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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      

 !استبداد خطرناکتر از دشمن خارجی ست

 صادق کار

 

 
 

در هفتە های اخیر در شرایطی کە تحریم های اقتصادی ویرانگر در حال تحلیل بردن باقی ماندە توش و توان مردم و کشورند، بازار 

نامە نگاران معترض و حق طلب بە بی سرکوب و ارعاب و تهدیدات سرکوبگرانە علیە فعالین نهادهای مدنی و سندیکایی و روز

 .عدالتی ها و تبعیضات همچنان گرم و پر رونق تر از پیش شدە است

نیروهای امنیتی در این ایام کە نگرانی مردم از جنگ و اعمال تحریم های ضد مردمی تازە روز بە روز بیشتر می شود، شبانە روز 

می در حال محاکمە کسانی هستند کە خواسته هایی جز عدالت و آزادی در حال بگیر و ببند مردم اند و بیدادگاە های اسال

 . خواهی و حق طلبی ندارند

در حالی کە هنوز شکنجە های اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان التیام نیافتەاند و آنها بە دلیل شرکت در یک اعتصاب صنفی 

زندان برای چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم  احکام. همچنان بالتکلیف در حال زجر بردن در سلول های زندان هستند

، در شرایط ... مسالمت آمیز روز جهانی کارگر صادر می شود، و درشرایطی کە، اسماعیل عبدی، بهشتی لنگرودی، حبیبی

دشوار زندان های رژیم دارند دوران محکومیت های سنگین شان را می گذرانند، کیفرخواست جدیدی علیە علی نجاتی عضو 

 . هیتت مدیرە سندیکای کارگران هفت تپە بە وی ابالغ می شود

هنوز جعفر عظیم زادە از رهبران اتحادیە آزاد کارگران در زندان است کە بار دیگر پروین دمحمی عضو دیگر این اتحادیە توسط یک 

 !بیدادگاە دیگر احضار می شود

با این . یت از تشدید خفقان بە بهانە خطر مداخالت خارجی دارنداینها تنها بخش کوچکی از اعمال سرکوبگرانەای هستند کە حکا

خارجی ندارند بلکە همگی از بنیاد جز مخالفان هر نوع دخالت " مداخالت"حال نە تنها هیچ یک از این افراد ربطی بە قضیە 

شدە و می شوند بودە و خارجی و تحریم های اقتصادی کە توسط دولت امریکا و متحدین منطقە ای آن علیە مردم ما اعمال 

 . هستند و این را خود اربابان استبداد و سرکوب بهتر از هر کسی می دانند

حکومت دارد از فرصت فشارهای خارجی برای تحکیم مواضع مستبدانە اش و تضعیف هدفمندانە نیروهای دمکراتیک و ترقی خواە 

ستبد حاکم در واقع تقویت مواضع نیروهای ارتجاعی داخلی سرکوب نیروهای ترقی خواە توسط مرتجعان م. سئواستفادە می کند

و خارجی و آن گروە هایی  از ایرانی هایی است کە اغلب شان بە دالیل مختلف از جملە رفتارهای وحشیانە حکومت با آنها 

عضی از دشمنی ب. صبرشان لبریز شدە است و با تحریم کنندگان و جنگ طلبان خارجی کم و بیش همسویی نشان می دهند

جریانات همسو با قدرت های خارجی با نیروهای دمکراتیک و عدالت خواە بە رغم تفاوت هایی ظاهری شان مشابهت های زیادی 

 . با مرتجعین حاکم بر ایران دارد
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 ُجنگ کارگری

یی سرکوب سازمان ها ی مدنی و سندیکایی در واقع در خدمت تقویت تحریم کنندگان و جنگ طلبان خارجی نیز قرار دارد و آنها

بسیاری از کسانی کە اینک با ! کە این سرکوب ها را در داخل سازمان می دهند آنقدر هالو نیستند کە ندانند دارند چکار می کنند

ترامپ و ناتانیاهو و بن سلمان علیە کشورشان دانستە یا بە خطا همسو شدەاند، پیشتر جز جریانات وابستە بە حکومت و جز 

. ی حکومتی هستند کە از حکومت روی بر تافتەاند و با دشمنان خارجی حکومت همسو شدەاندقربانیان و محصول سرکوب ها 

دشمن خطرناکتر از دشمن خارجی استبداد و سرکوب داخلی است کە بطور همزمان هم نیروهای مردمی و امکانات دفاعی 

مال و گفتارش تقویت و برایشان سیاهی مادی و معنوی کشور را فرسودە می کند و هم نیروهای مداخلە جو و زورگو را با اع

 !درست می کند

بنا بر این مبارزە با مداخالت خارجی و راە از بین بردن زمینە این دخالت ها از کانال تشدید مبارزە علیە استبداد و اختناق و بر 

تلەای کە یک سر آن در دست چیدن بساط استبداد و آثار و تبعات آن می گذرد و نە با دل بستن بە نیروی خارجی و افتادن در 

میهنی ایرانیان برای سمت  –رژیم مستبد حاکم است کە می کوشد با تحریکات ناسیونالیستی دروغین و برانگیزاندن شور ملی 

