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خالقان خاموش عنوان نامی است که برای کارگران ساختمانی به عنوان اين که خود من هم يکی از همين کارگران 

اجتماعی خود   در اينجا می خواهم نيم نگاهی داشته باشم به موقعيت کاری وجايگاه.ساختمانی هستم انتخاب کرده ام 

جهانی را گرفته است می خواهم در   بحرانی که امروز گريبان سرمايه داریوساير هم طبقه ای هايم ، اما با توجه به

  .ابتدا نگاهی اجمالی داشته باشم به اين بحران وموقعيت طبقه کارگر درآن

در نظام های سرمايه داری همان گونه که مشخصه اصلی آنهاست و همه ی ما می دانيم طبقه کارگر با تمام وجود 

 و نابرابری در اين جوامع بيداد می کند ،واين تضاد و نابرابری به حدی غيره انسانی است و تضاد. استثمار می شود

که طبقه کارگر همان گردانندگان چرخ های صنعت و کارخانه ها و همان سازندگان و خالقان بانکها و برج های 

رفت های چشم گير آن هستيم به وعلم و تکنولوژی را که ما هر روزه شاهد پيش. آسمان خراش دارند از فقر می ميرند

جای آن که در خدمت هر چه بيشتر انسان و جامعه انسانی برای رسيدن به رفاه هر چه بيشتر قرار گيرد متاسفانه در 

راس خدمت به منافع شخصی عده ای انگل صفت سرمايه دار قرار گرفته است که به وسيله آن نيز  دارند طبقه کارگر 

  .ين علم و تکنولوژی را با آن هر چه مدرن تر وبه صورت برده های مزدی استثمارمی کنندهمان مخترعان وکاشفان ا

طبقه کارگر در نظام سرمايه دار هيچ سرمايه ای جز نيروی کار خود ندارد و بايد به اجبار برای جبران کمبودهايی 

نيروی خود اعم از نيروی فکری و که در زندگی روزانه با آنها دست و پنجه نرم ميکند فقط وفقط کار کند و تمام 

جسمانی را به صورت کاال در آورده و به سرمايه دار بفروشد تا سرمايه دار در مقابل مزد نا چيزی به او بدهد که 

و به نحوی دارد مرگ تدريجی را به او تحميل می کند و با اين کار .برای تجديد قواکردن برای روز بعدش هم کم است

نظام بورژوازی با اين کار خود هويت انسانی طبقه کارگر را پايمال . ی را از اين طبقه بگيردمی خواهد فرصت رهاي

کرد و تا حد يک کاالی قابل فروش پايين آورده است، که همه اينها ديدگاه کاال نگری نظام بورژوازی را نسبت به 

  .طبقه کارگر به ما اثبات می کند

هم فقط برای توليد ارزش اضافی بوده است نه اين که بتوانند در اين جامعه و زنده ماندن طبقه کارگر تا به امروز 

  .صاحب يک زندگی انسانی و ايده ال باشند

اما آنچه همه ما امروز می بينيم وشاهد آن هستيم، اين است که سرمايه داری جهانی با يک بحران عظيم اقتصادی 

اقتصادی و تزهای بازار آزاد يا همان ليبراليسم اقتصادی و روبرو شده است که رهايی از آن با اين گونه مدلهای 

سپردن وسايل توليد و منابع عمومی به مالکيت های خصوصی امری بس دشوار و کمر شکن است تا جايی که 

اقتصاددانان و ايدئولوگ های بورژوازی را که تا ديروز از جهانی سازی وبازارهای آزاد حرف می زدند و رويای 

  .  در آن تعبير می کردند امروز معلوم نيست که خود را در کدامين کنج مخفی کرده اندخوش خود را
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با توجه به آنچه که تاريخ به وضوح در مورد نظام سرمايه داری روشن کرده است، تمامی ايدئولوگ های بورژوازی 

اريخی خود را طی کرده است و خود سرمايه داران نيزبه اين حقيقت پی برده اند که نظام بورزوازی ديگر پروسه ت

ونمی تواند به عنوان يک نظام طبقاتی در برابر مارش جهانی پرولتاريای عاصی از نظام بردگی مزدی 

وپرولتاريای جهانی نيز به اين حقيقت پی بردند که رهايی از چنين منجالبی تنها با اتکا به مارکسيسم و تزهای .بايستد

سياليستی وتالش برای انقالب سوسياليستی امکان پذير است و ديگر تزريق های اقصاديش و با در پيش گرفتن افق سو

