کارگران آگاه بايد اعتراضات پراکنده را در مورد دستمزد و قانون کار
سازماندھی نمايند
نوروز باستانی فرا می رسد و کارگران بخاطر فرزندان خود بجای جشن و شادمانی ھمچون ساير
اقشار از تاريخ کھنی که رسيده  ،بايد ھمچون سالھای گذشته در التھاب فريبنده ای باشند که سرمايه
دارانی در قالب روحانی  ،سپاھی و سياسی مرتجع برای افزايش حقوق ايجاد می کنند  .افراد عقب
مانده و لمپنی که در طول سلطنت و کمک شاھانی که از شبح سوسياليسم می ترسيدند  ،به تعدادشان
افزوده شد و تنھا گروه متشکلی شدند که با کسب قدرت در طول  ٣٤سال گذشته جيبھايی را پر از
﷼ و ارز کردند که در سابق به خمس و زکات و تعدادی ھم به نان جويی قانع بودند  .قدرتھای
بزرگ در اين دوره رسانه ای که اخبار براحتی بھمه منتقل می گردد  ،ديگر ديکتاتوريھای شاھان و
سالطين را در کشورھای جھان سومی امکان پذير ندانسته و برای کنترل جنبشھای کارگری آنھا را به
پوپوليسم و باورھای مذھبی مردم بومی ھدايت نمايند  .اما ھمانطور که دست قدرتھای
نيوامپرياليستی غرب و شرق برای کارگران و زحمتکشان خود نيز رو شده و با افزايش جنبشھای
کارگری خود روبرو ھستند  ،بايد که کارگران کشورھای تحت سلطه سرمايه داری وابسته بومی
نيز نيروی خود را باور کرده و با ھمديگر متشکل گشته تا در پروسه مبارزه طبقاتی سوسياليسم
را تحقق بخشند.
کارگران ايران از بدو پيدايش سرمايه داری در کشور  ،جز در زمانھای کوتاھی نتوانستند با
ايجاد تشکالت مستقل به مبارزه طبقاتی بپردازند و اين فقدان موجب شده که طبقه حاکم در آسايش
کامل به درگيری جناحی خود بپردازند  .دليل اصلی نبود تشکالت مستقل کارگری به عملکرد کارگران
آگاه و نيروھای چپ جامعه مرتبط است که بجای سازماندھی کارگران پس از سرکوب شديد سالھای
 ٦٠تا  ٦٧؛ با تقليد مبارزات تئوريکی لنين بھمراه بلشويکھا با ديگر سازمانھای بنوعی باورمند به
سوسياليسم  ،به درگيری با يکديگر پرداختند  .تفاوت لنين و ھمراھانشان با بظاھر انقالبيون ايرانی
در پراتيک درون طبقه و ساير اقشار سوسيال دموکرات بود ؛ آنھا تالش کردند تا نقد ديگر گروھھا را
در تفاوت عملکرد خود با ديگران نشان دھند  .اما ايرانيانی که خود را کمونيست می ناميده و يا می
نامند  ،تالش دارند تا عملکرد ديگران را در سايه بی عملی خود نقد نمايند و بھمين دليل سنتزی از
برخورد بظاھر تئوريکی آنھا بوجود نمی آيد  .يک مشکل اساسی ديگر در ايران اين است که برخی
از نيروھای چپ فريب سراب ايجاد آلترناتيو در خارج کشور توسط سران گروھھای اصالح طلب ،
ليبرال  ،دموکرات  ،سکوالر  ،سوسيال دموکرات را خورده اند  ،تفاوتی ھم نمی کند که آنھا باور به
حفظ نظام فعلی و يا تغيير آن را داشته باشند.
