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درقــرن 21 میــالدی ودرمیهــن مــا مقامات مســئول حکومــت بربریــت 17 کارگر 
معرتض معدن آق دره را به جرم تالش برای کســب حق وحقوق خود واعرتاض به 
نابســامانیهای اوضاع کار ودرنتیجه وضع معیشتی خود دستگری ومحاکمه و شالق 
زدنــد! تمام حرف جعفرعظیم زاده های جهانی  ،کارگران مبارز همنی اســت که 
مبارزه برای کســب حق وحقوق ودســت رنج کارگران مارا نباید به حوزه مســایل 
واتهامــات امنیتی کشــاند. نباید به منظور ادامه فضای خفقان وچشــمک زدن به 
ســرمایه گــذاران احتمایل وبه منظور جلوگریی از اندیشــه مقاومــت میان مردم ، 
کارگران را شــکنجه ومحکوم به زندانهای طوالنی مدت کرد. این بحث پژواک 
خــود را به سراســر جهان کارمریســاند آنجائیکــه هم زنجریان جعفــر وهمبندان 
انها جار میزنند که تالش برای نان و مســکن کاروآزادی حق کارگران اســت وباید 
مطالبات خودرا از مجرای تاسیســات طبقاتی ونهادهای غریدولتی وآزاد پیگریی 
نماینــد. انجا که جاهلیت وســبعیت ســرمایه برای خــود پلیس وارتــش ودادگاه 
وشــکنجه گاه دارد ومســلحانه مقابل کارگران گرسنه صف آرای کرده اند. نگاهی 

کنیم به هم زنجریان کارگران ایرانی درسطح بنی المللی. 

***

از اواسط دهه 60 میالدی وقرن بیستم وبه منظور انباشت سرمایه نجومی سرمایه 
داران ومقابله با اتحادیه ها وسندیکاهای کارگران امریکایی شمایل ، ارباب سرمایه 
تولیدات خودرا به جهان جنوب کشــاند و با تقســیم مسئولیت های طراحی شده 
اقدام به تولید پراکنده نمودند. برای نخســتنی بار بزرگرتین شرکت های تولیدی 
کفش ولبــاس کارخودرا به متحدین ســردند وبازار امریکا مملو شــد از تولیدات 
مشهور آن کشور هاکه درحقیقت تولید شده شرق دور وآسیای جنوب شرقی بود. 
به موازات این اقدام بی سابقه سرمایه مایل متوجه امریکای التنی واز ابتدای دهه 
80 تاخت وتاز خودرا به ســمت کشــور چنی کره وتایــوان فیلیپنی وبنگالدش و... 
برد. یک محصول در چند مرحله و قطعات مختلف ودرکشــورهای متعدد تولید 
شــد. آنجائیکه تولید کفش های Converse و آل استار آن از امریکا خارج شد. 
کارگر امریکایی که باســاعتی 10 دالر آن را تولید میکرد بیکار شد تا کارگران چنی 
با ســاعتی 87 ســنت آن را تولید کنند! که کورپوریشــن های تولیدی اکیدا صاحب 

کارخانه های تولید کننده نیستند!

***

طوفانی ازتولیدات مصرفی نصیب کشــورهای مذکور شد. کشورهایی که کارگران 
اجــازه داشــن اتحادیــه آزاد ومســتقل ندارنــد. کشــورهائیکه کارگــران مهاجــر 
)ازاســتانهای داخلی( را در بیغوله های جنب کارخانه ها مسکن میدهند وغذای 
بخورنمری برایشان فراهم میکنند. آنها ساعتی 87 سنت حقوق میگریند )درچنی(. 
برای زهر چشم گرفن از فعالنی کارگری اینجا انجا روی دیوارها وتابلوها هشدار 
میدهند که به حرف خرابکاران و مشکل سازان توجه نکنید! آنجا که روزانه برخی 
کارگران معرتض رابا کاله بوقی مقابل ورودی کارخانه هاقرار میدهند وروی سینه 

آنها تابلویی آویزان کرده اند که نوشــته "من مشــکل روانی دارم"! در سری النکا 
وبنــگالدش دور محدوده کارخانجــات که تولید صادراتی دارنــد اکیدا اعتصاب 
واعرتاض ممنوع است وکارگران سری النکا هنوز یاد همکار مبارز خود هستند که 
تالش دراعرتاض وســازماندهی کارگران نمود وروز بعد جســد کتک خورده ومثله 
شده اورا که سوزانده هم شده بود یافتند )Ranjit Mudiyan Selge(. درکره 
جنوبــی هم زنجــریان کارگران ایرانــی را مقابل دروازه کارخانه هاشــالق میزنند 

ومقامات باخلق اتهامات واهی و جعلی بزهکارانه آن را پوشش میدهند. 

