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 جُنگ کارگری

 یادداشت      

 امید اسدبیگی؛ یک ابتذال شاخص در تاریخ

 مراد رضایی

 

 

 ترین نیروهایتاریخ سرکوب جنبش کارگری، همواره بر مدار زندان و شکنجه نچرخیده است. گاه ضد کارگری

ر را ماند و این اموجود در جامعه، سواستفاده از توان سیاسی کارگران را ابراز کسب و حفظ قدرت سیاسی کرده

جای تاریخ دید. وقتی توان و اعتبار سیاسی کارگران در معنای عام و جنبش کارگری به صورت توان در جایمی

یک رسد که حکومت را یارای طرد، تقابل و حذف نیست، و ساختار سیاسی برای تایید ایدئولوژخاص به حدی می

ناختن شگرفتن هرگز به معنای به رسمیت  و البته سیاسی خود مجبور است کارگران را جدی بگیرد. این جدی

د یروی ضاستقالل جنبش کارگری و یا رواداری در برخورد با کارگران نیست. قدرت مستقر برای حفظ خود و ن

داری تالش کرده است از کارگران کارگری خارج از قدرت برای کسب قدرت، بارها در تاریخ سیاسی سرمایه

 هم در این زمینه موفق بوده است. سواستفاده کند و البته در مواردی

 

 از پابرهنگان تا میلیاردرها

های ابتدایی حیات جمهوری اسالمی، از به ویژه در سال« مستضعفین و پابرهنگان»طرح شعار حمایت از 

، فضایی را ایجاد کرده بود که کارگران و 57ست. انقالب ضد سلطنتی سال های تاریخی چنین رویکردینمونه

شان، نیروهای موثر سیاسی شده بودند. بنابراین سوی مذهبی حکومت با طرح یاسی طرفدار حقوقنیروهای س

، انجمن های و شوراهای اسالمی و ادعاها و شعارهای کارگری، و البته ایجاد نهادهایی همچون بنیاد مستضعفین

کند. سیاست مکمل این  کرد نیروی کارگری موثر در انقالب را به سوی خود جذبتالش میتشکل های مشابە، 
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های اتحادیه ها، سندیکاها، شوراهای مستقل و سازمانها و احزاب چپ و ی فعالیترویکرد، سرکوب گسترده

کارگری و کال جنبش کارگری بود. در ابتدای انقالب حداقل در مرئی و منظر خبری از طبری و الریجانی و 

زیستی و حتی آن روزگار جمهوری اسالمی، در کسوت سادهمیلیاردهای فاسد مشابه نبود. رهبران سیاسی مولتی

ترین جذابیت شدند و این مهمظاهر می -که در آن دوران عموماً محدود به صدا و سیما بود-محرومیت در رسانه

 این افراد بود.

 شود توان جنبشی گزاف و انجام جنایات متعدد، موفق میاما همین جمهوری اسالمی، وقتی با صرف هزینه

ی برداشت خود از مسائل کارگری، عدالت کارگری و نیروهای چپ را تضعیف کند روی دیگری از سکه

دهد. به طور مشخص، کمی بیش از یک سال پس از سرکوب شدید و ی زندگی را نشان میاجتماعی و شیوه

ی اختناق در دهه، و البته در انتهای یک روند خونین سرکوب و 67بار نیروهای چپ در تابستان سال جنایت

 و 1368ماه سال شصت، هاشمی رفسنجانی که در آن دوران قدرتی بالمنازع در جمهوری اسالمی بود، در آبان

اظهار فقر و بیچارگی کافی »گویدرفت میدر تریبون نماز جمعه، که محل ابالغ نظرات روز حاکمان به شمار می

ه ن رسیدآالمی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اس

رتب و ارند مدکه مسئولین ما به "مانور تجمل" روی آورند. از امروز به خاطر اسالم و انقالب مسئولین وظیفه 

 غیر مسلمان و یر مللباوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سا

رویت  اکمیتیمسلمان "ملتی مفلوک" جلوه نکنیم الزم است تا "جلوه هایی از تجمل" در چهره کشور و مسئولین ح

ادی ایر»نی و این فرمان آغاز نمایی جدید از جمهوری اسالمی است که در آن باز به قول هاشمی رفسنجا« شود.

 «های توسعه ِله شوند.ای زیر چرخندارد اگر عده

 

 کارگران ایران« ملی»سوسیالیسم 

 ی سیاسی کارگران و جنبش کارگری، همواره در نیروی سیاسی حاکم و غالبتالش برای سواستفاده از اراده

ی ایرانی خارج از قدرت در این زمینه است. حزبی که گاه حتی در یک تجربه« سومکا»شود. متبلور نمی

 های نازیسم را دید.توان نشانهمی« زادهدواد منشی»جزییاتی همچون شکل ظاهری رهبر آن 

ژی ویژه در آلمان، حزب سومکا، با تکیه بر ایدئولوو پس از شکست قطعی فاشیسم در جهان و به 1331در سال 

نفت،  ی ملی شدن صنعتنازیسم آلمانی، و با آرزوی تاثیرگذاری بر جنبش کارگران صنعت نفت، آن هم در آستانه

و فاشیست که « ستیزدیگری»ی ستیز، کمونیست ستیز، و به صورت خالصه تشکیل شد. حزبی عرب ستیز، یهود

شور، کهای تبلیغاتی در جنوب با آوردن دو عنوان سوسیالیسم و کارگران در نام حزب و به راه انداختن کمپین

 کرد.مخاطب سیاسی خود را در میان کارگران جستجو می

ران ز هیتلر که در کنار نژادپرستی، همسویی با کارگاست. های خارجی هم برای چنین عملکردی فراوان انمونه

یاسی سکرد تا لخ والسای لهستانی که با استفاده از توان را در اوضاع اقتصادی قمر در عقرب آلمان ادعا می

 های امنیتی بود.ی نوبل هم شد، اما سرباز و ستون پنجم سرویسی جایزهکارگران به قدرت رسید و برنده
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ل بلعیده تپه که تنها در یک فقره یک و نیم میلیارد دالر پویگی، جوان متهم ارزی و صاحب نیشکر هفتامید اسدب

ی فعلی نه از جنس نفوذ در ی مبتذل از همین سواستفاده است. مبتذل از این جهت که سواستفادهاست، یک نمونه