گروھھای نامبرده شده بايد که چنين تصوری برای تغيير جامعه داشته باشند  ،اما جای تاسف دارد
که نيروھای چپ با شعار محوری و يا حاشيه ای مبارزه طبقاتی تن به تفکر اصالح طلبی و يا
سوسيال دموکراتيک می دھند ! اگر تاريخ مبارزاتی در کشورھای جھان و انقالبات سوسيالستی راه
اصلی را از طريق پراتيک درون طبقه نشان نمی دھد  ،حداقل نيروھای چپ با تاريخ يک قرن اخير
کشورمان بايد باور کنند که بدون جنبشھای کارگری حتی حکومت دموکراتيکی نيز برقرار نخواھد
گرديد  .مروری بر اخبار سايتھای وابسته ايرانی در خارج کشور حاکيست که بيشتر نيروھای
چپ تنھا منتظر برخورد اشتباھی از مبارزات داخل کشور ھستند تا سيل مقاالت و انتقادات ھمچون

مسلسل از افراد وابسته جناحی و بيشتر بی عمل بعنوان نقد روانه سايتھا گردند  .ديگر دانش
مبارزه طبقاتی مانده از پيش که نقد را در رابطه با پراتيک جاری می داند  ،بھيچ شمرده شده و
برخوردھای پايان ناپذير بظاھر تئوريکی ذھنی  ،موضوع اصلی که طبقه کارگر بی تشکل باشد را
بفراموشی می سپارد  .اما چون پراتيک نيست بتدريج مساله ای که مقاالت را موجب گشته بود ،
فراموش شده و به برخورد تئوريکی و حتی فحاشی گروھھای چپ از يکديگر منتھی می گردد تا در
سايه بظاھر نقد از کارگران انتقام انشعابات گذشته خود را بگيرند.
بيشتر کسانی که مقاالتی را برعليه موضوع اخراج منصور اسانلو از ھيات مديره سنديکای شرکت
واحد نوشته اند ؛ چه جانب يکطرف را گرفته و چه ھر دو طرف را کوبيدند  ،حتی نيم نگاھی به خود
و يا گروه وابسته به خود نيانداختند که چه پراتيکی درون طبقه داشته و چه وظيفه ای برعھده آنان
است ! در مقاله پيشين سنديکای کارگری  ،شورای کارگری نيست و انقالب در ذھن صورت نمی گيرد
 ،اشتباه دوطرف در کنار بحث اصلی ذکر گرديد واينکه اين موضوع نبايد الويت سازماندھی
اعتراضات پراکنده کارگران را تحت شعاع قرار دھد  .اما سريال مقاالت که در آن توھين بجای تحليل
پر است  ،می خواھند حال که خود نويسندگان کاری انجام نمی دھند  ،پس چه بھتر موضوع اصلی
بررسی چند باره اخراج برای رد گم کردن بی پراتيکی آنھا باشد  .جای تاسف است که در اين ميانه
رضا رخشانی که حق نقد دارد و بايد اين اشتباه را به گامی مثبت در جھت ايجاد تشکل کارگران تبديل
کند  ،با تاثير از روش سوسيال دموکراسی به توھين می پردازد ! وی بايد از دو طرف می
خواست که اشتباھشان را در پراتيک جبران کرده و بجای افزايش درگيری و پيوستن به درگيری
جناحی طبقه حاکم و يا جذب در سوسيال دموکراسی  ،تجربه خودرا در حمايت از طبقه کارگر بی
پشتيبان و پردشمن قرار دھند  .آيا اکنون که کارگران مبارز شرکت واحد و کارگران نی بر
خوزستان بار ديگر به اعتراضات ھمگانی پرداخته اند  ،کسانی ھمچون ھيات مديره سنديکا  ،اسانلو
 ،رخشان  ،نجاتی و ديگرانی که تجربه فراوان دارند  ،نمی توانند در ھمبستگی بيشتر کارگران مفيد
باشند ؟
در ميان اعتراضات پراکنده کارگران که ھرروز با بيکاری بيشتر  ،عدم دريافت حقوق  ،مشکالت بيمه
بازنشستگی  ،حداقل حقوق  ،مشکالت قانون کار و صدھا مورد ديگر اوج بيشتری می گيرند ،
تشکيالت زرد خود را در غياب تشکالت مستقل کارگری  ،دايه مھربانتر از مادر نشان داده و تالش
در جذب بيشتر کارگران دارند  .آنھا با شعارھای افزايش حقوق  ،حفظ قانون کار بشکل پيشين ،
پرداخت حقوق عقب افتاده  ،کمک دولت به سرمايه داران برای بسته نشدن واحدھای توليدی و دھھا
مورد ديگر به مصاحبه ھای روزانه پرداخته و رسانه ھای وابسته با بزرگنمايی آنھا را منتشر می
کنند تا جذب کارگران ناآگاه به آنھا را افزايش دھد  .گرچه تشکيالت زرد کارگری وابسته به دولت و
جناح رفسنجانی  -اصالح طلبان که در چند ماه اخير شمشير برعليه يکديگر کشيده اند  ،تنھا ھدفشان
به بيراھه کشاندن کارگران برای اھداف انتخاباتی و کسب قدرت است  .چرا که تابحال ديده نشده که
مسولی از خانه کارگر  ،انجمن اسالمی و ديگر تشکيالت زرد کارگری حاضر باشند کارگران ناآگاه
عضو خود را در جلوی ادارات دولتی  ،مجلس و ديگر اماکن عمومی برای تحقق خواسته ھای
کارگران بکشانند  .بی جھت نيست که ھمه گروھھای سياسی برای اھداف خود به جذب کارگران ھمت
می کنند  ،زمانی که رسانه وابسته جھانی بی بی سی نيز اخبار کارگری را منتشر می کند.
