ايجاد نھادھای متشکل ضرورت مبارزه طبقاتی
روز کارگر گرامی باد
روز کارگر در راھست  ،روزی که کارگران جھان بياد مقاومت تحسين برانگيز کارگران شيگاگويی که جان و زندگانی
خود را از دست داده و يا زندانی  ،بيکار و سرکوب شدند جشن می گيرند تا حماسه آنھا الگويی برای ديگر کارگرانی
باشد که می خواھند از حق خود دفاع کنند  .از آن روزھا سالھای بسياری گذشته است  ،سالھايی که کارگران چه پيش از
آن روز و چه پس از آن  ،ھيچگاه از مبارزات طبقاتی دست نکشيدند  ،زيرا که برای نفی موجوديت نظام ضرورت دارد .
چرا نبايد کارگران جھان با ايجاد تشکالت مستقل خود  ،اين روز را به خاطره ای خوش تبديل نکنند تا حماسه به جشنی
تبديل گردد که نفی استثمار را بدنبال داشته باشد ! اميد است که کارگران ايران بدليل سرکوب شديد حاکميت بتوانند ،
بخشی از اعتراضات پراکنده را به نھادھای مستقلی تبديل کنند تا پلی باشند برای ايجاد ديگر تشکالت مستقل که ديگر
قابل سرکوب توسط طبقه سرمايه دار و نيروھای سپاھی و امنيتی اش نباشد  ،اما تا آنروز راه دراز و کار زيادی بايد
انجام گيرد.
با وجود آنکه براثر مبارزات طبقاتی با تکيه بردانشی که توسط مارکس و انگلس تدوين گرديد  ،انقالبات سوسياليستی
در تعدادی از کشورھای جھان شکل گرفت  ،اما با نھايت تاسف بايد گفت امروزه در ھيچ کجای جھان نيست که جامعه
طبقاتی و استثمار حاکم نباشد  .عدم وجود تداوم نھادھای سياسی متشکل کارگری با توجه به ويژگی تحوالت جوامع و
دور انديشی طبقات حاکم  ،دليل عمده ای است که ضرورت تاريخی نفی استثمار را به عقب انداخته است  .حيرت آور
است اما حقيقت دارد که پس از انقالب سوسياليستی در شوروی و با وجود آنھمه جانفشانيھای کارگران و روشنفکرانی
که بپا خواستند تا موجوديت جامعه سرمايه داری را در روسيه نفی کنند  ،بازھم طبقات و استثمار باقی ماند  .انقالبات
سوسياليستی بعدی نيز نتوانست منکر اين باشند که نقصی در نوع ايجاد تشکلھای حزبی و سياسی وجود دارد که
انديشمندان مبارزات طبقاتی بعدی نتوانستند در پراتيک به آن پاسخ داده و از تکرار تجربه بازگشت ھمچون انقالب
شوروی جلوگيری کنند .
ارزش لنين در اين بود که توانست اندوخته ھای مارکس را در پراتيک مبارزات کارگران روسيه به واقعيت تبديل کند ،
اما وی نتوانست و شايد امکان نداشت که دريابد نفی استثمار تنھا در باور اعضای حزب برای فرو ريختن نظم سرمايه
داری نيست  ،بلکه ماھيت اعضا و رھبری در درون حزب بلشويک نيز بايد تغيير نمايند  .ميراث تئوری مارکس و در
ادامه لنين و ديگران بجای آنکه موجب پيشرفت مبارزات طبقاتی شود  ،تنھا به آيه ھايی زمينی برای روشنفکران و
بويژه نوع ايرانيش مبدل گرديد تا يک دليل برای عدم تحقق تشکالت مستقل باشد  .روشنفکر انقالبی که وظيفه اش
انتقال دانش مبارزاتی به کارگران برای نفی خود و کارگران و بطور کلی نفی نظام طبقاتی است  ،بدور از پراتيک
مبارزات طبقاتی به کپی گری از فاکتھای انديشمندان پرداخت تا به تثبيت موقعيت سياسيش در گروه مربوطه تحکيم
بخشد.
