ترکيب کارگران در تشکالت مستقل اھميت اساسی در ايجاد جنبش کارگری دارد
گروه پژوھش کارگری

اعتراضات روزافزون کارگران در سراسر جھان به امری اجتناب ناپذير بدل گشته و اين نشانه آنست که
ديگر کارگران و اکثريت اقشار حقوق بگير که بطور نسبی در کشورھای خود تحت شرايط سختی بسر می
برند  ،خواھان تغيير زندگی خود در قرنی ھستند که امکان زندگی مکفی برای ھمه وجود دارد  .اعتراضات
کارگران و زحمتکشان نه تنھا در اکثر کشورھای جھان چه عقب مانده  ،چه درحال رشد و چه پيشرفته در
اخبار روزانه سايتھا و رسانه ھا منعکس است  ،بلکه اين اعتراضات چنان ھمگانی شده که در بيشتر
کشورھا باور براينست که  ٩٩درصد مردم ھر کشور زير سلطه  ١درصدی قرار دارند که ھمه منابع
اقتصادی  ،سياسی  ،نظامی و اجتماعی را با حمايت دولتھا در دست دارند  .طبيعی است که مبارزه کارگران
و زحمتکشان در کشورھای نامبرده متفاوت بوده و تاکتيک ھای متمايزی در آنھا جريان خواھد داشت  ،اما
آنچه در ھمه آنھا مشترک است مبارزه بر عليه سلطه نظام سرمايه داری و دولتھای مقتدری است که
برپايه استثمار کارگران  ،حکومت کرده و امکان رسيدن به سوسياليسم را سد کرده اند  .تجربه مبارزاتی
نشان داده که تشکل کارگران زمانی برای خواسته ای پيروز شده که تشکلھای نيرومندی بر محور آن
خواسته سازماندھی شده باشند  ،اما عدم پيگيری مبارزه چه بدليل سرکوب ھمه جانبه دولتھا و حکومتھا و
چه بدليل نوع تشکالت کارگران  ،موجب تحکيم حکومت و شکست مبارزه کارگران شده است  .ترکيب
رھبری تشکالت مستقل کارگری و سرانجام جنبش کارگری در مبارزه اھميت اساسی داشته و تعيين خواھد
نمود که مبارزه تا کجا ادامه يابد.
اگر از طرفی بتدريج مبارزات طبقاتی با سلطه نظام سرمايه داری در کشورھای پيشرفته کمرنگ گرديد  ،از
طرف ديگر اين مبارزه بدليل انحراف انقالبات سوسياليستی در کشورھايی ھمچون شوروی  ،چين و
سايرين ضربه سختی خورده و جذبه سوسياليسم و مبارزه طبقاتی را برای کارگران کمرنگ نمود  .پس از
سالھا مبارزات طبقاتی کارگران کشورھای پيشرفته برای ايجاد تحول  ،تقابل کارگران با کارفرماھا برای حل
مشکالت در قالب اتحاديه ھای کارگری کامال صنفی به کمسيون سه جانبه ای ارجاع گرديد که نمايندگان
دولت و کارفرما دو سر آن بوده و نمايندگان کارگران سر ضعيف تری را تشکيل می داد که بايد ھزينه ھای
سرسام آور دادگاه را از پول کارگران عضو بپردازد  .تغيير دولتھا در قالب دو حزب بزرگ کشورھای
غربی نه تنھا ھيچگاه نتوانست از بحرانھای اقتصادی که بدست خود آنھا ايجاد شده  ،جلوگيری نموده بلکه
بدليل کنترل صندوق بين المللی پول بر نحوه ھزينه ھا با توجيه رياضت اقتصادی  ،آمار بيکاری افزايش
يافته و امکانات رفاھی کارگران و زحمتکشان کاھش يافته است  .بی جھت نيست که نوک پيکان حمله
معترضين کارگر و ساير اقشار ناراضی با ايجاد اعتصابات و تجمع خيابانی در اين کشورھا بسوی اين
صندوق و ھمچنين بازارھای بورس ھمچون وال استريت نشانه رفته که موجب افزايش بی رويه نرخ

محصوالت بدون ايجاد ارزش واقعی می گردند  .ھرچند نشانه اعتراضات در امريکا بطور مقطعی کمتر شده
 ،اما در کشورھای پيشرفته اروپايی ھمچون انگليس  ،ايتاليا  ،اسپانيا  ،يونان با کنترل و شدت بيشتر
اتحاديه ھای کارگری ادامه داشته و بايد که در ادامه به تحولی در نوع تشکيالت کارگری و نحوه مبارزه
آنھا با دولتھايشان منجر گردد تا به پيروزی نسبی برسند.
