سالی که گذشت!
نوروز 1391درراه است .درسالی که گذشت ،سفره کارگران وتھيدستان خالی ترازھميشه ماند.درآستانه
فرارسيدن سال نو ،دگربار سفره خالی اکثريت قريب به اتفاق کارگران و سايرزحمتکشان ايران و رنج
آنان رامدنظر آوريم و درره يابی برای حل معضالت جنبش کارگری انديشه کنيم.درسالی که گذشت ،رژيم
ضدکارگری جمھوری اسالمی بمنظورپشتيبانی از سرمايه داران  ،فشاربر طبقه کارگر رادرزمينه ھای گو
ناگون فزونی داد.فعالين کارگری تحت فشارو پيگرد فزاينده ای قرارگرفتند.دھھا کارگرمبارزديگرازجمله
علی نجاتی،زمانی ،جراحی وبرخی ديگرازفعالين متشکل وسازمانگرزندانی وتعدادی مجبوربه ترک
ايران وپذيرش تبعيدشدند.فشار برفعالين کارگری زندانی شدت گرفت .رضا شھابی ،ابراھيم زاده
و....مجبوربه تحمل سختيھای بيشمارزندان وتوھين زندانبانان گرديدند.رضا رادرحاليکه ازناراحتی
ستون فقرات و گردن رنج ميبردواحتمال فلج شدن اوبسياراست ،اجازه استراحت وآمادگی برای عمل
جراحی ندادندوازاستراحت و مداوای موثرعلی نجاتی که ازبيماری قلبی رنج ميبرد،جلوگيری
کردند.اعتصابات وتحصن ھای کارگری ھمچنان بايورش پليسی و چماقداران حکومتی پاسخ داده شد .ا
زھرگونه ا قدام برای ا يجاد تشکل مستقل کارگری جلوگيری به عمل آمد.
فشاربرکارگران درسالی که گذشت ،تنھادرمحدوده دستگيری وزندان فعالين کارگری نبود .کل زندگی
کارگران ايران موردھجوم رژيم اسالمی قرارگرفت که ابعادگسترده اقتصادی – معيشتی نيزدارد .عدم
پرداخت بموقع دستمزدھا حتی دربرخی موارد بيش ازسی ماه ،ھمچنان يکی ازمعضالت کارگران
بود.حذف سوبسيدھا واجرای ھدفمندسازی يارانه ھا که فزونی چندباره بھای کليه مايحتاجات زندگی
کارگران رادرپی داشت،تنگ دستی افزون تری را برای ھمه اليهھای کارگران به ھمراه آورد .حداقل
قانونی دستمزد323ھزار تومان درماه اعالم شد.اين مبلغ که دراکثرمواردمراعات نميشود وبمراتب اندک
ترميباشد)بخصوص درکارگاھھای زيرده نفرکه مشمول قانون کارنيستند(

حتی حدوديک سوم خط

فقراعالم شده ازجانب مقامات دولتی است.عدم پوشش درمانی وبازنشستگی ھمچنان معضل بزرگ
اکثريت کارگران بويژه کارگران کارگاھھای زيرده نفرکه حتی بااستناد به آماردولتی بالغ بر 7ميليون
نفرميباشند وکارگران پيمانی وموقت باقی ماند.قراردادھای موقت که ھيچگونه تضمين شغلی برای
کارگران ندارندبعنوان شکل عمومی وعمده بکار گماشتن کارگران تثبيت وفزونی يافت.افزايش بيکاری

