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 تشديد تهاجم به طبقه کارگر

  و ضرورت عاجل  بهم پيوستگی اعتراضات کارگری

 
 ماه هشتاد و پنجآذرازدهم ي                                                                                          جعفر عظيم زاده

  
 

 خود بر اساس اظهارات برخی مقامات رسمی طی شش ماهه اول امسال حدود دويست هزار نفر از کارگران از کار
بلکه طی آن کارفرمايان . اين اخراج سازيها  بطور واقعی و صرفا به دليل وجود نيروی کار مازاد نبود. اخراج شدند

با مستمسک قرار دادن مصوبه افزايش دستمزد کارگران موقت نسبت به کارگران رسمی، دست به اخراج دهها 
اين در حالی بود که بدنبال اين .  باقی مانده انداختندهزار کارگر زده و کار کارگران اخراجی را بر دوش کارگران

اخراج سازيها، بی آنکه مصوبه ای برای بازگشت به کار کارگران اخراجی به تصويب برسد بالفاصله مصوبه 
افزايش دستمزد کارگران موقت نسبت به کارگران رسمی پس گرفته شد و بدين ترتيب دويست هزار کارگر اخراجی 

ظيم لشکر بيکارانی پيوستند که سالهاست فقر و فالکت بی پايان و اسيتصال و درمانگی ناشی از آن، ديگر به خيل ع
 .سيمای زندگی آنان را به تصوير کشيده است

  پس از اين تهاجم وحشيانه بر زندگی و کل هستی کارگران، در شرايطی که سرمايه داری ايران هنوز قادر نشده 
زايش دستمزد کارگران موقت نسبت به کارگران رسمی، بستر الزم را از طريق  است با مصوبه هايی مشابه اف

به منظور باال بردن شدت کار و افزايش نجومی سود دهی سرمايه ) طرح اصالح قانون کار(اخراج سازيها 
به های بصورت تمام و کمالی فراهم نمايد، کارفرمايان تا ايجاد بستر قانونی الزم برای چنين امری از طريق مصو

دولت، خود دست بکار شده و تالش کردند با دريافت وثيقه های ميليونی از کارگران، شرايط دلخواه خود را بر آنان 
اولين استارت چنين تالشی در کارخانه پرريس زده شد و با وجودی که در آنجا با مبارزه قاطعانه . تحميل نمايند

طبق .  جاهای ديگر مانند شهر صنعتی ساوه به پيش برده شدکارگران اين کارخانه به شکست انجاميد در برخی
برخي از آارفرمايان به منظور فرار از تعهدات قانوني اقدام به اخذ غير قانوني   " 1385/8/1به تاريخ گزارش ايلنا 

راجعه  ميليون تومان سفته از آارگران جهت اشتغال بكار موقت در آارخانجات منطقه مي نمايند تا آارگران ازم١٠
  ".به دستگاه قضايي خودداري آنند

اين اقدام کارفرمايان در برخی مناطق، در شرايطی است که تالش برای اصالح قانون کار به منظور برداشتن کامل 
موانع ناچيز قانونی از سر راه تحميل بردگی مطلق بر شرايط کار کارگران، از دستور کار مجلس و دولت خارج 

حاکم همچنان مترصد فرصتی است تا به انحا مختلف با تصويب قوانينی، به بردگی نشده است و بورژوازی 
کارگران بيش از پيش وجهه قانونی ببخشد تا بدين ترتيب مسئله اخراج کارگران  و افزايش شدت کار جهت باال 

  . بردن سود سرمايه در مراکز توليدی، برای هميشه از سد موانع نا چيز تاکنونی عبور کند
شهريور امسال به اين سو اقدامات وازات پيشبرد اين سياستها و تهاجم به زندگی و کل هستی کارگران، از  به م

. سرکوبگرانه بر عليه اعتراضات کارگری و رهبران و فعالين آن به طور محسوسی شدت بيشتری يافته است
بی آنکه اين کارگران (البرز، سرکوب کارگران پرريس در اوايل شهريور ماه و سپس قلع و قمع کارگران فرش 

و بدنبال آن اظهارات فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر برخورد با تجمعات کارگری و ) دست به تجمع زده باشند



