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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      

 کارگاە یا قتلگاە؟

 صادق کار

 

 

متاسفانە . کمتر هفتەای را میتوان سراغ داشت کە طی آن شماری کارگر در حین کار کشتە و یا مجروح و مصدوم نشدە باشند

ا بازتاب دادە با اینکە تنها اخبار بخشی از حوادث شغلی در رسانە ه. سال بە سال هم تعداد قربانیان حوادث کار بیشتر می شود

خبرگزاری ایلنا طی هفتە جاری . می شوند، با این حال همین مقدار هم موید افزایش فزایندە حوادث کار و شمار قربانیان آنهاست

کارگر را به  ۴سقوط تاور کرین / پزی در زاهدان  کارگر کارگاه شیرینی ۲مرگ : "اخبار شماری از این حوادث را منتشر نمودە است

مرگ کارگر / قطع دست یکی از کارگران در پی سقوط یک دستگاه تاورکرین در خیابان مالصدرای تهران/ کرد شدت مصدوم

" ایلنا"اینها همانطور کە اشارە شد تنها بخشی از حوادث هستند کە اخبار آنها در ". پاالیشگاه آبادان در حادثه سقوط از ارتفاع

با وجود دستکاریها و پنهانکاری هایی کە ممکن است در آنها اعمال شدە حتی مرور آمار و ارقام رسمی . منتشر شدە است

شمال  -در آزاد راه تهران " تونل البرز"کارگر ٦تنها در دهم اردیبهشت همین سال . باشد گویای رشد فزایندە اینگونە حوادث است

 . در اثر انفجار و ریزش سقف معدن کشتە و دو تن دیگر نیز بە شدت مصدوم شدند

منتشر شدە است، "ایلنا "در سایت خبرگزاری " پزشک قانونی"ا بە گزارشی کە در خصوص قربانیان حوادث شغلی اخیرا توسط بن

، (٠۸۹۱تا  ٠۸۳۹)سال گذشته  ٠١طی ." نفر در حوادث کار، کشتە شدەاند ۹۹۹هزار و  ٠۱سال گذشتە در مجموع تنها  ٠١طی 

 ". نفر زن بودند ۲۸١نفر از این افراد مرد و  ۹۱۹هزار و  ٠۱ان خود را از دست دادند که نفر در حوادث ناشی از کار ج ۹۹۹هزار و  ٠۱

این آمار همچنین نشان . نفر در اثر حوادث شغلی کشتە شدەاند ٤نفر و در هر روز بیش از  ٠٦١١بفرض درستی این آمار سالیانە 

در گزارش پزشک . ار قربانیان این حوادث اما افزایش یافتەاندمی دهد کە با وجود رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شم

 ". درصدی تلفات مواجه بودیم ٠.۹با رشد  ٠۸۹۱درصدی و در سال  ٠١با رشد  ٠۸۹۱سال : "قانونی گفتە می شود

حاکی از را شامل نمی شود، با این حال گزارشات پراکندە منتشر شدە در این خصوص  ۹۳و ۹۹گرچە این گزارش آمار سال های 

در گزارش البتە هیچ اشارەای بە کسانی کە در اثر بیماریهای شغلی کشتە و یا از کار افتادە شدەاند . ادامە و رشد این روند دارند

این در حالی است کە گفتە می شود شمار قربانیان بیماریهای شغلی بە مراتب بسی بیشتر از قربانیان حوادث . نشدە است

مانی کە در اثر حوادث توان کاری شان را قسما و یا کال از دست می دهند چند برابر کشتە شدگان معموال شمار مصدو. است

بسیاری از این افراد اگر شانس بیاورند و تحت پوشش بیمە باشند مجبورند بقیە عمرشان را با مستمری ناچیزی . حوادث است

تمانی و کارگاە های زیر دە نفر اگر مصدوم شوند بە دلیل بیمە عدە زیادی از کارگران ساخ. کە بە آنها پرداخت می شود سر کنند

 . نبودن بطور کلی محروم از هر نوع حمایتی هستند

شماری از کودکان نیز در سالهای اخیر بە واسطە حضور روز افزون شان در بازار کار، جانشان را از دست دادەاند و عدەای از آنها 

هیچ پوششی  هستند و کارکردنشان غیر قانونی است و بیمە نیستند در عمل تحت  سال ٠١نیز مصدوم شدەاند کە چون زیر 

 . قرار ندارند
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 ُجنگ کارگری

افزایش شمار قربانیان حوادث کار در ایران در حالی ست کە بنا بە گزارش های سالهای اخیر سازمان بین المللی کار آمار کشتە 