اعتصابات و اعتراضات کارگران در کشورھای غربی که گاھا با تجمع ھزاران نفری در خيابانھای آن
کشورھا ادامه داشته  ،حتی اگر بدليل نوع تشکيالتی اتحاديه ھا به توافقی برسند حتما کوتاه مدت خواھد
بود و بتدريج اکثريت کارگران و زحمتکشان درک خواھند کرد که بحرانھای اقتصادی نه بدليل رفاه نسبی
موجود در جامعه است که قبال در اثر مبارزه با کارفرماھا و دولتھا بدست آمده  ،بلکه بدليل سود بيشتر
شرکتھای بين المللی و تضاد طبقاتی است  .دير نخواھد بود که چنين اعتصابات و تجمعی در کشورھای
روسيه و چين نيز که با ديکتاتوری و فشار نيروھای نظامی و امنيتی توانسته اند تا حدودی جوامع خود را
کنترل کنند  ،روی دھد و در نتيجه موج بحرکت درآمده کارگران بدليل وجود ميليونھا نفر در واحدھای
صنعتی اين کشورھا  ،قابل کنترل نخواھد بود  .انتقال توليد انبوه کشورھای پيشرفته در کشورھايی ھمچون
چين  ،ھند  ،برزيل  ،آرژانتين  ،مکزيک  ،سنگاپور  ،تايوان  ،اندونزی  ،ساير کشورھای آفريقايی و
آسيايی اگرچه با کنترل دولتھای آن کشورھا  ،موجب گشته تا سود سرشاری نصيب شرکتھای بين المللی
گردد  ،اما اعتراضات و اعتصابات فراگير کارگران در اين کشورھا ھيچگاه متوقف نشده و در آينده با
تشديد فاصله طبقاتی افزايش خواھد يافت  .اعتصابات اخير در معادن آفريقای جنوبی که با کشته شدن
بسياری از کارگران توام بوده و ھمچنان دولت آن کشور نتوانسته است آرامشی را در بين کارگران ايجاد
کند  ،درستی اين امر که کارگران رنگ آسايش و دموکراسی را تا زمانی که سلطه طبقاتی برجاست ،
نخواھند ديد را ثابت می کند.
جنبشھای دموکراتيک به مفھوم جديد نيز ھمزمان با تحول جوامع از فئوداليسم به سرمايه داری و در تداوم
مبارزه طبقاتی کارگران جريان داشته و در اشکال گوناگون ھمچون حق رای عمومی و برابر  ،حق آزادی
تفکر و اديان  ،حق برابری جنسيتی مرد و زن  ،حق آزادی ملتھا از دست دولتھای امپرياليستی  ،حق
آزادی فرھنگ و زبان قوميتھا  ،حق اعتصاب و تشکل و موارد ديگر خود را بروز داده اند  .اين حقوق
اگرچه در کشورھای پيشرفته بطور نسبی برقرار بوده ولی فاصله عميقی تا اجرای کامل آنھا بدليل وجود
تضاد طبقاتی دارد و طبعا اين حقوق که به اصول حقوق بشر سازمان ملل تبديل شده اند  ،در کشورھای در
حال رشد و عقب مانده گاھا فاجعه آورند  .بنابراين اقشار گوناگون اين جوامع بسته به نسبتی از اين حقوق
مدنی که در آنھا کسب شده  ،به تالشھای خود برای ارتقا و يا تحقق بخشی از آن اصول می پردازند .
