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!!! و مبارزه درون گودیداود رضو  

١٣٨٧ناصر پايدار                                                                                                     دوشنبه هشتم مهر   
 

  
او در نوشته خود با خشم و .  عضو هيأت مديره سنديکای شرکت واحد اخيرًا مقاله ای نوشته استآقای داود رضوی

کينه تمام هر سخن از مبارزه عليه سرمايه و هر نفس کشيدن خالف مصالح ماندگاری سرمايه داری را سنگسار می 

نش، رفرميسم منحط سنديکاليستی را تنها کند و به دنبال دنيائی آسمان ريسمان بافی های سرمايه پسند باب طبع هم کيشا

 واقعيت اين است که حرف های رضوی هيچ نيازی به انتقاد !!فرشته نجات توده های کارگر ايران قلمداد می نمايد

تک تک گفته های او به اندازه کافی و شايد هم بيشتر از حد نياز سند زنده و گويای رسوائی سنديکاليسمی است . ندارد

نندانش با قبول توليت آن وظيفه فريب کارگران و کفن و دفن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران که وی و هما

با همه اين ها نکات مندرج در نوشته مذکور سوژه مناسبی برای کالبدشکافی باز هم بيشتر . را به دوش گرفته اند

خفه ساختن هر جنب و جوش راديکال و سرمايه سنديکاليسم و نقش استراتژيک آن در تحکيم پايه های قدرت سرمايه و 

  . ستيز توده های کارگر است

ها انسان دنبال آن هستند که نيروی کارشان را بفروشند وخريدار  در جامعه ای که ميليون« :  داود رضوی می نويسد

 کار داشته باشند اين در جامعه ای که مردم بايد دو تا سه. کنيد خواهيد لغو نيست معلوم نيست شما چطور مزدش را می

؟ بجای آدرس دادن ما که بايد دنبال نهادهای مثل سازمان لغو کار مزدی ايشان برويم که معلوم نيست ها يعنی چه حرف

د، چرا يکن که به اجرا در آورندگانش از کره مريخ بايد به ايران بيايند يا نه، چرا از همان امکانات موجود حرکت نمی

سنگ بزرگ .  کار عملی سخت و پر هزينه است وشما و دوروبری هايتان قادر به اين کار نيستندد بپذيرد کهيخواه نمی

  » عالمت نزدن است

رضوی تمامی خرافه پردازی ها و توهم بافی های ضد کارگری بدترين نمايندگان فکری نظام سرمايه داری را در 

 است که مشکل بالفعل توده های کارگر ايران صرفًا چکيده کالم وی اين. گوش توده های کارگر ايران الالئی می کند

به بيان ديگر طبقه کارگر ايران با رابطه خريد و فروش نيروی کار هيچ مشکلی . کمبود خريداران نيروی کار است

گرسنگی، فقر و فالکت و . معضل اساسی اش اين است که مشتری کافی برای خريد نيروی کار موجود نيست!! ندارد

ياد و سيه روزی های دامنگير چند ده ميليون کارگر ايرانی و افراد خانواده های آن ها، ربطی به نظام فحشاء، اعت

همه اين مصائب و بدبختی ها . سرمايه داری ندارد و مبارزه عليه آن ها در گرو مبارزه عليه سرمايه داری نمی باشد

خود نمی شوند، ريشه مصائب موجود نه کار مزدی به اين دليل وجود دارند که کارگران قادر به فروش نيروی کار 

داود . بلکه فقدان مشتريانی است که بردگان مزدی را استثمار کنند و نيروی کار شبه رايگان آن ها را خريداری نمايند

او درست . رضوی البته هيچ نيازی به وجود هيچ ميزان انسجام در سر هم بندی حرف های خويش نيز احساس نمی کند

اضافه می کند که در همين جامعه هر کارگری  بال طرح اين سخن و دقيقًا در جمله بعدی و پيوسته عبارت نخست،به دن

مجبور است برای امرار معاش خود سه جا کار کند و در هر شبانه روز سه شيفت نيروی کار خود را به فروش 
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د که چرا دو جمله متصل و متوالی گفته های فعال سنديکاليست شرکت واحد برای لحظه ای از خودش نمی پرس. برساند

چرا هر کارگری در درون اين جهنم سياه بشرکشی که نامش سرمايه . او تا اين اندازه ضد و نقيض همديگر هستند

داری است برای قوت اليموت فرزندانش و برای يک زندگی مفلوک آکنده از حقارت و محروميت سه شيفت در شبانه 

 ميليون انسان بيکارند و جمعيت ١٠در همان حال در طول و عرض همين جهنم سياه کارگرسوز روز کار می کند اما 

وسيعی از زنان طبقه شان زير فشار گرسنگی بچه های خود مجبور به تن فروشی می باشند؟ اندکی شعور منسجم 

چرا .  ريشه ها بپردازدکارگری و ضد سرمايه داری الزم است تا در پيچ و خم اين تناقضات فاحش و سرکش به کاوش

 ميليون انسان داغ برده مزدی بيکار، بر ١٠همه مجبورند کار کنند، چند جا کار کنند و چند شيفت متوالی کار کنند اما 

داود رضوی از زرادخانه . چهره در شعله های مرگ گرسنگی و محروميت و ذلت می سوزند و خاکستر می گردند

 سالح های روغن کاری شده فحاشی را يکی پس از ديگری بيرون می کشد و به فرهنگی سنديکاليسم با سخاوت تمام

او سرمست از ايفای نقش پيشمرگی خود برای سرمايه فرياد . سوی هر نفس کش مخالف بردگی مزدی نشانه می رود

از خود می زند که معضل کارگران نه کار مزدوری بلکه کمبود خريداران نيروی کار مزدی است اما حتی يک لحظه 

يا بيکاری کارگران می نامد از کجا فرا رسته و از زهدان کدام » نبود خريدار نيروی کار« سؤال نمی کند که آنچه او 

چرا نبود خريدار نيروی کار و چرا بيکاری؟ اين ها پديده ها و . جرثومه شوم نظم اجتماعی متولد گرديده است

 سال گذشته فقط حجم سرمايه گذاری های خارجی در سطح ٢٠طول مولودهای متعفن کدام نظام اجتماعی هستند؟ در 

اگر . در طول همين مدت جمعيت کارگران بيکار دنيا هم چند برابر شده است.  برابر افزايش يافته است ٣٠جهان 

 اگر فاجعه حيات اين توده عظيم!!! معضل کارگر ايرانی يا کارگر هر کجای ديگر اين دنيا نظام بردگی مزدی نيست

پس چرا اين همه سرمايه گذاری، اين !! است» نبود خريدار نيروی کار« نفرين شدگان زنده به گور جهنم موجود فقط 

همه انباشت کوه پيکرتر سرمايه، اين همه اشباع روز به روز بيشتر جهان از سرمايه های تازه و الحاقی، نه فقط 

