ايجاد و گسترش تشکالت مستقل کارگری بايد با افزايش کيفيت کارگری و حفظ استقالل
از تشکيالت زرد کارگری انجام گيرند

اعتراضات گسترده و روزافزون کارگران در سراسر کشور موجب گشته تا ھمه اقشار و جناحھا را
متوجه ابعاد خود نمايد که اين موضوع بسته به گسترش تشکالت مستقل و يا وابستگی به تشکيالت زرد
کارگری می تواند ھم دارای نتايج مثبت و ھم ضرر غيرقابل جبران را دربر داشته باشد  .پيشتر در مقاله
" ترکيب کارگران در تشکالت مستقل اھميت اساسی در ايجاد جنبش کارگری دارد " در مورد افزايش
کيفيت کارگری برای ايجاد رھبری تشکالت مستقل بحث گرديد و اينکه در پروسه گسترش روشنفکران
بنابراين اگر قرار باشد که از پس اين اعتراضات  .انقالبی بايد ھوشمندانه اين واگذاری را انجام دھند
گسترده کارگران  ،جنبشی شکل گيرد که آينده کشور را ترسيم نمايد  ،بايد که از دو جنبه رھبری سوسيال
دموکراسی در تشکالت و حفظ فاصله از تشکيالت زرد کارگری بمثابه دو خطر عمده آگاه باشد  .تحقق
سوسياليسم با توجه به تجربه يکصد ساله گذشته بآسانی ميسر نخواھد شد و اين موضوع ربطی ندارد به
اينکه ارزش کارگران باال برده شده و از اھميت روشنفکران انقالبی و تاثير آنھا برای انقالب کاسته گردد
 ، .مساله اصلی ايجاد نھادھايی است که انقالب را تداوم بخشند
روشنفکران انقالبی و سوسيال دموکراسی بدليل مجھز بودن به تئوری چه بصورت دانش مبارزاتی و چه
بطور دگماتيک  ،قادرند براحتی رھبری تشکالت را در دست گرفته و بدليل خواستگاه طبقاتی جھت
حرکت را بسوی انقالب و يا ديکتاتوری خود سوق دھند  .کارگران آگاه بايد به دليل وابستگی اقتصادی که
طبقه آنھا به سرمايه داران دارند  ،ھوشيار باشند که اين وابستگی بدليل فقدان دانش مبارزاتی منجر به
اطاعت تئوريک از روشنفکران انقالبی و سوسيال دموکراسی نگردد  .مارکس و انگلس روشنفکران
انقالبی بودند که تا پايان عمر تالش داشتند کشف و دانسته ھای خود را به کارگران انتقال دھند  ،زيرا
آگاه بودند که تنھا ترکيب دانش مبارزاتی با رھبری کارگران توانايی تحقق بخشيدن به سوسياليسم را دارد
 .بحث کاھش ارزش روشنفکران انقالبی و يا اھميت دادن به کارگران نيست  ،چه روشنفکر انقالبی بدون
طبقه کارگر ھمچون دانشمند بدون آزمايشگاھی را می ماند که ھيچ تحولی در اثبات قانونمنديھا و دانشش
نمی تواند انجام دھد و وجود کارگران خود تحقق استثمار بوده و بدون دانش مجبور به استثمار شدن است
 ،بنابراين موضوع خيلی ساده و روشن است اينکه ترکيب آنان با رھبری کارگران توانايی انجام انقالب
 .را دارد
در سالھای  ٥٦و  ٥٧که تئوری چريکھای فدايی با وجود ھمه جانفشانيھا نتوانست جز تعدادی از اقشار
متوسط را جذب نمايد در ادامه برای ايجاد جنبش کارگری به بن بست رسيد  ،بتدريج خطوط فکری
ديگری بنامھای خط  ٣و  ٤و  ٥برای عملی کردن ترکيب تئوری و پراتيک شکل گرفتند  .خطوط  ٣و ٤
که تحت رھبری بخشی از سوسيال دموکراسی بودند  ،چون خود را کمونيست و پرولتاريا می دانستند ،
گمان می کردند که با جذب و رھبری کردن بخشی از کارگران به ايجاد حزب کمونيست موفق می گردند
که اھميت فيزيکی کارگران در که تفکر آنھا نيز طی سالھای  ٥٧تا  ٦٠به بن بست رسيد ! در خط ٥
رھبری تشکل الويت داشت و لذا انتقال تئوری به آنھا موضوع اصلی بود  ،خواستگاه و وابستگی سوسيال
دموکراسی و کارگران آگاه تشکيالت ناديده گرفته شد و در ادامه آنھا نيز تنھا خود را پرولتاريا دانسته و
سايرين را طرد می کردند تا اينکه ھمچون ھمه نيروھای سياسی سرکوب گرديدند  .عمده کردن تئوری
توسط ھمه خطوط فکری در مراحل ابتدايی سازماندھی کارگران و اختالفات ناشی از منيتھا  ،منجر به

