سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران برای ايجاد جنبش کارگری ضروری است ) بخش دوم (
سوال مھمی در پايان بخش اول پرسيده شده بود  ،اينکه آيا کارگران آگاه و فعالين کارگری داخل کشور جز
الويت دادن به سازماندھی کارگران در مقابل گذشت برای اختالفات تاکتيکی و حتی تفکری  ،وظيفه اصلی
ديگری دارند ؟ بررسی اخبار  ،مقاالت  ،مصاحبه ھا و تاکتيکھای گروھھای فعال داخل کشور نشان از اين
دارد که اختالفاتی که در سالھای  ٨٠ببعد در مورد تشکيل سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد و سپس
سنديکای مستقل نيشکر ھفت تپه ايجاد گرديد  ،ھمچنان با کمی تعديل وجود داشته و مواردی ديگر نيز به
آن افزوده گشته است ! اگرچه برخی از فعاالنی که پيشتر مخالف ايجاد سنديکای مستقل بودند با درک
عميق شرايط کارگران ايران به اين حرکت پيوستند و تسليم جو موجود نشدند که تالش داشت تا نشان دھد
اينگونه فعاليتھا به سنديکاليسم منجر می گردد  .يادآوری تھمتھای فراوان بھمراه ھتاکی بيشتر گروھھای
چپ و افراد منفرد خارج کشور که مدعی انقالب پرولتاريا بودند از انحرافی که ايجاد سنديکای مستقل در
حال ايجاد کردن در طبقه کارگر ايران بود  ،جز اندوه و تاسف از ھدر رفتن نيروھای فعال و تاثير منفی
که بر ھواداران اندک آنھا در داخل کشور گذاشت  ،نخواھد داشت  .بخشی از آن افراد و گروھھای چپ
سالھا بعد و پس از سرکوب شديد فعالين سنديکاھای مستقل توسط دولت اصالحات و نيروھای امنيتی
حکومت  ،در مورد ضرورت ايجاد سنديکای مستقل يا سکوت کرده و يا بدون نقد گذشته به تمجيد آن
حرکتھا پرداختند  ،اما چه فايده که ديگر حکومت توانسته بود جنبش در حال ايجاد را سرکوب کند  .زمانی
که اخبار حاکی از بيکاری  ٢۵درصد نيروی کار  ١٢تا  ١٣ميليونی حکايت دارد و آمار تقريبی نشان از
قراردادھای موقتی بيش از  ٧٠درصد کارگران مشغول بکار را دارد  ،زمانی که اعتراضات وسيع
کارگری از عدم پرداخت ماھھا حقوق بيشتر کارگران کارخانه ھا حتی در اخبار دولتی درج می گردد  ،آيا
ديگر جای سوالی برای کسانی که جنبش کارگری را باور دارند و بستری که برای سازماندھی آنھا فراھم
شده  ،باقی می گذارد ؟
اصرار بيش از حد گروھھای چپ در استفاده از روشھای حزب بلشويکی  ١١٠سال پيش بدون کمترين
تغيير و ھمچون يک مذھب در داخل کشور واقعا حيرت انگيز بوده و ھست  ،در حاليکه سالھا بعد از
انقالب اکتبر بسياری حداقل بر نوع تشکيالت و سانتراليسمی که روشنفکران و کارگران روشنفکر شده
ايجاد کرده و کارگران را از رھبری حذف کردند  ،انتقاد اساسی وارد کرده اند  .تفکر غالب سوسيال
دموکراسی در سالھای  ۵٠ببعد نشان داد که قادر نيست حرکت پرشور چريکی ايجاد شده را به ابعاد
وسيعتری در جامعه کشانده و از الک اقشار متوسط خارج کند  ،آنھا در ادامه بين سالھای  ۵٧تا  ۶٠نيز
قادر به درک شرايط و فاشيسمی که در حال قدرت گرفتن بود  ،نشده و کارگران فعال را به بيراھه
سوسياليسم تخيلی کشاندند که ظاھرا با کنترل مديريت چند کارخانه تصور داشتند که شوراھای پرولتری را
ايجاد کرده اند  .در آن سالھا سوسيال دموکراسی که با تحليل جنگ قدرتی بين خرده بورژوازی و
بورژوازی ليبرال برای گرفتن قدرت خود را مشغول کرده و حمايت خرده بورژوازی را در دستور کار
خود داشت  ،چنان با سرکوب وحشيانه مشترک آنھا قرار گرفت تا ضمن از دست دادن بسياری از اعضا و
ھواداران خود که برای جامعه بسيار ارزشمند بودند  ،آينده خود را نيز در داخل کشور از دست داد .
