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  جنبش کارگری درموقعيت

ها ها و پيشرفت اشکال مبارزه، خواست ،٨٧ سال   
               ارديبهشت ٩شنبه چهار                                                                             )تياقل( انيسازمان فدائ ١٣٨٨

 
  

، اگرچه در ادامه و راستای مجموعۀ تحوالت چند سال گذشته است، اما دو ٨٧تحوالت جنبش کارگری در سال 

، تعرضات بيرحمانۀ طبقه ٨٧مشخصۀ نخست اين است که در سال . شود مشخصۀ عمومی و برجسته در آن ديده می

تر از گذشته، عليه کارگران و عليه جنبش کارگری تشديد گرديد، و مشخصۀ  دار و دولت اين طبقه، هولناک مايهسر

تر از گذشته، در برابر اين تعرضات، دست به اعتراض و  ای جسورانه دوم اينکه، طبقۀ کارگر، پيگيرانه و با روحيه

 درک  بدست آوردن برای.خويش را نيز ارتقاء دادمقاومت زد و در همان حال، کم و کيف اعتراضات و مطالبات 

  . قرار داد ومطالعه از نزديک مورد بررسی بايد از موقعيت جنبش کارگری، اين دو مشخصه راقيق ترید

های متعددی را در بر  دار و دولت آن عليه طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگران، عرصه  تعرض طبقه سرمايه

گرفته تااخراج ها ای کارگری در زير خط فقر و گران کردن کاالها و افزايش قيمتاز تعيين دستمزده. گيرد می

حق برپائی وازمحروم ساختن کارگران از،هاوبيکارسازی های وسيع وتحميل قراردادهای موقت وسفيد امضاء

مره در ز  ،گیجمل، ان تا دستگيری فعاالن کارگری و سرکوب اعتصابات و مبارزات کارگرتشکل کارگری گرفته

   .نيز تأثيرگذاشته اند کارگران اتبر زندگی و مبارز ترديد دون وبتعرضات طبقه سرمايه دارعليه طبقه کارگرهستند

 ، به مراتب هالکت بارتر از ٨٧تعرضات طبقه سرمايه دارودولت آن عليه طبقه کارگردر عرصه اقتصادی درسال 

، قدرت خريد ٨٧ در سال  هاوخدمات موردنيازکارگران کاال درصدی و گرانی فزاينده٣٠تورم . سال قبل ازآن بود

تری در ميان  تر و کشنده فقر و گرسنگی به طرز وحشتناک. و در نتيجه سطح زندگی کارگران را به شدت تنزل داد

  .های کارگری گسترانده شد تری از کارگران و خانوادهانبوه پرشمار

ها،  داران و صاحبان کارخانه برخی از سرمايه.  به خود گرفتبارتری اخراج و بيکارسازی کارگران ابعاد بس فاجعه

ها را تعطيل نموده و دست به اخراج وسيع کارگران  های سودآورتر، کارخانه های خود به بخش برای انتقال سرمايه

به اعتراف محجوب دبيرکل خانه کارگر . صدها واحد توليدی، در همين رابطه به محاق تعطيل کشيده شد. زدند

 کوره آجرپزی ٢٠تعطيلی .  واحد توليدی کوچک، متوسط و حتا بزرگ تعطيل شد۴٠٠ دست کم ٨٧يم، در سال رژ

، هزار و ٨٧در قزوين، تنها در فروردين ماه سال . هزار کارگر شد٣در اطراف تهران، منجر به اخراج و بيکاری 

های   بيش از هزار کارگر، کارخانه کارگر، بروجرد٧٠٠ از کار اخراج شدند، در خراسان رضوی چهارصد کارگر

 کارگر، ٢۴٠٠ی زنجان اه  کارگر، کارخانه٣٠٠ کارگر، ايران کيش عسلويه ۴٠٠بافی برازجان  چرم و گونی

  .  کارگر از کار اخراج و بيکارشدند٧٠٠ اراک " آونگان"ودرهزار کارگر" طاهر نيرو"شرکت پيمانکاری 