 . شدگان این حوادث در جهان در حال کاهش بودە است

را می توان برشمرد کە در افزایش قربانیان حوادث شغلی و تبدیل کارگاەها و کارخانە ها بە قتلگاە نقش دارند، با این  علل زیادی

نفر از شمول قانون کار و عدم  ٠١همە مهمترین عامل آن دولتها هستند کە با تغییر قوانین حمایتی و خارج کردن کارگاە های زیر 

کارفرمایان . ی و بهداشتی و سرکوب سندیکاهای کارگری زمینە را برای این حوادث فراهم کردەاندنظارت الزم بر رعایت اصول ایمن

قوانین حمایتی و کار را رعایت نمی کنند تا سود بیشتری ببرنند چون خیال شان آسودە است کە دولت جانبدار آنهاست و هر 

این کشور قوانین و نهادهای قدرت همگی علیە کارگر و در جهت مادامی کە در . اتفاقی کە بیفتد عواقبی برای آنها نخواهد داشت

انتظار هم نباید غیر از این . حمایت از کارفرمایان و صاحبان سرمایە است و جان و حیات کارگر برای حکومت پیشیزی نمی ارزد

دلیل واقعی ناکامی . تبدیل نشوندسودساالران حاکم کارگاە و کارخانە ها بە قتلگاە کارگران  داشت کە در سایە اعمال ضد انسانی

دولت روحانی و وزیر کار اسبقش علی ربیعی کە کاهش حوادث کار را بە کارگران وعدە دادە بودند اما در عمل با از میان برداشتن و 

 ! تنیس اجتماعی شان بە افزایش آن دامن زدند، جزء این –تعدیل قوانین کار علیە منافع زحمت کشان و سیاستهای اقتصادی 

راە حل برای بە حداقل رساندن قربانیان حوادث شغلی هم در قانون کار وجود دارد و هم کارشناسان بسیاری در پی هر حادثەای 

بە تفصیل راە کارهای موثری را ارائە دادەاند، ولی آن راە حل ها مستلزم انجام اقداماتی ست کە با سیاستهای نئولیبرالیستی و 

طمع سیری ناپذیر سرمایە داران درتقابل قرار دارند و بهمین جهت همگی روی کاغذ می مانند و  ضد کارگری دولت و حرص و

در افراطی بودن سرمایەداری لگام گسیختە ایران و دولت برآمدە از آن همین بس کە در کشورهای متعارف ! عملی نمی شوند

ی رو بە کاهش نهادە ولی در ایران در حال افزایش سرمایە داری حوادث شغلی بە واسطە وجود و فعالیت سازمان های کارگر

پیداست کە تا کارگران خودشان به فکر چارە نباشند و خودشان را در اتحادیەها و سندیکاهای مستقل سازمان ندهند، نە . است

 .تر خواهد شدتنها مانند سایر موارد تغییر و تحول مثبتی در این مورد رخ نخواهد داد، بلکە این وضعیت سال بە سال وخیم

 مرگ کارگر پاالیشگاه آبادان در حادثه سقوط*

 

 
 

 

با اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی و نظارت بر رعایت آنها بە کشتار 

 !کارگران در محل های کار پایان دهید
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 ُجنگ کارگری

 بخش هفتم -مباحثه در آیندۀ کار : بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه

 دیوید اسپنسر

 

 

 

 ادامه -کار کمتر؟ : رژۀ روبوتها

اوالً می توان این گونه استدالل کرد که تکنولوژی، همچنان که در . با این وجود عرصه های برشمرده برای اجماع قابل انتقاد اند

نشان می ( Huws)نوشته های آموزندۀ هیوز . گذشته، به مراتب بیشتر از آن که موجب زوال کار شود، موجب تقویت آن است

هیوز به مشاغل بیشماری استناد می کند . وژی چگونه می تواند موجب تقویت کار شود، و چنین هم شده استدهند که تکنول

از استخراج مواد خام که به خط تولید سپرده می شوند، تا کار فروش آنها در : که در پیوند با تکنولوژیهای جدید به وجود آمده اند

ساخت، فروش و دفع تکنولوژیهائی مثل آیفونها را می توان به . آنها نیازی نیستبخش مصرف، تا دفع آنها در زمانی که دیگر به 

زنجیره های ثابت ارزشی مرتبط کرد که میلیونها شغل کارگر را در بخشها و کشورهای مختلفی در سراسر جهان پوشش می 

مثالً اینترنت امکانات . ی جدید مکمل باشدکاربرد تکنولوژی همچنین می تواند کاتالیزوری برای کار بیشتر و ایجاد فرصتها. دهند

. بازاریابی فراوانی را فراهم آورده است که شرکتها را قادر به فروش بیشتری کرده و از این طریق کار بیشتری ایجاد کرده اند

