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  ٢٠١۶ سپتمبر ١۴
 

 !دولت عربستان ھزاران کارگر خارجی را گرسنه رھا کرده است
 

 ساختمانی اين کشور دسته دسته کارگران خود خصوص شرکت ھایه  ماه است که شرکت ھای عربستانی و ب٩بيش از 

 بدون پرداخت دستمزدھای شان -برای کار به اين کشور آمده اند ...  از ھندوستان، پاکستان و فيليپين وً که عمدتا-را 

اين روند ھر روز ابعاد بيشتری به خود گرفته و باعث شده تا ھزاران کارگر خارجی حتی قادر به . اخراج می کنند

اين کارگران که از سوی بورژوازی . و با فقر و گرسنگی در کف خيابان رھا شوند  خود نباشندۀن زندگی روزمرميأت

وليتی نسبت به سرنوشت آن ھا در خيابان ؤبی شرم عربستان و دولت سرکوب گر حامی اش بدون پذيرش ھرگونه مس

اين ظلم آشکار در حق ھزاران کارگر محروم . ندھا رھا شده اند، حتی امکان بازگشت به کشورھای خودشان را ھم ندار

و زحمتکش خارجی در حالی ست که سرمايه داران داخلی و خارجی در عربستان ، بسياری پروژه ھای اقتصادی خود 

به ويژه در بخش راه و ساختمان را از طريق استثمار شديد نيروی کار کارگران پيش برده و به سودھای ھنگفتی دست 

  .يافته اند

اما آن ھا . ارگران اخراج شده تاکنون به شکل ھای مختلف عليه وضعی که برای شان ايجاد شده به مبارزه برخاسته اندک

 به گزارش برای نمونه.  نيروی سرکوب اين کشور مواجه شده اندۀبه جای رسيدن به مطالبات شان ، ھمواره با سرنيز

 جوالی ٣١ و ٣٠در روزھای " اوجر"اجی شرکت ساختمانی کارگران اخر" ھای کارگری اتحاديه جھانی فدراسيون"

 ۀاين تظاھرات آن چنان وسيع بود که ھم. در برابر دفتر مرکزی اين شرکت در جده تظاھرات بزرگی بر پا کردند

اما کارگران به جای پاسخگوئی شرکت مزبور، با نيروی .  بند آمدًھای منتھی به محل اين شرکت کامال خيابان ھا و راه

   .ليس مواجه شدند که وحشيانه به کارگران رزمنده حمله کرد و آن ھا را مورد ضرب و شتم قرار دادوپ

شرکت ھای ساختمانی که بيشترين تعداد کارگران تاکنون از سوی آن ھا اخراج شده اند، مدعی اند که در پی سقوط 

ی را کاھش داده است و به ھمين دليل ھم ھم ريخته و دولت ھزينه ھای عمومه بھای نفت اوضاع اقتصادی عربستان ب

البته اين واقعيتی است که .  بر قراردادھای دولتی متکی ھستند دچار بحران شده اندًشرکت ھای ساختمانی که عموما

ًاما پرسيدنی است که اوال چرا بايد . کاھش شديد قيمت نفت ، اقتصاد وابسته به نفت عربستان را دچار بحران نموده است

؟ به چه دليل !بحران در نظام سرمايه داری جھانی که منجر به کاھش قيمت نفت گشته است را کارگران بپردازندتاوان 

کارگران شان را نمی پردازند؟  در واقع صاحبان شرکت ھای مزبور با " کار انجام شده"شرکت ھای مزبور دستمزد 
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مان در خيابان ھای شھر، بار بحران موجود در عدم پرداخت دسترنج کارگران و رھا کردن آن ھا گرسنه و بی خان

ًثانيا آن جا که تبليغات بورژوائی می کوشد با توسل به . سيستم سرمايه داری را روی دوش کارگران سرشکن می کنند

 بورژوازی عليه کارگران در شرايط بحران را توجيه نمايد، بر اين واقعيت ۀکاھش بھای نفت عمل کرد چپاول گران