 کارگران است. قاضی مسعودی مقام، ی جنبشخواهی دالری در سایهجنبش یا تاثیرگذاری بر شعارها، که باج

اعالم کرده است در صورتی که امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، حقوق 

شود، چون مینکارگران این کارخانه را پرداخت نکند، به زودی بازداشت خواهد شد. بنابراین اسدبیگی بازداشت 

اش ها هم این است که بخشی از اموالی او برای عدم پرداخت حقوقهحقوق کارگران را گروگان گرفته است. بهان

 ی قضاییه بلوکه شده است!توسط قوه

ها سازی تا آنجا پیش رفته است که حاضر است حتی اسدبیگی فاسد را آزاد راما دفاع دولت از مطلِق خصوصی

تپه مت از گسترش اعتراضات هفتطرفی حکو ی دولت پرداخت نکند. ازکند، ولی حقوق کارگران را از خزانه

ی امید اسدبیگی است. خباثت امید شود که وابسته به غمزهای میترسد. بنابراین نتیجه وضعیت پیچیدههم می

 گیر نان کارگران، برای آزاد ماندن!گیر است: گروگاناسدبیگی هم چشم

« اخالق»وع سیاست . چرا که موضتوان صحبت کردروی ایرادات فردی اسدبیگی و طبری و قاضی پرونده نمی

دهد حتی از ضد خودترین ای همچون اسدبیگی اجازه مینیست. ساختار اقتصادی فشل موجود است که به بچه

 موضوع سیاسی روز، به نفع خود برداشت کند. هدف باید تغییر این ساختار باشد.

 

 

 
 

 !دهید پایان کارگری سندیکاهای سرکوب به
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 است، نە تقدیر!رئیسی شایستە تقبیح 

 صادق کار

 

 

توسط یک  کارگر کارخانە آذرآب اراک ٤٢یکی دو هفتە پس از انتشار خبر صدور احکام زندان، شالق و بیگاری برای 

دە است. ولی شنفر از آنها بە دستور ابراهیم رئیسی رئیس قوە قضایی حکومت ابطال  ١٥بیداگاە فقاهتی، ظاهرا احکام 

ب انە آذرآمحکومین روشن نیست. البتە خبرگزاری ایلنا بە نقل از رئیس شورای اسالمی کارخنفر دیگر از  ٢٧تکلیف 

اشد از برا شنیدە  کارگران را منتشر نمودە بود. طبیعتا هر انسان اهل عدالت و آزادی خواهی کە این خبر ٤خبر از تبرئە 

رعی" فی بە زندان، بیگاری و "شکنجە شبابت لغو احکام جبارانە  کارگرانی کە بە صرف شرکت در یک اعتراض صن

طلع ماکمات محکوم شدە بودند، نمی تواند خوشحال نباشد. در عین حال هیچ آدم منصف و بی غرضی کە از جریان این مح

ام مذکور غو احکلو در این بازیهای مزورانە کە توسط رئیسی و دارودستە اش بە راە افتادە نقشی نداشتە باشد، بە خاطر 

سا ین اساشود از بانی اصلی احکام صادرە علیە این تعداد کارگر بی گناە تشکر کند زیرا کە این محکوم حاضر نمی

فقط می  کن ها مرتکب خالفی نشدە بودند کە بخاطر آن محاکمە و محکوم و سپس تبرئە و آزاد شوند. این گونە بگیر و ول

ازات رای مجبم و جز ابزار سرکوب حکومت های استبدادی تواند در حکومت های اتفاق بیفتد کە دستگاە قضایی آن ناسال

 بی گناهان و کسب موقعیت و قدرت باشد. 

ئیس سی و رشورای اسالمی آذرآب اراک، پس از "تبرئە" کارگران آذرآب، طی نامە چاپلوسانەای خطاب بە ابراهیم رئی

یف ین وظانی کارگران کە جز ابتدایی ترکل دادگستری اراک بجای محکوم کردن و تقبیح بازداشت و محاکمە غیر قانو

 یک تشکل صنفی واقعی است، بخاطر تبرئە کارگران از این دو و دستگاە قضایی حکومت تشکر نمودە است. 

کارگر بیگناە بخاطر پرداخت نکردن دستمزد و مطالبات صنفی دیگر ناچار بە اعتراض می  ٤٢قضیە خیلی سادە است 

نی می کنند و پس از کلی فشار و آزار و اذیت آنها و خانوادە های شان کە نگران نان آوران شوند، آنها را بازداشت و زندا

خود در زندان هستند، کلی حکم علیە شان صادر می کنند و آن را در بوق و کرنا جار می زنند تا همە بدانند، سپس یک 

و سابقە جنایتکارانەاش بر مسند ریاست قوە هفتە بعد رئیس بدنام و بد سابقە و عضو "هئیت مرگ" کە بە پاداش اعمال 

قضائیە دست یافتە، احکام تعدادی از کارگران را باطل می کند. این بازی البتە چندان هم تازگی ندارد و از آغاز گماردن 

رئیسی بە ریاست دستگاە سرکوبگر قضائی حکومت شروع شدە است. در این مدت چند مرتبە عدەای کارگر را بدون 
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تکب خالفی شدە باشند، بازداشت و زندانی کردەاند و مدت کوتاهی بعد همە آنها را با کلی منت بە دستور رئیسی اینکە مر

آزاد کردەاند تا بە وسیلە آن چهرە و شخصیت دیگری از آنچە کە رئیسی هست و بودە از او در افکار عمومی بسازند.! این 

گران را نە تنها آزاد نکردەاند، بلکە برایشان احکام تازە صادر کردە در حالی است کە اکثر رهبران زندانی معلمان و کار

و شمار دیگری از آنها را نیز در این مدت دستگیر کردەاند اعضای شوراهای اسالمی نیز برای گرم کردن این بازی و جا 

برای رئیسی و توهم  زدن رئیسی بعنوان مدافع عدالت و حقوق کارگر از همان ابتدا مشغول جا انداختن چهرە تازەای

پراکنی نسبت بە او در میان کارگران هستند. آنها چنین تبلیغ می کنند کە گویا اگر کارگران و مزدبگیران ناراضی و 

معترض شکایت های صنفی شان را نزد رئیسی ببرنند، او آنها را رفع می کند. چنین رهنمودهای انحرافی در حالی بە 

