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 وضعيت طبقۀ کارگر در ايران و وظايف کارگران انقالبی و پيشرو
رار دارد که يک طرف آن سرمايه داری بحران زدۀ ايران و ُطبقۀ کارگر در ايران زير منگنۀ فشار خرد کننده ای ق

 ديوانساالر مرتجعی است که تمام قدرت –ِجھان، و طرف ديگرش ستم و تبھکاری کم نظير حکومت دينی نظامی 

ليسی، سياسی و ايدئولوژيک خود را در خدمت منافع غارتگرانۀ سرمايه داران و زمينداران، ونظامی، امنيتی، پ

ران و ديگر توده ھای زحمتکش شھر و روستا و روشنفکران انقالبی و معترض به کار گرفته تا آرزوھا سرکوب کارگ

  .ی سردمداران جمھوری اسالمی و طبقۀ حاکم ايران را تحقق بخشدئو رؤياھای جاه طلبانه، ارتجاعی و ويرانگر منطقه 

وت اجتماعی ھستند و با خانواده ھايشان اکثريت کارگران مزدی در ايران بزرگترين طبقۀ اجتماعی، بزرگترين مولد ثر

 ٦با اين حال اکثريت قريب به اتفاق آنھا زير خط فقر به سر می برند؛ حدود . مطلق جمعيت کشور را تشکيل می دھند

 ميليونی از مستمری ناچيز بيکاری برای مدتی ٦ند و تنھا بخش ناچيزی از اين جمعيت بيکار اميليون نفر از آنان بيکار

 درصد کل کارگران شاغل بخش ھای خصوصی و دولتی با قراردادھای موقت و يا ٩٠ند؛ بيش از امحدود بھره مند

کارگران در ايران از ابتدائی ترين حقوق شناخته شدۀ بين المللی کارگری . ندا بدون تأمين شغلی مشغول کارءسفيد امضا

. ند اذاکرات دسته جمعی، آزادی بيان و غيره محروممانند حق تشکل، حق اعتصاب، حق گردھمائی و اعتراض، حق م

تبعيض ھای جنسی، دينی، ملی و نژادی در کارخانه ھا و ديگر محيط ھای کار در ايران رواج دارد، آزار و سوء 

 سال به کار ١٦ويژه از سوی کارفرما و کارگزارانش اعمال می شود، کودکان و نوجوانان زير ه استفادۀ جنسی، ب

وند، سوانح مرگبار در کارخانه ھا، معادن، کارگاه ھای ساختمانی و غيره بيداد می کنند، وضع بيمه ھای گرفته می ش

اجتماعی نابسامان است و بسياری از کارگران از حداقل تأمين اجتماعی بی بھره اند، مستمری اکثريت عظيم 

ين است که بسياری از کارفرمايان خصوصی ھمۀ اينھا ا» گل سرسبد«بازنشستگان از مزد حداقل ھم پائين تر است، و 

و دولتی حتی از پرداخت مزد کارگران سرپيچی می کنند و مزد ناچيز صدھا ھزار کارگر طی ماه ھا و بلکه سال ھا به 

  .تعويق می افتد

 در چنين وضعيت اقتصادی و اجتماعی دھشت باری، شرايطی فوق العاده خشن و استثنائی در کارخانه ھا و محيط کار

. ت حاکم استأو در سطح جامعه به طور کلی سيطره دارد که بيانگر ددمنشی افسار گسيختۀ سرمايه داران، دولت و ھي

اخراج از کار، زندان، شکنجه ھای سيستماتيک جسمی و روانی، مجازات ھای وحشيانه مانند شالق زدن، اعدام و يا 

ی ھايشان مبارزه می ئدستيابی به حقوق خود و ھم طبقه مرگ برنامه ريزی شده در انتظار کارگرانی است که برای 
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رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی و ھمۀ نھادھای رسمی و غيررسمی آن می کوشند ھر تالش کارگران را . کنند

فعاالن کارگری را نه . برای بھبود زندگی طبقۀ کارگر در نطفه خفه و سير قھقرائی زندگی را بر اين طبقه تحميل کنند

دھند   در زمان فعاليت و در دورھای بازداشت و محکوميت به زندان زير فشار و سرکوب و تھديد دائمی قرار میتنھا

ويژه وحشت او از برآمد و گسترش ه بلکه عطش کينه توزانۀ رژيم نسبت به ھر گرايش انقالبی و ترقی خواھانه و ب

 به اصطالح آزادی آنان از زندان و يا مرخصی به جنبش کارگری، فعاالن کارگری و اجتماعی و سياسی را در دوران

يکی از آخرين نمونه ھای اين .  در زندان بدان مبتال شده اند نيز در امان نمی گذاردًخاطر بيماری ھای سختی که غالبا

بند زدن و بستن محمود صالحی به تخت بيمارستان است که يرفتار وحشيانه و در ھمان حال پست و حقيرانۀ رژيم، پا

بند می زند ھمان يھمه ديدند که رژيم حتی به يک بيمار در حال دياليز پا. نفرت و انزجار ھمگان را برانگيخته است

بند و يگونه که با زنجير فقر، سرکوب و اختناق به تمام کارگران و زحمتکشان و اکثريت عظيم مردم ايران دستبند و پا

  .زبان بند زده است

 طبقۀ کارگر برای رھائی از وضعيت فاجعه باری که نظام سرمايه داری و دھند کهھمۀ اين واقعيت ھا نشان می 

 ديوانساالر جمھوری اسالمی بر او تحميل کرده چاره ای جز مبارزۀ ھمه جانبه با نظام سياسی و –حکومت دينی نظامی 

