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 ن دو اتفاق در مبارزات کارگراۀمالحظاتی در بار
  

 کارگر ۀطور برجسته ای توجه دوستداران طبقه ، دو خبر بماه ھای اخيرراضات کارگران در در جريان مبارزات و اعت

 رغم تفاوت ھای مھمی که با ھم داشتند اما از يک شباھت اساسی اين دو خبر علی. نمود سوی خود جلبه را ب

 به  دندان گرد ايرانۀشرايط دھشتناکی بودند که بورژوازی وابست ھر دوی اين خبرھا نشان دھندۀ.  برخوردار بودند

 ٨  بر اساس خبر اول، روز سه شنبه . کارگر به وجود آورده استۀجمھوری اسالمی برای طبق کمک سگ نگھبانش

که ھمراه با کارگران ديگر ، مدتھا  مجتمع نيشکر ھفت تپه پس از اين علی نقدی کارگر با سابقه ، ٩۶ ]حوت[اسفند

جھت  که پيگيری ھايش رار گرفت ، پس از آنحقش مبارزه کرد و مورد سرکوب جمھوری اسالمی ق هبرای مطالبات ب

 اين کارگر ۀحقوق پرداخت نشد دريافت دستمزد ھای معوقه اش از سوی کارفرما پاسخ نگرفت و کارفرما حاضر نشد

مدتی بعد ھمکارانش جسد وی و  دبار ، دست به خودکشی ز زحمتکش را به حساب وی واريز کند ، در يک اقدام فاجعه

قبل از خودکشی به  بنا به گفته کارگران ھفت تپه وی  .کشيدند  مجتمع پيدا کرده و از آب بيرونرا در کانال آب اين

والن شرکت به فکر ؤتا شايد مس خودکشی کند از اين وضعيت خسته شده و می خواھد ":ھمکارانش گفته بود که

  ". ھمکارانش بيفتندۀمطالبات چندين سال

جنوب استان   شھری در- " ِنودژ "کارگر اخراجی شھرداری محمودی ، یخبر دوم ، اما ، مربوط می شود به مجتب

شھر يعنی کارفرمای ظالم خود را به آتش   که پس از اخراج از کار ، با يک بطری بنزين ، ماشين شھردار اين-کرمان 

  اسفند٢٣ اين اتفاق يعنیدر ھمان روز " نودژ "ولين دولتی در منطقه ، يعنی ھمکاران شھردارؤچه مس گر .کشيد

پردازی پرداخته و برای ممانعت از الگو شدن اين   ، جھت الپوشانی انگيزه اعتراضی اين کارگر به دروغ٩۶ ]حوت[

کردند تا چنين جلوه دھند که اين حادثه ربطی به اخراج و يا عدم پرداخت حقوق  روش در ميان کارگران عاصی ، تالش

کارگر مزبور و به عنوان  ش دادند که اين حادثه به دنبال اخراجکارگر نداشته ، اما خبرگزاری ھای مختلف گزار اين

 .يک واکنش به ستم ھای وارده بر وی رخ داده است

 برخورد و دو ۀچرا که دو شيو. مھمی است درسھایپرسشھا و  آگاھی حاوی  اين دو رويداد برای ھر کارگرۀمقايس

، کارگری ، نا اميد از   در خبر اول .ه نمايش می گذاردآمده و معترض ب روحيه متفاوت را در ميان کارگران به جان

ی که سرمايه داران و رژيم دھشت انگيز و غير انساني دستيابی به دستمزد کاری که انجام داده و در اعتراض به شرايط
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والن ؤسم تا شايد" اسالمی برای کارگران ايجاد کرده اند ، دست به خودکشی می زند وابسته به امپرياليسم جمھوری

کارگر شھرداری که از اجحافات کارفرما  و در خبر بعدی" شرکت به فکر مطالبات چندين ساله ھمکارانش بيفتند

را به آتش می کشد تا پاسخ آتشی که کارفرما با اخراج وی بر زندگی  جانش به لب رسيده ، ماشين شھردار) شھرداری(

به گوش  حق خود به اخراج و عدم پرداخت دستمزدش راه اعتراض برا با آتش بدھد و به اين وسيل او و خانواده اش زد

رژيم حاميش جمھوری اسالمی به  در خبر اول استيصال کارگر از شرايطی که بورژوازی ايران و. ھمگان برساند

ت نسبت به فعال مايشائی کارفرما و مسببين اوضاع فالک وجود آورده برجسته است و در خبر دوم خشم و تعرض کارگر

 .سرمايه داران برای کارگران ايجاد کرده توجه را به خود جلب می کند باری که رژيم سرکوبگر حامی

ًاقداماتی فردی می باشند که خود نشأت گرفته از شرايط شديدا ظالمانه و خفقان  روشن است که ھر دو اين عکس العمل

استيصال خود می گردد و در ديگری با به آتش  ه تسليمکارگر منفعالن،  اما در يکی  .حاکم بر جامعه ايران است آور