در میان آزادیخواهان تفرقە بیندازد و اپوزیسیون خودش را کم اثر " دشمن مشترک خارجی"دادن جهت مبارزە از استبداد بە سوی 

سر دیگرش در دست ترامپ و دارو دستە وی قرار دارد کە تالش دارند با سئواستفادە از نارضایتی مردم از حکومت آنرا در کند، و 

 ! جهت اهداف و منافع امپریالیستی امریکا سمت و سو دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !مذاکرە بجای جنگ و تحریم
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 ُجنگ کارگری

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

 دیوید اسپنسر

 
 

 ادامه -تجدید عهدی برای کار کمتر و بهتر : بازنگری آیندۀ کار

بلکه . یک نکتۀ اساسی در این بحث این است که تکنولوژی یک نیروی خنثی نیست که بیرحمانه و بی وقفه عمل می کند

وابسته به مناسبات مالکیتی است که در بطن تکنولوژی ماحصل سیاست های تولیدی است و اشکالی که به خود می پذیرد، 

تحت نظام سرمایه داری، مالکیت نابرابر تولیدی تکنولوژی را احاطه کرده و کاربرد آن را، چه برای کاستن از . آنها قرار گرفته است

در صدد هدایت تکنولوژی دراین ارتباط می توان ثابت کرد که اگر جامعه . ساعات کار و چه برای ارتقاء کیفیت کار، محدود می کند

در راستای کار کمتر و بهتر برآید، در این صورت باید پذیرای دموکراسی در محیط کار باشد و حقوق مالکیت کارگران بر تولید را 

به عوض میدان دادن به مصرف گرائی بی پایان و  –باال بردن صدا و قدرت کارگران کمک خواهد کرد که کاربرد تکنولوژی . بسط دهد

 .برای نیل به اهداف انسانی تضمین شود –ولیداتی که فقط به صاحبان سرمایه به هزینۀ باقی جامعه سود می رسانند ت

خالصه این که ایدۀ ایجاد اشکال جدید سازماندهی کار، به نحوی که کارگران حق کنترل دموکراتیک بر کاربرد تکنولوژی و تخصیص 

محرکی برای سیاست گزاری و دستور کار سیاسی برای تحقق تغییرات مثبت اجتماعی  منافع حاصل از آن را داشته باشند، باید

 .باشد

 نتیجه

ادعا می شود که پیشرفت در تکنولوژیهای جدید روبوتی و . امروزه دوباره توجه خاصی به روند اتوماسیون شکل گرفته است

ی است که تاریخ پیش بینی های دایر بر افول کار در نتیجۀ این در حال. دیجیتالی، آینده ای با کار کمتر را به بار خواهد آورد

البته استدالل می شود که این بار دیگر سروکار ما با وضع دیگری است و روزهای کار جداً به . اتوماسیون را باطل کرده است

نداز دایر بر نابودی کار قابل توجه است که نویسندگانی، از انواع طیف های روشنفکری و سیاسی با چشم ا. شمارش افتاده اند

برخی از آنان نگران آثار منفی این روند بر امکانات کاری و نابرابری ناشی از آن اند، در حالی که دیگرانی . اعالم موافقت کرده اند

 .بینندکه مواضع رادیکالتری دارند، در این روندها فرصتی برای گذار به فراسوی کار و ایجاد جهانی سرشار از وقت آزاد را می 

نوشته با تشریح این که چگونه ایده رهائی از کار در اثر پیشرفت . این نوشته نگرانی های حول اتوماسیون کار را بررسیده است

آرای مارکس و کینز، چنان که در ابتدا گفته . اتوماسیون در تاریخ اندیشۀ اقتصادی و اجتماعی جریان داشته است، شروع شد

با این حال، ایدۀ رهائی انسان از . مایندگان پرنفوذ تقلیل ساعات کار از طریق مهار تکنولوژی معرفی شدندشد، به عنوان دو تا از ن

در حالی که زمان متوسط کار در جوامع سرمایه داری کاهش یافته است، این کاهش ابداً متناسب . کار هنوز متحقق نشده است

علیرغم پیشرفت های فوق العادۀ تکنیکی، کار همچنان به تسلط خود بر به عبارت وسیع تر، . با افزایش تولیدوری نبوده است

 .زندگی آدمی ادامه داده است
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 ُجنگ کارگری

این نوشته همچنین نشان داد که برخی از موانعی که تا کنون برای کاستن از کار عمل می کرده اند، محتمالً در آینده نیز عمل 

واقع، به نظر می رسد که پیشرفتهای تکنولوژیک فقط موجب کار بیشتر برای  به. کنند و پیش بینی دایر بر نابودی کار را باطل کنند

مادام که تکنولوژی . این پدیده بازتاب توان سرمایه داری برای استفاده از تکنولوژی در راه حفظ و افزایش کار است. انسانهاست

کار بیشتر مشغول دارد و بسط وقت آزاد را مانع تحت مناسبات سرمایه داری تحول می یابد، گرایشی برای این که کارگران را به 

 .شود، وجود خواهد داشت

. گفته شد که نگرانی از تکنولوژی، بیشتر از آن که از عواقب آن برای کمیت کار باشد، متوجه عواقب آن برای کیفیت کار است

