دموکراسی بدون جنبش نيرومند کارگری امکان پذير نيست

طبقه کارگر ايران در سالھای اخير دورانی را می گذراند که با وجود پرشماری اعتراضات  ،تجمع ھا ،
تحصن ھا  ،راه پيمايی ھا و سرانجام اعتصابات که در  ۶٠سال گذشته ) بجز در مقطع سالھای  ۵٧تا
 ( ۶٠بی نظير است  ،اما ھمين طبقه کارگر از نظر سازماندھی و تشکالت در دوران فترت بسر می برد
!باوجودی که تشکالت مستقل کارگری با زمينه اعتراضات و اعتصابات پايه گذاری و گسترش می يابد
 ،اما سرکوب شديد آگاھان و فعاالن کارگری توسط نيروھای امنيتی و انتظامی دولت و حکومت ،عمده
ترين دليلی است که سازماندھی کارگران را دچار ضعف نموده و اجازه گسترش به نطفه ھای آن را
نداده است  .عوامل مھم ديگری چون خارج شدن دو نسل از کارگران آگاه و فعالين کارگری به داليل
بازنشستگی  ،کھولت سن  ،زندانی و اعدام شدن  ،اخراج و تالش برای تکاپوی زندگی خانواده نيز در
اين ضعف دخيل بودند  ،ھمچنين فترت و تفرقه نيروھای چپ و سوسيال دموکرات و بدليل مجھز نشدن
آنھا به دانش مبارزه طبقاتی ديگر عوامل در عدم ايجاد جنبش کارگری بشمار می روند  .تشکيالت زرد
کارگری با حمايت ھمه جانبه از طرف مقامات دولتی و حکومتی و ھمچنين نيروھای امنيتی و انتظامی
با وانمود کردن اينکه آنھا تنھا تشکيالت موجود کارگری بوده و با داشتن روابط خوب با دولت و
کارفرماھا قادرند خواسته ھای کارگران را تحقق بخشند  ،نقش مخربی نيز در عدم ايجاد تشکالت مستقل
کارگری داشتند  .عالوه بر آن مسوالن خانه کارگر و انجمنھای اسالمی و ديگر تشکيالت وابسته تالش
داشتند تا بعنوان شاخکھای نفوذی و جاسوسی و استفاده از کارگران ناآگاه  ،سازماندھان تشکالت
مستقل کارگری را شناسايی و از تحرک آنھا برای ايجاد چنين تشکالتی که آنرا برای خود فاجعه می
دانستند  ،بکمک نيروھای امنيتی و انتظامی جلوگيری نمايند  .عدم ايجاد جنبش کارگری و رشد سريع
اقشار متوسط بدليل تبليغات رژيم برای افزايش جمعيت که با تفکر اصالح طلبی ھمراه بود  ،موجب
گرديد تا برخالف سالھای  ۵۶تا  ۶٠گسترش جنبش دانشجويی و روشنفکری برای برقراری دموکراسی
مبتنی بر حقوق بشر مدافع جنبشھای دموکراتيک گردند و باين ترتيب مبارزه طبقاتی و برقراری
سوسياليسم از الويت تفکر سوسيال دموکراسی بکنار رفت .
