دبير کل فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری در کنار
مجلس زرد کارگری و ممنوعيت تشکالت مستقل کارگری
گذری ھم به مقاله حرف راست را از سنديکاليستھای قديمی بشنويم محسن حکيمی
در زمانی که حتی سخن از ايجاد تشکل مستقل کارگری در نظام جمھوری اسالمی ممنوع است ،
چگونه است که محجوب و ساير ھمکاران وابسته به تشکيالت زرد جناحھای رژيم آزادانه به افتتاح
مجلس کارگری چھارم پرداخته و از دبير کل فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری نيز برای بين
المللی کردن تشکيالت خود سود می جويند ! چگونه است محجوب و خانه ھای کارگر و حزب اسالمی
کار که از دل دولتھای رفسنجانی و اصالح طلبان بيرون آمده و امروز سنگ کارگران را به سينه می
زنند بھمراه شورايعالی کار و ساير بافتھای زرد انجمنھای کارگری که وابسته دولتی اند  ،آزادانه
ھمايشھای خود را انجام داده و در مورد ھمه مسائل کارگری و کشوری نظر داده و محدوديتی ندارند
! چگونه است که نمايندگان خانه کارگر مورد تاييد فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری و
نمايندگان شورايعالی کار مورد تاييد سازمان جھانی کار بوده و تشکالت مستقل کارگری از سنديکا و
ساير نھادھا نه تنھا حق نشست علنی با يکديگر را ندارند  ،بلکه بشدت سرکوب می گردند ! آيا
روشن نيست که اجازه فعاليت تشکيالت زرد کارگری دولتی و جناحی توسط مسوالن نظام و نيروھای
امنيتی برای کنترل کارگران و بدليل وحشتی است که از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران در
ادامه بحران اقتصادی و سياسی دارند ؟ پس چگونه است که برخی از آگاھان و فعالين کارگری حاضر
نيستند تا حداقل روش يکديگر را برای سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران تحمل کنند!
اخيرا که محجوب و ھمکاران بھمراه ساير اصولگرايان از طرف تندروان حکومت اجازه نقد از دولت
احمدينژاد را گرفته اند  ،ھمه مشکالت کارگران را ناشی از عدم مديريت مسوالن دولتی در امور
اقتصادی و سياسی دانسته و تالش دارند تا خود را مدعی و پشتيبان کارگران جا بزنند  .سمينارھای
خانه کارگر و حزب اسالمی در استانھای کشور و افتتاح مجلس چھارم نشان از اين دارد که اين
وابستگان ضد کارگری قصد داغ کردن تنور انتخابات رياست جمھوری را دارند تا بازھم کارگران
ناآگاه را در دام اصالحات آينده بياندازند  .سخنرانی ماوريکوس دبير کل فدراسيون جھانی اتحاديه
ھای کارگری در مجلس فرمايشی کارگری  ،ضمن مانور تبليغاتی جھانی مبنی بر شناخت و تاييد آنھا
از خانه ھای کارگر  ،فھماندن اين نکته به کارگران ناآگاه است که محجوب و ھمکاران قادرند حق
کارگران را از طريق اتحاديه ھای بين المللی بگيرند  .بی جھت نيست که محجوب از عضويت
ميليونھا کارگر در خانه ھای کارگر حرف می زند و بی جھت نيست که عالوه بر حضور در مجلس
اسالمی خود را کانديد ريس جمھوری نيز بنمايد تا ثابت کند نماينده زرد کارگری امکان ارتقا تا
باالترين رده سياسی را نيز دارد  .بررسی سخنان اين بافتھای جناحی و دولتی در روزھای اخير
ھمگی از کمک مسوالن به توليد کنندگان حکايت دارد تا اخراج کارگران بيشتری متوقف گردد  ،اما
حتی برای تحقق خواسته ھای اقتصادی کارگران ھرگز به سازماندھی اعتراضات کارگران اھميتی نمی
دھد.
فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری که بازمانده تشکيالت کارگری بلوک شرق بوده و اتحاديه ھای
کارگری ديگری ھمچون يونان و قبرس نيز به آنھا اضافه شده با کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای
آزاد کارگری که مربوط به بلوک غرب و ديگر کشورھا ھمچون ژاپن و آمريکای شمالی است متفاوت
بوده و گرچه ھر دوی آنھا در قالب سنديکاليستی فعاليت می کنند  ،اما سياستھای آنھا گاھا متفاوت از

يکديگرند  .با توجه به اينکه ھردو اتحاديه ھای کارگری بين المللی حقوق کارگران زير پوشش خود
را در رابطه با چانه زنی با کارفرمايان و دولتھای کشورھايشان انجام می دھند  ،انتظار نيز می رفت
که برای باال بردن اعضای ميليونی خود به تاييد تشکيالت وابسته جناحی و دولتی ايران نيز بپردازند
.سخنرانی دبير کل در مجلس فرمايشی کارگری با ذکر اينکه تحريم نفت ايران موجب تشديد فقر در
يونان شده  ،خواستار رفع تمام تحريمھای اقتصادی اتحاديه اروپا عليه رژيم شده است  .ايشان بدون
اينکه نامی از کارگران زندانی و اخراجی ايرانی بدليل ايجاد تشکل مستقل نموده و از بيکاری
وحشتناک کارگران يادی بکند  ،خواستار ھمبستگی با مردم عراق  ،لبنان  ،فلسطين  ،افغانستان و
سوريه شده و گرفتاری کنونی مردم را از سياستھای دولتھای آمريکا و متحدانش  ،نه حتی دولتھای
روسيه و چين  ،دانست ! متاسفانه بنظر می رسد کارگران ايرانی که تحت سرکوب نيروھای امنيتی
رژيم در مورد ايجاد تشکل مستقل و حق اعتصاب بوده و نگران از فريب خوردن کارگران ناآگاه از
پيوستن به تشکيالت زرد کارگری نيز ھستند  ،شانسی نيز در بدست آوردن حمايت اتحاديه ھای بين
المللی کارگری کشورھای غربی و شرقی ندارند که بنوعی ھرکدام گروھی از بافتھای زرد کارگری را
تاييد کرده اند.
نگاھی به سخنرانان و محتوی حرفھای کنترل شده نمايندگان دروغی کارگران در مجلس زرد کارگری
 ،حاکيست که جنبه تبليغاتی چنين تجمع ھايی نسبت به مشکالت جدی کارگران بيشتر است و بھترين
نتيجه ای که مسوالن می خواھند بگيرند  ،صحه گذاشتن بر قوانين کاری است که سالھا به اجبار بر
کارگران تحميل شده است  .قعطنامه اين مجلس سقوط آزاد درآمدھای کارگران و طبقات فرودست
جامعه را ناشی از کاھش ارزش پولی در مقايسه با ارزھای خارجی بھمراه بيماری نھادينه شده تورم
رکودی از سال  ٧۴دانسته است  .سپس ضمن تاييد فرمايشات رھبری که بنظر آنھا اثری در ايجاد
بحرانھای سياسی و اجتماعی و سياسی نداشته  ،در مورد ناکار آمدی مجلس و دولت در شعار واليت
فقيه مبنی بر توليد ملی با سرمايه ايرانی و ھمت کارگران نموده  ،ھمچنين نارضايتی کارگران و
حقوق بگيران را ھمراستای نارضايتی توليدکنندگان و صاحبان سرمايه ھای توليدی دانسته است .
