کارگران می توانند و بايد که تشکالت مستقل خود را در اين شرايط بحرانی ايجاد کنند

صدای اعتراض کارگران روزی نيست که از گوشه ای شنيده نشود  ،اما بنسبت حجم اعتراضات نتايج
مثبت حتی اقتصادی برای کارگران در کمترين ميزان بدست آمده است و آيا نداشتن تشکل مستقل کارگران
تنھا دليل اين موضوع نيست ؟ آيا اين بستر گسترده اعتراضات کارگران نبايد کارگران آگاه و فعالين
کارگری را وادار کند تا در اين شرايط بحرانی ھمه نيروی خود را صرف سازماندھی تشکالت مستقل
نمايند ؟ آيا بر گروھھای چپ که آرمانشان سوسياليسم و رھبری طبقه کارگر است ضرورت ندارد که اگر
برايشان برخورد تئوريکی الويت دارد  ،بخشی از نيروی خود را ھم صرف گسترش سازماندھی کارگران
در واحدھای کاری آنھا نمايند ؟ آری امروزه که جناحھای حکومت برای بدست آوردن قدرت سياسی و
اقتصادی بيشتر به حذف يکديگر ھمت گذاشته اند و سايتھای جناحی در رقابت و جذب آرا به انتشار
بيشترين اخبار اعتراضات کارگران پرداخته اند و کارگران روزبروز از تامين معاش درمانده اند  ،بھترين
زمان برای ايجاد تشکل است  .امروزه که کارگران واحدھای تعطيل شده بدنبال حقوق عقب افتاده و بيمه
بيکاری ھستند و آنھايی که کاری دارند  ،نگران از دست دادنش بوده و اينکه حقوق دريافتی توان مقابله
با تورم روزافزون را ندارد بنوعی ھمه آنھا را می توان حول خواسته ھای مشخصی گرد ھم آورد و لذا
زمان طاليی برای ايجاد تشکل بوجود آمده است.
جناحھای حکومت اگر با آرامش به درگيری و افشای يکديگر می پردازند  ،بدليل آنستکه گمان دارند
ھرگونه اعتراضی را در نطفه خاموش کرده اند و در نتيجه خطری از سوی مخالفان داخل برای رژيم
تصور نمی کنند  .مروری بر اعتراضات اقشار مختلف از خرداد سال  ٨٨که ميليونی بود تا به امروز که
بيشتر صدای اعتراضات کارگران بگوش می رسد  ،حاکيست که تحولی در حرکت مخالفان رژيم بايد شکل
گيرد  .منکر اين نمی توان شد که شدت سرکوب و بيرحمی نيروھای سپاھی و امنيتی رژيم در خاموش
کردن صدای مخالفان تاثير مھمی داشته  ،اما مگر در طول يکصد سال گذشته ھمواره ديکتاتوری و
سرکوب وجود نداشته و مگر امکان برقراری دموکراسی و آزادی را بايد ھديه جناحھای حکومت دانست
! چگونه است که ديگر از دانشجويان که ھمواره پرچم آزاديخواھی را در دست داشتند  ،صدايی شنيده
نمی شود و ديگر تجمعاتی در دانشگاھھا بروز نمی دھد ! آيا روشن نشده که دانشجويان خواست
دموکراسی را از تفکر اصالح طلبی جدا ديده و باور دارند که ديگر حکومت اجازه نخواھد داد تا آنھا به
قدرت برسند و بنابراين اشتراک مخالفان در نحوه برخورد با حاکميت دچار تفرقه و ياس گشته است ! اما
اين موضوع چرا موجب نمی شود تا دانشجويان چپ به آرمانشان بيشتر اميدوار گشته و بتوانند ساير
تفکرات سکوالر و دموکرات دانشجويان را حول استراتژی خود متحد سازند و ثابت نمايند که ھنوز
قادرند نقش پراھميتی را در جامعه بازی نمايند ؟
انتشار مجدد سخنان رفسنجانی در پذيرش قطعنامه  ٥٩٨برای پايان جنگ با عراق در ميان فرماندھان
سپاه  ،مبنی بر اينکه انقالبی گری ) ؟ ( کلّه شقی متحجرانه نيست  ،تحول پذيری منطقی است  ،انسان
انقالبی مقتدر است ا ّما جمود ندارد  ،تعصب ندارد و وقتی حق را تشخيص داد حتی خالف نظرش در
مقابل حق خاضع است و می پذيرد اين بھترين مصداق انقالبی گری است که امروز امام ما آن را به
منصه ظھور رساندند  ،ھشداری مھم به خامنه ای برای امکان سقوط نظام است و چنانچه گروھی از
نمايندگان سابق مجلس شورای اسالمی در ايران نيز خواستار مذاکره مستقيم ايران و آمريکا شده اند .
