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صدای انترناسيوناليستی
گرايشات و جريانات متفاوت چپ سرمايه بعد از حوادث دھمين دورۀ انتخابات رياست جمھوری ،
سعی کرده اند مبارزۀ طبقاتی کارگران را تحت الشعاع مبارزۀ ضد ديکتاتوری خود )دمکراسی
خواھی خود( قرار دھند تا توان و پتانسيل طبقه کارگر را در خدمت جنبش ضد ديکتاتوری خود
قرار دھند .جنبش دمکراسی خواھی يک جنبش بورژوائی  ،ضد پرولتری و يک جنبش ضدانقالبی
است .واقعيت اين است که درجامعه دو جنبش جاری است  ،جنبش دمکراسی خواھی و جنبش طبقه
کارگر .ما قبال ھم تاکيد کرديم که پرولتاريا خود بايد ابتکار عمل را بدست بگيرد و مھر خودش را
بر حوادث تاريخی بزند .لذا نوشتيم:
"در اعتراض88888ات و اق88888دامات مردم88888ی ک88888ه طبق88888ه ک88888ارگر خ88888ودش را در جنبش88888ھای دمکراتي88888ک و
آزاديخواھان888ه ح888ل م888ی کن888د  ،ب888ورژوازی را تض888عيف نم888ی کن888د بلک888ه طبق888ه ک888ارگر خ888ود را تض888عيف
می کند ".
در ماھھای اخير با رکود جنبش ضد ديکتاتوری ،جنبش طبقاتی کارگران بيشتر شکل مستقل بخود
گرفته است .مبارزه طبقاتی ھر چند به شکل دفاعی در حال رشد است و پرولتاريا بر تحوالت
تاريخی اگر چه بسيار آھسته نقش خودش را می گذارد .ما در شش ماھۀ گذشته عليرغم سرکوب
لجام گسيخته شاھد اعتراضات و اعتصابات کارگری در اقصی نکات ايران بوده ايم .شاخص ترين
اعتراضات و اعتصابات در صنايع پتروشيمی بوقوع پيوسته است.
روز شنبه ھفتم اسفند  ١٤٠٠ ،١٣٨٩کارگر قرار دادی پتروشيمی تبريز در اعتراض به »قرارداد
موقت« دست به اعتصاب زدند .اعتصابيون خواستار "انعقاد قرارداد مستقيم و دستجمعی" با ھممان
حقوق و مزايايی شدند که کارگران رسمی از آن برخوردار بودند .وقتی وعده ھای تو خالی مديريت
و مسئولين استانداری بجائی نرسيد ،مديريت سعی کرد از ترفند »اعتصاب شکن« استفاده کند .لذا
سعی کردند کارگران پااليشگاه تبريز را جايگزين کارگران اعتصابی پتروشيمی بکنند ،که آنھا تن
به چنين کاری ندادند .اعتصاب يازده روز به طول کشيد که با وعدۀ تحقق خواستھای کارگران
اعتصابی پايان يافت.
بدنبال آن کارگران پتروشيمی ماھشھر با ھمان خواستھای کارگران پتروشيمی تبريز ٢٠ ،فروردين
 ١٣٩٠دست به اعتصاب زدند .خواستھای اعتصابيون انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران و لغو
قراردادھای موقت بود .اين اعتصاب در ادامه اعتراض آنھا در  ٢٨اسفند ١٣٨٩بود که با وعده ھای
تو خالی مديريت و ھمچنين به بھانه نوروز منجر به اعتصاب نشد .اعتصاب سپس به صنايع
ديگرنظير پتروشيمی اميرکبير ،خوزستان ،شيميائی رازی ،تندگويان ،بوعلی و اروند گسترش يافت.
مديريت پتروشيمی در پاسخ کارگران اعتصابی اعالم کرد که برآورد خواستۀ کارگران در مسئوليت
مسئولين پتروشيمی نيست بلکه "حذف پيمانکاری بايد با ابالغيه وزير نفت اجرا شود" .اما کارگران
به خواستھای خود پای فشردند.
باالخره کارگران اعتصابی پتروشيمی ماھشھر بعد از  ١١روز و در سی ام فروردين بعد از ساعتھا
مذاکره با مديريت و نمايندگان دولت )فرماندار ،نماينده ماھشھر ،مسئولين اداره کار و غيره( به
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اعتصاب خود پايان دادند .مديريت پتروشيمی از کارگران  ٣ماه مھلت گرفت تا اقدامات الزم برای
اجرای مراحل ادارای از طريق وزارت نفت را به انجام برساند .ھمچنين مديريت متعھد شد مزايائی
را که شامل حال کارگران استخدامی می شد و کارگران قراردادی از آن محروم بودند را به آنھا
تعلق دھد .اضافه بر آن حقوق دوران اعتصاب داده شود و کارگران بخاطر اعتصاب تحت پيگرد
قرار نگيرند.
