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 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 
 

 تحلیل هفته

 

 تجلیل از رفسنجانی برای چە؟

 

درهفتە گذشتە در بحبوحە 

برگزاری مراسم تشیع جنازە 

هاشمی رفسنجانی، در حالی 

کە تعدادی از رهبران خانە کارگر 

مشغول تعریف و تمجید از 

هاشمی رفسنجانی و خدمات 

ناکردە وی بە کارگران بودند، در 

چند واحد تولیدی و خدماتی 

ن کارگر بدور از این غوغاها هزارا

در اعتراض بە نگرفتن دستمزد 

طی ماە های طوالنی، بیکاری و 

اخراج، اقدام بە تجمع و اعتصاب 

در این میان فیلمی  ،کردە بودند

" هپکو"از تجمع کارگران کارخانە 

پس از چند روز بی  اراک کە

نسبت بە  نتفاوتی مسئوال

شان ماموران انتظامی را  تجمع

در  ،شان فرستادە بودند بە سراغ

شبکە های اجتماعی قرار گرفت 

کە بسیار تلخ و گویای وضعیت 

فالکت باری بود کە کارگر و تولید 

هاست بە آن مبتال  سال

در این فیلم کارگری بنام . هستند

حمید رضا احمدی کە ضمنا 

خطاب به نمایندە کارگران هم بود 

نیروی انتظامی که باتوم های 

کارگران نشانه خود را به سمت 

اگر الت  :، می گویده بودندرفت

هستید بروید جلوی مواد مخدر 

ها کە  در شهر را بگیرید، این

شان آمدەاید یک مشت  سراغ

کارگر گرسنە هستند، کە خدا 

شاهد است نان امروزشان را 

ندارند، آقای استاندار شما مقصر 

هستید، چرا گذاشتید عطاران 

او . از شهر برود" صاحب کارخانە"

خور است،  یک گردن کلفت مفت

از باتومتان نمی ترسم، بیایید من 

ببرید اوین، مردن برای  ،را بگیرید

من بهتر از این زندگی کثیف 

 ..."است

سخنان این کارگر در واقع 
زیادی از  امروزە سخن شمار

گر وضعیتی  کارگران و بیان
ش را در است کە مشابە ا  

 صادق کار



 

 

 

 

 ها بیشتر تجمع ها و اعتراض
                 .می شود شنید

کارخانە هپکو تا زمانی کە هنوز 

یکی از ، خصوصی نشدە بود

واحدهای صنعتی موفق کشور 

کە مورد  به شمار می رفت

، شرکتی مباحات مردم اراک بود

و خرج و دخلش با هم  موفق که

چند سال پیش در ادامە . جور بود

واگذاری صنایع عمومی تحت 

زمان ریاست  مالکیت دولت کە در

جمهوری رفسنجانی زمینەاش 

مهیا شد، این کارخانە نیز بە 

بخش خصوصی، واگذار شد و 

مدیران تازه به پس از مدتی 

شروع دوران رسیده این کارخانه 

و مدتی بعد  کردندبە تعدیل نیرو 

تر هم مانند بسیاری از واحدهای 

صنعتی دیگر کە پس ازخصوصی 

شدن بە دالیل مختلف دچار 

رو به می شوند،  مشکل

  .ورشکستگی گذاشت

بنا بە گفتە کارگران شاغل در 

واحدهای خصوصی شدە اکثر 

 از یافراد ،احدهاوصاحبان این 

و یا فامیل های آن ها مقامات 

کە  ،هستند حکومتیمدیران 

بصورت رانتی و پارتی بازی و 

پرداخت مبلغی کمتر از قیمت 

ها را بە تملک  واقعی کارخانە آن

می آورند و بیشترشان خود در 

 تجربەای در زمینە تولید ندارند و 

 

 

 

 

