
  ُجنگ کارگری 
 

(خلق )فداپیان ایرانچپ نشریه گروه کار کارگری حزب   
۲ شماره  

 
 

1 
 

  

  ۲۰۱۹هیژانو ۱۰ - ۱۳۹۷ ید ۲۰پنجشنبه   خیتار

 یاداشت

 

 قصاب تشکلهای کارگری، خواستار چە نوع تشکلی ست؟
 صادق کار

 

 

علی ربیعی وزیر کار پیشین دولت روحانی هفتە گذشتە ضمن تائید مشکالت کارگران گسترش تشکل های کارگری را چارە کار 
 دشان را ایجاد کنند. )نقل بە معنی(خواند و از کارگران خواست تا تشکل های خو

البتە این توصیە خوبی است و همە کارگران نیز سالهاست در تالشند کە تشکل های کارگری مستقل خودشان را ایجاد کنند ولی 

شدە آقای ربیعی بە آنها اجازە نمی داد. بنا بر این کارگران از چنین توصیە های استقبال می کنند. منتهی وقتی قصاب شناختە 
سال گذشتە کە در قلع و قم شوراها و سندیکاهای غیر حکومتی و اعضا و رهبران موثر آنها و معمار  ٤٠تشکل های کارگری طی 

شوراهای اسالمی و خانە کارگر چنین توصیەای می کنند، هر کس با این سوابق ضد کارگری ربیعی آشنا باشد می فهمد آن 
 تشکلی کە کارگر می خواهد، زمین تا آسمان با هم فرق دارند.تشکلی کە ربیعی بە دنبال آن است، با 

سالە وزارتش حتی اجازە تشکیل یک سندیکای کارگری را نداد و هر کاری کە از دستش بر می آمد  ٦اما چرا کسی کە در دوران 
فدار گسترش تشکل های علیە چند سندیکا و تشکل مستقل کوتاهی نکرد، اندک زمانی پس از استیضاح و برکناریش از وزارت طر

 کارگری شدە است؟

جواب این سوال البتە نظر بە سوابق ایشان چندان دشوار نیست. آری او دنبال گسترش تشکل های کارگری است. ولی گسترش 

تشکل هایی از جنس تشکل های وابستە و مطیع و هم دست دولت و کارفرما. تشکل هایی مانند شوراهای اسالمی. تا مانند 
نترل آنها را خود و دوستانش در خانە کارگر و حزب اسالمی کار در اختیار داشتە باشند و با کمک آنها هم با موج سندیکا گذشتە ک

خواهی و مبارزاتی کارگران مقابلە کنند و هم حاال کە ارج و قربش را در حکومت از دست رفتە می بیند، تکیە گاهی برای خودش 
ال هجوم نیروهای امنیتی و بازداشت دە ها نفر از اعضای شورای کارکنان هفت تپە و درست کند. بی جهت نیست کە بە دنب

سازمانگران اعتصابات فوالد، در حالی کە رهبران واقعی کارگران آنها زیر شکنجەهای وحشیانە بازجویان وزارت اطالعات قرار 

یرند. علیرضا محجوب کە تا قبل از دخالت نیروهای داشتند. تصمیم بە سرهم بندی کردن شورای اسالمی در این دو کارخانە می گ
ویژە سرکوب ساکت نشستە بود، برای فراهم کردن زمینە کار عازم اهواز شد و از کارگران فوالد خواست تا هئیتی را برای دیدار با 

ارد در تهران سمت رسمی دولتی ندکمیسیون اجتماعی مجلس بە تهران بفرستند و حسین کمالی رئیس حزب اسالمی کار کە 
 با یک گروە شش نفرە از کارگران فوالد کە برای مذاکرە با مسئولین دولتی رفتە بودند مالقت کرد!

کارفرمایان این واحدها نیز کە قبال حاضر بە تحمل هیچ تشکل کارگری در کارخانە هایشان نبودند، بە امید برچیدن سندیکا و شورای 
 در این کارخانە ها موافقت نمودند و از هیچ نوع همکاری دریغ نورزیدند. کارگری مستقل از تشکیل شورای اسالمی

در واقع تصمیم بە تشکیل شورای اسالمی در کارخانە هفت تپە تصمیم بە انحالل غیر قانونی سندیکا و شورای مستقل کارخانە 

ترش تشکل های کارگری را دارند و قصد بود. حال این پرسش پیش می آید کە اگر آقای ربیعی و دوستانش در خانە کارگر قصد گس
شان سوءاستفادە از موقعیت و گرفتن ماهی از آب گل آلود نیست، چە دلیل دیگر موجب شدە است کە آنها قصد کردەاند شورا و 
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سندیکای موجود هفت تپە را منحل و به جایش شورای اسالمی بکارند؟ مگر شورای اسالمی کار چە می خواهد برای کارگر بکند 

کە سندیکا و شورای کنونی نمی توانند انجام دهند. حتی اگر ماهیت ربیعی و دارودستەاش بر کارگران معلوم نبود. همین دو مورد 
اخیر برای نشان دادن نیت واقعی شان از گسترش تشکل های بە اصطالح کارگری کافی است. البتە تشکل های کارگری مستقل 

ین نبود آقای ربیعی این همە سراسیمە نمی شد و بفکر مقابلە با آنها نمی افتاد.و واقعی در حال گسترش اند و اگر چن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتصاب و اعتراض حق کارگر است
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 یا کار، یا بیمهی بیکاری

 
 مراد رضایی

دولت وظیفه دارد وقتی فردی به سن قانونی رسید، برایش تأمین شغل کند. حال اگر به دلیل بحران ذاتی سرمایهداری که هرگز 

عرضه و تقاضا در هیچ کاالیی – و ازجمله کاالی کار- به نسبت برابر نمیرسند، افرادی در جامعه بیکار بودند، دولت وظیفه دارد 

یک مطالبهی صنفی و کامالً معقول است که در بسیاری از  حداقل حقوقی بهعنوان حقوق بیکاری به بیکاران پرداخت کند. این

 کشورها اجرا میشود

 کودکان کار در مواجه با سختی ها و استثمار روزافزون، بی دفاعند!