سرکوب ھر نوع جنبش دموکراتيک و کارگری  ،چه تحت عنوان برابری جنسيتی  ،قومی  ،مذھبی ،
صنفی و چه تحت عنوان فرھنگی  ،اجتماعی  ،اخالقی و چه تحت عنوان آزادی مطبوعات  ،انديشه ،
ھنر و سرانجام ھر فعاليتی که منجر به ايجاد تشکالت مستقل مدنی  ،اجتماعی و کارگری گردد  ،موجب
الويت يافتن گسترش جنبشھای دموکراتيک در جامعه گرديد  .جنگ بين جناحھای حکومت در  ٣۴سال
گذشته که ھمواره منجر به قدرت يابی بخش محدودتری از طبقه سرمايه داری می شد  ،حذف بخشی از
اقشار آن طبقه را بدنبال داشت که برای بدست گرفتن مجدد قدرت  ،مجبور به نزديک شدن به خرده
بورژوازی و بخشی از اقشار طبقه متوسط می گرديدند  .تفکر حاکم بر اين حکومتگران سابق که حفظ
نظام را برای کسب قدرت در الويت داشتند  ،اصالحات و گاھا ھمراه با تغيير بخشی از قانون اساسی
برای محدود کردن قدرت مطلقه واليت فقيه بود  ،بطوريکه دموکراسی ! مورد درخواست منجر به
سقوط نظام نشود ! اين گروه ھای نامتجانس که در طول  ٣۴سال گذشته در قالبھای روحانيت و
روحانيون  ،خط امامی و نھضت آزادی  ،مجاھدين انقالب اسالمی يا مشارکت و گروه سازندگی  ،سپاھی
و نيروھای امنيتی  ،تحکيم وحدت و انجمنھای اسالمی و يا تحت نامھای ديگر باھم درگير بودند ،
سرانجام در سالھای اخير زير پوشش دو قطب اصالح طلبان و اصولگرايان به مقابله با يکديگر پرداخته

اند  .تفکر اصالح طلبی بخاطر بافتھای نيرومندی که در طول ساليان حکومتگری جايگزين ساير انديشه
ھای مترقی نموده بود بھمراه مواردی که در باال گفته شد  ،توانست بر امواج جنبشھای دموکراتيک
سوار شده و خود را غالب نمايد  .يکی از داليل عمده شکست جنبش سبز نيز وجود ھمين تفکر اصالح
طلبی بود که حفظ نظام را در الويت داشته و توانسته بود تا استراتژی نيروھای عمده مخالفان ايرانی را
در داخل و خارج کشور تغيير داده و لذا جنبش دموکراتيکی را کمرنگ نمايد.
اقتصاد مبتنی بر فساد رانتی وابسته به بيت رھبری و دولتی و جناحی  ،واردات بی کيفيت چينی و ھندی
پرسود قاچاقی بھمراه توقف توليد صنعتی و محصوالت کشاورزی  ،وارد شدن سپاه در ھمه عرصه
ھای اقتصادی  ،توقف پروژه ھای نفتی و صنعتی بدليل تحريم اقتصادی و کمبود بودجه  ،حذف
سوبسيدھا و استفاده از بودجه ھای دولتی برای پرداخت يارانه ھا  ،استفاده نامشروع از فروش ارز
حاصل از نفت و صادرات  ،ھزينه ھای سرسام آور انرژی ھسته ای و باج به سران برخی از کشورھا و
تروريستھای منطقه برای ايجاد بحران  ،اختالف جناحھای حکومت برای منافع اقتصادی و سياسی
بيشتر  ،باال بردن قيمت کاالھای اساسی با پايين نگاه داشتن دستمزد  ،توليد چاپ اسکناس و افزايش
نقدينگی  ،ممنوعيت انتقال ارز بين بانکھا برای واردات مواد و قطعات مصرفی  ،پايين آمدن فروش
نفت و کم شدن درآمد صادراتی  ،کم شدن درآمد مالياتی دولت بدليل عدم پرداخت شرکتھای وابسته به
جناحھا و سپاه بھمراه کاھش درآمد ساير بخشھا و مواردی ديگر که منجر به حذف بخش بزرگی از
سرمايه داران و خرده بورژوازی از قدرت گرديد  .در نتيجه با وجود افزوده شدن نيروھای جديد به
صف کار  ،ميليونھا کارگر بخاطر بحران اقتصادی حاصل از داليل گفته شده بيکار شدند که البته بايد
مھاجران روستايی خواستار کار و خرده بورژوايی شھرھای کوچک را بعنوان حاشيه نشينان شھری با
انواع آلودگی را نيز به آنھا اضافه نمود  .باين ترتيب بسياری از اقشار پايين طبقه سرمايه داری و
اقشار متوسط به کارگزاران خدماتی و يا به کارگران و کارمندان حقوق بگير پيوستند تا صف بيکاران
را طوالنی تر نموده و خاستگاه طبقاتی خرده بورژوازی را نيز در ميان کارگران رسوخ دھند  .قوانين
کار که دست صاحبان سرمايه را با توجه به پيروی از سياستھای نئوليبراليستی کامال باز گذاشته بود و
طبقه کارگر بدليل سرکوب شديد از عدم تشکالت مستقل کارگری رنج می برد  ،خيل بيکاران را برای
پايين ترين دستمزد روانه بازار کار نمود تا بيشترين سوء استفاده برای تثبيت قراردادھای سفيد امضا با
حقوق پايينتر برای کارفرمايان سودجو تامين گردد  .در حال حاضر اعتراضات و اعتصابات فراوان
کارگری بداليلی ھمچون عدم پرداخت ماھھا حقوق و مزايايعقب افتاده  ،قراردادھای موقت و سفيد امضا
 ،وجود پيمانکاران واسطه و وابسته  ،حقوق ناچيز بيمه بازنشستگی برای کسانی که سرانجام با
مشکالت فراوان بازنشسته می شدند و پرداخت بيمه بيکاری که با سخت گيری فراوان ھمراه بود ،
مشخصه سالھای اخير کشور می باشند .