عات خودشان بە رئیسی و دیوان عدالت اداری با وجود تبلیغات و چاپلوسی هایی کە برای کارگران دادە می شود، کە مراج

رئیسی می کنند، از تقاضای ابطال دستورالعمل قانونی بودن قراردادهای موقت کار توسط دیوان عدالت اداری، تا 

نها البتە آگاهانە این کارها را می غیرقانونی نبودن مصوبە مزدی شورای عالی کار و موارد مشابە بی نتیجە ماندەاند. آ

کنند و مقصودشان این است کە در روند اعتراضات فزایندە کارگران و تالش هایی کە برای ایجاد و گسترش سندیکاهای 

کارگری در جریان است اخالل ایجاد کنند. زیرا کە منفعت دولت، حکومت و خود تشکل های حکومتی در منحرف کردن 

زات جنبش کارگری است و کارنامە آنها مملو از انحرافات عامدانە است. انتقال تجمع دو روز پیش و بی اثر کردن مبار

پرستاران مشهدی از مقابل دانشگاە علوم پزشکی بە مقابل دادگستری کە در آنجا با چنان خشونتی با پرستاران برخورد شد 

 کل های کارگری حکومتی است! از نتایج همین تالش ها و توهم پراکنی های مزورانە سرکردگان تش

ولتی دطرف واقعی مبارزات کارگران و مزدبگیران و مراجع پاسخگو بە اعتراضات صنفی، کارفرمایان و نهاد های 

تری و دادگس امثال وزارت خانە های، رفاە، صـمت، بهداشت و درمان... هستند. حوالە دادن مطالبات صنفی کارگران بە

ە حکوم بنە است. اعتصاب و اعتراض کارگری جرم نیست کە کارگر را بخاطر انجام آن مقوە قضایی انحرافی و مغرضا

نسانی ازندان و بیگاری می کنند. حق است. بهمین جهت تبرئە کردن کارگری کە بخاطر درخواست حقوق سندیکایی و 

قاضی  کومیت، قاضی واش بە زندان محکوم شدە، نە تنها جای تقدیر و تشکر ندارد بلکە بایستی اصل محاکمە، مح

 عوامل القضات را تقبیح و رسوا نمود. آن کس و کسانی کە از چنین قاضی القضاتی تقدیر می کنند، خود بخشی از

م زیادی ان دواسرکوب هستند کە جایی در میان کارگران نداشتە و ندارند و این ترفندشان نیز مانند ترفندهای گذشتە ش

فعالیت  پیگرد وان و سایر فعالین اجتماعی و سیاسی زندانی باید بی قید و شرط آزاد نخواهد داشت. همە کارگران، معلم

 های سندیکایی، اجتماعی و سیاسی خاتمە پیدا کند.

 

کنیم و خواهان لغو این احکام محکوم می ما صدور احکام ظالمانه علیه فعالین کارگری و مدنی را شدیداً 

 لین کارگری، مدنی و سیاسی هستیم!و آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه فعا
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 بخش دهم -ساموا  شیالت ستمزد حداقلی استعماری در صنایعد –حداقل بازده 

 آمریکا" ایآرام، سامو اقیانوس در دریایی صنایع -جزرومد  بخشی از کتاب "تعادل

 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 

 

 تجربه کارگران

خط تولید می توان سیصد تا ششصد قوطی تون در هر دقیقه تولید کرد. این خط می تواند بطور متوسط با صد نفر در 

که اوج صادرات از جزایر  2005هزار قوطی یا شش کانتینر در روز برای صدور آماده کند. در سال  540در مجموع 

درصد کل تولیدات  89میلیون دالر در آمد از صادرات ماهی تون حاصل شده بود، رقمی معادل  446ساموا بود 

با افزایش حداقل دستمزد ها در ساموا سهم تولید ماهی  2007صادراتی از ساموای آمریکا. در حالی که از سال 

صادراتی ساموا در جهان کاهش یافته است، اما وابستگی اقتصاد ساموا به تولیدات محصوالت دریایی ادامه دارد. روند 

)سالمون( نیز به کار می رود. البته با توجه به یکسان بودن متوسط طول ماهی آزاد،  تولید مشابهی برای تولید ماهی آزاد

با ساخت ماشین آالت ویژه برای زدن سر و دم ماهی آزاد پیش آمد، اما در  1920در آالسکا تفاوتی هم از دهه های 

ن مکانیزه کردن کار در ساموا عمل نیروی کار یدی کارگران باز هم برای تمیز کردن ماهی الزم بود. با وجود امکا

استفاده از ماشین آالت به علت دستمزد کم کارگران زیاد جا نیافتاد.  مسئله دیگر این بود که در صورت استفاده از 

کارگر دورریز ماهی کمتر است و در نتیجه صنایع تولیدی در ساموا عمالً از خطوط یکسانی برای تولید و بسته بندی 

ی ماهی تون و آزاد پاسیفیک استفاده می کردند.هر دو نوع ماهی یعن  

گرچه ایده افزایش حداقل دستمزد ها در ساموای آمریکا در آغاز برای کارگران جذاب به نظر می رسید اما نگرانی از 

تعطیل کارخانجات و کاهش کار باعث نگرانی کارگران هم بود. این وحشت از بیکاری باعث شد که به مرور کارگران هم 

ر تردید شوند و از حمایت از سازماندهندگان اعتراضات برای افزایش دستمزد ها پرهیز داشته باشند. برت باتلر مدیر دچا

کارگران کارگاه های تولید  %85می گوید: "نزدیک به  2014 - 2005اجرایی کمپانی سارکیست در فاصله سالهای 

به ساموای آمریکا آمده بودند. این درصد احتماال برای  محصوالت دریایی آن شرکت از جزایر مستقل ساموا برای کار

سایر کارگاه های فعال در جزایر نیز صادق بود." کارگران غیربومی برای آن که بتوانند در محدوده ساموای آمریکا کار 

ن اجازه کار معموال یکی از بستگان غیر مستقیم که در ازای گرفت -کنند، باید یک اسپانسور )حامی( محلی داشته باشند 

سهمیه ای هم از حقوق آن فرد دریافت می کرد. برخی نیز در ازای این کمک مجبور بودند ساعاتی را هم در شبانه روز 
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برای اسپانسور مربوطه کار کنند. به این ترتیب تعداد زیادی کارگران مهاجر هم به جمعیت ساموا اضافه می شدند که 

یازی هم به داشتن مدرک نبود. حتی اگر از مدرسه هم اخراج شده بودند و دیپلم تحصیالت باالیی هم نداشتند، البته ن

دبیرستان نداشتند، برای کار استخدام می شدند و حقوقی بیش از کارکنان دولت که حقوق ماهانه دارند، دریافت می کردند. 