است که  نکتۀ هیوز این. همچنین می توان به کار سنگین و بی دستمزدی اشاره کرد که مصروف نگهداری از اینترنت می شود

آنانی که زوال کار در اثر اتوماسیون را پیش بینی می کنند، طرقی را که تکنولوژی می تواند به کار بیشتر منجر شود و انسانها را 

 .فراموش می کنند -چنان که هم اکنون درگیر آن اند  -به ادامۀ انجام کار بکشاند 

در اینجا . و بسط کار است، ولو که غالباً به قیمت تضعیف شرایط کارگرانانتقاد دوم مربوط به ظرفیت سرمایه داری برای بازتولید 

چنان که در باال . می توانیم به بحث قبلی در بارۀ مصرف گرائی و کاهش قدرت چانه زنی کارگران به جای کاستن از کار بازگردیم

کاربرد . امیسم برای حفظ سود الزامی استآمد، دینامیسم سرمایه داری نگهداشتن کارگران به کار و مصرف است زیرا این دین

اما این ایده نیز وجود دارد که تکنولوژی به کار . تکنولوژی برای بسط امکانات بازاریابی با ایده حفظ کار و مصرف همخوانی دارد

ستن از هزینه ها جستجو برای یاقتن راه های کا. گرفته می شود تا طریق جدید کار را تضمین کند و از هزینه های سرمایه بکاهد

به اتوماسیون برخی کارکردها و نشاندن ماشین به جای انسان می انجامد، اما همین تکنولوژی متعاقباً کارهای جدیدی را، 

هرچه تکنولوژی با ایجاد اشکال جدید کار، بر میزان کار . قسماً به دلیل افزایش انگیزه برای به خدمت گرفتن کار، ایجاد می کند

ی افزاید، فشار بیشتری را بر دستمزدها اعمال می کند، و از این طریق در سرمایه داران انگیزۀ بیشتری ایجاد قابل دسترس م

به واقع هم، کاهش دستمزدها می تواند، در حالی که هیچ منطق غیراقتصادی چنین حکم . می کند که از کار کارگران بهره گیرند

برای نمونه ماشین شوئی های دستی در بریتانیا یا اغذیه . ژی شودنمی کند، موجب توقف سرمایه گذاری روی تکنولو

اینها کارهای کهنه ای اند که به سادگی می توانند اتوماتیزه شوند، . فروشیهای سرپائی در بسیاری از کشورها را در نظر آورید

اگر قدرت چانه زنی کارگران تا هم اکنون هم . رداما هنوز باقی اند، زیرا برای انجام آنها کار ارزانی در اختیار سرمایه داری وجود دا
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 ُجنگ کارگری

در اثر کاهش نفوذ اتحادیه ها و یک محیط سیاست گزاری متخاصم نسبت به کار و دوستدار سرمایه افت کرده است، در اثر روند 

وند، بلکه این خواهد اما نتیجۀ این روند این نخواهد بود که کارگران بیکار ش. اتوماسیون با افت باز هم بیشتری روبرو خواهد شد

می توان آینده ای را متصور شد که در آن کارهای با دستمزد کم و . بود که کار مدام کم کیفیت تر و ارزانتری نصیب شان گردد

در این صورت کارگران . بیشتر و بیشتر شود –از نظافت کاری و پخت و پز تا نگهداری از بچه و مراقبت از سگ  –تولیدوری نازل 

 .اجیر باقی خواهند ماند، اما در مشاغلی که در جوهر فاقد هر گونه ارزش اندهمچنان 

مثالً . کاربرد تکنولوژی برای گسترش فرصتهای کاری درحال حاضر به طریقی است که علیه منافع کارگران عمل می کند

" گوش وظیفه شناسخر"شرکت آمازون و ( Mechanical Turk" )ترک مکانیکی"پالتفرمهای مدرن استخدام از جمله 

(TaskRabbit )این پالتفرمها، که توانائی شان مدیون تکنولوژی است، به کارفرمایان سرمایه دار امکان می دهند . را در نظر بگیرید

چنان کاری ایجاد شده که . اقدام کنند –در قیاس با حفظ و انجام آن در درون شرکت  -که به برونسپاری کار با هزینه های کمتر 

کارفرمایان سرمایه دار با به کار گرفتن کارگران از راه دور و بدون هرگونه . ین موجود کار و تأمینات اجتماعی را دور می زندقوان

نتیجۀ تبعی این واقعیت این بوده . قرارداد کار رسمی، به نادیده گرفتن مسئولیت های اخالقی خود نسبت به کارگران تمایل دارند

چشم . دامی به دلیل ایجاد گسترده تر کار کم دستمزد، بیقاعده و ناایمن مورد انتقاد قرار گرفته انداست که پالتفرمهای استخ

