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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      
 چرا کارگران باید در امور سیاسی فعال شوند؟

 صادق کار

  

 

 

 

 

 

 

 

 

در هفتە گذشتە در میانە اعتصاب هفت تپە پس از آنکە همە تالشهای حکومتی و دولتی برای شکستن اعتصاب کارگران هفت 

علی . "ادامە این تالشها بە کمیسیون اجتماعی مجلس واگذار شد. تپە بواسطە هوشیاری کارگران اعتصابی بی نتیجە ماند

عی مجلس، از طرف کمیسیون اجتماعی از کارگران دعوت کرد تا برای بررسی نمایندە اهواز و از اعضای کمیسیون اجتما"ساری

شورای تامین شهر شوش کە درماندگی در شکستن اعتصاب را کسر شان . مشکالت شان نمایندگانی را بە مجلس بفرستند

اە کارگران اعزامی خودش می دانست و مایل بە تبدیل اعتصاب و هفت تپە بە یک مسئلە سراسری نبود کوشید مانع بر سر ر

بوجود آورد و با کمک نیروهای امنیتی برای جلوگیری از مالقات نمایندگان کارگران با کمیسیون مجلس  دستور بازداشت و 

 . بازگرداندن کارگران را در نیمە راە سفرشان بە تهران داد

در این مالقات هم تنها چیزی کە نصیب . دکارگران بهر حال در فرصتی دیگر توانستند با کمیسیون اجتماعی مجلس مالقات کنن

 !کارگران شد یک مشت وعدە توخالی در آیندەای نامعلوم در ازای پایان یافتن اعتصاب بود

 . کارگران خوشبختانە فریب این بازی را نخوردند و پایان دادن بە اعتصاب شان را منوط بە اجرای خواستە هایشان کردند

 و کمیسیون اجتماعی مخالف سیاستهای ضد کارگری دولت و خصوصی سازی ها هستند؟ "خودی ها"آیا نمایندگان مجلس 

 !پاسخ یقینا منفی است

ممکن است تک و توکی از نمایندگان مخالفتهایی با نحوە خصوصی سازی و انتقاداتی هم بە برخی سیاستهای کارگری دولت 

طلب و بە اصطالح اعتدالگرا جمعیا با این سیاستها موافق و در داشتە باشند، ولی اکثریت بزرگ مجلس اعم از اصولگرا و اصالح 

آنها اگر گاها در اختالفات کارگری کارفرمایی می خواهند نقش میانجی را بازی . تنظیم و تصویب و اجرای شان نقش داشتە اند

درت را کە نمایندگی شان را کنند مطمئنا ولو اینکە اطمینان داشتە باشند حق بە جانب کارگر است، طرف صاحبان سرمایە و ق

تنها در یک صورت است کە نمایندگان چنین مجالسی ممکن است اندکی با کارگران همراهی ! مدیون آنها هستند خواهند گرفت

نشان دهند و آن زمان وقتی است کە ببینند با یک فشار تهدیدآمیز از جانب کارگران روبرو هستند و اگر کوتاە نیایند منافع 

 . بە مخاطرە می افتد بزرگترشان

اعتصابی کە . اعتصاباتی طوالنی همراە با همبستگی در سطح مناسب. اعتصابات بسیاری تا کنون در هفتە تپە انجام گرفتەاند

تا . هم اکنون وارد چهارمین هفتە خود شدە است، نمونە برجستەای از رشتە اعتصاباتی است کە در هفت تپە انجام گرفتەاند

" بە استثنای یک مورد کە نتیجە آن هم بە ضرر کارگران بود"صاب نە نمایندە اهواز، نە کمیسیون اجتماعی مجلس قبل از این اعت
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 ُجنگ کارگری

در صدد میانجیگری بر نیامدە بودند و بطور کلی نسبت بە بی عدالتی های کە در حق کارگران از طرف حکومت و کارفرمایان مدافع 

بە حال و روز کارگر افتادەاند دو " رسیدگی"اینکە چرا اکنون بە فکر . دادندحکومت میشد و می شود عکس العملی نشان نمی 

دلیل نخست احساس خطری است کە از بابت بە مخاطرە افتادن منافع سرمایە داران حاکم از طریق این . دلیل بیشتر ندارد

با تحریم کم سابقە مردم و بیشتر از  ست کە"خودی ها"اعتصابات دارند، و دلیل دیگر آن نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسالمی

آنها تالش می کنند با این مانورها شرکت در انتخابات و مجلس را فایدەمند بە حال کارگران و . همە کارگران مواجە خواهد شد

 . مردم جا بزنند بلکە ارادەای را کە برای تحریم بوجود آمدە تضعیف کنند

یکی از خواستە های اصلی و آماج های این اعتصابات لغو . گسترش هستنداعتصابات کارگری همچنان گستردە و در حال 

با این همە . خصوصی سازی ها و بە واقع توقف و بازگرداندن اموال غارت شدە مردم از غاصبان آنها و عودتشان بە مردم است

و در اوج اعتراضات علیە  در همین هفتە. می بینیم کە مقامات دولتی و حکومتی همچنان بر طبل خصوصی سازی می کوبند

خصوصی سازی، می بینیم کە، وزیر صنعت، روحانی، و مقامات ارشد وزارت کار، هر سە بر ادامە و تسسریع روند خصوصی 

" دلسوزی"جناح اصولگرا هم کە بعضا در برخی از ارگان هایشان تظاهر بە مخالفت با خصوصی سازی و . سازی تاکید می کنند

ن می کنند، دروغ می گویند آنها حداقل با اصل خصوصی سازی و مقررات زدایی از بازار کار بە سود صاحبان بە حال و روز کارگرا

 . اختالف اصلی آنها با طرفداران روحانی بر سر تصاحب اموال عمومی است. سرمایە اختالفی با دولت ندارند

و تسریع آن اصرار می ورزند بخاطر این است کە اینکە روحانی و دولتی ها این همە بر ادامە سیاست مخرب خصوصی سازی 

می خواهند تا اختیار قدرت دولتی را در دست دارند باقی ماندە واحدهای تولیدی را بین نزدیکان و وابستگان سیاسی خودشان 

