به نقل از :ماهنامه کارگری ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران
شماره  ۹۴پانزدهم آبانماه ۱۴۰۰

خودکشی ،روشی سترون که نباید اجازه داد در میان کارگران جا باز کند!
بـا تشـدیـد وخـامـت شـرایـط زنـدگـی کـارگـران و بـاال گـرفـنت اجـحافـات سـرمـایـهداران زالـو صـفت نسـبت بـه کـارگـران از جـمله
عـدم پـرداخـت بـه مـوقـع دسـتمزد آنـها فـشارهـای تحـمیلی بـه کـارگـران چـنان ابـعاد وسـیعی پـیدا کـرده کـه شـاهـد رشـد اقـدام
بـه خـودکـشی در مـیان کـارگـران مـیبـاشـیم .مـرور اخـبار کـارگـری بـه روشـنی خـبر از رشـد ایـن پـدیـده دردنـاک در مـیان
کارگران میدهد .با اشاره به چند نمونه بهتر میتوان پی به ابعاد این واقعیت برد.
بـه گـزارش خـبرگـزاری هـرانـا شـامـگاه یـکشنبه  ۲۵مهـرمـاه یـکی از کـارگـران شـرکـت نـفت و گـاز پـارس عسـلویـه واقـع در
اسـتان بـوشهـر بـه نـام جـواد حـاجـتپـور بـه دلـیل مـشکالت معیشـتی دسـت بـه خـودکـشی زده و جـان خـود را از دسـت داد.
در ایـن گـزارش قـید شـده کـه بـر اسـاس نـامـهای کـه در کـنار جسـد ایـن کـارگـر یـافـت شـده اسـت دلـیل و انـگیزه ایـن کـارگـر
از خودکشی ،فشارهای اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیضهای مدیران این شرکت بوده است.
در م ـوردی دی ـگر ب ـر اس ـاس ف ـیلمی ک ـه در ف ـضاه ـای م ـجازی منتش ـر ش ـد ی ـک ک ـارگ ـر ج ـوان پ ـیمان ـی ش ـرک ـت پ ـای ـندان از
اعـضای کنسـرسـیوم فـاز  ۱۴مـیدان پـارس جـنوبـی بـه دلـیل عـدم پـرداخـت پـنج مـاه حـقوق و بـیمه نشـدن از طـرف شـرکـت
اقـدام بـه خـودکـشی از طـریـق ریـخنت بـنزیـن بـه روی خـود کـرد ولـی هـمکارانـش بـه مـوقـع مـتوجـه شـده و مـانـع خـودکـشی وی
شدند.
هـمچنین بـه گـزارش ایـسنا "محـمدجـواد عـرفـانـی" کـارگـر شهـرداری دهـدشـت در اسـتان کـهگیلویـه و بـویـراحـمد اعـالم کـرد
کـه همسـرش در پـی نـداشـنت تـوان مـالـی بـرای خـریـد لـوازم مـدرسـه بـرای فـرزنـدانـش چـهارشـنبه شـب  ۳۱شهـریـورمـاه ۱۴۰۰
دس ـت ب ـه خ ـودس ـوزی زد و ج ـان خ ـود را از دس ـت داد .ای ـن ک ـارگ ـر گ ـفت ک ـه ب ـه م ـدت  ۵م ـاه ک ـارف ـرم ـا از پ ـرداخ ـت ح ـقوق ـم
خـودداری کـرد و هـمین امـر بـاعـث خـودسـوزی همسـرم شـد کـه مـی گـفت :کـجا دیـدهایـم کـسی در ادارهای کـار کـند امـا
حـقوق بـه او نـدهـند و حـتی نـتوانـد بـرای فـرزنـدان خـود وسـایـل مـدرسـه و قـلم و دفـتر بخـرد؛ کـه بـه حـیاط رفـت و از نـفتی کـه
آنجا بود روی خود ریخت و خود را آتش زد.
قـبل از ایـن نـیز سـه کـارگـر در کـرمـانـشاه در اعـتراض بـه عـدم پـرداخـت حـقوقشـان مـبادرت بـه خـودسـوزی نـموده بـودنـد .بـه
گـزارش خـبرگـزاریهـا در روز سـهشـنبه  ۱۸خـرداد  ۱۴۰۰سـه کـارگـر در کـرمـانـشاه در اعـتراض بـه عـدم پـرداخـت حـقوق
خـود از سـوی پـیمانـکار در مـقابـل اداره راه و شهـرسـازی کـرمـانـشاه مـبادرت بـه خـودسـوزی کـردنـد کـه از نـتیحه ایـن اقـدام
گزارشی در دسترس نیست.
