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 یادداشت 

      

 باید از پراید آموخت!آنچه 

 مراد رضایی

 

 

 

ر یک های اقتصادی عمده در کشور، افزایش ناگهانی قیمت خودرو بود. پراید، ددر روزهای اخیر، یکی از چالش

 ظر برسد کهتومان، تا قیمت نود میلیون تومان رفت. در نگاه اول، شاید چنین به ن پنجاه میلیون-شب از حدود چهل

های خرید و ی مردم که هر روز دم در نمایشگاهبسامدهای بازار خودرو، ربطی به اقتصاد عموم مردم ندارد. همه

 وشند!اند تا پژویی بخرند و پرایدی بفرفروش خودرو نایستاده

ه و ی عرضه و تقاضا نیست. عرضاما متاسفانه این نگاه خوشبینانه است. قیمت خودرو در ایران، تابع قاعده

ی مشخص با قیمت دارند. هرچند این رابطه همواره به سود داری، یک رابطهقاضا، در اقتصاد سرمایهت

دار و ضرر کارگر است. اما به هر حال، یک فرمول متعارف برای تعیین، تخمین و تشخیص قیمت در سرمایه

آید. می یشتر باشد، قیمت پایینضه برود و هر چه عراست. هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمت باال می« بازار آزاد»

رسد. هر چند چنین تعادلی شوند و قیمت به تعادل میبا هم برابر می« انتزاعی»این دو متغیر در یک وضعیت 

گاه  شوند تعادل مطلق عرضه و تقاضا هیچانتزاعی است. یعنی در عالم واقع، سایر متغییرهای موثر، موجب می

 ترین عامل ثبات عمومی بازار است.این دو متغیر، مهموجود نیاید. اما تعادل نسبی به
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د خودرو توان این نمودار را جدی گرفت. تولید کننده، که رانت اختصاصی تولیاما در بازار خودروی ایران، چندان نمی

ور است در کند و خریدار هم مجبکند، قیمت را تعیین میرا کم یا زیاد می« عرضه»را دارد، خودش، به خواست خودش 

 این بازار طبق قواعد تولیدکننده عمل کند.

های قیمت خودرو، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که یک شود تکانهاستقالل قیمت خودرو از بازار، سبب می

 درست–ت که هیچ ربط ارگانیکی هم به بازار ندارد، در تعیین قیمت این کاالی استراتژیک موثر اس« عامل خارجی»

شوند و نظم پیشین را نابود های زنده میی یک عامل تاثیرناپذیر خارجی، وارد ارگانها، که به مثابهمانند ویروس

ی صنعتی، از افزایش قیمت ازار ایران، از خوار و بار و مواد مصرفی خانوار گرفته تا مواد اولیه. بنابراین ب-کنند!می

 پذیرند.خودرو تاثیر می

قیمت خودرو و به طور مشخص پراید، و بعد کاهش دستوری آن روی کاغذ، به دلیل اهمیت  این افزایش جهشی

 اختار اقتصادی ایران داشته باشد:هایی از ستواند آموختنیاش، میاقتصادی

قات شناسیم، در واقع روند نزولی قدرت خرید طبپراید گران نشده است! آنچه به عنوان افزایش قیمت پراید می -یک

لی شود. مساله خییاد می« کاهش ارزش پول ملی»ط و فرودست است که در ادبیات اقتصاد کالسیک از آن با عنوان متوس

رج ختوانست با بیست و یک ماه کار کردن و البته نخوردن و نپوشیدن و ساده است. اگر یک کارگر چهار سال پیش می

ند و کار ک سیده است. یعنی کارگر نزدیک چهار سال بایدنکردن، یک پراید بخرد، امروز این رقم به چهل و شش ماه ر

یر چهار سال اخ -تواند ادعا کرد قدرت خرید کارگران در سه ریالی خرج نکند تا بتواند یک پراید بخرد. از این حیث می

 به حدود نصف رسیده است.

یل خودرو تشک حضور تولیدکنندگانچند روز پس از افزایش جهشی قیمت خودرو، نهادهای مرتبط با این مساله، با  -دو

کنندگان و تولیدکنندگان، بخشی از این نهادها حمایت از مصرف جلسه دادند. ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان

دانند که دروغ خود مدعیان هم می« میلیون تومان شد. 42پراید »بودند. خروجی این جلسات طرح این ادعا بود که 

هایی ای این قیمت شرطخودرو در سال گذشته، سه ملیون تومان از این رقم بیشتر بوده است. اما براند. قیمت گفته

کند، اما دقیقاً اند که به قیمت رایج در بازار دست نخورد. فروش مشروط، به طوری که مشتری پول را پرداخت میگذاشته

ملیونی  42ی مدل خرید پراید هند فروخت! این خالصهای به او خواام شدهداند ِکی، چه خودرویی، با چه قیمت تمنمی

 است!
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کنندگان و تولیدکنندگان، سه نهاد گردن کلفت، با حمایت از مصرف ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان -سه

اری که سری آدم کت و شلوهای میلیاردی هستند. اما معلوم نیست دقیقاً کار کدام یک از این نهادها چیست؟ یکبودجه

ی این نهادهاست، چرا هر بار گیرند و به هر حال رئیس و مدیر هستند! اگر تنظیم قیمت خودرو وظیفهحقوق مدیریتی می

 شوند؟ارد میوندارد، پس چرا  هاشوند و اگر ربطی به آنبعد از افزایش قیمت، وارد میدان می

ن رب شست به جناح مقابل، مستندی با عنواان دادن ضهای جمهوری اسالمی، برای نشمدتی قبل، یکی از جناح -چهار

، مرکز مافیای صنعت خودروی «کروز»ساخت و در فضای مجازی پخش کرد. موضوع این مستند شرکت « اختاپوس»

شی هام بخکشور بود. این شرکت، تولید و واردات قطعات خودرو را به صورت رانتی در انحصار دارد و البته صاحب س

ی ایران خودرو هم هستند. یعنی خودشان به عضو هیات مدیره« کروز»است. حتی برخی مدیران  خودرواز ایران

کنند. هر جا هم الزم باشد با فروشند و سود میکنند، به خودشان میدهند، خودشان تعیین قیمت میخودشان سفارش می

ریاد فطویلی که یک  وهادهای امنیتی عریض برند. نمتوقف کردن تولید یا واردات قطعاتی از خودرو، قیمت را باال می

 ستند؟هیا خود هم بخشی از مافیا  توانند مافیا را ببینند؟کنند، آیا نمیها ثبت مییک کارگر را در دفاتر و اسناد و پرونده

سازی بیش از همه است. ریش و قیچی تولید و مصرف ضرر کارگران صنعتی، و به ویژه کارگران صنایع قطعه -پنج

ساز های کوچک قطعهطعات خودرو در انحصار یک مافیای متمرکز است. با یک سطر تصمیم این مافیا، شرکتق

 شوند و کارگران صنعتی بیکار.می ورشکسته

ایم. اما افزایش قیمت اخیر، یک رکورد در نوع خودش های قیمت پراید خو گرفتههاست به باال و پایین شدنما سال -شش

ی ترین نشانهرسد این اگر نه اولین، اما مهمجایی که وزیر صمت هم از کار برکنار شد. به نظر می شد. تامحسوب می

ی ماجراجویی حاکمان در داخل و ی یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی زیر سایهاقتصاد پساکرونایی است. ایران در آستانه

 خواهی آمریکا از خارج است.زیاده

 

 
 ی زندگی بیکار شدگان بر اثر کرونا را تامین کند!هزینهدولت موظف است 
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 استحالە شوراهای اسالمی حکومتی، توهم یا واقعیت!

 صادق کار

 

 

یان مدر هفتە های اخیر بحث و جدل بر سر ماهیت و عملکرد و نتایج کار شوراهای اسالمی حکومت ساختە در 

ر واهی دمحافل و گروە های کارگری باب گردیدە است و این بحث کە تصور می شد با رشد و بسط گرایش سندیکا خ

. انگیزە دە استشارە از حاشیە بە متن کشاندە میان کارگران و مزدبگیران برای همیشە پایان یافتە تلقی می شد، دوب

ز اسالمی اطرح مجدد شوراهای اسالمی ظاهر امتناع سە تن از نمایندگان شوراهای اسالمی و خانە کارگر جمهوری 

 امضای مصوبە مزد چهار مرتبە زیر خط فقر شورای عالی کار بودە است. 

