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 سايت کارگری افق روشن
 www.ofros.com 

رت کاق موی و قراردادهاهيسرما  
 

ماه هشتاد و شش اسفند بيست پنجم                                                       )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم
   
  

وابسته به محافل مختلف دولت سرمايه داری ايران فقط در فاصله چند روز مانده به  بر اساس مندرجات روزنامه های

چند   همه کشور بلکه  دايره شمول اين آمار نه.  بيش از ده ها هزار کارگر از کار اخراج می شوند١٣٨۶سال  پايان

قزوين، زنجان و منطقه غرب تهران را در می  ناحيه صنعتی و به طور مشخص فقط شهرهای طبس، سنندج، بجنورد،

. ای پايان سال بسيار بيش از اين استدر معرض اخراج، در روزه اين بدان معنی است که شمار کارگران. گيرد

 آنان نه فقط کار خود که غالبًا حقوق. اساس قراردادهای کوتاه مدت مشغول کار بوده اند کارگران اخراجی همگی بر

سرمايه داری و دولت  نظام. خود را نيز از دست می دهند!! »پاداش« ماه اسفند، تمام روزهای مرخصی ساالنه و 

عيدی اين نظام، گرسنگی، بی سرپناهی، محروميت  .ستانه حلول سال نو به کارگران عيدی می دهندسرمايه داران در آ

نوع آزادی و حقوق انسانی، افزايش شمار هميشه کثير کودکان خيابانی،  از دکتر و دارو و درمان، محروميت از هر

 ادی است که کار بر اساسساليان زي. شکنجه و مرگ ناشی از گرسنگی و فالکت و شالق است جنگ، زندان،

در دنيا و به ويژه جامعه  قراردادهای موقت مکتوب و نامکتوب به شيوه همه جا رايج رابطه خريد و فروش نيروی کار

!! »قراردادهای« کارگر ايران در چهارچوب همين  هم اکنون عظيم ترين بخش توده های. ما مبدل گرديده است

شکل ممکن توسط سرمايه داران خصوصی و شرکت های دولتی سرمايه  رينسراسر اجباری و تحميلی به رقت بارت

تشديد  تاريخ سرمايه داری تاريخ تالش بی وقفه سرمايه داران دنيا برای کشف شيوه های تازه .داری استثمار می شوند

خت، مکان آن را در ای عميق تر شنا را بايد به گونه" قراردادهای موقت"اما پديده موسوم به  . استثمار کارگران است

طبقاتی ميان کارگران و سرمايه خوب درک کرد و در اين راستا  موقعيت کنونی حيات سرمايه داری و تاريخ مبارزه

سرمايه  يک گزينه معين نظام" قراردادهای موقت. "راهکارهای آگاهانه و کارآمد دست يازيد برای مقابله با آن به

   :ر توده های کارگر در شرايطی است کهداری برای تشديد هر چه بيشتر استثما

داری خواه در مقياس جهانی و خواه در هر جامعه خاص در گرو کسب نرخ ارزش  ادامه حيات نظام سرمايه. ١

فاصله ميان  يک مقايسه بسيار ساده بين حجم سرمايه گذاری های هر کشور در. بيشتر و عظيم تر است اضافی هرچه

جا با بيشترين سرعت در حال افزايش  دهد که چگونه حجم و ميزان سرمايه ها در همهشروع و ختم هر سال نشان می 

و اين در حالی . خواهند، سودی که بايد توسط کارگران توليد شود اين سرمايه ها همه سود و باز هم سود می. است

 يه های کالنی که پيوسته پيشحجم سرما که بايد اين سودهای عظيم را توليد کنند در قياس با شمار کارگرانی است که 

صورت بی امان استثمار  نتيجه طبيعی و محتوم اين روند آن است که بايد به. ريز می شوند کمتر و کمتر می گردد

هر سال حجم . به جامعه خودمان نگاه کنيم. باالتر رود کارگران تشديد شود و نرخ استثمار آنان توسط سرمايه باالتر و

فلک می زند، در حالی که شمار کارگران شاغل اگر هم افزايش پيدا کند به نسبت  باشت سر بهسرمايه های در حال ان
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ايرانی که مثًال در  درست بر همين مبنا نرخ استثمار کارگر. های عظيم پيش ريز شده کمتر و کمتر می گردد سرمايه

امروز . صد رسيده استدر ١٢٠٠  سطح درصد بوده است در حال حاضر به٣٠٠ تا ٢٠٠چيزی ميان ١٣۵٢سال 

چه بيشتر بر  داری در روند توسعه و تکامل خود در موقعيتی قرار گرفته است که فقط از طريق فشار هر نظام سرمايه

  . استکارگران و کسب نرخ بسيار باالی ارزش اضافی قادر به ادامه حيات

در لحظه حاضر بيش . تشديد شده استجامعه و در سطح جهانی به صورت هولناکی  رقابت ميان نيروی کار در هر. ٢