ه به لحظه امکان فروش رفتن نيروی کار را کمتر و کمتر و مشکل اشتغال بيکاران را هيچ تخفيفی نداده است که لحظ

 سال يعنی در فاصله ميان سال ٣باز هم کمتر ساخته است ؟ در همين دوزخ سياه سرمايه داری ايران تنها در طول 

 ميليون دالر امريکا به حجم ۴۵۵ ميليارد و ٢۵ بر اساس گزارش منابع رسمی دولتی بيش از ١٣٨٧ تا ١٣٨۴های 

در طی همين سال ها شمار بيکاران نيز حداقل دو ميليون نفر افزايش . شت های پيشين سرمايه افزوده شده استانبا

در دو سال گذشته بسيار بيشتر از يک ميليون بيکار . روزشمار نرخ پيش ريز سرمايه را باز هم ورق بزنيم. يافته است

 کارخانه متوسط و بزرگ کارگران خود را اخراج و ٢٠٠ به لشکر عظيم بيکاران جامعه ايران اضافه شده است، حدود

بهانه و مستمسک غالب صاحبان اين مراکز توليدی هم يا . زن و فرزندان آنها را به برهوت گرسنگی پرتاب کرده اند

در همين دوره تشديد تحريم ها حجم سرمايه های خارجی پيش ريز شده !! تحريم خارجی و يا کمبود نقدينگی بوده است

 ١۶۴ هزار ميليارد تومان به ٣١باال رفته است و ميزان نقدينگی بخش خصوصی از % ٧٠ر بازار داخلی ايران د

داود رضوی مثل کبک سر خود را به زير برف می کند تا فاجعه وجود بختک . هزار ميليارد تومان رسيده است

تمامی مصائب چند ميليارد توده کارگر منحوسی به نام نظام سرمايه داری، اين ام الفساد ارض و عصر و سرچشمه 

نبود خريدار نيروی « او می گويد وقتی همه از . روی زمين را به چشم نبيند و با وقاحت تمام مورد انکار قرار دهد

بالهت هولناک سنديکاليستی آنچنان مغز !! می نالند و رنج می کشند گفتگوی ضد کار مزدی ديگر چی است؟» کار
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چشمان آن ها را کور می سازد که ساده ترين و بديهی ترين معادالت زمينی زندگی را نيز به طور انسان ها را قفل و 

اگر جز اين بود و اگر ايشان می توانست با کمترين ميزان . کامل وارونه می بينند و قادر به درک آن نمی شوند

يليون کارگر نه در کم و زيادی شمار بصيرت کارگری به اطراف خود نگاه کند در می يافت که فاجعه بيکاری دهها م

داود رضوی برای فهم اين حقيقت . خريداران نيروی کار بلکه در عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار ريشه دارد

کافی است او فقط به آنچه در شرائط کار و . نيازمند هيچ آموزش آکادميک و رفتن پای درس هيچ اقتصاددانی نيست

تماعی چند ده ميليون کارگر ايرانی جاری است، نيمه نگاهی اندازد و از خود بپرسد که استثمار و فضای زيست اج

 ميليون کارگر بيکارند؟ چرا هر چه کوه انباشت سرمايه ها بيشتر و بيشتر سقف فلک را شکاف ١٠راستی چرا بيش از 

نقطاع و لحظه به لحظه سرمايه می زند جمعيت کثير اين بيکاران باز هم کثيرتر می شود؟ چرا با وجود توسعه بی ا

گذاری ها، صدها کارخانه تعطيل و کارگران آن ها اخراج می گردند؟ چرا به موازات رشد غول آسا و ديوانه وار پيش 

ريز سرمايه در همه حوزه های اقتصادی سطح دستمزدهای واقعی بخش شاغل نيروی کار هر روز از روز پيش 

 ميليون تومان ١٠ خورشيدی با ۵٠چرا کارخانه ايران ناسيونال دهه . گرددبيشتر آب می رود و نامحسوس تر می 

 ٣ برابر سرمايه آن ايام، حتی ١٠٠٠ کارگر را به کار می گرفت و ايران خودرو فعلی با بيش از ٨٠٠٠سرمايه حدود 

باال به رغم حاکميت برابر شمار کارگران آن روز را هم به کار نمی گيرد؟ چرا طبقه کارگر ايران در طول همان دهه 

يکی از موحش ترين و درنده ترين ديکتاتوری های جهان سرمايه سطح دستمزدهای خود را با اهرم فشار مبارزه 

طبقاتی مستمرًا به باال می راند و چرا اينک در دوران استيالی يکی ديگر از همان هارترين و جنايتکارترين و دژخيم 

مبارزات بسيار گسترده تر و بيشتر و برنامه ريزی شده تر حتی دستمزدهای ترين ديکتاتوری های سرمايه به رغم 

داود رضوی می تواند از خود بپرسد چرا در کنار وجود .  ماه دريافت نمی کند۶ ماه به ۶سنار و سی شاهی خود را هم 

 ابعاد ديگر تشديد بی  ميليون بيکار جويای کار ثانيه به ثانيه بر شدت کار، سرعت کار، سختی کار و همه١٠بيش از 

مهار استثمار توده های شاغل طبقه کارگر افزوده می شود؟ چرا در کنار منحنی دائمًا صعودی حجم اضافه ارزش ها، 

کارگران با دستمزد ماهانه ای کمتر از يکصد % ٧٠بنا به اعتراف صريح شورای عالی کار دولت اسالمی سرمايه 

 درصدی امروز جايگزين می شود و به ٣٠،  با بيکاری ۵٠ کامل نيمه دوم دهه هزار تومان کار می کنند؟ چرا اشتغال

 در صدی اضافه ارزش در ١٢٠٠ درصدی آن سال ها، جای خود را  به نرخ ٣٠٠موازات آن نرخ اضافه ارزش 

  شرائط روز می سپارد؟ 

به » د خريدار نيروی کارنبو« داود رضوی می توانست به جای منجمد شدن و متحجر ماندن در فرمولبندی مبتذل 

پديده بيکاری فکر کند و ريشه اين فاجعه دامنگير بخش عظيم کارگران ايران و جهان را کندوکاو نمايد تا دريابد که 

شالوده تمامی مصائب توده های کارگر دنيا در وجود رابطه کار مزدی قرار دارد و مادام که اين رابطه منحط 

می نامد امر » نبود خريدار نيروی کار«  می راند بيکاری يا آنچه او آن را کارگرکش بر جامعه و جهان حکومت

عضو سنديکای شرکت واحد اگر توان آن را . محتوم، غيرقابل حل و مستمرًا رشد يابنده و در حال عروج خواهد بود

خود اجازه نمی داد که با داشت که اين چنين بيأنديشد و اگر ديده خويش را با سرمه سرمايه کور نساخته بود، آنگاه به 

ضديت با کار مزدی ديگر چه حرفی « . است»  نبود خريدار نيروی کار« وقاحت تمام بگويد که مشکل کارگر ايرانی  