انداز رشد این دست پالتفرمها در آینده، نگران کننده و حاوی هشدار نسبت به فساد و فرسایش بیشتر کیفیت کاری است که در 

 .دسترس کارگران قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 !میکن تیحما ەکارگران هفت تپ ەطلبان حق ەاز مبارز
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 ُجنگ کارگری

 کند؟ تشبثات یک نهاد نمایشی و ضد کارگری؛ شورای عالی کار چه می

 مراد رضایی

 

المللی  های بین های تعامل جمهوری اسالمی با سازمان شورای عالی کار، از ابتدای تشکیل، یک نهاد نمایشی برای ایجاد زمینه

داری ِ امروز، یکی از عوامل ضروری ثبات و تداوم روند  در منطق سرمایه. اقتصادی بوده استی کارگری و همچنین نهادهای  حوزه

بر اساس این منطق کارگر باید بتواند امرار معاش و تولید نسل کند و از طرف . های معیشتی کارگران است تولید، تامین حداقل

. کارگری پیشگیری شود تا تولید و مصرف با اختالل مواجه نشودی تامینات حداقلی زندگی کارگری، از اعتراضات  دیگر، به واسطه

در نتیجه وجود ساز و . هاست ی دولت المللی بر عهده پیشبینی و بسترسازی این تامینات در نظر نهادهای کارگری و اقتصادی بین

 .کاری حکومتی برای راضی نگه داشتن کارگران، شرط معامالت و مبادالت این نهادهاست

فهم این مطلب که پایه حقوق کارگری . کند تضمین می« سرکوب گسترده»وری اسالمی، تداوم روند تولید و مصرف را با اما جمه

در نتیجه حداقل در سطح . کند، بسیار ساده است ی کارگر را راضی نمی یک ملیون و نیم، در این تورم لجام گسیخته، طبقه

دولت جمهوری اسالمی برای . ی کارگر از وضعیت موجود ناراضی هستند طبقهتوان قاطعانه مدعی شد، تمام افراد  معیشتی می

شکنجه، . برد جلوگیری از تبدیل این نارضایتی به اعتراضات عمومی در قالب تجمع یا اعتصاب، از ابزار سرکوب گسترده بهره می

ای یک جنگ  ی ابزارهای رسانه هدر سطحی دیگر حکومت به واسط. های عیان این سرکوب هستند تهدید و زندان، تنها بخش

« کارکردی»بنابراین، نهادهای کارگری برای جمهوری اسالمی نقش  .روانی تمام عیار علیه مبارزات کارگران به راه انداخته است

ه المللی استفاد ی سیمایی مطلوب از خود برای راضی نگه داشتن نهادهای بین حکومت از این نهادها صرفاً برای ارائه. ندارند

 .کند می

که در ظاهر امر با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، مهمترین نهاد نمایشی « شورای عالی کار»

. شنویم نام این نهاد را عموماً در روزهای پایانی سال و هنگام تعیین حداقل دستمزد می. با هدف ظاهری تنظیم روابط کار است

اند و کارفرما  شود که نمایندگان کارگران در آن خواستار افزایش حقوقِ فالن درصدی شده خبرها اعالم می شورایی که هر سال در

و البته هر سال قدرت خرید . رسد گری دولت به پایان می هر سال هم کار تعیین حداقل دستمزد با میانجی. هم مخالف است

 !یابد کارگران نسبت به سال گذشته کاهش می

ی  ی کارفرمایان، نماینده نماینده. توضیح دلیل این ادعا نیز ساده است. ابتدا با اهداف نمایشی ایجاد شده است این شورا از

دولت نیز به . بنابراین برای به کرسی نشاندن حرف خود، تولید را در گروگان خود دارد. سرمایه و توان اقتصادی گسترده است

تواند از منافع خود در روابط کار  ی قانون و قدرت قهریه، می سالمی، به پشتوانهترین نهاد اجرایی در جمهوری ا عنوان عالی

داشتن حق اعتصاب باشد تا بتواند با سندیکاهای کارگری و قاعدتاً قدرت نمایندگان کارگری نیز باید در اتکا به . حراست کند

زنی عمالً از  ی حکومت، امکان چانه رکوب گستردهاما به مدد س. استفادە از این اهرمها قدرت چانە زنی خودش را باال ببرد

ی کارگر معرفی  این در حالی است که عموماً نمایندگان کارگری از نهاد ضد کارگری خانه. شود نمایندگان کارگران سلب می

 . نهادی که خود عامل دولت و کارفرما ست و الجرم نمی توانند از حقوق کارگر دفاع کنند. شوند می

