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  زحمتکشان ایران پشتیبانی می کنیماز مطالبات 
 هیئت تحریریه بولتن کارگری 

 

از سال ها ممارست هشیارانه ای    تحوالتایران شاهد    ،پس   ،معلمان  ،انکارگر  تشکالت   در مبارزات صنفیویژه 

با  ،دولت های گذشتهرئیسی، همانند  دولت ابراهیم  همزمان،    است. حقوق بگیران  زحمتکشان و  و دیگر    بازنشستگان

با    برانداز  مانو خان  محور  داللاقتصادی  سیاست های     ارائه دست به   معرفی میشوند،شعار جراحی اقتصادی  که 

تورم در دست کردن  مهار    برایخط مشی مشخصی    رئیسی. در شرایطی که دولت  میزنداجحاف حقوق زحمتکشان  

شامل  ندارد،   که  نئولیبرالی  های ورشکسته  سیاست  و با  ارز  کردن  ها  شناور  یارانه  از به  ،  است  برداشتن   موجی 

این در . ه استو نفت بر آتش جامعه بحران زده ما پاشید  هاعتراض های اجتماعی دامن زدنارضایتی های عمومی و  

 ، ، قضائی، بانكى و اقتصادی ی یاجرا  ،بدون اصالحات ساختاری در عرصه های سیاسی   روشن است که  است که  حالی

  توان بر بحران هاى كنونى کشور غالب آمد. ی  نم    اى و بین المللی   سازی مناسبات منطقهزلغو نظارت استصوابی و با

 

 ۱۳۹۸و آبان ماه خونین    ۱۳۹۶اعتراض های دی ماه    با آنچه که موجب  در کشور ما جاری است،    هکه امروز  بحرانی

ی از یتوهم بخش ها  درجهت بیشتری برخوردار بود و  اسالمی از قدرجمهوری  است. آن روز ها نظام    شد متفاوت

توان خود را از دست داده و از موقعیت نظام اما امروز،   .تر بود بیشنسبت به حکومت   ،اقشار میانی  ، از جملهجامعه

نباید از خشونت   پس  !در میان حامیان حکومت صورت گرفته استنیز  ریزش گسترده ای  .  ضعیفی برخوردار است

 جنبش خیابان   در کوچه و خیابان جاری شده است.    جامعه  زحمتکشانو سرکوب نظام غافل ماند. جنبش مطالبه محور  

حل و فصل   خود را با نظام جمهوری اسالمی  خواست های  تاآمده است    .  جدی است  برای دست یابی به مطالبات خود

برای تشکل های صنفی همه تالش خود را  ده شود، نمایندگان کارگران و  پیش از اینکه مبارزه به خیابان ها کشی.  کند

 هنمایندکار فرمایان و  نشست های مکرر با    ،مطالبات خود از طریق نامه نگاری، مراجعه به اداره کار  رسیدگی به

مدتی است که ن  . اکنوهیچ نتیجه ای در جهت احقاق حقوق آنها نداشته است  این تالش ها  .  های دولتی انجام داده اند

 ! راهی جز مطالبه گری در خیابان نمانده است 

 

مشکل   ایران، بیکاری و مشکل تهیه نان برای ادامه یک زندگی کامال فقیرانه است.   موضوع محوری بحران جامعه

آسیب های   وجنسیتی هم دامن زده    خشونت هایبه    . فقررا هم همراه داشته است  مهاجرت های داخلی  یامعیشت، کوچ  

 و را به مهاجرت وا داشته  ینزنان وارد کرده است. کارگران و متخصصو سطح دستمزد  ی به موقعیت شغلی  یدجد

کرده است. خواست های صنفی و طبقاتی    واردکشور  ی کار متخصص  هانیروبه درجه آمادگی و تعداد  صدمه سنگینی  

شده. اقشار مختلف و همدلی  نزدیکی و این خود سبب اند، گره خورده  مسائل روزمره معیشتی با زیادی  تا حد مردم 

 است.   گرویدهیک جنبش همبستگی ملی سوی به  ی اقتصادی و اجتماعی نارضایتی هادر نتیجه 

 

مطالبات خود از کارخانه ها به خیابان آمده اند،  ی که امروز برایانبسیار بغرنج کنونی، اعتصابات کارگر   در شرایط

جمهوری اسالمی تا توانسته   صد شود و صد البته مورد حمایت قرارگیرد. دستگاه ضد کارگرباید با دقت بیشتری ر
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و حقوق زحمتکشان  تضعیف  است، با تصویب قوانین مخالف منافع کارگران، سفره کارگران را کوچک تر کرده و با

و حقوق بگیران ، کارگران  ندممنافع سرمایه داران و باند های رانت خوار و قدرت  قانونی از   تگشاده دستی در حمای

در جلسات را نمایندگان کارگران به نظر میرسد که امید دولت این است که  . ست" قانون کار" قرار داده ا مقابلرا در 

نیروهای امنیتی، با چوب همزمان،    و با گذشت زمان، از پی گیری خواسته های مطالباتی خود مایوس نمایند.  یفرسایش

معترضینی که برای احقاق حقوق خود به خیابان ها آمده اند برخورد می کنند و با دستگیری نمایندگان تشکل   او چماق ب

   .ددارنجامعه آنها و   سعی در ایجاد فاصله بین های صنفی کارگران و دیگر اقشار

 

مورد بی توجهی قرار گرفته     بر زمین مانده و از طرف حکومت  حقوق بگیران  وزحمتکشان  سالهاست که مطالبات  

صنفی مستقل  جامعه ما، حتی موفق به تشکیل و ثبت نهاد های    حقوق بگیرانکارگران و دیگر  در بعضی موارد    .  است

 موفقیتتا امروز به  لیکرده وسعی بر جلوگیری از فعالیت های متشکل آنها  حکومت به انحاء مختلف !خود نشده اند

با تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی کشور، هزاران کارگر بیکار شده و عمال از   ،در همین ارتباط  نرسیده است.

خانه و زندگی خود را از دست می دهند و کانون خانواده های . زحمتکشان  هر گونه پشتیبانی مالی محروم مانده اند

امروز مردم   میرود.  پایین    میانگین سنی کارگران جنسی مرتب  و  پاشدمیبه دلیل مستقیم فقر، از هم  برخی از آنان  

 می باشند. عدم امنیت شغلی از یک طرف، و دریافتی های نازل به  حد اقلیما به طور جدی درگیر معیشت     جامعه

آنها را در سنین پیری به اعتراض های   کند، را تامین نمی     بازنشستگانعنوان بازنشستگی که حتی هزینه درمانی  

که همیشه با مداخالت نیرو   موقعیتی.  بیانجامد   شورش گرسنگانچنین شرایط بحرانی میتواند به  خیابانی کشانده است.  

 . ستهای امنیتی به خشونت کشیده شده و خونین گشته ا

 

 برای بهبود وضعیت معیشتی دولت    ه و مدبّراناساسی    اتبه اقدام  در چنین شرایطی، مردمی که امید و اعتماد شان 

 اند که جنبشدر حالی شکل گرفته  اعتراض ها. این  نمیبینندخیابانی    اعتراض هایای جز  اند، چارهشان را از دست داده

 آن   و طبقاتی  محوری    خصلت مطالبه  و  گرفتهتری به خود  در دو سه سال گذشته هر روز ابعاد گسترده  ایرانکارگری  

. حق مسلم بازنشستگان و مستمری بگیران، یک زندگی با عزت و توام با رفاه اجتماعی شده است  برجسته تر و  عمیقتر

با   گان کل کشور و دستبرد به آن، از باز آوردن صندوق بازنشستدر  کتملّ به  است! دولت های جمهوری اسالمی 

معیشتی مواجه  و زندگی هزاران نفر را در سراسر کشور با مشکالت    کرده اندشانه خالی    نبازنشستگاپرداخت حقوق  

  کرده اند.