جنبشھای دموکراتيک در حقيقت بدست اقشار متوسط يک جامعه رھبری می گردد که سمت راست آنرا ،
خرده بورژوازی و حتی بخشھايی از جناحھای حاکمه رانده شده از قدرت تشکيل داده و سمت چپ آنرا ،
گروھھای چپ و سوسيال دموکراتی تشکيل ميدھند که گاھا بسياری از کارگران و بخشھايی از جنبش
کارگری را نيز بدنبال خود می کشانند  .بيش از دو قرن از ايجاد کشورھای سرمايه داری می گذرد و
ھمواره دولتھا بکمک شرکتھای بزرگ و سپس بين المللی در برابر مبارزه ای قرار گرفته اند که از طرف
جنبشھای دموکراتيک و يا کارگری برای تحقق اصول مدنی يک جامعه دموکراتيک و يا تحقق سوسياليسم
 ،موجوديت آنھا را به خطر انداخته اند  .اما سلطه طبقاتی با حمايت مستقيم دولتھای پيشرفته و
حکومتھای ديکتاتور کشورھای در حال رشد و عقب مانده  ،توانسته اند که بر جنبشھای دموکراتيک و يا
کارگری غلبه کرده و موازنه قوا را بسود خود بچرخانند  ،گرچه مبارزه طبقاتی ھمواره جريان داشته و

خواھد داشت.
روشنفکران که وظيفه آگاه کردن مردم کشورھای درحال رشد و عقب مانده را به تبع دموکراسی حاصل از
کشورھای اروپای غربی داشته و دارند  ،تالش کردند تا افکار مترقی و حقوق مدنی حاصل از آنرا به مردم
کشورشان بشناسانند و از پس اين ترويج فرھنگی به جنبشھای دموکراتيکی دامن زده تا دست ديکتاتورھا
را از قدرت خلع کنند  ،جنبش مشروطه ايران نمونه ای از چنين حرکتی بود  .استقالل ھندوستان با جنبشی
که توسط گاندی و سپس نھرو براه افتاد  ،شکست بريتانيای کبيری را رقم زد که بگفته رھبرانشان
سرزمين پھناور آنھا از طلوع خورشيد تا غروب آن ادامه داشت و اين مقدمه ای بود تا کشورھای ديگری
در  ۵قاره جھان نيز طعم استقالل را بچشند  .از آنزمان جنبشھای دموکراتيک و سوسياليستی متعددی در
ديگر کشورھای جھان توانستند تا ديکتاتورھای بومی و دولتھای امپرياليستی را شکست دھند که
کشورھايی ھمچون آفريقای جنوبی  ،اندونزی  ،مکزيک  ،ايران سال  ١٣۵٧و اخيرا چند کشور عربی
نمونه ھايی از جنبشھای دموکراتيک بوده و کشورھايی ھمچون روسيه  ،چين  ،ويتنام و کوبا نمونه ھای
انقالبات سوسياليستی ھستند  .گرچه در ھمه کشورھای متحول شده  ،تغييراتی صورت گرفت و مردم برخی
از آنھا به بخشی از حقوق مدنی و صنفی خود دست يافتند  ،اما آن نتيجه ای که برايش به مبارزه برخاسته
بودند در ھيچکدام از آنھا حاصل نگرديد ؛ نه اصول حقوق بشر در کشورھای تحت جنبش دموکراتيک به
نسبت کشورھای غربی بدست آمد و نه آن انقالبات سوسياليستی به سلطه طبقاتی سرمايه داری پايان داد .
پيروز اين ميدان دولتھای غربی و ھم پيمانان شرکتھای امپرياليستی بودند که اصول حقوق بشر را تنھا در
جوامعی نظير خود ميسر می دانستند و اين امری است که اقشار متوسط کشورھای تحت ديکتاتوری نيز
بدليل ترکيب طبقاتی مجبور به پذيرش آن بعنوان ايده آل گشته اند.