در شهریور . پذیرد ساز را نیز نمی بند این نهاد دست گری نیم جالب اینجاست که دولت جمهوری اسالمی حتی دخالتی  اما نکته

ماه سال گذشته این ایده به صورت عمومی به یک مطالبه تبدیل شد که با توجه به تورم لجام گسیخته و محدود شدن بیش از 

ی شش ماه انتهایی سال به صورت مجدد انجام شود و یا  ش حقوق در بازهپیش توان معیشتی و قدرت خرید کارگران، یا افزای
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 ُجنگ کارگری

پیشنهادی که از حد طرح شدن در شورای عالی کار فراتر . دولت و کارفرما تدابیری برای افزایش قدرت خرید کارگران بیندیشند

 .نرفت

های عجیب و  زمینی به عنوان قوت غالب کارگری، از آغاز امسال قیمت پیاز و سیب. تورم لجام گسیخته، امسال نیز ادامه دارد

ی  در نتیجه سفره. قیمت پیاز تا هفده هزار تومن و قیمت سیب زمنی تا چهارده هزار تومن صعود کردند. غریبی را تجربه کردند

 .بیش از سال گذشته در حال کوچک و محدود شدن است کارگران از آغاز سال جاری، حتی

های زیست کارگری را بر عهده دارد، نه تنها در این زمینه کاری نکرده است، بلکه  ی تامین حداقل شورای عالی کار که وظیفه

ورای عالی کار، در نتیجه نه دولت، نه مجلس، و نه ش! ی این نهاد نیز از آغاز سال جاری برگزار نشده است جلسات ماهیانه

 .کنند های معیشتی کارگران احساس نمی ای در مورد تامین حداقل وظیفه

قرار بر . اند ی بانک اطالعاتی روابط کار را داده ی ایجاد سامانه این در حالی است که وزارت کار و همچنین شورای عالی کار، مژده

اما در وضعیتی که قراردادهای . اردادها در این سامانه ثبت شونداین است که اطالعات مرتبط با روابط کار اعم از دستمزد و قر

ای خواهد داشت که شورای عالی کار و وزارت  قرارداد در کشور ما وجود دارند، این سامانه دقیقاً چه فایده های بی سفید و کارگاه

 کار را چنین به وجد آورده است؟

شریعتمداری، وزیری که به دلیل ناتوانی در وزارت صنعت توسط مجلس  دمحم. توضیح را باید در وضعیت وزیر کار جستجو کرد

شریعتمداری برای تداوم کار خود نیاز به رزومه . استیضاح شد و به دلیل نزدیکی به رئیس جمهوری برای وزارت کار انتخاب شد

 ؟«ی بانک اطالعاتی روابط کار سامانه»ای بهتر از عنوان دهن پر کن  و چه روزمه. دارد

هایی که  تشکل. های مستقل کارگری ِ متکی به نیرو و توان اجتماعی کارگران است لترناتیو وضعیت ذکر شده، تشکیل تشکلآ

هایی معادل اخالل در  اما از دید جمهوری اسالمی ایجاد چنین تشکل. بتوانند در تعامل با کارگران، حقوق کارگران را استیفا کنند

 .سر ضد کارگری را به چالش خواهد کشیدچرا که نظم سرا. امنیت ملی است

 

 

 

 

 

 

 !از مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد حمایت کنیم
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 ُجنگ کارگری

 دغدغە یک کارگر

 اردشیر کرمی

 

 آخ، اگر آب رودخانە خشک شود،

 جواب آن درخت را کە بریدەام

 تا از آن زورق بسازم، چگونە بدهم؟

 آخ، اگر شب زمینگیر شود و روز نیاید

 ک کە روشنی را فقط برای بازی کودکانە می خواهدجواب آن کود

 چگونە بدهم

 آخ، اگر در کارخانە نتوانم بیشتر کار کنم

 جواب سفرە ی خانە را کە تهی است و از عریانی خود خجالت می کشد

 چگونە بدهم؟

 آخ اگر مجبور نبودم

 ...تمام جواب ها را تنها من بدهم

 

 !ح استو صل یمردم، نان، کار، آزاد یخواستها
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 ُجنگ کارگری

 بخش سوم -1درنیجریه دموکراسی برای ومبارزه کارگری جنبش

 تار عثمان

 گودرز: ترجمه

 

که شاید یکی از  -درپایان، یک بررسی از نقش جنبش کارگری در مبارزه برای دموکراسی نیاز به تبیین اولیه تعریفی از دموکراسی

دموکراسی یا به عبارتی مردم ساالری در علم اجتماع به . سازد تضادآمیز ترین تعاریف در علوم اجتماعی باشد، را انکارناپذیر می