 !تقسیم کنند چون می دانند کە قدرت اقتصادی با خود قدرت سیاسی بهمراە می آورد و قدرت سیاسی هم قدرت اقتصادی

با این اوصاف نە مجالس جمهوری اسالمی، نە دولتها و نە حکومت، هیچ کدام  بطور داوطلبانە گامی در راستای درخواست های 

کارگران بر نخواهند داشت و ای چە بسا فشآر بە نیروی کار و زحمت را هم بیشتر کنند کە اگر وضع فعلی ادامە پیدا کند خواهند 

 .کرد

. هیچ چیز نمی تواند جای آن را پر کند. ا مهمترین و کارآمدترین وسیلە مبارزاتی برای طبقە کارگر استاعتصابات بدون چون و چر

اما در شرایط کنونی کشور با اعتصابات در اینجا و آنجا شاید بتوان بە پارەای از خواستە ها رسید، ولی رسیدن بە خواستهای 

ای مبارزاتی گذشتە، بدون سراسری کردن اعتصابات و سازماندهی اساسی تر و باز پس گیری حقوق سندیکایی و دستاورده

 . سراسری نیروی کار و مبارزە توام علیە نهادهای قدرت میسر نیست

مبارزە پارلمانی در صورتی می تواند بە پیشبرد مطالبات کارگران یاری رساند کە اتحادیە و احزاب کارگری حق فعالیت آزاد و دادن 

 .را داشتە باشند و بتوانند نمایندگان شان را بە پارلمان بفرستند کاندیدا از میان خود

. مجلس کنونی هم چنان کە اشارە شد، مجلسی کە تنها اعوان و انصار نظام و سرمایە داران طرفدار آن حق حضور در آن را دارند

هیچ حزب و اتحادیە . ر دارندبە تبع آن کمیسیون های چنین مجلسی نیز همە در خدمت اهداف و سیاستهای نظام حاکم قرا

کارگری کە از حق فعالیت آزاد برخوردار باشد و بتواند نمایندە بە مجلس بفرستد و یا کسی کە براستی مدافع حقوق کارگر باشد 

یکی از کارگران . نە در مجلس فعلی حضور دارد و نە اگر وضع بە همین منوال پیش برود در مجالس آتی می تواند حضور پیدا کند

با سیاست کاری "هفت تپە کە گویا جز نمایندگان دیدار کنندە با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بودە است، گفتە است 

احتماال منظور ایشان از این گفتە جدا کردن حساب نمایندگان کارگران " نداریم، تنها خواستار بازنگری در خصوصی سازی هستیم

خواهند نقش رفیق قافلە و شریک دزد را در این ماجرا بازی کنند و نا امیدی از  از حساب نمایندگان فرصت طلبی است کە می

آری اتفاقا کارگر باید و مجبور است برای دفاع از منافع ! زیرا خود گفتە این کارگر عین سیاست است. این کمیسیون بودە است

در آن صورت است کە می تواند بهتر و موثرتر از . رداش در سیاست دخالت بکند و ابزار آنرا هم کە حزب و اتحادیە است بوجود آو

در مبارزە پارلمانی هم زمانی کە امکانش وجود داشتە باشد باید شرکت کند، و اگر شرایط اش . حق و حقوق اش مراقبت کند

اعتصابات و بطور مشخص در مقطع کنونی تحریم انتخابات همراە با گسترش . مهیا نیست برای مهیا کردن آن باید مبارزە کند

اگر کارگر بخواهد در معادالت سیاسی و اقتصادی بە . تلفیق این دو یک سیاست تاکتیکی و کنشی ایجابی و موثر می تواند باشد

 !حساب بیاید و حق و حقوق اش مد نظر قرار گیرد، حتما باید در سیاست فعاالنە شرکت داشتە باشد

 

 !ماز مبارزە عادالنە کارگران هفت تپە حمایت کنی
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 استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف

 اِما سروینو

 مرکز اسپانیائی مطالعات تخصصی در علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک بازنگری انتقادی: عواقب گسترش کار نامتعارف بر ظرفیت اتحادیه ها برای نمایندگی کارگران

طبق تحقیقات موجود در بارۀ اتحادیه های کارگری، در (. 1)یک کل استهدف  اتحادیه های کارگری دفاع از طبقۀ کارگر به مثابۀ 

قرن گذشته، وضع اقتصادی و سیاسی کار اتحادیه ها را در نیل به هدف  07خالل دهه های منتهی به بحران اقتصادی سالهای 

ید می شود، نقش سیستم از این منظر، یکی از فاکتورهای اقتصادی که در تحقیقات گفته شده بر آن تأک. تسهیل می کرد

این سیستم اساساً مناسب تولید انبوه با روالی ثابت و تولیداتی استاندارد از طریق تقسیم کار به وظایف . تولیدی فورد است

یکنواختی در . در این سیستم تعداد بسیاری کارگر ساده در کارخانه های بزرگ به کار گرفته می شدند. بسیار ساده است

بین کارگران، شرایط را برای اتحادیه ها نیز تسهیل می کرد تا سیاستهائی را برای نیروی کار به عنوان یک کل  شرایط کار و در

 .تدوین کنند و پیش ببرند، و حس و آگاهی طبقاتی نسبت به کار جمعی را در میان کارگران اشاعه دهند و تقویت کنند

این واقعیت نیز کار اتحادیه ها را برای آن که . ام کشورهای پیشرفته بودرشد اقتصادی یک گرایش عمومی تقریباً درتم 07تا دهۀ 

کارگرانی که دستمزدهای خوبی هم دریافت می کردند، . منافع متضاد را با رویکردی توزیعی با هم آشتی بدهند، ساده می کرد

 .شان شوند می توانستند بدون دغدغه نسبت به شرایط کار دیگر کارگران خواهان افزایش دستمزدهای

کار اتحادیه های کارگری در آن دوره از تصدیق و تأئید دولتها . مهمتر این که وضع سیاسی نیز برای اتحادیه وضع مساعدی بود

به همۀ این دالیل، اتحادیه های . برخوردار بود و به عنوان عنصری حیاتی در حفظ سیاستهای اقتصادی کینزی نگریسته می شد