کاربرد گستردۀ . کننده تر به کار گرفته شده اندآخرین تکنولوژی های دیجیتالی تقریباً بالتمامه برای خلق نیروی کاری ناامن تر و ش

 .این تکنولوژی ها در آینده تهدیدی است برای آن که گروه های بزرگتری از کارگران در برابر کار کم کیفیت تر از کنون کشانده شوند

نولوژی برای کسب حرص استفاده از تک. مسئله ابداً خود تکنولوژی نیست، بلکه مهار آن تحت مناسبات سرمایه داری است

. سود، به آن معناست که کارگران نمی توان برای کاستن از مرارت کار به تکنولوژی اتکا کنند و محتوای کیفی کار را ارتقاء بخشند

. بلکه تنها امید آنان برای تضمین کار کمتر و بهتر آن است که شاهد در آمدن کنترل مستقیم آن از چنگ سرمایه داری باشند

محیطی که از افزایش وقت  –ر باال، و در همزبانی با ایده های مارکس تأکید شد، مسئلۀ ایجاد یک محیط کار انسانی چنان که د

تغییراتی را در مالکیت ناظر بر کاربرد تکنولوژی، که باید  –آزاد انسانها استقبال می کند و توأماً مشوق کار خالقۀ درونی آنهاست 

این ابداً اتوپیائی نیست که آینده ای اتوماتیزه شده را تصور کنیم که در آن کار اکیداً . می کندبه کارگران واگذار شود، ایجاب 

به . البته برای تحلیل چنین آینده ای، جامعه باید پذیرای تغییرات رادیکالی باشد. کاهش وتوأماً به لحاظ کیفی ارتقاء یافته است

 .  ت کارگران باشدویژه باید پذیرای انتقال از وضع کنونی به مالکی
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 ُجنگ کارگری

 دستفروشی جرم نیست
 مراد رضایی

 
 

 
 

 

ترین  ترین و ضروری پایین»: نویسد و ذیل مفهوم مزد کار می 4411های اقتصادی و فلسفی  نوشته کارل مارکس در کتاب دست

سطح تا آن اندازه است که برای این . کند، تامین نماید ای که کار می سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره
ترین مزدی است که با  بنا به نظر آدام اسمیت، مزد معمولی پایین. نماید نگهداری یک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می

 «.زندگی انسانی عادی، یعنی حیات حیوانی منطبق باشد

های  کند تا بتواند حداقل انسان کار می. شوند دی میبن عواید حاصل از اشتغال، در متون کالسیک، غالباً به همین شکل صورت

خرد تا به  دار نیز در یک چهارچوب استثماری، کار کارگر را می سرمایه. زندگی خود را تامین کند و به کار و زندگی ادامه دهد

 .ی خود را تسریع کند میانجی آن کاال تولید کند و انباشت سرمایه

ثباتی  در اقتصادی بی. دو مفهوم نسبتاً متاخر در مورد اشتغال هستند« بازنشستگی»ن و همچنی« امنیت شغلی»اما مفهوم 

کارگری که چندین ماه بدون دریافت حتی . گیرد همچون وضعیت ایران، گاه اهمیت امنیت شغلی، حتی بر دستمزد نیز پیشی می

کند، تنها به امنیت شغلی وضعیت  اعتراض نمیدهد و حتی نسبت به وضعیت پیش آمده  یک ریال دستمزد، به کار خود ادامه می

بنابراین . ی کارگر است ی اصلی امنیت روانی و اجتماعی برای طبقه امنیت شغلی الزمه. جاری خود دل خوش کرده است

 .طبیعی است که کارگر حتی دستمزد خود را قربانی این امنیت بکند

به . ان دولت را مجبور کرد که نقش تضمین امنیت شغلی را ایفا کندتو های مستقل و فراگیر کارگری، می در شرایط وجود تشکل

همچنین در صورت وجود . یکی از ابزارهای این ایفای نقش اقتصادی توسط دولت است« ی بیکاری برای همه بیمه»عنوان مثال 

رای بهبود وضعیت کارگران زنی نمایندگان کارگران ب های مستقل کارگری، توان چانه های قانونی و ساختاری از تشکل حمایت

 .شود یابد و روند بیکارسازی کارگران کنترل و محدود می افزایش می

ی  شود بر امنیت و آینده ی کارگر ظاهراً مجبور می با توجه به وجود این خال و همچنین وجود بیکاری گسترده در ایران، طبقه

ی کارگر برای تامین معیشت  نتخاب اجباری طبقهمشاغل موقت و ناامن، ا. شغلی و همچنین بازنشستگی چشم بپوشد

آور  فروشی، اشتغال غیر رسمی در مشاغل سخت و زیان افزارهای تاکسی اینترنتی، دست مسافرکشی، فعالیت در نرم. هستند

کند تا  های شغلی را نیز در آمار اشتغال وارد می اما دولت حتی فعالیت شغلی این گروه. مانند باربری و مشاغلی از این دست

