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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      

 کارگران در انتخاباتی کە دشمنان شان را بە مجلس بفرستد شرکت نخواهند کرد!

 صادق کار

 

 

 

 

 

متعاقب علنی شدن سربە نیست شدن یک میلیارد یورو دیگر از اموال عمومی در اوایل هفتە جاری و در شرایطی کە بوی گند 

فسادها و اختالسهای مالی میلیاردی ایادی حکومت چنان همە گیر شدە کە مقامات دولتی و حکومتی هم دیگر قادر بر سرپوش 

خاتمی رهبر اصلی اصالح طلبان حکومتی کە تا چندی پیش خودش هم ممنوع نهادن و ماست مالی کردنشان نیستند، محمد 

التصویر بود بار دیگر بە سیاق گذشتە بە صحنە آمد تا مردم را از تحریم انتخابات آتی مجلس برحذر دارد و از آنها بخواهد در این 

 ماە دیگر قرار است برگزار شود شرکت کند.  ٨انتخابات کە 

در انتخابات بە واقع دعوت بە رای دادن بە فساد، سرکوب، فقر، تبعیض و بە نظامی است کە ناکارآیی  دعوت خاتمی بە شرکت

کنون در همە انتخاباتی کە  محمد خاتمی از زمان پایان ریاست جمهوری خودش تا همە جناح های آن اظهر و من الشمس است. 

برگزار گردیدە صرفنظر از نتایج شان، مردم را بە شرکت در همە آنها ترغیب نمودە و با طرح وعدەهای رنگارنگ کە تا کنون حتی 

بە  یکی از آنها درست از کار در نیامدەاند و با توهم افکنی و ایجاد تفرقە در میان صفوف مخالفین توانستە است عدەای از مردم را

 پای صندوقهای رای بکشاند 

انگیزە ظاهری خاتمی برای کشاندن مردم پای صندوقهای رای همیشە در ظاهر خیرخواهانە و بسود مردم جلوە دادە شدە است. 

بعنوان مثال در انتخابات گذشتە مجلس آنها چنین تبلیغ می کردند کە با شرکت کردن وسیع در انتخابات و رای دادن بە اصالح 

سالە مخرب دوران ریاست  ٨گویا می شود اوضاع را به سود مردم تغییر داد. این ترفند در آن موقع بواسطە عملکرد  طلبان

جمهوری احمدی نژاد کارگر افتاد و عدەای از مردم کە بە دنبال تغییر بی دردسر اوضاع  بودند پای صندوق ها رفتند. در نتیجە آن 

نفر اعالم می شد و  ١٣٠طلبان در مجلس شکل گرفت کە شمار اعضای آن در ابتدا بالغ بر انتخابات تشکیل فراکسیونی از اصالح 

نام "امید" بر آن نهادند! پرسیدنی است کە نتیجە حضور این جماعت در دورەای کە رو بە پایان است جز افزودن بر ثروتها و 

می مردم را از تحریم چنین انتخاباتی بر حذر می دارد نفوذشان و تصویب شمار دیگری لوایح ارتجاعی و ضد مردمی کدامند کە خات

و از آنها می خواهد دوبارە بە آنها و نامزدهایی کە حتی ممکن است فاسدتر از نمایندگان کنونی باشند رای دهند؟ مگر نە این 

نهادهای حکومتی پیدا  است کە در نظام مافیایی حاکم تنها دزدان و مستبدان و سرمایەداران رانتخوارهستند کە اذن دخول در

می کنند؟ خاتمی مگر مردم را هالو فرض کردە کە از آنها می خواهد بروند بە مجلسی این چنینی کە منفور عام و خاص است 

 رای بدهند؟ 

در هر دو دروە انتخابات ریاست جمهوری قبلی کە روحانی را بر صندلی ریاست جمهوری نشاند خاتمی نقش مشابەای را بە 

ت و توانست با دادن مشتی وعدە دروغ بر آرای روحانی بیفزاید. مطابق آن وعدەها قرار بود همە آثار باقی ماندە از عهدە گرف

دوران احمدی نژاد زدودە شوند، اشتغال ایجاد شود، حقوق شهروندی برقرار شود، کارگران و معلمان و دیگر مزدبگیران از حق 

یش یابد، با فساد مبارزە شود، حقوق زنان بە آنان بازگرداندە شود و زندانیان تشکل برخوردار شوند و دستمزدهایشان افزا

 سیاسی و مدنی آزاد شوند. اما هیچ یک از اینها عملی نشد کە هیچ، بلکە وضعیت همە اینها بدتر از پیش شد!

تشویق بە کارهایی می کند کە بعید سالە خاتمی همچنان مردم را  ٣٠با وجود این این واقعیات غیر قابل انکار و یک تجربە ناکام 

است خودش نیز بە آن باور داشتە باشد. حداقل تجربە خود خاتمی و اصالح طلبان باید بە خود آنها هم نشان دادە باشد کە 

انتخابات در نظام والیی شان یک امر صوری ست و اگر هم احیانا کسانی بتوانند عطف بە سوابق خدمات شان شانس بیاورد و از 
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لترهای امنیتی عبور کنند کە صد در صد مطلوب نظام نباشند، سرنوشتی بهتر از بنی صدر، موسوی و کروبی و خود او با تمام فی

 سازشکاری و تسلیم طلبی اش بە ولی فقیە در انتظارشان نخواهد بود. 

ت قطعی اصالح طلبی در اجتماعی بە شرکت در انتخابات بە واقع اعالم شکس –دعوت خاتمی از مردم و گروەهای سیاسی 

نظام حاکم و تسلیم شدن کامل این جریان و پذیرش همە آن چیزهایی است کە خاتمی و طرفدارانش مدعی مخالفت با آن 

بودند. بە عبارتی خاتمی از مردم دعوت می کند کە مانند وی این حکومت را با تمام مصائب اش به همین صورتی کە هست 

د، سرکوب، ظلم و بی عدالتی و خشونت و تبعیض ببندند، چون حفظ نظام برایشان حتما از همە بپذیرند. چشم شان را بر فسا

 اینها مهمتر هستند. 

حداقل امروزە تجربیات انتخابات گذشتە و عملکرد اصالح طلبان بە وضوح نشان دادە است کە انگیزە واقعی خاتمی و دوستان 

دوق های رای چیزی غیر از حفظ نظام نامردمی و منافع گروهی و طبقاتی اصالح طلب حکومتی اش برای کشاندن مردم پای صن

شان کە بە موجودیت نظام گرە خوردە است نبودە و نیست. بالطبع این جماعت بە رغم شعارهای فریبندە شان شریک در 

 وضعیت فاجعە باری هستند کە رژیم جمهوری اسالمی بر مردم تحمیل کردە است!

