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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 وقتی استخراج معادن بە وسیلە غارت و تخریب محیط زیست تبدیل می شود!

 مراد رضایی

 

 وجه اقتصادی ستم ملی:

های اخیر اعتراض به استخدام کارگران غیر بومی، محتوای بخشی از تجمعات کارگری خاصه در جنوب در سال

شان داماستخ کشور بوده است. در مناطقی همچون عسلویه و بندر امام، جوانان محروم و بیکار بارها نسبت به عدم

انان از دید این جو دام کارگران غیر بومیاند. استخدر صنایع نفت و پتروشیمی و همچنین بنادر اعتراض کرده

ها به خداممعترض، عموماً به دلیل نسبت بین کارگران استخدام شده و مدیران پروازی است. دلیل دیگر این است

ی ارگانیک کارگران غیر بومی با ساکنان منطقه ای نبود رابطهویژه در مورد کارگران قراردادموقت و پروژه

های بزرگ کارگران بومی منطقه بخشی از ساکنان منطقه هستند و در اعتصابات و ژهویژه در پرواست. به

تر جلب کنند و اجتماعی شدن اعتراضات کارگری، کابوس توانند همراهی همشهریانشان را آسانتجمعاتشان می

ها در روژههای بزرگ از این جهت است که تعطیلی در این پکارفرما و نهادهای سرکوب است. تاکید بر پروژه

 تواند اوالً روند کار دولت را مختل کند و دوماً به سرعت فراگیر شود.مدت کوتاهی می

در اقتصاد  دلیل دیگر گرایش کارفرما به کارگران غیر بومی، منطق استثمار حداکثری با نیروی کار ارزان است.

مهم نیست.  طقه، بیکاری و محرومیت در منسود محور با تمایل به نئولیبرالیسم، نه برای دولت و نه برای کارفرما

رگران تر هر جای کشور که باشند، به خاطر سود بیشتری که برای کارفرمایان دارند، نسبت به کاکارگران ارزان

 کند.بومی ارجحیت دارند. هیچکس هم کارفرما را مجبور به تامین و تضمین اشتغال نیروی کار بومی نمی

دهد. به عنوان مثال شهر آبادان، در صادی، تنها در همین مساله خود را نشان نمیارجحیت سود برای نظام اقت

ترین موقعیت جغرافیایی نسبت به منابع گاز کشور قرار گرفته است. اما حداقل تاکنون هیچ تالش موثری نزدیک

ی رساندن های اخیر، حتبرای گازرسانی به این شهر و روستاهای اطراف آن صورت نگرفته است. در هفته

کپسول گاز به مردم آبادان و روستاهای اطراف آن با اختالل مواجه شده است. مردم برای خرید یک کپسول گاز، 

ها در صف منتظر باشند. فرزاد فرجی، رئیس اداره گاز آبادان بُر خوزستان باید ساعتدر هوای گرم و نفس

درصد ظرفیت ایجاد  ۴۸ان خالی بوده و تنها از درصد ظرفیت اشتراک پذیری گاز در این شهرست ۵۲»گوید می

درصد  ۸۰درصد از ظرفیت گاز استفاده شده و  ۲۰شده استقبال شده است. در روستاهای آبادان نیز تنها از 
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ی گاز از ی رئیس ادارهمردمی که به گفته« ظرفیت گاز مناطق روستایی این شهرستان همچنان خالی است.

کنند، قطعاً با گاز شهری پدرکشتگی ندارند! تامین این امکان نیازمند صرف ظرفیت گازکشی استفاده نمی

دهد ی گاز ترجیح میاند. بنابراین ادارهی محروم از تقبل آن ناتوانای است که اهالی این منطقههای اولیههزینه

باشند. اما خللی در کند، به گاز دسترسی نداشته مردم شهری که پاالیشگاه آن گاز یازده استان را تامین می

 سودآوری گاز ایجاد نشود.

 ی ثروت:توزیع ناعادالنه

ویژه در ی ملی در ایران بوده است. این مساله بههای مسالهی ثروت، همواره یکی از سرفصلعدم توزیع عادالنه

حروم از آیند. خوزستاِن مهایی مورد اعتراض مردم است که منابع تولید ثروت در کشور به شمار میاستان

ترین بندر تجاری آب، محروم و گاه کپرنشین آن مهمسوخت، سیستان و بلوچستان که در چند کیلومتری مردم بی

نصیب از های مخروبه و خالی از صنایع، آذربایجان بیکند، کردستان مملو از معادن با جادهکشور فعالیت می

رایش سیاسی در توزیع جغرافیایی ثروت در ایران دهد یک گها مورد مشخص دیگر، نشان میمعادن طال، و ده

 وجود دارد.

