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  :مقدمه
 یبرا نخست یدر وهله  است یکوششن مجموعه يا یهدف از جمع آور

 یاکم بر آن و در وهله ط حيت طبقه کارگر در جهان، شرايوضع یبررس
 یديبا د یکارگر یافته يق مبارزات انجام يط از طرين شرايا یدوم بررس

کارگر  یتا طبقه  ،به کار رفته در آن هاست یوه هايافتن شي یبرا ،یانتقاد
در  تانقاط قوت را تکامل دهد  .رون کشديبتواند قدرت و ضعف آن ها را ب

ش گام يه بر آن ها و با  رفع ضعف ها و نواقص به پيبا تک یمبارزات آت
 یچاپ یک مجموعه يسوم هدف در دسترس قرار دادن  یدر وهله . بردارد

  .از خروار رجوع کرد یبه عنوان مشت ،به آن است، که بشود بعد ها هم
ر توسط يدر دو دهه اخ یاز مبارزات کارگر یاريشک گزارشات بس یب 

ن يدر ا. ده استيه و نشر گرديفاوت تهمت یروهايافراد، موسسات و ن
م است، بلکه يعظ یست که کاريآن ها ن یهمه  یمجموعه اما قصدم به ارائه 

تنظيم و  یاست که توسط خود من به زبان فارس یه ام تنها بر آن مبارزاتيتک
گرچه با دوبار حمله ويروسی به کامپيوترم بسياری از آن . استافته يانتشار 

ها را از دست داده ام اما به کمک اينترنت اين مجموعه ی در دسترس را 
ن يرا که در ا یل، گزارشاتياز تکرار و تطو یريجلوگ یبرا. تهيه کرده ام

اعتصاب و اشغال "،  "ا ارزش افزودهي یارزش اضاف: "یب هانه در کتايزم
ت شان ي، با وجود اهم*آورده ام" تيه از توهم تا واقعياتحاد"و " کارخانه
، یو اجتماع یعالوه بر گزارشات مربوط به مبارزات کارگر. کنم یحذف م

ن يز در ايرا که به درک بهتر مساله کمک خواهند کرد ن یمقاالت و مطالب
   .شود یل حجم باال در دو جلد ارائه مين مجموعه به دليا. ه آمده استمجموع

  
  .هر سه کتاب در سايت سيمای سوسياليسم قابل دستيابی است*: 

  
  

  

  



  کارگر ی کم و طبقهيست و يآغاز قرن ب
  یط عموميشرا

قرن گذشته،  یقدرت یو ب ی، ضعف، سردرگمیافق یکم را، بيست و يقرن ب
؛ یسطوح، چه محل ین قرن درهمه ير در آغاز اطبقه کارگ. خوش آمد گفت

بود که  یفيت ضعيدر چنان موقع یو جهان ی؛ قاره ای؛ منطقه ایکشور
ن گونه، نگاه يبه هم. اورديان ني، به میه دارياز مبارزه ضد سرما یحرف

ضد  یشورائ یابيو سازمان یومبارزه طبقات یه داريبه سرما یمارکس
 یآن زمان که بحران هادرتنها . ست، در جهان مهجور ایه داريسرما
 یه را ميسرما ید تر؛ گلوي، در فواصل کوتاه و هربار شدیه داريسرما

گردد و ترس از  یه برميسرما یا آناتومي" تاليکاپ" فشارد، دوباره نگاه ها به 
، یه داريکارگران بر جهان سرما یه داريو مبارزه ضد سرما یابيتشکل 

سم را نه در اروپا، که در سراسر جهان يشبح کمونن بار يافکند؛ و ا یه ميسا
  .نديب یدر حرکت م

نه نوشته، ين زمي، در ایاديز یرهايمقاالت، کتاب ها، مصاحبه ها و تفس
، بازهم اندک است و یسه با نگاه بورژوائياما در مقا. شود یانجام و ارائه م

 یستيرفرم یبلکه، در محتو یشود، نه مارکس یهم که گرفته م یجينتا. گذرا
هم رونق  یه داريدر مقابل سرما یو سازيصنعت آلترنات. است یو بورژوائ

ش تر، نه سخن از ياما ب. شود یمطرح م یمتعدد یوهايآلترنات. رديگ یم
مختلف بلکه،  ید با نمودهايتول یوه يک شيبه عنوان  یه داريسرما

ز حمله يستم از نوک تيکه کل س یشود؛ به نحو یاز آن عمده م یونيفورماس
و  ینالند که، عامل نابسامان یبرال مينئو ل یه داريهمه از سرما. ماند یدور م

رفاه، به  یسم و دولت هايبراليشود و حسرت ل یده ميد یجهان یفقر و فاقه 
 یسم و راست هايرفرم یاز اقبال مجدد چپ ها. ماند ینگران م یدل ها

ن از حزب ياربک یزا و رميريپراس از حزب سيس سيم چون الکسيمال
 یاست هايکه از س يیکايسندرز سناتور مستقل آمر یس و برنيکارگر انگل

 یاست هاير در سييد تغيام یکند، بارقه  یت ميک حمايال دموکراتيسوس
ه در يهوادارن اتحاد. را منتظرند 70و  60 یهابه سمت دهه  یه داريسرما

ش يرا، با گشا 1950 یائيرو یکا و اروپا حسرت دهه ياالت متحده آمريا
در دل دارند و تمام  اش یرفاه بعد یملش و دولت هااش، اشتغال کا یاقتصاد

ن است که، زمان را به عقب برگردانند و به آن دهه برگردند، يکوشش شان ا
 یکارگران، سربازان، کودکان و زنان و مردان، کوره ها یونيلياما کشتار م

 یمحو اجبار"ان مارکسيه با بي یاقتصاد یساختارها یراني، ویآدم سوز
ط يمح یو نابود یاتم ی، بمب ها" مولده یروهاياز ن یتمام و کمال یتوده ها
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ه آورد، يهد" ديجد یر بازارهايتسخ"را با  ین شکوفائيست قبل آن را که ايز
اواخر  یزش هايشان صرفنظر از خي، برا80تا  50 یسه دهه . ننديب ینم

 یرشد به زعم آن ها، طبقه . است یائبورژو ین زندگيريش یاي، رو60دهه 
 یمتخاصم و مبارزه  یزش باور به وجود دو طبقه ينوظهور متوسط، ر

 یبرا. گر استيد یدوران یه يطبقه کارگر، طال یو نقش مبارزه جو یطبقات
 یکارگر و توده ها ین سه دهه بر سر طبقه يست که در هميشان مهم ن

 یانه يتنها از م. قا چه آمده استيرا و آفين و آسيالت یکايزحمتکش در آمر
 یها ید، متوجه گسترش نابرابري، که نوبت به آن ها رس1990دهه 

 ،اما در ادامه روند سابق. کارگر شدند یتوده ها یو فقر و فاقه  یاجتماع
ن بار باب مبارزه با يا. بازهم مهجور تر شد یه داريضد سرما یمبارزه 

، رخ یه داريدر جهان سرما یتازه ا یحادثه  یگوئ. شدن گشوده شد یجهان
گر کل يکه د ینيزم عمده شد، در حيشدن و مبارزه با گلوبال یجهان. داده است
ه، همان گونه که يشدن سرما یرفت و جهان یه رژه مير پرچم سرمايجهان ز

  .ده بوديجه رسيبه نت یل کرده بود، به خوبيمارکس تحل
را  یمحصوالت خود، بورژواز یه براابنديک بازار دائما توسعه ياز به ين"  

از  یق بهره کشياز طر یبورژواز. ... کشاند ین ميکره زم یبه همه جا
داده  یجهان وطن یکشورها، جنبه  ید و مصرف همه ي، به تولیبازار جهان

ک ارتباط همه يو انزوا،  یميقد ی یمل یمحل یخودکفائ ی، به جا. ...است
ن مساله يا. گريملت ها به هم د یجانبه  همه یک وابستگيند، ينش یجانبه م

ملل جداگانه،  یآثار معنو. ات استيهم مثل ماد یدر مورد محصوالت معنو
اد يز یرغم تاسف خوردن ها ی، عل. ...شوند یمشترک همه م یدارائ

  . رون کشانده استيب یع را از قالب ملين، صنايمرتجع
د نشوند، آن چه را که به خواهند که نابو یکند، اگر م یملت ها را مجبور م

، او . ... که بورژوا شوند یعنياصطالح تمدن نام دارد، نزد خود وارد کنند 
مزدور خود  یش، شاعر و دانشمند را به کارگران مزدي، کشیپزشک، قاض

و زور بازو در کار دست کم تر  ی، هر اندازه زبردست...ل کرده است، يتبد
ابد، به همان اندازه کار يش تر تکامل يبکه صنعت مدرن  ین معنيد، بديالزم آ

سن و جنس  یتفاوت ها. شود یق کار زنان پس زده ميشتر از طريمردان، ب
تنها ) آن ها. (ندارد یا یچ اعتبار اجتماعيکارگر، ه یطبقه  یگر برايد

." مختلف دارند یمت هايکار هستند، که براساس سن و جنس، ق یابزارها
   1970ن يتز، برليانتشارات د 51- 45. انگلس ص-فست؛ مارکسيمان



  
 هيشورا و اتحاد

آن چه که در حال انجام بود، با گذر  یم که همه ينيب یبا توجه به موارد باال م
آن چه  یه داريسرما یعنيده است؛ يشرفته تر خود رسيپ یزمان به مرحله 

برد و به  یش ميپ یزياتش الزم است، هوشمندانه با برنامه ريح یرا که برا
ر آن کمک يخود، و غ یکارگران مزد ین راه از همه يدر ا. رساند ینجام ما

کند و  یقانونش را اجرا م یکي. ش و دانشمنديو کش یقاض. ديجو یو بهره م
 یگريدهد و د یت او را تقدس ميمالک یکي. کند یت او دفاع ميم مالکياز حر

ن يا یهمه اما در کنار . کند یجاد و تجربه ميش ايو عمل را برا یتئور
ن يداند و به هم ین را خود ميا. کند یجاد ميمحافظان، گورکن خود را هم ا

اما گورکن ها به نقش خود باور . کند یه ميسبب لشگر محافظان را تغد
کوچک روزانه،  یبه رفع و رجوع کارها. رنديگ ینم یخود را جد. ندارند

د اما کار کارستان خود رد مشغولنيد هم انجام گيکه البته با یمنافع کوتاه مدت
در . نهاده باشند ین که اصال آن را به کنارينه ا. را به انجام نرسانده اند

تنها در کمون . ه در افتادنديک دو قرن گذشته بارها بپا خاستند و با سرماينزد
رند و نظم خود را يکردند خود سرنوشت خود را بدست گ یس بود که سعيپار
ورش يکارگران اما با  یعمل ین تجربه ين اوليا. سازند یه جاريه سرمايعل

نواقص  یاما در همن مدت کوتاه و با همه . ه در هم شکسته شديسرما یجمع
 ین کارگريجاد نظم نويا یطبقه کارگر برا یعمل ین تجربه ياش، مهم تر

توانست تجربه کمون  یگر با انقالب اکتبر بود که ميتجربه مهم د. ماند یباق
نه تنها  ،یروزيبعد ازپکارگران ن جا يل کند، اما ايح و تکميرا تصح

قدرت به دست  یسرنوشت خود را به دست نگرفتند، نه تنها شعار همه 
بلکه در واقع  ،شد یمعن یتوسط حزب ب یاسيبا کسب قدرت س ،شوراها

دند و بعد از شحزب به قدرت  یارتقا یبرا یتنها ابزار یکارگر یشورا ها
  : نمودند یم یر ضروريغ یآن حت

ا مورد استفاده قرار دادن ي، فرصت سازمان دادن یات بدويد حيتجد" 
از  يیکند؛ سازمان ها یجاد ميطبقه کارگر را، ا یر حزبيغ یسازمان ها

کارگران و  یندگيات نمايه یندگان کارگران، شوراهاينما یل شوراهايقب
زمان ن، سايک، هم زمان با ايال دموکراتيره، به قصد بسط جنبش سوسيغ
 یت هايد به خاطر داشته باشند که اگر فعاليال دموکرات بايسوس یحزب یها

 یکارگر به طور کامل، موثر و گسترده ا ین توده هايک، بيال دموکراتيسوس
." گردند یر ضروريممکن است عمال غ يین سازمان هايابند، چنيسازمان 

ک ممکن است در صورت يال دموکراتيحزب سوس یسازمان ها..." 
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ات يه یندگان کارگران، شوراهاينما یداخل حزب یضرورت، در شوراها
را سازمان  يین سازمان هايشرکت کنند و ممکن است چن ،کارگران یندگينما

حزب، به قصد توسعه و  ین کار را مطلقا مطابق مشيدهند، به شرط آن که ا
نبرد ن ، ي، لنیکارگر یه هاياتحاد." ال دموکرات انجام دهنديت حزب سوسيتقو

  86.کارگر، ص
مربوط  ین دو نمونه يرا هميکنم ز یم یش تر خودداريب یاز آوردن مثال ها

 یمورد نظر را نشان م یکارگر یبه قبل از انقالب اکتبر، مفهوم شوراها
د و يتول یکمون را، نه تنها چگونگ یکه نه تنها شوراها يیشوراها؛ دهد
 یزندگ یمحل ها یه تنها اداره ت کار را، نيريم کارو اداره و مديع، تقسيتوز

توانند  یو روستا و شهر و کشوررا، نه تنها اقتصاد و فرهنگ را، نم
بعد از انقالب . ندارند یکنند و تکامل دهند، بلکه با آن اصال تشابه یندگينما

حق اداره کشور به  یت دادن به حزب و واگذاريقانون یز شوراها براين
قدرت شوراها، قدرت حزب به  یتا به جاحزب مورد استفاده قرار گرفتند 

د بتوان گفت بالفاصله بعد از انقالب يشا. مستقر شود یعنوان دولت شورو
موقت نشد بلکه، به  ین امريبود اما ا ین امر به طور موقت ضروريا

  .دين به فاجعه انجاميصورت اصل در آمد و بعد از مرگ لن
ه ها و نقش يت اتحاديرها به اهمانقالب اما، با یروزيژه بعد از پين به ويلن 

ت يفعال یارتجاع یه هايد در اتحاديون بايا انقالبيآ:" کند ید ميم آن ها تاکيعظ
 ید بيدانند که با یخود حل شده م ین موضوع را برايآلمان ا یکنند؟ چپ ها

" یچپ ها"هر قدر هم  ی، ول...داد،  ین پرسش، پاسخ منفيچون و چرا به ا
ک ين تاکتيقت امر، ايمطمئن باشند در حق یکين تاکتيبودن چن یآلمان به انقالب

، ...در بر ندارد،  یگريز ديچ چيخ و بن خطا بوده و حز عبارات پوچ هياز ب
 یآلمان یچپ ها یش از حد انقالبيار دانشمندانه و بياظهارات متکبرانه  و بس

 یارتجاع یه هايد در اتحاديتوانند و نبا یست ها نمين که کمونيا یدر باره 
ه ها خارج ين اتحاديد از اين کار امتناع ورزند و بايکار کنند و ماذونند از ا

که  یکامال تر و تازه و شسته روفته ا" یکارگر یه ياتحاد"ک يشوند و حتما 
اختراع شده ) جوان یو البد اکثرا بکل(ن يار نازنيبس یست هايتوسط کمون
ل کودکانه و خنده يجز اباط یزيز در نظر ما چيره نيل دهند و غيباشد، تشک

سم ياليسوس یبرا یراثير ميبه طور ناگز یه داريسرما. تواند باشد یآور نم
 یصنف یميزات قديک طرف عبارت است از، آن تمايگذارد که از  یم یباق

گر يد آمده اند، و از طرف ديقرن ها پد ین کارگران که طيب یو حرفه ا
 یان دراز ميسال یآهسته و ط یليخ که فقط يیه هايعبارت است از اتحاد

 یشتر و جنبه يوسعت ب یدارا یديتول یه هايافته و به اتحاديتوانند رشد 
م يبه محو تقس یديتول یه هايق اتحاديکم تربدل گردند و سپس از طر یصنف

افته و يبپردازند که از هر جهت تکامل  یم افراديت و تعلين افراد و تربيکار ب



 یسم به سويکمون. نديبرآ یهر کار یاشند و از عهده ده بياز هر جهت ورز
ق يا جز از طريجهان تکامل پرولتار یچ کجاي، در ه...،. رود ین مقصد ميا

افته است و يمتقابل آنان با حزب طبقه کارگر انجام ن یه ها و هم کارياتحاد
 یميا گام عظيتوسط  پرولتار یاسيتصرف قدرت س. ابديتوانست انجام  ینم

ش از يد بيدارد و حزب با یا به عنوان طبقه به جلو بر ميپرولتار است که
ت يه ها را تربين اتحادينو یوه اين، بلکه به شيشيپ یوه يش و نه تنها به شيپ

ه ها يد که اتحادين حال فراموش ننمايدر ع یکند، ول ید و آن ها را رهبرينما
 یو مقدمات یو آن هم مکتب ضرو" سميکمون یمدرسه " کماکان به عنوان 

ز به عنوان يا، به دست خود آنان و نيپرولتار یکتاتوريساختن د یعمل یبرا
ه امور اقتصاد کشور يزمام کل یجيکارگران، جهت انتقال تدر یاتحاد ضرور

و سپس تمام زحمت ) جداگانه ین که حرفه هايو نه ا( کارگر یبه دست طبقه 
  . اندخواهد م ید باقيمد یمدت یبوده و برا یکشان باق

 یه دارد، که طبق آمار کنگره يه ها تکيما به اتحاديحزب در کار خود مستق
 یر حزبيون عضو دارد و رسما غيليش از چهار ميب) 1920ل يآور( رياخ

ه ها و البته در يم اتحاديت عظياکثر یرهبر یعمال تمام ارگان ها. هستند
 یشورا(هيروس یسراسر یه هايکل اتحاد یا بوروياول مرکز  یوهله 
شوند و  یل ميست ها تشکياز کمون) هيسراسر روس یه هاياتحاد یمرکز

در " یچپ رو" یکودک یمارين، بيلن".  گذارند یحزب را به اجرا م یرهنمودها
  . حزب توده یانتشارات سازمان انقالب. ، منتخب آثار1920سم، نوشه شده در ماه مه يکمون

ه آلمان به يوستن اتحاديسال از پ نوشته شده است که تنها دو ین مطلب زمانيا
ک سال از انقالب نوامبر در آلمان ي، و تنها ین پدريجنگ در دفاع از سرزم

از چشم  یمخف یل شوراهايکه در آن کارگران با تشک یانقالب. گذشت یم
ک مورد به جهت مخالفت يپرداختند که در  یکارگر یه، به سازمان دهياتحاد

ه خواستار يکه اتحاد یرگر را در اعتصابهزار کا 400ش از يبا جنگ، ب
با  1918ه يفور 4که در  یاعتصاب. کردند یعدم شرکت در آن بود، رهبر

کارگران و  یانقالب یاما دوباره توسط شوراها. ده شديخشونت درهم کوب
وستند، ين به آن پينوامبر کارگران برل 9ل سر برآورد،  دريسربازان در ک

ندگان خلق ينما ینوامبر شوراها 10در لهلم دوم را مجبور به فرارکرد، و يو
ک حکومت يل يتشک ید برايل شد تا مقدمات انتخابات جديو دولت موقت تشک

ان ياول به پا یجنگ جهان 1918نوامبر  11در . ست فراهم شودياليسوس
کردند؛ در  یحکومت شوراها مبارزه م یکه کارگران برا یدرحال. ديرس
 یرسم یولت و کارفرماها، به شناسائه و دين اتحادينوامبر مذکرات ب 15

 6در. ديکار انجام یم قرارداد جمعينده کارگران در تنظيه به عنوان نماياتحاد
 یراندازيه با آن همگام بود، تيال دموکرات که اتحاديدسامبر در دولت سوس



15 

 یجناح چپ حزب به رهبر 1919ه يدر اول ژانو. به کارگران آغاز شد
ال دموکرات جدا شده و با يرگ از حزب سوسبکنشت و روزا لوکزامبويل

ه اعتصاب يژانو 5در . ست آلمان را اعالم  کردنديل حزب کمونيتشک یجمع
ده شد و صدها نفر از کارگران يارتش درهم کوب یبا حمله  یکارگر یعموم

ر و به يبکنشت و روزا دستگيرمسلح قتل عام شدند و ده روز بعد ليو مردم غ
است دولت از طرف يه انتخابات انجام شد و رينوژا 19در . دنديقتل رس

 یبرا یال دموکرات واگذار شد ويس حزب سوسيپرنس فون بادن به رئ
 یرويکارگران و سربازان ن یشوراها یکنگره کشور یاز برپائ یريجلوگ
در منطقه رور، برمن و  یمردم یزش هايخ. ن اعزام کرديبه برل یاضاف
، یه کار مزديدر آلمان، عل یه اياتحادجنبش .(خ با خشونت سرکوب شديمون

گر هم در نطفه خفه شد و با آن ين تجربه ديق اين طريبد). 1385تهران، 
ال يه و حزب سوسياتحاد یگر یانقالب یر، پرونده يار ديباالخره اما بس

  .ز بسته شديدموکرات ن
از  یکيز، ين نيه ها و شوراها همواره بعد از مرگ لنياتحاد یبحث در باره 

کال شدن جنبش، دوباره يهربار با راد. بود یموضوعات جنبش کارگر
م که يا شاهد بوديتالين نمود آن را در ايآوردند که مهم تر یشوراها سر بر م

ا ارگان ين يش در نظم نويدر نوشته ها یگرامش. با آن همراه بود یگرامش
را شو"ن که يان اين، ضمن بيجنبش کارگاه ها در تور یکارگران اعتصاب

اما حالت دوگانه " است یدولت پرولتر یتجسم وحدت طبقه کارگر و الگو
د که حزب و يگو یم یاز طرف. دهد یه ها نشان ميرا نسبت به اتحاد یا

اما از طرف . کرد یهم ذات تلق ید بالواسطه با دولت پرولتريه را نباياتحاد
ز يگالوا هنوز در خود توان يحزب معتقد است  ینيگر هنوز به شکل لنيد

 یم یل دنبال راهين دليند و به هميب یه  را نميت اتحاديشدن مستقل با کل
د قرار گرفته است،از ييمورد تا یشورو یه يه را که در روسيگردد که اتحاد

ک شدن آن ين سبب از طول و عرض آن، از بوروکراتيبد. مخمصه در آورد
ه کارگر آگا یبقه گانه شدنش با طيآن که سبب ب یو ساختار ین درونيو قوان

 یاز انواع سازمان ها یکيه ها را ياتحاد ،یبه درست. برد یشده است نام م
 یم یه دارينفک جامعه سرمايه و حزء اليت سرمايحاکم یدوره  یپرولتر

از جامعه  یماند و به عنوان شکل یوفادار م یت خصوصيخواند که به مالک
کنندگان، بلکه به عنوان مزد  دي، کارگران را نه به عنوان تولیه داريسرما ی
قدرت  یه يه ها در مجارستان پاياتحاد :سدينو یم. کند یران متشکل ميبگ

ست يکارگران کمون یدر آلمان منجر به کشتار عموم. پرولتارا را سست کرد
 21و  20 یروزها یدر فرانسه منجر به شکست اعتصاب عموم. شد

ون موجب ممانعت هرگونه س تا کنيدر انگل. ت کلمانسو شديو تقو یجوال



ه ها در يبه اتحاد یاما وقت. شد یاسيس یم کارگران در مبارزه يدخالت مستق
 یا کم رنگ ميد يه ناپدياتحاد یو ساختار ین درونيرسد قوان یه ميروس
دراشکال موجودش در  یکارگر یه هاياتحاد: معتقد است که یو. شود

ه ير حال رشد روسد یکارگر یه هايازاتحاد یغرب یاروپا یکشورها
ل شده اند که يتبد یه به ارگانيه ها در روسيرا اتحاديز. متفاوت است یشورو

خته شده  و متقابال يع در هم آميف تک تک صنايدر آن تمام تعهدات و وظا
م را به يعظ یک واحد صنعتيوسته و متصل شده اند و در مجموع يبهم پ

وال است و اعمال وجود آورده اند که در آن رقابت صرف در حال ز
افته يصنعت کاهش  یبرا یتا سطح حداقل ضرور یک و انظباطيبورکرات

 ،را به وجود آورده که در آن ینيط عيهمان شرا ین معنيه در اياتحاد. است
 یمقاالت شورا. (ا ظهور مجدد آن ها نخواهد بوديطبقات و  یبرا يیگر جايد

   )1358ن، اشار، تهراي، انتشارات یو گرامشي، آنتونیکارگر
 ین منوال بازهم تجربه کمون به عنوان قدرت مستقل شوراها، منفرد ميبد

ابد و با استفاده از همه امکانات و يارتقا  یط فعليد با توجه به شرايماند که با
از مبارزات بعد آن،  یره و درس آموزيو غ یو فرهنگ یکيتکن یشرفت هايپ

 یه و سرنگونيسرما یدولتن يماش ینابود یا برايبه ظرف قدرت پرولتار
ابعاد  یشود در همه  یشوراها م. ل شوديتبد یه داريسرما یکامل نظام طبقات

و محله، در مدرسه  ی، در کویاقتصاد یشاخه ها یو در همه  یکار و زندگ
ع يکه شوراها مختص به صنا ین معنيبد. و مهد کودک و دانشگاه برپا شود

ن امر يا. ن خواهد بوديما کارکردش همابد، ايگر يد یشود نام یم یحت. ستين
شود سنگ بنا را  یم. ر استيز امکان پذين اکنون نير است و هميامکان پذ

به هر . ا کارخانهيدر محله گذاشت، در معادن گذاشت، در کتابخانه گذاشت 
 یاز تجربه آگاه. د آن را تجربه کننديکارگر و زحمتکش با یب توده هايترت

ش تر يآگاه شوند، امکان اتحاد ب یش تريب یتوده ها هر چه. ابدي یگسترش م
کارگر  یست که از خارج به درون طبقه ين یزيچ یاما آگاه. شود یم

ان يآگاه در جر یست، و هستيآگاه ن یجز هست یزيچ یآگاه. ق شوديتزر
 یدست م یطبقه کارگر به آگاه یوقت. ديآ یو عمل به وجود م یواقع یزندگ

ر و توسعه و يياش تغ یماد یخود را همراه با مراوده  یواقع یايابد، که دني
تواند در عمل شکست هم بخورد اما چون  یطبقه کارگر آگاه م. تکامل دهد
اش  یرا که با زندگ یان مبارزه ايجر یعني ،ل عمل خوديه و تحليقدرت تجز

 یش ميرد و به پيخ یگر با رفع نواقص به پا مين شده است دارد، بار ديعج
 یاز شکست ها درس م. رومند تريتر، محکم تر و ن ین بار قويا ماا تازد؛

  .سازد یم یروزياز شکست پل پ. کند یرا آغاز م یديرد و فصل جديگ
ل هم ندارد؛ يست، قدرت تحليدان عمل نيانه ميکارگر در م یه قطب یاما وقت 
طبقه  یزمان. شود یحاصل م یواقع یدر زندگ یاز عمل واقع یرا آگاهيز
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ساعت کار روزانه مبارزه کرد و موفق هم شد، اما امروز که  8 یبرا کارگر
ن برابر شده يچند یانسان یرويک و هم نيتکن ینه يهم در زم ،کار یبهره ور
ر است، گرچه از نظر باال رفتن ساعات کا یساعت کار به معن 8است، 

ه، ارزش يسرما یمساله مهم برا. ر نکرده استييگذشته تغ مقدار نسبت به
 یه را سبب ميسرما یاند که ارزش افزائ یو ساعات کار اضاف. است یاضاف
ل يکم رنگ تبد یبه نقطه ا یسه با کار اضافيامروز کار الزم در مقا. شوند

که  یرا زمانش با زمانيست، زيگر کار الزم نيکار الزم هم د. شده است
د در يبا. ستينبرابر  ،ن کنديخانواده اش را تام ید توان کارگر و زندگيتولباز
 ین معنين بديم و ايکارگر را در آن ملحوظ کن یقت ساعات اضافه کاريحق

که کارگر در  یکه بازهم ساعات کار اضافه شده است و پول ،خواهد بود
ست بلکه ين یرد، مزد ساعات اضافه کاريگ یم یساعات اضافه کار یازا
کارگر را  یضافشد و وقت ا ین ميست در کار الزم تاميبا یاست که م یپول
 ین ساعات اضافيدر ا ید ارزش اضافيان توليق جرين طريبه ا. گرفت ینم

الت آخر يدر تعط اد وي، جشن ها و اعیل رسميتعط یروزانه، در روزها
اندازد که در ساعات  یم یرود و کارگر را به روز یباالم یهفته، بادکنک

ت به ين وضعيا. دنيب ید و کار را ميز خواب تولياندک استراحت و خواب ن
موقت کار،  یانبوه، قراردادها یها یکارسازي، بیت شغليهمراه عدم امن

ژه در رابطه با يض در محل کار به ويکاران، کار کودکان، تبعيل ارتش بيخ
ه يسرما یستم جهانيک کالم سيه و در يشاء بودن سرمايزنان و فعال ما

ل روشن ين داليمبه ه. ، مشکل مشترک کارگران سراسر جهان استیدارد
ن منافع مشترک را درک ياگر ا. ا منافع مشترک دارنديکارگران سراسر دن

 یسازمان ده. و عمل به پردازند یتوانند به سازمان ده یکنند، حول آن م
. یو باالخره جهان یو قاره ا یگيو همسا یو کشور یو منطقه ا یمحل
. ر استيامکان پذ ن هايهمه ا. را سازمان دهند یت کارگريو حما یبستگهم

ن امر ياگر ا. ط استير شراييتغ یبرا یش شرط اش مبارزه جوئياما پ
رحم  یه داريسرما. ن هم که هست بدتر خواهد شديوضع از ا. رديصورت نگ

کار و هر  یهمان گونه که با هر باال رفتن بهره ور. شناسد یو مروت نم
 یکارگر پرت م یدرون خود را به دورن طبقه  یروهاياز ن ی، بخشیبحران

 یانه تر با طبقه يشود، هزاران بار وحش یه متمرکز تر و قويکند تا سرما
و  ینيو چ یکائيو آمر یش کارگر اروپائيبرا. کند یکارگر برخورد م

ه يسرما. رديگ یهمه را به خدمت م. ندارد یفرق یرانيو ا یکيو مکز یتناميو
. ال نقل و انتقال استن سبب دائما در حيخواهد، به هم یکارگر ارزان م

ش او را به يشاخک ها. شود یچ گاه خسته نمياست که ه یه جهان گرديسرما
 یع تر، سبعانه تر، تهاجميدر آن سر یکند که ارزش اضاف یت ميهدا یجائ



شود، و بدون تقبل مخارج  ید ميدردسر تر تول ین حال بيتر، و در ع
. گردد یبدا بر مبه م یات و عوارض گمرکي، بدون پرداخت مالیاضاف
مان داشته باشد و نوزادان از ين که درد زايد بدون ايزا یه چند قلو ميسرما

درد سر،  یمان بين زايا یبرا. نديآ یا ميز حامله به دنيتولد، خود ن یلحظه 
فه را بر ين وظيدردسر باشد و ا یاز دارد که آرام و بين يیه به فضايسرما

ا که دلش بخواهد يدن یق هر جاين طريا ه بهيسرما. گذارد یدوش دولت ها م
ن جا به يرا ا یکي. کند یم یکند و استثمار را سازمان ده یبساطش را پهن م

آن چه را که . را آن جا به سالبه بکشد ینشاند، تا عده ا یاه ميخاک س
 ،یو نسل ها کسب کرده اند، در چشم به هم زدن ینسل یکارگران با مبارزه 

اعتراض و مبارزه،  یکه به جا یگسلد، به نحو یم تار و پودش را از هم
ت کارگران ين نمونه وضعيبهتر. کشاند ید خود ميم و تحديکارگر را به تسل

  . اول قرن حاضر است یاروپا در حدود دو دهه 
  

  ؛ نمونه آلمانکارگران در اروپات يوضع
 یها کتاب. به طور مثال در آلمان بار آموزش را بر دوش خانواده ها گذاشتند

، کارگران یون اعتراضيبعد از چند اکس. ع نشديتوز یگر مجانيمدارس د
بعد . ش تر آن را پوشش دهنديب یکردند با اضافه کار یم شدند و سعيتسل

 یت شان از خانواده هاين بار جوانان که اکثريا. ش آمديه دانشگاه پيشهر
چ ياما ه افتياعتراضات ادامه . م نشدنديبودند، تسل یبخش مختلف کارگر

ک ساعت هم ي یت، حتيو حما یبستگ، به عنوان همیا محل کاريو  کارخانه
ت يابان ها خواهان حمايکه فرزندان شان در خ یل نکرد در حاليکار را تعط

جوانان اما با مقاومت و . شان دردناک بود ین مساله برايو حتما ا. بودند
ادار به پس گرفتن آن را و یمحل یدولت ها یگريبعد از د یکيمبارزه مداوم 

بر دوش  یم از بدهيعظ یس باريمثل انگل ین مساله اما در کشوريا. کردند
کاران يو سپردن ب یکاريسپس مساله خظ زده شدن حق ب. گذارد یجوانان م