ما با اقبالی مشابە انتخابات گذشتە از سوی مردم مواجە نخواهد شد زیرا اکثریت بزرگ مردم دریافتەاند دعوت این بار خاتمی ا

شرکت شان در انتخاباتی کە در نظام والیی برگزار می شود هیچ تغییری بە نفع شان بوجود نمی آورد و تنها بسود تحکیم سلطە 

و پیش از آن کارگران با عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری  ٩٦ماە نظام حاکم یاری می رساند. این را مردم در جنبش دی 

به وضوح بە نمایش نهادند. بهمین جهات بە نظر می رسد انتخابات آتی مجلس بە رغم شروع زود هنگام تبلیغات بی رونق تر از 

ویات ولی فقیە خواهد بود. با این همیشە و مجلسی کە از دل آن بیرون بیاید، فرمایشی تر از گذشتە و تحت امرتر و مجری من

 اوصاف توصیە خاتمی بە شرکت در انتخابات تنها در خدمت تحکیم مواضع خامنەای قرار خواهد گرفت. 

کارگران و مزد و حقوق بگیران و تهی دستان شهر و روستا یقینا بیشترین لطمات را در جمهوری اسالمی متحمل شدەاند. آنها از 

برابر کمتر از خط فقر است، امنیت  ٤انسانی، اجتماعی و سیاسی شان محروم شدەاند. دستمزدهایشان بدیهی ترین حقوق 

شغلی شان سلب گردیدە، فعالیت تشکلهای صنفی شان ممنوع است، رهبران تشکل هایشان شکنجە و زندانی می شوند، از 

را ندارند! همە این محرومیت ها نتیجە عملکرد همە حمایتهای قانونی محروم شدەاند و حق کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس 

جناح های رژیم و نمایندگان آنها در مجلس، دولت و دستگاە سرکوب است. آنها مگرعقل شان را از دست دادە باشند کە در 

ر آن در مجلسی کە حق نمایندە شدن در آن را  ندارند و مملو از دشمنان طبقاتی شان است و در انتخاب دولتی کە همە امو

دست سوپر میلیاردرهای نو کیسە و فاسد است شرکت کنند. در کنار دەها الیحە کە تا کنون برای سلب حقوق کارگران در 

مجلس کنونی بە تصویب رسیدەاند فراکسیون "امید" طرفدار اصالح طلبان درست بە اندازە رقبای حکومتی مجلس نشین شان 

ین در حالی است کە اینها جز چهرەهای شاخص اصالح طلبان هستند. در این مدت نقش منفی و ارتجایی داشتە و دارند و ا

حتی یک الیحە بسود بهبود حقوق زحمتکشان در این مجلس تصویب نشدە است. کارگران و محرومان و بە یک معنی اکثریت 

کرد و ماهیت جریانی را کە بزرگ شهروندان اعتنایی بە این گونە دعوتها نخواهند کرد. خاتمی با چنین دعوتی خود، عمل

 سخنگویی آنرا بە عهدە دارد افشا می کند!

مردم از این رژیم همانطور کە در سند سیاسی کنگرە نخست حزب چپ ایران )فدائیان خلق( نیز آمدە است در پی راهکارهایی 

ها و هر کاستن از دشواریمردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت " برای عبور از این نظام هستند:
ی قهری ارکان اصلی قدرت ی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابلهکوششی در راه گشایش برای توسعه

است و به اصالح آن نخواهد جمهوری اسالمی مواجه است و کوشش برای اصالح این نظام، عمال بیهوده و سترون 

است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک یران نشان داده ی چهل سال جمهوری اسالمی به مردم اانجامید. تجربه
گرا، ی هیچ اصالح جدی را نمی دهد، حکومتی است واپساین نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه

  ی سقوط". نە ماندنی و نە اصالح پذیر است.در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطه
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 بخش هشتم - نیجریه در دموکراسی برای مبارزه و کارگری جنبش

 تار عثمان 

 ترجمه گودرز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

در انتقاد از خود تشکیالت بعد از خاتمه حکومت نظامیان به گونه زیر منعکس  NLCایرادات پیش گفته به اعتراف خود کنگره ملی 

 شده است:

عملیات درونی جنبش اتحادیه ای در نیجریه دالیل کافی برای نگرانی های ساختاری پدید می آورد. حکومت نظامی و پذیرش  -*

تاثیراتی داشته که از جمله نوعی میلیتاریسم شمول اتحادیه ها، ه شعار "قدرت همیشه برحق است" بر جامعه مدنی، ب

تقلیدی را در بر دارد. برخی از بدترین نمایش های این روحیه بطور مثال در روابط و فرهنگ آمرانه فرماندهی است که معموال در 

 اصول دموکراتیک و ارزش های اتحادیه ها و تشکل های کار سابقه ندارد.

 

 ا معموال بدون مشورت و مناظره درونی اتحادیه و ارگان های ذیربط اتخاذ می شود.تصمیمات کالن در مورد سیاست ه -*

 

هماهنگی و همکاری فعال در بین رهبری و اعضا بیشتر اوقات قربانی رابطه آمرانه از باال بدون مشورت و مشروعیت شده  -*

و برایشان فعالیت اتحادیه ای جنبه تشریفاتی است. در نتیجه اعضا احساس مالکیت بر اتحادیه و مشارکت در تصمیمات ندارند 

 بخود گرفته است.

 

مشاهده قصور و ضعف در عملیات مالی هزینه زیادی بر تشکیالت وارد ساخته است و باعث کاهش  گنجایش و اعتماد در بین  -*

 بدنه اعضا شده است.

 

 شیوه ارتباطات درونی در اتحادیه ناکافی و دشوار است. -*

این توانایی  NLCبا این وجود گرچه عدم وجود دموکراسی درونی تاثیرات منفی بر روند دموکراتیک مبارزه و گنجایش تکنیکی دارد، 

را همچنان دارد که به بسیج کارگران و جنبش مدنی دست بزند، بویژه برای بسیج توده ها علیه سیاست های دولت. آییده 

Aiyede جنبش کارگری اهمیت خود را بیش از روابط و ساختار دموکراتیک از توان بسیج نیرو بدست در این مورد چنین می نویسد:

می آورد که بمثابه ابزاری در ایجاد فضای دموکراتیک برای مناظره و گفتمان سیاسی مدنی در جامعه بکار می اندازد، و یا می 

چنین روندی در مورد سازماندهی و فشار از پایین و بدنه  تواند برای کنترل و متوقف کردن دولت در اعمال فشار استفاده کند.