آری دانش تا زمانی دانش است که با زمان متحول گردد  ،وگرنه امروزه حتی مارکس  ،انگلس  ،لنين و ديگر انقالبيون
نيز نمی توانستند با تکيه بر تئوری زمان خودسوسياليسم را تحقق بخشند و طبعا ديگرانی بدون تکيه بر پراتيک و تنھا
با تفسير ميراث باقيمانده از آنھا نيز قادر به انجام چنين ضرورتی نخواھند بود  .اين بخش از روشنفکران که به
ماھيت سوسيال دموکراسی خود نسبت به روشنفکر انقالبی بودن شان بيشتر بھا دادند  ،مشکالت عدم تشکل يابی
کارگران و ناتوانی در جذب آنھا بويژه با استفاده ازآيه ھای لنينی را ناشی از مشکالت درون گروھی خود دانسته که
تنھا نتيجه آن انشعابات متعدد و پايان ناپذيرشان بود  .اصرار مداوم اين بخش از سوسيال دموکراسی بويژه در گروھھای
مھاجر نشين از تفسير سخنان مارکس و لنين در رفرميست دانستن سنديکا  ،تاييد شورا و مجمع  ،ايجاد حزب
کمونيست و ديگر مقوالت بدون تکيه بر پراتيک درون طبقه کارگر چنان عجيب است تا جمله معروف مارکس که تفاوت
من با فيلسوفان پيشين نه در تفسير و بلکه در تغيير جھان است به فراموشی سپرده شد.
بايد درک شود که دانش مبارزاتی نه برای رھبری کردن  ،بلکه برای انتقال به کارگران آگاه است تا آنھا نيز به نوبه
خود اين دانش را به ديگر کارگران انتقال داده و با اين ترتيب اکثريتی از کارگران به اين دانش مجھز گردند  .آنچه در

اين پروسه اھميت دارد  ،انتقال و گردش رھبری در ھمه نھادھای سياسی و حتی اقتصادی کارگری است تا اعضايی حتی
کارگری نتوانند با تکيه بر دانش و يا سابقه مبارزاتی  ،رھبری خود را درون تشکالت تثبيت نمايند  .در واقع نمود ھر
تشکلی با توجه به تغييرات درونی اش  ،نماينده جامعه ای خواھد بود که از پس مبارزاتش شکل خواھد گرفت  .انتقال
دانش و توانايی به ديگر کارگران است که به جامعه بعدی بدون نظام طبقاتی ماديت می بخشد  ،وگرنه حتی با انقالب
سوسياليستی نيز چون تجارب گذشته  ،تثبيت نظام و سرانجام طبقات شکل خواھند گرفت.
واقعيت امروز کارگران ايران محدود به چند تشکل مستقل کارگری و ترکيبی از کارگران و روشنفکران انقالبی است که
بدليل قرار گرفتن زير سرکوب وحشتناک طبقه سرمايه دار در شکل مذھبی آن  ،از تحولی که در باال گفته شد بازمانده
اند  .واقعيت ديگر آنستکه در زير ھمين سرکوب شديد  ،چنين نيروھايی ھراسی از نيروھای امنيتی نداشته و زندگی خود
و خانواده ھای خودرا برای آرمانشان به خطر انداخته اند  .واقعيت مھمتر وجود اعتراضات وسيع کارگران در سطح
کشور  ،اما بطور پراکنده است که نشان از آمادگی آنھا برای ايجاد تشکالت مستقل و کيفيت جديد دادن به مبارزه طبقاتی
است  .امروزه وجود کارگران آگاه در کنار روشنفکران انقالبی ھرچند محدود است  ،اما آنھا می توانند محوری برای
ايجاد تحول در مبارزات باشند  ،اگر شيوه تفکر سوسيال دموکراسی باقيمانده از تفکر گذشته را از خود دور نموده و
ديگر فعالين را وادار کنند که نگاھشان به تئوری مبارزاتی براساس پراتيک متکی باشد .
