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ِزندگی و اوضاع کاری کارگران، در زير سايۀ نظام ِ 

ِتصوير کامل و دقيقی را نمی توان از زندگی و اوضاع کاری کارگران، در زير .  سايۀ رژيم جمھوری اسالمی ارائه دادِ

 حوادث و سھل انگاری کارفرمايان و صاحبان توليدی، بر ميزان ناھنجاری ھای ۀ دنباله موقعيت آنھا بسيار وخيم و ب

دليل فقدان امکانات ايمنی، و ناتوانی در تھيۀ ه سانحه ھای کارگری و خودکشی ھا، ب.  کاری افزوده است- جانی 

به بند کشيدن ھا، . منظور دستيابی به حقوق ھای معوقه، در ايران پايانی ندارده زندگی، ھمچنين تالش بمايحتاج اوليۀ 

آمار و . اخراج ھا و درگيری ھا روزانه است و در اين ميان سردمداران رژيم، در سوی استثمارگران قرار گرفته اند

ران، شاھد تلف شدن و رو در روئی اتفاقات دلخراش ِارقام تخريب زندگی کارگران رو به باالست و ھر روز جامعۀ اي

ريزش آوار در محل طور نمونه، يک کارگر ساختمانی در اثر ه ب.  ساختمانی ست- کارگران در ميادين توليدی 

جان خود را از دست داده است، و بنابه گفتۀ رئيس کانون کارگران » گودبرداری در خيابان شھيد انصاری قزوين«

  .، ايران رکودار حوادث کارگری در جھان است» شوکتاکبر«ساختمانی 

ال اين است که ريشۀ اين دست سھل انگاری ھا و حوادث، و ھمچنين عدم پرداخت حقوق ناچيز کارگران،  تا چه ؤس

ه  و کارگر قادر خواھد بود تا فارغ از دغدغۀ امکانات ايمنی، کاری و مالی، چرخۀ ميادين توليدی را ب زمان حيات

  ر آورد؟حرکت د

ُبی ترديد درد و مشکالت کارگران يکی دو تا نيست، تعطيلی کارخانه ھا، يکی پس از ديگری ھم، کمر کارگر را خرد  ُ

شھرداری مرودشت در استان «از کار بيکار شده اند و ھمچنين » کارخانۀ زاگرس«بيش از ھشتاد کارگر . نموده است

دليلی که فاقد ارزش و . دليل بودجۀ مکفی اخراج نموده استه ا ب، صد و پنجاه تن از کارکنان و کارگران ر»فارس

اعتبار است؛ چرا که سرمايه در ايران، در خدمت به جامعه نيست و عده ای کوچک و سودجو، سوار بر ثروت و منابع 

ھد تا سرمايۀ کارفرما حقوق کارگر را نمی د. به مابقی سفرۀ کارگران و توده ھای ستم ديده يورش می برند جامعه اند و

دنباله ه ، حقوق نگرفته اند؛ و ب»قطار شھری اھواز«ھفت ماه است که چھار صد کارگر نگھبانی . بيشتری به جيب زند

، حقوق دو ھزار کارگر را پرداخت نکرده اند و پنجاه کارگر ]حمل[، از فروردين ماه»کارخانۀ پلی اکرين«کارفرمايان 

  .....  ، شش ماه است که حقوق ھای شان به تعويق افتاده است و»رضویشھرداری رشتخوار از استان خراسان «

 کارگر، در اثر فقدان صد طبقاتی جامعۀ ايران است و مگر بی دليل است که بيش از ھزار و دو- اين نمای سياسی 

گران افزوده امکانات ايمنی جان خود را در سال گذشته از دست داده اند؟ مگر بی دليل است که بر ميزان خودکشی کار
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ھمراه ه ُگرديده است، مگر بی دليل است که کارگر و سرمايه، در دو سوی جامعه قرار گرفته اند و صاحبان توليدی ب

  انسان تھيدست تنگ نموده اند؟ھا نظام جمھوری اسالمی، فضای کاری و جامعه را بر روی ميليون 

ش در عمل نشان داده اند رنگارنگ اسالمی و دولت ھای  جانی ست و نظام جمھوری- کارگر در ايران فاقد امنيت شغلی 

که حامی و طرف مردم نيستند و نشان داده اند، که با استثمار، چپاول و با عدم پرداخت حقوق ناچيز کارگران است که 

پوست و کارگران در اين سی و چند سال، با . می توانند منفعت و سياست ھای امپرياليستی را تأمين و تضمين نمايند