یک سری ترتیبات ساختاری گفته می شود که متضمن رقابت آزاد سیاسی باشد، مشارکت چند حزبی، حقوق سیاسی تضمین 

نتخاب و برکناری شده برطبق قانون، شفافیت در رفتار و قواعد قانونی به شمول حقوق عمومی، انتخابات آزاد و متناوب و حق ا

به همین منوال دموکراتیزاسیون به ایجاد و تبیین آن ساختار های قانونی . نمایندگان مردم در ساختار سیاسی را شامل می گردد

که ملزومات دموکراسی هستند در جامعه گفته می شود که به هدف تحول در ساختار های سنتی برای رسیدن به حداکثر حقوق 

 .بیانجامد ر جامعهمدنی و دموکراتیک د

شهروندان است که قصد ( اعتراض، سیاست بازی)این البته به مقدار زیاد وابسته به مذاکره، چانه زنی، و عمل و عکس العمل 

به همچنین دموکراسی احتمال تغییرات در حکومت را . نفوذ بر رفتار و کنش مؤسسات دولتی و سیاستمداران را داشته باشند

این بررسی تاکید بر دموکراسی لیبرال است به دلیل آن که از جایگزینی دولت نظامی با سیستم مدنی، که  در. هم با خود دارد

نیجریه هیچگاه یک دموکراسی سوسیالیستی نداشته است، با وجودی که . تجربه نیجریه پس از استقالل است، دفاع می کند

ان و حتی بخش کوچکی در ارتش نیجریه از ان حمایت می کرده همواره بخشی از جامعه، به ویژه دانشجویان، کارگران و معلم

بود که دفتر سیاسی منصوب  6891تنها زمانی که نیجریه عمالً به انتخاب یک دموکراسی سوسیالیستی نزدیک شد در سال . اند

نیز با فشار فزاینده اما این توصیه . ژنرال بابانگیدا تحت حمایت گسترده مردم به یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی رأی داد

 .امرای مستقر در سطح باالی ارتش به شدت رد شد

 

 جنبش کارگری نیجریه

کارگران باید . ظهور و مبارزات جنبش کارگری در نیجریه با پروسه شکل گیری طبقات و به ویژه پرولتاریا در کشور گره خورده است

این روند در دوران حاکمیت کلنیالیزم و . یه به وجود می آوردندیک جبهه متحد برای دفاع در مقابل سوء استفاده صاحبان سرما

ظهور صنایع و بوروکراسی باعث شکل گیری طبقات کار و . استعمار آغاز شد و اما تا دوران بعد از استقالل هم ادامه پیدا کرد

با . انند از منافع خود دفاع کننددستمزد های درسطح مهاجرین شد که ضرورت سازماندهی و تشکل را به کارگران نشان داد تا بتو

ورود به قرن بیستم، چندین اتحادیه در کشور، بویژه در میان کارگران راه آهن، صنایع و معلمان شکل گرفته بود تا از منافع کارگران 

شد، و تأسیس  6861که در   (NSCU)نمونه های برجسته این اتحادیه ها اتحادیه کارکنان خدمات عمومی. دستمزدی دفاع کند

تمام این اتحادیه . نیز از آن جمله اند 6896تأسیس   (RWU)، اتحادیه کارگران راه آهن6891تأسیس  (NTC) اتحادیه معلمان نیجریه

در طول سالهای بعد از استقالل نیز جنبش . در روند استقالل در کنار سایر سازمان های جامعه مدنی نقش عمده ای بازی کردند
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 ُجنگ کارگری

پیش آهنگ مبارزات طبقه کار و اعتراضات علیه دولت عمل کردند، که این بهانه ای به دست ارتش داده  کارگری و اتحادیه ها

 .است که برای کنترل اتحادیه ها و اعتراضات مردمی بارها در آنها مداخله نماید

رگری را در یک دولت نظامی فرمانی صادر نمود که بر اساس آن دولت مصمم بود که تمام اتحادیه های کا 6899در سال 

ظاهراً و به دلیل واضح، فرمان برای آن بود که نافرمانی اتحادیه ها . فدراسیون کارگریبه نام کنگره کارگران نیجریه مستحیل سازد

ارتش در عین حال بزرگترین کارفرمای کارگران هم بود و . از یکجا کنترل گردد و رادیکالیزم در جنبش به کنترل دولت نظامی درآید

ثانیاً طبقه سیاسی خورده بورژوا و سرمایه داران خارجی پشتیبان آن منافع سرمایه را حفظ و . بع در آن سهم بزرگی داشتبالط

توصیه می کردند و در این راه از دولت و سایر قوانین و ابزار خود از جمله اتحادیه سراسری برای تأمین این منافع تالش می 

