
به نقل از: ماهنامه کارگری ارگان کارگری چریک های فدایی خلق ایران 
شماره ۹۸ پانزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ 

اخراج، رایج ترین پاسخ کارفرما به کارگران معترض 

رشد و گسترش اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران یکی از مشخصه های اوضاع و احوال کنونی است. این در 
شرایطی است که سرمایه داران زالوصفت به شکل های محتلف می کوشند اعتراضات کارگران را سرکوب و آنها را مجبور 

به ادامه کار تحت شرایط استثمارگرانه ی مورد نظر و دل خواه خود بکنند. به همین دلیل جدا از تهدید و تطمیع و بگیر و 
ببند و پرونده سازی که از روش های شناخته شده و همیشگی کارفرمایان می باشد، این سرمایه داران زالوصفت برای 

خاموش کردن صدای اعتراض کارگران وسیعا به ترفند اخراج آنها متوسل می شوند به اخراج کارگرانی که برای حفظ بقا 
و شرافت خویش راهی جز اعتراض و مبارزه علیه وضع ظاملانه موجود ندارند.

یکی از نمونه های برجسته از اقدام به اخراج کارگران مربوط به اخراج دسته جمعی کارگران در تبریز پس از اعتصاب 
کارگران شرکت موتوژن می باشد. کارگران شرکت موتوژن در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ با خواست افزایش دست مزد و بسنت 

قرارداد رسمی با خود شرکت و نه پیمانکار دست به اعتصاب زده بودند. ولی کارفرما بدون توجه به مطالبات بر حق 
کارگران پس از آن که کارگران به مدت ۹ روز همه رنج اعتصاب را به جان خریده بودند با آگاهی به این که هیچ قانونی 

در جمهوری اسالمی جلودار استثمار وحشیانه سرمایه داران نیست بی محابا ۷۰۰ کارگر اعتصابی را اخراج نمود.

از نمونه های دیگر اخراج کارگران در همین ماه ها می توان از اخراج کارگران شرکت نفت ایران (۲۱ بهمن ۱۴۹۹)در 
منطقه "جفیر" در منطقه مرزی شهر هویزه نام برد که با اعتراض کارگران مواجه شد. ولی عوامل کارفرما به کارگران 

معترض حمله کرده و برخی از آنها را مجروح نمودند. در مورد دیگر می توان به اخراج جمعی از نیروهای مخابرات استان 
اصفهان اشاره کرد. این نیروی تحت ستم به دلیل عدم رعایت طرح طبقه بندی مشاغل و معوقات حقوقی از شرکت 

شسکام به اداره کار شکایت کرده بودند! اما کارفرما به جای رسیدگی به خواست های آنها امکان ورود به شرکت را از 
آنها سلب نمود. این اقدامات سرکوب گرانه و کارگر ستیز را سرمایه داران با اطمینان از حمایت های آشکار و مخفی 

حکومت از اقدامات رذیالنه خود انجام می دهند که امروز دیگر در محیط های کار در ایران به یک رسم وحشیانه تبدیل شده 
است.

واقعیت این است که چماق اخراج در شرایطی که پیدا کردن شغل برای توده کارگر گرسنه و بیکار، خود با مشکالت 
متعددی همراه است همواره از سوی کارفرما در باالی سر کارگران نگهداشته می شود و به همین دلیل هم یکی از 

رایج ترین روش های کارفرما در پاسخ به اعتراضات کارگری است. در جریان اعتراضات کارگری بارها شنیده شده که 
کارفرما با وقاحت تمام به کارگران معترض می گوید شرایط همین است که هست اگر نمی خواهید بروید جای دیگری کار 

پیدا کنید! و اضافه می کند که به راحتی شما را جایگزین می کنیم! روشن است که وجود میلیون ها کارگر بیکار یعنی 
ارتش ذخیره کار که خود، ذاتی سیستم گندیده سرمایه داری جهانی است که سرمایه داری در ایران هم جزیی ارگانیک از 

آن می باشد چنین شرایط و امکانی را برای سرمایه داران زالوصفت ایران به وجود آورده است. در این شرایط است که 
سرمایه دار نه تنها به راحتی دست به اخراج کارگران مبارز می زند بلکه با خیال راحت از میان خیل کارگران بیکار جویای 

کار، نیرو کار مورد نیاز خود را پیدا و با شرایط دل خواه، استخدام می کند؛ و درست در این شرایط و با وجود صفوف 
فشرده ميليون ها کارگر بیکار است که پیدا نمودن کار جدید برای کارگران چنان سخت گشته است که بخشی از کارگران 

جهت اجتناب از اخراج و بیکاری به خیلی از خواست های کارفرما که خود جمهوری اسالمی هم آنها را غیرقانونی 
می نامد تن می دهند. امروز کارفرمایان بی شرم از حد بسنت قراردادهای سفیدامضا هم با کارگران گذشته و به هنگام 

استخدام کارگر از او سفته می گیرند. اساسا وجود قراردادهای موقت، یکی از عواملی است که امر اخراج کارگران را 
برای بورژوازی دندان گرد ایران تسهیل نموده است. در نتیجه این قراردادها امنیت شغلی کارگران لگدمال منافع 

کارفرماها شده و آنها با تحمیل قراردادهای یک ماهه و یا حتی سفید امضا، تمدید قرارداد را به تمکین کارگر نسبت به 



زیاده خواهی های کارفرما منوط می کنند. چنین اقداماتی از طرف کارفرما در ظاهر اخراج تلقی نمی شود بلکه عدم تمدید 
قرارداد اعالم می گردد. در حالی که با عدم تمدید قرارداد کارگر در عمل از کار بیکار شده یعنی اخراج می شود.

