
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٢
 

 !فراز جديدی از مبارزات طبقۀ کارگر
 کارگران در اکثر ۀزات دالوران تحت سلطه ما بيانگر پديدار شدن موج نوينی از مبارۀ جاری در جامعۀنگاھی به صحن

 در شکل اعتصاب و دست کشيدن از کار ، تجمع در محيط کارخانه ًاين مبارزات خود را عمدتا. شھر ھای کشور است

 کار و حتی ۀ در سطح شھر و تظاھرات در مقابل فرمانداری و استانداری و ادارئیھا و واحد ھای توليدی ، راه پيما

در بررسی روند اين مبارزات ما می بينيم که . ده ھا و مسير ھای تردد عمومی نشان می دھندمجلس و باالخره اشغال جا

اوضاع طاقت فرسای زندگی کارگران و شدت فشار وارد بر وضعيت معيشت و کار آن ھا از يک سو و سرکوب 

ا در موراد متعددی وجود آورده که مبارزات کارگران ره  صدای اعتراض شان از سوی ديگر ، وضعيتی را بۀوحشيان

در اين مورد می توان .  رژيم نيز کشانده استۀخودی به مسير اعمال قھر در مقابل سرکوب وحشيانه به طور خودب

اين کارگران در پيگيری . ی اراک را نام برد"ھپکو"و " آذرآب"برای نمونه مبارزات دالورانه و دامنه دار کارگران 

ه مبارزات خود را به سطح شھر اراک کشانده ، در خيابان ھای شھر راه حقوق طبيعی خويش ، چندين ماه است ک

 ۀمبارزات دالوران.  مسير اراک به تھران زدندۀًپيمائی کرده و اخيرا دست به اشغال خط آھن و ھمچنين بستن جاد

با  آن توسط رژيم کارگر ستيز جمھوری اسالمی به يک موضوع ملی ۀکارگران اراک در بستر سرکوب بيرحمان

 برجسته ای از واقعيت و سطح کنونی مبارزات کارگران ايران را به نمايش ۀانعکاس سراسری تبديل شده و خود جلو

  . می گذارد

ه با در نظر گرفتن دور جديد مبارزات کارگران که در اکثر شھر ھای کشور جريان دارد می بينيم که اين مبارزات ب

 که به طور اولی محصول فضای خفقانی ست که استبداد حاکم - ک با يکديگر رغم پراکنده بودن و عدم ارتباط سيستماتي

نخستين ويژگی مبارزات جاری تعدد اين حرکات و .  از حداقل دو ويژگی مشترک برخوردار است-آفريده است 

 ۀ ديگر رشد يک روحيۀويژگی برجست. گسترش آن ھا در مقياسی کم سابقه نسبت به سال ھای پيش از آن می باشد

مبارزاتی راديکال در ميان کارگران مبارز می باشد که باعث شده آن ھا بدون ترس و واھمه و يا به واقع با به جان 

اين موارد را  به ترتيب بررسی .  رژيم به اقدامات مبارزاتی مبتکرانه ای دست بزنندۀخريدن برخوردھای سرکوبگران

  .کنيم
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نبايد در استانی مانند "مان در اظھارات کم سابقه ای اعتراف کرد که  ، استاندار کر١٣٩۴ سال ]ميزان[در مھر ماه

 اعتراض کارگری رخ دھد، خيابان مسدود شود ، مردم اعتراض کنند و ۶۵٠٠کرمان که بھشت معادن و صنايع است 

  )html.419639/news/ir.dana.www://http : رجوع کنيد به اين لينک(خانواده ھای کارگران در مضيقه باشند 

اما روند گسترش اعتراضات کارگری در اشکال فوق الذکر از زمان اظھار نظر فوق نه تنھا تداوم يافته بلکه شدت ھم 

 سراسر کشور، ما ھر روز شاھد وقوع صد ھا اعتراض ًپيدا کرده است؛ به طوری که در ماه ھای اخير در تقريبا

...  کارگران در اراک و ھفت تپه و عسلويه و ۀجدا از حرکات گسترده و پيگيران. رگ و کوچک کارگری می باشيمبز

ُتنھا در ماه ھای اخير شھرھای کشور نظير گچساران ،  تھران ، نورآباد ، ميبد ، بروجرد ، خرم آباد ، اھواز ، مشھد ، 