ايجاد و حفظ سنديکاھای کارگری و فعالين کارگری مستقل شرکت واحد و ھفت تپه در کنار ديگر تشکالت مستقل ھمچون
کميته ھماھنگی  ،اتحاديه آزاد کارگران  ،انجمن صنفی فلزکار و مکانيک  ،خودرو کار  ،جمعی از فعالين کارگری
 ،کانون دفاع از کارگران  ،کميته پيگيری  ،اصنافی ھمچون کارگران ساختمانی  ،خباز و ديگران طبعا بسيار ارزنده است
 .اما آنچه موجب شده که اين تشکالت در زير سرکوب گسترش نيافته و تحت نظر نيروھای امنيتی نتوانند فعاليت زيادی
از خود نشان دھند و جايشان در زندانھا و دادگاھھا باشد  ،عدم انتقال رھبری اين تشکالت به کارگران جديد است که بايد
از پس انتقال دانش مبارزاتی  ،توانايی گسترش تشکالت را داشته باشند  .تنھا زمانی نيروھای سپاھی و امنيتی و
انتظامی قادر نخواھند بود تا به کنترل اين تشکالت پرداخته و يا از ايجاد ديگر نھادھای جديد کارگری جلوگيری نمايند که
مبارزات گسترده تر شده و فعالين بيشتری وارد کارزار مبارزاتی گردند  .ارزش اين کارگران و فعالين زمانی بيشتر می
گردد که انتقال رھبری تشکل را به ديگر کارگران واگذار کرده و خودرا نفی کنند  ،وگرنه بصورت کميتھای در خواھند
آمد که کيفيت جديدی نخواھند داد  .تفکر روشنفکر انقالبی و حتی کارگران آگاه بايد باالتر از نقش دايی مھربانتر از
مادر بوده و مبارزه را در گسترده تر شدن بداند  ،وگرنه چنانچه سالھاست تجربه نشان داده  ،مبارزه در گردباد توفانی
اعتراضات گسترده و پراکنده کارگران به سکون خواھد رسيد.
بی شک روز کارگر در بسياری از شھرھای جھان باشکوه برگزار خواھد شد  ،اين مراسم ھمزمان در برخی از شھرھای
ديگر بدليل فشار دولتھا با ترکيبی از تشکالت مستقل و وابسته بطور محدود جشن گرفته خواھد شد  .روز کارگر در
کشوری ھمچون ايران بدليل اختناق مجوز برگزاری حتی به تشکيالت وابسته نخواھد داد و مراسم در سالنی با
حمايت از واليت فقيه با انتقاد از دولت بدليل جذب آرای انتخاباتی توسط مسوالن خانه ھای کارگر که خودرا متولی
جنبش کارگری می دانند  ،برگزار خواھد شد  .آنھا ھرگز خواستار اعتصاب و تجمع کارگران برای گرفتن
حقوق خود نبوده و اعتراض را تنھا به مسائل حقوقی منوط خواھند کرد  .بقول دبير اجرايی خانه کارگر قزوين اگر چرخ
توليد نچرخد اولين قربانی کارگران ھستند چرا که از نظر آنھا کارگران قربانی نظام طبقاتی نيستند  ،بلکه مشکالت آنھا
بدليل توقف توليد است تا روشن شود که اين مسوالن بيشتر نگران سود سرمايه داران ھستند  .در مقابل نمايندگان
کارفرماھا گفته اند که برای افزايش ھزينه مسکن و ديگر مزايا بسختی مقاومت خواھند کرد تا نشان دھند آنھا چه
نمايندگان بھتری نسبت به موکالن سرمايه دار خود نسبت به اين مسوالن زرد کارگری در دفاع از کارگران ھستند !
البته چه بسا کارگرانی در مراسم روز کارگر تشکيالت خانه ھای کارگر نيز شرکت کرده و آنرا خارج از کنترل اين
مسوالن زرد کارگری به انتقادات وسيعی تبديل کنند .