دشمنی شديد آنھا با يکديگر گرديد که اين ستيز با طبقه حاکم و سرمايه دار چنان حاد نبود  .در حاليکه
پرولتاريا در پروسه پيچيده و طوالنی شکل می گيرد تا با پشت سر گذاشتن عادات و اخالق ناشی از
جامعه طبقاتی که نه فرھنگ کارگری است و نه فرھنگ روشنفکر انقالبی  ،انسانھايی واجد شرايط با
 .فرھنگ سوسياليستی ساخته شوند
برخی از سوسيال دموکراسی و حتی آگاھان و فعالين کارگری نه با تکيه بر پراتيک و بلکه با فاکت
آوردن از آثار مارکس و لنين و با توجه به زندگی بظاھر انقالبی به اين باور می رسند که خود به پرولتر
و کمونيست تبديل شده و اين بيگانگی از پراتيک طبقه منجر به آن می شود که تنھا خود و گروھشان را
انقالبی دانسته و سايرين را جدا از مبارزه طبقاتی بدانند  .درست است که لنين با تکيه بر حزب واقعی
بلشويک به انقالب سوسياليستی توفيق يافت  ،در حاليکه روزا لوکزامبورک نتوانست از انحراف حزبش
در آلمان توسط کائوتسکی جلوگيری کند  ،اما دموکراسی درون حزبی که رزا بر لنين و سانتراليسم حزب
بلشويکی نقد داشت  ،بی پايه نبود که منجر به قدرت يابی استالين و آن کشتار برای تثبيت قدرت مرکزيت
گشت ! بايد از تجربه انقالبات و شکستھای آنھا درس گرفت و درک نمود که پروسه تحول به سوسياليسم
آسان نبوده و ھرگونه تغيير و تحول بايد با تکيه بر دانش مبارزه طبقاتی و پراتيک درون طبقه صورت
برخی گمان می برند پس از انقالب فرھنگ سوسياليستی بسرعت در ميان افراد رواج می يابد ؛  .گيرد
چنانچه تجارب انقالب در شوروی و چين به چنين تحولی منجر نگرديد  ،در حاليکه بايد که کميتھا به
کيفيت جديد تغيير يابند تا انقالب صورت گيرد و لذا برابری زن و مرد  ،برابری فرھنگ قومی  ،درک
آزادی و دموکراسی  ،حذف لمپنيزم و سرانجام اخالق پرولتری بايد در پروسه تشکيل حزب و نھادھای
 .قدرتمند طبقه کارگر حداقل برای اعضای آنھا ماديت يابد
اخيرا مصاحبه جالبی بين يک فعال اتحاديه کارگری کانادا بنام سم گندين و محمد رضا شالگونی منتشر
گرديد که نشان می داد اين فرد با وجود کار سنديکايی دارای اطالعات ارزشمندی از کارگران کشور
کانادا و برخی ديگر از کشورھا دارد  .وی که به سوسياليسم باور دارد به سواالت با توجه به دانسته ھای
خود جواب داده و اھميت کار خود و اينکه راھی دراز در پيش دارند را آگاھست  ،گرچه بدليل عدم
شناخت و فقدان کار عملی و نبود اطالعات قادر به شناخت ويژگی مبارزات کارگران ايران و ديکتاتوری
موجود نبوده و به اين موضوع نيز اعتراف می نمايد  .دليل شناخت اين فرد از موقعيت کارگران کانادا و
کشورھايی که کار کرده  ،تنھا و تنھا بکار درون طبقه وی مربوط بوده و شناختی که از طبقه سرمايه دار
آن کشورھا دارد بخاطر استفاده از منابع بوده است و آيا اين موضوع از نظر سوسيال دموکراسی و چپ
ايران که از راه دور رساله نوشته و دستور صادر می کنند نيز صادق است ! در ايران امکان کار اتحاديه
ھای کارگری تنھا از نوع وابسته مشابه خانه ھای کارگر و شوراھای اسالمی امکان پذير است و
سنديکاھای مستقلی ھمچون شرکت واحد و ھفت تپه شديدا سرکوب می گردند  .در ايران حتی سنديکای
مستقل که خواست اقتصادی کارگران را پيگيری می کند بدليل سرکوب  ،سياسی می گردد و نمايندگانش
به زندان و اخراج محکوم می شوند تا روشن شود که کار سنديکايی نيز بايد در ادامه به نھادھای سياسی
 .تبديل گردد تا شکل رفرميستی نگيرد
مصاحبه جالب ديگری از حميد تقوايی در مورد پيشرويھا و جايگاه جنبش کارگری در شرايط حاضر
منتشر گشته که درک بخشی از چپ ايران را در مورد جنبش کارگری که وجود ندارد  ،نشان می دھد .
