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یرسنگگ و فاجعه ی کارگریخانواده ها  

١٣٨٧م بهمن پنجبيست جمعه  ی هماهنگتهيکم                  
 

  
و تمامی اشکال سيه روزی بند بند برگزار شد که گرسنگی، فقر، تن فروشی، حقارت  سالگرد قيام بهمن در شرائطی

آزادی و رفتن به  سی سال پيش سخن از بهبود معيشت و حصول. خود کالف کرده استتوده های کارگر را در زندگی

که به قيام منتهی گرديد، آنان به جامعه ای  کارگران ستون فقرات جنبشی بودند. سوی زندگی بهتر و اميدوارتر بود

جامعه ای فارغ از زندان و گرسنگی و فقر و بدبختی چشم داشتند و برای  و حقوق انسانی، بهآکنده از رفاه و آزادی 

است، همه  سی سال گذشت زمان شاهد سی سال فشار موحش تازيانه بر پيکر اين انتظارات بوده. کردند اين کار قيام

، وخيم ترين شدن شرائط زندگی، استثمار هر لحظه از اين سی سال لحظه ای در تشديد. چيز خالف آرزوها پيش رفت

در طول اين سی سال آنچه باليده و باليده و . اعتياد و سيه روزی بود گسترش بيکاری، انفجار بيشتر فقر و فحشاء و

صدها  حجم سرمايه ها. به آسمان سائيده است سرمايه و يکه تازی و قدرقدرتی سرمايه استسر در جريان باليدن

ميزان سرمايه هائی که . ته استرف قلمروهای مختلف به صورت کوه آسا باالاشت سرمايه درانب. رشد کرده استبرابر

اروئی و پاره برق و انرژی، تحقيقات هسته ای و فضائی، د صنايع نظامی، نفت، پتروشيمی، ساختمان، راه آهن،در

 ال باشد، به موازات رشد چشمگيرباتصورحدمتمرکز شده است شايد ازوپيش ريزديگر پژوهشیای حوزه های علمی و

عرض طبقه سرمايه دار از  طول و. سرمايه گذاران نيز تا چشم کار می کند افزايش يافته استسرمايه گذاری ها شمار

يست اسناد مالکيت بی حساب آحاد اين طبقه الزم ن برای شناخت شمار. گرديده استدچار توسعه ای حيرت بارهمه سو

کارخانه را نگاه کنيد، اين نوع درک از سرمايه و سرمايه دار درکی بی مايه و بی  کارخانه و آناين ها برخصوصی آن

 از طبقاتی خود را طبقه سرمايه دار مالکيت و موقعيت و قدرت و مکان. سرمايه يک رابطه اجتماعی است. است پايه

اين سی سال سرمايه و طبقه در. کندمی  و ساختار حيات اجتماعی سرمايه احرازدرون اين رابطه و سازمان کار

هولناک رشد کرده اند، سرمايه داری ايران نيرومند و نيرومندتر شده  سرمايه دار و آحاد سرمايه داران به گونه ای

موج  پليسی و نظامی و ارگان های اعمال قهر ضد کارگری سرمايه در ابعاد سرطانی و ماوراء است، سازمان های

عوض زندگی کرده است و در سرمايه و هر آنچه که مربوط به سرمايه است به آسمان عروج. دپندار توسعه يافته ان

دستمزد واقعی کارگران از . نهاده استشتاب پشت سر توده های کارگر تمامی مرزهای قهقرا و فالکت و عسرت را با

 درصد فوران کرده ١٢٠٠ به  درصد۴٠٠از همزمان نرخ استثمار نيروی کار سال قيام پائين تر رفته است و% ٢۵

حداقل  نه چند ده برابراين پزشکان امروز اگر پزشک کار می کرد، شمار١٠٠٠٠ران ايسراسر در۵٧سال . است

تعداد . به افت و تنزل رفته است رو  کارگر به دکتر و دارو چندين بارچندين برابر شده است اما دسترسی توده های

ائی نيز بسيار در سطح عالی که حتی در دوره های ابتد است اما آموزش نه فقط رسيده ٢٠٠ به ١٠دانشگاهها از 

گرسنگی چند برابر شده است، کارتن خوابی کارگر خارج گرديده است، فشار دسترس کودکانبيشتر از گذشته از

ماههای  یبدون دستمزد برانان دوزخ سرمايه گرديده است، کارساکشيوه رايج زندگی بخشی از کودکان خيابانی
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تعويق طوالنی مدت دستمزدها  طوالنی در قانون اساسی سرمايه تثيبت شده است و اعتراض به کار بدون حقوق و

قرارداد موقت کار در وسيع ترين . کار اعالم شده استعمًال مستوجب مجازات و مستحق زندان و شکنجه و اخراج از

