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! شودی ملي به فاجعه تبدی حذف اضافه کاریوقت  
 

١٣٨٨خرداد  ٣  شنبهيک                                                     ی هماهنگتهيکم                                          
      

و نظام کارگرکش سرمايه  اضافه کاری جنايتی است سهمگين اضافه بر تمامی جنايات ديگر که صاحبان سرمايه

 ٨سرمايه داری ايران در طول هر شبانه روز  کارگری که در جهنم. داری بر توده های کارگر تحميل می کنند

 ٨سرمايه داری کار می کند، در بهترين حالت در قبال کل اين  ساعت برای سرمايه داران خصوصی يا دولت

 دقيقه را به خود يعنی به بازتوليد نيروی کار خود يا امرار معاش خود و خانواده اش ۴٠ساعت فقط ارزشی معادل 

دقيقه کار است و در  ۴٠و به صورت دستمزد دريافت می کند صرفًا ارزشی معادل اين آنچه ا. اختصاص می دهد

بدون دريافت هيچ ريالی برای سرمايه دار کار   دقيقه ديگر را به طور کامًال رايگان و٢٠ ساعت و ٧نتيجه تمامی 

ه ارزش اضافی يا همان  دقيقه يکراست ب٢٠ ساعت و ٧حاصل کار همه اين  به بيان دقيق تر و واضح تر،. می کند

 مسأله اضافه کاری وسعت، عمق، شدت و درجه توحش اين استثمار را بازهم. تبديل می شود سود سرمايه دار

کارگران جز افزايش مواد  سرمايه دار در قبال ساعات اضافه کاری. جنايتکارانه تر، سبعانه تر و مرگبارتر می کند

فقط مصرف بسياراندک آب و برق و گاز و . ندارد  سرمايه خود نيازاوليه به هيچ افزايش ديگری در بخش ثابت

ساختمان درساعات اضافه کاری را بايد هزينه کند، وگرنه هيچ ماشين آالت  استهالک بسيارناچيز ماشين آالت و

مل و سرويس ح خرد، به هيچ ساختمان و سالن و کارگاه تازه ای نياز ندارد، مجبور به اضافه کردن هيچ جديدی نمی

ريالی به حق بازنشستگی کارگران  نقلی نيست، هيچ نوع حق بيمه اضافه ای برای کارگران نمی پردازد و هيچ

که سرمايه داران در ازای ساعات اضافه کاری هر کارگری  کل اين عوامل و داده ها سبب می شود. اضافه نمی کند

 برند و هم بر شدت استثمار کارگران به گونه ای به صورت بسيار چشمگيری باال هم نرخ سود سرمايه های خود را

 ٢٠سهم کارگر   دقيقه۴٠اگر مثال به )  ساعت اضافه کاری روزانه ۶درصورت ( بيفزايند، به طوری که  هولناک

به عبارت ديگر، . دقيقه اضافه می شود ۴٠ ساعت و ۵ دقيقه سهم سرمايه دار ٢٠ ساعت و ٧دقيقه اضافه شود به 

روزانه، مزد کارگر فقط معادل يک ساعت و سود سرمايه   ساعت کار١۴کاری، از مجموع در حالت اضافه 

به نرخ )  برابری١٢(  درصدی ١٢٠٠در حالت اضافه کاری، نرخ استثمار  يعنی،.  ساعت می شود١٣  دارمعادل 

دنيا و  سراسرسرمايه داران و دولت های سرمايه داری در . تبديل می شود)  برابری١٣( درصدی  ١٣٠٠استثمار 

توده های کارگر بار می کنند تا از  بيشتر از همه جا در جوامعی مانند ايران بيشترين اضافه کاری ها را بر گرده

مزدی شمار اين کارگران را به حداقل برسانند و خود را حتی  طريق توسعه انفجارآميز استثمار بخش شاغل بردگان

 آنان در اين گذر و با توسل به اين جنايت فاحش، کل روزانه. ياز گردانندکار تازه بی ن االمکان از استخدام نيروی

 کارگر به چنگ می ٣ سودی که به طور معمول از استثمار.  کارگر می اندازند٢ کارگر را بر دوش ٣کار متعارف 

 ماشين آالت انبوه نياز خود به کارگاه بيشتر و آنان در همين راستا.  کارگر نصيب خود می سازند٢آورند با استثمار 

صاحبان . بسياری از مايحتاج ديگر روند کار و توليد را کاهش می دهند تر و سرويس های حمل و نقل کثيرتر و

سودها،  همه اين صرفه جوئی ها، اين تقالهای کثيف و شوم برای افزايش نرخ استثمارها و نرخ سرمايه همراه با



آنان از همين طريق رقابت  .م طوالنی تر و طوالنی تر می سازندصفوف بسيار طوالنی کارگران بيکار را باز ه

يافتن کار را هر چه بيشتر تشديد می کنند و آن ها  هولناک درون توده های کارگر گرسنه و نفرين شده بيکار برای

دهند که به فروش هر چه ارزان تر و شبه رايگان تر نيروی کار خود  را در چنان شرائط دهشتناکی قرار می

 داران با تحميل اضافه کاری ها بر کارگران به تمامی اين خون آشامی ها دست می زنند و سرمايه. رضايت دهند