 .آمار بیکاری کمتر از میزان حقیقی بیکاری به نظر برسد

ی شغلی  هیچ آینده. ی شاغلین را تامین کنند، اما اکیداً موقتی هستند این مشاغل در عین حال که ممکن است نیازهای اولیه

 .گو معیشت شاغلین نخواهد بودکس جواب ی کار به هر دلیل، هیچ مشخصی در انتظار شاغلین نیست و در صورت ناتوانی از ادامه

های صنعتی و غیره، گرایش به این مشاغل نیز به شکل قابل  حال با افزایش روزافزون آمار بیکاری و تعطیلی گسترده در بخش

 .ای افزایش یافته است مالحظه
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ترین شکل  نشود، دستفروشی، به عنوان عیا گرایش همیشگی جمهوری اسالمی بر کتمان و الپوشانی بحران، موجب می

ها  وقتی مردم روزانه شاهد افزایش تعداد دستفروش. ی انتظامی و امنیتی بشود مشاغل موقت، برای دولت تبدیل به یک مساله

و این دقیقاً قسمتی است که . شود که وضعیت بیکاری در جامعه بحرانی است هستند، این تلقی واقعی از وضعیت ایجاد می

 .کند می سران جمهوری اسالمی را نگران

ها  تصمیمی که با مقاومت مدنی، تجمع و اعتراض دستفروش. های گذشته در تهران و تبریز، دستفروشی ممنوع شد در هفته

ها از حق خود برای کار  اما دستفروش. ی بازار تبریز این اعتراضات با خشونت نیروهای انتظامی جواب گرفت در منطقه. همراه بود

 .اند کردن عقب ننشسته

ی سیاسی  ی یک عرصه به این معنی که خیابان، چه به مثابه. یک درک مطلق و توتالیتاریستی است« خیابان»حکومتی از  درک

هیچ قشر و گروهی خارج از . و چه به عنوان یک شریان اقتصادی، تمام و کمال متعلق به طبقات و نیروهای سیاسی حاکم است

 .توجهی به این قاعده با سرکوب مواجه خواهد شد رند و بیحاکمان وضعیت، حق استفاده از خیابان را ندا

حال که حاکمان با ! اما نتیجه هر چه که باشد مطلوب نیست. در حال حاضر کشمکش حکومت و کارگران دستفروش ادامه دارد

ی آزادی دستفروشی  بهتوانند از مطال اند تا معیشت کارگران دستفروش را مختل کنند، کارگران می قانون و باتوم به میدان آمده

 .فراروی کنند

ی  ی شغلی در مشاغل موقت و تامین منابع آن از امکانات دولتی، یک مطالبه اندیشیدن ساز و کاری برای تضمین امنیت و آینده

ای، تامین مالی نیروهای شبه نظامی و اختالس  ی تبلیغاتی، هسته دولتی که میلیاردها دالر هزینه. حداقلی و معقول است

 . کند، قطعاً توانایی تامین منابع برای پاسخ به این مطالبه را نیز دارد ها می قاها و آقازادهآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 !مبارزە برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را تشدید کنیم
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 بخش هفتم -نیجریه در دموکراسی برای مبارزه و کارگری جنبش

 تار عثمان

 ترجمه گودرز

 

 

 
حقایق دموکراسی درونی در رفتار تشکیالتی کنگره را نشان می  NLCکنگره سراسری کارگران نیجریه یک بررسی ساختاری از 

 . برخی تضادهای موجود مشکالت واقعی را آشکار می کنند. دهد

ای این اختیارات بر اساس لوایح حاشیه . اول آن که طبق قانون، دولت کنترل بسیار گسترده ای بر جریان امور اتحادیه ها دارد

قانون کار و قانون اتحادیه ها بوجود آمده که دائما هم با متمم های جدید بر اختیار دولت در آن تأکید و تضمین بیشتر گذاشته می 

این رفتار عمومی در . با این اختیارات قانونی، دولت می تواند رسماً در تمام امور اتحادیه ها دخالت مشروع داشته باشد. شود
حفظ شده است، گرچه در عمل تحت حاکمیت نظامیان تشدید شده و ( به اصطالح دموکراتیک)و غیرنظامی دوران دولت نظامی 

 . همراه با خشونت و سرکوب سنگین تر و دستگیری و زندانی کردن رهبران اتحادیه و فعاالن جنبش کارگری بوده است

اتحادیه ها شده و بر اساس تفاوت های اتنیکی،  در بسیاری مواقع، بحران های سیاسی باعث شکاف و انشقاق در درون -دوم

منطقه ای، وابستگی های شغلی و صنفی حمایت از یک سیاست در مقابل دیگری به درگیری درون اتحادیه ها کمک کرده 

وانی همواره برای نزدیک کردن این دیدگاه ها و گروه بندی های متضاد با مشکل روبرو بوده و نات NLCمضاف این که کنگره . است
 .خود را در این باره نشان داده است

و در نهایت این که . سوم، بسیاری مواقع کنگره با کمبود منابع روبرو بوده و به سمت فساد و بحران های درونی میل کرده است
ت در دوران دول. بسیار مشروط به شرایط سیاسی در نوسان بوده است NLCفضای خودمختاری و اکسیون های دموکراتیک در 