میلیون و هشت صد هزار تومان دستمزد پایە  ٢فتە خودشان این بە اصطالح نمایندگان اما حداکثر خواست شان بە گ

بودە کە با آن در شورای عالی کار موافقت نشدە است. مقدار افزایش دستمزد مورد قبول آنها حتی اگر هم در شورای 

عالی کار پذیرفتە می شد، باز هم حدود نیمی از هزینە خانوار دست پخت شورای عالی کار و یک سوم هزینەهای 

دهە است کە بە دستمزد  ٤قعی خانوار برآورد شدە توسط کارشناسان اقتصادی غیر دولتی است. در واقع آنها تقربیا وا

زیر خط فقر تن دادەاند و هیچ دلیلی برای حمایت از آنها نە تنها وجود ندارد بلکە بر عکس بخاطر دفاع شان از 

از جانب فعالین جنبش سندیکایی مورد نقد و  دستمزد و زندگی زیر خط فقر برای کارگران بایستی بخصوص

اعتراض قرار می گرفتند و محکوم می شدند. حمایت عدەای از فعالین سندیکایی از این حرکت و فراتر از آن نتیجە 

گیری غلطی کە بعضی از آنها از آن نمودند بە اختالفات در میان فعالین جنبش سندیکایی منجر و در عمل بە سود 

متی تمام شد. انگیزەهای افرادی کە دانستە و یا نادانستە از این حرکت حمایت کردند البتە متفاوت اند. تشکل های حکو

خیلی از آنها کە دانستە از این حرکت حمایت کردند، با ارزیابی برخی از نویسندگان بیانیە مبنی بر اینکە گویا این 

شکل ها و متاثر از مبارزە طبقاتی است. موافق نبودە و حرکت نمایندگان تشکل های حکومتی بە منزلە استحالە این ت

نیستند و بعضا نیز در نوشتە های شان این ارزیابی را رد نمودەاند. اصوال با اختالف پیش آمدە نە صرفا بر سر کم و 

سر تشکل، کیف افزایش دستمزد، بلکە بر سر مسائلی فراتر از آن است کە بە این انگیزە بە راە افتادە است. مسئلە بر 

سە جانبە گرایی، قانون کار تهی شدە از محتوا، عملکرد یک نهاد حکومتی ارتجاعی و ضد کارگری و پیامدهای آن 

بر وضعیت دیروز و امروز کارگران و نحوە برخورد با آنها و برخی تالش هایی است کە سعی در جا انداختن تشکل 
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قدر منزوی و مطرود کارگران شدەاند کە دیگر رهبران آنها های حکومتی در میان کارگران دارد. این تشکل ها آن

 خود قادر بە درآوردن شان از انزوا نیستند و نیازمند حمایت کسانی هستند کە قبال منتقد و مخالف شان بودەاند. 

ایش فزاتورم  سال گذشتە دستمزد کارگران بعضی سال ها اصال افزایش نیافتە و یا هموارە کمتر از خط فقر و ٤٠طی 

این سال  ر تمامدپیدا کردە است. اکثر این آقایان هم بە عنوان نمایندگان تشکل های حکومتی تحت هدایت خانە کارگر 

ر ەاند. و دیت کردها یا سکوت کردەاند و یا تمام مصوبات شورای عالی کار را پذیرفتە و بە آن رای دادە و از آن حما

ای شوراه زینەها بوجو آمدە نقش داشتەاند. حسین کمالی از رهبرانتحمیل این شکاف ژرفی کە بین دستمزدها و ه

ری ر و مجاسالمی و خانە کارگر در سال هایی کە دستمزدها برخالف قانون کار افزایش دادە نشدە، خود وزیر کا

عضای اقانون کار بودە است. عدم افزایش دستمزدها در دولت روحانی در حالی صورت گرفتە کە علی ربیعی از 

ضی از ورای مرکزی خانە کارگر و معاون پیشین وزارت اطالعات وزیر کار بودە است. در واقع آن طور کە بعش

ر هم موعە دفعاالن سندیکایی ادعا می کنند، شوراهای اسالمی، خانە کارگر و سران این تشکل های فرمایشی یک مج

 ها از یکدیگر نادرست است. تنیدە هستند کە در نهایت مجری سیاست های دولت هستند و تفکیک آن

ی حکومت روند افزایش دستمزد امسال نیز می توانست مانند سال های گذشتە و بدون اعتراض نمایندگان تشکلهای

نطور اد؟ آیا آداق رخ تکرار شود، اما نشد و آنها از امضای مصوبە بە ناچار امتناع کردند. اما چرا تنها امسال این اتف

ت غیر از واقعی اسطە استحالە یافتن این ها و تشکل های حکومتی بە تشکل های مستقل است، یاکە بعضا گفتەاند، بە و

شان  اعضای این است؟ اوال این تشکل ها حکومتی و تحت کنترل دستگاە امنیتی هستند و تا زمانی کە از سرسپردگی

ت یک تشکیال ستحالەانمی فرستند. ثانیا  مطمئن نشوند، آنها را بە عنوان نمایندە بە شورای عالی کار و تامین اجتماعی

ک کردن ینحکومتی اگر انجام هم شود و منحل اش نکنند، ظرف یک سال نمی تواند صورت گرفتە باشد، ثالثا امضا 

عتقدان مخی از مصوبە چندش آور لزوما بە منزلە استحالە نمی تواند تلقی شود. حاال بیایم فرض کنیم کە بە زعم بر

 یل خودشانا بە مز آنها" تحت تاثیر مبارزات طبقاتی استحالە پیدا کردە باشند و گذاشتە باشند آنهاستحالە "بعضی ا

عقیدە  واب بەجعمل کنند، آیا استحالە فرضی یکی دو عنصر از یک نهاد حکومتی را می توان بە نهاد هم تعمیم داد؟ 

مهوری ض قرار دارد. سیستم کنترل در جمن منفی است و با منطق مبارزە طبقاتی و عملکرد این نهاد در تعار

حکومتی  هادهایاسالمی چند الیە است. در این سیستم تنها مردم عادی نیستند کە بە اشکال مختلف کنترل می شوند. ن

کومت ز خط حپایین دستی و افراد فعال در آنها نیز بە طرق مختلف کنترل می شوند و در مواقعی کە احساس کنند ا

وراهای انون شیە و تنبیە می شوند. تشکل های وابستە نیز از پنج طریق مختلف کنترل می شوند، قخارج شدەاند، تصف

اد بە ا استناسالمی، قانون کار، حراست های وزارت کار، تامین اجتماعی و نیروهای امنیتی. تصویب مصوبە مزدی ب

 رمایشی همینکە فو نبود نمایندگان ولو ا قانون سە جانبە گرایی در قانون کار صورت گرفت و همان طور کە دیدیم بود

ز آن ی کە انمی بودند در جلسات شورا مانع تصویب مصوبە مزدی نشد. دست آورد حمایت از این "نمایندگان" کارگر

انە فرسودە خ بنیاد بە عنوان ابتکار یاد می کنند تا کنون هیچ بودە است و زیان های آن بسیار! دوستان مدعی متاسفانە

 و گرفتار بند ایوان شدەاند!را رها 

ا حدود ترا هم اما چرا این اتفاق امسال افتاد؟ بە عقیدە من چند دلیل داشت و کنش و واکنش های قبلی و بعدی ماج

 زیادی داللت بر صحت آنها دارند. 

اولین دلیل افزایش بیشتر دستمزد و حقوق های کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری نسبت بە کارگران و 

بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت بود. تصمیم بە این مقدار افزایش کە قبل از تصمیم شورای عالی کار گرفتە 
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ار افزایش بە دستمزد کارگران باز کردە بود و بە شد، بە نظر نمایندگان تشکل های حکومتی راە را برای همان مقد

همین خاطر آنها با اطمینان می پنداشتند کە افزایش دستمزد کارگران حداقل بە اندازە کارمندان دولت خواهد بود. 

