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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      
 روحانی از کدام انتخابات کە قرار است خواستەهای کارگران را تامین کند حرف می زند؟

 صادق کار

 

 

حسن روحانی کە تا کنون از موضعگیری نسبت بە شدت گیری سرکوبها و صدور احکام ظالمانە علیە زنان، کارگران، روزنامە 

اخیر در قسمتی از یک مصاحبە کە در رسانە ها منتشر شد، با فراخواندن زنان نگاران و دیگر فعالین مدنی سکوت اختیار کردە بود 

هیچ راه دیگری "او با گفتن . و کارگران بە پیگیری خواستە هایشان از کانال شرکت در انتخابات، تلویحا از سرکوبها حمایت کرد

روحانی همچنین مردم را بە وحدت و یکپارچگی . فعالیتهای مدنی بعنوان وسیلە پیگیری مطالبات جامعە را رد کرد "وجود ندارد

 . دعوت کرد

انتخابات باید موجب وحدت بیشتر در جامعه باشد و آحاد و اقشار مختلف مردم اعم از زنان و کارگران هر مشکلی که : "...  اوگفت

. دشان انتخابات استشود، راه اصلی برای کسب حق خو شان مراعات نمی کنند که حقوق آید و احساس می شان می به ذهن

برسانند و  شان  تر و زودتر به دست شان را سریع های خود را اعالم کنند و افرادی را انتخاب کنند که حقوق باید در انتخابات دیدگاه

البتە از کسی کە با وعدە دادن حقوق شهروندی، رفع تبعیضات علیە زنان، افزایش ". غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد

مزد و رفع موانع تشکلهای کارگری، برآوردە کردن مطالبات فرهنگیان و آزادی کلیە زندانیان و غیرە بە قدرت رسید و بە هیچ دست

کدام از وعدە هایش پایبند نماند بلکە خالف شان عمل کرد جز اینکە از محکوم کردن این اعمال ظالمانە و جنایتکارانە رژیم طفرە 

او خودش در این سرکوبها شریک و ذینفع است و بدون این سرکوبها نمی تواند سیاستهای . ن داشتبرود انتظار دیگری نمی توا

او در حالی از راە کار انتخاباتی دم می زند و از آن  برای تختطە فعالیتهای . اجتماعی نئولیبرالی اش را پیش ببرد –اقتصادی 

وی نتیجەای جز فقر و فالکت و سرکوب و بسط تسلط باندهای مدنی بهرە می گیرد کە تا کنون شرکت در انتخابات مد نظر 

راە دور نرویم، بهترین دلیل یاوە بودن این اظهارات ! آزمودە را آزمودن خطاست. مافیایی حاکم ثمر دیگری برای مردم نداشتە است

هار سال پیش کە فریب این وضعیت مردم با چ. حامی او در مجلس است" امید"سالە خود روحانی و فراکسیون  ٦کارنامە سیاە 

اگر انتخابات آنطور کە روحانی . حرفها را خوردند و در انتخابات مجلس شرکت کردند اینک بە مراتب بدتر از چهار سال پیش است

کە  تاکنون " انتخابات"مدعی است بهترین وسیلە برای رسیدن سریع کارگران و زنان بە خواستهایشان است پس چرا با این همە 

ر شدە پیوستە و در همە حال بر مشکالت مردم این همە افزودە شدە اند؟ آری البتە انتخابات می تواند یکی از راەهای برگزا

رسیدن مردم بە خواستە هایشان باشد، مشروط بە آنکە آزادی های اساسی در جامعە وجود داشتە باشد و گروە های 

در جمهوری اسالمی کە استبداد حاکم است و . تی را داشتە باشنداجتماعی مختلف حق دادن کاندیدا و سایر حقوق انتخابا

سازمانهای سیاسی و سندیکایی حق فعالیت آزادانە ندارند نتیجە انتخابات و شرکت در انتخابات نمی تواند وسیلە مناسبی برای 

 . رسیدن سریع مردم بخصوص کارگران و زنان بە خواستە هایشان باشد

در کشوری کە نیمی از جمعیت . الیت های مدنی و سیاسی و نهادهای برآمدە از این فعالیت هاستراە کار واقعی و موثر فع

کشور از حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم هستند و از شدت فشار تبعیضات و نشان دادن اعتراض شان حتی خود را بە 

وقتی . زندان و شکنجە پاسخ دادە می شود آتش می کشند، کارگران و مزدبگیران حقوق شان لگد کوب و اعتراضات شان با

 اقلیتهای دینی و قومی تحت فشار و انواع تبعیضات قرار دارند و حتی وکالی مدافع متهمین بخاطر دفاع از 
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 ُجنگ کارگری

موکالنشان خود برصندلی اتهام نشاندە می شوند و روزنامە نگاران متعهد بە  دلیل افشای فسادها و دفاع از حقوق کارگران و 

حکومتی کە حتی . لم است کە صحبت کردن از وحدت مورد انتظار روحانی محلی از اعراب نمی تواند داشتە باشدمردم، مس

قادر نیست وحدت در درون خود بوجود آورد چگونە می تواند مردم گریزان و خشمگین از حکومت را متحد کند؟ تمایل بە وحدت در 

تمایل برای وحدت علیە حکومت و دست رد . یست کە روحانی انتظارش را داردمیان مردم البتە وجود دارد، اما این آن تمایلی ن

انتخابات هایی کە تنها طرفداران رژیم حق کاندیدا شدن در آنها را دارند و منافع . زدن بە دعوت برای شرکت در انتخابات فرمایشی

 . البتە خوشبختانە نیرومند است. حکومتی ها را تامین می کند

نی با سرکوب و تشدید فشار بە بعضی از گروەهای جامعە کە تبعات منفی داخلی و خارجی دارد کامال موافق ممکن است روحا

اجتماعی روحانی و  –نباشد، اما در مورد کارگران و مزدبگیران چنین نیست چرا کە آنها قربانیان خط مقدم سیاستهای اقتصادی 

بهترین گواە این واقعیت دوبرابر شدن . ترین ضربات را بر آنها وارد نمودەحکومت هستند و پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی وی بیش

شمار کارگران و معلمانی کە طی . شمار اعتصابات و اعتراضات کارگری هستند کە طی شش سال دولت وی انجام گرفتە اند

در این مدت برای یک بار هم روحانی حتی . همین مدت بە زندان و شالق محکوم شدەاند نزدیک بە سە برابر رشد داشتە است

اجتماعی روحانی بدون  –اصوال پیشبرد سیاستهای اقتصادی . کە شدە زندانی کردن کارگران و معلمان را محکوم نکردە است

