گروه پژوھش کارگری

چرا کارگران ضمن محروميت اساسی از حمايت داخلی و خارجی  ،تحت فشار بيشتری قرار می گيرند ؟

کارگران که در جوامع امروز سرمايه داری يکی از دو طبقه موجود را تشکيل می دھند  ،براستی از
نظر کمی نيز نيمی از مردم ھر کشوری را شامل می گردند و حال که بنظر ھمه در مورد برقراری
دموکراسی و آزادی در ايران آينده به توافق رسيده اند  ،پس چرا حمايت از کارگران چه در داخل و چه
در خارج کشور اين چنين کم است ! چگونه است گروھھای سياسی که می خواھند به تحول و تغييری
در کشور دست بزنند به پشتيبانی کمی کارگران نياز دارند  ،اما ھيچگاه در منشورھا و بيانيه ھای خود
ذکری از اينکه کارگران سرانجام تغيير و تحول چه نصيبی خواھند برد  ،چيزی بيان نمی کنند ! گرچه
گرفتن آمار دقيق از کشور برای تفکيک شغلی براساس نيت خاصی که در افکار حکومتگران است
امکان ندارد  ،ولی نمی توان منکر شد که جمعيت کارگران و زحمتکشان با خانواده ھای خود کمتر از
 ۴٠ميليون نفر باشد که شايد بيش از نيمی از آنان در زندگی بسيار پايينتر از خط فقر بسر می برند .
آيا کارگران نبايد باور کنند با وجودی که توليد و خدمات اجتماعی کشور را بر گرده خود می کشند  ،اما
چه سرمايه داران که در تضاد مستقيم کار و سرمايه از آنھا منتفع می گردند  ،ساير اقشار مخالف
مسوالن فعلی حکومت نيز تنھا برای گرفتن حق سھمی از سرمايه داران و يا جايگزنی خود در قدرت ،
سنگ کارگران را برسينه می زنند ؟ چگونه است که ھمچنان قوانينی بر عليه کارگران در حال تصويب
است  ،زمانی که آنھا ھنوز با مشکالت پيشين برای گرفتن حقوق عقب افتاده  ،رسمی شدن  ،بيمه
بيکاری و ساير مسائل قرار دارند ! آيا جز اينست که اکثريت گروھھا با افکار مختلف و نھايتا بر مبنای
اصول حقوق بشر  ،بدنبال استثمار کارگران ھستند ؟
مروری بر بيش از يک قرن گذشته حرکت کارگران ايران حاکيست که در اکثر سالھا کارگران بيشتر
سياھی لشگر جناحھای حکومت و اقشار متوسطی بوده اند که تنھا به منافع خود بھا داده اند  .اگر
اندک سوسيال دموکراسی مقيم کشور بھمراه ھمتايان مھاجر از شوروی سابق که در ابتدا تالش کردند
تا تفکر سوسياليسم برھبری کارگران و ديکتاتوری پرولتاريا را در کشور رواج دھند  ،چرا در ادامه جز
سرکوب چيزی نصيب کارگران نگرديد ! نمی توان منکر گرديد افرادی که اولين حزب کمونيست را در
کشور پايه گزاری کردند  ،قصد برقراری سوسياليسم و آزادی طبقه کارگر ايران را داشتند و کما اينکه
بودند باورمندانی که در آن سالھا به چنين قصدی به حزب توده و احزاب چپ و دموکرات گيالن ،
آذربايجان  ،کردستان و ساير نقاط کشور پيوستند  .مگر کميت کارگران در آن احزاب کم بود و مگر
ھمه کارگران پس از ھر شکست اين احزاب در کشور باقی نماندند تا چه جانشان را فدا کرده و چه
درزندان افتاده و يا از کار بيکار گردند و ناچارا گردن به زنجيری دھند که از برکت وجود کار و سرمايه
نصيب آنھا می گشت  .مگر جز تعداد انگشت شماری از کارگران توانستند در ميان خيل اقشار متوسط
آری اين تجربه ! که خط رھبری و بدنه آن احزاب را تشکيل می دادند ھمچون آنھا از کشور خارج گردند
به کارگران ايران نشان می دھد که راھی جز ايستادن در مقابل سرمايه داران و ھمه بافتھای آنھا ندارند
 .و تا اين دمل چرکين را نترکانده و نفی نکنند  ،زندگی آنھا تغييری نخواھد کرد

کارگران ايرانی چنانچه از ماھيت آنتاگونيستی تضاد کار و سرمايه برمی آيد  ،از ھمان ابتدای پيدايش
خود به تنھا وسيله ممکنه که اعتراض و اعتصاب باشد  ،در مقابل کارفرمايان و دولت که ھمواره
بزرگترين کارفرما در کشور بوده و ھست و خواھد بود  ،دست زدند  .کارگران طی مبارزه طبقاتی ناخود
آگاه  ،فھميدند که می توانند بدليل کار و منافع مشترک با يکديگر مقابل کارفرمايان ايستاده و برای