 
 علی صمد

کار کردن کودک، نافی حقوق اساسی کودکان است. وجود کار کودک در جامعه يک فاجعه بزرگ انسانی است. کودکی که به دلیل 

 .فـقر اقتصادی به محیط های کار کشیده می شود

_______________________________________________________________________________ 

   بخش دوم  چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟

 
 دیوید اچ. آوتور

گذشته، همانا "قطبی شدن" بازار کار بوده است؛ روندی که طی آن عواید دستمزدها بین توجه در خالل چند دهۀ یک تغییر قابل

 .ها" نشدتناسب توزیع گردید و چیزی عاید "میانیها"ی طیف درآمد و مهارت به نحوی بسیار بیها و پائینی"باالئی

_______________________________________________________________________________________________ 

 اتحادیه های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس – بخش دوم

 
 محمدصالح عمری

 کرد، به مراحل سیاسی وکننده را بازی میا گذر تونس از هارمونی دوران انقالبی، که در آن اتحادیه عمومی نقش هماهنگ

وآن گروه سیاسی یا شدن به عمله اینهای جدیدی روبرو شد، که عمدۀ آن پرهیز از تبدیلایدئولوژیک، اتحادیه نیز با چالش

 بوددگردیسی خود آن به یک حزب سیاسی دیگر

_______________________________________________________________________________ 

 در گذار از "جمهوری اسالمی ایران" نقش"طبقه کارگر" و "جنبش مدنی"

 
 فرهاد فدایی

با استمرار جنبش مطالباتی در ایران که برگرفته از شرایط حاکم بر کشور است، تردیدی نیست که جنبش کارگری و مطالبات مردم 

 .د و تمرکز هر چه بیشتر هموار خواهند کردایران بیش از گذشته راه خود را در پیوند و اتحا
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 ی بیکارییا کار، یا بیمه

 مراد رضایی

 

 

نظر از علل و عوامل، بیش و پیش از هر چیز، شود، صرفروز نیز تشدید میگیر اقتصاد ایران شده است و روزبهبحرانی که دامن
 کند.ی کارگر را قربانی و پیشمرگ خود میطبقه

نایی و احتماالً مهارت کاری خود، چیزی برای امرارمعاش ندارد و در قسمتی از این نظام اقتصادی، نیروی کار کس که جز تواهر آن
فروشد، کارگر است. هرکسی، خواه نام شغلش معلم و اش مییدی یا ذهنی خود را در مقابل مبلغی برای تأمین مخارج زندگی

گیرد، ان ثروت و ابزار تولید نیست، در سوی فروشندگان نیروی کار قرار میپرستار، یا مهندس باشد، نهایتاً وقتی در سوی صاحب

کنند فشار بحران را به کارگران منتقل کنند. این فشار خواەناخواە کارگر است. در وضعیت بحران اقتصادی، کارفرما و دولت تالش می
شود. زمانی هم کە شدن کاالها و خدمات منجر میی مصرف غالباً به گران ی تولید، به کاهش دستمزدها، و در حوزهدر حوزه

 اندازد، همین کارگران هستند کە باید از کار بیکار شوند.شود، و رکود بر اقتصاد سایه میبحران تشدید می

کار ایجاد بهتنها شغل جدیدی برای نیروی آمادههای اخیر موجب شده است نههای گسترده در واحدهای تولیدی در سالتعطیلی
روز گسیخته در ایران، روزبهجهت است که بیکاری لجامنشود، بلکه شمار زیادی از آنان که شاغل بودند نیز از کار بیکار شوند. ازاین

 شود.بیشتر می

شود. به همین خاطر طبق آمار مرکز آمار ایران، طور واقعی نشان دادە نمیاما این بیکاری شدید در آمارهای جمهوری اسالمی به

 ۲۵تا  ۱۵کند. هرچند در همین آمارها، نرخ بیکاری افراد اری بین یازده و دوازده درصد در نوسان است و تغییر چندانی نمیبیک
شود. اما واقعیت این است که درصد گزارش می ۱۸التحصیالن دانشگاهی شده است و میزان بیکاری فارغدرصد بیان ۲۴ساله، 

 وزمره با آن سروکار دارند و با شمار واقعی بیکاران همخوانی ندارد.صورت راین آمارها با آنچه مردم به

ای یک دلیل اصلی این تضاد و تناقض، خوانش مرکز آمار ایران از مفهوم بیکاری است. طبق معیار مرکز آمار ایران، هر کس که هفته

شتی فرد است. حال پرسش اینجاست طورمعمول رفع نیازهای معیشود. هدف از کار بهیک ساعت کار کند، شاغل محسوب می
شود؟ درنتیجه چنین معیاری برای اشتغال، بازی با اعداد و که آیا با دستمزد یک ساعت کار در هفته، نیازهای کسی برآورده می

 اتکا نیست.زی است و قطعاً قابلرقم سا
 

صورت سنتی و خواه به مدد فضای هفروشی، کولبری، مسافرکشی)خواه بدلیل دیگر این امر وجود مشاغل کاذب است. دست