منطق شان هم نادرست نبود، در سال های گذشتە نیز معموال دستمزد کارگران چهار تا پنج درصد بیشتر از کارمندان 

 ایش دادە می شد. بە همین جهت گفتند و نوشتند کە بە کمتر از افزایش دستمزد کارمندان رضایت نمی دهیم! افز

 ولت، ودآنها در ارزیابی شان حساب دو چیز را نکردە بودند. تبعیض مزدی با حساب و کتاب و تفرقە افکنانە 

تبلیغات  ،ز پیشاد! در واقع با یک پیشبینی غلط فرصتی کە فاجعە کرونا در اختیار دولت و کارفرمایان قرار دادە بو

ستند ی توانپرسروصدایی راە انداختند کە امضای مصوبە حقارت بار دستمزد برایشان حکم تف سرباال را داشت و نم

آن  عالئم آن را امضا کنند. اگر تئوری استحالە درست باشد، بایستی در چند عمل و حرکت قبل از مصوبە دستمزد

ە و . موضع انفعالی کە بعد از ابالغ مصوبە و روشن شدن مواضع دولت این افراد در پیش گرفتمشخص می شد

دعایی و حالە اوظیفە مبارزە را بە دیوان عدالت اداری و مرحمت رهبر سپردەاند، بیشتر از آنکە نشانە انعکاس است

قایان آت. این حال و روز گذشتە شان استغییر ماهیت این جماعت حیلە گر و بند باز باشد، حاکی از باقی ماندن در 

بال شان  ور دست اگر از لحاظ نظری استحالە یافتە باشند، با در نظر داشت اینکە هم در تشکیالت شان و هم قانون کا

دا جکومتی حرا برای فعالیت بستە است، قاعدتا بایستی خرج خودشان را بزودی از خانە کارگر و شوراهای اسالمی 

علنی  ان بطورشود افراد سرشناسی از تشکیالت کارگری حکومتی استحالە پیدا کردە باشند، استحالە شکنند. مگر می 

ورت البد صر این تئوریزە و مورد بحث و فحص موافق و مخالف قرار گرفتە باشد و بتوانند هم چنان نمایندە بمانند؟ د

 کل حکومت باید استحالە پیدا کردە باشد. 

ق اقض حقونبیانیە در بیانە شان از یک سو از نمایندگان تشکل های حکومتی کە وجودشان عجیب اینکە نویسندگان 

ذکور است، حمایت و در همان حال خواستار اجرای مقاولە نامە های م ٩٨و  ٨٧سندیکایی و مقاولە نامەهای 

 شدەاند!این همە تناقض را بە راستی چگونە می شود توجیە نمود؟

رە و مذاک پس از حمایت از "نمایندگان" کارگری شورای عالی کار، خواهان لغو مصوبەدر قسمت دیگری از بیانیە 

زدی صوبە ممجدد برای افزایش دستمزد، توسط همان شورا کە نمایندگان دولت و کارفرما در آن اکثریت دارند و م

 دست پخت آنهاست می شوند!

حادیە ود، اتشاری از کشورها وقتی توافق حاصل نمی البتە راە کار تجربە شدە وجود دارد و آن این است کە در بسی

قب می عهای کارگری، کارگران را بە اعتصاب فرا می خوانند و معموال هم کارفرمایان نهایتا از مواضع شان 

 ورای عالیشدە در نشینند! چرا نویسندگان بیانیە بە جای تکرار یک دور باطل در شورای عالی کار و این آقایان نماین

میان  فوذ درنعوت بە اعتصاب و اعتراض نکردند؟ دلیل اش روشن است. یا این نمایندگان و تشکل هایشان فاقد کار د

ل ند کە دلیمی دانکارگران هستند، یا روابط شان با قدرت بە آنها اجازە این کار را نمی دهد. یعنی این نمایندگان ن

تە و ال گذشسگران نتیجە اعتصابات و اعتراضات آنها در افزایش بیشتر حقوق کارمندان و بازنشستگان نسبت بە کار

 تشکل های مستقلی است کە آنها در آن متشکل شدەاند؟

اساسنامە و شرایط فعالیت شورا های اسالمی از بیخ و بن پر از ایراد و تناقض و موانع هستند، طبق قانون شوراهای 

اسالمی یکی از وظایف این شوراها دفاع از حکومت و سیاست های آن و دادن گزارش اعتراضات است. مقصود از 

ربیعی هم غیر از اینها نبودە اند. در تمام سال های  تشکیل آنها و رابطە تنگاتنگ شان با سازمان امنیت از کانال

گذشتە آنها با دفاع از سیاست های حکومت بە وظایف کە از آغاز برایشان در نظر گرفتەاند عمل کردەاند. در هفتە 
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کارگر امسال نیز وفاداری بە حکومت توسط رهبران خانە کارگر از آن جملە علی خدایی یکی از نمایندگان خانە 

 ر در شورای عالی کار برسر قبر خمینی مورد تاکید دوبارە قرار گرفت. کارگ

ت مقاولە نامە (در سفرهای تحقیقاتی کە برای بررسی عدم رعای٨٢نمایندە سازمان بین المللی کار سال ها پیش )سال 

ی و ارفرمایک -های بنیادین کار در ایران انجام دادە است، گفتە است کە تشکیالت شوراهای اسالمی تشکل کارگری

مین هقانون کار با حقوق سندیکایی و مقاولە نامە های حق تشکل مغایرت دارد.  ١٣١مشورتی هستند و مادە 

ی ن سندیکاینخستی شوراهای اسالمی کار از آن موقع تا کنون با تغییر این مادە از قانون مخالفت کردەاند و بە جلسات

ون غاز تا کنا از آکار تشکیل شد بارها با چوب و چماق حملە بردند. اینه کە بعد از آمدن نمایندە سازمان بین المللی

تالش  ذیرند.پتشکل سندیکایی نبودە و نیستند و ماهیت و عملکردشان هم نە قابل توجیە و دفاع است و نە استحالە 

بش یات جنفراوان برای تشکیل سندیکاها و تشکل های سندیکایی واقعی و مستقل سال هاست با تکیە بر تجرب

 ن کوششسندیکایی در ایران توسط فعالین کارگری در جریان است و تشکیل دەها تشکل مستقل سندیکایی حاصل ای

ز مایت احهاست. در چنین شرایطی همە اقدامات و انرژی فعالین و سازمان های کارگری شایستە است کە در خدمت 

غلی و منیت شد. افزایش واقعی دستمزد کارگران، تامین ااین حرکت ها و مبارزان واقعی جنبش سندیکایی قرار گیرن

یق از طر اجتماعی و بهره مند شدن طبقە کارگر از زندگی شایستە و انسانی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی

ر ت کە دتقویت و گسترش سازمان های کارگری و جنبش سندیکایی میسر می شود. مبارزە برای همە اینها سال هاس

ج آنها و نتای تولیدی و خدماتی توسط کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروە های مزد بگیر ادامە داردواحدهای 

ە، دید برنام ملموس تر از آن هستند کە بشود انکارشان کرد و مخالفان تشکل های ضد کارگری حکومتی را بە نداشتن

یی الش های حمایت از اعتصابات و مبارزات و تطبقاتی و بی عملی متهم کرد. برنامە تشکل ها و گروەهای کارگر

 ایی ازاست کە در جای جای کشور توسط خود کارگران آگاە برای تشکیل سندیکاهای مستقل و احیای حقوق سندیک

شنایی و ناآ دست رفتە زحمتکشان جریان دارد. با وجود هزاران اعتصاب و اعتراض متهم کردن کارگران بە نا آگاهی

بر  وقی کە توسط حکومت و با کمک موثر همین تشکل های حکومتی بە تاراج بردە شدە، چشمبە حقوق شان، حق

 ورافی، بستن بر مبارزات جاری زحمتکشان و دست آوردهای آن و تئوری بافی برای توجیە یک عمل بی نتیجە انح

ل است کە سا ٤٠گیرد.  با حملە بە سازمان های مدافع حقوق زحمتکشان صورت می تفرقە افکنانە است کە در ادامە

جود این و با وجود شوراهای اسالمی حکومتی دستمزد و قدرت خرید کارگران همە سالە سیر نزولی داشتە است و با

قدامی کە اد. هر نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار هیچ گاه علیە افزایش ندادن واقعی دستمزد، اقدامی نکردەان

ندگان ە نمایصورت گرفتە توسط تشکل های مستقل بودە اند. این اولین بار است ک قبل از این برای افزایش دستمزد

انی قع نگرفرمایشی بە دالیلی کە ذکر شد بە ناچار بە مصلحت خود ندیدند کە مصوبە مزدی را امضا کنند. در وا

 است. و حکومت تادن موقعیت خودشاناصلی آنها بیشتر از رشد مبارزات فزایندە جنبش کارگری و بە مخاطرە اف

 !کنیم تشدیدرا کارگری مستقل سندیکاهای تشکیل برای زهمبار
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 بخش اول - اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی های دارد؟

 علی صمد

 

 

 

 

   * فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری در چند ساله اول انقالب

بر در ایران، ما با تجربه تشکالت اتحادیه ای و سندیکایی که  57در دوره های مختلف تاریخی و قبل از انقالب 

"شوراهای کارگری" در حول و حوش مواجه بودیم. پایه تجربیات گذشته جنبش کارگری کشور بوجود آمده بودند 

