
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com   

 یسنديکاساز جنبش کارگری ايران و توصيه های
 

شش ماه هشتاد و  آبانمشش                                                                                                   ردايناصر پا  
 

 

بگير و ببند، زندان و شکنجه و اعدام های وسيع  همه چيز حکايت از اين دارد که تاتاريسم، قلع و قمع، تروريسم، 

بر جای نگذاشته  چندانی کند کننده به جنبش کارگری ايران مربوط است تأثير  تا جائی که خيابانی تا لحظه حاضر و

وقتی بنا است انبوه توده های کارگر و » نيست باالتر از سياهی رنگی« . دليل اين امر هيچ رمزآميز نمی باشد. است

شالق فقر منبعث از نظام بردگی مزدی جان بسپارند، چه باک اگر که  خيل کثير کودکان آنها زير فشار ضربه

  .نظام دژخيم انجام گيردقطعه های سرب مذاب همان  سپردن اين جان با

ما فقط زنجيرهايمان را از دست خواهيم « : از قول کارگران دنيا می گفت زمانی مارکس با زيبائی کالم خاص خود 

اين  کارگران ايران در. وضع برای بخش عظيمی از کارگران جهان از آن روز هم بسيار بدتر است و امروز» داد

  .ن است که باالتر گفتمزمره قرار دارند و حرف دل آنها هما

کجای کل سالخ خانه کثيف سرمايه داری . کارگری ماههای اخير نيست هيچ نيازی به قرائت ليست اعتصابات

پلشت وحشت و ترور سرمايه داری ايران را می توان سراغ گرفت که فرياد اعتراض توده  جهانی و کجای دوزخ

آنها نيست، اما صدای  در گلو خفه شده باشند دليل بر نبودناگر فريادها به هر شکل !! کارگر بلند نباشد؟ های

خاموش نشده است و بالعکس روز به روز پر طنين  اعتراض توده های طبقه کارگر ايران در چند سال اخير هيچگاه

هر چه کارگران عاصی . مشکل در جای ديگری خانه کرده است. باز است تا اينجا دريچه اميد کامًال. تر می شود

طبقاتی  گسترده تر و راديکال تر وارد صحنه مصاف می شوند، هر چه دامنه همبستگی و اتحاد  خشمگين تر،تر،

مراکز مختلف توليد و کار و  آنان وسيع تر می گردد، هر چه شمار کثيرتری از توده های فروشنده نيروی کار در

مثال نيشکر ( جيران خويش بر می خيزند مبارزات همزن به حمايت از) نمونه خوزستان( گاه در وسعت يک استان 

کارگری بيشتر از فتور و يأس و تشتت خود می کاهد، ناله های شوم و  ، در يک کالم هر چه جنبش)هفت تپه

  .سنديکای سنديکابازان سنتی و حرفه ای هم بلندتر و بلندتر می گردد ناموزون سنديکا،

يکا چه کسانی هستند و از طرح آن به صورت يک راه حل در مروجان ايده سند اولين سؤال در اين راستا آنست که

ناآگاهی به چند و  کارگری چه مقصودی را دنبال می کنند؟ آيا خوِد توده های کارگر هستند که از سر برابر جنبش

 آنها در دنيا آورده است، ندای سنديکاسازی سر چون سيره سنديکا يا آنچه جنبش سنديکاليستی بر سر مبارزات طبقه

آگاه، در لباس دوست، در عمق شرائط کار و زندگی توده های کارگر يا در  می دهند؟؟ يا بالعکس ديگرانند که بسيار

 فروش همه هست و نيست جنبش کارگری به بورژوازی نقشه می چينند و برای پيشبرد هدفهای ورای آن، برای

و عنوان سازمانيابی  اسم و رسم و نشان. استشوم خويش از هر نوع فرصتی سود می جويند؟ پاسخ اين سؤال ساده 

کارگر نيشکر هفت تپه و کل . ارزشی نيست برای توده وسيع فروشنده نيروی کار در هيچ کجای جهان حائز هيچ
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حقوق معوقه خويش را می خواهند، دستمزد باالتر مطالبه می کنند،  کارگران ايران، در نازل ترين سطح اعتراض،

که  دارو و درمان فرياد می کشند، بی مسکنی، آوارگی و نداشتن اجاره بهای محل سکونت است عليه نداشتن دکتر و

آرامش و سکوت را از  آنان را به طغيان وا داشته است، سخت گرسنه اند و شکم گرسنه فرزندانشان امکان هر

زه متحد، مؤثر و برای پيشبرد مبار متشکل شدن برای توده کارگر جستجوی ظرفی. وجود آنان سلب کرده است

