کاش سنديکاچيان ايرانی اندکی به فکر افتند!
فعالين جنبش لغو کار مزدی
جرج ماوريکوس دبير کل » دبليو اف تی يو« به ايران می رود .او تنھا نيست .جمعيتی از سنديکاليست
ھای ديگر عمله و اکره سرمايه جھانی و صدرنشينان اتحاديه ھای کارگری دنيا او را در اين سفر
ھمراھی می کنند.
چرا اين ھا راھی ايران شده اند و ھدف اين مسافرت چيست؟ پاسخ بسيار روشن است » .ھمه گزينه
ھا روی ميز ھستند« قداره بندان حکومتگر بورژوازی بين المللی و حاکمان قطب غربی سرمايه ،ھر
روز چندين بار در تکرار اين عبارت از ھمديگر سبقت می گيرند .ھمه گزينه ھا دستور کارند .گزينه
تحريم ھا و تحميل ھالکت بارترين گرسنگی ھا بر کودکان و تمامی آحاد خانواده ھای کارگری ،گزينه
کوبيدن بر طبل جنگ و انداختن رعشه بر اندام کارگران و فرزندانشان ،گزينه تدارک و راه اندازی
جنگ داخلی در سوريه با ھدف تقويت سکوی چانه زنی ،گزينه مذاکره و باختن نرد عشق بر سر
مسائل مورد اختالف ،گزينه فشردن دست اتحاد و تضمين جامع االطراف استحکام پايه ھای قدرت
ھارترين رژيم ھای دينی سرمايه ،گزينه تالش نقشه مند برای ھموارسازی راه صلح و صفا و
ھمپيوندی استوار ،گزينه آمد و رفت ھيئت ھای رايزنی با ھدف تاختن در اين ھموارسازی ھا ،گزينه
شرکت جرج ماوريکوس و ساير صدرنشينان اتحاديه ھای کارگری دنيا در خيمه شب بازی ھای
رسوای دولت ھار اسالمی سرمايه ،آری کل اين گزينه ھا بسيار دقيق و با رعايت تمامی سلسله مراتب
و اولويت ھای الزم روی ميز رديف ھستند .که چه شود و کدام ھدف تضمين گردد .که باالخره
جمھوری اسالمی به دولتی از ھمه لحاظ مطيع و تسليم و سر به راه قطب غربی سرمايه تبديل شود ،از
تمامی باج خواھی ھای خود دست بردارد ،طومار زيادت خواھيھا را به دور اندازد و بسان ساير
ھمتايان خويش در منطقه به خواسته ھای اين قطب پاسخ مثبت دھد.
بورژوازی امريکا و متحدانش برای رسيدن به اين ھدف تمامی گزينه ھای باال را روی ميز دارند،
غالب آنھا را تا امروز به کار گرفته اند و ھر روز وسيع تر به کار می گيرند .شرکت فعال و گسترده
سران اتحاديه ھای کارگری دنيا از جمله جناب جرج ماوريکوس دبير کل » دبليو اف تی يو« در
سناريوی رسوای » مجلس کارگری« تھران!! نيز بخش معين يکی از ھمين گزينه ھاست .اينان به
بارگاه قدرت دولت ھار اسالمی سرمايه داری بار می يابند تا از سوی اوباما ،کامرون ،اوالند و ساير
شرکا به بيت رھبری بگويند که ما در کار کشتار کارگران ،در قتل عام توده ھای کارگر در تحميل
دنيای فالکت ھا و .بی حقوقی ھا بر کارگران ،در زندانی ساختن ھر فعال کارگری به طور قطع در
کنار شما و يار ميکده و محراب شما می باشيم .اينھا نه فقط مايه ھيچ اختالفی نمی تواند باشد که قطعاً

جزء ارگانيک و اليتجزای اتحاد نھادين طبقاتی ماست .رؤسای اتحاديه ھا در مجلس کارگری بيت
رھبری حضور می يابند تا پيامگزار قطب غربی سرمايه به حاکمان دژخيم اسالمی سرمايه داری
باشند و به آن ھا اعالم دارند که راه ھمدلی و وحدت و ھمجوشی ھموار است .بايد کفه زيادت خواھيھا
را سبک تر ساخت ،بايد سر تسليم فرود آورد و با اين کار کل قدرت دنيای سرمايه داری را در تحميل
تمامی سيه روزی ھا بر طبقه کارگر ايران در پشت سر خود خواھيد داشت.
جرج ماوريکوس دبير کل » دبليو اف تی يو« و ھمراھان ھيچ کار تازه ای نمی کنند .آنان رسالت
تاريخی و سرشتی خويش را انجام می دھند .اتحاديه ھا وجود دارند تا سرانشان ابزار تحميل نظم
بردگی مزدی بر توده ھای کارگر باشند ،تا در مناقشات درونی بخشھای مختلف بورژوازی سياست
ھای ديکته شده قطب قدرت مسلط سرمايه را به بوته اجرا بگذارند .تا بر حسب فرمان مطاع کاخ سفيد
و حاکمان متحدش ،با رياکاری ،دروغ و شعبده بازی زايدالوصفی لباس حمايت از کارگران حوزه
حاکميت اين يا آن رژيم متمرد طرف مشاجره اين قطب به تن کنند!! تا در دل اين دعواھا با نيرنگ
شنيع مدعی دفاع از حقوق کارگران اين يا آن کشور شوند ،تا به عنوان نھادی از نھادھای قدرت
سرمايه در اين يا آن کشور شريک کودتاگری ھا ،جنگ افروزی ھا و ھمه جنايت ھای بورژوازی بين
المللی عليه کارگران گردند .انجام ھمه اين امور رسالت ذاتی اتحاديه ھای کارگری و افرادی مانند
جرج ماوريکوس و ھمراھان است .اين موضوعی است که از چشم ھيچ کارگر آگاھی پوشيده نيست.