اخيرا به رگبار بستن تجمع کارگران گمرگ بندر ديلم و جان باختن کارگری بر اثر اصابت گلوله نيروهای انتظامی، 
  . سازمانيافته برای فرو نشاندن اعتراضات کارگری داردهمه و همه حکايت از سياستی 

به واقع سياست تشديد سرکوب اعتراضات کارگری و تنگ تر کردن عرصه بر رهبران و فعالين کارگری از طريق 
اساسا برای به کرسی نشاندن بی سر و صدای سياستهايی است که قرار است ... تجديد دادگاه، احضار و بازداشت و

تالش برای تصويب قوانينی در مجلس، دست  اج دويست هزار کارگر در شش ماهه اول امسال وبدنبال اخر
کارفرمايان را برای تحميل برده وارترين شرايط بر کارگران بيش از پيش باز بگذارد تا بدين ترتيب سرمايه داری 

کارگر سرريز کرده و شرايط غير انسانی تری را بر ايران قادر شود همانند گذشته بحران خود را بر دوش طبقه 
  .زندگی و معيشت کارگران تحميل نمايد

با توجه به اين وضعيت، نياز مبرمی که در پی تحوالت حاضر و در تداوم آنها، بيش از پيش در جنبش کارگری 
؟، به !وضعيت موجود خودخود نمايی ميکند، اينست که  آيا جنبش کارگری قادر خواهد بود حتی در مقام دفاع از 

سمت بهم پيوستگی اعتراضات کارگری حرکت کرده و با به ميدان آمدن هزاران کارگر سد محکمی در برابر 
سياستهای به غايت ضد کارگری موجود ايجاد نمايد؟  آيا اينبار و پس از تحميل قراردادهای موقت و سفيد امضا بر 

ا از اينگونه قراردادها نيزعبور کرده و با باز گذاشتن تمام و کمال کارگران، بورژوازی ايران قادر خواهد شد ت
  دست کارفرمايان، شرايط هر چه برده وارتری را بر طبقه کارگر تحميل نمايد؟ 

واقعيت اينست که تا کنون کارگران پيشرو و فعالين کارگری عليرغم همه تالشهای شبانه روزی و وجود شرايط 
اعتراضات کارگری به يکديگر، قادر نشده اند به مسئله به هم پيوستگی اعتراضات کارگری، که عينی بهم پيوستگی 

يکی از مبرم ترين نيازهای تا کنونی جنبش کارگری بوده و امروزه با توجه به وضعيت موجود، ضرورت تحقق آن 
  . بيش از پيش احساس ميشود پاسخ عملی بدهند

از اعالم موجوديت کميته پيگيری و مهيا شدن بستری برای فعاليتهای علنی بخش مهمی از اين فعالين، بويژه پس 
بيشتر در جنبش کارگری، به دليل وجود اختناق در طی نيم قرن گذشته و عدم وجود سنتهای مبارزات علنی کارگری 

رمز با فعال بغل در ايران و به تبع آن غلبه نگرش فرقه ای و محفلی بر فعاليتهايشان، در کانال عمده کردن خطوط ق
دستی خود افتادند و بدين ترتيب به جای پرداختن به مسئله تشکل يابی کارگران و تالش برای بهم پيوسته کردن 
اعتراضات کارگری، عمده انرژی آنان صرف اين شد  تا با موازی سازی و يا تعين تکليف با فعال بغل دستی خود، 

به عبارتی آنان به جای اينکه رو به جنبش کارگری و در تالش .  نندبه تعين و هويتی درجنبش کارگری دست پيدا ک
برای ارتقا سطوح مختلف اين جنبش، تعين و هويت الزم را بدست آورند برای تعين بخشی بخود و پيدا کردن هويت 

انستند و جايگاهی در جنبش کارگری در دام تعيين تکليف و تنگ کردن عرصه بر فعال بغل دستی خود افتادند و نتو
آنگونه که بايد، به مسائل مبرم جنبش کارگری پرداخته و در ارتقا سطوح مختلف آن نقش سازمانگرايانه ای  ايفا 