ی بیکاران جدا دست، در ظاهر امر فرد را از دستهای و اینترنتی و مشاغلی ازاینهای شبکهمجازی و اسنپ و تپسی(، بازاریابی
وە از هیچ تصویر روشنی از آینده، تنها بخشی از نیازهای زندگی این گرسازد. اما در حقیقت، بدون ایجاد امنیت شغلی و بیمی

 کند.جامعە را تأمین می

های جدید برای رشد اشتغال کاذب است. یکی یکی از ابتکارات نهادهای متصدی امر اشتغال در جمهوری اسالمی، اتفاقاً ایجاد راه
یالن التحصهای چنین تالشی، اجرای طرح کارورزی )یا به قول مخالفان طرح، بیگار ورزی( بود. در این طرح فارغاز آخرین نمونه

سوم حقوق کارگر و بدون بیمه، در خدمت کارفرما باشند! ماهه با یکی حداقل شششوند در یک دورهدانشگاهی موظف می

التحصیالن دانشگاهی است و از سوی دیگر امنیت سو تالش برای آمار سازی در مورد اشتغال فارغاجرای چنین طرحی از یک
کند، بیشتر از کسانی باشد دهد و ای چە بسا عدەای را کە از کار بیکار میش میشغلی و سطح دستمزد کارگران شاغل را کاه

کنند. وقتی حجم عظیمی از نیروی کار جوان و ارزان وجود دارد، چه لزومی دارد که کە تحت این عنوان ظاهراً امکان شغل پیدا می
رگری و دانشجویی در مقابل این طرح، به میزان زیادی سرعت ی خود تکیه کند؟ البته مقاومت فعاالن کاکارفرما به کارگران باسابقه

ی اشتغال که دل در گروی مقررات زدایی از کار دارد، های نئولیبرالیستی دولت در حوزهاجرای آن را کاهش دادە است. اما سیاست
 همچنان مترصد فرصتی برای اجرای تمام و کمال این طرح است.

مراتب بیشتر های محروم و روستاها بهدهد آمار بیکاری در استانی بیکاری نشان مییران درزمینهنگاهی دیگر به آمار مرکز آمار ا
هایی آمیز جمهوری اسالمی برای کم کردن جمعیت در مناطق مرزی و همچنین تضعیف اقتصادی بخشهای تبعیضاست. سیاست
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هایی از گیرند سبب شده است که در استانقرار نمی« ی فارسشیعه»ی هویتی جمهوری اسالمی، از کشور که در قالب عمده

محیطی، این مناطق توان کشاورزی نیز نداشته های زیستمباالتیتنها صنعت و تولید رونق نداشته باشد، بلکه با بیکشور، نه
است. در طول  شدهساز مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگباشند. همین امر زمینه

ی روستاها از سکنه، روند رو به رشدی داشته است. تا جایی که دولت اذعان دارد نرخ واقعی بیکاری در های اخیر، تخلیهسال
 روستاها به دلیل سرعت مهاجرت، مشخص نیست.

همچنین حاکمیت در زمینە داند. از سوی دیگر دولت ملهم از نگاە نئولیبراستی اش خودش را چندان موظف بە ایجاد اشتغال نمی
گیری بە خود کارگران و کارفرمایان است و به همین جهت کارفرمایی معتقد بە مقررات زدایی و سپردن تصمیم –مناسبات کارگری 

است کە تالش دارد قانون کار را از محتوی تهی و اجرای آن را بە حالت تعلیق درآورد. از این حیث یک بازار تماماً آزاد با منطق 
شوند و ی قیمت کار میکنندهکنندگان کاالی کار، تعیینعنوان عرضهشود که در آن لشکر بیکاران بهداری در بازار کار حاکم میبرده

تر بیکاران شود. ارتش بزرگروز کمتر مییا همان دستمزد کارگر روزبه« کار»با توجه به بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا، قیمت 
شود و دار. هرچند همین منطق بعد از مدتی موجب رکود اقتصادی هم میتر است و مطلوب کارفرما و سرمایهرزانبه معنی کارگر ا

 شود، پس از مدتی به طبقات اجتماعی دیگر نیز سرایت خواهد کرد.ی کارگر وارد میفشاری که بر طبقه

ری، موظف بودن دولت برای تأمین شغل و در غیر این صورت ی بیکاهای اخیر درزمینههای کارگری در سالی فعاالن و تشکلمطالبه

ی بیکاری بوده است. دولت وظیفه دارد وقتی فردی به سن قانونی رسید، برایش تأمین شغل کند. حال اگر به دلیل پرداخت بیمه
رسند، افرادی در بر نمیبه نسبت برا -و ازجمله کاالی کار –داری که هرگز عرضه و تقاضا در هیچ کاالیی بحران ذاتی سرمایه

ی صنفی و یک مطالبه عنوان حقوق بیکاری به بیکاران پرداخت کند. اینجامعه بیکار بودند، دولت وظیفه دارد حداقل حقوقی به
 ای به نفع افراد شاغل نیز خواهد بود. زیرا ترس از بیکاری،شود. چنین بیمهکامالً معقول است که در بسیاری از کشورها اجرا می

 تواند داشتە باشد.دهد و کارگر درهرصورت امنیت شغلی بیشتری میقدرت کارفرما در محیط کار را افزایش نمی

ی بیکاری امروزه در ایران نیز وجود دارد. به این صورت که اگر کسی مدتی بیمه پرداخت کرده باشد و بعد شکل خاصی از بیمه

نظر از حل عریض و طویل اداری، حداقل حقوق کارگری را دریافت کند. صرفتواند مدت کوتاهی پس از طی مرااخراج شود، می
کنندگان این شکل از بیمه، مدت کوتاه پرداخت آن، شرط چند سال اشتغال برخوردهای تحقیرآمیز سازمان تأمین اجتماعی با دریافت

 کند.برای پرداخت و همچنین مدت کوتاه پرداخت آن، عمالً آن را تهی از معنی می

ی دولت در قبال توان دنبال کرد: اول تأکید بر وظیفهی مشخص را میی بیکاری دو مطالبهدرنتیجه در شرایط فعلی و در حوزه

توان بر ناکارآمدی ساختار ی بیکاری برای تمام بیکاران. حول این دو محور مشخص میاشتغال مردم و تأمین شغل و دوم حق بیمه
 أکید کرد.اقتصادی جمهوری اسالمی نیز ت
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 کودکان کار در مواجه با سختی ها و استثمار روزافزون، بی دفاعند!