زمانيکه اينھمه اعتراضات کارگری به تشکلی مستقل تبديل نمی گردد  ،وی از يک توفان انقالبی و نقش
تعيين کننده طبقه کارگر سخن می گويد و ادامه می دھد که رھبری کارگری بر انقالب بايد توسط حزب
طبقه کارگر متحقق شود ! برای برداشتن قدمھايی بجلو ايشان می گويد ؛ بنظر من فعالين کارگری و دست
اندرکاران و رھبران عملی جنبش کارگری بايد حول سياستھا  ،پرچم و خط حزب کمونيست کارگری گرد
بيايند  ،متشکل بشوند  ،برنامه و سياستھا و اھداف حزب را بميان طبقه ببرند و در جامعه جاری کنند ! نه

تنھا جمھوری اسالمی بايد برکنار شود بلکه برکل نظام استثمارگر سرمايه داری در ايران بايد نقطه پايان
گذاشت و اين در گرو ھرچه بيشتر سياسی شدن و بخصوص حزب و حزبيت در جنبش کارگری است و
حزب ما به سھم خودش تمام کوشش خود را بکار می برد تا جنبش کارگری در اين جھت قدمھای بزرگی
بجلو بردارد ! بنابر نقطه نظر ايشان حزب کمونيست کارگری که با زحمت تشکيل شده و موجود ھست ،
حال بايد ديگران زحمت کشيده و کارگران را حول سياستھای حزب حرکت دھند  ،گرچه آنھا نيز به سھم
 .خود کوشش می کنند و اين نمونه ای از تفاوت انديشه ھا در کشورھای مختلف است
روشنفکر انقالبی بخشی از سوسيال دموکراسی ھستند که آگاھانه نقش آموزگارانی را دارند که با تدريس
به شاگردان که کارگران باشند خود نيز رشد می يابند  ،آموزگارانی که ھمه آنچه ياد گرفته اند را انتقال
می دھند تا آموزگاران ديگری ايجاد گشته و بتوانند خيل عظيم و ميليونی کارگران را آموزش دھند  .آن
بخش از سوسيال دموکراسی که ھمچنان بر منيت خود و گروھشان تکيه داشته و جھان را حول محور
خود تصور می کنند  ،تفاوت چندانی با مسوالن فعلی نظام جمھوری اسالمی که چنين تصوری دارند ،
نداشته و ديگر نقش روشنفکران انقالبی را نخواھند داشت  .روشنفکر انقالبی کسی است که ضمن انتقال
دانش مبارزاتی به کارگران  ،آنتاگونيسم طبقاتی کارگران را گرفته و خود را ارتقا می بخشد و چون
آگاھست که در پروسه تشکيل نھادھای مستقل کارگران بايد رھبری را به آنھا واگذار کند تا انقالب تحقق
يابد  ،با وجدانی آگاه و فرھنگی ھوشيارانه به چنين کاری مبادرت می ورزد  .بحث کارگر کارگر و يا
روشنفکر انقالبی نيست که برخی با تکيه برآن  ،پراتيک را نديده می گيرند  ،مساله اصلی اينستکه
 .ترکيب آنتاگونيسم نھفته در کارگران با دانش مبارزه طبقاتی تا به آخر پايدار می ماند
اين موضوع کامال در مبارزه اقتصادی کارگران روشن است  ،چه کارگر می داند مزد بيشتر  ،مزايا ،
بيمه و ساير موارد به سرمايه دار و در نھايت به دولت بستگی دارد و لذا تالش دارد تا زندگی روزانه
خود را از طريق مبارزات اقتصادی و صنفی افزايش دھد  .حتی کارگران با توجه به منافع يکسان خود ؛
نه از نظر کميتی بلکه از اين زاويه که گرفتن حق و حقوق آنھا به توافق سرمايه دار بستگی دارد  ،به اين
نتيجه می رسند که بايد بکمک يکديگر و فشار وارده اين مبارزه را تداوم بخشند  .بنابراين ايجاد سنديکا
در يک واحد صنعتی يا خدماتی و يا يک صنف با کمک کارگران آن واحد و يا صنف انجام می گيرد و
نيازی به روشنفکران انقالبی و يا سوسيال دموکراسی برای ايجاد چنين تشکلی نيست و بھمين دليل بيشتر
نمايندگان سنديکاھا و اصناف از کارگران باسابقه و شناخته شده تشکيل می شوند  .اما تشکالت مستقل
ديگری در اشکال کانون  ،اتحاديه آزاد  ،کميته ھای مختلف و برخی نامھای ديگر که در درون
واحدھای صنعتی و يا خدماتی شکل نگرفته اند  ،اعضايش می توانند از مجموعه ای از سوسيال
دموکراسی  ،روشنفکران انقالبی  ،فعالين کارگری و کارگری باشند که لذا امر واگذاری تدريجی رھبری
به کارگران در اين نھادھا بسيار مھم است  .ھرچند وجود برخی از سوسيال دموکراسی و يا فعالين
کارگريکه حتی تن به کارگری می دھند  ،سرعت ايجاد تشکل را باال می برد  ،اما بدليل آنکه آنھا خواھان
انقالبند و لذا تالش دارند تا سريعا صورت مساله را از خواست اقتصادی به خواست سياسی تغيير دھند ،
اکثرا موجب بھم پاشيدگی سنديکا و اختالفات ايدئولوژيکی بين گروھھای سياسی و کارگران نيز می
گردند ! طبيعی است که برای انقالب خواست اقتصادی و صنفی بايد به سياسی تغيير کند  ،اما اين
