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نگهداشتن طبقه کارگر قه سرمايه دار ونظام های حاميش همواره برای ادامه بقاء و زير سلطه جوامع طبقاتی طبدر

بيکاری که يکی از معضالت نظام طبقاتی است همواره از طرف صاحبان .جنايتی رويگردان نيستندازهيچ نيرنگ و

فروش نيروی کارش برای و عواقب وخيم آن همواره طبقه کارگری را که جز .زر وزور تقويت و گسترش می يابد 

وهمواره بر معضالت اجتماعی .تامين مايحتاج زندگی چيز ديگری ندارد را به منجالب فقر و بدبختی کشانده است

 .می افزايد که خودکشی،اعتياد،زنان و کودکان خيابانی را می توان نام برد

تفاده را کرده و به شديدترين نحو صاحبان سرمايه از ارتش ذخيره کار که خود بانيان آن هستند نهايت سوء اس

وتنها چيزی را که مدنظر می گيرند سود دهی و منابع سود است چه بسا که به خاطر .کارگران را استثمار می کند

سود و منفعت شخصی هزاران خانواده را بيکار کرده و يا به فقر وفالکت کشانده اند ويا به کشور ديگر حمله کرده و 

که حمله امريکا به بهانه مبارزه .  و کودک وکارگرو زحمتکش را به خاک و خون کشيده اندصدها وهزاران نفر زن

که همه و همه به خاطر .با تروريسم به عراق و افغانستان وياحمله اسرائيل به مردم بی دفاع غزه را می توان نام برد

  .دسود طلبی و منفعت شخصی و يا برون رفت از بحران های که خود مسبب آن هستن

اکنون در شرايطی سال تازه را آغاز می کنيم که نظام سرمايه داری با بحران بزرگی که در يک سده گذشته بی 

سعی و تالش دارد تا با استفاده از نيروی سرکوبگر بار اين بحران راکه به بيکار .سابقه بوده دست به گريبان است 

خود و فرزندانشان جز نيروی کار خود هيچ سرمايه ای سازی هزاران کارگری می انجامد که برای سير کردن شکم 

ويا تعرض به دستاوردهای دو قرن مبارزه متمادی کارگران از جمله افزايش ساعات کاروکاهش دستمزدها .ندارند

  .از جمله تعرضاتی است که صاحبان سرمايه برای برون رفت از اين بحران و نجات سرمايه خود سازمان می دهند

ايران نيز همگام با سرمايه داری جهانی دچار اين بحران شده و تازه چند سالی است که به علت رقابت سرمايه داری 

های تسليحاتی و تحريم اقتصادی نيز شده است صاحبان سرمايه ايران نيز همواره جهت برون رفت از اين بحران و 

ه کشی واستثمار قرار می دهند وبه سيه انباشت روز افزون سرمايه کارگران را به شديدترين شکل ممکن مورد بهر

روزی و تباهی می کشانند تا آنجا که درپنجاه سال گذشته کارگران ايران هيچگاه در چنين سطح نازلی از وضعيت 

  .معيشتی و زندگی قرار نداشته اند

زده است که اين درصد زنان را % ۵٠در آنجا وجود دارد سربه  آماربيکاری در جامعه و يا در مناطقی که ستم ملی 

فقر وبيکاری در ميان کارگران بيداد می کند و به .که بيش از نصف جامعه را تشکيل می دهند را در بر نمی گيرد

طور جدی زندگی روزمره آنها را مورد تهديد قرار می دهد در راستای تهاجم سرمايه به طبقه کارگر، کارگران 

از .کار،زنان خانگی،کودکان کاروخيابان،کارگران مهاجروکارگران فصلی بيشتر مورد تعرض قرار ميگيرندبي

جمله قانون ناعادالنه کار ،دستمزدهای بسيار نازل،بيکارسازی های فردی و دسته جمعی،تحميل قراردادهای موقت 



ی ترين حقوق کارگران که در سطح بين وسفيد امضاء،اضافه کاری اجباری وعدم امنيت شغلی ويا تعرض به پايه ا

المللی به رسميت شناخته شده است چون آزادی اعتصاب،آزادی بيان را نظام حاميشان به وحشيانه ترين نحو 

با .سرکوب می کند که همه اين تعرضات برای برون رفت از بحران وشرايط مطلوب برای انباشت سرمايه می باشد

چگاه در برابر اين تعرضات ساکت ننشسته و اعتراضات واعتصاباتی را اين حال کارگران و زحمت کشان هي

وحال آنکه عقب راندن .سازمان داده اند،اگر چه در بسياری از اين موارد اين اعتراضات هماهنگ و متشکل نيستند

تهاجم سرمايه داران تنها با ايجاد تشکالت مستقل کارگری وسازمان دهی متحدانه وسراسری آنان امکان 

لذا کارگران بايد متشکل و متحد شوند وحرکاتی چون کارگران نيشکر هفت تپه که برای ايجاد تشکل .ذيراستپ

وسنديکا مستقل کارگری را الگوی خود قرار دهند ويا تحصن کارگران برای آزادی رهبران کارگری از جمله 

 متحدانه طبقه کارگر و زحمت کش به محمود صالحی نشان داد که قدرت سرمايه مطلق و بی انتها نيست و با اراده

  .شکست می انجامد

اکنون در شرايطی که ايدئولوژی نظام سرمايه برای اداره کردن جامعه دچار شکست شده است وعواقب آن به 

ارمغان آوردن فقر وفالکت وبيکاری برای اکثريت جامعه شده است وطبقه کارگر واحاد جامعه نظام سرمايه داری 

 فقر وسيه روزی خود می دانند زمينه برای ايجاد تشکلهای کارگری و همچنين فعاليت های انقالبی را عامل و مسبب

هرچه سرمايه انباشته تر .همچنان که می دانيم نظام سرمايه داری گور خود را با دستان خود می کند.مهيا شده است 

 به حداکثر می رسند و منجر به  وفقروبيکاریودر دستان کمتر متراکم شود بر طبقه کارگر افزوده تر می شود 

مبارزه طبقاتی می شود که در اين مبارزه اکثريت جامعه يعنی طبقه کارگر است که بر طبقه حاکمه يعنی سرمايه 

  .دار تعرض خواهد کرد
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