  .کنند
اما از سوی ديگر بايد تاکيد کرد که امروزه و پس از گذشت نزديک به دو سال از ايجاد برخی کميته ها و عدم تبديل 

ايط کنونی جنبش کارگری، ديگر فاکتور ديکتاتوری  و به اين معنی نبود آنها به منشا اثر تعين کننده ای در شر
سنتهای جا افتاده ی مبارزات علنی کارگری، نميتواند داليل توجيه کننده ای برای پر نکردن خالء های موجود در 

  .جنبش کارگری از قبيل عدم بهم پيوستگی اعتراضات کارگری در شرايط حاضر باشد
 در سطور اول اين نوشته به آن اشاره شد سرمايه داری ايران در پی تضمين سود آوری خود به امروزه همانطور که

دنبال آنست تا شرايط به غايت برده وارتری را بر طبقه کارگر تحميل کرده و با بی رحمی و شقاوت هر چه 
  . فزونتری بحران اقتصادی خود را بر دوش طبقه کارگر سرريز کند

ی از طرف سرمايه داری ايران بايد از طرف طبقه کارگر در ابعاد هزاران نفره پاسخ بگيرد پيشبرد چنين رويکرد
اين پاسخ در شرايط کنونی با توجه به ابعاد و سازمانيافتگی يورش موجود به طبقه کارگر، بدون بهم پيوستگی 



و چه بسا که در خالء بخشهای مختلف طبقه کارگر به يکديگر، بويژه بخشهای معترض آن، ممکن و ميسر نيست 
تحقق چنين رويکردی از طرف طبقه کارگر، سرمايه داری ايران قادر شود طی چند مرحله افت و خيز و برخورد 

 سال گذشته جامه ٢٧با عکس العملهای محدود کارگران در اين گوشه و آن گوشه، بتدريج سياستهای خود را همانند 
نگينی را برای پر کردن خالءهای موجود در جنبش کارگری بر چنين وضعيتی وظايف عاجل و س. عمل بپوشاند

  . دوش کارگران پيشرو و فعالين کارگری ميگذارد
در شرايط حاضر و در نبود تشکلهای سازمانيافته کارگری بمثابه ظرف اتحاد و ابزار بهم پيوستگی بخشهای مختلف 

آستينهای خود را برای بهم پيوستن اعتراضات طبقه کارگر، اين وظيفه کارگران پيشرو و فعالين کارگريست تا 
کارگری باال بزنند و تمام هم و غم خود را برای پر کردن اين خالء که در شرايط حاضر ميتواند نقش تعيين کننده ای 

  . در پيشروی طبقه کارگر ايفا کند بکار گيرند
ارگری، بويژه در طی دو سال گذشته بايد اضافه نمود که در شرايط حاضر با توجه به عروج بيش از پيش جنبش ک

و عليرغم  همه  کاستی های تا کنونی در رويکردهای فعالين اين جنبش، پتانسيل بهم پيوستگی اعتراضات کارگری 
امروزه از سويی بيش از هر زمان ديگری در جنبش کارگری . مدتهاست در جنبش کارگری موجود و مهياست

ين کارگری که پای دفاع از منافع طبقاتی کارگران ايستاده اند، حضور دارند ايران، صفی از کارگران پيشرو و فعال
 در اينجا و آنجا برای دفاع از بصورت جدا از هم،و از طرف ديگر روزی نيست که بخشهای مختلف طبقه کارگر 

ارگری، تحت وجود چنين شرايطی و در نبود تشکلهای واقعی ک. حقوق انسانيشان دست به اعتراض و تجمع نزنند
کارگران پيشرو و فعالين کارگری ميتوانند و بايد به عنوان نقطه قوت طبقه کارگر به تسمه نقاله بهم پيوستگی 

تبديل شوند تا بدين ترتيب طبقه کارگر قادر شود با حضوری )  بويژه بخشهای معترض(بخشهای مختلف طبقه کارگر
ه کنونی سرمايه محکمی را در برابر تهاجم عنان گسيختهزاران نفره در عرصه دفاع از منافع انسانی خود، سد 

  .داری ايران ايجاد نمايد
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