ف نرخ دستمزد برایشان مهم نبود و در طبیعتاً همین گروه کارگران مهاجر با اجازه کار موقت و فصلی بودند که افزایش ک

 نتیجه برای چنین خواسته ای هم در اعتراضات یا احتماالً هر نوع کنش مستقیم از جمله اعتصاب تمایلی نداشتند.

اموا تشکیل سحاکی اند که برای اولین بار یک اتحادیه کارگری در بسته بندی  1970در همین احوال گزارش ها از سال 

 ای بینمر کوتاهی داشت، چرا که جمع آوری حق عضویت در آن با مشکالت عدیده روبرو بود. سندیکشده بود، اما ع

ان صنایع تولید چندین بار برای تشکیل یک اتحادیه در منطقه رأی کارگر 1994تا  1984المللی تیمستر ها هم در سالهای 

یگیری از رأ ن کارگران کارگاه معموالً شب قبلتون ماهی تالش کرد ولی موفق به تشکیل اتحادیه محلی نگردید. رهبرا

ر این ان تصوهمه را جمع می کردند تا به آنان برای مشکالت اقتصادی خود هشدار بدهند. با وجود دستمزد نازل کارگر

شت و کفایت دا تحادیهکه باید هر ماه مبلغی را هم به اتحادیه بپردازند هر بار برای دور کردن کارگران از رأی به تشکیل ا

 این رایگیری ها موفق به ترغیب کسی نمی شد.

جتماعی أمین ابا این وجود در نتیجه این فعالیت ها هر بار شرکت های تولید صنعتی مواد غذایی کمی بر عرضه خدمات ت

صی با کمپانی سارکیست بر اساس سوابق خدمت به مزایای کارگران مرخ 1994خود می افزودند. بطور مثال در سال 

ر تا ریان کاجرا اضافه کرد، یا به ارائه بیمه درمانی به اعضای مستقیم خانواده و بیمه عمر در صورت مرگ در حقوق 

هی تون و رتن مامبلغ ده هزار دالر به وابستگان کارگر اقدام نمود، یا در صورت فوت کسی در خانواده یک کارگر، ده کا

ن ر پایادزنشستگی هم برای کارگران استارکیست تأسیس شد که دو ماهی بزرگ تون برای او می فرستاد. یک صندوق با

ضه ا و عرهخدمت به آنان مزایای بازنشستگی تعلق گیرد. مطالعات در روابط کارگری نشان می دهد که این گونه کمک 

 تطبیع خدمات غیرمستقیم گرچه از نظر مادی هم چندان چشمگیر نباشد ولی برای کارگران بسیار ارزشمند است. یا

( مانع از جابجا شدن کارگران و پیگیری fa‘aSāmoaمنطقه و احساس مساعدت های فرهنگی بومی )فعاساموا 

 درخواست برای افزایش دستمزد ها بوده است.

 

 م!کنیەحامیان کارگری از زندان مبارز و فعالین آزادی برای هم با مهه
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 "عدالت برای نظافتچیان" به خیابان آمده است

 : نگاهی از "جنوب"(1)سازماندهی "دیمی کاران"

ان نی کار ممکن است اگر اتحادیه های کارگری قادر به دیدن گنجینۀ بزرگی باشند که کارگریک جنبش جها

 غیررسمی از آن برخوردارند. پرسش مرکزی در این سلسله مقاالت این است: چگونه؟

 رونالدو مونک

 

 

 

 

 

 

 

 

دن کار شوبوتی کار، مثالً رکارگران جهان با چالشهای متعددی روبرو اند. بسیاری از مباحثات جاری پیرامون آیندۀ 

لباً در جود غاو ظهور اقتصاد "فرفره"، اساساً متوجه روندها در و متمرکز بر تجربیات "شمال" اند. کاستی های مو

" ورۀ طالئییک "د تقابل با نگاهی نوستالژیک به گذشته قرار دارند؛ گذشته ای که با "قراردادهای استاندارد کار" در

جیده می نها سنآف می شود و قراردادهای گفته شده حکم معیاری را دارند که واقعیت امروزی با ایده آلیزه شده تعری

ه از شود ک شود. تعریف کار با این عبارات موجب آن است که توجه ما مقدمتاً بر ترمیم حقوق کار و تجدید چیزی

ت ی برگشرک با کوشش بیهوده برادست رفته یا فرسوده شده است. بازیابی یک جنبش جهانی کارگری شاداب و پرتح

تحرک  جذب، تربیت و –به زمان گذشته و به قراردادهای استاندارد کار رخ نخواهد داد. تنها از طریق سازماندهی 

 عضای جدید است که جنبش کار می تواند خود را به عنوان یک جنبش اجتماعی بازیابد.ا –بخشی به 

ار هرگز حقوق ک و"جنوب"، از کشورهائی که در آنها قراردادهای استاندارد ما باید کارمان را با تمرکز بر تجربیات 

م ا سه چهاروسوم ترایج نبوده اند، آغاز کنیم؛ جائی که کار دیمی و غیررسمی همواره قاعده بوده است و امروزه بین د

نبش جبین  زدیکتری رانیروی کار را شامل می شود. چنان که این سری مقاالت نشان می دهند، ما امروزه همکاری ن

لش یشه چاسازمایافتۀ کارگری و کارگران غیررسمی و دیمی مشاهده می کنیم. "سازماندهی سازمان نیافته ها" هم

اخته های شنسنگینی برای جنبش اتحادیه ای بوده است، زیرا گروه از کارگران دور از دسترس اند و مشمول ساختار

 شدۀ مناسبات کار نمی شوند.

