
 زکی  بهرام دِ

                                       ی شغل امنیتمبارزه برای

  نیست جدا کارگر علیه سرمایه داریۀ طبقز مبارزۀا
 )نگاهی به وضعیت کارگران کارخانۀ صانع(

 
ن  بـا دو تـ     "کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری     " اعضای    دو تن از   با توجه به گفت و گوی     

گزارشـی از   " رک بـه   (  از کارخانـه صـانع     از فعاالن کارگریِ کارخانۀ صانع و گزارش ایـن فعـاالن          
 )در سـایت کمیتـۀ همـاهنگی     "شرکت صانع و گفت و گو با دو تن از فعاالن کارگری این شـرکت              

 کـه    شـوند   مـی   وادار   اجبار اقتصادی   دستمزد و   کمیِ ه به خاطر   کارگران هستند ک    مسئله یک سوی 
 صانع هستند که اهداف خـود        سوی دیگر سرمایه داران کارخانۀ     وند،  داوطلبانه اضافه کاری کن   حتی  

 که کـارگران را وادار بـه اضـافه          ندبین   را در این می    کنند و منافع خود     ا از طریق مدیرعامل اجرا می     ر
 کـارگر    و هزینه های دیگر از اسـتخدام نند و برای رهایی از شر پرداخت بیمۀ کارگر جدیدکاری ک 

 و مـانع    "سـد "آن را    - یکی از فعاالن این کارخانه     - نادری  که سعید  اما آنچه . دنکنجدید خودداری   
  کـارگران اسـت،    "قراردادی بودنِ " رگران نسبت به شرایط کارخانه می نامد،       اعتصاب کا   و اعتراض

 "سـد " و   همـین مـانع   .  حتی فراتر از بردگی مزدی است       که ان تحمیل کرده  که شرایطی را به کارگر    
 کـار را راحـت تـر بـه          سن است تـا شـرایط فـرا بردگـیِ         دار حُ    مجری سرمایه  دقیقاً برای مدیرعاملِ  

 . تحمیل کندانکارگر

 و استبداد سرمایه این شرایط را بـا حاصل از ارزش اضافی )  سرمایه انباشت(سرمایه با پشتبانی مالی     
      بـرای تولیـد ارزش اضـافی بـا          ارزان قـراردادی، نیـروی کـار        کار مناسب که همان کـارِ     بهترین راه 

دار راهـی بـرای انباشـت کـردن           در ثانی سرمایه  .  به کارگران تحمیل می کند      است ترین قیمت  نازل
شود بلکه نابود      چون سرمایه بدون نیروی کار نه تنها اضافه نمی         .سرمایه ندارد جز خرید نیروی کار     

 ،بـه عبـارت دیگـر   . دیگری برای زندگی نـدارد    جز فروش نیروی کارش راه       کارگر نیز . شود  هم می 
. کند در هم جوشی با سرمایه متحقق می شـود           نیروی کاری که کارگر از محل فروش آن زندگی می         

کارگر در مقام صـاحب کـاالیی کـه تولیـد           ولی  .  از این دو بدون دیگری وجود ندارد       یعنی هر کدام  
 هـم چـون دو      مشتاق خرید این کاال اسـت،       کسی که  دار هم در مقام     کند و سرمایه    افی می ارزش اض 

 هر چه    ارزش اضافیِ   بیرون کشیدنِ   برای هایش و دیگری     گرفتن خواسته  نیروی متخاصم یکی برای   



 به نیروهایی که دارنـد در ایـن جـدال شـرکت          هر کدام با اتکا   . گیرند  بیشتر رو در روی هم قرار می      
 . کنند ری تالش میر کردن دیگ برای از میدان به دا اتکا به نیرویشانبو  کنند، می

، مسئلۀ ارتباط کارگران بـا دیگـر هـم          فت و گو می توان به آن اشاره کرد         مورد دیگری که در آن گ     
ه چـ : د پرسـ    در سخنان اش مـی     ینادر،  آقای    استطبقه ای های خود در دیگر واحد های تولیدی          

ت کـه   عمالً متوجه شده اسـ ؟ او های مان برسانیمتوانیم سخنانمان را به گوش هم طبقه ای         می طور
ارگران در منـاطق     خود و دیگر همکارانش نیاز به کمک دیگـر کـ           برای گرفتن حقوق از دست رفتۀ     

 او متوجه شده اسـت    .  کارگرانی که هم از نظر فکری و هم از نظر عملی او را یاری کنند               . دارد دیگر
 می توانـد ایـن       هم زنجیران اش    و مانعی برای او شده است، یاریِ       "سد"  قراردادی بودن  که اگرچه 