 اعتراض اهالی روستای فاقلو:

دره و معدن طالی زرشوان در تکاب، که در سرنوشت معدن معروف مس سونگون ورزقان، معدن طالی آق

های نی اهالی ساکن مناطق نزدیک به این معادن، نابودی محیط زیست، غصب زمیهای اخیر تنها بهرهسال

ر دکشاورزی و سمی شدن آب کشاورزی و آشامیدنی اهالی و البته شالق خوردن کارگران بوده است سبب شد 

ی گذشته اهالی روستای فاقلو در تکاب نسبت به آغاز کار معدن در محل سکونتشان، تجمعات اعتراضی هفته

 برگزار کنند.

های منطقه، که اریخی و خشک شدن منابع آبی و چشمهت های کشاورزی و باغات منطقه، نابودی آثارتخریب زمین

شود، دالیل در نهایت موجب گسترش بیکاری و مهاجرت و در نتیجه خشک شدن شریان حیات در منطقه می

گویند مجوزهای معدن با رانت به یک کارفرمای مرکزنشین ی اعتراض روستائیان بوده است. روستائیان میعمده

 دانند.انونی نمیاعطا شده است و آن را ق

بی، اربشه، گؤله بوالق، اوغولرهقاهالی روستاهای ساریجالی، یولقون آغاج، قوجور،  پیشتر و در همین منطقه

معات گؤله، بیرینجه، دورباش و کوممت نیز نسبت به خطرات معدن برای زندگی روستائیان هشدار داده و تج

 اعتراضی برگزار کرده بودند.

 یط زیست:خطرات معدن برای مح

شود، توجهی مسئولین دولتی مواجهه میی مورد اشاره در حالی با بیتجمعات اعتراضی اهالی روستاهای منطقه

ی با اهمیت در این های علمی، ادعایی دقیق است. یک نمونهکه خطر معادن برای محیط زیست، بر اساس داده

ی معدن را نابود تواند آب و خاک منطقهن است که میزمینه، سدهای باطله هستند. سدهای باطله، از ملزومات معد

ی حاصل از فرایند تغلیظ در ها و مواد باطلهآوری و نگهداری پسابها ابزاری برای جمعکند. این سازه

میایی هستند که در عملیات های مختلف شیهای معدنی حاوی ترکیبد. باطلههای فرآوری مواد معدنی هستنکارخانه

ها نیز با توجه به نوع کانسار و مواد معدنی شوند. از طرفی خود باطلهواد معدنی اضافه میفرآوری به م

شوند و چنانکه در ها وارد خاک و آب منطقه میتوانند حاوی عناصر سمی مختلفی باشند. این پساباستخراجی می

 رد کند.ط زیست و اهالی منطقه واناپذیری به محیهای جبرانتواند آسیبدره شاهد بودیم، میی معدن آقتجربه
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های مخرب های تخریبی معدن و آسیب به پوشش گیاهی نیز به دلیل فعالیتنابودی اکوسیستم منطقه در فعالیت

کند نیز معظالت دیگر آالت حفاری و با توجه به اینکه قانون، کارفرمایان معدن را مجبور به ترمیم نمیماشین

 محیطی معادن در ایران هستند.زیست 

 ی ملی، عینی است:مساله

ی ستم ملی را غیر هر چند که بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسالمی، و شوربختانه حتی بخشی از چپ، مساله

توان از های اقتصادی این ستم چنان عیان است، که به سادگی نمیداند، سویهواقعی، غیر انضمامی و درجه دو می

ها، و ها و بیمارستانی شهرهای مختلف، وضعیت امکانات زیربنایی مانند راهی بودجهر کرد. مقایسهها عبوآن

آمیز در مورد مناطق مختلف دهد که یک سیاست تبعیضها، نشان میی آمار بیکاری در میان استانهمچنین مقایسه

 شود.اعمال می

یط دی محاتفاق نظر حول امور مسبب وضعیت است. نابو هرچند که راه برخورد با این سیاست، نه پراکندگی، که

 کشور زیست آذربایجان و به خاطر افتادن جان شهروندان آن، شاید امروز موضوعی قابل لمس برای ساکن شرق

اول ی مهاجرت روستائیان، آسیب به کشاورزی، تدنباشد. اما رواج این سیاست و تبدیل شدن آن به مقوم مساله

ی معدن شود زنهار دهیم که مسالهقلدری سرمایه در کشور و مسائلی از این دست موجب می ناپذیری وکنترل

 گیر همه خواهد بود، اگر علیه آن.تکاب، دیر یا زود دامن

 

 !یدسازی را متوقف کنخصوصی
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 انفجار قیمت ها، سقوط ارزش دستمزدها ارمغان دولت برای زحمتکشان!