اتحادیه های کارگری جنوب، حتی آنهائی که از تجربیات غنی فعالیت در شرکتهای بزرگ برخوردارند،  با این حال

امروزه دریافته اند که طبقۀ کارگر دامنۀ به مراتب وسیعتری از محیط کارخانه ها دارد و این که آیندۀ خود این اتحادیه 

دارد. کوشش برای سازماندهی کارگران، کارگران ها به رویکردشان نسبت به این الیه های "غیرسنتی" کارگران 

غیررسمی، دستفروشان خیابانگرد، بیکاران جدید الورود، و گاه کارگران مهاجر را مدام به هم نزدیکتر کرده است. 

می تواند اتحادیه های کارگری را به کشف مجدد رویکردهای رزمجویانه تر توجه به گروه های مختلف کارگران 
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برای سازماندهی جمعی و اثربخشی سیاسی رهنمون شود. مثالً به حرکت درآوردن کارگران بیکار در آرژانتین در 

نبش "، کمک شایانی به تقویت جpiqueteroجریان بحران اقتصادی اوائل قرن حاضر، موسوم به "جنبش پیکترو 

اتحادیه ای در شرکتهای بزرگ کرد. همین جنبش در جلوگیری از انتخاب مائوریسیو ماسری نئولیبرال، که در سال 

 به قدرت رسیده بود، نقش بسزائی داشت. 2015

 کم اند.یدر قرن بیست و  پرسمان سازی اجتماعیاین کوششها مبین اهمیت مرکزی کار غیررسمی و دیمی در زمینۀ 

که زمانی به نظر می رسید ویژۀ   –، کار غیررسمی و دیمی 1970و استقرار نئولیبرالیسم از پس از در اثر ظهور 

زوال  اکنون به پدیده ای جهانی تبدیل شده است. این پدیده در تجربۀ شمال از –کشورهای استعمارشدۀ پیشین است 

ع ر اوضاه استثمار حاد نیروی کار ددولت رفاه ناشی می شود و در تجربۀ جنوب نتیجۀ شرایط دراز مدتی است ک

 نواستعماری و تبادل نابرابر در سطح جهانی به بار آورده اند.

ازماندهی سنی از اگر جنبش اتحادیه ای نخواهد به عاملی بی اهمیت تبدیل شود، اکیداً الزم است که پیگیر اشکال نوی

ناسیم، ا می شر کشورهای سوسیال دموکراتیک اروپباشد. اتحادیه های کارگری توده گیر و دولتهای رفاه، چنان که د

بود،  جتماعیانمی توانند در چین، هند یا برزیل "تکثیر" شوند. جنبش کارگری معاصر، که زمانی پیشتاز نظم نوین 

دی و رون امروزه توسط برخی از فعاالن مدنی و تحلیلگران "مستهلک" تلقی می شود. تأثیر کار غیررسمی و دیمی

ه افول ود یا باشکال کار منتهی شده است، یک چالش کلیدی است که جنبش اتحادیه ای باید با آن درگیر شکه به این 

ای جنوب ادیه هبیشتر تن دهد. با این حال آنچه چشم اندازهای منطقه ای نشان می دهند حاکی از تجربۀ گرانقدر اتح

 توان آموخت.در مواجهه با کار غیررسمی است. چه بسیار که از این تجارب می 

ر یک وسیعت به نظر می رسد که اتحادیه ها اکنون به آگاهی بیشتری از این نکته دست یافته اند که جنبش کارگری

زمانهای با سا ومؤلفۀ ولو عمدۀ آن، یعنی جنبش اتحادیه ای سازمانیافته، است. آنها با کارگران غیررسمی و مهاجر 

للی ی بین المادیه امؤثر افتند و تأمین اجتماعی را بهبود بخشند. جنبش اتح غیردولتی کار کرده اند تا بر سیاست دولت

نهای بین دراسیوهمچنین نقش مهمی را در توان بخشیدن به این کار سازمانگرانه، آن هم نه فقط از طریق فعالیتهای ف

دی های اقتصار بخشی مرزها و دالمللی اتحادیه های کارگری، ایفا کرده است. این فعالیتها به ایجاد پیوندهائی در ورا

رخشانی مونۀ دمختلف کمک کرده اند. گردهم آوردن اتحادیه های ملی و بین المللی توسط شبکۀ اتحادیه های برزیل ن

 از این دست پیوندها و همکاریهاست.

معنای  در زبان انگلیسی به precariousاستفاده شده است.  precarious worker"دیمی کار" به جای کلمۀ  -(1)

شان به  قشری از کارگران اند که وضع precarious workerنامطمئن، متزلزل، ناپایدار و ... است. منظور از 

ارگر دیم کار یا کلحاظ شغلی و معیشتی بسیار نامطمئن و ناپایدار است. به اعتبار عدم اطمینان در زراعت دیم، دیمی 

 می تواند رسانندۀ معنا باشد. 

 نکارگرا سندیکایی حقوق برای و کارگری فعالین سرکوب علیه هم با مهه

 !کنیم ەمبارز
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 مقابله با کرونا باید در محل های کار با جدیت دنبال شود!

 صادق
 

 
 

 شدەاند. این کارگر در این استان به کرونا مبتال 40٦به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، 

ست. ولی گفته اناینکه چه تعدادی از مبتالیان جان باختهاند و سایر جزئیات خبر چیزی  مسئول دولتی البته در مورد

از طرف  باشد. بعید است که آمار ارائه شدە نظر به تعداد جمعیت استان که جمعیت کارگری آن نسبتا زیاد است دقیق

ی تست به کارگرانی که براتیر در خبرگزاری )ایلنا( منتشر شد. موسسات درمانی  13دیگر در گزارشی که در 

ست را ینه های تمام هزکرونا به آنها مراجعه کردەاند گفتهاند، برای تست دفترچه بیمه را نمی پذیرند و خود آنها باید ت

النس به ا آمبوببپردازند. به نوشته گزارشگر، در صورتی از کارگران پولی از این بابت گرفته نمی شود که آنها را 

نا د. در گزارش دیگری که در همین خصوص در همین خبرگزاری منتشر شد، هزینه تست کروبیمارستان بیاورن

وز ر 10 هزار تومان اعالم شدە بود. یعنی کارگر اگر برای تست به بیمارستان مراجعه کند بایستی معادل 700

را به  نس اوبا آمبوال دستمزد خودش را بابت آن پرداخت نماید یا آنقدر معطل بماند و بیماری اش پیشرفت کند که

 وبیمارستان برسانند که در آن صورت هم شانس خوب شدنش کمتر شود و هم بیماری را به اعضای خانوادە 

 همکارانش منتقل می کند. 