 اجتماعی، سياسی، نظری و –يعنی طبقۀ کارگر بايد در تمام عرصه ھای اقتصادی .  اجتماعی حاکم ندارد–اقتصادی 

فرھنگی با بورژوازی و نھادھای سياسی، قضائی و اداری حاکم که مھم ترين آنھا دولت جمھوری اسالمی است به 

  اجتماعی حاکم روی آورد و نه آن–مبارزه ای پيگير و آشتی ناپذير برای ريشه کن کردن کل نظام سياسی و اقتصادی 

طبقۀ کارگر در اين نظام و با . و برجسته کردن اغراق آميز نمادھای مبارزه بسنده کندًکه صرفا به مبارزه ای نمادين 

اين نظام روی آزادی، آسايش، رفاه و امنيت به خود نخواھد ديد و شرايط زندگی و آينده اش دشورارتر و تحمل ناپذيرتر 

  .خواھد گرديد

رگر برای ايجاد دگرگونی واقعی و مطلوب در جامعه مبارزۀ سياسی بخشی جدائی ناپذير و حياتی از مبارزۀ طبقۀ کا

 ٤٠ که ماھيت ارتجاعی و اصالح ناپذيرش را طی نزديک به –مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر نه برای اصالح رژيم . است

 بلکه برای برانداختن انقالبی آن و گرفتن زمام امور جامعه در دست طبقۀ کارگر و –سال به ھمگان نشان داده 

  .متحد اوستزحمتکشان 

با چنين چشم اندازی بايد شيوۀ مبارزۀ اين طبقه و در درجۀ اول شيوۀ مبارزۀ کارگران پيشرو و انقالبی نيز خود را با 

يکی از اين ملزومات .  انطباق دھدمضمون مبارزه خود را با شيوۀ مبارزۀبايد :  ھماھنگ سازدملزومات مبارزۀ انقالبی

ويژه ايجاد حزب سياسی انقالبی طبقۀ کارگر و پيشبرد مبارزات سياسی اين ه بی او بعمل متحد طبقۀ کارگر و تشکل يا

  .طبقه است

اختناق سياسی و سرکوب عريان حاکم بر جامعۀ ايران چنان وضعيتی ايجاد کرده که امروز نه تنھا برای ايجاد حزب 

. می توان تنھا با مبارزات علنی پيش رفتسياسی انقالبی طبقۀ کارگر بلکه برای ايجاد سنديکاھای مستقل کارگری ھم ن

 –به مبارزات اقتصادی ، )به مفھوم مبارزۀ انقالبی(مبارزۀ قانونی و غير قانونی ، مبارزۀ مخفی و علنیکارگران بايد به 

 روی آورند يعنی مبارزاتی که اھداف و منافع کارگران و اجتماعی و مبارزات سياسی و فرھنگی مستقل خود

  .صورت گيرد و رھبری شودر عمل و نظر به پيش برد و توسط خود طبقه و مبارزان انقالبی پرولتاريا زحمتکشان را د

 برای حفظ فعاالن پيشرو کارگری، ادامه و تکامل مبارزات و تجربيات آنھا، تعميق پيوندشان با توده ھای مبارزۀ مخفی

خواست ھا، ديدگاه ھا، تحليل ) تی يا خودسانسوریاعم از سانسور دول(کارگر و برای بيان دقيق، روشن و بی سانسور 

  .ھا و انتقال اطالعات اھميت و ضرورت تام دارد
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ھرگونه نفی مبارزۀ مخفی انقالبی طبقۀ کارگر و تکيۀ يک جانبه بر مبارزات علنی و . نمی توان کار مخفی را دور زد 

ان محروم می کند و خواسته يا نا خواسته، دانسته به اصطالح قانونی، کارگران را از يک وسيله و سالح مھم و حياتی ش

به ھمين طريق نفی مبارزۀ علنی و نفی استفاده از کوچکترين امکانات قانونی و . يا ندانسته در خدمت نظام حاکم است

علنی نيز به مبارزات کارگران لطمه می زند و مانع بسط و ھمه گير شدن مبارزه می گردد و مبارزه را به انزوا می 

 گذاشت به طوری که کار مخفی و کار علنی ء و تدابير سازمانی الزم را به اجرابايد ھر دو شيوه را به کار گرفت. کشد

  .ديگر باشند ديگر آسيب نزنند بلکه مکمل و پشتيبان يک به يک

ا بيشتر و بيشتر ھمان گونه که پيشتر نيز گفته ايم ما برآنيم که طاليه ھای آگاھی طبقاتی در مبارزات کارگران خود ر

که به نيروی مادی در جھت رھائی طبقۀ کارگر  که آگاھی طبقاتی عمق و قوام يابد و برای اين برای اين. نشان می دھند

ويژه در حزب سياسی انقالبی طبقۀ کارگر و ه و توده ھای زحمتکش بدل شود بايد در سازمان ھای طبقاتی پرولتاريا، ب

برای انجام اين . تبلور پيدا کند) ل از دولت، کارفرما، احزاب سياسی و نھادھای دينیمستق(سنديکاھای مستقل کارگری 

وظيفۀ سترگ، مبارزۀ مخفی اھميت حياتی دارد و کارگران انقالبی بايد بيش از پيش دست اندر کار گسترش آن شوند و 

ارزۀ نظری و سياسی بی امان روی با گرايش ھای سازشکارانه و اصالح طلبانه ای که کار مخفی را رد می کنند به مب

  . آورند

  کارگران انقالبی متحد ايران

   ١٣٩٦ ]عقرب[ آبان٢١

 

 

 