موضوع نه به تغيير ذھن سوسيال دموکراسی و بلکه به پروسه تدريجی مبارزات کارگران بستگی دارد تا
 .ماديت سوسياليستی اعضای تشکالت کارگری شکل گيرند
کارگران آگاه در پروسه مبارزات اقتصادی به کارگران قدرت تشکل مستقل را آموزش داده و با کمک
آنھا موفق به تشکيل سنديکا و يا صنف در واحد مربوط به خود و يا صنف مربوطه می گردند  .بتدريج
در مبارزات اقتصادی کارگران می آموزند که با وجود پيروزيھای اندک در مقابل شکستھای بسيار ،
بدليل ترفندھای حداقل حقوق و قانون کاری که تنھا از امنيت سرمايه و سود سرمايه داران حفاظت می

کند و با توجه به بحران اقتصادی و فساد مديريتی و موارد ديگری که به آن طبقه مربوط می گردد  ،آن
پيروزيھا خفيف و بی اثر می گردند  .در مبارزات روزمره اقتصادی است که کارگران می فھمند  ،دولت
خود بزرگترين سرمايه دار بوده و از طبقه خود حمايت کامل دارد و لذا بتدريج کارگران درگير مبارزه با
دولت می گردند  ،نامه نگاريھای اخير کارگران به مسوالن دولتی و مجلسی و تجمع آنھا در مقابل دفاتر
استانداريھا  ،رييس جمھوری و مجلس نشانه ارتقای مبارزات اقتصادی است  .رسيدن کارگران به اين
مرحله از مبارزه نياز به تغيير کيفی در حرکت آنھا دارد و اينجاست که نقش روشنفکران انقالبی و فعالين
کارگری در تغيير خواست اقتصادی به خواست سياسی با انتقال دانش مبارزاتی به کارگران آگاه  ،روشن
 .می گردد
طبيعی است که در اين پروسه مبارزاتی مشکالتی عمده واساسی درون طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار
مطرح است و ھرکدام در تالشند تا ديگری را به شکست وادار نمايند  .طبقه سرمايه دار برای درھم
شکستن کارگران ابزار متعددی در دست دارد از جمله ؛ حکومت و دولت با داشتن قدرتھای سياسی ،
اجتماعی  ،سياسی و نظامی  ،استفاده از دانش روز و زور  ،قانون اساسی و قانون کار  ،ايجاد
بوروکراسی برای حفظ قدرت  ،نيروھای انتظامی و سپاھی  ،بسيجی و لباس شخصی  ،نيروھای امنيتی و
اطالعاتی  ،ھماھنگی کامل سرمايه داران با يکديگر و دولت برای تثبيت حداقلھا برای کارگران  ،موارد
فراوانند و سرانجام بايد از بافتھای تشکيالت زرد کارگری چه ايجاد شده توسط سرمايه داران و چه توسط
دولت و جناحھای سياسی ياد نمود  .موارد روشن ھستند و با استفاده از آنھا تشکالت مستقل کارگران و
حق اعتصاب که در قوانين بين المللی مجاز شناخته شده اند با ديکتاتوری صرف سرکوب می گردند و
درعوض قوانين کار به اصطالح آنھا اصالح و در واقع به ضرر کارگران تغيير می کند تا بيمه بسياری
از واحدھا اختياری شده و قراردادھای موقت جايگزين قراردادھای رسمی گشته و کودکان کار بھمراه
زنان کارگر با حقوق بمراتب کمتری با توجه به در خطر بودن از نظر جنسی و اعتياد در خدمت سرمايه
 .داران قرار می گيرند
ماھھای اخير مسوالن خانه ھای کارگر با برگزاری کنگره ھا در شھرستانھای مختلف  ،انتقاد از سياست
دولت  ،انتقاد از مرتضوی سرپرست تامين اجتماعی که به مافيای رييس جمھور و خامنه ای وابستگی
دارد  ،استيضاح وزير کار  ،بازديد از بيمارستانھا و اماکن ورزشی  ،برگزاری سمينارھا و موارد ديگر
بسيار فعال شده و قصد دارند در آينده نقش پررنگتری در سياست بازی کنند که اميد است فعالين کارگری
فريب قدرت ظاھری آنھا را نخورند  .در ھمين راستا دو تشکيالت زرد کارگری کانون عالی شورای
اسالمی کار و مجمع عالی نمايندگان کارگران برای انجام مناظره ابراز آمادگی کرده اند  ،آنھا می گويند
که در قانون کار دو کانون عالی تحت عنوان کانون عالی شوراھای اسالمی کار سراسر کشور و کانون
عالی انجمنھای صنفی کارگری و يک مجمع نمايندگان کارگران وجود دارد که نمايندگان رسمی کارگران
محسوب می شوند  .علی بيگی مسولی از اين تشکيالت وابسته گفته اگر می خواھيم به دنبال مطالبات
کارگری باشيم حتما بايد با کانديداھای رياست جمھوری ؛ که اولين شاخصه مھمش التزام به واليت فقيه
بوده و خودش را سرباز رھبری و واليت بداند  ،و نمايندگان مجلس ھمکاری و ھمراھی داشته باشيم و
وی ادامه داده که در خصوص اصالح قانون کار  ١٤جلسه مفيد دوجانبه با کارگران و کارفرمايان
برگزار شده است  .بنابراين نظر چنين مسوالنی کامال روشن است که چه تشکيالتی را رسمی و قانونی