ند نتوان پولی شدن تست کرونا موجب شدە است تا افرادی که مشکوک به بیماری هستند بخاطر نداشتن بضاعت مالی

ی و های تولیدر واحدمتی شان اطمینان پیدا کنند تا اگر مبتال شدە باشند به موقع اقدام کنند. دبه موقع از وضعیت سال

ال حخدماتی بزرگ گفته می شود که وضعیت از لحاظ بهداشتی بهتر از واحدهای کوچک و متوسط است. با این 

ر ابتال د و خطار و غیرممکن می کنسازمان تولید در بسیاری از آنها به گونهای است که رعایت فاصله گذاری را دشو

یرضا نند علرا باال می برد. در واحدهای کوچک اما وضع بسیار بدتر است. آنقدر بد که حتی آدم محافظه کاری ما

یز ننترلی محجوب بطور سر بسته به وضع وخیم شاغلین آنها و رعایت نشدن پروتکل های اشارە می کند. در واقع ک

وسسات به سی از مقسم کارگاە ها وجود ندارد و بالطبع خطر ابتال در آنها بیشتر است. بازربرای نظارت موثر بر این 

ای هتشکل  عهدە بازرسان وزارت کار گذاشته شدە ولی شمار بازرسان در مقایسه با تعداد کارگاە ها اندک است و

رگران و یگر کاندارند. از طرف د کارگری که می توانند نقش بسیار مهمی در این گونه مواقع داشته باشند نیز وجود

ن محل کارکنان شاغل در اکثر واحدها از بیم اخراج و پیگرد قضایی جرات شکایت و گزارش کردن وضعیت نا ام

 های کارشان را ندارند. 
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ن یکه مسئول ن باشدناگفته پیداست که در چنین شرایطی تعداد مبتالیان و جان باختگان کرونا بایستی بسیار بیشتر از آ

فاجعه و  ابعاد دولتی می گویند. با این همه حتی خود آمارهای دولتی اعالم شدە در این هفته نیز برای پی بردن به

های و ناتوانایی حکومت برای کنترل آن بقدر کفایت گویاست و نشان می دهد که الف و گزافه گویی های خامن

 ه حد فاقد اساس هستند. روحانی در مورد موفقیت حکومت در خصوص مدیریت کرونا تا چ

نا طه کرودر نخستین هفته های شروع بیماری پس از جان باختن عدەای از کارگران کارخانه های قطعه سازی بواس

ندکی ااعتراضاتی نسبت به نا مناسب بودن شرایط ایمنی کارخانه های قطعه سازی صورت گرفت که موجب بهبود 

یز نآنها  ند بار مجبور به تجمع و اعتصاب شدند و گزارشات برخی ازدر وضعیت آنها شد. کارگران عسلویه نیز چ

ا کنون تداشتی منتشر شد. با این همه تردیدی نیست که هزاران نفر از کارگران بخاطر رعایت نشدن اصول ایمنی و به

به  ند و حاضرکردەا به کرونا مبتال شدەاند و خود به ناقالن بیماری تبدیل شدەاند. مسئولین دولتی در این موارد سکوت

 بام و دو ض و یکدادن آمار دقیق از مبتالیان و جان باختگان کرونایی نیستند و خود با اقدامات و سیاست های متناق

ان ر خیابهوای شان به گسترش کرونا کمک می کنند. در واقع مردم عادی و زحمتکش نه در محل های کارشان، نه د

ایت به رع د وسایل ایمنی پیشگیرانه با وجود اطالع از خطرات بیماری قادربه دلیل مشکالت مالی، گرانی وکمبو

مت و حکو نکات ایمنی نیستند و بهمین جهت است که بسیاری از آنها نسبت به درخواستها و برحذر باش های دولت

 توجهای نمی کنند. 

و مدیران متخلف مجازات و وادار به مقابله موثر با کرونا باید در محل های کار با جدیت دنبال شود، کارفرمایان 

رعایت اصول ایمنی شوند، کارگاە های آلودە تا رفع آلودگی تعطیل، ماسک و وسایل بهداشتی و درمانی پیشگیرانه 

رایگان به مردم دادە شود و دولت تا بازگشت شرایط عادی به کارگران حقوق بیکاری پرداخت کند. در غیر این 

ی نمی شود کرونا و خسارات سنگین جانی و مالی آنرا مهار کرد. پیداست که دولت و صورت با ادامه وضعیت کنون

کارفرمایان بدون فشار اجتماعی بطور داوطلبانه اقدامات الزم را اجرا نکردە و نخواهند کرد که اگر کردە بودند 

د مردم بایستی هم به دولت وضعیت روز به روز بحرانی تر و شمار قربانیان این همه بیشتر نمی شد. بنا بر این خو

فشار بیاورند و هم خودشان تا جائی که امکانات شان اجازە می دهد موضوع را جدی بگیرند و اصول ایمنی را در 

 نقاطی که می توانند رعایت کنند. 

 

 !صنفی و مدنی را آزاد کنید -فعالین کارگری
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

یالن گان در های عقب نشینی کارفرما و دولت در هفتە سوم اعتصاب هفت تپە، ادامە اعتراضات بە حق پرستار نشانە

برق  تجمع اپراتورهای پست فشار قویو مشهد و حملە وحشیانە نیروهای سرکوبگر بە پرستاران در مشهد، 

ی اعتراضات کارگران شرکت وزارت نفت در پ عقب نشینی زردها" در کرمانشاه، زنجان و هرمزگان،"کاله

د ن فوالادامه اعتراضات کارگران شهرداری در کوت عبدهللا، تجمع بازنشستگا های پیمانکار در صنعت نفت،

صنعت  وتجمع جمعی از کارگران کشت  تجمع بازنشستگان و کارکنان مخابرات،اصفهان مقابل دادگستری شهر، 

رین جمع کارگران کیسون، تجمع پاکبانان بوشهر، مهمتکارون، تجمع کارگران معدن امین یار فاریاب، ت

 رویدادهای کارگری هفته بودند. 