 صادق کار

 

ایش ن افزشته نمایدگان دولت و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار حاضر به در دستور قرار داددر هفته گذ

رصدی د ۲٦دستمزد در جلسه شورای عالی کار نشدند. نتیجتا تجدید نظر در مصوبه فضاحت بار مصوبه افزایش 

زدی وبه متجدید نظر در مص دستمزد حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی به آیندە نامعلوم موکول شد. مخالفت با

از  یدە وفروردین ماە سال جاری در شرایطی است که از یکسو قیمت تمام کاالها، خدمات و مسکن سر به فلک کش

سبد  ودند.بسوی دیگر وزیر کار و نمایندگان تشکلهای دولتی وعدە افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال را دادە 

 رف اینطیکی از اعضای کارگری شورای عالی کار که در آغاز سال نو از هزینه های خانوار نیز بنا به گفته 

ر کمتر از هزینه میلیون تومان گردیدە که البته بسیا ٧،٥میلیون تومان تخمین زدە شدە بود اکنون بالغ بر  ٥شورا 

قوط ا وسهمت های واقعی ماهانه خانوار است. طفرە رفتن از افزایش دستمزدها در حالی است که رشد انفجاری قی

 .شتابندە ارزش دستمزدها ادامه دارد

سی ین برروز به روز بر قیمت ها افزودە می شود. خوشبینانهترین گزارشات منتشر شدە توسط رسانه ها و همچن

که  نفرە برای گذران امور اولیه زندگی اگر ٤های آماری موسسات رسمی حاکی از آن اند که یک خانوادە 

 .دمیلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشن ٧،٥اعت زندگی کنند بایست بالغ بر بخواهند با حداکثر قن

اما همه می دانند که هزینههای زندگی خانوار بسیار بیشتر از مبالغی است که نهادهای رسمی و رسانههای متعلق 

ن می دهند که به جناح های حکومتی اعالم می کنند. گزارشات منابع مستقل و اظهارات مستقیم خود مردم نشا

هزینه های خانوار بسیار بیش از آنی هستند که منابع رسمی اعالم می کنند. با این اوصاف اگر وضعیت مردم با 

همین آمارها و معیارها و دستمزد و حقوقی که می گیرندهم سنجیدە شود براستی فالکتبار می نماید. قیمت کاالهای 

تخم مرغ و حبوبات نیز با درآمدهای کنونی برای اکثریت بزرگی از ضروری مردم به جایی رسیدە که تهیه پنیر و 

مردم که مزد و حقوق بگیر هستند هم دشوار شدە است تا چه برسد به خرید گوشت و مرغ. در این میان وضع 

 آنهایی که خانه ندارند و اجارە نشین هستند بسیار دشواتر است و اجارە بهای یک آپارتمان کوچک در محالت پائین

شهر تمام درآمد ماهانه شان را می بلعد و پولی برای خرید خرد و خوراک باقی نمی ماند. بهمین دلیل خانوادە های 
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بسیاری که دوسوم جمعیت کشور را شامل می شوند، به ناگریز مجبورند با نان و سیب زمینی شکم شان را سیر 

 .زندگی شان درگذرند نگاە دارند و از بسیاری از نیازهای

ا وادەهزنامه "آفتاب"به نقل از پژوهشی که به تازگی "صنایع غذایی ایران" در خصوص وضعیت سفرەهای خانرو

دهد در سه ماهه نخست سال اخیرا صنایع غذایی ایران پژوهشی انجام داده که نشان می" : انجام دادە است نوشت

طور کامل مرغ و لبنیات را بهتخم -یدوشت قرمز و گوشت سفگ -بسیاری از خانوارها مصرف پروتئین حیوانی 99

هزار خانوار شهری و روستایی انجام شده است. ". چند  ۲۲صورت تصادفی از سنجی بهاند. این نظرقطع کرده

معیت جهفته پیش نیز گزارش مشابهای در تعدادی از رسانه منتشر شد. در آن گزارش نسبت به خطر سئوتغذیه 

بود.  ە شدەینی که برای بخش درمان و بهداشت دارد و دیگر عواقب آن هشدار دادکشور و پیامد و هزینه های سنگ