سرانجام روز کارگر به توسط برخی از کارگران آگاه و فعالين کارگری بطور محدود در برخی از شھرھا و بويژه در
کردستان برگزار می گردد تا اين روز باھمه مشکالت گرامی داشته شود  .اميد است که اين برگزاری موجب دستگيری و
محدوديت بيشتر اين فعالين منجر نشود تا در روزھايی که اکثريت کارگران بوجود آنھا برای ايجاد تشکل دارند  ،محروم
نگردند  .ھيچ فعالی نمی تواند گرامی داشت روز کارگر و استثمار شدن را از فکر کارگران خارج کند  ،اما شايسته است
که نيروی کارگران آگاه برای ايجاد تشکالت مستقل گذاشته شود تا بکمک آنھا ريشه استثمار قطع شود  .چه خوبست که
تدارک روز کارگر با ايجاد نھادھای متشکل اقتصادی و سياسی با توجه به خصوصيات ويژه کارگران ھر کشور ھمراه
گردد  .در ايران بھترين راه برای يادبود روز کارگر می تواند در محل کار توليدی و خدماتی حتی در زمانی کوتاه با قطع
کار و تجمع صورت گيرد و اين خود زمينه ای خواھد بود تا تشکل مستقل نيز پا بگيرد.

يادبود مراسم روز کارگر می تواند در ھر محل ديگری که کارگران و فعالين قدرت تجمع داشته و تعدادشان طوريست که
ضربه پذيری را کم می کند نيز قابل انجام است  .چه بھتر که اين تجمعات در روزھای بعدی نيز تداوم يابد تا اين دولت
فريبکار که با تبليغات از پرداخت زمين و يارانه بھمه افراد کشور سخن گفته  ،اما نمايندگانش چنين حقوق حداقلی را
تصويب می کنند  ،را وادار به پرداخت حقوقھای عقب افتاده کارگران وابسته بکار دولتی  ،چه مستقيم و چه از طريق
پيمانکاران دالل نمايد  .رييس دولتی که برای تبليغات انتخاباتی به خوزستان و اصفھان سفر کرده و از ايرانی آباد و
مستقل حرف می زند  ،ولی حاضر نشده کارگران نی بر و ديگر واحدھای توليدی و خدماتی اين دو استان را که از
مشکالت فراوانی رنج می برند  ،مالقات کند طبعا تنھا مدافع طبقه سرمايه دار است  .کارگران بايد درک کنند که تنھا راه
گرفتن حتی حقوق اقتصادی آنھا با تجمعات و اعتصابات مداوم امکان پذير است و اين وظيفه کارگران آگاھست که با
حضور در ميان آنھا و ايجاد تشکالت مستقل آنرا امکان پذير نمايند.
آری جشن روز کارگر زمانی شيرين خواھد بود که کارگران ھر کشور آنقدر نيرو و تشکل داشته باشند که قادر باشند ،
نه تنھا خواسته ھای اقتصادی خود را بگيرند  ،بلکه توانايی ايجاد تشکالت سياسی برای ريشه کن کردن نظام طبقاتی را
فراھم کنند  .اين سالھا کارگران ھمه کشورھا تحت استثمار مضاعف شيوه نظام نوليبراليستی حاکم برجھان قرار دارند ،
که توانسته اتحاديه ھای نيرومند کارگری نيم قرن پيش را تضعيف کرده و آنھا را اسير سه جانبه گرايی و دعواھای
حقوقی با سرمايه داران بکند که آرمان برخی در کشورھای جھان سومی است  .استثمار کارگران تفاوتی نمی کند چه در
کشورھای قدرتمند غربی و يا شرقی باشند و چه در کشورھای جھان سوم زندگی کنند  ،تنھا تفاوت در نوع زندگی
در رفاه نسبی و يا زير خط فقر آنھاست.
وال استريت جنبشی بود که کارگران آمريکا را وادار به تفکری کند تا از رکود و مسالمت رھبران اتحاديه ھای کارگری
آن کشور که بمراتب اعضايش کمتر از اتحاديه ھای کارگری اروپای غربی و کاناداست  ،خارج شوند  .اما اعتصابات
کارگری در اروپا و حتی کشورھايی ھمچون اسپانيا  ،ايتاليا  ،پرتقال  ،يونان و ديگران در حال وسعت گيری بيشتری
است تا صندوق بين المللی پول برای دادن وام  ،نتواند تسھيالتی ھمچون سن بازنشستگی  ،حقوق  ،مزايا  ،آموزش ،
درمان و غيره را که بسختی در گذشته کسب کرده اند  ،برای افزايش سود سرمايه ھای بين المللی غصب کنند .