از عدم وجود  NLCاعضا بر رهبری همیشه جواب می دهد.علیرغم مواضع ضد دولتی، بنفع کارگران، و کنشگری توده ای، کنگره "

ضعف جنبش کارگری  اتحاد، شکاف های درونی، و رقابت بین بخش های مختلف تا کنون رنج می برد." نشانه این شرایط طبیعتا  

و شکاف های درونی است حتی اگر در خط مقدم جبهه مبارزه با سیاست های دولت دیده می شود. از سوی دیگر باید در نظر 

داشت که شکاف ها در درون کنگره ریشه موضوعی دارد: دلیل آن هم در داخل اتحادیه ها و هم در ساختار قانونی است که 

ار کنترل سندیکا را در اختیار خود داشته باشد. در بین اتحادیه ها رقابت و اختالفات صنفی باعث دولت همچنان مایل است انحص

تمام  NLCشکاف و درگیری و عدم همکاری و ناهماهنگی در کنشگری می شود و در مجموع سبب بی ثباتی و به زیان کنگره 

د، که در زیر بیشتر آن را خواهیم شکافت. از سوی می شود. این مشکل در زمان بحران های سیاسی بیشتر خودنمایی می کن



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 27    ۲۷ شماره ۲۰۱۹ هی ژوئ  ۲۴، برابر ۱۳۹۸مرداد  ۴جمعه 

 

 

- 4 - 

 ُجنگ کارگری

تالش کرده اند. "دولت های نظامی و غیرنظامی هر  NLCدیگر دولت های پیاپی برای سوء استفاده از ضعف و تضادهای درونی 

الین کارگری دو مایل اند که اختالفات و شکاف در درون کنگره را حفظ کنند که بخودی خود باعث عدم اعتماد و کاهش تمایل فع

برای ائتالف با سیاستمداران حرفه ای گردیده است. این ها همه در بحران بین جنبش کار و دولت بوضوح مشاهده می گردد که 

 من به آن در زیر پرداخته ام.

 !میکن تیحما ەکارگران هفت تپ ەعادالن ەاز مبارز

 

 

 

 

 

 !دیرا آزاد کن یزندان ییو دانشجو یمدن نیفعال ،کارگران، معلمان



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 27    ۲۷ شماره ۲۰۱۹ هی ژوئ  ۲۴، برابر ۱۳۹۸مرداد  ۴جمعه 

 

 

- 5 - 

 ُجنگ کارگری

 

 آوردکوین بر سر اقتصاد میآنچه بیت 

 مراد رضایی

 

 

 

 

 

 

 

، فرد یا افرادی با 2008های ژانر معمایی هالیوود نیست. در سال شباهت به فیلمماجرای آغاز به کار ارز دیجیتالی بیت کوین، بی

کوین را طراحی و در فضای مجازی دیجیتالی با نام بیتشوند که یک ارز شود یا مینام »ساتوشی ناکاموتو« مدعی می

داند ناکاموتو واقعا  کیست. او مدعی شده است یک اند. یازده سال است که کسی نمیسازماندهی کرده است یا کرده

د وجود دارد. هایی در این مورد که او اهل آمریکایی شمالی یا اروپا باشی ژاپنی است. اما گمانهنویس سی و هفت سالهبرنامه

همچنین ارائه دهندگان اینترنت و دیتا هم، مانند گروهبان گارسیای زورو، با وجود اینکه روزانه به ی وهای امنیتی غربسرویس 

اند. هر چند کنند، هنوز هویت واقعی »ساتوشی ناکاموتو« را نیافتهها نفر در فضای مجازی جاسوسی میطرق مختلف از میلیون

ی بیت کوین را متوقف کرده است، اما دارا بودن حدود یک میلیون بیت اعالم کرد همکاری با پروژه 2010سط سال ناکاموتو در اوا

 سازد.دار مجهول الهویه میشود، از او یک ابرسرمایهچیزی در حدود دوازده تریلیون دالر می BTCکوین که با قیمت روز 

کوین، دانستید، احتماال  از پاراگراف باال به جای درک چیستی بیتکوین نمیاگر شما هم مانند مِن تا یک ماه پیش، چیزی از بیت

کوین یک ی معمایی. بیتکوین نه یک شوخی است و نه یک سوژهاید. اما بیتهای معمایی پلیسی افتادهبیشتر یاد تصاویر فیلم

ی نقد اقتصادی سیاسی است. برای اینکه اهمیت و در نتیجه یک امر بحث برانگیز در حیطهداری سرمایهی نوین در اقتصاد عارضه

ی مطلب بیشتر شود، باید بگویم که در حال حاضر، و دقیقا  حاال که در حال تر و رغبت شما برای خواندن ادامهموضوع روشن 

کنم، است. بر داغ بودن این آمار تاکید می 23,529,242,598$کوین بیتی موجود در بازار نوشتن این مطلب هستم، میزان سرمایه

 9شد. اما حاال این قیمت هزار دالر آمریکا معامله می 12کوین هیچ ثباتی ندارد. پریروز هر بیت کوین در حدود چرا که قیمت بیت

ازی این است که بر خالف سایر ارزهای رایج، هیچ هزار دالر است! دقیقا  مانند ریال ایران! دلیل عدم ثبات در قیمت این ارز مج

شود. بنابراین ممکن است ی این ارز نیست و قیمت فقط در ساز و کارهای بازار بورس تعیین میای پشتوانهدولت و بانک مرکزی

 کوین خیلی بیتشر یا خیلی کمتر از ارقام مورد اشاره باشد!خوانید، قیمت بیتوقتی شما این سطرها را می

 آید؟کوین از کجا میبیت*

فرد یا افرادی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو دست به انتشار سندی زدند که در آن  2008گردیم. در سال به پاراگراف اول برمی

بود عنوان شده  2008کوین را توضیح بدهند. در این سند با اشاره و ارجاع به بحران اقتصادی سال سعی کرده بودند چیستی بیت

های بانکی« است. آنها با این هدف و منطقِ ادعایی، ها از ارزها« و همچنین »فساد در سیستمکه دلیل بحران »پشتیبانی دولت

 ها به وجود آوردند.ها و دولتیک ارز مجازی مستقل از بانک

ری که توسط ساتوشی ناکاموتو ی کامپیوتمصرف ریاضی، توسط یک برنامهی به غایت پیچیده و در عین حال بیتعدادی مساله

های CPUدهد. در نتیجه ها، کار تحلیل و حل مسائل ریاضی را انجام میدر رایانه CPUنوشته شده، تولید شده است. 