در يکی ، کارگر با دست کشيدن از زندگی خود می خواھد کارفرما را . زند کشيدن ماشين کارفرما دست به تعرض می

 کارگرانی بر آيد که در تجمعات کارگران بينديشد و در جھت پرداخت دستمزد" مطالبات چندين ساله" به وادارد تا شايد

و در ديگری کارگر رنجديده با تقبل ھمه عواقبی که بر " !ايم، گرسنه کارگر ھفت تپه ايم، گرسنه ":خود فرياد می زنند

و شکنجه و زندان  و در جريان زندگی دريافته که ديکتاتوری حاکم چنين اقداماتی را بدون شک با بازداشت آن آگاه است

کارفرما را به آتش می کشد تا  خود را کف دستش گرفته و ماشينو حتی کشتن وی پاسخ خواھد داد باز ھم جان 

  .با زندگی کارگر ھم حدی دارد کارفرمايان حساب کار دستشان بيايد و بدانند که بازی

 با مايه گذاشتن از زندگی خود به سرمايه داران نمی باشند؛ کارگر در ھر دو اين روشھا که روشن است اقداماتی جمعی 

آستانه تحمل آنھا گذر  که شرايطی که برای کارگران ايجاد کرده اند ، آنچنان غير قابل تحمل گشته که از دھدھشدار می 

ت گرفته اند ، روحيات متفاوت و اختالفات أواحدی نش با اين حال اين روشھای فردی گرچه از شرايط مادی. نموده است

رغم ھمه تالش ھای  وجه کنيم که سرمايه داران امروز علیاگر به اين واقعيت ت .فاحشی را ھم به نمايش می گذارند

حرکت باز  از راکارخانه ای طور جمعی چرخ توليد ه کارگران و در شرايطی که روزی نيست که کارگران ب مبارزاتی

به ھر وسيله ای متوسل می شوند تا از  حق کارگران مقاومت می کنند وولی باز ھم در مقابل خواستھای بندارند ، 

را به جيب بزنند، آنوقت می توانيم ببينيم که روش کارگر اول که  داخت حقوق ھای معوقه خودداری کنند و حق آنھاپر

ناکارآمد  جلب توجه کارفرما به مطالبات کارگران به زندگی خود خاتمه می دھد ، روشی سترون و به قول خودش برای

با زندگی کارگران بازی می آگاھانه  ود خود نمی انديشند ،واقعيت اين است که سرمايه داران که جز به س. می باشد

اول از پرداخت حقوق ھای  در درجۀ  بود به فکر مطالبات کارگران باشد ،در اين مورد نيز کارفرما اگر قرار. کنند

عنی قاتل موجودات رذل ، ي بنابراين واضح است که با خودزنی نمی توان اين  .بخور و نمير آنھا سر باز نمی زد

ً که ذاتارا " والنؤمس "با اين روش ھمچنين نمی توان. کرد کارگران را به قول معروف بر سر عقل آورد و با آنھا مقابله

روشی ھرگز  از اين رو چنين. به پرداخت مطالبات کارگران وادار نمودکارفرمايان می باشند  حامی سرمايه داران و

و نمی تواند راه درست مبارزه تلقی  روش دوم ھر چند يک روش فردی است. ددنبايد به الگوئی برای کارگران بدل گر

در اين روش کارگر با تعرض به سرمايه دار که به . ارجحيت دارد گردد اما به دليل تعرضی بودن کامال ً بر روش اول

ضروری  ما سکوت کرد وبه ھم طبقه ای ھای خود پيام می دھد که نبايد در مقابل ظلم کارفر واقع قاتل کارگران است

تعرض نھفته در روش دوم را  عکس هاگر روش خودزنی با نفس زندگی در تعارض است ب. است که دست به مقابله زد

اين . سرمايه داران به شکل فردی کار به جائی نمی برد اما تعرض به دشمن و در اينجا به. خود زندگی فرياد می زند
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 شده و در بستر کار جمعی و متشکل در چھارچوب خط سياسی مشخصی قرار فردی خارجاز حالت  ًتعرض حتما بايد

  .   گيرد

، اين توده ھای انقالبی به پا " اردوی بيشمار کار" که چگونه شاھد بوديم) ١٣٩۶ (]جدی[در جريان خيزش دی ماه

دادند که  نشانھای متعددی با حمله به مراکز سرکوب جمھوری اسالمی پاسخ آتش را با آتش دادند و  خاسته در شھر

قدرتی که خالصی از شر جمھوری  .پا می خيزند چه قدرت عظيمی پيدا می کننده وقتی ھيچ بودگان دست در دست ھم ب

درست به خاطر  .و قھر آميز امکان پذير می سازد  یئتوده  اسالمی و بورژوازی وابسته حاکم را در بستر مبارزه ای

دامان سرمايه داران زالو صفت حاکم و  ته بود که ھراس وحشتناکیھمين اعمال قدرت جمعی زحمتکشان به پا خاس