 .اعد برای پیشبرد سیاستهائی به نفع طبقۀ کارگر به مثابۀ یک کل بهره می بردندکارگری از این وضع مس

اما وضعیت اقتصادی تازه ای که به دنبال بحران نفت در آن دهه پدید آمد، کار را برای اتحادیه های کارگری در دفاع از کل طبقۀ 

تم تولیدی صلبیتی را در بازار کار ایجاد کرده بود که تحرک این سیس. مدل فوردی به اوج بحران رسیده بود. کارگر بسیار دشوار کرد

در نتیجه و از آن پس نیاز عاجلی به ابداع  اشکال آلترناتیو تولید که بتوانند . شرکتها را برای انطباق با تغییرات بازار محدود می کرد

را به عنوان شاخص اصلی که سیستم  خود" انعطاف. "به سرعت به نوسانات اقتصادی واکنش نشان دهند،بر تولید مسلط شد

انائی مؤسسات سرمایه داری برای تجدید سازماندهی خود با پاسخ سریع به زیر این کلمه تو. تولید باید داشته باشد، تثبیت کرد

بوده اند، اما طبعاً در تمام زمانها شرکتها ناگزیر به انطباق با اوضاع متغیر . فهمیده می شد( 2)نوسانات اقتصادی در پیرامون آنها

قرن گذشته آشکارا به شکل گرفتن تلقی و انتظاری عمومی انجامید که گویا تالطمات و نوسانات و  07و  07تجربۀ ویژۀ دهه های 

 .نااطمینانی ها در بازار کار وجهی دائمی از حیات اقتصادی آیندۀ قابل پیش بینی را تشکیل می دهند
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این . اهمیت این وضعیت جدید این است که معیارهای مختلفی برای سنجش و ثبت انعطاف سیستمهای تولیدی ابداع شده اند

برخی از . کیفیت کار را برای اتحادیه ها برای آن که به وظیفه شان در نمایندگی از کارگران عمل کنند، به شدت دشوار کرده است

که اشکال جدید تولید نقش و تأثیر اتحادیه های کارگری را در محیطهای کار تضعیف کرده و محققان به این نکته اکتفا می کنند 

با این حال قدرت اتحادیه های کارگری در نتیجۀ تغییر در . نوعی فرهنگ ضد اتحادیه ای را در میان کارفرمایان به بار آورده است

آنچه می دانیم پشتوانۀ اصلی اتحادیه . ست، کاستی گرفته استا" انعطاف"ترکیب نیروی کار نیز، که این خود ناشی از اعمال 

این در حالی است که در . بوده اند( یعنی استخدام تمام وقت و دائمی)های کارگری کارگران مرد یقه آبی در استخدام استاندارد 

. موقت و پاره وقت، شاهد بوده ایم کشورهای اروپا افزایش قابل توجهی را در شمار کارگران با کار نامتعارف، یعنی انواع مشاغل

کارگرانی که با پشتوانۀ : این انواع مشاغل جدید گویای وجود کارگرانی با شرایط کار متفاوت، با مطالبات و نیازهای جدید اند

دگی همچنین تمرکززدائی از تولید در شرکتهای بزرگ و روی آوردن به شرکتهای کوچک به پراکن. سنتی اتحادیه ها متفاوت اند

به طور معمول ناایمن ترین مشاغل در شرکتهای کوچک متمرکز شده اند، در حالی که کارگران به . بیشتر کارگران انجامیده است

این واقعیت وضع را برای اتحادیه برای آن که بتوانند به . شرایط کار نسبتاً پذیرفتنی در شرکتهای بزرگتری به استخدام درآمده اند

ن برخیزند، بسیار دشوار کرده است؛ خاصه در کشورهائی که اتحادیه های کارگری از قدرت بسیار محدودی در نمایندگی از کارگرا

 . شرکتهای کوچک برخوردارند

*** 

این دست اتحادیه ها در . منحصراً از منافع گروه خاصی از کارگران دفاع می کنند( کورپوراتیست" )خودغرض"اتحادیه های  -(1)

 .نشده انداین تحقیق منظور 

پرنفوذترین رویکرد به موضوع انعطاف کار همانی است که در آثار . انبوهی نوشته انتشار یافته است" انعطاف"در بارۀ معنای  -(2)

طبق این رویکرد بازار کار زمانی منعطف است که در مواجهه با تغییر در عرضه یا تقاضای کار، . اقتصاد کالسیک صورت گرفته است

بنابراین مدافعان این رویکرد از چنان سیستم تولیدی دفاع ! را با تعدیل دستمزدها و شرایط استخدامی تحقق بخشدتعادل مجدد 

 .می کنند که اجازه دهد دستمزد و دیگر حقوق کار در هماهنگی با بازار نوسان کنند

 

 

 

 

همە با هم علیە سرکوب فعالین کارگری و حقوق سندیکایی کارگران 
 !مبارزە کنیم
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 !بیکاران ایران، متحد شوید

 مراد رضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

صدها . ای داشت سال گذشته، اعتراضات کارگری در قالب اعتصابات و تجمعات، چه از نظر کّمی و چه از حیث کیفی وضعیت ویژه

 اعتراض کارگری و معیشتی مختلف توسط کارگران صنعتی و کشاورزان و اعتصاب سراسری چند باره توسط رانندگان کامیون و

ی جمهوری اسالمی، در نفی  تبلیغاتی چهل ساله سیاست. هایی از اعتراضات بودند که در خبرها دیده شدند معلمان، تنها بخش

بنابراین اطالعات ما از اعتراضات کارگری شامل آن بخش از اعتراضات که . وجود هر گونه معضل و بحران، هنوز هم به راه است

 .شود ی که با تهدید و بازداشت کارگران پیشرو، مجال انجام نیافتند نمیخبری نشدند و همچنین آن اعتراضات

های خبری که به مدد ابزارهای مجازی و اینترنت، غیر قابل انسداد هستند، هر ناظر منصفی را از وجود یک بحران  اما همین روزنه

ی که ظاهراً حکومت نه توان و نه تمایل بحران. کند عمیق اقتصادی، و متعاقب آن یک بحران معیشتی لجام گسیخته آگاه می

 .های درمانی نئولیبرالیستی، تنها موجب تعمیق بحران خواهد شد کنترل آن را ندارد و نسخه