اعتراضات و اعتصابات کارگری در تمام کشورھای پنج قاره جھان از آمريکا تا استراليا  ،از اروپا تا آفريقا و سرانجام
کشورھای آسيايی نشان از جنبشھايی با وسعت بيشتر دارند  .اعتراضات و حوادث کارگری اخير در اين کشورھا ھمچون
کشته شدن دو کارگر بھمراه تعدادی مجروح در کارخانه توليد کود شيميايی آمريکا  ،تجمع ھزاران کارگر بيکار ايتاليايی
جلوی پارلمان  ،حذف شش ميليون شغل از آغاز بحران اقتصادی سال  ٢٠٠٨در اتحاديه اروپا تحت گزارش آی ال او که
نرخ بيکاری  ٦٫٥درصدی را اعالم کرده نمونه ھايی از استثمار کارگران را در اين کشورھا نشان می دھد  .شايد انتشار
اخبار بحران اقتصادی و بيکاری کارگران در ديگر کشورھا توسط خبرگزاری ايلنا و ديگر رسانه ھای وابسته برای اثبات
بحران اقتصادی در جھان  ،فروکش کردن اعتراضات کارگران ايران باشد .
اخبار انتشار يافته در رسانه ھای رسمی حاکی از وضعيت اسفناک کارگران و حقوق بگيران روسيه و چين بعنوان
بزرگترين کشورھايی است که انقالب سوسياليستی کرده اند  ،اينکه چگونه حقو بگيران تحت نظر مافيای سرمايه داران
آنھا دست و پا می زنند  .زمانی که زنان روسی بايد برای خريد خانه و تامين زندگی  ،حتی با آگاھی خانواده ھای
خود در کشورھای ثروتمند عربی به تن فروشی بپردازند  ،درحاليکه مافيای آنھا با خريد باشگاھھای ورزشی و ديگر
شرکتھا پولشويی سرمايه رانتی خود را انجام می دھند  ،ماھيت نظام مشخص می گردد  .شرکت آمريکايی زنجيره
ای وال مارت از کار کودکان چينی که بايد تحت شعار سوسياليسم به مدرسه بروند  ،بايد محصوالت اين شرکت را توليد
نمايند تا روشن شود که حقوق کودک در سياستھای قدرتھای بزرگ چه مفھومی دارد  .زمانی که کارگران چينی در
مکانھايی که به اردوگاھھای زندانيان شبيه است  ،بايد برای شرکتھای بين المللی غربی که بدليل ارزان بودن قيمت
کارگران در چين سرمايه گزاری کرده اند  ،بدون داشتن آزادی و سالمت کار کنند  ،اخيرا نيز اعالم شده که زندانيان
چينی نيز در بدترين شرايط تحت استثمار قرار دارند .
کارگران اروپای شرقی که آنھا نيز تجربه انقالب سوسياليستی را دارند  ،نيز بايد برای گذراندن زندگی به کشورھای
انگليس  ،آلمان  ،فرانسه  ،آمريکا  ،کانادا و غيره ھجوم آورده تا پست ترين کار را انجام دھند  .اين موضوع برای
کارگران کشورھای آمريکای جنوبی و مرکزی نيز صدق می کند که با شرايط سختی و گاھا بطور قاچاقی وارد بازار کار
آمريکا و کانادا می گردند  .بخشی ديگر از اين کشورھا ھمچون بوليوی  ،ونزوئال و ديگران که دولتھای پوپوليستی آنھا
را اداره می کنند و حتی کوبا که شرايط متفاوتی دارد  ،با وجودی که کارگران از رفاه بيشتری برخوردارند  ،اما سرمايه
ھا ھمگی متعلق به دولت و قشر بوروکرات حاکم آنھا می باشند  .سختی شرايط زندگی برای کارگران کشورھايی ھمچون
برزيل  ،آرژانتين  ،مکزيک و برخی ديگر که صنعتی ترند  ،بمفھوم بھتر بودن شرايط کارگران آن کشورھا نيست.