جنبشھای دموکراتيک در طول نيمه دوم قرن بيستم و سالھای اخير برای حل مشکالت جوامع بسياری
از کشورھا از جمله ايران براه افتاد که به جنبشھای مسالمت آميز و مبارزات بی خشونت مشھور
گرديدند که با سقوط برخی از ديکتاتورھا چنين شيوه ھای مبارزاتی بعنوان تفکر غالب در جوامع عقب
افتاده شد  .گاندی يکی از مھمترين کسانی بود که مبارزات بی خشونت وی عليه امپراتوری انگلستان
سرمشق بسياری از جنبشھای دموکراتيک گرديد  ،گاندی در جواب يکی از رھبران سياھپوست آمريکا
گفته بود ؛ خشونت پرھيزی بزرگترين و اثربخش ترين نيرو در جھان است  .گاندی در مبارزه خود از
مذھب نيز بعنوان دستمايه ای برای به حرکت در آوردن اقشار مختلف مردم در تفسير مبارزات بی
خشونت استفاده می کرد  ،اما در اينراه وی مذھبی را بر مذھب ديگر برتری نمی داد  .جنبش ھمبستگی
لھستان در سالھای ١٩٨٠که بر محور اتحاديه ھای کارگری استوار بود و توانست پس از دوسال
تظاھرات و اعتصابات نيرومند  ،حزب کمونيست را در انتخابات شکست دھد که دولت لھستان تنھا با

حمايت ارتش شوروی آنرا کنترل نمود  .گرچه با سقوط دولت مقتدر شوروی در زمان گورباچف و
پاشيدن اقمار اروپای شرقی در سال  ،١٩٨٨جنبش ھمبستگی مجددا قدرت يافته و لخ والسا بعنوان
رھبر آن حتی به رياست جمھوری لھستان نيز انتخاب گرديد  .جنبش رنگين پوستان جنوب آمريکا در
سالھای  ١٩۶٠که جنبشی بر عليه نژاد پرستی بود  ،توانست جنبشی نيرومند را تدارک بيند که با کشته
شدن مارتين لوترکينگ مبارزات آنھا به اوج رسيد تا سرانجام به نسبتی از برقراری برابری نژادی
موفق شدند  .جنبش دانشجويی صربستان نيز با رھبری کسانی ھمچون ايوان مارويک در سال ١٩٩۶
توانست دولت مقتدر صربستان را زير سوال ببرد  ،تا نوع ديگری از جنبش دموکراتيک را برضد
ديکتاتوريھا نشان دھد  .نلسون ماندال و جنبش آفريقای جنوبی که در ابتدا با شيوه مبارزه مسلحانه و
سپس با تکيه بر مبارزات بی خشونت به مقابله با رژيم نژاد پرست پرداختند  ،خود الگوی بسياری از
جنبشھای دموکراتيک در بسياری از کشورھای جھان گرديدند  .جنبش دموکراتيک سالھای  ۵۶و ۵٧
در ايران که به سقوط سلطنت پھلوی انجاميد  ،نيز از ترکيب اعتصابات کارگری و مخالفتھای اقشار
متوسط با پوشش مذھب برای رسيدن به دموکراسی آغاز گرديد که در ادامه به الگويی در کشورھای
ھمسايه و عربی تبديل گرديد.
