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 !حق کشی ھا و تعرضات کارفرمايان به حقوق کارگران 
  

اين واقعيت انعکاسی از وضعيت .  ماستۀی جامعرشد اعتراضات کارگری يکی از واقعيات انکارناپذير موقعيت کنون

.  حاکم بر کشور ، در تمامی عرصه ھا برای کارگران رنجديده ايجاد کرده استۀدھشت باری است که بورژوازی وابست

يکی از شکل ھای اين . روشن است که اعتراضات کارگری به اشکال و در سطوح گوناگونی خود را نشان می دھند 

ھای تشخيص دعاوی وزارت کار  ھيأتگاری به نھادھا و مقامات دولتی و يا شکايت از کارفرمايان به اعتراضات نامه ن

ی صورت می پذيرد که جمھوری اسالمی در قانون کار فعلی "قانونی" به مجاری ءمی باشد که با اتکاو تعاون اجتماعی 

شکل از اعتراضات کارگری در شرايط ديکتاتوری بر اساس آمار دولتی، اين .  خود را به آن متعھد نشان می دھدًظاھرا

در مالء عام به شالق ) که سرمايه داران باال می کشند( خود ۀحاکم که حتی کارگران را به دليل اعتراض به حقوق معوق

آماری که .  اوضاع کار و زيست کارگران می باشدۀمی بندند، ھر روز بيشتر می شود، که خود بيانگر  وخامت فزايند

 شکايت ھای کارگران از کارفرمايان منتشر نموده، رشد روزافزون شکايات کارگران را به ۀ وزارت کار در زمينًااخير

 .آشکاری به نمايش می گذارد

در طول سال گذشته يک ميليون : "مرکز آمار و اطالعات راھبردی وزارت کار گزارش داد) ١٣٩۵( آذر ماه امسال ٢۵در 

 ھزار ٨۵يک ميليون و ".  ھای تشخيص دعاوی کار واصل شده است رگران به ھيأت ھزار شکايت از سوی کا٨۵و 

 شکايت در روز؛ امری که خود به روشنی از ابعاد ظلم و ستم و حق ٢٧۴٠شکايت در طول يک سال يعنی چيزی حدود 

باور نکردنی اين حق ابعاد . کشی روزافزونی خبر می دھد که کارفرمايان عليه کارگران در سراسر کشور اعمال می کنند

طور ه وقت ب  آمارھای دولتی در جمھوری اسالمی ھيچًکشی ھا زمانی بھتر روشن می گردد که در نظر بگيريم که اوال

" سياه نمائی"يعنی نھادھای دولتی برای جلوگيری از آن چه خود . واقعی و بدون دستکاری ھای دولتی ارائه نمی شوند

ند، ھمواره در آمارھا دست برده و با کتمان بخشی از واقعيت، آمارھای تعديل شده را اوضاع در جمھوری اسالمی می نام

 شکايات کارگرانی را در بر می گيرد که قانون کار شامل ً آمار ارائه شده از سوی وزارت کار صرفاًثانيا.  منتشر می کنند

 خارج ًرای نمونه در کارگاه ھای کوچک، اساسابر کسی پوشيده نيست که ميليون ھا نفر کارگر شاغل ب. حال آن ھا می شود

 چه به دليل بحران ًثالثا. ھای تشخيص دعاوی را نداشته و ندارند از قانون کار قرار داشته و امکان و حق شکايت به ھيأت

در اقتصادی فراگير نظام سرمايه داری حاکم و وجود ارتش انبوه و فشرده ای از کارگران بيکار که دست کارفرماھا را 

اخراج کارگران باز گذاشته، و چه به دليل ديکتاتوری حاکم و فقدان تشکل ھای مستقل کارگری که باعث فعال مايشائی 
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رغم حق کشی ھائی که می بينند، در ھراس از عکس ه کارفرما در محيط ھای کار گشته، در عمل تعدادی از کارگران ب

بنابراين اگر اين موارد را ھم در نظر بگيريم، بھتر به . ری می کنند کارفرما از شکايت خودداۀالعمل ھای انتقام جويان

ً تازه بايد در نظر گرفت که اين آمار صرفا. وسعت شکايات کارگران و شرايط غير قابل باوری که دارند، پی می بريم

ی شود که مربوط به نامه نگاری ھای شکايت آميز کارگران می باشد و شامل صدھا اعتصاب و تجمع اعتراضی نم

 شکايت خود به وضع موجود در کارخانه را به گوش ًکارگران به صورت دسته جمعی انجام می دھند و از اين طريق عمال

  .ولين و صاحبکاران می رسانندؤمس

 ھزار شکايت کارگری در طول يک سال که به وضوح پرده از وسعت و شدت حق کشی ھای ٨۵رقم بزرگ يک ميليون و 

بر می دارد، وقتی با آمار ارائه شده از سوی ھمين وزارت خانه " اميد"و " اعتدال"حيط ھای کار در دولت کارفرمايان در م

 مورد مقايسه قرار گيرد، رشد روزافزون ابعاد زندگی فاجعه بار کارگران را نشان خواھد داد؛ و می توان بھتر ٩٢در سال 