ه هیچ بولتی تقریبا هر هفته چندین گزارش از این نوع در رسانههای مختلف منتشر می شوند با این همه مقامات د

 .ذیرندکدام از گزارشات و پژوهش های این چنینی بها نمی دهند و تعهدی در این زمینه ها را نمی پ

تاب آلود قوط شادامه طفرە رفتن نمایندگان دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزدها با وجود انفجار قیمت ها و س

یست. نارزش دستمزدها در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار نظر به سابقه امر برای کارگران غیر منتظرە 

ورات ند امند با دستمزدها و مستمری هایی که می گیرواضح است زمانی که کارگران و مزد و حقوق بگیران نتوان

عتصاب با ا زندگی شان را بگذرانند و کارفرمایان هم حاضر نشوند دستمزدها را افزایش دهند، تالش خواهند کرد

 عالی و اعتراض دستمزدهایشان را افزایش دهند. بی پاسخ گذاشته شدن درخواست افزایش دستمزد توسط سورای

زدها دستم ان برای افزایش دستمزد را استوارتر می کند!بنیهمالی و امکانات الزم برای افزایشکار عزم کارگر

شود.  دە میوجود دارد. اما توسط حاکمان و سرمایه داران رانتخوار حکومتی و اعوان و انصار آنها به غارت بر

 !زندتاوان این غارتها را در حال و آیندە نیز مردم زحمتکش هستند که باید بپردا

 

 !برای بیکارانیا حقوق مکفی بیکاری کار 
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 : نگاهی از "جنوب" بخش پایانی1سازماندهی "دیمی کاران"

 ی پینتوسانجا

 

 دامەا -بە کارگران مهاجر  یبخش تیجنبش کار با مرکز یتهایموفق یایاح

 ً  یماندهه سازها با دست زدن ب هیاز اتحاد یمدلها قرار دارند. برخ نیدر برابر ا یتهائیچالشها و محدود قطعا

از  یودد معدمدل، به جز در تعدا نیا یشان شده اند. اما در اجرا یتعداد اعضا شیکارگران مهاجر موفق به افزا

 ی. برامواجه شده اند یا دهیعد یهایدشوار بابر آنها حاکم است،  یمساعد استیکه س یخاص االتیشهرها و ا

 یاریسبست. اشده  لیتبد یدائم یبه چالش یبه استقالل مال لیو ن تیعضو داریپا یساختارها جادیا ،یمراکز کارگر

 ین تعاونانجم" یمواجه اند و انواع و ابعاد دستاوردها یو خوداتکائ یداریپا ۀبا مسئل زین یکارگر یهایاز تعاون

ه اند که ه شدباره مواج نیدر ا یمدلها مکرراً با سؤاالت نیا یاست. تمام یثنائاست ی" به راستیخانگ یمراقبتها

 تیمعج ۀهندمنابع بازتاب د یکه کنترل نهائ ابندیدست  یاز رهبران و آنان یموزون بیتوانند به ترک یچگونه م

 .اعضا را در دست دارند یشناس

واند ست بتامدلها ممکن  نیمختلف ا یوجود دارند. کاربرد جنبه ها ی" مهمۀنسبتاً آماد یهنوز "نسخه ها البته

را  یارهائابز توانند یمدلها م نیا نیرانده شده اند. همچن هیکند که به شدت به حاش جادیا یگرانید یبرا یجاپائ

 ریحت تأثت هتشرفیپ یهایاز کارگران را در دموکراس یا ندهیفراهم آورد که گروه بزرگ و فزا یسمینامیفهم د یبرا

قابله با ما به ت دیایها ب هیتواند به کار اتحاد یم یاجتماع یجنبشها یکهایمفصل از تاکت ۀمجموع کیدهد.  یقرار م

 تمنددرقدر آنها  یها هیکه سنتاً اتحاد یدر مناطق یتح –دست زنند که دائماً هم بر شمارشان  یمهاجم انیکارفرما

 تیماح یتوانند برا یشده اند، م شهیو پ ریتدب یارگرککه توسط مراکز  یکردهائیشود. رو یافزوده م -بوده اند 

 نند.ک یکار م راستانداردینامطمئن و غ ،یمید یطیکه در شرا ندیبه کار آ یاز کارگران یگسترده ا فیاز ط

در  یتمندتوانند پادزهر قدر یبرخوردارند، م یرمحکمت یکه از جاپا ،یکارگر یاریاشکال هم گریو د هایتعاون

 .هدد یم لیاز آن برندگان" باشد که منطق اقتصاد حاکم را تشک زی"همه چ ۀدیبر ا یمبتن یبرابر فردگرائ