بعضا نیز بە عمد برای استفادە 

با های دیگر واحدهای صنعتی را 

بە سوی سند سازی 

. ورشکستگی سوق می دهند

در اکثر این واحدها چون 

کارفرمایان نگرانی از بابت پیگرد 

قانونی بخاطر پایمال کردن حقوق 

ستگاە شان توسط د کارگران

قضایی و وزارت کار ندارند، حق و 

را نیز رعایت نمی  حقوق کارگران

کنند و زمانی کە کارگران شان بە 

خاطر ندادن حقوقشان مجبور بە 

اعتصاب می شوند، فوری دست 

بە دامن نیروی انتظامی می 

شوند تا برای خواباندن اعتصاب 

زمانی کە . بە کمکشان بیایند

اضر کارفرما در محل کارخانە ح

نمی شود و یا مستقیما 

نیروهای انتظامی را فرا نمی 

خواند، معموال مقامات استانداری 

ها بجای کارفرما ماموران را برای 

برهم زدن اعتصاب بە محل می 

 . فرستند

ها اما سازمان  با همە این

چنان در  خصوصی سازی هم

حال واگذار کردن واحدهای 

  تولیدی است و سرنوشت

شدە و  واحدها ی خصوصی

شان هم برایشان خیلی  کارگران

مقامات دولتی در  .مهم نیست

 چنان در حال  شرایطی کە هم

 

 

 

 

واگذاری واحدهای عمومی بە 

بخش خصوصی با شرایط سهل 

تا کنون هیچ اقدامی   هستند کە

برای خارج کردن و یا واگذاری 

واحدهای فرا دولتی کە تحت 

مالکیت بنیاد مستضعفان و دە ها 

های مشابە است انجام نهاد

نمی دهند و این در حالی است 

کە این بنیادها گفتە می شود 

درصد ازتولید ناخالص ملی را  ٠٤

بنیاد مستضعفان  . در اختیار دارند

بە تنهایی وابسته به نهاد رهبری 

صدها کارخانە و موسسسە را در 

بنیادها هنوز نە . تملک دارد

مالیات می دهند و نە بە کسی 

همە این . س می دهندحساب پ

بنیادها نیز بنوعی در واقع تحت 

ل خانوادەهای کنترمدیریت و 

حکومت هستند و  وابسته به

بیشترین منفعت شان بە جیب 

وجود . همین اشخاص می رود

این وضعیت چنان زندگی را بر 

کارگران دشوار کردە کە کارگر 

اراکی در مقابل نیروی انتظامی 

می می ایستد و با صدای بلند 

مرگ را بر این زندگی : "ویدگ

آنوقت ."ترجیح می دهدکثیف 

کسانی کە خود را نمایندە کارگر 

می خوانند اعالمیە برای مرگ 

یکی از بانیان اصلی خصوصی 

سازی و کسی کە در جمهوری 

 اسالمی گام عملی اول را برای 
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از میان برداشتن قانون کار 

برداشت می دهند و از خدمات او 

ران و عدالت اجتماعی بە کارگ

این بدبختی کە . تقدیر می کنند

بە کارگر تحمیل شدە نتیجە 

سیاست های رفسنجانی 

 .هاست

 

 

 

 

 

 

 

بهمین خاطربە نام نمایندە کارگر 

نمی شود یکی از بانیان این 

سیاست ها را ستود و دیگری را 

نمی شود . لعن و نفرین کرد

قانون کار کرد و هم زمان با آن 

حامی کارگران و  بانی آن را

 عدالت اجتماعی خواند و از او 

 

 

 

 

 

 

 

اینها همە با هم . تجلیل کرد

  !درتناقضند
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مناسب،  کرامت انسانی، دستمزد  

شغلی بیمه و امنیت  
؛کارگران است حق انکار ناپذیر  
 

 برای رسیدن به زندگی بهتر، 
 مطالبه افزایش دستمزد

 را به مطالبه ای ملی تبدیل کنیم
 
 



یکی از طوالنیترین اعتصابات کارگران در قبرس: 2102نیکوزیا، نوامبر   

 

 

 

 ازتجربه دیگران
 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس

 

 تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده
 (01بخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رتاک سونانگرگوریس ایوانو و س

 4102دسامبر 

 ترجمه گودرز

 

 

 سیستم ارتباطات صنعتی و زمینه و دامنه کار اتحادیه های صنفی

 در شمال

 

قانون اساسی در منطقه ترک تبار  32براساس ماده 
قبرس در شمال جزیره حق تشکیل اتحادیه ها تضمین 

است که قانون احتمال آن تنها محدودیت . شده است
کرده که بدالیل مربوط به امنیت ملی این را پیش بینی 