مشکالت خود را داشت و در حالی که حکومت نظامیان عوامل کنترل خود را بر جنبش کارگری  با این وجود گرچه این روند. کردند

تحکیم کرده بود، معذالک کارگران متشکل موجودیت خود را به عنوان جدی ترین مخالفین حکومت نظامی در نیجریه هر لحظه به 

ها و صدمات و مداخله نظامیان در امور داخلی  به همین دلیل هم جنبش کارگری بیشترین محرومیت. دولت تحمیل می کردند

 .خود را از طریق فشار قوانین و نیروی فیزیکی ارتش تجربه می کرد
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راسازمان  یاسیو س یمدن ،یکارگر نیفعال یآزاد یمشترک برا ەمبارز

 !میده
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 ُجنگ کارگری

 ٦١ –برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران 

 (فدائیان خلق)گروه کار کارگری حزب چپ ایران 

 

 

. داشتیم ٧٥ری بعد از انقالب بهمن مروری بر چگونگی تشکیل، فعالیت و سرکوب شوراهای کارگ ُجنگ کارگریدر شمارە گذشتە 

 .  این بار وضعیت سندیکاهای کارگری درسالهای پس از انقالب را مرور میکنیم

از همان فردای وقوع انقالب مخالفت با تشکیل و فعالیت سندیکاهای کارگری اعم از آنهایی کە قبل از انقالب وجود داشتند و 

سرکوب سندیکاها تقریبا همزمان . در دوران انقالب تشکیل شدە بودند، شروع شد مورد بود و آنهایی کە ٥٧٧شمارشان بیش از 

منتهی سرکوب شوراها در اولویت حکومت قرار گرفت و بە ناگاە لحن مقامات تازە بە دوران رسیدە کە تا قبل . با شوراها آغاز شد

ین همراە بود خصمانە شد و ضد انقالب خواندە از سقوط رژیم سلطنتی نسبت بە تشکلهای کارگری و اعتصابات با تائید و تحس

خانە کارگر کە بعد از انقالب بە مرکز شوراها و سندیکاهای مستقل تبدیل شدە بود پس از چند یورش توسط ایادی مسلح . شدند

م مدتی بعد سندیکای فلزکار مکانیک مورد هجو. حزب جمهوری اسالمی کە تحت رهبری علی ربیعی قرار داشتند اشغال شد

قرار گرفت و غارت شد، کمی بعدتر مرکز انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری و بعد از آن مرکز سندیکایی اللە زار 

بعد از این سرکوبها نوبت بە کانون . سندیکای کارگری پر نفوذ صنوف بود نیز بە مانند بقیە تعطیل و سرکوب شدند ٧کە متعلق بە 

 . جریانات دانشجویی مسلمان قرار داشتند و دفتر بعضی از آنها در دانشگاە ها قرار داشت شوراهایی رسید کە تحت حمایت

این در حالی بود کە . نام سندیکا شروع بە سرکوب سندیکاها کردند" طاغوتی بودن"در ظاهر عوامل حکومت بە بهانە غربی و 

، عمال منفعل ٧٥ودشان در پی شروع اعتصابات تعدادی از سندیکاهای پیش از انقالب کە توسط ساواک کنترل می شدند خ

شدند و تعداد دیگری نیز کە مستقل و یا نیمە مستقل ماندە بودند با استفادە از تغییر و تحوالت انقالبی حاکم بر جامعە خود را از 

تعدادی . نقش ایفا کردندقید و بند ساواک رها کردە بودند و فعالیت هایشان را از سر گرفتە و در فرایند تحوالت دوران انقالب 

 . سندیکای جدید نیز در بحبوحە انقالب تشکیل و شروع بە فعالیت کردند

شوراهای کارگری اکثرا در بحبوحە انقالب از دل کمیتە های اعتصاب سر برآوردند و بر خالف سندیکاهای کارگری کە شناختە 

بهمین جهت تالشهای . داشتند تجربە تازە و نا آزمودەای بودنددهە سابقە  ٥شدە ترین سازمانهای کارگری نزد کارگران بودند و 

بهمن کە شورای کارگری  ٢٢حتی تا قبل از . کارگران در ماە های منتهی بە انقالب معطوف بە بازسازی و توسعە سندیکاها بود

حتی . فرینی می کردنددر واحدهای متعلق بە صنعت نفت تشکیل شد، سندیکاها بودند کە در صنعت نفت و اعتصاب نفت نقش آ

پس از تشکیل شورا در برخی واحدهای صنعت نفت مانند خط لولە همچنان سندیکاها فعالیت می کردند و پایە گذاران شوراها 

شوراهایی هم کە در واحدهای مختلف تشکیل شدە بود فعالیت های بیشترشان ماهیت . اغلب شان فعالین سندیکایی بودند