زمانيکه کرباسچی مھره ارزشمند رفسنجانی مشکالت را نتيجه برنامه ھای ھردو اصالح طلبان و
اصولگرايان دانسته و از عدم اشتراک درونی خود اصالح طلبان در زمان قدرت آنھا حرف می زند و در
آخر نتيجه می گيرد که انتخابات را بايد باھر شکلی انجام داد  ،اينکار را جز از وظيفه شناسی وی برای
حفظ نظام بايد دانست ! اگر اصالح طلبان از درون زندان و خارج کشور از انتخابات آزاد سخن می گويند
 ،در حاليکه يادشان نمی آيد که چگونه خود در زمان داشتن قدرت عامل محدوديت در انتخابات بوده اند ،
چرا نبايد خامنه ای  ،جنتی و ديگران بگويند در طول  ٣٤سال گذشته ھمواره انتخابات آزاد بوده است !
دليل اينکه برخی چراغ جادوی انتخابات را در دست گرفته تا اين نظام يکبار ديگر از پيروزی خود با

شرکت اکثريت مردم در انتخابات سخن گويد  ،ترسی است که از رشد خدا ناباوری و بی دينی در ايران
بويژه جوانان کرده است و اينکه مردم به راھھای ديگری برای تحول می انديشند  .بيشتر گروھھای
سياسی استراتژی خود را بر محور انتخابات آزاد گذاشته اند  ،در حاليکه کامال واقفند که چنين امکانی
در چنين نظامی وجود ندارد واين موضوع تنھا سرپوشی است تا تغيير و سرنگونی نظام را از محوريت
برنامه خود کنار بگذارند.
آيا با قانون کاری که بگفته بازرس اتحاديه پيشکسوتان خانه کارگر  ،حاصل تالش حسين کمالی وزير
پيشين کار و رييس فعلی حزب کار که احتماال خود را کانديد رييس جمھوری می کند  ،نبايد به حال
کارگران و فعالين که چنين خانه کارگری داشته و چنين قانون کاری را ارزش می دھند  ،گريست ! چرا
ھمه بر طبل انتخابات چه نوع آزاد و چه غير آزاد در حال حاضر سخن می گويند  ،در حاليکه زندگی
کارگران در بدترين شرايط دوران اخير قرار دارد و مگر حتی تقسيم قدرت جناحھا کمکی در بھبود زندگی
کارگران صورت خواھد داد ؟ مگر با تکيه برھمان قانون کارمصوب زير نظر ھمين مسوالن زرد
کارگری نبوده که بيمه کارگران کارگاھھای زير  ٥و  ١٠نفر حذف شده و تدريجا قراردادھای موقت پايه
گزاری گردند تا با استمراری از گذشته  ،قوانين ضد کارگری بيشتری تصويب گردند ؟ آيا سالروز کشته
شدن چھار کارگر ذوب مس خاتون آباد شھر بابک در چھارم بھمن  ١٣٨٢که در زمان اوج قدرت خاتمی
و اصالح طلبان بود و تنھا خواست استخدام دائمی توسط پيمانکار را داشتند اما در روز نھم تحصن با
حمله ھليکوپتر و گارد ويژه نيری انتظامی روبرو شدند  ،يادآوری اين نکته نيست که برای کارگران
تفاوتی از اينکه چه جناحی در اين نظام و ھر نظام سرمايه داری حکومت کند  ،نبوده و وضعيت آنھا تا
برقراری استثمار طبقاتی بھبود کيفی نخواھد يافت  .آيا پس از  ١٠سال از گذشتن اين کشتار که ھمگی
مسوالن اظھار شرم کردند  ،حقوق کارگران کشته شده و آسيب ديده پرداخت شده و زندگی خانواده آنھا
تامين شده است و يا اينکه کارگران بيشتری در اين استان و ساير استانھا بيکار شده اند ؟ آيا حوادثی که
به کشته شدن کارگران در معادن و ديگر کارھا بويژه کارھای ساختمانی پيش می آيد کاھش يافته  ،و يا
اينکه با وجود ابالغ کتبی دولت ھنوز يکی از مھمترين خواسته ھای کارگران ھمان حذف پيمانکاران
واسطه و رسمی شدن بخش بزرگی از کارگران صنايع کشور و بخش خدماتی است ؟ اخبار ايلنا سايت
رسمی حاکيست که  ٢٤کارگر بازمانده از آخرين مورد انفجار معدن يال شمالی طبس بعد از گذشت يکماه
ھمچنان نه حقوق و نه بيمه بيکاری دريافت می کنند و نه تکليف شغلی خود را می دانند و ھمواره
تکليف بازماندگان کارگران در حوادثی که خود ھيچگونه تقصيری ندارند  ،ھمين بالتکليفی است !