ارگر به طور کامل نابود شده و  و هر نوع تضمين اشتغال ککارگر گرديده است سطح جايگزين استخدام دانمی نيروی

خود اختصاص  کار جامعه را به لقمه ای نان بخش وسيعی از بازار تن فروشی برای .نابودی نهائی است شرفدر

چه مزدی سرمايه را در ابعادی هر هيچ شکل تشديد استثمار و توسعه سيه روزی نيست که زندگی بردگان. داده است

 هول انگيز است و همه لحاظ رعب آور وآنچه رخ داده است از .کام خود فرو نبرده باشدو هولناک تر در ترمخوف

تمامی اين شرارت ها و کارگرکشی ها و بشرستيزی ها متعاقب رخدادی انجام گرفته است  همه آنکهازهول انگيزتر

کارگران . را دنبال نمايند  و تأمين حقوق انسانی خويشکارگران آن را تدارک ديدند تا معيشت بهتر و رفاه و آزادی که

دست دادند، نه فقط به هيچ بهبودی در معيشت را نيز از نه فقط به هيچ چيز دست نيافتند که قوت اليموت گذشته خويش

آزادی سابق به ورطه فقر و ذلت فرو غلطيدند، نه فقط امکان کشيدن هيچ نفس بيش از  برابر۴خود موفق نگرديدند که 

در طول اين سی . ماندند جوانان خويش برای هميشه داغدارهزارسوک تيرباران هزارشان نشد که درهيچ کدام نصيب

مه شؤن ه آسمان سائيد و زندگی کارگران دربهسر سال سرمايه و همه ملزومات حيات سرمايه رشد کرد و رشد کرد و

  . ا را پشت سر نهاد سقوط همه مرزهسراشيبیسقوط کرد و سقوط کرد و در

و روند فروپاشی و عسرت و فالکت توده های کارگر همچنان با شتاب حداکثر به  سی سال از قيام بهمن گذشته است

دولت سرمايه داری  تازد، در شروع دهه چهارم همه شواهد با صدای بلند بانگ می زند که سرمايه داران و پيش می

بارز فرياد می زند که آنان ترجيح می دهند به جای  خواهند کرد، همه چيز بسيارايران به آنچه انجام داده اند بسنده ن

ها کارگر خشماگين و عاصی شاهد مرگ فوج فوج اين توده نفرين شده و افراد  گوش دادن به فرياد اعتراض ميليون

تصويب اليحه ای  د دولتی يااين واقعيتی است که قبول آن نيازمند رؤيت فرمان خاص اين يا آن نها. باشند خانواده آنها

ميليون کارگر و نفوس کارگری ايران را  ۵٠از ناحيه مجلس و دولت نمی باشد، کافی است سير حوادث روز زندگی 

شورای عالی کار دولت سرمايه به کرات گفته است . لمس نمايئد خوب نگاه کنيد تا عمق فاجعه را با گوشت و پوست

 ميزان.  هزار تومان نوسان می کند١٠٠ تا ۵٠ کارگران ايران در فاصله ميان  درصد٧٠ که ميزان دستمزد ماهانه

اعتراف غالب  حقوق عظيم ترين بخش توده های کارگر در شرائطی به اين سطح سقوط کرده است که به

های شمار زيادی از دولتمردان، درآمد اقتصاددانان، پژوهشگران، نمايندگان سياسی و فکری طبقه سرمايه دار و حتی

 نفری را ۴هزينه های اوليه و بسيار ضروری معيشت يک خانواده   هزار تا يک ميليون تومان مطلقًا کفاف٨٠٠زير 

زنند  جا خاتمه نمی يابد، همه اقتصاددانان از دولتی گرفته تا غيردولتی هر روز فرياد می معضل به همين. نمی دهد

% ٣٠در قياس با سال جاری   آينده در خوشبينانه ترين حالتکه بهای مايحتاج ابتدائی مورد نياز زندگی در سال

در نظر . واقعی آن بسيار بسيار بيشتر خواهد بود ميزان اين رقم به طور قطع غيرواقعی است و. افزايش خواهد يافت

ين از کارگران ايران در آلونک های استيجاری زندگی می کنند و بهای اجاره هم  که جمعيت بسيار کثيری بياوريد

دولت سرمايه  همه می دانيم که. فاجعه هنوز در نيمه راه است. به صورت سرسام آور در حال افزايش است آلونک ها

افزايش دستمزد ساالنه کارگران  مصمم است که حتی سنار و سی شاهی» طرح تحول اقتصادی« زير علم و کتل 

اين خدمت عظيمی است که . چ کارگری اضافه نشودحقوق هي شاغل را نيز حذف نمايد و در سال آينده هيچ ريالی به
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دولت طبقه سرمايه دار برای طالئی تر کردن هر چه بيشتر ارقام سود صاحبان  دولت بنا به وظيفه خود به عنوان