مثالً در سال های . کنگره نیز رفتار دموکراتیک داشت و برعکس( تا کنون 4666، و 4641-4696، 4691-4691)های دموکراتیک 
اتحادیه بیشترین استقالل عمل را داشت و وسیله رهبران مورد احترام و عالقه مند به دموکراسی اداره می شد و  4641تا  4696

زمانی که حاکمیت  4666تا  4641برعکس در سالهای . ارگران رشد باالیی داشتحس همبستگی و هماهنگی در میان ک

گرچه مداخالت دولت به مبارزه ضد دولتی انجامیده . نیز بدترین شرایط دموکراتیک را تجربه کرد NLCنظامیان بر کشور برقرار بود 
 .بود، همزمان فضای ارتباطات دموکراتیک و اکسیون های مستقل هم کمتر و کمتر شده بود

سد که در سطح ملی و بین از یک سو به نظر می ر. به طور کلی کنگره ملی کارگران از برخی اعتبارات دموکراتیک بهره می برد
شعب ناحیه ای کامالً رفتاری دموکراتیک دارد، به ویژه در ارتباط با برگزاری انتخابات دوره ای، تشکیل مجامع و میتینگ ها، سازمان 

مجامع رسمی برای تصمیم گیری های . و ساختار اداری و اساسنامه تشکیالت شاخصه های دموکراتیک در آن مشهود است

انتخابات متناوباً برگزار شده که در آن اعضا حضور . وط به اتحادیه و مسائل اجتماعی به طور متناوب برگزار می شونداساسی مرب
نمایندگان مناطق در کمیته مرکزی اجرائی و سایر ارکان ملی از بین . دارند و مسئولین ملی و منطقه ای را انتخاب می نمایند

 .موکراتیک انتخاب می شونداعضا در تشکیالت منطقه ای به شیوه د

NLC یک . اساسنامه ای دارد که متناوباً بازنوشته و ترمیم می شود تا چارچوب قانونی روابط را در اتحادیه تنظیم و به روز نماید

کانات با وجود آن که برخی مسائل از جمله کمبود ام)دارد که مرتباً برای اعضا ارسال می شود " اخبار کارگری"تارنما و خبرنامه 

در گذشته اما بارها اتحادیه به شمول اعضا و رهبری پذیرفتند که تعهد به (. مالی گاه باعث توقف انتشار نشریه می شود
دموکراسی را باید کنار گذاشت و در دوران دشوار حاکمیت غیر دموکراتیک بر کشور آنها هم کنترل کنگره را به معدودی مسئولین 

 .قانونگذاری در اتحادیه به ندرت فراخوانده می شدندخودمحور می سپردند و مجامع 
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نشان داده است که در مورد فراگیری اجتماعی به ویژه درباره زنان و اقلیت های قومی نواقص  NLCاز سوی دیگر اما کنگره 
عدم فراگیری  این -در مورد زنان، از بین سیزده مسئول اجرائی در سطح ملی فقط دو نفر از آنان زن هستند . چشمگیر دارد

با توجه به نسبت باالی مشارکت زنان در نیروی . اقلیت ها در اتحادیه های منفرد و شعب محلی هم به همین شکل وجود دارد
کار و سایر فعالیت های اجتماعی در نیجریه حضور ناچیز زنان در مسئولیت های اجرایی نشان از بی اعتنایی به لزوم فراگیر بودن 

نیز مانند سایر نهاد های مدنی در نیجریه قدرت در کنترل مردان  NLCبه عبارت دیگر در . ان همه اعضاستمسئولیت ها در می

بطور مشابه در امر تفاهم سازی نیز این ضعف دیده می شود که برای رفع اختالف و نزدیک سازی گروه های . خالصه شده است
 NLCمشکل کلیدی دیگر تا همین اواخر در . آفرین بوده استمتضاد قومی، زبانی، مذهبی و منطقه ای مابین اعضا مشکل 

در نتیجه با عنایت به . رسوایی در فساد مالی رهبران امری عادی است. مساله شفافیت و مسئولیت پذیری رهبری بوده است
 .را یک سازمان عمالً دموکراتیک فرض کرد  NLCاین مشکالت نمی توان به راحتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !برای آزادی فعالین و حامیان کارگری از زندان مبارزە کنیم همە با هم
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 !این امامزادە کور می کند اما شفا نمی دهد

 

 
 

این روزها بخصوص پس از تظاهرات پیاپی بازنشستگان علیە سیاست های ضد اجتماعی دولت و انتصاب مدیرعامل دولتی تامین 

جتماعی و راە حل نجات بزرگترین موسسە مالی و اجتماعی کشور کە حال اجتماعی چند و چون در مورد وضعیت بحرانی تامین ا

و آتیە دەها میلیون نفر از جمعیت کشور وابستە بە بقا و کارآیی آن است باال گرفتە و توجە بسیاری از فعالین کارگری، سیاسی و 

 .مقامات دولتی را معطوف بە خود کردە است

ف بە حفظ کنترل کامل بر این موسسە عظیم اقتصادی و سئواستفادە از اموال آن در سیاست دولت در این میان هم چنان معطو