تصور دست اندازی کارفرمايان به حقوق کارگران  و حق کشی ھای آن ھا در طول زمان و بيشتر متوجه رشد غير قابل 

  .شد

در "  مورد شکايت کارگران٨۵۶ ھزار و ٧۵٢ ً مجموعا٩٢در سال : "بنا بر آمارھای منتشر شده از سوی وزارت کار

ارت مزبور نشان می دھد که در ًمقايسه اين آمار با آمار اخيرا ارائه شده توسط وز. مراجع حل اختالف ثبت شده است

اين امر خود گواھی است بر .  مورد افزايش يافته است١۴۴ ھزار و ٣٣٢ ابعاد شکايات کارگری ٩۴ تا ٩٢ سال ۀفاصل

واقعيتی که نشان می دھد بورژوازی دندان گرد حاکم .  کشورۀتشديد تعرض بورژوازی ايران به حقوق کارگران رنجديد

شرايط ديکتاتوری و سرکوب و اختناقی که رژيم جمھوری اسالمی در ايران به وجود آورده،  ۀھر چه می گذرد، در ساي

يچ اصل و قانونی پايبند حريص تر و  وقيح تر گشته و در تعرض به حقوق کارگران ھر مرزی را درنورديده و به ھ

  .نيست

به ويژه آن . ن چنين شکايت ھائی باشندراستی سرمايه داران با ديدن حمايت ھای جمھوری اسالمی، چرا بايد دل نگرا ب

تشخيص ت ھای أ ھزار شکايت واصله در سال گذشته، ھي٨۵که مطابق ھمين آمار، تصريح شده که از يک ميليون و 

عنی بخش ي،  ی صادر کرده اندأعنی کمتر از نيمی از شکايات دريافت شده ري مورد ٣۶۴ ھزار و ۴۶۵ ۀتنھا در باردعاوی 

ی ھای صادره ھم وقتی که به نفع کارگران باشد، ھيچ تضمينی جھت أتازه ھمين ر. يچ پاسخی نگرفته اندھا ھ بزرگی از آن

 حاکم بر کشور اين است ۀچرا که يکی از ويژگی ھای نظام سرمايه داری وابست. تن دادن کار فرماھا به آن ھا وجود ندارد

 آشکاری از عدم پايبندی به قانون و حافظ ھر بی قانونی قابل ۀوباشد خود جل" قانون" بايد متضمن اجرای ًکه دولت که قاعدتا

تصوری است، در نتيجه روشن است که در چنين شرايطی کارفرماھا ھر روز بيشتر از گذشته به حقوق کارگران دست 

در شرايطی که جمھوری اسالمی با دستگاه سرکوب عريض و طويلش در خدمت واقعيت اين است که . اندازی می کنند

به بورژوازی حاکم از ھيچ تعدی به حقوق کارگران کوتاھی نورزيده است، کارفرماھا ھم خود را در محيط کار فعال 

  . مايشاء تصور کنند

آمار باال و چشمگير شکايات کارگران و چگونگی برخورد دولت با اين شکايات و برخورد کارفرماھا با احکام صادره 

 چه وضعيت دھشتناکی را که بورژوازی حاکم بر کشور برای کارگران ايجاد  اگرتشخيص دعاوی،ت ھای أاز سوی ھي

 خود تأکيدی بر ۀکرده و عدم پايبندی سرمايه داران به قانون را ھر چه بيشتر به نمايش می گذارد، در ھمان حال به نوب

انين آن امکان پذير نمی  حق کارگران در چارچوب اين نظام و قوهاين واقعيت است که نيل به خواست ھا و مطالبات ب

 به کارگران نشان داده که تا شرايطی ايجاد ً سال حاکميت رژيم کارگر ستيز جمھوری اسالمی عمال٣٨واقعيت .  باشد

 حق شان دست هنشود که کارگران دست به دست ھم داده و متحدانه برای خواست ھای خود به پا خيزند، به مطالبات ب
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 رنجبران، وحدت و تشکيالت است و کارگران می بينند که ھر گونه تالش و ۀده که چارتجربه نشان دا. نخواھند يافت

حرکت آن ھا حتی برای ايجاد تشکل ھای صنفی که برای مقابله با کارفرمای مشخصی صورت می گيرد، با سرکوب 

شی ھای کارفرما و رسيدن از اين رو کارگران در می يابند که مجبورند برای مقابله با حق ک. رو می شوده قھرآميز روب

به واقع در مقابل کارگران .  حق شان، با ماشين سرکوب کارفرماھا، يعنی با دولت ھم سر شاخ شوندهبه مطالبات ب

اين . مبارز ايران، مبارزه ای سخت و طوالنی با اعمال قھر انقالبی عليه سرمايه داران و دولت حامی آن ھا قرار دارد

يدن کارگران به خواست ھای شان و از جمله دستيابی به تشکيالت انقالبی که قادر به تنھا راھی است که راه رس

  .ِ آن ھا تا سوسياليسم باشد را ھموار خواھد ساختۀرھنمون مبارز
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