تعيين لفظ خاص  . به انتظارات و خواسته های خويش است راديکال جمعی عليه وضعيت بشرستيز مسلط و دستيابی

چه نام و نشانی به خود گيرد، بدون شک در شالوده عزيمت او حائز هيچ نقشی  تشکيالت و اينکه ظرف اعتراض او

   .نيست

 جامعه ايران، توده های کارگر نيستند که علم سنديکاسازی بر دوش روز به اين ترتيب روشن است که در شرائط

و بی  کنند، آنچه آنان می خواهند مبارزه عليه وضعيت موجود، عليه استثمار و فقر و محروميت خويش حمل می

عليه نظامی است که ريشه کل  حقوقی مرگباری است که امکان زندگی و زنده ماندن را از آنان سلب کرده است و

با اين حساب مناديان سنديکا را . آن ريشه دوانده است اين استثمار، سيه روزی ها، حقارت ها و فالکت ها در عمق

سنديکا يک اصطالح عام برای سازمانيابی کارگران نيست، هيچ دليلی وجود ندارد که  .بايد در جای ديگر پيدا کرد

ای در خارج از  اساسًا هيچ امر فی نفسه. اعی نمايدپروسه متشکل شدن کارگران را با لفظ عام سنديکا تد کسی

خود لفظی » حرف فی نفسه درست است فالن و بهمان« اين حرف که گويا . واقعيت متعين مادی وجود واقعی ندارد

معاصر کًال و در جنبش کارگری جهانی مخصوصًا نام و نشان  سنديکا در دنيای. بسيار بی معنی و ابتذال آميز است

جائی برای مبارزه قانونی و حل و فصل اختالفات ميان فروشندگان نيروی کار با  .سيار آشنائی استو آدرس ب

باشد به طور قطع  کارگری که سنديکا می سازد، هر گاه که آگاهانه به اين کار اهتمام نموده. سرمايه است صاحبان

در غير اين صورت . مايه داری استسر کارگری اهل سازش و مماشات و بده و بستان با سرمايه داران و دولت

کامًال به جا است که گفته شود توده کارگر . خواهد شد فريب خورده است و در پروسه کار متوجه اغفال خويش

  نيز اين لفظ را به کار برده اند، در حالی که آنان واقعًا با١٩ و ١٨در قرن های  انگليسی، فرانسوی و جاهای ديگر

اين . دنبال نمی کرده اند شته اند و بنياد اين تشکل را برای سازش با نظام بردگی مزدیسرمايه داری سر جنگ دا

محتوای اجتماعی آن دوره و در رابطه با هر  حرف درست است اما زبان و ادبيات و الفاظ در هر دوره تاريخی

در زبان فارسی به » سوگند« واژه . رويکرد طبقه معينی را بيان می کند طبقه اجتماعی نوع نگاه، تبيين، انتظار و

هيچ   است و در السنه های قديم ايرانی توضيح زبان شناسانه خاص خود را دارد، اما »گوگرد خوردن« معنای 

در چند يا يک قرن پيش عده ای  اينکه. فارسی زبان امروزی واژه مذکور را با اين محتوا و معنی استعمال نمی کند

استفاده کرده اند هيچ مدرکی به دست هيچ کس نمی دهد  د ضد سرمايه داری خودکارگر از اين لفظ برای ظرف اتحا

ارگانيک و اينهمانی آن را با مبارزه قانونی رفرميستی متناظر با تمکين جنبش  که در شرائط روز جهان رابطه

به . کاليسم بسپاردسندي به اساس کار مزدی، ناديده بگيرد و به اين ترتيب عمًال مجوز تقديس آن را به دست کارگری

ساختن سنديکا را پيش می کشند، سنديکا نيز در  اين توده های کارگر نيستند که. محور اساسی بحث باز گرديم

نکته سوم و مکمل، آنکه سنديکافرمايان و . معنای بسيار کنکرت و شفافی دارد ادبيات طبقه کارگر بين المللی عصر

ماکس «  .س کارگران، به محتوای واقعی سنديکاسازی بسيار آگاهنددهندگان پافشار و مصر آن بالعک پيشنهاد
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« : مصداق داشت او می گفت  در تعريف ارتش رسمی حرفی می زد که غلط بود اما در باره توده سربازان  »وبر

ر را بشناسند، برای کسانی که با هم نمی جنگند اما همديگ انسان هائی که عليه هم می جنگند، بدون اينکه همديگر را

اگر کارگران با ناآگاهی لفظ سنديکا را بر زبان می رانند اما طراحان و مروجان راه  در اينجا نيز» خوب می شناسند

. چه کسانی هستند پس ببينيم اينان به طور واقعی. سنديکاسازی خيلی خوب به آنچه می گويند اشراف دارند حل