 ؟یجنبش کارگر یبرا یمیمستق راه

د رقابت کنن یا یدست راست ستیبا گفتمان پوپول دیکارگران مهاجر با یابیسازمان زیشورانگ یسرگذشتها متأسفانه

کسب کرده  یقابل توجه یانتخابات یهایروزیاز نقاط جهان پ گرید یاریاروپا و بس کا،یدر امر ریاخ ۀکه در ده

و به  ندیآ یم یکه از جنوب جهان ی. مهاجرانستین شرفتهیپ یهایدر دموکراس یتازه ا ۀدیپد یهراس گانهیاست. ب
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 یو گوشه ران یاشکال حاد بدرفتار یدارند، غالباً قربان یبا مردم بوم یعلن یمذهب شان تفاوت ایعلت رنگ پوست 

 یبرا یدیموجب اتالف منابع، تهد ایجلوه دادن مهاجران که گو یمنیبا اهر یامروز یدست راست یستهایاند. پوپول

 .دارند یقدم بر م میاز قد دهیکوب ۀجاد کیاند، در  یمل تیامن یبرا یخطر ای ینگتجانس فره

 ریخا یقرار دارند. در دهه ها یدوراه کیبر سر  یدر شمال جهان یکارگر یوال جنبشهااوضاع و اح نیا در

جران مها ۀندیفزا تیجمع انیخود در م یگسترش تماسها تیبه اهم یکارگر یونهایها و فدراس هیاز اتحاد یتعداد

داده  حیوضقاً تکه فو یکرده و به تحوالت اخذرا با کارگران مهاجر  یاز آنها موضع همبسته ا یاریبرده اند. بس یپ

 یرا ما چند تیقعوا نینشده اند. ا رفتهیپذ افتهیکار سازمان یبخشها ۀدر هم راتییتغ نیشدند، کمک کرده اند. اما ا

ن را اهشارراست  یستهایکه پوپول میدیاز کشورها د گرید یو برخ کایانتخابات در آلمان، امر یدر صندوقها شیپ

 .گشوده اند زیها ن هیاتحاد یاعضا انیبه م

 یستیونالیناس یانهایراست بروند، از جر یستهایتوانند به راه پوپول یشمال م یکارگر یاوضاع جنبشها نیا در

ع ه وضبنرم نسبت  تیتواند با رضا یروش م نیکنند. ا تیآنان است، تبع راثیم زیران، که بخش غم انگ هیحاش

 تیقوتکه به  یدر اقدامات یکوتاه ران،مهاج یتوان و صدا تیاز تقو تین حماحاصل شود: آرام آرام پس گرفت

 یخشهاب دپوستیانجامند، و به کارگران مرد، سف یمختلف م یتهایکارگران از نژادها و مل انیدر م یهمبستگ

 .دنیبخش تیکارگر مرکز ۀطبق یبه عنوان پرچم تالشها یصنعت

 یانبشهج ها،یتمام دشوار رغمیباشد که سالها بعد نوشته خواهد شد. عل یخیتار نیآور خواهد بود اگر ا شرم

 را حول انهیم-باشند و احزاب چپ و چپ یپردامنه ا یاند که مروج همبستگ تیموقع نیدر ا کسانیبه  یکارگر

 ۀهچالش، در جب نیبه ا یاسخگوئمطالبات معمول کارگران است، مجدداً جهت دهند. پ یکه حاو یدستورکار

 ۀا مبارزها بزدن آن وندیو پ اتیتجرب نیمهاجران، الهام از ا ۀسازمانگران اتیاز تجرب تیشامل حما دیبا ،یگخان

مل شا دیهم کار با یدارد. در سطح جهان انیجر یاجتماع یحقوق کار و برابر یباشد، که برا یگسترده تر

 .دبخش قیتعم یرا در جنوب و شمال جهان یفعاالن کارگر نیب یوندهایمرزها باشد و پ یفراسو یگسترش همبستگ

وانست تاهند است که آنها خو قیطر نیباشند. از ا یآن اند که سرتاپا همبستگ ازمندیدر شمال ن یکارگر یجنبشها

ارند که بگذ پا یو تجربه اندوز یاز سازمانگر یدیرا اعاده کنند و به دوران جد یستیپلورال یدموکراس یوعده ها

 .کارگران باشد یتمام یسازشاخص آن توانمند

 یبه معنا یسیدر زبان انگل precariousاستفاده شده است.  precarious worker ۀکلم یکار" به جا یمی"د