  !!  ؟؟» است
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در همين جا بايد به حکم . آقای رضوی از چنين ظرفيت و توانی برخوردار نيست فقط به اين دليل که سنديکاليست است

آنچه عضو سنديکای شرکت .  يک نکته مهم مبارزه طبقاتی را يک بار ديگر مورد تأکيد قرار دادمناسبت و ضرورت

واحد را به اين روز انداخته است بر خالف برداشت رايج اصحاب فرقه ها و احزاب چپ نما نه واماندگی او در حوزه 

ئولوژيک بلکه غوطه خوردن بسيار واکنش خودجوش طبقاتی يک کارگر به سرمايه و فقدان آموزش های مکتبی و ايد

آنچه رضوی بر زبان می راند کالم به کالم حرف دل . آگاهانه و انتخاب شده او در باتالق رفرميسم و سنديکاليسم است

اين رويکرد در تمامی تاريخ حيات خود . کل جنبش اتحاديه ای و رفرميسم راست سنديکاليستی در سراسر جهان است

در همه .  با همين اوراد و ادعيه و خرافی بافی ها به دار بردگی مزدی شمع آجين ساخته استجنبش کارگری جهانی را

جا به گوش کارگران فرو کرده است که ريشه فقر و فالکت و بيکاری و بی حقوقی های موجود در بنمايه حيات نظام 

 نظم توليدی و سياسی سرمايه است سرمايه داری و وجود رابطه کار مزدی قرار ندارد بلکه در چگونگی برنامه ريزی

رفرميسم اتحاديه ای . و دستکاری مناسب اين نظم می تواند نسخه درمان همه دردهای بشر و کل توده های کارگر باشد

در همين راستا عظيم ترين نقش را در ماندگارسازی سرمايه داری و تداوم اسارت انسان در قعر منجالب بردگی 

  .   هر روز بيش از روز قبل و بسيار شرارت آميزتر و کثيف تر از سابق ايفاء می نمايدمزدی ايفاء نموده است و 

سازمان ضد سرمايه داری در کشوری « : فعال سنديکاليست عضو هيأت مديره سنديکای شرکت واحد ادامه می دهد که

ديکای واحد حداقل در که سی سال است خودش را ضد سرمايه داری معرفی کرده است کدام صيغه ای است ديگر؟ سن

چند سال گذشته مشخص گفته با دولت و شهرداری که کارفرما است درگير بوده، شما حداقل يک جناح سرمايه داری 

  »در ايران را مشخص مورد حمله قرار دهيد کليت آن پيشکش اتان؟

 و مخوف ترين و داود رضوی درست به شيوه اسالف و سرچشمه های کهنه زايش رويکرد خويش، يکی از هارترين

به توده های کارگر معرفی می !! درنده ترين دولت های روز سرمايه داری را به عنوان يک حکومت ضد سرمايه

فرض کنيم !! ممکن است گفته شود که خودش چنين عقيده ای ندارد بلکه نفس ادعای اين دولت را بيان کرده است!! کند

دی پيش روی او قرار می گيرد که در اين صورت چرا نفس ادعا يا ترفند آنگاه اين سؤال بسيار ج!! که اين چنين باشد

بازی ها و عوامفريبی های ضد کارگری يک جرثومه سياه سرمايه به عنوان زمينه زمخت مادی ودليل آهنين بی ربط 

ين کار آيا ا!! بودن و غير ضروری بودن مبارزه ضد سرمايه داری و هر نوع گفتگوی ضد کار مزدی تلقی می گردد

با وضوح کامل فرياد نمی زند که بحث وی نه نقل ادعای دولت هار سرمايه بلکه بالعکس بيان اعتقاد واقعی خويش 

اگر کسی به دعوی سراسر جنايتکارانه و ترفندبازانه و کارگرکش يک رژيم باور ندارد چرا اين ادعا را پايه . است

هر جنب و جوش و هر پراتيک سياسی يا صنفی خود قرار می مادی رويکرد و شالوده استدالل خويش برای اتخاذ 

دهد؟ مثل روز روشن است که او در عمق وجود خود يکی از سفاک ترين و مخوف ترين دولت های سرمايه داری 

روز را به عنوان يک رژيم مخالف سرمايه داری قبول دارد و مصر است تا آن را با شکل و شمايلی اين گونه در 

حرف وی سرراست اين است که قدرت سياسی مسلط روز در . رگران متوهمی چون خود نقاشی نمايدبرابر چشم کا

معضل جامعه هم وجود سرمايه داری و حفظ اين نظام توسط قدرت سياسی حاکم !! ايران يک دولت ضد سرمايه است

ا شگفتی سفاهت باری رضوی از ورای اين صغری، کبری هاست که ب. نيست بلکه کمبود خريداران نيروی کار است

در تکميل اين !! می پرسد در چنين جامعه ای چرا بايد سخن از مبارزه با سرمايه داری و ضديت با کار مزدی زد؟
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نکته بی جا نيست به اين هم اشاره کنيم که تصور اعتقاد يک کارگر ايرانی به ضد سرمايه داری بودن دولت هار 

و هر انسانی حق دارد سؤال کند که مگر می شود يک کارگر در جامعه ايران سرمايه داری طبيعتًا باور نکردنی است 

چنين پندار فاجعه باری را در ذهن خود خطور دهد؟ پاسخ ما اين است که آری چنين چيزی وجود داشته است و شايد 

 توده و مگر چند سال متوالی احزاب ضد کارگری طيف اردوگاه شوروی از نوع حزب. هنوز هم وجود داشته باشد

امروز هم امثال داود !! اکثريت فدائی چنين خزعبالت شريرانه ای را به هم نمی بافتند و به کارگران تحويل می دادند

از همه اين ها که بگذريم سؤال . رضوی می توانند همان حرف ها را به اشکال ديگری تحويل توده های کارگر دهند

سم راست ايرانی قرار دارد و آن اينکه فرض کنيم دولت سرمايه داری ديگری هم در برابر مدافع دو آتشه سنديکالي

ايران يا هر دولت ديگر با توسل به مضحک ترين توطئه پرازی ها خود را ضد سرمايه، ضد امپرياليسم يا حتی دولت 

ه کدام خدايگان داود رضوی اين آيه خرافه پر از اشمئزاز را از کجا و از بارگا!!! کارگران و نوع اين ها معرفی کند

سرمايه بر زمين آورده است که کارگران در چنان شرائطی و در برابر چنين عوامفريبی های سياه کارگر ستيزانه ای 

بايد دست از مبارزه ضد سرمايه داری بردارند و از طرح هر سخن ضد کار مزدی چشم پوشند؟؟ چه کسی يا کدام دار 

رمايه به او ياد داده است که کارگران مثًال در اردوگاه سابق شوروی يا در و دسته شريک با هارترين حاکمان دژخيم س