شناخته و چگونه در يک تراژدی تقليدوار از سه جانبه گرايی اتحاديه ھای غربی با نمايندگان دولت و
ميخوانند ! حداقل نتايج مذاکرات ) سرمايه داران به نتايجی دست می يابند که آنرا مفيد ) بحال چه کسانی ؟
اتحاديه ھای غربی با نمايندگان دولت و سرمايه داران روشن بوده و زير حرفشان نمی زنند  ،درحاليکه
اين نمايندگان تحميلی کارگران اکنون قبول نمی کنند که دستآورد قانون کار فعلی از نتايج مفيد مذاکرات
آنھا در سالھای پيش بوده است  .شايد بتوان گفت که حداکثر تالش آنھا تثبيت قانون کار مصوب گذشته

است که بر قراردادھای موقت صحه گذاشته و شرايط حداقل حقوق  ،بيمه  ،حق تشکل مستقل و حق
اعتصاب و موارد ديگر بمانند گذشته تغيير نکرده و پس از انتخابات و تثبيت مجددا شرايط و قوانين به
 .ضرر کارگران تصويب خواھد گرديد
مسوالن جھت قانونی جلوه دادن سه جانبه گرايی در داخل و امور بين المللی  ،انواع تشکيالت زرد
کارگری و رنگارنگ ايجاد می نمايند تا ضمن ھماھنگی با سرمايه داران برای عدم ايجاد تشکل مستقل ،
به ھمه بفھمانند که قانون کار حاکم بوده و چون اين تشکيالت روابط محکمی با کارفرمايان و نمايندگان
سرمايه داران و ھمچنين دولت و نيروھای انتظامی دارند  ،بايد که کارگران ناآگاه را جذب نمايند  .اين
مسوالن زرد کارگری که در تمام دوران نظام سرمايه داری  ،چه سلطنت سابق  ،چه جمھوری اسالمی و
چه ھر نظام ديگر سرمايه داری که بخواھد توسط اصالحات و کمک قدرتھای بزرگ جايگزين گردد ،
آنھا ھمواره دارای امکانات خوب برای جلب کارگران ناآگاه و ساير اقشار .وجود داشته و خواھند داشت
غيرکارگری ھستند  ،ھيچگاه مشکل امکانات مالی و جا ندارند  ،در حاليکه نمايندگان تشکالت مستقل
ھيچکدام از امکانات را نداشته و در صورت اخراج و زندانی شدن  ،خانواده آنھا نيز بدون نان آور باقی
می ماند  .تثبيت قوانين کار و تغييرات آنھا  ،تصويب حداقل حقوق و موارد ديگر ھمه بکمک آنھا قانونی
شده و برای کارگران ناآگاه نقش دايه مھربانتر از مادر را بازی می کنند و مھمتر از ھمه آنکه تالش
دارند کارگران را با وجود دور نگاه داشتن از امور سياسی  ،در جنگ جناحی سياسی و انتخابات فعال
 .نموده تا وظيفه خود را به کسانيکه پشتيبان آنھا ھستند  ،ادا نمايند
چنانچه گفته شد اگر ترکيب آنتاگونيسم کارگری با دانش مبارزاتی با رھبری کارگران در پروسه انقالب
صورت نگيرد  ،روشنفکران انقالبی نخواھند توانست در صورتی که انقالب ھم تحقق يابد با وجدان
کاری از انحراف جلوگيری کنند و طبعا با گرفتن قدرت پس از انقالب امر واگذاری نيز غيرممکن خواھد
شد  ،چراکه تداوم انقالب به پروسه انقالب مربوط می گردد  .اشتباه و انحراف دومی که ممکن است در
پروسه سازماندھی کارگران پيش آيد  ،تصوری است که فعالين کارگری و برخی از کارگران بدليل
مشکالت ايجاد تشکل و وجود سرکوب به آن تمايل پيدا می کنند که قادرند در جنگ سياسی جناحی با
کمک تشکيالت زرد کارگری شرکت کرده و به ايجاد تشکل مستقل کارگری دست زنند  .تجارب موضوع
اول گفته شده شکست انقالبات سوسياليستی در جھان است که امروزه زندگی کارگران در آن کشورھا به
فاجعه تبديل شده است  ،بطوريکه مثال شرکت بين المللی اپل تحت فشار سازمانھای حقوق بشری قرارداد
خود را با يکی از توليد کنندگان چينی بدليل استفاده از کار کودکان و شرايط سخت زندگی کارگران بھم
زده است که تراژدی و واقعيت دردناکی است که بايد باور کرد  .طبق خبر منتشر شده در يکی از
شرکتھای چينی با ادعای نظام سوسياليستی بيش از  ٧٤مورد استفاده از کارگران کم سن و سال در محيط
کار گزارش شده که يک کمپانی کاريابی آنھا را با جعل کارت شناسايی به کارخانه فرستاده است و
شرکت اپل که ھمواره چنين مسائل را در کارخانه ھای زير پوشش خود دارد  ،قول داده تا ضمن بازرسی
و نظارت قويتر محيطھای کارگری را بھتر کرده و به غذا و خواب آنھا بيشتر توجه کند  .در مورد
موضوع دوم گفته شده نيز تفکر سوسيال دموکراسی مبنی بر تقويت جنبش دموکراتيک و مرحله گذار
دموکراتيکی  ،موجب می گردد تا کارگران را از طريق تشکيالت وابسته به طرفداری از يک جناح
برعليه جناح ديگر حکومتی وارد دعوای سياسی نمايد  ،گرچه پس از خاتمه تفاوتی نمی کند که کدام جناح
