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 !کارگران و معضل بی حقوقی
  

دی ماه هشتاد و پنجتم هشبيست                                                                شباهنگ راد   
  

عدم پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران . ميادين کارگری مملو از اجحاف و بی حقوقی در حق کارگران است

 مشکالت و مصائب. ان تبديل گشته استن به يکی از معضالت عديده ی کارگرتوسط صاحبات توليدی و کارفرمايا

 سرمايه دار .غير ممکن می باشدحت حاکميت رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی  آن ترفع و  اندرکارگر بی شما

استثمار و بردگی کارگران به اوج خود . به فکر خويش است و شکم اش سير و چشمان دريده اش سيری ناپذير

 اين اند  همه در فکر.دنهمه می خواهند تا آنجائی که جا دارد، کارگران را بچاپ. رسيده است و کسی پاسخگو نيست

حق اعتراض به در اين ميان کارگر .  پولی پرداخت ننمايند،کارگران استفاده نمايند و در ازای آن, که از نيروی کار

؛ چرا که طبقه ی فرودست اند و د؛ چرا که حقی برايش قائل نيستند عريان را ندار موجود و بی عدالتی های همهاين

 زندگیبه  در رفاه و آسايش و در ناز و نعمت ومايه های شان بی افزايند ان بر سرباالدستان محق اند تا از قبل آن

  .انگل وارشان ادامه دهند

بايد در سخت ترين .  از محروم ترين انسان ها ساخته اند تن هااين چه جامعه ای است که ظالمان برای ميليون

هم با دستمزدهای ناچيز مشغول بکار شد و شرايط و بدون حداقل امکانات بهداشتی و ايمنی به کار طاقت فرسا و آن 

تا آنها را بازگو نمايی و بداد هيچ مرجعی وجود ندارد . در پايان سرمايه داران و کارفرمايان حقوق ات را باال بکشند

اگر دست به تحصن و اعتراض به اين همه نابسامانی ها بزنی و خواهان باز پرداخت حقوق های چندين .  برسندات

. اينها همه حافظان سرمايه اند.  رژيم قرار خواهی گرفت ی گله های مزدور و وابسته,دی در مقابلماهه ات گر

 ماه است که حقوق و ديگر مزايای شانرا دريافت ٧قزوين که بيش از " پوشينه بافت"همين چند روز قبل کارگران 

قرار ط نيروهای انتظامی مورد حمله نکرده اند و در برابر دفتر رياست جمهوری دست به اعتراض زده بودند، توس

 که در نتيجه يک کارگر در اثر ضربات باتوم ارگان های سرکوبگر رژيم جمهوری اسالمی جان خود را گرفته اند

پروفيل "ترض عمايه دار و کارفرما به کارگران م اوباشان و مدافعين بی چون و چرای سر همچنين.از دست داد

  .خويش داده اندد ضرب و شتم ده و آنانرا موريورش بر" پارس

 و هيچ  شاهد می باشيمرخانه بطور روزانه در اين و آن کا را مای تلخ و دردناکیرخدادها چنين حوادث و مسلمًا

 سرمايه داران، نمايانگر بی توسطبند بنِد قوانين نوشته شده . ی کارگران دفاع نمايد قانونی وجود ندارد تا از منافع

وقاحت را به اوج  آنان .ه است جامعسازندگان اصلی به ،ترش بخشيدن تعرضات کارفرمايان و گسحقوقی کارگران

 ماه است حقوق و ۵ُکشتارگاه مرغ ساوه که " سيمين بال" هنگامی که تعدادی از کارگران شرکت .خود رسانده اند

رکت با بی شرمی مديريت شمعوقه ی خود گرديده اند، ما طلب حقوق رمزايای خود را دريافت نکرده اند و از کارف

ت که کارگران را به می خواهيد کار کنيد و نمی خواهيد برويد و از سرويس های شرکت خواس: " تمام می گويد که



 عسلويه دست به ١٠ و ٩تعدادی از کارگران شرکت رامشير در پااليشگاه هنگامی که و يا ". ساندمنازل شان بر

 می گويد  وافتاده ی خود گرديده اند، کارفرما کارگران را تهديد می نمايداعتصاب زدند و خواهان دستمزدهای عقب 

  ".فعًال پول نداريم: "که

اينها نماِد واقعی رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی است؛ اينها اوج وقاحت و بی شرمی انسان هايی است که از 

 تن از محرومان را به نکبت کامل کشانده قبل ديگران بر زندگی شان جالی هر چه بيشتری بخشيده و زندگی ميليون

حاکميِت زور است و .  حکومت مداران می باشد کريه کارگران است؛ اينها چهره ی و بردگیاند؛ اينها بهره کشی

 در حق کارگران بکار می بندند و قانون هم کامًال در ،زورمداران هر آنچه را که خود به صالح خود می دانند