و سپردن حق اشتغال کارگران  يیورويک ي، کار ساعت یابيبه مراکز شغل 
ک کردن آن ها در يو شر یانسان یروين یمقاطعه کار یکار به شرکت هايب

کاران به يب. ش آمديموقت کار پ یز کارگران و قراردادهايدستمزد ناچ
بان يشاغل شان سر درگر یها یدست زدند اما بازهم، هم طبقه ا یاعتراضات

که گاه به  يیاز آن ها به جز شعارها یتيحما. دم و من نبودم، فرو بردنديمن ند
اول مه  یها یا در سخن رانيها نوشته  هيرو توسط اتحاديجذب ن یگاه و برا

ه، از به خطر افتادن يترساندن سرما یبرا یامد، کاريشد، به عمل ن یگفته م
ز از اعتراض دست برداشتند يکاران نيجا بيمنافع اش انجام نگرفت، و تدر

به صورت  یوروئي 400 یو مشاغل کوچک ماه يیورويک يوانجام کار 
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ون نفر را به همراه خانواده يليحدود دو م ین در آمد، که زندگيروت یکار
ن رفرم در بازار کار، رفرم در يبعد از ا. ن کرده استيشان، با فقر عج یها

ورو در هر فصل و پرداخت يپرداخت ده . بود یبخش بهداشت و بازنشستگ
مخارج دارو و درمان دوباره صندوق مخارج کارگران را مورد % 20

کار و ين بخش کارگران بيهم یژه برايه ون امر، بيا. دستبرد قرار داد
ار کسان مراجعات خود به پزشک را خط يبس. ک فاجعه بوديبازنشستگان 

ن درد ياز ا. اوردنديو درد، ساختند و دم برن یماريا کاهش دادند و با بيزدند 
. ورو اضافه شديارد يليم 20 یمه بهداشتيب یه شرکت هايو رنج اما به سرما

  ! یان انسانف با جيکث یتجارت
گر يخلع سالح کارگران، گرچه د یشد برا یاسلحه ا ،ن آمدن نرخ رشدييپا

هم  یشوتيدون ک یوجود نداشت؛ حت یبود که سالح یکارگران قرن یبرا
، هر روز خطر اخراج ها، یه داريم سرماين استريم یايمد. وجود نداشت

ا بزرگ ان شرکت ها ريد، و ضرر و زيدن چرخ توليها، خواب یکارسازيب
دند، تا طناب يکردند؛ تکرار کردند؛ سخنرانان آن را در بوق و کرنا دم يینما

مبارزه آماده شدند، دست و پنجه  یه ها براياتحاد. دل کارگران را پاره کنند
 یل شان که مينرم کردند، مذاکره کردند، کارگران را در اندک ساعات تعط

ابان ياعتراض به خ ینند، براک یشان سپر ید با خانواده و زن و بچه هايبا
با همان دست مزد  یش ساعات کار هفتگيها کشاندند و موفق شدند با افزا

ان و يکار، کارفرما یکاهش دست مزد، قابل انعطاف ساز یعنيسابق، 
ت يدر حفظ امن یميت عظين را موفقيا. و خشنود سازند یکنسرن ها را راض
انجام گرفت اما  یکوچک یتقاداتزده شد، ان يیغرو لند ها. مشاغل جار زدند

ن يکارگر در ا یطبقه  یزندگ یبه هر کجا. م شديکارگر تسل یدوباره طبقه 
انه تر و نا باورانه تر يشرمانه تر، وحش ید تر، بيار شدي، بسیدوره دست بزن

ش مورد حمله قرار گرفته است؛ جراحت برداشته است؛ يگذشته ها یاز همه 
اس يو  یقدرت ی، اما مظلومانه و صبورانه و با به له شده استيسرما یرپايز

 یر کشورهايسا. ديآ یدم بر نم یگر سال هاست که حتيشود، و د یتحمل م
مردم  یسال ها اعتراضات و مبارزه . ندارند یت بهتريهم وضع يیاروپا

د يام یاهويسم به قدرت شد و با خود هيحزب چپ رفرم یه يونان، ورودي
 ی، چون حبابيیسم را در چپ اروپاياليسوس یايوسم و ريکاليبازگشت راد

ر يبود، د یو تظاهرات عموم یفرانسه که کشور اعتراضات اجتماع. ترکاند
 یند و کارگران بر اجبار زندگيب یاست که خواب اعتراض هم نم یزمان
ا و پرتقال يا و اسپانيتاليتب اعتراضات در ا. ، گردن نهاده اندیمزد یبردگ

اگر اعتراضات . ل شده استيونان، به عرق سرد تبديشعشع م یجه يبعد از نت
اس و يافت و به آن با ي یغات تداوم ميين تضيا یه همه يکارگران در آلمان عل



ط را به عنوان عضو ين شرايتوانست ا یدادند، آلمان نم یصال تن در نم ياست
 یاروپا، به صورت برنامه همگان یه ياتحاد یرنده يم گيقدرت مند و تصم

ونان و سپس پرتقال يدر کارگران  یکه شترش ابتدا جلو. اروپا در آورد یبرا
کا ياالت متحده آمريا یس و حتيا و اکنون فرانسه و انگليا و اسپانيتاليو ا

   .ده استيخواب
  

  کاياالت متحده امريت کارگران در ايوضع
ه يسرما یايگر دنيد یکا هم، مثل همه جاياالت متحده آمريط کار در ايشرا
، دائما و 2000از سال . م تر شده استيژه از قرن حاضر وخي، به ویدار

. ان قرار گرفتيکارفرما یز حمله يشه منافع کارگران، در نوک تيش از هميب
 ین قدرت را نداشتند که جلويگرچه کارگران به آن اعتراض کردند، اما ا

 یا قدرت زدائي یقدرت ین بيه ها در اياتحاد. ه را سد کننديتاخت و تاز سرما
سان ي، کارگران ن2001که در سال  یداشتند، به طور یکارگران نفش مهم

 یه از منافع آن ها دفاع نمين که اتحادي، در اعتراض به ایموتور در تنس
به  یاز دادن را -گشت یه بر مين هم از توهم شان به نقش اتحاديگرچه ا -کند

 3103مثبت،  یرا 1486ل که، در مقاب یکردند به نحو یه خود دارياتحاد
 ید به آن ها رايچه ما با یگفتند برا یکارگران م. مخالف وجود داشت یرا

ت کنندگان آن ها يگر اعتراضات کارگران مهاجر و حماينمونه مهم د. ميبده
ن کارگران يا. ابان کشانديون ها نفر را به خيلين مهاجرت بود که، ميبه قوان

آغاز شد، سازمان  2006که از مارس  ه نبودند و حرکت شانيعضو اتحاد
ت کرد به ير شهرها سرايکاگو آغاز شد و به سايحرکت از ش. نشده بود یده

شهر در سراسر کشور را به حرکت در  102ل، يکه در دهم آور ینحو
مزارع، . کوت کردنديکار را با ینيدر اول ماه مه کارگران الت. آورد

آن ها به . از حرکت باز ماندند یرستوران ها، مهدکودک ها و مراکز خدمات
کارگر  یاالت متحده نشان دادند که طبقه يدر ا ین کارگرييعنوان بخش پا

ن حرکت چنان که يا. کا نقش داشته باشديآمر یتواند در جامعه  یچه قدر م
قه قرار داشت و متاسفانه مورد يدر مض یرفت از نظر خبر رسان یانتظار م

 یرييبخش ها قرار نگرفت و نتوانست تغ ريکارگران در سا یت عمليحما
 . جاد کنديت ايدر موقع یاساس

، از حمله مداوم یل سازيع اتومبيکارگر صنا 500، 2006ه سال يدر ژانو
ن يو همه چن یو بهداشت یمه بازنشستگيت بيشان و وضع یبه دست مزدها

ه  با ياتحاد. ت، دست به اعتراض زدنديترويدر د UAW یه يه اتحاديعل
ت به عمل يه کارفرما مخالفت کرده بود و از کارگران حمايون آن ها علياکس
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مه يو ب یسلر، امکانات بهداشتيملر کرايکه دا ین سال، زمانيدر هم. اوردين
را که جنرال موتورز وفورد انجام  یکارگران را کاهش داد، تا کار یماريب

، 2008ال در س. ل کند، کارگران دست به اعتراض زدنديداده بودند، تکم
آن ها و خانواده  یکار کرد و زندگيکارگر را ب 25000جنرال موتورز، 

ط بحران يشدند در شرا ینفر م 100.000ک به يشان که نزد یها
از طرف  یمناسب ین عمل مابه ازايا یوقت. کشاند ی، به نابودیاقتصاد
 فورد اعالم داشت که تا یخت، متعاقب آن کمپانيانگيبر ن یکارگر یجامعه 

ه با هر عمل يسرما. شغل را خط خواهد زد 30.000، تعداد 2012سال 
ف است که، يد که طرف مقابل آن قدر ضعيد یم یخود، وقت یضد کارگر

ب يه تخريه، بلکه عليه سرمايکارگران را نه برعل یتواند همه  ینم یحت
هم  یبعد از فورد، دلف. شد یتر م ینده شان هم سازمان دهد، جريو آ یزندگ

ک کالم يدر . کار خواهد کرديکارگر را ب 24000الم کرد که، اع
از  .شدند ینفر م 300.000کارگر که با خانواده خود  79.000

ات يف کارگر40.000، اعتصاب یل سازيگر صنعت اتومبياعتصابات د
 ) midnight strike( مه شبيبود که از ن 2015در ماه ژوئن 

طبق  UAW. بود 2007بعد از سال کارگران ن اعتصاب ياول ن يا. آغاز شد
د اما توافق را کارگران با يمعمول با کارفرما به مذاکره نشست و به توافق رس

دستمزد اعراض  یمحاسبه ج يرا یوه يرا به شيرد کردند؛ زآرا % 66
 یدالر در ساعت م 24تا  17ن يکارگران ب% 45وه ين شيدر ا. داشتند

ه متوسط يبق یکه برا یاست، در حالش تر شامل کارگران جوان يرند که بيگ
ه به مذاکرات ادامه داد و در اکتبر ياتحاد. دالر در ساعت است 28دستمزد 

چهار ساله را به امضا رساند  ید و قرار داديدوباره با کارفرما به توافق رس
کارگران را کنترل  ینان داد که در چهار سال آتيو با آن به کارفرما اطم

ه يس اتحاديامز رئيليس ويدن. صورت نخواهد گرفت یخواهد کرد و اعتصاب
 ن  تعهد يبا ا. ک دستاورد قابل مالحظه خوانديو  یروزين توافق را پيا

. کرد یجاد نميه ايسرما یبرا ی، ترسیا بزرگ محلياعتراضات کوچک 
دند، اما در اصل ينام یکا بار آن چه را که ضرر ميآمر یل سازيع اتومبيصنا

دن يکه آن ها انتظار داشتند بود، با دم یسود حاصله تا سقف نه ضرر که کمبود
ه، بر دوش کارگران جهان گذاشتند يدر خدمت سرما یايمد یدر بوق و کرنا

کارگران جهان را به غارت  یديارد ها دالر از اضافه ارزش توليليو م
 ی، ناامنیکارگران سراسر جهان، ترس، دلمردگ یبردند، که حاصلش برا

ورش يم در مقابل يو تسل یني، عقب نشین رفتن استاندارد زندگيي، پایشغل



سال گذشته متوسط دست مزدها، با توجه به استاندارد  یدر س. ه بوديسرما
  . افته استيکا کاهش يکارگران در آمر%  70 ی، برایزندگ
کا، اعتصاب کارگران بخش ين دو دهه در آمريگر اعتصابات مهم اياز د

د و يکا را به نقد کشياست آمرين جنبش سيا .بود) معلمان(یآموزش عموم
 یه گذاريسرما یاست فشار و سرکوب را، به جاين سينشان داد که چگونه ا

مدرسه و بهبود  یبه جا. رديگ یمردم به کار م یآموزش و بهبود زندگ یبرا
 یکار، زندان ميمردم کارگر و زحمتکش اعم از شاغل و ب یتوده ها یزندگ

 یم یر، جانيفق یاز توده ها. کند یت ميسرکوب را تقو یروهايسازد و ن
 یدفاع یکه تنها با بودجه  یدر حال. حاصل نماند یش بيتراشد تا زندان ها

ن فقر و فاقه يبر ا یانيشد پا یارد دالر است ميليم 600االت متحده که يا
 . گذاشت
 یال فوروم جهانياتل آغاز شد با سوسياز س 1999که  یگر، جنبشيمورد د

ت که از سپتامبر ير وال استريشدن  و جنبش تسخ یو جنبش ضد جهان
ن بار از بانک ها سربرآورد و يکه ا یه داريهمراه با بحران سرما 2011

و ملقب شدن به عنوان  یريدستگ 700با  2013گسترده شد، و در مارس 
 ین که طبقه يد بدون ايان رسيبه پا یآ.یب.توسط اف" یسم داخليترور"

استفاده  یم در جهت اهداف طبقاتين دو جنبش عظيکا بتواند از ايمرکارگر آ
را با ير جهت دهد زييتغ یه داريضد سرما یکند و آن ها را به سمت جنبش

 یشود بازارها را خلع سالح کرد، نه م ینه م"، یه داريستم سرمايوجود س
از را با حفظ طبقات  یشود شکاف طبقات یشود تجارت را عادالنه کرد، نه م

و  یمال یه هايو با نفوذ سرما یه داريشود با فرهنگ سرما ین برد؛ نه ميب
شود  یمبارزه کرد و نه م یاست فعليو س یه داريبانک ها با انتقاد از سرما

". ت بخشديرا، واقع یم رفع نابرابريهست% 99د يگوئ یما که م یبرا
داده ام  یمنفومه به آن ها پاسخ ين دو جنبش که در گيا یشعارها یمجموعه 
که خواهان  یه داريکند که آن ها اصوال نه ضد سرما ین ميت از ايخود حکا

. خود را ببرد یخواهند که دسته  یاز کارد م. هستند یه داريرفرم در سرما
پول هستند که در  - کاال - پول یه در رابطه يبازارها جزء مهم گردش سرما

ن پروسه يا یط یعني بچه آورده، ارزش افزا شده است یپول اول یدوم
. ل شده استيه تبديرفته و به سرمايت پذيپنهان در کاال واقع یارزش اضاف

ق ين طريبه هم. نخواهد بود یه دارين پروسه سرمايبدون ا یه داريسرما
نشناختن  یعنيخته است و بحث عادالنه کردن آن يتجارت با بازار در هم آم

چند پهلو  یاز آن واژه هاهم  یشکاف طبقات. و عناصر آن یه داريسرما
 ین شان برايب یند و در تقابل با هم قرار دارند شکافيطبقات از هم جدا. است

و . است یستيکه وجود دارد تضاد آنتاگون یزيتنها چ. پر شدن وجود ندارد
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ن ما در يا. ميشده ا% 99که  یبدون خصلت طبقات ین ماين طور است ايهم
  . دقرار دار یه داريستم سرمايس یکجا

توده  ین جنبش ها به عالوه جنبش ضد جنگ، جنبش اجتماعين دو دهه و ايا 
همه 1388ران در انتخابات ي، جنبش جوانان در ایعرب یدر کشورها یا
 یو محل یر دهند اگر طبقه کارگر در سطح جهانييتوانستند جهان را تغ یم
داشت،  ارين جنبش ها را در اختيا یرويت نيکه اکثر یتوانست، در حال یم

 یطبقات یکال و ضد کار مزديراد یو اثر گذار یدان دخالت گريآن را م
ر پرچم يآن که ز ید، به جايکوب یکرد، و انگ خود را بر جنبش م یخود م

اما  یمساله اصل. رژه برود يیون بورژوايسين و آن اپوزيا یتوهم پرداز
 یبدنه در  ین بود که طبقه کارگر با وجود نقش موثرش از نظر کميدرا

  . آماده نبود یرهبر یرنگ داشت و برايب ی، حضوریفيجنبش، از نظر ک
تواند نقش خود را بر  یطبقه کارگر م. ن لحظات استيجهان اما آبستن ا

، ی، منطقه ای، کشوریجنبش سکه بزند، اگر آگاهانه در سطوح مختلف محل
تواند ضد  یآگاه م یرا تنها مبارزه طبقاتيز. زديبه پا خ یو جهان یقاره ا
 یو طبقه  یه داريرا سرماير است زين امر امکان پذيا. شود یه داريسرما

 یها استفاده م ینوآور یگرچه از همه  یکي. شده اند یکارگر هردو جهان
طبقه کارگر  یعني یگريد. نده استيکند اما دچار بحران مزمن و رقابت فزا

ه بحرانش برخالف است ک یجهان یارديليچند م یطبقه بالنده است، طبقه 
  .    و مداوم و تکرار شونده است، قابل رفع است یکه ذات یه داريبحران سرما

  2015نوامبر 
  
    
    
      
    
      
    
  



  
اول  یک در دودهه يدر مکز یو اجتماع یجنبش کارگر

 21قرن 
ه ي، که به اعتراض کارگران عل2000تظاهرات اول ماه مه سال 

، که یه داريکند و سرما یا را غارت مزم که به زعم شان کشورهيبرالينئول
، با 2001سال . ل شديشناسد، تبد ینم یخود مرز یتر شده و برا یجهان

در ال  یاوزکاد یک سازيالست یکارخانه  یاعتصاب و اشغال سه ساله "
کو گومز دلگادو يهمراه بود، که انر"  ک توسط کارگرانيمکز یسالتو

در اشغال شرکت داشت، گزارش سه که خود  یه مستقل اوزکاديمشاور اتحاد
لد ير در آورد و سپس مشتهيبه رشته تحر يیايساله را به زبان اسپان

" ننتاليتر از کنت یک روز طوالني"به نام  یم و به آلمانيدورتموند، آن را تنظ
از کتاب را به همراه گزارشات سفرمان به  یترجمه کرد و من خالصه ا

ترجمه کردم که در کتاب  یسک و حضور در کارخانه به فاريمکز
ن يا. به عنوان نمونه موفق ارائه شده است" اعتصاب و اشغال کارخانه"

دست و  یبرا ید را به جنبش کارگريگر اميت خود بار دياعتصاب با موفق
از  یاريبزرگ به همراه آورد و در بس یپنجه نرم کردن با کنسرن ها

. شد یکارگر یسبب همبستگکا و آلمان ياز جمله آمر یمهم صنعت یکشورها 
ده يخود شان برگز یکه برا ینام - ترادوک یاگر چه که خود کارگران تعاون

نمونه . است یه داريت سرماياز مالک یخود نوع یدانند که تعاون یهم م -اند
 یساز یک بعد از خصوصيسته مکزيکارگران الکتر یگراعتصاب غذايد ی

د يجد یکارفرما. ا کارگر بودد و اخراج هزارهيو بازخر یشرکت برق دولت
که  ینفر کارگر موجود را با قرارداد 44.000کارگر از  16.000تنها 

ط ين تر و شرايار پائيبس یا نسبت به قرارداد کار قبلياز نظر حقوق و مزا
ه ياتحاد. د کرديز مشمول بازخريه را نيکارش بدتر بود، استخدام مجدد، و بق

ه ها، جانب کارفرما و دولت را ير اتحادته که رهبرانش مثل اکثيسيالکتر
د موافقت کرده بودند، از جانب کارگران يجد یريم گيداشتند و با تصم

نام  .S.M.Eته که يسيه مستقل کارگران الکترياتحاد. نداشتند یاعتبار
کرد  یت ميگر کارگران هداي، آن را به همراه دیگل مارگز رويداشت و م

د توانست يروز طول کش 62تصاب که اع. ن اعتصاب را سازمان داديا
ن و يالت یکايآمر یک و کشورهايرا در مکز یميعظ یکارگر یهمبستگ

ته يسيکارگران الکتر 2010و  2009 یسال ها یط. سبب شود یمرکز
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. اقدام کردند یبه تظاهرات اعتراض ین الملليشگاه بينما یژه جلويبارها به و
فدرال به خانه اش به اتهام س يورش پليگل مارگز با يم 2010در اکتبر 

 یکه برا یاتهام. ر شديس، دستگيو ضرب و شتم پل یخرابکار یواح
 یليتوانند دل یم ها، نميار آشناست و هر جا که رژيران بسيکارگران در ا

 یهم بدان ندارند، مساله  یازيارائه دهند، و البته که ن یريدستگ یبرا
و اغتشاش در جامعه را،  یاامنجاد ني، ایت عمومي، اخالل در امنیخرابکار

گنجانند تا بتوانند با اشد مجازات، هم  یر شده ميدر پرونده کارگران دستگ
رند تا يزهر چشم بگ یبه کنند و هم از جامعه کارگريرا تن یکارگر زندان

رد؛ ينگ یب به منافع آن را پيه و آسيال اخالل در نظم سرمايخ یگر کارگريد
ر است و يتاث یسرکوب زنگ زده و ب یارهاابز ین هم مثل همه ياما ا

هم  ید و روزيحقوق خود خواهند جنگ یهمواره و همواره کارگران برا
 ین جنگ ها خواهند گرفت و عزم را براياز ید که درس بزرگيخواهد رس
ن راه يد که جز ايه جزم خواهند کرد و خواهند فهميدن بساط سرمايدرهم کوب

 یجامعه به طور کل يیخود و رها یاندن به حقوق انسيرس یبرا یگريد
، در )سيک(شهر هانوفر ین الملليب یهمبستگ یته يما از طرف کم. ندارند
در سال  یو. ميگل مارکز رفتيدر زندان پوئبال به مالقات م 2011اکتبر 
گر موارد موفق اعتراض ياز د. آزاد شد یم کارگريت عظيبا حما 2012

ه خشونت و يکاروان عل" ژه زنانياد به ود شدن افريبه قتل ها و ناپد یعموم
گل مارکز، در سازمان دادن مشارکت يکوشش م. بود"  یگر ینظام

و  یر کرد و از نظر کمين اعتراض ، آن را چشمگيک در ايکارگران مکز
ن حرکت ها موفق بودند و در زمان خود يگرچه ا. ديرو بخشيبه آن ن یفيک

ه يضد سرما یريانستند به جهت گجاد کردند اما نتويرا ا یميعظ یهمبستگ
. ماندند یمستقل باق یه هايمنجر شوند و در حد همان اتحاد یشورائ یدار
به . ت خود مجبور کننديو قبول مسئول يینتوانستند دولت را به پاسخگو یحت
که در سطح  یمواد مخدر نه مخف یايم مافينيب ین علت است که ميهم

ژه زنان يفعال است و کشتار به و یدولت یشهردار و فرماندار و مقامات باال
دانشجو در  43ن آن ربودن و کشتار يو جوانان کماکان ادامه دارد که تازه تر

شد و کماکان اعتراضات  یم توده ايسال گذشته بود که سبب اعتراضات عظ
 یتيت شده؛ که فعالين بخش وارد فعاليکه در ا یه ايادامه دارد و کماکان سرما

  . طلبد یان تازه ميتازد و قربان یاست، م یه داريسرما یايدر وسعت دن
که  یکارگران. گر از موارد مهم بوديد یکياعتصابات کارگران معدن کنانئا 

آن ها  1906ک قرن مبارزه را در پرونده خود دارند و اعتصاب ي یسابقه 
،  2006اعتصاب آن ها  در سال .  با کشتار از طرف دولت پاسخ داده شد

جاد کرد و يرا ا یميعظ یکارگر یهمبستگ  2010ژه در يو وبه 2008



ن اعتصاب را در يگزارش ا. مبارزه را به سطح خانواده و دهکده رساند
 ین گزارش ميدر ا: ه کردم يته یرانيکارگران ا یآگاه یزمان وقوعش برا

ا ي یندارد که کارفرما چه کس یم که در رابطه با استثمار گارگران، فرقينيب
در هردو . باشد یا بخش خصوصيباشد  یه داريدولت سرما. باشد ینچه ارگا

ط يکارگر خواهان بهبود شرا یوقت. افتد یه به خطر ميمنافع سرما یمورد وقت
 یاختصاص دادن و برگرداندن بخش یشود که به معن یاش م یکار و زندگ

شود و  یانه وارد عمل ميبه کارگران است، دولت چه وحش یاز ارزش اضاف
 .رديگ ینه در مقابل کارگران موضع مچگو

 یزونايالت اريت و هم مرز با ايهزار نفر جمع 32با  یکنانئا شهرک کوچک
ک به نام ين معدن مس مکزيکا است که اکثر مردانش در بزرگ تريآمر

 40است و  یک شرکت دولتيکو يگروه مکز. کنند یمعدن کنائنا کار م
دات ساالنه يتول. ديآ یدست م ن معدن بهيک از هميمکز یديدرصد مس تول

ه معدن از ين هفته اعالم شد که با تخليا. هزار تن مس است 190معدن 
د ساالنه را به يقصد دارند تول ر،ارد داليليم 3 یه گذاريون و سرماياعتصاب
با . ره مس داردينده ذخيسال آ 40 یبرا ن معدن يا. هزار تن برسانند 460

 یمنيط آن از نظر سالمت و ايکار و مح طين انبوه شرايچن یديوجود تول
از معدن  یزش بخشيبا ر 2006که در سال  یار ناگوار است به نحويبس
 یبرا یر خروارها سنگ مدفون شدند و کنسرن و دولت اقداميکارگر ز 19

که  یزمان. اورديرون آوردن اجساد کارگران به عمل نيا بينجات کارگران 
ورش يکمک اقدام کردند مورد  یشده برا کارگران وخانواده کارگران مدفون

ن واقعه يبعد ازا. قرار گرفتند و از کار آن ها ممانعت به عمل آمد یالتيس ايپل
ه ديکارگر آغاز شد که تا امروز به درازا کش 1000با شرکت  یاعتصاب

معدن بودند اما  یبرا یمنيو ا یکارگران خواهان اقدامات بهداشت. است
شان  ی، که سالمت و جان کارگران برایه داريسرماه داران و دولت يسرما
 یديتول یب زدن ارزش اضافيندارد و فقط به سود که با به ج یارزش

کارگران  یبه خواسته ها یکنند، پاسخ یشود فکر م یکارگران حاصل م
دا کند که اعتصاب آغاز يکار ادامه پ، طيخواستند با همان شرا یندادند و م

ط کار و يعقب مانده و بهبود شرا یرداخت دستمزدهاآن ها خواهان بازپ. شد
. کارگر خود هستند یمسئوالن و کنسرن درمورد مرگ رفقا يیپاسخگو

 یمقتوالن پرداخت نشده و حقوق یبه خانواده ها یچ گونه غرامتيتاکنون ه
  . ده استين نگردييآن ها تع یبرا
 500و  یالتيس ايپل 3000شب به وقت کنائنا  10ژوئن حدود ساعت  6
با تمام امکانات به معدن که در تصرف کارگران بود حمله  یمحل یروين

و گاز اشک آور  یابتدا معدن را محاصره نمودند و سپس با باتوم برق. کردند
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ن يهم چن. که با دفاع مقابل کارگران مواجه شدند ،به جان کارگران افتادند
معدن پر از  ،اده کارگرانخانو يیماين زمان با راه پيه را که در ايمرکز اتحاد

پراکنده ساختن افراد از آن  یبرا. زنان و کودکان بود مورد حمله قرار دادند
به ساکنان . جا با خشونت رفتار کردند و از گاز اشک آور استفاده کردند

کمک آمده بودند مورد ضرب  یرا که برا یحمله کردند و کسان یدهکده معدن
 14با آمدن  یصبح به وقت محل 2:15 سپس در ساعت. و شتم قرار دادند

 یريدر بازپس گ یسع یوصف ناشدن یبا خشونت ،یالتيس اين گشت پليماش
ک جنگ و مبارزه جانانه معدن را يند ما بدون يگو یکارگران م. معدن کردند

  . م دادياز دست نخواه
کارگران چپ، مرکز کار و عمل، مرکز افراد  یبه امضا یه ايدر اطالع

 یه کارکنان علميه استادان دانشگاه گوادالخارا، اتحاديران، اتحادمسن و مهاج
ست از يالياز حزب کارگران سوس یگريه ديسکو و اطالعيخال یکالج دولت

آن ها  یان و خانواده هايبا مبارزه معدنچ یهمبستگ یک برايهمه مردم مکز
 یآن ها خواهان توقف فور. ت از آن ها دعوت به عمل آمده استيو حما

از شهر کنائنا و معدن و  یو محل یالتيس ايو برگشت پل ینيکوب، عقب نشسر
معدن را  یآن ها حکومت و کارفرما. ر شدگان هستنديدستگ یفور یآزاد

ن کارگران يه اينه فقط عل یتين جنايدارند که ا یکنند و اعالم م یمحکوم م
ن يتراز مهم  یکيرا حکومت به يه کل طبقه کارگر است زيعل یبلکه اقدام

حق اعتصاب  یعنيکه کارگران با مبارزه و انقالب کسب کرده اند  یحقوق
دفاع  ین کارگران معدن کنائنا نماد مبارزه برايحمله کرده است و بنابرا

  2010ژوئيه  .ن حق هستنديازا
مسلح به  یروهايحمله ن یکارگران و چگونگ یر صحبت هايز یدئوهايدر و

  http://www.youtube.com/watch?v=W6PXp-WNny4  http://www.youtube.com/watch?v=5fo5R1EZf7o  :د ينيبکارگران معدن را ب
  

کم، کارگران بخش آموزش حضور چشم يست و ين قرن بيآغاز یدر دو دهه 
ران يک تا ايکا و مکزياالت متحده آمريجهان از ا یدر جنبش کارگر یريگ

طبقه کارگر را بر جنبش بکوبند و به آن  آن ها هم نتوانستند مهر یول. داشتند
ه يآن ها در همه جا در حد همان اتحاد. بدهند یه داريضد سرما یريجهت گ

ن که خود را کارگر بخش ياز ا یبخش. معلمان در جا زدند یا انجمن صنفي
کارگر  یعنيآموزش بنامند ابا دارند و معتقدند معلم کارمند است نه کارگر 



رفته اند ين را پذيگر ايد یريدانند، گرچه جمع کث ینم بودن را در شان خود
 یرند و دست مزديگ یر کارگران مورد استثمار قرار ميکه آن ها هم مثل سا

کنند با  یم ینان سعيا. کند ین نميشان را تام یکنند زندگ یافت ميکه در
ک شوند، ارتباط برقرار کنند و با هم و ير بخش ها نزدير کارگران در سايسا
ده اند و ارتباطات ين رابطه رسيک معلم ها به ايدر مکز. بسته حرکت کنندهم

که به سراب  يیروند نه به رها یرا که م یاما راه. برقرار کرده اند یکارگر
 یه سراسريدر اتحاد 22را به نام بخش  یآن ها بخش. رسد یه ميسرما

ر ييه تغيدتوانند در درون اتحا یکنند که م یجاد کردند و فکر ميمعلمان ا
ه يت دارد و در سراسر جهان سرمايد غلط عمومين ديمتاسفانه ا. جاد کننديا

ه عمل يشود و به نفع سرما یم یکارگر یسبب انحراف در حرکت ها یدار
م يشد که ن یک آن قدر قويمکز یالت اوآ خاکاين بخش  در ايا. کند یم
 يیمايد و راه پابان کشانيشهر را به خ یونيليک ميت يون نفر، از جمعيليم

ار خود داشت و شب را يماه ها مرکز شهر را در اخت. را براه انداخت یميعظ
ان، ياز جامعه بوم یر دولتيغ یگروها  یشد که همه  یبه روز رساند، عامل

ان و ي، دانشجویشهر ی، فقرایتعاون ی، سازمان هایر دولتيغ یسازمان ها
در  یتشکل طبقات یت به جاينها ابان بکشاند اما دريزنان و دهقانان را به خ

 یو شانه ها (APPO) شد یمنته یخلق ی، به ارگانیبرابر دولت طبقات
سال  75شد و بعد از  ینهاد یحزب انقالب یکارگر،نردبان ترق یطبقه 

   .کياز حرکت معلمان مکز ینمونه ا. دوباره آن را به قدرت رساند
 کيمکز یاعتصاب معلمان در اوآخاکا

له بخش يکه به وس یمعلمان و تصرف مراکز دولت   روزه 21اعتصابات 
ماه مه  20  ک انجام شد روز سه شنبهيه معلمان مکزياز اتحاد 22کال يراد

معلمان خواسته . ت ها اوج گرفتيش فعاليو افزا ی، همبستگیت مردميبا حما
ه يکل یآزاد: ن خواست ها قرار دارد يدارند که در راس آن ها ا یمختلف یها

ه جنبش و يعل يیها و ارعاب قضا یريان دادن به دستگي، پایاسيان سيزندان
ان دادن به کنترل همه مدارس يه معلمان وپايد در اتحاديانجام انتخابات جد

  .                      که طرف دار دولت است ،59اوخاکا توسط بخش 
 یجا رهبر نيدر ا. ش برد اعتصاب بوديله پيدر اوخاکا وس 2006در سال  *22بخش 
به دستمزد ها  یش درصديافزا  ون از محدوده ياعتصاب ین که خواسته هايل ايه به دلياتحاد

انت کرد و با فرماندار يپرداخت، به اعتصاب خ یم یاسيل سيو به مسا  رفت  یفراتر م
درست کرد  یاعتصاب شکن یرا برا **59اوخاکا متحد شد و در مقابله با اعتصاب، بخش 

