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دردا قراچياز قرارداد موقت کار تا کار بدون ه  

 
١٣٨٧دهم شهريورنوزشنبه سه                                                                        )منطقه تهران(هماهنگی  کميته     
       

های  اين، عنوان درشت يکی از روزنامه. »کارگر شهرداری طبس بدون هيچ قراردادی کار می کنند ٨٠حدود « 

که به شيوه ای از شيوه های  کار بدون هيچ قرارداد ديری است. اما نخستين خبر از اين دست نيست. رسمی روز است

چرا و چگونه به چنين ورطه ای سقوط کرده ايم . شده است تشديد بی عنان استثمار توده های طبقه کارگر ايران تبديل

   .موضوع سخن امروز ماست

تغييرناپذير  اين حکم قطعی. قدرت به سرمايه تعرض نکنی سرمايه با تمامی قدرت به تو تعرض خواهد کرداگر با 

طور کلی و در چهارديوار سرمايه  مبارزه طبقاتی در عصر حاکميت سرمايه است و آنچه در شرايط روز جهان به

درست محتوای حکم اما نياز به گفتگو فهم . اين حکم است داری ايران می گذرد آيينه تمامی نمای صحت و قاطعيت

مبارزه طبقاتی امر گزينشی و ترجيحی توده های کارگر دنيا . کردن و نکردن نيست مشکل فقط بر سر مبارزه. دارد

عليه سرمايه هيچ  گرفتن هر ريال بهای نيروی کار بدون مبارزه، بدون نشان دادن قدرت و بدون جنگ. نيست نبوده و

معضالت واقعی از اينجا به بعد است که چهره می  .تا اينجا همه چيز طبيعی و اجباری است. نيستامر ساده و مقدوری 

ما توده های کارگر ايران . چگونگی مبارزه و کدام شکل جنگيدن می چرخد حرف جدی و اساسی حول محور. نماياند

اخير  م و به حوادث همين چند دههدور گذشته های دور را خط می کشي. شب و روز پيکار کرده ايم چند نسل است که

قرار داد، وقتی که سياست   سال پيش موقعی که موج بيکارسازی ها زندگی ما را در معرض خطر٢٠. نگاه می کنيم

استخدام ثابت نيروی کار با بيشترين شتاب جای خود را به  توحش بار در کارخانه ها عليه ما اعمال شد، زمانی که های 

که شدت فشار و سرعت و سختی کار هر روز ده ها تن از همزنجيران ما را در الی  رد، وقتیقراردادهای موقت سپ

تعرضات  ماشين ها قربانی سودجويی بی مهار صاحبان سرمايه ساخت، وقتی که سرمايه سطح معينی از چرخ

اومت هيچ چاره ساز اما صرف مق .مرگبارش را با اين مشخصات عليه زندگی ما به پيش برد، ما البته مقاومت کرديم

تدارک الزم، بدون آرايش قوای کافی و بدون جستجوی  سرمايه در تدارک تعرضات بعدی خود بود و ما بدون. نبود

عليه سرمايه نمی توانستيم از چنگال تهاجمات موج وار و برنامه ريزی شده  راهکارهای کارساز برای تعرض متقابل

شمار کثير  شايد رسم است که به محض طرح اين حرف بسياری از ما حتی. نيمو دولت آن ها در امان بما سرمايه داران

مسئله توازن قوا و موقعيت ضعيف جنبش مان  کسانی که راست يا دروغ خود را فعال مبارزه طبقاتی ما می دانند، فوری

ن روز يا امروز مقابل تعرضات حساب شده دشمن را در شرايط آ می کشند و هر نوع تعرض توده های ما در را پيش

 واقعيت اين است که بحث اين جماعت نه فقط غلط که از بيخ و بن انفعال جويانه و شکست .غيرممکن اعالم می کنند

و ساز و  المللی تمامی مصالح  طبقه ما چه در سطح جامعه و چه در مقياس بين. يک چيز را فراموش نکنيم. طلبانه است

تمامی بحث بر سر چند و چون سازمانيابی و . داری را دارد نبردها عليه سرمايهبرگ الزم را برای تدارک عظيم ترين 
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ما بايد . از اين قدرت عظيم تاريخی در عرصه مصاف سرمايه داران و دولت آن هاست راه و رسم بهره گيری آگاهانه

قدرت کارآمد پيکار  همو آسيب پذيری های ذاتی آن بسيار خوب بشناسيم و   سرمايه داری را با تمامی تناقضات   هم