چند تشکل محدود و مستقلی که وجود دارند نيز متاسفانه نه تنھا به پشتيبانی از يکديگر برنمی خيزند
 ،حتی گاھی سايتھای خودرا نيز ھمچون ديگر گروھھای چپ  ،محدود به اخبار و مقاالت خاصی می
کنند که بيکديگر تعلق و وابستگی دارند  .تشکالتی که زحمت  ٣٠،٠٠٠امضای کارگران در مورد

قانون کار و دستمزد را کشيده اند  ،نبايد چند نفر شناخته شده را بعنوان نماينده ھمه در مقابل
تھديدھای نيروھای امنيتی قرار دھند تا به بھانه امنيت انتخابات  ،اعتراضات کارگران ملغی گردد .
آگاھان و فعالين کارگری بايد به کارگران بگويند تا دولت و مسولين جوابی به امضاھا نداده و تنھا راه
اينستکه از کارگران بخواھند تا خود راه ديگری بيابند  .بايد دانست که اختالفات جناحی
برای انتخابات درپيش و مذاکرات ھسته ای بيشترين نيروی مسولين نظام را در داخل و خارج کشور
جذب کرده و اگر از يکی و يا ھردو مشکل فارغ شوند  ،آنگاه بکمک يکديگر مجددا شدت سرکوب را
بيشتر خواھند کرد  .ھمه کارگران آماده بايد به اعتراضات دستجمعی بپردازند  ،چون آشکار است که
تصويب حداقل حقوق که تقريبا ھمانند سالھای پيش است تا روزھای آخر سال اعالم نمی گردد تا
در تعطيلی سال نو مسولين نفسی براحتی بکشند.
سزاوار است اينھمه اعتراضات کارگران  ،پراکنده مانده و نتيجه ای از آن بدست نيايد و تشکالت
محدود مستقل موجود در حد حفظ خود بکوشند و يا ضروری است که با سازماندھی بخشی از
کارگران به تعداد تشکل مستقل افزوده گردد  .موضوع زمانی شکل تراژدی می گيرد که در اين
بھبوھه که کارگران ايران بی پشتيبانند و حتی قادر نيستند به حقوقی مطابق تورم دست يابند ،
گروھی که خود را حزب کمونيستی ميخوانند  ،در بيانيه ای اعالم می کنند که کارگران نفت جنوب
عراق چشم به حمايت ما دوخته اند  .آنھا از کارگران و فعالين کارگری می خواھند که از کارگران
عراق حمايت کنند ! بيانيه در انتھا می افزايد ؛ دفاع از کارگران نفت جنوب وظيفه طبقاتی ما و دفاع
از حرمت و کرامت ) کلمات بی بار مبارزه طبقاتی ؟ ( کل طبقه کارگر چه در عراق و چه در ايران و
منطقه است  ،ضروری است که بھر شيوه که می توانيم در کنار ھمسرنوشتان خود در جنوب عراق
باشيم  ،طبقه کارگر چه در عراق و چه در ايران به اين ھمبستگی طبقاتی محتاج است  .کسی منکر
انترناسيوناليسم و ھمدردی کارگران سراسر جھان نسبت بيکديگر نيست  ،اما روشن است چگونه بی
پراتيکی درون طبقه کسانی را وادار به حمايت از انقالبات ذھنی در سراسر جھان کرده و ضرورتھا
را تا چه حد دور و غيرممکن می سازند  .آيا کارگران نفت بصره در پی حمله به دو کارگر ايرانی در
کردستان عراق و يا برای آزادی بھنام ابراھيم زاده که تنھا فرزندش با بيماری سختی دست به گريبان
است  ،اقدامی کرده اند ؟
آيا برای نيروھای باورمند به مبارزه طبقاتی و فعالين کارگری قابل تصور است که  ٣٠ماه حقوق
عقب افتاده برای کارگران لوله سازی اھواز چه مفھومی برای خانواده ھای آنھا دارد ؟ آيا برای آنھا