دهند و در ازای حل هر مساله، یک بیت کوین به عنوان جایزه، به صاحب کامپیوتر کامپیوترها، کار حل این مسائل را انجام می

 د.گیرتعلق می

هایی با عنوان ماینر، که کار تولید یا به در یک کامپیوتر، غالبا  قابل انجام نیست. در نتیجه از دستگاه CPUاما حل این مسائل با یک 

 شود.دهند استفاده میکوین را انجام میتر استخراج بیتمعنای دقیق
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افزاری یک ی سختاند. مجموعهتشکیل شده CPUی های خنک کنندهی بسیار قدرتمند و همچنین فن CPUماینرها از چند 

کامپیوتر شامل رم، سی پی یو، نمایشگر، کارت گرافیک، هارد و چیزهایی از این قبیل تشکیل شده است. اما بیشترین برق 

ندین چ CPUشود. برای اینکه کار یک ماینر بتواند به نتیجه برسد، باید چند می CPUمصرفی در یک سیستم رایانه، مربوط به 

کوین، مقدار بسیار زیادی برق مصرف ی امر اینکه برای تولید یک بیتای قدرتمند در ساختار آن وجود داشته باشد. خالصههسته

 گر تعلق پیدا کند.ی ریاضی حل شود و یک بیت کوین به صاحب دستگاه محاسبهشود تا یک مسالهمی

 بل از آوردن ارقام، به تصویر زیر نگاهی بیندازید:تر شود، قبرای اینکه اهمیت ماینرها برای شما روشن 

 

 674 961 874 10$ها در مجموع به میزان کوین است. کارگاه تبدیل برق به پول! این کارگاهها کارگاه بزرگ تولید بیتاین یکی از ده

ه شده است. اگر رقم یاد شده را با کوین ذخیری این مقدار پول نیز به صورت بیتاند که ظاهرا  بخش عمدهکوین تولید کردهبیت

کوین شوید بازار بیت( مقایسه کنید متوجه می23,529,242,598$کوین که در آغاز متن به آن اشاره شده بوده )ارزش کل بازار بیت

داری مالی سرمایهکوین تولید شده ارزش دارد. این ارزش افزایی دقیقا  در ساز و کارهای جدید در حال حاضر بیش از دوبرابر بیت

 ی متن به آن پرداخته خواهد شد.اتفاق افتاده است که در ادامه

ی آن در جیب تعداد اندکی از افراد است، دو تولید و انباشت این مقدار سرمایه، که مانند سایر اشکال سرمایه، بخش عمده

ی انرژی که شامل مصرف برق ماینرها برای و هزینه CPUهای سخت افزاری شامل قیمت ی عمده داشته و دارد. هزینههزینه

 200 2$های ماینر شده است در حال حاضر بالغ بر ی آن صرف خرید دستگاهشود. این رقم که بخش عمدهکوین میتولید بیت

 است. 224 825

 

 کوین:ی آمریکا در بیتسود ویژه*

یا پردازشگر کامپیوتر است.  CUPر برای تولید بیت کوین های ماینترین قسمت دستگاهترین و ضروریهمانطور که اشاره شد مهم

را تولید  CPUدر انحصار آمریکاست! البته چین و روسیه هم مدعی هستند اَشکالی از  CPUحال جالب است بدانید که تولید 

ن معنی نیست که کارخانجات در انحصار آمریکاست. البته این به ای  CPUی  کنند. اما واقعیت این است که تکنولوژی تولید و توسعهمی

 در آمریکا هستند.  CPUتولید 

ی پردازشگرهای کامپیوتر است. اگر نگاهی به های تولید کنندهترین و مهمترین شرکتیکی از معروف intelبه عنوان مثال شرکت 

شود. ا، مالزی و فیلیپین انجام میروی لپ تاپ خود بیندازید احتماال  برچسب این شرکت را خواهید دید. تولیدات اینتل در کاستاریک

ی پردازشگرها موجب شده است این هایی از مواد اولیهاما تکنولوژی تولید در دست این کشورها نیست. کارگر ارزان و تولید بخش 

 آنها بدهد. ها شرکت دیگر، بخش تولید خود را به این کشورها بفرستد، بدون اینکه تکنولوژی تولید را بهشرکت آمریکایی مانند ده

تر این است که عمر مفید یک ی جالبشود. نکتههای آمریکایی واریز میبنابراین سود فروش ماینرها مستقیم به جیب شرکت

دستگاه ماینر در حدود دو الی سه سال است و تولید کننده مجبور است پس از مدتی دستگاه جدیدی بخرد و با دستگاه قبلی 

 ماجرا نیست. جایگزین کند. اما این تمام
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دهد. شیب نمودار مثبت است و روند افزایشی به نمودار باال دقت کنید. این نمودار تعداد بیت کوین موجود در هر سال را نشان می

ها افزایش میابد. اما نرخ افزایش تعداد بیت کوین در حال کاهش است! به عنوان مثال اگر کوین دارد. بنابراین هر سال تعداد بیت

 هزارتا. 800هزار بیت تولید خواهد شد و سال بعد  900گذشته یک ملیون بیت تولید شده باشد، امسال سال 

بیت کوین قابل تولید   25در هر ده دقیقه    2016کوین ایجاد شده است. در سال  این الگوریتم در هنگام طراحی و ایجاد ساز و کار بیت

بیت کوین  6.25در هر ده دقیقه تنها  2020ر هر ده دقیقه کاهش یافت. در سال کوین دبیت 12.5این تعداد به  2017بود. در سال 

 های ممکن استخراج و تعداد آنها ثابت خواهد ماند.کوین میالدی تمام بیت 2140شود تا سال بینی میتولید خواهد شد. پیش 

های بیشتری برای تولید الزم است. CPUواهد شد و  های قابل تولید کمتر و کمتر خکوین پس بنابراین هر چه پیشتر برویم تعداد بیت

های تولید به کل بیت کوین تولید شده تقریبا یک به پنج است. اما این رقم کمتر و کمتر خواهد شد پس در حال حاضر نسبت هزینه

 ساز بیش از هر کس دیگری در این تجارت سود خواهند کرد.CPUهای توان ادعا کرد شرکتمی 2030از سال 

 

 کوین، واحد معامله در بخش سیاه اقتصاد:بیت*

کوین به عنوان جایزه دریافت های ماینر با حل مسائل ریاضی مشخصی، مقداری بیتهمانگونه که توضیح داده شد، دستگاه

بدا و مقصد شوند. بنابراین مافزارهای معروف به کیف پول، ذخیره میها به صورت کدهای طوالنی رمزی، در نرمکوین کنند. بیتمی