 علی صمد
 

 

 

 *حداقل سن کار و قوانین کار در ایران و جهان

کند حمایت و سالمتشان را تهدید میپیمان جهانی حقوق کودک تأکید دارد که کودکان باید در برابر هر کاری که رشد  ۳۲ ماده
سال و  ۱۸ المللی سن کار برای کودکانها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. در تعاریف بینشوند و دولت

سال از  ۱۸ المللی کار، کار کردن کودکان کمتر ازسازمان بین ازنظر سال است. البته ۱۵ در قوانین جمهوری اسالمی ایران سن کار
سال ممنوع است.  ۱۵ قانون کار ایران به کار گماردن افراد کمتر از ۷۹ بر اساس ماده شب به بعد ممنوع است. ۱۰ ساعت

کاری، غیرقانونی بودن کار در شب و ممنوعیت اشتغال به کارهای سخت و  کار موضوع ساعت قانون ۸۴ و ۸۳، ۸۲ همچنین در مواد
شوند. بر اساس مقررات کدام این موارد قانونی رعایت نمیهیچاست. اما در عمل  منظور شدە وانانآور برای کارگران نوجزیان

ها، عنوان شغلی مانند جوشكاری و كار با وسايل با ارتعاش باال، کار در گنداب ۳۶ موجود، در قانون کار ایران، کار کودکان در

بافی، نمدبافی، ریسندگی، بافندگی، دامداری، انی، کار در قالیآوری، حمل و دفن زباله، حفر قنات، کارهای ساختمجمع
های آجرپزی و... ممنوع است اما نوجوانان و كودكان کار در كنار ها، کار در کورهسازی، آهنگریهای شیشهها، كارخانهكشتارگاه

شوند. بە کار گرفتە می حقوق کمتر شان، باتر از وضعیت فیزيكى و سنیسال به هر نوع كارى حتى کارهایی سختافراد بزرگ
های فرسا مشغول هستند و در عمل هیچ اقدمی برای اجرایی شدن ممنوعیتهاست که به کار طاقتها در این مراکز سالآن

 گیرد.قانونی انجام نمی

 آمار کودکان کار در ایران*

شود. بیشترین تعداد میلیون نفر برآورد میطبق آمارهای رسمی، تعداد کودکان کار سه میلیون و آمارهای غیررسمی هفت 

سال هستند. تعداد زيادی از کودکان کار در شهرهای بزرگ به کودکان خیابانی معروف  ۱۵تا ۱۰ کودکان کار در فاصله سنی
هستند. کودک خیابانی دختران و يا پسرانی هستند که هنوز به سن بلوغ نرسیده و برایشان خیابان منبع درآمد و خانه 

ها برای ايجاد های کودکان به دلیل فقر امکان مراقبت از کودکان خود را ندارند. آنشود. اغلب خانوادهشان محسوب مییشگیهم

درآمد و گذران زندگی مجبور هستند کودکان خود را به خیابان بفرستند. فقدان قوانین الزم و هر نوع حمایتی از یکسو و نیاز مالی از 
طور کرده، بهسوءاستفاده از نیروی کار کودک است. اغلب کودکان خیابانی که ترک تحصیلسوی دیگر موجب انواع 

ها به سرمی برند. برخی از اين کودکان، بیش ساعت در روز را برای معیشت و کمک به خانواده خود در خیابان ۱۲ متوسط
ی و سوءاستفاده جنسی مواجه هستند. اين کودکان ها با خطرات گوناگون ازجمله تصادف، بزهکارسال سن ندارند و اغلب آن ۵ از

فروشی، شکالت فروشی، وزن ها، روزنامهفروشی، سیگارفروشی، شیشه شوری ماشینبه مشاغل کاذبی همچون آدامس
 .پردازندها و ... میکردن، گدايی در شهرها و راه

 رسددنیای کودکی با کار کودک به پایان می*

اساسی کودکان است. وجود کار کودک در جامعه يک فاجعه بزرگ انسانی است. کودکی که به دلیل کار کردن کودک، نافی حقوق 
فرسا با انواع کند. اين کودکان به دلیل کار طاقتشود درواقع فـقر را در خود جاودانه میهای کار کشیده میفـقر اقتصادی به محیط

واسطه کار چنان ها هیچ تناسبی ندارد. کودکان بهتند که اصالً با سن آنها مواجه هسها و نگرانیها، اضطرابو اقسام افسردگی
توانند بازده اقتصادی مفیدی داشته باشند. کنند و نە میهایشان نە آیندە مناسبی پیدا میشوند که خیلیفرسوده و پژمرده می

شان خداحافظی زود با دنیای کودکی ساالن را انجام دهند و خیلیگیرند که بايد نقش بزرگها در فضايی قرار میآن