گوشت خود لمس نموده اند که صاحبان توليدی و کارفرمايان، بدون حمايت دولت و ارگان ھای سرکوبگرش، قادر به 

، "خاطی" و ھمچنين اخراج عناصر  به شالق بستن کارگران و آنھم به بھانۀ اخالل در نظم و توليد. ادامۀ حيات نيستند

ِروحانی، در خدمت به اجرائی قوانين ضد کارگری "  و اعتدالاميد"مبين اين حقيقت است که سياست ھای دولت 
ُتصويب شده و ايضا، پيشبرد سياست ھای امپرياليستی در ميادين توليدی ست؛ دولتی که قصد و مقصودش، تضمين  ً

 !!حقوق اوليۀ تودھای محروم و ستمديده و کنار زدن صاحبان و مديران از اموال عمومی جامعه و کارگران بوده است

ً اعتراضی جامعه را بسته و متعاقبا بر -ورۀ زمامداری اش، با شتابی ھر چه بيشتر، فضای سياسی ددولتی که در 

  .تعرض خواسته ھای ميليون ھا انسان دردمند و بر ميزان خودکشی ھا و سوانح کارگری افزوده است

 اين ميان مردم و کارگران ايران، به عينه در حقيقت، چند ماھی به اتمام رياست جمھوری روحانی باقی مانده است و در

مسير انتخابی و " اميد و تدبير  "ُدريافته اند که جامعۀ کارگری در اين چند ساله و خالف شعارھای پر طمطراق دولت 

 تخريبی از يک سو - یبا اين اوصاف و بنابه مشاھدۀ ھزاران فاکت اعتراض. ناگوار دولت ھای پيشين را پی گرفته است

ی، نه تنھا ئان گفت که کارگر در چنين نظام ھا افزودن حقوق ھای چند ميليونی مديران از سوی ديگر، می توۀدنبال هو ب

به خواسته ھای اساسی خود دست نخواھد يافت بلکه زندگی و اوضاع کاری اش، در معرض نابودی و تخريب ھر چه 

ش، حامی ھايھمراه ديگر دار و دسته ه وری اسالمی بًکامال عيان شده است که نظام جمھ. بيشتری قرار خواھد گرفت

. فزايندبرند و بر شکاف طبقاتی جامعه بيسرمايه اند و با تمام وجود در تالش اند، تا به مابقی سفرۀ کارگران يورش 

ًنوبۀ خود نمايانگر دو زندگی کامال ه تمرکز و سمت و سو دادن ثروت جامعه، به دست و به جيب عده ای محدود، ب

.  و ھمچنين نماد و فرھنگ تحميل شدۀ نظام حاکم، به جامعه و به کارگران ايران می باشد تضاد از ھم در درون جامعهم

بی ترديد چنين وضعيت و اوضاعی، خواست طبقۀ کارگر و ديگر محرومان نيست و روشن است که جامعه و طبقۀ 

گی کارگران دارد؛ نياز به آن دارد، تا سازمان و حزب امعه و زندجکارگر ايران، نياز به بر گرداندن فضای نابرابر 

ِمدافع وی طبقۀ کارگر، با برنامه ای روشن و دخالتگر، توازن قوای درون جامعه را به سمت طبقۀ کارگر سمت و سو 
قۀ دھه ھاست که جامعه و طب.  ساختمانی کوتاه نمايد- ُدھد، دست کارخانه داران و کارفرمايان را از ميادين توليدی 

 عملی طبقۀ سرمايه -ِکارگر، در انتظار مشاھدۀ رو در روئی عملی نمايندگان سياسی خود، در مقابل نمايندگان سياسی 

 پيش شرط ھا و پيش درآمدھای سامانيابی و تشکل يابی طبقۀ ۀاين ھا از زمر. داری و دولت ھای حامی آن می باشد

ُکارگر در تقابل با رژيم ھار و خشن است، پر واض ِح است که بدون باوری بنيادی به آرمان طبقۀ کارگر، و بدون ارتباط ُ
 ارگان ھای حافظ نظام ه ساختمانی و ھمچنين بدون اقدامات عملی علي-تنگاتنگ با جنبش ھای اعتراضی توليدی 

خواھد کرد و ُامپرياليستی، امر مبارزاتی طبقۀ کارگر، در داالن ھای پر پيچ و خم کارخانه داران و کارفرمايان گير 

  . زندگی و ھمچنين اوضاع کاری کارگران، به وخامت ھر چه بيشتر خواھد گرائيد
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