امروزه گروھھای چپ حتی  ٣٠سال پس از سرکوبھا نيز حاضر نشده اند نقد اساسی از تاکتيکھا و تفکر آن
سالھای خود بنمايند و تالش دارند تا با توجيھات و انداختن گناه بگردن چند نفر و يا گروھھای ديگر
موضوع را فراموش کنند  ،در حاليکه تفکر غالب تغييری نکرده و تاکتيکھای اتخاذ شده بر استراتژی آنھا
ھنوز برھمان منوال سابق است  .در برگزاری مراسم بزرگداشت از جان گذشتگان سالھای  ۶٠تا  ۶٧و
بطور کلی ھمه  ٣۴سال گذشته که ھمواره ضروری است  ،بايد بجای مرثيه خوانی و سھم خواھی و
انداختن تقصير به گردن حکومتی که ماھيتا برای کشتار مخالفان و گرفتن قدرت روی کار آمده بود  ،به
ضعفھای عميق سران ھمان گروھھا و تفکر خوش بينانه و استراتژی غلطشان پرداخته شود  .اکثر
گروھھای چپ خارج کشوری که ھمچنان با رھبری چند نفر در  ٣٠سال گذشته ھدايت شده اند  ،بجای
درک دور ماندن از کار درون طبقه کارگر که شعارش را می دھند  ،بيشتر منتظر ھر واکنشی از طرف
حکومت ھستند تا در مقابل آن با گروه ھايی کوچک و جداگانه تظاھرات مخالف و ضد رژيم براه اندازند .
البته دور بودن از داخل کشور و تاثير جنبشھای کشورھای عربی موجب گشته که بيشتر آنھا ديگر شعار

پرولتاريا را فراموش کرده و دل به جنبشھای دموکراتيک ! بدھند و در اينراه حتی برخی به وحدت با
اصالح طلبان و يا ساير اپوزيسيونھای سلطنت طلب و ليبرال و ديگر نيز تن داده اند .
طبيعی است ترکيبی از تفکر سوسيال دموکراسی و استبداد ريشه دار در تفکر کارگران آگاه و فعالين
کارگری نيز اثر گذاشته و اختالفات گروھی و منيت ھا را رشد داده و موجب کند شدن حرکت آنھا در
سازماندھی کارگران گردد  .بھمين جھت نسيمی که به ايجاد سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد تھران
منجر گرديد  ،بجای استقبال و حمايت از آنھا که منجر به تشکالت ديگر گردد  ،نقد فعاالن کارگری داخل
کشور را نيز بھمراه آورد  .بخشی از گروھھای چپ خارج کشوری که خود را خارج از گود می ديدند نيز
بر آتش اين اختالفات افزودند تا اولين حرکت متشکل کارگری بدون آنھا ريشه ندواند  .گذشت زمان با
مداومت کارگران و نمايندگان واقعی سنديکای شرکت واحد و در ادامه سنديکای ھفت تپه در مقابل تھديدات
نيروھای امنيتی و سرکوب آنھا توسط نمايندگان خانه کارگر و شوراھای اسالمی که امروزه در ظاھر
پرچم ھدايت کارگران را در دست دارند  ،نشان داد که راه انتخاب شده چه اندازه درست بوده و چگونه
دولت و حکومت بھراس افتاده بودند  .گرچه پس از  ١۵سال ھنوز آن نمايندگان منتخب کارگران بيکار ،
سرگردان در دادگاھھا و يا زندانی ھستند  ،اما موجب گرديد بخشی از فعاالن کارگری که آنزمان مخالف
حرکت سنديکاھای مستقل بودند  ،به حقانيت آن پی بردند و متاسفانه بخشی ديگر ھنوز حاضر به قبول
واقعيات نشده اند  .کسی مدعی نيست که تنھا يکطرف اشتباه کرده و سوی ديگر بدون خطا بوده است ،
درحاليکه ادعا اينستکه اگر سازماندھی تشکل خود کارگران با رھبری خودشان برای ھمه آن فعالين الويت
داشته و دارد  ،ديگر نبايد ايجاد تشکلھايی حول کارگران ھمچون سنديکای مستقل  ،کارمزدی  ،شورا ،
ھسته کارگری و يا با ھر نام ديگر  ،موجب اختالفاتی اساسی گردد  .بھرحال ھدف از بازخوانی آن دوره
که در سايتھا قابل دسترسی ھستند  ،يادآوری حجم وسيع اعتراضات گروھی کارگران نسبت به آن دوره
است که اگر اختالفات گذشته کنار رفته و موضوع جديدی سرباز نکند  ،فرصتی ديگر برای سازماندھی
کارگران از دست نخواھد رفت.