دولت اجازه دارد محدودیت هایی را بر این حق تشکل 
قانون اساسی  3٠اضافه براین ماده . اعمال نماید

همچنین حق مذاکره جمعی در مناسبات کار بین کارگر و 
کارفرما و حق اعتصاب را به منظور پیشبرد و توسعه 

        .موده استشرایط کار و موقعیت اقتصادی تضمین ن

حق اعتصاب هم ممکن است که بدالیل مربوط به امنیت 
ملی، حقوق دیگرتضمین شده در قانون اساسی، نظم 
عمومی، و سایر حقوق و ازادی های مصرح در قانون 

با این وجود قضات، . اساسی  قانوناً محدود یا کنترل شود
افسران نیروی انتظامی، ارتشیان، افسران پلیس و سایر 

پرسنل دفاع ملی و کسانی که پست های کلیدی را در 
                    .اختیار دارند، حق اعتصاب نخواهند داشت

 ILOتا انجا که به کنوانسیون های سازمان جهانی کار 
مربوط می شود، تنها تعداد معدودی از کنوانسیون ها از 
تصویب پارلمان گذشته است، و بروایتی اگر فقط تعداد 

نسیون های پذیرفته شده را مالحظه کنیم  قبرس کنوا
اما مصاحبه با . ترک تبار بدترین رکورد را در تمام دنیا دارد

فعاالن اتحادیه ای در قبرس نشان می دهد که در عمل 
وضعیت اتحادیه ها در منطقه ترک تبار حداقل برای 
اتحادیه های بخش دولتی و نیمه دولتی چندان هم بد 

ال می توان گفت که قوانین ناظر بر در عین ح. نیست
حقوق و منافع کارگران بخش خصوصی مصوب سال 

اما نواقص جدی . تا حدودی پیشرفته هم هست 2993
 در نحوه اجرای این قانون وجود دارند، بطور مثال باوجودی 
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که این قانون حق پیوستن به اتحادیه ها را تضمین کرده 
می تواند باعث اخراج کارگر و قانوناً عضویت در اتحادیه ن

شود، در عمل موارد بسیاری دیده شده که کارگران 
وضعیت . بخاطر عضویت در اتحادیه از کار اخراج شده اند

در اجرای قوانین ناظر بر سالمت و ایمنی در محیط کار از 
برطبق آمار وزارت کار در فاصله اول . این هم بدتراست

سانحه  3322تعداد  3٤2٠تا پایان سپتامبر  3٤٤2ژانویه 
مورد به مرگ  22در محیط کار ثبت شده است که در 

حادثه مرگبار   32از آن میان . کارگران  ختم شده است
وزارت کار پذیرفته . در بخش ساختمان اتفاق افتاده اند

است که بعلت کمبود پرسنل قادر به انجام بازرسی از 
گویی که امنیت کارگران در محیط کار نیست و بنابراین 

عدم امکان حمایت اتحادیه ها از کارگران در بخش 
خصوصی کافی نبوده است که عدم حمایت دولت هم به 

                                             .آن اضافه شده است

اگرچه استثناهای کمی در بخش خصوصی وجود دارند، 
ولی بیشتر مذاکرات جمعی در شمال قبرس در بخش 

اتحادیه . ی و نیمه دولتی صورت می گیردهای دولت
Kamu-Is قراردادهای جمعی ساالنه ای با وزارت دارایی  
امضا می کند که تمام کارکنان یدی را که در بخش های 

از سوی دیگر . اداری کارمی کنند، پوشش می دهد
مؤسسات نیمه دولتی و شهرداریها و تعاونی ها 

ستقل جداگانه قراردادهای جمعی شان را در مذاکرات م
عالوه بر مذاکرات جمعی، اتحادیه . ای بدست می آورند

ها در گرفتن وام های با بهره نازل و توزیع مواد مصرفی با 
تخفیف و عرضه یارانه ها به اعضا هم شرکت دارند که 
.بخودی خود عاملی برای جلب عضو در اتحادیه است  

ایط تا انجا که به تغییرات قانونی و سیاسی اخیر و شر
کاری کارگران بطور عام و تشکل های کارگری بطور خاص 
مربوط می شود، مهمترین اتفاق الیحه قانونی تحت 

قانون تعیین حقوق، دستمزد و پاداش ماهانه "عنوان 
بود که انتقاد و اعتراض شدید تمام " کارکنان دولت