بر سر اصل سرکوب آنها با هم . تنها تفاوت رفتار دولت با دستگاە قضایی در روش آنهاست. سرکوب زحمتکشان ممکن نیست

دستگاە قضایی با زندان و شالق بستن کارگران و دادن محکومیتهای طوالنی . در عمل مکمل هم هستند اختالفی ندارند و

رهبران سازمانهای کارگری را سرکوب می کند و می کوشد بە این وسیلە آنها را از مبارزە علیە فقر و بی عدالتی باز دارد و 

دولت روحانی اما این کار را با از میان برداشتن حقوق . کند زحمتکشان را بە بردگان مطیع صاحبان قدرت و سرمایە تبدیل

سندیکایی کارگران و برقراری مناسبات بی قانونی بر محیط های کار، اخراج کارگران معترض و دزدیدن اموال تامین اجتماعی و 

محروم کردن میلیونها  تنها یکی از پیامدهای فاجعە بار سیاست خصوصی سازی روحانی در بخش آموزش. غیرە انجام می دهد

این خود جنایتی است کە رنج و پیامدهای آن ازاحکام  شالق و زندان کە دستگاە . کودک از تحصیل و تحمیل فقر دائم بە آنهاست

از عواقب دیگر آن حاکم کردن فرزندان ثروتمندان بر . قضایی برای مجازات کارگران صادر می کند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست

 . ی دولتی و دادن انحصار قدرت بە آنها و محروم کردن فرزندان زحمتکشان از شرکت در ادارە جامعە در آیندە استبوروکراس

 

برخورد روحانی با محاکمە رهبران سندیکایی و صنفی و اعتراضات فزایندە زنان و دیگر فعالین مدنی و اجتماعی  بسیار ریاکارانە و 

هم از این رو کارگران بە این درخواستها وقعی نخواهند گذاشت و . یاق خود روحانی استتائید ضمنی این سرکوبها بە سبک و س

بجای شرکت در انتخابات فرمایشی و رای دادن بە نمایندگان جناح های مافیایی حاکم دوش بە دوش زنان و دیگر گروەهای 

 . مە خواهند داداجتماعی تحت ستم بە مبارزات شان برای برچیدن بساط سلطە ستمگرانە رژیم ادا

 

 !میکن تیحما هپکو اراککارگران  ەعادالن ەاز مبارز
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 ُجنگ کارگری

 مهشتبخش  - اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک
 ریچارد هایمن

 
 

 اکتیویسم اعضا، دموکراسی اتحادیه ای و سرمایۀ اجتماعی
محصول مشترک دو عامل رهبری و دموکراسی درونی منطق بحث قبلی این است که ظرفیت استراتژیک دراتحادیه های کارگری 

انجام داد، ادعا کرد که مؤثرترین جنبشهای اتحادیه ای آنهائی بوده اند  3891کیلبرگ در یک تحقیق کالسیک که در سال . است
یعنی )را با فعالیتهای پرتالطم محلی ( یعنی یک رهبری همساز)که آگاهانه و تصریح شده، یک سازمان مرکزی قدرتمند 

سال بعد در  02. این ترکیب یکی از توضیحات برای فهم اتحادیه گرائی استثنائی در سوئد بود. ترکیب کرده اند( مشارکت اعضا

، لوسک و مورای، که به تحقیق در ابزارهای تجدید ساختمان قدرت اتحادیه های کارگری در عصر جهانی شدن و در 0221سال 
آنها مثلثی را بین سه عامل ترسیم می . ه اشتغال داشتند، گزارۀ مشابهی را عرضه کردندمواجهه با اقتصاد بین المللی شد

 -0، (قابلیت اتحادیه برای سیاستگزاری فعال و نه فقط در واکنش به اقدامات مدیریت)ظرفیت استراتژیک سازمان اتحادیه  -3: کنند
مکان می دهد که هویت شان را در سیاستهائی که از جانب ، که به اعضا ا(همبستگی درونی)حیات دموکراتیک درونی اتحادیه 

همبستگی بیرونی،  -1کنند، و " از آن خود"آنها اخذ شده اند، ردگیری کنند، یا چنان که امروزه گفته می شود، این سیاستها را 
بند اولویتهای محلی را شکل یعنی حدودی که منابع و اشتراکات منافع سازمانی در ابعاد وسیعتر ملی و بین المللی امکان می یا

آنها نتیجه می گیرند که نیاز اتحادیه ها بنای سیکل . دهند و علیه فشارها برای لگدکوب رقابتی استانداردهای موجود عمل کنند

دینامیک و قابلی است از ظرفیت فعال پیشگیرانه، دموکراسی فعال و حمایت استراتژیک سطح باال به عنوان پایه ای برای 
 ".بیشتر و بیشتر آشکار می شود که این سه اهرم قدرت، همدیگر را تقویت می کنند: "به بیان آنان. ژی مؤثر اتحادیه ایاسترات

نسبت " رادیکال شدن تفاوتها"انجام داد، مطرح کرد که در اثر  0222لوسک در تحقیقی مبتنی بر تحقیق گفته شده، که در سال 
هویتهای واگرای اجتماعی مفاهیم سنتی . اتحادیه ها و اتحادیه گرائی بی توجهی شده استکارگران با " همذات پنداری"به 

تحقیق او در بارۀ اعضای اتحادیه ها در . جمعگرائی را به چالش می کشند و به فرسایش کادرهای مرجع سنتی می انجامند

مشخص خودشان تلقی می کنند، به اقرب احتمال  کبک نشان داد کارگرانی که اتحادیه گرائی را به عنوان چاره ای برای شرایط
دموکراسی یک بلوک : "به تصریح لوسک. آنهائی اند که حس مشارکت در سیاستگزاری اتحادیه و جهتگیریهای آن را دارند

 ".ساختمانی ضرور در بنای هویت اتحادیه است

. ه می بایست بر بنیانهای محلی ساخته شودهمواره پدیده ای مشروط بوده ک" همبستگی کارگری"ریچادرز مطرح می کند که 

این گزاره در حال حاضر، که دورۀ روابط غیرمتمرکز بین کارگر و کارفرما، تهدیدهای فزایندۀ محلی، نیروی کار تکه پاره شده، و تفوق 
ینده ای به رقابت با در چنین اوضاعی و در حالی که کارگران محلی به نحو فزا. شرکتهاست، اعتبار به مراتب بیشتری یافته است

عطف به نقطۀ شروع این . کارگران دیگری کشانده می شوند، یک همبستگی تکه پاره شده ابداً همبستگی مؤثری نخواهد بود