واخراج کارگران تحت عناوين گوناگون شدت داشت .بيکاری جوانان زير  25سال ،حتی براساس
آمارنقاشی شده دولتی ،درمدتی کمترازيک سال ازرقم 24/7درصدبه  29/8درصدافزايش يافت .طرح
اصالحيه قانون کارکه درصورت اجرا،وضع اشتغال ودستمزدھارابمراتب بدترونابسامان ترميکند ،ھديه
نوروزی رژيم اسالمی به کارگران و ساير زحمتکشان بود .رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی در
سالی که گذشت روزگاررابرکارگران ايران سياه ترکرد واميدبرآن داشت که ھرصدای حق طلبانه کارگری
راکامال خاموش کند .
ليک  ،درسالی که گذشت  ،نه تنھا سکوت گورستان برجنبش کارگری ايران حاکم نشد بلکه
تعداداعتصابات  ،تحصن ھا ،اعتراض نويسی ھا و......فزونی داشتند .اين اعتراضات گوناگون کارگران
که درمواردی نيز با موفقيت نسبی ھمراه بودن ،خاص يک منطقه مشخص و يا يک رشته صنعتی معين
نبودند بلکه درسرتاسرکشور ودراکثربخشھای صنعتی -توليدی وبخش وسيع کارگران خدماتی جريان
داشتند  .خواستھای اساسی اين اعتراضات کمابيش دريکسانی باھم و عمدتادرزميته ھای عدم پرداخت
دستمزدھا و لغو قراردادھای موقت و سفيدامضاء و امرآزادی کارگران دستگيرشده بودند  .سطوح
شکلگيری کميته ھای دفاعی ا قدام ازرضا شھابی – شاھرخ زمانی وابراھيم زاده ،اوج ايستادگی
خانوادهھا وھم طبقه ايھای آنان درشرايط سرکوب مسلط و مقاومت دليرانه فعالين کارگری دربند  ،ھم
روحيه بخش برای سايرزندانيان اجتماعی و فعالين درگير مبارزه درکارخانه ھا بود و ھم تمامی
ترفندھای حکومتی راکه با تشديدفشار ،توھين  ،شکنجه و پرونده سازی ،ھدف عجز والبه اززندانيان
راداشت ،نقش برآب کرد.
ھرچنددرسالی که گذشت ،استثماروستم برکارگران فزونی يافت وزندگی آنان تباه ترازپيش
شدوفشاروتھديدبه اخراج وزندان افزايش داشت  ،وليکن دراراده مبارزاتی کارگران نتوانست خللی
واردسازد.يک بارديگرثابت شد ،درآنجا که ستم ھست مقاومت ومبارزه ھم ھست .اين تداوم مبارزه
ومقاومت کم نظيرزندانيان کارگری  ،جنبهھای مثبت واميدوارکننده ی سال پشت سرگذاشته شده است .
اگر بتوان اين اعتراضات گسترده وسراسری کارگران و ليکن جداازھم ودرمقاطع وزمانھای متفاوت
وحتی بدون خبريابی ازھم را در پيوندباھم درآوردوبه تشکل صنفی -انقالبی کارگری سمت وسوی معين
طبقاتی داد،آنگاه درتحت ھدايت تشکل سياسی –انقالبی کارگری ،راه پيروزی بر رژيم سرمايه داری
جمھوری اسالمی وبراندازی ھرگونه استثمارانسان ازانسان ھموارترخواھدشد .اين وظيفه ھمچنان
برشانه فعالين انقالبی کارگری و مبارزان و دوستداران واقعی طبقه کارگر سنگينی ميکند.درسالی که

گذشت کميته ھاو تشکالت کارگری درون کشورتوانستنددرمواردی ھمکاريھای ارزنده ای رابه پيش
برندو ازجمله برای خواست آزادی کارگران زندانی ،فعالين دستگيرشده درگردھمآئی ھا و اعتراضات
کارگری  ،برگزاری اول ماه مه و ….يک صدا و يک عمل شوند .سال پشت سر گذاشته  ،ھمچنين
سال تحکيم پيوندعميق ترھمبستگی انترناسيوليستی ازاين سوی جھان باکارگران ايران بود که فعاليتھای
سنديکاھای فرانسه – کانادا -انگليس  -سوئد و استراليا نمونه ھائی ازآنند .
درسالی که گذشت عالوه برکارگران ،مبارزات درخشان زنان عليه قوانين زن ستيزی اسالمی ،مبارزات
دانشجويان ومعلمين ومبارزات اقليتھای ملی ومذھبی برای احقاق حقوق برابر ،رژيم ارتجاعی اسالمی
راآماج حمله داشتندوبسياری ازمبارزين اين زمينهھای اجتماعی درزندانھای اسالمی اسيرھستند،
بکوشيم .سال نورابه سال واردساختن ضربات کاری بررژيم اسالمی تبديل سازيم .

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی!
نابودباداستثمارانسان ازانسان
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http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
 کانون ھمبستگی کارگران ايران و کانادا kanonhambastegi@gmail.comـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران -استراليا proletarianunite@gmail.com
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