   .حال اندکی طنزآميز نيز هست  است، اما در عينجواب اين پرسش هم همسان پرسش های قبلی بسيار ساده

ضد توده « توده گرفته تا همپالکيهای اکثريتی آنان، تا درس آموختگان  از بقايای حزب» توده ای« شجره خبيثه 

تالش و تقال  اينان سلسله جنبانان واقعی اين. طيف چپ سابق و الحق در صدر اين جدول قرار دارند آنها در!! »ای

در مورد . سنديکاسازی نوع ساواک عجين بوده است تاريخ حيات اينها از آغاز تا امروز با سنديکا از جمله. هستند

کارنامه وقيح . واضحات تعبير می گردد اما اين تعبير هيچ درست نيست اين جماعت رسم است که گفتگو، به توضيح

 ان در قبال راه حلهای سنديکاليستیوجه مانعی برای فريب خوردن توده های کارگر اير حزب توده به هيچ

در طول سالهای  اين حزب با همان ماهيت ارتجاعی بورژوائی و ضد سوسيالستی اش. بازماندگان امروزش نيست

قابل توجهی از طبقه کارگر ايران  زيادی بر خالف احزاب کاغذی امروز و آدمهای کاغذی ترشان در ميان بخش

در جامعه . تحليل، راهکار و افق پردازی راديکالی نياز نداشته است فوذ هم به هيچبرای يافتن اين ن. نفوذ داشته است

دولت  برای گرفتن چند سال زندان کفايت می کرد، اپوزيسون نمائی در مقابل» ماهی سياه کوچولو «ای که خواندن 

و دفاع از حقوق دوستی  هار بورژوازی ارج و قرب زيادی همراه داشت، به ويژه اگر که پيرايه های کارگر

تاريخی در برهوت سياه گم شدن سوسياليسم  ها در آن فرصت خاص» توده ای« . کارگران نيز بر آن بار می شد

جنبش های خلقی و امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی برای دواندن  طبقه کارگر، در عصر استيالی اردوگاه و عروج

کمتر شهری از شهرهای ايران بود که قشری از کارگرانش . کارگران بسيار تالش کردند ريشه در سرزمين زندگی

. بيرون باشد سطحی و به نوعی از شبکه ارتباط، آموزش و اثرگذاری اين حزب ضد سوسياليستی کارگرنما در

اين کار چند نسل تداوم يافت و نسل  تربيت يافتگان آن دوره حزب در دوره های بعدی به کار خود ادامه دادند،

که با خود حمل می کنند باز هم در جامعه و در ميان  ا به رغم تمامی پيشينه زشت و نفرت باریامروزی آنه

ترين دليل اين امر موقعيت ضعيف جنبش کارگری و ضعف مفرط جنبش ضد  اصلی. کارگران بی نفوذ نمی باشند

 شندگان متاع تقلبیدر هر حال بخش قابل توجهی از فرو. لغو کار مزدی اين طبقه است سرمايه داری و برای

   .سنديکا را اين دار و دسته تشکيل می دهند

مطلقًا در دار و دسته های پراکنده باقی مانده از حزب سابق » توده ای« شجره  .از حزب توده و ابوابجمعی اش گفتيم

اه ر«  ساده لوحی محض است اگر جماعت موسوم به. نسبتًا وسيع اکثريتی های الحق خالصه نمی شود يا طيف

فرق اينان با آنان اساسًا . کنيم را از اين شجره و از طيف دشمنان هر نوع جنب و جوش ضد کار مزدی جدا» کارگر

تعويض کرده اند و امروز عمومًا به جای کشيدن سجاده به  در اين است که اولی ها قبله خود را از شرق به غرب

 طور ديگری می انديشند، اينان با فروپاشی اردوگاه، برایدومی ها . نماز می خوانند سوی اردوگاه رو به کاخ سفيد

سوسياليسم . نموده اند سوسياليسم خويش فتوای دوره غيبت و عصر انتظار ظهور مجدد اردوگاهی ديگر را صادر

کارگری نگاهی هم سنخ است، نسخه تشکل آنها  هر دو بی هيچ کم و کاست عين هم است، نگاه هر دو به جنبش
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بافت . آنان مطالبات همگنی را به کارگران توصيه می کنند  در مطب واحدی پيچيده می شود،برای کارگران

در سالهای نخست بعد از انقالب بهمن شمار . و پيوندهای حزب توده پيشين است کارگری آنها ميراث آموزش ها

دولت  وسی و امنيتیاز کارگران و غيرکارگران معترض به انحالل کامل حزب در سازمان های جاس قابل توجهی

چيزی سوای » راه کارگر«  .اسالمی بورژوازی راه پيوند با شاخه های غيرجاسوسی آن جريان را در پيش گرفتند