ميلياردھا درآمد نفتی در طی  ٣٤سال گذشته در جيب چه کسانی رفت  ،در حاليکه کارگران روزبروز
بيکارتر شده و نسبت حقوق دريافتی آنھا نسبت به گرانی و تورم ھمواره سير نزولی داشته و دارد و چرا
پرداخت يارانه نيز برخالف وعدھای توخالی ھميشگی مسوالن نتوانسته است  ،حداقل تورم افسار
گسيخته تحت مديريت خودشان را پوشش دھد ؟ مگر مسوالن که نيمی از بحران اقتصادی را ناشی از
تحريم قدرتھای غربی می دانند  ،خود با سياستھای بحران زا در منطقه و برای توسعه غنی سازی انرژی
ھسته ای دامن نزدند  ،گرچه تحريمھای اقتصادی و فساد مسوالن حکومتی و دولتی بيشتر بر کارگران و
زندگی اقشار کم درآمد تاثير ويرانگر داشته است  .قدرتھای بزرگ چه غربی و چه شرقی بخوبی با
فروش کاالھای ساخته شده نظامی و صنعتی از سود سرشاری استفاده کرده و تا زمانيکه وجود رژيم
بسود آنھا باشد باھمه مشکالتی که برای کارگران و ساير اقشار پيش می آيد  ،بربقای آن اصرار خواھند
داشت و بی جھت پاسدار رحيم صفوی باور دارد که با کمک روسيه و چين در مقابل آمريکا خواھند
ايستاد ! مسوالن خانه کارگر تاکيد دارند با کمک وام و تسھيالت دولتی  ،سرمايه داران خواھند توانست
به توليد بپردازند تا بيکاری کاھش يابد  ،اما ديگر سخنی از اينکه مگر منابع دولتی سھم ھمه مردم
نيست و چرا دولت بايد بجای تامين زندگی کارگران با حداقل حقوقی برمبنای ھزينه ھای جاری به کمک
سرمايه داران که بيشتر آنھا وابستگان دولتی و حکومتی است بروند  .ھمواره وعده ھای رييس دولت و
ساير مسوالن به کارگران توخالی بوده و اما برای وابستگان آنھا سرمايه ميلياردی يک شبه فراھم کرده
و از ھمين حاال روشن است که حقوق حداقل کارگران در سال ديگر نيز افزايشی در حد گذشته خواھد
داشت و سخنان مسوالن نيز حاکيست که بيشتر در فکر رقابت با يکديگر در کسب قدرت بوده و برايشان
زندگی کارگران اھميتی ندارد  .احمدينژاد که در تحريف سخنان و پرتاب توپ در دورترين نقطه تبحر
بسزايی دارد  ،بجای جلوگيری از بيکاری روزافزون و پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران از طريق

ھمان پيمانکاران وابسته و دالل و يا سازمانھای تحت پوشش دولت  ،از  ٥برابر شدن يارانه و دادن ھر
 ٢ھکتار زمين به  ١٥ميليون خانوار می گويد تا بقول خودش سراب دل انگيزی برای کسانی باشد که
مدام فريب حرفھايش را می خورند ! در حاليکه کارگران فصلی صنعت کشت کارون برای چندمين بار
جلوی دفتر رييس جمھوری تجمع کرده اند تا بدانند چرا ايشان بقولی که داده عمل نمی کند و آنھا چگونه
بايد زندگی روزمره خانواده خود را تامين کنند!
چگونه است که دبير خانه کارگر ھمدان اعالم می کند که حمايت تشکالت و گروھھايی که نام کارگران
را يدک می کشند از شخصی که نھاد قانون گزاری در صالحيتش ترديد دارد  ،غيرقانونی بوده و تا زمان
اثبات يا تکذيب رسمی  ،تشکلھای کارگری بايد سکوت کنند و چرا وی می گويد که دخالت تشکلھای
کارگری در امور سياسی به زيان فعاليت ھای صنفی کارگران است و ھمه بايد تابع قانون باشند ! قانونی
که تنھا از طبقه سرمايه دار حمايت می کند  ،مگر ھمين قانون از حق تشکل مستقل و حق اعتصاب سخن
نگفته پس چرا اين نھادھای وابسته سخنی از اعتصاب برای گرفتن حقوق کارگران نمی گويند ! چگونه
است برخی نھادھای وابسته کارگری برای مرتضوی نامه حمايتی نوشته و نھادھای مربوط به خانه ھای
کارگر  ،کارگران را به دادن رای به محجوب و کمالی و جلودارزاده ھا تشويق می کنند  ،مگر نماينده
مجلس و کانديد ريس جمھور شدن يک امر سياسی نيست ! چگونه است که سرمايه داران حقوق عقب
افتاده کارگران را نداده و يا بيمه آنھا را در زمان کارکرد پرداخت نمی کنند تا در تمديد دفترچه ھای بيمه
مشکلی نداشته باشند  ،کارگرانی که با گرانی وحشتناک دارو و بيمارستان و با عدم سرويس درست بيمه
ھای اجتماعی برای پوشش کامل روبرو ھستند ! اعتراضات مسوالن خانه کارگر به تشکيالت زرد دولتی
تنھا بدليل اينستکه با حمايت دولت مورد تاييد اتحاديه ھای بين المللی کارگری ھستند و نقد آنھا به
مديريت دولت تنھا بدليل رقابت انخاباتی و کنترل کارگران است  .چرا اين مسوالن که نگرفتن حق
کارگران را بدليل نداشتن تشکالت کارگری می دانند  ،خود به نيروھای امنيتی و انتظامی می پيوندند تا
ھيچ تشکل مستقلی ايجاد نگردد و چرا زمانيکه از دولت خواھان اجرای سه جانبه گرايی ھستند  ،آنرا
تنھا برای شرکت ھمکاران خود در تشکيالت دولتی و بين المللی خواھند و اين حق را مثال برای کارگران
شرکت واحد که خواھان حذف شورای اسالمی بدليل حمايت کارفرمايان و فعال شدن سنديکای مستقل خود
ھستند  ،قائل نيستند!
