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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی کارگرهي به اتحادکيباج راه آهن بلژ  
 

١٣٨٧م آبان تش هبيستشنبه سه                                                                                       ی هماهنگتهيکم  
   

روز يک شنبه هفته  . توده های کارگر را برانگيخت روزنامه های بلژيک در روزهای گذشته خبری را منتشرکردند که خشم 

 با ارائه اسنادی محکم و متکی به   نماينده پارلمان بلژيک و عضو حزب ليبرال دموکرات اين کشورGuido De Padt پيش آقای 

 گزارشات مستند کافی درجلسه رسمی مجلس فاش کرد که بخش راه آهن اتحاديه سراسری کارگران بلژيک هر سال به تحقيقات و

 ميليون يورو از شرکت راه آهن باج می گيرد تا در قبال آن خطر هر نوع اعتراض و جنب و جوش و مبارزه ٨صورت پنهانی 

 به سرعت در رسانه های بلژيک Guido De Padt  اظهارات.  کندکارگران اين بخش را از سر سرمايه و سرمايه داران رفع

نه شرکت راه آهن و نه سران اتحاديه کارگری به رغم قدرت قاهر سرمايه بنياد خويش قادر به کنترل خبر و جلوگيری . منتشرشد

سرار را افشا کرده است به هيچ که اين ا  Guido De Padtپيش از هرچيز بايد بر اين نکته تأکيد کنيم که . از انتشار آن نشدند

او به مثابه يکی از نمايندگان . ميان سرمايه داران و و اتحاديه کارگری نيست روی منتقد اين رسوايی و بن بند و بست مافيايی 

سرمايه داری بلژيک در نطق خود به روشنی توضيح می دهد که در بسياری موارد انجام نوع اين اقدامات برای حفظ امنيت و 

همان سرمايه و مناسبات بردگی » جامعه«از لفظ  Guido De Padtمنظور آقای . بسيار ضروری است!! »جامعه« بات ث

او با اين امر موافق است که در ازای تأمين و تضمين از همه لحاظ مطلوب امنيت سرمايه و جلوگيری از هر نوع .  است مزدی

انتقاد سرمايه پسند ايشان اين است که مبلغ اين باج به . . ارگری باج داده شودجنب و جوش اعتراضی توده های کارگر به اتحاديه ک

در حق سرمايه داران و تراست های عظيم » ظلمی« طور خاص در شرايط فعلی و در روزهای شدت بحران سرمايه داری 

گرفتن باج از شرکت راه  عمل کثيف وضدکارگری اتحاديه کارگری در Guido De Padtبه بيان ديگر !! سرمايه داری است

اما بر سر مقدار اين باج چانه می زند و معتقد است که . آهن برای سرکوب مبارزات کارگران را از صميم قلب تقديس می کند

اتحاديه بايد در معامله خود با صاحبان سرمايه جانب انصاف را رعايت کند و به ويژه در شرايط کنونی بحران در قبال 

بخش آخر .  کمترکند  دارد نرخ مزدوری خود را اندکی برای حفظ امنيت سرمايه و دفاع از نظام سرمايه داری سترگی که  رسالت

«  حول اين محور دورزده است که قرارداد افتخارآميز باج گيری و باج دهی ميان تراست سرمايه داری Guido De Padtنطق 

پرارج جنبش اتحاديه ای به بوته اجرا  ه و به صورت يک سنت از ديرباز وجود داشت» مرتشی « و اتحاديه کارگری» راشی

سال ها با آن آشنا . تأکيد می کند تا به همگان ثابت نمايد که اصًال مخالف اين سنت نيست او براين نکته  . گذاشته می شده است

ورد مشخص می کند و در اما در حال حاضر با شرايط مشخص برخ.  و هيچ نيازی به افشای آن احساس نمی کرده است بوده

  .درون اين شرايط است که نياز به افشای اين راز می بيند

 به پارلمان موجی از خشم و نارضايی و نفرت را در ميان کارگران بلژيک و کارگران ساير جاها Guido De Padt گزارش 

اما در اندرون خود . و نفرت البته برحق استاين خشم . نسبت به بند و بست مافيايی ميان اتحاديه کارگری و کارفرمايان دامن زد