بنابراين جنبشھای دموکراتيک در اکثر کشورھای قاره ھای آسيا  ،آفريقا  ،آمريکا و اروپا با ترکيبھای
گوناگونی از جنبشھای کارگری  ،دانشجويی  ،ضد نژاد پرستی  ،برابری جنسيتی  ،برابری مذھبی و
قومی با پشتيبانی از اعتراضات و اعتصابات کارگران براه افتاد و اين موضوع قدرتھای بزرگ غرب و
شرق را نيز بفکر راه چاره ای انداخت تا سود سرشارشان ضربه نخورد  .بررسی جنبشھای
دموکراتيک نيرومند ساليان اخير نشان داد که ديکتاتوريھا ھرچند قدرتمند باشند خواھند توانست بکمک
يکسری مکانيزمھا پيروز گردند اما نتايج حاکيست که باوجود سقوط بسياری از ديکتاتورھای پيشين ،
نه تنھا تغييری در نظامھای جديد ايجاد نشده و دموکراسی نيز بدست نيامده  ،بلکه حکومتی ديگر با
تکيه بر نظام طبقاتی حاکم گرديد  .بايد سوال کرد که چرا عدم استقرار دموکراسی با وجود پيروزی
جنبشھای دموکراتيک  ،موجب نگرديده که اين استراتژی مورد ترديد اساسی قرار گيرد  ،درحاليکه
بدليل انحرافات انقالبات سوسياليستی  ،تبليغات گسترده ای در جھان مبنی بر نفی سوسياليسم براه افتاده
است ؟ با وجوديکه تعداد محدودی از انقالب سوسياليستی در جھان روی داد که نتوانستند به آرمان
سوسياليسم و نفی طبقات تحقق بخشند  ،اما باوجود تعداد فراوان جنبشھای دموکراتيک پيروز و ناموفق
که نتوانستند دموکراسی را برقرار کنند  ،بازھم بدليل حمايت اقشار متوسط و تبليغات فراوان غربيھا ،
ھمچنان جنبش دموکراتيکی بعنوان تنھا راه حل رسيدن به دموکراسی شمرده شده است  .متاسفانه
بخشی از سوسيال دموکراسی و روشنفکران با استفاده غلط از دانش مبارزاتی و بويژه لنين  ،به دليل
عدم درک شرايط اواخر قرن  ١٩تا حدود نيم قرن پيش که جنبشھای ملی و دموکراتيک برای برخی از
کشورھا يک ضرورت بود  ،جنبش دموکراتيک را مرحله اول سوسياليسم ناميدند  .درحاليکه با دانشی
که توسط مارکس و انگلس و سپس ديگران پايه ريزی گرديد  ،ديگر سوسياليسم يک ضرورت بوده و
جنبشھای دموکراتيک زمانی قادر به برقراری دموکراسی خواھند بود که جنبشھای نيرومند کارگری
شکل گرفته و بتواند رھبری جنبشھا را برای نفی طبقات بعھده گيرد .
در اکثر جنبشھای دموکراتيک مبارزه طبقاتی تحت شعاع جنبشھا قرارداشته و مقابله با ضد ديکتاتوری
مترادف با ايجاد دموکراسی محسوب می گرديد که باورھای مذھبی اقشار مختلف نيز در جھت مقابله با
رژيم حاکم در نظر گرفته می شد  ،در حاليکه استثمار کارگران بايد محور اساسی برای عدم تحقق
دموکراسی نگريسته می شد  .در نتيجه رھبری جنبشھا در بھترين وضعيت بدست سوسيال دموکراسی و
اقشار متوسط قرار می گرفت و يا در بدترين حالت اين خرده بورژوازی و اقشار جناحی طبقه حاکم
بودند که رھبری جنبش را بدست می گرفتند و در اکثر آنھا جنبش ھای کارگری و يا کارگران بعنوان

بخشی از جنبش و يا نيروی پياده آن محسوب می گرديدند  .اگرچه در سرنگونی ديکتاتور و تکيه بر
باورھای مذھبی که نظام طبقاتی را مورد يورش قرار نمی داد اما با منافع قدرتھای بزرگ ھمخوانی
داشت  ،چه آنھا نيازی به دفاع و پشتيبانی از ديکتاتور پيشين نداشتند که تاريخ مصرفش به پايان
رسيده بود  .اين ھمخوانی با قدرت روز افزون ديکتاتورھا به نتيجه ای رسيد که اصوال بدون ھمراھی و
پشتيبانی قدرتھای بزرگ  ،امکان پيروزی جنبشھا وجود ندارد ! لذا سرنگونی ديکتاتورھايی در
کشورھای آسيايی ھمچون برمه  ،اندونزی  ،فيليپين  ،ايران  ،افغانستان  ،عراق و غيره  ،در