فصل از نوشته، معنای این نکته این است که برای نیل به یک استراتژی مؤثر اتحادیه ای، اکتیویسم محلی الزم است اما کافی 
 چگونه می توان به تکه پاره شدن همبستگی غالب آمد؟: ین استحال سؤال ا. نیست

نامیده می شد، یا آنچه که من به آن نام " مقررات عمومی"در گذشته غالباً اتحادیه ها می کوشیدند بااعمال آنچه که 
" رادیکال شدن تفاوتها"اما . دداده ام، از باالی سر اعضای اتحادیه، بر تفاوتهای فزاینده در اتحادیه غلبه کنن" همبستگی مکانیکی"

حتی باالتر از این، باید آن را به فال . تنوع باید پذیرفته شود. به این معناست که سرکوب تنوعات در دورن اتحادیه ها ناممکن است

ترک، نکته این است که چگونه بتوان اعضای بالفعل و بالقوۀ اتحادیه را به لمس منافع مش. نیک گرفت و از آن استقبال کرد
علیرغم تفاوتهای موجود، رهنمون شد و تنشهائی را که غالباً ناشی از هویتهای چندگانۀ خود آنهاست، به طریقی دمساز با 
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( Intersubjevtivity)این مهم مستلزم طرح پرسشهای دشوار در بارۀ ذهنیت و ذهنیت متقابل . جمع گرائی، حل و فصل کرد
است، تشدید تفاوتها در شرایط و منافع، و سیالیت فزایندۀ نرمها و ارزشهای اجتماعی،  چنان که زول تأکید کرده. انسانی است

تبدیل شوند ودر این " سازمانهای گفتمانی"تنها در صورتی به وحدت عمل مؤثر امکان می دهند، که اتحادیه های کارگری به 
 .  جاست که مفهوم سرمایۀ اجتماعی اهمیت پیدا می کند

 

 

 

 

 

 !دیرا آزاد کن یزندان ییو دانشجو یمدن نیفعال معلمانکارگران، 
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 ؛ آیا این خرابه قابل ترمیم است؟«ترمیم دستمزد»ی  ی ایده در باره

 مراد رضایی

 

 

ها  ترین بحث تشکل ی سال نو، و با آغاز جلسات شورای عالی کار، بحث حداقل دستمزد سال جدید به داغ هر سال و در آستانه

حداقل مزد بدون آن که »ی چهل و یک قانون کار جمهوری اسالمی صراحت دارد که  ماده. شود کارگری بدل میو محافل 

مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک 

بنابراین بسیار روشن است که طبق قانون، « .شود را تامین نماید خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می

 .حداقل حقوق باید به میزانی باشد که نیازهای زندگی یک خانواده را تامین کند

اما از نهاد محاسبه . در این بند قانونی اشاره شده است که متوسط تعداد اعضای یک خانواده را مراجع رسمی اعالم خواهند کرد

در نتیجه معلوم نیست چه نهاد، ارگان یا سازمانی قرار است نیازهای اقتصادی . ازهای معیشتی خانواده خبری نیستکننده نی

 .ی کارگری را محاسبه کند و اساساً مبنای این محاسبه هم مشخص نیست خانواده

حداقل حقوق مورد نیاز برای های مختلف اعداد مختلفی را برای  هر سال در روزهای تعیین حداقل دستمزد، نهادها و تشکل

یک دلیل . های فاحشی وجود دارد میان این ارقام متفاوت، عموماً اختالفات و شکاف. کنند زندگی یک خانواده مشخص می

هر چند نیازهای یک زندگی . ها از حداقل حقوق است ها و ارگان ها، سازمان ی این اختالف نظرها، تعریف این نهادها، تشکل عمده

ها را با یک ماشین حساب ساده جمع بزنیم تا به یک رقم  های آن د برای یک خانواده معلوم است و کافی است هزینهاستاندار

های مرسوم از نیازهای واقعی و غیر واقعی عموماً محل بحث و اختالف  های زندگی و تلقی مشخص برسیم، اما تنوع در شیوه

 .است

ی متوسطه، با مراجعه به  به عنوان مثال آموزش تا پایان دوره. هاست زهای خانوادهی مهمتر، نقش دولت در تامین نیا اما نکته

های  های آموزشی محصلین اعم از هزینه آموزش رایگان یعنی دولت وظیفه دارد تمام هزینه. قانون اساسی باید رایگان باشد

رشد ! آیا در واقعیت چنین است؟ قطعاً خیر. کندتقبل را مدرسه، کتاب، لوازم تحریر، و حتی لباس مدرسه و رفت و آمد محصلین 

دهد  تصاعدی تعداد مدارس غیر انتفاعی، افت روز افزون کیفیت آموزش در مدارس دولتی، و پولی شدن مدارس دولتی نشان می

بیمه هر ماه از های تامین اجتماعی که حق  یا در مورد بیمه. زند ی قانونی و بدیهی خود سر باز می که دولت از انجام این وظیفه

تامین اجتماعی . ی بهداشت و درمان طرف هستیم شود، ما در حقیقت با یک نابسمانی در حوزه دستمزد کارگران کسر می

های دارو،  ی ویزیت پزشک، هزینه در مورد هزینه. های درمانی را به دوش کارگران انداخته است ی هزینه پرداخت بخش عمده

همچنین تعداد زیادی از داروها در لیست سیاه تامین اجتماعی . شود ها را متقبل می از هزینه تامین اجتماعی فقط بخش اندکی

 .کند هستند و این سازمان حتی ریالی بابت آنها پرداخت نمی

ت ی دولت است، از همان دستمزد ناچیز کارگران پرداخ هایی که از نظر قانونی و روی کاغذ بر عهده بنابراین بخش زیادی از هزینه

 .شود می
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توسط نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مطرح شده « ترمیم دستمزد»با توجه به رشد نجومی تورم، از سال گذشته بحث 

ی سال  معنی کرده است و در نیمه ها، افزایش حقوق در ابتدای سال را بی ترمیم دستمزد به این معنی که، افزایش قیمت. است

 .ایش در حداقل دستمزدها صورت پذیردنیز باید یک بازنگری و افز

با این تفاوت که دولت حتی زیر بار برگزاری . های اسفند هر سال، اینبار به شهریور هم منتقل شده است در نتیجه بحث

سبد معاش کارگران »علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار گفته است . رود ای برای بررسی این موضوع هم نمی جلسه

میلیون تومان است؛ این روند افزایشی به  ۸هزار تومان گذشته و در حال نزدیک شدن به  ۰۵۵میلیون و  ۷اه از مرز در مرداد م

