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 !ھراس جمھوری اسالمی از رشد مبارزات کارگران
  

اين امر واقعيتی .  کنونی ايران می باشدلفه ھای مھم اوضاع سياسیؤرشد روزافزون اعتراضات کارگری ، يکی از م

 یبه ھمين دليل ھم ھر روز.  جمھوری اسالمی ھم قادر به کتمان آن نيستۀاست که حتی خود ديکتاتوری لجام گسيخت

اين .  بورژوازی حاکم عليه اين مبارزات اشکال جديدتری به خود می گيردۀکه می گذرد تالش ھای سرکوب گران

 انگل می کوشد با کمک رژيم حامی اش جمھوری اسالمی ھر طور شده از کارگران زھر  ایقه طبۀبورژوازی به مثاب

  . باز دارد،چشم گرفته و آن ھا را از اعتراض و مبارزه عليه شرايط دھشتناکی که برای شان ايجاد کرده

و از سوی ديگر حتی  جان کارگران را مکيده و به ديگ سرمايه می ريزد ۀبورژوازی دندان گرد حاکم از يک سو شير

در چنين شرايطی وقتی که .  بازتوليد نيروی کار می باشد را نيز به کارگران نمی دھدۀآن حداقل دستمزدی که الزم

 خود دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی می زنند، نيروی سرکوب حاضر و ۀکارگران برای دريافت حقوق ھای معوق

اگر نگاھی به برخورد جمھوری اسالمی با کارگران در ھمين دو ماه اخير .  خود را به جان کارگران می اندازدۀآماد

گيرانه و سيستماتيک به اعتراضات  کشور پيۀبيندازيم ، به عينه می بينيم که مأموران جمھوری اسالمی در چھار گوش

نده و به جريمه و کارگری يورش برده و کارگران معترض را بازداشت کرده و يا آن ھا را به بی دادگاه ھای خود کشا

  .شالق و زندان محکوم کرده است

 کارگران پيمانکاری ۀاز ميان نمونه ھای زيادی که اخبارش از سوی رسانه ھای رژيم انعکاس يافته می توان به نمون

 در اعتراض به معوقات ١٩٣۵ ]جوزا[ خرداد ماه٢۴اين کارگران روز دوشنبه .  اھواز اشاره نمود۴ ۀشھرداری منطق

موران انتظامی مواجه شده و أ اھواز تجمع کرده بودند که با يورش م۴ ۀخود مقابل ساختمان شھرداری منطقمزدی 

بر اساس گزارش ھای منتشر شده در رسانه .  کارگر توسط عوامل انتظامی بازداشت شدند٢۴ صبح، ٩حدود ساعت 

 ۀبرده و قرار است برای تشکيل پروندھای رژيم ، اين کارگران چند روز پس از بازداشت ھنوز در زندان به سر 

کارگران اين .  کارگر معدن البرز شرقی در شاھرود می باشد٣مورد ديگر ، دستگيری .  به دادگاه منتقل شوندئیقضا

 مخالفت شان با فروش کوی سازمانی کارگران، در مقابل درب ۀ در ادام١٩٣۵ خرداد ماه ٢٣معدن روز يکشنبه 

موران انتظامی سه کارگر أمتی کوی سازمانی اين معدن مبادرت به تجمع کرده بودند که مورودی مجتمع رفاھی و اقا

  .معترض را بازداشت نمودند
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 وکيل کارگران معدن سنگ آھن بافق از احکامی که عليه کارگران اين معدن ١٣٩۵ خرداد ماه ٢٩ھم چنين روز شنبه 

يم حامی بورژوازی ايران به کارگران مبارز ماست در گر ھجوم رژکه بيان اين خبرھائی ۀھم. صادر شده خبر داد

 ۵در آذربايجان غربی روز چھارشنبه " دره قآ" کارگر معترض معدن طالی ١٧شرايطی شنيده می شود که وکيل 

احکام شالق و :  از اجرای احکام شالق و مجازات نقدی برای کارگران اين معدن خبر داد و گفت١٣٩۵خرداد ماه 