وضعيت کارگران ديگر کشورھای آسيايی  ،آفريقايی ھرکدام با اشکال متفاوتی و تحت ديکتاتوری بمراتب بدتر از
کارگران کشورھای پيشرفته غربی ھستند  .چند نمونه از جنبشھا و اعتراضات و حوادث کارگری اين کشورھا تنھا در
چند ماه اخير آورده می شوند که ھمگی حاکی از بيدار شدن کارگران و تن ندادن به نظم سرمايه داريست و تنھا بايد
درک ايجاد تشکالتشان با استراتژی مشخص برای مقابله با نظام سرمايه داری روشن شود  .از تظاھرات وسيع کارگران
معادن آفريقای جنوبی که به کشتار بسياری از کارگران منجر شد و اعتراضات ھنوز فروکش نکرده است  ،زمانی
نگذشته است  .ريزش ساختمان  ٨طبقه توليد پوشاک کارخانه ای در داکا پايتخت بنگالدش که کارگران در بدترين
شرايط حقوقی و بھداشتی و ايمنی برای شرکتھای امپرياليستی کار می کنند  ،منجر به  ١٥٩کشته و  ١٠٠٠مجروح
از  ٢٠٠٠کارگر کارخانه گرديد  .اعتصاب کارگران اسکله ھای ھنگ کنگ  ،آغاز بزرگترين اعتصاب  ١٠،٠٠٠کارگر
کارخانه ھای چای ترکيه و اخراج روزانه  ٢٠٠٠کارگر يمنی از عربستان نيز نمونه ھای ديگری از وضعيت کارگران در
اين دو قاره می باشند  .در بنگالدش کودکان زير  ١٣سال بايد روزی  ١٥ساعت در زير آفتاب سوزان برای نصب فيبر
نوری کار کنند و ساعتھای طوالنی کار کارگران فيليپينی در اردوگاھھای کارخانه وال مارت نيز نمونه ديگری است  .در
اتيوپی والدين بيکار و فقير مجبور به فروش کودکان خود بمبلغ ناچيز  ٥٠٠دالر ھستند تا کارفرمايان آنھا را در زير
زمينھای نمور و تاريک از  ٥صبح تا نيمه شب بکار وادار کنند  .دختران زير  ١٠سال سن ھنديھای فقير نيز بشرط
باکره بودن ) ؟ ( برای ھميشه تنھا با  ٥٠٠دالر در اختيار دالالن شيخ ھای عرب قرار می گيرند تا پس از کار سخت
تبديل به فاحشه گردند !
در ايران بيکاری  ،قراردادھای موقت و سفيد امضا  ،حوادث کار ناشی از نبود ايمنی  ،افزايش کار کودکان و زنان با
شرايط بسيار بدتر و خطر تجاوز جنسی  ،عدم پرداخت حقوق  ،حداقل حقوق مصوب معادل يک سوم زير خط فقر و
موارد ديگر با توجه به درآمد ميلياردی فروش نفت از ھمه کشورھا بدتر و بحرانی تر است  .برخالف نظر يکی از
فرماندھان سپاه که اعتراضات کارگری کاھش يافته و اين جزو سراب وھم انگيزی است که فرماندھان سپاه و ديگر
مسولين امنيتی و سياسی رژيم تالش می کنند تا به واليت فقيه بفھمانند ھمه چيز تحت کنترل آنھاست  ،اعتراضات
کارگری پس از تعطيالت نوروز آغاز گشته و بسرعت سراسری خواھد گرديد .امکان دارد که سران و جناحھای رژيم با
يکديگر و يا قدرتھای بزرگ سازش کنند  ،اما امکان ندارد که آنھا با کارگران تفاھم کنند چرا که در دو طبقه ای نسبت
بھم قرار دارند که ضد يکديگرند و سود سرشار اين طبقه سرمايه دار از استثمار ھرچه بيشتر کارگران تامين می گردد.