کارگران نسبت به فروش جنبش خود توسط . به نمايش می نهد طبقاتی توده های کارگر را  دنيای وسيعی از توهم و ناآگاهی 

لخ بی  ميليون يورو واکنش نشان می دهند، اما اين واکنش در همان حال حديث ت٨اتحاديه کارگری به صاحبان سرمايه در قبال 
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توجهی ديرباز و تاريخی آنان نسبت به نقش و مکان و جايگاه واقعی اتحاديه ها و جنبش اتحاديه ای در عرصه مصاف ميان طبقه 

اين امر که اتحاديه کارگری در ازای گرفتن مقدار معينی رشوه هر جنب و جوش کارگران را . آنان و نظام سرمايه داری نيز هست

اما متاسفانه بسياری از کارگران نمی دانند که اتحاديه ها وجود . است ار زشت و کثيف وضدکارگری عليه سرمايه خفه کند بسي

گرفتن رشوه در اين ميان مقوله ای فرعی است و . دارند تا مجريان مصمم و مزدور همين نقش زشت و کثيف و ضدکارگری باشند

. مايه و موضوعيت جنبش اتحاديه ای نبايد پديده عجيبی تلقی شوددر مدار درايت آگاهانه طبقاتی و شناخت راديکال کارگر از سر

 ميليون يورو باج گرفته اند تا از شکل گيری و وقوع مبارزات کارگران عليه سرمايه جلو ٨سردمداران اتحاديه کارگری راه آهن 

ا انجام داده اند و حق السهم مزدوری خود را اتحاديه ها تاريخًا اين کار ر. انجام اين کار فلسفه وجودی جنبش اتحاديه ای است. گيرند

 ميليونی بلکه با شراکت مستقيم در مالکيت کل سرمايه اجتماعی هر کشور يا کل سرمايه ٨نه فقط در قالب رشوه های کوچک 

عتی و  صن کدام اتحاديه بزرگ کارگری در کدام کشور را می شناسيد که در مالکيت تراست های عظيم. جهانی دريافت کرده اند

» معتبر«مالی، در مالکيت سيستم بانکی، در سرمايه های گذاری انبوه اين تراست ها در سطح جهانی شريک نباشد؟ کدام اتحاديه 

مهم را در کدام نقطه دنيای غرب يا شرق سراغ داريد که زعمای آن عضو مؤثر هيأت رئيسه يک يا چند انحصار عظيم صنعتی و 

رسوايی کارتل عظيم بين  جوانان کم سن و سال اروپای غربی به ويژه کشورهای اسکانديناوی مالی نباشند؟ بخش وسيعی از 

اين تراست در تمامی کشورهای آسيای . را در چند سال پيش به خاطر دارند   Hennes & Morisالمللی توليد لباس موسوم به 

ساله رنجور را با دستمزد روزی چند سنت در سياهچال  ۶جنوب شرقی از فيليپين تا سنگاپور و اندونزی و جاهای ديگر دختران 

گزارش اين ماجرا و . جنايتی که بی ترديد امروز نيز به صورت وسيع صورت می گيرد. های مرگبار توليد لباس استثمار می کرد

 موجی از انتشار صحنه های هولناک و فجيع استثمار دختران خردسال، در کشورهای اروپايی و به طور اخص اسکانديناوی

ابعاد رسوايی تا آن جا بسط يافت که بچه های مهد . اين کشورها دامن زد و خشم را در ميان همگان و بيش از همه کودکان  نفرت 

کودک کشورها يا دانش آموزان خردسال مدارس ابتدايی دائم مارک لباس همساالن خويش را با دقت کنجکاوی می کردند تا اگر 

تراست . را در جايی از آن به چشم ببينند جنايات کارتل مذکور را برای دوست خود افشا کنند   Hennes & Morisنشان شرکت 

چنين جنايتی می کرد و می کند و چه خوب است اگر همه کارگران دنيا بدانند که    Hennes & Moris بين المللی تهيه لباس

گران سوئد اين مظهر و معرف عالی ترين سطح سازمان سرمايه های اين شرکت متعلق به اتحاديه سراسری کار% ١٠حدود 