 نشانه های عقب نشینی کارفرما و دولت در هفت تپه در هفته سوم اعتصاب

کشاورزی نیشکر هفت تپه در شهر شوش وارد سومین هفته خود شد. این  –اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی 

شکل ا در تایی که برای دره شکستن آن توسط مسئولین دولتی، کارفرما و عوامل آنهاعتصاب به رغم همه تالشه

ی روی های حکومتی به عمل آمدە همچنان با قوت ادامه دارد و کارگران عالوە بر حفظ همبستگی و استوار

 مطالبات شان همچنان در اعتصاب هستند. 

ی شهر ماندارهفته مبادرت به تظاهرات در مقابل فر کارگران اعتصابی در ادامه کنش های مطالباتی شان در این

 وجب شدشوش نمودند. ادامه اعتصاب مقاومت هوشیارانه کارگران و افزایش حمایت های مردمی از کارگران م

 ول هایتا " امید اسدبیگی"که ظاهرا آزاد است در صحنه حاضر شود و بگوید علت ندادن دستمزدها توقیف پ

ار و اون، کدر تالش است بزودی دستمزد معوقه یک ماە کارگران را بپردازد! وزیر تع شرکت است و با این حال

 رفاە نیز گفته است اعتبار دفترچه های بیمه کارگران را تمدید می کند. 
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ار بواکنش کارگران در خصوص این اظهارات تاکید بر پذیرش همه مطالبات شان است. تجربه این اعتصاب 

شان  ادالنهران تنها در اثر مبارزە سازمان یافته، همبستگی، مقاومت روی مطالبات عدیگر مشخص کرد که کارگ

بات ه مطالبو خبر رسانی به جامعه و جلب حمایت کارگران و گروەهای اجتماعی عدالت خواە است که می توانند 

 شان برسند. 

ن ه رهبراشرایطی انجام شدە کنکته حائز اهمیت دیگر در این اعتصاب این است که شکل گیری و هدایت آن در 

 ند. و اینار داراعتصابات پیشین و سندیکا یا در زندان هستند و یا از کار اخراج و تحت نظر ماموران امنیتی قر

طلبانه  ضات حقبه معنی آن است که با بگیر و ببند و اخراج رهبران سندیکایی نمی توانند مانع از تداوم اعترا

در  موثری نامه نگاران و برگرداندن "سپیدە قلیان" به زندان که نقش برجسته وکارگران شوند. بازداشت روز

نی اب کنوانعکاس اخبار اعتصاب سال گذشته هفت تپه داشتند، نیز نتوانست مانع انعکاس گستردە اخبار اعتص

 شوند! نتیجه اینکه هر مبارزی را به بند می کشند، مبارز دیگری جای او را می گیرد. 

 راضات پیگیرانه پرستاران و هجوم وحشیانه ماموران سرکوبگر به پرستارانادامه اعت

ه اعتراضات پرستاران به رفتار شرکتهای واسطهای که نیروی کار آنها را خرید و فروش می کنند و ب

ه بی شوند و روزە استخدامی استثمارگرانه که موجب از بین بردن امنیت شغلی و اجتماعی شان م 89قراردادهای 

 روزە 89ی ردادهاستمزدهای ناچیز همچنان ادامه دارند. در این هفته عالوە بر پرستاران گیالنی که نسبت به قراد

یز یگری نبار دیگر تجمع و اعتراض نمودند و خواهان استخدام خود توسط دانشگاە علوم پزشکی شدند، تجمع د

ر و ی امنیتی و لباس شخصی های مزدوتوسط پرستاران مشهدی انجام گرفت که مورد یورش وحشیانه نیروها

ه ر گرفتدستجات اوباش حقوق بگیر مواجه شد. در جریان این یورش شماری از پرستاران مورد ضرب و شتم قرا

یر ودند دستگتن از آنها توسط عوامل همان دستگاهی که جهت دادخواهی به آن پناە بردە ب 10و مجروح و حداقل 

 تاسفانهبربرمنشانه، رئیس خانه پرستار مشهد در خصوص این یورش گفت: "مشدند! یک روز بعد از این یورش 

رکف ( صبح روز گذشته طی گردهمایی آرام و مسالمت آمیز همکاران شاغل در علوم پزشکی )پرستاران جان ب

ران پرستا در مقابل خانه عدالت و دادگستری شهر شهید پرور مشهد اتفاقاتی افتاد که موجب رنجش و ناامیدی

ودند تا ورده بخسته از میدان جنگ مبارزه با بیماری کرونا که به قصد تظلم و دادخواهی به قوه قضاییه پناه آ

ت قضایی مقاما صدای قانون خواهی و دادخواهی خود را که طی سالها به هر کجا رسانده بودند شنیده نشده بود به

وی ان نیرردهمایی بدون هیچ تذکر قبلی، ماموربرسانند، مورد تعرض قرار گرفته و در ابتدای ساعات شروع گ

بح صیی تا انتظامی سیاه پوش و موتور سوار، زیرگیری شده و پاهای خسته شان که جهت مداوای بیماران کرونا

ان و استراحت نکرده بود، مورد نوازش با موتور سیکلت قرار گرفته و سر و تن این خستگان و جان برکف

امان ی بیارزهو باطوم و حتی با کشیدن موی سر بانوان پرستار، خستگی پنج ماه مب مدافعین سالمت نیز با شوکر

بخوان )گستری با بیماری کرونا را چه خوب از تن آنها به در کردند". یورش به پرستاران حق طلب در مقابل داد

ان رستارپمطالبات  بیدادگستری( مشهد نشان می دهد که مسئولین دولتی و قضایی مدعی عدالت مایل نیستند به

انه ثمارگرپاسخ مثبت بدهند و سعی دارند با سرکوب و ارعاب اعتراضات پرستاران را فرو نشانند و رویه است

رستان ن بیماموجود را به هر قیمتی که هست حفظ نمایند زیرا منافع اکثر آنها با شرکت های واسطهای و صاحبا

به رغم  عتراضاتپرستاران آن را تهدید می کند. با این همه این اها چنان درهم تندیدە شدە که ادامه اعتراضات 

 رد. کسرکوبها ادامه خواهند یافت و افکار عمومی نیز از پرستاران و مطالبات برحق شان دفاع خواهند 