در رابطه با ترفند عدم تمدید قرارداد که در عمل معنایی جز بیکار کردن کارگر و اخراج او ندارد، جالب است بدانیم که به 
دنبال اخراج بیش از ۷۰۰ کارگر در شرکت موتوژن تبریز که یکی از بزرگ ترین کارخانه های سازنده الکتروموتورهای 
صنعتی می باشد و با ۳۵ سال سابقه فعالیت در منطقه صنعتی غرب تبریز بیش از هزار کارگر را در استخدام خود 

دارد، چون این اخراج دسته جمعی انعکاس وسیعی در تبریز و رسانه های جمهوری اسالمی پیدا کرده بود، رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی فورا به طور فریب کارانه با انتشار پیامی اعالم کرد که اخراجی در کار نبوده 
است بلکه چون مدت قرارداد این کارگران تا بهمن ماه بوده، پیمانکار طرف قرارداد شرکت، در نامه ای به کارگران اعالم 

می کند که کارگران جهت تمدید قرارداد به شرکت مراجعه کنند که این نامه به معنای اخراج تلقی شده است. در حالی که 
در واقعیت، در نامه شرکت پیمانکار به کارگران تاکید شده که تا پایان بهمن ماه با آنها تسویه حساب می شود و از شنبه 

۳۰ بهمن ماه، کارگران اجازه ورود به شرکت را ندارند! روشن است که این اعالم فریب کارانه چه به دلیل عقب نشینی 
کارفرما باشد و چه برای آرام کردن جو نارضایتی مردمی از خبر اخراج ۷۰۰ کارگر در تبریز صورت گرفته باشد در این 

واقعیت که سرمایه داران حربه ی اخراج یا تعدیل و عدم تمدید قرارداد را چون چماقی باالی سر کارگران نگهداشته اند 
تغییری ایجاد نمی کند.

حقیقت این است که در شرایط کنونی به دلیل بحران در سیستم سرمایه داری وابسته ایران و وجود میلیون ها کارگر در 
جستجوی کار و همچنین پراکندگی صفوف کارگران و فقدان تشکل های مستقل کارگری و در شرایط عدم حضور یک 

سازمان سیاسی–نظامی انقالبی پشتیبان کارگران ایران، باعث به وجود آمدن چنان اوضاعی به نفع سرمایه داران گشته 
که آنها به هر اقدام زذیالنه و جنایت کارانه علیه کارگران دست می زنند. امروز سرمایه داران ایران آن قدر گستاخ و وقیح 

شده اند که حتی در مواردی که اداره کار در مورد اخراج کارگران به نفع کارگران حکم می دهد و خواهان بازگشت 
کارگران به کار می گردد این سرمایه داران از پذیرش حکم قانونی اداره کار سر باز می زنند. یک نمونه از چنین مواردی در 
همین بهمن امسال اتفاق افتاد. آنجا که کارگران شرکتی مخابرات مسجد سلیمان اطالع دادند با این که توسط هیات های 
تشخیص و حل اختالف حکم بازگشت به کار گرفتند اما شرکت پیمانکار از بازگشت به کار آنها جلوگیری می کند. چون 
می داند که جمهوری اسالمی نهایتا حافظ و حامی وی و هم طبقه ای های استثمارگرش می باشد و در نتیجه بدون هراس 

از هیچ گونه عواقبی، می توان چنین احکام و چنین قوانینی را نادیده گرفت.

همه واقعیات برشمرده در فوق نشان می دهند که در شرایطی که رژیم کارگرستیز جمهوری اسالمی با همه قوا از 
سرمایه داران زالوصفت حمایت و پشتیبانی می کند و در شرایطی که کارگران به تجربه دیده اند که زیر سلطه دیکتاتوری 

این رژیم هیچ حقی از تعرض حکومت مصون نیست و در شرایطی که کمیت ارتش ذخیره کار به حدی است که انبوهی از 
کارگران بیکار در مقابل درب هر کارخانه صف می بندند و همچنین در شرایطی که گسترش بی اندازه قراردادهای موقت 
و فقدان سازمان یابی کارگران توازون قوا را شدیدا به ضرر طبقه کارگر نموده است، در چنین شرایطی واضح است که 
کارگران حتی برای تامین منافع صنفی خود نیز از قدرت الزم برخوردار نیستند. به همین دلیل در شرایط جامعه ما راه 

رسیدن به مطالبات بر حق طبقه کارگر از مسیر نابودی نظام ظاملانه سرمایه داری حاکم و سگ نگهبانش رژیم وابسته به 
امپریالیسم جمهوری اسالمی می گذرد. تنها مبارزه برای برپایی یک جامعه سوسیالیستی است که امکان رهایی 

کارگران را از ظلم سرمایه دار و استثمار فراهم می نماید.