اعتصاب تشکیل شدند که در سازماندهی و  آغاز به فعالیت کردند. قبل از شوراها کمیتههای 57انقالب      

رهبری اعتصابات دوران انقالب نقش مهمی داشتند. نفوذ شوراهای کارگری در دوران انقالب به مراتب بیشتر از 

سندیکاهای کارگری پیش از انقالب و یکی دو سال نخست بعد از انقالب بود. اما در ادامه با مستقر شدن 

الیت های مستقل شوراهای کارگری، سندیکاها و اتحادیه های کارگری بدلیل جمهوری اسالمی رفته رفته فع

توانسته بودند فعالیت های  61کارگری از اول انقالب تا آخر سال سرکوب و اختناق بسیار محدود شد. تشکل های 

از انقالب موثر و قابل توجهی برای سازماندهی فعالیت های مستقل کارگری انجام دهند. اما این تشکل ها بعد 

رفته رفته از طریق ممنوعیت ها، تهدیدات، بازداشت ها، شکنجه و محکومیت های زندان و حتی اعدام جلوی 

بسیاری از دفاتر سندیکایی کارگری به بهانه نفوذ احزاب  61-62 فعالیت شان گرفته شد و بدین ترتیب بین سالهای

ژیم گذشته، توسط دولت جمهوری اسالمی و ارگان های و سازمان های سیاسی در آنها و به اتهام وابستگی به ر

سرکوب آن، به شکلی خشونت آمیز منحل شدند. همه مراکز و ساختمان های تشکل های مستقل کارگری را 

در ادامه با تاسیس و تقویت گسترش انحصاری فعالیت تشکل های حکومتی و نیز به  .مصادره و پلمب کردند

همراه آن با تصویب قوانین مختلف، کنترل و سازماندهی تشکل های کارگری را در اختیار خودی ها و ارگان 

 های امنیتی دولتی و حکومتی قرار دادند. 
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ن بین المللی کار، قوانین داخلی ایران در خصوص حق در نوشته زیر کوشش من این است که به اختصار به قوانی

آزادی تشکل، فعالیت تشکل های کارگری مستقل، و کال همه مواردی که به حق و حقوق کار و کارگر در ارتباط 

با تشکل های مستقل و صنفی مربوط می شود را همراه با بررسی عملکرد شوراهای اسالمی و وزارت کار 

هم تا بلکه بتوانیم تحلیلی از تشکل های اتحادیه ای و مستقل کارگری و محدودیت ها و جمهوری اسالمی انجام د

 موانع بسیاری شدیدی که علیه فعالیت آنها در قوانین ایران وجود دارد ارائه دهیم.

 

 * حق آزادی تشکل و انجمن در "قوانین بین المللی کار"

هروندان برای تاثیرگذاری و اعمال قدرت بر دولت و اصوال و منطقا تشکیل تشکلی از طبقات مختلف یا از ش

رهبران یک کشور می باشد. حق آزادی تشکل از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در "قوانین سازمان بین 

المللی کار" و دیگر کنوانسیون ها و میثاق های حقوق بشری و مدنی در جهان است. به خصوص در مواردی که 

ارگران در جهت تضمین بهبود وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی آن ها از طریق به حقوق و آزادی های ک

 تشکیل اتحادیه و یا سندیکای کارگری مربوط می شود. 

حوزه فعالیت های اتحادیه و سندیکای کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق این تشکل ها توسط "سازمان 

انبه گرا مصوب می شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل بر بین المللی کار" به عنوان یک سازمان سه ج

می گردد. به همین دلیل این قوانین در اعالمیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و 

 سیاسی کامال مستند و تصریح شده اند. 

تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق به آزادی های  2و  1اعالمیه جهانی حقوق بشر در بندهای  20ماده 

آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل ها سخن می  2آزادی تجمع و ایجاد تشکل تاکید دارد، و در بند 

 .(1گوید)

را چنین تعریف   های صنفی(میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق تشکیل سندیکا )اتحادیه 22ماده 

هر کسی باید از حق آزادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه های کارگری برای می کند: "

حفاظت از منافع خود برخوردار باشد". همچنین تصریح می کند که "اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی 

ک به مصلحت امنیتی ملی تواند باشد مگر آن چه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتینمی

 های دیگران ضرورت داشته باشد". یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی

 آزادی به مربوط کار المللی بین سازمان 19۴۸ مورخ کنوانسیون طرف هایدولت ماده این مقررات از یک "هیچ

 با یا گذاریقانون تدابیر اتخاذ با که داردنمی مجاز را شدن( متشکل )حق سندیکایی حق از حمایت و سندیکایی

 (2)آورند". وارد لطمه کنوانسیون آن در مقرر هایتضمین به قوانین اجرای نحوه

 

 * حق تشکیل تشکل کارگری

كارگران و مزدبگیران حق این را دارند که  طبق قوانین بین المللی، همه طبقات و اقشار اجتماعی و از جمله

آزادانه اتحادیه یا سندیکای كارگری ایجاد کنند و یا اینکه عضو تشکل های مستقل و صنفی موجود در یک کشور 

شوند و در تمامی فعالیت آن تشکل های صنفی و مدنی شركت كنند. در ضمن ارگان های امنیتی، مسئولین دولتی 

تشکل مستقل کارگری، بازوی قدرتمند و رلی در تشکل های کارگری، بوجود آورند!. و کارفرمایی نباید کنت

 حمایتی کارگران در دفاع از حقوق شان است.
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 "سازمان بین المللی کار" ۹۸و و  ۸۷مقاوله نامه های  *

ه مقاوله نامه ی از مهمترین مقاوله نامه های "سازمان بین المللی کار" در ارتباط با آزادی انجمن ها، می توان ب

درباره حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی اشاره کرد. از آنجا که  9۸درباره حق تشکل ها و مقاوله نامه  ۸7

را امضا نکرده  9۸و  ۸7تعدادی از کشورها، چهار پیمان بنیادین سازمان جهانی کار از جمله پیمان شماره 

ب این سازمان رسید که دربرگیرنده چهار پیمان اساسی پیمان حقوق بنیادین کار به تصوی 199۸بودند، در سال 

است که در آن دولت های عضو "سازمان بین المللی کار"،  9۸و  ۸7سازمان جهانی کار از جمله دو پیمان 

صرف نظر از این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان شدند. در پیمان 

ر تاکید شده است که این حقوق جهان شمول است و در مورد همه مردم در همه کشورها صرف حقوق بنیادین کا

  .نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوند

 :شوند های اساسی سازمان جهانی کار به چهار دسته تقسیم می نامه مقاوله

 

 (؛ 9۸و  ۸7های  نامه دربارە آزادی تشکل و قرارداد های جمعی ) مقاوله -یک

 

 (؛105، 100، 29، 11های  نامه دربارە لغو کار اجباری و تبعیض ) مقاوله -دو و سه

 

 (. 1۸2، 13۸های  نامهممنوعیت کار کودکان ) مقاوله -چهار

 

المللی کار وجود دارد، تعریف می شوند. سازمان بین 9۸و  ۸7های سندیکاها طبق معیارهایی که در مقاوله نامه

 .ها از اهمیت زیادی برخوردار استنامه یل سندیکاها مطابق موازین تعیین شدە در مقاولهتشک

 به حق سازمان 9۸یابی جمعی و مقاوله نامه  به موضوع آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان ۸7مقاوله نامه 

 :أکید ویژە شدە استها روی موارد ذیل ت نامه زنی جمعی پرداخته است. در این مقاوله یابی و چانه

 

 سندیکاها باید آزادنه و مستقل تشکیل شوند؛ -1

 

 شان تصویب شود؛ اساسنامه سندیکاها باید توسط اعضای سندیکاها تهیه و در مجامع عمومی -2

 

 های مستقیم و غیرمستقیم دولت باید اداره شوند؛ بدون دخالت -3

 

 رد؛کس حق انحالل و تعطیلی سندیکاها را ندا هیچ -۴

 

 .سندیکاها باید بدون نظارت و کنترل کارفرما اداره شوند -5

 

 تعریف و مشخصه های اتحادیه کارگری* 
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داوطلبانه و فراگیر محسوب می شود و در برگیرنده همه کارگران و  كای كارگری به عنوان تشکلیاتحادیه و سندی

تشکل کارگری . عقیده، جنسیت و... می باشد، مزدبگیران از هر ملیت، قومیت، رنگ پوست، مذهب، ایدئولوژی

می بایست حق داشته باشد بطور آزادانه فعالیت نماید و دولت ها و کارفرمایان مجاز نیستند از فعالیت سندیکاها 

دموکراتیک است. یعنی اینکه همه اعضا در این تشکل ها دارای کارکرد اتحادیه یا سندیکا ماهیتا  ممانعت کنند.

