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 ! ارتجاع جمھوری اسالمی را به نمايش گذاشت ۀبخشنامه ای که ھم
) ١٣٩۴( سال جاری ]عقرب[ماه آبان ١٩ی را منتشر کرد که در  متن بخشنامه ا]قوس[خبرگزاری تسنيم در دوم آذر ماه

در اين بخشنامه که آشکارا برای خفه کردن .  دادگاه عمومی بندر امام صادر شده استئی قضاۀاز طرف رئيس حوز

صدای اعتراض کارگران به بديھی ترين حقوق خود تنظيم گشته، تجمع اعتراضی کارگران اخالل در نظم شرکت ھای 

" با ھر گونه تجمع غير قانونی و اخالل در نظم شرکت ھا برخورد خواھد شد"شيمی تلقی شده و با اين اخطار که پترو

پس از چنين تھديد و ارعاب ھا، اين راه از . کارگران مورد تھديد قرار گرفته و از تجمعات اعتراضی منع شده اند

ه که ھر کارگر که به حق و حقوق خود اعتراض دارد ن بخشنامه جلوی پای کارگران گذاشته شدي اۀطرف صادر کنند

  ...بايد خود به دادگاه مراجعه کرده و

 عليه کارگران و نیيبخش بندر امام خم دادگستری کل استان خوزستان  اخير از طرفۀ سرکوبگرانۀصدور بخشنام

يگر از اوج بی شرمی تھديد کارگران معترض به پيگرد قانونی به دليل مطالبۀ حقوق طبيعی خويش، جلوه ای د

م يمی دانيم که رژ. کارگزاران جمھوری اسالمی و ماھيت کارگر ستيز ديکتاتوری حاکم را به نمايش گذارده است

د سرکوب اعتراضات و مبارزات آن ھا به ين خود جھت تشديپا ننگ ات سرايز جمھوری اسالمی در طول حيکارگر ست

و فشار بر کارگران معترض گرفته تا ضرب و شتم و بريدن زبان و حتی ھر ترفند ارتجاعی و سرکوبگرانه، از اخراج 

شان در محيط ھای کارگری بوده اند متوسل  ترور کارگران معترضی که خواھان احقاق حقوق صنفی خود و ھمکاران

ان را به  کارگر ايرۀ اخير فراز جديدی از تعرض جمھوری اسالمی به حقوق بديھی و انسانی طبقۀاما بخشنام. شده است

   .نمايش می گذارد

ھای  تجمع و اخالل در نظم شرکت"ز منتشر شده است يلنا نيران اين بخشنامه که از سوی خبرگزاری کار ايبر اساس ا

علت صدور  واضح است که".  به عمل می آيدئیپتروشيمی خالف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضا

ھمانا تداوم تجمعات اعتراضی  ش گذاشته استيک جا به نمايھوری اسالمی را  ارتجاع جمۀن بخشنامه ای که ھميچن

ن ي مزبور اۀدر بخشنام. ه بندرامام خمينی می باشديکارگران و کارمندان بعضی از شرکت ھای پتروشيمی در عسلو

کارمندان در بعضی ھای غير قانونی بعضی از کارگران و  با توجه به تجمع"د قرار گرفته است يکأن مورد تيت چنيواقع

صورت  ھای پتروشيمی الزم است جھت توجيه و جلوگيری از وقوع جرم موارد ذيل رعايت شود در غير اين از شرکت

واقعيت اين است که کارگران عسلويه که يکی از تحت ستم ترين ."  خواھد شدئیوفق مقررات با مخاطبان برخورد قضا
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ھا نمی دھند  ھا را به جيب زده و ماه ھا حقوقی به آن فرمايان دسترنج آنکارگران ايران می باشند در شرايطی که کار

ًبرای برخورداری از حقوق صنفی خويش و دريافت حقوق و مزايای عقب مانده و احيانا بھبود شرايط کار راھی جز 

  .مسالمت آميز برای رساندن صدای خود به گوش جامعه ندارندھای  تجمع

کنيم که به صورتی که در قانون کار خود رژيم تصريح شده سرمايه داران و کارفرمايان اگر روی اين واقعيت تأمل 

 ضد کارگری دادگستری ۀنامبودن بخشگاه عمق ارتجاعی  موظف به پرداخت مزد کارگر در زمان معين می باشند، آن