اخيرا عالوه بر کمکھای پيشين  ،اعالم شده که اختصاص خط اعتباری يک ميليارد دالری بانک ايرانی به
سوريه و کمک چھار ميليون دالری دولت به سه کشور آفريقايی انجام می گيرد  ،پولھايی که برگشت
ندارد  ،پس چرا دولت بودجه ای برای رسمی کردن کارگران پيمانکاريھا و حق بيمه بيکاری کارگران
بيکاری که بدليل ھمين فساد مديريتی کارشان را از دست داه اند  ،اختصاص نمی دھد ! اخيرا سفير اياالت
متحده آمريکا در يمن  ،جمھوری اسالمی ايران را متھم کرده که با گروه ھای جدايی طلب در يمن
ھمکاری می کند تا نفوذ خود را در اين کشور گسترش داده و مناطق استراتژيک اطراف تنگه ھرمز را
بی ثبات کند  .ھمچنين گزارش نيويورک تايمز که از قاچاق مھمات به آفريقا و رد گلوله ايرانی تا آفريقا
سخن می گويد و جيمز بيوان بازرس سابق سازمان ملل که از سال  ٢٠١١مدير تحقيقات تسليحات در
بريتانيا بوده است میگويد ؛ اگر قبال از من میپرسيديد سھم ايران در قاچاق مھمات سالحھای سبک در
آفريقا چقدر است میگفتم خيلی ناچيز و اما درک ما نسبت به اين موضوع تغيير يافته است  .اخيرا باز
اعالم شده که دولت و مجلس با پادرميانی واليت فقيه توافق کرده اند که دو ميليارد دالر از  ٧ميليارد
درخواستی از صندوق توسعه ناشی از درآمد فروش نفت برداشت گردد  .صندوق توسعه ملی ای که به
جای حساب ذخيره ارزی و برای سرمايه گذاری در پروژهھای بزرگ تشکيل شده است و بر اساس اليحه
بودجه  ٩١کل کشور  ٢٣ ،درصد درآمد نفت و گاز و ميعانات گازی به اين صندوق واريز میشود و
دارايیھای اين صندوق تا پايان مھر سال جاری  ۴٢ميليارد و  ٨۶٢ميليون دالر اعالم شده است .
ھمچون گذشته برداشت پول از درآمد فروش نفت با عنوان کمک به اقشار کم درآمد از طريق کمک به
پروژهھای عمرانی و بازپرداخت بدھی پيمانکاران بخش مسکن برداشت می گردد  ،در حقيقت اين بودجه
برای نياز دولت به پرداخت حقوق و يارانه ای است که احتماال در چند ماه آخر برای جذب مردم برای
انتخابات ھزينه خواھد شد و ھمچنين صرف ھزينه ھای پروژه بی سرانجام انرژی ھسته ای و باج به
سران منطقه و ديگر ھزينه ھای رانتی نيز خواھد گرديد  .در مورد کاھش بيکاری کمپين بين المللی
حقوق بشر در ايران در خصوص نتايج آمارگيری از نيروی کار که توسط مرکز آمار ايران منتشر شده

توجه را به دو نکته اساسی در نحوه تھيه اين گزارش و شيوه پيمايش مرکز آمار ايران در دولت محمود
احمدینژاد ضروری می داند يکی تعريف مفھوم کار و دوم تعريف اشتغال که به واسطه اين تعاريف می
توان ديد که کار کودکان زير  ١۵سال نيز رسميت يافته و بر آمار اشتغال افزوده شده تا به اين ترتيب
درصد بيکاری کمتری در کارنامه دولت مشاھده گردد  .با صرف ميلياردھا دالر نفتی  ،اما کارگران کوره
پز خانه ھا پس از  ٤٠سال کار مشقت آور بايد به برای گرفتن تاييد دنبال کارفرمای  ٤٠سال پيش خود
بگردند  ،چرا که سازمان بيمه اجتماعی تحت مديريت مرتضوی جنايتکار اين کارگران زحمتکش را بدنبال
کسانی ميفرستد که پيدا کردنشان تقريبا محال است ! روحانی که سالھا جزو مسوالن درجه يک حکومت
بود  ،از نرخ بيکاری  ١٢درصد سخن گفته و اختصاص  ٢٣ھزار ميليارد تومان از منابع بانکی را که
توسط دولت با عنوان ايجاد فرصتھای شغلی به بنگاھھای زودبازده که در حقيقت رانت به وابستگان بود
را بی نتيجه خوانده است  ،اين پول بخشی از پول بی زبان بزرگتری است که ھنوز به بانکھا برگشت
نشده اند ! آری سير  ٣٤سال گذشته بازگوی حقيقتی است که پر کردن جيب سران دولتی و حکومتی از
اصالح طلب و اصولگرا بھمراه فقر بيشتر کارگران نتيجه آنست  .مرحله دوم يارانه ھا که افزايش شديد
قيمتھا را بدنبال دارد بر فقر کارگران خواھد افزود و بی جھت نيست که بقول يکی از مسوالن مردم
حاضرند يارانه ھا را پس بدھند تا قدرت خريد گذشته را داشته باشند  ،زيرا می دانندکه در مرحله دوم با
افزايش يارانه  ،ھزينه انرژی و ساير کاالھای مورد نياز باالتر خواھد رفت.