المللی را رعایت کند و از کودک در تمام شرايط حمايت کند. برای اين های بیننامهجمهوری اسالمی موظف است پیمان .کنندمی
است کە غفلت از آن عواقب ناخوشایندی کار، تأمین امکان تحصیالت رايگان اجباری، برای ترسیم آیندەای بهتر برای کودکان الزامی 

ترین و تأثیرگذارترین ابزار برای از بین بردن يا کاهش کار کودکان اســت. هم برای کودکان و هم جامعە دارد. آموزش، يگانه و ضروری
ی شغلی مناسب با هاباشند، فرصتهایی که برای گذراندن زندگی، نیازمند کار کودکان خود میدرواقع دولت بايد برای خانواده

 دستمزد مکفی فراهم آورد تا دیگر نیازی بە کار کودکان نباشد.
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 *کودکان مهاجر و خارجی در ایران

های بە مراتب بیشتری دست بە گریبان شان با مشکالت و دشواریاین گروە از کودکان در جامعه در قیاس باهمنوعان ایرانی
هایشان مجبور به مهاجرت به رهای بسیار کوچک به دلیل فقر شدید خانوادههستند. بخشی از این کودکان از دهات و شه

شوند. عالوه بر طیف فوق ما با کودکان هایشان در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن میگردند و اغلب با خانوادهشهرهای بزرگ می

آیند و ها میود برای کار به خیابانها برای تأمین بخشی از معاش خانواده خافغانستانی و پاکستانی نیز مواجه هستیم. آن
 ها برای زندگی باقی بمانند. همه این کودکان در بسیاری از مواقع از حداقلشوند برای همیشه در خیابانبخشی هم مجبور می

توجهی به این بخش از کودکان و فقر مطلق در میان آنان و امكانات آموزشی، رفاهی، درمانی و ... محروم هستند. بی
 هایشان باعث شده که قاچاق کودکان کار از افغانستان به ایران افزایش یابد.نوادهخا

 *نتیجهگیری

مقامات دولتی ایران در سال ۹۷ مدام از تغییر آییننامهها و اولویت قائل شدن برای کودکان کار و خیابانی صحبت کردهاند اما در 
عمل تغییرات چندانی در زندگی کودکان کار حاصل نشده است و حتی وضعیت کودکان کار روزبهروز بهمراتب بدتر از قبل هم شده 

است. و عمالً کودکان کار در مواجه با سختیها و استثمار روزافزون، بیدفاع شدهاند. با افزایش بحران اقتصادی، گرانی و بدتر 
شدن وضعیت معیشتی مردم، بر تعداد کودکان کار افزودهشده است. کودکان کار به دلیل نبود قوانین خاص يا قوانین ظالمانه، مبهم 

و نداشتن حمایتهای اجتماعی از سوی دولت در شرايط نامساعد اقتصادی و اجتماعی به سر میبرند. آنها مجبور شدهاند در 
مناطق و محلهای نامناسب در ساعات طوالنی با حقـوق ناچیز کار کنند. در ايــران، فقدان برنامههای رفاهی، بیثباتی سیاسی، 

تعدد قدرت، مديريت نادرست اموال عمومی، فساد دستگاههای دولتی و پايین بودن بودجه خدمات اجتماعی و ... بیشترين نقش 

را در وضع اسفبار زندگی کودکان کار داشته است. اشتغال به کار کودکان حاصل توزیع نابرابر ثروت و شکاف روزافزون طبقاتی 
نسبت مستقیم دارد؛ چراکه با وخیم شدن وضعیت خانوادهها ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی، بخشی از بار سنگین تأمین درآمد 

خانوادهها روی شانههای نحیف کودکان سنگینی میکند و صدها هزار کودک بهرغم میل باطنی در چرخه کار و تالش جانفرسا 
قرارگرفته و نانآوران کوچک خانوادهها میشوند. و البته علل این نابسامانی را باید در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی 

 اتخاذشده حکومت اسالمی در جامعه جستوجو کرد
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 )بخش دوم( چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟

 تاریخ و آیندۀ اتوماسیون کار

 نویسنده: دیوید اچ. آوتور

 

آشکار است که دو قرن اتوماسیون و پیشرفت فنّاورانه، کار انسانی را منسوخ نکرده است. در طول قرن بیستم، باوجود حرکت زنان 

وخیزهای متناوبی همراه بود، اما هرگز ، نسبت صاحبان کار به جمعیت افزایش یافت و نرخ بیکاری اگرچه با افتاز خانه به بازار کار
شوند که تعامل بین اند، بالفاصله متذکر میحال آنان که نگران اتوماسیون و بیکاری ناشی از آنافزایش بلندمدتی نیافت. بااین

یلی از چگونگی تعامل این عناصر در آینده باشد، زیرا مشخصاً ظهور کامپیوترهای بسیار تواند دلاتوماسیون و کار در گذشته نمی
امکان جایگزینی کار را به میزانی غیرقابل قیاس با گذشته افزایش داده  (Robotics) "پرقدرت، هوش مصنوعی، و "روبوت ورزی

بالغی بتواند فقط به یمن عقل سلیم و شخصیت مثبت اش ای اقتصادی وجود ندارد که تضمین کند هر انسان است. هیچ قانون پایه

خواهد باشد، اما وضعیت کنونی آشکارا موجب تجدید اضطراب درآمد کافی برای گذران زندگی داشته باشد. آینده هرچه می

 نسبت به اثرات اتوماسیون است.