آمارهای دولتی که  در جامعه ما. ميليارد نفر از سکنه کره زمين که در سن اشتغال قرار دارند بيکار هستند از يک

اين که شمار واقعی انسان های فاقد ! می کنند  ميليون گزارش١٧ تا ٣هستند جمعيت بيکاران را بين !!! خيلی هم دقيق

اما اين امر که جمعيت بسيار . فاصل قرار می گيرد درست معلوم نيست ر کجای اين منحنی يا خطاشتغال و کار د

هميشه بيکار است موضوعی است که حديث زندگی سراسر درد و رنج و مرارت و بدبختی  کثيری از سکنه کشور

بلکه بر پايه بيکاری نيست  اين نظام نه فقط قادر به مهار. بيکاری پديده ذاتی نظام سرمايه داری است. ماست همه

ال که بيکاری در همان ح. گسيخته ای افزايش می دهد روز و هر لحظه آن را به صورت عنانطبيعت وجودی خود هر

. حال که مشکل اين شيوه توليد است، يک نعمت الهی برای سرمايه داران هم هست همانذاتی سرمايه داری است و در

غتنم می فرصت را م صاحبان سرمايه اين. می شودحادتروحادتريکاران برای يافتن کاربيکاری رقابت ميان ب با افزايش

 کاهش و باز هم انسان به باتالق گرسنگی را تا سرحد ممکن به قيمت پرتاب ميليون هاشمارند و بهای نيروی کار

   . به صورت وحشتناکی باال استتمامی دنيارقابت ميان بيکاران درشرايط موجود ميزان بيکاری ودر. کاهش می دهند

و طبقه سرمايه دار، در سطح جهانی و در درون هر جامعه، سخت به زيان اولی و  آرايش قوای ميان طبقه کارگر. ٣

. بيستم است تمامی طول قرند محصول دخالت چند عامل اساسی دردومی است، وضعيتی که به نوبه خو به نفع

دن جنبش کارگری دنيا، به قالده کشيده شبخش مهمی ازامان مبارزات کارگران درسرکوب بی سرمايه وديکتاتوری هار

بخش عظيم ديگری از تسلط رفرميسم راست اتحاديه ای برسابق،  همه ممالک اردوگاه شورویتوسط بورژوازی در

ه تسمه نقاله بشکل تالش برای تبديل طبقه کارگرمخرب احزاب طيف رفرميست چپ درجنبش کارگری جهانی، تأثير

  .بازی کرده است تحميل وضعيت وخيم کنونی بر جنبش کارگری بين المللیگيری اين احزاب مؤثرين نقش را در قدرت

شيوه تشديد وحشيانه استثمار کارگر در شرايطی است که آثار زيانبارعوامل باال همه  »قراردادهای موقت کار« طرح 

که سرمايه برای  جان کالم اين است. جنبش کارگری سنگينی می کندبر مناسبات ميان نظام سرمايه داری و  جا

بيکاران است و رقابت برای يافتن کار در  ماندگاری خود نيازمند باالترين نرخ ارزش اضافی است، دنيا پر از ارتش

. اردنيز زير فشار عواملی که گفتيم در موقعيت ضعيفی قرار د ميان طبقه کارگر بيداد می کند، جنبش کارگری

گی کارگران در بی عنان سرمايه داران و دولت آن ها برای سالخی هر چه بيشتر زند محصول اين اوضاع يکه تازی

داری در همين  يک راهکار بسيار مهم نظام سرمايه» قراردادهای موقت کار« افزايش سود سرمايه است و  جهت

سرمايه داری، مانند صندوق بين المللی پول،   ريزیسال های زيادی است که نهادهای عظيم مالی و برنامه. راستاست

 دنيا   دست به کار هر چه سراسری تر کردن اين راهکار در سطح بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی همگی

 از دولت های همه ممالک می خواهند که در تحميل اين راهکار بر توده های کارگر دريغ آن ها به نوبه خود. هستند

حتمی سهم بری افزون  شرط  ادها به کارگيری اين راهکار عليه معيشت و امکانات زيستی کارگران را بهاين نه. نکنند
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در همين جا . کل طبقه کارگر جهانی تبديل کرده اند تر سرمايه داری کشورها از اضافه ارزش های توليد شده توسط

د دقيقًا همان چيزی است که هر سرمايه دار و هر آنچه اين نهادها انجام می دهن بايد بر اين نکته سخت تأکيد کرد که

مزدی نظام سرمايه  سرمايه داری با تمامی توان خويش خواستار اجرا و تحميل هر چه هولناک تر آن بر بردگان دولت

