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  زور گوئی سرمايه داران و گستردگی مبارزات کارگران
  

 کارگر و ابعاد وسيعی که اعتصابات و تجمعات ۀ سياسی کشور، خبر از رشد روز افزون مبارزات طبقۀنگاھی به صحن

ً حاکمه را شديدا به ۀابعاد اين مبارزات که گاه اشکال قھر آميزی ھم به خود می گيرند ، طبق. کارگری پيدا کرده می دھد

ی ھای خود در سراسر جھان می دانند که در ئوحشت انداخته است؛ چرا که سرمايه دار ھای ايران ھم چون ھم طبقه 

  .خوابيده است" اژدھای انقالب"شت سر چنين اعتراضات و اعتصاباتی پ

 اخبار مبارزاتی کارگران می باشد، ۀ ھمۀاز آن جا که سياست رسمی جمھوری اسالمی مبتنی بر جلوگيری از اشاع

وشند تا اخبار کارگری در شرايطی در رسانه ھای رژيم منعکس می شوند که اين رسانه ھا با اعمال سانسور شديد می ک

آن جا که می توانند مبارزات کارگری و گستردگی وسيع اين مبارزات را از افکار عمومی و از چشم کارگران مخفی 

 ۀرغم سياست مذکور ، گاه برخی از مقامات رژيم برای پيشبرد سياست ھای مردم فريبان با اين حال و علی .نگاه دارند

 آمار ھا بخشی از پرده ھای سانسور را از ھم می درد و گوشه ای از خود آمار ھائی ارائه می دھند که توجه به آن

، استاندار "کارگران کرمان"برای نمونه به گزارش . واقعيت بزرگ وسعت اعتراضات کارگری را به نمايش می گذارد

 و بومی سازی قطعات معدنی"در سخنرانی خود در نمايشگاه ] سنبله[ شھريور ماه ١٨کرمان در روز چھارشنبه 

نبايد : "ضمن اشاره به اعتراضات کارگری رخ داده در اين استان ، آن ھم از ابتدای سال جاری گفت"  ُصنعتی گل گھر

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

وقتی تنھا در استان کرمان و به اعتراف استاندار آن  بنابراين، "داعتراض کنند و خانواده ھای کارگران در مضيقه باشن

 استان ٣١  اعتراض کارگری باشيم تصور ابعاد بزرگ اين اعتراضات در۶۵٠٠ ماه شاھد ۶ زمانی کمتر از ۀدر فاصل

  . کشور امر مشکلی نخواھد بود

ری برای دريافت حقوق ھای پرداخت با در نظر گرفتن اين واقعيت که بخش بزرگی از مبارزات و اعتراضات کارگ

نشده می باشد از اين جا می توان متوجه شد که بورژوازی دندان گرد ايران حتی حاضر نيست دستمزد ھای کارگران 

ن شده بپردازد تا کارگرانش و يا به زبانی ديگر، يي نيز در زمان ھای از پيش تع،که انجام داده اندرا برای کاری 

اين وضع به طور برجسته بيانگر . يروی کار خود را بر حسب استانداردھای موجود باز توليد کنندبردگانش قادر شوند ن

آن ست که بورژوازی ايران نمی تواند و نمی خواھد براى برده اش حتی زندگى برده وارى را تأمين نمايد، امری که به 

حيات اين طبقه : "وه ای از اين واقعيت است که سرمايه دار و جلۀبيانگر واقعيت تاريخی طبق" مانيفست کمونيست"قول 
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 اعتراضات کارگری در رابطه با ۀاز طرف ديگر با توجه به ابعاد وسيع و گسترد ".ديگر با حيات جامعه سازگار نيست

 حمايت حکومت خويش يعنی ۀ خود به روشنی می توان فھميد که سرمايه داران در سايه،حقوق ھای پرداخت نشد

 کارگران ما را در چه وضعيت معيشتی غير قابل تحملی قرار داده اند که آن ھا برای رسيدن به جمھوری اسالمی،

پاخاسته و دست به مبارزه زده اند تا آن جا که امروز در سراسر ايران از شمال تا ه  حق خود در ھمه جا بهحقوق ب

  . جنوب و از شرق تا غرب کشور جوشش ھای مبارزاتی کارگری در جريان است

 در رابطه با پرداخت نشدن مزد واقعی کارگران، سرمايه داران جھت کتمان اين واقعيت ھمواره چنين تبليغ می کنند که 

علت عدم توانائی آن ھا در پرداخت دستمزد کارگران ، وجود بحران اقتصادی است که بازار فروش کاالھای آن ھا و 

ًه بر واقعيت غير قابل انکار وجود بحران اقتصادی اوال در مورد آن ھا با تکي. منابع مالی شان را محدود نموده است

 آن را ًدالئل شکل گيری اين بحران که ناشی از بيماری خود سيستم سرمايه داری است داستان سرائی می کنند و مثال

که البته خود نشأت گرفته از بحران سرمايه داری جھانی می (م ھای اعمال شده از سوی قدرت ھای بزرگ  تحريۀنتيج