با وجود بحران اقتصادی و درگيری جناحھا برای کسب قدرت  ،مسوالن دولتی و حکومتی از طريق
بازوھای امنيتی و انتظامی و تشکيالت زرد کارگری کامال مواظب ھستند تا ھيچگونه تشکالت مستقل
کارگری شکل نگيرد  .از يک طرف تالش آنھا بر فشار بيشتر به کارگران آگاه و فعالين کارگری است که
در داخل و خارج زندانھا ھستند بطوريکه ديگر کارگران اسارت آنھا را سرمشق قرار داده و به فعاليت
نپردازند  .از طرف ديگر با فعال کردن تشکيالت زرد کارگری تالش دارند تا کارگران را به آنھا اميدوار
کرده و جذبشان گردند و دنبال کسانی نروند که خواھان تشکالت مستقل ھستند  .فشار به رضا شھابی که
تا فلج شدن وی پيش رفت  ،فشار به بھنام ابراھيم زاده که فرزند بيمارش در بيمارستان بستری است و
فشار به ساير کارگران و فعالين جزو برنامه ھای آگاھانه مسوالن امنيتی است تا روشن کنند که تضاد بين
طبقه سرمايه دار و کارگران آنتاگونيستی است و تا وجود استثمار ادامه خواھد داشت  .وضعيت کارگران
آگاه و فعالين کارگری از زندان آزاد شده ھمچون اسالو  ،مددی  ،نجاتی  ،اعضای کميته ھماھنگی و
سايرين غير از اخراج از کار و مشکل امرار معاش  ،تحت نظر کامل نيروھای امنيتی اند تا نتوانند به
سازماندھی در ميان کارگران بپردازند  .ماھھای اخير بھترين فرصت برای کارگران و ھمچنين ساير
اقشار ايجاد شده تا خيال راحت جناحھای حکومت را که فارغ از تشکل کارگران و ساير اقشار بدليل
سرکوب شديد  ،بدنبال رقابت انتخاباتی ھستند  ،با حربه عدم تامين معاش به سازماندھی نيروھای خود
بپردازند  .کارگران آگاه و فعالين کارگری بايد که اين فرصت طاليی با بستر فراوان اعتراضات کارگران
که ديگر زندگی زير خط فقر را بدليل سياست بازيھای مسوالن می دانند را به ايجاد ھرچه بيشتر تشکل
مستقل کارگری تبديل نمايند.
متاسفانه اخبار ناگواری نيز غير از زندانی شدن کارگران آگاه و فعالين کارگری و فشاری که بر خانواده
آنھا و ساير کارگران اخراج شده می آيد  ،غير از حوادثی که روزانه به کشته و زخمی شدن کارگران می
انجامد  ،غير از خيل کارگرانی است که ھنوز به دنبال حقوق عقب افتاده و بيمه بيکاری خود ھستند و
موارد بيشمار ديگری که اينروزھا به مشکالت طبقه کارگر افزوده می شوند  ،بگوش می رسد که در
جھت خالف رشد و گسترش حرکت کارگران است  .يکی از آنھا دعوای دونفر است که يکی داخل کشور
بسر برده و ديگری در کانادا زندگی ميکند و جوابيه ھای آنھا که پشت سرھم در سايتھا منتشر می گردند
و ديگر نيازی به نامبردن اسامی آنھا نيست  .اگر اين دونفر ھمچون کسان ديگری که خود را وابسته به
چپ دانسته و به رھبری کارگران باور دارند  ،ولی بجای پراتيک بيکديگر تاخته و ھمديگر را منحرف و
تجديد نظر می خواندند  ،ايرادی نداشت چراکه ربطی به گسترش جنبش کارگران داخل کشور نداشت  .اما
مساله اينستکه دونفر نامبرده در دعوای بين خود از کارگران مبارز مايه گذاشته و در اين ميان برای
اثبات حقانيت خود از آن کارگران نقل قول کرده و ديگری را رد می کنند و اين موضوع می تواند موجب
فعال شدن آتش زير خاکستری باشد که بدليل تفکر ايدئولوژيکی در بين فعالين کارگری و گروھھای چپ
وجود داشته و دارد  ،اختالفاتی که در سالھای  ٨٤تا  ٨٨منجر به کاھش گسترش و سازماندھی حرکت

کارگران گرديد  .اين موضوع بايد ھشداری برای کسانی ھمچون رضا شھابی و ديگر کارگرانی که در
زندان ھستند و کسان ديگری ھمچون محمود صالحی و ديگرانی را که نھادھايی در حمايت از شھابی ،
ابراھيم زاده و ديگر کارگران براه انداخته تا موجب آزادی آنھا گردند  ،تا مواظب حاشيه ھا باشند .
