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    حاکم، واکنش ها و راهکارهایحمالت بورژواز

  ١٣٨٨رداد خ ٢٢جمعه                                                                                                                          ی شکرديفرش

                                                                                                            
   :درآمد

ن به مسلخ و کشتارگاه ين سرزمياما چرا ا. ت اذعان داردين واقعي بر ااي دنست ويش ني بی طبقۀ کارگر مسلخ و کشتارگاهیران براي ا

 روز  حال وتي واقعیاي تواند گوی نم واژۀ مترادفن دوي به اندازۀ ایچ واژه ايرا هي کامًال مبرهن است، ز شود؟یه ميتشبکارگران 

ن ي تری از ابتدائن هموارهين سرزميکارگران ا. ران باشدي در این طبقۀ اجتماعي ایط زندگي شرای چگونگف کنندۀيا توصيکارگران 

 ی، و جاشان چنگ انداختهيات آنان و خانواده هاي بر حی و نداریرنج گرسنگ دهه هاست .وده اند خود محروم بیاسي و سیحقوق صنف

   .استدي هوشانين نسل از اي رنجور چندیکرهاي بر پشانيه داران و دولت هاي سرمایانه هايجراحت شالق و تاز

 سال ی در سن بالهاي ایتمام.  به گلوله بسته شده اند وند محبوس شده اند، شکنجه شده ا،کار و اخراج شده انديبن گوناگون يآنان به عناو

 و یه داري سرمایم هاي مناسب و درخور شأن انسان، توسط رژیک زندگي به جرم اعادۀ حق و خواست گذشته و قبل تر از آن صرفًا

ن مکررًا يواتر از اي که شیدردها و مرارت هائ ن مختصر در شرحي با قناعت بد. بر سرشان آمده استی و اسالمی پهلویضد کارگر

 . مي دهیر درآمده اند، بحث را ادامه ميبه تصو

  :مي رژیکارگرضد است ي س به چندی اجمالینگاه
 و نشان دادن جزء به جزء ، طبقۀ کارگر رونقیه سفرۀ ب حاکم بیه داري سرما-یم اسالمي رژی تسلسل تهاجمات چند و چونیري گیپ

 بستر دنبال کردن و  گمان بریب. ستي و ضرور قابل تأمل بسیامر" یتوسعۀ اقتصاد " یت لوا تح آنهمی ضد کارگریاست هاين سيا

 یملزم م ین برنامه عمل هائي با چن مؤثر به قصد درافتادنیئ راهکارهاافتني همگان به ت،ي حاکمی اقتصادیکردهاي روق دريتفکر عم

دن به ي رسنه سازي زم ها،یرين جهت گيک از اي هر یبادل آراء رو طبقۀ حاکم و تیت هاي فعالی تمرکز بر روگري دیاز سوئ. شوند

   . خواهد بودرش آنها از طرف جمعي، و پذی کارآمد و منطقیراه حل ها

ل حداقل ي تعد آنیه هان نمونين کارفرما در تضاد آشکار با منافع کارگران عمل کرده که آخري بزرگتر بسانن سه دهه دولتيدر ا

 ی به هدف اجرای اسالمی جمهوری قانون کار تمامًا ضد کارگرق مجددي ، ترق١٣٨٨  کار در سالی عالیدستمزدها مصوب شورا

رانگر ي به تبعات و.باشند یمان يع و کارفرماي به سود صاحبان صنایو نگرش اشتغال زائ"  یه گذاريد و سرمايرفع موانع تول "قانون 

  . م داشتياه کوتاه خوین سه موضوع بصورت مجزا نگاهيک از ايهر 

ن ي کشور با نرخ تورم، و ظالمانه تر از ای و خدماتیدي تولی کارگران واحدهای دستمزدهایشگيا عدم موازنۀ همي یعدم همخوان)١

 ی کارگری را به کارگران و خانوارهایده اين مقطع معضالت عدي تا ای از جانب دولت و بخش خصوصزي ناچین دستمزدهايق هميتعل