کليد  اين شناخت . نظام را به دقت درک کنيم طبقاتی خود برای پس راندن، شکست دادن و سرانجام نابود ساختن اين

اين شناخت يک . اما در همين جا و بر روی همين مسئله بايد درنگ کنيم .واقعی تعيين سرنوشت جنبش و زندگی ماست

برعکس، خودآگاهی  .ر مسلکی و حزبی که از بيرون به درون طبقه ما آمده باشد نيستايمانی يا يک باو اعتراف دينی و

موضوع . واقعی درون طبقه خود به دست می آوريم ای است که ما در جريان عينی مبارزه و با کمک فعاالن و پيشروان

ه ساز و موفق مبارزه را مبارزه کردن، چگونه سازمان يافتن، راهکارهای چار اين خودآگاهی عبارت است از چگونه

بر روی  کانون های حساس آسيب پذيری و نقاط واقعی ضعف نظام سرمايه داری را جستجو کردن، دست پيدا کردن،

دنبال راهبردهای گمراه کننده اين يا  ريشه گذاشتن، راه حل های کارساز و سالح های برنده پيروزی را کشف کردن، به

بی توجهی به اين . راه نيفتادن و ده ها کار اساسی ديگر از اين قبيل  سرمايه داریآن اپوزيسيون درون و بيرون دولت

ستيزانه   سال پيش در روزهای پس از جنگ انسان٢٠. مبارزات و کل جنبش طبقاتی ماست » اسفنديار چشم«موضوع 

، طرح ها و سياست گذاری برنامه ريزی ها ميان دولت های ايران و عراق هنگامی که طبقه سرمايه دار ايران از درون

شده کارگرکش سرمايه جهانی، موج جديد تهاجم خود را عليه دار و  های دولت رفسنجانی و همنوا با الگوهای طراحی

نيز هيچگاه به طور واقعی و ريشه   نکرديم، همچنان که در گذشته های دور  اين کارها را  کرد ماندار معيشتی ما آغاز

و توليد بسيار  اين دوره ميزان نسبی شاغالن توده های همزنجير ما در مراکز مختلف کاردر شروع . بوديم ای نکرده

همه کار می کردند و شمار زيادی از ما  کارخانه های تعطيل شده يا در حال تعطيل کنونی. بيشتر از امروز بود

يران، دولت اين طبقه و سرمايه طبقه سرمايه دار ا. به کار بوديم فروشندگان نيروی کار در درون اين واحدها مشغول

توليد  رويکرد و برنامه ريزی هايشان اين بود که اين کارخانه ها با بيشترين ظرفيت ممکن جهانی کل فکر و ذکر و

و سوداندوزی خود را به حداکثر  کنند، کمترين نيروی کار را به کار گيرند، استثمار ما را به باالترين سطح ممکن

اما دست . واقعی الزم برای اعمال قدرت عليه اين روند را داشتيم تيم مانع اين کار شويم و مصالحما می توانس. برسانند

روز  اعتصاب متحد و آگاه و سراسری توده های طبقه ما در آن. و سازمانيابی اين قدرت نزديم به معماری و ساختمان

می توانستيم از بيکارسازی های  با اين کار. دعليه آنچه که دشمنانمان می کردند می توانست موج حمله را درهم شکن

توحش بار درون کارخانه ها را ملغی سازيم،، روند پرشتاب  وسيع همزنجيران خود جلوگيری کنيم، سياست های تنبيهی

با افزايش فشار و سرعت و . نيروی کار با قراردادهای موقت کارگرکش را متوقف کنيم جايگزينی استخدام های ثابت

محيط کار مجبور سازيم و   مقابله کنيم، سرمايه داران را به قبول هزينه های الزم بهبود شرايط کار و ايمنیکار سختی

الی چرخ های پرشتاب ماشين سودسازی سرمايه  از اين طريق جان هزاران همسرنوشت خويش را از قربانی شدن در

متحد، اساسی و دست به ريشه ما بود که می توانست اين تنها تالش آگاهانه،  اما. اين امر در عمل ممکن بود. نجات دهيم

مراکز کار و توليد به  تصور کنيد که در آن روز ما توده های فروشنده نيروی کار در بيشتر. را تضمين کند ممکن بودن

ه سودجويانه سرمايه منشور مطالبات پايه ای طبق طور متحد دست به مقاومت می زديم، در مقابل منشور ضد کارگری

از کارگران شرکت نفت تا تمامی بنادر و اسکله ها و مبادی ورود و خروج  .خود را پرچم مبارزه روزمان می کرديم