                                           .اتحادیه ها را برانگیخت

 

 

 

 

 

 

 

 

این قانون به مقدار قابل توجهی حقوق و دستمزد 
ابتدائی کارکنانی را که تازه وارد خدمت دولتی می 
شدند و منافع سایر کارمندان را کاهش می داد و از توان 
. اتحادیه ها در مذاکرات جمعی برای قرارداد کاسته بود

هم با  3٤23بطریق مشابه قانون خصوصی سازی مصوب 
گرچه هردو این قوانین با . گسترده روبرو شد اعتراض

شکایت اتحادیه ها به دادگاه قانون اساسی فرستاده 
شدند اما در کمال تعجب هردو از سوی دیوان عالی تائید 

                                                                .شدند

تصویب شده  3٤٤2یک قانون قدیم تر نیز، که درسال 
زیرا این قانون یک سیستم تأمین . ود، قابل توجه استب

اجتماعی برای کارکنان بخش دولتی و خصوصی ایجاد 
 3٤٤2کرده بود، که در عمل حقوق کارکنانی را که بعد از 

نهایتاً با متمم . وارد خدمت شده بودند کاهش می داد
تصویب شد، نرخ برابری هزینه  3٤٤9قانون که در سال 

)تورم  زندگی به نسبت COLA که قبالً هر دو ماه یک بار ( 
اصالح می شد اکنون هر شش ماه یک بار اعمال می 
. شود، که عمال تأثیر منفی دیگری بر دستمزد ها دارد

کارکنان بخش خصوصی اصوال شامل این برابرسازی 
                      .دستمزد براساس نرخ تورم نمی شوند

ه ترک تبار قبرس هم حق در سالهای اخیر دولت در منطق
 3٤22در سال . اعتصاب را چندین بار محدود کرده است

روز  22بطور مثال اعتصاب را در سه مدرسه پس از 
همچنین وقتی کارکنان برج کنترل فرودگاه . ممنوع کرد

اعالم کردند که همزمان با ورود هواپیمای نخست وزیر 
ی ترکیه اردوغان دست به اعتصاب خواهند زد، شورا

یکی از انتقادها به . وزیران بسرعت اعتصاب را ممنوع کرد
 2992مصوب " مذاکرات جمعی، اعتصاب و رفراندم"قانون 

این است که به دولت اجازه می دهد اعتصاب در 
با . را محدود و ممنوع کند" خدمات اساسی"بخشهای 

، این "خدمات اساسی"توجه به امکان تفسیر گسترده از 
حق اعتصاب کارگران تجاوز فاحش کرده قانون عمالً به 

تا بحال دولت برای محدود کردن  2992از سال . است
          .بار از این قانون استفاده کرده است 92اعتصابات 
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 دیگر کشورها
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فرانسه  TF1ونی شبکه تلویزی