سرمايه داران و کارفرمايان خوزستان ھر چه بيشتر خود را نمايان می سازد، چرا که اين بخشنامه در دفاع از منافع 

 -  خود مبادرت به تجمع می کنندۀافت حقوق ھای پرداخت نشديزالو صفت و چپاول گر حاکم، کارگرانی را که جھت در

اخالل در "د می کند که اگر از ي را مجرم اعالم کرده و تھد- از طرف کارفرما اعتراض دارند" قانون"عنی به نقض ي

معنای برخورد قضائی را ھم در جمھوری اسالمی .  خواھد شدئیھا برخورد قضا  با آندست برندارند" ھا نظم شرکت

عنی يدر قاموس اين رژيم کارگر ستيز " ئیبرخورد قضا. "ا خود تجربه نکرده باشديدا می شود که نداند و يکمتر کسی پ

کشاندن به دادگاھی ساختگی يا به ًری و بازداشت، قرار دادن او در يکی از بدترين شرايط شکنجه و بعد احيانا يدستگ

اکارانه، دادگستری جمھوری اسالمی ھم مدعی يغات ري ھر چند در تبل ...مه و زندان وييک بی دادگاه و سرانجام جر

ن که يطور که ديده می شود اين دادگستری به جای ا مال شده اما ھمانيھا پا است که حامی کسانی است که حقی از آن

 طبق قانون - عنی قانون کار را نقض کنندي -ت ھا اخطار کند که اگر حقوق کارگران را نپردازند به کارفرماھا و شرک

ان و صاحبان شرکت ھا يکار با آن ھا برخورد خواھد کرد، با بی شرمی تمام و به طور تمام قد به دفاع از کارفرما

 صادر شده از طرف ۀبخشنام. قرار می دھدبرخاسته و کارگران تحت ظلم و ستم قرار گرفته را مورد تھديد و ارعاب 

نشان می دھد که جمھوری اسالمی و دولت  دادگستری خوزستان تحت دولت روحانی يکی از سندھای رسوائی است که 

  .مدعی اعتدال روحانی چگونه با چنگ و دندان از بورژوازی قانون شکن حاکم دفاع می کنند

افزون اعتراضات کارگری و تبديل جريان اين اعتراضات و اعتصابات کارگری به ر با رشد روز يدر سال ھای اخ

 سيستم سرمايه داری وابسته حاکم، سرمايه داران استثمارگر و حاميان شان به ۀ تحت سيطرۀج در جامعيامری را

تمھيدات به کرات مشاھده می شود که سرمايه داران عالوه بر تمامی . تاکتيک ضد خلقی جديدی دست زده اند

 موجود، برای خفه کردن صدای اعتراض کارگران، آن ھم اغلب برای دريافت حقوق کاری که انجام داده ۀسرکوبگران

ق کشاندن کارگران يت از کارگران معترض و مقابله با آن ھا از طرياند، در جريان تجمع اعتراضی کارگران، به شکا

ری و دادگاھی شدن کارگران ي توسل کارفرماھا به دادگاه ھا ، شاھد دستگبارھا نيز با. آگاه به دادگاه ھا متوسل شده اند

 مورد بحث که ۀدر چنين اوضاعی، صدور بخشنام.  ميمعترض به جرم درخواست حقوق عادالنه و قانونی شان بوده ا

ان حاکم و ن می دھد که سرمايه داري منعکس شده است ، خبر از اًعاياز سوی خبرگزاری ھای جمھوری اسالمی ھم وس

 کنونی نيز راضی ۀ و اجحاف حقوق کارگران تا حد بسيار ظالمانئیرژيم مدافع آن ھا يعنی جمھوری اسالمی به زورگو

ه را ھم در ي قضائۀ اعتراضات و اعتصابات کارگری با وقاحت تمام درصدد ھستند تا قوۀنبوده و در تقابل با موج گسترد

به واقع، اکنون مقامات حکومت . دان کننديًه فزون تر کارگران وسيعا وارد مروھای انتظامی برای سرکوب ھر چيکنار ن

ن در مقابل حق يه و دادگاه و زندان، کارگران معترض را مجبور به سکوت و تمکي قضائۀمی کوشند تا با لولوی قو