مبلغان سنديکاليسم و مروجان ايده سنديکاسازی در  اين نبوده است و هوادارانش امروز بسيار طبيعی است که از

      .ميان کارگران ايران باشند

اينان نيز از همان زمان پهن . سنديکا برای توده های کارگر می باشند ها گروه بعدی مدافعان حق» دوم خردادی«

را برای  مقابل رقيبان اندرونی خويش، در البالی عتيقه های مسماری اصالحات، بسته بندی سنديکا کردن بساط در

. به طور مکرر آن را جار زدند ری خودفروش در محله های کارگری بسيار مناسب يافتند و در شنبه بازارهای تجا

خود با » انترناسيوناليستی« پيوندهای قومی، طبقاتی و  جلوداران آنها در جستجوی بازشناسی راهکارهای تحکيم

سنديکا را برای غلبه بر جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بسيار گرانبها  بورژوازی جهانی تجربه توسل به

داشتند  برخی از آکادميسين های علوم سياسی شوروی سابق اصرار. ، خالق هم بودندو در اين گذر تشخيص دادند

ايجاد يک ايران مدرن سوسياليستی و  که رژيم شاه ايران از ظرفيت الزم برای برنامه ريزی سوسياليستی اقتصاد و

ری ايران راه ميان بر هم برای سنديکاليستی کردن جنبش کارگ دار و دسته دوم خرداد!!! کمونيستی برخوردار است

 از اعوان و انصار خويش در شوراهای اسالمی و خانه کارگر و سازمان های. برگزيدند و زايمان بدون هيچ درد را

سه شکار همزمان به  پليسی دست پخت سابق خود خواستند که سنديکاچی شوند و با حفظ سمت پيشين يک تير را در

جايگزين سازند، با رقيبان رقابت و با جنبش ضد  ته را با اسمی آراستهکار گيرند، نام و نشان نفرت انگيز گذش

سخن کوتاه، جمعيت قابل توجهی از جارچيان سنديکاسازی را نيز . دشمنی کنند سرمايه داری کارگران به هر قيمتی

   .تشکيل می دهند اين جماعت

تر است که گوشه چشمی به بخش طنزگونه پس به. گروههای باال شايد کافی است در بخش جدی سناريو اشاره به نام

تاريخًا سنديکاليست بوده  چپ دموکراسی طلب خلقی، سوسياليست نما و ظاهرًا غير اردوگاهی ايران. بيأندازيم آن

سنديکاها به انواع سياه و زرد و قرمز و نارنجی و  است اما تاريخًا هم سنديکاليسم خويش را زير لوای دسته بندی

فلسفه عشق ورزی اين چپ به سنديکا بسيار روشن است و در انسجام . است ر مستور می ساختهساير رنگهای ديگ

قدرت  رژيم ستيزی به جای جنبش ضد کار مزدی، ايده تسخير. وجود اجتماعی و طبقاتی آن است با کل ساختار

ط آحاد توده های سوسياليستی توس سياسی توسط حزب و سکت به جای سازمان سراسری برنامه ريزی کار و توليد

بعنوان تسمه نقاله عروج به مسند قدرت سياسی،  کارگر، نياز مبرم سازمان سکتی و حزبی به جنبش کارگری

صنفی بودن و اقتصادی محض بودن جنبش خودانگيخته کارگران، نظريه  تئوری پيشينه دار جبر بورژوائی بودن،

بازمانده  ری و سکت فرهيختگان خارج از طبقه خويش،اجتناب ناپذير توده های کارگر به تئو سخت جان احتياج

ای عقايد و افکار و روايت های  و پاره» ضد امپرياليستی« های نظريه آويزان سازی طبقه کارگر به جبهه واحد 

طبقه کارگر در پيش روی نيروهای مختلف و متفرق اما  ديگر الجرم سنديکاليسم را به عنوان نسخه تشکل يابی

اينکه چرا در اين سيستم نگاه، در عين حال سنديکاليسم تقبيح و سنديکاها رنگ  .قرار می داده استهمگن طيف چپ 
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طبيعتًا  ضديت با رژيم سياسی به صورت فراطبقاتی و بورژوائی. شده اند نيز جای هيچ تعجبی ندارد رنگ می

تا مغز استخوان سنديکاليست بود  ،چپ در مقابل نظام سرمايه داری. سنديکاهای ضد رژيمی را نيز مطالبه می نمود

» سنديکای سرخ« به اين معنا که آرزوی . می شد» غيرسنديکاليست «و در برابر ديکتاتوری هار دولتی اين نظام 

 بندی اخير و کل فرايند سنديکاليست بودن و نبودن چپ از محل ديگری نيز به اندازه کافی تقسيم. در سر می پرورد