تر دستمزدها ست ؛ ضرورتی که گروه  معنای کاستی گرفتن هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران و ضرورت ترمیم هرچه سریع

فهمد یک  هر فردی با حداقلی از سطح شعور می« .ر، بر آن تاکید دارندت کارگری شورای عالی کار از دوم مردادماه و حتی قبل

بنابراین این . ی بسیار بزرگ دارند میلیون پانصد هزار تومن پرداختی فعلی با هشت میلیون سبد معاش مطرح شده، یک فاصله

گوید  خدایی می. دوباره ساخته شودای است که باید از اساس تخریب و  بلکه این بنای خرابه. توان ترمیم کرد دستمزد را نمی

طبق توافقات جلسه قبل که دوم مرداد برگزار شد، قرار بود به فاصله یک هفته بعد از حصول پیشنهادات، جلسه شورای عالی  »

ده ای برگزار نش ایم اما جلسه که ما گروه کارگری پیشنهادات خود را ارائه کرده کار برگزار شود؛ اکنون بیش از دو هفته است

پذیرد با ترکیبی که خود طراح، سازنده و هدایتگر آن است، یک جلسه برای بازنگری در حداقل  در واقع دولت حتی نمی« .است

 .دستمزد پرداختی برگزار کند

ی کارگر و در تحلیل نهایی خودی هستند، که  دلیل این واکنش دولت، نه ترس از اعضای کارگری شورای عالی کار که عضو خانه

ی  ای برای بررسی ترمیم حقوق، به مطالبه ی برگزاری جلسه در واقع طرح مساله. از ایجاد مطالبه در افکار عمومی استترس 

تواند اعتراضات کارگری که در حال  اقتصادی نیز خواهد افزود که می-ی حقوقی ها، یک جنبه افزایش حقوق در قبال افزایش هزینه

بگیران بدل  تر در میان تمام حقوق گیرد را به یک امر عمومی اخراج گسترده صورت می حاضر عموماً حول عدم پرداخت حقوق یا

 .کند

توجهی به وضعیت کارگران یا احکام  اعضای کارگری شورای عالی کار، ممکن است اینجا و آنجا به تصمیمات دولت در بی

ی کارگری  های مستقل کارگری نیستند و بدنه تشکلی  اما در واقع چون این افراد نماینده. ها اعتراض کنند ضدکارگری دادگاه

بینند، این  حامی برای اعتراضات آنها وجود ندارد و البته این افراد هم لزومی به همصدایی نزدیک و مستقیم با کارگران نمی

 .اعتراضات تیرهایی در تاریکی برای پر کردن صفحات خبری یا احیاناً مداوای عذاب وجدان این افراد است

های اخیر  کارآمدی مدل شورای عالی کار که در ظاهر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، در سالنا

بیند که حرف خود و کارفرما را از دهان  اجتماعی می-دولت عمالً این شورا را یک ویترین سیاسی. بارها ثابت شده است

 .نمایندگان به اصطالح کارگران بزند

. های مستقل کارگری و با تصمیم مستقیم خود کارگران انتخاب شوند گان واقعی کارگران، الزاماً باید در چارچوب تشکلنمایند

 .مند باشند نمایندگانی که سخن و اعتراضشان به چند میلیون خانوار کارگری تکیه داشته باشد و از یک ابزار حداقلی فشار بهره 

 

را سازمان  یاسیو س یمدن ،یکارگر نیفعال یآزاد یمشترک برا ەمبارز

 !میده
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 !با مبارزە مشترک با سرکوبها مقابلە کنیم

 علی صمد

 

 

و رهبران جمهوری اسالمی در کشوری حکمرانی می کنند که در آن نشانی از آزادی فعالیت سندیکاها، تشکل های مدنی، 

نیروی کار و مشخصا کارگران و دیگر مزدبگیران در برابر تهاجم . احزاب و سازمان های کارگری، وجود ندارد  و مدافع حقوق بشر

 . ارگان های امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی در موقعیتی بسیار دشواری قرار دارندسرکوب سرمایه و 

ران و مزدبگیران را از ادامە مبارزاتشان بازدارد و حکومت می کوشد با باال بردن هزینە فعالیت های سندیکایی و مدنی کارگ

این سرکوب ها انجام می گیرد تا دیگر به خیال خودشان کسی بدنبال ایجاد تشکیالت مستقل . مطالبات آنها را بی پاسخ بگذارد

 زداشتباخودسرانه به شکلی خشن انجام می گیرد و غالبا  یشواهد نشان می دهند که دستگیری ها. در کشور نباشد

شدگان را پس از دستگیری تحت فشار و شکنجە قرار می دهند و در این میان خبر محل نگهداری و علت بازداشت را هم اعالم 

 .نمی کنند تا بە این وسیلە هم بە زندانی و خانوادەاش فشار بیاورند

 

 کارگران هفت تپه چه می خواستند؟

در آن زمان یکی از افرادی که این . ها بود که حقوقی دریافت نکرده بودند ت ماهمعات و اعتراضاتپه در زمان شروع تج کارگران هفت

در اختیار او گذاشته شده بود با مقادیر فراوانی ارز خارجی از  های رانتی و انحصاری غیر قانونی واگذاری شرکت بشکل

  .کشور فرار کرد

معیشتی بە شدت تحت فشار قرار داشتند و شکایات شان بە کارگران معترض کە ماه ها بود دستمزد نگرفتە بودند و از لحاظ 

سازی، پرداخت  لغو خصوصیشغلی، تامین امنیت . مجبور بە اعتصاب شدند هبود بە ناگریز دوبار هادارات دولتی رە بجایی نبرد

خواستهای  از جمله اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، و حق تشکل ،حق بیمە های عقب افتادە و پرداخت دستمزدهای معوقە

 . بودند اتکارگران در این اعتصاب

اما حکومت بجای وادار کردن کارفرما بە رسیدگی بە خواستە های برحق کارگران دست به بگیر و ببند زد و عده ای از کارگران و 

های فرمایشی برای  داشتن کارگران در زندان، دادگاه ز ماه ها آزار و اذیت و شکنجه و نگهبعد ا. فعالین کارگری را دستگیر کرد

در این پرونده ها براحتی می توان دید که از . ندکارگران زندانی و حامیان روزنامە نگارشان، احکام سنگین و ظالمانەای صادر کرد

و از سوی دیگر  در صدور احکام سنگین داده شده، موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادالنه رعایت نشده استیک سو 

احکام صادر شده برای فعاالن کارگری از احکام صادر شده برای فساد ها و اختالس، دزدی ها و غارتگر ی های وابستگان رژیم 