 د و رهبران، مسئولین و برنامه های سندیکا آزادانه و با رای اعضا انتخاب و تصویب می شوند. حق رای برابرن

برنامه ها و فعالیت های اتحادیه و سندیکای کارگری برای گسترش رفاه عمومی و در جهت بهبود و ایمنی شرایط 

ی در جامعه است. فعالیت های زندگی اجتماعی، صنفی، توسعه انسانی، بهداشتی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاس

 این تشکل ها مقطعی نیست و از تداوم برخوردار است.

 

 
 

 * چگونگی تعیین قوانین و مقرارت اتحادیه ای یا سندیکای

( حقوقی را برای تشکل های 195۴منشور حقوق سندیكایی مصوب شورای عمومی فدراسیون سندیكای جهانی )

 :تره فعالیت اتحادیه ها عبارتند از"کارگری در نظر گرفته است. حدود و گس

 قوانین اتحادیه به شکل آزادانه توسط اعضا تهیه و تصویب می شود؛ -یک 

زیرمجموعه تشکل های سندیکایی و اتحادیه ای حق و اجازه دارند که بدون داشتن اجازه از هر مسئول  -دو 

 دولتی، جلسه برگزار کنند و یا انجمن تشكیل دهند؛ 

 حق برگزاری اعتصاب و تظاهرات در معابر عمومی برخوردارند؛ اعضا از -سه 

كارگرانی كه در اتحادیه و سندیکای كارگری عضو هستند، حق عضویت خود را طبق قوانین موجود  -چهار 

 تشکل پرداخت می کنند؛

آنها در هیچ  صندوق اتحادیه و سندیکای كارگری، در اختیار خود تشکل است و منابع مالی و دیگر امکانات -پنج 

 شرایطی توقیف و مصادره نمی شود؛

اتحادیه و سندیکای كارگری از مسئولین دولتی می توانند دفاتری ثابت برای فعالیت های خود درخواست  -شش 
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 کنند؛

زیرمجموعه اتحادیه و سندیکای كارگری حق آن را دارند که برای اعضای خود فعالیت های آموزشی،  -هفت 

 زشی و ... برگزار کنند.فرهنگی، هنری، ور

كنند، از این حق برخوردارند که اتحادیه هاي كارگری، از جمله كارگرانی كه در خدمات عمومی كار می  -هشت 

با كارفرمایان و مقامات دولتی مذاکره كرده و قرارداد جمعی منعقد كنند. هیچ تبعیضی نباید میان اتحادیه های 

 .(3طه با نمایندگی شان قائل شود")كارگری، توسط مقامات دولتی در راب

 

 *ایران و قوانین بین المللی

دولت های ایران تا امروز کنوانسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و 

سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون های 

کنوانسیون  1967مربوط به وضعیت پناهندگان، پروتکل  1951مربوط به حقوق بشر و کار مانند کنوانسیون

 1973پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، کنوانسیون  19۴۸مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون 

 تبعیض، استخدام و اشتغال)سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در مورد 

( ۸2کنوانسیون شماره  ) 1999(، و کنوانسیون مبارزه با بدترین شکل های کار کودک، 111کنوانسیون شماره 

 (۴را تصویب کرده اند. )

 

دولت جمهوری اسالمی ایران تاکنون نخواسته کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین 

حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنها، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و مجازات  المللی حمایت از

ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدید شدن 

سیون در باره  آزادی تشکل و حمایت از حق های قهری، و سه کنوانسیون مهم سازمان بین المللی کار، یعنی کنوان

(، 9۸) شماره  19۴9(، کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، ۸7شماره ( 19۴۸سازماندهی، 

( و پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 13۸) شماره  1973کنوانسیون حداقل سن، 

 فرهنگی را به تصویب برساند.

 

صویب آگاهانه کنوانسیون های فوق باعث شده که بسیاری از حقوق ابتدایی و انسانی کارگران، مزدبگیران عدم ت

و زنان و کودکان کار به شدت نقض شود و تاکنون فعالین کارگری و مدنی که برای احقاق این حقوق بر حق 

 .مبارزه می کنند هزینه های بسیار زیادی به صورت یک طرفانه پرداخته اند

 

 هاتشکل و بشر حقوق خصوص در عضو کشورهای تعهدات *

با توجه به تمام نکاتی که در این نوشته به آنها اشاره شد، وقتی کشوری به عضویت نهادی چون "سازمان بین 

مسئولیت دولت ها در این  المللی کار" در می آید، منطقا متعهد به پذیرش اصول اساسی اساسنامه آن می شود.

ی به اجرای مقاوله نامه های بین المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت های عضو در مورد پایبند

آزادی کامل نسبت به تصویب آنها اقدام نموده اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی 

بنیادین کار را امضا کرده باشند یا و خارج از اینکه چهار پیمان حقوق انجمن یا تشکل بر عهده دولت ها می باشد 
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بنابراین حقوق مربوط به تشکل های کارگری همانند سایر حقوق نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان هستند. 

 اساسی بشری، باید بدون توجه به هر سطحی از توسعه در یک کشور، مورد احترام و اجرا قرار گیرد.

حق تشكیل و عضویت در اتحادیه ها را به عنوان یك حق بشری  23ده اعالمیه جهانی حقوق بشر در بند چهار ما

شناخته است. ماده مذكور اعالم می دارد كه هر كس حق دارد برای دفاع از منافع خود یا دیگران اتحادیه تشكیل 

یز آمده دهد و در اتحادیه ها نیز شركت كند. در ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ن

است كه كشورهای طرف میثاق باید حق تشكیل اتحادیه، عضویت در آن و فعالیت آزادانه این اتحادیه ها را بدون 

اعمال هیچ محدودیتی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و مصالح امنیت ملی و نظم عمومی در یك جامعه 

 .دموكراتیك تضمین نمایند

قوانین بین المللی در خصوص کار و آزادی تشکل و حقوق سندیکایی و در نتیجه چنانکه مشخص شد در عرصه 

اتحادیه ای و مشخصه های آن هر کشوری موظف است طبق قوانین بین المللی در حوزه ملی برخورد کند و در 

 .این بین هیچ دولتی نباید معیارهای ذکر شده در عرصه بین المللی را نقض کند

 منابع:

 حقوق بشر ویکی پدیامتن اعالمیه جهانی  -1

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی -ویکی پدیا -2

 1392مهرماه  - 161شماره  -ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه  -3

 جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران -گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری :ایران -۴

 شورای اسالمی کار، نه!" سایت "به پیش"مقاله "سندیکای آزاد و مستقل آری،  -5

 

 

 بیکاری برای بیکاران یمهبی
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 بخش سوم -ساموا  شیالت دستمزد حداقلی استعماری در صنایع –حداقل بازده 

 آمریکا"  آرام، ساموای اقیانوس در دریایی صنایع -جزرومد  بخشی از کتاب "تعادل

 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 

 
 

 تاریخچه صنعت تولید تون ماهی در ساموای آمریکا
تولید کنسرو ماهی تون به فاصله یک دهه بعد از افزایش مصرف آن در بازار های جهانی در ساموا آغاز شد. به روایت 

کنسرو تون و ماهی سالمون بیشترین مصرف ماهی را در سراسر جهان در بر می  1۹44مانسل بالکفورد تا سال 
کالمرا برتز نیز می نویسد که چگونه تکنولوژی بسته بندی کنسروها و کشف مواد و تکنیکی که آن را در داخل گرفت. 

بسته بندی تازه نگه می دارد به خوبی محصولی را به بار آورده بود که در همه جا و در سال های بعد از جنگ مصرف 
این رشته کاماًل اتوماتیزه و روند کامال صنعتی در جهان پیدا باالیی داشت. تا پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم 

آن تازه و  %4۹کرده بود. سه چهارم تمام مواد غذایی دریایی مستقیماً برای مصرف انسانی روانه بازار می شود، 
آن به صورت بسته بندی شده است. نیمی از آنچه به صورت بسته بندی به فروش می رسد کنسرو و بقیه به  51%

تا کنون محصوالت دریایی  1۹53این بازار در خارج از آمریکاست و از  %3۷صورت یخ زده عرضه می شود. تقریبا 
 ساموا بخش عمده ای از این بازار پروتئین جهانی را تشکیل داده است.