پارلمان  مصوبه  پیرو: گزارش داد

در مورد  3٤2٤که در سال اروپا 

زنان  فزایش سن بازنشستگیا

را تصویب  سال  23به  2٤از 

طبق  3٤22در سال و  ه بوددکر

سال  22مصوبه پارلمان مذکور به 

افزایش یافت که قرار شد در 

اکنون  اجرا شود، 3٤3٤سال 

این مصوبه کارفرمایان با تکیه بر 

 ، از هم اکنوننسبت به اجرای آن

 .می کننداقدام 

ای در تازه ترین اقدام عملی بر

افزایش سن بازنشستگی در 

که کارفرمایان از مصوبه   اروپا

قبلی پارلمان اروپا بهره می 

خبر می رسد که در بین گیرند، 

از تردید ها را زنان شاغل موجی 

 .بوجود آورده است

دوران بازنشستگی در کشور های اروپایی به  مستمری تفاوت رو به پایین

نسبت کسانی که کار دارند، باعث شده است که این تصمیم پارلمان اروپا 

که در مرز شود  زنان کارگرتحمیل شرایط ادامه کار برای از یک سو موجب 

 دیگر جوانانی که در جست جوی کار از سویی  و رندبازنشستگی قرار دا

، چرا که عمال را از هر طریق ممکن بروز می دهندخود  ، نارضایتیهستند

فضای کار برای جوانان جویای کار هم چنان در هاله ای از ابهام قرار گرفته 

 .است

طبق نظر سنجی انجام شده در بعضی از کشور های اروپایی بخشی از 

مثال در چهار کشور بزرگ ، برای زنان کارگر ادامه کار خود را اعالم کردند

سپانیا با درصد ، ا ٠939درصد، انگلیس با  2232مانند، آلمان با تی صنع

کارگران زن آماده ادامه کار بر اساس مصوبه پارلمان  3932و فرانسه با  2232

 .اروپا هستند

این تصمیم پارلمان اروپا در شرایطی رخ داده است که آمار سن 

درصد  2٤33 از   3٤22تا  3٤٤٤بازنشستگی در اروپا به نسبت سال های 

 .رسیده است 3932به 

با این وجود دولت های اروپایی با استقبال از این مصوبه پارلمان اروپا فرصت 

تا با صرفه جویی در هزینه های بازنشستگی نسبت به  سعی دارند

 .سامان دهی بخش های دیگر اقتصاد در کشور های خود اقدام کنند
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 از جهان کار

             ن کارپنج تغییر در آیندۀ جها

  (چهارمبخش )

 

از مقالۀ بلندی  چهارم مطلب حاضر ترجمۀ بخش: توضیح بولتن کارگری
، 4102نوامبر  42است از روزنامۀ گاردین، 

منظور ". پنج تغییر در آیندۀ جهان کار"با نام 
آینده ای است که مدتی . آیندۀ دور نیست
در سطور مقاله این . است است آغاز شده

 .واقعیت روشن می شود

 نظارت بر کار و محل"در این شمارۀ بولتن بخش چهارم مقاله، زیر نام 
 کبودنیبرای بهبود سالمت و  اقدامی. ز نظر خوانندگان می گذردا" کار

  دائمی؟" سرکارگر"کارگران یا گماشتن یا 

  

 

 

 نظارت بر کار و محل کار

 

نگران سالمتی کارگران شان اند و از آنها می خواهند که  کارفرمایان ظاهرا  
ظاهرا  هیچ شیطنتی در کار . هنگام کار لباس ایمنی مجهز به ردیاب به تن کنند

 ...نیست

این که کارفرمایان مراقب کارگران شان باشند، امروزه از هر موقع دیگری ساده 
هور کارگران شان شرکتها می توانند به کمک تکنولوژیهای نوظ. تر شده است

را تحت نظر بگیرند و ببینند آنها کجایند، چه می کنند، برنامه شان چیست و 
و همچنین این که آیا سرحال اند یا خسته، تحت فشار اند یا قبراق، در ... 

 . خارج از محیط کار به قدر کافی تحرک و جنب و جوش دارند یا نه

. هم اکنون بعضی از این تکنولوژیهای نظارت بر محل کار به کار گرفته شده اند
مثالً سیستمهای ردیاب کم هزینه به منظور تعقیب و ثبت مراحل تحویل کاالها 

گوشیهای هوشمند . مدتهاست که به وسعت مورد استفاده قرار گرفته اند
اند سرعت یا سستی  سفارشها را به کارگران انبارها اطالع می دهند، و قادر

کارگران شرکت آمازون ترغیب می شوند که . عمل آنان را نیز ثبت کنند
آنالین به دیگران ( feedback" )بازخوردی"عملکردشان را از طریق یک ابزار 

 .    گزارش کنند

نظارت بر جزئیات خصوصی تر مربوط به سالمت و نیکبود پرسنل هنوز چندان 
رود که با گسترش تکنولوژیهای مخفی و قابل  اما انتظار می. رایج نیست

فروش مدارهائی چون فیت بیت . استتار، این وضع نیز دستخوش تغییر شود
(Fitbit ) و جاوُبن(Jawbone به معنای آرواره )ینات ورزشی، تهیۀ غذا، که تمر

الگوی خواب و دیگر رفتارهای مرتبط با سالمتی فرد را ردگیری می کنند، در 
 انتظار می رود که در سال . میلیون شد 2/32در کل بریتانیا بالغ بر  3٤22سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون از این مدارها  2/93جاری 
این مقاله در سال )فروخته شوند 

طبق (. م. است نوشته شده 3٤25
تحقیقاتی که شرکت گارتنر در بارۀ 
تحوالت تکنولوژیکی جاری انجام داده 