ک يافت و به يانت، اعتصاب گسترش ين خيبا وجود ا. سرکار برگشتند آن به یو اعضا
ک را که يمتعلق به وزارت نفت مکز یدولت روز سه شنبه ساختمان. ل شديتبد یجنبش عموم
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در  یمردم یاز سازمان ها یل که گروهين دليرود به ا یآن م یساز یزمزمه خصوص
شهر  یخيجار اطراف مرکز تارت. سطح شهر قصد تصرف آن را داشتند، مهر وموم کرد

ن کوشش، يدر ا. کنند یآماده م یمردم یسازمان ها یاسيت سيمقابله با فعال یخود را برا
ه يعل یارتجاع یروين سان، سه نيبد. متحد هستند 59ه معلمان با بخش يدولت و اتحاد

  .شان متحد شده اند یاسيس یون و خواسته هاياعتصاب
 یمعلمان اعتصاب یاست که بنا به گفته  یسراسر یه يدر اتحاد یانقالببخش معلمان   -*

ه و يدن ساختار اتحاديبه مفهوم ند یدين ديچن. ر دهدييه را تغيقصد دارد از دورن اتحاد
به عهده اش سپرده شده  یه داريسرما یجامعه مدن یاز سنگر ها یکيکه به عنوان  یفيوظا

  . باشد یاست، م
خواهند تحت عنوان  یخودشان م یم ولييگو ین ميما به آنها خبرچ: انسفرناندو سوبر  -**

خائن هستند که از طرف دولت از  یها ک گروه آدميما آنها  یبرا. شناخته بشوند ۵٩بخش 
مثال االن که همه  یبرا. دهند یکه دولت بخواهد انجام م یشود و آنها هر کار یت ميآنها حما

مجدد مدرسان  یابيکنند و سر کارشان هستند و با ارز یار مدر اعتصاب هستند، آنها دارند ک
ن با يم و همچنيما در آن رد شو ی ست که قرار است همهيا یابين ارزيموافق هستند و البته ا

 .موافق هستند، ن اصالحات استيا يیکنم هدف نها یآموزش که من فکر م یساز یخصوص
   یميبهرام قد یترجمه 

 کيمکز یاوخاکاادامه اعتصاب معلمان در 
له بخش يکه به وس یمعلمان و تصرف مراکز دولت   روزه 21اعتصابات 

ماه مه  20  ک انجام شد روز سه شنبهيه معلمان مکزياز اتحاد 22کال يراد
معلمان خواسته . ت ها اوج گرفتيش فعاليو افزا ی، همبستگیت مردميبا حما

نمام  یآزاد: ار دارد ن خواست ها قريدارند که در راس آن ها ا یمختلف یها
ه جنبش و يعل يیها و ارعاب قضا یريان دادن به دستگي، پایاسيان سيزندان

ان دادن به کنترل همه مدارس يه معلمان وپايد در اتحاديانجام انتخابات جد
  . ،که طرف دولت است 59اوخاکا توسط بخش 

جا ن يدر ا. شبرد اعتصاب بوديله پيدر اوخاکا وس 2006در سال  22بخش 
ش يافزا  ون از محدوده ياعتصاب ین که خواسته هايل ايه به دلياتحاد یرهبر

پرداخت، به  یم یاسيل سيو به مسا  رفت  یبه دستمزد ها فراتر م یدرصد
انت کرد و با فرماندار اوخاکا متحد شد و در مقابله با اعتصاب، ياعتصاب خ

کار آن به سر یدرست کرد و اعضا یاعتصاب شکن یرا برا 59بخش 
  .برگشتند

ل يتبد یک جنبش عموميافت و به يانت، اعتصاب گسترش ين خيبا وجود ا
ک را که يمتعلق به وزارت نفت مکز یدولت روز سه شنبه ساختمان. شد

 یاز سازمان ها یل که گروهين دليرود به ا یآن م یساز یزمزمه خصوص
  .در سطح شهر قصد تصرف آن را داشتند، مهر وموم کرد یمردم



 یاسيت سيمقابله با فعال یشهر خود را برا یخياطراف مرکز تار تجار
ه معلمان ين کوشش، دولت و اتحاديدر ا. کنند یآماده م یمردم یسازمان ها

ون و يه اعتصابيعل یارتجاع یروين سان، سه نيبد. متحد هستند 59با بخش 
  .شان متحد شده اند یاسيس یخواسته ها

  2008مه 
  
  

  کيمکز اپاسيدر چ یجنبش مردم
 يیايجغراف ین نقطه يتر ین و جنوبين و دورافتاده ترير ترياپاس فقيچ

 یکيان مکزيت ساکنانش را بوميک و هم مرز با گواتماال است و اکثريمکز
 یک دهکده يلکو که امروز يتنکو یانو زاپاتا از دهکده يليام. دهد یل ميتشک

ه يعل یو. کرد یباز یک نقش مهميخودمختار است، در انقالب مکز
حقوق سرخ  یبه پا خواست و برا 1910ک، در ياس در مکزيد یکتاتوريد

بدون شرکت توده  یچ مبارزه ايد توجه داشت که هيبا. پوستان مبارزه کرد
زاپاتا با  ین سبب وقتيبه هم. ابد وموفق شوديتواند ادامه  یمردم، نم یها
در خدمت انقالب پشت کرده و  یده هايم، که به ايدوستان قد یله يح
در آمده بودند، جانش را از دست داد، توده ها به مبارزه ادامه  یکتاتوريد

 ید و علنيبه اوج خود رس 1994دادند و باالخره دوباره مبارزه در سال 
کا و کل جهان خبر مبارزه را يآمر یک که قاره ينه تنها حکومت مکز. شد
" وس آورد که يما ید را به دل هايافت کرد، و دوباره با خود نور اميدر

 یبه قول شاعر يیرها یو برا یه نابرابريمبارزه عل". مبارزه نمرده است
 یشه هايمثل ر" گرفتم  یشناسمش اما با شعرش در زندان جرات م یکه نم

 یگر جوانه مين ديپژمرد در سرزم یم ینيدر سرزم یدرخت است؛ وقت
خشکانده  یو نابرابر یعدالت یب یشه هايکه ر یگر تا زمانيان دي، به ب"زند

ن کنند، يرا تع یبشر یسرنوشت جامعه و جامعه  یتيکه اقل ینشود؛ تا زمان
است و  ینابرابر یکه استثمار انسان از انسان که سرچشمه  یتا زمان یعني

دهد، برقرار باشد،  یت ميخود را هو یه داريسرما یديتول یوه يامروز درش
ه يان برانداز عليبن یفت، تا به مبارزه ااين جا و آن جا ادامه خواهد يمبارزه ا
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خود حرکت  یمبارزات یکه با ابزارها یمبارزه ا. ل شوديتبد یه داريسرما
کند، جهت اش مشخص باشد؛ دشمن اش مشخص باشد؛ اهداف اش مشخص 

  .باشد و به قلب دشمن و مناسبات اش بزند
رزه با مبا یاپاس برايزنند که مردم چ یقلم م یبرخالف آن چه که بعض 

شناخته شدن حقوق  ین مردمان برايد گفت ايسم به پا خواستند، بايبرالينئول
از  یبرخوردار ی؛ برایحق زندگ یخود به عنوان انسان به پا خواستند؛ برا

آموزش و بهداشت  ین سرنوشت؛ برايحق تع ی؛ برایانسان یک زندگي
ن مادر يان زميبوم یرا که برايست، زيط زيت از محيحما یمناسب؛ برا

. نابود خواهد شد ین برود و نابود شود، زندگيات بخش و اگر از بياست و ح
 یه داريضد سرما ین مبارزه، مبارزه  اين دوران، ايمسلم است که در ا

مبارزه . قا نشناسنديرا عم یه دارياگر مبارزه کنندگان سرما یخواهد بود حت
 یتيکو سيمکزدر  یک را به حرکت در آورد و حتياپاس، مکزيمردم چ

ل يمناطق خود مختار تشک. ت آن ها انجام گرفتيدر حما یاديتظاهرات ز
خود مختار، مردم در  یشورش یهاو روستاها یها و بخشدار یشهردار. شد

خود را اداره کنند و  یخود و محل زندگ یاد گرفتند که چگونه زدگيعمل 
ن انجام يع مجدد زميتوز. مکمل عمل شد یآموزش یدوره ها. ش ببرنديپ

. ل شديتشک یو منطقه ا یدفاع از خود به صورت محل یروهاين. گرفت
را با همه ين امکان نداشت زيش از ايوضع آموزش و بهداشت بهتر شد اما ب

ر يبه شهرها و سا. در همان محدوده در جا زد یعمل یت ها، مبارزه يحما ی
وند يپ یه داريه سرمايکارگران عل یبا مبارزه . ديک نرسيمناطق مکز

ل ضعف طبقه يوجود دارد اما به دل یگرچه ارتباطات. تنگاتنگ برقرار نکرد
به . ل شوديتبد یاساس یه داريضد سرما یکارگر نتوانست به مبارزه  ی

ار يک، بسيکارگر مکز یر طبقه يشود گفت که در چند دهه اخ یصراحت م
اسبات ه منير مناطق جهان، در مبارزه عليکارگر سا یجلوتر از طبقه 

دک يطبقه کارگر را  یستاده است، اما همان مشکالت جهانيا یه داريسرما
ر آن از درون؛ يينفوذ در آن و تغ یه ها و کوشش برايتوهم به اتحاد. کشد یم
بودن آن  یه داريسرما یاز نهادها یه و نهاديل ساختار اتحاديکه به دل یزيچ

ال يها، حزب سوسد در آن ين ديق اين رابطه و تدقيمحال است؛ در ا
ش يدريق نهاد فرين نقش از طريا. کند یم یباز یدموکرات آلمان نقش مهم

س دولت يرئ 1918ن در سال يابرت که در زمان سرکوب انقالب در برل
 یگرفته م یه بود، انجام و پيال دموکرات و اتحاديشده بود و از حزب سوس

ذارند تا آن ها را گ ینار ميدهند، سم یل ميکارگران جلسه تشک یبرا. شود
ن نهاد در يا. ب کننديآلمان ترغ یه هاياتحاد یوه يه به شيل اتحاديتشک یبرا

ک به يست درمکزينياحزاب لن. فعال است ین و مرکزيالت یکايسراسر آمر



ست، يست تروتسکيالي، حزب سوسینظرات تروتسک یل نفوذ فوق العاده يدل
. انجامد یم یه سازيحادن موانع است که به دور باطل اتيگر ازيد یکي

ش رو ين در پيجز ا یک هم مثل کارگران سراسر جهان؛ راهيکارگران مکز
ب کار ينند عيبب. تعمق کنند یخ جنبش کارگريندارند که در گذشته خود و تار
کوشش ها و مبارزات شان، بازهم راه به  یدر کجاست که با وجود همه 

ن يمسلما در ا. چرخد یم یه داريسرما ینبرده اند و در برهمان پاشنه  یجائ
 ی، انقالبات شکسته خورده یکارگر یق جنبش هايدق یز مطالعه يجا ن

ن يدر ا.  ن درس آموز خواهد بوديکمون بهتر ی، و انقالب کارگریکارگر
نسخه  یند ما تا کنون همه يبرسند که به خود بگو ید به آن نقطه ايمطالعه با

م يائيب. ميم و موفق نبوديبه عمل در آورد را یه داريسرما ینهادها یها یچيپ
ه ياتحاد یبه جا. ميکه از عمل آغاز کن یگر نه از نسخه خوانيک بار دي یبرا

م، شوراها يه، نگرفتيش تر در نظم سرمايجز فرو رفتن ب یکه از آن ها پاسخ
اپاس پاسخگو باشند، اگر يتوانند در چ یاگر شوراها م. ميل دهيرا تشک

ندازند، چرا ما يجه بيه را به سرگيس جهان سرمايد در پارشوراها توانستن
، یو کارگاه یو محل یبخش یه هاياتحاد یچرا به جا. ميتجربه اش نکن

محل کار و  یو شوراها یو سراسر یو منطقه ا یمحل یکارگر یشوراها
  . ميل ندهيرا در همه جا تشک یزندگ

  
  
   

  ليد اتومبيکارگران در بخش تول تيوضع
وتو و فولکس واگن در يسان، تويوندا، فورد، جنرال موتورز، نه یشرکت ها

  . کنند یت ميک فعاليمکز
ک يت شد، پيد به سمت صادرات هدايجهت تول 1980ن که در دهه يبعد از ا

ون يلي، دو م2000در سال . بود 1987ک، سال يل در مکزيد اتومبيتول
بحران آغاز . ون آن صادر شديليم 1.5د شد که يک توليل در مکزياتومب

کا را يل از جانب آمرياتومب یکار و جهان، تقاضايکم در آمريست و يقرن ب
ن کاهش موقت بود و دوباره تقاضا باال رفت، به يا. ن آوردييک پايدر مکز

ل يون اتومبيليد به دو مي، دوباره تول 2007-2006که در فاصله  یطور
ز يروپا و کانادا نن زمان به بعد اما جهت صادرات به سمت اياز ا. ديرس
 یل هاياز اتومب. ک بوديد در مکزيسال رکورد تول 2010سال . ده شديکش
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ج اما مرتب، از يبه تدر. ديرس یبه مصرف داخل 400.000د شده، يتول
در فاصله سال . کاسته و به سهم صادرات افزوده شد یسهم مصر ف داخل

د شد اما يولک تيل در مکزين موتور و قطعات اتومبي، اول1983- 89 یها
د اما يتول. ده کنسرن قرار دارد یر سلطه يک زيل در مکزيکل صنعت اتومب

 یاد ميا زيکا و کانادا، مقدارش کم و يآمر یست، و به تناسب تقاصايثابت ن
 یکايل در آمريد کننده اتومبين توليک بزرگ ترين مکزيبا وجود ا. شود
  . است یشمال

  کيدر مکز یمبارزات کارگر
، فاز 1962سال . ميگرد یبه عقب بر م یکم یط امروزيح شرايتوض یبرا

ن سال يدر ا. ک بوديدر مکز ی، مبارزه و مقاومت کارگریمهم سازمان ده
س قرار يد پليمبارزه کارگران راه آهن و اعتصاب شان که مورد حمله شد

ن ي، اول1970 یاوائل دهه . ک بوديمکز ین حادثه کارگريگرفت، مهم تر
 یگر به دنبال آن، در کارگاه هايت ديدو موفق. حاصل شد یت کارگريموفق

سان، يت کارگران در کارگاه نيموفق. سان و فولکس واگن آن را دنبال کردين
ر مراکز دست به اتحاد يآن ها با کارگران سا. شد یکارگر یسبب همبستگ

ن يدر ا. جاد شدين ارتباطات اياز یکارگر یک انجمن منطقه ايزدند و 
اقدام به  یع غذائيک و صنايرگران صنعت پوشاک، متال، مکانانجمن کا

ابد، يک سال ادامه ين اتحاد تنها توانست يا. و اقدام مشترک کردند یهمکار
گسست آن به کار  یتوان شان را برا یسم همه يو رفرم یچون که بورژواز

 نبود با آن ها یقو یک به اندازه کافيگرفتند اما در مقابل طبقه کارگر مکز
  .پنجه در افکند و از خواست خود دفاع کند

ار يبس ین سال جنبش دانشجوئيدر ا. بود یدر پوابلو سال مهم 1971سال 
جاد يه مستقل را اين اتحاديکارگران فولکس واگن هم توانستند اول. فعال بود

ت کارگران را به سمت خود جذب يکنند که هنوز فعال است اما نتوانسته اکثر
به  یدهد که مبارزه کارگر ین نشان ميا. را کنار بزند یرسمه يکند و اتحاد

ط ياز دارد که مجبور نباشد خود را با شراين یگرياز نوع د یابيسازمان 
جنرال  1978در سال . کند یرا باز یه ايمنطبق سازد و نقش سازمان اتحاد

را مقرر کرد  یديجد یک تعرفه يش در مکزياز کارگاه ها یکيموتورز، در 
کارگر موقت  400ن کارگاه يدر ا. افتيم ير کارگاه ها تعميعد، در ساکه ب
. شد ید و به شکست منتهينکش ین دوران خوش طوليشدند، اما ا یرسم

البته که با . جاد کرديا ی، کارگاه تازه ا1986جنرال موتورز در سال 
اعتصاب آغاز . ل کرديرا تعط ید و ارزان، و سپس کارگاه قبليکارگران جد



ه مستقل کارگاه ياتحاد. ديد، اما به شکست انجاميروز طول کش 106که شد 
بسته  یميق کارگاه قدين طريآن اخراج شدند و به ا یهم ممنوع شد و اعضا

  .شد
 یک عمل ميمکز یل سازيسم در صنعت اتومبيفورد یوه ين دوره، شيا یط

نجام ا یره ايو کار به صورت زنج ،د به صورت انبوهيکرد که طبق آن، تول
 یرا انجام م ید، کار مشخصين توليک خط معي یرو یشد و هر کارگر یم

ه ها فعال بودند و يد، اتحاديستم تولين سيدر ا. صادرات بود ید برايداد و تول
آن ها بودند که در . کردند یمذاکره م یمزد یبا کارفرما در رابطه با تعرفه 

 یرفرما به توافق مط کار، دست مزدها و کار اکورد با کايشرا یباره 
نقش خود کارگران، . کردند یدند و سپس به آن را به کارگران ابالغ ميرس

شاء بودند، فقط به يفعال ما یرسم یه هايکه اتحاد يیآن جاها یمثل همه 
ستم يس یسم جايوتيتو یبعد ازمدت. ه محدود شده بودياوامر اتحاد یاجرا کننده 

چانه  ید، حتين شکل توليا استقرار اب. ک گرفتيسم را در مکزيفورد یديتول
 یر شد و به کارگران الغا ميکار انطباق پذ. ه ها هم مسکوت ماندياتحاد یزن

با هم  یهدف یم و برايک خانواده هستيقت ين کارگاه، در حقيشد که ما در ا
د ي، هرجا که الزم باشد، بایو تو کارگر که عضو خانواده هست. ميکن یکار م
تو  یمهم توانائ. یست چند ساعت کار کرده ايمهم ن. یباش و مسئول یکار کن

رد يگ یقرار م یتو مورد بررس ین توانائيا. شبرد امور در کارگاه استيدر پ
کا يسند یق حتين طرين جا، به ايدر ا. شود یآن به تو پرداخت م یو برمبنا
است که  ید ژاپنين مدل کار، مدل توليا. ت ندارنديبه فعال یه هم لزوميو اتحاد

. جاد شديدوم ا یوتا، بعد از جنگ جهانيتو یکارخانه ها یبرا یچيتوسط تائ
کا، که ياروپا و آمر یاز بازارها یليکوچک که خ یبازار یمناسب برا یمدل

  . نمود یج بود، متفاوت ميسم رايلريسم و تايدر آن ها مدل فورد
سراسر  سم دريوتيد تويه به گسترش مدل توليبحران سرما 1970در دهه 

. ر شوديد انعطاف پذيد باين بود که توليشکل کار ا یده ايا. ا کمک کرديدن
د ين توليا. رد که الزم است و مقدارش محدود شوديانجام گ ید فقط زمانيتول
ر استاندارد و تنوع همراه باشد و همراه با آن، ييت باال و تغيفيد با کيبا

ن نحو که يبه ا. صالحات شدنسبت کار هم دچار ا. کار باال برود یبارآور
داشتند تا بتوانند به  یسم مي، نسبت به فوردیباالتر یت کاريفيد کيکارگران با

در .  مختلف کار، عملکرد داشته باشند یصورت چند مقصوده، در قسمت ها
  :شد ید در نظر گرفته ميتول ین شکل هفت مرحله برايا

  د قبل از زمان الزميتول
 از الزم د به مقدار بزرگ تريتول

 یکارگروه
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 انتظار
 انتقال

 ديند توليرالزم در فرايات غيکاال و عمل یموجود
که  یک باشد، با پوليمکز یدين که مساله توليک بدون ايسم در مکزيوتيتو

 یهمه . د گرفتيسم را در توليشکل فورد یکا و آلمان خرج کردند جايآمر
مستقل فولکس واگن و  هيکه وجود داشتند، به جز اتحاد یمستقل یه هاياتحاد

گاهش محکم درکنار يجا یه مرکزيسان، حذف و منحل شدند اما اتحادين
را با  یديجد یمزد یفولکس واگن تعرفه  1987در . ان حفظ بوديکارفرما

رفت و در مقابل يه مستقل آن را نپذياتحاد. اعالم کرد یرسم یه يکمک اتحاد
روز طول  57عتصاب ا. کرد یاعتصاب سازمانده یآن کارگران را برا

فولکس واگن  یر کارگاه هايدر طول اعتصاب آن ها موفق شدند با سا. ديکش
ت آن يکسل و سالزبورگ آلمان ارتباط برقرار کنند و مورد حما یدر شهرها

 یتعرفه  ی، آن ها موفق شدند که جلویکارگر یبا همبستگ. ها قرار گرفتند
. هم اخراج نشد یکارگر چيدست مزدها باال رفت و ه. رنديد را بگيجد

ت و يموارد مثبت کارگران درس نگرفتند، که حما یمتاسفانه از همه 
و  یدر سطح منطقه و مل ی، ارتباطات گسترده کارگریکارگر یهمبستگ

شوند، بلکه اساس  یمواجه م یست که با مشکلين ی، تنها مختص زمانیجهان
ا ين يگدمال شدن ااست و بدون آن همواره امکان ل یکارگر یاجتماع یهست

 . کسب شده از مبارزات وجود دارد یه حقوق کارگريا کليآن و 
. ت کوتاه مدت در فولکس واگن و فورد همراه بوديک موفقي، با 1990دهه 

 یخت و متوجه شدند که حرف هاي، تازه توهم شان ر1992ه يدر ژوئ
بود، بلکه شد، نه تنها مثبت ن ی، آن گونه که ارائه میرسم یه ين اتحاديريش

!! هيس اتحاديه رئيکارگران عل. ز اخراج شدندياز کارگران ن یاديز یتعداد
ل خوش يمتاسفانه به دل. ض او نشدنديدست به کار زار زدند اما موفق به تعو

شوند و  یده ميک سوراخ گزيه، همواره از يکارگران نسبت به اتحاد یباور
اده و بر سر شان چه رفته کنند که چه اتفاق افت یهر بار بازهم فراموش م

دارند و از  یک گام به جلو بر ميکه  یوقت یهرگز مبارزه شان را، حت. است
ک يخواهند خود سرنوشت خود را اداره کنند،  یبرند، و م یم یه رسمياتحاد

فرا تر  یگردند و بازهم از سطح مطالبات مزد یباره دو قدم به عقب بر م
را که به کاال  یاز تشکل کارگر ینيفرم مع یعنيه يروند و دوباره اتحاد ینم

، یه داريکند در بازار رقابت سرما یم یکار اعتقاد دارد و سع یرويبودن ن
مناسب تر بفروشد، و هرگز  ی، اندکیک قرار داد جمعيق ين کاال را از طريا

ه ياش به تاکنون، به مبارزات ضد سرما یسيجاد و دگرديا یخير تاريدر مس
ن سازمان که يا. کنند یجاد مينپرداخته است، ا یکار مزدامحا  یبرا یدار



و متناسب با آن،  یه داريدر سرما یاش بعنوان سازمان یکارکرد اجتماع
زم به يات خوب هيشود در آن، با ن ین شده است و نميتع یساختار یدارا

  . ل کرديشود با آن به گلستان تبد یرا نم یه داريرا جهنم سرمايجهنم برد، ز
را که به  یستميکرد س ی، فولکس واگن سع1996- 99 یصله سال هادر فا
 ین ميار خوب تاميکند و با آن منافع کارفرما بس یدر آلمان کار م یخوب

مبارزه . اده کند که با مقاومت کارگران مواجه شدنديک هم پيشود، در مکز
کردند با استفاده مکرر از  یکارگران سع. گرفت یگريدر فورد اما شکل د

توانستند  یمسلم است که نم یجاد کنند وليد اخالل اي، در تولیماريب یخصمر
ه يدر جنرال موتورز، کارگران عل. رنديمدت به کار بگ یآن را در طوالن

امضا شده بود، دست به   CTM یه ين کارفرما و اتحاديکه ب یموافقتنامه ا
ا يکردند  یا کار نميشدند اما  یآن ها در محل کار حاضر م. زدند یکم کار
ل يک، که قطعات اتومبيمنس مکزيز یدر کارخانه . کردند یم یکم کار

از  یه کاهش دست مزد، و سوء استفاده جنسيشود، زنان کارگر عل ید ميتول
ار ين مبارزه بسيا. زنان کارگر، با خواباندن کار دست به مبارزه زدند

. ر کردندر کارگاه ها تماس برقرايکارگران با سا. کال عمل کرديراد
س به يت کردند و اعالم نمودند که اگر پليکارگران فولکس واگن از آن ها حما

ت از يحما یآن ها حمل کند، کار در کارخانه را خواهند خواباند و برا
ت انعکاس قابل توجه ين حمايا. آن ها خواهند آمد یکارگران زن به کارخانه 

ت از يحما یپدرساالرانه د ينه از د یتين حماياگر چن. در جامعه داشت یا
ه را يسرما یکه منافع اقتصاد یتيموثر حما یوه يک شيزنان، بلکه به عنوان 

ر اعتصاب ها هم به کار برده شود، و با يدهد، در مورد سا یدر خطر قرار م
ک يا يک محل کار يخود نه در  یآن نشان داده شود که ما هم از منافع طبقات

 یرد، دفاع ميکه مورد حمله قرار گ يیهر جا فرد، بلکه به عنوان طبقه، در
م، به سمت شکل يده یه را متقابال مورد حمله قرار ميو منافع سرما. ميکن
ه يکشانده خواهند شد که مبارزه جو و ضد سرما یاز تشکل کارگر یگريد

کارگر آگاه  ین و توسط خود توده هايياز پا یاست و در جهت لغو کارمزد
  . ت خواهد شديهدا

  
از  یک، خالصه ايمکز یل سازيبخش مربوط به کارگران صنعت اتومب (

پروفسور هوبرتو استاد اقتصاد دانشگاه پوابلو بود که در  یسخنران
 یک سازيک، به دعوت کارگران کارخانه الستيما به مکز یسفرآموزش

ل يل صنعت اتومبيان مساي، ما را در جر)ترادوک یکارگر یتعاون(یاوزکاد
از کارگران فولکس واگن  ین نشست تعداديدر ا. قرار داد کيدر مکز یساز
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تک و جنبش دهقانان  یو کونت یاوزکاد یک سازيوتا، الستي، تو
 ).هم حضور داشتند) ست هايزاپات(اپاسيچ

  ليبرز
از  ین، بخش مهميزم یب یدهقان یو توده ها یجنبش کارگران کشاورز

ساله دارد و  یس یخيرن است، که تايالت یکايل و آمريبرز یجنبش اجتماع
خانوار است که در چادر  90.000ن جنبش شامل يا.  کماکان فعال است

خانوار  که در محل اسکان  370.000کنند، بعالوه  یم یدر کمپ زندگ
ن حق را آن ها با يا. کنند یم ین زندگيآسنتامنتوس با حق استفاده از زم

در واقع اما شمول . گرفته اند یمبارزه و مجبور کردن دولت به رفرم ارض
 24ون نفر را در يليبا دو ميشد بلکه تقر ین تعداد محدود نمين جنبش به ايا

 ین جنبش، جنبشيگر ايد یانيبه ب. ل در برداردياستان برز 27استان از 
ل داده يرا تشک یدهقان یتعاون 1000ش از يآن ها تاکنون ب. است یسراسر

 3000. س کرده انديتاس یکشاورز یانجمن اشتراک 2000حدود . اند
، پرورش گل، از جمله یعلم یمدرسه آموزش کشاورز: مدرسه ساخته اند

که مدرک آن توسط وزارت علوم معتبر " فرناندز"مدرسه پرورش گل 
داشته است، که  ینشست سراسر 13ن جنبش تا کنون يا. شناخته شده است

و بحث . ک نشست شرکت کردندينفر در  8.000حدود  1985در سال 
 یآن ها منطقه . ن بپردازنديم گرفتند که به تصرف زميگفتگو کردند و تصم

که از  ینظام یکتاتوريت دولت بود و در زمان ديفازندا را که در مالک
منتقل و توسط آن ها به  ید، به بخش خصوصيطول کش 1985تا  1964

 حفاظت شده یدر کنار آن منطقه . تصرف انتخاب کردند یاشغال در آمد برا
ک گروه سرخپوست ي، ینظام یکتاتوريقرار داشت که قبل از د ینونوا ی

رون يخود ب یبا اشغال آن سرخپوستان از محل زندگ. ستيز یدر آن م یبوم
که در آن جا آلونک  یمسکن شهر یر بين گروه بعالوه مردم فقيا. رانده شدند

ه پا ب 1970 یساخته بودند و دهقانان کوچک، در دهه  یزندگ یبرا يیها
ان بود يدر جر یم کارگريل تظاهرات عظين دهه در برزيدر اواخر ا. خاستند

کل جامعه را  یاعتصابات کارگر. ن حرکت شده بوديمحرکه ا یرويکه ن
ر نقاط ين جا هم مثل سايبه حرکت در آورده بود، اما در ا یکتاتوريه ديعل
 یسمت و سو سم حاکم طبقه کارگر نتوانست مبارزه رايل رفرميا، به دليدن

م به ين جنبش عظيا. ط فراهم بوديکه شرا یبدهد در حال یه داريضد سرما
، "هم اکنون یس جمهوريم رئيانتخابات مستق" د و مبارزه به يراهه غلطيب

کارگر شانه  یطبقه . دا کردياستحاله پ یر قانون اساسييانتخابات آزاد و تغ



ن سرنوشت يتع یفه يست کرد، و وظيحزب کمون یخود را نردبان ترق یها
و دهقانان  یکارگران کشاورز یسازمان ده یفه يوظ. جنبش را به او سپرد

 یبخش سپرده شد که بخش يیرها یف به تئولوژيم وظايز در تقسين نيزم یب
ن خانواده يکه خود از هم يیش هاين بود که توسط کشيالت یکايآمر یساياز کل

 یسا عاصيکل یو بوروکراس یظامن یکتاتوريا از دير برآمده بودند يفق یها
ن به يزم یب ین توده ي، ا1985بعد از انتخابات . شد یم یشده بودند، رهبر

 یحفاظت شده  یلومتر دور از منطقه يک 3.000ژه در شمال کشور، يو
 یستيکمون یه ياتحاد. ن زدندين بار دست به تصرف زمياول ی، برايینونوا

سال است  30ن حرکت اکنون يا. کرد ین حرکت را سازمان دهيدهقانان ا
اما کوتاه  ینظام یکتاتوريد. بخش ادامه دارد يیرها یر نظر تئولوژيکه ز

ن امر توده يا. زد یکشاورز یساز یو صنعت یامد و دست به رفرم ارضين
آن ها . رون کرديشان ب ین هايرا آواره کرد و از زم یشتريب یدهقان یها

خود  یک و خس و خاشاک برايبا پالست کنار جاده ها و هر جا که توانستند
اقشار  یکاستن از فشار عموم یدولت برا. ن شدنديمسکن ساختند و زاغه نش

لومتر دورتر يک 2.000دور،  ید را به جائيجد ین هاين، زاغه نشيشهرنش
موت يکه قوت ال یق مردمين طريبه ا. د کوچ داديجد یاز مناطق کشاورز

ساختند، آواره شدند و  یک خود فراهم مکوچ ین هايخود را از کار در زم
ل يا تبديد سويتول یبرا یآن ها به کشت صنعت یک پارچه شده ي ین هايزم

ن ياز یتنها بخش کوچک. شده است تا به اقصا نقاط جهان فرستاده شود
اما مساله . ل شدنديد تبديجد ین ها به کارگران کشاورزين زميت در هميجمع

 یمرگبار رو یها یريتا کنون و همواره درگ. هم حل نشد ین سادگيبه هم
ه يسرکوب دولت سرما یروهايه داران و نين دهقانان، سرماين بيمساله زم

دهد که  ی، نشان م...تصرف اخراج، تصرف اخراج و . ادامه دارد یدار
ه يه سرماير درست خود عليرود تا به مس یش ميجنبش زنده است و مبارزه پ

  .ر جهت دهدييو نظام آن تغ
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  جهان عرب
 یزش هايانه، شاهد خيقا و خاورميعرب زبان آفر ین دو دهه کشورهايدر ا

 یدر جامعه  یژه جوانان، که از فقر و نکبت زندگيمردم به و. بود یمردم
ر و يکار، جوان، پيآن ها به عنوان کارگر، ب یبرا یکه حق یه داريسرما

ط حاکم يه شرايعل یانزش همگين خيا. ل نبود، به پا خاستنديکودک قا
دل نگران  یروهاين یهمه . ر کردي، جهان را غافل گیو اجتماع یاقتصاد
که خود  یز افتادند تا از آن را مثله کنند و به رنگيه به جست و خيسرما

کارگر با وجود  یز طبقه ين جا نيمتاسفانه در ا. ن کنندينند مزيب یمناسب م
جنبش و دادن  یرهبر یماده نقش موثرش در حرکت و تداوم آن، چون آ

هار باخت و  یرا به نفع بورژواز یبه آن نبود، باز یه داريجهت ضد سرما
 یبرا. بان فرو برديگاه سابق خود باز گردد و سر در گريمجبور شد به جا