مورد ديگر اختالف فعاالن کارگری داخل کشور در جھت استفاده از اتحاديه ھای کارگری کشورھای
غربی و سازمان جھانی کار در کاستن فشار سرکوب رژيم و ايجاد سنديکاھای مستقل کارگری و داشتن
حق اعتصاب بوده و ھست  .ھمه دولتھای  ٣۴سال گذشته باوجود سرکوب مخالفان داخل کشور  ،ھمچون
شاه سابق در تالش بوده و ھستند تا خود را عضو سازمانھای بين المللی انرژی  ،زنان  ،حقوق بشر و از
جمله سازمان جھانی کار بنمايند تا با شرکت در مجالس آنھا ھم خود را نمايندگان راستين کشور در آن
سازمانھا جا زده و ھم مانع رسيدن صدای مخالفان گردند  .کارگران آگاه شرکت واحد که با کار مداوم
فضای مطلوبی در بين کارگران خود ايجاد کرده بودند  ،حداکثر استفاده از تماس وزارت کار دولت
اصالحات با سازمان جھانی کار را نموده و ضمن استفاده از مواد مندرج در قانون سه جانبه گرايی  ،بدون
اجازه از مقامات به ايجاد سنديکای مستقل دست زدند  .واکنش نمايندگان زرد وابسته به حکومت تحت
سرپرستی محجوب و ساير ھمدستان که حتی از مضروب کردن منصور اسالو نماينده و کارگر مبارز
بخود ترديد ندادند  ،دانستند که اگر نجنبند  ،نمايندگان واقعی کارگران ھم در داخل کشور و ھم در خارج
کشور جايگزين آنھا خواھند شد  .خوشبختانه وقايع آن دوران نيز در سايتھا موجود است و نشان داد که
اکثر آگاھان کارگری دو سنديکای واحد و ھفت تپه به ھدف اصلی خود که ايجاد سنديکای مستقل بود  ،باور
داشته و تنھا قصدشان استفاده از امکانات سازمان جھانی کار بوده و ھست  .اختالفات گروھھای فعال
کارگری داخل کشور در مورد سازمان جھانی کار بسيار بيشتر از ايجاد سنديکای مستقل اوج گرفت و در
اين ميان گروھھای چپ خارج کشوری با ھياھوی انحراف و ساير تھمتھا که ھمه سايتھا را پر کرده بودند ،
بر شعله اختالفات بسيار افزودند  .باز ھم نمی توان منکر اشتباھات ھر دو طرف شد  ،چه گروھی که
مخالف چنين ارتباطی بودند و چه برخی از طرف موافقان که در فشار تھمتھا خود را از فعالين کارگری
مخالف جدا کردند  ،در آتش اين اختالفات بازنده کارگرانی بودند که سنديکای مستقلشان بسته و يا محدود
شد و برنده رژيمی شد که از گسترش جنبش کارگری جلوگيری کرد.