شخصی که در ايران است و بتازگی با مقاالت متعدد خود را مطرح کرده است  ،ھرچند اين مقاالت از
پراکنده گويی بسيار و ذھن دور از طبقه ای را تداعی می کند که بيشتر به بازگويی آثار لنين با درھمی از
نئوليبراليسم و موارد ديگر است  ،با تکيه بر ديداری که از رضا شھابی داشته که به چند روز مرخصی
آمده  ،دعوای قديمی را با فرد ديگر آغاز نمود  .ھرچند اميد بود که اين ديدار بتواند مايه ای باشد تا اين
شخص درد طبقه را از نزديک حس کرده و در بازگويی آثارش تاثير مثبتی بگذارد  ،اما ايشان در مقاله
ای که به ديدارش از شھابی پرداخته به بازگويی روايتی از جايزه اھدايی به شھابی پرداخته که ربطی به
گزارش اين ديدار نداشته تا خصوصيت سوسيال دمکراسی اش را نشان دھد  .متاسفانه شخص ديگر که
در کانادا زندگی می کند و بنظر فرد شناخته شده ای در خارج کشور در مورد تشکالت صنفی کارگران
است  ،بالفاصله جوابيه ای را مبنی بر وابستگيش به سنديکای کارگران شرکت واحد می دھد که در ادامه
نامه نگاريھا و دعوای خصوصی آنھا به نقد شھابی و اينکه نبايد چنان روايتی را نقل می کرد  ،کشيده
می شود  .اگر ايندو نفر با شناختی که از يکديگر دارند به نقد تئوريکی و عملی يکديگر می پرداختند ،
مشکلی ايجاد نمی شد  ،اما نوشته ھای آنھا بيشتر از آنکه به اين موضوع بپردازد  ،غير مستقيم و
آشکارا به زير سوال بردن شھابی را دارد که برای درد بی درمان خود چند روزی را به مرخصی آمده و
شجاعانه در خانه اش را بروی ھمه باز گذاشته  ،در حاليکه می داند نيروھای امنيتی ھمه اين موارد را
ديرتر برسرش خراب خواھند کرد  .سوال اينستکه اگر آنھا باور دارند و يا تالش می کنند که خدمتی به
گسترش مبارزات کارگران انجام دھند  ،چرا اين چنين و با واسطه قرار دادن کارگران زندانی خود را
تبرئه می نمايند و ھمچنين شاخک ھای تيز نيروھای امنيتی را نيز حساس می کنند  ،شايد اين موضوع
به خبر دوم ھم ارتباطی داشته باشد !
خبر ناگوار دوم مربوط به برکناری منصور اسالو از رياست ھيات مديره سنديکای شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران و حومه است که بدون مقدمه توسط سنديکای مزبور در اکثر سايتھا منتشر شده است
 .قابل قدردانی است که ھنوز ھيات مديره اين سنديکا خود را برسميت شناخته و با وجوديکه اکثر
نمايندگانش يا در زندان و يا اخراجی ھستند  ،تالش دارد تا توان خود را در مبارزات کارگران بگذارد .
کسی نمی تواند تاثير قاطع ايجاد اين سنديکا را در شرايطی که ايجاد تشکل مستقل ھمچون تف سرباال
برای مسوالن دولتی و نيروھای امنيتی بود و بويژه مسوالن زرد خانه کارگر و نيروھای انتظامی که
جلسه رای گيری را به صحنه جنگ بدل کرده بودند  ،برروی مبارزات کارگران شرکت واحد و ساير
واحدھای صنعتی و خدماتی فراموش نمايد  .با ايجاد سنديکای واحد منصور اسالو تنھا سمبلی بود که از
ميان مددی  ،ترابيان  ،رضوی و سايرين انتخاب گرديد که خود ھمه اين نمايندگان سمبلی از ھزاران
کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی بودند که سروصدای خواسته حق ايجاد تشکل مستقل و حق اعتصاب را
برای محقق کردن خواسته ھای کارگران در داخل کشور و در جھان به صدا درآوردند تا اتحاديه ھای بين
المللی کارگری نيز اندکی وقت گرانبھای خود را صرف کارگران ايران بنمايند  .حرکت مبارزاتی اين
سنديکا  ،اولين حرکت سنديکايی در طول  ٣٤سال گذشته بود که مبارزات اقتصادی کارگران را به
اعتراضی سياسی تبديل نمود و اعضايی را پرورش داد که ھمچنان به مبارزه خود ادامه می دھند  .بطور
قطع وجود اين کارگران مبارز سنديکا در حرکتھای اعتراضی اخير کارگران شرکت واحد نيز تاثير مھمی
داشته و ھرکدام آنھا وزنه سنگينی در آينده جنبش کارگری خواھند بود.