شود و نه همه  و تنها بخشی از کارگران اخراجی را شامل می  است٨٧ اين آمارها تنها مربوط به يک ماه اول سال

های قند بروجرد، بيستون، شيروان، نيشابور، قهستان و  ها، صدها کارگر کارخانه به جز اين. کارگران اخراجی را



ها و  بخشها هزار کارگر ديگر از   و هزارها و ده کارگر لوله سازی اهواز١٨٠٠کارخانه قند بردسير، نزديک به 

عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر و نمايندۀ مجلس  .های مختلف در سراسر کشور، از کار اخراج شدند کارخانه

بدين اعتبار و با . اند  هزار کارگر کار خود را از دست داده۵٠، ٨٧ارتجاع فاش ساخت که تنها در فروردين سال 

کار خود را از ل گذشته متجاوز ا ز نيم ميليون کارگر، توان دريافت که در طول يک سا می يک حساب سرانگشتی

  .اند دست داده و به خيابان پرتاب شده

ها، به منظور تشديد استثمار کارگران و افزايش سودهای خود، با  داران و صاحبان کارخانه برخی ديگر از سرمايه

ها، از پرداخت بموقع دستمزد کارگران  نهای ديگری نظير اي توسل به کمبود مواد اوليه يا کمبود نقدينگی و بهانه

.  سال به کارگران هيچگونه دستمزدی داده نشد٢به نحوی که در برخی از واحدهای توليدی مدت . سرباز زدند

تعويق پرداخت دستمزدها، تعطيلی و يا تهديد به تعطيلی کارخانه و خطر اخراج، به قاعده و خصوصيت عمومی 

قفل زدن بر .  قرار گرفتديد و همه جا چون چماقی بازدارنده، برفراز سر کارگراناکثر واحدهای توليدی مبدل گر

های اجباری بويژه در تابستان و حوالی نوروز و تمديد آن برای سرگردان نمودن  ها، مرخصی  کارخانهِبرد

واج بيشتری  کارگران رسمی، قديمی و باسابقه، ر اخراجکارگران و زمينه سازی اخراج کارگران و در درجه اول

ها و   از اين تاکتيک٨٧، در سال های خويشداران برای تشديد استثمار کارگران و افزايش سود سرمايه. يافت

 درصد ٩٠آمار انتشار يافته حاکی از آن است که . تری سود جستند های ديگری نظير آن، در ابعاد گسترده روش

داران از طريق اخراج اين دسته  سرمايه. اند با سابقه بودهکارگران اخراجی در اين گونه واحدها، کارگران رسمی و 

تر با  ها بردوش ساير کارگران باقی مانده و يا از طريق استخدام کارگران ارزان از کارگران و قراردادن وظايف آن

قابل . ندای خود افزود  و بر سودهای افسانهتر، استثمار وحشيانه کارگران را شدت بخشيده قراردادهای يکماهه و کم

وقفۀ کارگران در سال گذشته، در سال جاری نيز با شدت و حدت  ها و بيکارسازی وسيع و بی ذکر است که اخراج

  .تری ادامه يافته است بيشتری و در ابعاد گسترده

 ماهه و رواج گسترده ساله و شش ها، بايد از افسانه شدن استخدام رسمی، رخت بربستن قراردادهای يک افزون بر اين

شديد شغلی و نگرانی شبانه  تر از آن، يعنی گسترش بيش از پيش ناامنی  روزه و کم٢٩و عمومی قراردادهای 

 قانون کار و اعطای ٢١به ماده " ز"اين مؤلفه، در پيوند با افزوده شدن بند . روزی اکثريت عظيم کارگران نام برد

ا را در اخراج کارگر بازتر ساخت، در عين حال حکم فسخ يک جانبۀ قرارداد کار به کارفرما، که دست کارفرم

  . تأثير مهمی در تحميل شرايط دشوار کار و تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران برجای گذاشت

داران برای افزايش ساعات کار روزانه، تبديل شدن سه  تالش مذبوحانۀ سرمايه ما شاهد ٨٧ها، در سال  در کنار اين