بھمين دليل است که رايانه ھا داده می شوند تا سياست تقليدی نوليبراليستی تکميل گردد  ،اما حقوق حداقل کارگران در
يک سومی خط فقر باقی می ماند  .ھرچند قدرت خريد کارگران با افزايش قيمتھای انرژی و ديگر مواد غذايی  ،پوشاک ،
مسکن و ديگر نيازھای انسان  ،بازھم بيشتر سقوط می کند  .با آمار رسمی در سال گذشته حداقل  ٥کارگر در روز بدليل
نبود تجھيزات ايمنی کشته شدند  ،گرچه تلفات واقعی بدليل عدم دسترسی در مناطق دور افتاده در سراسر کشور بايد
بيشتر باشد  ،اما ھزينه ای بابت وسائل ايمنی جديد پرداخت نمی گردد  .با قراردادھای موقت کارگران بيمه را از دست
می دھند  ،درحاليکه ھزينه دارو و بيمارستان دائما افزايش می يابند  .کارگران زندانی در بدترين شرايط در زندانھا بسر
می برند  ،درحاليکه خانواده ھای آنھا در بدترين شرايط زندگی قرار داشته و نمی توانند از پس ھزينه ھای وکيل و
غيره برآيند و تنھا اميدشان به وکالی از جان گذشته ايست که کار آنھا را مجانی انجام می دھند  .امکان
تھيه وثيقه برای آزادی موقت از زندان نيز خود مقوله ايست که خانواده ھای کارگران زندانی را در شرايط سختی قرار
می دھد  .حتی فرزند سرطانی که نيازش به پدر حياتی است و يا نقص عضو کارگر زندانی  ،موجب نمی گردند تا
نيروھای امنيتی به آزادی بھنام ابراھيم زاده پدر و يا رضا شھابی رضايت دھند  ،در حاليکه مسوالن خانه
کارگر از چنين مواردی ھمچون حق اعتصاب و حق تشکل حمايتی نمی کنند .
باھمه اين مسائل کارگران نورد لوله صفا با وجود گذشت يکماه از سال جديد  ،توانستند با اعتراضات و تجمع بخشی از
حقوق عقب افتاده خودرا بگيرند  ،ھرچند مشکالت ادامه داشته و برخی در خطر اخراجند  .تجربه آنھا و ديگر کارگران
نشان داده که سرمايه داران و دولت تنھا در مقابل تداوم اعتراضات  ،تجمع و اعتصاب کارگران حاضر به پذيرش
خواسته ھای کارگران می شوند  .آری تنھا اعتراض  ،اعتصاب  ،تجمع در محل کار و جلوی ادارات دولتی و حقوقی ،
راه پيمايی  ،توقف توليد  ،تحصن  ،نامه نگاری و ھرگونه راه ديگری که اوال بصورت دستجمعی باشد  ،ثانيا تداوم
داشته باشد و سرانجام منجر به ايجاد تشکالت مستقل گردد  ،موجب تحقق خواسته ھای اقتصادی کارگران خواھد شد .
در اين پروسه است که کارگران درک خواھند کرد که با وجود تامين بخشی از خواسته ھای آنھا  ،بازھم معضل بيکاری
و قراردادھای موقت و ديگر مشکالت بھمراه بحران اقتصادی که ريشه در جوامع سرمايه داری داشته و در کشورھای
مشابه ايران مسائلی ھمچون رانت  ،فساد و بی لياقتی مسوالن آنرا بيشتر دامن می زند  ،بايد بفکر چاره اساسی بود .
آنزمان نھادھای قدرتمند سياسی کارگران با رھبری خودشان پا خواھند گرفت تا توانايی تغيير نظام عملی گردد.

موارد بيشماری برای ھمکاری گسترده کارگران ھر واحد توليدی و يا خدماتی وجود دارند ھمچون ؛ افزايش دستمزد ،
لغو قراردادھای موقت  ،حذف پيمانکاران و استخدام رسمی  ،افزايش حق مسکن و اوالد و موارد ديگری که در برخی
خواسته ھا مشترک بوده و امکان ھمکاری با يکديگر و حتی سراسر کشور نيز وجود دارند  .ياس و نااميدی نبايد ھرگز
کارگران را از تداوم اعتراضات منع کند و اين وظيفه کارگران آگاه و فعالين است که مانع اينکار گردند  .اخيرا رييس
انجمن صنفی کارگران پيمانکاران پتروشيمی تبريز از وزارت نفت درخواست ترک تشريفات مناقصه برای جايگزينی
تعاونی خود بجای پيمانکار از دولت را خواسته است  .نبايد فراموش کرد که بسياری از پيمانکاران زمان رفسنجانی با
ھمين ديد از بين کارمندان متخصص و برخی تکنسينھا ايجاد شده و بتدريج يا برخی از آنان به پيمانکار تبديل شدند و يا
شرکت تعاونی و يا ديگر شرکتھا را به مديران و وابستگان آنزمان واگذار کردند  .شکل تعاونی دادن به کارگران پيمانی
کاله شرعی است که برسر کارگران گذاشته شده و پس از مدتی مجددا نقش آنھا به کارگران مزدبگير ديگران تبديل
خواھد شد تا برخی نيز به خرده بورژواھای وابسته دولتی تبديل گردند  .گرچه گرفتن کار از دولت چون با رانت و
وابستگی عملی است لذا تعاونی غيروابسته ناچارند پس از مدتی آنرا واگذار کنند  .کارگرانی که ميخواھند پيمانکارھای
دالل را حذف کنند نبايد فريب اين سراب سوسيال دموکراسی و تخيلی را بخورند .