چين، ويتنام و کره شمالی امروز يا ممالک ديگری از قبيل کوبا و بوليوی و ونزوئال به صرف عربده کشی دروغين 

 بردگی مزدی را حاکمان در زمينه مخالفت با سرمايه داری، بايد مبارزه عليه سرمايه و برای نابود سازی نظام

  !! فراموش کنند و به بايگانی تاريخ بسپارند؟؟

  : عضو هيأت مديره سنديکای واحد باز هم به طرح نظرات خود می پردازد و اين بار می گويد

کار . داند که اگر کارگران کار شايسته، امنيت شغلی و زندگی در شان انسان داشته باشند  ديگر اين را هر کسی می...«

ها بدون فشار و دخالت دولت و کارفرما  نآ زندگی بکنند نه زندگی بکنند که کار کنند و در محيط کار نمايندگان کنند که

نها با چانه زنی و دفاع از حقوقشان شرايط مطلوبی برای آانتخاب شوند و از پائين شکل بگيرند قطعا نمايندگان واقعی 

بتی به کار نشان بدهد و با تمام وجود دل به کار ندهد اگر غکه بی رکنند و کارگر ديگر دليلی ندارد  کارگر ايجاد می

داند سعادت فردی او سعادت اجتماعی را هم با خود به همراه  کند چون می رضايت داشته باشد به کارش بهتر کار می

زاد آل های مدن سنديکا ها و تشکآوجود ه رود و اين فقط با ب خود سطح بهره وری کار باال میه اورد، خود ب می

  »  نيستهم کارگری امکان پذير است و هيچ توهمی 

اين حرف ها در عين . نکته به نکته اين گفته ها عوامفريبی و توهم آفرينی اسارت بار عليه توده های کارگر ايران است

و سرمايه دار، سخن از اجماع کارگر . حال بعينه و بی هيچ کم و کاست مانيفست سياه سرمايه پرستانه سنديکاليسم است

اشتراک منافع ميان طبقه کارگر و صاحبان سرمايه، افق زيست مشترک استثمارگر و استثمار شونده، تأمين معيشت و 

رفاه و حقوق اجتماعی توده های کارگر در زير چتر حاکميت سرمايه داری، کثيف ترين و چندش بارترين خرافه بافی 

 دنيا بايد اين را درک کنند که جنبش سنديکاليستی در تمامی تاريخ پر از همه کارگران. در تاريخ زندگی انسان هاست

ننگ خود اين دروغ ها و وارونه پردازی های مزدورمنشانه را در گوش کارگران الالئی کرده است اما هيچ ذره ای 

داود . سم نيستاز دستاوردهای مبارزات کارگران دنيا مولود سياست ها و برنامه ريزی ها و ايفای نقش سنديکالي

رضوی در دنيای بالهت سنديکاليستی خويش بر اين باور موهوم است که راستی راستی گويا در کشورهای اروپائی 
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اين جنبش اتحاديه ای يا مشتی سنديکاهای کارگری بوده است که سطح نازلی از معيشت و تأمين اجتماعی را برای 

 های کارگر اروپا يا هر کجای ديگر دنيا اگر تا امروز هم فشار توده. کارگران اين کشورها به ارمغان آورده است

گرسنگی و فقر و بی مسکنی و بی داروئی و ساير اشکال محروميت ها شيرازه زندگی شان را در کالف خود نپيچيده 

مت است صرفًا به خاطر موج مبارزه و اعتراض مستمر آنان است که با ولتاژ نيرومند خود در گام نخست، سد مقاو

رفرميسم اتحاديه ای را در هم می شکند و سپس با سرشکن نمودن موج طغيانش بر حريم امن سودسازی سرمايه ها، 

جنبش . متوليان امامزاده بی اعجاز اتحاديه ها را به سوی چانه زنی با سرمايه داران و دولت آن ها به جلو می راند

ی از آن باقی  است نه مديون سنديکاليسم بلکه مرهون تابناک کارگری اروپا در حصول آنچه تا لحظه حاضر بارقه هائ

ترين و پرافتخارترين صحنه های نبرد طبقاتی خويش در تاريخ، مرهون کمون پاريس، انترناسيونال اول، انقالب اکتبر 

 سال و نوع اين رخدادهای پرشکوه حماسی همراه با مبارزات مستمر، گسترده و نيرومند توده های خود از چند صد

داود رضوی در اندرون هاله  تاريک توهم سازی ها و وارونه بافی های خويش در عين حال بن . پيش تا امروز است

. مايه واقعی سنديکاليسم را نيز بدون هيچ هراسی از هيچ نوع قباحتی بسيار فاش و الش بر سر زبان جاری می سازد

يجاد سازش ميان استثمار شونده و استثمارگر، ميان قدرت او تصريح می کند که اس و اساس کار رويکرد متبوعش ا

خداگونه سرمايه و بردگان مزدی ساقط از هر نوع حقوق و قدرت، ميان توده های کارگر با صاحبان تراست های غول 

پيکر سرمايه داری است اما او اصرار دارد که اين سيره و سنت و سياست و نقش سنديکاليستی در عين حال به نفع 

او سخت دروغ می گويد زيرا که بر خالف القائات پوچ سردمداران !! رگران و ممد حيات توده های کارگر نيز هستکا

رفرميسم راست سنديکاليستی کار اتحاديه ها حتی کاهش کار اضافی توده های کارگر و بهبود وضع معيشت کارگران 

  ببينيم که نقش واقعی اين نهادها چيست؟ . شددر قبال فروش مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر هم نمی با

توده های . مبارزه عليه سرمايه جبر زندگی کارگران در تمامی جهان و در تمامی دوره های حيات طبقه آنان بوده است

کارگر نمی توانند که عليه سرمايه مبارزه نکنند زيرا هر گام توقف مبارزه طبقاتی آنان متضمن خالی نمودن ميدان به 

. ع سرمايه و يکه تازی هر چه سبعانه تر نظام سرمايه داری در سالخی معيشت و امکانات حيات اجتماعی آنان استنف

مبارزه طبقاتی توده های کارگر حتی در نازل ترين سطوح  و پائين ترين درجه انتظارات و خواسته ها، باز هم شيپور 

 تر اين که هر نوع تساهل سرمايه داران و دولت های فشار بر نرخ اضافه ارزش هاست و بسيار مهم تر و اساسی

سرمايه داری در مهار کردن فوری و موفق اين مبارزات می تواند شيرازه حيات سرمايه را در معرض خطر قرار 

در هم کوبيدن مبارزات طبقه کارگر بنيادی ترين و حياتی ترين ضرورت بقای سرمايه است و اين کار به دو . دهد

راه انداختن حمام خون به شيوه دولت های شاهنشاهی و اسالمی سرمايه در ايران يا قبول . پذير استطريق امکان 

رويش نهادهای مدنی و صنفی معينی که جنبش سرمايه ستيز طبقه کارگر را به درون داالن های تاريک چانه زنی 