شرایط چپاول دارایی های آن توسط ایادی حکومت زیر پوشش خصوصی سازی تسهیل جهت امیال و سیاست های دولت و 

بە سمت مدیر کل تامین  "مصطفی ساالری" با انتخاب حسن شریعتمداری بە سمت وزیر تعاون، کار و رفاە و انتصاب . است

اجتماعی و ساخت و پاخت هایی کە بین مجلس و دولت در این خصوص انجام گرفت ظاهرا گام بزرگ دیگری در جهت امیال 

 . باندهای قدرت حکومتی برداشتە شدە است

ر شد کە بە ابهامات منتش( ایلنا)روز گذشتە گزارشی از میزان بدهی های نقدی دولت بە سازمان تامین اجتماعی در خبرگزاری 

وجود . هزار میلیارد اعالم شدە بود ٦٠٢تا  ٢٦در این گزارش میزان بدهی ها از . موجود در مورد رقم واقعی این بدهی ها دامن زد

اختالف کالن میان این ارقام نشان می دهد کە تا چە حد در این مورد پنهانکاری صورت گرفتە و پیداست کە هدف از این همە 

میلیارد درآمدهای نفتی در  ٠٠٠پنهانکاری می تواند سرنوشت این سرمایە هنگفت را بە سرنوشتی مشابە سرنوشت تناقض و 

چرا کە در این حکومت چپاول سرمایە های . زمان دولت احمدی نژاد و سواستفادە های کالن مالی بانکهای خصوصی دچار کند

جز مسئولین و تصمیم گیرندگان اصلی حکومت و نهادهای آن  مردم مسبوق بە سابقە است و عوامل پشت صحنە همگی اگر

نباشند، حتما دستی در این امور داشتە و دارند و چە سند و مدرکی برای اثبات این دزدی ها گویاتر از ثروت ها و زندگی های پر 

ر کردن بخش بزرگ دیگری از هم از این رو نگرانی از حساب سازی برای مالخو. تجمل آنهاست کە دیگر پنهان کردنی هم نیستند

این بدهی ها در شرایطی کە اسناد و اطالعات مربوط بە آنها در اختیار تعداد معدودی از مدیران شکم سیر و فاسد دولتی ست 

 . جدی و محتمل بە نظر می رسد

طە اهمیت و با این همە بە نظر نمی رسد کە تسلط باندهای دولتی و حکومتی بر سرمایەهای تامین اجتماعی، بە واس

حساسیت های فوق العادەای کە در بین دەها میلیون جمعیتی کە سرنوشت شان بە وضعیت آیندە این سازمان وابستە است 

 . ولی بیم انتقال آنها بە حساب های شخصی در خارج از کشور و حیف و میل کردنشان همچنان وجود دارد. بە درازا بکشد

ن جمعیت وابستە بە تامین اجتماعی در اثر بحث هایی کە در رسانەها حول انواع واقعیت این است کە افکار دەها میلیو

سئواستفادە هایی کە از تامین اجتماعی بە دلیل تسلط بالمنازع مدیریت دولتی بر آن صورت گرفتە و همچنین تظاهرات پیاپی 

کنار کاهش فزایندە کیفیت خدمات درمانی،  وجود این مسئلە در. بازنشستگان بە شدت برانگیختە و تحت تاثیر قرار گرفتە است

طفرە دولت از افزایش مستمری هایی کە دیگر بە زحمت می تواند جواب مخارج خورد و خوراک اولیە یک هفتە بازنشستگان را 

بدهد و موج بی اعتمادی گستردە بازنشستگان بە دولت و عدم موفقیعت حکومت در پایان دادن بە اعتراضات و افشاگری های 

 . تکان دهندە از ابعاد سئواستفادەها، تسلط دولت را خواە ناخواە بە چالش می کشاند
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. ابعاد اعتراضات بە حدی گستردە است کە حتی رهبران تشکل های دولتی را نیز بە نوعی واکنش محافظە کارانە واداشتە است

تیر در همین  ٣١در مصاحبەای کە در ( کار کشور رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی)از آن جملە اولیا علی بیگی 

کارگران از مدیرعامل جدید تامین اجتماعی چه / های انباشته تا پرداخت بدهی" استقالل"از تامین )خصوص با عنوان 

دیر منتشر شد، خواستار رعایت استقالل سازمان تامین اجتماعی و سە جانبە گرایی توسط م' ایلنا"در خبرگزاری ( خواهند؟ می

 !کل جدید تامین اجتماعی شد

 .(مالی سازمان تامین اجتماعی است -مهمترین خواسته ما کارگران، احیا و حفظ استقالل اداری )

در مورد رعایت استقالل تامین اجتماعی باید گفت کە اوال تامین اجتماعی هیچ وقت استقالل نداشتە است کە کسی خواستار 

با این . تصاب مدیریت دولتی خود مهمترین عامل نقض استقالل این سازمان و نقص غرض استدوما ان. آن بشود" احیا و حفظ "

است " استقالل"اوصاف چگونە می شود انتظار داشت کە مدیرکل منتصب دولت خواستە نخست آقای اولیا بیگی را کە رعایت 