هزار 2٤حدود  3٤22است، در سال 
شرکت در سراسر دنیا این گونه 

را در " ردگیر سالمت"سیستمهای 
. اختیار کارکنان شان قرار داده اند

پیش بینی شرکت گارتنر این است 
ائی که در سال آینده بیشتر شرکته

کارکن دارند، چنین  5٤٤که بیش از 
 .کنند

شما اگر دارای فعالیتهای ورزشی 
سطح باالئی باشید، این فعالیتها 
نیز با استفاده از داده ها و 
تحلیلهای بطنی، مورد قضاوت و 

 .  حمایت قرار می گیرند

اما چرا کارفرمای شما می خواهد 
از این که شما چقدر ورزش می 

 وابید و چگونه کنید یا چقدر می خ
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می خوابید، اطالع داشته باشد؟ کریس براور، مدیر بخش نوآوری قسمت 
راستی چرا؟ برای این که این : "گلداسمیت در دانشگاه لندن، می گوید

آن چه بر عملکرد شما در . اطالعات نوعی ابزار تشخیص مدیریتی است
در همان . دهید نیستهنگام کار تأثیر می گذارد، خود کاری که انجام می 

مراحل اولیۀ تحقیقاتی که ما انجام داده ایم، ارتباط روشن و محکمی را بین 
الگوی خواب و تمرکز، بین سطح اضطراب و فشار بیرون از محیط کار با عملکرد 

 .فرد در محیط کار مشاهده کردیم

 امروزه روز عملکرد: "براور دست به قیاسی با علم ورزش می زند و می گوید
تقریباً تمام ورزشکاران سطح باال مورد تجزیه و تحلیل داده های بطنی قرار 

شما دیگر . می گیرد و آنان از نتایج این اقدام به نحو احسن سود می برند
تیمی را پیدا نخواهید کرد که در لیگ های برتر شرکت کند، اما از این قبیل 

ابت نیست؟ و فراموش مگر محیط کار هم نوعی میدان رق. روشها بهره نگیرد
نکنید که برای شرکتهائی که سودای رقابت بین المللی را دارند، این نوع 

 ". تکنولوژیهای برای پیش افتادن در رقابت دارای اهمیت بسیار اند

. چنان که گفته شد، برخی از شرکتها این ایده را بسیار جدی گرفته اند
ن خود به کاستن از هزینه برای تشویق کارکنا( BP)شرکت بریتیش پترولیوم 

های درمانی، در شعبات امریکای شمالی اش، به آنان مجاناً یک ردگیر 
اگر کارگری بتواند نشان دهد که به تحرک خود افزوده . سالمتی می دهد

آنگاه   -مثالً با افزودن روزانه به مقدار راهی که پیاده پیموده است  –است 
کارکنان مرکز توزیع تسکو . د شدمشمول تخفیف تعرفۀ بیمۀ پزشکی خواه

(Tesco ) دستیار "در بریتانیا و ایرلند نیز به مچ بندهای هوشمند که به عنوان
 .  مجهز شده اند" کار

شاید قویترین اعتراض، در . این اقدامات البته مورد اعتراض هم قرار گرفته اند
در احوال میان انواع اعتراضات، آنی است که این دست اقدامات را مداخله 

بسیاری از کارگران به این که مورد نظارت قرار . خصوصی کارگران می داند
حتی اگر هدف واقعی نظارت بر کار بهبود سالمتی کارگران . گیرند، معترض اند

باشد، وقوف به تحت نظر بودن دائمی و فشار ناشی از تقال برای نیل به این و 
شوند؛ وضعی که به نوبۀ خود  آن هدف، می توانند موجب اضطراب ُخردکننده

 .  سالمت و نیکبود کارگر را به قهقرا خواهد کشاند

. موجبات دیگری را هم برای افزایش اضطراب با خود همراه دارند" ابتکارات"این 
آیا کارفرمای شما از اطالعات مربوط به شما علیه تان استفاده نخواهد کرد؟ 

شما حق : "ار نخواهد داد؟ براور می گویدآیا این اطالعات را در اختیار دیگران قر
دارید که به راستی محتاط و نگران باشید و خواهان سطح باالئی از شفافیت 