کمپ، یک تأسیس کرد. محصوالت دریایی وان  1953کمپانی راکفلر اولین کارگاه کنسروسازی را در توتویال در سال 

 Chicken ofبه مرغ دریایی  1976این تأسیسات را خرید که در نهایت در سال  1954بخش از رالستونپورینا، در سال 

the Sea  این مجموعه بعد از پنجاه سال به کمپانی تای یونیون 2000تغییر نام داد. در سالThai Union  فروخته شد که

والت دریایی در بازار آمریکا قرار داشت. بعد از سه افزایش حداقل دستمزد، در مقام هفتمین فروشنده محص 2006تا سال 

عملیات تولید صنعتی در ساموا برای این کارگاه به نقطه پایان فرا رسید و تای یونیون به  2009چنان که گفته شد در سال 

ک شرکت ایتالیایی به نام "سه کشتی" عملیات خود در ساموا پایان داد. سومین توزیع کننده محصوالت دریایی در آمریکا ی

بعد  2016به تولید کنسرو ماهی در ساموا ادامه داد اما در سال  2016تأسیس کرد و تا سال  2007نیز کارگاهی در سال 

 از دو مرحله افزایش دستمزد الزامی فدرال، کار را متوقف ساخت.

اجازه تأسیس  1962کمپانی هینز به عنوان دومین تولیدکننده کنسرو های تون و سایر محصوالت دریایی در سال 

 2003را به بازار عرضه کرد. در سال  StarKistکارگاهی در پاگوپاگو ساموا را بدست آورد و محصوالت استارکیست 

استارکیست را به کمپانی کره ای بنام  200۸سپس در بخش تولید کنسرو این کمپانی در شرکت دل مونته ادغام شد که 
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دانگ وون فروخت. این مجموعه با وجود کاهش تعداد کارگران و ساعات کار و علیرغم افزایش حداقل دستمزدها همچنان 

 به کار ادامه داده است. 201۸تا سال 

مپانی کهد که یان قرن بیستم نشان می دتغییر از شرکت های امریکایی تولید محصوالت دریایی به کشور های دیگر در پا

ه های سرمای های تولید محصوالت دریایی هر چه بیشتر و گسترده تر از مرز های جغرافیایی و ملی گذر کرده اند و به

وق اشتراک مایل محدوده اختصاصی اطراف جزایر امریکایی مش 200مشترک بین المللی تبدیل شده اند. چنان که اعالم 

کند چه  یین میژاپنی با ماهیگیران امریکایی شد. با محدودیت های اعمال شده بر آب های سرزمینی که تع تولیدکنندگان

گر ی یکدیکسی در کجا می تواند ماهیگیری کند، ملل مختلف با مشارکت هم می توانند به محصوالت دریایی در آب ها

 دسترسی یابند.

ی شود، دریایی "مرغ دریایی" و استارکیست در ساموا نتیجه مهمان طور که از تغییر مالکیت های جدید تولیدات 

 ند. پس ازیک باشتولیدکنندگان به وسیله زیرمجموعه های خارجی معامله شدند تا به بازارهای عمده ماوراء بحار خود نزد

ان محل در هم کهخرید استارکیست در ساموا، دونگوون همچنین مالکیت کارخانه تولید جعبه های آلومینیوم کنسرو را هم 

از مواد  نی را،بود خرید، که نشان دهنده ساختار عمودی ادغام مالکیت خط تولید بود که تمام مراحل تولید محصول پایا

 خام تا تولید و فروش و بازاریابی، شامل می گردد.

ز جمله افتد. فاق می ابدست گرفتن کنترل تمام مراحل تولید مشابه استراتژی در صنایع دیگری است که در این دوران ات

ازینرو  کمپانی های فورد و مزدا به یک سرمایه گذاری مشترک دست زده بودند. 19۸0در صنایع خودروسازی در دهه 

 .ساموا محل ایده آلی برای ماهیگیری و تولید صنعتی ماهی تون برای فروش در آمریکا و در شرق آسیا بود

عد از تصادی برا برای توسعه اقتصادی ساموای آمریکا در سال های رکود اقدولت فدرال ایاالت متحده صنعت تولید تون 

ش می یمه پیجنگ دوم با استاندارد های ویژه کارگری، تخفیف های مالیاتی، و مشوق های تخفیف در هزینه ترابری و ب

ه توسع ننده برایبرد. به روایت جان کاونا و رابرت بارنت، کشورهای فقیر، با کارگران غیرمتشکل بهترین جذب ک

 زند.ی افراممناطق صنعتی و سرمایه گذاری وسیله کمپانی های فراملیتی هستند، بدون توجه به پرچمی که بر سردرشان 

خوبی  وق هایسود باالتر، دردسر کمتر با کارگران، دسترسی به منابع طبیعی منطقه و همجواری با بازار محلی همه مش

اوگان نشتی و فیف مالیاتی و تعرفه های فدرال به اضافه بیمه و سوخت ارزان برای کهستند. کارگر ارزان همراه با تخ

ین صنعت اان در ماهی گیری و هزینه حمل و نقل ناچیز، وقتی با منافع باال همراه باشد، برای تسهیل حضور سرمایه گذار

 بود.در مناطق تحت سلطه استعماری ایاالت متحده در غرب پاسیفیک بسیار موثر خواهد 

 

 

 !دهید پایان کارگری سندیکاهای سرکوب به
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 تایزو، امپراتور قدرتمند سلسلۀ سونگ 

 همدازدوبخش  -طرح کلی تاریخ کار 

 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ادامه -چرا مناسبات کار تغییر می کنند؟ 
ر ورد چین دد. در مکه امکان آزمون این ایده را برای ما فراهم می آوردند: چین و هندستکم دو نمونۀ تاریخی وجود دارند 

سی منۀ سکه های میالدی، ما می توانیم مستقیماً ثابت کنیم که تولید سرانۀ ساال 12و  11های  زمان سلسلۀ سونگ در قرن

تاج این استن ی برایبنابراین دلیل قابل توجه در آن دوره از دورۀ بعدی وای بسا از تمام دوره های قبلی بیشتر بوده است.

ا م و سپس بتوری روجود دارد که در این دوره با ظهور یک جامعۀ "عمیقاً سکه ای شده" مواجه ایم )قابل مقایسه با امپرا

 کهمالیات، میالدی( پرداخت 1050سال در نیمه های قرن یازدهم )متحدۀ هلند(. جای شگفتی نیست که ایالت  7جمهوری 

ه این کن است بایست نقداً پرداخت می شد، جای انجام کار اجباری برای دولت چین را گرفت. فرضیۀ من در این باره ای

ی در پول مس گران مستقل و نیز مزدبگیران به مالیات پردازان جدید است. افزایش تحول گویای تبدیل دهقانان و صنعت

یرا ه نبود، زاست، اگرچه اثر آن بر مناسبات مسلط کار چندان گسترددر چین نیز واقعیتی قابل توجه  1۸گردش در قرن 

موراتا -مول در این فاصله جمعیت به شدت افزایش یافته و گردش سرانۀ پول از دورۀ سلسلۀ سونگ کندتر بود. کریستین

توان داللتی بر  می یزکشف کرده است. این که آیا این انتقال را ن 1۸انتقال آشکاری را در کار برای بازار در چین قرن 

 .افزایش کارگران کشاورزی به حساب دهقانان مستقل دانست، هنوز موضوع اختالفات و مباحثات آکادمیک است

در تاریخ هند نیز، درست مثل چین، می توان افت و خیزهای طوالنی و درازمدتی را در عمیقاً سکه ای شدن جامعه 

 - 1554در زمان سلسلۀ سوری ) -ستفاده از پول مسی در قرن شانزدهم تشخیص داد. تحقیقات جاری از تراکم شدید ا

حکایت دارند. تولید سکه های  –( 1556 - 1605( و نخستین امپراتوران مغول، خاصه در زمان امپراتور اکبر )153۸

مفروض دانست که مسی در این دوره، در مقایسه با دورۀ قبل از آن، حدوداً سه برابر شده بوده است، و اگرچه می توان 

جمعیت نیز رشد داشته بوده است، اما افزایش شدید گردش سرانۀ پول در این دوره محرز است. افزایش آشکارا بسیار 

خانه ها قاعدتاً می بایست سرعت و حجم گردش پول را شدت بخشیده باشد. این که معنای این روند برای مناسبات  ضراب

محاسبات نجف حیدر در بارۀ ساختارهای جمعیتی در پایان حکومت اکبر آشکار کرده است. کار چه می توانسته باشد، را 

درصد جمعیت به امور کشاورزی اشتغال داشتند، که دست کم یک چهارم آنان  ۸5بنا بر این محاسبات در آن دوره 

موجود اشتغال می داشته  کارگران دستمزدی بودند. به احتمال قوی همین نسبت از جمعیت به کار در صنایع و خدمات
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های متعلق به پایان قرن نوزدهم  ها با نسبت است. به عالوه هند از یک ارتش حرفه ای بزرگ برخوردار بود. این نسبت

، یک "پول زدائی" محسوس اتفاق افتاده و سپس در قرن بعدی نوعی 1750تا  1650مشابه اند. در این فاصله، حدوداً از 

افتاده است. فرضیۀ من، مرتبط با مناسبات کار، این است که همزمان با این روند نوعی  ترمیم تدریجی به جریان

 ( نیز واقع شده است.deproletarianizationگارگرزدائی )

، همچنان که بابل –نتیجه این که چین زمان سلسلۀ سونگ و هند زمان حکومت سوری ها و نخستین امپراتوران مغول 

را می توان  –میالدی به بعد با امپراتوری دریائی اش  1500رم و اروپای غربی از  یونان کالسیک، امپراتوری

رقی و سیای شآ"اقتصادهای بازاری" نامید. قابل توجه این که در مقایسه با نمونه هائی که ذکر شدند، کار بردگی در 

 آسیای جنوبی حضور و تسلط به مراتب ناچیزتری در مناسبات کار داشت.