ترديدی نيست که استراتژی جنبشھای دموکراتيک نه سوسياليسم بلکه يک جامعه مدنی مشابه کشورھای
پيشرفته غربی است که نھايتا به ايده آلی ھمچون کشورھای سوئد و دانمارک تبديل گردد  ،لذا پيروی
جنبش کارگری بصورتی که رھبری را به آن جنبشھا واگذار کند  ،ھرگز موجب رھايی کارگران از سلطه
طبقاتی نخواھد گرديد  .نمونه اخير کشور آفريقای جنوبی است که با جنبشی عظيم برھبری ماندال قادر شد
تا ديکتاتور رژيم نژاد پرست تحت حمايت ھمه قدرتھای غربی را وادار به خروج از حکومت نموده و قدرت
را بدست رھبران جنبش دموکراتيک در آورد  ،اما چند سال بعد اعتصابات کارگران معادن برای اضافه
حقوق به کشتار آنھا انجاميد  .ھمچنانکه ھرگونه حرکت کارگری در چين و روسيه نيز حتما با سرکوب
نيروھای امنيتی و نظامی روبرو شده و خواھد شد  ،چند نمونه از وضعيت فاجعه بار کارگران کشورھای
مختلف در پيوست آورده شده اند  .سلطه طبقاتی جوامع سرمايه داری در ھر کشوری ويژگی خاص خود را
دارا بوده و بايد از طريق سازماندھی کارگران آن کشور و ايجاد تشکالت مستقل کارگران با کمک ساير
اقشار برچيده شود  .تجارب جنبشھای دموکراتيک و سوسياليستی بايد به کارگران آگاه فھمانده باشد تا در
مبارزه طبقاتی که در پيش دارند  ،نه تنھا به سازماندھی جنبش کارگران در پروسه اعتراضات  ،اعتصابات
و تجمعھای کارگری در خيابانھا  ،محل کارخانه ھا و مراکز دولتی پرداخته  ،بلکه بايد به ترکيب و پايگاه
کارگرانی که جنبش کارگری را رھبری می کنند نيز توجه کنند.
در پروسه سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران  ،ھمواره نيروھايی از سوسيال دموکراسی و گروھھای
چپ باور به سوسياليسم کارگران را فدای دموکراتيسم نموده  ،ھمانطور که بخشی از کارگران نيز برای
خواسته ھای صنفی به بافتھای زرد وابسته به دولت و جناحھای حکومت چسبيده و از مبارزه فاصله می
گيرند  .در ھمين پروسه بخشی از گروھھای سياسی با توجيه آثار مارکس و لنين و ديگران به دعوای

ايدئولوژيکی پرداخته و پراتيک درون طبقه را فدای رھبری گروھی می نمايند و چون تنھا خود را
سوسياليست و کمونيست پنداشته  ،به نفی سايرگروھھای چپ می پردازند  .متاسفانه بسياری از اين
گروھھای چپ و برخی منفردين سياسی بدليل دور بودن از پراتيک  ،به مبارزه اکثر کارگران آگاه و فعالين
کارگری از جنبه منفی برخورد کرده و با استناد به تئوری لنين و ديگران و بدون توجه به ويژگی مبارزه ،
آنرا رفرميستی و انحرافی می نامند  .اما در پروسه ايجاد جنبش کارگری بسياری از فعاالن گروھھای چپ و
فعالين کارگری با پشتيبانی از کارگران آگاه  ،تالش دارند تا به سازماندھی اعتراضات و اعتصابات کارگران
پرداخته و از درون آنھا به ايجاد تشکالت مستقل کارگری بپردازند  .کارگران مبارز بايد تالش کنند تا با
تبديل خود به سياسی حرفه ای از پايگاه کارگری خود خارج نشده و رھبری جنبش کارگری را نيز به
فعالينی ندھند تا نتيجه انقالبات گذشته سوسياليستی تکرار گردد  .طبيعی است که پس از ايجاد جنبش
کارگری نيرومند  ،بسياری از نيروھای چپ  ،سوسيال دموکرات و حتی دموکرات به حرکت پيوسته و
حکومت در مقابل جنبش نيرومندتری قرار خواھد گرفت .
