طومار امضای  ٢٠،٠٠٠کارگر را بايد به سازماندھی کارگران تبديل نمود

نامه دوم امضا شده توسط  ١٠،٠٠٠کارگر ديگر به وزير کار  ،تحرک مثبتی در بخشی از طبقه کارگر
ايجاد کرده و می رود تا به ساير بخشھای کارگری نيز اثر گذاشته و امضای بيشتری جمع آوری گردد .
متن نامه که خالصه ای از وضعيت دردناک کارگران را به وزير کار تذکر داده بود  ،دولت را بطور مستقيم
عدم جواب وزير کار  .مورد سوال قرار داده تا بجای شعارھای توخالی به در خواست کارگران توجه نمايد
پس از  ٣ماه به نامه پيشين طومار امضای  ١٠،٠٠٠ھزار کارگر  ،گرچه حاکی از اينستکه دولت قرار
نيست تغييری در زندگی کارگران ايجاد کند  ،اما نامه دوم و در ادامه نامه ھای بعدی حتما اثر گذار خواھند
بود  .تفاوت عکس العملھای مسوالن تشکيالت زرد کارگری و مسوالن کشوری نسبت به نامه دوم در
رابطه با نامه اول  ،کامال در مطبوعات و رسانه ھای تحت کنترل مشخص است چگونه اکثر آنھا که نسبت
به نامه اول خاموش بودند  ،اين بار از خواسته ھای کارگران حمايت کردند  .نامه دوم زنگ خطر را برای
بسياری از مسوالن که رقابت برای انتخابات رياست جمھوری بعدی را آغاز کرده اند  ،بصدا درآورد تا
از طرف ديگر نامه دوم به کارگران .دريابند که در آينده اعتراضات کارگران بسيار افزونتر خواھد گرديد
بيشتری خواھد فھماند که دولت برنامه ای برای تغيير وضعيت کارگران نداشته و تنھا در اثر فشار زياد
 .امکان دارد که تن به بخشی از درخواست کارگران بدھد
بايد گفت دست ھمه کسانی که برای گرد آوری چنين طوماری در چنين جو امنيتی زحمت کشيده اند  ،درد
نکند و اين بايد درسی باشد برای تمام کسانی که شعار را جايگزين پراتيک می نمايند  .البته نيروی چپ در
داخل و خارج کشور که باور به جنبش طبقه کارگر داشته کم نيست  ،گرچه بخشی از آنھا بدليل تحوالت در
منطقه و کشورھای عربی دموکرات شده و نااميد از ايجاد تغيير به قدرتھای بزرگ چشم دارند  .اما ھمين
تحوالت و نتيجه منفی که از جنبشھای کشورھای عربی ببار آمد  ،بايد آنھا را وادار کند که دانش مبارزه
طبقاتی که توسط مارکس و سايرين پايه ريزی شد  ،بی اساس نبوده و لذا به مھمترين توصيه آنھا که
پراتيک درون طبقه کارگر باشد  ،روی آورند  .مھمترين نکته ای که در نامه انگشت گذاشته شده  ،ميزان
حداقل حقوق است که توسط وزارت کار و رفاه و تامين اجتماعی ) که اسم بی مسمايی است ( تعيين می
گردد  .اگر منابع طبيعی يک کشور متعلق بھمه افراد آن آب و خاک است  ،پس چرا درآمد بيش
از  ٩۶۶٫٣ميلياردی حاصل از فروش نفت در طی کمتر از  ٣۴سال  ،تنھا صرف مسوالن دولتی و
حکومتی و ھزينه ھای بحران زايی شده است ! چگونه است که با اينھمه ثروت ميليونھا کارگر بايد بيکار
بوده و تن بھر قرارداد شفاھی و سفيد امضايی برای يافتن کار کوتاه مدت بنمايند  ،تا با حداقل حقوقی که
! شامل ھيچ بيمه و مزايايی نميگردد  ،زندگی خانواده خود را با کمترين امکان بگذرانند
برخی از سايتھا و خبرگذاريھای داخلی که ھمواره گوش بزنگ بوده تا اخبار ناگواری برخالف ميل حکومت
و دولت منتشر نگردد  ،بھمراه کانون عالی انجمنھای صنفی کارگران کشور که نھادی دولتی است ،
امضای چنين تعداد زياد کارگران را مورد ابھام قرار دادند  .خوشبختانه بالفاصله جواب گرد آوران نامه
داده شد مبنی بر اينکه نام و نام خانوادگی  ٢٠،٠٠٠کارگر در تحريريه خبرگزاری ايلنا موجود بوده و در
صورت ضرورت قابل انتشار و ارائه به عموم است  ،ضمن آنکه تاکيد گرديد چنين کاری مطابق قانون است
 .محجوب و مسوالن خانه زرد کارگر که در رقابت با تشکيالت کارگری زرد دولتی ھستند  ،بھمراه چند

