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!کارگران بايد بدانند  

تمذاکره و چانه زنی پشت درهای بسته مماشات اس   
 

ماه هشتاد و ششمرداد م هفت                                                                                         محمد اشرفی       

   

تالش ميکند سنديکای شرکت واحد را بخش کارگری خود قرار دهد و دوستان ما فراموش ميکنند " حزب اعتماد ملی"

 با مرکزيت های ماموران  از درون همان اصالح طلبان" روزنامه ای" ، به خصوص احزاب "احزاب"که تمامی اين 

نميتوان فراموش کرد که قوانين . را ترتيب داده اندعليه طبقه کارگررخيانت بمورد هاتی بيرون آمده است که دهاطالعا

. دوره ای به تصويب رسيده که اصالح طلبان حاکم مطلق مجلس بوده اندارگری قراردادهای موقت دقيقًا درضد ک  

 مردم ٧٦ سال اصالح طلبان با استفاده از جو بسته و تک صدايی که خود در ايجاد آن شريک جرم بودند توانستند در

ولی زمان زيادی نگذشت که فريب کار بودن آنها معلوم شد و پس از هشت . را فريب داده يکه تاز ميدان سياست شوند

از طرف ديگر . سال، شکست همه جانبه ای را در مقابل جناح ديگر که آن نيز شريک جرم گذشته بود تحمل کردند

  . ی گرفت و ميرود تا تغيير و دگرگونی های بسياری را ايجاد کندمبارزات جنبش های اجتماعی هر روز اوج تازه ا

هرچند که فريب کاری اصالح طلبان فوران . اما اين جنبش ها با تمام اوج گيريشان از نبود رهبری رنج ميبرد

آتشفشان را تا امروز مهار کرده است ولی اوج گيری مبارزات کارگران طی چهار سال اخير که از حرکت های 

همچنين، جنبش معلمان از سال هشتاد تا امسال . کنده شروع شده امروز در مسير وحدت و يکپارچگی پيش ميرودپرا

که تشکيل شورای هماهنگی کانون های صنفی خود را پشت سر گذاشته است و دانشجويان که توانستند طی دو سال 

  . ر هيمن ادعا استاخير جنبش دانشجويی را از سلطه دو جناح نامبرده خارج کنند گواه ب

حرکت رو به رشد جنبش های فوق باعث گرديده دو جناح نامبرده برای مقابله با جنبش های مستقل متحدانه اقدامات 

توطئه ديگر آنها پيشبرد . از جمله ميتوان مورد دانشگاه اميرکبير و عالمه را نام برد. توطئه آميز را صورت دهند

و برای مهار و تبديل . ابطه با سنديکای کارگران شرکت واحد پيش گرفته انداست که در ر" هويج و چماق"سياست 

کردن سنديکای سرخ به سنديکای زرد، يک جناح آنها را ميزند و زندانی ميکند، جناح ديگر مقاالت آنها را چاپ 

  . کرده، از آنها فريبکارانه دلجويی ميکند و با آنها به مذاکره می نشيند

گرايان با پرونده سازی ها و اصالح طلبان با تبليغات و هوچيگری به مقابله با جنبش طيف های مختلف اصول

از طرفی هر دو جناح برای تحت الشعاع قراردادن اصل مذاکره مستقيم با آمريکا و برای . دانشجويی برخواسته اند

ت داده و در برخی موارد جلوگيری و کم کردن تبعات امتياز دهی در نتايج نهايی آن روند سرکوب داخلی را سرع

در همين حال به استيصال کشاندن کارگران زندانی را شديد تر کرده اند که اگر کارگر زندانی . تغيير روش داده اند

اصالح طلبان تا حدی با استفاده از نتايج چنين . بتواند از زندان جان سالم بدر برد، بر اثر افسردگی منفعل خواهد شد
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ب و تطميع بخش های سست عنصر و راستگرای جنبش کارگری اقدام به ايجاد دو دستگی در ترفند هايی و با فري