ی  پیگیری اخبار اعتراضات ما را از سه تفاوت عمده. اعتراضات کارگری در سال جاری نیز، با شمایل دیگری در حال پیگیری هستند

 .کند ن در سال جاری با سال گذشته آگاه میکارگران و اعتراضاتشا

ها دستمزد عقب افتاده  کارگرانی که ماه. ی سنگین اعتراضات، در اعتراض به معوقات مزدی بود اول اینکه سال گذشته کفه

در « یبیکار ساز»اما اعتراض به . کردند داشتند، در قالب اعتصاب و تجمع، اعتراض خود نسبت به وضعیت پیش آمده را مطرح می

ی ورشکستگی و تعطیلی  در واقع واحدهایی که سال گذشته در آستانه. دهد سال جاری، رقم بزرگتری را به خود اختصاص می

ی  سازی و تحریم دو دلیل عمده خصوصی. اند و کارگران به این امر معترض هستند بودند، امسال ورشکسته و تعطیل شده

سازی را برای حل مسائل پیش آمده در دستور کار  ت، افزایش شیب خصوصیاما دول. های یاد شده بوده است ورشکستگی

 .دارد

سه نوبت اعتصاب عمومی رانندگان کامیون، دو . دوم اینکه در سال گذشته، ما بیشتر شاهد اعتراضات سراسری معیشتی بودیم

عتراضات سراسری کارگران شهرداری نوبت اعتصاب سراسری معلمان، چند نوبت اعتصاب سراسری کارگران راه آهن، چند نوبت ا

اعتراضاتی که . هایی از این اعتراضات به هم پیوسته بود و همچنین چند اعتصاب متحد میان کارگران مخابرات، تنها بخش

ی نفرات  اما بازداشت گسترده  منجر به تحوالت عمیق سیاسی بشوند  توانستند در اتصال به یکدیگر و در قالب اتحاد کارگری می

های مشترک، ظاهراً این قابلیت را از  شروی کارگری و همچنین تالش نهادهای امنیتی برای در هم شکستن اتحادها و برنامهپی

 .اعتراضات کارگری سلب کرده است

اما تعدیل نیروی کار در واحدهای . ی حوادث کار هر سال یک بخش بااهمیت در اخبار کارگری بوده است سوم اینکه، مساله

وری را به دست آورد،  آالت صنعتی به نحوی که بتوان از کمترین کارگر بیشترین بهره یک سو و تغییر در ساختار ماشین مختلف از

روزی نیست که ما با . گیری بیشتر از سال گذشته باشد سبب شده است در سال جاری، قربانیان حوادث کار به شکل چشم

 .خبر کشته و زخمی شدن کارگران مواجه نباشیم

ای  از طرف دیگر نیروهای بیکار جامعه به شکل گسترده. تر است تر و البته خونین ابراین جنگ بر سر نان، در سال جاری پیچیدهبن

به . ریزد افزایش تعداد کارگران بیکار، توازن را در بازار کار به هم می. اند اند و به آمار جوانان جویای کار اضافه شده افزایش پیدا کرده

چرا که . بیند ی کارگران نمی ه کارفرما خود را ملزم به رعایت قانون کار، پرداخت حداقل حقوق مصوب و همچنین بیمهاین صورت ک



 

 
 گروه کار کارگری

 (فدائیان خلق)حزب چپ ایران 

 Iranian Workers Analects – No: 39 ۹۳ شماره ۶۱۸۳ اکتبر ۸۱ ر، براب۸۹۳۱ مهر۶۲ جمعه

 

 

- 6 - 

 ُجنگ کارگری

ی در دسترس،  تواند از میان هزاران گزینه ی نیروی کار در بازار کار به حدی افزایش یافته است که کارفارما می نیاز به کار و عرضه

 .توافق دارند را انتخاب کند افرادی که با شرایط مورد نظرش

برای شغلی مثل پخش تراکت تبلیغاتی، مدرک . کنند هایی گاه عجیب و غریب استفاده می ها، از نسخه کارفرمایان در این گزینش

گیرند که  اند، از کارگر تعهد می کف شرایط سنی را به زیر بیست و چهار سال کشیده. کنند تحصیلی زیر لیسانس را قبول نمی

های  ی اختالالت و عقده شرایطی که گاهی صرفاً نشان دهنده. های مشابه ز حق اعتراض به هیچ تصمیمی را ندارد و نسخههرگ

متاسفانه همیشه مواردی . شرایط برای زنان دشوارتر نیز هست. شخصیتی کارفرماست و واقعاً تاثیری در شغل مورد ارائه ندارد

 .شود رفرمایان از زنان گزارش میهای غیر اخالقی کا از سو نیت و خواسته

های  فرم. هاست تر کردن گزینش ی قابل توجه در این زمینه، همدستی نهادهای امنیتی با بخش خصوصی در سخت نکته

. کند ی بازجویی شبیه می های خصوصی بزرگ حاوی سواالتی هستند که فرم استخدام را بیشتر به برگه استخدام در مجموعه

اید؟ در میان اعضای  ای بوده ای دارید؟ آیا تا به حال عضو گروه سیاسی قر چیست؟ چه گرایش سیاسینظر شما در مورد ف

اید؟ و سواالتی از این دست روزانه از هزاران نیروی  های سیاسی وجود دارد؟ تاکنون سفر خارجی داشته خانواده، عضوی از گروه

 .شود العاتی نهادهای امنیتی میشود و احتماالً وارد آرشیوهای اط جویای کار پرسیده می

توانند متشکل شوند و به وضعیت اعتراض کنند،  روشن است در وضعیتی که حتی کارگران شاغل در یک کارخانه به سختی می

اما وقتی که واحدهای صنعتی و کشاورزی به صورت روزمره تعطیل . یابی و اعتراض بیکاران بسیار دشوار خواهد بود تشکل

ای  دهند، متشکل شدن و اعتراض بیکاران، اهمیت ویژه های پر سود تجاری را به تولید ترجیح می داران بازی سرمایهشوند و  می

 .یابد می

ای سنگین بر دوش فعاالن  های اعتراضی آن، وظیفه یابی بیکاران، تعیین شعارها و مطالبات و تعیین شکل یافتن راه برای تشکل