مناسبات مالکيتی که شرط ھستی بورژوازی و " کارگر ۀشد که به قول مارکس و انگلس دو انديشمند کبير طبقپرده می ک

به اين دليل امروز در بحرانی شديد و العالج گرفتار آمده است که اين مناسبات جلو رشد نيروھای مولده "  اوستۀسلط

  . با فساد و بيماری ھای گوناگون مواجه ساخته استرا گرفته و با ممانعت از رشد و تکامل آن ھا، کل جامعه را 

 خود يعنی امپرياليسم، به ۀبحران در سيستم سرمايه داری که ذاتی آن است امروز با رسيدن اين سيستم به آخرين مرحل

در شرايط بحران نيز به ھمان گونه که مارکس و انگلس توضيح . امری دائمی در اين سيستم جھانی تبديل گشته است

و سرشکن کردن بار بحران ھای خود بر " توده ھای تمام و کمالی از نيرو ھای مولده"ده اند ، بورژوازی با نابودی دا

اين ھمان واقعيتی است که ما امروز نه فقط در عربستان ، بلکه در ايران . دوش کارگران به مقابله با بحران برمی خيزد

ن مواجه ھستيم و اثرات خانمان سوز و دھشتناک آن در رابطه با و به واقع در سراسر جھان به درجات مختلف با آ

  .زندگی مصيبت بار کارگران از يک طرف و تبعات جانبی آن در کل جامعه را از طرف ديگر مشاھده می کنيم

ً عربستان، اخراج ھزاران کارگر خارجی يکی از جلوه ھای کامال آشکار گرفتاری سيستم جھانی امپرياليستی ۀدر نمون

 ده ھزار کارگر ھندی در شرايطی که قادر به سير کردن شکم خود نيستند و حداقلدر آن جا . در بحرانی عميق می باشد

در گرسنگی به سر می برند ، سرگردان به حال خود رھا شده اند، تا جائی که حتی برای دريافت يک بشقاب غذا در 

  .گرمای طاقت فرسا صف می بندند

 ۀ رسيده است که به گزارش روزنامئی وضعيت بحرانی کارگران خارجی در عربستان سعودی به جا ناشی ازئیرسوا

توجھی عربستان به وضعيت اين کارگران، برای ھزاران کارگر ھندی شاغل در عربستان  دولت ھند در پی بی" مترو"

بر اساس برخی . رسال کرده است ائیُکه از کارھای خود اخراج شده اند، تنھا در طول سه ھفته ده ھا تن کمک غذا

 ھزار کيلوگرم غذا در مقابل کنسولگری خود در اين شھر اقدام نموده ١۶گزارشات، کنسولگری ھند در جده به توزيع 

دولت پاکستان ھم با توجه به مشکالت شھروندان پاکستانی در عربستان، از سفارت اين کشور در رياض خواسته . است

تصاويری از صف طوالنی کارگران گرسنه در مقابل کنسولگری .  شھروندان اقدام نمايداست که جھت حل مسائل اين

اين ھا . ھند که توسط خبرگزاری ھای مختلف منتشر شده ، قلب ھر بيننده با اندک وجدان انسانی را به درد می آورد

جامعه يعنی سرمايه داران و انسان ھای شريفی ھستند که از دسترنج خود ارتزاق می کنند و در عين حال انگل ھای 

با اين حال درست به خاطر سيستم .  آن ھم به وفور و بيش از حد نيازشان–جيره خواران شان را ھم غذا می دھند 

  . سرمايه داری و دنيای وارونه اش خود محتاج يک بشقاب غذا شده اندۀظالمان

ت از سرمايه داران خارجی و داخلی شان جھت اقدام دولت ھای مرتجع ھند و پاکستان که خود يد طوالئی در حماي

استثمار بی حد و حصر کارگران اين جوامع دارند ، گواھی بر اين امر است که شرايط دھشتناکی که بورژوازی 

وضع به گونه ای است که در فيليپين ھم يک . عربستان برای کارگران خارجی شکل داده ، به مرز انفجار رسيده است