هـمه ایـن مـوارد و دههـا مـورد دیـگری کـه اخـبارش بـه دالیـل مـختلف پـخش نشـده نـشان مـیدهـد کـه بـا تشـدیـد فـقر و فـالکـت
کـارگـران و حـقوقهـای زیـر خـط فـقر و عـدم پـرداخـت هـمین حـقوقهـای نـازل از سـوی سـرمـایـهداران زالـو صـفت کـه تـنها بـه
ف ـکر پ ـر ک ـردن ج ـیب خ ـود از ح ـاص ـل اس ـتثمار ک ـارگ ـران م ـیب ـاش ـند خ ـشم و ن ـفرت ک ـارگ ـران ف ـزون ـی ی ـاف ـته و در ش ـرای ـط
حـاکـمیت دیـکتاتـوری لـجام گـسیخته و سـرکـوب وحـشیانـه مـبارزات کـارگـران مـتاسـفانـه بـرخـی از کـارگـران بـه خـصوص
کـارگـران جـوان از سـر اسـتیصال دسـت بـه خـودکـشی مـیزنـند کـه الـبته چـنین اقـدامـی هـیچ بـار مـثبتی بـرای کـارگـر در بـر
ندارد.
رش ـد روزاف ـزون پ ـدی ـده خ ـودک ـشی در م ـیان ک ـارگ ـران ب ـه روش ـنی ن ـشان م ـیده ـد ک ـه ک ـارف ـرم ـای ـان در ش ـرای ـط دچ ـار ب ـودن
سیسـتم سـرمـایـهداری در بحـران و در نـتیجه رشـد روزافـزون بـیکاری در جـامـعه چـگونـه بـا عـدم پـرداخـت بـه مـوقـع دسـتمزد
کـارگـران و عـدم افـزایـش دسـتمزد آنـها در حـدی کـه قـادر بـه تـامـین نـیازهـای زنـدگـی خـود و خـانـوادهشـان بـاشـند بـا زنـدگـی
آنـها بـازی مـیکـنند .بـه راحـتی مـیتـوان دیـد کـه جـان کـارگـر بـرای سـرمـایـهداران ایـن انـگلهـایـی کـه از ِقـ بَل رنـج و زحـمت

کـارگـران و عـدم افـزایـش دسـتمزد آنـها در حـدی کـه قـادر بـه تـامـین نـیازهـای زنـدگـی خـود و خـانـوادهشـان بـاشـند بـا زنـدگـی
آنـها بـازی مـیکـنند .بـه راحـتی مـیتـوان دیـد کـه جـان کـارگـر بـرای سـرمـایـهداران ایـن انـگلهـایـی کـه از ِقـ بَل رنـج و زحـمت
ک ـارگ ـران م ـالان ـدوزی م ـیک ـنند پ ـشیزی ارزش ن ـدارد و آن ـها ه ـم ع ـام ـل م ـرگ ت ـدری ـجی و ه ـم مس ـبب خ ـودک ـشی ک ـارگ ـران
هستند.
شـکی نیسـت کـه خـودکـشی واکـنشی نـاشـی از اسـتیصال و درمـانـدگـی مـیبـاشـد کـه تـوسـل بـه آن هـیچ دردی از دردهـای
کـارگـر را دوا نـمیکـند .بـه هـمین خـاطـر کـارگـران پیشـرو بـایـد بـا قـدرت تـمام عـلیه ایـن پـدیـده مـذمـوم در مـیان هـمقـطاران
خـود تـبلیغ کـنند .امـا مـیدانـیم کـه ایـن پـدیـده و رشـد آن در مـیان کـارگـران در شـرایـطی رخ مـیدهـد کـه جـمهوری اسـالمـی
بـا اعـمال دیـکتاتـوری از مـتشکل شـدن کـارگـران در تـشکلهـای مسـتقل صـنفی خـود جـلوگـیری نـموده و اجـازه نـمیدهـد
کـه آنـها در صـفی واحـد و بـا قـدرت اتـحادشـان بـه مـصاف سـرمـایـهداران بـرونـد .درسـت بـر مـبنای ایـن واقـعیت اسـت کـه
بـرخـی از کـارگـران کـه امـکان مـبارزه دسـته جـمعی عـلیه سـرمـایـهداران را نـدارنـد بـه راههـای فـردی کـه بـی ثـمرتـریـن آنـها
خ ـودک ـشی اس ـت س ـوق داده م ـیش ـون ـد .واق ـعیت ای ـن اس ـت ک ـه ق ـدرت ک ـارگ ـران در ات ـحاد و ت ـشکل و م ـبادرت ب ـه راهه ـای
جـمعی بـرای احـقاق حـقوق خـویـش اسـت؛ و تـنها در سـایـه اتـحاد و تـشکل اسـت کـه آنـها قـادر مـیشـونـد در مـبارزه بـا
سرمایهداران به مطالبات خود دست یابند.