 

   وظایف ما

 ی اعتراضات خیاباندر صدای بلند  با اما پرسش این است که نارضایتی هایی که در سطح ملی به وجود آمده است و  

به  این اعتراضات وابستگی  برچسببا وارد کردن   شده است، به کجا خواهد انجامید؟ جمهوری اسالمی  اعالم

برگزار مبارزاتی اما امروز تجربه اندازد. شکاف بی میان معترضان صنفی و سایر شهروندان سعی می کند  ، خارج

خواست های  سبب پافشاری آنان برجنبش های اجتماعی طبقاتی موقعیت روشن آنان از و درک  اعتراضات کنندگان

دستگیری برخی از مسؤوالن و  علیرغم در کنار ادامه رابطه تنگاتنگ آنان با جوامع  مدنی  شده.  مطالباتی خود

در اکثر مناطق   کارگری معترضیننیستند.  ، آنها حاضر به عقب نشینی از حقوق خودصنفیسخنگویان تشکل های 

را با   ی ایرانو سطح خیابان ها و میدان های شهر ها  میزنندخانواده هایشان دست به اعتراض  همراه به ایران 

    .میکنندپر  شان خواستها  و اعالم، خودازدحام 

 

ما بار ها شاهد بوده ایم که دستگاه های امنیتی، در فرصت های    وقفه چه خواهد شد؟نتیجه این همه تالش های بی 

  حمله به و اعتراض های کارگری و مسؤوالن تشکل های صنفی نسازمان دهندگابا یورش به خانه های   ،مناسب

از درخواست آزادی  د بایپس واضح است که  اقدام های رذیالنه ای را انجام داده اند.  ،اقدام های مطالباتی آن ها
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در  و دشوامکانات تبلیغاتی تدارک آنها باید  پیام معترضین رفت. برای  کمک بهفعالین صنفی حمایت وسیع کرد و 

 خانواده و فرزندان در حمایت ازو  آنان،ارعاب  به قصد معترضینیورش های امنیتی ها به محل سکونت  افشاء

عملیات پلیس امنیتی نظام سرکوب جمهوری اسالمی، باید بیش از پیش در دستور کار  ءد. افشاشواقدام باید ، شان

جوامع  پشتیبانی  از  صنفی باید و همه فعالین تشکل های کارگری و اجتماعات مطالباتی قرار گیرد. فعاالن کارگری

   .و احساس امنیت بیشتری بکنند باشند مطمئنخود   مدنی و جامعه محلی

 

را   زحمتکشاناعتراض های خیابانی    و  صدای مدافعان حقوق بشر  و  ایران، خواست های زحمتکشانامع مدنی  وج

کشور را شهروندان  ، و بی عدالتی  . توسعه فقره اندنشان داد  و پشتیبانی خود را از مطالبه های صنفی آنان    ند اشنیده  

. ما از خواست های مطالباتی است  را عمومی تر نمودهزحمتکشان  تر کرده و خواست های مطالباتی    به یکدیگر نزدیک

 هابه خیابان   هکه امروز  گرانی    ما پشتیبان مطالبه  !می کنیم   حمایت  ایران  زحمتکش  کارگران، زحمتکشان و دیگر اقشار

ا افشا  و  یمهست  ندآمده  در  نیروی های امنیتی  عترضین و مداخله  مسرکوب    مانعی بر سر   گری هر چه بیشتر،    با 

و دیگر اقشار   ،بازنشستگان  ،کارگران، معلمان  و طبقاتی  مطالباتی    مبارزات  . ما از  اعتراضات مردمی خواهیم بود

  کشور پشتیبانی می کنیم!زحمتکش 

 

 

 
 اعتصاب کارگران پروژه ای ناورود در پترو پاالیش کنعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    رود مردم اصفهان در بستر خشک رودخانه زایندهتجمع 
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راهپیمایی و تجمع بازنشسسسسسسستمان تامین اجتماعی شسسسوا همراه با پهن کردن سسسسفره های خالی در روز شسسسنبه  ⚫
به گزارا ایلنا این اعتراضسات   درجه برگزار شسد  ۵۰بطرف فرمانداری در گرمای باالتر از   ۱۴۰۱مرداد ماه ۱۸

سسسازمان مکلف اسسست میزان این قانون میموید که اسسست   قانون تامین اجتماعی    ۹۶اجرایی نشسسدن ماده  در رابطه با  
مسسسسسسستسمسری هسسای کسلسیسسه 

بازنشسسستمیا ازکارافتادگی  
کلی و مجموع مسسسسسستمری  
بازماندگان را در فواصسسل 
زمانی که حداکثراز سسسالی  
یسک بسار کمتر نبساشسسسسسد بسا  
افزایا هزینسسه  بسسه  توجسسه 
زندگی با تصسسسسسویت هی ت  
وزیران بسه همسان نسسسسسسبست  

 .افزایا دهد

 

 

 
 

سسسر گشسساده عمومی به نهادهای بین المللی کارگری نامه   ⚫
و مدافع حقوق بشسسرا در رابطه با کارگر زندانی واله زمانی 

اله زمانی قبل از بازداشت  و»  :که با خطر مرگ مواجه است
دچار بیماری حاد کبدی و هپاتیت نوع سیا زخم شدید معدها 
بیمساری ریوی و فشسسسسسار خون بوده و تحست نار و مسداوای  

امضسا  کنندگان این نامه از ما  »  پزشسکی قرار داشسته اسست  
کارگری و مدافع حقوق انسسسانی می   المللی بینهمه نهادهای  

خواهیم که به هر طریق ممکن بر جمهوری اسسسیمی فشسسار 
 وارد کنند تا سریعا واله زمانی را آزاد کنند  

 

 .کسه از مرگ حتمی نجسسات یسابسدتنهسسا در این صسسسسسورت و بسا از سسسسسسرگیری رونسد معسسالجسسه وی ممکن اسسسسسسست  
که هر یک جرمی ندارند ممر خواسست تامین رفاه   نامبرده  بازداشستی هایهمچنین می خواهیم که برای آزادی سسایر  

  .های اجتماعی برای مردم ایرانا نهایت تیا خود را بکنندحداقلی برای تمام جامعه و البته آزادی
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کسارگران پروهه ای شسسسسسرکست آرام پسارر شسسسسساغسل در   ⚫ 

در اعتراض بسه عسدم پرداخست   پتروشسسسسسیمی هممسام علسسسسسسویسه

دسسسسسستمزد خرداد مساه در محوطسه کسارگساه دسسسسسست بسه تجمع و 

اعستصسسسسسسسات 

  .زدند

 

 

رحیمی شسسسسساغسل در پروهه    پیمسان کساری کسارگران  پروهه پساپینس     ⚫

نیروگاه برق فردوسسسسسی مشسسسسهد در اعتراض به عدم پرداخت دسسسسستمزد  

ه  در مقابل درت نیروگا   ۱۴۰۱مرداد   ۱۸از روز سسسسه شسسسنبه  خرداد ماه  

   دست به تجمع و اعتصات زدند 
 

گروه کثیری از پرسسسسنل رسسسسمی وزارت نفت شسسساغل در  ⚫

در بیا از سسی مرکز کاری دسست   واحدهای سستادی وعملیاتی

به اعتراض گسسسسسترده زدند  این اعتراض با خواسسسسست هایی 

همچون اجرای ماده ده  و رسسسیدگی به وضسسعیت بهداشسست و 

  درمان شان است 

 

 

 

بازنشسسستمان چندین شسهر از جمله اهواز وشسواا رشست و کرمانشساه در  ⚫

اعتراض آنان به   زدند مرداد دسسست به تجمعات اعتراضسسی    ۲۳روز یکشسسنبه 

درصسدی حقوق   ۳۸افزایا  در رابطه با   عدم اجرای مصسوبه شسورایعالی کار  

 هست    هزارتومان  ۵۵۰به اضافه  

بطور مسستمر در تهران و ۱۴۰۱بازنشسسستمان  تامین اجتماعی از ابتدای سسال 

تا تحقق مطالباتا    دهها شسهر کشسور دسست به راه پیمایی و اعتراض زده اند و

  .اعتراضات همچنان ادامه دارداین  

فریدون نیکو فرد عضسسو بازنشسسسسسته سسسندیکای کارگران  در این اعتراضسسات  

نیشسسکر هفت تپها در مورد پایمال شسسدن حقوق باز نشسسسسستمان توسسسط دولت و 

  مجلر  صحبت کرد

كیلو  ٦به   كیلو  ۱۲طبق گزارش خبر نگار ایلنا مصرررف سرررانه گوشررت قرمز در ایران نسرربت به سررال پیش از  ⚫

راه حل سرراختارى،  شرركسررتن طلسررم عدم  كیلو در سررال هسررت. ۳رسرریده و این براى خانواده هاى كارگرى كمتر از 

 . تناسب قیمتها و دستمزد هاست
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اولین اتحادیه مستقل کارگران کمپانی آمازون در 

 ! امریکا برپا شد

 نرگس  

( اولین انتخابات رسمی ۱۴۰۱)فروردین    ۲۰۲۲در اواخر ماه مارر 

برای تشسسسسسکیل یک اتحادیه مسسسسسستقل برای نمایندگی کارگران کمپانی  

انبسسار پخا کسساالی   در  آیلنسسد   در   JFK8آمسسازون   بخا اسسسسسستتن 

(Staten Island)    بسا ناسارت نمساینسدگسان هی ست  اشسسسسسهر نیویور

موفقیت کارگران وع پیوسست   امریکا بوق  (۲)مدیریت ملی روابط کار 

و نسا  نخواهسان  اتحسادیسه مسسسسسستقسل در این انتخسابسات بسا موجی از هیجسا

    باوری عمومی همراه بود 

(۱طرح از نیکیر کانردا نیویورکر )  

 بستر اقتصادی و فرهنگی مناسب برای برآمد نوین تشکالت کارگری  

 های کارگریا وتشسکل  علیه   منفی نیروهای راسست  اتسسال  تبلی   هفتاد مییدیا پر از قریت به   ۲۱در آغاز قرن 

جهانی از جانت هر دو حزت   هوادار سسرمایه داریجن  رسسانه ای ن ولیبرال های  و  سسرکوتسسال    بیسستبیا از  

ا بسه اتحسادیسه هسای کسارگری و عملکرد ا افکسار عمومی و بخا بزرگی از کسارگران امریکس جمهوری خواه و دمکرات