 د در جنبش کارگری را در هم بشکندالً خواهد توانست سد رکوای که احتما وظیفه. کارگری است

 

 

 

 

 !از مبارزە عادالنە کارگران هپکو اراک حمایت کنیم
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 ! با دروغ و جعل آمار واقعیت ها تغییر نمی کنند

  صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روحانی در قسمت هایی از این . مهرماە گزارشی از نشست خبری روحانی با خبرنگاران را منتشر کرد ٢٢روزنامە آفتاب یزد در 

مصاحبە مفصل کە عالوە بر خبرنگاران رسانە های داخلی خبرنگاران خارجی هم در آن حضور داشتند، در یک دروغ آشکار و 

و پرداختە رقبای حکومتی اش و کشورهای خارجی و وضعیت کنونی و تحریم های  را ساختە ٦٩بیشرمانە بار دیگر جنبش دی 

 . اقتصادی را پیامد جنبش دی خواند

می خواند، گویا همە چیز بخوبی در حال پیشرفت " دسیسە'او در ادامە مدعی شد کە قبل از شروع این جنبش کە البتە او آنرا 

مردمی حکومت و دولت، بلکە بر اثر دسیسە بیگانگان و خودی های نادان بودە است و آن جنبش نە بر بستر سیاستهای ضد 

 (. و البد با این استدالل سرکوب کردن اش هم بە حق بودە است)خلق شدە است 

روحانی برای اینکە روی عواقب سیاستها و عملکرد حکومت و دولت اش سر پوش بگذارد چارەای هم جز گفتن این اباطیل 

 . نداشت

البتە در مصاحبە خود دروغ های دیگری هم در مورد بهبود شاخص های اقتصادی کشور گفت و تالش نمود با دادن  رئیس جمهور

آمار و ارقام جعلی از وضعیت اشتغال، تولید و تورم تصویری خالف واقعیت از آنچە در این عرصە ها جریان دارد بە خورد خبرنگاران و 

کاهش بیکاری و رکورد ایجاد اشتغال در تابستان سال جاری شد، از کاهش تورم روحانی مدعی . مخاطبان مصاحبە اش بدهد

قبل از این البتە بعضی از این آمارها توسط برخی . نقطە بە نقطە و مثبت شدن رشد اقتصادی از اوایل سال جاری خبر داد

دو روز بعد از مصاحبە روحانی گزارشی از این بار نیز یکی . مسئولین دادە شدە بود اما با تمسخر مردم و کارشناسان روبرو شد

بعنوان نمونە در گزارش بی . وضعیت اقتصادی ایران در تلویزیون بی بی سی فارسی منتشر شد کە خالف آمارهای روحانی بود

درصد عنوان شدە  ٦بی سی نە تنها خبری از رشد اقتصادی ادعایی روحانی نیست بلکە شاخص رشد اقتصادی منفی بیش از 

روحانی در قسمت دیگری از مصاحبەاش مدعی افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل . است

اما او نمی گوید وقتی کە او . ریال می شود و آنرا بە حساب بهبود وضعیت اقتصادی و البد موفقیت عملکرد دولت اش می گذارد

تومان است و در واقع ارزش پول  ٠٠٥٣٣تومان بود و هم اکنون حدود  ٠٠٣٣حدود دولت را در دست گرفت نرخ مبادلە تومان با دالر 

برابر سقوط نمودە و این سقوط چە عمدی و چە ناخواستە و نتیجە سیاستهای پولی  ٠کشور در دوران ریاست جمهوری وی 

 !دولت باشد چە بالیی بر سر مردم و تولید آوردە است

ریت مخاطبان روحانی کە همە روزە شاهد و ناظر اوضاع اقتصادی کشور هستند و با تمام با این حال هم خبرنگاران و هم اکث

وجودشان اثرات آن را در زندگی شان لمس و تجربە کردەاند و می کنند، از بی پایە بودن ارقام و آمارهایی کە او ارائە داد اطالع 

 . کافی دارند
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پرداختە یک جریان حکومتی و بیگانگان، بلکە جنبشی اصیل و مردمی  و ساختە و" دسیسە"از نظر مردم جنبش مردمی دی نە 

روحانی از آن روی چنین اتهاماتی را بە جنبش دی، وارد . علیە استبداد و بی عدالتی و کنشی بود در مقابل سیاستهای حکومت

او همچنین تالش می کند  .می کند چون سیاستهای اقتصادی اجتماعی حکومت و دولت روحانی را با هم هدف قرار دادە بود

تقصیر شکست سیاستهای دولت اش را بە گردن جنبش ها و اعتراضات مردم بە جان آمدە از آنها بیندازد و سرکوب خونین جنبش 

ادامە و گسترش اعتراضات کارگری و مردمی پس از سرکوب جنبش دی و . دی و اعتراضات مسالمت آمیز کارگری را توجیە کند

 . دە مردم از جناح های حکومتی خود بهترین پاسخ زحمتکشان بە اباطیل روحانی استروی گردانی فزاین

و دانشجویان دانشگاە تهران در این هفتە در اعتصابات و تظاهرات شان همان خواستە هایی را ... کارگران آذرآب، هفت تپە، هپکو

ش دی هفتەای را نمی توان یافت کە چندین از زمان سرکوب جنب. بودند ٦٩مطرح کردند کە بخشی از مطالبات جنبش دی 

مادامی کە استبداد و ظلم و بی عدالتی باقی است، اعتراض و جنبش .اعتراض و اعتصاب مشابە این هفتە در آن رخ ندادە باشد

 ! هم هست و نە با سرکوب و زندان، نە دروغ و جعل آمار هیچ دولتی قادر بە از میان برداشتن شآن نیست

 

 

 

 

 

 !فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید ،کارگران، معلمان
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 بخش هفتم -( 1! )ما را به حساب آورید: "گزارش ویژه

تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه –فهم نقشه راه   

 تامارا گُاسی

 ترجمه گودرز
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ادامه دارد –اشتراک بگذاریم تقسیم برابر امکانات کافی نیست، ما باید قدرت را عادالنه به   