گرفتن حقوق و مزايای بيشتر پشت يکديگر باشند  .در ادامه پروسه مبارزه ناخود آگاه  ،کارگران آگاھی
ساخته شدند که درک کردند برای مبارزه نياز به مجھز شدن به دانش مبارزاتی دارند که از طريق کشور
ھمسايه و روشنفکران اقشار متوسط در حال رواج بود  .اما اگر انقالب بلشويکی منجر به استقرار
سوسياليسم در شوروی اميدی را در دل ھواخواھان خود برای کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط
خواھان انقالب در ساير کشورھای جھان زنده کرد  ،اندکی پس از انتقال اين انديشه در ايران بدليل
منافع اردوگاه برادر بزرگ  ،نتيجه فالکت باری برای کارگران و ساير اقشار ايران ببار آورد  .چنين شد
که بجای انديشه و تفکر دانش مبارزاتی  ،فکر الويت اردوگاه سوسياليستی و برادر بزرگ جايگزين
گرديد تا ھمه تالش نه رھايی طبقه کارگر ايران و بلکه منافع آن اردوگاه اھميت اساسی يابد  ،تا نشان
دھد که انقالب سوسياليستی عالوه بر مشکالت داخلی که آنرا از مسير خارج می کرد  ،سير درستی نيز
در ساير کشورھا نمی پيمايد ! چنان شد که بدنبال لنين  ،استالينی حاکم شوروی گشته که بجای ترويج
افکار سوسياليستی  ،حزب توده ای را در ايران پشتيبانی کرد که که کارگران را به سياھی لشکر خود
 .در جھت منافع اردوگاه بزرگ تبديل نمايد
اعتراضات و اعتصابات کارگران چاپ  ،ماھيگيران انزلی  ،کارگران نساجی ھا در تھران و تبريز و
اصفھان  ،کارگران شرکت نفت جنوب و بسياری ديگر که از ھمان ابتدای شکل گيری سرمايه داری
آغاز گرديد  ،بجای اينکه جنبش کارگری ايجاد شده را به سازمانی قدرتمند در مقابل طبقه حاکم تبديل
کند  ،به شدت سرکوب گشت تا ھمچنان افسوس تنھا دورانی که جنبش کارگری ھويت يافته بود را بر
ھمه کارگران آگاه و مبارز بگذارد  .حتی دوره کوتاه اواخر سال  ۵۶تا سال  ۶٠نيز که بنظر کارگران
توانسته بودند با اعتراضات و اعتصابات خود  ،اھميت طبقه خود را نشان دھند  ،اما نتوانستند از نظر
کمی و کيفی مشابه سالھای پيش گردند چرا که ھمواره تحت کنترل سوسيال دموکراسی و اقشار متوسط
و حتی بخشی از جناح ھای سرمايه داری قرار داشتند  .عدم درک درست از دانش مبارزاتی بدليل
استبداد شديد دوره سلطنت امکان قوام شوراھای کارگری تشکيل شده تحت سوسيال دموکراسی را که
بر اساس سوسياليسم تخيلی درست شده بود  ،نداده و آنھا با حمله شديد حکومت فرو ريخته شد تا
انجمنھای اسالمی را جايگزين خود ببينند  .کارگران در تمام سالھا  ،چه در اواخر دوره قاجار  ،چه
دوران دو شاه پھلوی و چه در  ٣۴سال دوره واليت فقيھی جمھوری اسالمی  ،ھمواره تحت استثمار و
سرکوب شديد کارفرمايان و دولت و دربار حکومتھا بودند و ھمواره از تنھا حق خود که تشکالت
مستقل و اعتصاب بود  ،منع شده و می شوند  .در زمان شاه آخر پھلوی که اولين قانون کار برای
تنظيم روابط کارگر و کارفرما و ھمچنين روابط آنھا با دولت تنظيم گرديد  ،ديگر قانون کار بود که
ھمچون قانون اساسی قابليت اجرايی يافته و ھمه می بايست به آن سر خم کنند  .قانونی که از ابتدا در
جھت منافع کارفرمايان و دولت تنظيم شده بود و به کارگران می فھماند که دنبال منافع ديگری جز آنچه
مقدر شده نباشند و در ادامه با قدرت يابی شاه قانون کار نيز که در ظاھر مطابق پيشرفت حقوق بشری
 .و در باطن به ضرر کارگران بود اصالح ! گرديد
سود سھيم شدن کارگران در سھام کارخانه ھا که ھمچون اصالحات ارضی برای کشاورزان ھمچون
عالمت صدای دھل از دور خوش است را داشته  ،نه کارگران سھمی بر حقوقشان که بدليل پرداخت
يارانه برای تثبيت قيمت ھمواره در حداقل نگھداشته می شد  ،افزده گشت و نه کشاورزان توانستند
صاحب زمينھای بزرگی گردند که ديگر خالصه شده بود و بناچار برای رسيدن به آب و رنگ شھرھا و

کار کارگری که در حال افزون بود  ،به شھرھا سرازير گرديدند تا فاتحه کشاورزی نيز خوانده شود .