کسی منکر اين نيست که بيشتر گردانندگان سازمان جھانی کار که ترکيبی از نمايندگان کارگر و دولت و
سرمايه داران تشکيل می شود  ،توسط کسانيست که در دايره سه جانبه گرايی به منافع کارفرمايان و دولت
و در نتيجه ثبات نظام بيشتر ھمت دارند و بھمين دليل درصد کارگران عضو اتحاديه ھا بمراتب کمتر از
 ۴٠سال پيش شده است  .طبيعی است که قدرت بوروکراتيک با خود فساد را نيز بھمراه داشته و طبعا

بخشی از گردانندگان نھادھای کارگری غربی که زمانی کارگر بوده و به مال و منالی رسيده اند  ،برای
حفظ آن حاضر به تغيير کيفی اتحاديه ھا و سازمان جھانی کار نيستند  .امروزه کم نيستند کارگران
کشورھای غربی که بدليل کمرنگ شدن مبارزه طبقاتی از درون اين اتحاديه ھا حاضر نيستند در آنھا
عضو شوند  ،البته عدم عضويت برخی از کارگران در آنھا نيز برای راحتتر پيدا کردن کار از طرف
کارفرمايانی است که از اتحاديه ھا دل خوشی ندارند  .با وجود کاھش درصد کارگران عضو اين اتحاديه ھا
 ،ھنوز آنھا قادرند در مواردی دست به اعتصابات فلج کننده بخصوص در کشوھای غربی اروپا بزنند  ،اما
اين موارد نسبت به گذشته رو به کاھش بوده و تنھا زمانی پيش می آيد که آنھا در جلسات مشترک با
کارفرمايان و دولت به توافق نرسند  .ھمچنين نبايد تصور شود که در کشورھای غربی قوانين کار ھمواره
بسود کارگران تصويب می گردد  ،چراکه امروزه در آن کشورھا نيز قراردادھای موقت به امر عادی
تبديل شده و سرمايه داران تالش دارند که از مزايای تصويب شده قديمی برای کارگران جديد استخدام
سرباز زنند  .سه جانبه گرايی موجب گرديده که مشکالت کارگران اتحاديه ھا با کارفرمايان در صورت
حل نشدن به دادگاھھا ارجاع گردد که گاھا برای رسيدن نتيجه به سود يا ضرر کارگران ماھھا و سالھا
طول می کشند و اين امر ھزينه سنگينی روی دوش کارگران اعضا می گذارد  .امروزه گردانندگان اتحاديه
ھا با فشار جنبشھای وال استريت که در حال تند تر شدن خواسته ھايشان ھستند  ،روبرو بوده و گاھا حتی
از حرکتھای آنھا حمايتی نکرده اند  ،حتما تحت تاثير گسترش جنبشھای آنھا ناچار به تغيير نمايندگان قديمی
کارگری خود شده و سياستھايشان بيشتر بسود کارگران خواھد شد .
از طرفی مگر سازمانھای بين المللی وابسته به بنيادھا  ،مجالس  ،دولتھا و حتی از سازمانھای حقوق بشری
گرفته تا حفظ محيط زيست کامال عاری از وابستگيھای سرمايه داران و دولتھای غربی ھستند که اکثر
گروھھای چپ و دموکرات و ملی و غيره از طريق آنھا به اھداف گروھی خود پرداخته و ھدفشان را کمک
به جنبشھای داخل کشور عنوان می کنند ! چرا و با چه مجوزی ھمان گروھھا تماس کارگران داخل کشور
را خالف و انحرافی می بينند  ،درحاليکه برخی از آنھا بتدريج در آغوش البيھای وابسته افتاده اند و در
حاليکه فعالين کارگری داخل کشور ھمچنان استقالل خود را حفظ کرده اند ! نگاھی به ترکيب مھاجران و
پناھنده ھای ايرانی به کشوھای جھان حاکی از آنستکه تعداد انگشت شماری از کارگران با محدوديتھای
مالی و کاری که دارند توانسته اند از ايران خارج گردند و در نتيجه ھيچگاه نتوانسته اند ھمچون ساير
اقشار مھاجر و پناھنده فعاليت چندانی برای کمک به کارگران داخل کشور انجام دھند  .افسوس که گذشت
زمان موجب گرديد تا ھدف نمايندگان دو سنديکای مستقل روشن گردد که الويت آنھا سازماندھی کارگران
واحدھای خودشان بود  ،گرچه ھمين گذشت زمان بخشی ديگر از فعاالن کارگری موافق و مخالف تماس با
سازمانھای بين المللی و شرکت در اجالسھا و تماس با نھادھای خارج را مجاز دانسته و شرکت در
کنفرانس ترکيه و پاريس و غيره نمونه ای از آنھا می باشند .اگر پيشتر رفتن کارگرانی مبارز ھمچون
منصور اسالو به خارج کشور و تماس شفاف با نھادھای حقوقی و بين الملللی کارگری برای بيان وضعيت
کارگران ايران و گرفتن حمايت حتی مالی از آنھا خطا و انحراف قلمداد می گرديد  ،در سالھای اخير
حساسيت امر تماس با نھادھای خارجی ازبين رفته و اينگونه حرکات مذموم و انحرافی شمرده نمی شوند .