سیاری از بشمار  ان با وبر، چایانف و پوالئی، موافق نبود که معتقدند این امکان وجود دارد که بازارها والبته می تو

وز زارها کار می کنند، وجود داشته باشند، بدون این که این وضع به بربرای این با -آزادانه یا به اجبار  –کارگرانی که 

ورت صر این یک روحیۀ فراگیر سودجویانه داللت کند. اما حتی د "روح سرمایه داری" بیانجامد یا به عبارت دیگر بر

نجام عی باید اتی وسینیز واقعیت می تواند با آنچه ما سنتاً فکر می کرده ایم، متفاوت بوده باشد. اگرچه هنوز کار تحقیقا

دیدۀ پبعات آن، همۀ ت به آن، باشود، اما در این اثنا قراین بسیاری فراهم آمده اند دایر بر این که انگیزۀ سود و دستیابی 

ر شعر دقرن پیش از میالد  7فراگیری در بیرون از اروپای رنسانس نیز بوده است. چنان که هزیود، شاعر یونان 

 کالسیک خود "کارها و روزها" می گوید: 

 ... زیرا انسان مشتاق کار کردن می شود، هنگامی که به همسایه خود نظر می دارد:

 اب دارد شخم زند و بکارد و خانه خود را به نظم آوردثروتمندی که شت

 و همسایه با همسایه می جنگد همین که یکی ثروتی بیاندوزد

 این برای انسان نزاعی شفابخش است

 سفالگر از سفالگر خشمگین است، صنعتگر از صنعتگر

 گدا با گدا بر سر کین است و خنیاگر با خنیاگر

 

 

 دیدگان کرونا را تامین کند!دستان و آسیبدولت باید معاش تهی
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

 

ن در مقابل هزار کارگر معدن کرمان، تجمع معلما ٣استان در روز پرستار، ادامە اعتصاب  ٦تجمع اعتراضی پرستاران 

ی کارگری از مهمترین رویدادها کانون صنفی معلمانسال زندان دیگر برای اسماعیل عبدی از رهبران  ١٠وزارت کار،

 .هفته بودند

 استان کشور  ٦تجمع شمار زیادی از پرستاران و نمایندگان پرستاران از 

ی در اردیبهشت روز پرستار، شمار زیادی از پرستاران و فعالین صنفی شان با شرکت در یک تجمع اعتراض ٢٣در 

ن، ، همدادند. پرستاران شرکت کنندە در این تجمع کە از استان های، تهرانمقابل ساختمان وزارت بهداشت شرکت کر

 وکاری  قزوین، فارس، یزد و لرستان و اکثرا پرستاران شرکتی بودند، در این تجمع نسبت بە دستمزد و شرایط بد

 استخدامی شان اعتراض نمودە و خواستار رفع آنها شدند. 

ین،حفظ سنوات و ملحوظ کردن آن در افزایش دریافتی، رفع تبعیضات موجود بە قرار اطالع خواستە های اصلی معترض

میان پرستاران شرکتی با پرستاران رسمی، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، انعقاد مستقیم قرارداد موسسات 

رستاران پزشکی با پرستاران بجای شرکت های واسطەای، پرداخت معوقات مزدی و مزایا، همسان سازی شرایط پ

شرکتی با سایر پرستاران و افزایش حقوق، طبق قانون افزایش حقوق فصل دهم، هستند. یک روز بعد از برگزاری این 

تجمع مطالباتی گستردە، پنج تن از نمایندگان پرستاران برای مذاکرە بر سر مطالبات شان با "سیدکامل تقوی نژاد، معاون 

ارت بهداشت"جلسە داشتند، کە هنوز گزارشی از نتیجە آن منتشر نشدە است. ریزی وزتوسعە مدیریت، منابع و برنامە

گفتنی است کە اعتراضات پرستاران در ماە های اخیر بە شدت افزایش یافتەاند و اعتراضات محدود بە پرستاران شرکتی 

کە از وضعیت  کە بە صورت بیرحمانەای توسط شرکت های واسطەاێ استثمار می شوند نیست و دیگر پرستاران نیز

شان ناراضی اند،در اعتراضات شرکت داشتەاند. صاحبان این شرکت ها کە اکثرا از وابستگان دور و نزدیک بە حکومت 

هستند، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را بە پرستاران می دهند، سنوات آنها را در پرداخت دستمزد نادیدە می 
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بخاطر نامستمر بودن سابقە بیمە بە آنها نمی دهند. افزون بر آن پرستاران شرکتی گیرند و حتی حق اوالد و مزایای دیگر 

نیز مانند کارگران قراردادی امنیت شغلی ندارند و فشار کاری بە آنها بیشتر است. خواست پرستاران برای حذف شرکت 

ات پزشکی بە جیب واسطە ها های واسطەای موجب می شود تا پول هنگفتی کە از بابت اجارە دادن پرستاران بە موسس

سرازیر می شود صرف افزایش دستمزد پرستاران شود. در واقع سر برآوردن قارچ گونە این شرکت ها با حمایت و 

تشویق دولت صورت می گیرد و هدف از آن تعدیل و پایین نگاە داشتن دستمزدهای نیروی کار و سیاست شناختە شدە 

ست. سیاستی کە دولت روحانی و کل حاکمیت پشت آن قرار دارد و بە آسانی از لیبرال های موسوم بە "منعطف"سازی ا

آن دست نخواهد کشید. پرستاران شرکتی اگر می خواهند از دست شرکت های واسطەای خالص شوند، بایستی در وحلە 

د و آنها را با نخست خودشان را در تشکل های مستقل سازمان دهند و مبارزات شان را بطور سازمان یافتە پیش ببرن

مبارزات کارگران قراردادی، پیمانی و شرکتی و معلمان شرکتی کە وضعیت و خواستە های مشابە ای دارند هماهنگ 

نمایند. معین کردن روزهایی برای اعتصاب و اعتراض هم زمان توسط همە این گروە ها یکی از اقداماتی است کە می 

برای همە این گروەهای شغلی داشتە باشد و این خود مستلزم داشتن تشکیالت  تواند نتیجە بهتری از حرکت های جدا از هم

 سندیکایی مستقل و متکی بە زحمتکشان این گروە ها و اجتناب از همکاری با تشکل های وابستە بە حکومت است. 