  . ميده یقرار م ینيشتر نمونه مصر را مورد بازبيح بيتوض
  

 رکارگ یدر مصر و نقش طبقه  یزش توده ايخ ینيبازب
ان گرفت که که يا پاياز دن یدر منطقه ا یبا اعتراضات توده ا 2011سال 

منظم و مصمم در  یارتش. حکم فرما بود یت و ثبات گورستانيدر آن امن
کرد  یم داده و مبرز، که فکر ميت تعليبه غا یا یتيامن یرويسرکوب؛ ن

 یب یا یشان هم تحت کنترل دارد؛ بورژواز یحرکات مردم را در خواب ها
ر يفق یون ها کارگر؛ مردميليامان م یو سرمست از استثمار ب یت وحشينها

ر کردن شکم يس یک لقمه نان براين يو درمانده، که تمام وقت شان را تام
. گر ممکن نبوديط دين شرايادامه ا. گرفت و بازهم موفق نبودند یخانواده م

ا يآ یول. دندکر یگر آن را تحمل نميکارگر و مردم فرودست  د یتوده ها
ر يجامعه ناگز یط ماديبود؟ آن چه آغاز شد، با توجه به مجموعه شرا یکاف

گر يد یتوانست به گونه ا یر نبود و ميد ناگزيبود، اما آن چه که به آن انجام
  . باشد

ها را  یه پردازيدر تونس و سپس مصر، بازار بحث و نظر یزش توده ايخ
، که یگر طبقاتي، نه د21ه قرن ياول یدهه  یانقالب که در سال ها. داغ کرد

ا ي یاسيگر يد یو جائ یک جا نارنجي، یک جا صورتيرنگارنگ شده بود؛ 
اگر حامل جنگ  یشد؛ حت یاعطا م یگر به هر حرکتين کمان، ديرنگ

 یبوق ها یو از همه  -جنبش سبز -بود یمختلف بوژواز یبخش ها یزرگر
در  یگر کسيگشت که د یتکرار مشد و آن قدر  یاد ميم فرين استريم یايمد



. سم هم غافله گردان آن شده بود تا عقب نمانديچپ رفرم. کرد یآن شک نم
 یکه م يیروهايبا توجه به ن یم متعدديزش هم مفاهين خين روال، با ايبرا

؛ انقالب جوانان؛ یبهار عرب: کنند، مطرح شد یخواستند از آن بهره بردار
ر اقتدار، ادامه انقالب ييتغ ی؛ آرزو برایماسال یداري؛ بیس بوکيانقالب ف

 یم و واژه هاين مفاهيگذشته از ا.... ، ویران، چرخش پسااسالميا یاسالم
ک، اتحاد چپ يرال، چپ سکوالر،چپ دموکراتياز چپ ل یاسيرنگارنگ س

ه ي، جنبش اتحادیاسيبرال ها، انقالب سيست ها، اتحاد چپ ها و ليها و اسالم
مساله را  یبخش. داشتند یبازار گرم... ست ها و يسالم، ای، مبارزه صنفیا

ا به ي یو اجتماع یمستقل مدن یان هايون و جريسيدر قالب اپوز یبه طور کل
ه يعاشقان جنبش اتحاد. دندي، دیک طبقاتيبدون تفک" همه با هم"ان ساده تر يب
قل، ه مستين جا چند اتحاديه ها، و در ايرا از آن اتحاد یکردند رهبر یسع یا

دا يپ یز انتشار عموميت طبقه کارگر مصر نيل از وضعيچند تحل. قلمداد کنند
درک مساله راه گشا  یم و واژه ها براين مفاهيهرکدام از یکالبد شکاف. کرد

م و واژه ها که ازهمه طرف، از اروپا و ين مفاهيهرکدام از ا. خواهد بود
نبودند، بلکه  یم انتزاعيمفاهشد، واژه ها و  یده ميقا، شنيا و آفريکا و آسيآمر

  .دادند یندگان و مصرف کنندگان خود را بازتاب ميگو ینيجهان ب
 :انقالب

م، چه ينيب یک انقالب بود؟ انقالب را چگونه ميا آن چه که رخ داد يآ 
چه  یه داريکند؟ در نظم سرما یرا دنبال م یدارد و چه اهداف يیها یژگيو

  دستور کار خود قرار دهد و چرا؟ تواند انقالب را در  یم یطبقه ا
 ین است که طبقه اي، ایه داريهرانقالب در دوران سرما یژگين ويمهم تر
 یار دارد، که بار جامعه را به دوش ميجامعه را در اخت یت اعضايکه اکثر

 یده مين ايبه ا یات تلخ جاريبرد، از واقع یکشد، اما خود از آن بهره نم
 یجامعه به طور کل يیو دهشت، متضمن رهان نکبت يرسد که رها شدن از

ش حقوق يدو درصد افزا یکي یشود عطا یکه مجبور م یطبقه ا. است
سهم  یدر افکند، که مجبور نباشد برا یان نوئيش ببخشد تا بنيساالنه را به لقا

فتد؛ که مجبور نباشد يب یوزگيجاد کرده است به دريبردن از آن چه که خود ا
که  یبدوزد تا در حال یحرفه ا یبده بستان کن هاچشم اش را به دستان 

ه دارانه ياز دست مزد و حاصل استثمار کارگران، سرما یخودشان از بخش
زنند و حشر و نشرشان با  یکنند و کوس رقابت با وکال و وزرا م یم یزندگ

ون و يش دست مزد شان مدياز افزا یزيآن هاست، کارگران را با درصد ناچ
به تفکر و  یات زندگيکه از واقع یخواهند؛ طبقه ا یسپاس گذار خود م

همان  یادير بنيين تغيو ا. رسد یجامعه  م یادير بنييو به ضرورت تغ یآگاه
ک طبقه را که از نظر شمار اندک است، ي یط سلطه يانقالب است، که شرا
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ت اش بر کل جامعه در عمل و ياز مالک یناش یل قدرت اجتماعياما به دل
ر قدرتش به يشود، از سر یده ميا غالب ناميراند و طبقه حاکم  ینظر حکم م

ت ينو در اندازد تا نوع کار و فعال ین بکشد؛ جامعه را کله پا کند و طرحييپا
را که  یا یتيو مناسبات مالک -یلغو کار مزد -سازد یجامعه را ملغ یتا کنون

 یفع عده گانه کرده و محصول کارش را به نياو را از حاصل کارش جدا و ب
لغو  -مدرن کشانده است براندازد یگاريمصادره کرده و او را به ب یمعدود

ع نعمات و شانس ها و امکانات و يد؛ توزيبر ابزار تول یت خصوصيمالک
 يیع مجدد ثروت و نعمات؛ و با رهايتوز - کند یره را همگانياطالعات و غ

ثمار شونده رها است یز از تعلق به طبقه يجامعه از شر طبقات، خود را ن
 ین که چون انقالبات دوران هايجاد شود؛ نه ايطبقه ا یب یسازد تا جامعه ا

ت يابد، بلکه موقعير يين افراد تغيت بيع کار و فعاليقبل، تنها نوع توز
. ر دهدييو در مقابل شان کنندگان کار را تغ یصاحبان کار و بهره بران اصل

. ر استيخواهد بود، اما امکان پذع نيساده و سر ین کاريمسلم است، که چن
 یه دارين جنگل وحشت سرماياز يیست، بلکه تنها راه رهايا نيو رو یاتوپ

  .است
الزم است که  یدر جامعه بشر یميرات عظييدهد، که تغ یخ نشان ميتار" 

. مسلط را سرنگون تواند کرد یک انقالب، طبقه ي، در یک جنبش عمليدر 
است که  ین خاطر ضروريانقالب نه تنها بدن يا. ستين نير از ايغ یراه

ن يا یتواند ساقط شود، بلکه برا یک انقالب ميساقط شونده تنها با  یطبقه 
د مستعد يجد یک جامعه يجاد يا یرا بروبد و برا یميکل کثافات قد که

  )1."(شود
را در  ین انقالبيدر مصر چن یزش توده ايکارگر در خ یا طبقه يآ یول 

است که  یابيقابل دست   یواقعا آزاد، زمان یک جامعه يبرنامه داشت؟ 
ق عمل يبرخوردار باشد؛ تا آن گاه از طر یطبقات یت آحاد آن از آگاهيآکثر

م، که يست فقط بگوئين یکاف.م مردم، جامعه آزاد شوديت عظين اکثريآگاهانه ا
بعد از آن چه؟ . ک بخش مساله استين يا. د برودين فرد بايا ايم ين رژيا

ن ياز ا ینو عار یک جامعه يم و يم کثافات کهنه را پاک کنيخواه یچگونه م
تجربه شده بود و طبقه کارگر  1357ران سال ين امر در ايا. ميکثافات بساز

م انقالب يم شاه را قطع کرده بود، با تقديرژ یاتير نفت، رگ حيکه با بستن ش
د، که کثافات ينروب، نه تنها کثافات کهنه را یاز بورژواز یگريبه بخش د

اعتماد  یت دارايدهد، که اکثر ین امر نشان ميا. قرن ها را هم به آن افزود
اگر در اعتراضات روزانه،  ی، وجود ندارد، حتیطبقات یآگاه یعنيبه نفس، 

توانست درس آموز  ین تجربه ميا. صدها نفر جان شان را از دست بدهند



اد ما توجه يبه فر یم، اما گوشيکرد اديز به هزار زبان آن را فريباشد و ما ن
  .نکرد

  
  : یبهار عرب

نشده در " شکوفان"که بعد نوشتند  یبهار. ده شديار شنيبود، که بس یواژه ا
ن واژه از کجا به جنبش يا. ديد و به زمستان انجاميان رسيبه پا 2012سال 

زش سال يتر از خ یميار قدين واژه بسيا یسابقه . عرب اتالق شد یتوده ها
قبل تر از آن در سال . عرب در تونس و مصر است یر توده هاياخ یها

حزب  یکوشش ها یبرا یغرب یتوسط رسانه ها" بهار پراگ"، بنام 1968
زه يبراليالکساندر دوبچک در جهت رفرم، ل یبه رهبر یست چکسلواکيکمون

سابق در بهار  یشورو یاز سلطه  يیزه کردن حزب، و رهايو دموکرات
مان ورشو يپ یروهاير برده شد؛ که در آگوست آن سال توسط نبه کا 1968

 یاست خارجيس ین واژه اول بار در مجله يد ايکاربرد جد. ده شديدرهم کوب
ست و نهم آگوست، يسپس در ب. نچ، به کار رفتياالت متحده، توسط مارک ليا

ر فصل يو سا یبهار عرب" یره در مقاله يون الجزيزيجوزف ماساد در تلو
االت يا یاز استراتژ ین واژه بخشيا: "ح داديآن را توض" يیکايآمر یها

 یدموکراس يیکايآمر یوه يکنترل اهداف بود تا آن ها را به ش یمتحده برا
  ". ت کنديبرال هدايل

 یان شد که نشان ميع" کسيل یکيو" یها ین مساله در افشاگريدر اصل، ا
ت از رهبران منطقه يحما سابق به کار رفته در یوه هايگر شيکا ديدهد آمر

به  يیو هايداند و به دنبال آلترنات ینارسا م -  یط امروزيبا توجه به شرا -را 
، سلطنت مطلقه، نقض حقوق بشر، یکتارتوريرا وجود ديآن هاست؛ ز یجا

گسترده، فقر مفرط، درصد  یکاري، بی، رکود اقتصادیو مال یاسيفساد س
ت، و تمرکز ثروت در ير کل جمعد یناراض یل کرده يجوانان تحص یباال

قا، منطقه يج فارس و شمال آفريخل یژه در منطقه ياندک به و یدست تعداد
ق با به سرقت ين طريخواست به ا یکا ميرا آبستن انفجار کرده بود و آمر

ت آن در جهت مورد نظر، آن را تحت کنترل خود در يو هدا یجنبش توده ا
ل، ينيمارک لو. نه ها بودياز گز یکيز ينه يترک یوه يمدل توسعه به ش. آورد

ز، رشد ير توسط انتخابات صلح آمييده آل تغيا یوه يرا ش یه ايمدل ترک
ن يو مناسب تر یسکوالر اما با حکومت اسالم یبرال، نهادهايع اما ليسر

  . داند یم یعرب یدموکراس یمدل برا
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  :انقالب جوانان
مسلم است که . شد یده ميشن اديز يیايمد یبود، که درکنسرن ها یواژه ا 

مدرن  یايت جامعه هستند و با دنيجمع ینده يپو یروين جوامع، نيجوانان ا
 یها یان اخبار نوآوريگران در جريرابطه برقرار کرده اند؛ زودتر از د

 یرند و خواسته هايگ یدر جهان قرار م یرات اجتماعييو تغ یو هنر یعلم
 یدهند، باال م یل ميآن را تشک یت عدديجامعه را که خود اکثر یعموم
ده است، بلکه باخود مهر ين نروئيت جوان قارچ وار از زمين جمعياما ا. برند

اگر خود هنوز وارد  یکند حت یرا که خواستگاهش هست، حمل م یطبقه ا
ه است، که ين زاويو از هم. م آن نباشديکار نشده باشد و فعال مستق یايدن

جوانان، به طور . شود یحاکم مطرح م یاجتماع یستم اقتصاديمساله س
 یشوند و آزاد یروبنائ یراتييتوانند خواهان تغ یمجرد به عنوان جوانان، م

ان را مطرح کنند يژه توسط دانش جويبه و یاجتماع یش تر، کمک هايب یها
م گسترش مطالبات شان به سطح يش بروند که بيکال پيچنان راد یا حتيو 

حاکم را  یر مناسبات حاکم، طبقه ييب و تغم انقالي، بیمطالبات عموم
ن يت موج چنينشان داده اند، که در نها یخيتار یاما تجربه ها. بلرزاند

از مطالبات و رفرم  یق انجام بخشي، از طریبورژواز یبا رهبر یانقالب
آن را در سال  ین نمونه يمهم تر. ندينش یمورد مطالبه، فرو م یاجتماع یها

  : مياالت متحده شاهد بوديدر اروپا و ا 1968
ن يد و هم زمان به مرکز جنبش بيلرزیتظاهرکنندگان م یر پاين زيبرل"

ست آلمان ياليان سوسيانجمن دانشجو. ل شده بوديتبد يیدانشجو یالملل
Sozialistische Deutsch Studentenbund  ،

 با مردم یبستگهم.تظاهرات را به عهده داشت یته، رهبرياتور یجناح انت
گراز يد یکيصال کشانده بود ين قدرت جهان را به استيترتنام که بزرگيو

کا ير شده بود و سراسر اروپا و امريد بود که همه گين جنبش جديا یهاجلوه
آن در  یکه نطفه ها 1960دهه  يیجنبش دانشجو. را هدف قرار داده بود

جنبش ک يآلمان بسته شده بود  یدر دانشگاه ها 1به نام کمون  یگروه
وه يبه ش 60و  50مسلط در آلمان را در دهه  یبود که مناسبات قدرت یاسيس
 يیجنبش دانشجو. کردیداد و با آن مبارزه میکال مورد نقد قرار ميراد یا

ژه بعد از ائتالف بزرگ يها، به وتوده یدر حرکت خود با جنبش عموم
وکرات ال دميو حزب سوس یحين حزب محافظه کار دموکرات مسيب 1966
 Kurt Georgسنگر يگئورگ ک یبه رهبر یدولت ائتالف. تر شدگسترده

Kiesinger آن ها . ل شديس تشکيب رئيبرانت به عنوان نا یليو و
 John نز يينارد کيم یاست ثبات اقتصاد بازار را طبق تئوريس



Maynard Keynes در برنامه کار خود قرار دادند و مقرر شد دولت
به طور مرتب نشست داشته  یه کارگريماها و اتحادبا کارفر یدر همکار

ن يا!!. فائق شدن به مسائل و مشکالت به تبادل نظر بپردازند یباشند و برا
ن يه و بيشد، در درون اتحادیخوانده م" ات مشترکيعمل" است که به نام يس

ک سلسله اعتصابات بدون ين سبب يکارگران با اختالف نظر همراه شد به هم
 یبرند براینام م  -ب . گ. سال د 50  - یاز آن با اعتصاب وحش اجازه که

. ب داده شديترت ین همکاريه و خروجش از ازيتحت فشار قرار دادن اتحاد
 یگر هم وجود داشت اما در آلمان معنايد یدر کشورها یجنبش دانشجوئ

ضد }حد اقل در شعار{سم و ين جا جنبش ضد فاشيدر ا. افته بودي یگريد
ض يکا ضد تبعيکه در مثال در امر یبود در حال یه داريسرما مناسبات

کا بعد از ترور يدر امر.  کردیمبارزه م یحقوق شهروند یبود و برا ینژاد
با جنبش ضد جنگ  یحقوق اجتماع یاه پوستان برايام سينک قين لوترکيمارت

خ فرانسه، فرانسه را يتار ین اعتصاب عموميتربزرگ. ختيتنام درهم آميو
رلند يت درايه جنايتنام با جنبش عليه جنگ ويس جنبش عليدر انگل. لج کردف

ا يتاليدر ا. اعالم کرد يیت استثنايا فرانکو وضعيدر اسپان. همراه شد
 Nanniان سال ادامه داشت که آن رايات تا پاياعتصابات از جمله در ف

Balestrini  در رمانWir wollen alle ،)یما همه را م-
 Dieا در يتالير سرکوب جنبش را در جنبش چپ ايتاث، و )ميخواه

Unsichtbaren   )ک يدر مکز. کندیر ميتصو یبه خوب) هاینامرئ
ه يان خواهان دورشدن ترکيه دانشجويبا کشتار دانشجوبان همراه شد و در ترک

 یدارهيسه دولت مهم سرما. ها شدندکا و انجام رفرم در دانشگاهياز امر
به لرزه درآمده  -آلمان و فرانسه یکا، جمهوريحده آمراالت متيا –جهان 
 یايه داران سراسر دنيسم خواب از چشم سرمايو دوباره شبح کمون. بودند

ه يمتحد با روس یدولت یه داريدر بلوک سرما.  ربوده بود یاقتصاد یشرفتهيپ
ر پوشش يسم زيتاريکارگران در پراگ مرکزجنبش ضد توتال یشورو
را به  ین و مرکزيالت یکايروزمند کوبا امريام پيق. شدندسم ين کمونيدروغ

طبقه کارگربه  یطبقات یرفت که در نبود جنبش واقعیجنبش درآورده بود و م
-دوره یل شود و برايه تبديه سرمايعل یمنحصر به فرد جهان یشکل مبارزات

در باره علل شکست . مبارز را به خود مشغول دارد یروهاين یطوالن یا
ک برنامه ي يیکنند که جنبش دانشجوین اشاره ميبه ا یر آلمان برخجنبش د

نداشتن . نداشت یه داريسرما ینيجانش یبرا یو واقعيبه عنوان آلترنات یاسيس
ک جنبش يز ير است اما اصوال نيانکار ناپذ یتيواقع یوين آلترناتيچن

قه فه طبين وظيا. حرکت کند یاسيکسب قدرت س یتوانست براینم يیدانشجو
ن يبه ا -که نداشت  –خود  یه داريست با تشکل ضدسرمايبایکارگر بود که م
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جنبش  یو در نبود رابطه یو کارگريسمت حرکت کند اما در نبود آلترنات
طبقه کارگر به غلط  یبا جنبش طبقات یو روشنفکر يیدانشجو یستياليسوس

 یحرکت یهه بل دو ديان به دليدانشجو. رفتیان مياز دانشجو ین انتظاريچن
به  یليد شده تمايآن، از طبقه کارگر ناام یاسيبودن س یو خنث یجنبش کارگر

برقرار شد اما رابطه برعکس  یالبته با رشد جنبش ارتباطات. ن کار نداشتنديا
ها را ج تودهيو بس یجا قدرت سازمان دهياس تدر. د. ، اس 68ز ييدر پا. بود

ال دموکرات يبه سمت حزب سوس يیون دانشجياز دست داد و بخش عمده فعال
ر دهند اما ييده شدند تا از درون مثال حزب را تغيبرانت کش یليو یبه رهبر
ن جنبش ياز یمختلف فعال در جامعه مدن یگروه ها. ر کردندييخود تغ

 یهاستياليل حزب سبزها، حقوق بشر، چپ جوان، سوسيبرخاست از قب
 یسم جهانيونيسم و ضد صهياليرها، جنبش ضد امپجوان، جنبش اشغال خانه

 یوهاين ها در مجموع، آلترناتي، که همه ایراست افراط یگروه ها یو حت
.  ، بودندیستياليبا افق سوس یاز جنبش واقع یريجلوگ ی، برایه داريسرما
برانت و به نفع او خود و طبقه کارگر را از جنبش  یليه در آغاز کار وياتحاد

ها را ها آندهد گروهیگر اجازه نميم کرد که دد و اعاليرون کشيب یاعتراض
را رد  یجه اعتصاب عموميبدون کنترل کنند، در نت یهاونيوادار به اکس

  .کرد
ه داران شرکت کرد که دوباره به يون مشترک با دولت و سرمايسپس در اکس 

ون مشترک مورد انتقاد منتقدان يه در اکسيشرکت اتحاد. آن برخواهم گشت
ه به ين کار اتحاديها قرارگرفت و گفتند که با ایه چياز اتحاد یچپ و بعض

در  یستيتاليدر نظام کاپ Ordnungsfaktor" فاکتور نظم " عنوان 
 یک سلسله اعتصابات خودبخوديشاهد  68ئز يجه در پايدر نت.  ديآیم

شان  یهاخواسته یه برايوس از اتحاديکه ما یم، کارگرانيکارگران هست
مثبت در حرکت کارگران به  یتوانست کارین ميعمل شدند و امستقال وارد 

شدن و تداوم  یزيکه در صورت برنامه ر یحرکت. باشد یسمت خودآگاه
ت يستم هدايدر غلبه برس یو مبارزه عمل یتوانست به کنترل کارگریافتن مي

   )2(."شود
ت يگر بود که اکثريد یک نمونه يران يا 1357ام بهمن يم، قيچرا دور برو

 یل ميرا جوانان و نوجوانان تشک ین موج اعتراضيشرکت کنندگان در ا
" همه باهم"هم مطرح نشد و  یمطالبات اجتماع ین جا حتيدادند؛ اما در ا

ن جوانان تنها به ارتش يا. خواستار رفتن شاه شدند؛ اما بعدش چه، معلوم نبود
ش يکه از پ یاهمان پاشنه  یل شدند و دوباره در رويتبد یاسيس یگروه ها 

از آن جوانان بودم، که به  یکيمن هم  - د به چرخش خود ادامه داديچرخ یم
دانش آموز  یخودم دانشجو و آخر یهمراه نه برادر و خواهرم، که اول



ن، يبنا برا. - ميکرد یشرکت م یابانيدبستان بود هر روز در اعتراضات خ
ک يشود، گرچه  فيتعر یسن یست که با گروه هاين یانقالب نمودار آمار

  .ت را داشته باشديجامعه در آن اکثر یل هرم سنيتواند به دل یم یگروه سن
  

  :چپ، چپ سکوالر
کاربرد آن به انقالب  یخياز نظر تار. گسترده دارد ین اصطالح دامنه ايا 

کرد که  یان ميگاه نشستن مخالفان سلطنت را بيگردد، که جا یفرانسه بر م
در  یکه در پارلمان همگ -  یميقد یسنت هابرخالف طرفداران سلطنت و 

ن گروه مخالف سلطنت يا. نشستند یدر سمت چپ م -نشستند یسمت راست م
اما بعدها کاربردش . کردند یت ميخواه بودند و از انقالب حما یو جمهور

ن مفهوم فراتر رفت و به جنبش ها هم اطالق شد، از جمله به جنبش ياز
ژه يضد جنگ به و یکا، جنبش هايآمر یه االت متحديدر ا یحقوق شهروند

ست يط زيهوادار مح یر، جنبش هاياخ یتنام و جنگ هايدر رابطه با جنگ و
مارکس و انگلس در . کين به احزاب معروف به دموکراتيو هم چن

ست ها و يکنند، بلکه از کمون یاما صحبت از چپ نم" ستيفست کمونيمان"
 ین گونه ارائه مين الملل اول ايب یبرا برند و و نظرشان را یا نام ميپرولتار

 یم ینيش بياست؛ و پ یخ مبارزه طبقاتي، تاریخ جوامع انسانيدهند، که تار
است که حامل  یانقالب یاين پرولتاريا یه داريکنند، که در عصر سرما

ک يش ياست و به جا یه داريو سرما یغلبه بر بورژواز یانقالب یفه يوظ
  .کند یجاد ميسر توده ها ا ین دولت باالبدون طبقه و بدو یجامعه 

. ج شدين اصطالح رايا ین الملل دوم، و متعاقب آن، کاربرد گسترده يدر ب
ن اصطالح يده شدند، اما بعد اين و روزالوکزامبورک چپ ناميدر آغاز لن

به کار رفت، از  یو موارد نامتجانس یو بورژواز یخرده بورژوا یبرا
کا، يامروزه در اروپا و آمر. ست ها در مصريجمله در باره ناصر و ناصر

خود را ... ن الملل دوم و سوم و چهارم و يست منشعب از بياحزاب رفرم
قابل  یزيچ يیبورژوا ین احزاب، جز رفرم هايدر برنامه ا. نامند یچپ م

ت يو موقع یط امروزه بورژوازيکه با توجه به شرا يیست، رفرم هايدن نيد
 یتواند درمان دردها یرسد و نه م یبه عمل م ، نهیف جنبش کارگريضع

همه انسان ها در  یچون برابر یجمالت. باشند یبشر یشمار جامعه  یب
 ینه هاي، و برخورد برابر با همه مردم در زمیاساس یها و ارزش ها یآزاد

بدون  یها يیگو ی، اوال کلیو حقوق شهروند ی، اقتصادیاسي، سیاجتماع
ر يو به شدت نابرابر، امکان پذ یطبقات یجامعه  ، درین است؛ در ثانيتضم
 یسم هايق مکانيع مجدد درآمد و ثروت از طرين، توزيهم چن. ستيهم ن

، موسسات ی، رفاه، اصالحات ارضیپول یاست هايات، سيمثل مال یاجتماع
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که  یطبقه ا. نديآ یش تر طنز به نظر ميره هم بيه، مصادره، قانون و غيريخ
رت را در دست دارد؛ دولت خود را دارد؛ ارتش خود را قد یاهرم ها یهمه 

جامعه خود را  یو ابزار کنترل کل یو مخف یاطالعات یروهايس و نيدارد؛ پل
شه خود بزند؟ يشه بردارد و به ريخود را دارد خود ت یدارد؛ بوروکراس

ن اصطالح چند پهلو و نا روشن را اغلب به يج ايمتاسفانه ما هم به عادت را
  .ميبر یکار م

 یاسالو. ن اصطالح به کرات به کار رفتيمصر، ا یدر جنبش توده ا
، "نيگارد"که در ) 3("عرب یچرا ترس از روح انقالب" یژک در مقاله يژ

ست ها ين چپ ها و اسالميد، از اتحاد بيبه چاپ رس 2011ه يخ دوم فوريتار
 یرا م یلن اتحاد، که شکننده است، مثايضمن انتقاد از ا یو. کند یصحبت م

ک جهت ين اتحاد قابل انتقاد تر است؛ اما نگاه او به آن از يآورد که از خود ا
ران، و در نظرگرفتن يدر ا 1388با اشاره به انتخابات  یو. مثبت است

  : ديگو یبه عنوان چپ م یموسو
صدها هزار هوادار . ميديران بعد از انتخابات نديرا در ا ین جنگيا چنيا"

وعدالت  یآزاد یبرا ینيانقالب خم یستيپوپول یايرو یبه پا یموسو
 یاسيس یج نوآوريباشد، به انفجار مه یک اتوپيال ين خياگر ا یستادند؛ حتيا

 یم یان و مردم عادين دانشجوي، بحث بیات سازماني، تجربیو اجتماع
د، يآ یز ممکن به نظر ميکند، که در آن همه چ یجاد ميرا ا یلحظات. انجامد

  ." خفه شدند یاسالم یروهاين یاسيق کنترل سيجا از طريدرگرچه بعدا ت
سال ها رخ  یط ینيخم یران به رهبرينشناختن آن چه که در ا یعنين، يا

، یزش توده ايل خيران و دليا 88ط سال ينشناختن شرا یعنين، يا. داد
ن صدها هزار نفر ين که ايشرفت آن در همان چند روز اول، و ايپ یچگونگ

به  ینيخم یستيپوپول یايرو یو اصالح طلبان برا یموسو یطبق شعارها
حضور چپ سکوالر در "دهد، که  یسپس ادامه م یو. ابان آمده بودنديخ

سم يسکوالر یسنت برباد رفته  یو در رثا" ستيمشخص ن یعرب یکشورها
ست قدرت يک حزب کموني یبرد، که دارا یاز افغانستان قبل از طالبان نام م

  ن سنت به کجا رفت؟ يا: پرسد یسکوالر بود و سر انجام م و با سنت!! مند
  

  :)4(سميسکوالر
ن و دولت وجود يد یدر رابطه با جدائ یا ینيا جهان بي یک روند فکري

در  یکه در قرون وسط - سا يدارد، که در قرن نوزدهم در مقابله با قدرت کل
ر يان فقان و دهقانيت شان را روستائياروپا بر جان و مال مردم که اکثر

 یسا با مجموعه يکل. مطرح شد - دادند، چنگ انداخته بودند  یل ميتشک
در سراسر اروپا  یار داشت، چنان ترسيکه در اخت یسرکوب یابزارها



ان يحياز ترس مرگ آور، مس ین ده تا دوازده نسل انسانيبرقرار کرد که ب
ده بود شان حجت ش ین برايزم یندگان خدا در رويشدند که حرف نما ینيمتد

سا ي، کلیاز جمله مذهب زدائ یچند یلغو یمعنا. ش بودنديرايو بنده وار پذ
ن يدر ا. ش وجود دارديره برايو غ یت زدائيي، مسحی، پاک سازیدشمن

از  یبعض. نوشته شد یاديز یانجام گرفت و کتاب ها یاديقات زيرابطه، تحق
د استفاده يش جدسم و دانيسا با مدرنيدادن کل یآشت یتئولوگ ها از آن برا

ستم، مورخان معاصر آلمان يدهه شصت تا هشتاد قرن ب یدر فاصله . کردند
ون پرداختند و برخالف يسم و سکوالرزاسيزه کردن مفهوم سکوالريبه تمات

 یدادند، به استثنا یو رفرم در مذهب توجه نشان م یسابق که به تئولوژ
. کرد یجاد نميا یقه ان به شخصه عاليه، مذهب و ديبق یبرا یمورخان دولت

ژه در نسل ين به ويش به مذهب و ديستم، عالقه و گرايدر قرن ب یبه طور کل
در سال  یآمار یک پرسش نامه يج ينتا. افتيجوان در اروپا به شدت کاهش 

سال با  یر سيز یک هايدرصد کاتول 7دهد، که تنها   ینشان م 2000
. سا داشتنديبه کل ینظر انتقاد ین گروه سنيدرصد ا 11سا رابطه داشتند و يکل

سه با امروز يبازهم در مقا یدرصد آن ها معتقد بودند، که اعتقادات مذهب 61
کردند، که  یدرصد پرسش شده گان فکر م 25تنها . افتيکاهش خواهد 

ده ين ايدرصد مخالف ا 75ابد، اما يش يممکن است اعتقاد به خدا دوباره افزا
ران هم وجود يا یرداشت در نسل جوان امروزن بيرسد ا یبه نظر م. بودند

ران وجود يدر ا یا ین نظرخواهيدارد، گرچه اصوال امکان مطرح کردن چن
ان و يحيمس یران، به استثنايمردم ا یان همه يندارد و در محاسبات حکومت

امروز  یسم در اروپايسکوالر یده يپد. ان، مسلمان هستنديان و زرتشتيهودي
ن يوند بين شده است، گر چه در عمل کماکان پيتاده و روتده جاافيک پديگر يد
ن يد يیآلمان به جدا یبه طور مثال در قانون اساس. شود یده مين و دولت ديد

 یا یچ کمک ماليد شده و مقرر شده است، که دولت حق ندارد هيو دولت تاک
بند توجه ن يسا جدا باشد، اما به ايد کامال از کليسا قرار دهد و بايار کليدر اخت

سا است که از مهد کودک يار کلياز آموزش در اخت يیدرصد باال. شود ینم
 یمارستان هاياز ب یاريابد بسي یشود و تا دانشگاه ها ادامه م یشروع م

ان دانشکده يگان دانشجويسا تعلق دارد، که از خدمات شبه رايکشور به کل
ست ياستخدام کمون ر ازياخ ین سال هايتا هم. کنند یاستفاده م یپزشک یها

به  -ا مساله يگر دنيعمال  اما در مناطق د. شد یم یريها به عنوان معلم جلوگ
است در نظام ين تنگاتنگ با سي، که دیمشهور به اسالم یژه در کشورهايو
ک يو دموکرات یاز سلطنت مطلقه و مشروطه تا جمهور یمختلف ادار یها

ا يسم و ين با مدرنيدادن د یشتنه به کوشش تئولوگ ها آ - ده است يدر هم تن
 یست ها به نوعيکمون یبرا ی، بلکه حتین زدائيد یکوشش مورخان برا