کارگران که با اميدھای فراوان دل به انقالب اسالمی که در حقيقت تنھا به اين نام با طنزی گزنده می
توان از آن ياد کرد  ،بسته بودند  ،بزودی دريافتند که نه تنھا شاھان قادر به تامين زندگی آنھا نيستند ،
بلکه مذاھب نيز چنين ھدفی ندارند ! زمانيکه آگاھان کارگری بدون توجه به تجربه دردناک حزب توده
دل به تفکر سوسيال دموکراسی دادند  ،اين اميد نيز از بين رفت که شعارھای سوسياليسم  ،رھبری
کارگران  ،ديکتاتوری پرولتاريا  ،کار  ،دموکراسی  ،مسکن  ،آزادی و ديگر شعارھا در حقيقت برای
سلطه اقشار ديگر بر کارگران داده می شود  ،چنانچه سوسياليسم در کشورھای شوروی و چين و ساير
کشورھا نيز راه ديگری را بدور از شعارھای آن زمان طی کرد  .در نتيجه بازھم کارگران آگاه دانستند
که تنھا بايد به نيروی خود توجه کرده و چون در راه مبارزه به فعالين غيرکارگر نياز دارند  ،نبايد
 .ھيچگاه زير کنترل سازماندھی آنھا و يا ساير اقشار بروند و خود تشکالت مستقل خود را ايجاد کنند
تا  ۶٠ثبات درھر حال مسوالن نظام جمھوری اسالمی با ھمه بافتھای جناحی خود که در سالھای ۵٧
نيافته بودند  ،با صبر و تحمل تصويب قانون کار را به عقب انداخته تا ھمچون قانون اساسی که
توانسته بودند واليت فقيه را در آن گنجانده و ساير اصول به ظاھر مترقی آنرا به کمدی الھی تبديل کنند
 ،زمانش برسد  .سپس بکمک تفکر کسانی که امروزه خود را اصالح طلب ناميده و امروزه برخی از
آنان جزو مسوالن تشکيالت زرد وابسته جناحی و دولتی ھمچون خانه کارگر  ،حزب اسالمی کار ،
کانون انجمنھای اسالمی  ،شورايعالی کار و غيره ھستند  ،قانون کاری بمراتب ضد کارگری تر از زمان
سلطنت را تصويب کنند تا کارگران را در محيط کار به زنجيری بمراتب سفت تر ببندند  .حق تشکل تنھا
منحصر به تشکيالت وابسته ای گرديد که حتی يک اعتصاب نيز با ھمه فالکتی که خود آنھا باور دارند
نصيب کارگران شده است  ،انجام نداده اند و کامال روشن است که اين يعنی کارگران بايد به آنچه دارند
قانع و شکر گزار مذھب و واليت فقيه باشند که از سفره بيت المال  ،بخور و نميری را برای کارگران
پرتاب می کنند  .قانون کار بزعم مسوالن زرد خانه ھای کارگر اصالح ! گرديد و با تکيه بر آنھا
کارگران بيشتری اخراج و يا از مزايای بيمه محروم گرديدند تا سرمايه داران کوچک و بزرگ راضی به
سرمايه گزاری باشند  .ھيچگاه تصور نرفت که بيت المال متعلق بھمه ازجمله کارگران نيز ھست  ،اما
اين موضوع اھميتی ندارد که اگر کارگران حتی حقوق و مزايای مصوب را دريافت نمی کنند  ،حداقل
 .واليت فقيه و اسالم شيعه برسر کاراند و بھشت در انتظار کارگران است
تراژدی مسوالنی ھمچون محجوب  ،جلودارزاده  ،سرحدی زاده  ،کمالی و ساير ھمکاران در آنجاست
که اينروزھا  ٢٩خرداد سالروز تصويب قانون کار را جشن می گيرند تا نشان دھند که چه اندازه به
حکومت وابسته اند  .تراژدی آنجاست که اين افرادی که خون کارگران را برای رسيدن به مسوليت
تشکيالت وابسته  ،مجلس و نھادھای اجرايی دولت ريخته  ،اينک در دعوای جناحی به شورايعالی
دولتی گله می کنند که چرا حداقل حقوق کارگران را که خود در سالھا پيش و در زمان قدرت رفسنجانی
و اصالح طلبان ديکته می کردند  ،پايين نگھداشته و اصالحات جديد قوانين کار را به ضرر کارگران
تصويب می کنند ! آيا آنھا يادشان رفته که قانون کاری را که به آن افتخار می کنند پايه اصلی استثمار
کارگران بوده و ھرگونه حق تشکل مستقل و اعتصاب را از کارگران سلب کرده بود و اين اصالحات
اخير در ادامه کار ھمانھاست که امروزه برای منافع رھبری و سپاه و سرمايه داران جديدتر  ،قوانين را
بسود خود اصالح می کنند  .چرا صدای اينھا در زمانی که حق بيمه کارگران کارگاھھای زير  ۵و ١٠
نفر سلب می شد  ،در نيآمد و چرا بجای گفتگو در کميسيونھای خصوصی از طريق ميليونھا کارگری که
شعار می دھند در عضويت آنھاست  ،جلوی تصويب بسياری از اصالحات ! که کلمه کامال متناقضی
است  ،قانون کار را نگرفتند ! حال که تشکيالت دولتی بخشی از قدرت سابق آنھا را بزور گرفته  ،به
نقد احمدينژاد و تشکيالتش می پردازند که که حتی جايگزين آنھا در سازمان جھانی کار شده و قدرت

بيشتری دارند ! چرا در مجلس نمايشی کارگران و کنگره ھای اخير بجای استفاده از قدرت کارگران از