 از سر گیری اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ کرمان

دیبهشت برای چهارمین بار بە دلیل سکوت مسئولین دولتی در برابر ار ١٨سە هزار کارگر معدن زغال سنگ کرمان در 

ت" با آنها، اعتصاب کردند. کارگران اعتصابی خواستار توقف خصوصی سازی ممطالبات شان و لغو دیدار وزیر "ص

خت و معدن، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، انعقاد قرارداد کاری دائمی، اجرای قانون بازنشستگی مربوط بە مشاغل س

زیان آور برای کارگران معدن، رعایت امنیت شغلی و پرداخت اضافە کاری مطابق مقررات قانون کار و افزایش پایە 

اردیبهشت  ١٧ت" در مدستمزد هستند. گفتنی است کە بە دنبال اعتصاب کارگران در هفتە های اخیر، قرار بود وزیر "ص

سفر انجام نشد. کارگران کە از نیامدن وزیر خشمگین شدە بودند در یک برای مذاکرە با کارگران عازم منطقە شود کە این 

اردیبهشت ساختمان شرکت را اشغال و کارکنان آن را از آنجا بیرون راندند. تصمیم بە  ١٨واکنش تالفی جویانە در 

اعتصابات واگذاری باقی ماندە سهام معدن بە بخش خصوصی در حالی در شرف انجام بود کە قبال در پی یک رشتە 

دولت پذیرفتە بود از خصوصی کردن باقی ماندە سهام معدن اجتناب کند. ظاهرا  ٨٩طوالنی توسط کارگران معدن درسال 

مدیر کل ادارە کار استان تالش کردە است با دادن وعدە رسیدگی بە مطالبات کارگران آنها را برای پایان دادن بە اعتصاب 

 اردیبهشت ادامە داشتە است. ٢٤ل اعتصاب تا شان تحت فشار قرار دهد. با این حا

 

 تجمع شماری از معلمان بازنشستە در مقابل وزارت کار

اردیبهشت جمعی از معلمان عضو تعاونی مسکن در اعتراض بە طوالنی شدن زمان ساخت آپارتمان هایی کە  ٢٤در 

انع اتمام خانە های نیمە کارە خود شدند. قرار است در اختیار اعضای تعاونی قرار دادە شوند تجمع و خواستار رفع مو

عالوە بر آن، آنها نسبت بە وجود اشکاالت متعدد در ساختمان های تحویل دادە شدە اعتراض کردند. بە گفتە یکی از 

سال پیش شروع شدە و می بایست سال ها پیش بە اتمام می  ١٩شرکت کنندگان در تجمع مذکور، پروژە ساختمان سازی 

طوالنی شدن پروژەهای ساختمانی توسط تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی تنها مربوط بە تعاونی رسید. البتە 

فرهنگیان نیست و عمومیت دارد. طوالنی شدن مدت اتمام آنها بیشتر ناشی از موانع دولتی، افزایش تورم و قیمت مصالح 

ال رفتن هزینە و طوالنی شدن مدت ساخت آنها ساختمانی و برخی سئواستفادە های شرکت های ساختمانی است کە بە با

منجر شدە است. اعضای تعاونی های مسکن در این مدت کە منتظر تحویل گرفتن خانە های شان نشستە بودند، افزون بر 

پرداخت هزینە های اضافی بایستی سال ها هزینە کرایە مسکن شان را نیز پرداخت می کردند. در ماە های گذشتە اعضای 

مسکن شرکت واحد نیز بە دالیل مشابە دو بار مبادرت بە تجمع نمودند. واقعیت این است کە بخش تعاون از نگاە تعاونی 
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دولت مردان بخش زائد و مزاحم بخش خصوصی تلقی می شود و بایستی بە تدریج تضعیف و خنثی شود. برج سازان 

از زمرە کسانی هستند کە دل خوشی از تعاونی های گردن کلفت کە روابط تنگاتنگی با نهادهای دولتی و حکومتی دارند 

مسکن ندارند و از طریق مسئولین دولتی بە شکل مختلف مانع بر سر راە تعاونی ها ایجاد می کنند. وضعیت تعاونی های 

ا بر مربوط بە کارکنان سپاە و نیروهای امنیتی و انتظامی اما بە دلیل نقش و نفوذی کە در حکومت دارند بهتر است و آنه

خالف تعاونی های دیگر گروە ها می توانند هر مانعی را کە سر راه شان قرار دارد از میان بردارند. امکانات دولتی از 

دادن زمین در مناطق مرغوب گرفتە تا امکانات شهری و دیگر تسهیالت دولتی نیز در اختیار آنها قرار دادە می شود. بە 

 ان را در هنگام الزم ساکت نگاە دارند!آنها امتیاز و رشوە می دهند تا دیگر

 

 سال زندان دیگر برای اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان! ١٠ابالغ حکم 

سال زندان  ١٠در این هفتە و در ادامە محکومیت شمار دیگری از رهبران و فعالین تشکل های غیر حکومتی حکم 

هتی صادر و توسط آقای حسین تاج وکیل مدافع عبدی بە وی اضافی برای اسماعیل عبدی توسط یک بیدادگاە ستمگر فقا

ماهە آخر  ٦ابالغ شد. این حکم ظالمانە و ضد انسانی در زمانی صورت می گیرد، کە آقای عبدی در حال گذراندن 

سالە اش بە سر می برد. حکم جدید برای آقای عبدی و دیگر رهبران زندانی کارگری عمق کینە و خصومت  ٦محکومیت 

مت و دستگاە قضایی عدالت ستیز و جنایت کارش نسبت بە عدالت خواهان را بر مال می کند. محکومیت عبدی در حکو

شرایطی صورت می گیرد کە تشکل های فرمایشی حکومتی بە رئیس متظاهر و فریبکار رژیم فقاهتی دخیل بستەاند و از 

 وی انتظار عدالت مزدی دارند!

 ی بە حال خودادامە رها ماندن بیکاران کرونا

مت و حکو گزارشات و اخبار رسیدە حاکی از رها شدن بیکاران کرونایی بە حال خود دارند. بە نظر می رسد کە دولت

ضە و ناسبات عرا بە ممسئولیت برای خود در قبال انبوه مردمی کە در اثر کرونا بیکار شدەاند، قائل نیستند و تکلیف آنها ر

ند ر سو بلهدر حالی است کە اعتراض صدها هزار انسان علیە رفتار دولت و حکومت از تقاضا و بازار سپردەاند. این 

ن ثروت کال ارند واست. بهانە دولت ظاهرا کمبود بودجە است. اما آنهایی هم کە کنترل بنیادهای ثروتمند را در اختیار د

رار یشتی قوار کە مردم در تنگای معبنیادها برایشان حکم ارث پدری شان را دارند، حاضر نیستند در این شرایط دش

ر ت کە ددارند، از ثروت خود مردم بە آنها کمک کنند! یکی از صدها نمونە رفتار حکومت در این خصوص گزارشی اس

 اردیبهشت راجع بە وضعیت بیکاران کرونایی در قائم شهر خبرگزاری ایلنا منتشر کرد.  ٢٤

معیشت کارگران باربر قائمشهری در اثر شیوع کرونا ویروس سد؛ "این خبرگزاری در قسمتی از گزارش خود می نوی

سازی کار سخت حمل مالت، سیمان، های ساختمانتحت تاثیر قرار گرفته است. آنها اغلب کارگرانی هستند که در فعالیت

قدرت  و احتماالً  کنددهند. کار بسیار سنگینی است که اندک اندک بدن کارگر را فرسوده میگچ و آجر و... را انجام می

برد. زندگی کارگران باربر با کار سخت عجین شده؛ نه ایام استراحت بازنشستگی دارند؛ نه دفاعی بدن را تحلیل می

توانند در ایام کرونا، در صورت بیماری در خانه بنشینند". با این اوصاف مرتب در رادیو و تلویزیون به مردم هشدار می

ز ابتال و گسترش بیماری، چه و چه بکنند! خودشان هم می دانند که پرت و پال می گویند و می دهند که برای پیشگیری ا

رها کردن مردم بی درآمد به حال خود موجب گسترش بیماری می شود، با این همه ترجیح می دهند پول های مردم را 

کمک نکنند! و این واقعیت آنقدر خرج امورات شخصی و غیر ضرور و حتی زیان آور بکنند، ولی از آنها به خود مردم 

عریان و غیر قابل پنهان کردن است که "اسحاق جهانگیری" معاون اول "روحانی" هم نتوانسته نسبت به پیامدهای آن بی 

تفاوت بماند و با اذعان به گوشه هایی از شکاف طبقاتی و اشرافی گری سعی نمودە حساب خودش را از رفقای دولتی و 
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د! این واکنش جهانگیری در حالی صورت می گیرد که مردم به خوبی از نقشی که وی در مقام معاون حکومتی اش جدا کن

 اول دولت روحانی در پیدایش وضعیت امروز جامعه داشته مطلع اند و فریب این گونه مانورها را نمی خورند. 

رمایه رخورد ساشارەای طعنه آمیز به بیکی از پرستاران که خبرگزاری )ایلنا( سخن او را تیتر گزارش دیگری کرد، در 

ان ا از پولشما آنهاداران با پرستاران که البته قابل تعمیم به همه مزدبگیران هم هست، گفت:" ما از جان مان می گذریم، 

کت و بی ر و فالنمی گذرند". این است آن واقعیت تلخ امروز جامعه ما و نتیجه آن سیاستهایی که مردم زحمتکش را به فق

 .رد!واهد کقوقی کشاندە است! تحمل این وضع و کنار آمدن با آن آیندە زحمتکشان را به مراتب تیرەتر از امروز خح
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