مواد  ١٠گانه قعطنامه که با تاکيد مجدد بر فرمايشات رھبری خاتمه می يابد بر حمايت از توليد ملی ،
ممنوعيت کاالھای وارداتی  ،اداره بازار پول با کنترل تقاضا  ،نظام عادالنه توزيع و اعاده سھميه
بندی  ،برسميت شناختن حقوق مردم و کارگران ) چه حقوقی ؟ ( توسط سازمانھای بين المللی در
عرصه انرژی و حق تجارت آزاد با محکوم کردن تمامی تحريمھا و اقدامات ضد ايرانی بوده و تاکيد
کرده اند که از تمام مصوبات و تصميمات اتخاذ شده ) ؟ ( حمايت می کنند  .برای خالی نبودن عريضه
يک ماده نيز به مشکالت کارگران ازجمله حق اعتراضات در کنار رسيدگی عادالنه به اخراج کارگران
پرداخته و سپس در مواد ديگر از شورای عالی کار و ھيات محترم وزيران و ھيات امنای تامين
اجتماعی درخواست رسيدگی افزايش سريع قيمتھا برای جبران بخشی از کاھش شگرف قدرت خريد
کارگران نموده و از کارفرمايان می خواھد که کارگران را در شرايط حاضر عميقا درک نموده و
ھمراه دولت در جھت پوشاندن خال قدرت خريدی که در حال افزايش است  ،اقدامات جدی بعمل
بعمل آورد  .آيا اگر نمايندگان کارفرمايان به چنين ھمايشی دست می زدند از چنين قعطنامه ای کمال
قدردانی را نمی کردند که اينھمه از حقوق آنھا پشتيبانی شده و تنھا درخواست شده که بفکر قدرت
خريد کارگران بوده و اخراج آنھا عادالنه باشد !
از نظر مجلس کارگری و ساير بافتھای کارگری وابسته  ،مشکل اصلی کارگران با حمايت دولت و
بانکھا از توليد کنندگان حل شده و لذا کارگرانکمتری اخراج خواھند شد ! از نظر آنھا قانون فعلی کار
که خود در تدوين و تصويب آنھا دخيل بودند  ،برای کارگران ضروری است و اگر کارفرماھا و دولت
لطف کنند تا اندکی قدرت خريد کارگران باال رود موجب امتنان است  .ديگر حرفی از تغييرات قانون
کار به ضرر کارگران  ،افزايش حق بيمه  ،حداقل حقوق  ،نحوه اخراج  ،بيمه نشدن بدليل عدم
پرداخت حق بيمه توسط کارفرمايان  ،عدم پوشش بيمه بيکاری برای ھمه کارگران اخراجی و موارد
ديگر خبری نيست  .اصوال بنظر ميرسد کارگران اصال ارزش اضافی توليد نکرده و استثمار نمی
شوند و طبق قانون کار حقوق کارکرد خود را می گيرند و تنھا الزمست تعديلی در حقوق و مزايای

آنھا انجام گيرد  .روشن نيست اينھمه ھزينه ھمايشھا  ،ساختمانھا  ،مجلس کارگری  ،دعوت از
مھمانھای داخلی و خارجی و غيره از کجا تامين می گردد و چرا ھمين ھزينه ھا حداقل صرف بخشی
از گذران زندگی کارگران بيکار نمی گردد ! آيا اشاره ای به کارگران زندانی و اخراج شده که خواھان
تشکل مستقل کارگری شده بودند و اين حق طبق مواد ھمين قعطنامه بايد مجاز باشد  ،اعتراضی
صورت گرفت و اصوال اين وابستگان جناحی و دولتی که خود را نمايندگان کارگر خطاب می کنند ،
حقی برای ديگر کارگران قائل اند که زير پرچم آنھا نمی روند ؟ آيا ھيچگاه اين وابستگان و بافتھای
حکومت خود را عامل بخشی از مشکالتی که کارگران با آن روبرو ھستند ھمچون قوانين کار ،
اصالحاتی در قانون که منجر به عدم بيمه کارگران در کارگاھھای زير  ١٠نفر که سپس تعداد افزايش
يافت  ،ضربه به تشکالت مستقل سنديکاھای شرکت واحد و ھفت تپه  ،تغييرات روی مسائل بيمه ای
سازمان تامين اجتماعی به ضرر کارگران و موارد ديگر که سرانجام وضعيت کارگران چنين شده ،
می دانند! آنھا که باور دارند حق اعتراض طبق قانون حق کارگر است برای رسيدن به اين حقوق ،
آيا يکبار کارگران زير پوشش خود را وادار به اعتراض و اعتصاب برضد کارفرمايان کرده اند ؟ آری
آنھا تنھا جاده صاف کن حکومت برای آرام نگاه داشتن کارگران از اعتراض بوده و ضمن استفاده از
رانت قدرتی و منافع اقتصادی  ،با تکيه بر آرای کارگران ناآگاه بفکر گرفتن قدرت سياسی در مجلس
و پستھای رييس جمھوری و دولتی نيز ھستند.
نتيجه ای که ھمواره بايد گرفت اينکه کارگران برای نجات از وضعيت بحرانی بايد به تشکالت مستقل
خود سازمان دھند و اين وظيفه کارگران آگاه و فعالين کارگری را چند برابر می کند  .بحث تشکل
مستقل يکی از موضوعات حساس و مشکلی است که در سالھای اخير به نوعی گريبان کارگران آگاه
و فعالين کارگری را گرفته است و مقاالت متعددی در اين مورد منتشر می گردند  .مزايای اين امر در
توجه به شيوه ھای مختلفی برای سازماندھی کارگران است که توسط افراد و گروھھای فعال پيشنھاد
می گردند  ،اما آنچه موجب کند شدن اين سازماندھی در تفکر افراد و گروھھای فعال می شود ،
انحصاری کردن راه و شيوه ای است که آنھا پيشنھاد می دھند و راھھای ديگر را انحرافی و مضر
می دانند  .اگر برخی از گروھھای چپ خارج کشوری به نفی حرکت سازماندھی کارگران در داخل
کشور پرداخته و با ھياھو تنھا گروه خود را کمونيستی ناميده و باقی را انحرافی و ليبرالی بدانند ،
ضرر به جايی نمی خورد  ،اما زمانی که گروھھای چپ و فعالين کارگری چه در داخل و چه خارج
کشوری ھايی که اعضا و ھواداران آنھا ھمت خود را برای سازماندھی کارگران می گذارند  ،به چنين
معضلی گرفتار گردند  ،آنزمان سازماندھی اعتراضات کارگران و در ادامه ايجاد جنبش کارگری کند
خواھد گرديد  .کسی منکر برخورد تئوريک نيست و ھمواره اين برخورد که بايد حاصل پراتيک و
دانش مبارزه طبقاتی باشد برای ايجاد جنبش کارگری ضروری است  ،اما بايد محکی ھم برای تاييد يا
عدم قبول يک حرکت در جامعه مورد قبول باشد که اين محک از دل تئوری انحصاری بيرون نمی آيد
بلکه محک از دل سازماندھی کارگران خود را بروز خواھد داد  .تشکالت مستقلی که در سالھای اخير
از سنديکا  ،صنف  ،کانون  ،کميته  ،اتحاديه و غيره شکل گرفت ھمگی مورد سرکوب نيروھای
امنيتی قرار گرفتند و بسياری از فعاالن آنھا چه در زندانند و چه تحت نظر دقيق نيروھای امنيتی قرار
دارند  ،پس شايسته است که باقيمانده خود اين تشکالت نسبت بھم و راھی که در پيش دارند  ،با
توجه به نيروی اندک آنھا در مقابل خيل ميليونی کارگران که چشمشان به کسانيست که راه درست را
به آنھا نشان دھند  ،باھم بھتر از اين رفتار کنند که در راھی مشترک گام گذاشته اند و گمان نبرند که
در پروسه سازماندھی راه اصلی روشن نخواھد شد .