 شرايط موجود ۀکه تا به امروز ادامه دارد و آنان را نسبت به ادام سران رژيم کارگر ستيز جمھوری اسالمی را گرفت

 طبقه مبارزات از ھمين تجربه می توان ديد که تعرض جھت پيشرفت. غارتگرشان بيمناک ساخته است و حفظ حکومت

خود  طور فردی از زندگیه بايد دانست که وقتی کارگر ب  . بايد ھرچه بيشتر جمعی و سازمان يافته گرددًکارگر الزاما

دارای پتانسيل اعتراضی و  می گذرد و دشمن را آماج تعرض خود قرار می دھد با اين برخورد نشان می دھد که

پاخيزد و جلوه ه  جمعی و آگاھانه عليه نظم موجود بۀمبارز يککه ھمين کارگر در  مبارزاتی ست ، در نتيجه امکان اين

 اين واقعيت آشکارا بيانگر آن است که می توان. دالوری بروز دھد ، امکانی واقعی است ھای پرشکوھی از جسارت و

ان انرژی مبارزاتی کارگر و بايد چنين روحيه ھای تعرضی را از حالت فردی خارج نمود ، به آن شکلی جمعی داده و

  . به کار گرفترا به صورت آگاھانه در چھارچوب برنامه ای جمعی و انقالبی

ً مبارزات کارگران در آن جاريست ، ضروری است تأکيد شود که اوال در شرايط کنونی و در اوضاع و احوالی که

بر  ردد ، بايداتحاد و تشکل آنھاست و مبارزات کارگری اگر قرار باشد به موفقيت رھنمون گ قدرت طبقه کارگر در

جمعی شده و حتی کمبود آنرا  اساس اصل اتحاد و تشکل متکی باشد و اقدامات فردی نمی تواند جايگزين امر مبارزه

علم کرده ،  نتيجه در شرايطی که ديکتاتوری حاکم ھمچون سدی در مقابل سازمان يابی طبقه کارگر قد  در .جبران نمايد

پراکندگی صفوف کارگران و متشکل کردن آنھا  است که پاسخگوی فائق آمدن برمھمترين وظيفه پيدا کردن راه ھائی 

 در شرايطی که ديکتاتوری لجام گسيخته جمھوری ًثانيا. سياسی باشد و چه از نظر) صنفی(چه از نظر اقتصادی 

 بودگان توده ھا نيز نشان داده شد ، جز با زبان زور با کارگران و ھيچ ]جدی[در خيزش ديماه اسالمی ھمانطور که

اعتراض مردمی در مواجھه با  سخن نمی گويد و شرايطی در جامعه به وجود آورده است که ھر مبارزه صنفی و يا ھر

 کارگر و متحدينش در ۀآميز به خود می گيرد ، طبق  به مبارزه ای سياسی بدل و شکل قھرًسد ديکتاتوری ، فورا

 جھت تغيير شرايط زندگيشان خود را به واقع با خود جنگ اعالن جنگ به حکومت شرايطی قرار گرفته اند که با ھر

چاره ای ندارند که  در چنين شرايطی ، کارگران".  اعالن جنگ ، خود جنگ است  "يعنی در اينجا. بينند مواجه می

اين مبارزه و جنگ با . حفظ و تداوم بخشند متشکل شده و تشکل خود را در سايه مبارزه مسلحانه عليه رژيم حاکم

شرايط مختنق و طاقت فرسائی که خود به وجود آورده اند بر کارگران  ورژوازی و سگ نگھبانش را خود آنھا وب

ھمين دليل کارگران آگاه و مبارز ما بايد به تالشی جدی برای   به .اين تنھا راه نجات کارگران می باشد تحميل می کند و

خود را از اين طريق تا کسب قدرت سياسی به دست طبقه نظامی دست بزنند و مبارزه  -تشکيل گروه ھای سياسی 

   .پيش ببرند کارگر

قرار گرفته اند و مبارزات وقفه ناپذير آنھا و ھمچنين اقدامات فردی شان  بررسی شرايطی که کارگران ايران در آن

ضرورت  قعياتاين وا. که وجود ھمين شرايط است که باعث انفجارات و قيام ھای توده ای می گردد روشن ميکند

مقابل  ايجاد تشکل ھای مخفی و وظيفه سازماندھی ھر چه گسترده تر کارگران را در  استفاده از شرايط انقالبی به نفع
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کارگر امکان می دھد پيروزی تالشھای  گام گذاشتن در اين راه به طبقه. پيشرو کارگری و نيروی انقالبی قرار می دھد

انقالب جشن توده  "بگيرد و بر اين تجربه و اصل طاليی تاريخی که ه موجود جشنخود را بر ويرانه ھای نظم ظالمان

  .، صحه گذارد"ھاست

 ن کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايراۀماھنام: به نقل از 
 ١٣٩٧ ]حمل[پانزدھم فروردين ماه ، ۵١شماره 

  

 
  