 کارگر بخشی از کارگرانی می باشند که در سال ١٧اين .  درآمده استءکارگران در روزھای اخير به اجرا نقدی ۀجريم

  . نفر از ھمکاران شان مبادرت به تجمع اعتراضی نموده بودند٣۵٠ در اعتراض به اخراج ٩٣

خود "  خيابانیۀشکنج"آن ھم در مالء عام و انعکاس خبر و عکس ھای اين "  دره قآ" کارگر معدن ١٧به شالق بستن 

 وقتی که جمھوری اسالمی مجبور می .گر حاکم را از چنين ددمنشی ھائی نشان می دھدسرکوببه روشنی اھداف رژيم 

 در خيابان ھا به نمايش بگذارد، روشن است که به اين وسيله قصد دارد ھر چه بيشتر فضای رعب ًشود شکنجه را علنا

جو وحشتی که از نظر سردمداران رژيم قرار است در . رگری گسترش دھدو وحشت را در سطح جامعه و جنبش کا

اما اخالل در عزم کارگران و باز داشتن آن ھا از .  حق شان اخالل ايجاد کندهعزم کارگران جھت رسيدن به مطالبات ب

در صدد ايجاد مبارزه برای رسيدن به خواسته ھای شان چه معنائی جز اين دارد که به اين وسيله جمھوری اسالمی 

کشی را  بھره جان کارگران را بمکد و ۀشرايطی است تا بورژوازی زالو صفت حاکم با خيال راحت تری شير

  .تر از قبل پيش ببرد بيشرمانه

 کارگر خود به روشنی خبر از رشد روز افزون ۀتشبثات جمھوری اسالمی جھت جلوگيری از گسترش اعتراضات طبق

ی دھد که سردمداران ديکتاتوری حاکم در وحشت از رشد بيشتر اين مبارزات در تالش اند اين مبارزات داده و نشان م

ھراس رژيم حامی بورژوازی .  شان باز دارندۀ عادالنۀتا با ايجاد رعب و وحشت در ميان کارگران آن ھا را از مبارز

ت سر اين تجمعات می زالو صفت از اعتراضات صنفی و اعتصابات کارگری درست در آن چيزی است که در پش

ھراس آن ھا از متحد شدن کارگران و . آن ھا می دانند که در پشت ھر اعتصاب ، اژدھای انقالب کمين کرده است. بينند

 رھائی از وضع نکبت بار کنونی ۀامری که الزم.  آن ھا به مبارزه و جنبشی ھمگانی استۀارتقاء مبارزات پراکند

 .ران ما به اين وحشی گری ھا بايد تالش ھر چه بيشتر جھت تشديد مبارزات خود باشدپاسخ کارگبه ھمين دليل ھم . است

 جمھوری اسالمی عامل اصلی تداوم وضع وخامت بار زندگی کارگران می باشد و از اين رو تنھا با ۀ ددمنشانۀسلط

 ايران که با ھر تار و  بورژوایۀمبارزه در جھت سرنگونی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته اش می توان به سلط

  .پود خود به امپرياليست ھا وابسته است ، پايان داد

 ۀ جنايتکارانۀدر شرايطی که جمھوری اسالمی جھت حفظ وضع موجود از ھيچ جنايتی خودداری نمی کند و اين را مقابل

د بدانند که تا مبارزات  کارگران به عينه به نمايش می گذارد، کارگران پيشرو ما بايۀاين رژيم با مبارزات روزمر

 سياسی و آن ھم مبارزه جھت نابودی جمھوری اسالمی ارتقاء نيابد سخنی ھم از رھائی ۀ کارگر به مبارزۀاقتصادی طبق

باشد که تالش ھای مبارزاتی امروز . و رسيدن به آزادی و بنای جامعه ای عاری از ظلم و ستم در ميان نخواھد بود

  .ی اين طبقه راه را برای رسيدن به اين مقصد ھر چه ھموارتر سازدکارگران و کمونيست ھای حام

 
  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]جوزا[ ، خرداد ماه٢٩ ۀشمار
 

 
 