اخيرا مقاله ای جالب تحت عنوان حرف راست را از سنديکليستھای قديمی بشنويم محسن حکيمی در
اکثر سايتھا منتشر گرديده که بسيار مفيد بوده و در مورد سنديکاليسم و دولت اصالحات به
روشنگری پرداخته است  .بدليل اھميتی که سازماندھی کارگران در تشکالت مستقل دارد  ،از نقد
تشکيالت ضد کارگری بافتھای رژيم که اينروزھا بسيار فعال شده اند پلی به اين مقاله زده شده تا در
درک فعالين کارگری در پيدا کردن نقطه اشتراک مبارزه و ايجاد تشکالت مستقل کمکی نمايد .سخن
اين فعال کارگری که ھمواره تالش در برخورد تئوريکی داشته و دارد در مورد سنديکاليسم صرف

کامال درست است که تنھا برای بدست آوردن حقوق اقتصادی کارگران تالش می کند در حاليکه با
شيوه سرمايه داران و دولتيان با تکيه بر قانون کار و ديگر ابزارھای حکومتی از جمله نيروھای
امنيتی  ،ھمواره اکثريت کارگران با حداقل حقوقھای مصوب در زير خط فقر بسر برده و لذا ھيچگاه
کارگران از اين طريق به سلطه طبقاتی پايان نخواھند داد  .نکته مھم ديگر مقاله پرداختن به
کسانيست که خود از درون طبقه کارگر بيرون آمده و تحت عنوان صنف و با راه اندازی کارگاه
کوچکی خود به استثمار چند کارگر ديگر مشغول می گردند و بدليل آنکه خود نيز با کارگران بکار می
پردازند  ،لذا با ظاھری کارگری به استثمار شديدتر کارگران دست می زنند  .چنين کارگرانی که خود
را از صف کارگران جدا کرده و به صف خرده بورژوا می پيوندند  ،ھمواره بدليل مشکالت و
بحرانھای اقتصادی خود را جزو طبقه کارگر دانسته اما بدنبال راھی ھستند تا شرايط اقتصادی خود را
بھبود بخشيده و لذا منافع آنھا ھيچگاه تا انتھای خط که محو سلطه طبقاتی باشد  ،نبوده و در نقطه
حساس پشت مبارزه کارگران را خالی خواھند کرد  .در اين مقاله به بھترين نحوی راه اينگونه حرکت
توضيح داده شده و مثال ايروانی ھرچند خود در ابتدا کارگر نبوده  ،انتھا و آمال راه چنين خرده
بورژواھايی را نشان می دھد که در گمان يک سوسياليسم تخيلی حتی به يک سرمايه دار بزرگ در
پوشش تعاونی تبديل می گردند که در مقاله پيشين اين گروه ؛ ترکيب کارگران در تشکالت مستقل
اھميت اساسی در ايجاد جنبش کارگری دارد  ،نيز تاکيد بر اين موضوع شده بود  .آنچه در مورد مقاله
حکيمی به نقد کشيده می شود  ،منحصر کردن مبارزه کارگران به تشکل مستقلی بنام شورا است و
مردود دانستن ھر نوع ديگری از مبارزه که در جريان اين سالھای کارگران شکل گرفته است.
حکيمی می گويد ؛ طبيعی بود که سنديکاھا از نظر تاريخی در آغاز ھمچون تشکل ھايی به وجود آيند
که در چھارچوب نظام سرمايه داری از منافع کارگران دفاع می کنند  .اما ھنگامی که با ھجوم ھار و
بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران روبه رو شدند  ،بايد از اين چھارچوب فراتر می رفتند و
برای القای سرمايه مبارزه می کردند  ،زيرا در شرايط ھجوم بی امان سرمايه باقی ماندن در
چھارچوب اين رابطه ی اجتماعی ھيچ معنايی جز پسرفت مداوم در مقابل آن و در نھايت تن دادن
کامل به يوغ آن نداشت  .سرمايه يک نيروی اجتماعی متمرکز است  ،اما کارگر تنھا و پراکنده ھيچ
گونه نيروی اجتماعی نيست  .با اين ھمه  ،کارگران از يک ويژگی برخوردارند که می تواند آنان را به
يک نيروی اجتماعی تبديل کند  ،و آن تعداد آنان است  .کاری که سنديکاھا کردند تبديل مجموعه ی
پرشماری از کارگران تنھا و پراکنده به يک نيروی اجتماعی متحد و متشکل بود که با سرمايه مبارزه
می کرد  ،ھرچند به گونه ای خودانگيخته و ناخودآگاھانه  .اين جنبه از سنديکاھا  ،که کارگران را از
افراد فاقد قدرت و اسير دست رقابت اجتناب ناپذير ناشی از رابطه ی خريد و فروش نيروی کار به
يک نيروی اجتماعی متحد و متشکل تبديل می کرد ھمانا نقطه ی قوت آنھا در مقابل سرمايه بود .
با وجودی که در بيان برخی از مفاھيم با حکيمی اختالف نظر وجود دارد  ،اما وی بدرستی نقش
سنديکا را در جمالت فوق و در جاھای ديگر مقاله شرح داده است ولی نتيجه ای که ايشان در مورد
طرد سنديکا می گيرد کامال اشتباه است  .در ابتدا بايد گفت که تا جامعه طبقاتی وجود دارد  ،مبارزات
اقتصادی نيز ضرورتا وجود خواھد داشت و سپس افزود به صرف اينکه پيشتر کارگران در کشوری
چون ايران سالھا به مبارزات اقتصادی پرداخته و يا اينکه چون در کشورھايی که انقالب
سوسياليستی کرده اند  ،اما سرانجام سنديکاھای کشورھای غربی و شرقی و برخی از سنديکاھای
وطنی به سنديکاليسم ختم شده اند  ،لذا بايد مبارزه کارگران تنھا توسط جنبش شورايی صورت گيرد !