مایه داران بـرای    کـاری شـده اسـت در دسـت سـر          قراردادی بودن کارگران راه   . سد را درهم شکند   
  صانع و دیگـر کارخانـه       بیشترٍ از نیروی کارٍ ارزان، و این صرفاً محدود به کارخانۀ           کشی هر چه    بهره
ربوط می شود به طبقـۀ       جهانی و م   ستای ا    بلکه مسئله  ،در تبریز و یا آذربایجان نیست     جود   مو های

 سـرازیر         بـه منـاطقی از جهـان       ،کشـی از نیـروی کـار ارزان          جهانی برای بهره   سرمایۀ. کارگر جهانی 
 بنـز از نیـروی کـار ارزان          مرسـدس  شرکت بزرگی چـون   . روی کار ارزان وجود دارد     که نی  می شود 

 .کند کشی می کارگران هندی بهره
 .شود  ایران بپردازیم تا کمی موضوع روشن تر می درداری  سرمایه به، جا دارد در این بخشاما
ی کار ارزان بوده سیستم سرمایه داری در ایران از بدو پیدایش، مبتنی بر تولید ارزش اضافی از نیرو             

 تولید برای استحکام و استمرار بهره کشی از کارگران و به سخن دیگر جلوگیری از                وۀاین شی . است
د ضرورتاً بایستی از نیروی کار ارزان ارتزاق کند و بارآور شود و نیـروی کـار ارزان                  نرخ نزولی سو  

 بـه   برای امرار معـاش  استکه همان نیروی کارش     را  نیز چاره ای جز این ندارد که تنها دارایی اش           
 .سرمایه دار بفروشد

یدا کند بـه کـارگر      سرمایه برای آن که به سادگی و بدون دردسر به این نیروی کار ارزان دسترسی پ               
 متناسـب بـا     دسـتمزدی  بـرای تـأمین       کارگر ۀ جنبش اجتماعی طبق   ،از آن طرف  . قراردادی نیاز دارد  

      هزینه تأمین مایحتاج اش مجبور به اعتراض، اعتصـاب، مسـدود کـردن خیابـان هـا و جـاده هـا و                       
ه قـه ی کـارگر علیـ       جنـبش اجتمـاعی طب     ، وجود بالفعل  شاهد این مدعا  . ه می شود  ی و غیر  ئراه پیما 

 . ، که در این سال ها با شدت و ضعف وجود داشته و دارداستسرمایه داری 
 کـارگران اسـتخدامی را از کـار         ، بازنشستگی پیش از موعـد      بازخریدی  اخراج و  بارمایه هر روز     س

ار  به شرایط ک    که  تا هر کارگری   ،ندمی ک رگر قراردادی و پیمانی استخدام        بیکار و به جای آن ها کا      
 اگر بپـذیریم کـه    زیرا  . اج آن ها بزند   د آسان تر دست به اخر     کر حقوق و دستمزد و غیره اعتراض        و

        بهتـرین راه وصـول بـه ایـن         اسـت،  نیـروی کـار ارزان        بهـره کشـی از     بتنی بر  م سرمایه داریِ ایران  



وی کـار ارزان    اگر ماهیت سرمایه داری ایران استثمار نیر      .  کارگر قراردادی است    استخدام بهره کشی 
که به همین خاطر هم هست      .  شکل رسیدن به این ارزش اضافی کار قراردادی و پیمانی است           ،است
 کـارگر ایـران     ۀکی از معضالت عـام جنـبش اجتمـاعی طبقـ           ی  به  کارگران قراردادی و پیمانی    ۀمسئل

 . تبدیل شده است
 .ن است بارز وضعیت کارگران قراردادی در سراسر ایراۀ نمون صانعۀ کارخان
 در تولید خودرو    ،بدین ترتیب . است پراید    خودرو سرسیلندر و میل لنگ    ۀ صانع تولید کنند   ۀکارخان

 چنان که بـاال رفـتن و یـا پـایین آمـدن تولیـدش روی تولیـدات            . در ایران نقش بزرگی ایفا می کند      
 .  سایپا اثر می گذاردشرکت

 اما در حال حاضر بـا  .ه در روز بوده است چهل قطع80 قبل از سال     یتولید این کارخانه در سال ها     
 .  قطعه سرسیلندر و میل لنگ تولید می کند250 کارگر 500 همان
 و یـا     شـدند   بازخریـد   و  بازنشسته  این کارخانه  صد نفر یا بیشتر از کارگران      ،81 و   80 ی سال ها  در