 .تر است سنگین

 

با وجود این احکام سنگین اما کیفرخواست و جزئیات این محاکمات و دفاعیات متهمان بواسطە ابهامات و تناقضات متعددی کە در 

وکالی مدافع کارگران از طرف  ،این محاکمات وجود دارد متن هیچ یک منتشر نشدە و حتی برای جلوگیری از طرح جزئیات محکمات

سازی برای این همه  مشخص نیست چرا قوه قضائیه و قاضی صادر کننده حکم دست به شفاف. ماموران امنیتی تهدید شدەاند
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مدنی  -نین احکام ظالمانه و ناعادالنه ای علیه فعالیت مسالمت آمیز، صنفیگیری و بی عدالتی نزده است؟ و چرا چ سخت

 !کارگران و فعالین کارگری توسط قوه قضائیه جمهوری اسالمی صادر شده است

تر کردن هزینه فعالیت های  حاکی از این واقعیت است که قوه قضاییه جمهوری اسالمی بدنبال سنگینموجود در واقع شواهد 

قانون اساسی جمهوری اسالمی تشکیل  ۷۲در صورتی که بر طبق اصل  .آمیز در کشور است تصنفی مسالم

 .ها، بدون حمل سالح به شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد، آزاد است تجمعات و راهپیمایی

 

 احکام سنگین صادر شده علیه کارگران و فعالین کارگری

تپه را به  شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت ۶۱دادگاه انقالب تهران به ریاست دمحمرضا مقیسه روز شنبه 

سال حبس  ۱را به   تپه ضربه شالق، و دمحم خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت ۷۱سال آن قابل اجرا است و  ۷سال حبس که  ۶۱

فرو ساناز  همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل دمحمی، امیرحسین دمحمی. دسال آن قابل اجرا است محکوم کر ۰که 

 .سال زندان محکوم کرد ۶۸تپه دستگیر شده بودند، را هم به  الهیاری که در ارتباط با اعتراضات هفت

و خارجی روبرو  های اجتماعی، سایت ها و مطبوعات داخلی این احکام سنگین زندان با واکنش منفی زیادی در فضای شبکه

. های محکومیت کاربران، فعاالن سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور است های اجتماعی مملو از پیام فضای شبکه. شد

 .بوده است" آزادی"و "طلب نان"برخی کاربران معتقدند این احکام سنگین فقط برای 

مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی و آش این احکام سنگین زندان آنقدر شور بود که حتی برخی نمایندگان 

و شروع به نامه نگاری برای . ها این احکام را غیرقابل توجیه دانستند عناصری از اصولگرایان نیز صدایشان در آمد و برخی از آن

 .تجدیدنظر در احکام صادر شده به رئیس قوه قضائیه کردند

های اخیر  آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقالب در برخی از پرونده رئیس قوه قضاییه در خصوصبا افزایش انتقادات، 

 .دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد

ی نسبت به انتقادات و فشارهای اجتماعی در داخل و فشارهای بین المللی در خارج از کشور باعث شده که ابراهیم رئیس

احکام سنگین زندان علیه کارگران و فعالین کارگری، دست به مظلوم نمایی و مانور سیاسی بزند و به ظاهر خواهان تجدید نظر 

اگر این افراد در البته . تا بلکه فشارها و انتقادات تا حدودی کاهش پیدا کند. در احکام سنگین زندان  این فعالین صنفی شود

می بایست در سریعترین وقت ممکنه بدنبال تبرئه و آزادی بی قیدوشرط باشند و بدنبال فریبکاری نباشند صحبت های خود جدی 

اما فراموش نکنیم که به وعده و وعید ابراهیم رئیسی با سابقه جنایتکارانه ای که در سال . کارگران و فعاالن کارگری اقدام کنند

تنها کافی است . یه در اختیارش گذاشته شده نمی توان براحتی باور داشتداشته و نیز از دوره ای که ریاست قوه قضائ 76

 نگاهی به عملکرد او در قوه قضائیه بیاندازیم تا ببینیم تا چه حد او طرفدار رعایت عدالت منصفانه است؟ 

 

 بیالن عدالت منصفانه ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه

 36تا تاریخ  86اسفند  36ن، از آغاز دوره ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه از بر طبق آمار، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایرا

گیری داشته فعاالن سیاسی و مدنی افزایش چشم های مختلف کشور علیه صدور احکام حبس توسط دادگاه ،89شهریور 

های مختلف سیاسی یا مدنی از  تن از فعاالن حوزه 033، (89شهریور  36تا  86اسفند  36)ماهه  ششطی این دوره . است

جمله مدافعان آزادی اندیشه و بیان، حقوق زنان، اصناف، فعاالن دانشجویی، حوزه فرهنگی، فعاالن اتنیکی، فعاالن کارگری، حوزه 

و شش ماه، معادل سال  06های عمومی و انقالب سراسر کشور در مجموع به هزار و  مذهبی و سایر دگراندیشان، توسط دادگاه

 .اند ضربه شالق محکوم شده 809هزار ریال جزای نقدی و هزار و  122میلیون و  839حبس، ( ماه 112هزار و  30)

 

  . " مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند که باید در عمل و اجرا احساس شود:" ابراهیم رئیسی می گوید

عدالت صحبت می کند؟ قانون ظالمانە و قرون وسطایی جمهوری اسالمی فعالین رئیسی از  اجرای کدام قانون و ابراهیم 

سال و شش ماه زندان بدلیل فعالیت مسالمت آمیز  06به هزار و را ... صنفی،کارگری، مدنی، دانشجویی، معلمین، زنان و 

با این همه احکام ناعادالنه مرجع مناسبی برای تحقق عدالت منصفانه براستی رئیسی چگونه می تواند . محکوم کرده است

قانون اساسی همین  ۷۷در حالی که حتی حق اعتراض و تجمع در اصل ؟ .باشد... زندان برای فعالین  اجتماعی و صنفی و 

ن های حکومت نیز به رسمیت شناخته شده است اما نقض کننده اصلی اش همین قوه قضائیه تحت فرمان رئیسی و انواع ارگا

 .آن استامنیتی وابسته به 

 

 گفتگو برای فهم اختالفات و عمل بر سر اشتراکات

های حكومت در جامعه اجرا و تقویت شده  از بدو تشكیل جمهوری اسالمی، فرهنگ خودی و غیر خودی به طور دائم در سیاست

همین امر . درهنگ هستنكنند و بالطبع تحت تاثیر این ف در این جامعه زندگی می... کارگران، معلمین، دانشجویان، زنان و . است
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 ُجنگ کارگری