د در بنمايه واقعی حيات خود، همان اتحاديه ها در هر کجا که وجود دارن. تعيين بهای نيروی کار سمت و سو دهد

رسالت ارتش و پليس و نيروهای سرکوب سرمايه در بخش های ديگر دنيا را به شکل های موجه و مسالمت جويانه و 

ايفای نقش اين نهادها اين است که توده های کارگر به حکم چگونگی . کشيش مأب خاص خود به دوش می کشند

تعارض جبری و قهری طبقاتی خود با مناسبات کار مزدوری دست به پيکار برای تحميل انتظارات روز خويش بر 

آن ها در چهار گوشه شرائط کار و استثمار و زندگی اجتماعی خود به سنديکا و اتحاديه . روند کار سرمايه می زنند
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اتحاديه . ی زير نام خود يا در عالم واقع همان نهادهای مدنی تحميل نظم سرمايه بر طبقه خود، فشار وارد می سازندها

ها برای روزها و ماههای طوالنی با همه توان و به کمک تمامی امکانات ديوانساالری برای خفه کردن اين جنب و 

دليل آن هم بسيار .  طور بسيار طبيعی موفق نمی گردندزعمای سنديکاليسم در اين تالش به. جوش تالش می کنند

شکم گرسنه منطق سرمايه را بر سينه ديوار می کوبد و ترفندبازی های اتحاديه ساالران قادر به مهار . روشن است

. اين جاست که فاز بعدی تالش و ترفند اتحاديه ها شروع می شود. اعتراض سرکش بردگان مزدی گرسنه نمی گردد

. اين بار هم باز با همه قدرت می کوشند تا انتظارات کارگران را محدود و ميزان مطالبات آن ها را تعديل کنندآن ها 

اين دوره نيز مدتی به درازا می کشد و باالخره در پايان عبور از همه اين بی راهه ها و هفت خوان های سياه عبوديت 

اری مبارزات کارگران به بارگاه قدس صاحبان سرمايه شرف سرمايه است که سران اتحاديه در اجرای وظيفه خاکسپ

کل رسالت . حضور پيدا می کنند و چند و چون اجرای کار را با اينان به تبانی و مذاکره و سازش می نشينند

سنديکاليسم و جنبش اتحاديه ای در پيگيری اين امور خالصه می شود اما تشريح اين واقعيت به صورت بسيار طبيعی 

اينکه اگر نقش اتحاديه ها جز اين نيست پس چگونه در طول . ال مهم و جدی را با خود به همراه می آورديک سؤ

ساليان دراز وجود خود را بر توده های کارگر و جنبش آنان تحميل نموده اند؟ اين سؤال باز هم ابعاد پيچيده تری به 

کين به داربست رفرميسم اتحاديه ای با فشار سرکوب خود می گيرد هنگامی که طبقه کارگر برخی جوامع در جريان تم

پاسخ اين سؤال را . و حمام خون های سرمايه داری هم به شيوه بسياری از ممالک ديگر مواجه نبوده و هنوز هم نيستند

بورژوازی اروپا در طی يک دوره طوالنی به يمن حصه مشاع بسيار عظيم خود در کل . ما به کرات توضيح داده ايم

فه ارزشهای توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی اين توان را داشته است که بهای نيروی کار کارگر اضا

اسکانديناوی، آلمانی، فرانسوی، انگليسی، هلندی، سويسی، يا حتی پرتقالی و اسپانيائی و ايتاليائی را باالتر از بهای 

ديه ها امکان داده است تا در قلع و قمع مبارزه طبقاتی توده اين امر به اتحا. نيروی کار کارگر ايرانی پرداخت نمايد

بورژوازی ايران به تمام دالئلی که . های کارگر و ايفای اين نقش برای سرمايه از يک سالح کارآمد برخوردار باشند

ه کارگر نمی ما در مقاالت متعدد و اسناد فراوان تشريح نموده ايم حاضر به پرداخت چنين بهائی برای نيروی کار طبق

در اينجا حمام خون سالح اول و آخر سرمايه است اما در اروپا در طول قرن بيستم، سالح توافق با ديناری . باشد

افزايش دستمزد و رهائی از خطر توفان مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی هم، در دست بورژوازی بوده است و اتحاديه 

تبيين واقعيت باال نيازمند هيچ بحث تفصيلی و .  اين سالح بوده اندها نيروی پيشمرگ نظام سرمايه داری در کاربرد

تا آنجا که به بنمايه واقعی نقش تاريخی اتحاديه های کارگری مربوط است، هر کارگر دارای حداقل . استداللی نيست

لتگری های آنها شعور طبقاتی در هر گوشه دنيا خوب می داند که سرمايه جهانی به يمن وجود همين اتحاديه ها و دخا

در مورد دليل موفق شدن . بيش از يک قرن موفق به قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر شده اند

اتحاديه ها و نقش حصه عظيم بورژوازی قاره از اضافه ارزش های کوه پيکر توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی 

در طول چند دهه اخير سير حوادث . دهای پيرامون خود نگاهی اندازيمهم کافی است فقط به شرائط روز و به رويدا

سرشتی و اجتناب ناپذير شيوه توليد سرمايه داری، بورژوازی جهانی و از جمله بورژوزی اروپا را در موقعيتی قرار 

اره را با ملزومات داده است که توافق با بقای پاره ای امکانات معيشتی و رفاهی يا سطح باالتر دستمزدهای کارگران ق

در متن اين شرائط و در طول همين چند دهه طبل زوال اتحاديه ها بر سر هر . بقای بردگی مزدی همساز نمی بيند
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 سال پيش يکی از پرجمعيت ترين و ٢٠اتحاديه سراسری کارگران سوئد . کوی و برزنی به صدا در آمده است

کل کارگران اين کشور زير فشار اجبار معيشتی و % ٩٧ و حدود نيرومندترين اتحاديه های کارگری اروپا بوده است

اجتماعی از يک سوی و بی افقی و سرخوردگی و ترفندبازی های سوسيال دموکراسی از سوی ديگر در درون آن 

 هزار نفر از جمعيت دو ميليونی پيشين خود را از ۵٠٠اين اتحاديه فقط در طول چند سال اخير حدود . عضو بوده اند

عين همين روند در ساير کشورهای . ت داده است و روند تالشی و فروپاشی آن با سرعت در حال پيشروی استدس

سنديکاليست ها و از جمله عضو هيأت مديره سنديکای . اروپائی نيز با شتاب کمتر يا بيشتر به وقوع پيوسته است

دهه اخير توده های کارگر اروپا بيش از هر در دو . شرکت واحد می توانند به آنچه رخ داده است خوب توجه کنند

زمان ديگری نياز به اتحاد و سازمانيابی و فشرده کردن صفوف پيکار خويش داشته اند تا حداقل و در بدترين حالت از 