اگر عدم آگاھی کارگران نسبت به شناخت از مبارزه طبقاتی پذيرفته شود و اينکه آنھا بايد در پروسه
مبارزه و پراتيکی که از تلفيق دانش مبارزاتی با سازماندھی به نيروی خود چه در ايجاد شورا و يا
ھر تشکل مستقل ديگری پی ببرند  ،اھميت مبارزه اقتصادی در تشکالت سنديکايی کارگران ناآگاه
روشن می گردد  .مگر نه اينکه کارگر به صرف قرار گرفتن در رابطه استثماری به درک مجو سلطه
سرمايه داری نخواھد افتاد و مگر نه اينکه تنھا کارگران آگاه که در پروسه مبارزاتی اقتصادی و
سياسی قرار داشته و با درک دانش مبارزاتی به نتيجه می رسند که برای خالصی از ستم طبقاتی بايد
مستقيما با نظام سرمايه داری به مبارزه برخيزند ! بنابراين تکليف کارگرانی که ھنوز به اين درک

نرسيده اند  ،کارگرانی که مذھبی ھستند  ،کارگرانی که جديدا به طبقه اضافه شده اند و خالصه ھمه
کارگرانی که به درک مبارزه طبقاتی و سوسياليسم نرسيده اند  ،چيست ؟ آيا آنھا يا بايد جذب
تشکيالت زرد کارگری که کار صنفی و سنديکايی می کنند که ھمچون سمی در مقابل مبارزه طبقاتی
اند  ،بپيوندند و يا اينکه منتظر مانده تا به درک سوسياليسم رسيده و شورا تشکيل دھند ويا زمانی
که حزب کمونيست تشکيل گرديد و قدرت حزبی را در مقابل دولت ديدند  ،به حزب بپيوندند  .تجربه
حزب توده در سالھای دور جلوی چشم ھمه ھست که چگونه خيلی از کارگران از مذھبی و يا ساير
عاليق به ھمراه کارگرانی که آگاه بودند به حزب توده پيوسته و نتيجه آنی شد که مايه شرمساری
ھرچه تفکر سوسياليستی گرديد !
با شناختی که از حکيمی و مبارزاتش ھست  ،می توان نتيجه گرفت که ايشان چنين باوری ندارد ولی
بدليل مارگزيدگی از کار سنديکاليستی است که وادار می گردد چنين پزی را بگيرد  .نه تنھا ايشان ،
بلکه فراھانی ھم تاکيد دارد که اگر در دوره رونق يا رکود بدليل کارفرما شدن يا دنبال گرفتاری رفتن
برخی از کارگران کارگاھھای کوچک به درگيری با کارفرمايان برای ايجاد سنديکا نمی پردازند  ،اما
اين امر شامل کارگران واحد ھای توليدی بزرگ نمی شود که تعدادشان در جوامع سرمايه داری
امروز نسبت به اصناف بسيار بيشتر است  .بنابراين نبايد از بيانات فراھانی به ناتوانی و ناکارآمدی
سنديکا برای مبارزه در جھت بھبود کار و زندگی کارگران در شرايط رکود اقتصادی و بطور کلی
بحران سرمايه داری رسيد  ،چراکه کارگران واحدھای توليدی چه در رکود و چه در رونق نظام
سرمايه داری بايد برای حقوق صنفی خود با کارفرمايان و دولت و بافتھای حکومت که در کشورھايی
ھمچون ايران کارفرمای بزرگ ھستند  ،مبارزه کنند و چراکه راه ديگری برای حل مشکالت زندگی
خود نمی يابند  .بھمين دليل است که ھزاران کارگر بسيار ناآگاه بصرف اينکه خانه ھای کارگر ،
انجمنھای اسالمی  ،حزب اسالمی کار  ،شورايعالی کار و سايرين تنھا بدليل اينکه جزو بافتھای
وابسته جناحی و دولتی بوده و امکان گرفتن برخی از حقوق صنفی را دارا ھستند  ،می پيوندند .
طبيعی است زمانی که تعدادی کارگر آگاه ھمچون نمايندگان سنديکاھای مستقل شرکت واحد و ھفت
تپه  ،قصد از ايجاد تشکل مستقل را پيشنھاد کردند با استقبال ھزاران کارگر آگاه  ،نيمه روشن و
ناآگاه و حتی مذھبی روبرو شدند تا حکومت و نيروھای امنيتی بھمراه تشکيالت خانه کارگر بفھمند
که خطر اصلی آنھا را تھديد می کند.
حکيمی زمانی که مبارزات معدنچيان شمال انگلستان در اوائل سال  ١٨۴۴را که خواسته ھای خود را
از طريق اتحاديه تسليم سالطين ذغالسنگ کردند  ،خود بزيبائی تفاوت اين مبارزات را با فھم توھم
آميز فراھانی نسبت به قدر ندانستن نيروی کار توسط دولت نشان داده و نتيجه می گيرد که حق و
حقوق بيشتر کارگران غربی فقط و فقط در سايه ی مبارزه طبقه ی کارگر اين کشورھا به دست آمده و
به طبقه سرمايه دار و دولت اش تحميل شده است  .پس نبايد به صرف اينکه ديگر زمان
سنديکاليستی گذشته و تجربه بقول ايشان ثابت کرده که سرانجام اتحاديه ھای کارگران غربی پس از
مبارزه برای حقوق اقتصادی موفقيت آميز سالھای نخست  ،چون ديگر حتی به چانه زنی نازل نيز از
سنديکاھا ساخته نيست و در حال حاضر فقط و فقط نقش ترمز را برای پيشروی مبارزه ی طبقاتی
کارگران بازی می کنند  ،به نتيجه رسيد که اين تحليل در ايران و يا بطور کلی در ھمه کشورھا جھان
صادق است و ديگر سنديکای حتی مستقل نيز نقش ترمز برای مبارزه طبقاتی را دارد  .مگر شکست
انقالبات سوسياليستی در شوروی و ساير کشورھا  ،مگر شکست مبارزات کارگران در سالھای قدرت
حزب توده  ،سپس در زمان گروھھای چپ در سالھای اواخر سلطنت و بين سالھای  ۵٧تا  ۶٠توسط
سوسيال دموکراسی بايد به اين نتيجه ختم گردد که مبارزات طبقاتی برای رسيدن به سوسياليسم
اشتباه است ! نتيجه دقيقتر شايد اين باشد که کارگران آگاه و فعالين کارگری بايد از پس مبارزات
سنديکايی به جذب کارگرانی بپردازند که آمادگی تحول در مبارزاتشان را برای محو سلطه طبقاتی پيدا
کرده اند  .در کشوری ھمچون ايران تشکل مستقل چه سنديکا  ،چه صنف نه از نوعی که فراھانی ھا
و مھران گھرھا می گويند بلکه صنفی از کارگران يک نوع کار ھمچون جوشکاران  ،برق کاران ،
مکانيک ھا  ،ساختمانی  ،نقاشان و ديگرانی که در کارگاھھا و کارخانه ھای توليدی کار کرده و

صاحب ابزار توليدی نيستند  ،و چه ھر تشکل ديگری که امروزه در شکلھای مختلف ايجاد شده  ،بايد
به سازماندھی کارگران بپردازند  .کارگران جذب شده در اين تشکالت چون برای مبارزه اقتصادی
مستقيما در مقابله با دولت چه بعنوان کارفرما و چه بعنوان موسس و مجری قانون کار قرار می
گيرند  ،لذا راحت تر و سريع تر به درک می رسند که تا دولت و نظام باقيست  ،حقوق کارگر تامين
نخواھد شد و بايد سلطه طبقاتی محو گردد  .حکيمی و ساير فعالين نه اکنون که نيروھای امنيتی
ھرگونه حق تشکل را سرکوب می کنند  ،بلکه بايد زمانی به نقد سنديکاھا و ساير تشکالت مستقل
بپردازند که آنھا در ادامه تنھا خواستار حقوق اقتصادی کارگران باشند و لذا فضا برای اثبات اينکه
اين تشکالت منکر حرکت بسمت مبارزه طبقاتی اند  ،باز بوده و جذب کارگران آگاه شده برای پيشبرد
جنبش کارگری آسان خواھد بود .
