مظفر امين
به مناسبت اول ماه مه ٢٠١٠
به مناسبت فرا رسيدن اول ماه مه ضمن گرامی داشت اين روز ،وظيفهی خود ميدانم که دو وظيفه مھم را که فعالين
جنبش کارگری با آن روبرو ھستند بيان نمايم .اما قبل از ھر چيز بايد تضادھای که در در درون جامعه ايران موجود
است و ميتواند بار منفی داشته باشد روشن شود تا ھيچگونه توھم و يأسی در بخشھای از طبقه کارگر ايجاد نشود،
بلکه با روبرو شدن با واقعيات موجود روند مبارزه علميتر و سريعتر شود.
وضعيت طبقه کارگر در ايران از نظر اقتصادی دارای مسيری نيست که در جوامع سرمايهداری معمولی و متداول
رايج است .علت چنين امری وجود حاکميت سياسی بورژوازی نا متعارف و رژيم سياسی نوظھور آن ميباشد .اين
سياستھای ناشناخته و آسمانی و واھی تمام مناسبات جامعه را به ھم زده است .پديدهھای مانند کار و کارگر ،روابط
خانوادهھا ،موجوديت و حقانيت زن در جامعه ،حقوق کودکان و مناسبات اقتصادی موجود در ايران طابع ھيچگونه
قانونمندی کالسيک و علمی نيستند و بنا به ميل و اراده حکام رژيم اسالمی تعيين میگردند.
شرايط اقتصادی در ايران عالوه بر متأثر بودن از بحرانھای اقتصادی جھانی دچار يک بحران نا متعارف و
ناشناخته داخلی نيز ھست .بحران اقتصادی ويژه در ايران طرفداران واليت فقی و سيستم اقتصاد اسالمی را نيز تحت
تأثير قرار داده است و رقابت جناحھای درون حاکميت سياسی را چنان تشديد نموده است که سايه ھمديگر را با تير
ميزنند.
واليت فقيه و سپاه پاسداران با قوانينی من در آوردی و يا بھتر بگويم آسمانی از طرفی ميخواھند حاکميت بدون چون
و چرای خود را بر اقتصاد جامعه تحکيم و تثبيت نمايند .برای اين جناح مھم نيست که چه کسی قربانی ميشود .برای
اين جناح رعايت قوانين اقتصادی و روابط اقتصادی درون جامعه بورژوازی مالک نيست .برای اين جناح که منتظر
ظھور امام زمان است ايجاد ارتشی از طرفداران مھدی موعود و اقتصادی که به انقالب واھی جھان شمول او کمک
برساند مھم است .برای اين جناح امنيت و سالمت جامعه بين المللی پشيزی ارزش ندارد .آنان معتقد ھستند که فرزند
بيشتر رزق و روزيش از جانب خدا ميرسد و اقتصاد در امرار معاش او کوچکترين تأثيری را ندارد .آنان از شعار
خمينی "اقتصاد مال خر است" پيروی میکنند و با وجود اين در تالش ھستند که تمام اقتصاد جامعه و روابط بينالمللی
آن را به زير يوغ خود بکشند .اينان از گفتن دروغ چه به دنيا و چه به مسلمانان خوديشان ابايی ندارند و شرم
نمیکنند .اينان از فھم و درک مشکالت اقتصادی عاجز ھستند و با سياستھای مخرب ،ظالمانه ،تھديد و ارعاب و
اعدام ميخواھند بر اريکه قدرت ھمچنان بمانند.
از طرف ديگر ،جناح ديگری موسوم به جناح اصالح طلب که در راس آن خاتمی و کروبی و موسويھا و رفسنجانیھا
ھستند وجود دارد .اين جناح که تا ديروز برای تسلط کامل بر سياست و اقتصاد جامعه از ھر جنايتی کوتاھی نکردهاند
امروز شعورشان رسيده است که اقتصاد خرکی نيست و از اھميت خاصی بر خوردار ميباشد .اين جناح به ظاھر با
سياستھای خفقان آور اسالمی ،که جز ويرانی جامعه و از بين رفتن رژيم اسالمی حاصلی نخواھد داشت مخالف و
خواھان بازسازی يک اقتصاد مشروط بورژوازی ھستند .آنان ھمزمان ،در زمان خمينی ،رياست جمھوری خامنهای و

رفسنجانی برای اسالمی کردن اقتصاد و روابط آن در جھان زبانھا را در حلقوم بريدند و نداھا را در گلو خفه کردند.
اين جناح تاکنون و حتا در آينده حاضر نيست که اصل آسمانی کردن اقتصاد و سياست واليت فقيه که خامنهای به آن
معتقد است را زير سوال ببرند .کروبی و موسوی و خاتمی ناجيان جمھوری اسالمی ھستند نه مخالفين آن .اين جناح
ھرگز حاضر به نفی واليت فقيه و اصالح کردن قوانين عھد بربريت نيست.
با تشديد و باال گرفتن اعتراضھای مردم اين جناح ھم "مردمی" شده و سھم بيشتری را طلب میکنند و ميخواھند از
قبل تظاھرات مردمی پايهھای سست حاکميت موجود را که ديگر به فوتی بستگی دارد دوباره استحکام بخشند .تنھا
تفاوت اين جناح با جناح اولی در اين است که اينان فھمشان رسيده است در جامعه بينالمللی با آن روش آسمانی دوام
نخواھند آورد و برای بقای خود بايد از پارهای اصول دينيشان بگذرند و دست صھوينستھا را فشار داده و به پا بوس
مشايخ عربستان و جزاير خليج بروند و به اوباما تبريک تولد بگويند.