 بحران یريران بعلت اوجگي ای تورم-یکه اقتصاد رکودي ها آنهم درحالی حداقل پرداختیرسمه منبعد فشار کاهش ل کرده اند کيتحم

درعوض .  آوردیم به زانو دری درصد٤٠ تا ٣٠ بار تورم ینير سنگي زشان رايدا کرده، اي پیم تريت وخي وضعیه داريسرما

  .  طبقۀ حاکم خواهد بودیبراه ي سرماشتري ب انباشتبا کسب سود و  برابرنيشي پیاست هايبسان ساست ين سياعمال ا حاصل از یامدهايپ

کن از چه سبب يل.  خود داردیشاروي را پی دشوارتریران هفته ها و ماههايد اظهار داشت طبقۀ کارگر ايبايست و ميد جديک تهدين يا

 در ی مستقل و طبقاتی به تشکل هایابي دستديبارزه به امر مي اخنکه در چهار، پنج ساليا شود؟ پاسخ روشن است؛ با ین استنباط ميچن

نکه يابا ، باز  اندس شدهي در داخل تأسیشروان کارگرين و پي فعال به همتی هائتهي کمن چند سالي در انکهيابا ان داشته، يپهنۀ کشور جر

 ی توانستند تشکل هایزين برانگيحس و شجاعت تی با از جان گذشتگشکر هفت تپهي کارگران شرکت واحد و ن کوتاهودين پريدر ا



 در پاره ر و ببندهاي و بگت هاي بدون توجه به محدورانهي دل اول ماه مهیر دولتي غینکه هر ساله مراسم هايابا خودشان را برپا دارند، 

  از شهرها مانند تهران،یا

سم و يرود تا از رفرم ی منهي با طمأنرانيا یکال جنبش کارگريش چپ و رادينکه گرايابا گردند،  یبرگزار م... سقز، سنندج و 

 یکارهاي محکم پی ها دارند به پشتوانهی زنان و دانشجوئیست جنبش هاين کمونينکه فعاليابا رد، و سرانجام ي بگیشيسم پيکاليسند

 نقاط عطف در ن همهي و ایشروين درجه از پي ا،ین همه دلگرمي ا رغمینست که علي ا زمختتي واقعی ول گردند،ی مبدل میکارگر

  دولت آنهاه داران وي سرما مطالبات مطروحه، کماکانري سا کسب کارگران ویابي تشکل ی و عملی رفع موانع ذهنی برایجنبش کارگر

د ي کار و تولیط هاي که هر روزه در محیمبارزاتمتأسفانه هنوز !  تازندی م کارگرانی به سطح دستمزدهاعًاي وسی ئفارغ از هر واهمه

   .ماننديم جهي نتی بیاري بس در موارد شوندی می راه اندازی قانونیايافت حقوق و مزايحول در

ن مبارزات ي ایپراکندگش دستمزدها به سه فاکتور همانا يا افزاي و  معوقه حقوق برسر پرداختی کارگری کم ثمر بودن جدالهاداست،يپ

 انۀ دستگاه سرکوب بهي وحشت حمال از کارگران معترض، فوالد نفت و مثلع بزرگ و مادري کارگران صنا الزمیت هاي کمبود حماو

ل خواست کارگران از جمله باالبردن سطح ي در تحمی و سراسری طبقاتی نهادهافقدان  وی کارگر و اعتصاباتون ها، تجمعاتيآن آکس

ن منوال خواهد بود و احتماًال در يم، وضع بدين ضعف ها فائق نگردي پس مادام بر ا. گردندیم، بازمي رژان ويدستمزدها به کارفرما

                  .کوتاه مدت هم پس زدن قانون کاهش دستمزدها محال است

 "یگذار هيد و سرماي موانع تول ازی برخرفع"  مادۀ هشت قانون  طبقانيحد و حصر به کارفرما  یارات بي اختی سپردن و اعطا)٢