بنابراين محسن حکيمی نبايد به استناد گفته ھای فراھانی نتيجه بگيرد که ؛ سنديکا از يک سو از
مبارزه برای بھبود زندگی کارگران ناتوان است و به ھمين دليل نمی تواند جاذبه ای برای کارگران
داشته باشد و از سوی ديگر  ،نه تنھا قادر به قانونی شدن نيست بلکه توسط دولت سرکوب می شود
 ،نه به درد کارگران می خورد و نه دولت آن را به رسميت می شناسد  :از اينجا مانده و از آنجا رانده
 .به نظر اثر دو سنديکای مستقل واحد و ھفت تپه که پس از سالھا ھنوز مشکالت نمايندگان آنھا در
اخبار سايتھا منعکس است که چگونه نيروھای امنيتی از سايه آنھا ھم وحشت دارند  ،ديده نشده و
اين باور وجود ندارد که اعتراضات اخير کارگران شرکت واحد و ھفت تپه برای حقوق و مزايايی که
درخواست کرده اند تحت تاثير مبارزات پيشين بوده است  .درست است که دولت سنديکای مستقل را
برسميت نمی شناسد و مگر دولت ساير تشکالت مستقل را برسميت می شناسد  ،اما اعضای سنديکا
و نمايندگانش اگر از طرفی برای رسميت يافتن تالش کردند  ،از طرف ديگر بدون رسمی شدن به کار
خود که دادن آگاھی و تشکل يابی کارگران برای حقوق اقتصادی بود  ،ادامه دادند  .با توجه به
ھزاران کارگری که تن به انجمنھای اسالمی و خانه ھای کارگر نداده و به سنديکای مستقل رای دادند
 ،آيا اين تودھنی سختی به تشکيالت زرد و نيروھای امنيتی نبود و اينکه در آن پروسه تعدادی کارگر
آموختند که برای حتی حقوق اقتصادی خود بايد به مبارزه سياسی روی آورند  .اما بسی روشن است
و حتی در سخنان برخی از نمايندگان سنديکای شرکت واحد و ھفت تپه نيز با شفافيت و صراحت بيان
گرديد از اينکه بايد به مبارزه طبقاتی برای حذف سلطه سرمايه داری پرداخت  ،لذا برخی از آنھا آگاه
بوده و سوسياليسم را قبول داشتند اما نمی توانستند آنرا در منشور و مبانی سنديکا چه بدليل سرکوب
و چه بدليل بخشی از کارگران ناآگاه بگذارند .
مگر افراد و تشکالت مستقل ديگر که بصورت علنی و نيمه علنی و يا حتی مخفی فعاليت می کنند ،
چه با تکيه بر لغو کارمزدی  ،چه با تکيه بر شورا  ،چه با تکيه بر کانون مدافعان  ،چه با تکيه بر
کميته ھای ھماھنگی و پيگيری  ،چه بصورت جمعی از کارگران ايران خودرو  ،چه بصورت کارگران
فلزکار و مکانيک  ،چه به شکل اتحاديه آزاد کارگران و خالصه بھر صورتی که در حال فعاليتند ،
ضمن تاييد ھمت آنھا و انتقاد مثبت و منفی که به حرکت آنھا می توان وارد کرد  ،چه اندازه توانسته
اند کارگران را دور تشکالت خود سازماندھی کنند و اگر نتوانسته اند نبايد گفت اين نوع تشکالت
اشتباه است ! چرا ھر گروھی ضمن ارج کار ديگران به نقد پراتيکی گروھھای ديگر ھمت نگذاشته و
تالش نمی کند تا با ارزش گذاری فعاليت مستقل ھر تشکل  ،نيروی خود را صرف سازماندھی
تشکالت مستقل کارگران بنمايد که اينروزھا با اعتراضات و اعتصابات و تجمع ھای گسترده خود ،
آمادگی الزم را دارند  .تشکيالت زرد چه از نوع خانه کارگر  ،چه از نوع حزب اسالمی کار  ،چه از
نوع انجمنھای اسالمی  ،چه از نوع شورايعالی کار  ،چه از نوع سنديکا و صنف وابسته با وجود
اختالف جناحی و وابستگی که به دولت يا حکومت داشته و تنھا کار صنفی را مجاز می دانند  ،ھمگی
با خيال آسوده و بدون ترس از سرکوب و و داشتن بودجه  ،بيشتر با يکديگر وحدت دارند  .آنھا برای
کسب وجھه جھانی به اتحاديه ھای بين المللی کارگری نزديک شده تا آنھا کمتر به حمايت کارگران
زندانی و اخراجی بپردازند و ھدف مشترک آنھا ضمن تکيه بر قانون کار  ،قانون اساسی با تبعيت از
رھبری و نھادھای حکومت  ،سرانجام جلوگيری از پيوستن کارگران به تشکالت مستقل است.

نتيجه گيری منطقی از بحث باال می تواند اين باشد که بطور کلی ھر تشکيالت وابسته کارگری
انحرافی و در جھت حفظ نظام است و ھر سنديکا يا صنف مستقل کارگری  ،بايد ابتدا در جھت منافع
اقتصادی کارگران تالش نموده و در ادامه به مبارزه سياسی ھمت کند  .در کشوری چون ايران ،
سياسی شدن مبارزه اقتصادی اجباری است  ،وگرنه تشکالت مستقل ضمن از دست دادن کارگرانی که
ديگر گرفتن حق صنفی را چاره کار نمی دانند  ،استقالل خود را نيز از دست داده و بتدريج زائيده
بافتھای دولتی و حکومتی می گردند  .کما اينکه بسياری از سنديکاھا و اصناف مستقل در دوران
سلطنت و اين رژيم به چنين بافتھايی تبديل شدند  ،چنانکه شوراھای کارگری سالھای  ۵٧تا  ۶٠نيز
بتدريج افزايش توليد را در خدمت نظام انجام داده و با تکيه بر منافع سياسی و مبارزه با سرمايه
داری  ،کارگران را به بافتھايی از سوسيال دموکراسی تبديل کردند که از مبارزه برای طبقه دور شدند
 .ھمانطور که تشکالت مستقل کارگری صنعت نفت  ،نيروگاھھا و بسياری از واحد ھای توليدی در
سالھای  ۵۶تا  ۵٧عالوه بر خواسته ھای اقتصادی به درخواست سياسی برای آزادی زندانيان
سياسی و موارد ديگر رسيدند  .واقعا اگر در آن سالھا کارگران نھادھای مستقل خود را داشتند ،
سياھی لشکر و بازيچه سوسيال دموکراسی و جناحھای حکومت می شدند تا پس از سقوط سلطنت به
دليل درگيری نيروھای سياسی و جناحی برای کسب قدرت به گوشه ای پرتاب شوند تا بتدريج دريابند
که ھدف دزديدن لحاف مال و استثمار مجدد کارگران است  .حکيمی در ادامه مقاله با شرح جزييات
اقتصادی دولت اصالح طلبان  ،سرابی که در اين دوران برای برخی از فعالين پيش می آيد را بخوبی
درھم ريخته و ضمن رد تحليل توھم آميز اين گروه از محدوديتی که در آن زمان برای کارگران پيش
می آيد سخن می گويد  .ايشان بزيبائی افکار توھم انگيز و خرده بورژوايی ناشی از صنف بازی را
تحليل کرده و سرانجامش را نشان می دھد که بسود رھايی طبقه کارگر نيست .