اخراج   ا  از جمله ضسسسربه های مهلک بر بدنه تشسسسکیت کارگری امریکا  و افکار عمومیودندآنان  بد بین شسسسده ب

توسسسسط ر یر جمهور وقت رانلد    ۱۹۸۱در سسسسال  اتحادیه کنترل کنندگان ترافیک هوایی  اعتصسسسات کننده  کارمندان 

ی را در جسدیسد هسای تبلی ساتی آن در رسسسسسسانسه هسا و فرهنس  نمسایشسسسسسی امریکسا  دوره ریمسان بود   این واقعسه و پی آمسد

 اتحادیه های کارگریفرهن  عمومی این کشور آغاز کرد که در آن مخالفت با »زیاده خواهی  ها و خود مش ولی  

 روایت غالت بود  

هسای بزرگ امریکسایی  این  تولیسد از شسسسسسرکست نیرویرونسد تخریست اتحسادیسه هسای کسارگری همراه بود بسا خسارج کردن  

بخا بزرگی از اعضسسا اتحادیه های پر قدرت صسسنعتی امریکا را به دنبال کارگرانا از جمله  روند بیکاری وسسسیع 

و از   سسبت ورشسکسستمی بسسیاری از شسهر های کارگر نشسین ایاالت مرکزی امریکا    این بیکاریها به نوبه خودداشست

 ازجسدا کردن  مقولسه کسار و تولیسد   تاشسسسسسد  همزمسان بسا این تحوال منساطق  بین رفتن پر انسداز و اموال سسسسسساکنسان این 

صسسسسسنعتی و غیر صسسسسسنعتی و واگ اری اداره و اسسسسسستخسدام کارکنسان و ناسارت بر امر تولیسد به  عایم  شسسسسسرکت های 

 روا نوینی برای انباشته تر کردن جیت های سهام داران بزرگ و کوچک شد   اپیمانکاران
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د با خصسوصسی سسازی صسندوق های بازنشسسستمی و سسرمایه گزاری وسسیع آنها در بورر این روند همزمان توام بو

سسسسهام   مربوط کردن پر اندازهای زحمتکشسسسان با بازار بورر سسسسبت ایجاد توهم همانند پنداری حقوق بمیران با 

که وایفه  پیمانکاران     شسسرکت های قدرتمند  بود  این توهم بر جدا ی کارگران و حقوق بمیران از اتحادیه ها افزود

استثمار هر متوسل به    هزینه تولیدکردن تر برای کم  تولید را خارج از شرکت های مولد سابق به عهده گرفته بودند  

قرار داد های موقت و نیمه وقتا پایین بردن دسسستمزد و مزایای کارگرانا و مخالفت  چه بیشسستر کارگران از طریق  

آسسان و اسستثمار    در عرصسه کارو دسستمزدامنی روز افزون   نابا تولید     هاروندجدی با تشسکیت کارگری شسدند   این  

   شددر جامعه امریکا  بیسابقه ایشکاف اقتصادی و طبقاتی عمیق تر شدن  از جمله دالیلحقوق بمیران  تر

کرد   بحران بیمساری کرونساا ولیا توجسه عموم را بسه غیر منصسسسسسفسانسه بودن تقسسسسسسیم نسا برابر ثروت در امریکسا جلست

سسسطب باالی به تدریج متوجه   (۳)  کارگرانی که در ایالت های زیر پوشسسا قوانین ضسسد اتحادیه های کارگری هسسستند

 به رهبریاعتراضسسات کارگری در دهه اخیر  تشسسکیت کارگری مسسستقل شسسدند     فقر محلی و رابطه آن با نداشسستن

موقتا پایین آمدن حقوق معلمانا و   معترض به روند خصسسوصسسی سسسازی آموزا و پروراا قرار داد هایمعلمان 

و کارگران مهاجر حقوق بمیران موقت شسسرایط بد آموزا شسساگردان نیز به تدریج باال گرفت و رسسسانه  ای شسسد   

 بدسسست آمدهآمار  تحقیقات مسسستقل دانشسسماهی و  همزمانا   پیوسسستند به تدریج به موج اعتراضسسات   نیزصسسنعت غ ا 

و امنیت شسس لی    ی میمیرندپوشسسا اتحادیه های کارگری هسسستند دسسستمزد باال ترکه کارگرانی که تحت    نشسسان میداد

متشسسسکل کردن کارگران پیمانی و نیمه مسسسسیر بیشسسستری دارند  این تحوالت آغاز یک حرکت جدید اجتماعی بود در  

 از تشکیت کارگری و فرهن  عمومی حمایت تدریجی جامعه  وقت و

 

 وضعیت کارگران در مجتمع های تولید ثروت آمازون  

مدتها بود که دنبال کنندگان شرکت های اینترنتی و فعاالن کارگری میدانستند که علیرغم شرایط بسیار سخت کاریا 

شسسسرکت آمازون با تمام قوا با متشسسسکل شسسسدن کارگرانا مخالفت میکند  رفتار ضسسسد اتحادیه ای مدیران آمازون با 

مالی این شسرکت تضساد چشسممیری داشست  گزارشسات رسسانه هاا از جمله نشسریات راسستا حاکی از این   واقعیت های

های مجازی رو آورده بودندا ثروت مدیر اجرایی   هبودند که در دوران قرنطینه های کروناا وقتی مردم به فروشسسما

کین ثروت مدیران آمازون و       خبر انباشسست(۴)کمپانی آمازونا جف بزورا وارد مرز تریلیون دالری شسسده بود 

دیمر شسرکت های اینترنتی و زنجیره ای در زمانی منتشسر میشسد که بسسیاری از مردم امریکا با از دسست دادن کار و 

مواجهه با تورم و باال رفتن قیمت نیاز های اولیه شسان حسساسسیت بیشستری به  تقسسیم نا عادالنه ثروت در کشسور پیدا  

 کرده بودند  

برخی از انبار های پخا کاال با چنان حجم  کارگران  رسسیده از شسرکت آمازون حاکی از این بود که   اتگزارشس ولی  

دسستشسویی را  اسستفاده ازامکان   ابرای انجام واایف خود در مدت زمان تعیین شسدهعایمی از کار مواجه هسستند که  

که این شسسرکت نشسسان میداد  مدار  افشسسا شسسده از آمازون از    (Intercept)اینترسسسپت  گزارا رسسسانه  ندارند!  نیز  

برای مقابله با گسسسترا بحه های داخلی کارگران در مورد نارضسسایتی کاری آنهاا و در مخالفت با متشسسکل شسسدن 

از جمله این گونه    میمیردرا در فضسسسای مجازی زیر نار  اکار گرانفعالیت   کارگران در اتحادیه های مسسسستقلا  

پیامک نویسسی داخلی آمازون بود که ااهرا برای جلوگیری از انباشسته شسدن نارضسایتی های کارگران رفتار برنامه  

و یا در حمایت از شسرکت آمازون  در شسرایط کار  درباره  یانتقادمطلبی  کارگرانی که تولید شسده بودا ولی در عمل 

ات و اصسطیحاتی چون »کار برده وار ا کلم  مثی اسستفاده ازد   دازیر نار قرار میرا   مینوشستنداتحادیه  تشسکیل یک 

 مشسسخش شسسد که   عیوه بر این در پیامک ها زن  خطر مدیران را به صسسدا در میاورد  »زندان  و »دسسستشسسویی 



 

۱۴۰۱مرداد   - ۲۴۹شماره   ،یبولتن کارگر   10 

 
 

تشسویق میشسدند گزارشساتی در آن کارگران   که  بوده اسستتهیه شسبکه اجتماعی    صسددآمازون در   ۲۰۲۱در ماه نوامبر  

کلماتی مانند »اتحاد ا »شسسکایت ا »افزایا حقوق ا  نیز  در این سسسیسسستم    !ندیسسس نوبدرمورد کارآمدی همکارانشسسان 

»غرامت ا »اخیق ا »بی انصسسسافی ا  »برده ا »اربات ا »آزادی ا »تنوع ا »بی عدالتی ا »انصسسساف  و 

   (۵)شده بودحتی برخی از عبارات مانند "این نمران کننده است" ممنوع 

 کارگران فروشگاه عظیم و مجازی آمازونتولد یک اتحادیه مستقل برای 

  در آغاز قرنطینه های بیماری همه گیر  برای تشکیل یک اتحادیه مستقلا JFK8کارگران انبار پخا کاالی  مبارزه 

با طرح خواسسته های   آغاز شسد  فعاالنمرگ دو نفر از کارگران  در صسحن انبار    به دنبال و  ۲۰۲۰کرونا در سسال  

له مرخصسی با حقوق برای کارگرانی که در محل کار صسدمه میبینندا اضسافه شسدن دسستمزدا از جم اصسنفی کارگران

پایان دادن به تنبیهات بی رویه کارگران توسسسط مدیرانا و درخواسسست اتوبور رایمان برای حمل کارگران به محل 

اده از اعیمیه هایی که   گروه تشسکییتی کارگران با اسستفهمکارانشسان را به تشسکیل یک اتحادیه دعوت کردند اکار

این مبارزه    هرا ب  توجه همکارانشسساندر ایسسستماه های وسسسایل نقلیه جمعی مورد اسسستفاده کارگران انبار پخا میشسسد  