سخن اين نيست که ھيات مديره يک سنديکا حق ندارد تا رييس خود را تغيير دھد که البته در اين نامه
اسمی از جايگزين آورده نشده است  ،سخن اينستکه چرا در اين زمان که وحدت ھمين تعداد اندک
کارگران آگاه و فعالين ضرورت دارد  ،چنين نامه ای منتشر می گردد ! اھميت اسالو ھا و مددی ھا و
شھابی ھا و ديگران بيشتر در حرکت طبقه کارگر داخل ايران است  ،در حاليکه نامه به فدراسيون جھانی
کارگران حمل و نقل نوشته شده و به ديگر سازمانھای بين المللی و سرآخر به نھادھای داخل نيز کپی
داده شده است  .سوال اينستکه چگونه ھيات مديره سنديکا پس از وقفه طوالنی به انتشار اين نامه ھمت
گذاشته  ،در حاليکه کمتر ساير اخبار کارگری و مقاالت مفيد را ھمچون گذشته منتشر کرده است  .اگر
حذف پوشش اخبار کارگری و مقاالت که در ھمين سنديکا منتشر می گرديد را بدليل سرکوب نيروھای

امنيتی دانست  ،اما ھمه اين کارگران مبارز با دانستن اين امر پا به ميدان گذاشته و تا بامروز نيز بسيار
از خود گذشتگی کرده اند و لذا بايد که خود را فعالتر نشان دھند تا تاثير مثبت آن بر ديگر کارگران ديده
شود  .اگر ناراحتی آنھا استفاده منصور اسالو از نھادھای بين المللی است  ،می توانستند اينکار را مانند
ديگر عملکردھايشان به آرامی انجام دھند و اگر منظور استفاده از حمايت اتحاديه ھای بين المللی برای
مسائل مشخصی است که با توجه به حمايتھای محدود آنھا  ،نمی بايستی چنين شوکی را ايجاد نمايند .
گرچه بت پرستی و شخصيت سازی نامربوط و مردود است  ،ولی شکستن اسطوره نيز تاييد نمی گردد ،
کسی نمی تواند منکر مبارزات اين نمايندگان و بويژه تاثير منصور اسالو در حرکت کارگران باشد و
ھيچکس نيز نمی تواند بدليل مبارزات گذشته برای خود حق بخصوصی قائل باشد و يا تضمين دھد که تا
به آخر مبارز باقی خواھد ماند  .اما اگر انتشار نامه الزامی بود  ،حداقل ھمچون نامه ھای متداول با تقدير
از گذشته و بدون ذکر کلی تخلفات که ھزار نوع انديشه را در ذھن تداعی می کند  ،آنرا با ذکر جانشين و
برنامه ھای آينده منتشر می کردند.
باری با بستر گسترده اعتراضات کارگران سوال اينستکه تاچه زمانی کارگران معادن بايد منتظر کارگران
آگاھی باشند که در ايجاد تشکل مستقل آنھا را ياری نمايند تا ديگر ھمچون کارگران مس خاتون آباد برای
درخواست استخدام رسمی در مقابل شليک گلوله ھا قرار نگيرند و يا اينکه حوادثی بدليل ھزينه نکردن
سرمايه داران برای تجھيزات ايمنی ھمچون کارگران يال شمالی طبس و کارخانه قدير يزد کشته نشوند و
خانواده آنھا بدون سرپرست اسير اجتماع پراز فساد و اعتياد نگردند  .چرا نيروی بيشتری صرف
سازماندھی تشکالت ايجاد شده کارگران پيمانکاريھای پتروشيمی منطقه بندر ماھشھر نمی گردد تا آن
اعتصابات ارزشمند تنھا به رسمی شدن بخشی از کارگران منتھی نگردد  ،البته اخيرا  ٨٠٠نفر از
کارکنان پتروشيمی آبادان نيز رسمی شدند  .چرا بايد درخواست کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت
پااليش نفت آبادان و سازمانھای تابع وزارت نفت از وزير نفت از وزير نفت در مورد فروش منازل
سازمانی طبق تعھد گذشته  ،اقدامی صورت نگرد تا مجبور گردند تا اجاره بيشتر داده و يا در زمان
بازنشستگی تخليه نمايند ! چرا زندانی شدن  ٣کارگر پااليشگاه بندر عباس و ساير اعتراضاتی که در
ساير پااليشگاھھای نفتی و گازی صورت می گيرد که با تالش مسوالن سپاھی مستقر در واحدھا و
نيروھای امنيتی مسکوت مانده با حمايت ھمه جانبه ای برای آزادی آنھا و ايجاد تشکل برای ساير
خواسته ھا روبرو نگرديد تا بخش صنعت مھم نفت و با اھميت وارد کارزار مبارزاتی گردد  .مگر بدليل
نبود تشکل مستقل نيست که کارگران بسياری از واحدھای توليدی و خدماتی ھمچون کارگران مخابرات
استانھای خراسان رضوی و خوزستان که ده ماه حقوق عقب افتاده دارند که جلوی مجلس تجمع کرده اند
و يا کارگران نساجی کاشان که با ٤٠ماه حقوق معوقه و مشکل بازنشستگی تنھا با وعده ھای توخالی
دولت ووزيرکار روبرو ھستند  .شوخی نيست  ١٠ماه و  ٤٠ماه حقوق ناچيز در اين بحران اقتصادی و
گرانی روزافزون که حقوق کارکرد خود را ھم نمی گيرند  ،آيا محجوب و جلودار زاده که خود را
نمايندگان کارگران در مجلس می دانند نيز حقوق عقب افتاده دريافت نشده دارند و يا حقوق و مزايای
سرسام آور دارند ؟ چگونه است که کارگری از ميان معترضين کارگران آب و فاضالب روستايی دشستان
که در اعتراض به  ٦ماه حقوق پرداخت نشده به تحصن در اداره نشسته اند  ،می گويد چرا دولت بودجه
ای برای آنھا در نظر نگرفته است  ،در حاليکه اين کارگران نمی دانند که بانک رفاه به طالب حوزه قم تا
پايان سالجاری ماھانه تعداد  ١٠٠٠فقره تسھيالت قرض الحسنه ضروری  ٢٠ميليون ريالی به معرفی
شدگان مرکز خدمات حوزه ھای علميه قم اعطا می کند تا تنھا به تبليغ دينی بپردازند ! آنچه مايه تاسف
است اينکه درسيستان و بلوچستان بزرگ يک کشتارگاه با  ٥٠کارگر تنھا واحد بزرگ توليدی استان
است و خيل بيکارانی که بايد يا به قاچاق کاالھا روی آورند و يا برای کار به ساير استانھا بروند و بازھم
دولت از عدالت اجتماعی سخن می گويد ! چرا بايد  ٩٠درصد شرکتھای تامين اجتماعی و صندوق
بازنشستگی که ھمگی سالھا سود ده بودند  ،اکنون زيان ده باشند  ،ھرچند آنقدر سرمايه و پول در
سازمان تامين اجتماعی ھست که برای کارگران و بيمه کردن آنھا استفاده نمی شود  ،اما مرتضوی را
سرپرست آن تعيين کرده اند تا ھم به خودش و ھم به رانتھا حق و حساب برسد.