ان به شاز کارگران اند که وضع  یقشر precarious workerو ... است. منظور از  دارینامطمئن، متزلزل، ناپا

کارگر  ایار ک یمید م،یدر زراعت د نانیطماست. به اعتبار عدم ا دارینامطمئن و ناپا اریبس یشتیو مع یلحاظ شغل

 معنا باشد. ۀتواند رسانند یم مید

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 10مکونگ بخش  -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقە آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

 دنیس آرنولد

 گودرز :مترجم

 

 

 نمونە های تایلند و مناطق مرزی میانمار)برمە(

ساب بخشی از منطقه ویژه اقتصادی در زیرمجموعه مناطق آزاد مرزی به ح ۲۰1٥مای سوت که رسماً از سال 

اک، با د پوشداً صنعتی شده است. این روند عمدتاً به خاطر رشد و گسترش صنایع پارچه بافی و تولیمی آید، شدی

خ شروع به کار کردند، در پاسخ به نزول نر 199۰تأسیس اولین کارگاه های مای سوت که از اوایل دهه 

رزی منطقه رزان قیمت در مسوداوری این صنایع در داخل و مراکز جمعیتی تایلند و ظهور تعداد کثیر کارگران ا

 شکل گرفته است.

ک ا ماربمضاف براین تالش صنعتکاران برای نوسازی و بهینه سازی طراحی اولیه کارگاه ها و تولید محصوالت 

د خود را تولی و بَِرند کمپانی های معروف عموماً موفقیت آمیز نبوده و شرکت های تایلندی نتوانسته اند زنجیره

می یک بوگ کنگ گسترش دهند و به سود نزدیک کنند. کمبود امکانات و گنجایش های تکنولوژمانند تایوان و هن

انکوک را بیتخت باعث شده که سرمایه دار تایلندی راه میان بُر و کوتاه تر را تجربه کند و کارگاه های اطراف پا

سوت  ولید پوشاک در مایکارگاه ت ٤٧۰به منطقه مای سوت با دستمزد های کمتر منتقل سازند. در اوج خود 

ری را یانمامستقر بودند و بیش از شصت تا هشتاد هزار نفر کارگر از مجموعه صدوپنجاه تا سیصدهزار پناهنده م

از  %٧قریبا آمار نشان می دهد که فقط بیست و سه هزار نفر ) ت ۲۰13در این منطقه بکار گرفته بودند. در سال 

 بودند.جمعیت پناهندگان( در استخدام ثابت 

دولت تایلند سالها در فعال ساختن مرزهای اجتماعی متعدد حول زندگی و شرایط کاری مهاجرین میانماری در مای 

کاری با نگاه نژادی را شامل می شود که با -سوت تجربه دارد. این تجربه از جمله حمایت حداقلی اجتماعی

کاریایی در مناطق مرزی و فراتر را تامین می مالحظه وضعیت های حقوقی متفاوت نیروی کاری متزلزل و پرو

نماید. کنترل پلیس برای کنترل مهاجرین بدون مدرک اقامت در مالء عام صورت می گیرد که شامل مزاحمت 
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های مکرر بازجویی، بازدید بدنی، بازداشت و اخراج از کشور نیز می شود. نیروهای انتظامی از مقررات ثبت 

ده می کنند تا قوانین کارگری و نظم سختگیرانه ای را اعمال نمایند. در عوض نام مهاجرین در مرز استفا

کارفرمایان نیز سعی می کنند با اعمال قدرت و نظم دادن به نیروی کار در نزدیکی مناطق مرزی مانع دستگیری 

لیسی و ها و مزاحمت پلیسی و اخراج کارگران گردند که به شکل رژیم کارگری سختی در منطقه با نیروی پ

 کنترل های دیگر ظاهر شده است.

ند که شته امهاجرین میانماری در مای سوت همواره از سیاست یدی در تایلند محروم بوده اند و شانس آن را ندا

یل ظاهر ن تحلدرمقابل نیاز های هژمونی دولت مرکزی یا سندیکای با نفوذ کارفرمایان مقاومت کنند. در جریان ای

ه اال ببیزم کنترل های مربوط به کارگران مهاجر، نقش تحرک مهاجران در پاسخ هرمی از شد که استقرار مکان

 پایین بوده است.