طريق اعتصابات و اعتراضات که اکثريت خود جوش بوده و تعدادی ھم توسط کارگران آگاه و فعالين
کارگری شکل گرفته  ،تنھا از سرمايه داران دفاع نموده و اينکه دولت و بانکھا بايد با دادن تسھيالت به
آنھا موجب بستن واحدھای توليدی باقيمانده نگردند ! اين تجارب بازھم کارگران را به اين نتيجه می
رساند که تنھا تشکالت مستقل آنھا عالوه بر اينکه بايد به دفاع از حقوق و مزايای اقتصادی آنھا
 .بپردازند  ،بلکه بايد در جھتی حرکت کنند که نظام سرمايه داری را سرنگون نمايد
در داخل کشور بجز چند تشکل مستقل کارگری و فعالين کارگری که توانسته اند با ھمه مشکالت و
سرکوب خود را به نيروھای امنيتی تحميل کنند  ،ھرچند تحرک اعضای آنھا کامال زير نظر بوده و تعداد
اما ھرکدام آنھا راه مستقل خود را باور داشته و ھنوز نتوانسته  .آنھا از انگشتان دو دست کمتر است
اند به داليل گوناگون کار مشترک در زمينه ھای مشترک نمايند و حتی اخبار و مقاالت يکديگر را
پوشش دھند که اميد است بسرعت در اين جھت حرکت نموده که سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران
بسيار نيازمند چنين ھمکاری مشترک است  .مايه تاسف است که درصد بااليی از اخبار کارگری از
طرف ايلنا و ساير خبرگزاريھای وابسته بيرون می آيد که ممکن است ھر زمان با دستور واليت فقيه
متوقف گردند و اين حاکيست که تا ايجاد جنبش کارگری فاصله بسياری وجود دارد چرا که يکی از نکات
بارز رشد جنبش کارگری انتشار اخبار کارگری از طريق سايتھای کارگری و فعالين کارگری و تشکالت
مستقل آنھا است که در ميان کارگران معترض نفوذ دارند  .در حاليکه رشد حرکت مبارزاتی کارگران به
ديد وسيع تری از کارگران آگاه  ،فعاالن کارگری و گروھھای چپ نيازمند است تا با انتشار متنوع اخبار
و مقاالت  ،نقد حرکت ھرکدام را برای ھواداران آسانتر نمايد  .تعدادی از گروھھای کاری و حقوق
بشری در مورد کودکان کار و زنان کارگر و ھمچنين جلوگيری از اعتياد نيز درون زحمتکشان در
فعاليت ھستند که آنھا نيز بشدت از طرف نيروھای امنيتی و مسوالن تشکيالت زرد کارگری تحت نظر
بوده و ھمچون تشکالت مستقل نامبرده برخی از آنھا در زندانند  .بھر حال واقعيت ھا نشان از اين دارد
که نيروی بسيار بيشتری از آگاھان برای کار مشترک و سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران مورد
 .نياز است
در چند سال اخير چند تشکل مستقل ديگر از درون اعتصاباتی چون مجتمع ھای پتروشيمی ،
پيمانکاريھای پروژه ھا  ،بازنشستگان ذوب آھن  ،نساجيھای مازندران  ،صنايع فلزی  ،کارخانه ھای
پروفيل ساوه و نورد لوله صفا  ،کارگران مخابرات برخی از استانھا و کارگران ساير واحد ھای توليدی
و خدماتی که ليست بلند بااليی است  ،توانسته اند حول حقوق اقتصادی به سازماندھی ھای موقت دست
زده و از درون خود نمايندگان فعالی را انتخاب کنند که بدليل کميت زياد و ھمبستگی و طول کشيدن
تحقق خواسته ھا ھنوز زير ضربه نيروھای امنيتی نرفته اند و البته مسوالن نشان داده اند که ھيچگاه
گذشتی نداشته و در زمان ديرتری که بين کارگران فاصله افتاد  ،به سرکوب آنھا دست خواھند زد  .ھم
مسوالن دولت و ھم مسوالن امنيتی حکومت عالقه چندانی به تحقق خواسته ھای کارگران ندارند زيرا
که بيشتر کارفرمايان جديد و سران پيمانکاران از وابستگان آنھا بوده و از نظر مشکالت بودجه ھم
دولت نميخواھد تن به استخدام رسمی کارگرانی بزند که سالھا پيش با سراب آينده بھتر از بدنه دولت
جدا شده بودند  .برخی از اين کارفرمايان و مسوالن پيمانکاريھا ھنوز به مديران دوران رفسنجانی و
خاتمی وابستگی دارند که دولتيھا با آنھا در تخالف بوده و برخی حمايتھا در جھت کارگران ناراضی اين
پيمانکاران بھمين دليل است  .اما ھمچنان خيل کارگران بسياری از واحدھای توليدی  ،کارگاه ھای
کوچک و کارگران شرکتھای خدماتی دولتی و بخش خصوصی ھستند که با وجود اعتراضات و
اعتصابات و بدليل دور بودن از فعالين کارگری و حتی با مجتمع شدن جلوی ادارات دولتی نتوانسته اند
 .به حقوق عقب افتاده و مسائلی ھمچون بيمه و ساير مزايای خود دست يابند

در خارج کشور نيز از ھمه اقشار ) بجز کارگران ( تعدادی به دليل امکانات و يا داشتن بستگان خارج