آيا صدھا مورد از نامه نگاری  ،تحصن  ،تجمع  ،اعتراض  ،اعتصاب کافی نيست تا حجم عظيم
اعتراضات کارگری روشن گردد و کار وسيعی که کارگران آگاه و فعالين کارگری بايد جھت سازماندھی و
گسترش آنھا انجام دھند ! امروزه در ھر شھر کوچک و بزرگ موارد مختلفی از اعتراضات کارگری

وجود دارد  ،بطوريکه فرمانده سپاھی اعالم کرد که نارضايتی ھا از شھرستانھا آغاز خواھد شد و شايد
اين بدليل کنترل و دور بودن تھران از واحدھای صنعتی باشد  ،بھرحال نشان از آگاھی می دھد که می
دانند حجم اعتراضات بيشتر خواھد شد  .در حال حاضر بھترين زمان برای کارگران آگاه و فعالين است تا
به کارگران نشان دھند که چگونه مسوالن دولت و مجلس کاری برای کارگران انجام نداده و تنھا بفکر
پرکردن جيب خود ھستند و در نتيجه براحتی ميتوان از جنبه سياسی به کارگران آگاھی داده و ترکيب
خواست اقتصادی و سياسی را بوجود آورد  .کارگران با حضور در مقابل مجلس و ادارات دولتی و نامه
نگاری به مسوالن  ،زمانيکه با عکس العمل مثبتی روبرو نمی گردند  ،مبارزه طبقاتی را بخوبی حس
کرده و آماده جھت دھی و تغيير کيفی مبارزه می گردند  .بايد در خالل اين مبارزات اقتصادی و نيمه
سياسی به کارگران آموزش داد و ايجاد تشکل مستقل را به درک آنھا رساند که نقش تبليغات در کنار
ترويج مبارزه بسيار اھميت دارد  .انتشار اخبار کارگری که نشان از تحصن و تجمع کارگران يک واحد در
مقابل مجلس و ادارات دولتی در حد وسيع و بدون نوشتن شعارھای گروھی و مرگ بر نظام در واحدھای
صنعتی و محله ھای کارگری برای وادار کردن کارگران به افزوده شدن به تحصنھا و تجمعات بسيار
اھميت دارند  .بايد پيروزی کارگران پيمانکاريھای پتروشيمی ھا برای کارگران نوشته و در مقدار زياد
توزيع گردند تا کارگران بدانند با کمی تشکل امکان پيروزی دارند  .بايد مبارزات شھابی ھا  ،نجاتی ھا ،
ابراھيم زاده ھا  ،جراحی ھا و سايرين برای کارگران منتشر گردند تا آنھا بدانند که رژيم با زندان و
شکنجه نيز نتوانسته مبارزه آنھا را بشکند و گاھا مجبور به آزادی آنھا شده است  ،البته بايد تبليغات و
افشاگری ھا افزايش يافته و با ھمدردی و مشارکت خانواده ھا در مقابل زندانھا افزوده گردد  .ھمه اين
کارھای تبليغی بايد بدون وابستگی به گروھھای سياسی و شعارھای تند انتشار يابند تا بھانه دست
نيروھای امنيتی برای سرکوب ندھد  ،چه ھر تعداد بيشتر کارگران به اعتراضات دست بزنند  ،امکان
دستگيری گسترده کمتر خواھد بود  .اميد است که اين فرصت طاليی منجر به وحدت بيشتر کارگران آگاه ،
فعالين کارگری و کسانی که باور به سوسياليسم دارند منجر گشته و تشکالت مستقلی بيشماری ايجاد
گردد که ديگر ھيچ دولت و حکومتی قادر به درھم شکستنش نباشد.
گروه پژوھش کارگری دی ماه ١٣٩١
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