 ها چندان قابل رهگیری نیست.این پول

یافته بدل کرده است. خرید و فروش مواد مخدر، خرید و فروش اعضای این قابلیت، بیت کوین را به یک ارز رایج در جرائم سازمان

تواند دور از حاضر میبدن، تجارت سکس، قمارهای بسیار بزرگ، رشوه و تخلفات مالی، کودک فروشی و جرائم مشابه، در حال 

تری هم انجام های عجیب و غریبشود، تجارتکوین انجام شود. در فضایی که به آن دارک وب گفته میچشم پلیس و توسط بیت

هایی دارد. دارک وب کوچه پشتی اینترنت است! عالوه شود. دارک وب بخش مخفی فضای وب است که ورود به آن پیچیدگیمی

ی جنسی فقط یک نمونه از این جنون ، یک جنون مصرف نیز در دارک وب قابل رهگیری است. خرید بردهبر جرائم اشاره شده

است. افرادی در دارک وب حضور دارند که حاضرند در قبال بریدن دست و پا و اعضای بدن افراد در مقابل دوربین و به صورت زنده، 

ین شمایل خود قرار دارد!ترداری در ترسناکها پول پرداخت کنند! سرمایهبه آن  
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یافته غالبا  با مبالغ های امنیتی هم چندان راغب به جلوگیری از این داد و ستدهای مالی نیستند. چرا؟ جرایم سازمانسیستم

ی شود. حال فرض کنید در دو طرف معاملهشود و طبیعتا ارقام آن در محاسبات تولید ناخالص ملی وارد نمیهنگفت انجام می

کوین از صرافی بخرد و یا تولید کند. در هر صورت این رقم در مواد مخدر، ابتدا طرف خریدار مجبور است مقدار زیادی بیت چند تن 

ها در کوین کردن بیت ی نقدگیرد و در مرحلهی دوم پرداخت صورت میافزایش رقم تولید ناخالص ملی موثر خواهد بود. در مرحله

کند.و تولید ناخالص ملی افزایش پیدا میچرخد هم سرمایه میصرافی، باز  

دهند پلیس چشم بر برخی جرائم داری جهان، برای مدیریت بحران درونی سرمایه، ترجیح میدر واقع نهادهای مرکزی سرمایه

داری مالی، بتواند به دادن نفس مصنوعی به سیستم ادامه دهد.بزرگ ببندد تا سرمایه  

 

 کوین برای ایران:سط بیتها توی دور زدن تحریمافسانه*

ها دقیقا  چه بالیی بر سر صنعت ایران خواهد اند. اینکه این کارگاهی ایران ایجاد شدهکوین در چهار گوشههای بزرگ تولید بیتسوله

 پردازیم.ی اقتصادی میآورد، در بخشی جداگانه توضیح داده خواهد شد. اما در این بخش به یک افسانه

تواند از این ی آن قابل رهگیری نیست، جمهوری اسالمی میکوین و مصرف کنندهتوجه به اینکه محل تولید بیتشود با گفته می

 ارز به عنوان ابزار دور زدن تحریم استفاده کند. این مساله دو اشکال اساسی دارد.

تواند جلوی خرید گندم و لوبیا و نمیی ایران، کسی ی فعلی و با توجه به مرزهای زمینی گستردهاول اینکه در اقتصاد پیچیده

ی تکنولوژی باالست که نظارت دقیق بر فروش آنها وجود  ها عموما  بر حوزهزمینی توسط ایران را بگیرد. تمرکز تحریمگوشت و سیب

کنولوژی های طال نیز جمهوری اسالمی نخواهد توانست آن بخش از ابزارهای تکوین که سهل است، با شمش دارد. بنابرین بیت

 های متحد با آمریکاست را خریداری کند.باال که در انحصار آمریکا و دولت

ی تحریم، مهمتر از ناتوانی در فروش نفت، از دست دادن بازارهای رسمی فروش نفت است. نفت به عنوان دوم اینکه در مساله

دارد. آمریکا احتماال  با اینکه ایران نفت خود را بسوزاند،   یک کاالی استراتژیک، عالوه بر نقش اقتصادی، یک تاثیر سیاسی راهبردی نیز

کوین برسد مشکلی ندارد. مساله دقیقا  با ابزارهای خریداری شده از غرب آن را تبدیل به برق کند و با ماینرهای آمریکایی به بیت

 ناتوانی سیاسی جمهوری اسالمی در تکیه به نفت است.

ر شد، سودآوری تولید بیت کوین تا چند ساِل محدود موضوعیت خواهد داشت. از طرفی سوم اینکه همانگونه که پیشتر ذک

سازی اند. به عنوان مثال بخشی از ماشین بخشی از صنایع ایران به محل تولید بیت کوین تبدیل و از حالت صنعتی خارج شده

بیت کوین شده است. تاثیر مثبت اقتصادی کوتاه مدت این  کند، تبدیل به کارگاه تولیدتبریز که ابزار تولیِد ابزار تولید، تولید می

 های اقتصادی جدیدی خواهد شد.ی بحرانمساله، در میان مدت زاینده

 

 ابزارهای مالی جدید:*

کوین از داری مالی، ارزش فعلی بازار جهانی بیتهای قبلی توضیح داده شد که به مدد ابزارهای مالی جدید در سرمایهدر بخش 

 های تولید شده بیشتر است.کوین الی بیتارزش م

های پیش آمده برای بازار بورس، بورس از تاالرهای وال استریت به درون با پیش آمدن بحران مالی در اقتصاد آمریکا و چالش 

 ها هدایت شد.تاپهای هوشمند و لپگوشی

واحد از موضوع معامله است. یعنی به عنوان  100.000واحد خرید و فروش ارز، نفت و طال، پیش از این الت بود. یک الت معادل 

شد تاجران خرده پا نتوانند وارد یورو به دالر است. خرید و فروش با واحد الت، موجب می 100.000مثال یک الت یورو به دالر معادل 

دهند حتی با یک شما اجازه می بازارهای بورس شوند. اما بازارهای فارکس )که این روزها در ایران بسیار هم پر رونق هستند( به

های خرد وارد بازار ده دالری ناقابل وارد بازار بورس شوید و در گوشی خود خرید و فروش کنید! به این ترتیب حجم زیادی از سرمایه

خود را ی بورس، نود درصد این تاجران کوچک، در مدت کوتاهی پول نظران عرصهشوند. هر چند به باور صاحبی مالی میسرمایه

 شود باخت، آغاز هیجان بیشتر و وارد کردن پول بیشتر به این بازار شود.بازند. و البته خصلت قماری این بازار موجب میمی

های سردرگم را مانند یک کوین، پولکوین نیز بسیار پر رونق هستند و در نتیجه بازار بیتاین ابزارهای مالی در بازارهای بیت

 مکد.به خود میی فضایی چالهسیاه
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 ُجنگ کارگری

 کوین:ها برای تولید بیتتعطیلی کارخانه*

ای در جنگ کارگری به تفضیل توضیح داده شد که بر خالف ادعای حاکمان ایران، انرژی در ایران اصال  هم ی گذشته در مقالههفته

شد اتفاقا انرژی در ایران گران نیز توان مدعی ی حقوقی کارگران، میهای انرژی با پایهارزان نیست. بلکه در قیاس قیمت حامل

 هست!