 و بر سرمايه های خود می بهره می جوينداز نيرو و بازوی کارگران . ب دنيايی استعج. خدمت به آنان است

 از باز پرداخت آنها سر باز می زنند و وقتی که در پايانافزايند و پائين ترين دستمزدها را برای شان قائل اند و 

می خواهيد کار کنيد و   ":ويند کهد تهديد قرار داده و می گکارگر بدنبال حقوق اش می رود، کارفرمايان آنها را مور
در چنين .  اين جامعه ای است که حاکمان برای کارگران ساخته اند!!!می نالند" پولی "و از بی " می خواهيد برويد

د و روز به روز دامنه ی اسارت و  حقوق خويش محروم می گرد روشن است که کارگر از دريافت،قانون و نظامی

در اين جوامع منش و منطق سرمايه . ن دنيای سرمايه داران و حاميان اش می باشداي. بندگی اش گسترش می يابد

 به آنان انسان ها را به کارهای طاقت فرسا وادارند و به کار کشند و بابت آن، هيچ حقوقی در اين است تا ،دار

ند که کارگر حق قانون وضع می نماي. نداعتصاب را هم از آنان سلب نموده احق اعتراض و . پرداخت ننمايند

ما و سرمايه دار مجاز است تا از ر را ندارد؛ در عوض کارف به بی عدالتی های موجود نسبت و اعتراضاعتصاب

  .ان سر باز زنندق آنپرداخت حقو

 از پرداخت حقوق ، رژيم جمهوری اسالمی قوانين ضد کارگریپناِه است که سرمايه داران علنًا در بهمين دليل

 معوقه به يکی از معضالت عديده ی کارگران  هایباز پس گيری حقوقبموازات آن  می ورزند وکارگران امتناع 

 به رداخت نشده ی خويش می باشند ودنبال حقوق پب در به در ،هر روز تعدادی از کارگران. تبديل گشته است

 شان نمی روند؛ در فرمانداری ها مراجعه می نمايند؛ در مقابل مجلس دست به تحصن می زنند؛ به سر کارهای

 رژيم مدافع ی در مقابل همبرابر دفاتر رياست جمهوری تجمع نموده و خواهان خواسته های بحق خود می باشند؛ 

 شانآنانرا مورد ضرب و شتم قرار داده، دستگير نموده و از کار بيکارسرمايه، به حمايت از کارفرمايان برخاسته و 

حقوق کارگران از سوی صاحبان توليدی و کارفرمايان آنچنان و عدم پرداخت  ابعاد ابن اعتراضات. می سازد

   در همين رابطه؛.باالست که خود رسانه های دولتی قادر به کتمان آنها نمی باشند

 ماهه ی ٧قزوين بدليل به تعويق افتادن حقوق " پوشينه بافت" نفر از کارگران شرکت نساجی ۴٠٠اخيرًا بيش از  -

  .ل استانداری اين شهر دست به اعتراض زدندشان در مقاب

تهران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايای شان دست از کار " نوشاب "تعدادی از کارگران کارخانه  -

  .تجمع زدنددست به کشيده و در مقابل اين کارخانه 



 حقوقی شان در مقابل روابط نسبت به" آلومين"و کارخانه " شاهو" تن از کارگران نساجی کردستان ٢۵٠بيش از  -

 قصد داشتند تا وارد ساختمان روابط کار گردند، ارگان های آنان  کهکار کردستان دست به تجمع زدند؛ هنگامی

  .سرکوبگر رژيم به مقابله با آنها برخاسته و مانع ی ورود آنان به ساختمان گرديدند

  .نشاه، هيچگونه حقوقی دريافت نکرده اند تن از کارکنان بيمارستان مهديه کرما۶٠  که ماه است١٠ -

صدها کارگر شاغل در نهادهای : " سيستان و بلوچستان می گويد کهدبير اجرائی خانه کارگر" قربانعلی ميرشکار" -

  ". نگرفته اند ماه پيش حقوق و مزايايی٨لتی از دو

 ماه است که از باز ۴ شهرستان ساوه، توليد کننده دستگاه های آبياری بارانی در" موحدين"کارخانه داران شرکت  -

  .پرداخت حقوق کارگران امتناع می ورزند

  . ماه است که هيچگونه حقوقی دريافت نکرده اند۵ُکشتارگاه مرغ ساوه بيش از " سيمين بال"کارگران شرکت  -

ن پرداخت نشده  ماه است که حقوق شا٩توليد کننده ی انواع قفل خودرو رشت، " ايران ساينا" کارگر شرکت ٢٠٠ -

  .است

  .  سال است که حقوق نگرفته اند١فارس " المپ" کارگر ٨۴ -

  ..... و .بوکان امتناع می ورزد" خاتم االنبياء" ماه است که کارفرما از دادن حقوق کارگران نساحی ٣ بيش از -