ان اکنون بخـش اعظـم کـارگر      . سختی کار شامل حال شان شد و با بیست سال کار بازنشسته شدند            
 . ی نفر قرارداد400حدوداً  نفر رسمی و بقیه 100  هستند،این کارخانه قراردادی

 تولید بـیش از چنـد برابـر          است، گو با کارگران مشهود    و و گفت  که در گزارش کارخانه      همان طور 
 هـزار   180 هـزار تومـان و حـداکثر         140 کارگران    دستمزد ماهانۀ  ه است در صورتی که    فزایش یافت ا

ی ایـن کـارگران      جمهوری اسالمی ایران سطح زنـدگ       بانک مرکزی   رسمی براساس آمار .است تومان
 . استزیر خط فقر

  با اهرم قراردادی بودن کارگران و استبداد سرمایه که نشـأت گرفتـه از              خانهصاحب سرمایه این کار   
 از طریـق پـایین نگـه داشـتن سـطح             موفق می شود    ،استمبتنی بر نیروی کار ارزان      روابط تولیدی   

 ..دستمزدها فشار مضاعفی را بر کارگران تحمیل کند
 مایحتاج بـرای کـارگران کارخانـه و خانـه           ۀرگران که فلسفه ی وجودی اش تهی       تعاونی مصرف کا  

  استخدامی بـه بهانـه ی بـدهکاری کارخانـه فروختـه          سازی برای آن ها بوده بعد از اخراج کارگران          
قانون کار جمهوری اسـالمی     ) خدمات رفاهی کارگران     ( 153در صورتی که طبق ماده ی       . می شود 

 .کارفرما مکلف است برای کارگران تعاونی ایجاد کند
ن ایـن   و بـه دسـت آورد     ت شغلی    دستمزد همزمان بایستی با عدم امنی      باال بردن کارگران صانع برای    

دم امنیت شغلی    با سرمایه داری مبارزه کنند، چرا که پایین بودن دستمزد و ع            دو مطالبه همزمان باید   
زمانی که بیش از نیمی از کارگران استخدامی و رسـمی           .  روابط تولیدی است   اینکارگران محصول   

دمان تولید در حـال      به ران  با توجه .  قطعه سرسیلندر و میل لنگ بود      40بودند، تولید کارخانه حدوداً     
و از .  افزایش یافتـه اسـت   کارگران قراردادی  طوالنی شدن ساعات کارِ    کارخانه به یمن     تولیدحاضر  



 ۀ در نتیجـ    قراردادی  ارزانِ  نیروی کار   استثمار  شدت کار نیز به کمک انباشت حاصل از        ،سویی دیگر 
 .  افزایش یافته استهای پیشرفتدستگاه هاستفاده از 

  قـراردادی    کـارِ  ر مبارزه علیه شرایط کار و پایین بودن دستمزد با مانع بزرگی چـون             کارگران د پس،  
ایـن جاسـت کـه ضـرورت     .  برخیزند ه مبارزه با سرمایه    ب  آن بایستی  برداشتن که برای    هستندروبرو  

 ۀاجتمـاعی طبقـ    یکی از حلقـه هـای جنـبش           به عنوان  ایجاد تشکل مبارزه برای ایجاد امنیت شغلی      
 .یه سرمایه برای کارگران مطرح می شودکارگر بر عل

 حق  ، بیکاری ۀی همین کارخانه برای گرفتن بیم     کارگران صانع خود شاهد بودند که کارگران اخراج       
سنوات کار و غیره هفته ها جلوی کارخانه تجمع کردند، و باالخره توانسـتند بخشـی از حقـوقی را                  

حتـی مـدیر عامـل وقـت      . رزه بازسـتانند  که صاحب کارخانه از دادن آن خودداری می کـرد بـا مبـا             
کارخانه مجبور می شود به کارگران بازخریدی مبلغی بیش از آن که در قانون کار جمهوری اسالمی                 

 مبـارزه کـارگران در تقابـل بـا          ۀاین حاصل نشد مگر در نتیجـ      . ازدتعیین شده است به کارگران بپرد     
بدون شک اگـر کـارگران      . سرِ کار بازگردند  هر چند نتوانستند  به      ) شرکت صانع   ( صاحبان سرمایه   