 تجربه تونس

، اخیرا پیشرفتهای قابل مالحظه ای در وادی مشارکت زنان در رهبری اتحادیه ها UGTTتونس  اتحادیه عمومی کارگران

شد برای نخستین بار سه تن از  برگزار 2710ژانویه  22-22کنگره بیست و سوم اتحادیه که در تاریخهای . داشته است
سیهم بوستا، جانشین دبیرکل در امر آموزش و روابط بین الملل در اتحادیه . به عضویت شورای رهبری برگزید بانوان را

: می نویسد ITUCکارگران تونس، و یکی از اعضای کمیسیون عالی زنان در کنگره جهانی اتحادیه های کارگری  عمومی
 ."ق برابر در اتحادیه ما به دست آمداین پیروزی پس از هفتاد سال مبارزه مستمر برای رسیدن به ح"

به عنوان نخستین نایب دبیرکل زن کنگره برای مناطق عربی، روابط بین  UGTTنعیمه همامی اولین عضو شورای ملی رهبری 
فذیه املیتی به کمیته ملی . داده شد UGTTبه عالوه دو سکو نیز به زنان در کمیته های . الملل و امور مهاجرت انتخاب شد

 .مقررات داخله و حمیده اکریب عضویت کمیته ملی در نظارت مالی و اداری کنگره ملی کارگران تونس برگزیده شدند

 
، که "معرفی و به تصویب رسید 22این پیشرفتها حاصل روشهای نوینی بود که در کنگره : "بوستا می نویسد

 2متمم ماده . برای لزوم نقش زنان در رهبری کنگره متحد کارگران دارد UGTTاشاره به متمم اساسنامه 
اساسنامه حاال سهمیه زنان را در کمیته اجرائی الزامی کرده است و مقرر داشته است که حداقل دو نفر از زنان 

 .در هیئت مدیره تمامی اتحادیه های عضو از سطوح محلی تا ملی باید حضور داشته باشند

یه بندی عمیقا صحنه عملی در اتحادیه های صنفی را تغییر داد، و اجازه داد که برابری و عدالت در نمایندگی اعضا در این سهم
در این وجه اتحادیه ها تازه دارند با تغییرات عمیقی که جامعه سیاسی تونس بعد از . سطوح تصمیمگیریهای مدیریتی رعایت شود

قانون اساسی تونس مانع از اعمال تبعیض علیه . وق زنان به دست آورد همراه می شوندانقالب در امر برابری و حمایت از حق
متمم های پیشنهادی جدیداً حقوق برابر در . زنان است و خشونت خانوادگی جنسیتی نسبت به زنان را ممنوع ساخته است

در پارلمان را در بین تمام کشورهای همجوار تونس بیشترین تعداد نمایندگان زن . ارث برای زنان را نیز به رسمیت شناخته است

گرچه انتخاب . در ماه ژوئن سواد عبدالرحی ماولین نماینده زن عرب بود که به شهرداری تونس یا پایتخت تونس انتخاب شد. دارد
ما به : "گوید او می. همامی به رهبری اتحادیه سراسری یک پیروزی بزرگ است اما بوستا معتقد است که این تازه آغاز راه است

ما باور داریم که او صدای زنانی را که تحت انواع . نعیما همامی به خاطر کیفیت و کنشگری مترقی و دموکراتیک او اعتماد داریم
با این وجود بوستا در عین حال ." ستمها و خشونتها قرار دارند و از منافع دنیای کار محروم می شوند با قدرت منعکس خواهدکرد

برای برابری بی نزنان و مردان یک چالش کارگری  UGTTتعهد نعیمه همامی و رفقایش در هیئت دبیران :  "ار می دهدبه ما هشد
ما نمی توانیم یک دموکراسی واقعی و یا ثبات اجتماعی داشته باشیم وقتی که با زنان به عنوان . است و نه یک نبرد شخصی

 ."تار می شودنیمی از کل جامعه مانند شهروندان درجۀ دوم رف

 
**** 
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 -ITUCگزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی 

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf 

 

 

 

 !و حامیان کارگری از زندان مبارزە کنیم همە با هم برای آزادی فعالین

 

 

 

 !مبارزە برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را تشدید کنیم

 

 

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

فارس، بازگرداندن موقت کارخانە هپکو بە بخش دولتی و فعل و شرکت حمل و نقل خلیج ادامە اعتصاب در هفت تپە، آذرآب و 

انفعاالتی کە در ارتباط با آنها انجام شد،اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری کالله، گران شدن نان و ثابت ماندن دستمزد ها، 

 . مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند

هفتە نیز بە رغم انواع تهدیدات و دسیسە های کە از طرف مسئولین دولتی و اعتصاب کارگران مبارز و حق طلب هفتە تپه در این 

کارگران اعالم کردند کە روی . کارفرما برای درهم شکستن آن بە اجرا درآمد، همچنان ادامە یافت و وارد چهارمین هفتە خود شد

دولتی و قضایی در محل بە همراە کارفرما مسولین . همە خواستە های شان هستند و دیگر حاضر بە مذاکرە با کارفرما نیستند

. تالش کردند با وعدە پرداخت دستمزدهای معوقە کارگران را بە گذشتن از بقیە مطالبات شآن و پایان دادن بە اعتصاب راضی کنند

اب همچنان ادامە دارد تا لحظە تهیە این گزارش اعتص. اما کارگران با وجود آزاد کردن تعدادی از همکاران زندانی شان زیر بار نرفتند

لغو خصوصی سازی، پرداخت دستمزدهای معوقە، آزادی همە کارگرانی کە در . و کارگران روی همە مطالباتشآن ایستادەاند

این . جریان اعتصاب کنونی و پیشین زندانی شدەاند و بازگشت بە کار کارگران اخراجی خواستە های کارگران اعتصابی است

در واقع طبقە کارگر برای باز پس گرفتن . ت پیرامون آن حاکی از ارتقا کیفی سطح مبارزات کارگری استاعتصاب و فعل و انفعاال

دستآوردهای گذشتە خودش و تحمیل مطالبات حق طلبانە اش بە حاکمیت ظالم و سرمایە داران حریص و استثمارگر راە موثرتری 

