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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٨ مارچ ١٠
  

  کارگران به اسالمی جمھوری ھميشگی پاسخ،  سرکوب
 ۀوظيف يک ستم تحت ھای توده ديگر و کارگران مقابل در ، ستمگران و استثمارگران منافع مدافع ھای دولت ۀھم

 می استثمار و ستم نابودی برای مبارزاتی ھای روش و ابزار به يابی دست از آنان ساختن محروم آن و دارند مشخص

 کوشيده ھمواره  ، وابسته داخلی داران سرمايه و امپرياليستھا منافع تأمين منظور به نيز اسالمی جمھوری رژيم  .باشد

 از  .دھد انجام را خلقی ضد ۀوظيف اين ،ديکتاتوری الاشک ترين عريان و ترين گسيخته لجام از يکی به توسل با است

 - سياسی ھم و صنفی تشکل ھم  -  ھستند تشکيالت نيازمند خود اھداف تحقق برای کارگران اگر که روست اين

 محروم خود تشکيالت از برخورداری از را آنھا است کرده سعی ھا ديکتاتوری شديدترين اعمال با اسالمی جمھوری

 خود صنفی مستقل ھای تشکل ايجاد برای سالھا طول در ما کارگران که مبارزاتی ۀھم رغم علی ، اساس اين بر  .سازد

 اين بر عالوه . اند نشده ھم پايدار کارگری صنفی تشکل يک ايجاد به موفق حتی حاکم ديکتاتوری تحت،  اند داده انجام

 ۀطبق حزب ايجاد مقابل در سدی،  جامعه در نخفقا و وحشت و رعب فضای ۀسيطر و ديکتاتوری شرايط ، واقعيت

 دانيم می که ھمانطور . است آورده وجود به آميز مسالمت راه از ، کارگران طبقاتی و سياسی ارگان ۀمثاب به ، کارگر

 توسط کارگران دائمی لوکنتر بر عالوه و ندارد ھم را کارگر ۀطبق اقتصادی مبارزات تحمل تاب حتی رژيم اين

 از مانع معترض کارگران سراغ به خود مسلح نيروھای فرستادن با مدام ، کار محيط در خود ستيز رگرکا ارگانھای

   .گردد می آنھا اعتالی و مبارزات گسترش

 بيانگر ايران در موجود شرايط از بينانه واقع و) مارکسيستی (علمی تحليل ھم و موجود تجارب ھم ، ديگر طرف از اما

 ، نان تأمين به قادر،  دھد جلوه آزاديخواه و سکوالر و دموکرات را خود ھم قدر ھر ايران در ای طبقه ھيچ که است آن

 ارگان توسط شده رھبری کارگر ۀطبق تنھا و نيست ايران ستمديدگان ديگر و کارگران برای آزادی و مسکن ، کار

 ۀمسأل بنابراين . باشد آنھا کننده محقق و خواستھا چنين پاسخگوی که دارد برپا ايران در حکومتی تواند می خود طبقاتی

 قدرت کسب به منجر که است راھی گرفتن پيش در و پارادوکس اين به برخورد کارگر ۀطبق مقابل در جدی و مھم

  .گردد انقالبی آخر به تا طبقه اين طرف از سياسی

 داده را جامعه ميليونی ھای توده بر حاکميت تأمين امکان عمده طور به اسالمی جمھوری به آنچه که است اين واقعيت

 رژيم اين که - غيره و بسيج و انتظامی نيروی و پاسداران سپاه ، ارتش از اعم - است مزدوری مسلح نيروھای ، است

 مسلح را خود که بگيرد خود دست به را حکومت که شود می قادر زمانی تنھا کارگر ۀطبق بنابراين  .دارد اختيار در
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 آگاه کارگران که روست اين از  .بردارد خود مبارزات پيشاروی از را سد اين تا آيد فائق رژيم نظامی قدرت بر و کرده

 خود ايدئولوژی به را خود ھم ، انقالبی روشنفکران کمک با خصوص به و کنند خطر بايد امروز ھمين ايران مبارز و

 عليه مسلحانه ۀمبارز انجام و نظامی - سياسی خفیم ھای تشکل تشکيل با ھم و سازند مجھز لنينيسم -  مارکسيسم يعنی

 تقويت نظامی ھم و سياسی لحاظ به ھم را خود صفوف ، ھا توده نظامی و سياسی سازماندھی و بسيج منظور به رژيم

