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  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ می ١٠

 !ینظام جمھوری اسالمی و اّول ماه م
  

واه اسناد بر آن گ. ست و حاکمان سياسی ايران تکراری" گاننخب " از جانب- روز جھانی کارگر -سناريوی اّول ماه 

  ھای متفاوت مانع ای را دستگير و به بھانه ھای رنگارنگ، پيشاپيش و قبل از روز جھانی کارگر، عده که دولت است

 حکومِت دروغ و سرکوب، نه تنھا در پس پرده پنھان نيست بلکه ھر ۀچھر. گردند راھپيمائی کارگران در اين روز می

سل کننده و تکراری ھای سر خرمن به کارگران ھم ک سر دواندن و وعده. شود میتر  روز و ھر دقيقه، عريان و عريان

   بهیشود و در عوض، اوضاع داران نظام رانده میاز زبان جانب و بايدھا، بر سر زندگی بھتر کارگران بايد. شده است

رگر در اين چند دھه و به  کا ھای به اصطالح مدافع رژيم و دولت. گردد تری عايد جامعه و کارگران می مراتب وخيم

اند و امسال ھم، پاشنه و در زير   گرديده- توسط کارگران ايران - برگزاری روز جھانی کارگر  انحای گوناگون، مانع

وزارت کار . ندکارگری ايران شاھد آن بوده اۀ ھمان مسيری چرخيد که تاکنون جامع به" اميد و تدبير" دولت ۀساي

زاری روز برگۀ سخنرانی رئيس دولت، اجازۀ  پيشين رژيم جمھوری اسالمی و به بھانھای روحانی، به سياق دولت

ھمان عنصری که . عمل آورد داشت روز جھانی کارگر ممانعت به نموده است و از بزرگجھانی کارگر را صادر ن

آری، از . ن را دارد اقتصادی جامعه به نفع کارگران و محروما-بارھا و بارھا اعالم نموده است، قصد تغيير سياسی 

ديگر وزارت  آورد و از سوی ميان می به" يابی آزاد کارگری تشکل"سو روحانی سخن از دفاع از حقوق کارگران و  يک

گرش را به جان کارگران  ھای سرکوب گردد و دم و دستگاه  توسط کارگران میی برگزاری جشن اّول ماه م کارش، مانع

نظام جمھوری اسالمی امر تازه و عجيب و غريبی نيست و ھر ۀ ھم در زير سلط آنطبعاً چنين کرداری و . اندازد می

  .اند بندھا و سرکوب مواجهتوأم با بگير و بۀ گون ساله، کارگران در چنين روزی با تھديدات گونه

 تبعيض ترين حقوق است و حرمتی نيست و فاقد پائين  به بيانی حقيقی کارگر در چنين روزی ھم فارغ از سرکوب و بی

انداخته است کارگری سايه ۀ افقی بر فضای جامع گی و بی آيند مزدھای ناچيز و بی ھا باال کشيدن دست  آن جنسيتی و به تبع

خواران حق اعتراض و درخواست مطالبات  استثمارگران و مفت. باری نيست گوی چنين اوضاع رقتو کسی پاسخ

فرسا و بدون امنيت  مجبور است در ازای ساعات فراوان و کار طاقتاند و کارگر  ی را از کارگران سلب نمودهئ پايه

کارگر ناتوان . تری به جيب زند دار، سود بيش کند، تا کارفرما و سرمايهبھداشتی جان ب درمانی و امکانات ۀشغلی، بيم

ن طبقاتی  ادر بست و در خدمت به مخالفست و در عوض توليدات جامعه  ھای سياسی نان و آب و محدوديتۀ از تھي

رونق اقتصادی برای  فضای کارگری و توليدی ايران، فضای تنگ و فضای مسموم کننده و بی. کارگر استۀ طبق

ن و خود باز مانده است و اعتراض در ھر ميزاۀ ست که کارگر از تأمين مخارج اولي یئکارگران و محرومان است؛ فضا

ست که   اقتصادی ناھنجاری-نين اوضاع و احوال سياسی در چ. بند و سرکوب استمقياسی، مترادف با بگير و ب
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 را سال رونق توليد ٩٣يابی آزاد کارگری و مصمم است تا سال  دولت معتقد به تشکل: "نمايد که روحانی دارد اعالم می

  ".و شکستن رکود اقتصادی اعالم کند

 شکستن رکود اقتصادی، چيزی جز، چنين رونق توليدی و البته سخن گفتن روحانی از تشکالت آزاد کارگری و ھم