در نتيجه چنين وضعيتی است که میتوان گفت بر خالف ظاھر وضع طبقه کارگر اگر چه از نظر اقتصادی دستخوش
ناماليمات و فالکتھای است اما از نظر سياسی بھتر شده است و از فالکت خارج گشته است .امروز طبقه کارگر در
پی سی سال تجربه به عينه فھميده است به عنوان )طبقه( وارد بازی سياسی اين دو جناح حبيث نگردد .امروز طبقه
کارگر سی سال تجربه را در پشت سر دارد و حتا با ظھور امام زمان ديگر گول او را نخواھند خورد و در ارتش
خرافات و سرکوبگر او جايی نخواھند گرفت.
بنا بر اين در آستانه اول ماه مه گفتن واقعياتی از قبيل گرانی سر سام آور ،خالی بودن سفره کارگران ،افزايش
بيکاری ،ورشکستگی و تعطيلی بسياری از کارخانجات توليدی ،و سياستھای ضد کارگری حاکميت اسالمی قوت
قلبی برای طبقه کارگر خواھد بود نه مايه يأس و نوميدی زيرا :با تعريفی که از حاکميت موجود و جناحھای آن کرديم
اين وضعيت نميتواند دوام بياورد .چنين شرايطی مرگ جھموری اسالمی را حتمی تر و نزديکتر کرده است.
دستمزدھای معوقه ،تعين حداقل دستمزد پائين از جانب حاکميت ،بيکاری و تعطيلی بخشی از صنايع در جوامع
سرمايهداری که روند عادی را دارند و قانونمنديھای اقتصاد بورژوازی را دمبال میکنند ،ممکن است که فشارھای
مضاعفی باشند بر طبقه کارگر و اثرات منفی مبارزاتی بر جای بگذارند .اما در جامعه ايران که دارای ھيچگونه
اصول و قوانين عام اقتصادی نيست و حاکميت موجود حتا رياست جمھوری آن به عبث دست و بال ميزند و نميتواند
که در درون رژيم يک مشی اقتصادی واھی اسالمی ايجاد نمايد ،ھيچگونه اثر مخربی بر روند مبارزه طبقه کارگر
نخواھد داشت .بر عکس مناسبات واھی و آسمانی اقتصادی که در ايران موجود است طبقه کارگر را به درکی علمی
رسانده است که چنين اقتصادی را نپزيرد .طبقه کارگر با علم به اينکه گردانندگان چنين اقتصادی فھم و شعور اداره
حتا يک کارخانه را ندارند خود در پی مبارزه برای به قدرت رسيدن و نجات جامعه خواھند بود.
اين را نيز ميپزيريم که در حال حاضر فقدان تشکلھای کارگری روند مبارزه را تا حدودی کند نموده است .اما بر
پايداری و شجاعت و عزم جزم کردن کارگران برای تحقق خواست و مطالباتشان افزوده است .اگر چنين نبود ما شاھد
اعتراضات کارگری که ھر روز رو به افزايش است نبوديم.

چنين اوضاعی طبقه کارگر را منفعل و خانه نشين نخواھد کرد بلکه بر عکس تھاجم ،اعتراض ،اعتصاب و ساير
اشکال مبارزاتی ھر چند پراكنده در ميان طبقه را مرسوم خواھد نمود .درست چنين ادعايی است که ثابت خواھد کرد
وضع طبقه کارگر از نظر سياسی رو به اعتال ميباشد.
در آستانه اول ماه مهی فعالين جنبش کارگری با دو نوع وظيفه روبرو ھستند .فعاليت در راستای ايجاد تشکلھای
کارگری و ايجاد يک ھمبستگی سرتاسری در ميان اين تشکلھا از طرفی ،و اما مھمتر از اين با توجه به جو خفقان،
رعب و وحشت و بگير و ببند و اعدام مبارزين و فعالين کارگری و سياسی و تھاجم به دست آوردھای طبقه کارگر،
فعالين جنبش کارگری بايد به ايجاد کميتهھای مخفی کارخانه اقدام کنند.
در فقدان تشکلھای مخفی است که حاکميت ميتواند بر شرايط نا بسامان کارگران چنگ بيندازد .تشکالت علنی در
امور صنفی ھمواره موی دماغ سرمايهداری خواھند بود چه از نوع اسالمی کنونيش در ايران و چه از نوع پيشرفته
آن .اما تشکالت مخفی کارگری در سازماندھی کارگران بيکار و کارگران فصلی و جذب آنھا به تشکلھای علنی و
حمايت آنان از اين تشکلھا کمکھای بسزای خواھند کرد .کميتهھای مخفی ابزارھای سرکوب رژيم را شناسايی و ھر
جا الزم باشد با حربهھای متفاوت و مؤثر از آنھا جلو خواھند زد و مانع تأثيرات منفی آن بر مبارزه کارگران
میشوند .کميتهھای مخفی در پشتيبانی از تشکلھای علنی کارگران ارتش ذخيره پرولتاريا ھستند و در سازماندھی
اعتصابات کارگری جھت حمايت و پشتيبانی از تشکلھای علنی ھميشه پيشگام خواھند بود.
حاکميت واھی و آسمانی رژيم اسالمی با تمام ابزارھايش در جنگ و روياروی با طبقه کارگر ميباشد .طبقه کارگر
عالوه بر تشکلھای مستقل کارگری به ابزاری که جوابگوی تند رويھای حاکميت را بدھد نياز دارد .چنين ابزاری فقط
ھستهھای مخفی کارخانه ھستند .اين است وظايف طبقه کارگر و در آستانه اول ماه مهی بايد فعالين جنبش کارگری به
چنين امری بيانديشند و در راستای اجرای آن گام بر دارند.
زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران ايران
پيش به سوی ايجاد ھستهھای مخفی کارخانهھا در ايران