   . کليه اين اهداف کثيف و تبهکارانه را دنبال می نمايند

وحشتناک در فرسايش بدون هيچ  افزون بر اين ها، در نظام سرمايه داری حتی زمان کار روزانه متعارف عاملی

همين زمان کار روزانه رايج سدی . کارگر است محدوده توان جسمی و فکری و قوای دماغی توده هایمرز و 

. و رشد و بالندگی وضعيت روحی و قوای فکری کارگران است عظيم بر سر راه آسايش الزم بدنی و پرورش

ی ساقط می شود هيچ و استثمار می شود و زجر می کشد و می فرسايد و از هست  ساعت کار می کند٨کارگری که 

. کند راحت جسم و فکر و آموزش و رشد و اعتالی قدرت تفکر و خالقيت و دانش خود پيدا نمی فرصتی برای

را بازهم هولناک تر و کشنده  اضافه کاری به طورکلی و به هر ميزان، چه رسد به ساعت های ممتد آن، اين فاجعه

کارگران و روابط متعارف عاطفی و اخالقی و انسانی و   هستیاضافه کاری شيرازه. تر و تحمل ناپذيرتر می کند

اضافه کاری فاجعه ای عظيم برای توده های . انسان های ديگر را متالشی می سازد اجتماعی آن ها با افراد آشنا و

 سرمايه داری است و تحمل اين فاجعه شوم از سوی کارگران گواه شرايط جهنمی انسان ستيزانه ای است که کارگر

پرهيز از خطر حتمی گرسنگی و تحمل  کارگری که اضافه کاری را قبول می کند برای. بر آن ها تحميل کرده است

از . را از همان ساعات ناچيز استراحت نيز محروم می کند ذلت و مرگ ناشی از نداری خود و خانواده اش خويشتن

 لت فقدان کامل ايمنی بيشتر به سالخ خانه شبيه هستند تااين که کارگاه های ايران به ع اين هم هولناک تر، با توجه به

امکان دچارشدن او را به  به کارگاه و با درنظرگرفتن اين که خستگی کارگر در اثر اضافه کاری دقت او را کمتر و

خود را بيش از پيش در معرض مرگ يا دست کم  سانحه بيشتر می کند کارگری که اضافه کاری را قبول می کند

قبول اضافه کاری از سوی توده . وجود تنها نان آور خود محروم می کند يت قرارمی دهد و خانواده اش را ازمعلول

است  گواه آن. سلطه باالترين ميزان توحش و سفاکی و درندگی سرمايه بر هست و نيست آنان است های کارگر گواه

است که آنان ديگر با فروش  تا جايی باال بردهکه سرمايه شدت استثمار و ميزان بی حقوقی و ستمکشی کارگران را 

گواه آن . بازتوليد نيروی کارشان برای فروش مجدد نيستند متعارف نيروی کار خود مطلقًا قادر به ادامه معاش و

جايی است که کارگر از کل عمر و زندگی و همه چيز خود چشم می پوشد و به هر  است که شدت بربريت سرمايه تا

گواه آن است  .می دهد تا شايد مرگ محتوم ناشی از گرسنگی فرزند يا فرزندانش را به تعويق اندازدتن  نوع سالخی

در اثر سانحه هنگام کار را به چشم  که درندگی و توحش سرمايه به جايی رسيده است که کارگر با آن که مرگ خود

فاجعه اضافه کاری تا اين حد عظيم و . اردتيغ بيرحم سرمايه ند می بيند اما چاره ای جز سپردن جسم و جان خود به

لحظه ای به اين بينديشيم که در جهنم سراسر وحشت و دهشت و مرگ سرمايه داری  حال برای. وحشتناک است

!! حيات می شود قبول همين فاجعه سياه انسانی برای کارگران تبديل به غنيمتی سترگ و دريچه ای به سوی ايران

طول زمان آن به هر ميزان که باشد با  تن ساعات اضافه کاری به هر دری بزنند و ازکارگران مجبورند برای گرف

فلز مثل ميليون ها کارگر ديگر همسرنوشت خويش در ايران دقيقًا  کارگران کارخانه دنيای!! آغوش باز استقبال کنند



  ساعت اضافه کاری می۶ اين کارگران تا چند روز پيش هر کدام در هر شبانه روز. دارند در چنين وضعی قرار

درصدی استثمار می  ١٣٠٠ ساعت در بدترين شرايط کار می کردند و با نرخ استثماری ١۴آنان هر روز . کردند

اين امر يعنی . ها را حذف کرده است شدند و اينک سرمايه دار به دليل کاهش رونق بازار فروش، اضافه کاری

کارگران از اين که ديگر با نرخ استثمار !! ای بزرگ شده است اجعهحذف اضافه کاری ها برای کارگران تبديل به ف

 سرمايه !! شوند و مجبورند به زمان کار و استثمار کمتری تن دردهند عزا گرفته اند  درصدی استثمار نمی١٣٠٠

نها راه ميزان توحش را به ت داری ايران می خواهد تحمل سهمگين ترين، فرساينده ترين، مرگبارترين و ننگين ترين

  ؟آيا می تواند .تبديل کند  ادامه زندگی بردگان مزدی دوزخ نشين و داغ لعنت خورده
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