ها بر   ساعته کار و اخراج کارگران يک شيفت و سرشکن نمودن کار و وظايف آن١٢ ساعته به دو شيفت ٨شيفت 

دوش بقيه کارگران، و يا تحميل اضافه کاری اجباری از جمله اضافه کاری روزهای جمعه بدون پرداخت حق 

 گاه البته با اعتصاب و اعتراض يکپارچه کارگران روبرو شده و به اين تالش ها،. ن هستيمآاضافه کاری و امثال 

پارچه کارگران صنايع  توان از نمونه اعتصاب يک شکست و ناکامی کارفرما انجاميده است، که در اين مورد می

 برد  ساعته کار و عقب راندن کارفرما نام١٢ ساعته به دو شيفت ٨گری ساوه در اعتراض به تبديل سه شيفت  ريخته

  بايدو گاه با پيروزی کارفرما روبرو شده است که از جمله در نمونه شرکت توليد مرغ و جوجه البرز که کارگران



 و يا در شهرک صنعتی البرز در استان قزوين که در عين آنکه ساعات کار زنان روزهای جمعه را نيز کار کنند

و در عين حال از  های معمول است تر از ُنرم ان پائين ساعت است، اما سطح دستمزد اين دسته از کارگر١٢کارگر 

ها، در هنگام انعقاد قرارداد، نه فقط بايد تمام شرايط  اند و عالوه بر همۀ اين حق شيفت و امثال آن نيز محروم

  . هزار تومانی نيز به کارفرما تسليم کنند۵٠٠ يک سفته کارفرما را بپذيرند، بلکه به اجبار بايد

تر شدن وضعيت معيشتی و اقتصادی کارگران و همچنين   تعرضات، که تأثيرات بالانکاری بر وخيمافزون بر اين

ها، از جمله در عرصه سياسی نيز طبقه  تأثيرات مضری بر جنبش کارگری برجای نهاده است، در ساير عرصه

قاتی کارگران، به نحو ، بر تعرضات خود عليه طبقه کارگر و جنبش طب٨٧دار و دولت اين طبقه، در سال  سرمايه

  .تری ادامه داد و بر عمق و دامنه اين تعرضات افزود باشدت بيش تر و  خشن

و پادگانی کردن محيط داران، عالوه بر تشديد فضای خفقان  جمهوری اسالمی در راستای حراست از منافع سرمايه

نيتی و حراستی، سرکوب مستقيم  از طريق نيروهای ام جاسوسی-ها و اعمال کنترل پليسی بسياری از کارخانه

ها و احضارهای  های پی درپی، بازداشت سوای دستگيری. کارگران و اعمال خشونت عليه آنان را شدت بخشيد

ها اعتصاب، راهپيمائی و  مکرر و صدور احکام ضد انسانی شالق و احکام سنگين زندان برای فعاالن کارگری، ده

. يرحمی مورد يورش وحشيانۀ نيروهای سرکوب رژيم قرار گرفتاجتماع اعتراضی کارگری، با خشونت و ب

اين .  بازداشت نمودند و به زندان افکندند،مزدوران سرمايه، صدها کارگر را مورد ضرب و شتم قرار داده 

کارگران و بويژه فعاالن کارگری در زندان نيز مورد تهديد و ارعاب و شکنجه قرار گرفته و حتا پس از آزادی از 

درجه به ،  ٨٧در سال . اند گرد و آزار نيروهای امنيتی قرار داشته  در معرض تعقيب و پین نيز، پيوستهزندا

 به نحو ملموسی کاهش اناصطالح تحمل رژيم در نحوۀ روبرو شدن با اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگر

ای اوليه، دست در دست ه به عبارت ديگر نيروهای سرکوب رژيم، بدون نياز به برخی ظاهرسازی. يافت

شدند  ، بالفاصله دست به کار میانداران و کارفرمايان و در همان آغاز اعتصاب يا اجتماع اعتراضی کارگر سرمايه

 و بازداشت شماری از کارگران، به ضرب و پس از محاصره صفوف اعتراض کنندگان و ضرب و شتم وحشيانه