کشورھای آمريکايی ھمچون نيکاراگوا  ،کلمبيا  ،ونزوئال  ،برزيل  ،آرژانتين  ،بوليوی و غيره  ،در
کشورھای آفريقايی ھمچون آفريقای جنوبی  ،موزامبيک  ،غنا  ،اتيوپی  ،کنگو و غيره  ،در کشورھای
اروپايی ھمچون يوگسالوی  ،لھستان  ،آلمان شرقی  ،چکسلواکی و غيره که بيشتر از اقمار شوروی
بودند  ،در جھت ايجاد بازار مصرف کاالھای مصرفی و اسلحه بسيار مورد سودجويان شرکتھای بين
المللی واقع شده و ھمواره نوعی ديگر از ديکتاتوريھای جديد را به ارمغان آورده است  .آنچه تاسف
آور بود تکيه برخی از جنبشھای دموکراتيکی در کشورھای وابسته به اقمار شوروی بودند که پس از
ساليان دراز از گذشت انقالبات سوسياليستی بازھم به به مذھب برای جايگزينی حکومت نيز تکيه می
کردند  ،گرچه در بسياری از جنبشھای دموکراتيک ساير کشورھای جھان مذھب محور محسوب می
گرديد ! از مدونای پوزنان که از محبوبترين نماد کليسای کاتوليک کشور در لھستان بود تا مذھب شيعه
که بعنوان الگويی در راه رھايی از ستم حکومتھا در کشور ايران بود  ،حاکی است که بدليل ريشه
عميق ديکتاتوری و سانسور ھر نوع تفکر ديگر  ،ھنوز نھادھای قدرتمند مدنی نتوانسته اند با تفکر
حتی دموکراسی مبتنی بر حقوق بشری جانشين بھتری برای باورھای مذھبی اقشار گوناگون مردم باشند
! بھمين دليل اتحاديه ھای نيرومند کارگری لھستان و اعتصابات مھم صنعت نفت و نيروگاھھای برق در
ايران تنھا بعنوان سياھی لشگر مورد استفاده قرار گرفتند  ،بطوريکه لخ والسا در اعتصابات آوريل
 ١٩٨٨گفت که طرفدار اعتصاب نيستم اما بر ضد آن ھم نيستم و کارگران جوان آنھا را با چشم
سناتورھای جنبش محسوب می کردند و کما اينکه اعتصابات در صنعت نفت نيز پس از استقرار
جمھوری اسالمی ممنوع گرديد !
بسياری از انديشمندان و مبارزان طبقاتی کوشش فراوانی کردند تا تغيير جھت انقالبات سوسياليستی را
دريافته و ثابت کنند که رھبری طبقه کارگر برای دگرگونی نظامھای سرمايه داری الزم و ضروری است
 .اما تبليغات رسانه ای قدرتھای بزرگ غربی بدليل فروش کاالھای مصرفی و سالح و سرکوب
جنبشھای کارگری توسط ديکتاتورھای بومی  ،سبب گرديد تا جنبشھای دموکراتيک خود را جايگزين
جنبشھای کارگری نمايند و البته وجود ديکتاتوری در کشورھايی که انقالب سوسياليستی کرده بودند ،
بھمراه سودجويی قدرتھايی ھمچون روسيه و چين نيز بر دامنه چنين تفکری افزود  .در نتيجه
سازمانھای مختلفی در جھت رشد افکار مبارزات بی خشونت ھمچون انستيتوی آلبرت انشتين در جھت
کمک به مطالعه و استفاده استراتژيک از شيوه ھای پيکار خشونت پرھيز در سراسر جھان تاسيس
گرديد که ھدفش ؛ پشتيبانی از آزاديھا و نھادھای دموکراتيک  ،مخالفت با سرکوب و ديکتاتوری و
کشتار جمعی  ،کاھش استفاده از خشونت به مثابه ابزار حکومت است و روشنفکرانی ھمچون جين
شارپ  ،پيتر اکرمن  ،جک دوال و سايرين در جھت توسعه اين افکار قرار گرفتند  .جنگھای مسلحانه
که توسط بسياری از جنبشھا در کشورھای آمريکای مرکزی و جنوبی و کشورھای آسيا و آفريقا برای
سرنگونی ديکتاتورھای حاکم انجام گرديد و ھمواره کشتار فراوان را بدنبال داشت  ،خود بر گسترش
تفکر مبارزات بی خشونت افزود  .در نتيجه بجای آنکه عمدگی مبارزات طبقاتی باشد  ،مبارزات بی
خشونت و انتخابات آزاد که شيوه ھای مورد استفاده جنبشھا ھستند  ،محور اصلی محسوب گرديدند .