 ، بوئراحمد ، شيراز ، اردکان ، تبريز ، يزد ، اردبيل ، مريوان ، اصفھان ، قزوين ، آبادان ، ياسوج ، کرمان ، سنندج

سروآباد ، سوادکوه ، سمنان ، آزادشھر ، کنگان ، درود ، آغ دره ، تاکستان ، قم ، بندرعباس ، بوشھر ، شوش ، ساوه ، 

 سليمان ، ماه شھر ، بيرجند ، زنجان ، ھمدان ، نی ريز ، زاھدان ، رشت ، رودبار ، کرج ، بافق ، شھر ری ، مسجد

 وقوع کم سابقه و زنجير وار اعتراضات ۀصحن... کياسر ، جزيره ھرمز ، تکاب ، سيرجان ، لنگرود و ممسنی و 

  شھريور١۵ تا ]جوزا[خرداد١۵ خلق ايران ئی ماھنامه کارگری چريکھای فداۀرجوع کنيد به نشري. (کارگری بوده اند

  ) ١٣٩۶ ]سنبله[

 ما منعکس می سازد ۀ تحت سلطۀل به طور ترديد ناپذيری عمق شرايط دھشتناکی را در جامعواقعيت فوق در عين حا

که نظام سرمايه داری حاکم بر ايران و رژيم سرکوب گر و کارگر ستيز جمھوری اسالمی به ويژه در سالھای اخير 

 برای حفظ حق زندگی و  کارگر و زحمتکش ما آفريده و آن ھا را در صفوف فشرده به شورش و اعتراضۀبرای طبق

دستان رژيم کارگر ستيز ه می دانيم که خود بوق ھای تبليغاتی و برخی کار ب. کار و حقوق خود سوق داده است

می " خفت بار"را )  ھزار تومان در ماه٩٣٠ (٩۶ کارگران برای سال ۀ شدتعيينجمھوری اسالمی ، حداقل دستمزد 

 ٣که ( و سبد ھزينه ھای يک خانواده -  اگر تازه پرداخت شود –ل دستمزد نامند و اعتراف می کنند که بين اين حداق

 ھزار تومان در ٢٧٠ دو ميليون و ًيک شکاف بسيار بزرگ يعنی تقريبا)  ھزار تومان در ماه اعالم شده٢٠٠ميليون و 

ھفته ھم دوام نمی يک "اين دستمزد بنا به اعتراف خود مھره ھای رژيم در محيط ھای کارگری حتی . ماه  وجود دارد

شکی نيست که در چنين شرايطی کارگران نمی توانند در مقابل اوضاع ) ١٣٩۶سايت نور انالين شھريور " (آورد

 شان را با شعارھای دھان پر کنی نظير ۀ ھستند ساکت مانده و شکم خود و خانوادوره طاقت فرسائی که با آن روب

ناچار برای حق معيشت و ھا بپس آن . رد سر داده می شود ، سير سازندکه توسط بورژوازی دندان گ" اقتصاد مقاومتی"

  .ًزنده ماندن تالش می کنند و دست به مبارزاتی می زنند که گاه به شکل واقعا قھرمانانه و دالورانه بروز می کنند

ام سرمايه داری حاکم کيد کرد که در  نظأ کارگری را بھتر درک کنيم بايد تۀ مادی اعتراضات بی وقفۀبرای آن که زمين

بر کشور ما ، سرمايه داران مفت خور و غارت گر با اتکاء به رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی و قوانين کارگر ستيز 

آن ، چنان اوضاعی را برای کارگران محروم ما و خانواده ھای آن ھا ايجاد کرده اند که امروزه پيدا کردن يک کار با 

 کار به ۀار تومانی ھم برای صد ھا ھزار تن از کارگران زحمتکش و ارتش ذخير ھز٩٣٠" خفت بار"ھمان حقوق 

چرا که باز ھم به اعتراف خود منابع حکومتی ، کارگران در شرايط وحشتناک . درآمده است" ياؤر"صورت يک 

 دريافت می  ھزار تومان٢٠٠مبلغ ناچيز "  ساعت کار٨"در مقابل " فست فود"گرانی و تورم در برخی رشته ھا نظير 

از طرف ) . ھمان منبع" ( ھزار تومان می رسد٣۵٠ميزان دستمزد کارگران در يک ماه به "کنند و  يا در بخش پوشاک 