اين اتحاديه تنها نهاد سراسری سنديکاليستی در جهان است که در چند سال قبل بيش از . يافتگی اتحاديه ای کارگران در دنيا است

  .کارگران کشور را به دار خود و از اين طريق به دار سرمايه آويزان ساخته بود% ٩۵

 اگر عظيم ترين اتحاديه های کارگری درون دنيای  – که مطمئنا جز اين نيستند –اين گونه هستند   کارگری اگر اتحاديه های

شريک مستقيم عظيم ترين بنگاه های سرمايه داری جهانی نيز هستند، اگر اتحاديه ها تاريخًا وجود  سرمايه داری در عين حال 

 کارگر را يکراست در گورستان سازش با نظام بردگی مزدی دفن کنند، اگر داشته اند تا هر نوع مبارزه ضد سرمايه داری طبقه

کار اتحاديه ها اين بوده و اين است که با مشاهده کمترين رد پای جنبش راديکال سرمايه ستيز کارگران بالفاصله کلوب های 

کنند، اگر اتحاديه ها ی کارگری سازمانی خود را به شبکه های اختاپوسی پليسی و همکاری با پليس عليه کارگران تبديل 

خبر باج گيری سران اتحاديه کارگری راه آهن بلژيک در قبال سرکوب مبارزات  موجوداتی از اين دست هستند در اين صورت 

 که ميزان زشتی و شناعت اين کار بيش ازحد و نفرت کارگران از آن  بازهم تاکيد می کنيم. کارگران چيز تازه ای به ما نمی گويد

اما نکته بسيار اساسی آن است که فاجعه اتحاديه های کارگری و جايگاه ضدکارگری آن ها عليه جنبش . يز امری بحق استن
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نقش سران اتحاديه ها در دفاع از نظام سرمايه . ضدسرمايه داری طبقه کارگر را نبايد در نوع اين وقايع و رسوايی ها خالصه کنيم

 مدنی و اجتماعی مناسبات بردگی مزدی دست کمی از نقش ذينفوذترين حاکمان سرمايه جهانی داری و برنامه ريزی نظم توليدی و

  . سرمايه داری دارند نيز از منافع حاکمان سرمايه محدودتر نيست نظام  منافعی که آن ها در وجود و بقای . ندارد

بسياری از رفرميست . عين اشاره کنيمدر همين جا فرصت را مغتنم می شماريم تا به نکته ديگری نيز درهمين رابطه م

به محض طرح بحث انحطاط ضد کارگری جنبش اتحاديه ای بالفاصله شروع به موعظه می کنند که اتحاديه  سنديکاليست  های 

اين حرف چيزی جز يک دروغ آشکار !! ها در ذات خود عيبی ندارند، هر عيب که هست از چند عنصر باالنشين اتحاديه است

در درون اتحاديه جمعيتی به صورت . اديه کارگری در همه جا بخشی از ساختار مدنی و اجتماعی سرمايه داری استاتح. نيست

يک قشر اجتماعی معين که عهده دار برنامه ريزی و سياست گذاری و اجرای وسيع سياست ها، برنامه ها، طرح ها و کل نقش 

عه و در چهارچوب سلسله مراتب مالکيت سرمايه اجتماعی سهم معين بسيار اتحاديه است به عنوان بخشی از طبقه سرمايه دار جام

وظيفه اين قشر در گستره تقسيم کار . باال يا دست کم مطلوبی را از استثمار کل توده های کارگر جهان به خود اختصاص می دهند

آنان اين نقش را با . قه کارگر استجاری درون نظام بردگی مزدی تحميل بختک سنديکاليسم بر مبارزات ضد سرمايه داری طب

کارگران هيچ حضوری در اين داربست . اتحاديه ها مطلقًا جای ابراز حيات توده های کارگر نبوده و نيستند. قدرت تمام ايفا می کنند

وع همان روابطی سرمايه دارانه ندارند و رابطه آن ها با ساختار نظم و برنامه ريزی و مديريت و امور اجرايی اتحاديه درست از ن

  . است که در درون جامعه سرمايه داری با ساير نهادها و کل روبنای اجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار دارند

  

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧ آبان ٢٨
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