قبل از اينکه به نتايج ،دستاوردھا ،نکات ضعف و محدوديتھای اين اعتراضات به پردازيم ،ضروری
است تا زمينه ھای شکل گيری قراردادھای موقت را ھمراه با »حداقل حقوق« بررسی کنيم .بعد از
اتمام جنگ و در دوران ھشت ساله رياست جمھوری سردار سازندگی »رفسنجانی« ،او اعالم کرد
که ايران به يک کشور مدرن  ،صنعتی و تبديل به يک "ژاپن اسالمی" خواھد شد .با سياست »
تعديل نيروی انسانی« سردار سازندگی ،که ترجمان واقعی اش اخراجھا ،بازخريدھا و بيکار
سازيھای گسترده بود ،بخش وسيعی از طبقه کارگر برای زنده ماندن خود مجبور به قبول
قراردادھای موقت شدند .از اين زمان به بعد قراردادھای موقت از کارگاھھای کوچک گرفته تا
صنايع بزرگ و کارخانجات عظيم رواج پيدا کرد .شرکتھا پيمانکاری در تمامی صنايع و موسسات
اقتصادی يکی پس از ديگری مثل قارچ روئيدند .نادر قاضیپور عضو ھيات رئيسه فراکسيون
کارگری مجلس و نماينده اروميه اعالم کرد که " :ب888يش از  ٨٠درص888د ك888ارگران دارای ق888رارداد موق888ت
ھس8888تند "] [١اين مسئله ضايعۀ بزرگی به بافت طبقه کارگر وارد کرد و از سوی ديگر بيانگر
تناقض بورژوازی پيرامونی است .بورژوازی برای کسب ارزش اضافه و انباشت سرمايه نيازمند
نيروی کار است از سوی ديگر در تقال ست تا بخشی از طبقه کارگر را به تھی دستان غير پرولتری
تبديل کند.
کابوس اخراج ،تھديد به بيکاری ،نبود امنيت شغلی ،سختی شغل ،پائين بودن حقوقھا ،نبود بيمه،
فقدان مزايا و غيره از عواقب قراردادھای موقت ھستند .از سوی ديگر سرمايه داری در بحران
است  ،بحرانی که عميق تر شده و به سراسر جھان سرمايه داری گسترش پيدا کرده است .امواج اين
بحران از ايران تا يونان ،از مصر تا اسپانيا درنورديده است ،اين بحران بھانه ای شده برای حمله
روزانه به سطح استاندارد زندگی طبقه کارگر  ،در سراسر جھان .در ايران حمله به سطح معيشت
طبقه کارگر توسط شخص ولی فقيه ايدئولوژيک شد و او سال جديد را سال »جھاد اقتصادی« اعالم
کرد و از مردم خواست که »جھاد گونه کار« کنند .ترجمان واقعی اين »جھاد اقتصادی« ھمان
رياضت اقتصادی بيشتر برای طبقه کارگر و چنگ انداختن به سفرۀ خالی کارگران است.
در راستای تحقق و عملی کردن »جھاد اقتصادی« بود که »شورای عالی کار« حداقل دستمزد
کارگران را تعيين کرد .طبق ماده  ٤١قانون کار بورژوازی» ،شورای عالی کار« که بنابر مقاوله
نامهھای سازمان بين المللی کار تشکيل يافته و مرکب از نمايندگان کارفرمايان ،نمايندگان دولت و
نمايندگان »کارگران« )شوراھای اسالمی کار -در واقع زائده وزارت اطالعات در محل کار( است
که با يک روش سه جانبه گرائی و بعد از مذاکرات و بر اساس تورم موجود در جامعه حداقل
دستمزد کارگران را تعيين می نمايد .باالخره »شورای عالی کار« با  ٩در صد افزايش نسبت به
سال قبل حداقل دستمزد را برای کارگران در سال  ، ١٣٩٠سيصد و سی ھزار و سيصد تو مان
تعيين کرد ،رقمی که با توجه به ھدفمندکردن رايانه ھا و نرخ تورم دو رقمی زير خط فقر است .از
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عواقب ديگر حذف رايانه ھا افزايش بيکاری خواھد بود که بخشی از صنايع کوچک بخاطر ھزينه
باالی انرژی ورشکست خواھند شد .در چنين شرايطی جھنمی "سيد محمد ياراحمديان" عضو
شورای عالی کار اظھار داشته است که":با توجه به افزايش  ٩درصدی رقم دستمزد و با در نظر
گرفتن بن کارگری ،افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم در نظر گرفته شده است [٢] ".آقای احمديان
دروغ گوبلزی نشخوار می کند ،تامين مايحتاج اوليه به يک کابوس برای طبقه کارگر و ديگر اليه
ھای تحتانی جامعه تبديل شده است .تازه اين قانون سرمايه )قانون کار( شامل کارگاه ھای زير ١٠
نيز نفر نمی شود .به عبارت ديگر برای کارگران کارگاھھای زير ده نفر حداقل حقوقی وجود ندارد.
تمامی اينھا بيانگراين است که طبقه کارگر نه برای زندگی بھتر بلکه برای بقای فيزيکی خود تالش
می کند .از ابتدائی ترين سطح معيشت خود دفاع می کند .خواھان پرداخت حقوقھای موقعه و انعقاد
قرار داد رسمی است.
