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امزدهت دسشي افزانيکمپ در دفاع از   
 
               ارديبهشت ٧ شنبهدو                                                                     یجنبش کارگر ازتيکانون حما  ١٣٨٨

  
  

  .ی کارگران جهان است حق همه» برخورداری از يک زندگی انسانی«
بسياری بوده  اسفناکغيرانسانی و  شرايط در معرض اش  سالهصديک بيش از بدو تاريِخکارگر ايران از  طبقهگرچه 

ـ   دبدون تردي ـ اخير سی سال اما  ه است؛تحمل کرده و از سرگذراندترين فشارهای اقتصادی و سياسی را  سختو 

 ی دوران حاکميت سی سالهدر واقع،  .زده استرا رقم اين طبقه ترين تاريخ  و غيرانسانیترين   اسفناک،ترين سياه

و   است؛ در ايران بوده»کار « به»سرمايه« های ترين تعرض يافته ترين و سازمان  دوران بيش،جمهوری اسالمی

از همان آغاز حاکميت جمهوری اسالمی با يورش وسيعی مواجه شد که حتی موجوديت اين طبقه کارگر ايران  طبقه

اصطالح  به تا دولت  الزم بودیکارگر ترين مبارزات  وسيعرو،   ازاين.شناخت رسميت نمی عنوان کارگر به را به

 ،همه با اين.  نکند»اجاره« مِیپذيرش اين شود که دستمزد کارگر را شامل قوانين اسال  ناچار به سرمايهانقالبِی

 بدون وقفه ،یترين شکل و تحت لوای حفظ کيان اسالم  در وسيع طی سی سال گذشتهتعرض دولت اسالمی سرمايه

، صدها کارگر نمودهای کارگری را قلع و قمع  دولت اسالمی سرمايه همه تشکلرو بود که  از همين. ه استادامه يافت

ونه مبارزه و اعتصاب کارگری و هرنوع از تشکل مستقل گنام حفظ نظم هر سپرد و بههای اعدام  جوخه مبارز را به

  .نمودکارگری را ممنوع اعالم 

مرغ مجلس عزا و  بهرا کارگر ايران  های دفاعی کارگران، طبقه هم شکستن سازمانبا دردولت اسالمی سرمايه 

با از » دفع تجاوز استکبار جهانی «ی ه بايد در لفافهگاه که جنگ بود، اين طبق آن. نمودداران تبديل  عروسی سرمايه

 ی داران نوکيسه شد که چگونه سرمايه کشيد و شاهد آن می دوش می برانداز اين جنگ را به خودگذشتگی بار خانمان

س پ» سازندگی« که دوران جا برند و آن يغما می  را بهها کارگر حاصل کار آنها  ميليونخرابی  قيمت خانه اسالمی به

های  کاخ» سازندگی«از جنگ شروع شد، بازهم اين طبقه بود که بايد با فقر و فالکت و بيکاری ميليونی خود بهای 

جمهوری خالص نشده بود که » سازندگی« کارگران از بار ی  خم شدهی هنوز گرده. پرداخت صاحبان سرمايه را می
امری فرعی تقليل يافت تا در   بهعاش کارگران رسمًا و زندگی و منمودرا اعالم » توسعه سياسی« دوران مستضعفان

ای  های هسته بار رياضت جشن» ای مبارزه برای انرژی هسته«بار در پوشش  بار ديگر و اين پايان اين دوران يک

  .بازان امام زمان را بر دوش بکشدسر

ترين حقی برای متحد  از کوچکآن، کارگر   های تعرض سرمايه و دولت اسالمی کدام از اين دوره که در هيچ درحالی

 صنايع های بازرگانی و شدن و دفاع از هستی خود برخوردار نبود، باندها و دستجات رنگارنگ کارفرمايان در اتاق

 ی بارهپردازی در نقشه ای و مجلسی و نظامی با آرامش تمام و با دست باز به های حوزه های صنفی و البی و اتحاديه