کردند   پوسسسسترها میمفتند به اتحادیه آمازون رای مثبت  بدهید! به امنیت کاری رای دهید! به خاطر همکاران   جلت

ید تا دست کارفرما اخراجی تان رای دهید! رای بده

از تلفن های همراه تان کوتاه شسسود! به یک سسساعت 

دقیقسه وقست اسسسسسستراحست رای دهیسد!    ۲۰وقست نهسار و

ا JFK8درآغساز کسار چهسار نفر از کسارگران انبسار  

که اکنون ر یر موقت    (۶)از جمله کریر سسسسمالز  

اتحسادیسه کسارگران آمسازون اسسسسسست در رابطسه بسا  

تاساهراتی کسه  برای بهسداشسسسسست و امنیست کسارگران 

 ترتیت داده بودند به تدریج اخراج شدند 

 

 Victor J. Blue | Bloomberg | Getty Images - کریر سمالز و برنی سندرزدر تااهرات قبل از انتخابات

اقدام به تشسسسکیل اتحادیه ای با کمک نهاد های صسسسنفی موجود نیز زون در ایالت آالباما  یک سسسسال بعد کارگران آما

   اسسسسست کارگران آمازون برای  تشسسسسکیل یک اتحادیه مسسسسستقل    بهترین راهمتوجه شسسسسدند که  این فعاالن  ولی      کردند

با نیروی نیویور   JFK8کارگران انبار    اکارگر آمازون در ایالت ایلینوی ۶پر از کشسته شسدن    ا  تابسستان گ شسته

  این تعداد امضسا  شسرط اولیه الزم برای برگزاری یک پرداختنددرصسد کارگران  ۳۰بیشستری به جمع آوری امضسا  

آغاز روند امضسسا همکاران  جمع آورینمایندگان هی ت مدیریت ملی روابط کار اسسست     ناارتانتخابات رسسسمی با  

 انتخابات برای تشکیل اتحادیه مستقل کارگران آمازون بود  

هزاران کارگر زن و مرد  در   کوشسسشسسهای مدیران آمازون برای سسسرکوت مبارزات تشسسکل طلبی کارگرانا معلیرغ

 پاسس با   نیویور   JFK8در انتخابات نمایندگی کارگران انبار    شسیفت های روزانه و شسبانها تمام وقت و نیمه وقتا

اعیم کردند   سسوال مورد رای که به محل کار نارشسان را در مورد تشسکیل یک اتحادیه مسستقل در   ابه یک سسوال

به  (۷) دو زبان انملیسسسسی و اسسسسپانیایی مطرح شسسسده بود این بود: »آیا میخواهید برای نمایندگی در م اکرات جمعی

رای   ۶۵۴ا۲ و روز بعسد اعیم شسسسسسد کسه اتحسادیسه کسارگری آمسازون بسا رای دهیسد«   د  (۸)اتحسادیسه کسارگری آمسازون  

  رای مخالف انتخات شده است ۱۳۱ا۲موافق و 
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 کارگران آمازون در خارج از اروپا تشکیل شد  این اتحادیه جدید و مستقل با این موفقیت خارق العاده اولین اتحادیه

امید است که  است    شکل گرفته بدون کمک مالی و تشکییتی سازمان های سیاسی و کارگری موجود در امریکا 

موفقیت کارگران آمازون نیویور  الهام بخا مبارزات خیق و کارآمد کارگران وابسته به شرکت های عایم  

زنجیره ای و اینترنتی باشد  بدیهی است که در  

ونیا در حالیکه  شرایط اقتصادی و سیاسی کن

شکاف فقر و ثروت در کشور امریکا هر روز 

عمیق تر میشود و همزمان نیروهای راست نهاد  

پرست و مهاجر ستیز در کمین در دست گرفتن  

انحصاری قدرت هستندا کارگران نیمه وقتا  

موقتا پیمانی و مهاجر برای تاسیر اتحادیه  

های مستقل کارگری خود به راه حل های خیق  

ن نیاز دارند  از جمله این راه حل ها  و نوی

متحول کردن فرهن  عمومی در حمایت از  

 تشکیت کارگری است  

 Stephanie Keith / Getty Images  - کریر سمالز و همکاران پر از پیروزی انتخابات
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NPR   :-to-court-a-wants-government-the-organizers-union-7-fired-https://www.npr.org/2022/06/22/1106868040/starbucksان پی آر

the-reinstate 

  New Yorker  :amazon-at-unionize-to-https://www.newyorker.com/news/dispatch/howنیویورکر
 

  New York Times  :labor.html-union-https://www.nytimes.com/2022/04/07/business/economy/amazonنیویور  تایمز

https://theintercept.com/2022/04/04/amazon-union-living-wage-restrooms-chat-app/
https://theintercept.com/2022/04/04/amazon-union-living-wage-restrooms-chat-app/
https://www.cnbc.com/2022/04/25/amazon-union-vote-begins-at-second-staten-island-warehouse.html
https://www.theguardian.com/technology/2022/apr/25/amazon-union-labor-organizers-new-york
https://www.npr.org/2022/06/22/1106868040/starbucks-fired-7-union-organizers-the-government-wants-a-court-to-reinstate-the
https://www.npr.org/2022/06/22/1106868040/starbucks-fired-7-union-organizers-the-government-wants-a-court-to-reinstate-the
https://www.newyorker.com/news/dispatch/how-to-unionize-at-amazon
https://www.nytimes.com/2022/04/07/business/economy/amazon-union-labor.html
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  تشکل های غیر مستقل کارگری

 بوخوم .ا

حرکات کردن  مهار  برای  کارفرمایان  و        دولت 

    صنفی و سیاسی طبقه کارگر از شیوه های متنوعی 

نوع   این  انواع  ترین  از شناخته  استفاده می کنند   

ا سندیکاهای غیر واقعی یا تشکل های زرد  تشکل ه

 هستند  

فعالین کارگری باید بدانند که سرمایه دارانا مبارزه  

آن  شکل  هر  در  را  کارگران  طبقاتی   و  صنفی 

)سندیکاا شوراا نمایندگیا طومار نویسی(  رصد  

کرده و متناست با رشد مبارزات کارگری و برای  

یدا تطمیعا اخراج از خنثی کردن فعالیت کارگران به اقدامات شبه قانونی یا توط ه و سرکوت عریان از جمله تهد 

کارا محدودیت ش لیا پرونده سازی امنیتیا ضرت و شتما و زندان متوسل می شوند  عیوه بر اینهاا سرمایه داران   

با سو  استفاده از قوانین ضد کارگری از ثبت قانونی تشکل های واقعی کارگری جلوگیری میکنند   اینجاست که 

ندیکاهای واقعی و ناتوانی در رقابت با آنهاا مبادرت به تشکیل سندیکاهای  کارفرمایان با احسار ضعف در برابر س

 غیر واقعی می کنند   

برای سازماندهی نیروهای متشکل  در سندیکاهای زردا سو  استفاده از امکانات دولتیا  نیاز مالی کارگران و 

باورهای دینی افرادا  بیشترین نقا را دارند   چه بسا فعالین و افراد نیازمند و م هبی کارگرانی زحمتکا هستند  

آنها نیز باز جمله افراد دو ش له هستند و برخی نیز از که با قرار داد های موقت کار می کنند   تعداد دیمری از  

جمله بازنشسته گان می باشند   تعداد کمی از آنها نیز واقعاً خود فروخته و ضد کارگر می باشند  و اکثر هدایت و 

 اقدامات سرکوبمرانه ضد کارگری را اینها انجام می دهند 

های واقعی کارگرانا الزم است عملکرد آنها مورد توجه برای تشخیش سندیکاهای زرد و غیر واقعی از سندیکا 

 قرار گیرد و خواست های زیر با فعالین کارگری در میان گ اشته شود: 

 مشارکت و مبارزه برای به روز کردن قانون کار -

 منع  کار کودکان -

 تعیین حداقل دستمزدا متناست با سبد معیشت و نرخ تورما و پرداخت بموقع آن -
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 ساوی برای کارهای مساوی  حقوق م -

 رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار در کارگاهها   -

 بهبود وضعیت بیمه های اجتماعی   -

پیمیری مطالبات کارگران از جمله مقدار دستمزد و مزایاا ساعات کارا حق مسکنا امنیت ش لی و حق تشکل   -

 یابی برای کارگران  

ی در حین کار برای کارگران با هزینه کارفرمایان و دولت و با  تحصیل و ارتقا  مهارت های ش لی و حرفه ا  -

 پرداخت حقوق ماهانه آنها  

 

فوق بین کارگران و فعالین سندیکاهای غیرواقعیا کم کم و بتدریج به باور   تبلیغ و ترویج روزمره و علنی موارد

سره جدا    آنها نیز تبدیل خواهد شد چون که با منافع طبقاتی آنها نیز تطبیق می کند  از این رهم ر است که سره از نا 

 میشود و بدیل سازی سندیکا ی برای کارفرمایان سخت تر میشود  

 ا با امید
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یاسمین فهیمی را به عنوان   کنگره فدرال کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان 
 رئیس جدید خود انتخاب کرد 