ند ، به  ا با ماھيت دائم مشغول کارئی درصد کارگران ايران به رغم آن که در کارھا٩٠ديگر ، مطابق آمار ، بيش از 

 با قراردادھای موقت يک ماھه و سه ماھه و -" منعطف" ھا ئیبه قول باال و - دليل قوانين ضد کارگری تصويب شده 
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خفت "ند و تيغ اخراج و عدم پرداخت ھمين حقوق اشش ماھه و يا بدتر از آن با قراردادھای سفيد امضاء مجبور به کار

داران و دولت ھر روز پيکر تعداد بيشتری از خيل کارگران محروم و زحمتکش را به خاطر آزمندی سرمايه " بار

  .  حامی آن ھا می درد

اضافه بر اين به منظور داشتن تصوير روشن تری از شدت تضادھای موجود که به طور اجتناب ناپذير به جبھه بندی 

روزمره بين کارگران و کارفرمايان و صاحبان واحد ھای توليدی و تشديد مبارزات کارگری منجر می گردد ، رجوع به 

سوی خود رژيم در مورد تعداد اعتراضاتی که به عنوان شکايات کارگری ثبت می گردند نيز ارزشمند آمارھای منتشره از 

در طول سال گذشته : "مرکز آمار و اطالعات راھبردی وزارت کار گزارش داد که ١٣٩۵ ]قوس[آذر ماه ٢۵ در. است

معنای ساده تر اين ." واصل شده استھای تشخيص دعاوی کار  ھزار شکايت از سوی کارگران به ھيأت ٨۵ يک ميليون و

شکايت از سوی کارگرانی که حق شان به اشکال مختلف توسط  ٢٧۴٠ ھر روز به طور متوسط حدودآمار اين است که 

حال اگر به اين واقعيت توجه کنيم که بخش اعظم شکايات .  در نھادھای مربوطه رژيم ثبت شده استکارفرما خورده شده

 مرگبار اختاپوس بوروکراسی سرکوبگر حاکم حتی امکان ثبت در مجاری ۀ به خاطر سلطًف و اساساکارگری به داليل مختل

  . قانونی را پيدا نمی کنند ، آن گاه بھتر می توانيم عمق تضاد و تنش ھای موجود بين کارگران و کارفرمايان را درک کرد

 ايران را ۀگوشه ای از شرايطی ست که به طور طبيعی کارگران گرسنه و خشمگين و به جان آمداين تصوير نمايانگر 

 حاکم است ۀ مبارزه با سرمايه داران و رژيم جمھوری اسالمی که حافظ سيستم ظالمانۀبه نحو کم سابقه ای به عرص

  .سوق می دھد

ل در ميان کارگرانی ست که در زير بار  راديکاۀ ديگر مبارزات جاری کارگران تجلی يک روحيۀويژگی برجست

 ۀوحشتناک فقر و گرسنگی و گرانی و بيکاری ، دست از جان شسته و بدون ترس و واھمه برای رساندن صدای خفه شد

ی دست می زنند که از محيط کارخانه فراتر رفته انسانی شان به اقدامات مبارزاتيخويش به جامعه و طلب کردن حقوق 

 کار و صندوق بازنشستگی ، فرمانداری و استانداری ۀاعتراض در مقابل نھادھای دولتی نظير ادارو حتی به تجمع و 

 نيز دست زده اند و حتی با نيروھای سرکوب ئیکارگران معترض در موارد زيادی به تظاھرات و راه پيما. ختم شده اند

زرکان تکاب در آذربايجان در مقابل تحصن و چادر زدن کارگران بيکار و اخراجی شرکت پويا . درگير شده اند

 کارگران خشمگين معدن يورت به ماشين ۀ، حمله دليرانکارخانه و ھجوم نيروھای انتظامی و زد و خورد با آن ھا

 تپه در ٧ انديمشک توسط کارگران معترض - اھواز ۀ سال جاری ، بستن جاد]ثور[روحانی تبھکار در ارديبھشت ماه

اشغال جاده و راه آھن دولتی توسط که با دستگيری ده ھا تن از آن ھا پاسخ گرفت، " رسنه ايمما گ"خرداد ماه با شعار 

 می کنيم در ره ءزير بار ستم نمی کنيم زندگی ، جان فدا"کارگران ھپکو و آذرآب اراک در شھريور ماه با شعار 

