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جانبه سرمايه داری  حمالت همه. ر سخت و غير انسانی به سر می بردکارگر ايران امروزه در شرايط بسياطبقه 

تواند يکی از موانع مهم اتحاد طبقاتی کارگران  رمق و تاب و توان طبقه کارگر ايران را گرفته واين مسئله خود می

علی الخصوص در ( ، باال رفتن نرخ تورم با پروسه خصوصی سازيهای گسترده باال رفتن نرخ بيکاريها همراه. باشد 

زيست کارگران ،  سطح دستمزدها تا مرز به خطر افتادن معيشت و) رفتن ( آن پايين بودن و در کنار)  چند سال اخير

فراردادهای  و بيمه عمر و بازنشستگی در کنار جمله بيمه بيکاری و خدمات درمانیوجود بيمه های اجتماعی ازعدم 

نشان از تعرض شديد و گسترده سرمايه  همه...... کار موقت و فشارهای روحی وروانی ناشی از نبود امنيت شغلی و 

  .ايران دارد  به زندگی کارگران و مزدبگيران زحمتکش جامعه

و شکل دهنده به زندگی  کنار همه اين موارد ، فشار سرکوب و فضای اختناق سياسی عامل بسيار مهم و تَاثير گذاردر 

ين امروزه مجبوراست در هر گام از مبارزه خود ا طبقه کارگر ايران. روزمره و مبارزاتی طبقه کارگر ايران است 

همين مسئله در جريان مبارزات .  را با اين شرايط تنظيم نمايدقدمهای خود گرفته وشرايط سخت و بحرانی را در نظر

امروزه فضای . پراکندگی اين طبقه را به همراه می آورد  تاثيرات منفی از جمله تشتت و  سياسی آنان اقتصادی و

خود گسترده و وسيع است که کارگران ايران حتی برای درخواست پايه ای ترين حقوق  خفقان و سرکوب تا بدان حد

  . شالق را هم بچشندبايد طعم شکنجه و  دستمزدهای ناچيز معوقه يعنی

می خواهند  داران   به بعد کم نظير بوده است و گويا سرمايه۶٧فعاالن کارگری در چند سال اخير از سال  دستگيری

دليل  بهايد اين باررا از فعاالن علنی خود محروم سازند هرچند شطبقه کارگر) هميشگی خود بر طبق سنت(ديگربار

کارگری که تنها به نيروی خود کارگران متکی است اين برنامه به مانند سالهای   جنبش عروج قدرتمندانه و راديکال

مبارزه حضور دارند بلکه  زيرا اين بار اين تنها فعاالن کارگری نيستند که در صحنه. با موفقيت روبرو نشود ۶٠دهه 

برای رسيدن به خواسته های خود پی برده و با نيروی  ا استقالل تمام به ضرورت مبارزهامروزه طبقه کارگر ايران ب

اعتراضات و تحرکات کارگری در چند سال  نمونه اش را همين. پا به ميدان گذااشته است   عظيم استثمار شدگان ،

مستقل طبقاتی  ی تشکلدر برپاي واحد و کارگران هفت تپه  اخير علی الخصوص پيروزی ارزشمند کارگران شرکت

 .کارگری اين جنبش متوقف نخواهد شد با زندانی نمودن چند فعالبنابر اين امروز. ان عنوان نمود خود می تو

  تنها به زندان بسنده نکرده بلکه در داخل ، حاميان سرمايه ،شار آوردن به فعاالن علنی کارگریاين ميان برای فدر 

فشارهای روحی و  سا و غير انسانی را برای آنها فراهم نموده و در کنار همه ايننيز محيط بسيار طاقت فرزندان 

وحشت در ميان کارگران دارند و هم روحيه  جسمانی با دادن احکامی مانند شالق به آنها ، هم سعی در ايجاد رعب و

  .تضعيف نمايند  فعاالن دستگير شده را بدين وسيله می خواهند

همراه و همزاد اين  ی طبقه کارگر ايران و در کل برای جنبش کارگری تازگی نداشته وهميشههمه اين شرايط برااما 
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کوران همين شرايط به آگاهی طبقاتی خود دست  طبقه کارگر با اين شرايط آشنا بوده و در اصل در. طبقه بوده است 