در کشور ايران که واليت فقيه نقش حاکم را نيز بعھده دارد ) ترکيب شرع و عرف )با توجه به اھميت دين
در زندگی مردم  ،استبداد بيشتری در داخل نسبت به کشورھای دارای ديکتاتوری برقرار بوده و طبعا
جنبشھای دموکراتيک و کارگری با شدت بيشتری سرکوب می گردند  .اگر ظاھر دوره  ٨ساله خاتمی
موجب فريب بخش وسيعی از اقشار متوسط  ،سوسيال دموکرات و کارگران گرديد  ،اگر دوره  ٧ساله
احمدينژاد ھمچون سرابی بخشی از اقشار مختلف را فريب داد  ،ديگر الزم است که ھمه جناحھای حکومت
از خمينی  ،بنی صدر  ،رفسنجانی  ،خامنه ای  ،موسوی  ،کروبی  ،احمدينژاد  ،عسگر اوالدی  ،الريجانی
گرفته تا مراجع تقليد  ،فرماندھان سپاه و ارتش  ،مسوالن نظام  ،اصولگرايان  ،اصالح طلبان و ساير
جناحھای حکومت را ھمچون سران يک طبقه حاکم درنظر گرفت که ھدف اصلی آنھا حفظ نظام سرمايه
داری و استثمار کارگران است  .اين چنين ديگر کارگران فريب جنگ زرگری جناحھای حکومت را نخواھند
خورد که بنظر برای مردم خيرخواھانه و اصالح طلبی وانمود می گردد  .ديگر کارگران نبايد فريب
شعارھای تبليغاتی مسوالن را بدليل تقسيم بخش ناچيزی از فروش نفت که متعلق به جامعه است را تحت
نام يارانه بخورند  ،درحاليکه بخش عظيم فروش نفت و ساير منابع طبيعی کشور به جيب آنھا رفته و
ھمچنان می رود  .ديگر کارگران نبايد فريب شعار انتخاباتی جناحھای حکومت و يا فدای جنگ طلبی آنھا را
بخورند  ،درحاليکه با چنان بودجه سنگينی چنين بحران بيکاری و اقتصادی را برای آنھا رقم زده اند .
ديگر کارگران نبايد اسير حرفھای شعار گونه مسوالن خانه کارگر  ،انجمنھای اسالمی  ،حزب کار و ديگر
تشکيالت وابسته و زرد را بخورند که خود در تصويب قانون ضد کارگری و بيکاری ايجاد شده با مسوالن
نظام شريک بوده و در نتيجه بايد آنھا را بافتی از طبقه حاکم بحساب آورد.
بحران اقتصادی و اجتماعی حاصل از اين حکومت  ٣۴ساله  ،موجب گشته که بسياری از اقشار پايين
سرمايه داری و اقشار متوسط به پايين جامعه سقوط کرده و خود را ھمتراز طبقه کارگر بپندارند  .گرچه از
طرفی خيل مخالفان حکومت افزايش می يابد  ،اما کارگران آگاه بايد دريابند که بسياری از آنھا در مبارزه
ثابت قدم نبوده و در ھر زمان با کمترين اصالح و رفرم اقتصادی  ،سياسی و اجتماعی کارگران را فدای
امتيازات مقطعی بدست آمده  ،خواھند نمود  .اينکه کارگران در مبارزه جز زنجيری که بپای آنھا بسته شده
 ،چيزی ندارند که از دست دھند  ،شعار مقطعی نيست و برای ھمين کارگران تا استقرار سوسياليسم و محو
سلطه طبقاتی به مبارزه ادامه خواھند داد  .اما اضافه شدن اقشار خرده بورژوازی و متوسط به کارگران ،
فرھنگ و تمايالت آنھا را نيز بدرون طبقه کارگر می کشاند و اگر آنھا بتوانند در پروسه ايجاد جنبش

کارگری به رھبری دست يابند  ،بتدريج مبارزه را از مسير اصلی خارج می نمايند  .رھبری و سياست بازی
ھمواره دو محوری است که موجب انحراف جنبشھای کارگری است و اين موضوع حتی دامن کارگران
آگاھی را که به سياسيون حرفه ای بدل گشته را نيز رھا نخواھد کرد  .چاره کار کادر سازی درون کارگران
است تا ھمواره کارگران بيشتری آماده باشند تا جايگزين کسانی گردند که در مديريت تشکالت مستقل
کارگران قرار دارند که با اين ترتيب ضربات وارده ناشی از سرکوب نيز تشکل مستقل را منفعل و ضربه
پذير نخواھد کرد.