  .چند صد ميليارد دالری امريکا به عنوان امپرياليسم جهانی به بانکهای جهان کارايی ندارد

 اما آنچه در اين باره ذهن مرا به خود معطوف کرده اين است که تکليف طبقه کارگر ايران در اين بحران جهانی که

  اقتصاد جهانی را دچا رکود وحشتناکی کرده است چيست؟

چون همان گونه که همه می دانيم اقتصاد ايران از همان گذشته خصوصا سه دهه پيش تا به امروز در درون خود نيز 

مريض بوده است و امروز با وجود اين بحران های عظيم اقتصادی در سطح جهانی و تحريم های اقتصادی که از 

ر کشورهای  سرمايه داری به ايران تحميل می شود که خود اينها هم بيانگر رقابت های اقتصادی و جانب ديگ

تاريخ خود بی  قيمت نفت به طور وحشتناکی که دروهمچنين با پايين آمدن. ليحاتی ميان دول سرمايه داری استتس

کلی اقتصاد ايران اشد به طوربک محصولی مياين که اقتصاد ايران به آن متکی بوده و يک اقتصاد تسابقه بوده است و

  می برد؟زندگی خود به سرکدامين مرحله ازاين طبقه درايران چيست ول تکليف طبقه کارگرحا .فلج کرده استرا 

همان گونه که پر واضح است طبقه کارگر ايران امروز در بدترين شرايط زندگی خود به سر می برد چون هر روزه 

ای فعالين کارگری و ساير فعالين اجتماعی و اخراج چند صد نفری کارگران در طول روز و باال شاهد دستگيريه

و از اين به بعد بايد به اجبار با کار بيشتر .رفتن نرخ تورم و گرانی و افزايش روز افزون قيمت مايحتاج زندگيش است

داران را بپردازد چون همان گونه که همه می و مزد کمتر يعنی با استثمار هر چه تمام تر هزينه ورشکستگی سرمايه 

دانيم در بحران های اقتصادی، نظام  بورزوازی ضديت بنيادين خود را هر چه تمام تر بر عليه طبقه کارگر به کار 

می گيرد و می خواهد تاوان اين ورشکستگی را با تقصيم نا متعادل آن ميان کارگران با دغل بازيهايی چون کار 

  . دستمزد  بگيرداضافی و کاهش

که در واقع پرولتاريای جهانی امروز در بدترين شرايط زندگی خود به سر می برد و تنها راه رهايی از اين فالکت و 

  .بدبختی نابودی سرمايه داری و برقراری سوسياليزم است

  :کاری و جايگاه اجتماعی  کارگران ساختمانی موقعيت

د که در نظام های لجام گسيخته بورژوازی به درجات بيشتر از ساير هم کارگران ساختمانی وفصلی کارگرانی،هستن

طبقه ايهای خود که در کارخانه ها وساير مراکز توليدی و صنعتی کار می کنند استثمار شده و مورد بی حرمتی 

فی وبه طور کلی از ابتدايی ترين واساسی ترين حقوق وخواسته های صن.وتوحش صاحبان سرمايه قرار می گيرند

  .وطبقاتی خود محروم هستند

به طوری که ما درسالهای اخير شاهد پيروزی ها ودستاوردهای دمکراتيکی از جانب طبقه کارگر ايران بوده ايم که 

اصلی ترين فاکتور آن همان ايجاد تشکل ها وکميته های مستقل کارگری ميان کارگران کارخانه ها و حتی بيرون از 

ن با اتکا به نيروی خود بدست آورده وتوانسته اند با بهره گيری از قدرتی که اين تشکلها کارخانه ها است که کارگرا
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می تواند به طبقه کارگر با متحد کردن وانسجام دادن به آنها بدهد به حداقلی از خواسته ها ومطالبات صنفی وطبقاتی 

  .يشتر طبقه کارگرخود برسند که اينها نقطه عطفی بود برای مبارزات بعدی وانسجام هر چه ب

اما آنچه در اين راستا قابل بيان بوده  مشکالتی است که کارگران ساختمان هر روزه با آن رو دررو هستند که در 

اکثر کارگران ساختمانی ومهاجر،شبانه وبرای مدتی که در آن ساختمان .اينجا می خواهم به آن اشاره ای داشته باشم

ختمان نيمه کاره که نه درو پنجره ای مناسب داردو نه ديوارهای مناسب ونه مشغول کار هستند به اجبار درآن سا

سرويس بهداشتی مناسب وبه طوری که از کليه وسايل رفاهی هم محروم هستند زندگی می کنند،که صحنه ای ناراحت 