 . سندیکایی داشتند

ای کارگران پروژەای و فصلی یکی از مهمترین و کارآمدترین سندیکاهایی بود کە در اوایل انقالب و هم زمان با تشکیل سندیک

با وجود اینکە این . شوراهای کارگری در موسسات مختلف در آبادان توسط گروهی از پیشروان وقت جنبش کارگری تشکیل شد

امر تحت فشار نهادها و عوامل حکومت قرار داشت اما تا شروع جنگ توانست با سندیکا بواسطە فعالیتهای موثرش از همان بدو 

این سندیکا کە توانستە بود ظرف . اتکا بە حمایت گستردەای کە در میان کارگران داشت دوام بیاورد و بە فعالیت هایش ادامە دهد

بە عضویت خود درآورد و بە مسائل مشکالت آنها  مدت کوتاهی هزاران کارگر پروژەای و فصلی و کارگران بیکار شدە پروژەای را
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 ُجنگ کارگری

رسیدگی نماید و حتی بسیاری از کارگران سادە را آموزش فنی و حرفەای بدهد، اولین سندیکای کارگری بود کە بعد از خانە 

 . کارگر سرکوب شد

از انقالب استقالل شان را  سندیکاهای صنوف جزء آن دستە از سندیکاهایی بودند کە اكثرشان توانستە بودند در سالهای پیش

اما اشتغال اکثر اعضای آنها در . توانایی و تجربە فعالیت دیرین رهبران این سندیکاها در این میان نقش اصلی را داشت. حفظ کنند

واحدهای کوچک و متوسط و فرا کارخانەای و رشتەای بودن سندیکاهای صنوف کە الجرم امکان اعتصاب و اعتراض را تقلیل می 

با این وجود تعدادی از رهبران سندیکاهای صنوف در سالهای قبل از انقالب تحت پیگرد قرار می . د در این خصوص بی تاثیر نبوددا

سندیکاهای صنوف نخستین سندیکاهایی بودند کە خود را بازسازی و فعالیت . گرفتند و شماری از مراکز آنها تعطیل می شدند

  . سندیکاها نخستین سازمان هایی بودند کە بفکر همکاری با یکدیگر و تشکیل اتحادیە افتادند این. هایشان را از نو آغاز کردند

تشکیل انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری در تهران اندکی بعد از انقالب کە توانست اكثر سندیکاهای صنوف را در 

، کارکنان برق، کارکنان بانکها و غیرە را متحد کند نخستین گام کنار تعداد دیگری از سندیکاهای واحدهای بزرگ، مانند، خط لولە

مهمی بود کە بعد از انقالب  و تشکیل کانون شوراهای کارگری در شرق تهران در راستای تشکیل اتحادیە سراسری سندیکایی 

داران حکومتی و انجمن همبستگی در شرایطی تشکیل شد کە سندیکاهای کارگری همە روزە تحت هجوم چماق. برداشتە شد

تقریبا هیچ سندیکای کارگری کە بتواند بطور  ٢٢در سال . دارودستە علی ربیعی و علیرضا محجوب و کمیتە چی ها قرار داشتند

بیشتر فعالیت های سندیکایی بصورت پنهانی بە شکل محفلی در کمیتە  ٠٧علنی فعالیت کند وجود نداشت و این دورە تا دهە 

در . ز فعالین کارگری در تعدادی از موسسات یا در صنوف مختلف تشکیل شدە بود فعالیت می کردندهایی کە توسط شماری ا

با تشکیل هئیت موسسان سندیکایی کە بە منظور از سرگیری فعالیتهای سندیکایی و بطور علنی شروع بە فعالیت  ٠٨٠٧سال 

برگزار کند، دور تازەای از " تاالر یاقوت" انی کارگر را دراین هئیت توانست روز جه ٠٨٠٠سال دوبارە در سال  ٢٧نمود و بعد از 

بعضا علت سرکوب شوراها و . فعالیت سندیکایی شروع شد کە بە رغم سرکوب فعالیت های سندیکایی همجنان ادامە دارد

از شروع جنگ اما واقعیت این است کە سرکوب تشکلهای کارگری کە قبل . سندیکاهای کارگری را جنگ ایران و عراق می دانند

آغاز شد ریشە در ماهیت حکومت و ترکیب  طبقاتی آن دارد و ولو اینکە جنگ هم نمی شد تشکلها باز هم سرکوب می شدند، 

ضدیت جمهوری اسالمی با سندیکا های . کما اینکە سرکوب آنها در سالهای پس از جنگ نیز متوقف نشد و همچنان ادامە دارد

 . ین نباشد کمتر از ان نیستکارگری اگر بیشتر از نظام پیش
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