در اين مقاله محسن حکيمی به مقوله جالبی ھمچون نقش شورا و حزب طبقه کارگر نيز می پردازد
که البته با شرح بيشتری در مقاله قبلی خود  ،تشکل مستقل فقط دو فاکتو  ،نيز پرداخته بود  .روشن
نيست چرا ايشان به کلمه فقط بسيار عالقمند بوده و مدام در تحليلھايش از اين کلمه استفاده می کند ،
اميد که بدليل انحصار گرايی اش در تفکر شخصی و گروھی نباشد  .حکيمی می گويد ؛ اما طبقه ی
کارگر ايران باوجود ضعف ناشی از سرايت سنتی بورژوازی صنعتی ليبرال به درون صفوف اش  ،نه
تنھا در وجود استبداد ذينفع نيست بلکه با تمام وجود مخالف استبداد است  ،زيرا مانع اصلی متشکل
شدن اش استبداد است  .با اين ھمه  ،ھمان گونه که پيشتر گفتم در ايران به علت درھم تنيدگی
سرمايه و استبداد مبارزه با استبداد درگرو مبارزه با سرمايه است  ،به سخن ديگر کارگران ايران در
آن واحد بايد ھم با استبداد و ھم رابطه ی خريد و فروش نيروی کار مبارزه کنند و اين امر البته برای
طبقه کارگر نامتشکل و پراکنده ای که حتی از ابتدايی ترين حقوق ھم محروم است کار بس دشواری
است  ،اما ناممکن نيست  ،به يک شرط و آن اين است که کارگران روی پای خود بايستند و حتی
برای ابتدايی ترين خواست ھا نيز فقط و فقط به نيروی خود و سازمان يافتگی خود تکيه کنند  .چنين
طبقه ی کارگر خودساالری به سادگی راه رھايی خويش را در خروج از سرمايه داری خواھد يافت .
در اوضاع کنونی  ،تالطم ھای سياسی قريب الوقوع آينده می تواند محمل مناسبی برای مدت دادن به
انديشه ی فوق باشد  ،انديشه ای که مستلزم اين است که طبقه ی کارگر ايران دنباله روی از اين يا
آن منجی مافوق خود را يکسره کنار بگذارد و فقط به فکر متشکل کردن خود مستقل از تمام احزاب و
شخصيت ھا به صورت شورايی و سراسری آن ھم نه فقط عليه استبداد بلکه برضد رابطه ی انسان
ستيز سرمايه باشد  .اگر کارگران نتوانند با استفاده از اوضاع متالطم سياسی آينده خود را به طور
مستقل و شورايی عليه سرمايه سازمان دھند  ،بی ترديد بازھم به سياھی لشکر و گوشت دم توپ اين
يا آن بخش از طبقه ی سرمايه دار تبديل خواھند شد  .بدين سان  ،پرسش اساسی در مقابل بحران
کنونی سرمايه داری ايران اين است  :راه حل سرمايه دارانه يا راه حل کارگری ؟ در اينجا بی درنگ
اين سخن مطرح خواھد شد که مبارزه با سرمايه داری و القای نظام مزدی کار تشکل کارگری نيست
بلکه کار حزب است  .من می پرسم چرا ؟ چرا توده ی کارگران امر حياتی مبارزه با سرمايه داری را
خود نبايد انجام دھند و آن را به تشکيالتی بسپارند که جدا از آنھا و برفراز سرشان تشکيل شده است

؟ چرا خود تشکل کارگری نبايد قدرت سياسی را به چنگ آورد و به سوی برچيدن بساط سرمايه
داری پيش رود ؟ مگر نمی گوييم رھايی کارگران امرخود کارگران است  ،پس چرا توده ی کارگران
بايد مبارزه ی سياسی برای رھايی خود را به يک اقليت  -گيرم از خود کارگران  -بسپارند و خود
صرفا به مبارزه ی اقتصادی برای خواست ھايی چون افزايش دستمزد و نظاير آن بپردازند ؟
روشن نيست چرا حکيمی مانع اصلی متشکل شدن کارگران را استبداد می داند و اينکه کارگران با
تمام وجود مخالف استبدادند  ،آيا با اين کار مقوله جنبش دموکراتيکی را مطرح می کند زمانی که از
مجمع عمومی مردم در جنبش وال استريت سخن می گويد ؟ چگونه اين استبداد را از مبارزه به ضد
سرمايه داری جدا می کند  ،گرچه در ايران ايندو را درھم تنيده و مبارزه با استبداد را مبارزه با
سرمايه می داند ! مگر قرار است طبقه سرمايه داری را يافت که به استبداد تکيه نکند  ،اگر منظور
کشورھای غربی است که در ظاھر دارای نوعی دموکراسی ھستند که کارگران آنھا بمراتب از تفکر
رھايی طبقه کارگر دور بوده و بيشتر تشکلشان در اتحاديه ھای کارگری است که تامين حقوق
اقتصادی و خواسته ھای کارگران عضو را در سازمان جھانی کار با حضور نمايندگان سرمايه داران
و دولت جستجو می کند و لذا استبداد طبقه سرمايه دار بنوعی پوشيده و با تکيه بر قانون عمل می
کند  .چنانچه در دوره بحران با تکيه بر قانون کارگران اخراج شده و حتی مسکنی را که سالھا وامش
را پرداخت کرده اند از آنھا گرفته و آنھا تنھا در صورت يافتن کار ديگری که در زمان رونق مجدد
پيش می آيد  ،بايد مجدد مسکنی با وام جديد دريافت کنند و از ابتدا وام را پرداخت نمايند  ،در حاليکه
در ھمان دوره رکود و بحران اقتصادی وام دولتی با بھره پايين به سرمايه داران بزرگ صنعتی که
خود در ايجاد بحران سھيم بوده اند  ،داده می شود  .جريان وال استريت ھم با وجود اينکه تير حمله
را بسمت بورس نشانه رفته و حتی از سلطه سرمايه نيز سخن گفته  ،ھنوز در مراحل جنينی و با
ترکيبی از کارگران و ساير اقشار است که بايد منتظر ماند تا چه خواھد کرد  .اما شيوه ی مبارزه وال
استريت ھم بقول ايشان با تکيه بر مجمع عمومی توده ھای مردم با استراتژی خود مبنی بر انقالب
جھانی  ،بدليل ترکيب طبقاتی اش و تکيه بر مجمع عمومی توده ھا و نه شوراھای کارگری به تغيير
نظام موفق گردند  ،آنجا ھم کارگران با نھادھای متشکل خود نه بشکل اتحاديه ھای موجود که بايد
دگرگون گردند  ،اگر رھبری را بدست نگيرند  ،تغييری در کيفيت نظام موجود ايجاد نخواھد شد !