کوین توسط ماینرها کنندگان انرژی و مشخصا  برق است. بنابراین تولید بیتترین ارائهاما در قیاس با قیمت جهانی، ایران یکی از ارزان

کوین را نیز در سر دارد. بیت ها با استفاده ازدر ایران بسیار پر سود خواهد بود. از طرفی جمهوری اسالمی سودای دور زدن تحریم

 تواند دلیل دیگری برای تمایل به تولید بیت باشد.منفعت طلبی شخصی برخی سوداگران نیز می

ی آنها عموما  پرداخت شوند. حق بیمهها و کارخانجات صنعتی تعطیل و کارگران به خانه فرستاده میبا توجه به این عوامل، کارگاه

شوند و ها به فروش رفته، تبدیل به پول خرید ماینر میهای صنعتی کارگاهبرای شکایت نباشد. سپس دستگاهشود تا مجالی می

 شوند.کوین تبدیل میهای بیتهای تولید به کارگاهها و اتاقسوله

ران از این سود باد ناپذیر اقتصادی خواهد داشت. حال اینکه کارگاین سوداگری پر سوِد کوتاه مدت، در میان مدت تبعات برگشت

 مانند و متضرر اصلی این بازار از همین آغاز کارگران هستند...بهره میآورده بی

 

کوین بر ی بیت کوین از منظر نقد اقتصاد سیاسی ورود نشده است. تاثیر بیتنوشت: در منابع فارسی چندان به مساله*پی

های نوظهور اقتصادی ی اروپا و قدرتهای ارزی میان آمریکا، چین، اتحادیهجنگمعامالت جهانی، بر تولید ناخالص ملی و همچنین بر  

توانند با ایمیل ُجنگ کارگری تماس بگیرند و توضیحات و امثالهم. مخاطبان ُجنگ کارگری اگر در مورد متن سوال مشخصی داشتند می

 الزم در حد مقدور ارائه خواهد شد.

 

 !دیکن را آزاد ی و مدن دانشجویی  نیفعال
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 ُجنگ کارگری

 کارگران جزء بی پناە ترین شهروندان جمهوری اسالمی هستند! 

 

 
 

منتشر کرد کە حاکی از فرمانروایی بی  خبرگزاری )ایلنا( در اول مرداد گزارشی را در خصوص تجمع کارگران "کنتورسازی قزوین"

وضعیت البتە محدود بە یک کارخانە و کارگاە قانونی و یکە تازی کارفرما و بی پناهی کارگران در جمهوری اسالمی دارد. این 

نیست و یک پدیدە سراسری است کە هر چند گاهی خبر یکی از این موارد در بعضی رسانە ها منتشر می شود. البتە مسئولین 

می بندند دولتی در وزارت خانە کار و استاندارن و دیگر دستگاە های دولتی با وجود اطالع از وضعیت چشم و گوششان را بر آنها 

و بە کارفرمایان میدان می دهند تا هر طور کە می خواهند با کارگران شان برخورد کنند و هر ظلم و ستمی را کە از دستشان بر 

 می آید علیە کارگران شان اعمال نمایند.

نام و نشان اش هم از کارگران آنطور کە این خبرگزاری گزارش کردە است مدیر جدید کارخانە و نمایندە تام االختیار کارفرما کە هنوز  

کارگر کارخانە بستە است و   ٢٠٠کارخانە پنهان نگاە داشتە می شود، بە ناگاە و بدون خبر و توضیح قبلی دروازە کارخانە را بە روی 

 از ورود کارگران بە داخل کارخانە جلوگیری کردە است.

رفرمای جدید ممکن است وضعشان بهتر شود با مشاهدە بستە کارگران بی اطالع از همە جا نیز کە تصور می کردند با آمدن کا

شدن دروازە کارخانە بە رویشان چارە را در تجمع مقابل دروازە بستە می یابند بلکە این کار باعث نجات شان از این سردرگمی 
اری آنها یک روز پیش بسر دادهای موقت کریکی از کارگران کە خبر این تجمع را بە )ایلنا( دادە است، گفتە است کە قرا بشود.

آمدە است و ظاهرا علت بستە شدن دروازە کارخانە همین موضوع و برای زهر چشم گرفتن از کارگرانی بودە است کە برای 
گرفتن مطالبات معوقعە شان چندی پیش تجمع دیگری برگزار کردەاند کە بە کام کارفرما خوش نیامدە است. یک کارگر دیگر نیز بە 

تاکنون  ۹۵  سال از شود، ...ای می"... بخش اصلی مشکالتمان مربوط به پرداخت مطالبات مزدی و بیمه  است:ایلنا گفتە 

هایمان با مشکل جدی مواجه است" بە گفتە این کارگر، همە ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم و پرداخت حق بیمه ۲۵ حدود
سال می  ۲٥کنند سابقە کار طوالنی در این کارخانە را دارند و سابقە بعضی از آنها بە داد موقت کار می رکارگران شاغل کە با قرا

رسد. در گذشتە و بقول مالهای حاکم در حکومت "طاغوت" پدیدەای بنام قرارداد موقت محدود بە کارهای پیمانکاری کە ماهیت 
ا تمام کارگرانی کە در سالهای قبل از انقالب در مستمر نداشتند بود و در مجموع شامل عدە کمی از کارگران می شد. تقریب

کارخانجات بزرگ کار می کردند بعد از گذراندن یک دورە شش ماهە آزمایشی بطور خودکار جزء کارگران دائمی می شدند و از 

داخت کارفرما می توانست هر وقت خواست با پر ٣٣حقوق تعیین شدە در قانون کار بهرمند می شدند. البتە مطابق مادە 
و اگر کارفرما از پرداخت خسارت سرباز می زد  ماە آخرین دستمزد کارگر او را اخراج کند. ٣٦خسارت بر حسب سابقە کار تامعادل 