 سياسی حزب برپائی و صنفی ھای تشکل ايجاد به قادر را کارگران که است کنونی شرايط در راھی اول قدم اين . نمايند

 یامعن به ھيچ وجه به راه اين در گذاشتن قدم که نيست شکی . شد خواھد آنھا گيری قدرت باعث نھايت در و نموده خود

 گلوی از خود مانده عقب دستمزدھای کشيدن بيرون برای بايد کماکان آنھا و نيست کارگران اقتصادی مبارزات نفی

  .دھند ادامه خود صنفی مبارزات به ھمچنان داران سرمايه

 ھای واقعيت که است امری انقالبی روشنفکران و کارگران طرف از نظامی - سياسی ھای ھسته تشکيل ضرورت 

 شود می ذکر تپه ھفت دلير کارگران مبارزات از ای تجربه،  زير در  .کند می گوشزد را آن زبان ھزار به ايران ۀجامع

  .شود می يادآور را ضرورتی چنينً کامال وً دقيقا که

 به رسيدن جھت و توليدی واحد اين مديران و صاحبان اجحافات به اعتراض در ، تپه ھفت صنعتی مجتمع انکارگر

 کارگران خواستھای به پاسخگوئی جای به نيز کارفرما  .اند نموده اعتصاب به مبادرت بارھا ، حقشان هب مطالبات

 فريب را کارگران ، خرمن سر ھای قول و الیتوخ ھای وعده دادن با است نموده تالش ھميشگی روال طبق ، اعتصابی

 پرداخت دستمزدشان ماه چند که حالی در معترض کارگران نيز اواخر اين در . گرداند باز کار سر به را آنھا و داده

 اند مواجه کارفرما تعدی مورد ھا ده با،  طلبکارند ھنوز را ١٣٩۴ سال ]حوت[اسفند و ]دلو[بھمن دستمزد حتی و نشده

 به ھم آن،  مدت کوتاه قراردادھای کارگران با کارفرما يکسو از . است آورده در برده صورت به را کارگران ًعمال که

 از ؛ نشود آنھا حال شامل مشاغل بندی طبقه جمله از تا کند می خودداری آنھا کردن رسمی از و بسته روزمزد صورت

 ارزش فاقد را آنھا ۀبيم ھای دفترچهً عمال تنھا نه اجتماعی مينأت سازمان به ھايشان بيمه حق پرداخت عدم با ديگر سوی

 اخالل نيز رسند می بازنشستگی سن به که کارگرانی بازنشستگی الزامات به مربوط امر در کار اين بلکه،  است نموده

  .دکن می ايجاد

 در ديگر بار ، ١٣٩۶ ]جدی[ماه دی ١۶ اعتصاب دنبال به تپه ھفت کارگران ، الذکر فوق شرايط ۀمجموع به توجه با

 سراسر در بودگان ھيچ و ستمديگان ميليونی خيزش با که اعتصاب اين جريان در . زدند اعتصاب به دست ماه دی ٢۵

 . کند عمل خود تعھدات به دروغين ھای وعده جای به که خواستند کارفرما ازً مصرا کارگران،  بود شده ھمزمان کشور

 کارفرما تاکنونی سياست ، کارگران برای سخنرانی ضمن ارگرانک از يکی ، اعتصابی کارگران تجمعات جريان در

 تا اگر که کرد اعالم و نموده افشاء را آنھا کردن خسته و کارگران فريب جھت نکردن عمل آن به و دادن وعده بر مبنی

 مجتمع و گرفته دست به را مجتمع مديريت کارگران خود،  ندھد واقعی پاسخ کارگران مطالبات به کارفرما ، ھفته پايان

 کاظم (تھران جمعه امام ، تاريخ اين از پيش روز چند که اين به توجه با کارگر اين . کرد خواھند اداره را تپه ھفت

 صحبت ۀادام در،  بود کرده خطاب" آشغال "را ماه دی خيزش جريان در انقالبی ھای توده ديگر و کارگران) صديقی

 جانشان تو آشغال تعفن بوی از ايران مردم که توئی آشغال" :گفت وی به سخپا در کامل جسارت و شجاعت با خود ھای

 شجاعانه سخنان اين ". کيست آشغال ميشه معلوم پائين بياورند را تو مردم که روزی! توئی آشغال . رسيده شان لب به