 بمواردی همچون فقدان کوچکی است که در حق کارگران اعمال می شود و چنانچه بخواهيم هر چند ی نمونه هاهااين

امکانات ايمنی، بهداشتی و پائين بودن دستمزدها که توسط دبير اجرائی خانه کارگر سيستان و بلوچستان اعالم 

نی در ماه مشغول بکار اند و ما هزار تو۵٠ نفر در نساجی زابل با حقوق ١٠٠گرديده و تاکيد داشته است که بيش از 

که باعث برق گرفتگی، سقوط و ريختن مصالح بر روی ن های کارگری از ساختما% ٣۵ فرسوده بودن ازيا 

شده  عضو کميته تخصصی مقررات  ملی ساختمان کشور اعالم" ضيايی"چند روز قبل از سوی   گرديده وکارگران

  را که سرمايه دارانفاجعه و جنايتکاری هايی  بيشتر و عريان تر می توان به عمِق وقتائيم، آن، اشاراتی نماست

  . روا می دارند، پی برد کارگراندر حق

ت غير قابل تصوری روبرو می در زير سايه ی حاکميت ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی، کارگران با مشکال

امروزه تالش و مبارزه برای بازستانی حقوق معوقه، به . قرار دارند کارفرمايان در معرض تعرض و همواره باشند

کار در ازای بی حقوقی به يکی از سياست روتين سرمايه داران . تبديل گشته است  ايرانمعضل بزرگ کارگران

کارگر در چنين مناسباتی کامًال بی حقوق می باشد و از سوی هيچ نهاد و يا ارگانی مورد حمايت و . تبديل گشته است

ن و دولت يان اه دار در دستان سرماي،گراين نهادهای باصطالح مدافع ی کارپشتيانی قرار نمی گيرد و همه ی 

 زير پا گذاشتن علنی حقوق محروم ترين اقشار جامعه به باالترين حد خود بی دليل نيست که. متمرکز گرديده است

  . رسيده است

يد تا زمانی که رژيم جمهوری اسالمی به عنوان حامی و مدافع ی سرمايه داران وابسته بر سر کار اند، عدم دبی تر

يم تحت هيچ اين رژ.  گسترده تری بخود می گيردبعاداروز به روز توسط کارفرمايان پرداخت حقوق کارگران 

در استثمار و سرکوب جمهوری اسالمی رسالت و ذات اش . شرايطی حقوق کارگران را محترم نمی شمارد

امل  استثمار و محترم شمردن حقوق و ديگر مزايای کارگران در گرو نابودی کريشه کن شدن.  می باشدکارگران



تغيير چنين روندی در .  را تغيير داد و مسير کنونیبايد ريل.  می باشدنهفتهحاکميت امپرياليستی بر جامعه ی مان 

 و سازماندادن مبارزات بحق شان از سوی نيروها و سازمان های مدافع بخش های متفاوت کارگریاتحاد و يگانگی 

  قطع و پاره شده را با حضور در صحن جامعه صدمه ديده، های بايد تالش ورزيد تا اين حلقه. می باشدميسری آنان 

  .  وصل نمود و بر اين اوضاع نابسامان و نداری ميليون ها انسان خاتمه بخشيدترميم و

کارگران بنابه . می باشد  از سوی مدافعين اشحمايت های عملی  نيازمنِد،امروزه جامعه ی اعتراضی کارگری

ی دارند، به خيابان ها می ريزند؛ دست به ی که سرمايه داران در حق آنان روا مواقعيات و فشارهای گوناگون

 و با نيروها و ارگان های سرکوبگر زده نا عدالتی های موجود در مقابلعکس العمل اقدام به  تحصن و اعتصاب،

آنچه . کرار آنها نمی باشدست که نيازی به ت و گويا باال چنين عکس العمل ها آنچنانابعاد. رژيم بمقابله بر می خيزند

ان از سوی  و حمايت عملی از مبارزات بر حق کارگر فقدان رهبریهمانا عملکرد دارد خالء بعنواندر اين ميان که 

اين نقيصه و نقصانی است که .  می باشدشاننيروهای راديکال، مبارز و کمونيست بر عليه ی دشمنان طبقاتی 

فراهم آورد و چشم اندازهای  را  و اسارترهائی کارگران از قيود بندگیپاسخگوئی بدان می تواند زمينه های 

اين نقيصه بر طرف نگردد، بطور جدی تا مادامی که .  قرار دهدهمه ی استثمار شوندگان را در مقابل روشن تری

تعرضات  زسرمايه داران، کارخانه داران و کارفرمايان بر ددمنشی های خود عليه ی کارگران افزوده و روز به رو

  .خشيدبيشتری خواهند ب گسترش هر چه  راخويش
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