اصًال از موضوع فراخوان با خبر نبودند

آنان در سروده صميمانه و کارگری اتان از کانال اتحاديه های سرمايه ساالر سخن گفته ايد، در توده کارگر که شما با 

مورد جنبش کارگری ايران اطالعات چندانی ندارند و اين واقعيت دردناک را ما ساکنين اين کشورها که افرادی از 

  . طبقه کارگرشان هستيم، به تحقيق و بطور عينی پی برده و می دانيم

شريح علل تاريخی سياسی اين پراکندگی و عدم پيوند انترناسيوناليستی جنبش بين المللی کارگری که تاريخًا يکی در ت

و مطلب اتحاديه گرايی و سنديکاليسم در جنبش کارگری جهانی بوده است، مقاله  از عوامل عمده آن دقيقًا همين تسلط 

  .ين نوشته نمی گنجد، رفقا را به خواندن آن مطالب رجوع می دهمآنجايکه تشريح آنها در افراوان نوشته شده است واز

شرکت اعضا و هواداران جريانات چپ غير کارگری در اين گونه فراخوان ها و همچنين جار و جنجالی که سکت 

 های چند نفره متبوع آنان در بزرگ نمايی اين فراخوان های سترون و بی حاصل که وقوع آنها و اهدافشان در مقاله

گرايشی که . فرهاد رحيمی کامًال توضيح داده شده است، به هر حال ناشی از گرايش سوسيال بورژوايی آنان می باشد

جز در حرف، عمًال و در پراتيک حقير سياسی اشان، ربطی به مبارزه طبقاتی توده کارگر و گرايش ضد سرمايه 

وال من از شما رفيق م شاهد عزيز اين است که شما و اما س. داری با افق لغو کار مزدی کارگران نداشته و ندارند

رفقايی که خود را فعال کارگری گرايش ضد سرمايه داری جنبش طبقه امان می د انيد و در همان حال باور هم داريد 

که فعاليت و مبارزه در جهت خود آگاهی و گسترش و سازماندهی سراسری ضد سرمايه داری طبقه کارگر، بدون 

قاطع طبقاتی با اتحاديه گرايی و سنديکاليسم از يک سوی و سکتاريسم و فرقه گرايی از سوی ديگر،   مرز بندی 

که اگر بطور نظری و عملی با آن برخورد نقادانه در جهت  امکان پذير نيست و حامل تناقضی می باشد 

ليسم و سکتاريسم حل نشود، در پروسه عينی فعاليت و مبارزه در جنبش کارگری به نفع گرايش سنديکا طردش 

خواهد شد، آری سوال من اين است که چگونه بمناسبت اين فراخوان مقطعی کامًال نمايشی و ناشی از 

در سروده   اتحاديه های ماهيتاًً سرمايه دارانه،   بورژوازی آمريکا و غرب با بورژوازی ايران، از طرف  کشمکش
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اليستی ارتقا داده ايد و در اين زمينه دچار آن چنان تخيل انتزاعی اتان آنرا تا حد گامی در جهت همبستگی انترناسيون

شده ايد که حس کرده ايد از کانال اين اتحاديه های اسباب دست   نسبت به ماهيت اين تشکالت  ناشی از توهم

ان را يعنی اين موانع اصلی همبستگی کارگران جه! بورژوازی امپرياليستی، با توده کارگران جهان سخن می گوييد

در تخيل اتان به بلند گويی جهت شرح مشکالت و معضالت دهشتبار مادی و اجتماعی کارگران ايران، برای 

 از نقش بورژوايی و  کارگران جهان تبديل کرده ايد و باين ترتيب گيرم ناخواسته به توهم خوانندگان کارگر بی اطالع

رای گرايش اتحاديه گرايی و سنديکاليسم در جنبش کارگری به ضد کارگری اين اتحاديه ها دامن زده ايد و زمينه را ب

  .سهم خود هموار کرده ايد

ما با کارگران جهان سخن "شعر خوب کارگری شما با بار عاطفی انسانی مضمون آن می توانست با عنوانی مثًال  

يوناليستی مخاطب کارگر  داشته باشد و به سهم خود در تقويت احساس انترناس  ، کارکردی ديگر گونه"خواهيم گفت

خود موثر واقع شود، که اين امر نيز اساسًا به نقد اتحاديه گرايی و سنديکاليسم از ديدگاه جنبشی گرايش ضد سرمايه 

نسبت به اين اتحاديه های باصطالح کارگری،   و به اين اعتبار توهم زدايی کامل از درک خويش  داری از جانب شما

   .داشته ودارد  بستگی 

         

  جمشيد کارگر

  ٢٠٠٧  آگوست٢١

م سيمای سوسياليس سايت:منبع  