زمـانـی رفـیق امـیر پـرویـز پـویـان بـا درک شـرایـط مـشقتبـار کـار و زنـدگـی کـارگـران بـا هـمه احـساس انـقالبـی خـود بـیان
داشـت کـه کـارگـران ایـران در شـرایـط قـرن هیجـدهـم کـارگـران اروپـا زنـدگـی مـیکـنند بـا ایـن تـفاوت کـه از "سـلطه پـلیس
قرن بیستم نیز برخوردارند".
واقـعیت ایـن اسـت کـه در قـرن  ۱۸و  ۱۹کـارگـران در اروپـا تـحت اسـتثمار وحـشیانـه سـرمـایـهداران قـرار داشـتند و بـسیار
پ ـیش م ـیآم ـد ک ـه در م ـقاب ـل م ـصیبته ـای زن ـدگ ـی خ ـود وق ـتی ق ـادر ب ـه کس ـب م ـطال ـبات خ ـود ن ـبودن ـد دس ـت ب ـه خ ـودک ـشی
مـیزدنـد .در حـقیقت وقـتی جـایـگزیـنی واقـعی در مـقابـل کـارگـران قـرار نـداشـته بـاشـد طـبیعی اسـت کـه خـودکـشی بـه قـول
مـارکـس "بـه افـراطـیتـریـن پـناهـگاه در مـقابـل مـصیبتهـای زنـدگـی خـصوصـی تـبدیـل مـیشـود" .امـا ایـن افـراطـیتـریـن
پناهگاه نه تنها هیچ دردی را درمان نمیکند بلکه مشکالت خانوادههای کارگری را فزونی میبخشد.
جـ ـامـ ـعه سـ ـرمـ ـایـ ـهداری مـ ـملو از مـ ـفاسـ ـدی اسـ ـت کـ ـه بـ ـه طـ ـور فـ ـردی نـ ـمیتـ ـوان آنـ ـها را نـ ـابـ ـود نـ ـمود و بـ ـه هـ ـمین دلـ ـیل هـ ـم
کـمونیسـتهـا بـه مـثابـه آگـاهتـریـن بـخش طـبقه کـارگـر هـمواره تـاکـید نـمودهانـد کـه تـنها بـا تـغییر ریـشهای سـاخـت اقـتصادی–
اجـتماعـی سـرمـایـهداری اسـت کـه مـیتـوان از شـر ایـن مـفاسـد خـالص شـد .در جـامـعه مـا تـنها بـا یـک انـقالب اجـتماعـی بـه
رهـبری طـبقه کـارگـر مـیتـوان بـه چـنین مـوفـقیتی نـایـل آمـد .امـا ایـن رهـبری از آسـمان نـازل نـمیشـود بـلکه کسـب رهـبری
انقالب توسط طبقه کارگر نتیجه طبیعی فعالیتهای خستگیناپذیر کارگران پیشرو و کمونیستها میباشد.
کـارگـران بـایـد بـیندیـشند کـه در شـرایـطی کـه سـرمـایـهداران و سـگ نگهـبانشـان جـمهوری اسـالمـی حـتی امـکان تـشکل
سـاده صـنفی را هـم بـه آنـها نـمیدهـند بـایـد بـا تـوسـل بـه چـه روشهـایـی خـود را مـتشکل کـرده و شـرایـطی در جـامـعه بـه
وجود بیاورند که امکان شکلگیری تشکلهای صنفی را هم به آنها بدهد.
تج ـرب ـه م ـبارزات ط ـوالن ـی م ـدت ک ـارگ ـران ن ـشان داده اس ـت ک ـه ک ـارگ ـران پیش ـرو و م ـبارز ای ـران ب ـای ـد ب ـا تح ـلیل ش ـرای ـط
مـشخص جـامـعه ایـران در جهـت ایـجاد سـازمـانـدهـی مـخفی گـروههـای سـیاسـی-نـظامـی گـام بـردارنـد .تجـربـه دهـه ۵۰
نـشان مـیدهـد کـه بـا فـعالـیتهـای انـقالبـی چـنین گـروههـای سـیاسـی-نـظامـی در دیـکتاتـوری حـاکـم شـکاف ایـجاد مـیشـود
و شـرایـط بـرای پیشـروی نـیروهـای انـقالبـی تـا رسـیدن بـه پـیروزی فـراهـم مـیگـردد .تـنها بـا گـام نـهادن در چـنین مـسیری
اسـت کـه کـارگـران تـحت شـدیـدتـریـن ظـلم و سـتم در ایـران مـیتـوانـند امـیدوار بـاشـند کـه پـایـانـی بـر وضـع نـکبتبـار کـنونـی
در مـ ـقابـ ـلشـ ـان قـ ـرار دارد و خـ ـودکـ ـشیهـ ـای بـ ـی ثـ ـمر جـ ـای خـ ـود را بـ ـه مـ ـبارزه هـ ـر چـ ـند سـ ـخت ولـ ـی شـ ـاداب مـ ـبارزاتـ ـی
میدهد.