ر طول نزديک به يک قرن زندگی و ايران علی رغم تمام اين معضالت د کارگران. يافته و پوالدش آبديده شده است 

تاريخ  سرمايه بيکار ننشسته وبرای احقاق حقوق از کف رفته خود مبارزه کرده اند مراجعه به مبارزه خود در مقابل

  . سازد صد البته خونين جنبش کارگری ايران اين مسئله را برای ما به خوبی نمايان می

مبارزاتی چاره ای  با آن روبروست و برای پيروزی خود در عرصهديگر از موانعی که جنبش طبقاتی کارگران  يکی

گرايشاتی که . انحرافی داخل اين جنبش است  جز مقابله با آن و نيز رفع اين مشکل ندارد وجود جريانات و گرايشات

يه در جهت اهداف و منافع جنبش بلکه برلطف و کرم خود نظام سرما تکيه اصلی آنان نه بر نيروی خود کارگران

گرفتن کارگران و عدم واقع بينی در مورد وضعيت  و يا گرايشاتی که باز با ناديده است ،  داری و دولت حامی آن

  .نيابت از طرف کارگران در صدد پيشبرد اهداف اپورتونيستی خود هستند  سياسی و اقتصادی طبقه کارگر ايران به

 و چه بسا در بسياری از مقاطع تاريخی موفق به منحرف بوده از اين دست گرايشات سالهاست که همراه اين جنبش

 هر کدام از اين گرايشات دارای استراتژی خاص خود می باشند که کامٌال با زندگی.  نمودن جنبش کارگری شده اند

عمومی و اهداف  راستایمبارزاتی و نيز روزمره کارگران بيگانه بوده و نمی تواند حتی يک قدم کارگران را در

عينی اين مسئله را برای ايران به طورمبارزه خود کارگران درسيرطول چند سال اخير، دررکشان به پيش بياندازدمشت

  .هر انسان منصفی روشن نموده است

به انحاء مختلف طبقه کارگردلسوزراه فعالين واقعی وسر انحرافی به جايی رسيده که درفعالين گرايشاتاخيرًا کار حتی

 نموده و به خيال نمودن آنها به احزاب مختلف سنگ اندازی از جمله فحاشی و چسباندن انگ های شخصيتی و منتسب

پيشروی جنبش سيرتبع آن به انحراف کشاندن مبه   وفعالين آنها انداختن بين کارگران و قصد فاصلهخود با اين کار

 طرف فعاالن واقعی کارگری به روشنی و بدون پيشال و زمينه و منشاء آنها بايد ازاعم اين .کارگری را دارند

ضد  گردد و اهداف  طريق مباحث تئوريک آشکارازهمه مهمتراس شواهد و مدارک مستدل و نيز ازداوری وبراس

  .رای طبقه کارگر ايران برمال گرددبرای جنبش دارند ب کارگری آنها و مضراتی که

و پيگير خود عليه  کارگر در جريان اين مبارزات می تواند با دستيابی به آگاهی طبقاتی خود مبارزه متشکلطبقه 

خواهان يک زندگی مرفه و انسانی برای کل  سرمايه داری برای احقاق حقوق از کف رفته اش را به پيش ببرد و

 د با ديدی واقع بينانه شرايط را سنجيده و تنها برو رهبرانش باي طبقه کارگر علی الخصوص پيشروان. جامعه باشد 

 .مقطعی و نهايی شان بردارند  گامهای اساسی برای رسيدن به اهداف  خود اساس نيرو و توان

نيستند بلکه بر اين  چنين موقعيتی ، فعالين کارگری نه تنها دست روی دست نگذاشته و بی توجه به اين موانعدر 

وجود طبقه کارگری  تمامی اين موانع درگرو  در توازن مبارزات طبقه کارگر علی رغمباورند که هر درجه تغيير

اکنون بايد برای اين مهم مبارزه نمود و براين باور باشند که همين مبارزه  است وبنابراين از همين متشکل و متحد

  .زدا سا ودموکراتيزه میشدن کارگران است که حتی فضای سياسی را برای فعاليت ديگرجنبش ها مهي برای متشکل
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