تر  ھم در ازای زندگی وخيم دار و آن تر به نفع سرمايه آزادی تشکالت و تجمعات خودی در ميادين کارگری و توليد بيش

داری توليد از آن کارگر است و سود آن متعلق به حاکمان و زورگويان و پُر واضح  ھای سرمايه در نظام. کارگران نيست

بخشی اقتصاد  ی در فرھنگ رژيم چمھوری اسالمی خالی از محتواست و رونقئھا ن و مفاھيم چنين واژهکه مضامي است

. دار نيست  حاکمه و سرمايهۀجامعه، از منظر روحانی ھم چيزی جز، گردش توليدات مملکت به نفع استثمارگران و طبق

ام ھای نظ ھا و اعمال ديگر دولت ج از سياستھم خار" دولت اميد و تدبير"تا به حال آشکار شده است که کار و بار 

نظام در گستردگی معيشت و در کوتاه نمودن عمر " سربلندی"به عبارتی . خواھد بود ن- نبوده و -جمھوری اسالمی 

اش، رفع  گونه نوشته شده است و وظيفه سياست و قانون نظام جمھوری اسالمی اين. کش است ھا کارگر و زحمت ميليون

 آن گرانی اقالم  چنان باالست و به تبع تورم در ايران آن.  رو در روی کارگران نيست و مشکل ھا معضلو نابودی صد

در . دھد اش را نمی  ھزار تومانی کارگر، کفاف زندگی چند روزه۶٠٨ۀ ای شده است و حقوق ماھيان زندگی ثانيهۀ اولي

ۀ ست و به دنبال مانند مرگ تدريجی  ی برای آنان بهايران در زير خط فقراند و زندگۀ حقيقت بيش از نود درصد جامع

توانيم بر  وقت بھتر می ھا اضافه نمائيم آن را به آن" اعتدال " ب و افزايش بنزين توسط دولِت مدافعرھا اگر تأثيرات مخ آن

رژيم جمھوری اسالمی، دولت وعده و ھای  مانند ديگر دولت عمق و بر ماھيت دولت روحانی پی ببريم؛ دولتی که به

خواھد از جيب مردم کم  چون دولت کم آورده است می"که  وعيد، و دولت ريا و سرکوب است و کارگر بر اين نظر است

  ".کند

ُخورد که ديگر  درد ھمان کاری میه باری، نگاه به جيب و سر کيسه نمودن مردم غير قابل تصور است و روحانی ھم ب

کارگر، ۀ قدرت خريد کارگر بسيار پائين آمده است و اقالم اوليه در خان.  سراسر استثمارگر ُخوردندھای نظام دولت

شان، بسياری از زنان شھرھای مختلف  ھای لوکس به حساب آمده و بنابه تبليغات و آمار و ارقام منتشره از جانب خودی

 ساعت کار روزانه، حقوقی کمتر از ٨ که در ازای ی مشغول به کار ھستندئھا  بدون داشتن قرارداد و در شغلايران،

تبعيض جنسيتی را : "گردد اعالم می" اميد و تدبير"که از زبان رئيس دولت  کنند، در حالی  ھزار تومان دريافت می٣٠٠

: گويد صنعتی مپنا و در ديدار با کارگران میۀ ای در روز کارگر و در بازديد از مجموع که خامنه و يا اين" پذيريم نمی

  ".تضاد کار و کارفرما غلط است"

ش با تضاد نظامی که بنيان. حد و مرزی ندارد سياسی در فرھنگ رژيم جمھوری اسالمی يده درائیوقاحت، دروغ، د

ھای  ھا و سرازير نمودن سرمايه عدالتی ھا، بی گی نابرابری ريخته شده است و بيش از سه دھه، جامعه شاھد گسترد

شود،  تر می تر و عميق باشد و تضاد و شکاف طبقاتی ھر روز و ھر روز ، عميق ر میخو ی مفتا به جيب عدهمملکت 

د ای نه تنھا دار خامنه. راند ای از نادرستی و از غلطی تضاد کارگر با کارفرما سخن بر زبان می حال خامنه در ھمان

رسميت ه نمايد که ب که وقيحانه اعالم میکند بل ش را از اذھان عمومی الپوشانی میماھيت خود و نظام سراسر اجحاف

  !!باشند  آن می ھا مبلغ و مدافع شناختن تضاد کارگر با کارفرما نه تنھا غلط، بلکه مارکسيست