همين امکانات کنونی و همين ميزان دستمزدهای موجود دفاع نمايند اما آنان در گسترده ترين سطح دست به ترک 

چرا؟ فقط به اين دليل که اتحاديه ها در کل تار و پود موجوديتشان ابزار تحميل مصالح ارزش . زده انداتحاديه ها 

افزائی هر چه بيشتر سرمايه بر طبقه کارگر بوده اند و هستند و اينک که طبقه سرمايه دار قاره خواستار فشار هر چه 

ن اروپا هستند اتحاديه ها هم با خوش رقصی و تمکين کشنده تر و سهمناک تر بر سطح زندگی و رفاه اجتماعی کارگرا

اتحاديه ها هم در گذشته آنچه را سرمايه انتظار . تمام دست به کار تدارک اجرای بی چون و چرای منويات سرمايه اند

. داشته است به جا آورده اند و هم امروز در کار بازسازی متناسب خود برای اجرای همان مأموريت ها می باشند

اوت واقعی ديروز و امروز اتحاديه ها فقط انعکاس تفاوت شيوه های کار بورژوازی در مقابله با جنبش کارگری تف

سرمايه تا چند دهه قبل توافق با بقای حداقل معيشتی کارگران را بر تحمل خطر طوفانی شدن جنبش ضد سرمايه . است

 ديروز را ساز و کار مناسبی برای مهار جنبش کارگری داری آنان ترجيح می داد و در همين رابطه اتحاديه های شکل

ادامه اين وضع امروز مناسب حال سرمايه نيست زيرا که اوًال در پيچ و خم تناقضات سرکش سرشتی خود قلع . می ديد

ر ثانيًا دستاوردهای چندين دهه جنبش اتحاديه ای دو قمع معيشت توده های کارگر را نياز جبری حيات خود می بيند و 

را ولو در کوتاه مدت موجد پيدايش حريم امنی برای مصون ماندن از سالخی پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

  . موج تعرض سازمان يافته و افق دار جنبش کارگری اروپا می بيند

ست داود رضوی در بخش ديگری از حرف هايش به رؤيابافی کودکانه برای نضج و قوام و شانس موفقيت رفرميسم را

او ابراز اميدورای می کند که به همت سنديکاليست هائی چون خودش اين رويکرد . اتحاديه ای در ايران می پردازد

روز به روز نيرومندتر خواهد شد و وجود سنديکای شرکت واحد و اعالم موجوديت کاغذی برخی محافل سنديکاليستی 

واقعيت اين است که آنچه . نبش کارگری ايران می داندديگر را رخساره های طلوع و بالندگی رفرميسم راست در ج

امروز عضو هيأت مديره سنديکای واحد طرح و آرزو می کند چيزی است که رؤيا و اميد و انتظار مشترک و همگن 

طيف بسيار گسترده ای از نيروهای سياسی، از جريانات کارگرکش درون دولت اسالمی سرمايه داری گرفته تا فرقه 

کل . داود رضوی در اين خيالبافی تنها نيست. ای موسوم به احزاب و گروههای چپ را تشکيل می دهدهای چپ نم

ماه « حلقه های اين طيف وسيع هر کدام به نوعی و بر پايه دالئلی خاص منتظر طلوع اين ستاره شانس و ظهور اين 

ابی يک ديوانساالری گسترده اتحاديه ای عده ای از نوع خود داود رضوی رؤيای سازماني. سنديکاليستی هستند» نخشب

از نوع اتحاديه های کارگری قرن بيستمی اروپا، جلوس بر اريکه قدرت بوروکراسی و همزانو شدن با سرمايه داران 
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و دولتمردان سرمايه را هر شب خواب می بييند و چنين می پندارند که آينده آن ها از اين طريق به خير و خوبی با آينده 

اصحاب جنبش ارتجاعی کارگرکش دوم خرداد در عمق . داران و حکام نظام سرمايه داری گره خواهد خوردسرمايه 

دولت اسالمی سرمايه نضج و تکوين و شاخ و برگ کشيدن روز سنديکاليسم خاص نسخه پيچی شده خود را سالح 

ينند و سران آن ها به همين دليل از بسيار مؤثری در کار مقابله با رقبای حکومتی در درون قدرت سياسی سرمايه می ب

آقای عبدی هم در همين راستاست که به سراغ آقايان . مدت ها پيش با امثال رضوی و اسانلو و مددی عکس می گيرند

از اين ها که بگذريم برخی سنديکاليست های راست تربيت يافته سنديکاهای ساواک ساخته . رضوی و مددی آمده است

ها هم احساس می کنند که در صورت عروج رويکرد سنديکاليستی و پيدايش اتحاديه های عهد پيش و شرکای آن 

نيرومند کارگری نوع غربی به هر حال از طريق توسل به دامن اسانلوها و رضوی ها هم که شده است در بارگاه قدس 

 پرچمدار رفرميسم منحط توده ای ها و اکثريتی ها نيز که تاريخًا. سرمايه جائی برای خود جستجو خواهند نمود

سنديکاليستی بوده اند و هر مقدار موفقيت اين رويکرد را گامی به سوی سوار شدن بر موج مبارزات توده های کارگر 

و هموارسازی راه برای يافتن جائی در ماشين دولتی سرمايه می دانسته اند و برای تحقق اين هدف سر از پا نشناخته 

و باالخره شمار متعدد احزاب و گروههای چپ هم بر پايه قوانين سرشتی خود سنديکاها و به هر جنايتی دست زده اند 

ديوانساالری اتحاديه ای را تنها تسمه نقاله کارساز عروج به قدرت سياسی و نشستن بر عرش برنامه ريزی نوع دولتی 

بيمار خود از آنچه که بوی کباب پنداشته اينان نيز با احساس بويائی . نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه می بينند

اند سخت سرمست شده و يکی پس از ديگری تند تند عکس های مارکس را از سردر مغازه های کسب و کار خويش 

اقدام اخير البته جای خوشحالی دارد . پائين می کشند و عکس منصور اسانلو دوم خردادی را بر جای آن نصب می کنند

گينی بود که عکس انسانی چون مارکس بازيچه کسب و کار اين دکانداران نان به نرخ روز زيرا شرارت بسيار سهم

خالصه کنم، آن چه داود رضوی آرزو می کند محور اشتراک رؤيابافی های همه اين طيف گسترده . خور باشد

تی و کراهتش به اين واقعيتی است که در طول همين چند سال با همه زش. پرآشوب و ماالل از کشمکش و جدال است

دامنه اين تالش ها به هيچوجه در محدوده اتحاد عمل . صورت بسيار عريان در برابر چشم همگان مجسم بوده است

سناتورهای دموکرات و محافظه کار و رئيس جمهور و خانم . نامکتوب اين جريانات و گروهها هم محدود نمانده است

نشينان کاخ اليزه و حاکمان سرمايه در بريتانيا تا سازمان جهانی کار رايس و مقامات مختلف بورژوازی امريکا تا سر

و کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری و قدراسيون حمل و نقل و کل اتحاديه های با نام جعلی کارگری اما مزدور 

ی اعجاز و دروغين سرمايه جهانی نيز هر کدام با هدف خاص خود در اين راستا دخالت کرده و از برپائی امام زاده ب

کوههای مرتفعی از . در همين رابطه دنيائی جار و جنجال صورت گرفته است. سنديکاليسم در ايران حمايت نموده اند

عوامفريبی های زشت رؤسای اتحاديه ها برای معماری امامزاده فريب و نيرنگ سنديکاليسم . دروغ بر پا شده است

گری ايران با الک و مهر جعلی جانبداری از فعالين کارگری ممهور گرديده باب طبع سرمايه جهانی در قلب جنبش کار

محافل رفرميستی و سنديکاليستی چپ و راست خارج کشور تا هر کجا که در توان داشته اند برای متوهم ساختن . است

قای داود رضوی و آری همه اين کارها انجام گرفته است اما آ. کارگر ايران به اين دسيسه بافی ها تالش کرده اند

همراهانش بايد بدانند که رفرميسم راست سنديکاليستی در جامعه ايران و در درون جنبش کارگری ايران از هيچ ميزان 

در اين مورد  نيز ما به اندازه کافی . شانسی برای دستيابی به هيچ سطح موفقيتی در هيچ زمينه ای برخوردار نيست
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کاليسم در تقالی فريب توده های کارگر ايران است تکرار اين مباحثات نيز اضطراری اما مادام که سنيد. بحث کرده ايم

  . و الزم خواهد بود

سرمايه داری ايران بخشی از سرمايه داری جهانی است که استثمار هر چه شديدتر و هولناک تر و سبعانه تر نيروی 

دن توده های کارگر از هر نوع امکانات رفاهی و کار، سطح هر نازل تر و شبه رايگان تر بهای نيروی کار، ساقط بو

مايحتاج متعارف معيشتی، راه انداختن حمام خون از جنبش کارگری و سرکوب هر نفس کشيدن اعتراضی طبقه 

کارگر، محروميت کارگران از حداقل بهداشت و درمان و آموزش، فقر و گرسنگی و بی مسکنی و در يک کالم  

ی بر طبقه کارگر جزء اليتجزا و شرط و شروط حتمی و جبری پروسه بازتوليد سرمايه تحميل تمامی اشکال سيه روز

مکان سرمايه داری ايران در تقسيم کار جهانی سرمايه داری پروسه ارزش افزائی و بازتوليد و خودگستری . است

وب حاکميت سرمايه داری و سرمايه اجتماعی را به همه اين قيد و بندها پيوند زده است و طبقه کارگر ايران در چهارچ

مادام که رابطه خريد و فروش نيروی کار در اين جا تسلط دارد از هيچ شانسی برای دستيابی به يک معيشت مرفه 

اضافه ارزش حاصل از استثمار کل طبقه کارگر بين المللی . انسانی و يک حداقل رفاه اجتماعی برخوردار نمی باشد

هر بخش از سرمايه جهانی . د سرمايه ميان کل سرمايه های دنيا تقسيم می گردددر چهارجوب قانون ذاتی توزيع سو

منوط به حاصل جمع تمامی مؤلفه های کاپيتاليستی سهم بری از اضافه ارزش کل، حصه مشخص خود را برداشت می 

يران و توده های کند و مقتضای عينی تقسيم کار موجود سرمايه داری اين است که استثمار هولناک توده های کارگر ا

کارگر کشورهای مشابه سوای پاسخ به تمامی منويات و ملزومات بازتوليد و خودگستری هر چه عظيم تر سرمايه های 

پيش ريز شده در بازار داخلی کشور بايد به صورت سيل آسا در مدار سامان پذيری سرمايه جهانی به نياز افزايش نرخ 

اين جبر نظام سرمايه داری و مقتضای اجباری . ديگر سرمايه نيز جواب دهندسود بخش های بسيار عظيم و کوه پيکر 

تقسيم کار ذاتی سرمايه در دنياست و طبقه کارگر ايران در سيطره بقای اين نظام بختک وار کارگر کش هيچ چشم 

 در اين فاز اين امر در شرائط تاريخی حاضر و. اندازی به سوی هيچ سطح زندگی مرفه انسانی در پيش روی ندارد

معين از سير تاريخی انحطاط سرمايه داری باز هم ابعاد بسيار هولناک تر و رعب آورتری به خود گرفته است و در 

يک مؤلفه ماهوی و غيرقابل تغيير يا غيرقابل مهار سرمايه در موقعيت کنونی، روند . آينده باز هم بيشتر خواهد گرفت

پديده ای که کانون اصلی و سرچشمه های .  سرمايه در مقياس جهانی استجهشی بسيار بی سابقه متوسط ترکيب آلی

واقعی خيزش بحران ها را در ژرفنای حيات سرمايه تا عظيم ترين ميزان توسعه داده است و هر جنب و جوش نظام 

توليد خود را سرمايه داری برای مقابله با بحران ها و برای تضمين روز به روز شرائط ماندگاری و امکانات بقای باز

به سازماندهی سفاکانه ترين، جنايت آميزترين و دهشتناک ترين تعرضات عليه آخرين بازمانده ای معيشتی توده های 

  . کارگر در همه نقاط دنيا و قبل از همه و بيشتر از همه در جوامعی مانند ايران گريزناپذير ساخته است

نحطاط تاريخی نظام بشر ستيز سرمايه داری تکليف سنديکاليسم در چنين جامعه ای و در بطن چنين مرحله ای از ا

رفرميسم راست سنديکاليستی نه فقط هيچ نوع بهبودی، به هيچ ميزانی در هيچ حوزه ای از زندگی . بسيار روشن است

يه يا طبقه کارگر پديد نخواهد آورد بلکه صرفًا و صرفًا عين همان نقش سپاه پاسداران و ارتش و پليس کنونی سرما

سنديکاليسم اگر در جوامع غربی و در طول قرن بيستم در قبال . ساواک ديروز نظام سرمايه داری را ايفاء خواهد کرد

فروش و تار و مار ساختن جنبش ضد کار مزدی توده کارگر اين شانش را داشت که توافق انحصارات کوه پيکر 
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را وثيقه بندبازی ها و ايفای نقش خود کند در ايران اين را صنعتی و مالی غرب با نان بخور و نمير کارگر اروپائی 

سنديکاليسم در اينجا همان سازمان اطالعات و ساواک و ارتش و سپاهی خواهد بود که لباس . نيز مطلقًا دارا نيست

 تقال کارگر و فعال کارگری بر تن برای تحميل تمامی جنايات و سبعيت ها و شرارت های سرمايه بر توده های کارگر