 ادامه اعتراضات اپراتورهای برق فشار قوی در کرمانشاە، زنجان  و هرمزگان

توسط اپراتورهای برق فشار قوی در مناطق مختلف کشور شروع شدە  در ادامه اعتراضاتی که از مدتها پیش
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است، در این هفته نیز این اعتراضات توسط اپراتورها موسوم به کالە زردها در کرمانشاە، زنجان و هرمزگان با 

سه  تجمع اعتراضی مقابل دفاتر شرکت توانیر ادامه یافت. خواست اصلی اپراتورها که بصورت قرارداد معین 

در شرکت توانیر کار می کنند، تبدیل وضعیت شغلی از قراردادی به رسمی و اعتراض به تعللی است که مدیران 

توانیر برای استخدام شان می کنند. این گروە که اکثرا متخصص و مهندس و تکنیسین و از آگاهی و توان 

درک می کنند و به رغم سازمانگری باالیی بهرمند هستند، ضرورت مبارزە همزمان و مشترک را خوب 

پراکندگی جغرافیایی شان معموال همزمان مبادرت به تجمع می کنند. به همین جهت قادر هستند مدیران توانیر را 

وادار به پذیرش خواسته شان نمایند. نکته قوت دیگر آنها تخصص و نیاز به تخصص آنهاست که تا حدودی امنیت 

استخدامی آنها باعث افزایش دستمزد و سایر مزایای شغلی که فعال از شغلی شان را حفظ می کند. تغییر شرایط 

آنها محروم هستند می شود، به همین جهت افزایش دستمزد نیز که از این طریق پیگیری می شود، در بطن مطالبه 

 اصلی آنها قرار دارد. 

 عقب نشینی وزارت نفت در پی اعتراضات کارگران شرکت های پیمانکار در صنعت نفت

 ی مدیراعتراضات متعدد کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکار فعال در صنعت نفت، موجب واکنش و عقب نشین

خت ر پرداعامل صنعت نفت شد. بە گزارش ایلنا "مسعود کرباسیان" مدیر عامل شرکت نفت، در ابالغیەای دستو

ر همە ایست دست کە مفاد قانون کار بمرتب دستمزدها حداکثر در پنجم هر ماە را دادە است. او همچنین گفتە ا

کی ای بانهشرکتها و کارگاە ها بە اجرا درآید، حق بیمە کارگران، حقوق و دستمزدها و مالیات آنها با چک 

ل این جداگانە پرداخت شود. شایان ذکر است کە خواست اصلی کارگران پیمانکاری ها غیر پروژەای، انحال

ە با ط وزارت نفت بطور رسمی است. مدیر عامل شرکت نفت تالش نمودشرکتها و استخدام کارگران شان توس

انون مقید نمودن صاحبان شرکت های پیمانکار بە رعایت برخی از حقوق قانونی کارگران زورگویی ها و ق

 ز مفاداستیزی آنها علیە کارگران را اندکی تخفیف دهد بلکە از اعتراضات کارگران بکاهد. ولی بطوریکە 

ا ستند بی بر می آید خواستە اصلی کارگران را بی پاسخ گذاشتە است. کارگران همانطور کە توانابالغیە و

ە خواست انند بمبارزات شان مدیر عامل شرکت نفت را بە عقب نشینی وادار نمایند، با تداوم مبارزات شان می تو

 اصلی خود نیز برسند. 

 ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها

ان ان شهرداری ها نسبت بە پرداخت نکردن دستمزدها و برخی مطالبات صنفی دیگر همچناعتراضات کارگر

کردەاند رداخت نعبدهللا، که سه ماە است دستمزدهای شان را پادامە دارند. در این هفتە کارگران شهرداری  کوت 

 بار دیگر در مقابل استانداری خوزستان تجمع و خواستار پرداخت آن شدند. 

 ستگان و کارکنان مخابرات تجمع بازنش

تیر نیز یکی از مهمترین رویدادهای کارگری هفته بود که  9تجمع اعتراض کارکنان و بازنشستگان مخابرات در 

حکایت از گسترش و تعمیم نارضایتی و اعتراضات به میان گروە های وسیعتری از جنبش مزدبگیران و سرریز 

وق و شرایط کاری و استخدامی مطابق توافقات بعد از واگذاری شدن صبر و تحمل آنها دارد. رعایت نشدن حق

هیات مدیره مخابرات، اجرای کامل قانون جامع خدمت  89نامه استخدامی مصوب سال آیینشرکت و عدم اجرای 

قانون  21رسانی به ایثارگران و تبدیل صندوق بازنشستگی کارکنان مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ماده 

کشوری مطالبات مهم کارکنان مخابرات هستند. جالب اینکه در مخابرات تحت مالکیت سپاە  مدیریت خدمات

آنچنان روابط سرمایهدارانه جا افتادە که سرداران حاکم حتی رعایت حقوق همان "ایثارگرانی" را که در مخابرات 

ند. در واقع هیچ تفاوت اساسی کار و از نام آنها برای تصاحب رانتی و رایگان مخابرات سواستفادە کردند نمی کن
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 جُنگ کارگری

بین سرمایهدار اسالمی، یهودی، مسیحی و غیرە نیست. درست همانطور که تفاوت اساسی بین کارگران اهل هیچ 

کدام از مذاهب نیست. همه آنها به یک اندازە توسط سرمایه داران هم کیش شان استثمار می شوند. برای صاحبان 

 ت، ملیت و کیش و آئین است. سرمایه ارزش سود باالتر از انسانی

ر معدن امین یاتجمع های جداگانە بازنشستگان فوالد اصفهان، کارگران کشت و صنعت کارون، کارگران 

نهها خی رسافاریاب، کارگران کیسون و  پاکبانان بوشهر از دیگر اعتراضات هفته بودند که اخبار آنها در بر

از  میق ترعردە تر و نارضایتی کارگران و زحمتکشان از حکومت انعکاس یافتند. اما ابعاد اعتراضات بسی گست

 آن هستند که گوشه هایی از آنها در رسانه ها منعکس می شوند. 

 

 ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:*برای تماس با نشریه "

sabosob@gmail.com 

ی" نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فدائیان خلق( را می توانید در *"ُجنگ کارگر

 آدرس زیر ببینید:

https://bepish.org/taxonomy/term/457 
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