ای اين نظام استثمارگر و رژيم جمھوری اسالمی نيست که مدافع و بانی تضاِد کارگر با  از منظر سرمايه و خامنه

ساز زندگی وخيم و انباشت سرمايه  ست که زمينه ويژه آرمان کمونيستیه داری و ب يهکارفرماست بلکه نظام خالف سرما

ست و اھای سخيفی فاقد اعتبار البته که چنين گفته. باشد گر می خاصيت و سرکوب شمار، بی ای انگشت در دستان عده

در حقيقت . آن قائل نيستگيرد و ارزشی برای  را به سخره می دارد و طبعاً کارگر آنخريداری در درون جامعه ن

داران و حاکمان ايران از  سو و انباشتن سرمايه در دستان کارفرمايان و سرمايه ھا کارگر از يک زندگی وخيم ميليون
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ی و از جمله رژيم جمھوری اسالمی در گستردگی ھر چه ئھا ه حيات چنين نظامک ديگر، مبين اين واقعيت است سوی

کند و جانيانی  فقر و نداری در درون جامعه بيداد می. باشد دار نھفته می سرمايهۀ  و طبقتر تضاد کارگر با کارفرما بيش

. يندنما ن چنين وضعيتی کتمان میان و آمرن عامالعنوا ھم به ای موقعيت و افکار خود را و آن چون روحانی و خامنه ھم

ھای عناصر  ھای مملکت در جيب ه سرمايهک رسميت شناخت، در حالیه ی را معتبر و بئھا توان چنين گفته چگونه می

  افزايند؟  دولتی تلنبار شده است و در ابعادی دھشتناک بر تعرض خود به کارگران و محرومان می- حکومتی 

ھای آنان قرار دارد   کارگر، در تخالف با تعرض به معيشت کارگران و خواسته ترديدی در آن نيست که کمونيسِت مدافع

اين نظام . باشد کشان می يدن و نابودی نظام استثمارگر و برقراری حاکميت کارگران و زحمتچھم و غمش، برۀ و ھم

ھای  داران کمترين باوری به خواسته باشد و سرمايه کارگر میۀ  استثمار و چپاول طبق ست که مبلغ و مدافع داری سرمايه

چون روحانی و  ی ھمکه عناصر مضافاً اين. -دارند  نه ھم  وداشته ه نکارگر و محرومان ۀ  اقتصادی طبق- سياسی 

اين . کارگر و رفع و نابودی تضاد کارگر با کارفرما سخن گويندۀ ای، در مقام و منزلتی نيستند تا از منفعت طبق خامنه

کوشند تا با  دليل ھم نيست که ھر ساله می دارند و بی اعتقاد و باوری به روز کارگر نداشته و نخادمان نظام، کمترين

  . عمل آورند ھای سنجيده، از تجمع و از برگزاری کارگران از اين روز ممانعت به ريزی نامهبر

ست که خواھان  کارگر و متعلق به آرمانیۀ ن طبقامدافعۀ داران نيست بلکه متعلق به ھم روز کارگر، متعلق به سرمايه

با اين اوصاف . ست ه و ميادين کارگریداران و کارفرمايان در درون جامع سرمايهۀ نابودی بدون قيد و شرِط سلط

داران داشته و بر اين   سرمايه کارگر عليهۀ بخشی طبق ست، که باور به سامان باوری به اين روز تاريخی از آن کسانی

جمھوری اسالمی، سخن گفتن از ۀ چون رژيم وابست گر و استثمارگری ھم ھای سرکوب باوراند که در پرتو حاکميت رژيم

در . ھای آزاد کارگری و بر چيدن تضاد کارگر با کارفرما پوچ و بيھوده است اختن حقوق مردمی و تشکلرسميت شنه ب

رفرما و کاۀ ھای خود سود خواھد جست، و زمانی سياست اجحاف و استثمارگرايان مايه حقيقت زمانی کارگر از دست

زير داری به  سرمايهۀ گی قطع گردد و طبق و بندھای اسارت  ش بر زمين خواھد افتاد که زنجيرهھاي دار از شانه سرمايه

تنھا در چنين جامعه و در . کارگر در سرتاسر جامعه حاکم و به اھتزاز در آيدۀ  طبقهخواکشيده شود و نظام و پرچم دل

 کارگر طعم آزادی و طعم زندگی انسانی و طعم رفع تضاد ۀست که طبق ھا و مناسباتی چنين نظامۀ زير ساي

 . انه را خواھد چشيداستثمارگراي

 ٢٠١۴ی م٩
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