کشوری و ھمچنين تماس با سازمانھای حقوق بشری  ،چه از طريق مرزھای زمينی و چه ھوايی
حضور داشته و اگرچه برخی از آنان در فکر ادامه زندگی در کشور جديد ھستند ولی ھستند کسانی که
به فعاليت حقوق بشری و سياسی روی آورده اند  .در حال حاضر بسياری از مسوالن گروھھای حقوق
بشری که در تماس مستقيم با سازمان ملل ھستند  ،ھمچنان الويت حمايت آنھا از سران اصالح طلب ،
ملی مذھبی و سپس ساير اقشار ھمچون نويسندگان  ،خبرنگاران  ،دانشجويان  ،اقليتھای قومی و دينی
 ،زنان است و سرانجام در انتھا به چند کارگر و فعال معروف شده ميپردازند  .کسی منکر حمايت بين
المللی از اقشار ديگر نيست اما مگر کارگران بھمراه خانواده ھای خود بيش از نيمی از جمعيت کشور
را تشکيل نمی دھند  ،در حاليکه کارگران زندانی بدليل عدم امکانات حتی توان گرفتن وکيل را نداشته و
خانواده ھای آنھا در تنگدستی زندگی می کنند که از نان آور خانه نيز محروم شده اند  .کارگران زندانی
پس از آزادی از زندان کوچکتر درگير قوانين جامعه ای ) زندان بزرگتر ( می گردند که حقی برای آنھا
قائل نبوده و بايد با صرف ھزينه ای که ندارند دنبال وکيل برای احقاق حق و بازگشت به کار رفته و يا
دنبال سندی برای گرو گذاشتن بروند  ،در حاليکه زير نظر نيروھای امنيتی نيز قرار دارند  .بيشتر
کارگران غير زندانی که ھنوز از بحران اقتصادی صاحب کاری ھستند  ،نيز بايد با ماھھا اعتراض و
اعتصاب و تجمع به دنبال حقوق عقب افتاده ای باشند که کارش را ماھھا پيش انجام داده بودند  .اگر
ھم کارگران موفق به گرفتن حقوق عقب افتاده گردند  ،تورم افسار گسيخته آن حقوق ناچيز را بی
اعتبارتر کرده است  ،بطوريکه ديگر باندازه چند ماه پيش کفاف خريد خوردنی  ،پوشاک و مسکن فعلی
 .را نمی دھند و آنھا مجبورند با ھمه افراد فاميل به ھرکاری دست بزنند تا اين حداقلھا را بپوشانند
در خارج کشور گروھھای حقوق بشری و گروھھای اصالح طلب  ،ملی مذھبی  ،جبھه ملی  ،سلطنت
طلب  ،دموکرات  ،سکوالر  ،سکوالر دموکرات و سايرينی که ھمه آنھا اينروزھا از دموکراسی  ،کشور
مستقل ايران  ،آزادی  ،انتخابات حرف می زنند تا بحال ديده نشده که کارگران جايی درخور موقعيت
خود در ميان آنھا داشته و آنھا بطور شفاف روشن کنند که کارگران در زمانيکه استراتژی آنھا تحقق
درحاليکه ھمه آنھا انتظار دارند  .يافت در کجای جامعه قرار گرفته و آزادی آنھا چگونه خواھد بود
زمانيکه آلترناتيو خود را تشکيل دادند کارگران بھمراه ساير اقشار زير پرچم آنھا سينه زده و با رژيم
فعلی مخالفت و مبارزه کرده و جان خود را برای آينده ای مشابه آنچه اکنون دارند به خطر اندازند !
جالب اينکه برخی از اين گروھھا به اھميت طبقه کارگر برای اھداف خود پی برده و سايت کارگری ) از
جمله سايت کلمه کارگری ( راه انداخته اند تا نشان دھند که کارگران از نظر آنھا ارزش دارند  .از طرفی
گروھھای اکثريت  ،اتحاد فداييان خلق و برخی ديگر از گروھھای چپ سابق به اين نتيجه رسيده اند که
ديگر رھبری طبقه کارگر با توجه به گفتار سابق مطرح نبوده و آنھا در حال حاضر به اصالحات
دموکراتيک فکر می کنند و در نتيجه به ساير گروھھای نامبرده پيوسته اند  .البته ھستند گروھھا و
سازمانھای چپ که در شھرھای مختلف کشورھای غربی دست به حمايت از کارگران می زنند  ،اما اين
حمايت چه از نظر کمی و چه کيفی کم بوده و بدليل اختالفات گروھی با حمايت گسترده و ھماھنگ ھمه
نيروھای باورمند به کارگران نبوده که اگر چنين گردد حتما به فشاری بر عليه حکومت و در جھت
کاھش فشار به کارگران تاثير خود را خواھد گذاشت  .با وجود اينکه اخبار کارگری و مقاالتی که در
سايتھای وابسته به گروھھای چپ ) اخيرا در اکثر سايتھا ( منتشر می گردند  ،اما بسياری از آنھا
بيشتر مقاالتی را منتشر می کنند که از سياسيون فعال به تفکر آنھا نزديک بوده و نقد کمتری نسبت به
تفکر گروھی داشته باشند .اما بايد گفت گروھھای چپ که ھنوز شعار اصليشان رھبری طبقه کارگر و
انقالب سوسياليستی است  ،آيا توانسته اند با ھمديگر بسود کارگران راه پيمايی مکرر و وسيعی برگزار
کرده تا با فشاری که وارد می گردد  ،سازمانھای حقوق بشری بين المللی و اتحاديه ھای کارگری بين