خوار را، آن ھم در ند و به عبارت ديگر بردگی کامل کارگران در دستان سرمايه داران خونيکشی ھای کارفرماھا نما

  .قرن بيست و يکم قانونی سازند

ابد با تداوم کسب يروی کار و استثمار کارگر است که امکان می يری نيه دار تنھا با به کارگيدر شرايطی که سرما

اما . ه داريب سرمايعنی ضربه زدن به جيد ي خود را فزونی بخشد واضح است که توقف تولۀيارزش اضافه، سرما
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شه وحشت دارند بلکه اين را نيز به خوبی می دانند که جدا يرھا نه فقط از اين لحاظ از اعتصاب کارگران ھمه دايسرما

. ال می بردؤر سيوری شان را ھم زسرب آن ھا را نشانه می رود قدرت ي کارگر جۀ طبقۀن که حرکت ھای متحدانياز ا

ارگران به قدرت خود پی برده و نسبت به کسب از سوی ديگر اعتصاب و حرکت مشترک کارگران باعث می شود که ک

ز جھت کسب خواست ھای يگر را نيدی ديدوارتر گردند و در صورت موفقيت، کارگران واحدھای توليمطالبات شان ام

اما حتی در صورت عدم موفقيت، که اعتراضات کارگران ايران اغلب با آن و حتی به خصوص با . نديق نمايخود تشو

 کنونی ۀد مواجه اند، کارگران به راه ھای جدی تر مبارزه که بايد آن ھا را از شرايط ظالمانسرکوب مبارزات خو

     .رھائی دھند ، می انديشند

ری اعتصابات يھای جمھوری اسالمی جھت ممانعت از شکل گ  تالشۀد در ادامير را باي اخۀبه طور کلی، بخشنام

اتی ين مجاز و حفرمايارکارای جمھوری اسالمی ھمان قدر که اتحاد گر نشان می دھد که بيامری که بار د. ديکارگری د

نند ، اما اتحاد يسه بچيحق شان دسه ه کارگران و مطالبات بياست و به آن ھا امکان می دھد که دور ھم جمع شده و عل

ن تشبثات، از ي اۀھمرغم  یاما عل.  شان گناھی نابخشودنی استۀرفته شدي پذً آن ھا برای حقوق قانوناۀکارگران و مبارز

کی از اشکال مبارزاتی خود يآن جا که کارگران برای رسيدن به حقوق خود چاره ای جز مبارزه و اعتصاب به عنوان 

م با خواباندن يروھای انتظامی رژي به چماق نءکه بی اعتنا ھمان طور ندارند، به چنين بخشنامه ھائی وقعی ننھاده و

ن بخشنامه ھائی را ھم يحق خود ھستند، در عمل با تداوم مبارزات خود پاسخ چنه ر حقوق و مطالبات بيگيد، پيتول

ن ي ما خود بزرگ ترۀبه خصوص که تجربه به کارگران آموخته است که کارفرماھا و دولت که در جامع. خواھند داد

نيستند و آن ھا تنھا با  کارگران ۀکارفرمای کشور است، پايبند ھيچ منطق در جھت پاسخ گوئی به درخواست ھای عادالن

ی از جبور به دادن حداقلد ، ممکن است کارفرماھا و دولت را مي متحد و مصممانه خود و تحت فشار توقف تولۀمبارز

دشمنان خود را که در چھره ھای مختلف  خود قادر می شوند که ۀکارگران ما در جريان مبارز. حقوق کارگران بکنند

دن يآن ھا بيش از پيش می آموزند که برای رس. اتحاد طبقاتی خود را مستحکم تر سازندظاھر می شوند، بھتر شناخته و 

 صنفی با کارفرمايان و دولت کارساز ۀ حاکم، صرف مبارزۀر ستم نظام ظالمانيبه خواست ھای خود و رھائی از ز

  .نيست

 ۀی ھمه جانبه و به کار گيری ھماسي سۀم حامی شان را بدون مبارزيه دارھا و رژيسرما ۀ تجربه نشان داده که سلط

اين امری است که رھائی . اشکال مبارزاتی که اعمال قھر انقالبی اساس آن را تشکيل می دھد، نمی توان نابود ساخت

  .واقعی کارگران در آن نھفته است
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  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]قوس[ ، آذر ماه٢٣شماره 

 

 

 

 
 