خودی قھرآميز اخير ه  از حرکات خودبئیکه با شليک گلوله و ضرب و شتم کارگران پايان يافت، تنھا نمونه ھا" آزادگی

  . تعرضی و راديکال کارگران به جان آمده عليه جمھوری اسالمی می باشندۀيد رشد روحيؤبوده که م

ھر چند کارگران در طول عمر ننگين رژيم جمھوری اسالمی در مقاطع مختلف بارھا برای تحقق خواست ھای خود به 

 بستن جاده و يا حتی به زندانی کردن مدير عامل ظالم تبھکار کارخانه اقدام کرده اند اقداماتی نظير راه پيمائی در شھر ،

خودی کنونی کارگران امری است که تا به امروز به اين حد ه ولی گستردگی و راديکاليزم حاکم بر مبارزات خود ب

  . تجلی پيدا نکرده بود

 در ًگونه ای اجتناب ناپذير ، آنان را بيش از پيش مستقيما ھر کسی و حتی خود کارگران به ۀاين واقعيت خارج از اراد

واحد ھای  خود حافظ مسلح نظام بردگی حاکم بر کارخانه ھا و ۀتصادم با قدرت سياسی قرار داده که با زور سازمان يافت

اميی حتی به برگزاری مانور ھای نظی که در ھراس از انفجار خشم کارگران سال گذشته قدرت سياسي. توليدی ست
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 برای آموزش چگونگی سرکوب شورش ھای ًدر تاکستان دست يازيد که منحصرا" مدافعان حريم واليت "مانورمانند 

  .  شده بودءکارگری به مزدوران رژيم طراحی و اجرا

 کارگر ايران از دير باز اين واقعيت است که ھرچند ۀًاساسا يکی از مھمترين نکات چشمگير در بررسی مبارزات طبق

 خود را عليه سرمايه داران به منظور تحقق خواست ھای صنفی شان آغاز می کنند ولی خيلی زود خود ۀگران مبارزکار

در سال ھای اخير نيز گرچه خواست ھای .  آن مواجه می بينندۀرا با رژيم ديکتاتور حاکم و نيروی مسلح سازمان يافت

رخواست پرداخت حقوق معوقه و افزايش دستمزدھا از  کارگران ، مطالبات صنفی نظير دۀمحرک مبارزات دالوران

 با ًسرمايه داران بوده است اما از آن جا که رژيم در اکثر موارد آشکارا به پشتيبانی از سرمايه داران برخاسته و اساسا

بل يک ابزار و آن ھم سرکوب و چماق دولتی به آن ھا پاسخ می دھد ، کارگران در جريان مبارزه ، خود را در مقا

حتی بررسی روند . رژيم و نيروی سرکوب آن می بينند و اين امر به مبارزات آنان شکل سياسی و قھر آميز می دھد

مبارزات کارگران بيانگر آن است که به موازات رشد و تداوم اعتراضات کارگری در بسياری از موارد وزارت 

ی و احضار کارگران فعال در اين حرکات، آن ھا را  کارگران و دستگيرۀاطالعات و دادگستری رژيم با يورش به خان

و حتی به مجازات ...) دستگيری کارگران ھفت تپه ، سيمان کارون ، پتروشيمی و (سرکوب کرده و به زندان انداخته 

و بعد ھم جريمه ھای نقدی محکوم )  دره و کارگران سنندجقکارگران معدن آ( يعنی شالق ئی قرون وسطاۀبيرحمان

چنين است که کارگران ايران در جريان مبارزات خود با تجاربی که به دست می آورند به خوبی به رابطه . کرده است

بين سرمايه داران و رژيم جمھوری اسالمی واقف گشته و به اين حقيقت پی می برند که رژيم جمھوری اسالمی رژيمی 

  .کارگر ستيز و مدافع منافع سرمايه داران می باشد

ام ديکتاتوری حاکم ، حمايت دولت از سرمايه داران کار را به جائی رسانده است که سرمايه داران در چارچوب نظ

 نقش ًت می يابند خود شخصاأپست و غارتگر و کارفرمايان زالو صفت در برخی موارد در پناه قدرت دولتی جر

ليسی و ول پوح قانونی به کنترداروغه را نيز بر عھده گرفته و با خيالی آسوده خارج از چارچوب ھای به اصطال