و يا ترکيبی از آنھا به قدرت برسند  ،بالفاصله اگر تشکل مستقلی ھم ايجاد شده و يا درحال شکل گيری
تا  ٦٠و سالھای  ٨٢تا  ٨٨نمونه ھای باشد  ،بشدت آنھا را سرکوب می کنند که تجربه تلخ سالھای ٥٧
 .بسيار ھشدار دھنده ای ھستند
بنابراين تنھا راه کارگران آگاه و فعالين کارگری و روشنفکران انقالبی ايجاد تشکالت مستقل کارگران و
نھادھای قدرتمندی است که قادر باشند جلوی سرکوب مقاومت کرده و خود را با پراتيک درون

اعتراضات وسيع طبقه کارگر ايران تکثير نمايند  ،آنزمان است که اين نھادھای قدرتمند توانايی مذاکره و
برخورد با جناحبنديھای ساير اقشار را خواھند داشت  .اخبار فراوان کارگری منتشر شده در ايلنا و
برخی ديگر از خبرگزاريھای دولتی و جناحی  ،بھمراه انتشار وسيع اين اخبار توسط سايتھای اصالح
طلبان از جمله کلمه و ديگران  ،نشان دھنده سرمايه گذاريھای مفتی است که آنھا برای کارگران بعنوان
پياده نظام جنگ جناحی انجام می دھند  .متاسفانه تعداد تشکالت مستقل کارگری و فعالين بسيار محدود و
اعضای آن بشدت تحت کنترل نيروھای امنيتی و انتظامی قرار دارند  ،اما آنھا بايد ضمن افزايش ترکيب
کارگری خود و تحت کنترل گرفتن اعضای غيرکارگری و حتی کسانيکه برای کار سياسی به کارگری
روی آورده اند  ،کيفيت تشکل کارگری خود را باال برده و تالش کنند که برای آزادی فعاليت خود فريب
ترفندھا و قولھای تشکيالت زرد کارگری وابسته به خانه ھای کارگر  ،ايلنا و بطور کلی تشکيالت وابسته
به رفسنجانی و اصالح طلبان و يا اصولگرايان را نخورند  .جنبشھای دموکراتيک ھمواره فريب جناح
بندی ھای طبقه سرمايه دار را خورده و شکست اکثر آنھا پس از قدرت گرفتن جناحھای جديد بدليل ھمين
موضوع فقدان نھادھای قدرتمند آنھا برای گرفتن قدرت بوده و خواھد بود  ،لذا نبايد با سراب کمک
تشکيالت زرد کارگری برای ايجاد نھادھای مستقل و يا گرفتن مجوز  ،وارد جنگ جناحی طبقه حاکم
 .گرديد
اينروزھا سالروز کشته شدگان کارگران شھر بابک خاتون آباد است که  ١٠سال از آن واقعه تاسف بار
گذشته و ھمچنين  ٤٠روز از کشته شدن کارگران يال شمالی طبس نيز می گذرد که ياد ھمگی آنھا گرامی
باد  ،اما آنچه کارگران را از چنين حوادثی مصون می دارد  ،ايجاد تشکالت مستقل آنھاست که بايد بجای
سوگواری مدنظر قرار گيرد  .اخبار خوبی از ھمدردی کارگران و فعالين سنندجی در مورد برگزاری
مراسم يادبود کشتار کارگران خاتون آباد و ديدار از رضا شھابی و فرزند بھنام ابراھيم زاده بگوش می
رسد  ،موارد اين چنينی قوت قلبی برای کارگران مبارز برای تداوم حرکتشان است  ،اما ھمانطور که
گفته شد اگر اين ھمدرديھا به تشکل تبديل نگردد مشکالت کارگران ادامه خواھند داشت  .اصوال کارگران
آگاه استان کردستان و بويژه سنندج توانسته اند مبارزه طبقاتی کارگران خود را در ميان احزاب باسابقه
کردی که بيشتر پرچم قوم گرايی و آلترناتيو سازی را بدست گرفته اند  ،روشنی بخشند  ،اما اخراجھای
متعدد کارگران و دستگيری فعاالن نشان از فقدان تعداد کافی نھادھای قدرتمند کارگری در استان است .
البته آنھا بايد حاشيه ھای موجود را کنترل کرده و به وحدت کارگران بيشتر تکيه کنند چراکه بدون ايجاد
تشکالت مستقل در واحدھای کارگری و وحدت آنھا با ساير تشکالت مستقل در ساير استانھا برای تداوم
 .مبارزه طبقاتی در کشور  ،امکان پيروزی نيست
اينروزھا سالروز اعتصاب دوم رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد تھران و حومه نيز ھست که شرحش
در پيوست گذاشته شده و بدليل تاثير بدون ترديد آنھا در بسياری از حرکتھای کارگری  ،انتظار می رود
که ھيات مديره سنديکا به ابھامات مربوط به منصور اسالو با روشی که شايسته وی است  ،جواب دھد تا
ضمن باال بردن اعتبار خود و منصور اسالو فرصت يکه تازی تعدادی سوسيال دموکرات که بجای نقد
درست  ،قلم تھمت و تخريب و زير سوال بردن سنديکا را در دست گرفته اند ببندد و مھمتر آنکه لطمه
ای به گسترش سازماندھی کارگران نخورد  .آنچه اھميت داشته و دارد استقامت و پايداری ھمه اعضای
ھيات مديره سنديکا و تن ندادن به درخواست نيروھای امنيتی و مسوالن ھستند که توانسته ھمچنان اعتبار
آنھا را نزد کارگران شرکت واحد و بسياری از کارگران ساير واحدھای توليدی و خدماتی حفظ نمايد .