های اخیر موجب محو بخش ها و قرنر خالل دههدهند اتوماسیون دکنم که نشان میمن در این مقاله ابتدا دالیلی را عرضه می
واقع اینجاوآنجا جانشین کارشده است، اما همچنین که "اقتضای طبیعت" آن است، بهاعظم مشاغل نبوده است. اتوماسیون، چنان

تنظیمات در عرضۀ کار اند، و به تعامل با کار را تکمیل کرده است، نتایجی را به بار آورده است که به تقاضای بیشتر کار منجر شده

پردازان متخصص تمایل دارند در ابعاد ها و حتی نظریهبرخاسته است. درواقع مشاهدۀ اصلی این نوشته این است که ژورنالیست
کنندۀ قدرتمندی بین کار و شود، اغراق کنند و بر این واقعیت که تعامل تکمیلاین واقعیت، که اتوماسیون جانشین کار می

 شود، چشم بپوشند.که به افزایش تولیدوری و درآمد، و تشدید تقاضا برای کار منجر می –ود دارد اتوماسیون وج

دهند. یک تغییر ها و عواید آن مشاغل را تغییر میاین درست است که تغییرات در تکنولوژی انواع مشاغل در دسترس و هزینه

ها و کار بوده است؛ روندی که طی آن عواید دستمزدها بین "باالئیتوجه در خالل چند دهۀ گذشته همانا "قطبی شدن" بازار قابل
ها" نشد. من شواهدی را دربارۀ این تناسب توزیع گردید و چیزی عاید "میانیها"ی طیف درآمد و مهارت به نحوی بسیار بیپائینی

بینی پذیر های آیندۀ پیشست تا دوردستحال من ادعا خواهم کرد که این قطبی شدن نخواهد توانپدیده ارائه خواهم کرد. درعین

 ادامه یابد.

های کنونی و آینده در هوش مصنوعی و روبوت ورزی باید به کند که چگونه پیشرفتبخش پایانی این نوشته بر این نکته مکث می

م کشید که تعامل های کاری شکل دهند. من این ادعا را به میان خواهبرداشت ما از مسیر محتمل تغییرات شغلی و رشد فرصت
جای کارگرانی بنشینند که به مشاغل اجرائی تکراری و بین ماشین و امتیازات نسبی انسانی به کامپیوترها امکان خواهد داد به

پذیری، و هایی چون حل مسائل، تطبیقوظایف روتین اشتغال دارند و توأماً امتیازات نسبی کارگرانی را تقویت کند که از مهارت

جای کارگران، در مشاغل ها بهها برای نشاندن ماشینرود و چالشسرعت پیش میدار اتوماسیون بهخوردارند. طالیهخالقیت بر
ها هم جانشین وهم مکمل کار اند. در بسیاری از موارد ماشینغایت عظیممستلزم انعطاف، قوۀ قضاوت و عقل سلیم، همچنان به

توسط ماند: مکانیسمی که اتوماسیون بهرود، از یک مکانیسم مرکزی در اقتصاد غافل میاند. تمرکز کردن فقط بر آنچه از دست می

 آیند.آن بر تقاضا برای کار تأثیر می گذارد؛ یعنی افزودن بر ارزش وظایفی که فقط کارگران از عهدۀ عرضۀ آن بر می

. 

 



  ُجنگ کارگری 
 

(خلق )فداپیان ایرانچپ نشریه گروه کار کارگری حزب   
۲ شماره  

 
 

9 
 

  

 

وبخش د –اتحادیه های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس   
حمدصالح عمریم  

 اقتداری گودرز :ترجمه
 

 

ه تکرار است و آن را تهدیدی برای در آستان ۱۹۷۸کرد که وقایع احساس می UGTT اتحادیه عمومی کارگران تونس ۲۰۱۲سال  در

که اتحادیه برای برگزاری شصتمین سالگرد ترور رهبر مؤسس خود آماده درحالی ۲۰۱۲دسامبر  ۴دانست. روز وجود خود می
اش، مرکز محمدعلی، هدف حمله گروهی قرار گرفت که خود را لیگ مدافعان انقالب نام گذاشته بودند. شد، ستاد مرکزیمی

طبوعی بود، و آثار آن عمیقاً و بالفاصله احساس شد. این لیگ، که ریشه محلی داشت و تشکل اجتماعی در محالت بود اتفاق نام
های ژانویه برای حفظ امنیت و ایجاد نظم در شهرهای مختلف کشور ایجادشده بود، اما بعداً منحل شده و تحت کنترل گروه ۱۴از 

های صنفی سازمان کارگران تونس را تأسیس کردند، که گروهی از اتحادیه ۲۰۱۳اسالمی است قرار گرفت. بیست و ششم اوت 

در مقابله با اولین حمله به تحریم دولت،  UGTT است. اتحادیه UGTT هدف ان بر اساس اظهارات رهبرانش اصالح در روند عمل
اسری در سیزدهم دسامبر شد که از های اعتراضی دست زد و سرانجام خواستار یک اعتصاب سراعتصابات محلی و راهپیمایی

در ارتباط با تشکیل اتحادیه موازی، طاهر تحری،  تا آن زمان اولین باری بود که به چنین اعتصابی رأی داده بود. ۱۹۷۸سال 
طرق  العمل بازندگانی خواند که ازها بلکه با نوعی خودپسندی پاسخ داد که آن را عکستنها با انکار ارزش آن، نهUGTT سخنگوی

های را به تسلیم در مقابل خواست UGTT انداند بارأی اعضا به مقام در اتحادیه عمومی دست یابند و نتوانستهمعمول نتوانسته

تأیید ای به حزب النهضه بود. اظهارات سیاسی تحری و اتکای او به خود ازنظر تاریخی قابلایدئولوژیک مجبور نمایند. این اشاره
عمومی چندین بار توانسته بود تالش برای کنترل، تضعیف، اشغال و انشعاب را در شصت سال عمر خود از سر  است، زیرا اتحادیه