اگر طبقه سرمايه دار طرف مقابل مبارزه کارگران برای رھايی از سلطه طبقاتی است  ،طرف ديگر مبارزه
در درون کارگران آگاه  ،تشکالت مستقل و جنبش کارگری است که مدام بايد از افکار خرده بورژوازی و
سوسيال دموکراسی پااليش گردد تا قادر باشند  ،مبارزه را تا آخر به پيش برند  .گرچه امروزه فعالين
کارگری و تشکالت مستقل آنھا در مقابل ميليونھا کارگر بخش ناچيزی است  ،اما اھميت بسياری دارد که
کارگران آگاه بدانند  ،ترکيب تشکل مستقل کارگری و فعاالن کارگری را چه کسانی رھبری می کنند  .خود
فريبی است که فعال کارگری بصرف داشتن آگاھی و مبارزه ای که برای سازماندھی کارگران انجام می دھد
 ،خود را دور از تمايالت خرده بورژوازی و سوسيال دموکراسی ببيند  ،مخصوصا اگر امکانات کاری خود
را بر ھمان اساس بنا کند ! مگر می شود از سرمايه داران و پيمانکاران بزرگ که کارگران را به استثمار
خود در می آورند انتقاد نموده و خواستار حذف آنھا گردند  ،اما چند فعال بصرف اينکه مبارزه می کنند
خود کارگاه و پيمانکاری کوچکی راه انداخته و يا کسبی را عھده دار باشند ! نمی توان و نبايد آنھا را از
مبارزه حذف نمود  ،اما می توان و بايد از قرار گرفتن آنھا در راس تشکالت مستقل جلوگيری نمود  .آنھا
بايد بدانند که خود برای سرانجام يافتن مبارزه و محو سلطه طبقاتی  ،بايد آگاھانه از نقش رھبری فاصله
گرفته و ھمچون پلی برای ارتقای کارگرانی باشند که می دانند مبارزه را تا آخر دنبال خواھند کرد.
مگر لنين روشنفکری مسول و آگاه نبود و گرچه از سايرين متفاوت بود  ،مگر استالين کار کارگری نکرده
بود و فراوان بودند در ميان رھبران حزب بلشويک که چه کارگر و چه روشنفکر انقالبی بودند  ،اما نتيجه
روشنفکران و کارگران حرفه ای شده بکجا منجر گرديد ! لنين حداقل توانست تئوری خود را در مبارزه
ثابت کرده و انقالب سوسياليستی را در کشور پياده کند  ،ھرچند ترکيب اعضای رھبری حزب و
سانترالسمی که جايگزين دموکراتيسم شده بود  ،در ادامه منجر به ديکتاتوری استالين در حزب گرديد .
مگر نبودند در ايران کسانی که باوجود کوشش فراوان بدليل جايگاه و پايگاه طبقاتی خود نتوانستند به
مبارزه برای ايجاد جنبش کارگری تا آخرادامه دھند و ديگرانی که مبارزه طبقاتی رافدای توجيه الويت
مسائل سياسی منطقه ای کردند ! مگر نيستند روشنفکرانی که در کنج اتاقی نشسته و در کمال آرامش تنھا
با مقايسه آثار لنين و ساير متفکرينی که دانش خود را در مبارزه طبقاتی کسب کرده بودند  ،با اتفاقات
داخل کشور ملغمه ای به اسم مقاالت کارگری و مارکسيستی تحويل سايتھا می دھند  ،اما خود قدمی در
پراتيک درون طبقه کارگری بر نمی دارند تا حداقل روشن گردد که گفته ھايشان عملی نيست  .بيگانگی از
خود تنھا شامل کارگران نيست و اين بيگانگی گردن بسياری از فعاالن چپ و کارگری را نيز می گيرد  ،اگر
بخواھد به چنين خود فريبی ادامه دھد  .پااليش تشکالت مستقل کارگری اصوال بخشی از مبارزه طبقاتی
است و بايد توسط فعاالن کارگری انجام گردد  ،اين موضوع حتی شامل کارگران آگاه نيز می گردد اگر
بخواھند تنھا نقش مبارز حرفه ای را بازی کنند .دموکراسی کارگری درون نھادھای کارگری زمانی قدرت
می يابد که در پروسه جنبش کارگری استحکام يافته و اجازه ندھد تا بوروکراسی حزبی به تثبيت رھبری
بيانجامد.