ر، جنگ نابرابری حاصل اين تعرض مداوم و متحدانه صاحبان زر و زو. تندسنش ارگران میتر ک استثمار بازهم بيش

  .داشته استارمغان  بهها کارگر  ونبرای ميلي  راتر فالکت و تباهی هرچه بيشبود که 



 . نيستاش   عدم پرداخت دستمزد کارگر در ازای کار انجام شدهتر از بديهیچيز  هيچدر ايران اسالمی  هامروز

ز حداقل دستمزد مراتب باالتر ا ـ خط فقری را اعالم کند که به خود ـ   اندازه بديهی نيست که دولت حاکماين   چيز به هيچ

 برخورداری  دستمزد مناسب وجای ها کارگر به اندازه آن بديهی نيست که فرزندان ميليون چيز به هيچ .کارگران است

 و برای شکم دهند تا زنده بمانندب تن ر اعتياد و پخش مواد مخدذلت تن فروشی و از تحصيل و آموزش و هنر به

اين   نيست که  کارگری که بهاينتر از  چيز بديهی که هيچ سرانجام اين .سيری ناپذير سرمايه بيش از پيش کار کنند

 کارگران برای  مستضعفانجمهورِیاين ارمغان سی سال . ی زندان بيفتد گوشه به ،کند ذلت غيرانسانی اعتراض می

  . است ايراندر

 است، کمپين ای سخت و جدی مبارزه درست در چنين شرايطی که کارگر حتی برای دريافت حقوق خود ناچار به

  و فراتر متحدانه،نويد آغاز مقاومتی جدی» مبارزه برای افزايش دستمزدها و برخورداری از يک زندگی انسانی«

» برخورداری از يک زندگی انسانی«. کند شان اعالم می ران و دولتدا گسيخته سرمايه را در مقابل تعرضات لجام

 ی ديگرجهان رسميت نشناخته و آن را به همان چيزی است که رژيم اسالمی سرمايه از آغاز پيدايش خود تاکنون به

. نسانی است مورد نياز برای اين زندگی ا همان ابزار اوليه و مطلقًانيز دقيقًا» افزايش دستمزد «.حواله داده است

اند و امسال نيز در لوای  کارگر دريغ کرده ابزاری که دولت سرمايه و کارگزارن آن با قلدری تمام از طبقه

مبارزه برای افزايش دستمزدها و برخورداری «کمپين . ندا توده کارگران صدد تحميل مجدد آن بهدر» جوئی صرفه«

 ـ ، اما پراکنده فداکارانهی ها مبارزه پس از سالـ  کارگر ايران دهد که سرانجام طبقه نشان می» از يک زندگی انسانی

اين . اين هنوز آغاز کار است، اما آغازی است نويدبخش. ميدان وسيع اتحاد گسترده طبقاتی خود پا گذاشته است به

  .گونه حمايتی استکمپين شايسته هر

مبارزه برای افزايش «يت فعال خود را از کمپين  بدين وسيله حما» ـ هلندحمايت از جنبش کارگری در ايرانکانون «

 خواهان  فعالين اجتماعی و سياسِیی کند و از همه اعالم می» دستمزدها و برخورداری از يک زندگی انسانی

 فعالين و عالقمندان جنبش کارگری ی ها و همه ها و کمونيست  سوسياليستی  همه،خواهان  آزادیی  از همه،عدالت

 . عملی الزم استهای برای اين حمايت گام. حمايت از اين مبارزه و تالش طبقاتی برخيزند خواهد که به می

کنند،   که در راستای تقويت اين مبارزه تالش میهايی  آنی دوش با همه گام و هم  هم که اميدوار است»...کانون«

  .قرار بدهدهايی را در دستور کار خود  برداشتن چنين گام

  

  رای افزايش دستمزدها و برخورداری از يک زندگی انسانیپرتوان باد مبارزه ب

  ی جهان  در همهزنده باد اتحاد طبقاتی کارگران
  ـ هلند»کانون حمايت از جنبش کارگری در ايران«
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