ایه ی سرمکمبل مدعی است که مهاجرین می توانند در نقش "عوامل فعال جغرافیایی" دیده شوند که ساختار فضای

ر یروی کار دبود نراکز تایلند می گردند به کمرا در داخل و فرامرز تهدید می کنند. مهاجرین که به دنبال کار در م

ر واستامای سوت افزوده اند، درخواست صاحبان کسب و کار های محلی و مسیولین دولتی را بلند می کند که خ

ن، ارگراکمنع فرار مهاجرین حتی آنها که مجوز اقامت و کار دارند از مناطق مرزی می شوند. بنابراین تحرک 

 در رده تا با احضار هژمونی گزینشی دیگری که قبالً کسرمایه در مرز و فرامرز را تهدید مکانی -سازمان محیطی

 کامبوج امتحان شده است برای استفاده در تایلند به کار گیرند.

 

دیدگان از کرونا را سیبآدستان و باید معاش تهیدولت 

 !تامین کند
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 ُجنگ کارگری

 

 کارگران پارس آمپول دره، اعتصاب ورود نیروهای ضد شورش و اوباش به اعتصاب هفت تپ

ارگران معدن سنگ آهن ماه زمین ک آالت تراکتورسازی ایران، اعتراضارگران کارخانه ماشینک عتراضا ساوه،

کوت عبدهللا، سوسنگرد و هویزه، اعتراض کارکنان شرکت شرق  ادامه اعتراضات کارگران شهرداری در زرند،

زی، تورساسازه کویر زابل، تظاهرات خیابانی بازنشستگان در کرمانشاە و اهواز، ادامه اعتراضات کارگران کن

ارگر کسال زندان برای سجاد شکری به دلیل شرکت در مراسم روز  ٤م کارگر در قزوین و صدور حک 2بازداشت 

 .و کشته شدن شمار دیگری از کارگران در اثر حوادث کار، مهمترین رویدادهای گزارش شدە هفته بودند

 هجوم اوباش چماقدار و یگان ویژە شورش به کارگران هفت تپه

رف اراذل طشهریور ابتدا از  2٧ن اعتصابی هفت تپه در به گزارش کانال مستقل سندیکای هفت تپه، تجمع کارگرا

مورد  -ه رئیس دادگستری شوش استکه خواهرزاد -جافرپور" مسئول بازرسی شرکت "و اوباش مسلح تحت هدایت

به  ند. این هجوم پس از آنحمله قرار گرفت، سپس یگان ویژه ضد شورش برای سرکوب اعتصاب وارد شرکت شد

ون اب بدشها و ترفندهای مسئولین نهادهای حکومتی و مدیریت مجتمع برای شکستن اعتصاجرا گذاشته شد که تال

نها را آادند دپذیرش مطالبات کارگران بی نتیجه ماند و آنها بار دیگر بجای موافقت با مطالبات کارگران ترجیح 

 !سرکوب کنند

هم نوشته بودیم و به کارگران هشدار دادە بودیم هجوم به کارگران اعتصابی البته چندان دور از انتظار نبود. ما قبال 

که گول حمایت ظاهری نمایندگان مجلس و دارودسته رئیسی را نخورند. دعوای آنها با دارودسته روحانی و 

نئولیبرال های اسالمی بر سر تصاحب بر هفت تپه است و ربطی به مطالبات و حقوق کارگران ندارد. کارگران نیز 

دانستند. اکنون به نظر می رسد که زدوبندها میان آنها انجام شدە است و به دشمنان اصلی شان خودشان این را می 
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هجوم آوردەاند و قصد دارند این بار نیز با سرکوب اعتصاب را فرو نشانند. با این همه باید بدانند اگر سرکوب چند 

 !این بار نیز می تواندبارە اعتصابات پیشین توانست کارگران را از اعتصابهای بعدی بازدارد 

ن و ارگراکگزارشات و اخبار رسیدە همچنان حکایت از افزایش اعتصابات و اعتراضات و نارضایتی شدید در میان 

کشان مزدبگیران و دیگر زحمتکشان در سراسر کشور دارند. اعتراض و نارضایتی های فزایندە در میان زحمت

و  عب آوررا دچار هراس و سرگیجه نمودە و آنها را به اعمال ربقدری زیاد است که مسئولین حکومتی و دولتی 

 .جنایتکارانه واداشته است

راضات ا اعتتنگاهی به مطالبات اعتصابات کارگری هفته، از تظاهرات خیابانی بازنشستگان در اهواز و کرمانشاە 

، ساوە نه آمپول پارس درکارگران شهرداریها در کوت عبداله، هویزە زنجان و سوسنگرد، تا اعتصاب درکارخا

ب آالت تراکتورسازی، معدن سنگ آهن ماه زمین زرند...همگی مانند اعتصااعتراضات کارگران کارخانه ماشین