جناح چپ سرمايه نيز به ايفای نقش سوپاپ اطمينان مشغول است و سعی در کاناليزه کردن خشم و
پتانسيل کارگران دارد .با خواست افزايش دستمزد به تناسب تورم ،و حق تشکل وارد ميدان شده
است .چپ سرمايه ھمچنين خواھان اخراج ھيئت نمايندگی ايران از سازمان بين الملی کار)(ILO
بود و به ھمين مناسبت تظاھرات ھائی را در مقابل اجالس سازمان بين المللی کار تدارک ديده بود.
اما بر خالف خواست چپ سرمايه ،اين نھاد بورژوازی و النۀ دزدان )سازمان بين الملی کار( در
يکصدمين نشست خود با باالترين رای ايران را به عنوان عضو ھيئت مديره سازمان بين المللی کار
انتخاب کرد و در عمل نشان داد که دمکراسی بورژوائی و ديکتاتوری بورژوائی دو روی ھمان
سکه ھستند ،بربريت سرمايه داری و سازماندھی استثمار طبقه کارگر.
در چنين شرايطی اعتراضات و اعتصابات صنايع پتروشيمی نشان ميدھد که طبقه کارگر بعنوان
يک نيروی اجتماعی مغلوب نشده است .با وجود ھمه محدوديت ھائی که اين نبردھا داشته اند،
بخصوص اعتصاب پتروشيمی ماھشھر ،دستاورد عظيمی داشته است .اعتصابيون حيله پليس
سياسی در محل کار)مسئولين حراست( را نقش بر آب کردند که سعی می کرد بين اعتصابيون تفرقه
بيندازد و سپس ھم با ترفند اينکه خواستھای شما را پيگيری خواھيم کرد ،وارد عمل شد .نقش
گسترش اعتصاب به ديگر صنايع نظير پتروشيمی اميرکبير ،خوزستان ،شيميائی رازی ،تندگويان،
بوعلی و اروند حائز اھميت است.
واکنش بورژوازی در قبال اعتراضات و اعتصابات اخير نيز قابل تامل است ،بورژوازی سعی
نکرد خاتون آباد ديگری ايجاد کند .در خاتون آباد يعنی شنبه  ٤بھمن  ١٣٨٢بورژوازی اعتراض
کارگران مس خاتون آباد را به خون کشيد .کارگران به بيکار شدنشان اعتراض داشتند و خواھان
بازگشت به سر کار خود بودند .در مقابل بورژوازی سعی کرد با احتياط عمل کند و فضا را متشنج
نکند .لذا ابتدا سعی کرد بين کارگران اعتصابی تفرقه بيندازد و سپس ھم سياست ايزوله کردن را
پيش گرفت و وانمود کرد که اعتصابيون را جدی نمی گيرد ولی با گسترش اعتصاب متوسل به
تاکتيک خسته کردن و ارجاع به مراحل قانونی شد .نھايتا ھم مجبور شد به بخشی از خواستھای
کارگران اعتصابی تن دھد.
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بورژوازی می تواند حمام خون در خيابانھا و يا سياھچالھای خود براه بيندازد ،کاری که تا حاال
بارھا انجام داده است و ھمچنان پا برجا بماند ولی ميداند که اعتصاب کارگران بخصوص در صنايع
کليدی ستون فقرات نظام سرمايه داری را به لرزه در می آورد .بورژوازی اين تجارب را از سال
 ١٣۵٧در حافظۀ تاريخی خود دارد .در چنين زمينه ای است که اعتصاب و اعتراضات صنايع
پتروشيمی که از صنايع کليدی ھستند ،از جايگاه خاصی برخوردار است.
يکی ديگر از ويژگيھای مھم اعتصابات صنايع پتروشيمی تکيه به قدرت طبقاتی کارگران بود.
کارگران اعتصابی دست به دامان نھادھا و ارگانھای بورژوازی برای تحقق خواستھای خود نشدند
بلکه روند انباشت ارزش اضافه و سود سرمايه را قطع کردند .قطعا اين اعتصابات عليرغم تمامی
محدوديت ھايشان موجب تقويت اعتماد بنفس طبقه کارگر خواھد شد و اميدواری را به پيروزی در
نبردھای آتی تقويت خواھد کرد.
تقويت صف مستقل پرولتاريا ،تکيه به قدرت طبقاتی کارگران و زدون توھمات دمکراتيک درس
ھائی است که بايد از اين نبردھا گرفت و تشديد مبارزه طبقاتی افقی است که پيش روی طبقه کارگر
قرار دارد .چرا که ھمين شبح مبارزۀ طبقاتی است که بورژوازی بيش از ھر چيزی از آن وحشت
دارد ،بخاطر آن که مبارزه طبقاتی در روند تکاملی خود منجر به انھدام انقالبی نظام سرمايه داری
خواھد شد .ما چيزی برای از دست دادن نداريم جز زنجيــرھــايمان و جھــانی که بـدست می آوريم!

فيروز اکبـری
 ١تير ١٣٩٠
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