سرمايه داری جهانی  ه سابق شوروی به هر حال در داربست مجادالت خود با قطب ديگراردوگا. تغذيه می نمود

در اينجا همه . فعالين چپ تعليم می داد رنگ رنگ بودن سنديکاها را همه جا به جنبش کارگری، احزاب برادر و

کاهای مسخ در نظم بودند، اما تمامی سندي» زرد« کشورهای غربی  سنديکاهای منحل در ساختار نظم سرمايه داری

 آنچه در همه اين موارد و در رابطه با کل اين طيف. قلمداد می شدند» سرخ« داری دولتی  سياسی اردوگاه سرمايه

کارگری و نظام بردگی مزدی  مصداق واقعی و واحد داشت اين بود که سنديکاليسم تا آنجا که به مناسبات ميان جنبش

آنجا که به تقابل ميان بخش های مختلف بورژوازی  از آن دفاع نمود امامربوط می شود بسيار خوب است و بايد 

   .رژيمی باشد مربوط می گردد بايد سرخ، شرقی و ضد

نما و اهل رژيم ستيزی فراطبقاتی با اين پيشينه و ساز و برگ  چپ دموکراسی طلب سکتاريست، سوسياليست

ز مبلغان بسيار پافشار و استوار سنيدکا سازی در طيف خود در طول چند سال اخير ا سياسی و فکری هم در کل

» شورا« به لفظ  آنان که در روزهای امتداد انقالب بهمن برای مدتی.  بوده است با جنبش کارگری ايران رابطه

» مجمع عمومی« از کاشفان پرافاده .پرداختند دخيل می بستند، در سالهای اخير همه جا همدل به تقديس نقش سنديکا

و از درس آموختگان توده ای نهاد سنديکاهای ساواک ساخته شرکت  ٦٠پيش و پس سال های  چيان »  شورا«ها تا 

 از ورثه لومپن پرولتاريای منجمد خودفريب دوره سابق تا فعالين کارگری اسير» آوريل  شورش« نفت تا مباهيان 

پهن کردن بساط آن  سخن دادند و برایتوهم به طيف رفرميسم چپ به طور کلی همه و همه در ستايش سنديکا داد 

همه مؤلفه ها و داده های مرکب کارکرد اين  در کنار. در پيش پای مبارزات روز کارگران به جانفشانی پرداختند

ضد سرمايه داری توده های کارگر و خصومت آنها با تالش فعالين  طيف، ستيز مشترک آنها با جنب و جوش مستقل

 از مدار حزب بازی سکتاريستی نيز عامل مهم ديگری برای اصرار و ابرام بيشتر خارج کارگری ضد کار مزدی

   .در تبلغ اسم و رسم سنديکا بود آنها

مشترک همه جريانات فوق برای جنبش کارگری ايران در وضعيت موجود  راه حل سنديکا و سنديکاسازی نسخه

 مه مصائب اجتماعی و طبقاتی دامنگير خويش وخواهند عليه استثمار و گرسنگی و حقارت و ه کارگران می. است

 هستند که نقشه سنديکا و آدرس عليه نظام موجد اين بليه های شررناک ضد انسانی مبارزه کنند و اينان، اين جريانات

توده کارگر از پيشنهاد اين جماعت به طور قطع استقبالی  استقبال. سنديکا سازی را در ميان آن ها، توزيع می کنند

آنان ظرفی برای مبارزه عليه استثمار و مظالم . به نقش جنبش سنديکاليستی است ی بر توهم و ناآگاهی مفرطمبتن

بر سر محتوای  بحث. به همين دليل گفتن و نگفتن اين نام توسط آنها معضل هيچکس نيست. داری می جويند سرمايه

جريانات باال از جمله نيروهای درون  جدال بااينجا است که . طبقاتی و اجتماعی مبارزه ای است که جريان دارد

رهائی جنبش کارگری ايران از شر راه حلهای سنديکاليستی و  برای. طيف رفرميسم چپ بيشترين اهميت را می يابد

 بايد بر بسيج سراسری توده های اين جنبش حول مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری و سنديکابافانه قبل از هر چيز
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، در »کميته هماهنگی« ضد سرمايه داری درون  راديکال گرايش آنچه در روزهای اخير توسط.  نمودطبقاتی تأکيد

متفاوت در اين کميته و در تشريح راه برون رفت از بن بستهای حاد فعلی بيان  توضيح ريشه کشاکش رويکردهای

پيش . باشد ی تواند قابل تعمقموضوعی است که برای فعالين راديکال کارگری در هر کجا که هستند، م شده است،

تالش برای اتحاد و سازمانيابی  کشيدن منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری به عنوان محور اساسی پروسه