  .داری است

مقابل فشار بی رحمانه و وحشيانه سرمايه داران و دولت آن ها برای تحميل  سؤال اساسی اين است که ما در

شعار الغای  ؟ در اين زمينه شايد نزديک ترين پاسخ اين باشد که همه جا.موقت کار چه بايد بکنيم اردادهایقر

نيز روشن است که صرف شعار دادن و حتی  اما اين. بی ترديد اين کار را بايد بکنيم. قراردادهای موقت را سر دهيم

که اين شعارها سر داده می شود و اين اعتراضات چند سال است  .مجرد اعتراض کردن هيچ مشکلی را حل نمی کند

وسيعًا  سرمايه داران و دولت آن ها برای تحميل اين جنايت بر ما نه فقط هيچ کاهش نيافته بلکه انجام می گيرد اما فشار

برای اين نظام يک » موقت کار قرارداد« واقعيت اين است که توسل سرمايه داری به راهکار . افزايش يافته است

و دولت ها به هيچ وجه حاضر نيستند در مقابل ابراز  سئله اساسی استراتژيک است و به همين دليل سرمايه دارانم

قراردادهای موقت مسئله حياتی سرمايه داری . پراکنده کارگران عقب نشينی کنند نارضائی ها، شکايات و اعتراضات

بر همين . ندارد طبقاتی کارگران هيچ راه ديگری وجودبرای لغو آن نيز بجز اعمال قدرت گسترده سراسری و  است و

  :اين است که  سرمايه داری  اساس، سخن مشخص ما در اين زمينه و در قلمرو پيکار با اين تهاجم

هزار تومان دستمزد ماهانه بر سرمايه داران و دولت آن ها متحد شويم و  ۶٠٠به طور سراسری حول تحميل حداقل 

   .کنيم   مبارزه

 هزار تومان حداقل ۶٠٠و جويای کار نيز در تمامی مدت بيکاری بايد کل  اعالم کنيم که هر کارگر بيکار، اخراجی

   .کم و کاست دريافت دارد دستمزد را بدون

برای تحقق آن ها ما عمًال اعالم می داريم که هر انسانی در هر شرايطی مستقل از  با طرح اين مطالبات و مبارزه

از همه   و جنسيت و سن و محل تولد و مکان زيست و غيره حق زندگی کردن و حق برخورداریو بيکار شاغل

داشتن يک . اشتغال به ما مربوط نيست قرارداد موقت و غيرموقت کار، بيکاری يا. امکانات رفاهی و معيشتی را دارد

وق بديهی و مفروض خويش بر نظام ما برای تحميل اين حق. ماست زندگی انسانی مرفه و با امکانات حق مسلم و قطعی

   .کنيم سرمايه داری مبارزه می

  ! کارگران

 اگر همه ما به قدرت عظيم طبقاتی خود اتکا کنيم، اگر همه ما آثار توهم به اين. شويم اگر همه ما عليه سرمايه متحد

دار يا اين گروه و آن  حرف و آن حرف دولتمردان، اين جريان و آن جريان اپوزيسيون درون و بيرون طبقه سرمايه

ما خود عليه سرمايه متشکل و متحد گرديم،  گروه سياسی بی ربط به طبقه مان را از وجود خود پاک سازيم، اگر

و همه خواسته های ديگرمان را بر سرمايه داران و دولت آن ها تحميل  مطمئن باشيد که می توانيم خواسته های باال

است که  در پيچ و خم اين جنگ صرفًا قدرت پيکار طبقاتی.  با هم در جنگيم شهسرمايه داری همي ما و نظام. کنيم

هر نوع . سرمايه داری ماست سرنوشت همه چيز را مشخص می کند، قدرت طبقه ما در سازمان يافتگی آگاهانه ضد

يت آنها در اين اتحاديه های کارگری دنيا عضوند اما عضو صد ها ميليون کارگر در. متشکل شدنی مسلمًا قدرت نيست
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 تاريخًا جمعيت عظيمی از کارگران. عامل سقوط آن ها از هر نوع اعمال قدرت گرديده است نهادها نه مايه قدرت بلکه

آن ها به اين جريانات نه منشأ  آويختگی  دنيا به دار احزاب سياسی با نام های مختلف چپ يا راست آويزان بوده اند اما 

  .سرمايه داری آنان شده است امی قدرت پيکار طبقاتی ضداقتدار بلکه عامل نابودی تم

برای متشکل شدن خويش در يک سازمان سراسری ضد سرمايه داری تالش کنيم و بياييد  بياييد در هر کجا که هستيم

خود از جمله  لحظه اين متشکل شدن و متحد گرديدن را بر متن مبارزه جاری برای تحميل مطالبات روز لحظه

   .ال بر سرمايه به پيش بريممطالبات با

  

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 

  
  )منطقه تهران(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته

٢۵/١٢/٨۶  

www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 

 