 عملی کند؟

آن معنی کە مقصود نمایندە شوراهای اسالمی است، این بە نیز باید گفت کە بە " رعایت سە جانبە گرایی"در مورد خواست دوم 

بودە است و مگر " رعایت"اصطالح سە جانبە گرایی سال هاست کە توسط مدیران تامین اجتماعی و شورای عالی کار در حال 

ورای عالی کار نە این است کە سە نفر نمایندە کانون عالی شوراهای اسالمی در هئیت امنای تامین اجتماعی و هم چنین در ش

 حضور داشتە و دارند و همە این فسادها و چپاول ها در حضور همین نمایندگان بە اصطالح کارگری انجام گرفتە اند؟

اما برای اینکە وجود خودشان و تشکیالت دولتی شان را کە در . آقای اولیا بیگی البتە خودشان این واقعیات را خوب می دانند

ر کارگران و تامین اجتماعی آوردەاند و در آنها سهم خاص و البتە منفعت خاص خودشان را هم همە این مصیبت ها کە بر س

داشتە و دارند توجیە و ماست مالی کند، در این مصاحبە طوری برخورد می کنند کە گویا همە این اتفاقات در خال انجام گرفتە 

 . ماعی از همە آنها بی خبر بودەانداست و تشکیالت شوراهای اسالمی و برگزیدە گانشان در تامین اجت

ایشان و دوستان شان در شوراهای اسالمی دغدغە هایشان با کارگران و بازنشستگانی کە پیاپی علیە سیاست های دولت و 

به همین . حکومت و برای استقالل مدیریت تامین اجتماعی متوسل بە تظاهرات و دیگر اشکال مبارزاتی می شوند یکی نیست

پیوستن بە تظاهرات کارگران و بازنشستگان و حمایت از آنها بە منزلە راە کاری مناسب برای تامین استقالل و احیای  خاطر بجای

او دنبالە رو . تامین اجتماعی رهنمودهای می دهند کە گرەای از این مشکل نمی گشاید کە هیچ بلکە آنها را بغرنج تر می کند

کت امروزی اش دچار نمودە و از این پس نیز تا وقتی کە مدیریت شان بر این سازمان مدیرانی ست کە تامین اجتماعی را بە فال

اگر امورات تامین اجتماعی با نق زدن و التماس و درخواست های این . متعلق بە کارگران تداوم پیدا کند بە آن دامن خواهند زد

پیداست کە . بت بر سر تامین اجتماعی آوار نمی شدچنینی از مدیران دولتی اصالح شدنی بود کە دیگر این همە مشکل و مصی

نە جناب مدیرکل ترە برای اینجور درخواست ها خورد خواهد کرد و نە گفتە های آقای اولیا بیگی کارگران را از ادامە مبارزە خیابانی 

مزادە کور می کند ولی این اما"این گونە درخواست ها بە مصداق آن ضرب المثل مشهوراست کە می گوید، . منصرف خواهد کرد

 ".شفا نمی دهد

 !از مبارزە عادالنە کارگران هفت تپە حمایت کنیم
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 ٠٢ –برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی کارگران ایران 

 (فدائیان خلق)گروه کار کارگری حزب چپ ایران 

 

 
 

می و رجعت آنها بە برنامە اقتصادی در قسمت گذشتە این نوشتە بە چگونگی روند استحالە نیروهای اصالح طلب در دولت خات

رفسنجانی و طرفداری شان از خطوط عمدە پیروان تعدیل اقتصادی اشاراتی داشتیم در این قسمت بە تاثیرات گردش بە راست 

 .دولت خاتمی بر قدرت گیری دارودستە احمدی نژاد و سئواستفادە این جریان از آنها در انتخابات اشاراتی می کنیم

صحبت از اصالحات سیاسی و تعدیل و عقب نشینی خاتمی و اصالح طلبان از مواضع اولیە و برنامە هایشان مربوط  در آنجائیکە

اما در مورد عقب . می شود، این واقعیت دارد کە بخشی از آن بواسطە فشارهای محافظە کاران رقیب خاتمی و اصالح طلبان بود

ظە کاران کمتر نقش داشت و عمدتا ناشی از ایجاد تغییرات فکری راست گرایانە نشینی از برنامە اقتصادی اولیە عامل فشار محاف

البتە در برنامە اقتصادی خاتمی هم تناقضاتی وجود داشت کە بستە بە توازن نیرو در درون اصالح . در میان خود اصالح طلبان بود

عمل روشن شد بە نفع جریان راست درون آن این تناقضات چنان کە در . طلبان می توانست سمت گیری متفاوتی را شکل دهد

حل شد و بقیە هم ظاهرا بە استثنای باقی ماندە طرفداران استحالە ناشدە موسوی بە تدریج یا از آن حمایت کردند و یا سکوت و 

محافظە با این حال این همە عقب نشینی از مواضع اقتصادی و سیاسی دولت خاتمی نتوانست از مخالفت . انفعال را برگزیدند

کاران و شخص خاتمی کە از ابتدا اصوال مانند موتلفە با دادن آزادی های ابتدایی سیاسی و اجتماعی و هم با عدالت اجتماعی و 