د و این واقعیتی است کە کارگران هپکو نیز مانند سایر کارگران آن را بە غیر از تدوام و گسترش اعتصاب و اعتراض پیش روی ندار

اعتصابات و مقاومتهایی کە هم نویدبخش و هم . لمس و درک کردەاند و در اعتصابات و مقاومتهای شآن آن را منعکس می کنند

 !الهام آور هستند

 گسترش اعتصاب در آذر آب

ذرآب در این هفتە نیز با قوت و ایستادگی کارگران روی مطالبات شان کە مشابە اعتصاب همراە با تظاهرات خیابانی کارگران آ

کارگران کە در هفتە گذشتە در محوطە کارخانە محصور شدە بودند، . مطالبات کارگران هفت تپە و هپکو است ادامە یافت

آنها در ادامە . های شهر و مردم بکشانندتوانستند با گذشتن از محاصرە نیروهای سرکوبگر دامنە اعتصاب شان را بە میان خیابان

در واکنش بە این اقدام کارگران، علی آقازاده، استاندار استان . اعتراضات شان ریل راە آهن را نیز برای ساعاتی اشغال نمودند

ط مسئولین در حال مرکزی، مجبور بە آمدن بە میان کارگران و دادن گزارش از اقداماتی داد کە در ارتباط با مطالبات کارگران توس

تا لحظە تهیە . نتیجتا کارگران بە اشغال خط راە آهن پایان دادند ولی حاضر بە پایان دادن بە اعتصاب شان نشدند. پیگیری است

 . این گزارش اعتصاب کارگران آذرآب همچنان ادامە دارد و نتیجە برسی مطالبات کارگران توسط مسئولین اعالم نشدە است

 شرکت حمل و نقل خلیج فارساعتصاب کارگران 

اعتصاب کارگران در شرکت حمل و نقل خلیج فارس کە از مدتی پیش پس از خصوصی سازی این شرکت و تصمیم مدیریت بە 

تغییر قرارداهای کاری دائم بە پیمانی شروع شدە بود، دوبارە در این هفتە بە دلیل خلف وعدە پیشین مدیریت مبنی بر لغو این 

گفتە می شود این شرکت یکی از با رونق ترین شرکتهای واگذار شدە است . نفر از کارگران از سر گرفتە شد ٠٥تصمیم و تعدیل 

https://bepish.org/taxonomy/term/975
https://bepish.org/taxonomy/term/975
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بنا بر این تنها دلیل عمدە تبدیل قراردادهای کاری کارکنان ثابت این شرکت زیاد خواهی . کە درآمد و سود زیادی داشتە و دارد

 . در واقع بخشی از حقوق و دستمزد کارگران را قطع و بە سود خود اضافە می کندکارفرما با این اقدام . مالکان خصوصی آن است

کارگران در این هفتە با برگزاری چند تجمع در مقابل استانداری تهران، فرمانداری اسالمشهر و مراجعە بە دادسرای عمومی 

ە این گزارش خبری از نتایج این اعتصاب و تا لحظە تهی. انقالب تهران، خواستار رسیدگی مسئولین بە خواستە های شان شدند

با این حال نظر بە سوابق چنین . پاسخ مسئولین نهادهایی کە کارگران برای دادخواهی بە آنها مراجعە کردەاند در دست نیست

 :"دکارگران می گوین. مراجعاتی بعید است کە مسئولین ذیربط در این خصوص اقدامی جزء تائید اقدام کارفرما انجام دهند

حضور پیمانکاران در شرکت ...دهند  شود، ارائه نمی های پیمانکاری هیچگونه خدماتی در ازای سودی که عایدشان می شرکت...

گری  چه دلیلی برای واسطه. ثباتی شغلی، سود دیگری برای کارگران شاغل آن ندارد ای خلیج فارس جدا از بی حمل و نقل جاده

توانیم به طور مستقیم با شرکت اصلی قرارداد ببندیم و مزد و مزایای  آنهم وقتی که مییک شرکت پیمانکاری وجود دارد، 

 ". بیشتری داشته باشیم

دادسرای انقالب اسالمی در پی شکایت کارگران از فرمانداری اسالم شهر خواستە است بە شکایت کارگران " ایلنا"بە نوشتە 

ر حالی است کە مراجعات تا کنونی کارگران بە آن نتیجەای برای کارگران نداشتە حوالە دادن کارگران بە فرمانداری د!رسیدگی کند

 . است

بازگرداندن هپکو بە بخش دولتی نتیجە مبارزات کارگران است و کارگران نباید اجازە خصوصی شدن دوبارە آن را 

 !بدهند

کارگران این کارخانە، هپکو را بە بخش دولتی بر بدنبال مبارزات کارگران هپکو، مسئولین دولتی جهت پایان دادن بە اعتصاب 

بازگرداندن هپکو بە بخش دولتی کە اساسی ترین مطالبە کارگران بود، با استقبال کارگران هپکو و آذرآب کە آنها هم . گرداندند

یم و آرام شدن با این وجود تنها یک روز پس از اعالم این تصم. خواستار لغو خصوصی سازی کارخانە شان هستند، روبرو شد

کارگران، یکی از مسئولین وزارت کار از خصوصی شدن دوبارە این واحد بزرگ صنعتی خبر داد و بازگرداندن آن بە دولت را موقتی 

 !اعالم کرد

ظاهرا علت اینکە دادن این خبر بر خالف معمول بە یک مسئول وزارت کار دادە شد بخاطر این بودە است کە استاندار استان 

حاضر بە اعالم این خبر نبودە و مسئولین سازمان خصوصی سازی نیز بخاطر سوءاستفادە ها و اختالس هایی کە در مرکزی 

جریان خصوصی سازیها مرتکب شدەاند و نارضایتی شدیدی کە کارگران از آنها دارند صالح ندیدەاند کە خودشان در مورد خصوصی 

حال . ن هپکو در واقع نتیجە مبارزات متحدانە و پیگیرانە کارگران این کارخانە استبازگرداند. کردن دوبارە هپکو اطالع رسانی کنند

کارگران می توانند با . کە کارگران تا این حد پیشرفت کردەاند، باید مانع از واگذاری مجدد کارخانە بە اعوان و انصار حکومت شوند

