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 ارتقا مبارزه طبقه کارگر در گرو ايجاد تشکلهای آزاد کارگری است
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پرداخت حقوقش به ....  سه ماه، شش ماه، نه ماه و. ين راحتی از کار اخراج می شودبه هم کارگر مثل آب خوردن و

  .تعويق می افتد، اتفاقی هم رخ نميدهد

بايد تحمل کرد، جالب اين است که . نقدينگی وجود ندارد کارخانه، کارگاه و شرکت دچار ورشکستگی است، 

آنهايی  که تاکنون در اين مراکز کار کرده اند و دچاردسيسه سرمايه به نام . کارگران بايد تحمل کنند و بسازند

 خيلی از. ورشکستگی و يا نبود نقدينگی هستند آمارشان هرروزباال ميرود و بر تعداد ارتش بيکاران اضافه می شود

اين شرکت ها و کارخانجات در واقع ورشکست نشده اند، يا به دليل اينکه محل کارخانه از نظر ارزش اقتصادی 

بشدت صعود کرده و با فروش آن سود نجومی به جيب سرمايه ميرود تغيير مکان ميدهند و کارگران را اخراج کرده 

 قبلی  را به کار می گيرند يا مسئله، تغيير و در شهر ديگری  نيروی کار ارزانتر وکارگر خاموش تر از مکان

ساختار و يا نوسازی ابزار کار است، تعويض ماشين آالت فرسوده با ماشين آالت نو برای باال بردن راندمان کار و 

پيشرفت تکنولوژی بجای اينکه اوقات فراغت  بيشتر و زندگی بهتری  را برای کارگران . کسب ارزش اضافه بيشتر

به هر حال سرمايه هيچ ضرری را .  ياورد، روز به روز به فقر و فالکت بيشتر کارگران منجر ميشودبه ارمغان ب

در اين وضعيت فقط کارگران وزندگی آنها . متقبل نمی شود بلکه از هر نظر به منفعتی که می خواهد می رسد

  .دسيسه سرمايه بيکار می شوند سال جايی کار کرده اند و حاال با اين ٢٠ يا ١۵قربانی می شود کارگرانی که 

اين کارگران با توجه به بازار کاری که امروز هست چند درصد احتمال دارد کار پيدا کنند؟  سرمايه برای کسب 

در واقع . سود بيشتر نيروی کار جوان و پرتحرک نياز دارد و آن را به يمن وجود ميليونها بيکار در اختيار دارد

بيشتر اين .  سال هستند بمراتب شانس کمتری برای پيدا کردن کار دارند٣٠باالی کارگرانی که از نظر سنی 

کارگران قبال به صورت رسمی در اين شرکتها کار می کرده اند طی همين چند سال و طی برنامه ای سازمان يافته، 

اکثريت بااليی از . کردسرمايه در مدت دو دهه اکثريت بااليی از کارگران رسمی  را به کارگران قرار دادی تبديل 

کارگران مراکز توليدی و صنعتی و تمام ادارات، بيمارستانها، شهرداريها و بطور کلی بخش خدمات در همه جا 

حتی در کارخانه ها و مراکز توليدی به شرکتهای خصوصی داده شد  و تمام  کارگران خدماتی به کارگران قرارداد 

 موقت با تصويب قانون کار و اجرايی شدن آن، به صورت گسترده تری در در واقع قراردادهای. موقت تبديل شدند

در اين پروسه تشکلهای دولتی مانند خانه کارگر و . دستور سرمايه قرار گرفت و قانون کار به آن رسميت داد

 کارگران شوراهای اسالمی کار نيز که به نام تشکلهای کارگری فعال بوده اند آب به آسياب سرمايه ريختند و برای

  هيچ کاری نکردند، به عبارت ديگر  خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار در کنار سرمايه همواره سعی کرده اند 

  



  

  .آرام آرام حرکت های سرمايه را برای کارگران تفسير و اوضاع را قابل تحمل بکنند
اهد کار ايجاد بشود ولی قانون کار اکنون هم سرمايه تصميم به اصالح قانون کار گرفته، گويا سرمايه بيچاره می خو

گويا تا  حاال اخراج های دسته جمعی کارگران، تحميل قراردادهای موقت و حتی چند .  دست و بالش را بسته است

روزه و سفيد امضا و صدها بی حقوقی و پايمال کردن زندگی ميليونها کارگر سيرابش نکرده است و می خواهد 

ست که در اين شرايط دم زدن از اينکه قانون کار اصالح ميشود توهين به مراتب باالتر واقعيت اين ا. همين هم نباشد

قانون کار فعلی مورد قبول کارگران نيست اما اصالح آن توسط سرمايه هم هيچ منفعتی برای . به طبقه کارگر است

 دستمزد کارگران برای عواقب وحشتناک عدم پرداخت بموقع. طبقه کارگر ندارد وبه نفع سرمايه اصالح می شود

کل اين . خانواده های کارگری گوشه ديگری از وضعيت فالکتباری است که کارگران با آن دست و پنجه نرم ميکنند

وضعيت در نبود تشکلهای آزاد کارگری بصورت راحتی از طرف سرمايه بر کارگران تحميل شده است  به همين 

 يورش سرمايه  به سطح کار و زندگی کارگران ايجاد تشکلهای آزاد دليل ساده و برای ايجاد سدی محکم  در برابر

  .کارگری بايد به اولويت درجه اول تالش کارگران برای داشتن يک زندگی بهتر تبديل شود

  .سرمايه پرداخت همين دستمزدها را هم برای ماهها غصب می کندافزايش دستمزدهايشان هستند، کارگران خواهان 

سرمايه داران هر روز با اخراج سازيهای دسته جمعی . بيمه بيکاری برای همه بيکاران هستند کارگران خواهان 

  . درصد بااليی از اين کارگران بيکار بيمه بيکاری دريافت نمی کنند. هر روز بر تعداد ارتش بيکاران می افزايند

با باتوم و گلوله به استقبال کارگران بر عليه غصب دستمزدهايشان توسط سرمايه اعتراض می کنند و سرمايه 

کارگران و خانواده هايشان می رود، تحت چنين شرايطی ايجاد تشکلهای آزاد کارگری اصلی ترين نقطه اتکا طبقه 

کارگراست و تنها با ايجاد تشکل و همبستگی طبقاتی است که می توانيم تعرض سرمايه را به کار  و زندگی مان  

  .متوقف کنيم
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