چنانچه پيش بينی می شد  ،اعتراضات و تجمع ھای کارگری نسبت به ماھھای گذشته بيشتر شده و با توجه
به اينکه دولت قادر به کنترل بحران اقتصادی و بيکاری نخواھد بود  ،بازھم افزايش خواھد يافت .
جناحھای حکومت از طرفی درگير انتخابات رياست جمھوری در پيش بوده و از طرف ديگر بايد به
قدرتھای غربی بفھمانند که ثبات رژيم بيشتر بسود آنھاست تا آوردن اصالح طلبان و يا بخشی از
اپوزيسيون خارج کشوری که روشن نيست چه نقشی را پس از بدست گرفتن حکومت بازی خواھند کرد .
کارگران بايد درک کنند که از اضافه حقوق بيشتر که اگرھم داده شود درد آنھا را دوا نخواھد کرد  ،خبری
نيست و مسوالن رژيم با توجه به ادامه تحريم و کمبود ارزی که از فروش کمتر نفت بدست می آيد و لذا
بايد با نرخ بيشتری دالرشان را بفروشند تا ھزينه ھای حقوق  ،يارانه  ،رانتھای وابستگان  ،بودجه انرژی
ھسته ای و ھزينه ھای برون مرزی را بدھند  .آينده تاريکی در پيش پای کارگران ھست و نبايد فريب
حرفھای مسوالن تشکيالت زرد کارگری را بخورند که بازھم ميخواھند از کارگران بعنوان ابزار انتخاباتی
استفاده کنند  .اين وابستگان جناحھای حکومت که اکنون اجازه حمله به مسوالن دولتی را دريافت نموده
اند  ،مدام از اضافه حقوق  ۶ماه دوم سال  ،کارت اعتباری  ،کوپن ارزاق عمومی  ،تغيير قانون کار و
موارد ديگر زده و با توجيه تعطيل نشدن واحد ھای توليدی و عدم بيکاری بيشتر  ،از دولت خواھان
تسھيالت بانکی برای سرمايه دارانی شدند که در گذشته سودھای سرشاری از استثمار کارگران برده اند .
اينروزھا خانه ھای کارگر و انجمنھای اسالمی بسيار فعال شده و کنگره ھای خود را برای جلب اعتماد
کارگران در استانھای مختلف برگزار می کنند  ،گرچه گاھا اظھار می کنند که تعداد انجمنھای کارگری و
اعضای آنھا بمراتب کمتر شده است  .افشاگری از اين وابستگان زرد کارگری  ،اھميت زيادی دارد تا به
کارگران بفھمانند که نه اينھا عالقه ای به وضعيت بھتر کارگران داشته و نه اينکه باور دارند از اين دولت
و قانون کار می توان کاری برای کارگران انجام داد .