کارگر می توانست با شکایت بە وزارت کار کارفرما را وادار بە پرداخت خسارت بە کارگر کند. اکثر کارمندان وزارت کار و تامین 
سعی می کردند یا کارگر را بە سر کارش بر گردانند و یا حق و حقوق اش را از کارفرما بطور کامل بگیرند. در  اجتماعی نیز معموال

دادهای موقت کار می کنند و ردرصد کارگران با قرا ۹٥جمهوری اسالمی اما قضیە وارونە است. بە گفتە خود مسئولین وزارت کار 
بت نشود و مزایای بە آنها تعلق نگیرد اخراج و دوبارە استخدام می شوند. هر وقت بعد از سە ماە برای اینکە سابقە کاری شان ث

کە کارگران قراردادی با کارفرما هایشان اختالف پیدا می کنند، صاحب کار بە راحتی آنها را اخراج و وزارت کار نیز هیچ گونە 

ند نمی کنند و هر گاە هم کە اعتصاب و اعتراض می کنند حمایتی از کارگران قراردادی کە تحت همە نوع فشار و زورگویی قرار دار
ن بە سراغشان می فرستند. در واقع کارگران در جمهوری اسالمی بی پناه ترین و بی حقوق ترین اماموران را برای سرکوب ش

نمونە مشت  "وین کنتور سازی قز"شهروندان کشور هستند و حتی اعتراض بە دادە نشدن حقوق شان را ندارند. کارگران کارخانە 
 از خروار هستند!

 

 

 !میکن  ەاز زندان مبارز یکارگر ان ی و حام ن یفعال یآزاد  یبا هم برا   ەهم
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 ُجنگ کارگری

 بخش اول -اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک

 ریچارد هایمن
 

 
 

 چکیده

اتحادیه های کارگری برای پاسخگوئی به چالشهای درونی و بیرونی که در برابر آنها قرار گرفته اند، امروزه عموما  پذیرفته شده که 
به استراتژیهای نوینی نیازمندند. بین المللی شدن اقتصاد فرار کارفرمایان را از ساختارهای ملی ناظر بر مقررات کار و استخدام 

توانائی دولتها را برای دفاع از مدلهای اجتماعی ملی به شدت تضعیف  بسیار آسان کرده است. آشکار شده است که این وضع
کرده؛ انتقاالت بخشی و شغلی در عرصۀ کار و استخدام قدرت سنتی اتحادیه های کارگری را فرسوده کرده است. تغییرات 

چه معنا هنوز از اقدام اجتماعی و ایدئولوژیک نیز تواما  سمتگیری جمعگرای سنتی کارگران را تحلیل برده است. پس به 

استراتژیک اتحادیه های کارگری سخن گفته می شود و امکانات برای مدرن کردن این استراتژی کدام اند؟ مقالۀ حاضر به ویژه به 
ادبیات مربوط به یادگیری سازمانی، سرمایه اجتماعی و واژگان انگیزشی می پردازد تا بتواند چگونگی بهره برداری از اصول 

 رهبری و دموکراسی را برای مقابله با چالش های سرمایه داری جدید استخراج کند.دوقلوی 

اتحادیه های کارگری غالبا  به عنوان سازمانهای "ثانوی" و "میانجی" توصیف می شوند. آنها در عرصۀ صنعتی مکانیسم فرمالی از 
زند، که همانا توسط کارفرما به طور جمعی سازماندهی مستقل کارگرانی را متحقق می سا  –و نه تماما     –نمایندگی جمعی و جزا   

شده اند. بنابراین ساختارهای سازمانی اتحادیه های کارگری غیرمستقیم بر پایۀ تقسیم کار کاپیتالیستی و اقدامات و ترجیحات 

ولو که در  –ای مشابهی سیاسی نیز اهداف و روشهای آنها بر پایه ه –کارفرمایان اعضایشان شکل گرفته اند. در عرصۀ اقتصادی 
شکل گرفته اند. از هر دو منظر، علیرغم اعتراف غالبا    -برخی موارد در تقابل و در واکنش نسبت به انتظامات نهادینه شده و مسلط  

 ملت محدود مانده است. –خالصانۀ بین المللی گرائی، حیطۀ عمل اتحادیه های کارگری اساسا  در چارچوبهای دولت 

مدام در کار بازسازی و تجدید شکل خویش است. به تصریح مارکس "بقای سرمایه داری مستلزم انقالب دائم در سرمایه داری 
تولید، اختالل بی وقفه در تمام مناسبات اجتماعی، و ابدی کردن نااطمینانی و پریشانی است... هر آنچه سخت و صلب می نماید 

یخی می توان از دوره های نسبتا  آرام و باقی تکانه های شدید تجدید ساختار ذوب می شود و به هوا می رود". البته از نظر تار

سخن گفت. لحظۀ حاضر آشکارا یکی از دگرگونیهای سیستمی است؛ و در این لحظه اتحادیه های کارگری دارند به طرز تیپیکی 
ستقر واکنش نشان می دهند. آنها کار آتش نشانان را انجام می دهند، به شدت به چالشهای پیش روی "قانونیت صنعتی" م

 همچنین این اقدام را در نوعی خالء استراتژیک انجام می دهند.

توصیف اتحادیه های کارگری به عنوان اکتورهای استراتژیک به چه معناست و آنها چگونه می توانند ظرفیت استراتژیک شان را 
مقاله اند. قصد اولیۀ من در رویکرد این نوشته این بود که تجربیات ارتقاء دهند؟ اینها موضوعات مرکزی برای مباحث مطرح در این 

و پنهان نگذارم  -مشخص اتحادیه های کارگری را در کشورهای مختلف بررسی کنم. بدون تردید ترجیح بسیاری از خوانندگان 

ردن درک مان از معنای استراتژی در چنین رویکردی می بود. اما بعدا  به این نتیجه رسیدم که برای روشن ک –همچنین ویراستاران 
 –بافتار اتحادیه های کارگری نیاز به کار بسیاری است، و نیز این که در نگاه وسیعتری به ادبیات مربوط به روندهای سیاسی 

سازمانی با بسیاری از مفاهیم و ادله موجود مواجه می شویم که در تفسیری انتقادی می توانند از اهمیتی کلیدی برای 
 استگزاری اتحادیه های کارگری باشند. از این قرار تمرکز بر آنی شد که از این پس خواهد آمد.سی

 

https://bepish.org/taxonomy/term/921
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 ُجنگ کارگری

 ٢١ –برگ هایی از تاریج جنبش سندیکایی ایران 

 گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 

 