49 

که از همان آغازمطرح شدن  یل شده است؛ در حاليتبد یت اجتماعيهو
 یبه جا ینيگزيجا یطبقه کارگر برا یسم به عنوان برنامه يکمون یرسم
" ون توده هاياف"به عنوان ن يل ديزم، تحلي، فراتر از سکوالریه داريسرما
آمده است و از کارگران جهان خواسته شده است، " ستيفست کمونيمان"در 

 یست هاين، افتخار کمونيبنا برا. متحد شوند یه داريسرما یالغا یکه برا
قبول  یعنيسم، يبه سکوالر یکنون یج چپ هايا طبق اصطالح راي یکنون

مسلم است که . ل استيتقل اش از دولت نه افتخار که يین، اما جدايد
ن به دست يد یاب هايمبارزه با آس یبرا یژول ورن یرهايست ها شمشيکمون

در خرافات حل شده  یکاف یخ به اندازه يتار: "نخواهند گرفت و خواهند گفت
را به  یويما مسائل دن. ميکن یخ حل ميما اکنون خرافات را در تار. است

 یل ميتبد یويرا به مسائل دن یئل الهم؛ ما مسايکن یل نميتبد یمسائل اله
  )5(."ميکن
  

  نيست ها ، اخوان المسلمياسالم
ل يمسا ی، که در باره يیکايآمر ی، روزنامه نگار جوان مصریمونا التهاو 

کند،  یسد، اشاره مينو یل آن ميسم و زنان، جهان اسالم و مساينيمصر، فم
 یا آن را از مخفيرا به ارمغان آورد  یاسيجنبش اسالم س یکه بهار عرب

ست ين نظر را حزب کمونيهم. کشاند ید و به سطح عموميرون کشيگاهش ب
اصوال . ران مطرح کرده استيا یاسالم یهم در رابطه با جمهور یکارگر
 یليدر درون خود خ یو فکر یم کار بدنيکند با تقس یکه حکومت م یطبقه ا

د يل توليه بر وسارد تا عالويگ یار مياز مصلحان و متفکران را در اخت
ن ين در ايرد و ديجامعه را هم در تملک خود بگ ید ذهني، وسائل تولیماد

سا برافکار در يکل یسم و سلطه يکيرد، چنان که کاتوليگ یقرار م یکاتوگور
و اسالم  یزم ابزار بورژوازيسم، پروتستانيفئودال یاروپا، ابزار کنترل ذهن

است و  یتجار ین در مقابل شهرهايشه نيباد  یرتيعش یابزار کنترل جامعه 
همان  یگر و حتيد ین مدعاست؛ اما در برخورد با تمدن هايد اييغزوات تا

خ چه اش اما نشان ينگاه به اسالم و تار. کند یر مييخود تغ یتجار یشهرها
ن تفاوت يبود، با ا یاسين اساس اسالم هم از همان آغاز سيدهد، که برا یم

 یات دولت و حکومت در آمد و جنگ هايم در هيتقن جا مسيا یدئولوژيکه ا
ن و کامل يآخر یو ادعا - زمان خلفا یغزوات و سپس جنگ ها - آغاز اسالم

جاد حکومت يا یل حکومت از همان آغاز و ادعاين بودن و تشکين ديتر
ر يوه سايم به شين شرکت مستقياز قرن نهم البته ا. برآن است یدييتا یجهان

 یرسم یت اخالقيو هدا یو جنب یت به مشارکت مشورتيحيژه مسيان به وياد
بعد از اصالحات  ینيخم ین وجه را در سخنرانيا. ل شديتبد یر رسميو غ



! آقا"دهد، که  یبه شاه هشدار م ینيخم. ميشاه به وضوح شاهد 1340دهه 
حت يمن به تو نص! جناب شاه یا! شاه یآقا یکنم؛ ا یحت ميمن به شما نص

ل يمن م. کنند تو را یاغفال دارند م !آقا. ن کارهاير از اکنم؛ دست بردا یم
دهند  یکته مياگر د... ، همه شکر کنندیک روز اگربخواهند تو برويندارم که 

  ".حت مرا بشنوينص... ند بخوان، در اطرافش فکر کنيگو یدستت و م
ستم و با شخص شاه ندارد، بلکه از يبا س یمخالفت ینيم، خمينيب یچنان که م

ک روز شاه دچار مشکل يل ندارد که يکند و م یعمل شان انتقاد م یوه يش
ر کرد ييکرد، نظراتش تغ یم یکه در عراق زندگ یبعدها، زمان یاما و. شود
در مصر . ان کرده استيخود ب یرات را در کتاب حکومت اسالميين تغيو ا

ن به يسلاخوان الم. بود یاسين از همان آغاز، اسالم اش سيز اخوان المسلمين
س توسط البنا ياخوان از آغاز تاس. جاد شديا  1928در سال  یطور رسم

انگر يالت آن بيفرم تشک. جاد شديا یاسيو س یو نظام یاهداف فرهنگ یبرا
، که یمشورت یک شوراي. است یاسيکسب قدرت س یبرا یاسياهداف س

ا اعضا الزم االجر یه يکل یماتش براينقش مجلس موسسان را دارد و تصم
عضو  یشورا س. اخوان است یاست گذاريو س یاست و مرجع قانون گذار

توانند پنج نفر از  یشوند، آن ها م یده ميدارد، که از سراسر مصر برگز
شورا  یاعضا. انتخاب و به شورا دعوت کنند یهم کار یمتخصصان را برا

ک يتواند  یکنند، که م یشش سال انتخاب م یک مرشد عام براين خود يب
" مرشد. "ستيه، مادام العمر نيت فقيگر هم انتخاب شود؛ اما مثل واليره ددو

و  یبپردازد و اجازه کار تجار یا ادبي یعلم یتواند به کارها یفقط م
زده عضو وجود دارد، که يبا س یک دفتر ارشاد جهاني. را ندارد یاقتصاد

  .ن در جهان استياخوان المسلم یاجرائ یت هايفعال یمسئول عال
راه حل "و هدف  یاسيس ین از آغاز امريس اخوان المسلميم که تاسينيب یم 

 یامبر، قانون اساسيهدف خداوند، الگو پ"بود، که در شعارش " یاسالم
چون ملت و  یميآن ها ابتدا با مفاه. دهد یخود را نشان م" قران، راه جهاد

مقابل از  دانستند و در یر ميت مخالف بودند و آن ها را با اسالم مغايقوم
ر کرد ييل تغين مسايکردند؛ اما بعد نگاه شان به ا یاستفاده م" امت" یواژه 

مصر به طور فعال شرکت کرد و  یشان در جنبش مل ینظام یو شاخه 
را که در ابتدا  یعرب یگرائ یگر مليامروز د. ن شاخه بودياز یناصر عضو

  .رفته انديپذ یدانستند، به خوب یت ميجاهل
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  :در مصر یرش توده ايو خطبقه کارگر 
ک به يشامل نزد یدر داخل کشور و بخش یکارگر مصر را بخش یطبقه  

انه و رونق يمت نفت در خاورميون کارگر، که بعد از باال رفتن قيليسه م
روند . دهد یل ميکار رفتند، تشک یبرا یگر عربيد یبه کشورها یاقتصاد

ع يع فوالد، صنايکارگر مدرن مصر با رونق صنا یطبقه  یريشکل گ
که  یته، نفت و گاز، کشاورزيسي، معدن، ، الکتریران یو کشت یحاتيتسل

 ید ناخالص داخليک ششم تولياز اقتصاد مصر است و  یکماکان بخش مهم
م کار يو پوشاک که به تقس ی، نساجیل سازيدهد، اتومب یل ميمصر را تشک

خدمات، بانک و دتر مربوط است، ارتباطات، حمل و نقل، يجد ین الملليب
 23ش از يطبقه کارگر مصر ب. سم در ارتباط استيمه و صنعت توريب
شود که با احتساب  یمصر را شامل م یونيليم 85ت يون نفر از جمعيليم

ن يکارگران، اول یابياز نظر تشکل . ت جامعه هستنديت جمعيخانواده، اکثر
در . جاد شد يا 1900ات در سال يدر بخش دخان یکارگر یه ياتحاد

کردند و  یباز یدر مبارزات ضد استعمار ی، کارگران نقش مهم1919
است يس یبه جا یاست مليکنند تا س یدفاع م یخوشحال بودند که از منافع مل

 ی، ابزار بورژوازيیگرا یدانستند که ملت و مل یآن ها نم. نديبنش یاستعمار
با  یاستعمار استيگر سيدانستند که د یش تر است؛ نميب یبهره بردار یبرا

ن و يگر الزم به اشغال سرزميمزاحم است و د یخواند و حت ید نميط جديشرا
دارد و  یشانيا حکومت دست نشانده، که مهر بر پيب و يا فرستادن ناي

گر يد یاستيشده، س یت جهانيبه غا یه يسرما. ستيز است، نيک آميتحر
 یديرزش تولفوق العاده از اضافه ا یازش به سهم برين. ش رو داشتيپ

کرد؛  ین منظور را برآورده ميا یکارگران جهان بود و سلطه بر بازار جهان
ه ثابت مدرن و فوق مدرن يسرما یکار باال به خاطر سهم باال یرا بارآوريز

کرد و  ید ميرا تشد یخود یکارگر یاستثمار طبقه  یع آن ها از طرفيصنا
ت باال را يفيبا ک یاالاز ک یش تريحجم ب یبا کاهش ساعات کار هفتگ یحت

گر يگران را قدرت رقابت با آن ها نبود؛ از طرف ديساخت، که د یفراهم م
ت يکار به غا یرويدر حال رشد از ن یم در کشورهايمستق یه گذاريبا سرما

ق مراکز يا با دادن وام و اعتبار از طريبرد  یع سود ميت مطيارزان و به غا
پول، بانک ها و صندوق  ین المللي، صندوق بیخود چون بانک جهان یمال
ه يسرما یق سهم بااليره، از طريو غ یمنطقه ا یگوناگون توسعه  یها

 ین ميم را تاميعظ ین سهم بري، ایجهان یه اجتماعيخود در سرما یاجتماع
 یز به نفع آن ها حل ميه نيگر مخارج حمل و نقل مواد اولين کار ديبا ا. کرد
ز چون کارگران يعت نيشد و طب یگرفته مبه خدمت  یمحل یبورژواز. شد



وچه  یه، چه کشاورزيبه مواد اول یابين مناطق به خاطر دست يارزان ا
ن چوب حراج زدن و يدر ا. گرفت یرحمانه مورد غارت قرار م ی، بیمعدن

ز يده شده نينام یا ملي یمحل یعت بورژوازيغارت جان و مال، کارگر و طب
ن سبب درجه يکرد و به هم یم یان را بازسهم خود، نقش جالد کارگر یبرا
شرفته قرار يپ ین کارگران بشدت باالتر از کارگران کشورهاياستثمار ا ی

  . داشت و دارد
 یخود دشمن خود را پروار م یدانست، که با دست ها ینم یکارگر مصر

 یمحل یقت صحبت از سهم بورژوازيدر حق یو صحبت از منافع مل. کند
ن جا توسط احزاب ياست ها اين سيا. ر شده استتازه وارد کار و زا

رفت، که به  یش ميپ یدولت یه داريا سرمايست وابسته به بلوک شرق يرفرم
ن جنب و يشد و ا یسم الغا مياليا گذار به سوسيسم ياليکارگران به عنوان سوس

ز به سمت يسم نياليو گذار به سوس یدفاع از منافع مل یبرا یجوش کارگر
د و از ين در آيشد تا تحت کنترل حزب طراز نو یداده مه جهت ياتحاد

ز ين یاسيو س یفراتر نرود و در مسائل اجتماع یمطالبات اقتصاد یمحدوده 
د ياست جديست در مقابل استعمار شوند، که سيوناليناس یان هايدنباله رو جر

  . کرد یرا هم برآورده م ین الملليب یبورژواز
د و بالفاصله يبه نود رس یکارگر یهاه ي، تعداد اتحاد1921در سال 

جاد شد تا در جهت اهداف يا" مصر یکارگر یه هاياتحاد یون مليفدراس"
 یکته کند و جلويد یرا به جامعه کارگر یک سانياست ي، سیستيوناليناس

 یکارگر یه هاي، تعداد اتحاد1940در دهه . رديرا بگ یابتکار عمل کارگر
ت يانحراف فعال ین دهه برايدر ا هم یمصر یچپ ها. ديبه پانصد رس

کارگران  يیمسکو یو نسخه  ینترنياست کميوارد گود شدند و با س یکارگر
بعد از . ن سمت راندنديب کردند و به ايترغ یمل یت از بورژوازيرا به حما

کار آمدن جمال عبدالناصر در مصر، به مدت حدود دو دهه به نقش  یرو
است يالبته بدون دخالت در س یوق کارگرنه حقيدر زم یکارگر یه هاياتحاد

ه ها طبق سنت ين اتحاديا. و بدون اخالل در امر اقتصاد رونق داده شد
بودند و عمال هم تحت کنترل دولت ناصر قرار  ی، سلسله مراتبیه اياتحاد

. بود یضد انقالب یکارگران اجازه اعتصاب نداشتد و اعتصاب عمل. "داشتند
ر کارگران يگرفتن چشم زهر از سا یبرا یعتصابل، دوکارگر اين دليبه هم

ه ها و احزاب چپ از آن ها ين که اتحاديبدون ا .)6("به اعدام محکوم شدند
خود را  1956ست پروروس مصر در سال يحزب کمون یت کنند، حتيحما

منحل کرد و از -دانست  یم یستياليکه سوس - ناصر یبه نفع برنامه ها
 یوه ين شيا. دولت باشند یستياليسوس یابرنامه ه یش خواست حامياعضا

است جبهه يمختلف با س یبرخورد البته محدود به مصر نبود و در کشورها
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در دو دوره  یو به نحو یلي، شین، اندونزيمتحد خلق به طور مثال در چ ی
س آزموده شد بدون يران و جلو تر از آن ها در آلمان و انگليدر ا یخيتار ی
  .گرفته شود یسن که از شکست ها دريا

 یط کار و زندگيبهبود شرا یبرا یدر مصر از دهه هشتاد، مبارزات کارگر
ل شد، ين تبديروت یبه امر یس به اعتصابات کارگريافت و حمله پليگسترش 

و  یکارگران نساج. شدند یر و شکنجه ميکه در اثر آن کارگران کشته، دستگ
مصر  یبارزات کارگربه م یستم، روح تازه ايپوشاک در دهه نود قرن ب

را سازمان  یريه ها اعتصابات چشم گيدند و خارج از قدرت اتحاديبخش
کار وارد شده بودند و  یروين صنعت، که اکثرا زنان به عنوان نيدر ا. دادند

ط کار سخت يشتر از مردان مورد استثمار قرار داشتند، شرايطبق معمول ب
 یتقل در جهت سازماندهمس ین کوشش هايکردند؛ اما ا یرا تحمل م یتر

ن يشنهاد صندوق بيدر دهه نود، به پ. ش نرفتيپ یضد کار مزد یکارگر
با گسترش . ون کارگر به اجبار بازنشسته شدنديليپول، پنج م یالملل

ن آمدن مزدها ييش ساعات کار و پاين روند، افزايها به ا یساز یخصوص
. ش تر کرديوجود بط ميز افزوده شد و خشم و نفرت کارگران را به شراين
ت يه داران از طرف دولت با معافيسرما ی، که برایصنعت یجاد شهرک هايا

کار  یروياز ن یش ترين که تعداد بيهم راه بود، ضمن ا یاديز یاتيمال یها
د، آن ها را مجبور به يرون کشيخانه ها ب یواريژه زنان را از چهارديبه و

ط ين شرايدر تقابل با ا. تر کردش يدوازده ساعت و ب یکار با ساعات طوالن
ه آن ها با کارفرما ها ياوردند، بلکه عليبه عمل ن یتيچ حمايه ها نه تنهاهياتحاد

  . اس کارگران شدين سبب خشم و هم زمان يکردند و ا یم یهم کار
کردم  یدر مصر را دنبال م یحرکات کارگر 2007من به شخصه از سال 

سال  یزش توده ايژه در رابطه با خينه به وين زميرا در ا یو گزارشات
: )7(ه کردم يزبان ته یخوانندگان فارس یاز منظر طبقه کارگر برا 2011

ون ي؛ فدراس2011جهان عرب یو رخدادها یل طبقاتيفهم دوران، تحل
مستقل؛ مصر و اعتراضات  یه هايجاد اتحاديمصرجهت ا یه اياتحاد
؛ 2011دم مصر، ؛ مصر از زبان مر 2011،یمصاحبه پاول ج: یمردم

ر يگي؛ اعتصاب کارگران ماه2010در مصر یگسترش اعتراضات کارگر
در سراسر مصر،  ی؛ اعتصابات و تظاهرات گسترده کارگر2010مصر

؛ گسترش 2008؛ موج اعتصاب و اعتراض کارگران در مصر، 2009
به نظرم مقاله . -2008، یه داريسرما یمستمر فقر در کنار رونق اقتصاد

د يکه کوش" ن الملليست بيکمون"ان يجر یه اياز بخش ترک" انفهم دور" ی
منطقه و  یتوده ا یزش هايبا خ یوستگيدر مصر را در پ یزش توده ايخ

 یشه، مورد بررسير یک حرکت منفرد بي، و نه یو جهان یمسائل منطقه ا



من در . نه نوشته شدين زميبود که در ا ین مقاالتيقرار دهد از جمله جالب تر
که از  ی، به خطر 2011ه يچهارم فور" مصر از زبان مردم مصر" مقاله
  :د کردميکرد تاک ید ميمصر را تهد یزش توده ايارتش خ یسو

مصر به طور آگاهانه ارتش را از دخالت  یزش مردميو خ یدر مسائل جار"
 یک نميمردم شل ین که ارتش به رويم کنار نگاه داشتد و با اعالم ايمستق
ش وجهه يبرا - کند یس را هم سد نميو پل یانتظام یروهاياه نو البته ر -کند

مردم وارد کارزار  یجاد کردند تا در صورت لزوم ارتش را به عنوان ناجيا
ز مواجه ين یجاد شده با مخالفت مردمين وجهه ايکه با ا يیک کودتايکنند و با 

 یش مردمبه تداوم جنب یو مردم یو انقالبيک آلترناتياب ينخواهد شد تا در غ
سپس دولت موقت انتخاب شده . ... خاتمه دهند یو انقالبيو ظهور آلترنات

ن امر رخ داد و يم که ايديو د." را فراهم کند یع مقدمات انتخابات بعديسر
  . مصر را هم در برگرفت یاسيس یروهاين یحت

 یان ها و گروه هاياز جر یدر جامعه بعض یبعد از فرونشستن شور انقالب
. د خود را اعالم کردنديا نظرات جديخود برخورد کردند  ینظر قبل به یاسيس
ن يا: "، نوشت  195ست شماره ين الملل چهار در اسپارتاکيست بيگ کمونيل

." بود یه داريسرما یطبقات یکتاتورياز د یگريانقالب نبود، بلکه شکل د
: پردازد ی، م RS" یانقالب یست هاياليحزب سوس"ک به انتقاد از يل
 یست ها متحد شدند و چون دهه هايکه با اسالم یانقالب یست هاياليوسس"

 یحقوق اجتماع"را که  یارتش خلق یاي، رویالديپنجاه و شصت م
د، از حرکت ارتش يد ی،م" کرد ین ميک کارگران را تاميدموکرات

شود نه حرکت مستقل  یم یسرخورده شده ، خواهان ائتالف احزاب انقالب
طبقه کارگر  یگ  براياما راه حل ل") یست جهانياليسسو"ت يسا."(یکارگر

د در مصر يدو کار با: " سد، کهينو یرود و م یفراتر نم ینترنيکم یاز الگو
ن يد ارگان مستقل خود را که بهترين که، طبقه کارگر باياول ا: انجام شود

ک يدوم، . ل دهديه، تشکينمونه اش شوراهاست، مثل انقالب اکتبر در روس
ن يک داشته باشد تا اياستراتژ یرد که جهتيد شکل بگيبا یانقالب یرهبر

کند و به  یرهبر یاسيکسب قدرت س یرا در مبارزه برا یسازمان کارگر
و کارگران  یاسيکار س یحزب برا یميقد یهمان نسخه  یعني." ش ببرديپ

  . یمبارزه اقتصاد یبرا
که با انتخابات آزاد،  -کيکند، که انقالب دموکرات یونال پنج مطرح ميانترناس

و تشکل  یمذهب یت هايت حقوق زنان و اقليان و اجتماعات، رعايب یآزاد
برال ها و جوانان يتواند توسط اخوان، ل ینم -ر استيکارگران امکان پذ

که حامل انقالب هستند !! یر شود، طبقات انقالبيوابسته به آن ها امکان پذ
د ين جديپليسيو د ید نظاميجد یه رهبرل بين دليبه هم. ش ببرنديد آن را پيبا
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همان شعار انقالب  یعني - یکارگر یسربازان و شوراها یته هايق کمياز طر
 یرا بعض ین شعاريالبته چن(ان بوديدر جر یکه جنگ جهان یاکتبر در زمان

از ين -)کرده بودند یبردار یز چند سال قبل کپين یرانيا یاسيس یاز گروه ها
 یه اين اتحاديو فعال یستياليسوس یشوراها، گروه هال يدر کنار تشک. است
با برنامه انقالب مداوم درست کنند، که تکرار  یک حزب انقالبيد يهم با

ن يهم چن. ن الملل چهار است با اختالف مداوم بودن انقالبيب یحرف ها
ک قانون يدهد تا  یک مجلس موسسان مستقل را ميجاد يا یفراخوان برا

  )ت کارگرانيسا 2013اوت  22(. ندسيد بنويجد یاساس
، کوشش ین الملليچه ب ی، چه مصریاسيس ین، احزاب و گروه هايگذشته از

ا آن چه که رخ يان بود يل آن چه که در جريتحل یز براين یا یانفراد یها
از جمله فعال . ، انجام دادندیزش توده ايا بعد از فروکش خيداد، هم زمان 

مصر در  یه اين اتحاديه در رابطه با فعالبود ک يین ها، کوشش هايتر
هم با تمام وسع خود آن  یرانيه دوستان ايسراسر جهان انجام گرفت و اتحاد

ون يفدراس"خطاب به  ین تالش ها، من در مطلبيدر مقابل ا. را پوشش دادند
  ":نوشتم" مصر یه اياتحاد

اشکاالت ه مستقل و با توجه به يت اتحاديبالفاصله بعد از اعالم موجود"
 یموجود جهان که در درون کشور ها یکارگر یه هايموجود در آن، اتحاد

ه آن وارد يعل یکنند و حت یت نميحما یچ حرکت مستقل کارگريخود از ه
 یسازمان جهان. دن آن آماده کردنديبلع یشوند، خود را برا یکارزار م

ک يتبر یکارگر یمستقل و ورود آن را به جنبش جهان یه يس اتحاديکارتاس
ن يانحراف آن آغاز کرد و خواهان ا یخود را برا یفکر یگفت و جهت ده

ت يهدا ید از دموکراسيجد ینه ايه بتواند کارگران را به زميشد، که اتحاد
از  یجهان یه هايگر اتحاديکا و ديآمر یون کارگرين کنفدراسي، هم چن. ...کند

ه ين اتحاديسئولم یت کردند و برايدر مصر حما یجنبش موافق دموکراس
ت يد است که کارگران با چشم داشت به واقعيام. مستقل مصر نامه نوشتند

، با رفع اشکاالت راه یفعل یه هايو نقش اتحاد یه داريسرما یايدن یها
هموار کنند  یه داريضد سرما یالتيآن را به تشک یدرست به سمت جهت ده

ت زحمت يصر و اکثرکارگر م ین صورت است که منافع طبقه يکه تنها در ا
  ."  ن خواهد شديکشان جامعه تام

هرم  ی، البته نه در باالیز کسانيزرد ن یدرون تشکل ها یمسلم است که حت
هستند؛  یل انقالبيپتانس یه ها وجود دارند که دارايک آن، بلکه در پايرارشيه

از زمان  يیشوند، امادر برهه ها یسرکوب م یالتين تشکيکه معموال در چن
مثال . را ادامه دهند یتوانند روال جار یگر نميرسند که د یم یائبه ج

 1923تا  1919 یکارگران آلمان در سال ها یشورائ یزش انقالبيخ



ن رابطه يدر هم. ستين تشکل ها نيبودن ساختار ا یبر انقالب یليآلمان، دل
  : نوشتم" مصر یه ايون اتحاديفدراس" بود، که در مقاله 

ا يه يانين بيدر ا یده اند، نکات مثبتيخود برگز یکه برا یسوا از نام"... 
ست، اما ين یه داريکامال ضد سرما یشود که گرچه منشور یده ميمنشور د

بدون برنامه وبدون  یط موجود، با توجه به جنبش خودبخوديبا توجه به شرا
دهد که اگر جنبش  یش است و نشان ميبه پ يیروشن، گام ها یخواسته ها

تواند به موقع به طور موثر، جهت  ینده نگر، ميا باشد و آيپو یکارگر
 یاعالم شده  یه ايو پا یاساس یرا به سمت خواسته ها یمردم یحرکت ها

ست، بلکه به ينوشتن صرف مطالبات ن یبه معن يیاين پويا. ر دهدييخود تغ
 یبه معن. است یو جنبش اجتماع یحضور مداوم در جنبش کارگر یمعن

کارگران در همه مراکز کار  یه داريضد سرما یجاد تشکل هايا یتالش برا
 یم یزمان. ن بنا استيخشت به خشت ا یزيه ريپا یبه معن. د استيو تول

و  یرا مطرح کرد، که مطالبات منشور به مطالبات عموم ین ادعائيتوان چن
ن يدر چن. ل شود و مردم کوچه بازار خواهان آن باشنديجامعه تبد یسراسر

  ."صحبت کرد یطبقات یو آگاه یعموم یشود از رشد آگاه یم یزمان
 یه داريهم خود به مفهوم مطالبات ضد سرما یه ايتازه منشور مطالبات پا 

در حد  یز حتيه نيانين بيا. ستين یکار مزد یالغا یم طبقه کارگر برايمستق
ا ي یبه هرحال از مطالبات جار یست، و ليطبقه کارگر ن یه ايمنشور پا

به جلو بود؛  یگام -مبارک یر از برکناريغ- یچ مطالبه اياز نبود ه اصوال
آن ها بعد . دينجامين یبعد یه، به گام هايت شده اتحادياما براساس کاراکتر تثب

شدن دادند که که بعضا  یقانون یبرا يی، تقاضایکار آمدن مرس یاز رو
  .موفق و بعضا ناموفق بود

ن کار يبرل" استيدانش و س" یوسسه که در م ینه عبداله، محقق مصريناد
در رابطه با حهان  یو اروپائ یگر مصريد یقيکند و با مراکز تحق یم

در مصر قبل و  یاعتراضات اجتماع" ی،  در مقاله یعرب، جنبش کارگر
مصر، معتقد است جنبش  یزش توده ايح خيدر توض )8("بعد از انقالب

محاال  یبات شهرک صنعتدو دهه قبل شروع شد، سپس با اعتصا یاعتراض
مختلف در آن شرکت کردند و  یهزار کارگر کارخانه ها 24که  یو ال کبر
گر با اتکا بر هم يک کارخانه به کارخانه ديچند بار از  2010تا سال 

ن اعتصابات  بر يا یسازمان ده.  افتيتکرار شد، تداوم  یکارگر یبستگ
ل ترس از سوء ياما به دل کارگران. ار گذاشتير بسيتاث یاعتراضات اجتماع

، نه به صورت یاسيس یقرار گرفتن توسط احزاب و گروه ها یاسياستفاده س
در اعتراضات  ی، بلکه به صورت شهروندان عادیکارگر یافته يسازمان 
ر يدان تحريمردم شروع به متفرق شدن از م یکردند؛ اما وقت یشرکت م
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ر کشور دست به مختلف دوباره در سراس یکردند، کارگران بخش ها
اعتصاب زدند، که اقتصاد کشور را فلج کرد و در تداوم خود به صورت 

، دوباره یق، از درون جنبش کارگرين طريبه ا. در آمد یشهروند ینافرمان
ن که يمبارک، بدون ا یريرون آمد و با کناره گيه بياز اتحاد یگرياشکال د

آن ها خواسته شد که به دارند، از  یميده شود، که چه تصمياز کارگران پرس
 یاصل یدن مطالبه يهم از به انجام رس یحرف یحت. خود برگردند یسرکارها

نه ين نوشته، ناديان ايدر پا. امديان ني، به میعدالت اجتماع یعنين حرکت، يا
 ید اجتماعيک قرارداد جدي، خواهان ین اجتماعيز چون اکثر فعاليعبداله ن

 یکارگران م یندان و حقوق اقتصادشهرو یاسيحفاظت از حقوق س یبرا
و  یبه دموکراس یابيدر جهت دست  یه اياتحاد ید قويک قانون جدي. شود

حقوق  ی، که مبارزه کارگران را برایميبازهم همان نگاه قد. یعدالت اجتماع
حقوق  یو احزاب را برا یاجتماع یا گروه هايو شهروندان  یاقتصاد

  .نديب یم یاسيس
Ivesa Luebben)9(، است، سال ها در مصر  یبن، که آلمانيفازا لويا

که در مرکز  یو. سدينو یهم م یمجالت مصر یکرده است و برا یزندگ
کند، در  یت ميدانشگاه ماربورگ فعال یانه يک و ميمطالعات خاور نزد

، معتقد است که جنبش "طبقه کارگر مصرستون فقرات انقالب" یمقاله 
 30اعتصاب . نقالب را فراهم ساختا یش شرط هايدر مصر، پ یکارگر

در محاال سبب به } شود ین باره ذکر ميدر ا یارقام متفاوت{هزار کارگر
 یندگيمستقل اعتصاب به عنوان ارگان نما یته هايت شناخته شدن کميرسم
را نشان گرفته  یاسيآن ها، اهداف س یمطالبات اجتماع. ق کارگران شديعال

 یه ايون اتحاديفدراس یته يکستن اتوربود، که عبارت بودند از درهم ش
ر يبشر، به ز یمطرح کردن حق اعتصاب به عنوان حقوق اساس. مصر

وار ترس که متعاقب يختن ديم و فروريرژ یاقتصاد یاست هايسئوال بردن س
ک بار در ي یل شد، که ماهيتشک یته هماهنگ کننده جنبش کارگريآن کم

مخالف، از جنبش  یر جنبش هايساجنبش جوانان و . کردند یقاهره اجتماع م
ل ين طور، که به موج تشکياعتصاب هم هم یته يکم. الهام گرفتند یکارگر
ل شد و يتبد یانقالب یبه امر یه سازياتحاد. ل شديمستقل تبد یه هاياتحاد

 یه سازيهم وارد کار اتحاد یاسيس یروهايو ن یر دولتيغ یسازمان ها
، یران و معلمان مذهبيگ ی، ماهیدهقان یهاه ين هم اتحادياخوان المسلم. شدند

ر ين و وکال را سازمان داد و کارگران فقيپزشکان، داروخانه دارها، مهندس
ه يخالصه  در کار اتحاد. ه خود کرديجذب اتحاد یاجتماع یرا با کمک ها

، مطالبات کارگران را یاست مرسيحکومت اخوان به ر. رقابت افتاد یساز
غات کرد، ين تبليه آن شروع به ايبرال ها عليم راه با لد و هينام یمنافع جزئ



ت يله، اکثرين وسياند؛ تا بد یمانع مطالبات اجتماع ین مطالبات جزئيکه ا
کار آمدن ارتش، قانون  یبعد از رو. ه کارگران جهت دهنديمردم را عل

ک سال يش يب شد و برايت اعتصاب و تظاهرات و تحصن تصويممنوع
اصالحات هم به  ین شد، پروژه هايمه تعيره جريون ليليم ميزندان و تا ن

در سال گرد انقالب، جوانان فراخوان اعتصاب . ک حذف شديستماتيطور س
در  یو. به آن پاسخ مثبت نداد یان کسير از دانش جويدادند؛ اما به غ یعموم
چ جنبش يستون فقرات انقالب است و ه یکه معتقد است جنبش کارگر یضمن

م ينقش رژ یآن در کل کشور در جهت شفاف ساز یاندازه  به یا یاسيس
که  یاست مدارانيد که سيگو یسم کارکردش تالش نکرد، اما ميسابق و مکان

دند، ين که به اهداف خود رسيکارگر هم راه شده بودند، بعد از ا یبا طبقه 
هم مطالبات  یجنبش جوانان شهر. طبقه کارگر و حقوقش را فراموش کردند

و  یخود را محدود کرد و مطالبات اجتماع یاسيرات ساختار سييه تغمربوط ب
  . ش قرار داديخواسته ها یه يرا در حاش یمبارزات کار

از مارکس و انگلس در باره انقالب وجود دارد  ین رابطه، جمله جالبيدر هم
  :مساله است یکه پاسخگو

طرف به جواب ت ضد انقالب جستجو کند، از همه ياگر انسان به دنبال موفق"
ب داده يگرگ خلق را فريا یا شهروند بورژوايکس يا یرسد؛ آقا یم یراحت