ع يش به نفع صاحبان صنايش از پي را بی اسالمی جمهوریکه قانون کار سراپا ضد کارگر مصوبه ني ایريبکارگ. موضوع دوم است

 ین المللي و صندوق بی بانک جهانی کردن نسخه هایاتيق عمليق ساخته بطور دقي رقمانکاراني، مقاطعه کاران و پکوچک و بزرگ

 همۀ توان و امکانات  شاننژاد هر کدام در دورۀ صدارت ی و پاسدار احمدی خاتم،ی رفسنجانی هاشمی دولت ها باشد که البتهی مپول

   .ن نسخه ها قرار دادندي ای شدن مو به موی را در خدمت مجریدستگاه اجرائ

 و ن آالتي ماشی و بازسازیل نوسازي از قبیرو به بهانه هائيل ني تعدابند،ي یت مي موقت رسمین ماده نه تنها قراردادهايا ۀيبر پا

مه به يب حق بي از پرداخت ضرانين کارفرماي گردند، بلکه همچنی مجاز می ای اعتراض و حق طلب هرپاسخ بهاخراج کارگران در 

مه شدگان يشت بين معي تأمی براات هاي مال آنیاز محل جمع آورن سازمان يا ايگوات است و ي مالی که خود نوعین اجتماعيسازمان تأم

  .  شوندیرد، معاف مي گی مکار بهرهي ب ویکمک به کارگران اخراج  ورانيبگ  یو مستمر

فه کردن ي وظیسم و بيبرالي نئولی مدل اقتصادیشروي پی براین ضد کارگريدن قوانين سو گذرانيستم بديل دهۀ هشتاد قرن بياز اوا

 یبورژواز  دولی تمامیت هاي در رأس فعالیکاري و بی درمانیمه هاي در پرداخت حق بی و خدماتیدي مراکز تول اغلبانيکارفرما

 ین اجتماعيمه دولت به سازمان تأمي توان به پرداخت نشدن به موقع حق بین مورد مي ا موازات با در، امارانيدر ا.   گرفته استیجا

 یها ست سال گذشته دولتي بیبنا به گزارشات منتشره، ط.  دولت به سازمان مزبور، اشاره کردی سنواتیها یه به موقع بدهيا عدم تأدي

کمک  ده هاين شني طبق آخر.اند  استنکاف آردهین اجتماعيارانه ها به سازمان تأمين ي از اختصاص است و اصولگرايت، رفرمتکنوکرا

    .افتيل يارد تومان تقليلي م٦٠٠ارد تومان و سپس به يلي م١٠٠٠ ابتدا به ،ارد تومان در سنوات قبليلي م٢٥٠٠ از  نژادی احمددولت

 معطوف به کاهش  فقط اشتغالجاديت در اي غالب حاکمنگرش در داخل، یاست اشتغال زائي سی روبر اساس مباحث در گرفته) ٣

 و هيکرد سرماين رويا.  استی و صنعتیها تجار ن مؤسسات و بنگاهيالت به مالکيتسه یان و اعطاي کارفرمای و بودجه هاها نهيهز

ها و  افت کمکي موقت وجه المصالحه دری را با انعقاد قراردادهاان امکان داده تا کارگراني دولت، به کارفرمای پناهه داريسرما

  .  آنها اقدام کنندیکارسازي و بعًا نسبت به اخراجيب خود سريافت وجوهات مورد تعقيها قرار دهند و آنگاه پس از در ارانهي

  وران بوديشت طبقۀ کارگر اي و معی شده به سطح زندگیزي شمار حمالت فکر شده و برنامه ریآنچه رفت تنها چند مورد از موارد ب

 قًا يتحق

  -یاه نظام اسالميت سين ملک را تحت حاکمي دامان کارگران و زحمتکشان ا سالین سي که در ایادتريتوان مسائل و مشکالت ز یم