دولت سرمايه داری به  .انجام می دهد و در ازای آن روزگار توده های کارگر را سياه تر و سياه تر می سازد سرمايه

بخش عظيمی از طبقه کارگر يعنی چند صد هزار  در اين اواخر حقوق ناچيز و نامحسوس. اکتفاء نکرده استاين نيز 

داده است و به اين ترتيب خانه خرابی مرگ آور اين کارگران را تسريع  کارگر معلم را حتی به صورت رسمی کاهش

نمی گيرند و   ماه تابستان را اصًال هيچ حقوقیفراموش نکنيم که اين کارگران هر سال چندين. می کند و باز هم تسريع

دهها . وقوع فاجعه را باز هم دنبال نمائيم سير. اکنون کاهش مزد ساير ماهها نيز به فاجعه مذکور اضافه گرديده است

از هيچ نوع بيمه دارو و درمان برخوردار نيستند و به گاه مريضی و  ميليون کارگر و افراد خانواده های کارگری

امکانات  دولت سرمايه داری سوای اين، حتی همان حداقل. درمانی با خطر مرگ مواجه می باشند ز به امکاناتنيا

ميليون تومان کسری بودجه را بر  ١۶٠٠سال جاری . بيمارستانی و مراکز درمان را به طور فاحش تنزل داده است

 ١٠باز هم ادامه دهيم، حدود .  خواهد شدهم موحش تر ع در سال آتی بازاين حوزه سرشکن ساخته است و اين وض

موج  .درامدی برای امرار معاش و تأمين سرپناه و خرج دارو و درمان خود ندارند ميليون کارگر بيکار هستند و هيچ

فقط در همين چند ماه اخير حدود يک ميليون بيکار بر شمار . است بيکاری به صورت موحشی در حال طغيان

 اين وضعيتی است که اکنون دامنگير بردگان مزدی در جهنم سرمايه داری. زوده شده استاف کارگران بيکار قبلی

 ميليون ۵٠دامنگير  اين ليست تمام شدنی نيست و می توان آن را به اندازه کل مصائب و سيه روزی های. است 

ولت آن ها مرگ ناشی از که سرمايه داران و د هم فرياد می زننداين مؤلفه ها در کنار. ادامه دادنفوس کارگری 

کارگر ايران يا به بيان ديگر قربانی شدن اين جمعيت عظيم در آستان  گرسنگی و فقر بخش قابل توجهی از توده های

کوشند تا  را امر طبيعی و شايد هم ضروری شرائط روز می دانند و بسيار عالمانه و آگاهانه می بقای بردگی مزدی

فرياد انقالب سی سال پيش ميليون ها کارگر . بسيار موجه و طبيعی جلوه دهندوقوع اين فاجعه عظيم انسانی را

بگذارند و اکنون سی سال پس از آن تاريخ به  نقطه پايانیبی خانمانی خودحقارت ووفقرگرسنگی وبردادند تاسر

سؤال اساسی اين است . ستاوع قيام هولناک تر و رقت انگيزترروزهای وق وضعيتی سقوط کرده اند که چندين بار از

رفاه و  شد؟ ما چنين نمی خواستيم، ما به زندگی بهتر، به آزادی، به رفع فقر و محو گرسنگی، به که چرا اين چنين

   .چه داشتيم هم از دست داديم امنيت و برابری و حقوق انسانی چشم داشتيم، چرا نه فقط به هيچ نرسيديم که هر

ده است، طبقه سرمايه دار بسيار فربه تر و غول پيکرتر شده است و همزمان ما کر سرمايه رشد کرده است و رشد

ميل کرد؟ چرا  چرا روند اوضاع به اين سوی. تر و فرسوده تر و گرسنه تر و حقيرتر و ذليل تر شده ايم مفلوک

اين . کرديم و چرا نکرديمنيافتيم چه بايد می  نتوانستيم آنچه را می خواستيم محقق سازيم؟ اگر می خواستيم به اين روز

بايد به اين سؤال پاسخ داد و پيداست که هر کسی و هر عده ای . است اساسی ترين پرسشی است که در پيش روی ما

وضعيت ما . است نبايد انقالب می کرديم؟ شايد خيلی ها چنين پندارند اما اين پندار بسيار احمقانه آيا. پاسخی دارند

. بايد برای تغيير آن وضعيت قيام می کرديم ما. ز همه لحاظ وحشتناک و غيرقابل تحمل بودپيش از وقوع انقالب نيز ا

آيا بايد به جای حاکمان فعلی، افراد و احزاب و نيروهای ديگری را بر خود  .تا اينجا حتمًا کار درستی انجام داديم