سالە ریاست جمهوری خاتمی و اصالح طلبان در برخورد با کارگران  ٨در جنگ کارگری پیشین بە اختصار مروری داشتیم بر عملکرد 

و حقوق سندیکایی شان. و گفتیم تعرضی را کە در دوران رفسنجانی بە حقوق سندیکایی و دستاوردهای تاریخی آن زیر عنوان 

ر دورە نخست ریاست جمهوری خاتمی از شتاب آن اندکی کاستە شدە بود، در دورە دوم "سیاست تعدیل" شروع کردە بودند و د

نفرە از شمول   ١٠ریاست جمهوری خاتمی دوبارە شتاب گرفت. اوج این تعرض در مقطع مورد اشارە، تصویب طرح خروج کارگاەهای  

ە دست گرفتن قوە اجرایی توسط رقبای محافظە قانون کار بود. بازگشت بە سیاستهای ضد کارگری دولت رفسنجانی اما بعد از ب

 کار رفسنجانی و خاتمی در دولت های احمدی نژاد شدت بیشتری پیدا کرد. 

محافظە کاران و در راس همە آنها دارودستە موتلفە و تجار بزرگ کە از ابتدا و اساس با قانون کار مخالفت شدید داشتند و حاضر بە 

برای کارگران در نظر گرفتە بود نبودند پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از این فرصت برای  پذیرش حداقل هایی کە این قانون

کندن ریشە قانون کار نهایت استفادە را کردند. از همان آغاز فعالیت دولت احمدی نژاد تعرض بە باقی ماندە قانون کار کە بخشا 

 د. توسط دولتهای رفسنجانی و خاتمی شروع شدە بود آغاز ش

در واقع تعرض ماورا راست از مجلس پنجم کە در آن اکثریت داشتند با تصویب الیحە حذف کارگاە های کوچک از شمول قانون کار 

شروع شد. انجام اقدامات و تصویب بخشنامە های ضد کارگری متعدد در دولت رفسنجانی و تصویب الیحە خارج کردن کارگاە های 

ضی نکردە بود. در این میان جنتی و شورای نگهبان هم کە جز مخالفان قانون کار بودند بە نفع نفرە در دولت خاتمی آنها را را ١٠

آنها وارد این کارزار ضد کارگری شدند و تا آنجا پیش رفتند کە جهرمی منشی شورای نگهبان را بعنوان وزیر کار داخل کابینە احمدی 

ژاد کە ادعای "مستضعف دوستی" می کرد و با وعدە آوردن پول نفت بر نژاد کردند. از آن پس اقدامات وسیعی در دولت احمدی ن

سر سفرە مردم و فریب کاریهایی از این دست روی کار آمدە بود علیە حقوق کارگران شروع شد. در این دورە اگر چە ائتالف ماورا 

ت فزایندە کارگران بکند اما ضربات سختی راست حاکم نتوانست با همە تدابیری کە اندیشیدە بود کلک قانون کار را بواسطە مقاوم

بر جنبش کارگری وارد نمود. در این دورە در کنار تالشهایی کە برای از میان برداشتن قانون کار صورت گرفت. سرکوب اعتراضات 

برگزاری  کارگری بواسطە حضور پر رنگ سرکردگان نیروهای امنیتی، قوە قضایی و نهادهای امنیتی در ائتالف دولتی تشدید شد.

فرمایشی روز کارگر حتی توسط شوراهای اسالمی کار ممنوع گردید. دولت احمدی نژاد حتی حاضر بە تحمل تشکلهای فرمایشی 

مانند خانە کارگر نبود و آنها را عامل دارودستە رفسنجانی می دانست و بهمین جهت انجمن های صنفی طرفدار خودش را سازمان 

فە هم با استفادە از عواملی کە آنها را با پول راضی کردە بود مبادرت بە تشکیل تعدادی انجمن برای داد. در این بین جریان موتل

پیشبرد اهداف خود کرد. این انجمن ها بواسطە موضع گیری های بە شدت جانبدارانە شان از منافع بازاری ها و ساختار سوداگرانە 
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 ُجنگ کارگری

دست پخت دارودستە احمدی نژاد داوم آوردند و بعضا نیز سعی کردند  شان بسرعت نیست و نابود شدند. اما انجمن های صنفی

 خود را از قید وابستگی برهانند. 

یکی دیگر از اقدامات واپسگرایانە دولت احمدی نژاد تالشی بود کە وی برای احیا مناسبات پوسیدە "استاد شاگردی" و نشاندن آن 

م داد. جالب اینکە این طرح توسط دولت روحانی نیز با استقبال روبرو شد و آنها بجای قانون کار با وضع کردن مقررات برای آن انجا

حاضر بە کنار نهادن آن نە تنها نشدند، بلکە با طرح بە ظاهر امروزی تری بنام "کارورزی" آنرا تا حد فارغ التحصیالن دانشگاهی تعمیم 

 دادند. 

رفسنجانی تا کنون بر سر کار آمدەاند با وجود تفاوتها و اختالفات ظاهری  بطور کلی مرور رفتار و سیاستهای دولتهایی کە از زمان

کوچک و بزرگی کە با هم داشتەاند، نشان می دهد کە همگی آنها در خصوص ستیز با حقوق کارگران وجوهات مشترکی داشتە 

صوبات ضد کارگری سلف پیشین شان اند. تا کنون هیچگاە حتی یکی از این دولتهای بە ظاهر رنگارنگ، اقدامی برای برداشتن م

 انجام ندادەاند. همگی آنها قوانین پیشین را سختگیرانە تر و موارد تازەای را بر آنها افزودەاند. 

با وجود این کە در دوران احمدی نژاد درآمدهای نفتی بە شدت باال رفت و ابعاد تحریمهای اقتصادی بە مراتب کمتر بود، با این 

سال زمامداری احمدی نژاد بهبود چندانی در سطح دستمزدها و معیشتی کارگران ایجاد نشد. گسترش بیکاری و  ٨همە طی 

ورم همان مقدار اندک افزودە را نیز خنثی کرد. پس از پایان کار دولت احمدی نژاد با وجود رکود اقتصادی همراە با افزایش شدید ت

انبوە درآمدهای نفتی، کارگران ضمن اینکە بخش های دیگری از حق و حقوق شان را از دست دادند فقیرتر از گذشتە شدە بوند. 

کە از درآمدهای نفتی و قدرت دولتی ثروت های هنگفتی بە  در عوض و بە قیمت فقر و فالکت کارگران سوپر میلیاردرهای تازەای

 جیب زدە بودند سر برآوردند و شمارشان در دولت روحانی نیز رو بە افزایش نهاد. 
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