در حاليکه با توجه به اينکه سرانجام ھمه اين جنبشھای دموکراتيک چه با شيوه مبارزه مسلحانه و چه

با شيوه مبارزات بی خشونت به استقرار نظام طبقاتی با ديکتاتوريھای جديد منجر گرديد  ،می بايست
نتيجه گرفت که جنبشھای دموکراتيک بدون تکيه بر رھبری جنبشھای نيرومند کارگری قادر نخواھند
شد تا دموکراسی را جايگزين ديکتاتوری پيشين نمايند  .با وجوديکه مبارزه مسلحانه بدليل کسب قدرت
برای احزاب  ،موجب رشد سانتراليسم و ديکتاتوری می گردد و بنظر می رسد که مبارزات بی خشونت
به رشد دموکراسی کمک می کند  ،اما در حقيقت مبارزه مسلحانه و يا بی خشونت نه استراتژی و بلکه
شيوه ھای مبارزاتی ھستند که بايد در پروسه مقابله با طبقه سرمايه دار درنظر گرفته شوند و
سانتراليسم دموکراتی موضوعی است که بايد در اين مبارزه شکل گيرد.
جنبش سبز سال  ٨٨ايران و در ادامه سقوط ديکتاتورھای تونس  ،مصر  ،ليبی که ھرکدام از جنبشھای
متفاوتی برخوردار و اما در ھمگی آنھا مذھب و مکانيزم قدرتھای غربی تاثير مھمی داشت  ،به تغيير
کيفی در نظام طبقاتی منجر نگرديد  .در اين ميان تجربه اين سرنگونيھا ثابت کرد که چه توسط دخالت
غيرمستقيم قدرتھای بزرگ ھمچون مثالھای فوق و چه توسط دخالت جنگی مستقيم آنھا ھمچون در
عراق و افغانستان  ،نه تنھا حکومت دموکراتيکی سرکار نخواھد آمد  ،بلکه مبارزه طبقاتی را برای
مدت زمان بيشتری به تاخير خواھد انداخت  .جنبشھای نوع آمريکای مرکزی که برپايه پوپوليسم و
توزيع بيشتر درآمد بر اقشار زحمتکش و کارگر نيز متکی است  ،در حقيقت نه تنھا به حذف ديکتاتوری
نيانجاميده و ظاھر ضد غربی دارند  ،بلکه با ارتباط سران آنھا با سران کشورھايی ھمچون جمھوری
اسالمی و سوريه نشان از ارتجاعی بودن آنھا و تکيه برسود و باج بيشتر آنھا دارد  .بنابراين اگرچه
انقالبات سوسياليستی به ديکتاتوريھائی منجر گرديدند  ،اما چه کودتاھای نظامی و چه جنبشھای
دموکراتيک با شيوه ھای مبارزات مسلحانه و بی خشونت نيز به سرانجامی جز تجديد نظام طبقاتی
نرسيدند  .اگر منطق ايجاد دموکراسی برای ھمه طبقات و اقشار محوری باشد  ،ضرورت ايجاب می کند
که کارگران و اقشار کم درآمد نيز از دموکراسی بھره مند گردند و اين از طريق جنبشھای دموکراتيک
مبتنی بر اصول حقوق بشر ميسر نخواھد گرديد که اگر حق تشکل و اعتصاب را برای کارگران مجاز
می داند  ،حق استثمار کارگران توسط سرمايه داران و دولت را نيز مجاز می شمارد  .نتيجه منطقی که
می توان گرفت  ،اينکه نھادھای کارگری و دموکراتيک مبتنی بر کارگران و اقشار متوسط بھمراه
سوسيال دموکرات بايد چنان مقتدر گردند که برای آنھا گرفتن ھر نوع کمک خارجی تعيين کننده نبوده و
آنھا بايد خود قادر باشند تا ديکتاتور حاکم و نظام طبقاتی را سرنگون نمايند  .بايد نتيجه گرفت که
دموکراسی برای طبقه سرمايه دار  ،استثمار را برای کارگران دربر دارد  ،دموکراسی برای اقشار
متوسط و سوسيال دموکراسی  ،اگر امکان واقعيت داشته باشد  ،بازھم نظام طبقاتی را تغيير نمی دھد ،
لذا تنھا دموکراسی برای پايين ترين اقشار يک جامعه يعنی کارگران است که دموکراسی برای کل جامعه
را امکان پذير می نمايد.