 ھمين به  .نمود خشمگين را زمان امام گمنام سربازان و کارفرما طبيعی طوره ب شد مواجه کارگران شديد تشويق با که

 خود صورتھای که ماشين دو ھای سرنشين،  بود خود منزل راھی آگاه کارگر اين وقتی سخنرانی اين دنبال به ھم دليل

 با که داشتند را او جان قصد ، وی وحشيانه شتم و ضرب ضمن و کرده حمله معترض کارگر اين به بودند پوشانده را
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 در که کارگر اين دست وحشيانه پورش اين جريان در سفانهأمت   .شدند فرار به ورمجب محل مردم کمک و وی مقاومت

     .کستش ، نکرد خم سر داران سرمايه ايادی مقابل

 خواستھای از دفاع ضمن و نموده سخنرانی خود ھمکاران برای اعتصاب جريان در که کارگری شتم و ضرب و حمله

 و ايران ۀوابست بورژوازی پاسخ که دھد می نشان ديگر بار نمود کيدأت وزیپير تا اعتصاب ۀادام بر خود حق هب صنفی

 برخورد ۀشيو به اگر  . نيست و نبوده سرکوب جز ، کارگران خواستھای ترين بديھی به ش احامی ۀشکنج و دار رژيم

 سرکوب که ويمش می متوجه ًفورا کنيم دقت سالھا اين در کارگران با اسالمی جمھوری نگھبانشان سگ و کارفرمايان

  .باشند می خود ق حهب مطالبات خواھان که بوده کارگرانی به ش اايادی و رژيم اين ھميشگی پاسخ

 را آنھا از تعدادی و نمود شليک کارگران سوی به آباد خاتون در اسالمی جمھوری چگونه که دارند خاطر به ھمگان

 سبعيت با ردستانُک در چگونه رژيم اين ددمنش مورانمأ که شاھديم ھمواره يا  .ساخت ور غوطه خونشان در وحشيانه

 جھانی روز خواستند می کهرا  کارگرانی،  ردستانُک در آنھا که ايم نکرده فراموش و کنند می برخورد کولبران با تمام

 اھیآگ کارگر ھيچ. است نرفته ياد از دره آق طالی معدن کارگران زدن شالق يا و بستند؛ شالق به دارند پاس را کارگر

 چگونه ھا کارفرما که نداند يا و باشد اطالع بی دره آق کارگران به ش اايادی و کارفرما ۀوحشيان ۀحمل از که نيست ھم

 صدھا و موارد اين  .شدند شان دستگيری باعث آنھا از شکايت با و کرده درست پرونده کرمان معدن کارگران برای

 الزم ابزار سری يک به دسترسی از را ما کارگران تنھا نه میاسال جمھوری که دھند می نشان روشنیه ب ديگر مورد

 در ھائی تعدی و ظلم اعمال به ، کارگری نفعاال ترور حتی و سيستماتيک پيگرد با بلکه،  ساخته محروم شان مبارزاتی

 اعمال جز یراھ،  کنند حفاظت خود ۀشرافتمندان زندگی از بتوانند که اين برای کارگران که شود می متوسل آنھا حق

  .دندارن خود مقابل در کارگران حق احقاق قبول برای آنھا محافظ دژخيمان و داران سرمايه کردن وادار و انقالبی قدرت

 جمھوری ۀشکنج و دار رژيم نابودی بدون ايران کارگران که ندنک می داللت امر اين بر شده ذکر  ھایتواقعي ۀھم

 حامی رژيم اين کمک به بورژوازی که را واری برده شرايط و رسيده نشا حق هب مطالبات به نيستند قادر اسالمی

 ھمين از جدی طور به بايد ما کارگران منظور ھمين به درست . بشکنند ھم در ،نموده تحميل کارگران بر داران سرمايه

 ھای تشکل دايجا به اسالمی جمھوری سرنگونی و نظامی قدرت آوردن دست به جھت در و شوند کار به دست امروز

 به را انجامد می شان زنجيرھای گسستن و آنھا پيروزی به که را راھی شوند قادر تا بپردازند نظامی - سياسی مخفی

  .دبرسانن سرانجام

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]دلو[ ماهبھمن ، پانزدھم ۴٩ ۀشمار

 

  