اکنون نيز سفر فعالين کارگری بدليل عدم امکانات به خارج کشور بسيار محدود است  ،اما بازھم تالش
برخی از گروھھای چپ خارج کشور در جھت ايجاد اتحاد و حمايت ھمه فعالين کارگری داخل نبوده و
گاھی در جھت سياسی و گروھی مورد استفاده قرار می گيرد  .تکذيبيه محمود صالحی کارگر مبارز برای
ترجمه سخنانش جای تامل دارد که ھمان ترجمه غلط می تواند بعنوان سندی برای گرفتار شدنش در
بازگشت گردد و آيا جان فعالين کارگری داخل بايد اين چنين به خطر افتد ؟ غير از موارد گفته شده ،
اختالفات ديگری نيز بين فعالين کارگری داخل کشور وجود دارند که در گذشته و امروزه عالوه بر اتالف
وقت فراوان و رنجی که نصيب فعالين داخل کشور نموده و می نمايد  ،بايد آنھا و فعاالن کارگری که
سالھای بعدتری به صحنه مبارزه طبقاتی آمده اند را ھشيار سازد که بسياری از اختالفات ديگری که بنظر
آنھا بينشان وجود داشته و دارد چنان بزرگ نيست تا با ھماھنگ کردن با يکديگر  ،نيروی خود را با
تمرکز بيشتری برای سازماندھی کارگران بگذارند  .آنچه الويت داشته و دارد ايجاد تشکالت مستقل
کارگری و گسترش آنھا در ميان خيل کارگران کارخانه ھا و مجتمع ھا و اصناف مختلف با ھر نامی که
برايش گزيده شود  ،است و اينکه استفاده از ساير نھادھای داخلی و خارجی با ھوشياری برای حفظ
استقالل و آلوده نشدن در آن نھادھا نبايد موجب تفرقه فعالين کارگری گردد.

ھيچگاه مشکالت کارگران اين چنين از نظر بيکاری  ،عدم دريافت حقوق حتی بيش از دوسال در برخی
واحدھا  ،ناايمنی کار که ھمواره موجب کشته شدن و يا نقص عضو می گردند  ،قراردادھای موقت و ساير
موارد بھمراه اينھمه اعتراضات نبوده و اين فرصتی طاليی برای فعاالن کارگری است تا به سازماندھی
آنھا بپردازند  .فعاالن کارگری اينروزھا با خطر از دست دادن کار  ،امرار معيشتی سخت برای خانواده و
افتادن در زندانھای رژيم ھستند و با وجود ھمه مشکالت نھايت تالش خود را می کنند تا به تشکل کارگران
بپردازند  .چرا بايد با وجود نياز به حمايت ضروری و بی دريغ از رضا شھابی مبارز که نقص عضو
ناشی از شکنجه خاص وی را تھديد می کند  ،موجب اختالف و منيت بين فعالين شود و آيا با چنين واکنشی
می توان گفت که تفکر سازماندھی کارگران الويت دارد ؟ چگونه است که مسائل کارگران زندانی و
مشکالت خانواده ھای آنھا بھمراه اعتراضات وسيع کارگران  ،روزانه بر روی سايتھای فعالين کارگری
داخل کشور منعکس نيست ؟ چرا اختالفات تفکری و تاکتيکھای برگزيده برای مبارزه در داخل کشور چنان
عمده می گردند که گاھا فعاالن کارگری شھری ھمچون تھران با فعاالن ديگر در سنندج امکان کار
مشترک را از دست می دھند  .در حاليکه ھردو اين گروھھا و حتی ديگر گروھھای فعال کارگری در
تبريز و شھرھای ديگر نياز به اشتراک کاری برای سازماندھی کارگران دارند ؟ در حاليکه اکثر آنھا در
مورد موضوعھايی خارجی از قبيل تظاھرات کارگران کشورھای ديگر و يا جنبشی که تحت نام ٩٩
درصديم و وال استريت از نظر تفکری مشابه بوده و حمايتھای خود را البته در مقاالت و بيانيه ھايی
جداگانه انتشار داده و می دھند  .حتی در مورد اول ماه مه که بعنوان روز کارگر در سراسر جھان شناخته
شده  ،با وجودی که ھمگان اصرار بر تجمع و راھپيمايی دارند  ،اما بيانيه ھا بازھم جداگانه بيرون می آيند
تا بر اين جدايی مھر محکمی زده شده و احيانا جمله ای حتی جزئی در آنھا نباشد که مورد تاييد يک گروه
نباشد  .امسال نيز که روشن بود رژيم اجازه راھپيمايی در روز کارگر را نخواھد داد و اين ممنوعيت را
حتی برای نھادھای زرد خانه کارگر و شورای اسالمی نيز به اجرا خواھد گذاشت  ،بازھم بيانيه ھايی
بسياری منتشر گرديد و بر راھپيمايی تاکيد فراوان رفت و زمانيکه اين امر محقق نگرديد  ،نااميدی و ياس
فراوانی در ميان فعاالن کارگری ايجاد گرديد  .البته اين موضوع نشان می دھد که گاھی ماھيت رژيم برای
برخی روشن نبوده و گمان استفاده از فضای تحريم و جنگ قدرتی جناحھای حاکم به خوش بينی بيشتر از
واقعيت منجر می گردد  ،اما بايد توھمات و نااميدی را دور کرد چراکه برای اکثريت کارگران در حال
حاضر نه راھپيمايی روز کارگر که تغيير وضع موجود الويت دارد .