بايد تالش گردد تا با حسن نيت به اين موضوع برخورد نموده و باوجود کاستيھای برخورد در اطالعيه ،
کوتاه بودن آنرا مبنی بر آن دانست که ھيات مديره سنديکا نخواسته سروصدای زيادی بپا کند  .بايد به اين
دوستان فرصت داد تا با فروکش کردن ھيجان اضافی برخی سياسيون به کارھای مھم گسترش جنبش
کارگری  ،بررسی گزارش منتشر شده توسط اسالو  ،برنامه ھايی که درپيش دارند و بويژه پيگيری

درخواست جديد خود رانندگان شرکت واحد باشند که در جريان است  .آنھا چون اعالم کرده اند که نماينده
ای در خارج کشور ندارند دست ھرکسی که بخواھد خود را نماينده سنديکا معرفی نمايد را بسته اند  ،اما
الزمست که با استفاده از سايت خود و ديگر سايتھا برنامه ھای خود را عالم نمايند  .در خارج کشور نيز
به منصور اسالو بستگی دارد تا با تداوم مبارزاتی که وی را سمبل سنديکا نمود  ،صدايی برای کارگران
 .ايران باشد و بتواند حمايت بين المللی بيشتری را نسبت به کارگران ايران کسب کند
در ھمين ھفته گذشته ضمن گسترش تعدادی اعتراض کارگری  ،تجمع کارگرانبازنشسته صندوق تامين
اجتماعی در مقابل مجلس تجمع کرده که خواھان افزايش حقوق خود شدند بنسبت تورم سرسام آور شدند و
دولت را مسول اين مسائل دانستند  .باز ھم در ھمين ھفته  ٣٠٠کارگر به نمايندگی ھزاران کارگر مجتمع
کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه با  ١٩دستگاه اتوبوس و مينی بوس در اين شرايط مادی سخت به تعداد
ديگری از نمايندگان ھزاران کارگر نی بر کشت و صنعت کارون که از چند روز پيش مقابل دفتر رييس
جمھوری تجمع کرده اند  ،پيوسته و خواھان رسيدگی به پرداخت منظم حقوق  ،اجرای قانون بازنشستگی
 ،حل مسائل بيمه و محسوب شدن جزو مشاغل سخت و زيان آور و ديگر موارد شدند  .آيا با شعار ٥
برابر کردن يارانه توسط احمدينژاد  ،اين تجمع و شعار نشان دھنده فھم سياسی کارگران نيست و اينکه
چه اندازه آمادگی ايجاد تشکل مستقل را دارند و اينکه چه حجم کار مقابل کارگران آگاه و فعالين وجود
دارد ؟ مساله اينستکه کارد به استخوان کارگران رسيده و اين حرکتھای خودجوش که طبعا تحت تاثير
کارگران آگاه نيز ھست بايد به تشکالتی مستقل و نيرومند تبديل گردد تا دولت و مسوالن را وادار به
تامين خواسته ھای کارگران نمايند  ،چراکه با وجود چند روز تجمع ھنوز مسولی به سراغ آنھا نرفته
است ! تنھا در صورت ايجاد نھادھای قدرتمند کارگری است که مسوالن مجبور می شوند به خواسته ھای
کارگران توجه کنند و حتی اگر اين روزھا خانه ھای کارگر و ساير تشکيالت وابسته که مدعی نفوذ در
کارگران ھستند  ،بدليل درگيری جناحی کمکی به کارگران بنمايند  ،تنھا وجود تشکالت مستقل است که
قادر است ترفندھای آنھا را برمال کرده و جلوی جذب کارگران توسط آنھا را بگيرند و تسليم تاکتيکھای
آنھا نگردند  .اگر برخی از کارگران ھنوز توھمی در مورد دولت و تشکيالت زرد کارگری دارند ،
کارگران دو مجتمع کشت و صنعت خوزستان با تجربه ايجاد سنديکای ھفت تپه چنين توھمی نداشته و
ضمن نشان داشتن تاثير سنديکای پيشين  ،آمادگی کاملی در ايجاد و گسترش تشکل مستقل دارند .
کارگران واحدھای کوچک ھمچون کفاش  ،پيراھن دوز  ،مکانيک و جوشکار  ،ساختمانی  ،ريخته گری
 ،چاپ گر  ،نانوا بھمراه ساير شغلھا و کارگران بسياری از کارگاھھای کوچک و پراکنده که گاھا در
اصناف جمع می گردند نيز بدليل بيکاری گسترده آمادگی کاملی در برگزاری تجمعات و اعتراضات دارند
.