کند که  یدهد و قابل فهم نم یح نميرا توض یطيچ شراين بحث هي، ا... است 
  ". ب داده شودين امر اتفاق افتاد، که خلق اجازه داد فريچگونه ا

رح شده در ترجمه نظرات مط یبرا يیگذشته از موارد باال، کوشش ها
از نظرات  یکي. در مصر و تونس انجام گرفت یزش توده ايرابطه با خ

چرخش پسا "دارد،  یز طرفدارانيها ن یرانين ايمطرح شده، که در ب
ن نظر، طبقات متخاصم يدر ا. کند یات مطرح مياست، که آصف ب" یاسالم

ر يقمتوسط و طبقه متوسط ف یکه از طبقه  یندارند، اما و یگاهيجامعه جا
مساله ! نامد یکم درآمد م یبرد، کارگران را اقشار سنت یخودش نام م یابداع

 یو ناکارآمد یدگاه، اقتدارگرائين ديدر ا یزش همگانيدر خ یاصل ی
د، مثل يجد یمردم و خواست حقوق بشر و ورود باورها یحکومت و آگاه

 یو. است یکتاتوريت ها و مبارزه با دي، حقوق اقلیحقوق زنان، دموکراس
 57شرفت ندارد و مثال انقالب يو پ یبا دموکراس یمعتقد است، اسالم مخالفت

، حقوق یدموکراس ی، جوانان حامیدانش جوئ یران، فعال شدن گروه هايا
ره يو غ یدن خاتمي، به قدرت رسیتيجنس ی، حقوق بشر، برابریشهروند

ران و يادر  ین چرخش پسا اسالميمعتقد است، که ا یو!  است برآن یدييتا
  .انجام شود یه توانست به خوبيمصر متوقف شد و تنها در ترک
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ست و ششم  يدر مصر، در شماره ب یزش توده ايخ یدر باره  یسلسله مقاالت
 یشنهاد ميدرک بهتر مساله پ یآمده است که خواندنش را برا" نگاه" یمجله 

طبقه  و دخالت یريجالب، روند شکل گ یدر مقدمه ا یسا نصرآباديپر. کنم
به  یخيمصر را از نظر تار یو اجتماع یکارگر مصر در جنبش اعتراض ی

ن که يبدون ا یان مقدمه، ويدهد، که جالب است؛ اما در پا یاختصار شرح م
آن ها در  یخيه ها و نقش تاريدر رابطه با ساختار اتحاد یزياز قبل چ

از  یه بخشر است کيانکار ناپذ: "رد کهيگ یجه ميسد، نتيبنو یه داريسرما
است  یو صنف یحقوق اقتصاد یبرا یفور یطبقه کارگر، مبارزه  یمبارزه 

ن کننده است نه ظرف مبارزه که مظروف آن، يين تعين بيو آن چه که در ا
 یو ابزارها یکارگر یه هايکارگر و پالتفرم اتحاد یطبقه  یزان رزمندگيم

از طرف . ودش یر مبارزه به کار بسته مياست که در مس یا یمبارزات
وجود دارد که کارگران مصر فقط شکل  یمتعدد یگر، شواهد و فاکت هايد

ز مبارزات شان در يهم اکنون ن. ... ده انديمبارزه برنگز یرا برا یه اياتحاد
د کرد، که يز تردين امر نيتوان در ایاست، اما نم یجار یاشکال مختلف

 یانجيهستند که با م يیهان ظرفيتر یاالحال توده ی، فیکارگر یهاهياتحاد
اش را اعمال کرده یطبقات یتهيتواند آتوریکارگر مصر م یها، طبقهآن یگر

در  یديتواند ترد ینم یمسلم است که کس." رديبگ یاش را پو مطالبات
 ید در کجايد پرسيداشته باشد، اما با یمطالبات فور یمبارزات کارگران برا

. بوده اند یطبقات یته يبه فکر اعمال اتور یرکارگ یه هايا تاکنون اتحاديدن
ک مبارزه يدر  یه داريبر سرما یروزيتنها با پ یطبقات یته ياعمال اتور
ه ها، به طور مثال ين اتحاديتر یر است و توده ايامکان پذ یه داريضد سرما

بزرگ . ر سقف خود جمع کرده انديون کارگر را زيليازده ميدر آلمان که 
دست مزد ها در هر دوسال  یدرصد 3تا  2نها باال بردن ن هنرشان تيتر
طفره  یکه برا یگريازات ديا امتيش دست مزدها يافزا. ک بار بوده استي

رود، چنان که مارکس توضح  یباالتر به کار م یرفتن از دست مزد رسم
در واقع : " کند یجاد نميا یرييکارگران مزدور تغ یدهد، در وابستگ یم

ن معناست که طول و يه، فقط به ايانباشت سرما یجه يدر نتکار  یبها یترق
شتن ساخته يخو یکه کارگر مزدور خود برا یا یر طالئيعرض و حجم زنج

که  یموارد نادر". ده شودير مزبور نرم تر کشيدهد که زنج یاست، امکان م
ه مستقل توانستند واقعا منافع کارگران عضو خود را يبا نام اتحاد يیه هاياتحاد

ره قرار نگرفتند و يکار و غ یچ گاه مورد استقبال سازمان جهانيش ببرند، هيپ
ک يه نزدياتحاد یافتادند و به شکل سنت یز در گذر زمان به روزمرگيآن ها ن

 یارزش بازگوئ یکارگر یگر مبارزه يا اشکال ديو آ. ا در آن ادغام شدندي



را به  یه ايتم اتحادسيمتفاوت از س یتوانستند تجربه ا یا نمينداشتند و آ
  !کنند؟ یگر نقاط جهان معرفيکارگران د

  :یريجه گينت
که در رابطه با مسائل مصر دست به قلم بردند  یت کسانيهمان گونه که اکثر

کارگر و زحمت  یاندک، که اصوال نه توده ها یبه جز تعداد - د کردند يو تاک
 یها و جامعه . او .یج. ا اني یردولتيغ یکش، بلکه تنها اسالم، سازمان ها

شان صرفا  یدند و تمام مساله برايرا د یدموکراس یو تنها کوشش برا یمدن
کارگر در آماده  یت نقش طبقه ياهم - افراد بود يیر حاکمان و جا به جاييتغ

ش شرط ها و سپس تداوم مبارزه توسط آن ها، پس از فروکش کردن يپ یساز
شود در دوران  یاصوال مگر م. ده گرفتيشود ند یرا نم یمبارزه توده ا

نقش ! ب باشند؟يرد و کارگران در آن غايصورت گ یمبارزه ا یه داريسرما
م يکارگران در فراتر بردن مبارزه از سطح افراد چنان روشن بود، که هم رژ

کردن آن  یدر خنث یم حاکم سعيو هم مخالفان رژ یه داريسرکوب گر سرما
و مخالفان با استحاله آن ها در جمع بدون م با حمله و سرکوب، يرژ. ها داشتند

  : سدينو یم یمونا التهاو. یخصلت طبقات
است،  یمعن یدند، که ارتباط با کارگران نه فقط بيفهم یاعتراض یجنبش ها"

م دست به سرکوب يان آور است؛ چون که با وجود آن ها رژيهم ز یليبلکه خ
 یامتناع م یاسيف سمخال یروياز تماس با هر ن یجنبش کارگر. خواهد زد

گفتند  یم. کرد یکردن تقاضا ها رد م یاسيس یرا برا یهر کوشش. کرد
ش دست يما افزا یمهم برا. ماند یا ميرود  یست مبارک ميما مهم ن یبرا

خواهند از اعتصابات آن ها  یمخالف م یروهايگفتند ن ی؛ م. ... مزدهاست
ق گروه يبه عال یاسيسر پوشش تظاهرات يسود ببرند و با قرار دادن آن ز

  ". مخالف خدمت کنند نه کارگران یها
رد؛ اول از جهت يتواند مورد توجه قرار گ یاز دو جهت م یرين موضع گيا

شمار، که از  یب یخيتار ین برداشت براساس تجربه هايدرست بودن ا
ت، ين واقعين ايروشن تر. به عمل آمده است یاسيس یکارگران سوء استفاده 

وست؛ در يسم به وقوع پيه فئوداليدر همان آغاز کارش عل یازتوسط بورژو
؛ یلي؛ در شیاروپا؛ در دو جنگ جهان 1948انقالب فرانسه؛ در انقالبات 

 یه داريران؛ در مصر و در تمام جهان سرمايس، در آلمان؛ در ايدر انگل
جهت  یبرا ی، که خود برنامه ایاز جهت ضعف جنبش کارگر: ؛ دومیفعل
ز يتعجب برانگ ین مساله ايو البته ا. نداشت یتوده ا یرزه به مبا یده

ن دوران ينه محدود به مصر و نه محدود به ا یضعف جنبش کارگر. ستين
، یعنياش  یاصل یفه يوظ یکارگر جهان یگر طبقه يکه د یرگاهيد. است
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، )ا جامعه موجودي یه داريسرما(جامعه کهن یبه جا یجاد جامعه ايا"
د، فرهم آورد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل از افرا یاجتماع

 یطبقات ید گفت مبارزه يبا. را فراموش کرده است" آزادانه همگان باشد
است که مسکوت  ی، قرنیه داريدن بساط سرمايو برچ یکارمزد یالغا یبرا

ونال يل انترناسيه، با تشکيان سرمايورش کارگران به بنين ياز اول. مانده است
هم و غم خود را به کار گرفت تا با رخنه از  یه همه ي، سرما1864ل او

ج فرسوده، تکه تکه و در يدورن در صف متحد کارگران، آن ها را به تدر
ال ين ترفند بعد از مرگ انگلس، توسط سوسيا. ت سازديخاص یت بينها

ست و شاگرد مارکس و انگلس يست و کمونياليسوس یکه از ادعا یدموکراس
" خواستند  یه ها که در آغاز مياتحاد. آمد، به بار نشست ین نمييابودن پ

ن يا یبرا یال دموکراسيدست سوس یباشند به عصا" ميسياليسوس یمدرسه 
ه ها، ير اتحاديبا بسته شدن دست کارگران در زنج. ل شدنديتبد یسيدگرد
ر خواستند بگسلند و پاره کنند و رها شوند، محکم ت یکه کارگران م یريزنج
 یاردها کارگريليه ها نتوانستند همه کارگران از ميخوشبختانه اما اتحاد. شد

جاد کرده به يخود در سرتاسر جهان ا یر انکشاف جهانيه در مسيرا که سرما
ه ها گرد آمده ياز کارگران در اتحاد یا یونيليتنها شمار م. خود جلب کنند

ه را يکه مشکل اتحاد یستيد رفرمياند که از د یاز آن ها کسان یاند، که بخش
 یند و فکر مييب یم یو نه مشکل ساختار یالتيتشک یفقط مشکل بوروکراس

در مقابل، . ر دهندييتوانند آن را از درون تغ یه ميت در اتحاديکنند  با عضو
نداشته اند و با  یاز کارگران وجود دارند که تا کنون تشکل یميت عظياکثر
نتوانسته اند به خود  یود جنبش کارگرط اختناق در جامعه و ضعف خيشرا

 یه هاي، و چه آن ها که پایارديليت مين اکثريچه ا. بپردازند یسازمان ده
که  یا یعدالت یدهند، از ب یل ميه ها را تشکيخاموش و دنباله رو اتحاد

ه يآن ها را تباه ساخته، مملو از خشم و قهر نسبت به سرما یسراسر زندگ
شود و با  یه ختم ميرا که به سرما یا یاجتماع یطه راب یرا به خوبياند؛ ز

اگر  یحت. شناسند یم یکاهد، به خوب یو جان آن ها م یرشد خود از هست
 یخود تا حدود یدر زندگ یه مارکس را نخوانده باشند، از تجربه عمليسرما

، یت گلوله برفيچگونه با خاص. شود یه ميه چگونه سرمايدانند که سرما یم
آن ها به . کند یخود له م یر پايشود و آن ها را ز یگ تر مبزرگ و بزر

 ی، خشم و نفرت را در سلول به سلول وجود خود میطور عکس العمل
 یکه گفتم خاموش اند، اما بشکه ها یلياگر چه امروز بنا به دال. پرورانند

داند و از  ین را خوب ميه اما ايسرما. یباروت اند و در انتظار جرقه ا
ن سبب، يبه هم. اش را درو خواهد کرد، در وحشت است ین که هستانفجار آ

 یو برا. کردن آن قبل از انفجار است یخنث یبرا یزيهمواره در برنامه ر



ن يکه ا یالبته تا زمان. ديجو یمختلف سود م ین خشم از ابزارهايخواباندن ا
ل يا تشکب یتواند قابل کنترل باشد؛ زمان یبدل نشود، م یطبقات یخشم به آگاه

با  یم کردن کارگران در سود کارخانه، زمانيبا سه یرفاه، زمان یدولت ها
ت در کارگران؛ يجاد احساس مالکياز کارخانه و ا یاندک سهام یه يهد

که بتواند از ابزار  يید، و در کشورهايبا حق شکست رکورد تول یزمان
خشم در کنترل و خواباندن  یاستفاده کند، سع ینيق و سرکوب ديتحم

ن ير ترياز فق یه بخشيسرما. ن جمله استيکنند، که مصر از یکارگران م
ه يسرما یاده يخود به سربازان لشگر پ یمزورانه  یکارگران را با کمک ها

رسند،  یکه به قدرت م یآن ها، وقت یاست عملياما در س. ل کرده استيتبد
بقه کارگر ط. گرفته شده اند یشوند که چگونه به باز یکارگران متوجه م

خ خود را مرور يگر تاريد بار دير کشورها بايز چون طبقه کارگر سايمصر ن
ات يتجرب. رديرو بگيش نياموزد و از دستاوردهايش بياز شکست ها. کند

ر نقاط جهان يک به دور و از منطقه به سايرا از نزد یکارگر جهان یطبقه 
ه در انتظار طبقه نديشک آ یب. رديرو بگيکند و ن یمرور کند و درس آموز

  .کارگر آگاه، متحد و مصمم یکارگر است، طبقه  ی
عرصه  یکند در همه  یم یسع یه داريد همان گونه که سرمايطبقه کارگر با

برساند، از همه  ین سطح توانائيکار استثمارگرانه اش خود را به بهتر یها
ده کند تا خود استفا یتوانائ یبه سطح باال یابيدست یموجود برا یابزارها ی

ن يکار و درهم شکستن ماش یروين یکاالئ یدن رابطه يبتواند قادر به برچ
، یکه عالوه بر ابزار ماد یا یتوانائ. شود یه داريسرکوب دولت سرما

در  یروبنا یهمه  یعني یه داريتفوق سرما یر ماديابزار غ یبتواند همه 
 ی، باورهایمذهب یخراف یخدمت آن، ازعرف و عادات و اخالق و باورها

. حاصل کند یاس، را بيو  ینير بيخود حق ی، باورهایستيز رفرميخدعه آم
 یاگر دشمن علم را به خدمت م. د با سالح دشمن مقابله کرديبا دشمن با

جه ين نتيکند تا به بهتر یم یرد، اگر دشمن کار استثمار را سازمان دهيگ
و  یو منطقه ا یمحلخود را به طور  یالتيتشک یاگر دشمن ارگان ها. برسد
کند  یطبقه خود حرکت م یطبقات یاگر دشمن از آگاه. دهد یسامان م یجهان

را اگر  یطبقات ین راه همبستگيکند و در ا یخود را پاسدار یتا منافع طبقات
ن يا یهمه  یبرانداز یکارگر هم برا یدارد؛ طبقه  یالزم باشد ملحوظ م

د سازمان يه دار بايسرما ی طبقه یمذبوحانه و خدعه گرانه  یکوشش ها
 ید منافع طبقه کارگر براي، از دیافته تر، آگاه تر، همبسته تر از نظر طبقاتي

د دشمن را يبا. کار وارد کار و زار شود یرويد و فروش نيخر یلغو رابطه 
 یاش، از گذشته تا حال اش، به خوب یخيتار یاجزا و کل هست یدر همه 

آنان، که به  یاجتماع یاسيو س یو فرهنگ یکرف ید از آموزه هايبا. بشناسد
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ده شده و به ذهنش القا شده، يحاکم در وجودش تن یطبقه  یعنوان آموزه ها
ه دار را در يسرما یطبقه  یتا کنون یکوشش ها ید همه يبا. رها شود

لغو کار  یاتحاد برا یعنياش،  یمحور یفه ياز وظ یانحراف جنبش کارگر
ر يکند تا بتواند در مس یاد کرد، خنثيول آن را فرونال ايکه انترناس یمزد

ست ها ي، که رفرمید از خط قرمزيبا. آزاد و رها حرکت کند یجاد جامعه ايا
 یو سازمان ده یابيتشکل  یبرا یه ايواتحاد یصنف یش با مبارزه يبرا
بسازند که با آن  یستي، احزاب کمونیده اند تا خود به عنوان رهبران فکريکش

صعود بگذارند، فراتر روند، تا خود  یکارگر برا یطبقه  یشانه ها ها پا بر
اش  یکارگر در مبارزات تا کنون یگرچه طبقه . خود شوند یسازندگان فردا

د و فروش يخر یلغو رابطه  یل باال موفق نبوده است و از مبارزه برايبه دال
سم به يرفرماس يد خود را از دام يکار فرسنگ ها فاصله داشته، اما با یروين

 یقدرت خود رها سازد و به خود بباوراند که برخالف الف و گزاف ها
جاودانه و شکست  یه داريه و خدم و حشم راست و چپ شان، سرمايسرما

اش  یاش، که از تناقضات ذات یاپيان و پيپا یب یبحران ها. ستير نيناپذ
نفسش را کم يست و ين قرن بيآغاز یژه در دو دهه يرد و به ويگ یشه مير
دهد  یمذبوحانه واداشته، نشان م یرا به تالش ها یه داريده است و سرمايبر

ت چند يد به قدرت جمعيطبقه کارگر با. ستين یمار را شفائين بيکه ا
. شديند يآن ب یاتيه و قطع شاهرگ حيسرما یخود در فشردن گلو یارديليم

ن آالت؛ ين ماشيشرفته تريخود در تعامل با پ یعمل یو علم یبه قدرت فکر
نعمات موجود و در قدرت خود در  ید همه يخود در تول یبه قدرت نوآور

 یبرا یندگي؛ بر قدرت خود در نماین الملل همبستگيخواباندن همه آن ها در ب
ن کارها و اعمال در يهمه ا یآر. ت جهانيآحاد جمع یهمه  یبهبود زندگ

و انداختن  یه داريامحا سرما یقدرت اوست، اگر مبارزه بزرگ اش برا
بر ابزار  یت خصوصيمالک یامحا یسم، برايکمون ینو با آموزه ها یطرح

 یزيدرصد ناچ یبرا یشاد یاهويرا در ه ید و محصوالت اجتماعيتول
. ش ببرديبه پ یرا در خدمت اول یش دست مزد فراموش نکند و دوميافزا

 یضد کارمزد -دا شوديش پيبرا یديد اسم جديا شاي -  یشورائ یابيسازمان 
ه، به عنوان يسامان دهد و در مقابل نظم سرما یرا در همه سطوح و سراسر

ست يفه نين وظياز یزيز گريکارگر مصر را ن یطبقه . ستديو بايتنها آلترنات
 .آن آماده سازد ید خود را گام به گام برايو با
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  21آغاز قرن  دو دهه  یران و جنبش کارگريا
در  یو اجتماع یستم، همواره اوضاع اقتصادين قرن بيدر دو دهه آغاز

 یکارگران و توده ها ی، زندگ%40گاه تا  یتورم دو رقم. ران، بدتر شديا
بار تورم اما بر شانه . مردم زحمتکش را هدف حمالت مداوم خود قرار داد

 یه و کارخانه، کفه بسته شدن هزاران کارگا. کرد یم ینيکارگران سنگ یها
ش تر در يکرد و رقابت را در جهت فشار ب ین ميکاران را سنگيارتش ب

ل يت جوان اعم از تحصيک جمعيوجود . داد یش ميکاهش دست مزدها افزا
 یطبق آمار رسم(ع ير آن، که هر سال در ابعاد وسيا غي یکرده دانشگاه

کاران يم ارتش بشدند، حج یبه بازار کار وارد م) نفر 750.000ساالنه 
کار  یروين یعرضه . گذاشت یر خود را به جا ميافزود و همه جا تاث یرا م

کرد، و  یانه تر باز مياستثمار وحش یش از تقاضا، دست کارفرماها را برايب
کار  یرويژه در مورد نين امر به ويا. ديکش ین مييسطح دست مزدها را پا

که خود  یداقل دست مزد رسمدتر از مردان بود و گاه از نصف حيزنان شد
که  ین تر قرار داشت، به نحوييبود، هم پا یدست مزد گرسنگ یبه قول
واداشت تا  یبه خود فروش یاز زنان کارگر تک سرپرست را حت یتعداد

  . ن کننديخانواده را تام یبتوانند مخارج زندگ
ت دست له قرار دادند، تا شانه از پرداخيم را وسيه داران بحران و تحريسرما

ن رابطه هر يدر هم. کنند یگرداندند خال ید را ميمزد کارگران، که چرخ تول
پرداخت دست  یا براي: ميل مختلف بوديبه دال یروز شاهد اعتصابات کارگر

 ینه يدر زم یا مطالباتي. ک سال بوديک ماه تا ين يمعوقه؛ که ب یمزدها
ش يا افزايوزش، مثال در بخش آم یمانيجذب کارگران قرار داد موقت و پ

ل يط کار مثل اعتصاب پرستاران و صنعت اتومبيدستمزد و بهبود شرا
 یو خصوص یدولت یهمکاران در بخش ها یريا اعتراض به دستگي، یساز

ل يع اتومبيصنا. ران خودرويا ايمثل اعتصاب در معدن چادرملو و بافق 
ت باال، که مين و قييت پايفيبا ک یداتيهمواره در کار بود، اما تول یساز

که  یخته است تا حديهمواره انتقاد و اعتراض مردم مصرف کننده را برانگ
مه يد و در نيپا انجاميران خودرو و سايصفر ا ید خودرويم خرين تحريبه کمپ

د را به همراه آورد، که يد و رکود تولياوج خود رس یبه نقطه  94دوم سال 
ل با يد اتومبيخر یبرا یانون توميليم 25ت از آن، طرح وام يدولت در حما

 100.000ش از ين طرح سبب بيا. ديش کشيدرصد را پ 16 یبهره 
است گذشته ين سيا. ل شديد اتومبيخر یک هفته برايافت وام در يدر یتقاضا

بانک ها شد، به احتمال  یبادآورده برا یدرصد 2ک سود ين که موجب ياز ا
 ید وفروش هايل و خرياتومباه يره به بازار سيان سکه ها و غياد مثل جريز



گر استفاده يد یکارها یخودرو منجرخواهد شد، تا بشود از وام برا یصور
با . تواند به گسترش تورم منجر شود ین پول، خود ميق ايکرد، که تزر

ت يفيگذرد، ک یران مين صنعت در ايجاد ايدهه از ا 5ش از يکه ب یوجود
ن يزايور، بدنه و اجزا و دران از همه جهات، موتيساخت ا یل هاياتومب

ت يمالک. اند یناراض یداخل یل هاين است و مصرف کنندگان اتومبييار پايبس
پا در يران خود رو و سايا یعنيد کننده بزرگ ين صنعت در دو توليا% 40
، فعال به  2008از سهام در سال  یار دولت بود که با فروش بخشياخت
که  یران را با کره جنوبيا یل سازياگر صنعت اتومب.  ده استيرس% 20
م يسه کنيجاد شده اند مقايا 1960با هم سن و سال اند و هردو در دهه يتقر

  . م شديت خواهيفين فقر کيمتوجه ا
 یکه مبارزات  گاها موفق یدر ضمن یل سازين دودهه، کارگران اتومبيدر ا

و  یگذشته از افسردگ. را متحمل شدند یاديرا هم داشتند، خسارات ز
 یده ميمختلف د یان کارگران بخش هاياز فشارها که در م یناش یدکشخو

، اجتناب یمنيکه در صورت وجود امکانات ا یشود، کارگران در اثر سوانح
اعتراضات و تظاهرات متعاقب آن ها . ر بود، جان خود را از دست دادنديپذ

هد و ر دييتغ یاديط را به طور بنيقول ها شرا یهم، نتوانست با وجود همه 
ن صنعت ين ها بازهم کارگران ايا یبا وجود همه . بازهم سوانح تکرار شدند

خ دو دهه يرا در در تار یمبارزات خوب یران خودرو، تجربه يژه ايبه و
ر يسا یاز آن ها از کارگران اعتصاب یت بخشيحما. ثبت کرده اند یجار
 ینه يزمدر  یو مطالبات موفق یخود یت از کارگران اخراجيع و حمايصنا

د به ياست که با یط کار و دست مزد، از جمله موارد ارزش منديبهبود شرا
ن يگرچه ا. رد و دنبال شودير کارگران قرار گيعنوان نمونه مورد توجه سا

 ین با غلبه يهم چن. مين روبرو هستيد مسئوليجا هم با توهم به وعده و وع
به هم ندارند مثل  یچ ارتباطيکه ه یدرمسائل یمذهب یتوهمات و باورها

که در محل کارخانه کشته شدند،  یع جنازه کارگرانيدرتش یحرکت اعتراض
  .شد یخال یاعتراض ین و از بار مبارزاتيا حسين يا حسيل به يکباره تبدي

کارگران به طور مداوم بدتر و بدتر شد؛ به  یط زندگين دو دهه شرايدر ا
کند که از سال  ید مييتا  93ر کار هم در مرداد يوز یعيرب یکه حت ینحو

نبوده  92و  91 یسال ها یبه بد یط اقتصاديچ گاه شرايتا کنون، ه 1338
 1394ن دو سال تا امروز که در چارک سوم سال يمتعاقب ا یسال ها. است
ش يران بيدرا. جاد نشده استيکارگر ا یتوده ها  یدر زندگ یشيم، گشايهست
 یدالر زندگ 1.25ا کم تر از يعادل م یون نفر با درآمد روزانه يليم 10از 

گر هم يون نفر ديليم 4.5ن يعالوه برا. )2010 یگزارش بانک جهان(کنند  یم
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ران اکتبر يدر باره ا یگزارش بانگ جهان(.م دالر درآمد دارنديهستند که روزانه ن
2014(  

، مطرح شد، به یدر دولت موسو 1362ها که از سال  یساز یخصوص
بعد از جنگ . دين در جنگ، اما نتوانست به اجرا درآيت مسئوليعلت مشغول

قرار گرفت  یرفسنجان یکار دولت سازندگ ین مساله، در سرلوحه يدوباره ا
به مرحله  1368، آمد و در سال )1361/72(و در برنامه پنج ساله اول

؛ یکند که توسط چه کسان ینم یکارگران فرق یاجرا گذاشته شد؛ گرچه برا
 یبخش عمده . استثمار شوند یه دار خصوصيا سرماي یه داريدولت سرما

 یگر ی، صرف نظامی؛ گذشته از فساد مالیژه درآمد نفتيران به ويدرآمد ا
شود  یمصرف م ی، در امور دفاعیدرآمد ناخالص داخل% 5.5. شود یم

ت يفيدر مقام هفتم جهان قرار دارد، اما از نظر ک یکه ازنظر درصد بودجه ا
کشور جهان قرار گرفته  189، از 150 یان در رتبه ري، مردم ایزندگ

در سال  یو مواد مصرف یمربوط به انرژ یدهايسوبس). 2010(اند
 یبا رونق گرفتن قرار دادها یت شغليامن. ، حذف شدند2008 - 2007

ش تر در معرض خطر قرار يد امضا، هرچه بيسف یموقت کار و قراردادها
 یز کار کرده اند مستثنيش تر نيسال و ب 10که  یکارگران ثابت. گرفت

اخراج ها در . کند یل باشد، کارگر را اخراج ميهر وقت کارفرما ما. ستندين
ان يم و کاهش سود و ضرر و زيآغاز به بهانه جنگ بود، بعد به بهانه تحر

به عنوان . رديگ یتعلق نم یچ حق و حقوقيه یبه کارگران اخراج. افتيادامه 
 ین سوله در شهرک صنعتيکه در شرکت زر ینمونه محسن کارگر جوان

گرشاغل ياول ماه به سرکار رفت، به او گفته شد که د یکرد، وقت یآمل کار م
ار ما ين مدت در اختيبه ا یابيبه او گفته شد که ترا شرکت کار. ستين جا نيا

ق خود يم از طرياست، مستق ین کارگر مدعيکه ا یقرار داده بود در حال
ک خانواده ي یزندگ ین سادگيبه هم. مارده شده بودکارفرما به کار گ

ن کار منجر به يا یدر موارد. گرفته شد یم به بازيک تصميبا  یکارگر
کار شده يکارگران ب یدسته جمع یو مرگ کارگر شد مثل خودکش یخودکش

صال يداروپخش در اثر است یميکارگر قد یا خودکشيآق قلعه  یمعدن طال ی
ن ين شرکت زريدر هم. ر عامليام او توسط مدو یرش تقاضاياز عدم پذ

کارگر و کارکن دارد،  400ش از يسوله که با دو شرکت دختر مجموعا ب
شوند ودوباره با حداقل دست مزد سال  ید ميان هرسال بازخريکارگران در پا

کارگر همواره همان حداقل دست مزد را  یعنيند يآ یبه استخدام در م یجار
ش دست مزد يا افزاياضافه دست مزد ساالنه، و  چيکند و ه یافت ميدر

 یاخراج م یکارگر ین وقتيبنا برا. شود یمربوط به سنوات خدمت داده نم
د به تعداد يقانون کار، با 41 یرسد، که طبق ماده  یم یا به بازنشستگيشود 



ن ين دست مزد به آن ها پول داده شود، ازيسنوات خدمت ضربدر آخر
ت مراکز کار يبا در اکثريت نه استثنا که تقرين وضعيا. ستين یافت خبريدر

  . ج استيرا یامر یدر بخش خصوص یو خدمات یدياعم از تول
 یاد درد به هوا مي، فر یران دست بزنيا یکر جنبش کارگريپ یبه هر کجا

. ه نباشديداد سرمايآتش ب یست که طعمه يکر نين پيدر ا ینقطه ا. رود
ک قرن سابقه، با يصنعت بعد از نفت با حدود ن يبه عنوان اول یصنعت نساج

ا فروش آن به يره قدرت و يق تجار وابسته به زنجيه از طريرو یواردات ب
ز از ين و فروش آن، مرگ آميزم یر کاربرييل و تغي، تعطیبخش خصوص

و  ین آالت آن از فرط کهنگيماش. شمال تا جنوب سرکوب شده است
ابان، ين جا و آن جا، در خيکارگرانش ا. انه شده انديمور یالنه  یفرسودگ

ا ينده مجلس يا نمايدفتر کارخانه  یها، جلو یها و استاندار یفرماندار یجلو
ک ماه يافت يا در حد دريحاصل  یستاده اند و همه بياداره کار، به اعتراض ا

  .دست مزد
. ا مسکوت مانده استيع مربوط به آن هم به قهقرا رفته يو صنا یکشاورز

ه ينسبت به سرما یه داران واردات محصوالت کشاورزيدولت و سرما یبرا
د و خدمات به کشاورزان سود آور تر و زود بازده يو دادن سوبس یگذار

جاد شده توسط يا یمشارکت در تصاحب ارزش اضاف یعنين يو ا .تراست
ژه در يل کشاورزان به وين دليبه هم. ر کشورهايسا یکارگران کشاورز

ا با گسترش يشدند  یکشاورز ین هايا مجبور به فروش زميران، يشمال ا
، با یکشاورز ین هايزم یر کاربرييتغ یق اجازه ي، از طرین خواريزم

ال زارها و مناطق يفروش آن به شهر ها کوچ کردند، و کشتزارها به و
کشاورزان بعد از . ل شدنديه داران و افراد مرفه تبديسرما یحيتفر یمسکون

، یکشاورز ین هايدن و تمام شدن پول حاصل از فروش زمبا تلف کر یمدت
 . ل شدنديندگان کار و کارگران مهاجر تبديکاران، جويل بيبه خ

، ین ضد کارگريگردد، اما به لطف قوان یصنعت پوشاک کماکان م
شرمانه تر، استثمار  یدهد، ب یل ميت شان را زنان تشکيکارگرانش که اکثر

به آن ها تعلق  ینه تنها حق عائله مند. اند از حقوق کار محروم. شوند یم
ه يتغذ ینه يرد، بلکه بار همه مخارج کودک از مهد و کودکستان، هزيگ ینم

همه و همه با خود کارگر است و کارفرما  یو حمل و نقل به محل نگهدار
ن و يين بخش آن چنان پايسطح دست مزد در ا. کند یاز آن را تقبل نم یزيچ

ا امکان سوء استفاده آن قدر باال است، که کارگران به يسطح سوء استفاده 
د به يا بايهم ندارد،  یآرامش ذهن یژه زنان کارگر جوان، در محل کار حتيو

  . م شونديآن تسل



69 

ن فروشندگان ين بيدر ا. ندارند یت بهتريکارگران بخش خدمات هم وضع
 یک هاينيدفاتر وکال و مطب ها و کل یها یمغازه ها و فروشگاه ها، منش

مشغول به  يیره، با دست مزدهايکوچک و غ یپزشکان، کارکنان کارگاه ها
حمل و نقل به محل کار، و خورد و خوراک در محل  ینه يکارند، که گاه هز