  .وانی کرده استکننده وآسف باررا جلوی چشم آنها می گذارد به طوری که آنها را دچار انواع بيماری های روحی ور

اکثر اين کارگران از لحاظ جسمانی نيز به داليلی همچون فشار کارو عدم بهداشت به بيماريهای از قبيل ديسک کمر 

وديسک گردن وآرتروز،آسم ،واريس وغيره مبتال شده اند که در برخی از اين کارگران بروز اين بيماريها به دليل اين 

 اين فرصت را به او نداده است که به پزشک برای درمان مراجعه کند، سبب از که در زمان مناسب درمان نشده وفقر

وانسانی را که تا ديروز سرمايه ای جز نيروی کار خود برای تامين معاش خانواده اش . کار افتاده گی شخص شده

 معاش کند که اين هم نداشت،امروز به دليل نداشتن بيمه بيکاری واز کار افتادگی بايداز طريق تکديگری وگدايی امرا

  .پايانی جزفقر فحشا به همراه ندارد

جداازاين مشکالت اين کارگران از لحاظ تغذيه هم در سوء تغذيه هستند زيرا ساخت وسازهای ساختمانی امروز با 

اين توجه به فقری که دامن طبقه کارگر را چسپيده است معموًالدر مناطق باال شهر وسرمايه دار انجام ميگيرد که در 

مناطق قيمت مايحتاج زندگی به دليل اينکه کليه وسايل مصرفی اين قشر درجه يک بوده نسبت به سايرمناطق چند 

برابر گرانتر بوده که در واقع برای کارگران صرف کردن يک نهار يا شام معمولی  برابر است بامزد آن روزشان 

  .ه ويتامين وپروتئين باشد استفاده می کنندکه به ناچار از ساده ترين موادغذايی که شايد فاقد هرگون

ر ببيند آنها را اخراج می خطوکارفرما هر وقت منفعت خود را درامنيت شغلی که کارگران ساختمانی ندارند جدا از

داربست ويا ساختمان بوده ايم ويا شاهد ی که ما بارها شاهد سقوط آنها ازلحاظ جانی هم در امنيت نيستند به طورکند از

مواقع سبب مرگ آنها شده اکثردر و برخی مواقع سبب نقص عضوماندنشان بوده ايم که درير آواربرق گرفتگی وز

برابر حوادث درکه تضمين کننده ايمنی جانی کارگرحين کاربوده ی آنها هم نداستن وسايل ايمنی دراست که علت اصل

  .است

طوری که اکثرًا مستُاجربوده ويا به ناچار در حلبی آبادهای کنار اکثراين کارگران ازنداشتن مسکن در رنج هستند به 

شهرها زندگی می کنند که فاقد هر گونه امکانات وخدماتی چون آب وبرق وگازوغيره بوده ودارند به ابتدايی ترين 

انهای آسمان وما با چشمان خود شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که خالقان برجها وآپارتم.شيوه های ممکن زندگی ميکنند

خراش که هر کدامشان در طول سال در چندين ساختمان کار کرده وآن را می سازند امروز خود در آلونک ها وحلبی 

آبادها زندگی می کنندويا به ناچار بيشتر از نصف در آمد ماهانه خود را به اجاره بهای خانه های اجاره ای که در آن 

ساير داده وآنها را ازقراربه شدت مورد تحقيرهايشان را نيزدگی خانواده زندگی می کنند می دهند که اين شيوه زن

خانواده ها مرفه جامعه که همان خانواده سرمايه داران است به شيوه ای غيره انسانی متمايز نگه داشته است زيرا در 

ا ديدن سفره های خالی از نان خانواده سرمايه داران خبری از فقر وفالکت نيست اما خانواده اين کارگران هر روزه ب
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خود و ناکام ماندن در تحقق آرزوهای خود وصدها دردومشقت ديگر که می خواهم به چند مورد از آنها اشاره داشته 

  .باشم شاهد اين فقروفالکت هستند

 حس همگی ما بارهاشاهد سفره های خالی از نان خود بوده ايم ودر واقع فقروگرسنگی را با پوست واستخوان خود

کرده ايم وياشاهد فروخته شدن اعضای بدن يکی از افراد اين خانواده ها برای جبران ناتوانيهای اقتصاديشان بوده ايم 

وشاهد از گرسنگی مردن زنان وکودکان اين خالقان خاموش در کنج خيابانها و در زير سايه بانکها و برج های آسمان 