در حال حاضر طبقه کارگر ايران بدور از سازماندھی طبقه خود ھستند و آگاھان و فعاالن کارگری با
توجه به کمبود نيرو  ،تالش دارند تا اعتراضات و اعتصابات فراوان کارگری را به تشکالت مستقل
فراخوانند .راه دشواری در پيش است  ،اما نه تنھا غيرممکن نيست  ،بلکه ضرورتی انکارناپذير است
 ،راھيست گرچه امکانش مشکل بنظر می رسد  ،اما اگر حرکتھای اوليه آن صورت بگيرد ديگر توسط
نيروھای امنيتی قابل سرکوب نخواھد بود  .اين راه دشوار نيازمند ھمه نيروھايی است که باور به
رھبری کارگران دارند  ،چه آنھا که خود را کمونيست می نامند و چه آنھايی که باور دارند تنھا زمانی
سوسياليست و کمونيستند که ماديت آنرا در جامعه با سازماندھی تشکالت مستقل کارگری فراھم کرده
باشند  .اين راه سخت بھمه نيروھای چپ که باور به حزب کارگری  ،يا باور به شوراھای کارگری  ،يا
باور به لغو کارمزدی  ،يا باور به مجمع کارگری  ،يا باور به سنديکاھای مستقل کارگری که در ادامه

به تشکالت سياسی کارگری تحول می يابد و يا ھر نوع تشکل مستقل کارگری ديگری ھستند  ،با حفظ
برخورد تئوريکی با يکديگر و بشرطی که رھبری تشکل را نه در خود و بلکه در کارگران آگاه ببينند ،
نيازمند است  .در پروسه ايجاد جنبش کارگری ضرورت نوع تشکل مشخص شده  ،انحرافات سوسيال
دموکراسی زدوده خواھند شد و ھم تاکتيکھا با توجه به استراتژی تعيين خواھند گرديد  .اما در حال
حاضر ابتدا الزمست تا تعدادی تشکل مستقل با نيروی سازماندھی شده کارگران ايجاد گردد بطوريکه با
سرکوب نيروھای امنيتی و سپاه ازھم متالشی نگردد و کادرھای بسيار و آگاه کارگران امکان جايگزينی
با کارگران و فعالين دستگير شده را داشته باشند .
کار مشترک گروھھای داخل و خارج می تواند حداقل در مورد حمايت از کارگران زندانی و آزادی آنھا ،
پشتيبانی اعتراضات کارگران  ،اعتراض به رشد حوادث کاری کارگران و کمبود تجھيزات ايمنی ،
پشتيبانی از عدم اجرای قانون رسمی شدن کارگران پيمانکاری و حذف پيمانکاران  ،حمايت از حذف
قرارداد موقت و اجباری شدن بيمه بيکاری  ،پشتيبانی از لغو اصالحيه قانون کار و تامين اجتماعی با
فشار به رييس دولت و مجلس  ،حمايت از حق تشکل مستقل و اعتصاب  ،حمايت ھمه جانبه از
امضاھای کارگران در باال بردن دستمزد و سازماندھی آنھا  ،پشتيبانی از حقوق برابر کارگران زن و
جلوگيری از کار کودکان در حاليکه آموزش پرورش جشن نان آوران خانه را برای تثبيت کار کودکان
می گيرد  ،حمايت ھمگانی از استخدام رسمی کارگران پيمانکاريھا  ،حمايت از افزايش حقوق
بازنشستگان  ،افشای تشکيالت زرد کارگری و عدم شرکت در انتخابات فرمايشی  ،اعتراض به کارگران
اخراجی و زندانی که در زندان نيز دست از مبارزه برنداشته اند  ،نامه به سازمانھای حقوقی و کارگری
بين المللی و مواردی ديگر باشد  .در مراحل بعدی که تشکالت مستقل بيشتر پا گرفتند حمله به
سياستھای اقتصادی و سياسی دولت  ،گرانی و فشار اقتصادی ناشی از فساد حکومتی  ،افشا کردن
سياستھای نئوليبراليستی  ،روشن کردن استثمار کارگران در جوامع طبقاتی و موارد ديگر باشد  .بخشی
از اخبار کارگری يکماه اخير که به پيوست است حاکيست که اعتراضات و تجمعات و اعتصابات آنھا
گاھی پيروز و گاھی با شکست ھمراه بوده و ھيچگاه تمامی ندارد و اينکه کارگران آماده سازماندھی و
تشکلند و نياز به کارگران آگاه ضرورتی انکار ناپذير است  .اخبار رسمی گفته شده توسط مسولين
مجلسی و دولتی نشان از اين دارد که بيش از نيمی از ھمه شھرکھای صنعتی متوقف شده و کارگران
آنھا بيکار شده اند  ،وضعيت اقتصادی در بخشھای توليدی و خدماتی کشور به زير  ۴٠درصد نزول
کرده  ،قيمت محصوالت توليدی  ٨٧.٩درصد افزايش و قيمت مواد اوليه  ١١٢.١درصد افزايش داشته
 ،و دولت با وجود کمترين پرداخت در حق بيمه کارگران دست به دخالت در سازمان تامين اجتماعی
زده و حقوق کارگران را در پايين ترين سطح نگاه داشته است  .در حاليکه سازمان تامين اجتماعی
سازمانی غير دولتی و متعلق به بيمه شدگان و نسلھای مختلف است و دولت ھمانطور كه كمترين سھم
را در ميان شركای اجتماعی دارد  ،میبايستی کمترين دخالت را در اداره و تصميمسازی در سازمان
تامين اجتماعی داشته باشد  .اخبار کارگری حاکيست که کارگران حتی برای تامين معاش زندگی خود
ناچارند در تداوم اعتصابات بکوشند و لذا فضای کاری برای سازماندھی آنھا از ھرنظر آماده است .