های عملی می بایست از این  اما رفته رفته در فعالیت. یشماری در میان فعالین کارگری ایجاد كرده بودهای ب در مقاطعی چالش

البته سركوب . مد نظر قرار داد... فرهنگ فاصله گرفت و بیشتر تکیه بر نقاط مشترک را برای دفاع از حقوق کارگری و سندیکایی و

جنبش های . تواند در شرایط كنونی آن را از بین ببرد تواند این روند همگرایی را كند نماید اما نمی های پی در پی گاه می ینهو هز

داشتن اختالف، . با یکدیگر همکاری کنند  های دولت و حکومت بایست با اقدامات مشترک برای مقابله با سیاست اجتماعی می

باید با بحث و گفتگو  این همکاری . میان فعالین کارگری و تشکل های آنان امری طبیعی است تفاوت و نیز داشتن اشتراكات در

ضروری . كند عمدە کردن اختالفات میان تشکل های مختلف کارگری، نیروی مقاومت و همگرائی را تضعیف می. ها را سازمان داد

كه همه فعالین کارگری و تشکل های کارگری بر سر  اما ضروری نیست. ها روشن شود است که اختالفات و اشتراكات در بحث

 .باید بر سر اشتراکات تاکید ویژه و بر پایه آن حرکت آگاهانه و حساب شده انجام داد. هر موضوعی با هم توافق داشته باشند

 

 !حکومت سرکوبگر را باید به دادن هزینه وا داشت

ی فقط به هزینه دادن در مبارزه متمركز شده است؟ چرا کارگران و های کارگر ی ذهنی فعالین کارگری و یا تشكل چرا مشغله

دهند؟ در ایران با آمدن رئیسی دارند  های سنگین در مبارزه بیشتر توجه نمی فعالین کارگری به چگونگی پایین آوردن این هزینه

خودی از حكومت، با دادن هزینه مواجه  اند كه هر نوع فعالیت مدنی و صنفی غیر خودی و نیمه كنند یا كرده شرایطی را ایجاد می

ها هم نیز جمعی شده است و  ها باید جمعی باشد زیرا هزینه دادن تالش. باید برای بیرون آمدن از این فضا تالش كرد! شود

بخشی از راهكارها در میان خود فعالین و تشکل های کارگری، صنفی و مدنی است كه . مختصص تنها یكی و دو نفر نیست

اگر کارگران، فعالین کارگری و تشکل های آنها با بحث و گفتگو و بر اساس منافع عمومی خود عمل . شود ب و اجرا میانتخا

کارگران و فعالین کارگری و تشکل های . تواند باعث جلب و جذب همكاری کارگران در بخش های مختلف شوند مشترک کنند می

شود  در چنین صورتی می. عالین کارگری بر اساس حداقل های مشترک داردسندیکایی برای مقاومت و پیشرفت نیاز به همه ف

بایست در مسیری متمرکز شود که نیروهای امنیتی و قضائیه متوجه شوند که اگر  ها می و اینکه تالش. هرینه ها را پایین آورد

شود اقدام کنند باید  رگری و مدنی مربوط میدست به بازداشت، زندان و دیگر آزار و اذیت ها و یا هر مورد دیگری که به فعالیت کا

تواند موجب  های سرکوب، آنها باید متوجه باشند که این اقدامات می ی ارگان در برابر هر اقدام سرکوبگرانه. آنها نیز هزینه دهند

وضعیتی تنها با اقدامات  چنین. گیری و اقدامات خود عجله نکنند ها نیز شود و بهتر است در تصمیم های زیادی برای آن دادن هزینه

تواند به  و همبستگی میان کارگران، فعالین کارگری و تشکل های متنوع آنها و در همکاری با جنبش های اجتماعی دیگر می

ی فعالیت مدنی، صنفی، اجتماعی و سیاسی را در جامعه  بایست با اقدامات فکر شده هزینه امروز می. حکومت تحمیل شود

امروز باید برای هر آن چیزی که بدست آمده، به . بتکار جدید حکومت و ارگان های سرکوب در این زمینه شدکاهش داد و مانع ا

 .دفاع مشترک و متحد پرداخت

 

 

 !میکن ەاز زندان مبارز یکارگر انیو حام نیفعال یآزاد یبا هم برا ەهم
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 ُجنگ کارگری

 

 بخش دوم -"1!ما را به حساب آورید: "گزارش ویژه

زنان در تصمیم گیری ورهبری اتحادیه ها مهم است؟ چرا نقش: دیباچه  

 چیدی کینگ

 ترجمه گودرز
 

 
 

استوار بر یک برنامه عدالت اجتماعی و اقتصادی و به عنوان بخشی از برنامه رشد اشتغال و توسعه برای افزایش نقش زنان در 

ت از مادران و محیط کاری مناسب برای خانواده از جمله بازار کار و دسترسی آنان به کار بهتر، الزم بود که مقدمات الزم برای حمای

البته تجریدی نبوده است و از جمله وسیله کار " ما را بحساب آورید"کمپین . تاسیس مهد کودک در کارگاه ها مورد تاکید قرار گیرد
این کمپین مؤخر . است مورد حمایت قرار داشته ITUCدر  (LRW)و بسیج حقوق زنان کارگر  ITUCمستمر آکادمی سازماندهی 

تقویت تراکم عضویت زنان و نقش آنها . بدنبال آن بوده است که از حقوق زنان در محیط کار با ثبت نام آنها در اتحادیه ها دفاع کند
در تصمیم گیری های اتحادیه ای در مذاکرات جمعی و گفتمان اجتماعی، و افزایش سطح خواسته های اتحادیه ها و تحول 

کمپین حقوق . می حول موضوعات کلیدی و موثر در بازار کار ثابت و موقت زنان از وجوه مورد توجه این کمپین هاستخواهی عمو

 .زنان کارگر بویژه بر روی خواسته های زنان جوان کارگر تاکید و مکث می نماید

چشم انداز زنان فعال جنبش کارگری را تسخیر نموده !" ما را بحساب آورید"همان طور که متن این گزارش نشان می دهد کمپین 

در اثر این کمپین . است، رهبران اتحادیه های صنفی و فعالین کارگری زن، چه جوان و چه سالمند، مشترکاً به آن روی کرده اند
کنفدراسیون اتحادیه های برزیل نشان  CUTصنفی بوقوع پیوسته است، چنان که این روایت از تغییرات واقعی در اتحادیه های 