همزمان به صورت سراسری در همان حال که مبرم ترين  توده های کارگر در هر يک از مراکز کار و توليد و

 عليه نظام بردگی مزدی است ميدان تقابل ريشه ای با راه حلهای راست و طبقاتی وظيفه روز ما در پراتيک کارزار

   .سنديکالستی نيز می باشد چپ

بحث بر . فرهنگ سوسياليسم طبقه کارگر معنی و موضوعيت ويژه ای دارد مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری در

داربست  فاهی و معيشتی کارگران وقتی که درباالترين مطالبه ر. و طول ليست اين مطالبات نيست سر اندازه، مقدار

پرداخت دستمزد معوقه توده  جنبش اتحاديه ای قرار گيرد از بار ضد سرمايه داری تهی می شود، اما حتی خواست

اين يک مسأله . گردد که ضد سرمايه داری باشد های کارگر ايران می تواند به نوعی و بر سينه کش روندی طرح

از درون آناتومی مارکسی عينيت . سرمايه داری يک مانيفست طبقاتی است بات پايه ای ضدمطال. بسيار جدی است

و ندار  جهان معين کاپيتاليستی بيرون می آيد، کل تار و پود پروسه کار جامعه موجود و همه دار حاضر جامعه يا

« در شکل آنچه نام خواه  محصول اجتماعی توليد شده توسط کل توده های کارگر را خواه به صورت کاال و

کالبدشکافی رابطه خريد و فروش نيروی کار را به  يافته است يکجا در پيش روی کارگران پهن می کند،!! »خدمات

زندگی و استثمار و بی حقوقی کارگران در عمق سلول های ذهن و  صورت کنکرت و در سيمای شرائط کار و

بصيرتر و  تماعی بالفعل توده های کارگر را به هستی آگاهتر،نمايد، تا در اين گذر هستی اج انديشه آنان کشت می

طبقاتی روز، مطالبات فوری طبقه را سنگر  هشيارتر طبقاتی عليه سرمايه ارتقاء دهد و آنگاه متناسب با آرايش قوای

   . جاری قرار می دهد نبرد

ارگر حول آنها، مبارزه عليه هر االطراف برای سازمانيابی توده های ک مطرح نمودن اين مطالبات، فعاليت جامع

به  انتقال جنبش کارگری به چهارچوب مبارزه قانونی و قانونساالری نظام بردگی مزدی، اتکاء نوع تالش برای

طبقاتی، افشاء سنديکاليسم،  نيروی پيکار توده های کارگر بعنوان تنها مرجع تعيين محور و مسير و افق مبارزه

همه زمينه های الزم برای دخالت آزاد، خالق،  ن پروسه پيکار، فراهم نمودنرفرميسم چپ و راست در متن اي

کارگران در پروسه تشکل يابی خود و در همه امور مربوط به مبارزه طبقاتی  مبتکر، شورائی و مستقيم تمامی آحاد

کالبدشکافی   کمکداری، ارتقاء آگاهی و بينش و بصيرت طبقاتی کارگران در فرايند جاری مبارزه با عليه سرمايه

تالشهای مشابه، خطوط کلی کارهائی  مستمر کل عينيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی نظام سرمايه داری و ساير

استخوانبندی قدرت خود را در مقابل بورژوازی مستحکمتر خواهد  است که با انجام آنها جنبش کارگری گام به گام

لهای سنديکاليستی را در هر سياق و شکل و شمايل از پيش پای افتادن به ورطه راه ح ساخت و در همان حال خطر

  .  بر خواهد داشتخود

جنبش کارگری ايران و برای کل زندگی و زنده ماندن طبقه کارگر  خطر جدی سنديکاليسم و سنديکاسازی برای

 تکه کردن و سالخینام و قواره و نشانی اين نوع سازمانيابی که نقش واقعی آن در تکه  ايران در شرائط حاضر نه
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کارگران در ادامه  جنبش کارگری، آويختن اين جنبش به دار قانونيت سرمايه داری و به شکست کشاندن مبارزات

سخن از اين است که کارگر نيشکر هفت  .بحث اسم و رسم در ميان نيست. تمامی شکست های فاجعه بار پيشين است

سنديکائی، بدون حمايت سراسری کل طبقه کارگر ايران و  حادتپه با فرض داشتن يک سنديکا، در چهارديوار ات

متحد طبقاتی خود را در پشت خواسته های او به صف کنند، قادر به تحميل هيچ  بدون اينکه کل کارگران قدرت

کارگر در  اين مسأله بدون هيچ کم و کاست در مورد کليه بخش های طبقه. بر نظام سرمايه داری نيست مطالبه ای

زير لوای بی تفاوتی اسم و رسم، اين  آنانکه به دروغ،. مراکز کار و توليد، در هر کجای ايران مصداق داردکليه 