 بدر کند.
 ی قدرت واجد شرایطیک واسطه*

شاید تنها بدنه اجتماعی موجود در جامعه بود که قادر بود  UGTT باوجود روابط متضاد با دولت قبل و بعد از انقالب، اتحادیه عمومی
ها ، آن۲۰۱۱حال در میانجیگری و رفع اختالف به نفع خود فعالیت کند. پس از ژانویه آمیز حل نماید، و درعینتالفات را به نحو صلحاخ

عنوان میانجی کلیدی و واسطه قدرت در جریان تثبیت شرایط انقالبی ظاهر شدند و تمام نیروهای سیاسی درگیر، نیاز و به

اکتبر  ۲۳ادیه نشان دادند. از میان همین اتحادیه بود که کمیسیون انتقال قدرت و برگزاری انتخابات اعتمادشان را به رهبری اتح
های چشمگیر اعضایش از توان خود برای پیروزی UGTT شکل گرفت. در همین زمان بود که اتحادیه عمومی کارگران تونس ۲۰۱۱

نفر کارگران موقت را به قرارداد دائم تبدیل کرده و برای چندین بخش  استفاده کرد و ازجمله قرارداد استخدام سیصد و پنجاه هزار
 شغلی ازجمله معلمان افزایش دستمزدها را تثبیت نمود.

کرد، به مراحل سیاسی و کننده را بازی میبا گذر تونس از هارمونی دوران انقالبی، که در آن اتحادیه عمومی نقش هماهنگ

وآن گروه سیاسی یا شدن به عمله اینهای جدیدی روبرو شد، که عمدۀ آن پرهیز از تبدیلشایدئولوژیک، اتحادیه نیز با چال
دگردیسی خود آن به یک حزب سیاسی دیگر بود. اما به دالیل تاریخی در دوران نزول فعالیت سیاسی چپ، تونس شاهد 

های چپ ه عمومی ازنظر مواضع در سمت سیاستهای چپ برای کانالیزه کردن انرژی در امور کارگری بود. اتحادیگیری گروهسمت
گرا به مکانی برای تجمع بخشی از جامعه با تمایالت چپ تبدیل شد که باوجود انواع باقی ماند و در دوران ظهور نیروهای اسالم

به این دالیل اتحادیه دادند در ارتباط نزدیک با نیروی کار و اتحادیه کارگران بمانند. ها و احزاب جدیدالتأسیس ترجیح میسازمان
گرایان و نه سایر حال نه اسالمگرایان قرار داشت و درعینقدرتمند باقی ماند و مشخصاً خارج از حیطه کنترل اسالمUGTT عمومی

 توجه باشند و قدرت آن را انکار نمایند.توانستند به اتحادیه عمومی بیاحزاب سیاسی نمی

ازجمله سازمان  -سیاسی توسط اتحادیه عمومی کارگران تونس و سایر شرکای اجتماعی آن  که توازن نیروها و بحران در حوزهاین
ذکر است اما مایه تعجب شود، در حقیقت قابلمدیریت می -حقوق بشر تونس، اتحادیه وکال و سندیکای صنایع و بازرگانی تونس 

شامل اقدام برای انحالل دولت کنونی و تأسیس یک  رانند، کهو برنامه آن سخن می UGTT نیست. امروزه همه احزاب از طریق
باالی دولتی و انحالل رقیب ، بازبینی انتصاب مسئوالن رده(ANC) دولت غیرسیاسی و برچیدن حاصل کار مجمع قانون اساسی

مذاکرات  ناپذیری درسیاسی اتحادیه عمومی یعنی "لیگ مدافعین انقالب" است. رهبران اتحادیه به شکیبایی، تبحر و خستگی

اند اند. از همین رو توانستهها در حل اختالف و مذاکرات پیچیده به دست آوردهها را در طی دههها این مهارتاند. آنمعروف

 جانبه مبرا باشند.گیری و تعصب یکحال از اتهام سمتهایی از مذاکره و گفتگو را با احزاب مخالف به انجام برسانند و درعینماراتون
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 در گذار از "جمهوری اسالمی ایران" بقه کارگر" و "جنبش مدنی"نقش"ط

 فرهاد فدایی

 
  

 

 
 

ها نشان از آن دارند که اقتدار حکومت در همه ابعاد خود دچار آسیب جدی شده و جنبش کارگری در ایران همه اخبار و گزارش

 توانسته، تمرکز و ثقل مبارزه مدنی در ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

چهار دهه مبارزه طبقه کارگر در جمهوری اسالمی ایران، شاید بتوان گفت، امروز برای اولین بار است که جنبش کارگری در  طی

 تر از موجودیت خود را رقم زند.مراتب گستردهایران توانسته در سراسر کشور نقش محوریت و عامل اتحادی به

بردند و آن عدم اتحاد و تمرکز در مبارزه بود، ولی اکنون با توجه به رنج میجنبش کارگری و مدنی در ایران، همیشه از دو مشکل 
شرایط حاضر در کشورمان، همه نیروهای کارگری و مدنی، در جهت اتحاد و تمرکز در مبارزه علیه سیستم فاسد و مافیایی 

 کنند.حکومت تمایل دارند و از این موضوع استقبال می

 اراده گروهی یا فردی است، بلکه عمالً برگرفته از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران است.تنها تابع ای نهچنین پدیده

کنند. رشد مبارزه مدنی تری از شرایط ویرانی کشور را آشکار میهای اقتصادی، تصویر واضحگذرد اخبار تشدید بحرانهرروز که می
شده است. ازپیش در بین مردم به یک خواست عمومی تبدیلایران، بیشو انباشت نارضایتی و مطالبه گذار از جمهوری اسالمی 