برابری جنسیتی روش نوینی است که دموکراسی در مراکز ملی کارگری ما را تقویت می کند، و برای رهبری بهتر و : "می دهد
 ."تغییرات دموکراتیک راهکارهای عملی نشان داده است

 

 .ITUCنشست زنان در اجالس کنگره جهانی کارگران  -1تصویر

 ITUCدر جریان سومین کنفرانس زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی  0236در سال !" ما را بحساب آورید"نتایج کمپین 

است، اما همچنان % 80توسط برابر در حالی که نرخ عضویت زنان در اتحادیه ها بطور م. در کستاریکا مورد ارزیابی قرار گرفت
با این وجود شرکت فعال سازمان های . سهم ایشان در رهبری و تصمیم گیری های کالن ناچیز و زیر اهداف تعیین شده است

افزایش یافته و % 09وابسته در این دوران منشاء امید برای بهبود شرایط است و رقم مشارکت زنان در تصمیم گیری ها به حدود 

 .رسیده است% 6د زنان در پست های رهبری به تعدا

نتیجه پایانی نشست زنان کنفدراسیون را متعهد به . واضح است که هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به هدف باقی مانده است

زنان در ادامه سازماندهی زنان برای ارتقاء به رهبری، ضمن تحول ساختاری برای تقویت تالش در دستیابی به عدالت و برابری 
، و سرمایه گذاری در توسعه بیشتر برنامه های آموزشی و آماده ITUCکسب مناصب تصمیم گیرنده در اتحادیه های صنفی عضو 

مضاف بر اینها نشست متعهد شد که تأثیر ساختار چندمقطعی و سازماندهی . سازی زنان برای این مسئولیت ها کرده است

                                                           
1

 -ITUCگزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی  -

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

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

ه با تبعیض براساس جنسیت، نژاد، خودشناسی هویتی، سن و ناتوانی های جسمی و برای برابری و عدالت جنسیتی و مبارز
 .هر نوع دیگر تبعیض را در نظر بگیرد

بدون شک  قدم های مهمی در سمت دستیابی به اهداف مشخص شده در نشست برداشته !" ما را بحساب آورید"کمپین 
، فصلی، (نامطمئن)رگر مهاجر و زنان در مشاغل پروکاریا این بخشی از جنبش فمینیستی کارگری است که زنان کا. است

موقتی، آژانس محور در اقتصاد غیر رسمی را سازمان دهی می نماید؛ زنان کارگری که از حقوق، مزایا و حمایت های تبیین شده 

به سطوح باالی و تشکل های وابسته به آن برای رسیدن  (GUF)اتحادیه جهانی کارگران . کارگری بطور عادی محروم اند
همگام با هم ما برای رسیدن به شرایط عادالنه تر و . مشارکت زنان در تصمیم گیری ها و پست های رهبری خود تالش می کنند

 .حق برابری زن و مرد در محیط کار تالش می کنیم

 

 

 

همە با هم علیە سرکوب فعالین کارگری و حقوق سندیکایی کارگران 

 !مبارزە کنیم

 

 !میکن دیرا تشد یمستقل کارگر یکاهایسند لیتشک یبرا ەمبارز
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 ُجنگ کارگری

 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 یُجنگ کارگر

 

 

با همە تعمیدات . واکنش های گستردە علیە احکام سنگین زندان برای کارگران و روزنامە نگاران مهمترین رویداد کارگری هفتە بود

و زمینە سازیهای کە از پیش برای توجیە احکام ظالمانە توسط نهادهای سرکوب و دستگاە قضایی بیداگر حکومت چیدە شدە بود، 

 . مانع بە راە افتادن موج کم سابقەای از مخالفتها با احکام بیدادگاەهای فقاهتی شوداما همە اینها هم نتوانستند 

همراە با کارگران برای لغو "نیز در اعالمیەای کە در ارتباط با احکام صادرە ( فدائیان خلق)هئیت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران 

منتشر کرد، آنرا محکوم و خواستار لغو احکام ظالمانە، آزادی  شهریور ۶۸در " احکام زندان و آزادی فعاالن سندیکائی تالش کنیم

در اعالمیە حزب، ضمن تاکید بر حمایت خلل . همە کارگران و فعالین مدنی و سیاسی و رفع همە موانع فعالیتهای سندیکایی شد

ها، احزاب و  زادیخواه، سازمانمیهنان آ ی هم همە"از مبارزات و حقوق سندیکایی کارگران ( فدائیان خلق)ناپذیر حزب چپ ایران

طلب و تالش برای آزادی رهبران  ی مشترک علیە زندانی کردن کارگران حق ویژە نهادهای کارگری را بە مبارزە نهادهای مردمی، به

 .کرد"و فعاالن کارگری دعوت

کارگری و برخی از نمایندگان مجلس  این بار نە تنها نهادها و سازمانهای کارگری و ترقیخواە بلکە شماری از نهادها و احزاب غیر

یکی از دالیل واکنش این گروە بدون شک وضعیت . نیز نتوانستند در مقابل این همە بیدادگری ساکت بمانند و آن را محکوم نکنند

حتی تشکل . متزلزل و بحرانی حکومت و فاصلە گیری آرام عدەای از وابستگان طیفهای حکومتی با دستگاە سرکوب است

خانە کارگر کە تا کنون از سرکوب تشکلهای مستقل آشکار و نهان حمایت نمودە صالح خود را در آن دید کە یک موضع دو  حکومتی

پهلو در قبال این احکام بگیرد تا هم از قافلە عقب نماند و هم از ژرفتر شدن شکافی کە در بدنە شوراهای اسالمی با باند حاکم 

در پاراگراف پایانی بیانیە خانە کارگر . ماید و بیش از این کارگران را از رفتارش خشمگین ننمایدبر خانە کارگر ایجاد شدە اجتناب ن

بر خالف این موضعگیری دو . البتە خط رئیس قوە قضائیە کە همانا مجازات شدید رهبران اصلی فعالیتهای صنفی تاکید شدە است

می قبل از اعالم احکام رهبران کارگری در نامەای خطاب بە ابراهیم پهلو خانە کارگر اما حسن حبیبی رئیس کانون شوراهای اسال

 . رئیسی بە محاکمە کارگران و دانشجویان اعتراض کردە بود

 پیرامون موضعگیری سندیکای هفت تپە

با این حال برخی از . سندیکای کارگران نیشکر هفتە نیز در بیانیەای کە بە این مناسبت منتشر کرد این محاکمات را محکوم نمود

نکات این بیانیە مناسب با شرایط کنونی و در خدمت حفظ و گسترش موج مخالفتهایی کە علیە دستگاە قضایی و دفاع از کارگران 