صف می شديم  مراکز توليد آب و برق و اتوموبيل و الستيک و هر کجای ديگر در پشت سر اين منشور به کاالها، تا کل
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اگر واقعًا اين کارها را انجام می داديم،  فکر کنيم. ف می ساختيمو برای تحميل آن بر دشمن، چرخ کار و توليد را متوق

آيا اين کار غيرممکن بود؟ به نظر ما، بسيارسخت و دشوار . فرونمی غلتيديم آنگاه به طور قطع به وضعيت روزهای بعد

.  نيست يين شدهتع تاريخ زندگی بشر تاريخ سير مقدر و محتوم يک سرنوشت از پيش. غيرممکن نبود و نيست بود، اما

همين جامعه ايران هارترين، پرساز و برگ ترين   سال پيش از آن در درون١٠ما . برعکس، تاريخ مبارزه طبقاتی است

 چرا در پشت سر. داری آن زمان منطقه خاور ميانه را به زير کشيده بوديم سرمايه و تا دندان مسلح ترين قدرت سياسی

کار عظيمی دست بزنيم اما  بخش و آن بخش طبقه سرمايه دار می توانستيم به چنانراهبردها و راه حل تراشی های اين 

به برنامه ريزی ها و راهکارها و قدرت مستقل طبقاتی  خودمان در راه دفاع از هست و نيست معيشتی خودمان و با اتکا

يک معنا دارد و آن غلتيدن سرمايه برنمی آمديم؟ دست کم گرفتن قدرت خودمان فقط  خويش از عهده دفع تعرضات روز

جهنم نظام بردگی مزدی  در ورطه تقدير و جبر و انفعال، تن دادن به تمامی سيه روزی ها، زبونی ها و سوختن  به

کسانی که . مطلقًا چنين نيست. موانع عظيم کار است آيا اين حرف به معنای ساده انگاری و خيال پردازی و نديدن. است

 مبارزه. آگاه يا ناآگاه مخالفان و دشمنان جنبش طبقاتی ما عليه سرمايه داری هستند هم می کنندما را به اين برخورد مت

اين مبارزه هميشه جريان  اما. طبقاتی به طورکلی و مبارزه عليه سرمايه داری به طور خاص کاری بسيار سخت است

ه نکنيم بدون شک شکست می خوريم و فرساينده آن غلب دارد و اگر ما بر سختی ها پيچيدگی ها و پيچ و خم های

 سال پيش جستجوی راه های درست مبارزه، يافتن ٢٠اصًال اين نيست که در  سخن. پيروزی نصيب دشمنان ما می شود

تالش می کرديم و  کل بحث ما اين است که بايد در اين راه. به دست آوردن پيروزی کار ساده ای بوده است اين راه ها و

سرمايه داری باال می برديم و به همان ميزان هم  ين کار را می کرديم قدرت پيکار خود را در مقابلبه هر ميزان که ا

فاجعه جنبش ما اين است که اين کارها را در هيچ دوره ای به درستی انجام نداده  .موج تعرض دشمن را دفع می کرديم

هرچه بيشتر موقعيت  اده ايم که در جهت تضعيفاز آن بدتر، به طور غالب دنبال راهبردها و راهکارهايی افت .ايم

راه انداختن اعتصابات وسيع توسط توده های . است مبارزه طبقاتی ما به نفع صاحبان سرمايه و نظام سرمايه داری بوده

نيازمند خيزش مصمم فعاالن حی و حاضر درون زندگی و مبارزه طبقاتی جاری ما  طبقه ما در آن ايام قبل از هر چيز

سرمايه عليه هر جنب و  شمار کثيری از اين فعاالن در خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار نقش عوامل آشکار  اما.بود

مدتی مديد همراه و همدل همين عوامل آشکار بودند  عده ای ديگر که برای. جوش ضد سرمايه داری ما را ايفا می کردند

م سرمايه اسالمی مجبور به مخالف خوانی شده بودند برای بارگاه غضب و خش اما به دليل موقعيت مغضوب خويش در

گروه . کردند را پيش پايمان پهن می» اصالحات«سنديکا می پيچيدند و آدرس جنبش ارتجاعی و ضدکارگری  ما نسخه

اما همان حرف های دسته دوم را با همان محتوا   بازهم   برای استفاده از مبارزه ما برای رسيدن به قدرت، های ديگری،

اينان از اين گذشته فعاالن طبقه ما را يکی . اصالحات برايمان تکرار می کردند با آب و رنگ چپ و ظاهرًا بدون آدرس