نماينده مجلس و تعدادی مسوالن که ھشيار بوده و زنگ خطر را بخوبی شنيده اند  ،بالفاصله پس از
انتشار نامه دوم به حمايت از کارگران پرداختند تا ضمن سوار شدن بر چنين حرکتی نتيجه را بسود خود
کنترل نمايند  .برای چنين منظوری رييس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان فارس ضمن حمايت
از نامه  ٢٠،٠٠٠امضايی کارگران  ،اعالم کرده که در تدارک جمع آوری نامه امضا شده کارگران استان
برای افزايش دستمزد به وزير کار ھستند که محجوب نيز در جريان است ! اين موضوع بايد زنگ خطر را
برای فعالين کارگری که تابحال  ٢٠،٠٠٠امضای کارگران را گرد آورده اند و ساير فعالين کارگری که به
ھمچنين جنبش چپ داخل و خارج کشور (  ،بصدا درآورده باشد تا چنين ( سازماندھی کارگران مشغولند
 .حرکتی با کمک ھمديگر ادامه صحيح داشته باشد
روشن است کارگرانی که با نام و نام خانوادگی خود به امضای چنين نامه ھايی دست زده اند  ،چه در حال
کارند و چه بيکار  ،آگاھانه بميدان مبارزه گام گذاشته اند  .ھستند کارگرانی که باور دارند گرفتن اضافه
حقوق با چنين نامه ای امکان پذير است و ھستند کارگران آگاھی که درک کرده اند با فشار بيشتر امکان
تحقق خواسته ھای صنفی وجود دارد  ،اما استثمار کارگران تنھا با سلطه طبقاتی پايان خواھد پذيرفت  .در
نامه دوم بخوبی تاثير بحران اقتصادی  ،گرانی و ھزينه ھا را نسبت به حداقل حقوق که تنھا ممکن است
ھزينه اجاره مسکن را پوشش دھد  ،توضيح و ذکر شده در صورت عدم جوابگويی وزير کار  ،کارگران
اعتراضات خود را تشديد خواھند کرد  .اخبار کارگری که حتی درسايتھای داخلی تحت کنترل انتشار می يابد
 ،حاکيست که در ماه گذشته نيز ھمچون ماھھای پيشين اعتراضات کارگری افزايش يافته و کارگران ديگر
به وعده ھای مسوالن توجھی نکرده و فشار بيشتری را برای گرفتن حقوق عقب افتاده وارد می کنند .
بسياری از کارگران آگاه شده اند که با وجود بخشنامه دولت مبنی بر حذف پيمانکاران و رسمی شدن
کارگران  ،تنھا بخشی از کارگران ھمچون کارگران پيمانکاری پتروشيمی ھای بندر امام که اعتراضات
متشکل و دامنه داری را انجام داده اند  ،به خواسته خود رسيده اند و لذا بايد که اعتراضات و اعتصابات
 .آنھا ھدفمند و دامنه دار باشد
اخبار کارگری ايلنا و فعالين کارگری که بپيوست است  ،حاکيست که کارخانه ھای بيشتری متوقف شده و
کارگران بيشتری بيکار شده اند و اين توقف گريبان توليدی ھای بزرگ ھمچون پتروشيمی ھا را نيز گرفته
است  .مرخصی اجباری کارگران بيشتر شده  ،عدم تمديد حتی قرارداد شفاھی عادی گشته و حقوقھای عقب
افتاده ای که ديگر روشن نيست پرداخت گردند  .اخبار ھمچنان ناشی از آسيب ديدن و درگذشت کارگران در
حين کار و يا بين راه بوده و معلوم نيست ھزينه زندگی خانواده اين کارگران چگونه بايد تامين گردد .
تجمع کارگران قند اھواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا در محل کار و استانداری  ،با وجود
کارگربنيان ديزل  ،مالکان ثروتمندی ھمچون بانکھای ملی و ملت  ،بجايی نرسيده است  .بيکار شدن ۴٠٠
 ٢٠٠کارگر الکتريک خودرو شرق  ،خطر بيکاری  ١٧٠٠کارگر و کارمند متروی اھواز که به مرخصی
بازنشسته ذوب آھن  ،بيکاری  ۵٠٠کارگر پتروشيمی فرستاده شدند  ،عدم پرداخت حقوق ٣٠،٠٠٠
 .اصفھان و بيکاری و عدم دريافت حقوق بسياری از واحدھای توليدی که در اخبار داخلی درج شده اند
تجمع  ۶٠٠کارگر صنايع فلزی شماره  ١و  ٢بدليل عدم پرداخت حقوق مقابل وزارت معادن و صنايع در
تھران و بستن محور جاده کرج تھران نزديک محل کارخانه خود نمونه مھم ديگری است که در ادامه
 .اعتراضات کارگران رخ داده است و حتما به نتيجه ای خواھد رسيد
مجموعه اعتراضات  ،تجمع در محل کار و ادارات دولتی  ،بستن جاده  ،نامه نگاريھا به مسوالن ،
اعتصابات و ساير روشھايی که کارگران برای گرفتن حق ناچيزی که تحت عنوان حقوق قانونی آنھا

تصويب شده  ،حرکتھايی است که کارگران بايد در تداوم آنھا بکوشند  .تفاوتی نمی کند که کدام کارگران
آگاه  ،گروه و فعال کارگری و با چه شيوه ای به اعتراضات پرداخته و فشار بر دولت و کارفرماھا می
آورند  ،بلکر مھم انجام آنھاست  .دولت و سرمايه داران خصوصی که در سالھای گذشته از سود سرسام
آور برخوردار بوده و اکنون نيز ھيچ محصول ساخته شده ای را بدون سود نمی فروشند  ،زورشان تنھا به
حقوق حداقل کارگران می رسد که آنرا نپردازند  .بنابراين کارگران نيز بايد به نيروی دستجمعی خود تکيه
کرده تا قادر باشند به حداقل حقوق صنفی خود دست يابند  .اگر در مقاالت پيشين به برخی از گروھھای
چپ در مورد اختالفات با يکديگر و عدم پراتيک درون طبقه کارگر  ،انتقاد انجام شد  ،تنھا بدليل آن بود که
به وظيفه تاريخی خود برای سازماندھی کارگران عمل کنند  .جو امروز نشان از آمادگی کارگران برای
سازماندھی داشته و بايد که اعتراضات گوناگون کارگران در محل کار و ازجمله کارگرانی که به نوشتن
 .چنين نامه ھايی دست می زنند را به تشکالت مستقل تبديل نمود
گروه پژوھش کارگری مھر ١٣٩١
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