با گذر از اين مقوله به بحث اصلی مقاله پرداخته می شود که نگرانی دقيق حکيمی از سياھی لشکر و
دم توپ محسوب شدن کارگران را بخوبی نشان می دھد که ؛ در نتيجه بايد تشکالت کارگری خود
مستقل بوده و حتی زير تسلط حزب  ،گيرم از خود کارگران  ،نروند  .اما مقاله بسيار گذری و انتزاعی
به مقوالت حزب کارگران و شوراھا می پردازد که چگونه آنھا در چنين شرايط بقول ايشان استبدادی
به موازات ھم ايجاد می گردند و حتما ايشان نظرشان از حزب کارگری  ،گروھھايی نيست که خود را
سازمان و حزب کمونيستی می خوانند اما از کيفيت سازمانی و حزبی دورند ! آنچه روشن است سخن
حکيمی از شورای کارگران  ،با توجه به مقاله ديگر ايشان تشکل مستقل فقط دوفاکتو  ،شورايی است
مرکب از کارگران يک واحد توليدی و محله و ديگر نقاط است که نمايندگانش منتخب کارگران ھمان
بخش و محله اند و ھرزمان که کارگران نخواھند قابل تغييرند  .بقول ايشان شکی نيست که تا زمانی
که چيزی به نام نمايندگی اجتناب ناپذير است حتی در شرايط آرمانی تشکيالتی نيز توده ی کارگران ،
پيشروان و آگاھان طبقه ی خود را به عنوان نماينده ی خود انتخاب خواھند کرد  .بنابراين بگفته وی
بايد فضای کار علنی وغيررسمی باشد که چنين انتخاباتی صورت گيرد که مدام حرکت نمايندگان تحت
نظر کارگران برای نظارت دقيق بر کارھايشان است  .از درون چنين شوراھايی است که شورای بين
آنھا ايجاد می گردد تا بتوانند ھماھنگی بين مبارزات شوراھا را ايجاد کند و اگر کارھا مشخص و
روشن و قابل رويت برای کارگران نباشند  ،امکان نظارت کمتر شده و نمايندگان شوراھا به مرکزيتی
بدل می گردند که ھمان سانتراليسم گروھی و سازمانی و حزبی رخ خواھد داد که حکيمی بدرستی
نگران آنھاست.
حزب طبقه ی کارگری ھم که بقول ايشان فقط اقليتی از کارگران سياسی است که از ماھيت سرمايه
داری بعنوان علت العلل تمام سيه روزی ھای طبقه ی کارگران آگاھی دارند بھمراه روشنفکران

انقالبی تشکيل می شود  ،بايد حداقل از نظر کمی و کيفی و باتوجه به نسبت جمعيتی کارگران و
روشنفکران روسيه و ايران در حد حزب بلشويک باشد  .روشن نيست که در ايران بقول ايشان بايد
شورا و حزب با وجود سرکوب شديد و استبداد ايجاد گردند  ،تابحال ايجاد نشده اند نشده اند ! که اگر
حتی با تحليل ايشان مبنی بر اوضاع کنونی  ،تالطم ھای سياسی قريب الوقوع آينده می تواند محمل
مناسبی برای انديشه ايجاد شورا و حزب باشد  ،آيا زمينه بيشتری برای وجود کارگران آگاه با باور
مبارزه برای لغو کارمزدی و سوسيالسم ضرورت ندارد تا حول شورا و حزب متشکل گردند ! اوضاع
کنونی که شدت بيشتر سرکوب را بھمراه دارد  ،ايجاد آسان تشکل مستقل حتی در حد سنديکا و يا
نھاد مستقل کارگری را نشان نمی دھد و بنظر پروسه طوالنی تری الزم است تا ابتدا کارگران بيشتری
به نفی سنديکا و سپس خود آگاھی ايجاد شورا و حزب برسند  .بايد پرسيد که کارگران پيمانکاری
پتروشيمی ھا و ساير واحدھای توليدی و خدماتی  ،کارگران کارخانه ھای صنايع فلزی  ،ذوب آھن ،
نساجی ھا  ،مواد غذايی  ،رانندگان شرکتھای اتوبوسرانی واحد و خالصه کارگرانی که برای حقوق
عقب افتاده و ساير مزايا و جلوگيری از اخراج و ساير موارد ھر روز دست به اعتراض  ،اعتصاب ،
تجمع زده و می زنند  ،تنھا بايد با ايجاد شورا که مسلما تفاوتش با نھاد مستقل ديگر در استراتژی
رھايی طبقه و مبارزه سياسی بجای مبارزه صرفا اقتصادی است  ،بدنبال اين خواسته ھا باشند و اگر
شورا تشکيل ندھند حتما مبارزه آنھا به سنديکاليسم ختم می گردد ؟ مثال کارگران پيمانکاری
پتروشيمی بندر امام که ابتدا حاضر به انتخاب نماينده از بين خود نبودند و سپس چند نفر نماينده
موقت که فعالتر بودند از درون خود برای مذاکره با مسولين برای رسمی شدن کارگران پتروشيمی و
حذف پيمانکارھا انتخاب کردند  ،با تفکر شورايی بود ! مگر با تمھيدھای مسوالن دولتی تنھا برخی
از کارگران رسمی نشدند و با وقت کشی که دولت در حال انجام است  ،باقی کارگران برای رسمی
شدن دچار مشکل نخواھند شد  ،در حاليکه با داشتن نھاد مستقل سنديکا  ،کميته  ،اتحاديه و شورا
می توانستند مبارزه کارگران را مستمر نمايند.
بسيار عالی است اگر در جايی کارگران چنان آگاھند که تشکل مستقل شورايی را برای پيشبرد مبارزه
اقتصادی و سپس سياسی انتخاب کنند و دولت نيز آنھا را سرکوب نکرده و برسميت بشناسد  ،اما چرا
تشکالت مستقل ديگری ھمچون سنديکا  ،کميته  ،اتحاديه نيز نبايد به موازات شورا تشکيل شده ،
چراکه حتما سرکوب شده و از اينجا رانده و از آنجا مانده می گردند  ،تا سرانجام در پروسه مبارزاتی
خود کارگران که رھايی را امری مربوط به خود می دانند به نتيجه برسند که چه نھادی را جايگزين
نھادھای گذشته نمايند ؟ ترس حکيمی از سياھی لشکر قرار گرفتن کارگران بدست حزب حتی طبقه ی
کارگر بدليل انحرافات انقالب شوروی و ساير کشورھا و ھمچنين تاريخ يک صد ساله کارگری در
ايران کامال بجاست و بايد خود کارگران در پروسه مبارزات اقتصادی و سياسی و پراتيک درون طبقه
در مقابله با طبقه سرمايه دار و حتی سوسيال دموکراسی راھش را پيدا کنند  ،نه اينکه امروزه در
شرايطی که اعتراضات گسترده و پراکنده کارگران حتی به تشکلی مستقل تبديل نمی گردد  ،سرمشقی
برايش نوشته شود  .ھستند کارگران آگاه و فعالين کارگری که ايجاد شورا و يا مجمع عمومی را در
حال حاضر عملی ندانسته  ،يا مبارزه برای لغو کارمزدی را حتما به محو سلطه طبقاتی پيوند نمی
زنند و يا باور دارند که بموازات کار علنی می توان کار نيمه علنی و مخفی نمود  ،اما اگر آنھا اين
موضوع ھا را عمده کرده و تاکيد کنند که اين شيوه ھا به انحراف مبارزه کارگران منجر می گردد ،
ضمن باور داشتن به برخورد تئوريکی  ،چه سودی جز انحصار گرايی و پراکندگی نصيب فعاالن
کارگری خواھد نمود!