. برداری قرار می دادند دزديدند و برای تحميل راه پردازی های رفرميستی سرمايه مآب خود بر ما مورد بهره يکی می

در راس آن ها سرکوب دولت سرمايه قادر به  ر همه اين عوامل و سال پيش در شرايطی که گفتيم ما زير فشا٢٠

قدرت سرکوب دولتی سرمايه داری و . کارساز در مقابل سرمايه نشديم سازمان دادن اعتصاب گسترده و تدارک مقاومت

 اما. اکره رسمی آن ها در محيط های کارمان در زمينگير ساختن جنبش ما نقش اول را داشت مزدوران و عمله و

سنديکاليستی و فرقه ساالرانه  فراموش نکنيم که ما به رغم سرکوب بازهم مبارزه می کرديم و راه حل های مخرب
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ما زير فشار اين راه حل پردازی ها . دولت آن کارساز باشد بود که نمی گذاشت مبارزه ما با سرمايه و» چپ«راست و 

برای متشکل شدن حول مطالبات . ان طبقاتی خويش نشديمسرمايه داری و سراسری تو قادر به سازمانيابی درست ضد

از انجام اين وظايف  ما. راهکارهای مؤثر اعمال قدرت عليه سرمايه را جستجو نکرديم. طبقه خود تالش نکرديم پايه ای

کار . از ديگری بر گرده لهيده جنبش ما فرود آورد خطير بازمانديم و به دنبال آن دشمن شالق تعرضات خود را يکی پس

 دستمزدهای. بسيار زود تعيين زمان آن نيز از دستور کار سرمايه داران خارج گرديد قراردادی نه فقط ماندگار شد که

قراردادهای موقت، . تعويق افتاد  ماه و گاه چند سال چند سال به۶ ماه ۶واقعی نه فقط هر روز کاهش يافت که اساسًا 

همه اين بالها از . چند ماه دستمزد چند ماه بدون هيچ مزد کار کنيم  قبال گرفتنما را مجبور کردند که در. سفيد امضا شد

سرمايه  ما ضد. نازل شد، زيرا ما لکوموتيو جنبش خود را روی ريل ضد سرمايه داری نينداختيم جانب سرمايه بر ما

ور مطالبات پايه ای طبقه منش. نشديم برای سراسری شدن مبارزه خود عليه سرمايه دست به کار. داری متشکل نشديم

ما اين . نابودی سرمايه داری را افق پيش روی جنبش خود نکرديم لغو کار مزدی و. مان را پرچم روز مبارزه نکرديم

 صاحبان سرمايه و دولت آن ها در راستای. باز هم تاخت و تاخت و تاخت و همچنان می تازد کارها را نکرديم و دشمن

سودتر و تعطيل کارخانه ها  هر چه بيشتر سرمايه هايشان شروع به پااليش حوزه های کمپاسخ به نيازهای سودآوری 

سرمايه ها را به عرصه های بسيار . کرده اند  کارخانه بزرگ و کوچک را تعطيل٢٠٠تا امروز بيش از . کردند

کاران، گرسنگان و سيه صدها هزار از همزنجيران ما را به توده عظيم بي متمرکزتر و پرسودتر منتقل ساخته اند و

و برنامه  سرمايه با تمامی قدرت و با استفاده از تمامی زرادخانه های فکری. مان اضافه کرده اند روزان قبلی طبقه

توان مبارزه طبقاتی ما حمله می کند و   و سياسی و نظامی و همه گونه اش به دار و ندار معيشتی ما و به توش و ريزی

 ١٠همين امروز بيش از . برای نابودی سرمايه داری عاجز مانده ايم ديکال ضد سرمايه داری وما همچنان از مبارزه را

آلونک های  آتش گرسنگی و فقر و مرگ ناشی از گرسنگی در. همسرنوشتان مان به طور کامل بيکارند ميليون نفر از

 ای را می بندند و شمار بيشتری از تازه هر روز کارخانه کم سود. زندگی بخش عظيم تودهای طبقه مان زبانه می کشد

اينک با تمامی شتاب جای خود را به کار بدون هيچ قرارداد می دهد و  قراردادهای موقت کار. ما را بيکار می سازند

 ؟هيمدتن ب آيا می خواهيم همچنان به اين وضعيت . بدبختی های ديگر لحظه به لحظه در انتظار ماست دنيای بالها و

  

 !رمايه متشکل شويمعليه سکارگران 
  

  )منطقه تهران(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته

  ٨٧ شهريور ١٨
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