آنچه در گذشته خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و ساواک انجام داده اند توسط سنديکا ها و اتحاديه ها . خواهد کرد

دوم خردادی ها، سناتورهای امريکائی، آقای بوش و رايس، اتحاديه های کارگری دنيا و نوع اين ها . دنبال خواهد شد

آنان معماری چنين . مايت می کنند بسيار خوب می دانند که چه می کنندوقتی از رويکرد سنديکاليستی در ايران ح

معجزه ماالمال از ترفند و فريبی را برای اين می خواهند که در لحظه اول تضمينی برای مهار هر نوع خيزش ضد 

ون طبقه سرمايه داری و ضد کار مزدی توده های کارگر ايران باشد و در مرحله دوم در چهارچوب مجادالت روز در

بورژوازی بين المللی اهرمی برای احراز نقش مسلط تر در پشت ميز مذاکره و چون و چراهای عادی خود با دولت 

. ساير جريانات را هم پيش تر توضيح داديم که چه می خواهند و چه می جويند. بورژوازی اسالمی ايران داشته باشند

ت که طبقه کارگر ايران اين بختک موحش کارگردثار ابزار اما مسأله اساسی و اساسی و باز هم اساسی اين اس

سرکوب و اعمال قهر سرمايه را به چه دليل قبول خواهد کرد و با چه حساب و کتابی آن را ظرف ابراز وجود خود 

تلقی خواهد کرد؟ تصور چنين چيزی تا آن جا مبتذل و سفاهت آميز و احمقانه است که فقط يک سنديکاليست مرتجع و 

  . تی فرقه باز دکاندار حرفه ای می توانند آن را باور نمايندمش

داود رضوی و تمامی طيف نيروها و محافلی که باالتر گفتيم بايد بدانند و بايد اين واقعيت را آويزه گوش و هوش خود 

ه عليه سرمايه توده های طبقه کارگر ايران هيچ راهی سوای مبارز. سازند که سنديکاليسم در ايران پای نخواهد گرفت

رضوی و کل اجزاء طيف باال بايد يقين کنند که از . و برای محو تماميت نظام سرمايه درای در پيش پای خويش ندارند

سازمانيابی سراسری و شورائی ضد سرمايه داری تنها و تنها راه . گندم خيالی ملک ری هيچ چيز نصيبشان نخواهد شد

نار دستمزد بيشتر و هر ميليمتر فضای زندگی بهتر طبقه کارگر ايران در گرو هر س. چاره توده های طبقه کارگر است

توده های . تعرض به روند کار سرمايه و اعمال قدرت سازمان يافته شورائی عليه اساس موجوديت سرمايه داری است

اين کار نمی شوند که در کارگر ايران يا اين کار را می کنند که در اين صورت پيروز خواهند  شد و يا موفق به انجام 

راه ديگری وجود ندارد، در حالت نخست جنبش ضد سرمايه داری شورائی  وسراسری . اين صورت نابود خواهند شد

طبقه کارگر سنديکاليسم و فرقه گرائی و تمامی رويکردهای رفرميستی راست و چپ را نيز بسان خس و خاشاک های 

 . در زير اليه های رسوبی تاريخ زندگی بشر فسيل خواهد ساختسر راه، سيالب وار با خود  خواهد برد و

ديکتاتوری هار سرمايه داری در ايران از ديرباز تا . پيش از خاتمه بحث يادآوری نکته ای ديگر را هم الزم می بينيم

و امروز برای هر جست و خيز رفرميستی حتی برای برخی اپوزيسون های اندرونی قدرت دولتی سرمايه نيز آبر

در پناه اين ديکتاتوری از رويکردهای ضد کارگر و دشمن هر نوع حق و حقوق اوليه معيشتی توده های !! خريده است

فروشنده نيروی کار گرفته تا رفرميسم سنديکاليستی درون وحاشيه جنبش کارگری هم لباس مظلوميت، حق طلبی، 

عناصر و محافل و جريانات زيادی !! تن کرده استآزادی خواهی، مبارزه جوئی و مدافع حقوق کارگران بودن، بر 

فقط به اعتبار اين که گويا مورد خشم و غضب بخش های مسلط تر بورژوازی هستند، خود را همسوی مبارزات 

همه اين محافل از راست تا چپ تالش کرده اند تا . کارگران و همراه  اعتراضات توده های کارگر معرفی نموده اند
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ی خويش را وثيقه ايجاد توهم در ميان کارگران سازند و توهمات آفريده خود را سکوئی برای کسب موقعيت اپوزيسون

به بيان ديگر نظام سرمايه داری به يمن اين . موقعيت سياسی يا پرش به درون سفينه قدرت دولتی سرمايه نمايند

بلکه راه را برای توهم پراکنی هر ديکتاتوری عريان و هار فقط مبارزات توده های کارگر را سرکوب نکرده است 

در سايه وجود . اپوزيسون بورژوائی و هر جريان رفرميستی و سنديکاليستی در ميان کارگران نيز هموار ساخته است

اين ديکتاتوری و قهر عريان سرمايه است که امثال داود رضوی نه فقط خود را مبارزان مدافع حقوق کارگران که 

جا می اندازند و يک دنيا هم از کارگران و از همه فعالين آگاه و !!  و بسيار هم درون گود!!حتی مبارزين درون گود

با همه اين ها داود رضوی بايد بداند که . دلسوز و پرتالش جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر طلبکار می گردند

اين که دولت . اهی را فريب نخواهد دادمظلوميت نمائی ايشان و استناد او به زندانی شدن امثال اسانلو هيچ کارگر آگ

اين که نظام . هار بورژوازی حتی کسانی مانند داود رضوی را هم به زندان می اندازد  فقط يک چيز را نشان می دهد

سرمايه داری در ايران حتی رفرميسم راست سنديکاليستی را هم تحمل نمی نمايد کما اينکه بگو مگوهای مخالف اکبر 

 منتظری و ساير دژخيمان طبقه خود يا به زبان دقيق تر، محارم اندرونی قدرت سياسی طبقه خويش را گنجی، آقاجری،

داود رضوی حق دارد و می تواند خود را مبارز درون گود سنديکاليسم و حتی در عمق چند کيلومتری . هم بر نمی تابد

الی است که در چهارچوب توافق مکتوب يا تمام بحث اين جا است که گود آقای رضوی گود. اين گود به حساب آورد

نامکتوب ميان رفرميسم راست سنديکاليستی و بخش هائی از بورژوازی برای کفن و دفن جنبش ضد کار مزدی و ضد 

اين گود نه بستر مبارزه کارگران عليه سرمايه داری بلکه دکه فروش . سرمايه داری طبقه کارگر حفاری شده است

فعالين ضد سرمايه داری نه فقط به اين گود نزديک نمی شوند که با تمامی . سرمايه استجنبش کارگری ايران به 

  .  قدرت و ظرفيت خويش از افتادن هر کارگری به درون آن جلوگيری خواهند کرد
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