زمانيکه تعدادی از کارگران پيمانکارھای پتروشيمی توانستند از قيود شرکتھای واسطه رھا و به
کارگران رسمی صنعت نفت تبديل گردند  ،گرچه تعداد زيادی از آنھا نيز با ترفندھای دولت و تحت نام
قانون استخدامی ھمچنان درگيرند ولی نيرويشان برای تحقق خواسته ھا کمتر شده  ،اھميت تداوم تشکل
مستقل درک می گردد  .زمانيکه کارگران بازنشسته ذوب آھن براثر اعتصابات در پروسه گرفتن حقوق
مورد درخواست خود پافشاری می کنند  ،معنی تشکل مستقل درک می گردد  .زمانيکه کارگران فوالد با
اعتراضات خود ھمچنان نسبت به نوع بيمه خود درگيرند  ،زمانيکه کارگران برخی از نساجی ھا ،
خودرو سازيھا و غيره به درک تشکل مستقل برای تامين خواسته ھای خود می رسند  ،در ادامه

اکثريت کارگران درمی يابند که باوجود تمام تالش  ،آنھا بازھم در پايين ترين قشر جامعه جای داشته و
حقوق آنھا ھمچنان تکافوی تورم و بحران اقتصادی ناشی از استثمار و فساد مسوالن را نمی دھد
 .زمانيکه کارگران معدن بالی طبس کشته شده و سرنوشت آنھا با وجود ھمه شعارھای مسوالن زرد
کارگری و نمايندگان زرد مجلس  ،ھمچون سرنوشت ساير کارگران معلول و کشته شده سالھای پيشين
ساير معادن دچار می گردد و اينکه حوادث کارگری رو به افزايش است  ،اھميت تشکل مستقل درک می
گردد  .زمانيکه صدای  ٣٠،٠٠٠امضای کارگران به مسوالنی ھمچون وزير کار  ،رييس مجلس ،
رييس دولت  ،رييس قوه قضاييه و ساير مسوالن شنيده نمی گردد و اگرھم شنيده شود موقتی است و
درمانش با مسکن امکان پذير نيست  ،وظيفه سنگين کارگران آگاه برای سازماندھی چنين نيروھايی
روشن و آشکار می گردد  .زمانيکه کارگران با وجود رسميت يافتن قراردادھای سفيد امضا و موقتی ،
بازھم تالش مسوالن دولتی را می بينند که در صدد تصويب قوانين بيشتری برضد کارگران بعنوان
اصالح قانون کار ھستند  ،آشکار می گردد که اين مشکالت تا بودن طبقه سرمايه دار برقرارند .
زمانيکه کارگران آگاه و فعالين کارگری ھنوز در زندانھا بسر برده و مداوای آنھا با وجود احتمال معلول
شدن صورت نمی پذيرد  ،آينده تاريک کارگران در صورت ماندن در وضعيت پراکنده فعلی روشن خواھد
شد  .در آنزمان کارگران ناگزير خواھند شد تا تشکالت مستقل خود را ھمزمان با درخواستھای اقتصادی
 ،حول خواسته ھای سياسی متمرکز نمايند تا ديگر امکان استثمار آنھا نباشد  .بنابراين کارگران آگاه و
فعالين کارگری بھمراه نيروھای چپ باور به رھبری کارگران چاره ای ندارند تا تمام ھم خود را برای
سازماندھی کارگران و ايجاد تشکالت مستقل بکار گيرند و از تفرقه ای که توسط سرکوب حکومت و
تفکر برخی نيروھای سوسيال دموکرات پيش می آيد  ،جلوگيری کنند.
گروه پژوھش کارگری آذر ١٣٩١
پيوستھا
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