 کارفرمای ئی نيشکر ھفت تپه و اخراج کارگران ، رسواۀنصب دوربين در کارخان. مجازات کارگران معترض بپردازند

 چسب ھل در تبريز که کارگران را به خاطر نماز نخواندن و يا صرف وقت در ئیيمياک توليد مواد ۀسرکوبگر کارخان

تير ( کارفرمای زالو صفت يک کارگاه مبل سازی در کرج و يا) ٩۶شھريور (ی کرد  مجازات و اخراج مئیدستشو

 از پيش طرح  ای شان ، با برنامهۀکه در مقابل درخواست برخی کارگر ھايش مبنی بر پرداخت حقوق ھای معوق) ٩۵

ۀ يد به نشريرجوع کن" (دو کارگر طلبکار را با ضرب و شتم دستگير و در قفس سگ ھا محبوس نمود"ريزی شده 

.  چنين مواردی ھستندۀاز جمل) ١٣٩۵ ]سرطان[ ، تيرماه٣٠ شماره  خلق ايرانئی کارگری چريکھای فداۀماھنام

 نظير شالق ئی حاکم به اعمال قھر و سرکوب عليه کارگران و استفاده از شيوه ھای قرون وسطاۀ طبقۀگرايش فزايند

ھيت کارگر ستيز و ضد انقالبی اين نظام را با عريانی بيشتری در زدن و زندانی کردن آنان در قفس ، در حالی که ما

مقابل تمام جامعه به نمايش گذارده است ، نشانگر ھراس گردانندگان رژيم از رشد روز افزون مبارزات کارگران می 

  .  باشد

ن ھا را به نمايش آات  از واقعيت کنونی حاکم بر زندگی کارگران و مبارزئی در باال توصيف شد نماًآن چه که مختصرا

از يک طرف ما شاھد رشد روزافزون مبارزات کارگری ھستيم که بيانگر شدت ظلم و ستمی است که چه به . می گذارد

 سرمايه ۀدليل بسيار پائين بودن حداقل دستمزد و چه به خاطر عدم پرداخت کامل دستمزد و اقدامات ديکتاتور مآبان

  مبارزاتی در ميان کارگران ھستيم که علیۀ می آيد و از طرف ديگر شاھد رشد روحيداران عليه کارگران بر آنان وارد

 اين رژيم ۀرغم آگاھی بر دفاع و حمايت رژيم جمھوری اسالمی از سرمايه داران و چگونگی برخوردھای سرکوبگران
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 حفظ و ۀمی که وظيفرژيم ديکتاتور جمھوری اسال. برای تحقق خواست ھای خود دست به اقدامات راديکال می زنند

 حاکم بر ايران را به عھده دارد قادر به پاسخ گوئی به ابتدائی ترين خواست کارگران ۀتداوم سيستم سرمايه داری وابست

ما نيست و سرکوب به اشکال مختف و از جمله توسل به شيوه ھای سرکوب قرون وسطائی عليه کارگران، پاسخی است 

  . ارز ايران می دھدکه اين رژيم اغلب به کارگران مب

 اختناق و ديکتاتوری عنان ۀشکی نيست که شناخت از واقعيت زندگی و مبارزات کارگران ايران در شرايط سلط

 ايران حاکم است و توجه به چگونگی برخورد رژيم جمھوری اسالمی نسبت به مبارزات و ۀگسيخته ای که بر کل جامع

رف اول را می زند ، کارگران آگاه و روشنفکران کمونيست را بايد به مطالبات کارگران که در آن سرکوب وحشيانه ح

در اين رابطه در اين جا و در . نتايج سياسی معينی رھنمون شده و راه حل درست و انقالبی را برای آنان ترسيم نمايد

ان و رسيدن به سوسياليسم ، ختم کالم بايد تأکيد کرد که نه تنھا اولين قدم برای نابودی سيستم سرمايه داری حاکم بر اير

 کارگر ايران و برخوردار ۀمبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی است بلکه تأمين حتی مطالبات صنفی طبق

شدن کارگران از حقوق عادالنه و ثبت آن ھا در قانون نيز در گرو مبارزه برای آزادی و دموکراسی و محو ديکتاتوری 

ژيم مدافع منافع سرمايه داران است؛ امری که تنھا با اعمال قھر انقالبی عليه رژيم کارگر و در نتيجه ساقط کردن اين ر

  .ستيز جمھوری اسالمی امکان پذير می باشد
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