 برخوردی که سرمايه داران زالو ۀًثانيا آن ھا به ھر ترتيب می کوشند تا کارگران متوجه شيو. جلوه می دھند) باشد

 اين است که ھمه تالش سرمايه داران در شرايط واقعيت. صفت در رابطه با اين بحران در پيش گرفته اند ، نگردند

خير در پرداخت منظم دستمزد کارگران و باال کشيدن أت. بحران، سرشکن کردن بار اين بحران بدوش کارگران می باشد

 يکی از جلوه ھای ھمين سرشکن کردن بار بحران بر دوش ًآن از طريق اخراج کارگر و يا تعطيل کردن کارگاه اتفاقا

 می باشد، امری که در سال ھای اخير در ابعاد بی سابقه ای از سوی سرمايه داران زالو صفت به کار گرفته کارگران

در چنين شرايطی است که خواست پرداخت حقوق ھای معوقه ، ابعاد بسيار وسيعی به خود گرفته و در اکثر . شده است

  . اعتراضات کارگری فرياد زده می شود

از .  کشور بوده ايمۀگونه ای است که در سال ھای اخير شاھد شکل گيری آن ھا در چھار گوشابعاد اين اعتراضات به 

 آبگينه قزوين تا نيشکر ھفت تپه و خالصه در ھمه ۀ شيشۀغال سنگ البرز و از کارخانز کرمان تا معادن ۀمس سرچشم

 خود می ۀپرداخت حقوق ھای معوق حق شان را فرياد زده و خواھان ه می بينيم که کارگران ھر روز مطالبات بیجا

 مبارزات کارگری ، سرشکن کردن بار بحران اقتصادی سرمايه داری بر دوش ۀرغم ابعاد وسيع و گسترده اما ب. باشند

کارگران ھم چنان ادامه دارد و سرمايه داران تحت پناه نيروھای مسلح جمھوری اسالمی با بيشرمی تمام به اين سياست 

  . داخت به موقع دستمزد کارگران سر باز می زنندادامه داده و از پر

 بين کارگران و سرمايه داران به ھيچ وجه به نفع کارگران نيست و ءتوجه به واقعيت فوق نشان می دھد که توازن قوا

ًمسلما يکی از مھمترين دالئل اين امر پراکندگی .  اين رابطه به طرف سرمايه داران می باشدۀبه طور چشمگيری وزن

وف کارگران و فقدان تشکل ھای مستقل کارگری آن ھاست؛ و در اين نيز ترديدی وجود ندارد که ديکتاتوری حاکم صف

چنين وضعيتی را بورژوازی ايران . يکی از مھمترين موانع در مقابل کارگران برای ايجاد چنين تشکل ھائی می باشد

 طبقاتی خود برای کارگران به وجود آورده است، ۀن سرمايه داری و تأمين منافع سودجوياۀجھت حفظ نظام ظالمان

ًوضعيتی که با اعمال ديکتاتوری شديدا خشن و قھر آميز از جانب رژيم جمھوری اسالمی در جامعه امکان پذير گشته 

بر اين اساس مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و از بين بردن پايه ھای مادی ديکتاتوری در ايران . است

 ماست اصلی ترين شرط غلبه بر پراکندگی صفوف کارگران و ۀمانا وجود سيستم سرمايه داری وابسته در جامعکه ھ

 کارگر ايران در خدمت نابودی ۀايجاد نه فقط تشکل ھای صنفی کارگران بلکه مھمتر از آن ايجاد سازمان طبقاتی طبق

کار نيست که کارگران آگاه و مبارز ايران در جريان در اين ميان جای ان. کل سيستم سرمايه داری در ايران می باشد

مبارزات خود عليه سرمايه داران و رژيم حامی شان بيش از پيش می آموزند که امکان ايجاد تشکل ھای صنفی و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

طبقاتی شان در گرو مبارزه با کليت رژيم جمھوری اسالمی، تضعيف ديکتاتوری و ايجاد شکاف در آن می باشد که اين 

  .عمال قھر انقالبی در مقابل قھر ضد انقالبی استثمارگران و ستمکاران امکان پذير نيستجز با ا

 مبارزه از يک طرف بر تجارب مبارزاتی کارگران افزوده و آن ھا ۀ کارگران در صحنۀشکی نيست که حضور گسترد

يه داران داخلی و خارجی نمی را بيش از پيش به اين امر که جز با سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی، رژيم مدافع سرما

توان بر ديکتاتوری غلبه يافت واقف می سازد و از طرف ديگر اين مبارزات به سھم خود سھم بزرگی در ايجاد زمينه 

بيھوده نيست که گاه برخی از سرمايه داران حاکم بر ايران از شورش . ھای تضعيف رژيم را فراھم می سازند

 . به ھمديگر ھشدار می دھند، سرمايه داری ايران داردۀای کل طبقگرسنگان و خطراتی که اين امر بر
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