از ديگر اعتراضات کارگری در اين ھفته تجمع اعتراضی  ٦٠٠کارگر پتروشيمی بندر امام در مقابل
فرمانداری ماھشھر برای رسمی شدن بود که نشاندھنده فضای آماده برای بھم پيوستن کارگران
پيمانکاريھای ساير پتروشيمی ھا و حتی پااليشگاھھای نفت و گاز است  ،تجمع کارگران قند و تصفيه
شکر اھواز بھمراه خانواده ھايشان مقابل استانداری اھواز برای بازپرداخت  ٢٥ماه حقوق عقب افتاده در
حاليکه احمدينژاد در يک شوی تبليغاتی کارخانه جديد و نيمه کاره شکر را افتتاح می کند  ،ادامه ی
تجمعات کارگران اخراجی شرکت جھاد نصر کردستان  ،اعتراض جمعی از کارگران واحد توليدی قارچ
سينا به عدم پرداخت بخشی از حقوق و ساير مطالبات پس از تعطيلی دوسال کارخانه و مشکالت
بازنشستگی  ،اعتراض  ٤٠٠کارگر پيمانکاری شرکت ترابر سبز که زيرنظر راه آھن فعاليت ميکند
نسبت به عدم تسويه حساب پيمانکار قبلی با کارگران و عدم پرداخت  ٢ماه حقوق از طرف پيمانکار فعلی
 ،تجمع اعتراضی کارگران شرکت صنايع غذايی فالت کوھرنگ شھر کيان در چھارمحال و بختياری
بدليل عدم پرداخت بموقع حقوق و اخراج بی رويه  ،درخواست  ٣ماه حقوق عقب مانده موجب دست از

کار کشيدن  ٨٠٠کارگر شرکتھای پيمانکاری ساحل سازان و عمران ذوبان و ايمن سازه از مجموعه
شرکتھای پيمانکاری فراساحل از زير مجموعه ھای شرکت بزرگ صدرا گرديد که دارای تخصص در
ساخت کشتی و سکوھای نفتی دريايی است  ،اعتراضات پيشين کارگران در واحدھای مختلف بدليل باقی
ماندن مشکالت ھمچنان ادامه داشته و کانون صنفی معلمان نيز نامه اعتراضی در مورد وضعيت معيشتی
و اقتصادی خود نوشته اند و الزم به توضيح است که چند معلم بدليل پشتيبانی از کارگران ھنوز در زندان
ھستند  .شايد بتوان گفت تنھا اعتراض کارگری که خانه کارگر از آن حمايت می کند مربوط به گروه
انتخاب است که کارگران با ھماھنگی و اجازه برای چندمين بار جلوی سفارت کره جنوبی تجمع کرده اند
تا شرکت دوو الکتريک را وادار به بازپرداخت مطالبات اين مجموعه بنمايند  .اينکه چرا محجوب اين
مھره کليدی نظام به پشتيبانی مستقيم اين شرکت پرداخته و با ارسال نامه ای به سفير کره جنوبی نسبت به
عملکرد دولت اين کشور در توقيف دارايی گروه صنعتی انتخاب اعتراض کرده و اين اقدام را موجب
بيکاری  ١٥٠٠کارگر دانسته است و تھديد کرده که تجمع کارگری در کل کشور برپا خواھد کرد  ،بايد
از کرامات اين مھره منتسب به کارگری رژيم دانست ! البته ايشان نه چنين توانی دارد و نه در مقابل
رژيم چنين جراتی بخود می دھد  ،اما بايد پرسيد پس چرا از نيروی خود برای آزادی کارگران زندانی ،
جلوگيری از اخراج کارگران و بازپرداخت حقوق عقب افتاده آنھا  ،باال بردن حداقل حقوق به باالی سقف
خط فقر  ،لغو قراردادھای موقت  ،برابری حقوق کارگران زن و مرد و عدم استفاده از کودکان کار ،
! پشتيبانی اعتراضات و تجمعات ساير کارگران و موارد بيشمار ديگر نمی کند
اعتراض کارگری مھم ديگر درخواست مجوز برای تجمع قانونی کارگران مقابل وزارت کار تھران است
که پس از بی جواب ماندن از طرف وزير کار و تحصن مقابل مجلس برای خواسته ھايی که در طومار
امضا شده توسط  ٣٠،٠٠٠کارگر عنوان شده  ،توسط تشکالت مستقل اقدام شده است  .درخواست رسمی
که به استانداری تھران تحويل شده از مھمترين خواسته کارگران که تعيين حداقل حقوق برمبنای ھزينه ھا
می باشد  ،مسوالن و نيروھای انتظامی و امنيتی را در مقابل دوراھی قرار می دھد ؛ اگر قبول کنند که
از مسوالن تشکيالت زرد کارگری خواھند خواست تا تجمع را کنترل نمايند و اگر قبول نکنند که بنظر
چنين راھی را انتخاب خواھند کرد چون از ھر تجمعی وحشت دارند  ،نه تنھا مشت تشکيالت زرد
کارگری باز می شود  ،بلکه کارگران نيز نبايد مايوس گشته و تالش کنند تا چنين تجمعاتی از طرف
کارگران واحدھای تعطيل شده و يا آنھايی که مشکل پرداخت حقوق دارند  ،صورت گيرد  .اھميت
کارگران آگاه و فعالين در اينستکه استقالل خود را از تشکيالت وابسته حفظ کرده و کاری نکنند تا زحمت
کشيده شده آنھا برای جمع آوری امضاھا به کيسه اين مھره ھای رژيم برود  .روشن است که سران نظام
از آينده اعتراضات کارگری ھراس داشته و برای ھمين درصدد اجرای فاز دوم ھدفمندی يارانه ھا بوده و
ميون تومان برای برخی از کاالھای در ضمن بفکر تجديد ارائه کوپن با اسم کارت اعتباری بمبلغ ١٫٥
اساسی ھستند تا واردات بی کيفيت دولتی و سرمايه داران وابسته را بھر قيمتی تنھا کمی پايينتر از نرخ
کار تبليغی بدون  .بازار به کارگران و ساير اقشار بدھند تا مقداری از جو اعتراضی در پيش را بکاھند
آرم گروھھای سياسی برای نشان دادن اعتراضات کارگران سراسر کشور با انتشار وسيع در واحدھای
صنعتی و محله ھای کارگری خواھد توانست  ،وحدت کارگران را در اعتراضات و تجمعات ھماھنگ
باال برده و در اين پروسه به کارگران بفھماند که چگونه دولت سد اصلی خواسته ھای کارگران است  .به
اميد گسترش و سازماندھی تشکالت مستقل کارگری با ھرچه بيشتر ترکيب کارگری و فاصله گرفتن از
تشکيالت وابسته جناحی از درون اعتراضات گسترده کارگران تا سرانجام با ايجاد نھادھای قدرتمند
 .کارگری  ،جنبش کارگری شکل گيرد
گروه پژوھش کارگری بھمن ١٣٩١
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