واقعيت اين است که . آوردند حتمًا می ردند؟ از کجا معلوم که آنان همين بالها را بر سر ما نمی آو! ساختيم؟ مسلط می

ها را در مقابل ما قرار می دهند يا انسان های بسيار  اين ها مطلقًا پاسخ درست سؤال نيستند، کسانی که اين جواب
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پاسخ  .آگاهانی از نوع حکومتگران فعلی و سابق و در هر حال از طبقه سرمايه دار می باشند ساده و ناآگاهی هستند يا

با هدف محو نظام سرمايه  قعی اين است که ما بايد در سنگ بنای جنبش آن روزگار خود، ضد سرمايه داری ووا

روزها دست در دست هم در اين کارخانه و آن  ما بايد در همان. داری با هم همدوش و همرزم و متحد می شديم

ما بايد خواستار انتقال تمامی . ی کرديمسرمايه داری خود را تأسيس م کارخانه و در همه جای جامعه شوراهای ضد

 به طبقه سرمايه دار و به همين دولت روز سرمايه داری. کارگری ضد سرمايه داری می شديم قدرت به شوراهای

ما، بمباران انتظارات ما،  آنان در همان روزها دست به کار سازماندهی خويش برای درهم کوبيدن انقالب. نگاه کنيد

آنان در همان . جرقه بيداری و اگاهی طبقاتی ما شدند تحاد و سازمانيابی ما، خاموش ساختن هرگلوله باران هر ا

همه جا پهن کردند، همه محله ها را ميدان کارزار عليه ما و جنبش واقعی  روزها ساز و برگ قدرت خود را در

روزها منشور  ما بايد در آن. يمما عقب نشستيم، از پيگيری اهداف و انتظارات خود فرو ماند. ساختند طبقاتی ما

شعار سرنگونی دولت سرمايه داری يک  مطالبات پايه ای طبقه خود را در همه جا فرياد می زديم، بايد همراه با

همه  به سطح باالی معيشت، خواستار آموزش رايگان در راست خواستار اختصاص همه کار و توليد ساليانه مان

گان، مسکن رايگان با همه امکانات، مهد کودک رايگان و مراقبت بدون هيچ نوع رايسطوح، بهداشت و دارو و دکتر 

ما بايد منشور  .از پيران و سالخوردگان، خواستار ممنوعيت تشکيل هر نوع دولت باالی سر خويش می شديم هزينه

می حقوق و آزادی اجتماعی و تضمين کننده تما معيشت و رفاه مطالبات پايه ای خود را که متضمن عالی ترين سطح 

باالی سر ما بود سکوی پيکار می ساختيم، بايد کليه توده های طبقه مان را  های اجتماعی و انسانی و محو هر دولت

منشور را  منشور متشکل می نموديم، بايد تحقق فوری و بدون هيچ قيد و شرط مطالبات و محتوای اين حول اين

کارگری ضد سرمايه داری را سازمان  مه جا در سراسر کشور شوراهایدستور روز مبارزه می کرديم، آری ما ايد ه

دولت در حال سقوط سرمايه و عليه تمامی گروههای سرمايه  می داديم و اين شوراها را ظرف اعمال قدرت خود عليه

ائی از ما بايد به اين کارها دست می زديم، بايد نقشه های شوم گروهه. می کرديم دار مشغول خزش به قدرت سياسی

شرارت آفرينی بودند  سرمايه دار را که برای گرفتن قدرت و بازسازی ماشين دولتی سرمايه در حال توطئه و طبقه

به سوی استقرار سازمان شورائی متشکل  نقش بر آب می ساختيم، بايد از درون شوراهای ضد سرمايه داری خويش

اين تنها .  کار و توليد در سراسر جامعه به جلو می شتافتيمبرنامه ريزی از همه آحاد توده های خود و به دست گرفتن

نکرديم، شکست  ما اين کارها را. می توانست ما را از غلطيدن به ورطه هولناک امروزی نجات دهد راهی بود که

 رفته است مو به مو درسی برای آينده آنچه در اين سی سال بر ما. خورديم و به روزگار سياه کنونی فرو غلطيديم

. را ديروز ندانستيم و نتوانستيم انجام دهيم امروز بدانيم و انجام دهيم مبارزه طبقاتی جريان دارد و ما بايد آنچه. است

به صورت  بايد. دست به کار سازمانيابی شورائی و سراسری خويش عليه سرمايه و سرمايه داری گرديم بايد همه جا

بايد از درون اين شوراها برای  . پايه ای طبقه خود متشکل شويمشورائی و ضد سرمايه داری حول منشور مطالبات

   .ريزی کار و توليد تالش کنيم تصرف کارخانه های در حال تعطيل و به دست گرفتن برنامه

  ممنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويحول 
  مريآو جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در برای
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