شاغل کارخانه در حمایت از کارگرانی که روزها پشت میله های کارخانه بـرای بازگشـت بـه کـار                    
  کت صـانع تنهـا      شان علیـه سـرمایه داران شـر        د می شدند، و آنان را در مبارزه       بلن. تجمع می کردند  

کـارگران را  ) آکورد(ق افزایش تولید  حندست نمی توان به سادگی   مدیران شرکت صانع   نمی گذاشتند، 
 نیـز طبـق مـواد        تولیـد  حـق افـزایش   نحـوۀ پرداخـت     . دنـ  قطع کن   تولید  چند برابر   افزایش ودبا وج 

 . تعیین شده استالمی قانون کار جمهوری اس5،4،3،2،1
است  این   کارگران این کارخانه هم آمده        خودٍ  های  صانع که در گفته    ۀی در کارخان  اما وافعیت جار  

 حداقل به بخشی از خواست هـای   که هرگاه کارگران متشکل جلوی مدیر عامل ایستادگی کرده اند، 
آن جایی که کارگران پراکنده عمل کرده اند خیلی چیزهایی که سـال هـا کـارگران                 . خود رسیده اند  

  .از دست داده اند  اند مبارزه با سرمایه به دست آوردهطی
 نیـروی   از تولید ارزش اضـافی       توسل ناگزیر به   ه داشتن خود راهی جز     برای سرٍ پا نگ    سرمایه داری 

 سرمایه داری ایران در گرو همین ضروریات         زنده ماندنِ   .نداردرزان آن هم به شکل قراردادی       کار ا 
نتیجه ی بالفصل   ار ارزان و دیگر معضالت اجتماعی       استفاده از نیروی ک     بیکارسازی کارگران، . است

 .استاین روابط تولیدی 
، راهی جز متشکل شـدن در تشـکل هـای     و امنیت شغلی  خود دستمزد کارگران هم برای باال بردن      

 از زنجیر جنـبش اجتمـاعی ضـد سـرمایه           هایی تشکل ها حلقه      این .ضد سرمایه داری راهی ندارند    
 بیکار به وجود نیایـد، تشـکل کـارگران           قراردادی و  چنان که تشکل کارگران   . هستندداری کارگران   

 . ناتوان خواهد بودبارزه با سرمایهاغل در مش



 از  کـه  ایـن چنـین اسـت   انع همان طوری که به آن اشاره شد    شرکت ص  وضعیت کارگران قراردادی  
معاش یک طرف دستمزدی که به آن ها داده می شود بسیار کم است به طوری که برای تأمین امرار                    

 و غیـره، سـطح    هاوقعیت جغرافیایی، سنت، و از سویی دیگر به دلیل م    خود با مشکل روبرو هستند    
 غذایی  ۀاز نان و ماست به عنوان یک وعد       مثالً هستند کارگرانی که     . است بسیار پایین    توقع کارگران 
 تـن بـه اضـافه       نـد  معیشت خود و خانواده مجبور     ۀبا این وجود کارگران برای تهی     . داستفاده می کنن  

 .د و یا دو نوبت کار کنندن دهکاری
             انع چــون دیگــر کــارگران بــرای گــرفتن مطالبــات خــود راهــی جــز ایجــاد تشــکل  کــارگران صــ

تجربیات کارگرانی که سال ها در این کارخانه کار مـی کننـد نیـز همـین                 . ضد سرمایه داری ندارند   
 امنیت شغلی ندارنـد، هرگـاه       ران قراردادی هستند و   اما از آن جایی که این کارگ      . نتیجه را داده است   

 خواست های خود صرف نظـر       ح مجبورند از طر    اخراج  تهدید ستی را مطرح می کنند به خاطر      خوا
ویژگـی سـرمایه داری     . ارنـد اما از سویی دیگر راهی جز مبارزه برای گرفتن مطالبات خود ند           . کنند

ن نمی شود مگر بـا کـارگر   این نوع استثمار تأمیاست، و  نیروی کار ارزان  از ره کشی  همان به  ایران  
 و تامین    ضرورتاً برای مبارزه با سرمایه      باید  نیز  و بیکار   قراردادی  این جاست که کارگران    .اردادیقر

 فراکارخانـه ای و     ه داری یک تشکل ضـد سـرمای      در     و شاغل   در کنار کارگران رسمی    امنیت شغلی 
این تشکل می تواند همچون حلقه ای از زنجیر جنبش ضد سـرمایه داری،              . سراسری متشکل شوند  

 .  کندارگران قراردادی را در رسیدن به مطالبات شان یاریک
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 از سایت کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
com.komiteyehamahangi.www  
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