ايشان در ادامه بسيار گويا از تفاوت مبارزات کارگران در حزب و شورا سخن می گويد  ،اما چون
بطور انتزاعی مبارزه را به صورت حزب  -سنديکا و يا جنبش شورايی در مقايسه با آنچه در
شوروی و چين و ساير کشورھا پياده شد و يا گروھبندی سوسيال دموکراسی ايرانی خارج کشوری
می بيند  ،تنھا تاکيد دارد که در ھر واحد و محله امکان تشکيل شورا وجود دارد  .اما در مورد
چگونگی پروسه تشکيل حزب و شورا در شرايط فعلی ايران نمی پردازد که چرا در عمل چنين
امکانی فراھم نشده  ،نتيجه ای انتزاعی ھم بدست می دھد که حزب طبقه ی کارگر با وجود دارا بودن

پيشروان و آگاھان طبقه  ،ھمچون اقليتی است که نبايد رھبری توده کارگران را بدست گيرد  ،چراکه
سرانجامش ظرف مناسبی برای پياده کردن سرمايه داری است ! طبيعی است زمانی که چنين حزب -
سنديکايی در اجرا تحقق بگيرد  ،کارگران ديگر نه بشکل توده ای از کارگران  ،بلکه دارای اکثريتی
از کارگران آگاه با نھادھای متشکلی بقول ايشان ھمچون شورا ھا خواھند بود که به چنين تشکالت
حزب  -سنديکا اجازه انحراف را در ھمان زمان نخواھد داد  .نه تنھا کارگران چون از نظر آگاھی
طبقاتی در سطوح مختلفی قرار دارند  ،بايد در فکر ايجاد شورا و يا نھادھای ديگر باشند  ،بلکه بايد
از نظر ترکيب طبقاتی ھم مواظب باشند که اقشار ديگر بصرف کار کارگری کوتاه مدت  ،رھبری را
بدست نگيرند  .حکيمی درست می گويد که جنبش شورايی کارگران فقط در اوضاع سياسی انقالبی
تشکيل نمی شود و مبارزات اقتصادی و سياسی حتی با وجود استبداد يک کل يکپارچه و جدايی ناپذير
است  ،اما بايد گفت اين مبارزه صرفا به شورا مختص نمی شود و ساير تشکالت مستقل نيز به چنين
مبارزاتی دست خواھند زد  ،گرچه ھمچون شورا اگر سرکوب نشده و بتوانند درون طبقه فعاليت کنند
 ،ناچارند در ظاھر و تا کسب قدرت بيشتر در سالھايی به مبارزه اقتصادی بپردازند  .اين تشکالت در
پروسه پيش از ايجاد نھادھای قدرتمند کارگری گاھا موفق به کسب نتيجه برای خواسته ھای کارگران
شده و در موارد بيشتری به تامين خواسته ھای کارگران نمی رسند  ،اما مبارزه ھمواره ادامه خواھد
داشت .
آنچه واقعيت دارد اينکه بيش از  ٧٠درصد کارگران و خانواده آنھا با حقوق بسيار کمتر از حداقل
مصوب گذران می کنند  ،اينکه روزانه تعدادی کارگر اخراج می شود بطوری که آمار مسوالن از ۴
ميليون کارگر بيکار حکايت دارد  ،حقوق عقب افتاده گاھا به ماھھا و حتی سال برای برخی از واحد
ھای توليدی می رسد  ،قراردادھای موقت و سفيد امضا که گاھا محضری و با سفته کارگران
ھمراھست در حال افزايش است  ،زنان و کودکان کارگران بدليل کمک به امرار معاش بھرکاری و ھر
حقوقی مجبورند  ،کارگران زن ضمن استثمار بيشتر آزار جنسی را ھم بايد تحمل کنند  ،قوانين کار
بازھم و بيشتر به ضرر کارگران تصويب می گردند  ،افزايش سھم بيمه کارگران و سن بازنشستگی
در جران است  ،سازمان تامين اجتماعی نه امکانات مناسب به بيمه شدگان داده و نه به کارفرمايان
برای پرداخت بيمه کارگران فشار می آورد  ،مذھب و اعتياد فراوان است  ،تشکيالت زرد کارگری به
فريب کارگران مشغول بوده و وضعيت کارگران را ناشی از ضعف مديريت و دولت و نه ماھيت نظام و
حکومت می داند  ،موارد فراوان است و اعتراضات و تجمع ھای کارگری بھمراه اعتصابات نشان از
اينھمه مشکالت کارگران دارد  .جناحھای حکومت با ترفندھايی می کوشند تا نشان دھند که مدافع
طبقه کارگرند تا با فريب کارگران ناآگاه که بخش وسيعی را تشکيل می دھند  ،آنھا را به جانب خود
برای انتخابات جذب نموده و به آينده ای که وجود ندارد اميدوار نمايند  ،چراکه ھمه جناحھا در کل
بعنوان طبقه سرمايه دار ضد کارگران و منافع آنھا ھستند  .با وجودی که حق تشکل مستقل و حق
اعتصاب و تجمع ممنوع است  ،اما کارگران با اشکال گوناگون به اعتراض  ،تجمع و اعتصاب دست
زده و دولت را وادار می کنند که با نمايندگان آنھا مذاکره کنند  .حجم کارگران معترض آنچنان باالست
که کاری از دست نيروھای امنيتی و تشکيالت زرد کارگری بر نمی آيد و اگر دستگيری روی می دھد
منجر به آزادی بسياری می گردد  ،بنابراين سازماندھی پراکنده کارگران نبايد به پراکندگی گروھھای
و تشکالت مستقل بيانجامد  .فضا برای فعاليت کارگران آگاه و فعالين کارگری اگر گروه گرايی کنار
گذاشته شود ،آماده است و بايد باور داشت که در پروسه سازماندھی کارگران و پراتيک  ،تاکتيکھای
غير ضروری بدست خود کارگران آگاه شده کنار زده خواھند شد  ،تا سرانجام استراتژی رھايی طبقه
کارگر مبنی بر محو طبقات به خوست اکثريت کارگران مبدل گردند  .به اميد آن روز
گروه پژوھش کارگری آبان ١٣٩١
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