  رضا کاویانی
 

  ،  رئیس جدیدی پیدا کرد! یاسمین فهیمی، ایرانی تبار!DGBکنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان، 
 

با  ،  ۲۰۲۲می  ۹یاسمممممین فهیمی  در بیسممممن و دومین کنگره کنفدراسممممیون اتحادیه های کارگری آلمان در تاری  
با در این انتخابان  درصمد آرا به عنوان رئیس کنفدراسمیون اتحادیه های کارگری آلمان انتخاب .مد. یاسممین    ۹۳.۲۳

صمنای  مددنی، .میمیایی و  از اعضما اتحادیه   او  رای ممکن به این مقام رسمید.  ۳۹۸رای از    ۳۵۸نتیجه درخ.مان 
اسمن که  SPD( اسمن. عووه بر این، سمیاسمتمدار و از رهبران حزب سموسمیال دموکران آلمان،  IG BCEانرژی )

از  ۲۰۱۷تا سممممپتامبر   ۲۰۱۶دبیر کل حزب خود بود. خانم فهیمی از ژانویه   ۲۰۱۵تا دسممممامبر    ۲۰۱۴از ژانویه  
عضممممو  ۲۰۱۷ارجی وزارن کار و امور اجتماعی دولن فدرال و از سممممال طرف حزب خود  مسممممئول روابط خ

دارد. تد    آلمممان  دموکران  سممممموسمممممیممال  حزب  پممارلمممانی  گروه  رمما  جنمماپ  بممه  و  بوده  آلمممان   پممارلمممان 
 

می یون عضمممو، انتخاب .مممده   ۶به ریاسمممن بزرگترین اتحادیه کارگری اروپا، با بیز از   اولین زنی اسمممن که  وی
 اسن.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DPA -  عکر از فابین سومر 
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 همه چیز را به بازار واگذار نمی کند یاسمین فهیمی 

یاسمین فهیمی در سخنرانی خود پس از انتخاب .دن به ریاسن فدراسیون اتحادیه های آلمان گفن: "ما خواهان  
ارزان قیمن و جهن  .رایط زندگی ای هستیم که .ادی و سدادن ر.م انداز آن با.د" این خواسن .امل مسکن  

همه ریز را به بازار واگذار نمی کند. یاسمین فهیمی در این  گیری به سمن منفدن عمومی اسن. او تاکید کرد که 
 سخنرانی ع یه "همه مستبدان" صحبن کرد و گفن در پس زمینه همه جنگ ها دیکتاتور ها هستند. 

 

   زندگی نامه

یاسمین فهیمی و برادر بزرگ ترز توسط مادر  .  آلمان اسن وفردر .هر هان ۱۹۶۷دسامبر  ۲۵زاده  یاسمین،  
آلمانی .ان که یک مددکار اجتماعی بود بزرگ .دند. پدرز که .یمیدان اهل ایران بود، قبل از به دنیا آمدن او در 

به مدرسه ابتدایی در آلتوارمبوخن رفن و از سال  ۱۹۷۸تا  ۱۹۷۴یک سانحه رانندگی جان باخن. فهیمی از سال
در ر.ته مهندسی برق در   ۱۹۸۹تا  ۱۹۸۷گذراند. او از سال  دوره دبیرستان را در ایزرنهاک  ۱۹۸۷  تا ۱۹۷۸

در ر.ته .یمی به   ۱۹۹۸تحصیوتز را در سال  ۱۹۹۸تا  ۱۹۸۹دان.گاه هانوفر تحصیل کرد و سپس از سال 
 پایان رساند. 

 

 سیاست ورود به

منطقه ای او عضو هیئن مدیره د. ، درآمSPDبه عضوین حزب سوسیال دموکران آلمان،  ۱۹۶۸فهیمی از سال 
مارکسیسن لنینیسن  - سازمان جوانان این حزب در هانوفر بود ونیز  به هیئن رهبری "را های سازمان جوانان 

 ، تد   دا.ن. Stamokapهانوفر، 
 

به عنوان دستیار پژوه.ی در بنیاد کار و محیط زیسن اتحادیه صنای  مددنی،    ۲۰۰۰تا   ۱۹۹۸فهیمی از سال 
و از آن زمان تاکنون از اعضا این اتحادیه اسن. او سپس به عنوان بخ.ی از آموزز   .یمیایی و انرژی کار کرد

بی ه ف د و در جناپ مارکسیسن  -براندنبورگ و مونستر-خود به عنوان دبیر اتحادیه کارگری در مناط  برلین
و توسده رئیس بخز سیاسن  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۵سازمان جوانان حزب سوسیال دموکران فدالین نمود. وی از سال 

تا  ۲۰۱۱صنای  مددنی، .یمیایی و انرژی در هانوفر و همرنین از سال  اتحادیه    سازمانی در هیئن مدیره اص ی 
 عضو هیئن اجرایی این موسسه بود.  ۲۰۱۴

 
، در بخز  ۲۰۰۲تا  ۱۹۹۴عضو حزب سوسیال دموکران آلمان اسن. او از سال  ۱۹۸۶یاسمین فهیمی از سال 

کران در هانوفر فدالین کرده و مداون رئیس انجمن .هر در هانوفر بود. در کنفرانس  اجرایی حزب سوسیال دمو
درصد به عنوان دبیر کل حزب سوسیال دموکران  ۸۸.۵، فهیمی با رأی مواف   ۲۰۱۴ژانویه  ۲۶ویژه حزب در 

رفی می  فهیمی را فردی مصمم و با تجربه در مسائل سازمانی مد Welt am Sonntag انتخاب .د. هفته نامه 
-Willy( در ساختمان مرکزی حزب سوسیال دموکران "Denkwerk Demokratieکند. او یک اتاق فکر)

Brandt-Haus  ًاز طری  تحقی  و توسده   زیر نظر او کار می کند. این اتاق فکر " ایجاد کرده اسن که مستقیما
افکار عمومی تاثیر می گذارد و در   و ارزیابی مفاهیم و راهبردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بر .کل گیری 

با حزب را بود . در این   نتیجه در م.اوره سیاسی استفاده می .ود. یاسمین فهیمی خواستار ائتوف حزب خود  
و سبزها برای   ها، سوسیال دموکران ها ، ائتوفی از را ۲۰۱۴راستا پس از انتخابان ایالتی تورینگن در سال 

 اولین بار ت.کیل .د. 
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موض  رو.نی ع یه گروه نوظهور راستگرای   ۲۰۱۵به عنوان دبیرکل حزب سوسیال دموکران، در سال  فهیمی
مبنی بر اختصاص  CSU. همرنین، او  با خواسته های حزب سوسیال مسیحی (۱)ضد خارجی، پگیدا،  اتخاذ کرد 

فهیمی پس از یکسال, از دبیر ک ی  دادن یک منطقه حفاظتی و بازدا.تگاه برای پناهندگان به .دن مخالفن کرد.  
وزارن کار و امور اجتماعی فدرال به فدالین    حزب بیرون آمد و به عنوان نماینده حزب در امور خارجی

 حفظ کرد.  ۲۰۱۷پرداخن و این سمن را تا سپتامبر 
 

 در پارلمان 

مایندگان را کسب کرد و در ن  ، فهیمی رای اکثرین۲۰۱۷در ج سه نامزدی برای حوزه انتخابیه هانوفر، در مارس  
در سپتامبرهنگامی که  مأمورین خود را آغاز کرد، از   انتخابان پارلمانی، نمایندگی مستقیم را به دسن آورد و

عضو  سمن نمایندگی خود در امور خارجی وزارن کار استدفا داد. فهیمی رئیس گروه پارلمانی آلمان و برزیل و
ی حزب سوسیال دموکران در کمیته ارزیابی آموزز، تحقی  و فناوری  اص ی و مداون سخنگوی گروه پارلمان

اسن. او گزار.گر و رئیس گروه پارلمانی آموزز حرفه ای, و رئیس حزب در کمیسیون مطالداتی "آموزز 
حرفه ای در دنیای دیجیتال کار", وی همرنین مداون عضو کمیته روابط خارجی و کمیته کار و امور اجتماعی  

ین سخنگوی گروه بحث در مورد آمریکای التین و کارائیب در گروه پارلمانی حزب سوسیال  و همرن اسن
و عووه بر این، در سنای "انجمن   (۲)در هانوفر  AWOرئیس انجمن منطقه ای  ۲۰۱۸دموکران. او از سال 

 . (۳)تحقیقان صندتی آلمان کنراد سوزه " عضوین دارد
 

درصد آرا به طور مستقیم به عنوان نماینده پارلمان  ۳۲.۹یاسمین مجدداً با   ،۲۰۲۱اکتبر  ۲۶در انتخابان فدرال در
در حوزه انتخابیه خود در هانوفر انتخاب .د. او در آنجا عضو کامل کمیته ارزیابی آموزز، تحقیقان و فناوری و 

 عضو مداون کمیته کار و امور اجتماعی و کمیته روابط خارجی اسن. 
 