***

گویی مدت زمانی اســت که طبقه کارگرجهانی درمســری عقب نشینی وروز مرگی 
وحفظ خود حقریانه گریکرده اســت. وقتی غول های تولیدی وتجاری چون وال 
مارت ها ظهور نمودند وفوردیســم به قانون روز بدل میشــد تدریجا ســرمایه بنی 
المللی سیطره خودرا نیز بر سایر حوزه ها گسرتش داد. بطوریکه اکنون تشخیص 
انها کارآسانی نیست شبکه ای از تولید وتجارت وتوزیع بهم پیوسته است که پشت 
تمام اجزا آن را سرمایه مایل میپوشاند ورقابت برای تولید کار ارزان وسازماندهی 
کارگران گرســنه راحت ترشده است. وقتی برخی تولیدی های غول آسا کارخود 
را به فیلیپنی بردند مقامات چینی باتالش فراوان ســرمایه گذاران را قانع نمودند 
که با نصف مبلغ پرداختی به کارگر فیلیپینی وهمیشه در اعتصاب میتوانند از کارگر 
برده گونه چینی ســود برند. قواننی حفظ محیط ســبز وجود ندارد و نه اتحادیه 
ای آزاد .مســتقل وکارگری در ادبیات سیاســی آن کشور نیامده است! که مجموعه 
این اقدامات که با چراغ ســبز کاخ ســفید ومقامات سیاسی ایاالت متحده امریکا 
همراه است چینی ها را تاآنجا مطمئن نمود که آنها واژه China Chill را مطرح 
نمودند. تمرکز ســرمایه وتولیدات وامکان انباشــت درچنی ســبب شــد که جامعه 
غربــی آغاز بــه باج دادن به آنهــا نمایند واعرتاض وافشــاگری علیه مقامات چنی 
اوضاع کارگران واوضاع نقض حقوق بشــر و وضع آلودگی محیط زیست یک تابو 
شــد وارباب رســانه های غرب طالب آن نشدند )نگاه کنید به کتاب نائومی کالین 
بنام No Logo (. کتاب 500 صفحه ای شــرح مبســوطی دراین زمینه برای شــما 

دارد وشرحی بر China Chill به همچننی.

***

این عقب نشینی اردوی کار تاکجا طول میکشد. چگونه میشود که جامعه جهانی 
ســرمایه وبازوهای آن چون ILO وبا حمایت بانک جهانی و ... به تاخت وتازی 
این چننی وچشــم پوشــی ازایــن همه اجحــاف وبواقع قلع وقمــع جهانی ادامه 
میدهنــد. که شــالق زدن کارگــران آق دره پریو گلولــه باران کارگــران خاتون آباد 
آمد. گویی تروریســتها هیچگونه وحشتی از نتایج کارخود ندارند وجهان درتایید 
ســبعیت آنهاســت. تقســیم کار بنی المللی وطراحی تولید وتوزیع چنان است که 
صفوف ارتش بیکاران هرســاله طوالنی ترشــده اســت ودیگر کمرت اعتصابی را در 
جهان پریامونی اجازه میدهند تابه اعتصاب شکنی احتیاج باشد! آنچه که آمد تنها 
شمایی بســیار ناچیز از تصویری کلی تر است بنام سرکوب کارگران که در هرنقطه 
از جهــان به طریقی دنبال میشــود. ویل آنچه که آشــکار اســت لزوم همبســتگی 
جنبش کارگری باســایر ابعاد وگوشــه هــای اجتماع معرتض اســت و گویی چراغ 
جادویــی دراین زمینه باشــد وآن هم برنامه عملی واتحــاد جنبش های رادیکال 
وانقالبی کارگران وســایرین چون دانشــجویان معلمنی و زنــان بیکاران و... این 
نیاز را دیگران هم بارها ایراد کرده اند ویل قدم های عملی ومشــهود هنوز دیده 
نمیشــود. گویی بحران ســرمایه داری این بار ســخت گریبان قربانیان خودرا نیز 
گرفته باشد. اینجاست که جدا باید گفت جنبش های انقالبی هرگز بدون دخالت 
گری عملی وانقالبی نمیتوانند به کنرتل اوضاع بردازد. که مبارزات شاهرخ های 
زمانی وجعفر ورضاها باید درمســری همکاری واتحاد انقالبی با سایرین ودرگسرته 
تشکیالت انقالبی وآماده خطرکردن باشد. که زمانه ای است انتقایل وشکی نیست 



که گاه تعرض وتالش فرا مریســد وعدم امادگی مــا مجددا تجربه ای خواهد بود 
تلخ تر از گذشته. برای جلوگریی از این احتمال ، گویی کوتاه ترین وممکن ترین 
راه ، هرچــه نزدیک تر نمودن اقدامات تعرضــی کارگران با ابتکارات اعرتاضی و 
تشــکالت سایر بخشــهای جنبش اجتماعی نوین اســت. هرقدم درراه همبستگی 
جنبش کارگران وزنان ودانشجویان ، معلمنی وبیکاران ، بی خانمانان وغریه وآنهم 
درچهارچوب همکاریهای انقالبی تشکالت زحمتکشان ، پرش عظیمی است روبه 

جلو درجهت آمادگی برای مواجهه با موقعیت انقالبی وتعرضی مردم. 






