کند و کارگران جوان آن، همواره سربار و وابسته به  ین نميکار را تام
  . مانند یم یخانواده باق

ن يک ازي، هریشود به طور اساس ینمک مقاله يا يک مطلب کوتاه يدر 
ق يدق یح داد و به بررسيت کارگران در آن را توضيبخش ها و وضع

ک صنعت يا يک بخش يدم به عنوان نمونه ين سبب بهتر ديبه هم. پرداخت
ن زون يد زون تجارت آزاد و در اين ديبا ا. ش تر قراردهميرا مورد توجه ب

  . ه را انتخاب کرده اميعسلو یمنطقه 
  

  هيعسلو
  ر نفتيژن زنگنه وزيب - "منطقه است یران مرکز ثقل انرژيا"

آن در سال  یاست که سنگ بنا یاقتصاد - یآزاد تجار یک منطقه يه يعسلو
شهرستان کنگان در  یدر محدوده  یائياز نظر جغراف. گذاشته شد 1375

 یطبق مصوبه  1377در سال . استان بوشهر قرار دارد یجنوب شرق
از منابع نفت و گاز  ی، بهره برداریصنعت یناطق آزاد تجارم یعال یشورا

هکتار است،  به سازمان  30.000که به وسعت  یپارس جنوب یحوزه 
  .پارس سپرده شد یانرژ یاقتصاد یژه يو یمنطقه 

 یفه يران، وظينفت ا یاز وزارت نفت و شرکت مل یندگين سازمان، به نمايا
، پارس کنگان و پارس یس جنوبپار یاتيعمل یحوزه  یاداره و راهبر

ت يطبق اطالعات ارائه شده توسط سازمان، فعال. را به عهده دارد یشمال
، اجرا، بهره یطراح یعنيب يف و تصويتعر: آن عبارت است از یاصل

همان گونه که . یعموم یر ساخت هايجاد و احداث زي، ایو نگهدار یبردار
به مساحت  یجنوب ا پارسيک يپارس : ن سازمان سه منطقهيآمد ا

هکتار و  16.000ا کنگان به مساحت يهکتار، پارس دو  14.000
 46.000هکتار؛ در مجموع  16.000به مساحت  یا شماليپارس سه 
  .ر پوشش دارديهکتار را ز

ن پنج يو هم چن) یپارس جنوب(جهان یدان گازين ميبزرگ تر یهدف توسعه 
و  یوس، مند، پارس شمالگلشن، فرد یدان گازيم یعنيگر يد یدان گازيم

 یج فارس در محدوده يدر خل یدان مشترک پارس جنوبيم. فرزاد است
از . لومتر استيک 9700ران و قطر قرار دارد که مساحت آن  يمشترک ا



لومتر در يک 6000ران و يا یآب یلومتر در محدوده يک 3700ن مقدار يا
ارد يليم 230دل ن منطقه، معايحجم گاز ا. قطر قرار دارد یآب یمحدوده 

ون متر مکعب گاز و يليتر 13.3شامل  یرانيبخش ا. بشکه نفت خام است
ران را يا یر گازيذخا% 50است، که  یعانات گازيارد بشکه ميليم 19
  .  ر گاز جهان استيذخا% 8دهد که معادل  یل ميتشک
دن يرد که روز به روز قابل ديگ یات توسعه چنان باسرعت انجام ميعمل

ر عامل شرکت يمد یمسعود حسن 1394مرداد  5که در  ینحواست؛ به 
در مجتمع پارس  یعانات گازيم ید روزانه ياعالم کرد که تول یگاز جنوب

ن مقدار ين مخزن با هميبشکه در روز است که ارزش ا 500.000 یجنوب
ک به دوماه بعد در يتنها نزد. د نفت خام استيسال، تول 240د معادل يتول
ار يع(.بشکه در روز اعالم شد 650.000ش آن به يافزا 94ور يشهر 26
  :تابعه آن عبارت اند از یشرکت ها  ).نيانال

شر کت  یفرع یاز شرکت ها یکي؛ یشرکت مجتمع گاز پارس جنوب  - الف
(  یخاص با عالمت اختصار یک شرکت سهامي. ران استيگاز ا یمل

SPGC  ( یبردار ت بهرهيس شد و مسئوليتاس 1377مهر ماه  28که در 
پنج  .  را به عهده دارد یک تا ده پارس جنوبيفاز  یسات خشکياز تاس

ک، يشگاه اول در فاز يپاال یعني یپارس جنوب یدان گازيشگاه ميپاال
، 5و  4 یشگاه سوم در فازهاي، پاال3و  2 یشگاه دوم در فازهايپاال
 10و  9 یشگاه پنجم در فازهاي، پاال8و 7و  6 یشگاه چهارم در فازهايپاال

 یدوران حکومت دولت ها یک تا دهم طي یفازها. ر پوشش آن قرار دارديز
 14در مجموع . ديرس یبه بهره بردار) نژاد یو احمد یخاتم(هشتم و نهم 

در  1389تا  1376ج از سال يفاز وجود دارد، که به تدر 24شگاه در يپاال
شگاه ها دو يدر کنار پاال. ک و دو و سه فعال شده انديپارس  یمحدوده 

ن برق يتام یجم برا ین در منطقه يدخون و مبيمپنا در ب یروگاه گازين
ل امر صادرات يتسه یبرا يیايدر ین سکوهايشگاه ها و هم چنيپاال یمصرف

 . جاد شده انديو واردات ا
ر يکه ز)  POGC(  یشرکت نفت و گاز پارس با عالمت اختصار - ب

. س شديتاس 1377ماه  یر دران است و دينفت ا یشرکت مل یمجموعه 
، یو شمال یمجتمع گاز پارس جنوب یه فازهايکل ین شرکت مسئول توسعه يا

  . ج فارس استيدر خل یپارس جنوب یه نفتيو ال یگلشن، فردوس
شمال در  یايم رهام، در دريعظ یدان گازي، میدان گاز داخليگذشته از م

ش يتيران و برينفت ا یت مشترک شرکت ملين اسکاتلند در مالکيابرد
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سه اند؟ يه با هم قابل مقاين و عسلويط کار در ابرديا شرايآ. وم استيپترول
، اصل برا استثمار یه داريگرچه در آن جا هم و اصوال در کل نظام سرما

ان خودشان يا به بي یش تر ارزش اضافيکسب هر چه ب یکار برا یروين
  .ارزش افزوده است

م وارد بخش يتوان یه، ميارآکتر عسلوژه مربوط به کين اطالعات ويبا ا
و در آن بخش مهم  یانسان یرويبخش ن یعنيآن که مورد توجه ماست،  یاصل

ران تعلق يمردم ا ید به همه يکه با یعين نعمت طبيم اينيم، تا ببيشو یکارگر
کارگران . شود یاستحصال م یطيداشته داشته باشد، چگونه و تحت چه شرا

 -. و کار شان چگونه است یط زندگيبرند و شرا یم یبيشاغل در آن چه نص
 یو اصوال کل ثروت اجتماع یعموم ین نکته که ثروت هايان ايالبته ب

را در يرسد ز یطنز به نظر م یه داريمتعلق به عموم است، در نظام سرما
در خدمت  یو اجتماع یعيمواهب و نعمات اعم از طب ین نظام همه يا

کار  یرويل شدن شان به نيمردم از آن، تبد یب توده هاينص. ه استيسرما
، بر یه الحاقيجاد سرمايه، ايل پول به سرماي، تبدیجاد ارزش اضافيا یبرا

آن ها، بر  یه داران وخانواده يمصرف سرما یخت و پاش هايدوش گرفتن ر
و  ینظام یروهايه اعم از نين سرکوب سرمايدوش گرفتن مخارج ماش

ن ياز هم یق بخشيو مخارج دولت، از طر یو شبه نظام یتيو امن یانتظام
 یات به دولت ميه دار به عنوان ماليد شده ، که سرمايتول یارزش اضاف

م يات مستقيافت مالياما بخش عمده درآمد دولت از در. شود ین ميپردازد تام
. شود ین ميخود کارگران تام یم از دست مزد و مخارج زندگير مستقيو غ

 ینفت و شرکت مل یر پوشش شرکت مليه زيلون اطالعات عسيبر اساس ا
ن دو يا یارهاين و معيد طبق قوانين کارگران بايبنابرا. ران قرار دارديگاز ا

که  یمربوطه و منابع رسم یت هايچ کدام از ساياما در ه. شرکت کار کنند
راجع به کارگران  یچ گونه اطالعاتياست ه یابينترنت قابل دستيق اياز طر

م خود بخود و حتما چنان که ادعا يسات عظين تاسيکه ا يیت گوارائه نشده اس
  . گردد یم یبيغ یکنند با امدادها یم
جاد يخدمات به کارکنان، ا یزه، ارائه يجاد انگي، آموزش، ایزيبرنامه ر"

 یانسان یت توسعه يريف مدين وظايو نشاط را در کارکنان از مهم تر یشاد
  گاز یلر عامل شرکت ميمد یعراق - ".برشمرد

، یشنهاديپ یفصل سوم ، راهبردها. دير و اميبرنامه وزارت نفت دولت تدب
3.3:  

  "یطيست محيز یارهايت معيدار و رعايپا یتعهد به توسعه  - 21" 



د بر يت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکيرعا -27"
 یشابه نفتم یپرداخت در شرکت ها یت نظام هايعملکرد، با توجه به وضع

  3.3، " جهان
  " در صنعت نفت یارتقا سالمت ادار - 4-6"
  "یاستقبال از نظارت همگان" 

ان ين بين و کلمات قصار باال؛ چه آن ها که توسط مسئوليريهمه جمالت ش
در  یکنند، وقت ین ميدولت را مز یشوند، و چه آن ها، که برنامه  یم

 یشوند، به ضد خود بدل م یمرند، واژگونه يگ یمواجهه با کارگران قرار م
م يند خواهيآ یدر مطالب  پ. شوند یر استثمار ميمس یگردند و هموار کننده 

با  یت عدالت در نظام پرداخت در هماهنگيو نشاط، رعا یجاد شاديد که ايد
 یو نظارت همگان ین صنعت، سالمت اداريدر هم ینظام پرداخت جهان

 یم یخدمات کارکنان قدردان چگونه از. شود یست و چگونه اعمال ميچ
  .شود یم یست چه برخورديط زيشود و با مح

ل شود به يتبد یک قطب اقتصاديبه  یستيبا ین منطقه که ميشروع کار در ا
 یدان گازيم یگردد، که همان آغاز به کار آماده ساز یبر م 1375سال 

 واگذار یک شرکت کره اين سال به يات در ايآغاز عمل. بود یپارس جنوب
ک يش از يار باالتر از امروز و بيابتدا سطح دست مزد ها بس. شده بود

ش از چهار تا چهارده برابر حداقل يب یعنيون تومان يليون تا چهار ميليم
ج يبه تدر. تومان بود 207.210 یعنيکشوردر آن زمان  یدست مزد رسم

مات به منطقه باز شد؛ سطح دست مزدها و خد یرانيمان کاران ايپ یپا یوقت
اکنون . ديرس یط اسف بار کنونين تر آمد و به شرايين و پاييبه کارگران پا

دانند  یرا درک کرده اند و م. ا.ا.ط کار در جيز شراين یمان کاران خارجيپ
  .دست مزدها را چگونه بپردازند

 یکه متعلق به شرکت مل)  IOFC( ر نظر شرکت يمان کار زيپ یشرکت ها
نفت  یکل، شرکت مل یگر کارفرمايان ديبه ب. ندکن ینفت و گاز است کار م

از  یکيحداقل . کند یمان کار واگذار ميا چهار پياست که هر فاز را به سه 
کند، متعلق به سپاه  یکار م یمان کاران که با نام شرکت خصوصين پيا

مان کار همان طور که روشن تر از روز ين پيبزرگ تر. پاسداران است
مان کار و ستاد يا به عنوان پيست با قرارگاه خاتم النباست، سپاه پاسداران ا

زند و  یحرف اول را م یاقتصاد ینه هايزم یسپاه، که در همه  یسازندگ
ا يم يمستق یرمجموعه هاياز کارها را به ز ی، بخشیاصل یرويبه عنوان ن

از کارها  یقت بخشيدر حق. کند یا خارج از آن واگذار ميم خود، ير مستقيغ
ر پوشش وزارت يه زيشود که، درعسلو یگرچه گفته م. دهد یه مرا اجار
 ین جا شرکت نفت و گاز را ميقت سپاه در ايدر حق. شود یت مينفت فعال
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ار ينژاد، وزارت نفت در اخت یالبته سال ها در زمان دولت احمد. چرخاند
، یر نفت سپاهي، وزیکار آمدن دولت روحان یسپاه قرار داشت و بعد از رو

، یس جمهور را داشت که در بهمن ماه جاريشاور معاون اول رئپست م
 یو بازو یک نهاد نظاميسپاه به عنوان . گر داديد یک سپاهيش را به يجا

. س شديتاس 1358رسما در سال  یاسالم یاز جمهور یپاسدار یمسلح برا
به اصطالح خط  یروهاي، نیوابسته به نظام از نهضت آزاد یروهايتمام ن

ت يت، فعاليالح طلبان و محافظه کاران در آن بنا به زمان و موقعامام و اص
و  یاطالعات ین نهاد در روند تکامل خود به بازويا. داشته اند یا همکاري

 یسرکوب اجتماع یر مجموعه هايز. ل شديتبد یو مال ی، اقتصادیتيامن
ر يغ یسرکوب اعتراضات داخل یبرا یر نظاميو غ یج نظاميآن بس یداخل

ده يد 88اما چنان که در سال  یو جنگ شهر یزش عموميام و خيو ق مسلح
 یبه کار گرفته م یمردم یشد، در عمل هر دو بخش در اعتراضات عاد

از جنگ . ر کشورها با سپاه قدس استيدخالت و سرکوب جنبش سا.  شوند
در  یع نظاميشد و گذشته از صنا یت اقتصاديران و عراق سپاه وارد فعاليا

، ی، ساخت تونل، کشاورزی، سد سازینفت، گاز، راه ساز ینه هايزم
ب ينترنت و هک و تعقينگ ايلتريو مخابرات که با آن ف یساختمان ساز
سهام % 45. کند، فعال است ینترنت را کنترل ميدر ا یفعاالن اجتماع

سپاه بخش . . ار دارديل مزدا را در اختياتومب ید کننده يشرکت بهمن تول
 یخصوص یبنادر و اسکله ها یدارا. را در دست داردواردات  یعمده 

ت يترانز یسپاه در آن، بدون پرداخت وجوه گمرک یواردات یاست که کاالها
رد، يگ یبر آن ها انجام نم ین اسکله ها که کنترليشوند و احتماال از هم یم

نژاد با طعنه از آن به  یاحمد یرد که حتيگ یت مواد مخدر انجام ميترانز
انصار با  یجاد دو بانک خصوصيبا ا. اد کردي" یرادران قاچاق چب"عنوان
ه يون تومان سرمايليم 10با  72شعبه و بانک مهراقتصاد که در سال  700

ارد تومان سپرده نزد بانک يليم 1200شعبه  800جاد شد و اکنون با يا
ل شد، و هردو وارد بازار يران تبدين بانک ثروتمند ايدارد به پنجم یمرکز

را در حوزه  یمال یه يبا سرما ی، صنعتیه نظاميوند سرمايرس شده اند پبو
قرار دارد،  ین نهاد که در راس آن فرد رهبرياکنون ا. خود برقرار کرد ی

ن نهاد يا یت هايفعال. دهد یران را پوشش ميا یاز بورژواز یبخش عمده ا
ک يمناسب  ینه ياست و با توان چند جانبه خود گز یزيمستقل و فارغ از مم

  .در موقع بحران است ینظام یکودتا
ا، يقرارگاه خاتم االنب. است یدولت یده هايمزا ین برنده يسپاه بزرگ تر

 100ر يز ی، قراردادهاینود شمس یسپاه است که از دهه  یاقتصاد یبازو
داشتن انحصار در  یق ادعاين طريکند و به ا یون دالر را قبول نميليم



به  یدهد بخش خصوص یکند، واجازه م یرا رد مکالن  یت اقتصاديفعال
واگذار  یخود بدوزد قراردادها یبرا ین نمد کالهيآن ها، هم از ا یاستثنا

 15هستند؛ توسعه دو فاز  یارديلي، چند میشده به سپاه از جمله پارس جنوب
به سپاه داده  1385دالر در سال  2.096.000.000به ارزش 16و 
بنا به ). مهر ینفت و گاز پارس، خبرگذارر عامل شرکت يمد ینور(شد

 45.000سپاه،  ی، در قرارگاه سازندگ)1391دوم بهمن (سنايگزارش ا
. مان کاريپ 5.000دو هزار پاسدار و . کنند یم کار مينفر به طور مستق

 یم یم با آن همکارير مستقيز به طور غينفر ن 150.000ن، يگذشته از ا
  . کنند

مان کار بزرگ، منطقه در يا به عنوان پيخاتم االنب با حضور سپاه و قرارگاه
آن تحت کنترل  یايل شده است که همه زوايک پادگان بزرگ تبديعمل به 

ر پوشش قرار گاه قرار دارد، منطقه يکه ز يیدر فازها. است یتيامن یروهاين
 یت ميرعا یهم در آن به خوب یسلسله مراتب نظام. شده است یحصار کش

سپاه، پست  یسرهنگ ها. دهد یع پست ها نشان مير توزشود و خود را د
اران را يت، معاونت و دستيري، مدیرعاملي، مدیرکلي، از مدیتيريمد یها

نان که در يا. رنديگ یون تومان در ماه حقوق ميليم 10اشغال کرده اند و تا 
ن مرحله قرار دارند و حق و يشان سربازان در آخر یسلسله مراتب نظام

نند و به همان گونه با آن ها يب یند، کارگران را سربازان سپاه مندار یحقوق
، با همه کارکنان یگر ینظام یاز موضع قدرت و باالدست. کنند یرفتار م

ن ير و توهيض و تحقي، با تبعیسطوح تخصص ی، در همه یر سپاهيغ
فه يشوند و وظ یل مياز پرسنل سپاه تشک یکارمندان ادار. کنند یبرخورد م

آن ها،  یکارگران را کنترل کنند و از روابط و مناسبات و برخورد هادارند 
حراست،  یروهايو باالخره ن. ها ارائه دهند یه کرده به باالدستيگزارش ته

د آن ها يکنند و اخراج ها با صوابد یکه ورود و خروج کارگران را کنترل م
 .رديگ یانجام م

شوند و در مجموع در  یه به نام فاز خوانده ميعسلو یصنعت یبخش ها
ن يدر ا. ده اندينرس یفاز وجود دارد که هنوز همه به بهره بردار 24ه يعسلو

و ... و یائيتالي، ای، کره ایسيانگل یمقاطعه کار خارج یفازها شرکت ها
آذران گستر، توانمند، تالش گستر، آزمون فلز،  یاز جمله شرکت ها یرانيا

، )ین اجتماعيوابسته به تام(ايا آرنيپترو صنعت، راه سازان جنوب، پتروس
، محورسازان، تناوب، احداث، )وابسته به سپاه(ا نفت شهابير،آريرامش

 یر مجموعه يز( ، ونوسان، عمران ساحلید یج یآ یپارس حساس، ت
  .ت انديمشغول به فعال... ز و يرو، الوان ري،عمران ن)ايقرارگاه خاتم االنب
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ه معروف شده يکه به بهشت سرما یئه، جايمختلف در عسلو یدر پروژه ها
ه يا بهشت سازان سرمايکارگر  100.000تا  70.000ن ياست،ب

ن يب یان مبلغيهر کارگر به کارفرما ینفت برا یشرکت مل. مشغول به کارند
ون يلين سه ميانگيکنند که با م یون تومان در ماه پرداخت ميليم 4تا  2

ه يچرا عسلو. شود یتومان مارد يليم 300تا  210ن يانه  بيتومان، ماه
ن بهشت و کارگران شاغل ين ايب یچه رابطه ا. ه نام گرفته استيبهشت سرما

  نامند؟ یدر آن جا وجود دارد که آن جا را جهنم م
ا يگر بفروشند و يد یکار خود را در جائ یرويکه موفق نشده اند ن یکارگران 

درآمد خوب، از سراسر  با یافتن کاري یده اند، برايآواز دهل را از دور شن
دن مناطق محصور با يآن جا با د. شوند یر ميه سرازيران به سمت عسلويا

 یکار جنگ جهان یاد اردوگاه هايها و حراست، ب یم خاردار، و بارزسيس
فهمند مناطق آزاد  ین جا ميتازه در ا. افتند یده اند ميلم ها ديدوم، که در ف

. ه بهشت استيسرما ین مناطق برايفهمند چرا ا یم. است یچه جائ یتجار
 یو حقوق یقياز کشور هستند که افراد حق يین مناطق بخش هايفهمند که ا یم
ف يت در آن جا ها نه تنها، تخفيمان کاران مشغول به فعاليشرکت ها و پ یعني

شه کردن خون يدارند، بلکه حق ش یو گمرگ یاتيمال یها یها و بخشودگ
 يیچ جاياست که ه يیه جايفهمند عسلو یم. انده گرفته يکارگران را هم هد

د ساخت و يتول یچرخ ها یاصل یدر آن جا کارگران که گرداننده . ستين
م هم در يقانون کار رژ یحت. ندارند یچ حق و حقوقيساز و برداشت هستند، ه

 یت فعليبا وضع یداشت تفاوت چندان یهم م يیآن جا راه ندارد تازه اگر جا
. نديآ یفهمند که اصال به حساب هم نم یز کارگران ما یاريبس. نداشت

حقوق  ی، تا به استناد آن بتوانند براینه جمع یندارند نه فرد یقرارداد کار
داند و  یخود را در برابر آن ها، پاسخگو نم یچ مسئوليه. خود مبارزه کنند

 قهيکار ارزان آن ها، هر دق یروياما از قبل ن. شود ینم یدگيبه کارشان رس
 یشود؛ نه تنها کارفرما یه ميب سرماينص یون دالر ارزش اضافيليصدها م

ن بخش يخود در ا یر مجموعه هاياما در کار ز -که دولت است  یاصل
ه يبرد،  دولت سرما یرا کارد که دسته خود را نميدارد؛ ز یروا نم ینظارت

رمجموعه يبلکه ز –هستند  یدو جزء از هم جدا نشدن یدار و بخش خصوص
 یگران هرکدام سهم مناسب اياعم از سپاه و د یمان کاران خصوصيها و پ

به طور مثال . زندير یرا با توجه به توان خود، از استثمار آن ها به حساب م
 80.000، یعيون متر مکعب گاز طبيليم 50روزانه  16و  15در فاز 
ک يع و يون تن گاز مايليک ميتن گوگرد،  400، یعانات گازيبشکه م

کار کارگران  یرويد به نيد باين توليد شود و ايد توليون تن گاز اتان بايليم
همان . م را به انجام برسانندين کار عظيکه زنده اند تا ا يیانجام شود؛ همان ها



محترم  یه و کارفرماهايکار خود به دولت سرما یرويها که ماه ها با ن
ک ماه کار دست ياز  ن گونه است کارگران بعدياصوال ا - مساعده داده اند

ه دار ياز سرما یافت پوليک ماه کارگر بدون دري یعنيکنند  یافت ميمزد در
افته يه دار، بلکه از کار انحام يکنند و دست مزد خود را نه از سرما یکار م

رو را به اجبار ين نيشود گفت آن ها ا یکه م یکنند به نحو یافت ميخود در
و  - ه استيکار و سرما یاز رابطه  ین بخشيبه کارفرما مساعده داده اند و ا

است که  یاز حاصل آن را که دست مزد نام گرفته، چند ماه یبخش اندک
  .افت نکرده انديدر

عت وجود دارند مثل خاک و آب و باد يکه در طب يیروهايفراموش نشود که ن
کار  یروين یمقدار یعنيستند ين یره محصول کار انسانيو معادن و نفت و غ

ارزش باشد و بشود  ید شان مصرف نشده است تا دارايتول یبرا ینانسا
هم به طور خود بخود به محصول  یو ارزش. ارزش آن را محاسبه کرد

شود تا  یمت هم استهالک آن ها محاسبه نمين قيکنند؛ به هنگام تع یاضافه نم
 یديمت توليق یدر محاسبه  ین عنصريمت محصول وارد شود بنا برايدر ق

روها ين نيکار در رابطه با ا یروين یوقت. نديآ یژه به حساب نميرو ودر قلم
افته توسط کارگران است که به آن ها ارزش يشود، کار انجام  یمصرف م

ن يا. کند یجاد ميا یک ارزش مصرف اجتماعيدر آن ها  یعنيدهد  یم
ن کار يا. شود ین ميد آن تعيتول یارزش بر اساس کار اجتماعا الزم برا

ا مرکب را در بر دارد که در ياعا الزم اشکال مختلف کار، اعم از ساده اجتم
ره نام ين، و غيکرها، مهندسيم که از کارگران ساده، تکنينيب یه ميمورد عسلو

همه  یعنيشود  یت کار توجه ميدر محاسبه ارزش تنها به کم. شود یبرده م
سبب در اقتصاد  نيبه هم. شوند یل ميمتفاوت تبد یت هايبه کار ساده با کم

کنند،  یکار، آن را به دست مزد خالصه م یروي، با مسخ ارزش نيیبورژوا
کنند، که نه با توجه به  یل مياز پول تبد ینيمابه ازا آن را به مقدار مع یعني
ت کار انجام ي، بلکه براساس محاسبه کمیمرفه انسان یزندگ یاز انسان براين
سطح دست مزدها . شود ید متفاوت مجه مقدارش در افرايرد و در نتيگ یم

طبقه کارگر در  یک کشور اصوال با توجه به توان و سطح مبارزاتيدر 
ه يکل سرما یآن کشور در مجموعه  یه اجتماعيگاه سرمايگذشته و حال، جا

کار،  یرويکار و ن یه و بارآوريسرما یب آلي، سطح ترکیجهان یاجتماع
افته در يدست مزد و کار تجسم ن يواضح است که ب.ر کندييتواند تغ یم

ن يه بيبه طور مثال در عسلو. وجود ندارد یدشده، تناسبيتول یکاالها
کارگر مشغول به کارند و کارشان در ساخت  100.000تا  70.000

جاد يدن جاده، اين، کشيزم یح و آماده سازير ساخت ها اعم از تسطيز
ره، ي، حمل و نقل و غی، امکانات رفاهیديا توليو  یساختمان اعم از ادار
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ره که در يدر آن ها و غ یديروگاه ها، کار توليشگاه ها و نيساخت پاال
ک منطقه يل يتبد یعني. کند یدا مياز کار است تجسم پ یميمجموع حجم عظ

گذشته از دست مزد، و کنار . دات اشيو تول یصنعت یبه منطقه ا یعيطب
ماند،  یم یکه باق ین بخشره، آيو غ یه و کمکيگذاشته شدن ارزش مواد اول

 ین عوامل مختلفيشود، که ب ینام دارد و منشا سود کارفرما م یارزش اضاف
  . شود یم ميل اند تقسيه دخيکه در گردش سرما

د و گردش مجدد يشود و وارد تول یل ميتبد یه الحاقياز آن به سرما یبخش
داخت دست ا تنخواه گردان و پريبه عنوان پشتوانه اعتبار  یبخش. شود یم

ه دار يسرما یصرف مخارج زندگ یشود، بخش یره ميمزد در بانک ها ذخ
ه در محل کار در سطوح يندگان سرماينما یز دست مزدهاين یبخش. شود یم

د با ارزش يستم توليقت کل سيدر حق. کند ین مين را تامييت تا به پايريمد
از  ینمونه اه به عنوان يدر عسلو. گردد یتوسط کارگران م یديتول یاضاف

 یو اجتماع یاقتصاد یبخش ها یران به وفور و در همه يآن چه که در ا
شتر توسط يکسال و بيشود، دست مزد کارگران ، ماه ها و گاه تا  یده ميد

ن يا. گردد یشان پرداخت نم یشود و دست مزد ها یکارفرما مصادره م
ن يند در فاصله اتوا یر ميکارگران در گ یمقدار پول با توجه به تعداد باال

را به کار  یش تريتصاحب به زور، دوباره به کار گرفته شود؛ کارگران ب
ا صرف يا در بازار سهام در معامالت شرکت کند، ي. رد و ارزش افزا شوديگ
ن و يا وارد معامالت زمي. گر شوديد یاقتصاد یرمجموعه هايجاد زيا

ده شود و موارد متعدد افت بهره به بانک سپريدر یا در ازاي. ساختمان شود
ان يکارفرما یر در پرداخت برايدهد که چقدر تاخ ین موارد نشان ميا. گريد

 یکشور در بخش ها یجا یدر جا یاسالم یت دارد و در جمهوريجذاب
 یت حتين جذابيا. شود یل فراوان به کار گرفته ميبا م یمختلف اقتصاد

م مثال معلمان يخوان یم کند چنان که ینم یرا هم مستثن یه داريدولت سرما
بازنشستگان به  یا مستمريماه هاست که دست مزد نگرفته اند  یسيحق التدر

ه تا آن جا يد در عسلوين پديا یو به کرونوگراف. و. شود و یموقع پرداخت نم
  : ميکن یافتم، توجه مي یکه بدان دسترس

  
 هياعتصابات در عسلو یکرونوگراف
اب يس ايبه نبود سرو 8و  7، 6 یازها، اعتراض پرسنل شاغل در ف1385

  .ت رانندگان اتوبوس از آن هايو ذهاب و خواباندن کار و حما
ر در اعتراض به پرداخت يکارگر شرکت رامش 1500، اعتصاب 1386

 دست مزدها یماهه  7نشدن 



شرکت من  10،و 5،6،9 یت هايکارگر سا 6000 یاعتراض یمائيراهپ
 .که سر راه شان قرار داشت يیاه هاب هر آن چه از دستگيپاور و تخر
در اعتراض به کار در  10و  9 یت هاي، اعتصاب کارگران سا1387

 ديالت عيتعط
ر در اعتراض به عدم يکارگر شرکت رامش 1500اعتصاب دوباره  

ن کارگران يجاد تفرقه بيکارفرما در ا یک ماه حقوق و سعيپرداخت 
م يدر مقابل کارگران تصم. رگرکا 15تا  10با پرداخت روزانه به  یاعتصاب
 م در رابطه با ادامه اعتصاب،يو تصم یل مجمع عموميبه تشک
ه يت کرد و مردم عسلويت ها و فازها به شهر سراي، اعتصاب از سا1388

م به اعتصاب يشهر تصم یدنين به آب آشاميمسئول یتوجه یدر اعتراض به ب
ن يا. باز کردن لوله شدند گرفتند و در کنار لوله محرم چادر زدند و مانع از

 .ديروز به درازا کش 12ش از ياعتصاب ب
در اعتراض به عدم  16و  15 ی، اعتصاب کارگران فاز ها1391

پتروپارت،  یمان کاريپ یدست مزدها در شرکت ها یپرداخت چهار ماهه 
ا قرارداد کار يا ساحل و فارس اسکات که با قرارگاه خاتم االنبيپابندان، در

ا نفت شهاب  متعلق به سپاه يطرح شرکت آر یمجر یکارفرمادارند و 
ن دو فاز مبلغ يا یتوسعه  یسپاه برا. پاسداران است

. افت کردياز شرکت نفت در 1385دالر در سال  2.096.000.000
شدت . کند یاست و قانون خود را اجرا م یت رهبرير نظر بين دو فاز زيا

ق ير کارگران همراه با تعويد و تحقيهد، تیو نظام یتيفشار کار، جو امن یباال
ن دو فاز سبب شده که کارگران، اغلب در اعتراض يدائم دست مزد ها در ا

 یفراوان ین اندازه دارايگر،  به ايد یکه اعتصاب درفازها یباشند؛ در حال
کارگر  1200، یمسيکار شرکت پ 200ن دو فاز، يهم زمان با ا. ستين

اوران يکارگر شرکت ن 2000بندان و يپاکارگر شرکت  600شرکت مبنا، 
ک محاسبه ي. دست مزدها در اعتصاب بودند یماهه  4ق يز به خاطر تعوين

تومان دست مزد  900.000ن يانگيدهد که با احتساب م یکوچک نشان م
تومان و  3.600.000هرگارگر، مبلغ  ین چهار ماه به ازايماهانه، در ا

بور مبلع کارگر مذ 4000جه از دست مزد يدر نت
تومان، در حساب ) ارديليم 14ش از يب(  14.400.000.000

به کار گرفته  یتوانست در موارد متعدد یکارفرما جا خوش کرده بود و م
 .شود
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ن کارگران با سوء استفاده از يو رقابت ب یريجاد تفرقه و درگي، ا1393
 ینده بين جوانان با علم کردن سهميگسترده در منطقه و بخصوص ب یکاريب

 هيس عسلويپرد یميره در پتروشيان و غيبوم یکردن استخدام  برا
ر و يتعم یمان کاريجم؛ شرکت پ یمياعتصاب کارگران شرکت پتروش

د و ير عامل جدي، در اعتراض به خواست انحالل شرکت توسط مدینگهدار
 .سال سابقه کار 8شرکت با وجود داشتن  یميم به اخراج کارگران قديتصم