من می .ود که پس از دو دوره ریاسن کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان )از سال  فهیمی جان.ین راینر هاف
 به دالیل سنی بازن.سته .ده اسن    ۲۰۲۲تا ( ۲۰۱۴

 
---------------------------------- 

 زیر نویس: 
میهن پرسن ع یه اسومی .دن غرب«، یک سازمان اسوم هراس، بیگانه هراس،   "،  مخفف »اروپاییانPegidaپگیدا "  -۱

  با برگزاری تظاهراتی در .هر درسدن کارز را آغاز کرد.  ۲۰۱۴اکتبر  ۲۰اسن. این گروه در   نژادپرسن و افراطی راسن 
 
که بر پایه عضوین .خصی در   ( یک انجمن رفاهی آلمانی سازماندهی .ده غیرمتمرکز اسنAWO) .Vانجمن رفاه کارگران  -۲

 هزار نفر عضو دارد.  ۲۳۰انجمن های مح ی خود استوار اسن. این انجمن یکی از .ز انجمن پی.رو رفاه رایگان اسن و حدود  
 
ن.ان دهنده مناف  موسسان تحقیقان   Zuse-Gemeinschaftیا به اختصار   Konrad Zuseانجمن تحقیقان صندتی آلمان  -۳

 را دارد.  Konrad Zuseدر آلمان اسن. این موسسه, نام مخترع کامپیوتر آلمانی  صندتی غیرانتفاعی
 

 منابع: 
 " Spiegel"  مج ه آلمانی

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/yasmin-fahimi-neue-dgb-vorsitzende-legt-bundestagsmandat-ende-
juni-nieder-a-215d622a-5aaf-47ee-abc1-0f635df3266a  

 
  https://de.wikipedia.org/wiki/Yasmin_Fahimi  ی آلمانیویکی پدیادر  ”یاسمین فهیمی“مقاله 

https://de.wikipedia.org/wiki/Yasmin_Fahimi
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 به تنهایی کارا نیست صنفی  مبارزه

 فرخ نعمت پور 

کارگر و زحمتکشسسان ایران   طبقهآمریکاا    متحده   ایاالت  تحریم های   بویههدر شسسرایط جن  اقتصسسادی با غرت و 

کشسور در شسرایط عادی قرار   متاسسفانهدشسواری را برای تامین حقوق صسنفی و انسسانی خود به پیا می برند    مبارزه

که الزم اسسست بر جمهوری اسسسیمی    شسسیوه ایندارد تا کارگران و زحمتکشسسان بتوانند خواسسستهای صسسنفی خود را به  

مسسا ل  همهدن دشسمنی با جهان غرتا و تحمیل شسرایط جنمی بر کشسورا تحمیل کنند  جمهوری اسسیمی با علم کر

باعه فشسار مضساعف بر کارگران می شسودا فکر و   اینکهبر   عیوهاسست  این امر   کین را تحت تاثیر آن قرار دادە

کردن دنیای خارج و یا جمهوری اسسسسیمی بنوعی در نوسسسسان قرار می دهدا   رتقصسسسیر بااندیشسسسه آنان را در میان  

  نتیجهسسسیاسسسی آنان تاثیر منفی می گ ارد  حتی اگر بسسسیاری از کارگران به این    -بنابراین بر عمل مشسسخش طبقاتی  

بر دوا جمهوری اسسیمی اسستا اما در عمل به علت همین وضسعیتی که توصسیف شسدا محتاط    گناهبرسسند که اسساسسا  

با خارج قرار دادە می شسوند  جمهوری   می شسوند  و این منطق روانشسناسسی مردمی اسست که در شسرایط تضساد حاد

به امری عمومی تبدیل می شسسسودا از تعمیق    اکه در تبلور اجتماعی خود  اکردن خطر خارجی  اسسسسیمی با برجسسسسته

 طبقاتی در سطحی که بتواند سرنوشت کشور را رقم بزندا جلوگیری می کند  مبارزه

تیز آن می کاهد  تسسسسلط نهادهای    لبهمی کندا و یا از  طبقاتی را کند    مبارزهاما تنها این موضسسسوع نیسسسست که روند 

درصسسد از منابع و شسسریانهای اقتصسسادی کشسسورا که فراتر از   پنجاهامنیتیا ناامی و اید ولوهیکی بر بیا از حداقل  

اسسسست  وقتی نهادهای  کرده نهاد دولت عمل می کنندا همزمان جنبا کارگری کشسسسور را دچار مشسسسکیت عدیدەای  

سسازی ها   های توزیع مواد غ ا ی را در دسست دارندا و یا سسدزنجیره  عنوان مثال بزرگترین  ه  امنیتی سسسسسسس ناامی ب

قادر به   ویههکارگری که در این بخا ها فعال اسسست بعلت جو امنیتی    طبقهنها صسسورت می گیردا  اسسساسسسا توسسسط آ

اعتراضسسسسات بیرون می افتد     دایرهکارگر ایران عمی از    طبقهکنا طبقاتی نیسسسسست و به این ترتیت بخا مهمی از  

بیشستر نمایان می شسود    فاجعهابعاد    آنماهکنیما   اضسافهاگر نام مراکز اسستخراج و تولید نفت و انرهی را به این لیسست  

 در واقع ناامی س اید ولوهیکی کردن اقتصاد منجر به تضعیف و یا بیمانمی امر کنا کارگران در آن می شود 

می شویم که علیرغم بنیه اعتراضاتی   متوجهسیاسی ایران و وضعیت اقتصادی را با هم جمع کنیما    ویههاگر شرایط  

اسسسساسسسسا به طرف مسسسسا ل صسسسنفی میل پیدا می کنند و کارگران از طرح   آنهای  تهاکارگران و زحمتکشسسسانا خواسسسس 

سسیاسست خارجی اسستا خودداری می  حوزهدر   بویههکشسورا    ادارهمطالبات سسیاسسی و کین که مربوط به چمونمی  

فرینند   کنند  جن  با خارج و تسلط نهادهای امنیتی سسسس ناامی بر بخا مهمی از اقتصاد کشورا احتیاط طبقاتی می آ

اعتراضسسات صسسنفی و روند صسسعودی آنا بعلت سسسیاسسست کینی که در بعد سسسیاسسست   همهمی دانیم که علیرغم  همه

خارجی و نیز چمونمی پیشسبرد امر اقتصساد در کشسور پیرو می شسودا حتی در صسورت دسستیابی به پیروزی ها ی 

 ران اتفاق نمی افتد  چند مشکل اساسی کماکان پابرجا می ماند و ت ییر عجیبی در وضعیت کارگ
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به بیانی دیمر در شسرایطی که کشسور گروگان پیشسبرد امر یک جن  ه وپولیتیکی در سسطب جهانی و منطقهای قرار 

اسستا نمی توان به صسرف اعتراضسات صسنفی و سسندیکا ی بر   اسستا و اقتصساد نیز در همین مسسیر بسسیج شسدە گرفته

افزایا دسستمزدا بعلت بنیان   هرگونهایطی قرار دارد که حتی  کشسور در شسر  متاسسفانهمشسکیت کارگران غالت شسد   

مدت می   کوتاهتورم زای اقتصسساد و رانتیزما باز منجر به تورم بیشسستر و پا ین آمدن قدرت خرید کارگران حتی در 

 سست که در شسرایط نرمال قرار ندارد  رهیم دامی آفریدە اسست که انمار با هین کنا وا  شسود  و این منطق اقتصسادی

 واکنشی برای برون رفت از آن نمی خواند!

آیا می توان با صسرف   اینکها و آن  دگرفته انبنابراین کارگران و زحمتکشسان کشسور در مقابل یک سس وال جدی قرار 

اعتراضسات صسنفیا علیرغم اهمیت آنا به خواسستهای خود دسست یابند« آیا می توان حتی علیرغم عقت نشسینی رهیم 

 آن چیزی که مد نارشان هست دست یابند« ا نهایتا بهموردیدر 

زندگی به ما می آموزد که جمهوری اسسیمی رهیمی اید ولوهیک جهت برپا ی نامی اسسیمی در ایران و در جهان 

از برخورد با چنین پدیدەای و ح ف آن می گ رد  جمهوری اسسیمی زندگی   به ناچارطبقاتی   مبارزهاسستا بنابراین  

داشسسسسته  می خواهد که در چنین برنامهای شسسسسرکت فعال  همهمردم را گروگان گرفتها و با زبان خوا و یا زور از  

ونمی  چم حوزهخود را به خواستهای کین سیاسی در   قبه حکارگر ایران اگر نتواند خواستهای صنفی    طبقهباشند   

 روزانهزندگی  حوزهکشسسور و سسسیاسسست خارجی گرە زندا نخواهد توانسسست تحول مورد نار خود را حتی در    اداره

زندگی مردم(ا و تزریق پول به  حوزهکند  جمهوری اسسیمی با پیروی از سسیاسست تداوم فشسار اقتصسادی )در   محقق

هادهاا قادر به پیشسسسبرد وضسسسعیت موجود نهادهای امنیتی و اید ولوهیک خود از طریق بخا تحت تصسسسرف همین ن

کامی مواات هم هسسسست که وضسسسعیت به   البتهمی دهد     ادامهاسسسست و کماکان به سسسسیاسسسستهای کین مورد نار خود 

را پیا می برد که از  ویههشسودا برای همین نوعی دیپلماسسی  بکار از دسست خارج    شسیرازهطوری نشسود که   یکباره