  . جنبش ميکنند

جنبش کارگری که سرآمد آن در حال حاضر کارگران سنديکای شرکت واحد است در نقطه عطفی است که نياز به 

 هزينه های بسيار زياد و کمک سنديکای کارگران شرکت واحد طی دو سال گذشته با. درايت و تحليل طبقاتی دارد

های بسياری که از کارگران دريافت کرده توانسته است جای خود را در جنبش کارگری تثبيت کند و از نظر جهانی 

از يکطرف ساختار سنديکايی و در همين . اما، امروز بر سر دوراهی انحراف قرار گرفته است. تائيد و به ثبت برسد

، مذاکره و اصل "چانه زنی"ه در مرکزيت آن ميخواهد جنبش کارگری را به بهانه های حال سلطه افکار راستگرايان

در مقابل، بدنه آن و بخش بزرگی از جنبش کارگری . قرار دهد) ليبرال ها( سه جانبه گرايی در آغوش اصالح طلبان

  . قرار دارد که تالش ميکند از زرد شدن سنديکای سرخ جلوگيری نمايد

ی شرکت واحد و اعضای هيئت مديره آن به وزنه هايی تبديل شده اند مورد توجه احزاب ليبرال و امروز که سنديکا

از آنها دلجويی ميکند و با چاپ مقاالت آنها در اعتماد » کروبی«از جمله، . شخصيت های ليبرالی قرار گرفته اند

از » کروبی« دان نظامی به سر برده اند که و آنها فراموش ميکنند که در زن. ملی، آنها را به وجد آورده فريب ميدهد

  . مهره های مهم همان نظام بوده و هست

تالش ميکند سنديکای شرکت واحد را بخش کارگری خود قرار دهد و دوستان ما فراموش ميکنند " حزب اعتماد ملی"

زيت های ماموران از درون همان اصالح طلبان با مرک" روزنامه ای" ، به خصوص احزاب "احزاب"که تمامی اين 

نميتوان فراموش کرد که . اطالعاتی بيرون آمده است که ده ها مورد خيانت بر عليه طبقه کارگر را ترتيب داده اند

قوانين ضد کارگری قراردادهای موقت دقيقًا در دوره ای به تصويب رسيده که اصالح طلبان حاکم مطلق مجلس بوده 

 اصالح طلبان  همين  دست به  قانون کار مشموليت  از ارگاهای کوچک ک  خروج ضد کارگری قوانين  همچنين . اند

دوستان سنديکايی به خاطر چند مکالمه تلفنی و چاپ شدن مقاالتشان در چند روزنامه . اتفاق افتاده است...) کروبی( 

هانی ليبرال و ضد کارگر چنان فريب خورده اند که فراموش کرده اند اعمال ضد کارگری مانند خصوصی سازی، ج

 ليبرال ها  به دست همين دانشگاه ها و مدارس، خصوصی شدن بهداشت و درمان و بيمارستانها   شدن  سازی، پولی

به جامعه ايران تحميل شده و هم چنين مورد قبول و تائيد جناح ديگر نيز قرار ...) کروبی، خاتمی، مشارکتی ها و( 

 پارک ها و بيابان ها شب را به سر می بردند تا دستگير و اين دوستان فراموش ميکنند زمانی را که در. گرفته است

ولی . و امثال آنها حاضر نبودند نام اين کارگران را بر زبان بيآورند» کروبی«زندانی نشوند؛ و درست درهمان زمان 

موقعيت ، اعتماد ملی و خانه کارگر لحظه شماری ميکنند بايد بدانند » کروبی« امروز دوستان که برای مذاکره با 

کنونی آنها متعلق به جنبش کارگری است و جنبش کارگری حاضر نميشود با کسانی که حدود سی سال نان کارگران 