های وحشيانه و مکرر مزدوران و نيروهای انتظامی و امنيتی  يورش. ساختند تفنگ و سرنيزه کارگران را متفرق می

کارگران شرکت صنايع اراک، کشتی سازی  تپه، کارگران الستيک البرز، به صفوف به هم فشرده کارگران هفت

ها و صدها مورد يورش نيروهای سرکوب به صفوف  ايران صدرا و لوله سازی اهواز، تنها چند نمونه از ده

  .تکارگران اس

دار و دولت اين طبقه و   توسط طبقه سرمايههای گوناگون رغم سازماندهی اين حجم عظيم تعرضات در عرصه علی

 اجرائی نمودن آن عليه طبقه کارگر و برای قلع و قمع جنبش طبقاتی کارگران، اما اعتصابات و اعتراضات کارگری

ای   کيفی، روند رشد يابندههم از نظر لحاظ کمی وبههم  نه فقط متوقف نشد و يا حتی کاهش نيافت، بلکه ٨٧درسال 

  .را نيز طی نمود

صدها اعتصاب و اجتماع اعتراضی کوچک و بزرگ کارگری و شرکت صدها هزار کارگر در اين اعتصابات و 

هايش، قادر  گيری  و سخت وحشيانهاجتماعات اعتراضی، به روشنی نشان داد که طبقه حاکم برغم تمام تعرضات

   و يا حتی به طور زدقه کارگر و جنبش طبقاتی آن ، اين غولی را که از شيشه بيرون آمده است، منکوب سانيست طب



  . مهار نمايد آن راموثری

تپه،   جسورانه و مکرر کارگران کشت وصنعت نيشکر هفت طوالنی مدت و اجتماعات اعتراضِیاتاعتصاب

عات اعتراضی و مکرر الستيک البرز، لوله سازی اعتصاب ده هزار کارگر ايران خودرو، اعتصابات و اجتما

پارس "، "پلی اورتان"اهواز، اعتصاب کشتی سازی ايران صدرا، اعتصاب هشت روزه و هم زمان کارخانه 

 در استان قزوين که با تجمع در برابر استانداری قزوين و ساير " نازنخ"و" قوۀ پارس"، "پوشينه بافت"، "واشر

ها اعتصاب ها و صد ، از نمونۀ دهدر سمنان" کاشی رويال "اعتصاب پيروزمند کارگران ،موسسات دولتی همراه بود

  . است٨٧و اجتماع اعتراضی در سال 

عالوه بر اعتصاب و تجمع  يابی به مطالبات خويش، مقابله با کارفرمايان و برای دست در ،٨٧کارگران در سال 

ها و امثال آن،  ها و شرکت ها، اداره کار، دفاتر کارخانه تانداریها، اس رات دولتی، فرمانداریادر برابر اداعتراضی 

پيمائی و  ال در اشکال ديگری نيز مانند راه در عين حترين شکل مبارزه کارگری بود، ترين و مرسوم که فراوان

توان  باز می مبارزه زدند، که از جمله ها نيز دست به و جادهها  ها و مسدود ساختن خياباناهرات خيابانی در شهرتظ

، لوله سازی اهواز و نيز يخچال سازی خرم تپه، الستيک البرز های مکرر کارگران هفت پيمائی اهاهرات و ربه تظ

 اين شکل از مبارزۀ. اره کردها اش های ديگری نظير اين اراک و نمونه" آونگان "آباد، شرکت بهداشتی مينا،

 نسبت ، به طور آشکاری٨٧ها نيز در سال  ها و جاده تن خيابانپيمائی و تظاهرات و مسدود ساخ ، يعنی راهکارگری

 در مواردی نيز به اشغال ، کارگران برای تحقق مطالبات خويشعالوه بر اين،.  افزايش يافته استبه سال قبل از آن

توسط های توليد  روج توليدات کارخانه و يا دستگاهاند و يا از خ و گروگان گيری مدير عامل دست زدهکارخانه 

  )ادامه دارد  ( .اند  به عمل آوردهکارفرما ممانعت
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