به بدتر شسسسدن مداوم شسسسرایطا نمی توان آن را تاکتیک و یا  توجهبا    اگرچه   اهور چنین وضسسسعیتی جلوگیر می کند

 داد  ادامهاستراتهی ای تصور کرد که بتوان تا ابد به آن 

گ اری خارجی در کشور به هنمام سرمایه  بخا امنیتی سسسسس ناامی و اید ولوهیکی رهیم حتی از عادی شدن شرایط  

هم جلوگیری می کند تا با امکان عادی شسدن شسرایط اقتصسادی کشسورا  روهامیانه  به قدرت رسسیدن اصسیح طلبان و 

رهیم به فراموشسی سسپردە نشسود  در واقع آنان با امر تولید ثروت از طریق    برنامهنشسود و اصسل    راندهخود به عقت  

آن را   بنیان هاییک اقتصساد نرمال که بنیان عدالت اسست مشسکل دارندا و با پیشسبرد سسیاسست دشسمنی با خارج مرتبا  

مخالف مااهر فرهنمی بشسدت  ویران می کنند تا جنبا طبقاتی و مدنی را در حالت آچمز نمه دارند  در رهیمی که 

طبقاتی کارگران  مبارزهرا بر نمی تابدا بی گمان  فرهن  مدرن  رو بنا یاسست و جلوەهای    مدرنیتهجهان مدرن و 

 است  رمتنف  همین مفاهیم مدرن جای می گیرد که رهیم بشدت از آن  حوزههم در 

سسترگی پیا رو دارند که همانا دخالت در سسرنوشست خود از طریق مشسارکت   وایفهکارگران و زحمتکشسان ایران  

سیاست   بنیان هایدر سرنوشت کشور است  طرح عقت راندن نیروهای امنیتی و ناامی از اقتصاد و نیز تحول در 

کارگران  روزانهی کشورا دو خواست بسیار مهم اند که باید نقا مرکزی در خواستهای آنها پیدا کنند  زندگی خارج

طبقاتی    مبارزهعنوان مثال از نوع ه  اسستا و این آنرا بخورده  در میهن ما بشسدت به سسیاسستهای کین حاکمیت گرە

تقل کارگری حق حیات ندارند و احزات وجود در کشسورهای دمکراتیک متمایز می کند  در کشسوری که نهادهای مسس 

 صنفی هم از معنای واقعی خود تهی می شود  حوزهطبقاتی در  مبارزهخارجی ندارندا 
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( در وضسسعیت مجریهکردن فریبکارانه نقا دولت )قوە   مهم دیمر این اسسست که جمهوری اسسسیمی با برجسسسته  نکته

و به این ترتیت امکان مانور قابل  کردهاضسسسسات خارج  رر اعتر  اصسسسسلی حاکمیت خود را از تیر هسسسسستهکارگرانا 

داردا و سسیاسستهای عمومی  کار گزاریاسست  این در حالیسست که دولت عموما نقا  کرده توجهی برای خود فراهم 

  البتهخارجی در نهادهای آن تعیین نمی شسوند    سسرمایهسسیاسست خارجیا به تبع تیا برای ج ت    زمینهدر   بویههآن 

اسست  هنوز جو   قضسیهحاکمیت به نار می رسسد ما وارد شسرایط دیمری شسدەایما اما این تنها ااهر  با یکدسست شسدن

اصسلی حاکمیت در   هسستهکه باز این دولتا مدیران و وزیران آن اند که مورد هجوم قرار می گیرند و    تطوری سس 

خارج گود قرار دادە می شسود  جالت اسست که حسسین زاغفر در مصساحبهای که در ایلنا درج شسدە از درآمد صسد و 

می شسود و   دیده  نهاقتصسادی کشسور می گویدا درآمدی که به گفته او  محاصسرهپنجاە میلیارد دالری دولت در شسرایط  

شسود! باید گفت که این سسخنان بخوبی دال بر این واقعیت تل   اثرگ ار اسست و اصسی مشسخش نیسست کجا خرج می  نه

اصسسلی قدرت اسسست که بیا از پیا بر   هسسستهدولت سسسیزدهما کامی تحت تسسسلط همان   بویههدولتا    دسسستماهاند که  

به مدیر اصسسلی منتقل کندا نمی  رکارگزاطبقاتی که نتواند تمرکز خود را از  مبارزهاسسست  و   ور آن مسسسلط شسسدەام

اصلی قدرت در ناام    هستهکارگر ایران باید    طبقهخواستهای صنفی خود را هم در حد الزم بر کرسی بنشاند     تواند

 رود  نشانهرا 

به تمامی مسسسسا ل طرح شسسسدە باید گفت که جنبا کارگری ایران نیاز به تعیین اسسسستراتهی جدید در   توجهبنابراین با  

صنفی هم برسد  ما  زمینهحق خود در   هد توانست به خواستهای برنخوا  نماهمبارزات خود داردا و بدون این ت ییر  

است که تیا دارد   مدرنیتهضد   رو بنایداری عقت ماندە با  سرمایه با رهیم ت وکراتیکی روبرو هستیم که معتقد به  

گو ی با برجسسته کردن نقا نهادهای اید ولوهیکی و امنیتی سسسسسس ناامی در اقتصساد آن را هویتی اسسیمی بخشسد  تو 

 اقتصاد اسیمی یعنی مالکیت آن توسط معتقدان به اسیم!

نهادهای اقتصسادی کشسور شسود     ادارها و خواهان ح ف نقا آن در ددر افتجنبا کارگری ایران باید با ت وکراتیسسم  

رد که البته باید تاکید ک  که در آن بر نقا نهادهای امنیتی و ناامی روزبروز بیشسستر افزودە می شسسود   ت وکراتیسسسمی

رو در رو شسسدن جنبا کارگری با ت وکراتیسسسما الزاما به معنای انقیت نیسسست آنقدر که به معانی خواسسست ت ییر در 

بخشسسها ی از حاکمیت اسسستا از جمله در زمینه ح ف نقا سسسپاە و نیروهای امنیتی در اقتصسساد و نیز ت ییر در نماە  

 حاکمیت به سیاست خارجی 

 

 

 

 

 

 

   سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه()  آزادیجنبا نان کار »
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 تاثیر برجام بر معیشت زحمتکشان ایران

 رضا کاویانی 

 

درون خون و قیام و انقیت بیرون از  برخوردار اسسست و   طوالنیکشسسور ما از سسسابقه ای   معاصسسر کارگریجنبا  

اقتصسسادیا اجتماعیا    زحمتکشسسانا  از جمله مطالبات  طبقاتی  و صسسنفی  هایخواسسستبا   روبه رشسسد  جنبااین آمده   

در انقیت بهمن بازی این جنبا  اسستوار پا بر زمین دارد  علیرغم نقشسی که   و هآنان گره خورد  فرهنمی و  سسیاسسی

و تیا دسستماه قدرتا در به زیر امر درآوردن آن  گرفتهسسرکوت قرار  هدفصساحبان قدرت  کردا امروز توسسط  

 و قمع شود  باید همچنان مورد تخت و تاز قرار بمیرد و قلع تمندان این جنبا از دید قدراست  

 

به  در م اکراتا عمی   لیدولت مشسسسکیت ریز و درشسسست و حتی آت خوردن ملت را به م اکرات برجام گره زد و

گ شسسته به کیفی م اکراتا هر بار بیا از   در نتیجها  نتوانسسست از منافع ملی کشسسور دفاع نماید  دالیل اید ولوهیکا

با    حکومت هگسسیخته رسساند  روزگار کشسور و مردم را به اینجایی که هسستیم با تورمی افسسار شسده وسسردرگم تبدیل  

در حالی که می توانسسست سسسو   هااین گروگان گیری معیشسستیا م اکره ای بی فرجام را تا کنون بر ملت تحمیل کرد

  ه رفع مشسکیت داخلی با مدیریتی صسحیب و برنامه ریزی شسده بپردازدرا کنار گ اشسته و با نماه به درون ب  اتدبیره

خاطر  بیا از هشسست سسسال معطل کردن تمامی امور کشسسور به    تا فقر و فیکت و افیرا دامنمیر جامعه ما نمردد 

ان و بیشسترین آسسیت را به نان و آت کارگر برجاما آن هم با امید به تصسمیم دیمران برای تیا و معاا یک ملتا  

 ه است   نان آن ها را آجر کرد و به قول معروف هزحمتکشان کشور ما وارد نمود

 

 برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، چیست؟ 

شودا یک توافق مهم بین  ای ایران که رسماً به عنوان برنامه جامع اقدام مشتر  )برجام( شناخته می توافق هسته 

امضا شد   مییدی  ۲۰۱۵سال   ماه هو یهایران و چندین قدرت جهانیا از جمله ایاالت متحده آمریکا بود که در 

ای ایران  به جلوگیری از احیای برنامه تسلیحات هسته  ای در آمریکا معتقد بودند که این توافقحامیان توافق هسته 

ای آن از جمله اسرا یل و عربستان سعودی  انداز درگیری بین ایران و رقبای منطقه کند و در نتیجه چشم کمک می