افتهاند امه یهفت تپه، هپکو و غیرە جز اعتراضات ریشه دار هستند که بارها سرکوب شدەاند ولی مرعوب نشدە و اد

ایان به ارفرممطالبات برحق شان در تالش و تقال هستند. حکومت و اکثر ک و کارگران آنها همچنان برای رسیدن به

ذیرش رغم گستردگی اعتراضات حاضر به پذیرش خواسته های کارگران نیستند. در جاهایی نیز که مجبور به پ

 رگرانبرخی از خواستههای کارگران می شوند، به محض پایان یافتن اعتصاب زیر قول و قرار هایی که با کا

ولت دفتار گذاشتهاند می زنند و شروع به اخراج سازماندهنگان اعتصابات و سرکوب کارگران ناراضی می کنند. ر

 .و مالک هفت تپه با کارگران خود به تنهایی گواە این مدعاست

دولت و سایر نهادهای حکومتی به رغم محرز بودن قانون شکنی های کارفرمایان بیشرمانه بر اعمال آنها چشم می 

بندند و بجای مجازات کارفرمایان از آنها حمایت و کارگران را مجازات می کنند. با این همه مطالبات کارگران 

تودە ستمدیدە وبه تنگ آمدە از  چیزهای نیستند که برایشان قابل اغماض باشند و یا کسی بتواند با سرکوب و ارعاب

شان علیه حاکمان ستمگر و استثمارگر باز دارد. زمانی که فقر، بی حقوقی و بی عدالتی را از پیکار عدالتخواهانه 

بدیهی ترین حقوق انسانی زحمتکشان با زور و قلدری تا مرز تحمیل گرسنگی از آنها سلب میگردد، الجرم انتخاب 

دیگری به غیر از هدف قرار دادن حکومت و سیستم ستمگر برای زحمتکشان باقی نمی ماند. آنهایی که امروز علیه 

گی زیر خط فقر به اعتراض برخاستهاند هنگامی که می بینند گوش شنوایی برای شنیدن صدای شان در میان زند

حاکمان پیدا نمی شود به جنبش روی می آورند. اکنون جامعه به چنین مرحلهای فراروئیدە است و خود حاکمیت هم 

ای شماری از جوانان آزادە و عدالتخواە به این را لمس و از بابت آن به وحشت افتادە است. صدور احکام اعدام بر

، قتل وحشیانه نوید افکاری در آستانه سالگرد جنبش آبان، و رفتار وحشیانه تر از ٩8جرم شرکت در جنبش آبان 

گذشته با زندانیان سیاسی و مدنی واکنشی جنایتکارانه از سوی حکومت نسبت به پیدایش وضعیت جنبشی در جامعه 

گر با اینگونه اعمال می شد به جنبش های مردمی پایان داد، می بایست، بعد از سرکوب جنبش است. با این همه ا

رخ نمی داد! تا زمانی که زمینه های اجتماعی و سیاسی  ٩8بوجود نمی آمد و بعد از آن جنبش آبان  ٩٦، جنبش 88

ابله حکومت چه این واقعیت را  جنبش ها وجود داشته باشند، جنبش ها هم وجود خواهند داشت. رهبران جنایتکار و

بپذیرند و چه نپذیرند، نمی توانند از وقوع جنبش ها جلوگیری کنند. کما اینکه کشتار صدها تن از شرکت کنندگان در 

جنبش آبان و دستگیری هزاران نفر دیگر نه تنها کمکی به آرامش وآن ثبات جهنمی که حکومت انتظارش را داشت 

ر اعتراضات مردمی و بی ثباتی و بی پشتوانه تر شدن حکومت منجر شد. نتایج نشد، بلکه به گسترش بیشت

درصد  ٩0"انتخابات" مجلس و میان دورەای مجلس به روشنی تمام بی پشتوانه بودن حکومت و بیزاری بیش از 
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 جُنگ کارگری

مخالفان  مردم از حکومت فقها را نشان داد. این بیزاری گستردە و بی سابقه در شرایطی است که تنوع و گستردگی

بیشتر شدە است. امروزە عدەی زیادی از کسبه و تولیدکنندگان خرد و متوسط که کار و  ٩8حکومت نسبت به آبان 

کسب شان کم رونق یا بی رونق شدەاند و به شدت از سیاستها و برخوردهای حکومت ناراضی شدەاند در صف 

تکای سرنیزە پاسداران و دستگاە های سرکوب اش مخالفان حکومت قرار گرفتهاند. در حال حاضر حکومت تنها به ا

 .است که به بقای خود ادامه می دهد. و این هم دیری نخواهد پائید
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