المللی را بيشتر بسود کارگران فعال کرده تا رژيم وادار گردد کارگران و فعالين کارگری زندانی را آزاد و
! قوانين کمتری را به ضرر کارگران تصويب نموده و از تشکيالت زرد کارگری کمتر حمايت کنند
برخی از گروھھای چپ که دادگاھھای بين المللی را با توجه به ھزينه ھا برای محکوم کردن سران رژيم
دنبال کرده و ضمن اينکه چنين کاری طبعا به افشای جنايات مسوالن رژيم خواھد پرداخت  ،آيا فراموش
نکرده اند که بخش بزرگی از کشته شدگان سالھای  ۶٠تا  ۶٧بخاطر رھايی کارگران از ستم طبقاتی
بوده و بنابراين شايسته و سزاوار است که بطور دستجمعی ھمه گروھای چپ برای آن زنده يادان به
پيگيری خواسته ھای کارگران نيز در کناربرپايی اين دادگاھھا باشند تا بر صحت شعارھايشان مھر
محکمی بزنند ! فشار و تاثيری که سازمانھای حقوق بشری و گروھھای سياسی در افکار جامعه جھانی
و دولتھای غربی گذاشته اند  ،موجب شده که رژيم اعدام زندانيان سياسی را برای ماھھا متوقف کند ،
ھرچند که اعدامھای مربوط به مواد مخدر و جاسوسی برای نشان دادن خشونت خود و ھشداری که
ھمواره قادر است اعدامھا را براه اندازد  ،متوقف نشده است  .ھمه اقشار از نويسندگان  ،خبرنگاران ،
دانشجويان  ،زنان  ،معلمان  ،استادان  ،مذھبيھا  ،اقليتھا  ،وکال  ،ھنرمندان بدليل وفور گروھھای
حقوقی و سياسی مربوط به آنھا که دفاع از آنھا را انجام می دھند  ،موجب شده که افکار جھانی پذيرای
فشار جھت کاھش خشونت به آن اقشار باشند  .اما کارگران بدليل آنکه فاقد چنين ھمدردانی در خارج
کشور بوده و اساس اصول حقوق بشر نيز تنھا آزادی حق تشکل و اعتصاب و نه حذف تضاد طبقاتی را
باور دارد از حمايت بمراتب کمتری برخوردارند و اين موضوع در گزارشات سازمانھای حقوق بشری
ايرانی و بين المللی و گزارشات احمد شھيد نماينده سازمان بين الملل در امور ايران نيز به چشم می
خورند  .طبيعی است دولتھای غربی نيز که اساس خود را در دفاع از وجود سرمايه و برپايه استثمار
کارگران گذاشته و لذا دموکراسی که در کشور خود و ساير کشورھا خواھان ھستند ھمان مبنای اصول
 .حقوق بشر و نه کاھش استثمار کارگران است  ،ھيچگونه عالقمندی در اين زمينه نداشته باشند
بنابراين طبقه کارگر به ھمت ھمه افراد و گروھھای سياسی چپ در داخل و خارج کشور که به آرمان
سوسياليسم و حذف طبقات بعنوان استراتژی باور داشته  ،برای سازماندھی نيروھای خود نيازمند است
 .در اين پروسه اين گروھا با تکيه بر استراتژی که با توجه به شعارھا يکسان بنظر می رسد ونبايد
تاکتيکھا در اين مرحله که قدرت حکومت باال بوده و ھنوز جنبش کارگری در مراحل نطفه می باشد ،
اين چنين متفاوت باشند  ،بايد بجای محکوم کردن و انحرافی دانستن يکديگر و اينکه تنھا راه آنھا
درست است به کار مشترک دست زنند  .آنھا می توانند و بايد که به ھمکاری مشترک در حداقل زمينه
ھای دفاع از کارگران زندانی و غير زندانی پرداخته و ضمن وارد آوردن فشار به مسوالن حکومتی در
داخل و مسوالن حقوقی بين المللی در خارج کشور  ،به مسائل اساسی کارگران که ناشی از جلوگيری
برای فشارھای جديد حکومت که در جھت تصويب قانونھای جديد برضد کارگران است  ،بپردازند .
مسائلی ھمچون اصالح قوانين بيمه توسط مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی که پس از به حداقل
کشاندن حقوق کارگران  ،بيکاری مفرط  ،حذف بيمه برای کارگران کارگاھھای کوچک  ،قراردادھای
سفيد امضا  ،بکارگيری کودکان و زنان با حقوق بمراتب پايين و در شرايط تجاوز و فسادی که آنھا بايد
تحمل کنند  ،حمله ديگری از طرف سرمايه داران به طبقه کارگر است تا روشن گردد که چرا حمايت
خامنه ای و احمدينژاد در مقابل برخی نمايندگان مخالف مجلس برای حفظ پست مرتضوی اين چنين
قاطع بوده است  .قانون کار پس از اينکه حداقل حقوق ممکنه را توسط شورايعالی کار مصوب کرده که
کمتر از آن امکانپذير نيست  ،پس از آنکه قراردادھای موقت و سفيد امضا و گاھا با سفته ای که از
کارگران برای عدم اعتراض در زمان اخراج گرفته اند  ،پس از آنکه حقوق عقب افتاده بسياری از
واحدھای توليدی به کارگران پرداخت نشده و اعتراض و اعتصاب و تجمع کارگران اکثرا بجايی نمی
رسد  ،پس از آنکه واحدھای توليدی يکی پس از ديگری به داليل گوناگون و با توجه به سود سرشاری