امروز کارگر نساجی و آموزش . دوستان طبقه کارگر نيستند مسأله اساسی و حياتی جنبش کارگری را خط می گيرند

يا نيشکر هفت تپه، يا کارگران هر کجای و راننده شرکت واحد و مس سرچشمه  و نفت و ذوب آهن و بيمارستان

متشکل ضد کار  يا بيکار، زن يا مرد، مولد يا غير مولد نياز به يک اتحاد سراسری راديکال، متحد و ديگر، شاغل

صورت دوام دار و تضمين شده بر  بدون اين کار حتی مطالبات بسيار ساده را هم نمی توانند به. مزدی دارند

   .دبورژوازی تحميل نماين

ايران معموًال بر نداشتن تشکيالت و پراکندگی اين جنبش به  در سخن از معضل اساسی روز جنبش کارگری

 ترجيع بند همه حرفها اين است، اما آنچه کمتر مورد کندوکاو واقع می شود، داليل واقعی . تأکيد می گردد درستی

ديکتاتوری هار مسلط،  به طور معمول. گر استاين پراکندگی و راه حل درست غلبه بر آن از سوی توده های کار

عنوان عامل اين تشتت و بی تشکيالتی  محوری ترين و گاه تنها موضوعی است که در گفتمان نيروهای چپ به

با ذکر اين تبصره که . دعوت کارگران به سنديکاسازی است راه حل نيز به طور معمول. مورد بحث قرار می گيرد

انگشت نهادن بر صرف . جايگزين می سازند» شورا« نام همان سنديکا را با واژه  انًابرخی از گروههای چپ احي

سنديکا با اصطالح  ديکتاتوری و بيرون کشيدن راه حل سنديکاسازی يا در بهترين حالت تعويض نام همين پديده

زه با اساس نيروهای تحليل گر، مبار وقتی که در منظر سياسی. موضوعات همگن و هم سنخی هستند» شورا«

گرسنگی و فقر و بيکاری و سيه روزی در وجود ديکتاتوری  سرمايه داری هيچ جايگاهی ندارد، وقتی که ريشه کل

است فقط با اين ديکتاتوری دِر چالش باز گردد، بديل سنديکا نيز جای مناسب خود  خالصه می شود، زمانی که قرار

پروسه مبارزه با ديکتاتوری  رائط جامعه ايران سنديکا سازی هم يکبا اين تبيين که باالخره در ش. احراز می کند را

قبول خواست سنديکا نيز نمی باشد پس چه بهتر که  مگر نه اين است که بورژوازی حتی به سادگی آماده. است

تنور دموکراسی خواهی رفرميسم راست و چپ يا صاحبان همان تحليل ها و  گوشت و پوست توده های کارگر هيزم

باز هم . دارند از اين مهمتر فرض کنيم که کارگران به رغم همه موانع موفق شوند و سنديکا بر پا !!نهادات گرددپيش

سرمايه داری طبقه کارگر را پر  رفرميسم راست و چپ توفيق يافته است با گل جنبش کارگری گور جنبش ضد

اقل فشار بر ديکتاتوری مسلط يافته است و از قدرت يا ال زيرا که از يکسوی تسمه نقاله ای برای خزيدن به!! کند

سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی روانه سنديکاسازی  سوی ديگر کارگران را به جای

  !!! » طرف که شود کشته سود اسالم است   ز هر«   .ساخته است

   

کارگران است مصداق همان ضرب المثل اساسی بر سر راه متشکل شدن  طرح اين نکته که ديکتاتوری مانعی
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معلوم است که ديکتاتوری هار سرمايه داری چنين است اما بايد ديد که  » گفتن است چشم بسته غيب« معروف 

زمينه های  ديکتاتوری چگونه و از درون چه فرايندی شيرازه ارتباط کارگران را از هم می گسلد و همين

است، اعتراضات را خفه می کند، اميد به  ديکتاتوری سد راه مبارزه.  می پاشدسازمانيابی توده های کارگر را از هم

استيصال، بی افقی و يأس را در زندگی کارگران کشت می کند و  پيروزی مبارزات را از همه سو نابود می سازد،

دامنه  کاهش می دهد،های اعتماد را قيچی می کند، امکان بالندگی و رشد آگاهی کارگران را  آبياری می نمايد، رشته

ديکتاتوری . پائين می آورد انتظارات را محدود و محدودتر می سازد و سقف توقعات توده فروشنده نيروی کار را

بسيار مهم در اين رابطه مشخص آن است که پروسه  سؤال. مسلمًا همه اين بالها را بر سر جنبش کارگری می آورد