  . را بريده اند، پای ميز مذاکره بنشينند

اما نميتوان اين شعبده بازی را از آنها . در چنين مواقعی دوستان ما ميگويند کار سنديکا صنفی است و نه سياسی

، اعتماد ملی يا خانه کارگر است که برای مسائل صنفی خود با آنها مذاکره »کروبی« يا کارفرمای شما آ. پذيرفت

و امثال آنها که همگی سياسی هستند " حزب اعتماد ملی"کنيد؟ چه کسی ميتواند بگويد مذاکره با کروبی، خانه کارگر، 

  ؟ !ربطی به سياست ندارد
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بر سر ايجاد تشکالت کارگری " چانه زنی"ش دستمزد است، اگر مذاکره برای برای افزاي" چانه زنی"اگر مذاکره و 

و مذاکره به هدف تامين اهداف جنبش کارگری و پيشبرد اين جنبش به قدم هايی جلوتر از " چانه زنی "است، اگر 

 در قدرت و آنچه هست ميباشد و نه برای تامين منافع گروهی و فردی؛ و اگر اين مذاکرات داد و ستد برای شرکت

بردن سهم در تقسيم های مجدد قدرت نيست و در يک کالم؛ اگر مماشات و سازش با کارفرمايان و عوامل آنها مطرح 

در جهت منافع کل طبقه کارگر را داريد، اين موضوع را با علنی بودن " چانه زنی"نيست و شما واقعًآ قصد مذاکره و 

  . را به دقت مشاهده ميکند ثابت کنيدمذاکرات خود به طبقه کارگر که رفتار شما 

روزها و محل هايی که قرار است مذاکره صورت بگيرد را رو به جنبش اعالم کنيد تا کارگران و خبرنگاران بتوانند 

نوع مذاکراتی علنی و با درهای باز است که ميتوان نام فقط بر . به عنوان ناظر در مذاکرات حضور داشته باشند

  . مذاکره با نيت سالم و بدور از انگيره های مماشات جويانه و به نفع منافع عمومی کارگران گذاشت

. بحث ما ساده است؛ کارگران نميتوانند با سرمايه داری و عوامل آن مذاکره و چانه زنی کرده و به حقوق خود برسند

و احزاب رنگارنگ، همچنين خانه کارگر، همگی قصد سوء » کروبی« م، سرمايه داری و عوامل آن مانند ما ميگوئي

همه ميدانند اگر فداکاری ها و کمک های فعالين کارگری، دانشجويان . استفاده و ايجاد تفرقه در جنبش کارگری دارند

در مقابل، سنديکای کارگران .  کنونی برسندو کارگران نبود امکان نداشت سنديکای کارگران شرکت واحد به رتبه

  . شرکت واحد نبايد از موقعيت بوجود آمده استفاده کرده، وارد حوزه تقسيم قدرت با سرمايه داری شود

صنفگرايی محض، قانونگرايی افراطی، ( در هر حدی که در نظر دارند " چانه زنی" دوستان ما برای مذاکره و 

به طور شفاف و واضح ) يا حتی فقط برای منافع کارگران سنديکای شرکت واحدبرای منافع کل جنبش کارگری 

و اگر مجبور به مذاکره در جهت منافع جنبش کارگری هستند، حضور . برنامه های خود را رو به جنبش اعالم کنند

يد که همين دوستان فراموش نکن. کارگران و خبرنگاران را به عنوان ناظر بر مذاکرات شرط مذاکره قرار بدهند

جنبش کارگری شما را در قد و قواره نمايندگان خود قرار داده و ميتواند همچنان مستحکم تر از قبل شما را در جهت 

. پيشبرد اهداف کل جنبش حمايت و پشتيبانی کند مشروط به اينکه تالش های شما نيز در جهت ارتقا اين جنبش باشد

  . مماشات را چگونه منزوی وبه حاشيه ميراند» سياست«  داده است که در غير اينصورت باز اين جنبش بارها نشان

  

  

  محمد اشرفی  
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