که قبال توسط کارفرمايان برده شده و امروزه زمينھای کارخانه ھای واقع در داخل و حومه شھری
مرغوب و ارزش آن افزايش يافته و استفاده سرشاری از تبديل آنھا به ساختمانھای تجاری و مسکونی
می گردد  ،پس از آنکه تشکيالت زرد کارگری در مجلس تشريفاتی کارگری و کنگره ھای خود از دولت
و بانکھا می خواھند که به کارفرمايان وام داده تا توليد نخوابد  ،پس از آنکه سازمان بيمه به
کارفرمايان فرجه برای پرداخت بيمه ھای قبلی کارگران می دھد اما کسی اھميتی به کارگران که با وجود
کار کردن چون بيمه آنھا پرداخت نشده تا به تمديد دفترچه ھای بيمه خود بپردازند  ،نمی دھد و بسيار
 .پس از آنکه ھای ديگری که ھمه به ضرر کارگران است  ،نوبت به اصالح ! قوانين بيمه رسيده است
حال که ديگر تغيير قانون کار جايی برای اصالح به ضرر کارگران ندارد  ،آنزمان حمله بسوی بيمه ھای
اجتماعی آغاز می گردد تا دست آورد مبارزه سالھای پيشين کارگران نيز مورد حمله مزدوران حکومتی
قرار گيرد  .مرتضوی که ھيچ ابايی از جنايات پيشين خود در مورد زندانيان نداشت  ،ماموريت انجام
کاری را بعھده می گيرد که ديگران قدرت انجامش را نداشتند  .اصالحات ! قانونی پيشنھاد شده برای
مواردی ھمچون باال بردن سن بازنشستگی از  ۶٠به  ۶۵سال حتی برای مشاغل عادی و سخت و زيان
آور  ،حذف بيمه شدن کسانی با  ١٠سال سابقه که به سن بازنشستگی رسيده اند  ،افزايش  ٢تا ٣
درصدی پرداختی حق بيمه کارگران بسود دولت  ،کاھش تعھدات بيمه ای و درمانی رايگان سازمان
تامين اجتماعی  ،فروش خدمات درمانی به بيمه شدگان  ،خصوصی سازی در مراکز درمانی متعلق به
سازمان تامين اجتماعی از طريق واگذاری مديريت اين مراکز و از جمله فروش بانک رفاه کارگران ،
انتقال تعھدات دولت در حوزه بھداشت عمومی به سازمان تامين اجتماعی  ،ايجاد اختيار برای دولت در
خصوص پرداخت يا عدم پرداخت سھم  ٣درصدی حق بيمه آغاز شده و موارد ديگری که حتما بتدريج
پيشنھاد خواھند شد  .آری در اين زمانی که کارگران از عدم سازماندھی اعتراضات و اعتصابات و
تجمع ھای خود توسط آگاھان کارگری و فعالين کارگری و گروھھای چپ رنج می برند  ،بايد در بدترين
دوران يک قرن زندگی خود با حمالت شديدتری بر آنچه برای امرار معاش بخور و نمير خود دارند بسر
برده و امتيازات بيشتری از دست بدھند و در اين زمان نيز از حداقل حمايت داخل و خارج کشور
! برخوردار باشند
رضايی فرمانده سابق سپاه و عضو فعال مجمع تشخيص با گفتن اينکه رقيب اصلی دولت آينده فقر و
سازگارا با کمک کسانی از طرفداران  .تحريمھای اقتصادی است  ،اشاره به حرکت کارگران می نمايد
رضا پھلوی  ،جمھوريخواھان شرمزده  ،اصالح طلبان  ،سکوالرھای سبز و سرخ  ،دموکراتھای
خواھان آزادی  ،چپھای بريده از رھبری کارگران و سايرين در پی تشکيل آلترناتيو با تکيه بر
سازماندھی مقاومت مدنی مردم با تکيه بر جنبش کارگری است تا بار ديگر کارگران نقش سياھی لشکر
را بازی کنند ! ھمه دنبال استفاده از شورش و اعتراضات کارگران ھستند تا به منافعی که دارند برسند
 ،اما ھيچکدام از اين گروھھا در منشور خود از حق کارگران در آينده ای که اگر حکومت به آنھا و
بکمک غرب برسد  ،حرفی نمی زنند و تنھا از کلمات شيرينی چون آزادی  ،دموکراسی و اصول حقوق
بشر و آنھم بطور کلی صحبت می شود و در اين ميان از کارگران و ساير اقشار داخل کشور که در زير
تحريمھا و بحران اقتصادی دست و پا می زنند  ،خواسته می شود که زمان درخواست آنھا خود را در
مقابل نيروھای امنيتی  ،سپاه  ،بسيج  ،نيروھای انتظامی قرار داده تا بتوانند به قدرتھای غربی ثابت
کنند که مردم حرفھای آنھا را گوش داده و به تظاھرات می پيوندند تا بتوانند وانمود کنند که جايگزين
مناسب و بدون دردسری برای غرب نسبت به حکومت فعلی ھستند  .انکار واقعيت تضاد طبقاتی حتی
اگر حسن نيتی از برخی از افراد و گروھھای حقوقی و سياسی جھت برقراری دموکراسی باشد  ،حتی با
تغيير حکومت فعلی ناچارا به نظامی ديگر از سرمايه داری منجر می گردد که پس از مدتی ظاھر پرده
دموکراسی را بکنار زده و چھره خشن استثمار کارگران که اصل اساسی ھمه اين سرکوبھا و فشارھا

است  ،را نمايان می سازد  .اگر ھدف ھمه اين فعاليتھا برای برقراری نسبتی از دموکراسی متحقق شده