کسانی که دست به کار انکار اين واقعيت ھا ھستند اگر نه دشمنان آشکار طبقه کارگر حداقل آتش
بياران آگاه معرکه بورژوازی بين المللی برای سوختن جوانه ھای ھر جنب و جوش سرمايه ستيز
بردگان مزدی سرمايه می باشند.
تا اينجا جای بحثی نيست .اتحاديه ھای کارگری اين ھستند و آنچه در اين مسافرت انجام می دھند ھيچ
تازگی ندارد ،قصد ما از نگارش اين چند سطر نيز افشاگری عليه صدرنشينان اتحاديه ھا و بازگوئی
نقش آن ھا به عنوان مزدوران قدرت سرمايه عليه کارگران نمی باشد .اين کار را ما ساليان متمادی
است که انجام داده ايم .آنچه فی الحال بيش از ھر چيز مورد نظر است ھشدار به توده ھای کارگر
برای شناخت بيشتر و آگاھانه تر سنديکاسازان و احزاب چپ نماست .سنديکاچيان و احزابی که ساليان
دراز سعی در اغوای کارگران و سوق دادن آنھا برای آويختن به دار سران اتحاديه ھای جھانی و
انحالل جنبش کارگری در باتالق سنديکاسازی و رفرميسم سنديکاليستی داشته اند و ھمچنان دارند.
محافلی که شب و روز در گوش کارگر ايرانی موعظه کردند تا به جای سازمانيابی خود عليه سرمايه
و اعمال قدرت متحد ضد سرمايه داری به دار » گای رايدار« و » جرج ماوريکوس« و ھمتايان دخيل
بندند .به فعالين کارگری توصيه کردند که پشت سر ھم نامه » گای رايدر عزيز« بنويسند .طومار

دادخواھی به گای رايدرھا تسليم کنند و در يک کالم به جای مبارزه طبقاتی و به عنوان آلترناتيو پيکار
ضد سرمايه داری چشم انتظار معجزه گری سران اتحاديه ھا برای حل مشکالت خود شوند .در آن
روزھا گای رايدر و جرج ماوريکوس نقش اھرم اعمال فشار بورژوازی غرب بر دولت ھار اسالمی
سرمايه را ايفاء می کردند و احزاب و رفرميستھای سنديکاچی ھمين رسالت اين مزدوران را اعجاز
ھمبستگی کارگری القاء می کردند .امروز نقش اعمال فشار امريکا و اقمارش بر رژيم اسالمی سرمايه
به گستره عظيم تحريم ھا ،جنگ افروزی ھا و منزوی سازی ھا محول گرديده است و مأموريت
ھموارسازی راه مذاکرات به ديگران از جمله سران اتحاديه ھا ارجاع شده است .فعالين کارگری آگاه
ايرانی خاطره اين کارھای احزاب ،گروھھا » ،اتحاد« ھا و نسخه نويسان سنديکا را از ياد نمی برند.
در تمامی اين سال ھا ھر کجا سخنی از جمع شدن عده ای کارگر برای سازمانيابی خود عليه سرمايه و
بردگی مزدی به ميان آمد ،اين ھا از شرق تا غرب و از خارج تا داخل ھمجوش و ھمپيوند ندا سر
دادند که کارگر را با سرمايه ستيزی چه کار؟! ،عمر اعجاز گای رايدارھا دراز باد! بايد سنديکا
ساخت .بايد از گای رايدر و جرج ماوريکوس مدد خواست تا در معماری سنديکاھا يار و ياور ما
باشند .بايد عليه ھر ندای ضد کار مزدی تازيد ،بايد مناديان جنگ کارگران عليه سرمايه را در ھم
کوبيد و بر ويرانه تالش آن ھا بساط سنديکاسازی ،حزب بازی و توسل به گای رايدار پھن کرد .اين
ھا ،اين جماعت در طول اين سال ھا ھمه جا چنين کردند و امروز نيز ھمچنان به ھمين کارھا ادامه
می دھند .کارگر دوستی و رسالت اينان به عنوان احزاب و فعالين کارگری اين بوده است و امروز
جرج ماوريکوس آنھا در ايران ،در » مجلس کارگری«!! دولت ھار اسالمی سرمايه داری پيامگزار
قطب غربی قدرت سرمايه جھانی برای حل و فصل مناقشات درونی بورژوازی به نفع اين قطب و
عليه توده ھای کارگر است .سران اتحاديه ھا در شرائطی وارد ايران می شوند که حتی شمار قابل
توجھی از سنديکاليست ھای ايرانی نيز در اعماق سياھچال ھای جمھوری اسالمی به سر می برند.
اينکه سنديکاچيان و احزاب در قبال اين ھمه باژگونه پردازی ھا و عوامفريبی ھای رفرميستی ضد
کارگری خود در طول اين مدت چه پاسخی برای کارگران دارند ،نمی دانيم اما ايکاش آن ھا می
توانستند با رجوع به کارنامه تاريک خود رويکرد ديگری پيش گيرند.
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