انیە با همسان سازی کشورهایی کە در آن حقوق سندیکایی کارگران بە هر دلیل پذیرفتە شدە در بخشی از بی. برخاستە نیست

این . است با ایران در واقع فعالیت سندیکایی توسط نویسندگان بیانیە بە شکل غیر مستقیم نفی و بی فایدە تلقی شدە است

ارگری سالهاست کە در صدر مبارزات کارگران قرار دارد نحوە برخورد در حالی است کە مبارزە برای تشکیل اتحادیە های مستقل ک

متاسفانە در این بیانیە تفاوت میان بیانە های حزبی و سندیکایی  . و احکام رهبران کارگری نیز بی ربط با این مسئلە نیست

رهبری اعتصاب در جریان اعتصاب هفت تپە . رعایت نشدە و می تواند از طرف دستگاە سرکوب مورد سوءاستفادە قرار گیرد

مرور سخنرانی های اسماعیل بخشی در ایام اعتصاب بە . کوشش فراوان و موفقیعت آمیزی برای جلب افکار عمومی نمود

اکنون کە شرایط بە نفع زندانیان و علیە دستگاە قضایی است مهم است کە . روشنی حاکی از چنین تالشهای درستی است

بخصوص رهبران . ی کە ممکن است اجماع کنونی را تضعیف کند اکیدا اجتناب کردبصورت تاکتیکی هم کە شدە از طرح مسائل
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 ُجنگ کارگری

سندیکایی الزم است هوشیاری خود را حفظ کنند و از افتادن در دامهایی کە بە نفع کارگران نیست پرهیز نمایند و استقالل خود 

 . را از دخالت احتمالی خارج از سندیکا کە زیانبار است محفوظ نگاە دارند

 امە تبلیغات انتخاباتی برای فریب کارگراناد

در این هفتە بواسطە نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس عدە دیگری از نمایندگان مجلس بە صحنە آمدند و برخورد دولت با 

تصویب  کارگران در زمینە های مختلف را مورد انتقاد قرار دادند و از طرح هایی کە برای بهبود حقوق کارگران در نظر دارند بە

نماینده دماوند در مجلس  :"بە نقل از قاسم میرزایی نکو نمایندە دماوند در مجلس نوشت( ایلنا)خبرگزاری . برسانند سخن گفتند

های جامعه کارگری  دستمزدهای پایین و تالش زیاد از ویژگی: شمار توصیف کرد و گفت شورای اسالمی، مشکالت کارگران را بی

به . هایشان بنشینند و مشکالتشان را بشنوند سفره کارگران خالی است، مسئوالن باید پای صحبتاست و در این شرایط که 

در گزارش دیگری کە در ". های کارگران؛ حداقل وظیفه مسئوالن در وضعیت نامناسب اقتصادی است عبارت بهتر شنیدن درد و دل

از قرار معلوم، طرح حذف پیمانکاران در کمیسیون : "شتنویسندە گزارش نو" نسرین هزاره مقدم"همین خبرگزاری منتشر شد، 

یک کارگر . اجتماعی به تصویب رسیده است؛ این طرح در حال حاضر در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است

تظر ورود این ها کارگر پیمانکاری، من چشم میلیون»: گوید ها می پیمانکاری نفت در رابطه با این موضوع و انتظار طوالنی پیمانکاری

ای که زمان مشخصی برای ورود آن به صحن مجلس اعالم نشده؛ کارگران پیمانکاری  مصوبه به صحن مجلس است؛ مصوبه

همچنان چشم انتظارِ درایت و تدبیر نمایندگان مجلس هستند؛ امید هست که نمایندگان مجلس فقط شعار انتخاباتی نداده 

گفتە های این کارگر حکایت از پوچ بودن اینگونە وعدەهای تکراری دارد کە هنگام انتخابت ". های خود عمل کنند باشند و به وعده

برجستە می شوند تا شانس انتخاب شدن نمایندەای را باال ببرد و بعد از انتخابات تا موسم انتخاباتی دیگر بە بایگانی سپردە می 

کە وضعیت فالکتبارشان محصول همکاری مجلس، دولت و دستگاە  این بازیها اما نزد کارگران کهنە شدە اند و می دانند. شوند

 . قضایی است و دیگر بە این نمایندگان قالبی رای نمی دهند

 استکباری چیست؟"با کشورهای " استکبار"تفاوت وضعیت کارگران در ایران ضد 

انس تعدادی از اتحادیە های کارگری کە در طول هفتە چند گزارش در مورد شرکت نمایندگان خانە کارگر جمهوری اسالمی در کنفر

کمیسیون اجتماعی   عضو)علی ساری . در دمشق برگزار شد و افاضات نمایندگان تشکیالت دولتی خانە کارگر منتشر شد

او در قسمتی از . کە این گروە را همراهی می کرد در یکی از جلسات این نشست سخنرانی کرد( مجلس شورای اسالمی

داری به سرکردگی ترامپ، کارگران و  امروز همه کارگران جهان باید متحد شوند، چرا که نظام سرمایه": سخنرانی اش گفت

البتە واقعیتهای در این گفتە هست کە ". شود داری روز به روز بزرگ و بزرگتر می کند و نظام سرمایه مستضعفان جهان را له می

یت بصورت کج و کولە، بخش دیگر واقعیت را کە حکومت ایران خودش نیز انکارشان نمی شود کرد، ولی او با گفتن بخشی از واقع

نظام سرمایەداری بە "بە راستی مگر چە تفاوتی بین سیاستهای بقول ایشان ! جزیی از ماجرا ست سعی کردە است پنهان کند

ن و حقوق شان وجود دارد؟ با سیاستهای ضد استکباری جمهوری اسالمی در قبال کارگرا( استکبار جهانی"و " سرکردگی ترامپ

حداقل فعالیت احزاب و اتحادیە های کارگری بهر دلیل پذیرفتە شدە است و "استکباری"جز این است کە در بسیاری از کشورهای 

وضعیت معیشتی کارگران بە مراتب بهتر از ایران است، اما در جمهوری ضد استکباری حتی همین ها هم برتافتە نمی شود و یک 

سال بە این خاطر بە زندان می اندازند؟ این جناب کە نە کارگر هستند و نە عضو یک  ٤١علم و فعال سندیکایی را تا کارگر و م

تشکیالت کارگری است معلوم نیست کە بە چە دلیل بعنوان نمایندە کارگر بە کنفرانس اتحادیە های کارگری فرستادە شدە است 

 کنفرانس بدهد؟تا این دروغ ها را بخورد شرکت کنندگان در 
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