ين ديکتاتوری چگونه پيش خواهد رفت و فعال کارگری برای کمک ا متشکل شدن کارگران در زير ضربات شالق

 و راهکارهائی را بايد اتخاذ نمايد؟ جواب را بايد از متن واقعيت زمخت ماجرا بيرون به اين پروسه چه سياستها

فقر و نداری و  ديکتاتوری با تمامی صالبت و قدرت در همه جا مستولی است اما کارگران زير فشار. آورد

بايد در همين جا رشته . مبارزه فروشد پس بايد هر چه وسيع تر در عمق اين. گی در حال مبارزه نيز هستندگرسن

بيداری نسبت به استثمار و روند کار موجود که بستر و بنياد اين  های اعتماد را به هم پيوند زد، بذر آگاهی و

اعتمادی ها   بايد با پيوند خوردن و اعتماد به هم، بیاست را در سينه افکار و اذهان کشت نمود، استثمار و همه باليا

ساخت و بايد بسيار کارهای ديگر  ، بايد پروسه بکارگيری قدرت را جايگزين نااميدی و استيصالرا جاروب نمود

ايران تنها در اين گذر و از  و جنبش کارگری روند سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی است همه اينها. انجام داد

تواند به صورت يک قدرت مستقل متشکل و متحد  فرايند سازمانيابی شورائی همه آحاد خويش است که میدرون 

  . صحنه مصاف شودطبقاتی در مقابل نظام بردگی مزدی وارد

شورائی کارگران بر خالف دعاوی عوامفريبانه سنديکاليست ها يا بقايای منقرض  تفاوت سازمانيابی سنديکاليستی و

آنها در  در حالت دوم کارگران همراه با فعاالن جنبش.  سوسياليسم، بسيار بسيار زياد استمدعی چپ خلقی

اين استثمار، عليه تمامی بی   و تنگاتنگ در عمق شرائط کار و زندگی و استثمار خويش عليه مراوداتی عميق

 به کار متحد شدن با هم هست و نيست زندگی خود دست حقوقيها و ستمکشيها و عليه کليه اشکال تسلط سرمايه بر

دردها و رنجها و سيه روزی ها در وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار  در اينجا ريشه تمامی. می گردند

کارگرانند که  کل. آگاهی به عينيت موجود سرمايه داری است که آگاهی توده های کارگر می گردد .جستجو می شود

همه افراد . را انديشه می کنند  به وحدت و همدلی و متشکل شدنسخن می گويند، راه چاره می جويند، احتياج

به سراغ هم می شتابند، به هم اعتماد می کنند و پروسه  کارگرند که برای يافتن هم و برای تعميق راه حل جوئی

 مايهدر اينجا آنچه تکوين می يابد قدرت طبقاتی ضد سر. يکديگر را معماری می نمايند اعتماد گسترده طبقاتی به

ايستد، رشد می کند و  همين قدرت است که در مبارزه روزمره در مقابل بورژوازی می. داری آگاه کارگران است

   .برای سراسری شدن تالش می نمايد

در اينجا عده ای جمع می شوند و از . کبريتی برای سوزاندن آن است سنديکاسازی فرايند متضاد اين پروسه و

و آنها  از کارگران می خواهند تا آنها را قيم خويش سازند. آنها حق قيمومت تفويض کنندکه به  کارگران می خواهند

حل و فصل مشکالت توده های  با کسب مجوز اين قيمومت با نمايندگان بورژوازی و دولت هار سرمايه داری برای
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 کارگران، قيچی نمودن کار خفه ساختن اعتراضات پروسه سنديکاسازی اين است و اين!!! کارگر به شور بنشينند

دام مصالحه ميان استثمارگر و استثمار شونده، آتش زدن به خرمن قدرت  مراودات تنگاتنگ جنبشی آنها، گستردن

. است پروسه سوخت و ساز توسل آنان به اعمال قدرت وسيع طبقاتی در مقابل نظام سرمايه داری کارگران و انهدام

دنيای پديده ای معلوم  روند سنيکاسازی در همه جای.  آن منظور استبحث بر سر لفظ و اصطالح نيست، محتوای

جاده برای از بين بردن همان ميزان اعمال  الحال است و به بطور کنکرت در جامعه ما روند راهسازی و تسطيح

يت اهم. که ديکتاتوری هار بورژوازی قادر به محو آن نشده است قدرت جمعی و اتکاء به خود طبقاتی معينی است

 درست به همان گونه که پافشاری عامدانه نام سنديکا از سوی. از اين جا نشأت می گيرد نقد سنديکا و سنديکاسازی

   .  است سرچشمه گرفتهطيف گسترده نيروهای باال نيز از عمق نيازهای سياسِی حزب، گرايش و سکت خود آنان
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