قابل درک است خانواده ھای صدھا کارگر صنايع فلزی که پس از سالھا کار سخت و رنج بازنشسته
شده اند  ،ماھھا حقوق طلب دارند ؟ آيا برای آنھا قابل حس است که مزدور خانه کارگر قزوين
اعالم کند که  ١،٧٠٠،٠٠٠کارگر در انتظار عيدی ناچيز ھستند و يا مزدور ديگری بگويد که جدال
تشکلھای کارگری منافع کارگران را به حاشيه برده است ؟ آيا درد خانواده ھای کارگران رانه دژ که
پس از يکسال کار بدليل نپرداختن ھزينه ھا توسط وزارت کار بالتکليف بوده و ھنوز حقوقی دريافت
نکرده اند  ،آنھا را وادار به کار جمعی می کند ؟ چه کسانی بايد غم خانواده ھای کارگران بيکار سد
زيويه کردستان را در اين دوران بيکاری بخورند ؟ آيا کارگر آگاه و فعال کارگری می تواند آسايش
داشته باشد  ،زمانيکه خانواده ھای  ١٢٠٠کارگر پروفيل ساوه  ٦ماه بدون حقوق ھستند ؟ چه
کسانی بايد به نمايشھای جنگ زرگری برای تعيين حقوق سال  ٩٢تشکيالت زرد وابسته جناحی که
قانون کار فعلی را مناسب می دانند  ،پايان داده و برای ايجاد تشکل مستقل کارگری فعاليت کنند ؟ آيا
بازھم بايد ايجاد سنديکای مستقل را در مقابل تشکيالت زرد انحرافی و تنھا نوع ديگری از تشکل را

کارگری دانست و آيا کارگران آگاه و فعالين کارگری بايد به اختالفات منتج از سوسيال دموکراسی تن
داده و مبارزه طبقاتی را فراموش کرده تا بيشترين استفاده به دولت و طبقه سرمايه دار برسد ؟
بايد به کارگران شرکت واحد آفرين گفت که ضرورت را شناخته و در پی  ٢٠٠٠امضا برای تعيين
دستمزد سال  ٩٢با توجه به تورم سالھای  ٩١و  ، ٩٢بدون اجازه نيروھای امنيتی در مقابل وزارت
کار تجمع کردند  .بايد به کارگران پيمانکاريھای پتروشيمی منطقه بندر امام آفرين گفت که با وجود
رسمی شدن تعدادی از کارگران  ،تداوم اعتراضات آنھا برای رسمی شدن سايرين کاسته نشده و ادامه
دارد  .بايد به کارگران نی بر خوزستان آفرين گفت که با وجود مشکالت مالی چند بار به تھران آمده و
جلوی مجلس جمع شده اند و سرانجام نمايندگان مفت خور سرمايه داران را بفکر راھی انداخته اند ،
آنھا اينکار را آنقدر انجام خواھند داد تا به حقوق خود برسند  .بايد به کارگران صنايع
فلزی آفرين گفت که برای دريافت حقوق عقب افتاده بارھا و بارھا جلوی استانداری تجمع می کنند .
بايد به کارگران صنايع قند اھواز آفرين گفت که برای يازدمين بار مقابل استانداری تجمع کرده و از پا
نمی نشينند  .چه دردناک است که کارگران بسياری از واحدھای نامبرده و بسياری ديگر که نامشان
برده نشده  ،با دست خالی و بدون کمک مدعيان رھبری کارگران  ،به دفاع از منافع خود برخاسته اند
 .اميد که کارگران آگاه و فعالين کارگری با ھماھنگی با ديگر کارگران بتوانند برای وسعت بخشيدن به
تجمعات  ،اين اعتراضات پراکنده را سراسری نموده تا عالوه بر گرفتن خواسته ھای اقتصادی ،
ضرورت ايجاد تشکل مستقل بيشتر را تحقق بخشند .
گروه پژوھش کارگری اسفند ١٣٩١
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