بيشتر گروھھای چپ مقيم خارج که سردسته ھای آنھا سخت به فرماندھی نيروھای خود چسبيده اند بھمراه
منفردينی ديگرکه بيشترشان ھمديگر را قبول ندارند  ،تاکتيکھای فعالين کارگری داخل را در رابطه با
اتحاديه ھايی کارگری رد می کنند اما خود در تظاھرات کارگران اتحاديه ھايی کارگری کشورھای غربی
نيز شرکت کرده و يا در گوشه ای ديگر پرچمی را به حمايت از کارگران سراسر جھان بلند می کنند  .آنھا
که باور دارند کارگران جھان بايد ھمگام يکديگر به انقالب دست زده و پرچم انترناسيوناليستی بلند کنند ،
راھی نشان نمی دھند که اينکار چگونه با کارگرانی که اکثرا در زير خط فقر بسر برده و يا از ماھھا بی
حقوقی رنج می برند و يا بيکار و دربدر بدنبال کار ھستند  ،درحاليکه ھيچ تشکل مستقلی نيز ندارند ،
چگونه بايد در محيطھای کار و يا خارج آن محيطھا ايجاد شوراھای پرولتری نمايند ! چرا اين تشکالت در
کشورھای غربی با دموکراسی موجود در آنھا ايجاد نشده و چرا اتحاديه ھای کارگری آنھا روزبروز آب
رفته و حتی حاضر نشده اند از جنشھای معروف به وال استريت حمايت قاطع به عمل آورده و يا رھبری
آنھا را در دست گيرند  ،ديگر حمايت از کارگران کشورھايی ھمچون ايران برای تحقق انترناسيوناليسم
پيشکش آنھا باشد  .آيا تابحال خيل وسيع گروھھای چپ از خود سوال کرده اند که حتی برای يکبار با
ھمديگر تظاھرات سراسری در شھرھای مختلف جھان برای آزادی کارگران زندانی و آزادی حق تشکل و
اعتصاب کارگران براه انداخته اند تا در صورت تداوم کارشان اثرش را در فشار به اتحاديه ھای کارگری
بين المللی و ساير نھادھای حقوقی و در نتيجه روی رژيم ببينند ؟ آيا تابحال اين گروھھای چپ که در
مورد تمام جنبشھای دموکراتيک و کارگری جھان مقاله انتشار می دھند  ،چند مقاله به زبانھای کشوری که
در آن زندگی می کنند  ،درج کرده اند تا کارگران و نھادھای آنھا درک کنند که کارگران ايرانی در چه
محدوديتھايی بسر می برند که دولت و نيروھای امنيتی حتی مجوز راه پيمايی اول ماه می که مھمترين
روز اين گروھھای چپ است  ،را نمی دھند ؟ گاھی سوال پيش می آيد که اگر کارگران ايرانی سالھا زير
خط فقرند  ،ماھھا حقوق عقب افتاده دارند  ،مجبور به تن دادن به قراردادھای موقت و سفيد امضا ھستند ،

ايمنی کار ندارند  ،بازنشستگان کارگری با حقوق ناچيز در مانده شده و مجبور به کار مضاعف ھستند ،
زنان و کودکان کار با حقوق بمراتب پايينتر و تحمل بيماری ھايی ھمچون ايدز و صدمه جنسی روبرو
ھستند و موارد ديگر پس چگونه زنده اند و چرا فاقد تشکالت کارگری ھستند ؟ اينھا سواالت خارج
کشوری ھايی است که اثر کار مضاعف با حقوق ناچيز  ،وضعيت وابستگی فاميلی  ،مقروض بودن ،
حذف بسياری از مواد غذايی و پوشاک خانواده نسبت به گذشته  ،زندگی در مسکن کوچکتر و دورتر از
شھر  ،خطر اعتياد افراد خانواده  ،چگونگی سرکوب رژيم  ،کمبود فعاالن کارگری در داخل کشور  ،تاثير
منفی افکار چپ خارج کشوری  ،تحريم اقتصادی  ،دلخوشی به يارانه  ،گرانی روز افزون و موارد ديگر
را درک نکرده و صدايشان از دھانه گشاد شيپور بلند می شود.