ھا در  برخی فيليپينی که متعلق به کارگران مھاجر است به خبرگزاری ھا گفته است که" انتیجمعيت ميگر"ول ؤمس

  .اند تا بتوانند در شرايط بيکاری و بی حقوقی زنده بمانند  شدهئیعربستان ناگزير به گدا

تان با اين  طبيعی برخورد بورژوازی عربسۀوضعيت اسفباری که کارگران مھاجر در عربستان دچار آن شده اند نتيج

.  در عربستان نيستً انگل سرمايه دار با کارگران، خود ويژگی اين طبقه صرفاۀالبته برخورد طبق. کارگران می باشد

 برخورد بورژوازی با کارگران در سراسر جھان نگاه کنيم ، نظاير ھمين برخورد ستمگرانه و ۀچرا که اگر به شيو
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ھر کشوری بسته به شرايط آن کشور و توازن قوای طبقاتی به شکل ھای وحشيانه را شاھد خواھيم بود که البته در 

  .مختلف در مقابل چشم کارگران رخ می دھد

 در ايران نيز با توجه به شرايط مرگباری که بورژوازی حاکم به کمک رژيم حامی اش جمھوری اسالمی برای 

 محسوس و عينی ًرد برای کارگر ايرانی کامالکارگران ما شکل داده می توان درک کرد که آن چه در عربستان می گذ

 با پوست و گوشت ،در عربستان به سر کارگر خارجی می آورندرا چرا که کارگر ايرانی سال ھاست که آن چه . ست

ی ھايش در عربستان ئاما بدون شک آگاھی کارگر ايرانی از وضع ھم طبقه . خود و در کشور خودش تجربه کرده است

 نظام ۀ سرمايه داری برقرار است و تا مالکيت خصوصی پايۀ روشن می سازد که تا مناسبات ظالمانبار ديگر برای او

اقتصادی کنونی است، سرمايه دار تنھا در فکر دستيابی به سود بيشتر می باشد که جز از طريق استثمار ھر چه بيشتر 

  .کارگر به دست نمی آيد

چوب نظام سرمايه داری فرقی نمی کند که صاحبکارش ايرانی باشد يا  به ھمين دليل ھم ھست که برای کارگر در چھار

عربستانی، پاکستانی باشد يا فيليپينی ، چون در ھرصورت او بايد نيروی کارش را بفروشد تا به زحمت قادر شود 

ه آن ھم در اين نظام برای سرمايه دار ، آن چه که اساسی است سود است ک. ش را کسب کند اامکان بازتوليد زندگی

بی دليل نيست که مارکس و انگلس اين انديشمندان بزرگ . حاصل نمی شود مگر با بھره کشی از نيروی کار کارگر

کارگر تنھا ":  توليدۀ که در اين شيو توليد سرمايه داری در مانيفست اعالم کردندۀ شيوۀ کارگر با تحليل ھمه جانبۀطبق

 تمامی نقل(".  حاکمه مقتضی شمردۀ طبقۀ تا زمانی زنده است که مصالحبرای آن زنده است که بر سرمايه بيفزايد و

  ).می باشد" مانيفست حزب کمونيست" از ھای قول

 توليد را لمس کرده و زير چرخ دنده ھای ۀاما برای ھر کارگر آگاھی که ھر روز با پوست و گوشت خود مظالم اين شيو

به ھمين دليل ھم اگر کارگران . دھشتناک را بايد زير و رو نموداين نظام جان می کند ، روشن است که اين شرايط 

خواھان زندگی آزاد و مرفه ھستند ، چاره ای ندارند جز اين که عليه اين نظام به پا خيزند و دست در دست ھم و با 

ه بر پرچمش نوشته شده ندازند تا قادر شوند جامعه ای بنيان گذارند کی ، آن را به زباله دان تاريخ بيتوسل به قھر انقالب

  )نقد برنامه گوتا". ( اش و به ھر کس برحسب نيازشئیاز ھر کس برحسب توانا: "باشد

 
  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]اسد[ ، مرداد ماه٣١شماره 
 

 
 