 . گرفته، به نکات فوق افزودیه داريسرما



  :خاتمه

  معلق ساختن دستمزدها  و عدم پرداخت،نيشي پیندوره نسبت به دهه هاي درایکاري نرخ بسابقۀي ب رشدروزه، هریهايکارسازياخراج و ب

ل شدن ي گس و کشوری فقراتعدادش هر روزۀ يد، افزاينده، رکود صنعت و تولي و فزای ناشدن تورم مهار دستمزدها،یل رسمينک تعديو ا

 کارگران ی را برایزندگ...  ویفعاالن کارگر کردن ی و زندانیري ادامۀ دستگر خط فقر،ي به ز و زحمتکش کارگریفوج فوج توده ها

ق جانگداز ين حقايلمس و حس ا. رقابل تصور استين غي بدتر از ایطيستن در شراي مبدل کرده که زیران به چنان جهنميو ستمکشان ا

ختۀ يا هجوم افسار گس مقابله بید کرد؟ راهکارهاي چه بایت جهنمين وضعيان برداشتن اي از می دارد که برای را درپیمين پرسش قديا

 دست گذاشتن دعوت ی که ما را به دست روی اینانه و عقالنيا آن نظرات به اصطالح واقع بي آنان کدامند؟ آیم حاميان و رژيکارفرما

  !    کنند ارزش گوش دادن دارند؟ي مخالف به صف می از بورژوازیا پشت سر بخشي کنند یم

ه، يان استبداد و جبهۀ سرماي به زی طبقاتیر توازون قوايي کشور تا تغیزحمت در اوضاع کنون به نفع جبهۀ کار و یطبعًا وقوع تحوالت

 کار و ورود آن یط هاي که منوط به تدارک دادن اعتراضات همزمان درهمۀ محی بعدی در مصاف های جنبش کارگریشرويو پ

 و ی طبقاتی کارگران در تشکل هایابي داالن سازمان  و استثمار است؛ ازی ستمگریشه هايه ري علیکارها به قالب تمامًا تعرضيپ

د مجدد ي به تکرار و تأکی لزومینروي آن اتفاق نظر دارد، از ای است و همه کس رویح و علميک بحث صحين يا. گذردي میسراسر

 یاسيالت مستقل سيکک تشي متشکل شدن در یشه بر روي اندیعنيگر يت دين، مبحث با اهمين بيکن در ايل.  شودین مهم احساس نميا

 فوق الذکر مطرح یجاد آن تشکل هاي، در کنار امر ا" خودیبرا "یبه طبقه ا" درخود "ی در مبدل شدن از طبقه ایش شرطيبه مثابه پ

  . هستند

 کنند که بدون داشتن یا به ما استثمار شدگان گوش زد مي در سطح دنیش از صد و پنجاه سال کشمکش طبقاتيخ بيسم و تاريمارکس

 پراکندۀ طبقۀ، بدون دارا بودن ی اتحاد همۀ بخش ها و اجزایران در راستاي ایازعاجل و مهم جنبش کارگري مستقل بعنوان نیتشکل ها

جاد ي که ایش گرفتن آن مبارزه اي باشد و بدون در پی متمرکز میک طبقۀ اجتماعيأت ي که به مفهوم ظاهر شدن در هیاسيک حزب سي

 را افق یت خصوصي طبقات و مالکیک کالم امحاي و در یه داريد سرمايوۀ تولي، انهدام کامل شیاسيدرت سر قي، تسخیانقالب کارگر

. ار به انسان ممکن نخواهد بوديدن اختي از همۀ مظالم موجود و بازگردانی، رهائی مزدیوغ بردگي االصول نجات از ی داند، علیخود م

ن چشم يدن اي مبارزه و گسترانین ظروف و ابزارهايس اي رساندن به تأسیاري یست و احزاب کارگري کارگران کمونیرسالت واقع

 .  م کارگران استيان آحاد عظي در میستياليانداز سوس
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