ينها که از جانب خدايگان ثروت نسبت به اين طبقه صورت گرفته است خراش بوده ايم ويا شاهد جناياتی بدتر از ا

بوده ايم که نمونه بارز آن همان فروختن زنان و دختران طبقه کارگر و محروم جامعه به شيخ نشينهای خليج و اميران 

ن دارد به بوده است و شاهد صدهاوهزاران درد ومشقات ديگری بوده وهستيم که هرروزه نظام بورژوازی ايرا عرب

  . اين طبقه تحميل ميکنند

جدا از اين همه مشکالت که سر راه کارگران ساختمانی و خانواده هايشان قرار دارد آنها نيز مانند ساير هم طبقه 

آنها نيز خواهان کاهش ساعات کارخود هستند که ساعات کار آنها بر خالف .ايهای خود خواسته ها ومطالباتی دارند

 ١٢ الی١٠ت کار در روز می رود ساعت کار کارگران ساختمانی اين مرز را در هم شکسته وتا  ساع٨همگان که تا

ساعت کار در طول روز رفته و همچنين خواهان افزايش دستمزد خود با توجه به باال رفتن نرخ تورم وگرانی 

از خواسته های کارگران ابنها حداقلی بود .وهمچنين خواستاربهداشت درمحيط کار وامنيت جانی وکاری خود هستند

ساختمانی که با وجود نداشتن تشکلی مستقل ومنسجم که ظرفی باشد برای رسيدن به اين خواسته ها امکان پذير نيست 

زيرا تحقق و رسيدن به اين خواسته ها تنها در قالب داستن تشکل مستقل کارگری که کارگران را حول رسيدن به 

  .  امکان پذير استخواسته هايشان متحد ومنسجم می کند

نتوانسته اند صاحب تشکل کارگری را کارگران ساختمانی تا به امروزاما آنچه دررابطه بسيارمهم است اين است که چ

  در محيط کار خود باشند،علت در کم کاری خودکارگران و فعالين بوده يا شرايط کاری آنها اينچنين خواسته است؟

ساختمانی واين که آنها در فصولی از سال کار داشته و در بقيه فصول سال يعنی با توجه به فصلی بودن کار کارگران 

با شروع سرما ويخبندان بيکار بوده و اين که کار آنها هميشگی نبوده واين که کارگران ساختمانی برای مدت زيادی 

ند وشيوه کار آنها به دريک ساختمان نمی مانند و به صورت اکيب های مختلفی برای کارکردن وارد ساختمان می شو

اين صورت است که هر اکيب بايد کارش را تمام کند و برود تا اکيب ديگر شروع به کار کند واينکه کار آنها در يکجا 

برای زياد به طول نمی انجامد به گونه ای که در طول سال چندين مکان را عوض ميکنند واعضای اين اکيب ها 

کس بايد بعد از اتمام کاردر جای ديگر دنبال کار بگردد واين هم جدا می شوند وهرازمدتی هميشه با هم نيستند وبعد از

اينها اصلی ترين عواملی هستند در اين که کارگران .امر نيز سبب بيکاريها متداوم وطوالنی مدتی برای آنها می شود

   باشند اما راهکار چيست؟ساختمانی تا امروز نتوانسته اند صاحب يک تشکل مستقل کارگری در محيط کار خود

با اين وجود سازمان يابی و تشکل پذيری کارگران ساختمانی و فصلی از مبرم ترين وکليدی ترين مسئله ونيازهای 

طبقه کارگر وجنبش کارگری است وما ازکليه کارگران ساختمانی و فصلی می خواهيم تا جايی که می توانند اقدام به 

در محيط کار خود کنند واگر اين امکان برای آنها وجود ندارد،خود را با ساير تشکل ايجاد تشکل های مستقل کارگری 

  .ها و کميته های مستقل کارگری که در خارج از محيط کار خود وجود دارد پيوند دهند
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 اتحاد واين وظيفه فعالين ورهبران کارگری است که به ميان اين توده از کارگران رفته و با دادن آگاهی طبقاتی وايجاد

همبستگی ميان آنها ومتشکل کردن آنها در تشکل های موجود آنها را با ساير هم طبقه ايهای خود بر عليه استثمار 

  .وسرمايه متحد کنند

  .آزاد و برابر متحد شويم رفقا بياييد همه با هم گرد پرچم رهايی طبقه کارگربرای رسيدن به دنيايی 

        
  

یمي ندنيافش  

« ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيعضوکم » 

١٣٨٧ ماه ید  

http://www.komitteyehamahangi.com  

komite.hamahangi@gmail.com 