مبارزە علیە . کە بە عمد از بین بردە شدە، احیا و سودآور کنند اعمال کنترل کارگری در کارخانە تولید و اشتغال در کارخانە را

خصوصی سازی کە در واقع زیر این عنوان واحدهای استراتژیک تولیدی بە غارت بردە می شوند، مبارزەای سراسری است کە 

. ن مبارزە متحد کارگران هستندعالوە بر کارگران این واحدها گروەهای اجتماعی عدالت خواە، امثال معلمان و دانشجویان نیز در ای

ایجاد هماهنگی میان این جریانات و جنبش ها برای متوقف کردن این روند مخرب و بازگرداندن اموال بە تاراج رفتە امری است 

مبارزات مردمی و عدالت خواهانە گستردە ولی پراکندە است و همین پراکندگی و سازمان نایافتگی موجب می . درنگ ناپذیر

ە نئولیبرال های حاکم بتوانند سیاستهای ویرانگر و فقر آورشان را یکی بعد از دیگری کە بە سود منافع سرمایە داران و شوند ک

 !علیە حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان هستند بە اجرا بگذارند

سد حکومت واگذار می شوند تا این کە گویا کارخانە های واگذار شدە بە علت سودآور نبودن مفت و مجانی بە اعوان و انصار فا

هیچ سرمایە داری . سودآور شوند و اشتغال ایجاد کنند، دروغ بزرگی است کە ماهیت آن در عمل برای کارگران روشن شدە است

و هنگامی کە برای سرکوب کارگران کارخانەاش بە آب و آتش می زند و . تا مطمین نباشد سود نمی برد کارخانە ای را نمی خرد

کارخانە . ی شود کارخانەای را کە مدعی است سودآور نیست پس بدهد، یقینا سود می برد و سود خوب هم می بردحاضر نم

ها را بە جای دزدان و دالالن بە کارگران واگذار کنید و مانع بر سر راە آنها ایجاد نکنید تا ببینید، کە هم سودآور می شوند و هم 

 !اشتغال ایجاد می کنند

 .ای کارگران خدماتی شهرداری کالله، پس از موافقت با خواستە هایشآن پایان یافتاعتصاب یک هفتە

اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری کاللە در روز چهارشنبە این هفتە پس از موافقت مسئولین دولتی و شهرداری این شهر پایان 

بە انجام توافقاتی نمودەاند کە بین آنها و مسئولین  کارگران پایان دادن قطعی بە اعتصاب شان را مشروط" ایلنا"بە نوشتە . یافت

 !شهرداری و فرمانداری انجام گرفتە است
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 تائید محکومیت دو فعال کارگری در دادگاە تجدید نظر

بنا بە . منابع خبری کارگری در این هفتە خبر از تائید احکام ظالمانە دو فعال کارگری توسط بیدادگاە های انقالب اسالمی دادند

 . حکام صادرە دادگاە بدوی در مورد پروین دمحمی و شاپور احسانی راد را تایید کردە استگزارش این منابع دادگاە تجدید نظر ا

بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود و شاپور احسانی راد نیز با اتهاماتی " تبلیغ علیە نظام"پروین دمحمی بە اتهام واهی 

وی همچنین به عنوان مجازات . سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شد ۲سال حبس و  ۶ به"مشابە خانم پروین دمحمی،

این تجدید . تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است

ە شدەاند، در شرایطی صورت می گیرند محاکمات بە اتهاماتی کە توسط دستگاە های امنیتی و قضایی جعل و ساختە و پرداخت

کە قاضی القضات جدید حکومت بە حق بودن اعتصابات کارگری را تائید نمودە و قول تجدید نظر در احکام صادرە توسط دادگاە های 

 . ستتائید چنین احکامی نشانە آشکار دیگری بر فریب کارانە و تو خالی بودن چنین تبلیغاتی ا. تحت ریاست اش را دادە بود

 !دستمزدها امسال افزایش پیدا نمی کند

سر انجام پس از ماه ها جار و جنجال بر سر احیای ارزش از دست رفتە دستمزدها توسط عوامل دولتی، مشخص شد کە بە رغم 

 درصدی قیمت نان، دولت حاضر بە افزایش دستمزدها و حتا ٠٥تا  ۲٢افزایش سرسام آور قیمت ها و تورم و همچنین افزایش 

درصد بە  ٥٠جبران قدرت خرید از دست رفتە کارگران از طریق تسهیالت غیر نقدی هم نیست و پیشاپیش وعدە افزایش 

اعالم پیشاپیش دستمزد سال آیندە آنهم ! رقمی کە حتی کمتر از نصف نرخ تورم رسمی است. دستمزدها در سال آیندە را داد

هر مسئولیت تعیین دستمزد سالیانە را دارد موید آن است کە وقتی موضوع قبل از تشکیل جلسە شورای عالی کار کە علی الظا

اما این همە ماجرا . حق و حقوق کارگر در میان باشد، دولت بە راحتی آب خوردن حتا قوانین خودشان را هم لگد مال می کنند

ز بە اصطالح افزایش را بە همە ندهند بر اساس طرح جدیدی کە تهیە کردەاند، می خواهند در سال آیندە همین مبلغ ناچی. نیست

بە راستی کە ستمگری و استثمارگری و بی . و آن را بە اصطالح بر اساس هزینە های زندگی در مناطق مختلف کاهش دهند

با چنین حکومتی جز مبارزە همە جانبە برای برکنار کردن اش از قدرت . شرمی دولتمردان جمهوری اسالمی مرزی نمی شناسد

این است آن درس و تجربەای کە کارگران و مزدبگیران و ! ان سخن گفت و نە می توان بە قول و قرارهایش اعتماد کردنە می تو

 !سایر گروە های اجتماعی محروم شدە از حق و حقوق شان از این حکومت فاسد و سرکوبگر آموختەاند

 :ریدمی توانید با آدرس زیر تماس بگی" ُجنگ کارگری"برای تماس با نشریه *

sabosob@gmail.com 

 :را می توانید در آدرس زیر ببینید( فداییان خلق)نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران " ُجنگ کارگری*"

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

 

 

 !محیط زیست را آزاد کنید فعالین
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