 دهد را کاها می 
 

 اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول 
که از زمان هاشمی رفسنجانی به اجرا   ا موقت هایردادمعروف به قرا ا موج قرار داد های کوتاه مدت و غیر دا م

سیاست اقتصادی غرت و به طور مشخش صندوق بین المللی پول بود  کارگرانی که   ارکانیکی از   اآمددر

عمی از هین پشتوانه حقوقی برخوردار نیستند  دادگاه های کار هم از آن ها به دلیل همان  قرارداد موقت دارندا
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 د کارگری زده شد  ضت نمی کند  در واقعا از زمان احمد توکلی وزیر کار سابق  ا کلید قوانین قرارداد ها حمای
 

 امیدواری کاذب به سیاست های اقتصادی روسیه و چین 

ده ایم که هر کدامشان بیا از نیم قرن و  بوماا طی سال های اخیرا شاهد تعطیلی اکثر کارخانه های بزرگ ایران  

سابقه تولید داشتند و صاحت نام و نشانی در بین رقبای محلی و بین المللی خود بودند   گاه نزدیک به یک قرن 

ا  جمهوری اسیمی با همین کشور های به اصطیح همکار استراتهیک امروز به دلیل همکاری بی حد و حسات  

ی هزاران کارگر  به ورشکستمی رسیده اند و از دور تولید خارج مانده اند و در همین ارتباطا منجر به بیکار

 متخصش شده اند  
 

آن چه شنیده شده خیالبافی   است    نداشتهمثبتی   امیدواری به سیاست های اقتصادی روسیه و چینا تا کنون هین اثر

ما هنوز از مفاد  ها و دروغ پردازی مس والن جمهوری اسیمی است که هین کدام آن هاا پا بر زمین سفت ندارند 

یه و جمهوری اسیمی خبری مکتوت نداریم  هین یک از قضات مستقل کشور ما بر  ساله روس ۲۰قراردادهای 

 اند  نوشته شده انجام  ایرانی   نمسوولی بدون آگاهی ا متن قرارداد همفاد آن ها ناارتی نداشته اند و اصوالا 
 

  رفته میلیارد دالری جمهوری اسیمی و چین هم بر همین روال پیا  ۴۰۰به اصطیح  د قردااین امر در مورد 

افشا است  در مورد قرارداد اجازه ماهیمیری" کرال" به چینی ها در آت های خلیج فاررا در جراید کشور مطالت 

نشده است  کارشناسان زیادی درج شده است  اما ابعاد واقعی و جز یات دقیق این قراردادا هین وقت آشکار   هگران

کنند که یکی از صیادان چینی از روا صنعتی " کرال" برای صید استفاده می   که  میمویندمحیط زیست کشور ما 

 شود  باعه تخریت خانه آبزیان و بستر دریا می   وماهیمیری برای اکوسیستم دریایی است  روشهای مخرت ترین

 

خوت است مس ولین گزارشی ارا ه کنند   گ رد ن ایران و چین می ساله بی ۲۵نزدیک یک سال و نیم از امضا سند 

  چون هین شرکت چینی  !گ اری هایی در ایران کرده است« تقریبا هین  که چین در راستای این سندا چه سرمایه

 حاضر نیست با حضور در ایران با تحریم های آمریکا درگیر شود و منافع خود را در به خطر بیندازد  

 

 تال فرانسه و شرکت ملی نفت ایران قرارداد تو

  ۱۳۹۶تیر  ۱۲ مطابق با ۲۰۱۷هو یه  ۳به گزارا خبرگزاری های دولتیا آقای پویانها مدیرعامل توتالا دوشنبه 

تاریخی را در محل شرکت ملی نفت ایران به امضا رساند  واقعیتی است که مردم کشور   یبه ایران آمد تا قرارداد

خواندند  این    ایی از عقد بزرگترین قرارداد نفتی بین جمهوری اسیمی و توتال فرانسهما فقط در چند سطرا خبره

بازار و به ویهه صنعت نفت کشور ما   پر از ل و برخی تحریم های آمریکا و دیمر کشور های غربی از   واقعه 

ر  طآن را هم در چند س  خبر ل و   هین توضیحی از مفاد قرار داد ها  بدون   آن شنیدیم از بود که در مراحل امضا  

 به اطیع جراید گ اشتند  

 

 قانون کار و همسان سازی حقوق کارگران از سوی دولت  ۴۱عدم اجرای ماده 

قانون کارا یعنی تعیین دستمزد بر اسار سبد معیشت و تورم برای کارگران اجرا می نمی شود و   ۴۱هنوز ماده 

قیمت  ای اجرای آن از سوی دولت دیده نشده است  تورم در بر بهتر است گفته شود که هین همت و عیقه ای هم  

نیافته  درصد هم افزایا   ۲۵اما حقوق کارگران در نهایت  ا درصد هم رسیده ۲۰۰برخی کاالها حتی به بیا از 

هشت سال معطل نمه     میلیون نفر در ایران هستند۴۸با احتسات بازنشستمانا در حدود  ا   جامعه کارگریاست



 

۱۴۰۱مرداد   - ۲۴۹شماره   ،یبولتن کارگر   22 

 
 

تا معیشت کارگران و دیمر اقشار جامعها در   ه سبت شد داشتن تمامی امورات کشور به م اکرات نافرجام برجاما  

   برداشته نشودگروگان آن قرار گیرد و حتی در اصیح قانون کار هم قدمی 
 

 قراردادی هستند، این یعنی یک فاجعه امعه کارگری درصد از ج ۹۸
درصد از جامعه کارگری ما   ۹۸های صنفی کارگران ایران گفت: آقای ناصر چمنی ر یر کانون عالی انجمن 

توان ایجاد اشت ال نداردا عرضه و تقاضا   وقتی رشد اقتصادی نداریم و دولت   قراردادی هستند و این یعنی فاجعه! 

کشی از کارگران نیز     چنانچه امنیت ش لی وجود نداشته باشدا بهرهنمیکندنیز با هم همخوانی پیدا  در بازار کار

تواند مقابل  ساله هستیم و قانون هم نمی  ۲۵کند  در حال حاضر شاهد اخراج کارگران با سابقه افزایا پیدا می 

این موضوع دست کارفرما را برای اخراج باز ماده هفت قانون کارا معلق مانده و   ۲کارفرما بایستد چراکه تبصره 

 گ اشته است  
 

 روز اخیر   ۷۰کارگر در  ۸ خود سوزی

مردادا هشت کارگرا در اعتراض به مشکیت معیشتیا خود را به آتا کشیدند   ۹از ابتدای خرداد سال جاری تا 

یلا بیتکلیفی بابت قرارداد  قربانیان منتشر شدها اخراجا تعد  خود سوزیطبق اخباری که درباره علت اقدام به 

ماندن مطالبات و ناتوانی در تامین معیشتا دلیل این تصمیم قربانیان بوده است  این حجم از   بی پاس ش لیا  

    اینحتی کودکان این سرزمین را دربرگرفته ا به دلیل معیشت سختا از پیر و میانسال تا جوان وخودکشی ها

مستقل کارگری این سرزمین  های در نبود تشکل به شدت مستبد است که    حاصل استییی یک سیستم سرمایه داری

 را دربرگرفته است  
 

 تبلیغات انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی

"خط قرمز دولت منا استقراض از بانک   آقای ابراهیم ر یسی هنمام تبلی ات انتخابات ریاست جمهوری اعیم کرد

جه دولت آقای ر یسیا همین بحران و تورم و تعطیلی کارخانه ها و  کسری بود دور نمایدر واقع  مرکزی است"! 

برای تامین زندگی خودشان  در نتیجه بیکاری توده عایم کارگران و زحمتکشانی است که دسترسی به هین منبعی 

مسلم استا حاصل تراهدی بحرانی که در چارچوت اجرای سیاست های اقتصادی صندوق بین الملل  ندارند  آنچه  

یشودا  م امروز با نام جراحی اقتصادی معرفی   ا ل و سیاست تخاصم و دشمنی اید ولوهیک با جهان بیرونیپو

  ۴۰از گ شته کرده است  امری که طی  ب رنجتر و مشکیت انبوه شده را   کشور ما را رقم زده  یوضعیت کنون

 ج تبدیل کرده است  بحرانی العی به  ساله اخیر دا ما رو به تصاعد گ اشته و مسا ل کشور را 

 

 آیا برجام در مرحله پایانی خود قرار گرفته است؟ 

  ادوارد بورلا نماینده اتحادیه اروپا در م اکرات برجام اعیم خبر بازگشت نمایندگان ایران از وین به تهران پر از  

کننده اتحادیه اروپا ارا ه کرده نهایی است و به منزله پایان حدود یک سال و نیم م اکره   که متنی که هماهن  گفت

ا  همزمان گیری نهایی است" "االن زمان تصمیم  و متن نهایی قابل م اکره یا ت ییر نیست  بورلاست  به گفته  

ای  تنها مبنای ممکن برای احیای توافق هسته  سخنموی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این متن »بهترین و

   گفته است که آمریکا آماده توافق سریع بر اسار متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است   ویایران است    ۲۰۱۵

   آیا برجام در مرحله پایانی خود قرار گرفته است«