شوید؛ خاصه هنگامی که پای استفاده از [ در استفاده از این اطالعات]
این ردیابها نسبت به دیگر ابزار نظارت بسیار . ردیابهای محمول در میان باشد

روشن است اگر کسی . می کشند" سرک"خصوصی افراد  بیشتر در احوال
بخواهد از اطالعات مربوط به شخص شما استفاده کند، طبعاً باید هزینۀ 

اگر این اطمینان . درخور آن را هم بپردازد و اطمینان خاطر شما را هم جلب کند
حاصل نشود، بعید می دانم کارفرمایان بسیاری بتوانند به اتکای چنین 

 ".     ائی مدت زیادی دوام آورنداستراتژیه

خواهد کارفرمای شما . فرصت های بیشتر برای اضطراب بوجود می آیند
استفاده از داده های خود را در برابر شما؟ خواهد آن را به اشتراک با اشخاص 

حق با شما بسیار محتاط و تقاضا به سطوح باالتری از شفافیت، به . "ثالث
 که بیشتر شخصی از دستگاه های دیگر  wearablesویژه هنگامی که آن را به 

 

 

 

 

 

:" می آید هستید، می گوید
Brauer اگر کسی را به بهره . "به

برداری از داده های خود را برای 
ارزش، شما نیاز به راحت که ارزش 
شما در حال دریافت یک ارز معقول 

اگر شما این حس ندارم، . است
پس من فکر نمی کنم بسیاری از 

فرمایان با این نوع از استراتژی کار
زنده خواهد ماند بسیار طوالنی 

 ".است

 

 

 :ببینید
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 کانون مدافعان کارگر

 بهزاد مالکی

 

 

 

تعرض های مستمر دولت و کارفرماها به شرایط کار و زندگی کارگران همراه با 
سرکوب شدید اعتراضات کارگری طی چهار دهۀ گذشته و نیز انواع فشارها و 

کشان و اکثریت تضییع حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی کارگران و زحمت
قریب به اتفاق مردم نتوانسته اند مبارزات اجتماعی و به ویژه اعتراضات 
کارگری را خاموش کنند و در سال های اخیر به رغم سرکوب های گوناگون 
شاهد تداوم و گسترش اعتراضات کارگران، زنان و دانشجویان و روشنفکران 

.    هستیم  
توانند به صورت مستقیم و رو در رو طبقات ستمگر و استثمارگرهنگامی که ن

جنبش کارگران و زحمتکشان را خاموش کنند می کوشند از طریق نفوذ در این 
جنبش آن را به انحراف بکشند و به طور مستقیم یا از طریق کارگزاران خود در 
این جنبش آن را به زیر نفوذ خود درآورند و از این طریق هم این جنبش را در 

های کارگران اخته و بی اثر سازند و هم از آن به عنوان  رابطه با خواست
ابزاری در رقابت های درون سرمایه داران و رقابت های درون دولت بهره 

.                                        برداری کنند  
خانۀ کارگر، شوراهای اسالمی کار و غیره کارگزاران دولت و سرمایه داران در 

هرچند اکثریت عظیم کارگران نسبت به این سازمان . ری انددرون جنبش کارگ
های وابسته به دولت و سرمایه داران بی اعتنا هستند اما این امر به معنی 
. بی خطر بودن این تشکل هایی که با هدایت حکومت به وجود آمدند نیست

زیرا آنها ابزارهای تشکیالتی دارند و به اسم کارگران در نهادهای مختلف 
کت می کنند و حتی ممکن است گاهی چهرۀ معترض به خود بگیرند و شر

مانند مخالفت آنها با اصالحیۀ قانون کار یا . خود را طرفدار کارگران نشان دهند
 .اظهارات شان در مورد افزایش مزد و غیره

از جمله سردمداران خانۀ کارگر و  –در درون هیأت حاکمه و نیز در حواشی آن 
عناصر و گرایش هائی وجود دارند که یا به  –کار و غیره  شوراهای اسالمی
، -جلوگیری از اعتراضات غیر قابل کنترل کارگران در آینده  –خاطر دوراندیشی 

یا فریب کارگران و خود را حامی آنان قلمداد کردن و یا مانووری در ماه های 
شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری با اجرا کردن اصالحیه دست کم در 

