
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

ا میا و راهکارهی فعاالن کارگریرياعمال فشار بر کارگران، دستگ                        
  ١٣٨٧ م دی يکبيستشنبه                                                                                               ی هماهنگتهيکم

                                                          
رشد سرسام آور تورم و گرانی بر دوش کارگران . می شودلحظه وخيم ترروز و هرزندگی کارگران هروضعيت روز

زندگی همچون دانه  دستمزد ناچيز کارگران در برابر موج روزافزون تورم و گرانی مايحتاج اوليه. می کند سنگينی

مراکز کار و توليد يکی پس از ديگری  کارخانه ها و. برفی در مقابل اشعه سوزان خورشيد به سرعت آب می شود

. به خيل ميليون ها کارگر گرسنه و بيکار افزوده می شوند هر روز هزار هزار کارگر اخراج و. تعطيل می شوند

ولتی سرمايه های خود را به حوزه های پرسودتر منتقل می کنند خصوصی و چه از نوع د سرمايه داران چه از نوع

استخدامی را با نيروی کار  به بهانه عدم سود دهی شرکت هايشان و کم کردن از بار مخارج خود کارگران قديمی و يا

د بايد به هر کارگر تازه وار. روزه جايگزين می کنند جوان تر و ارزان تر کارگران جديد با قرارداد های موقت چند

متاسفانه شاهديم که کارگری که . يک سوم حقوق يک کارگر قديمی را هم نگيرد جای چند کارگر اخراجی کارکند و

اين قانون . دهد بيکار بوده و برای يافتن کار به هر دری زده برای حفظ کار خود به هر شرايطی تن می ماه ها

دره هولناک بيکاری و گرسنگی به اين   بيکار و نشان دادنسرمايه است که با تکيه بر ارتش ذخيره کار کارگران

اين روزها کامال عادی شده وبه شيوه معمول کارفرمايان و . کند کارگران شرايط بردگی مزدی را به کارگران تحميل

 ضکارگر چند ماه کار کند و قر.  ماه عقب بيندازند١٠ ماه و ٩که حقوق کارگران را تا  سرمايه داران تبديل شده

 هزار تومان ٢٢٠غاز  اين عادی شده که همان چندر. بگيرد و گرسنگی بکشد تا باالخره حقوق يک ماهش را بگيرد

 هزار تومان در ماه کاهش پيدا ١٠٠زير  پايه حقوق کارگری مصوب دولت روی کاغذ بماند و سطح دستمزد ها به

ه هيچ پايه حقوق مصوبی در کار نباشد و دولت به برای سال آيند از همين حاال هم که می شنويم که قرار است. کند

حمايت  واقعا که با. داران اجازه می دهد که هر قدر دلشان بخواهد به کارگران حقوق بدهند کارفرمايان و سرمايه

وزير رفاه دولت . آسان شده است مطلق دولت از توحش سرمايه داری اعمال هر جنايتی عليه کارگران بسيار بسيار

 هزار ١٠٠در کشور ما فقيرترين خانواده ها ماهی  ندی پيش در يک سخنرانی در کرمانشاه گفت که کهسرمايه چ

عنی درامد فقيرترين خانواده ها در جامعه ما به . از آن را قرض می کنند تومان خرج می کنند در حالی که بخشی

چهارصد هزار هزار  ده ها يک ميليون وو اين در حالی است که ثروتمند ترين خانوا. تومان هم نمی رسد  هزار١٠٠

يعنی به گفته وزير رفاه دولت سرمايه که . کنند تومان در ماه خرج می کنند و ماهی دوازده ميليون تومان پس انداز می

طبقاتی بين فقيرترين و ثروتمندترين خانواده ها بيش از صد و بيست برابر  وظيفه اش تامين رفاه عمومی است فاصله

خود توليد کننده  است که طبقه کارگر امروز در قعر اين دره عميق فاصله طبقاتی قرار دارد، در حالی که مسلم. است

   .می گردد اين کوه عظيم ثروت هاست که به سرمايه های عظيم سرمايه داران تبديل

صادی سرمايه ها گوش فلک را از شکايت در باره وضعيت بد اقتصادی، بحران اقتدولتمردان و اقتصاد دانان آن 

اقتصادی   بخش های ديگر سرمايه داران از سياست های غلط .قيمت نفت به زير يک سوم پر کرده اند داری، تنزل
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وقتی نفت را در باالترين قيمت در  اما مگر. دولت شکايت می کنند و مدعی هستند خودشان بهتر بلدند چه کار کنند

اين بود؟ مگر سرمايه داری دولتی کمتر از سرمايه داری  هتر ازطی ده های گذشته می فروختند وضعيت کارگران ب

کمتر از سرمايه داران خارجی شيره جان کارگر را می مکند؟ ما همه نوع آن را  خصوصی يا سرمايه داران داخلی

می شود و رو فربه ت عظيم ترود می افزايد ، خود قدرتمند تر وحجم کوه آسای خسرمايه از استثمار کارگر بر .ديده ايم

عمل چه فرقی کرده است که فرقی می کند و در برای کارگر چه. می گرددبه همان نسبت فقيرتر و ضعيف ترکارگر

موضوع اين است که سرمايه . رجیسرمايه داران داخلی باشند يا خا اين سرمايه داری دولتی باشد يا خصوصی، و