شرایط چنان بحرانی است که حتی حسین شریعتمداری سر بازجوی وزارت اطالعات و مدیرمسئول روزنامه کیهان برای حفظ 
صدر اسالم در یادداشتی به  ها و احادیثبر داستانحکومت مافیایی اربابان خود، نه در یک تحلیل واقعی و مستند بلکه با تکیه

گیرد که نظام جمهوری اسالمی رفتنی ایم؟! از پرسش خود نتیجه میاگر رفتنی بودیم چرا نرفته»تاریخ شنبه هفتم دی، با عنوان 

کیشانش از آینده حکومت و سرنوشت وی و دیگرکسانی را هویدا نیست! چنین پرسشی بیشتر مشغله و نگرانی ذهنی او و هم
سال بر این کشور تاختند، غارت کردند، کشتند و ویرانی بر ویرانی افزودند، پرواضح است که امروز دیگر حتی خواب  40ه کند کمی

 چیز آرام است".کنند به خود تلقین کنند که "همهراحت نیز نداشته و با داستان پروی، سعی می

وید: اگر قواعد را رعایت نکنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که ما گعنوان نماینده فکری جناح دیگر در حاکمیت میحسن خمینی نیز به

 بمانیم!

های نهادی امنیتی ای از تحلیلشوند، بخش عمدههای اجتماعی و جمعی منتشر میجدا از این نوع اخبار که در سطح رسانه

قعیت است که در صورت ادامه وضع های محرمانه رژیم گویای این واجمهوری اسالمی ایران و خصوصاً اخبار منتشره در بولتن

 موجود نابودی جمهوری اسالمی ایران حتمی است.

های موجود که سران جمهوری اسالمی را دچار مشکل کرده، کافی است به اخبار و برای مشخص شدن شرایط و پتانسیل

ه اسماعیل بخشی موضوع واکنش نهادهای دولتی و امنیتی در رابطه با شکنجه شدن اسماعیل بخشی توجه کنیم. زمانی ک

شکنجه را مطرح کرد، همان پتانسیل اعتراضی علیه رژیم به میدان آمد و در مدت بسیار کوتاهی توانست واقعیت شکنجه در 
گویی شد، سیستم امنیتی جمهوری اسالمی را در سراسر ایران و جهان رسوا و افشا کند، حکومت برای اولین بار ناچار به پاسخ

اطالع هستند، عوامل وزارت اطالعات که وانمود کنند، از این موضوع بیتا دفتر حسن روحانی شروع کردند به این از مجلس و دولت

 با سراسیمگی شروع کردند به تهدید خانواده بخشی و ...
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 د.در مدت کوتاهی سراسر کشور و خصوصاً فضای مجازی سرشار از افشاء گری علیه حکومت و سیستم قضایی و امنیتی آن ش

شده بودند، با انتشار اطالعیه و ارسال ویدیوهای مختلف از سال گذشته تا امروز شکنجه 40بسیاری از اشخاصی که طی 

 های سیستماتیک نهادهای امنیتی حکومت پرده برداشتند.حال خود در دوران بازداشت و شکنجهشرح

پذیر است و در برابر جنبش مدنی ایران که چقدر آسیب طی چهل سال گذشته جمهوری اسالمی ایران، برای اولین بار درک کرد

 ناتوان.

ها سرعت در حال تغییر اند، ریزش نیرو از حکومت شدت گرفته، کسانی که دستی در پول و اختالسمعادالت قدرت در ایران به

های امروز دی حداقل با شاخصهدهند، بهبود شرایط اقتصاداشتند، همه تالش خود را برای خارج کردن سرمایه از کشور به خرج می
تر ازآنچه بود تبدیل کرده و اگر کاری فقر و ... زندگی مردم را به جنهمی بزرگروز گرانی، بیانداز مناسبی ندارد و روزبهکشور چشم

تر گرفتار زرگمراتب بدهی وضع موجود را نداشته و در باتالقی بهاین روند مخرب، همچنان ادامه پیدا کند، رژیم توانایی سامان

 خواهد آمد.

هزار واحد صنعتی تعطیل شدند، تردیدی نیست که ابعاد تعطیلی و صدمه به واحدهای  12فقط در طول زمامداری دولت روحانی، 

مراتب بیشتر از بخش صنعت بوده و تخریب زندگی خانوارهای کارگری )با توجه به دستمزد پایه چهار برابر خدماتی و توزیعی به

 تر بوده است.تر و مخربمراتب گستردهقر( قابل توصیف نیست و ابعاد ویران گرش بهزیرخط ف

با استمرار جنبش مطالباتی در ایران که برگرفته از شرایط حاکم بر کشور است، تردیدی نیست که جنبش کارگری و مطالبات مردم 

ر هموار خواهند کرد و رژیم جمهوری اسالمی ایران با ایران بیش از گذشته راه خود را در پیوند و اتحاد و تمرکز هر چه بیشت

گیری و های اتحاد اپوزیسیون در حال شکلرو خواهد شد، چراکه در خارج از کشور نیز بلوکتری روبهمراتب بزرگهای بهچالش

 تری برای تغییر در ایران کلید خورده است.اتحادهای وسیع

تر طبقه کارگر و مراتب جدیچندان دور شاهد نقش بهای نهآغاز گشته و در آیندهرو، شمارش تغییر در جمهوری اسالمی ازاین

 جنبش مدنی ایران برای گذار از حاکمیت اسالمی، باهدف ایجاد تحوالت عمیق اقتصادی،اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.

 

 

 

 

  

 حقوق سندیکایی کارگران باید اکیدا مراعات شود!