در سالھای اخير که وابستگان جناحھای حکومت کنترل نھادھايی مثل خانه کارگر و شوراھای اسالمی و
ديگر نھادھايی که دولت فعلی ايجاد کرده را در دست گرفته اند  ،بدليل توافق با کارفرماھا و دولت در
پروسه ايکه به تصويب قانون ضد کارگری و حداقل حقوق پرداخته و قراردادھای موقت را حاکم کردند ،
در برھه انتخابات و عمومی شدن اعتراضات کارگران  ،خود را طرفدار آنھا ناميده و با تبليغات وسيع
تالش دارند خود را مخالف قانون کار و تغييرات جديد آن بدانند  .بايد سوال کرد پس اينھمه سالھا چه عمل
مثبتی انجام داده اند و چه منافعی دارند که ھمچنان کنترل آن نھادھا را در دست داشته و تالش می کنند
وارد مجلس نيز بشوند  .در ليستی که اخيرا برای شرکت در جلسات سازمان جھانی کار داده شده ؛ علی
بيگی  ،محمودی  ،ابوی  ،احمدی  ،فيروز آبادی و ياراحمديان کداميک از نمايندگان مستقل کارگران ھستند
و اينکه اين نمايندگان دروغين جز انتشار اخبار دروغ از وضعيت کارگران ايران چه دفاعی از کارگران
ايرانی خواھند کرد ؟ گاھی حتی بحث اينکه بايد در اينگونه نھادھا و يا نھادھايی که توسط اصالح طلبان و
ساير جناحھا ايجاد می گردد  ،شرکت کرده و آنھا را کنترل نمود  ،در حاليکه با کارنامه ايکه اين نھادھای
زرد وابسته ايجاد کرده و مورد تنفر کارگران ھستند و يا در پی حفظ نظام با اصالحاتی ھستند  ،بھترين
زمان را برای افشای آنھا فراھم نموده و اينکه بدرک کارگران رسانده شود که چگونه در صورت ايجاد
تشکل مستقل امکان پيشبرد مبارزه کارگران را امکان پذير خواھد نمود  .در زمانی که حاکميت در تالش
است تا با حفظ سياستھای خود به صلحی با غرب دست يافته و سپس بتواند فشار داخلی را افزايش دھد و
چه بسا پيش از صلح به سناريويی مشابه سال  ۶٧در ازبين بردن بخشی از مخالفان و فعاالن کارگری
بپردازد  ،حتی اگر پروسه صلح طول کشيده و يا بدليل عدم درک شرايط بحرانی جنگی ناخواسته رخ دھد
 ،کار چند برابرفعاالن کارگری را طلب می کند  .آيا نبايد برای آزادی کسانی ھمچون شھابی  ،ابراھيم زاده
 ،نجاتی  ،زمانی  ،جراحی و سايرين که در زندانند به وحدت مشترک رسيد و حداقل برای آزادی آنھا بيانيه
ھايی واحد و مداومی داد ؟ اکنون باز جای سوال است که با اينھمه مشکالتی که کارگران با آنھا روبرو
ھستند  ،بازھم امکان گذشت از اختالفات و انجام کار مشترک برای فعاالن کارگری نيست تا در اين برھه
فالکت بار از نظر معيشتی و طاليی از نظر حجم اعتراضات به سازماندھی کارگران پرداخته شود ؟
 ١٣٩١گروه پژوھش کارگری خرداد
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