بهمین جهت نخستین عقب نشینی در ارتباط با مسدود . بیشتر از همە با دادن حقوق سندیکایی بە کارگران مخالف بودند بکاهد

. کە البتە نتوانست مانند دهە شصت فعالیت های سندیکایی را متوقف کند. های سندیکایی صورت گرفتکردن دوبارە راە فعالیت 

تالش . آزاد گذاشتن فعالیت های سندیکایی هم اصوال با گردش بە راست در سیاست اقتصادی دولت خاتمی دیگر نمی خواند

اسالمی بە واسطە رابطە تنگاتنگ خانە کارگر با برای تضعیف موقعیت خانە کارگر در پایان دورە نخست ریاست جمهوری 

براستی نیز رفسنجانی . رفسنجانی و دارودستە وی و مخالفت اولیە اصالح طلبان با رفسنجانی در آغاز کار دولت خاتمی بود

با این . شتحکم پدرخواندە را برای سرکردگان اصلی خانە کارگر داشت و رابطە مریدی و مرادی بین آنها با رفسنجانی وجود دا

حال با نزدیک شدن دوبارە اصالح طلبان با طرفداران رفسنجانی میانە دولت خاتمی با خانە کارگر رو بە بهبودی نهاد و آنها ترجیح 

 . دادند بە جای رفع موانع فعالیت سندیکاهای کارگری با خانە کارگر کنار بیایند

میان عدەای از فعالین کارگری در مورد وعدە های دولت خاتمی بوجود  شروع تعرض تازە بە قانون کار بە توهم های اولیە کە در

آمدە بود و آنها نیز بە سهم خودشان کوشش کردند از فضای ایجاد شدە هم برای گسترش فعالیت هایشان بهرە بگیرند، خاتمە 

مخالفین فعالیت سندیکایی کارگران تمام اسناد موجود مربوط بە این فعالیت ها نشان می دهند کە بر خالف گفتە عدەای از . داد

تالش برای تشکیل و احیای فعالیت های سندیکایی در آن مقطع تالش هایی از پائین توسط فعالین کارگری، با اتکا بە خود 

ە کارگران و استفادە از شرایط و فضایی بود کە خود مردم آنرا رقم زدە بودند و کسی بە زعم این گروە کە هموارە ذرەبین بدست ب

دنبال تفرقە افکنی در میان فعالین سندیکایی می گردند تا آنها را بە گرایش چپ و راست تقسیم کنند نە می خواست از باال 

این ها کە . سندیکا تشکیل دهند و نە می خواست منتظر اعطای فضای آزاد توسط مقامات دولتی برای تشکیل سندیکا بماندند

ودند همە یک هدف معین را دنبال می کردند و اختالفی بر سر نحوە فعالیت سندیکایی در هیئت موسسان سندیکاهای کارگری ب

سر لوحە همە موضع گیریها، اعالمیە ها و . نداشتند و سندیکای واحد هم نتیجە هم اندیشی و تالشهای مشترک همە آنها بود

عجیب . کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی بود سازمان بین المللی ٨٧و  ٧٨قطعنامە های آنان با اشارە بە مقاولە نامە های 
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اینکە عدەای نیز تالش برای تشکیل سندیکاها را در راستای نقشە سرمایە داران و سازمان بین المللی کار معرفی می کردند و 

 !ندبە تبع این دیدگاه شان موافقت با آن را در زمان خاتمی قطعی می دانستند و این تالش ها را نادرست می دانست

احمدی نژاد و محافظە کاران حامی او در نخستین انتخابات بعد از پایان دو دورە خاتمی با بە دست پرچم عدالت خواهی و آوردن 

پول نفت بر سر سفرهای مردم و بر بستر نارضایتی های گستردە کارگران از خلف وعدەهای خاتمی توانستند مردم را فریب 

اگر بعد از تغییر و تحوالتی کە در زمان خاتمی رخ داد به فرض اینکە دوبارە اصالح . ی پیروز شونددهند و در انتخابات ریاست جمهور

طلبان هم در انتخابات پیروز می شدند در وضعیت کارگران همانطور کە در دولت وارث آنها دولت روحانی دیدە شد بهبودی اتفاق 

از طبقە کارگر در اثر تجربیات منفی کە در دوران رفسنجانی و  در هنگام انتخاب احمدی نژاد بخش های وسیعی. نمی افتاد

آوردن پول نفت بر سر سفرە "خاتمی کسب کردە بودند دیگر تمایلی بە شرکت در انتخابات نداشتند و حتی شعار تحریک آمیز 

د آرایی بود کە حاشیە نشینان بیشتر آرای احمدی نژا. هم نتوانست آرای عدە زیادی از آنها را بسود احمدی نژاد سرازیر کند" ها

و مناطق محروم روستایی و ناراضی از دولت های رفسنجانی و خاتمی و تحت تاثیر تبلیغات بسیج کە توسط حزب پادگانی بە 

 . میان آنها بردە شد کسب شد

 . در قسمت های بعدی سیاستهای ضد کارگری دارو دستە احمدی نژاد را مرور می کنیم*
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