در اينروزھا حمايت از کارگران ايرانی در خارج کشور توسط فعالين چپ افزايش يافته و فراخوانھای متعددی
در شھرھای خارج کشوری که خوشبختانه و يا متاسفانه مملو از ايرانيان مھاجر است که در ميان آنھا افراد با
گرايش چپ نيز کم نيست  ،اعالم شده است  .البته اميدی به بخشی از سوسيال دموکراسی نيست که در نھايت تاسف
حاضر شده از افکار مارکس و لنين عبور کرده و با اصالح طلبان برای انتخابات آزاد ) ؟ ( نشست و کنگره برگزار می
کنند  .اما روشن نيست روز کارگر موجب می گردد که گروھھای چپ نيز در موضوعات مشترکی ھمچون حمايت از
کارگران زندانی  ،حق ايجاد تشکل مستقل  ،حق اعتصاب و حمايت از افزايش دستمزد  ،حاضرند با يکديگر و افراد
منفرد حامی به تظاھرات برخيزند  .آيا بازھم تعداد پرچمھای سرخ بيشتر از محدود افراد گروھھا در ميادين خارج کشور
خواھد بود و يا اينکه تجمعات گسترده آنھا موجب می گردد تا اتحاديه ھای کارگری بين المللی  ،سازمانھای حقوق
بشری  ،گروھھای سياسی دموکرات و ليبرال ايرانی و خارجی و حتی دولتھا را وادار کنند که در کنگره ھايشان به
حمايت کارگران ايران برخيزند ؟ بايد منتظر ماند و ديد و اميد داشت تا اين بخش از گروھھای چپ به شعارھا و آرمانی
که مدام تبليغ می کنند وفادار باشند .
آری به روز کارگر چند روزی بيشتر نمانده و طبيعی است که کارگران آگاه و فعالين قادر نخواھند بود که سازماندھی
گسترده ای برای تجمع  ،چرا که راه پيمايی با سرکوب شديد ھمراه خواھد بود  ،انجام دھند  .اما مگر قرار است در يک
روز ھمه خواسته ھای کارگران عملی گردد  ،روز کارگر تنھا سمبلی است که به کارگران جھان نشان می دھد که ھمه
در يک طبقه قرار داشته و تنھا راه پيروزی سرنگونی طبقه سرمايه دار در ھمه کشورھا است  .روز کارگر درد مشترک
ھمه کارگران جھان را بيان می کند که ھمگی بيک شکل استثمار می گردند  ،اما اين موضوع بمعنی جنبش و قيام
سراسری برضد نظامھای سرمايه داری نبوده که کار غير عملی است  .بنابراين وظيفه کارگران ھرکشور است که ضمن
ھمدردی با يکديگر  ،به ايجاد نھادھای قدرتمند کارگری در کشور خود پرداخته و از طريق ايجاد سازمانھای سياسی خود
به سرنگونی نظام سرمايه داری در کشور خود برخيزند  .اين نھادھای قدرتمند است که در صورت ايجاد قادر
خواھند بود که به بيعملی امروز اتحاديه ھای کارگری بين المللی پايان داده و با حمايتھای بی دريغ از يکديگر پشتيبانی
کرده تا مراسم روز کارگر را باشکوه برگزار نمايند .
روز کارگر مبارک باد
گروه پژوھش کارگری ارديبھشت ١٣٩٢