غربی است که اخيرا چرا جنبشھای بزرگ کارگری در اروپای غربی و جنبش وال استريت در امريکا
برگزار می گردد ؟ آيا ھدف عمده اين جنبشھا کنار زدن دموکراسی موجود که برای کارگران استثمار را
بدنبال دارد  ،نيست  .اگر چنين است چرا نبايد کارگران ايران ھمت خود را برای سازماندھی اعتراضات
خود برای ايجاد تشکالت مستقل خود بکار برند تا نه تنھا بعنوان سياھی لشکر ھيچ گروه سياسی بکار
! نروند  ،بلکه قادر باشند خود تکليف نظام بعدی را روشن سازند که چه بايد باشد
در انتھا گوشه ھايی از برخی اخبار چند ھفته اخير از مشکالت فراوان کارگران که پيوست مقاله نيز
ھستند  ،انتخاب شده تا نشان دھد اعتراضات فراوان و پراکنده و خود بخودی کارگران ھمچنان در حال
افزايش است  :در پی کشته و مجروح شدن  ٢١کارگر شيفت شب کارخانه فوالد غدير يزد  ،دادگاه
کارفرما را مجرم شناخته و وی را تنھا به چند ماه حبس و پرداخت ديه محکوم کرده و بازماندگان
کارگران کشته شده و مجروح بدليل عدم امکانات و نداشتن وکيل و ھمچنين نياز شديد مالی به ديه ،
ناچارند که حکم را بپذيرند و گرچه ھمچون دادگاھھای مشابه پيشين روشن نيست که کارفرما به حکم
تن دھد  .رايگان بودن خدمات بھانهای برای کم توجھی و تعيين قوانين دست و پاگير برای كارگران
اصفھانی در تنھا دو بيمارستان شريعتی و غرضی اصفھان با  ٧٠ھزار بستری در سال شده است .
طوالنی شدن فاصله تشخيص بيماری و بستری فرد برای جراحی تا درمان  ،ممنوعيت ورود ھمراه به
بخشھای مختلف و کم توجھی پرستاران و پزشکان به بيمار  ،آزار دھندهترين مشکل بيمارستانھای
تامين اجتماعی است که با وجود افزايش دائمی افراد تحت پوشش ،تغيير چندانی در فضا و امکانات
درمانی اين مراكز به وجود نيامده است  .ايمنی کارگران در تھران فقط  ۵٠درصد از استانداردھا را
رعايت می کند  ،طنز اين موضوع درج خبری در ايلنا است که پيشنھاد استفاده از استاندارد متعلق به
کشور کانادا در ايران شده که يکی از معبرترين استانداردھا در اين خصوص محسوب میشود ! ١٢٠٠
کارگر کارخانه نورد لوله صفا از صبح ديروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھايشان دست از کار
کشيدند و در اقدامی مشابه از ديشب کارگران شيفت شب کارخانه پروفيل ساوه نيز دست به اعتصاب
زدند  ،اين دو کارخانه در شھرستان ساوه متعلق به يک کارفرماست و  ٢۴٠٠کارگر آنھا دستمزدھای
خبر طنز ديگر مربوط به استاندار تھران است که گفته منتشر  .شش ماه خود را دريافت نکرده اند
کنندگان خبر تعطيلی واحدھای صنعتی در تھران  ،مرض دارند  .از شمول قانون کار خارج شدن
کارگاهھای کمتر از  ١٠نفر موجب باالتر رفتن آسيب پذيری آنھا شده و اغلب اين کارگاهھا در شرايط
نامناسب و فاقد حداقلھای ايمنی و بھداشتی برای کار بوده و کودکان بين  ١٢تا  ١۶ساعت در اين
مکانھای نامناسب مشغول به کار ھستند  .عدم پرداخت چندين ماه حقوق  ٣٠ھزار بازنشسته ذوب آھن
اصفھان که ھر بار با تجمع اعتراضآميز آنھا و بسته شدن خيابانی که کانون بازنشستگان ذوب آھن
در آن قرار دارد و سر و صدايی به پا میکند و پس از قول مسولی  ،ماه بعد فراموش میشود نزديک
به يک سال است که تکرار شده و کاسه صبر اين بازنشستهھا و خانوادهھايشان را لبريز کرده است .
تجمع  ٣٠٠کارگر تحت پوشش بيمه بيکاری در پيرانشھر بدليل عدم دريافت مطالبات خود از شرکت
بيمه  ،با دخالت نيروھای امنيتی و تھديد آنھا پايان يافت  .بال تکليفی  ۴۵٠٠کارگر اخراجی سازمان
توسعه راھھای ايران پس از دو سال که با داشتن سابقه کاری باال  ،حق بيمه آنھا از سوی سازمان
پرداخت نشده است  .بيکاری بيش از  ۵٠درصد کارگران شھرک صنعتی پرند ساوه  ،تنھا ٣٨٨٠
کارگر از مجموع  ٧٠٠٠کارگر ھنوز در حال کار ھستند  .و سرانجام  ١٢٠،٠٠٠نفر از کارکنان صنعت
نفت از مجموع  ١۶٠،٠٠٠نيروھای پيمانکاری با گذشت کمی کمتر از يکسال از مصوبه ھمچنان چشم
اخبار فراوان بوده و نشان از .انتظار اجرای تميمات اصالحی جديد دولت برای تين تکليف خود ھستند
نيروھای بالقوه ای دارد که اگر سازماندھی گردند  ،نه تنھا سقوط اين نظام را در پی خواھد داشت ،

 بلکه تحقق سوسياليسم نيز دور از دسترس نخواھد بود.
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