سازمان تامين اجتماعی که از سھم بيمه کارگران فربه شده به سرمايه دارانی که ماھھا حق بيمه خود را
نپرداخته اند  ،فرجه چند ماھه ميدھد تا بدھی خود را بدون تاخير ديرکرد بپردازند  ،اما ھيچکس بفکر
کارگرانی نيست که نه تنھا ماھھا حقوق کارکرد خود را نگرفته اند  ،بلکه بسياری از آنھا بدليل نپرداختن
حق بيمه از طرفا کارفرماھا  ،قادر به استفاده از ھمين بيمه دست و پا شکسته نيستند ! تعداد کارگران بيمه
شده در سالھای اخير به نسبت حجم ميليونی کارگران کم بوده و تعداد آنھايی که بدليل تعطيلی واحدھای
توليدی بيکار شده و توانسته باشند بيمه بيکاری بگيرند ناچيز است که تازه چند ماه طول می کشد تا
کارگری قادر به دريافت حق بيمه باشد  .کارگران بازنشسته نيز که بيشتر با حداقل حقوق کارشان باتمام
رسيده وضع بھتری ندارند و بايد چند ماه تحمل کنند تا اولين بيمه ناچيز آنھا پرداخت گردد  ،روشن است
که سرمايه عظيم سازمان تامين اجتماعی با اينھمه شرکت واگذار شده دولتی و با سرپرستی مرتضوی قاتل
نصيب وابستگان دولت و حکومت می گردد و نه کارگرانی که برای قرارداد موقت ھم بايد صفه و چک به
کارفرماھا بدھند  .ھنوز اکثر کارگران پيمانکاريھای پتروشيمی ھا به استخدام رسمی نيامده و بوروکراسی
اداری کار را کش می دھد  ،ھنوز حقوق کارگران صنايع فلزی با چندين تجمع پرداخت نشده  ،ھنوز
بازنشستگان ذوب آھن منتظر حل مشکلشان ھستند  ،ھنوز رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد تھران با
وجود تجمع به مزايای رسمی شھرداری دست نيافته اند  ،ھنوز جوابی به  ٢٠،٠٠٠امضای کارگران داده
نشده  ،ھمزمان تعطيلی بسياری از واحدھای توليدی در يک ماه اخير موجب بيکاری بسياری از کارگران
شده است  ،موارد بسيار است که بخشی از آنھا در پيوست آورده شده اند .
کارگران آگاه و فعالين کارگری درک کرده اند که امکان تغيير زندگی کارگران با اين حکومت وجود ندارد ،

اما نيک دانسته اند که بايد کارگران را در مبارزات صنفی ھمراھی کرده و کوشش کنند تا بخشی از خواسته
ھا نيز عملی گردند تا کارگران بقدرت و نيروی دستجمعی خود پی ببرند  .حکومت در آينده دو راه بيشتر
ندارد ؛ يا در پوشش غنی سازی به تندرويی ادامه دھد که اين تفکر محوری واليت فقيه و پيروانشان برای
ثبات رژيم است و يا اينکه با کجدار و مريز غرب را متقاعد به مذاکره برای بقای خود بنمايند که در ھردو
صورت با کشاندن بحران به سوريه و ساير کشورھا خود را از خطر جنگ دور نگاه دارد  .قدرتھای غربی
نيز تا زمانی که بقای رژيم برای تجارت نفت و اسلحه مفيد باشد  ،با تکيه محوری به ايجاد تحريمھای
بيشتر بھمراه بھا دادن به اپوزيسيون خارج کشوری و پيش کشيدن مقطعی نقض حقوق بشر در ايران  ،به
مذاکره ادامه می دھند تا اينکه با رژيم به تناقض بکشند  .کارگران چاره ای جز مبارزه طبقاتی ندارند و بر
فعالين است که در پروسه اعتراضات  ،نامه نگاريھا  ،اعتصابات و تجمع ھای کارگران به سازماندھی آنھا
برای ايجاد نھادھا و تشکالت مستقل بپردازند  .اگر وابستگان زرد خانه کارگر و ساير تشکيالت مشابه با
توجيه خواسته ھای کارگران در پی ايجاد کنگره و بسيج کارگران برای انتخابات و تحکيم تشکيالت خود
ھستند  ،آگاھان کارگری نيز بايد ھشيار باشند تا در اين پروسه و با وجود سرکوب  ،مبارزه صنفی کارگران
را جھت داده تا در پی ايجاد تشکالت مستقل باشند  .اگرچه مسوالن زرد کارگری با بزرگنمايی اعضای
کارگری خود  ،قصد افزايش کميتی خود ھستند  ،اما روشن است که ھيچکدام از اعتراضات و تجمع ھای
کارگران با کوشش و تاييد آنھا شکل نگرفته است و ھيچگاه آنھا پشتيبانی از چنين حرکاتی نکرده اند  ،اما
دليلی نيست تا حجم کار فراوان جلوی کارگران آگاه و فعالين کارگری برای سازماندھی کارگران ذکر نگردد
تا روش شود تا ايجاد جنبش کارگری چه راه طوالنی در پيش است.
گروه پزھھش کارگری آبان ١٣٩١
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