همچنین می توان از مانوورها و ظاهر سازی های رژیم . کنونی موافق نیستند
در مقابل مقامات سازمان بین المللی کار و یا بوروکراسی های حاکم بر 

می دانیم که اخیرا علیرضا محجوبی )اتحادیه های کارگری جهانی اسم برد 
افزون (. رسید WFTU به نایب رئیسی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
بر این در میان بورژوازی بوروکراتیک حاکم بر ایران باید از مدیران و سردمداران 
 صندوق های تأمین اجتماعی نام برد که غول سرمایه گذاری مهمی مانند 

 

 

شرکت سرمایه گذاری )« شستا»
. را کنترل می کنند( تأمین اجتماعی

منافع اینان ایجاب می کند که 
به ویژه  –کارگران بخش هائی از 

                      –اشرافیت کارگری 

را با خود داشته باشند و اشرافیت 
کارگری هم باید تظاهر کند که 
مدافع کل کارگران است و با تغییر 

.  قانون کار مخالف است ! حال در   
این میان وظایف جنبش مستقل 

مبارزان راستین طبقۀ )کارگری 
                    چیست؟( کارگر

 
حفظ استقالل جنبش کارگری ( الف

و اصالت خواست ها و روش های 
منظور از استقالل جنبش : آن

کارگری، استقالل آن از دولت، 
کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای 

جنبش کارگری برای .دینی است
دستیابی به خواست های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی کارگران تالش می ورزد 

د از تمام نهادهای دولتی، بای
کارفرمائی، احزاب سیاسی و 
. مؤسسات مذهبی مستقل باشد

روشن است که جنبش مستقل 
کارگری ایران هیچ گونه نزدیکی و 
همکاری و همراهی با خانۀ کارگر، 
شوراهای اسالمی کار و غیره نمی 
تواند داشته باشد چون اینها 
ابزارهای دولت، کارفرمایان و 

.بی هستندنهادهای مذه  
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           ایف جنبش مستقل کارگرینکاتی در بارۀ وظ



 

 

 

 

یکی از ویژگی های جنبش مستقل کارگری این است کهبه ( ب  

طور وسیع تر، عمیق تر و ریشه ای تر خواست های اقتصادی، اجتماعی، 
خواست های »سیاسی و فرهنگی کارگران را مطرح کند و خود را به آنچه 

محدود ( که مورد کارگران اصطالح درستی نیست)گفته می شود « صنفی
مانند آزادی بیان، تظاهرات، اعتصاب، حق )زیرا خواست های سیاسی . دنساز

تشکل و تحزب، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، برابری زن و مرد و غیره و 
مکمل و به پیش برندۀ خواست های اقتصادی و اجتماعی هستند و ( غیره 

د و طبقۀ کارگر بدون آزادی سیاسی به خواست های اقتصادی و اجتماعی خو
.                                                       به زندگی انسانی نایل نمی شود  

 
هرچند می توان و باید از کوچک ترین روزنه و کوچکترین امکان علنی و ( پ

قانونی هم برای پیشبرد مبارزه بهره جست، اما کارگران باید از تمام اشکال 
برای (آنجا که امکان دارد و فعالیت مخفی اعم از فعالیت علنی تا)مبارزه 

.                         گسترش مبارزه و تحقق خواست های خود استفاده کنند  

 
ضرورت اتحاد همۀ کارگران مبارزی که به استقالل طبقاتی پای بند ( ت

هستند و از دسته های وابسته به دولت، سرمایه داران واصالح طلبان پیروی 
ی پی ریزی تشکل های کارگری در درون کارخانه ها و مؤسسات نمی کنند برا

حمل و نقل و تدارکات، مخابرات و ارتباطات، آموزش، بهداشت )بزرگ خدماتی 
و مؤسسات بزرگ کشاورزی خود را بیش از پیش ( و درمان، بانک ها و غیره

سازمان سراسری کارگران بدون سازمان هائی که در درون . نشان می دهد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگران مزدی کارخانه های بزرگ، 
مراکز خدماتی بزرگ و مؤسسات 

بزرگ کشاورزی به وجود آمده باشد 
وبدنۀ آن را تشکیل دهند نمی تواند 

.به وجود آید  
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 علیه سیاست های ضد کارگری

دولت،   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم
 