  .به آن تن دهدکارگرکند، اگرتحميل ميبه کارگررايط بردگی مزدی راترين شبد کشد وميگرده کارگرحال تسمه ازهردر

امروز اين مبارزه . زندگی خود اعتراض کند و برای تغيير آن دست به مبارزه بزند طبيعی است که کارگر به شرايط

خود اعتراض می کند،  کارگری که به تعطيلی کارخانه و به اخراج. مبارزه بر سر مرگ و زندگی تبديل شده است به

شاهد فشار هر چه بيشتر بر فعاالن کارگری  اين روزها. با سرکوب نيروهای انتظامی و امنيتی روبه رو می شود

دولت در دفاع از امنيت . فعاالن کارگری هر روز شدت می گيرد موج دستگيری، محاکمه و زندانی کردن. هستيم

  در کارزار ميان کارگر و سرمايه دار با تمامی ساز و برگ پليسی ورا از رو بسته است، سرمايه مثل هميشه شمشير

. معترض افتاده است قدرت سرکوب پشت سر سرمايه داران سنگر گرفته است و با بی رحمی تمام به جان کارگران

 راندن را از توده کارگران جدا کند و با عقب دولت سرمايه سعی می کند با دستگيری و محاکمه فعاالن کارگری آنان

  ؟اما چاره کار چيست. آنان جلوگيری کند توده های کارگر از طغيان موج اعتراض

  !کارگران
 اين. که اعتراضات پراکنده و جدا از هم در مراکز کار و توليد راه به جايی نمی بردمبارزات روزمره ما نشان داده 

نيرويی موثر که بتواند به سرمايه  بديل شود ، بهمبارزات بايد به هم پيوند بخورد تا به نيرويی عليه سرمايه داری ت

کارگران در کارخانه ها و مراکز در معرض تعطيل همه . دهد تعرض کند و توازن قوا را به نفع ما کارگران تغيير

 اين کارگران بايد با هم ارتباط برقرار کنند و. مشکالتی مانند هم رنج می برند وضعيتی مشابه هم دارند و از

هستند بايد بدانند که اين شتری  کارگران کارخانه ها و مؤسساتی که هنوز سر پا. ان را با هم هماهنگ کنندمبارزاتش

هم طبقه ای ها و هم زنجيران خود در مراکز در معرض تعطيل  آن ها بايد از. است که در خانه آنها هم خواهد خوابيد

بر   تشکلی داريم که به نيروی خود کارگران ايجاد شود وبرای اين کار ما همه جا نياز به .حمايت و پشتببانی کنند

سنديکا و . شورايی عمل کند آحاد کارگران را در تصميم گيری ها شرکت دهد و. نيروی آحاد کارگران تکيه کند

ساختار هيئت مديره ای داشته باشد، به جای روی کردن  سنديکا سازی و هر نوع تشکلی که به جای ساختار شورايی،

از باال و در غياب کارگران را پيش گيرد و به جای اتکاء به قدرت متحد و متشکل  اد کارگران، سياست مذاکرهبه اح

کارگران درمان نمی کند، که  سرمايه داری توده های کارگر به قانون و قانونيت توسل جويد نه تنها دردی از ما ضد

به نيروی . خواهيم که ساختار شورايی داشته باشد ما تشکلی می. مانع پيش روی مبارزه ما کارگران خواهد بود

داری و کار مزدوری را که منشا همه نکبت ها و ذلت ها و بدبختی های  کارگران تکيه کند و اساس نظام سرمايه

تشکلی  ما نياز به. ما نياز به تشکلی سراسری، شورايی و ضد سرمايه داری داريم. خود قرار دهد ماست آماج حمله
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داران و دولت آن ها تحميل کنيم و  به نيروی آن بتوانيم به سرمايه تعرض کنيم، مطالبات خود را بر سرمايهداريم که 

   .آوريم سرانجام نظام بردگی مزدی را از پای در

 معرض تعطيل و برای جلوگيریجلوگيری از تعطيل کارخانه های درتاکيد می کنيم که برای  ما همواره گفته ايم و باز

با تکيه بر نيروی شورايی  اين کار را تنها ی و گرسنگی بايد اين کارخانه ها را به تصرف خود درآوريم واز بيکار

زدن مبارزه خود با ديگر کارگران در ساير مراکز کار و  خود و يا شرکت دادن آحاد کارگران در اين مبارزه، با پيوند

 ل سراسری شورايی و ضد سرمايه داری کارگران امکان پذيراين کار تنها با ايجاد تشک .توليد می توانيم انجام دهيم

همچنين دستگيری فعاالن کارگری ادامه روند فشارها ی کنونی وچنين نيرويی است که می توانيم ازبی ترديد با . است

ران وقتی توده کارگ. را به نفع طبقه کارگر سنگين سازيم جلوگيری کنيم و با اعمال قدرت طبقاتی خود کفه ترازو

صحنه مبارزه باشند، دستگيری چند فعال کارگری هر چند هم که موثر و با نفوذ  متشکل در شورای سراسری خود در

 . هرگز نخواهد توانست آن ها را از توده کارگران جدا کند و کارگران را به عقب راندباشند،

  

  ممنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويحول 
  مآوري ری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود درجلوگيری از بيکا برای

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧دی  ٢٠  
http://www.hamaahangi.com  
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