از ) 1او(شرکت  یر مجموعه يکارگر شرکت گاما ز 600اعتصاب 
دست  یه در عدم پرداخت سه ماهه يعسلو 10و  9 یشگاه گاز فازهايپاال

 40ش يک ماه پرداخت شد اما فردايک دست مزد يبا دخالت او . مزدها
 .کارگر فعال تر اخراج شدند

، 6 یشگاه گاز فازهايکارگر شرکت پارس حساس، در پاال 120اعتراض 
ان يپا. کارگران و مقاومت آن ها ید به اخراج دسته جمعيتهد.  8و  7

 تا فردا یاعتصاب با قول پرداخت فور
در اعتراض به عدم پرداخت سه  18و  17 یکارگر فازها 350تحصن  

 یدگين اعتصاب هم با قول رسيا. دست مزدها و نداشتن قرارداد کار یماهه 
 !افتيان يپا

دان يم 8و  7،6 یم در فازهايرکت استکارگر ش 150 یتجمع اعتراض
اکثر . اي، به عدم پرداخت دست مزد ها و مزایپارس جنوب یگاز یتوسعه 

به  یديل عين دليک سال دارند که به اين کارگران قرار داد موقت کم تر از يا
  .د دارنديز قرارداد سفياز کارگران  یبخش. رديگ یآن ها تعلق نم

منطقه  24و  22 یاز کارگران فازها نفر 200 ی، تجمع اعتراض1394
ک روز بعد از ي. ماه دست مزد  5- 3ژه در اعتراض به عدم پرداخت يو ی

ا ينا آريمان کار پتروسيشرکت پ. تجمع دست مزد دو ماه را پرداخت کردند
 .تعلق دارد ین اجتماعين سهام اش به سازمان تاميش تريب

 93بات معوقه از سال در اعتراض به مطال 16و  15 یکارگر فازها 800
آذران گستر، توانمند، تالش گستر، آزمون فلز و  ی، از شرکت ها94و 

 یدفتر شرکت اجتماع یپتروصنعت، در محل کار حاضر نشدند و جلو
در . د به اخراج شدنديد کار اعالم شده، آن ها تهديطبق قرارداد جد. کردند

ن وارد يمتخلف یماسا. د کار اعتصاب ممنوع اعالم شده استيقرارداد جد
آن . شوند یشود بدون پرداخت دست مزد و معوقات اخراج  م یاه ميست سيل

اگر قرارداد ظرف . دا کننديپ یخود کار یتوانند در منطقه برا یگر نميها د
پرداخت نخواهد  ین روزها دست مزديا یابد برايا کم تر خاتمه يک هفته ي



به  یحداقل دست مزد رسم یاک ماه فسخ شود برمبنياگر در کم تر از . شد
 . آن ها پرداخت خواهد شد

، پس از اعتصاب در اعتراض به 13مان کار فاز يکارگر پ 200ش از يب
 .ه حساب اخراج شدنديماهه دست مزدها بدون تسو 5عدم پرداخت 

. ه استياز اعتصابات و اعتراضات رخ داده در عسلو ین موارد تنها بخشيا
شود و اعتصاب  یبدون اعتصاب پرداخت نم یدست مزد يیه گويدر عسلو

 .ل شده استيه تبدين عسلويروت یده يبه پد
  :ر برشمرديل اعتصابات را به شرح زيشود دال یدر مجموع م 

ن يد به اخراج و اخراج؛ اخراج همکاران، ايعقب مانده، تهد یدست مزدها
در ست اما يج نياد رايز یکارگر ین بودن سطح همبستگييل پايمورد به دل

ده به طور موفق ين پديا. کشور خود را نشان داده است یجا یجا یسال جار
ران خودرو، چادر ملو و بافق به عنوان يدر ا یقبال در مبارزات کارگر

د يآگاه به کار گرفته شده بود که قابل توجه است و با یاز مبارزه  یبخش
ت سال نو؛ اليمثل تعط یل رسميتعط یگسترده شود؛ اجبار به کار در روزها

؛ ارائه صورت ساعات کار و یگاريا بيبدون مزد  یها یلغو اضافه کار
و پرداخت به  ی؛ کاهش ساعات کار؛ پرداخت دست مزد کافیاضافه کار

به  یکاريب یمه ي؛ پرداخت بیکاف یساالنه  یموقع دست مزدها؛ مرخص
ت يمنن ايدار خانواده؛ تضميد یاب و ذهاب برايکارشده گان؛ پرداخت حق ايب

د امضا و کار بدون قرارداد؛ قرارگرفتن يموقت، سف ی؛ لغو قراردادهایشغل
 یمنيش ايبا کارفرما؛ افزا یر پوشش قانون کار و انعقاد قرارداد کار رسميز

ضمن کار؛  یمنيآموزش ا یکار و دوره ها یمنيل مناسب ايط کار با وسايمح
مناسب؛ وجود  یمنيو کاله ا یمنيفراهم بودن ماسک، لباس کار، کفش ا

زات و پرسنل الزم؛ وجود آمبوالنس دائم يبا تجه یکار یدر منطقه  یبهدار
و به  یآموزش یجاد دوره هاين؛ ايکوپتر حمل مصدوم یو آماده و هل

ده؛ عدم دخالت وزارت اطالعات در امور يآموزش د یروهاين یريکارگ
فعال؛ لغو  اه کارگرانيست سيو اعتصابات؛ حذف ل یمربوط به کار و کارگر

مناسب با تعداد افراد  یحق کارفرما در اخراج کارگران؛ ساخت خوابگاه ها
ت خوب حمل و نقل به يفيل مناسب و با کيمناسب؛ وسا یزات بهداشتيو تجه

فراهم است؛ بهبود  یکارکنان بخش ادار یمحل کار به همان گونه که برا
کارگران؛ امکانات ا با کنترل يه آن توسط خود کارگران يت غذا و تهيفيک

رش حق اعتصاب و حقوق يمناسب در محل کار و خوابگاه ها؛ و پذ یبهداشت
  .کارگران

رون يکارگران به ب یق مصاحبه ها و نامه هايکه از طر یطبق اطالعات
ک قرن و يک به يکه نزد یار باالست در حاليده، ساعات کار روزانه بسيرس
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رفته يت کار روزانه مطرح و پذساع 8 یم است که در اثر مبارزات کارگرين
 یت توان طبقاتير کشورها با توجه به وضعيز مثل سايران نيدر ا. شده است

ا يقرون به باد رفته  یکارگر، دست آوردها یطبقه  یجار یو سطح مبارزه 
 یآن ها ساعات کار است که در همه  یشوند که از جمله  یده گرفته مينا د

ساعت در  44 یران به طور رسميدر ا. استباال رفته  یه داريسرما یايدن
 50از  یاجبار یاريا اختيو  یهفته است اما در عمل چه به صورت اجبار

صبح شروع  6ه روزکار از يبه طور مثال در عسلو. ش تر استيساعت ب
استراحت است و  یک ساعت براي. شب ادامه دارد 19:30شود و تا  یم

اما کارگران . گرم و دم کرده آن جا یط هوايم ساعت کار در شرايدوازده و ن
ق ين طريبه ا. کنند یافت ميساعت کار روزانه را در 7 یتنها دست مزد برا

  .ديآ یبه حساب م یگاريه ساعات کار بيبق
 یاست و به خاطر آن اضافه دست مزد یز اجباريل نيتعط یکار در روزها

ران بخواهند به اگر کارگ. د کار کننديروز در ماه با 24شود و  یپرداخت نم
ماهانه خود استفاده کنند با خطر از دست دادن  یها یطور مرتب از مرخص
ساعت  140ک احتساب ساده هر کارگر در ماه يبا . کار و اخراج مواجه اند

کردند  یدا ميپ یگر کاريشد سه کارگر د یآن م یکند که به ازا یم یگاريب
هزار نفر  100تا  70ز ه، ايشد تعداد کارگران در عسلو یو در مجموع م

 4هر کارگر کار  یط فعليدر شرا یعني. هزار کارگر برسد 400تا  250به 
ان محترم با عدم پرداخت ساعات اضافه يدهد، و کارفرما یکارگر را انجام م

به  یهر کارگر را، بدون خلل ی، سه دست مزد ماهانه در ازایاجبار یکار
تومان دست  900.000ن يانگيکنند که با احتساب م یز ميحساب خود وار

 یگر  ميان ديبه ب. شود یون تومان ميليم 270تا  162ن يانه بيمزد، ماه
 900.000قت ماهانه نه ين کارگر با ساعات کارش در حقيشود گفت که ا

  .کند یافت ميتومان در 200.000ش از يب یتومان، بلکه تنها حدود اندک
ن مورد نظر ما يانگيتر از م نييار پايک گزارش دست مزد ها بسيبر اساس 

. پردازند یم یمان کاران خارجي، نصف پیرانيمان کاران ايقرار دارد و پ
  :شده اند ین گونه دسته بنديکارگران بد

ن و يو کارگران تام ی، ساخت مخازن، کارگران کمکیکارگران ساختمان
ک يکنند که حدودا  یافت ميهزار تومان در 350تا  300ن يب ینگهدار
که از  یکار محلياست و احتماال کارگران ب یحداقل دست مزد رسمسوم 

ب شان، از يند و نصيآ ین مير نشيفق ین منطقه يا یدورافتاده  یروستاها
ن بخش مشغول يتنها رنج و درد است، در ا یعين همه گاز و ثروت طبيا

 یآن ها را نم یکه کس یگر از آن ها به عنوان کارگرانيد یدر گزارش. کارند



 یهزار تومان دست مزد دارند نام برده م 240تا  210ن يند و ماهانه بيب
، عمر و ی، درمانیاعم از بازنشستگ یمه ايچ نوع بين کارگران هيا. شود

دست مزد کارگران روزمزد . شود یحوادث ندارند و به آن ها شام هم داده نم
و با وجود شود  یان پروژه پرداخت ميروزانه، بعد از پا ی، به جایپروژه ا

ز ندارند؛ در يمه هم محروم هستند و قرارداد کار نين از غذا، خوابگاه و بيا
اثبات  یبرا یله ايجه اگر دست مزدشان اصال پرداخت هم نشود وسينت

هم حاکم است  ینژاد پرست یه نوعيدر عسلو.  کارکردن خود در آن جا ندارند
رگران افغان وجود کا یبرا يی، جایکار ساختمان یحت یچ کاريه یو برا

  .دهند یراه نم یصنعت یندارد و آن ها را به منطقه 
 یون تومان دست مزد ميليک ميست و يکارگران جوشکار که تعدادشان باال ن

تومان دست مزد  400.000تا  350.000ن يکارگران نصب ب. رنديگ
ا دونفر هستند و کارشان کنترل يک يسرکارگرها که در هر واحد . رنديگ یم
 یا حتيه کارگران با کسر حقوق يآن ها در رابطه با تنب. گراستيرگران دکا

از  ین که دست مزد آن ها هم حتيبا توجه به ا. اخراج کارگران دخالت دارند
تومان است، مورد سوء استفاده  600.000حداقل دست مزد کم تر و مبلغ 

ه يسرماخود در خدمت  یها یه هم طبقه ايرند و برعليگ یکارفرما قرار م
ر، يت از مديرياما برخالف کارگران، سطوح مختلف مد. قرارگرفته اند
 2ن ير عامل شرکت اند، رسما بياران شان که مورد اعتماد مديمعاون و دست

ر يتواند از درآمد ماهانه غ یون تومان در ماه درآمد دارند که ميليم 10تا 
  .متفاوت باشد یرسم

 یليپردازند که گذشته از دال یر ميبا تاخ مان کاران معموال دست مزد ها رايپ
مان کاران يون خود به پير شرکت نفت در پرداخت ديکه در باال ذکر شد، تاخ

 یزمان یرکرد حتيز ديهم در آن موثر است، و اغلب از آن به عنوان دستاو
  . شود یز استفاده ميشود، ن یکه به موقع پرداخت م

روزکار و دست مزد  یان طوالنگذشته از زم. ار بد استيط کار بسيشرا
خود را در مقابل  یچ اداره ايبودن، ه یآزاد تجار یل منطقه يز، به دليناچ

و  ی، شهربانیو استاندار یاداره کار، فرماندار. نديب ینمکارگران مسئول 
 یکار نامناسب و ب یمنيط ايشرا. کنند یت ميمسئول گمرگ از خود سلب

ط کار، کارگران لباس کار، کاله و کفش يحم یت است و گذشته از نا امنيفيک
 یدر جمهور یز به روال جاريه نيدر عسلو. مناسب ندارند یمنيو ماسک ا

فساد  یل گستردگيبه دل. ج استيرا یو رشوه و ارتشا امر یفساد مال یاسالم
شود، به طور  یپروژه ها چند برابر م یشده  ینيش بيپ ینه هاي، گاه هزیمال

 یکلنگ فازها 1389در سال  یمثال وقت
ن شده به ييتع یرا با بودجه  13،14،19،20،21،22،23،24
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ان يبه پا 92در سال  یعنيماهه  35ن طرح ها ين زدند، قرار بود ايزم
 یباق% 50کار انجام شده بود و % 60تا  50ن سال تنها يبرسند اما در ا

گونه است  نيبه هم. ار باالتر داشتيبس یاز به بودجه ايمانده کار دوباره ن
. کارگران یغذا یه يا تهيس يو سلف سرو یکارگر یخوابگاه ها یواگذار

شود و  یم یمان کاران تبانيس با پيمعموال در امر خوابگاه ها و سلف سرو
کاال  یخوابگاه ها از انبارها. بندد یت آن ها ميفيکارفرما چشم خود را بر ک

را  یر مراقبت از کاال اصولرا حداقل در آن جاها به خاطيز بد تر هستند، زين
 یچ جايکارگر، در ه یعنيکار و حامل آن  یروين یاما کاال. کنند یت ميرعا

دانند که در به  یم یآن ها به خوب. ه داران قرار ندارديسرما یدل نگران
ارتش  یشود و گستردگ یافت مين کاال به وفور يران، اياصطالح بازار کار ا

 یط انتخاب را براين شراين کاال، بهتريان ان فروشندگيکاران و رقابت بيب
ن دست و ياخراج چن ینه ين سبب است که در زميآورد به هم یشان فراهم م

 یديطبق مقرارات جد - ديآ یکنند و قانون هم به کمک شان م یدل باز عمل م
د، اعتصاب ممنوع اعالم يلنا به چاپ رسيدر ا 94که سند آن در خرداد ماه 

اعتصاب کارگران بدون پرداخت دست مزد اخراج  در صورت وقوع. شد
ن يا یابد برايان يا کم تر پايک هفته ياگر قرارداد ظرف  یعنيخواهند شد 

ک ماه ين مدت کم تر از ياگر ا. به کارگر داده نخواهد شد یمدت دست مزد
 یکه م یکشور و نه دست مزد یحداقل دست مزد رسم یباشد؛ برمبنا

. پرداخت خواهد شد یه حساب و نه فوريه بعد از تسوگرفتند، به آن ها سه ما
 یژه يمناطق آزاد و مناطق و یانسان یرويکه در مقررات اشتغال ن یدر حال
وباالخره . د شده استي، به الزام کارفرما بر پرداخت مطالبات تاکیاقتصاد

ا فاز يچ پروژه يگر در هياه قرار خواهد گرفت و ديست سيآن ها در ل یاسام
آغاز به کار به  یرا برايدر منطقه آزاد استخدام نخواهند شد؛ ز یگريد

. - از استيکه قبال در آن مشغول به کار بوده اند، ن یت نامه از شرکتيرضا
قت جسم يا در حقيکنند؛  یم ینفر زندگ 12تا  10ن يدر هر اتاق کوچک ب

اندک بر  یساعات یمدت را برا یدرهم کوفته خود از کار سخت و طوالن
. درخوابگاه ها وجود ندارد یامکانات بهداشت. گذارند یر نامناسب مبست

مان کار يپ یشرکت ها. ز استيت توالت ها و حمام ها رقت انگيوضع
ن ين ترييرا با پا يین کار را تقبل کرده اند، غذاهاي، که با بند و بست ايیغذا

اما ست يکه قابل خوردن ن يیغذاها. کنند یکارگران آماده م یت برايفيک
ن يا. شان وجود ندارد یبرا یگريرا امکان ديندارند ز یزيکارگران گر

کل منطقه با نظارت کارگران، توسط خود شرکت  یخواست کارگران که غذا
ش انجام شود تا سالم و يرو یا حداقل روزانه کنترل کارگريه شود يته

 شود یريت ها جلوگيچون مسموم یآماده شود و از عوارض ناگوار یبهداشت
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 یايکارگران در دن یط کار و زندگيشرا يیگو. درست است ینه ايگز - شدند
ن تر ييپا یب آليل ترکيکه به دل يیژه در کشورهاي، به ویه داريسرما
 یم یبردار یهم کپ یشود، از رو یانه تر انجام ميه، استثمار وحشيسرما

وب يوتيلم در ين فيا(ادم آورديرا ب China Blueلم يط فين شرايشود؛ ا
  ).است یقابل دسترس

خاموش پنج فاز  یروشن و اگزوزها یل  شعله هايمنطقه به دل یهوا یآلودگ
بدتر از تهران  یار از حد مجاز باالتر و حتي، بس5استخراج نفت و گاز فاز 

. شود یکارگران خسته مشکل م ین سبب گاه شب ها تنفس برايبه هم. است
ن کارگران يب یتنفس یها یماريمنطقه، ب یل پخش بودن گاز در هوايبه دل

. از به ماسک مناسب دارديباال، ن یبا آلودگ یطين شرايکار در چن. ع استيشا
ن آوردن مخارج کار، از پخش ماسک مناسب و هم ييپا یان براياما کارفرما

با  یليا وسايکنند و  یم یران خود دارن لباس کار و دستکش به کارگيچن
. دهند یست، به کارگران مين را که ارزان و اما مناسب کار نييت پايفيک

ن کارگران يا یاست که سازمان انتقال خون، خون اهدائ یهوا به حد یآلودگ
فصل سوم ، . دير و اميبرنامه وزارت نفت دولت تدب(رديپذ یرا نم

 یارهايت معيدار و رعايپا ید به توسعه تعه"،3.3، یشنهاديپ یراهبردها
اد کارگر و خطرحوادث روازنه در ين تعداد زيبا وجود ا").  یطيست محيز

ن يهم ندارد و نخست یمه تخصصيمارستان نيب یط کار، منطقه حتيمح
رش يت پذيلومتر فاصله از منطقه قرار دارد که ظرفيک 300مارستان با يب

آزاد پارس  یت منطقه يکه در سا یالده مجروح را هم ندارد، در ح یحت
ز يدا نيبا و بزرگ وجود دارد و جديز يیمارستان در فضايک بياز  یعکس

ارد يليم 34را با اعتبار  یدرمان یطرح بهداشت 20اعالم شده است که 
ر شش ياستان بوشهر در نظر گرفته اند که شامل احداث و تعم یتومان برا

اسکان پزشکان متخصص در  یبراون يواحد پانس 27و  یمرکز بهداشت
در کنگان به عنوان  ینيمارستان خميب یه و بهسازيشهرستان کنگان و عسلو

ر آغاز خواهند يمارستان شهرستان ديل بيشرکت نفت و تکم یمارستان اصليب
ن فکر افتاده اند و آن هم تا عمل يست سال بعد از آغاز طرح به ايتازه ب. کرد
ب ين مدت کارگران آسيا یکه ط یکشد در حالطول ب یمتماد ید سال هايشا
ه جامعه يکار شده و به حاشيده ماندند و بيب ديعمر آس یهمه  یبرا یده ايد

ز شانس آوردند و جان ين یاز نبود امکانات مردند و بخش یرانده شدند، تعداد
آمبوالنس وجود . کند یار کار ميک بهيت يا سايدر هر کمپ . سالم بدر برند

مارستان جان شان را يبه ب یدن فوريل نرسيهانه دو تا سه نفر به دلندارد و ما
اب و ذهاب کارگران، اتوبوس يل اينا گفته نماند که وسا. دهند یاز دست م
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 یاز دور خارج شده است که چهار بار در روز فاصله طوالن یقراضه  یها
 یراکه ب ید در حاليافزا ید و بر رنج کارگران ميمايپ یتا محل کار را م

  . فراهم است ین امکانات رفاهيت و حراست بهتريريمد یروهاين
گرم  یر آفتاب و هوايکار، ز یساعات طوالن یعنيط ين شرايا یمجموعه 

ن که ماه ها ييپا یشناور، دست مزدها یسم یو بشدت آلوده با گازها یشرج
، خطر اخراج و قرار گرفتن در یت شغليشود، عدم امن یر پرداخت ميبا تاخ

در برابر کارفرما،  یت قانونينامناسب، عدم حما یاه، مسکن و غذايست سيل
را بر کارگران چنان  یاز خانواده، فشار روان یمنطقه و دور یتيامن یفضا

از آنان فراتر رفته است و  یاريباال برده است که از آستانه تحمل بس
جاد يا.(تشود رانده اس یافت ميکارگران را به سمت مواد مخدر که به وفور 

 یانسان یت توسعه يريف مدين وظايو نشاط در کارکنان از مهم تر یشاد
  ). گاز یر عامل شرکت مليمد یعراق - ".است

  :یانيپا
تحصن  یدر جائ. اعتراض و اعتصاب است یران، صحنه يسراسر جامعه ا

ن شرکت و آن يا ايل ير و آن وکين وزيدفتر ا یجلو يیدر جا. شود یم
ج هر روزه در همه يرا یده يگر به پدياعتصاب د. شود یوزارت اجتماع م

ه، يدر عسلو یميکارگران پتروش. ل شده استيت تبديفعال یرشته ها ی
ان، ياصفهان، خوزستان، ماهشهر؛ کارگران معادن در بافق، زنجان، رام

نه باف، نازنخ، نقش يپوش ین، آق دره، بناب؛ کارگران صنعت نساجياسفرا
مازندران و قائم  یبروجرد؛ نساج ین، نساجيقزو یساجران، نخ البرز، نيا

 یشهر، کارگران بخش آموزش و بهداشت؛ نفت و اعتصاب در بخش ها
کباره ظاهر يه اعتصاب ها به يدر عسلو: شود یه که گفته ميمختلف عسلو

ران ياعتصاب ها در ا ین خصلت عموميا. نندينش یشوند و زود فرو م یم
ر اعتصابات، بدون ي، بدون ارتباط با سایقو یابيمنفرد، بدون سازمان . است

دا ي، گاه شد)رهين آالت و غيب ماشيتخر(رانگرينده نگر، گاه ويمطالبات آ
، )قول مسئوالن(، زودباور)کند یت ها را رد مياعالم حما یحت(محافظه کار

  .تداوم و عجول یزودجوش و نامطمئن، ب
ک يدر یاض کنندگان حتا اعتريون يشود که اعتصاب یده ميبه ندرت شن 

 یکيشان  یکه، مشکل و درد همگ یصنعت، با هم حرکت کنند با وجود
و  یع خانگي،صنایميها، معادن، نفت و پتروش یبه طور مثال نساج. است

ن که خواست ياصفهان با طرح ا یميخواست کارگران پتروش. کيالکترون
خواست  اين بخش است، يمشترک همه کارگران ا یشان حصول خواسته ها

ه جزو موارد نادر است اما يدر عسلو یکارگران اعتصاب یه حساب جمعيتسو



 یابد تا به خواست عمومي یر بخش ها تسريگرفته شود و در سا ید جديبا
  . ل شوديکارگران تبد

را تنها کارگران بخش  یو در سطح کشور یافته جمعيحرکت سازمان 
هم  یل انعکاس اجتماعيلن ديآموزش و بهداشت تجربه کرده اند که به هم

داشته است و گذشته از اشکاالت شان که در مقاله مربوط به اعتصاب معلمان 
ژه اند که موارد يت وياهم یدارا یبه آن ها پرداخته ام، در مبارزات کارگر

ت از يش دست مزد، حمايمختلف از خواست کاهش ساعات کار، افزا
اما بازهم از . غام کرده اندرا در هم اد یهمکاران، ارتباط و تشکل سراسر

ر کارگران مورد يز مثل سايالبته آنان ن. خود فراتر نرفته اند یشغل یمحدوده 
  .قرار گرفته اند یريب و دستگيد و تعقيخشم و تهد

ران با خواست يکم در ايست و يت اعتراضات و اعتصابات قرن بياکثر 
ا محل کار يارگاه ا اعتراض به بسته شدن کارخانه، کيپرداخت حقوق معوقه 

. مختلف مشترک است یون ها کارگر بخش هايلين مين بيشود و ا یانجام م
همگام  یافته يسازمان  یدو دهه کارگران به ضرورت کار جمع یچرا در ط

است که از  یده اند مساله ايه دار نرسي، در مقابل طبقه سرمایو طبقات
عدم  یمساله اصل. شود یا مطرح ميشود  یمختلف به آن پاسخ داده م یدهايد

 یغلط م یريجه گيبرداشت و نت ین اصل اساسيتشکل کارگران است اما از ا
ران امروز بلکه در يغلط نه تنها در ا یريجه گين برداشت و نتيالبته ا. شود

م چه ين پرونده عظياز ا. را در پرونده دارد یطوالن یسراسر جهان و زمان
د يخواهان تجد یا به طور ضمنيند و علنا کن یرا نقد م یه داريکه سرما یآنان

فته ياند و چه آن ها که ش یه داريکامل جامعه سرما یر سازمان اقتصادييو تغ
ا گاه يآلمان  یوه يال دموکرات به شيسوس یرانياند و ا یال دموکراسيسوس

ن جوامع و ين که ايدهند بدون ا ینده شان را شکل ميآ یاهايفرانسه رو
ا يه يون ها کارگر را در آن بشناسند، نداشتن اتحاديليم یط کار و زندگيشرا
را هم نه کار خود  یا هر تشکل کارگريه يل اتحاديتازه تشک. کا استيسند

دانند و افسوس  یم ین کارگريشروان و فعاليکارگران، بلکه کار رهبران، پ
کنند و چرا تا کنون  ین راه نميدر ا ینان کوششيخورند که چرا ا یم

هم با منحرف کردن کوشش  یتازه وقت. را فعال نکرده اند کاهايسند
کنند و تمام هم  یز را ول ميدهند همه چ یرا شکل م یه ايکارگران، اتحاد
 یره يل کارگران فعال به رهبر و هل دادن آن ها به زنجيخود را به تبد

ن رهبران ياز. دهند یکردن آن ها اختصاص م یو خنث یه ايسم اتحاديرفرم
با تمام شدن  یبعض یسم کارگريمبارز ساخته  و پرداخته رفم معروف و

رون يا گاه گاه از پرونده بيسپرده شده اند و  یخ مصرف شان به فراموشيتار
بزرگ را، در دفاع از کارگران  یه هايشوند، تا دوباره در اتحاد یده ميکش
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رفته شده يه سرخورده و پذينان به درون همان اتحاديا یاما وقت. دق الباب کنند
ن ياز کارگران و فعال یهم بخش یوقت. شوند یده مينام یاند، دشمن طبقات

 یرويد و فروش نيخر ی، که با شناخت رابطه یه داريضد سرما یکارگر
با افق لغو  یه داريکرد ضد سرمايرو یت سازماندهيشبرد و تقويکار، در پ

سنگ انداز کنند ، به اشکال مختلف  یتالش م یدر جنبش کارگر یکار مزد
کنند  آنان را منحرف و سربراه کنند و اگر موفق  یم یسع. شوند یراه م

سم امر ين مبارزه با رفرميبنابرا. ا از درون بپاشاندندي. نديزوله نماينشوند ا
. ه همگام و همواره انجام شوديه سرمايد همراه با مبارزه علياست و با یمهم

ل يد تحليهر مبارزه با. کند یوارتر مرا هموار و هم ین امر راه مبارزات آتيا
ش يداشت؟ چگونه اهدافش را مطرح کرد و پ یچرا انجام شد؟ چه اهداف. شود

شبرد مبارزه خود يشود در پ یم یگران چه استفاده ايبرد؟ از مبارزات د
دشمن چگونه عکس العمل مناسب را نشان داد؟ چه  یکرد؟ در مقابل ترفند ها

 یکارگر یانجام داد؟ همبستگ یو برون بخش یرا درون بخش یارتباطات
ا توانست يا آيرا چگونه سازمان داد؟ چگونه توانست و  یرونيو ب یدرون

ت آن ها جلب کند؟ با توجه به يان بگذارد و حمايمشکل خود را با جامعه در م
قرار دارد، چگونه  یل ارتباط جمعيم وساي، در تحرین که مسائل کارگريا
ل نداشتن يم که به دليهم داشت یجام داد؟ مبارزات موفقرا ان ین خبررسانيا

را نشناختند  یمه تمام ماندند، متوهم شدند، صف دشمن طبقاتيل از خود نيتحل
ا همه يدند؛ ينده را ندينکرد و آ ید شدند، مطالبات شان ترقيا در آن دچار تردي

بعد  ه کردند وياتحاد یر پايخود را فرش قرمز ز یست مبارزاتيهست و ن ی
ه که در انحراف شان نقش داشتند، يعاشقان اتحاد یاز خاموش شدن به به ها

ان توهم، مبارزه را يا با سرد شدن طغي. جا خلع سالح شدنديسرخورده و تدر
مثال . دندين نرسيچ گاه به قدرت مبارزه آغازيز ادامه دادند اما هيبا افت و خ

ران خودرو، چادرملو، و ير، ايان تايشکر هفت تپه، کيمعدن بافق، ن یها
  . گريموارد د

جه يهر طرف، نت یشه دو طرف دارد و وزن طبقاتيک مبارزه اما همي
 یکند و آگاه یطبقه کارگر در مبارزه رشد م. کند ین مييمبارزه را تع

ن يدر گذر ا. ابدي یدست م  یطبقات یا به آگاهيابد، ي یاش گسترش م یطبقات
رسد که با حفظ مناسبات  یبه آن جا م، قطعا یپروسه و تجربه مبارزات

ر کامل سازمان ييجز تغ یا در مناسبات موجود، راه نجاتيموجود، و 
د يا بايفهمد؛  یم. شان وجود ندارد ید برايحاکم تول یوه يو ش یاقتصاد

را طرح  یگريد یايگر و دنيد یوه ايگر، شيد یا سازمانيبسوزد و بسازد 
ر ياست اما غ یطوالن ین رونديمسلما ا. زد و اجتماع را دگرگون کنديبر

. دهد برعکس کرد یمتخاصم انجام م ید هر آن چه را طبقه يبا. ستيممکن ن



کارد تا درون طبقه کارگر به نفع خود تضاد  یاگر او تخم نفاق و اختالف م
همه، هر  یخواست رفاه برا یکارگر به جا یکه طبقه  یجاد کند به نحويا

ند ياه و محل کار و هر کارگر فقط و فقط خود را بببخش، هر کارخانه و کارگ
رد و انکار يخود را نپذ یطبقات یهست یل نباشد، حتيقا یحق یگريد یو برا

فروشد و خود را  یم یچه ذهن یکيزيکارش را چه ف یرويکه ن یکند، در حال
رپا يز یش، به منزله يهمه برا یا مطالبه رفاه براي. نديکارگر نب یجزو طبقه 

مهم طبقه کارگر  یاز گذرگاه ها یکين نقطه يهم. از او باشديته شدن امتگذاش
د خاک را غربال کند و تخم اختالف و تضاد يبا. د در آن درنگ کنديبا. است

 یوآغاز اتحاد طبقات یطبقات ین گام آگاهين اوليا. رون بکشديدرون طبقه را ب
رفته يپذ یبقاتط ینيت عيموقع یاست که در آن از نظر ذهن یبزنگاه. است

 یشود و کار خود سازمان ده یطبقه کارگر با آن، پرتوان تر م. شود یم
  .شود یدرون طبقه راحت تر م

 ی، غلبه بر تفکر حاکم است که در گام اول به حرکت در میگام دوم آگاه 
رد و با يگ یحاکم منشا م یاقتصاد یربنايتفکر حاکم در جامعه از ز. ديآ

تا تفکر طبقه حاکم، تفکر حاکم در . شود یر ميگ یمختلف جا یابزارها
و و يبا راد. شود یدر خانواده شروع م ین امر از کودکيا. جامعه شود

شود، ابزار سرکوب و اختناق  یون و سپس مدرسه و جامعه مستحکم ميزيتلو
. شندياند یق همه با سر طبقه حاکم مين طريبه ا. شود یز به خدمت گرفته مين

، دست به یط کار و زندگيم که کارگر خسته از شراينيب ین سبب ميبه هم
 یاند، فحش م یمردم ناراض یتوده ها. رود یزند اما جلوتر نم یاعتصاب م

درد را  یاز طرف. کنند ینم یزنند، اما کار یند، غر ميگو یدهند، جوک م
چرا در آن ها . ترسند یا از عمل ميگر ساکت اند يفهمند اما، از طرف د یم

ن تفکر حاکم است يلش غلبه هميوجود ندارد؟ دل ینبرد واقع یبرا یآمادگ
کند که با  یجاد ميرا ا یجامعه ساختار ی، در توده هایرا هر نظم اجتماعيز

ن توده يت ايق فعاليآورد  و سپس از طر یاد خود در ميآن توده ها را تحت انق
گذارد و  یاش را به اجرا م ین اقتصاديش ساخته، قوانين ساختار پيها در ا

شود که  یبه طور مثال به کارفرماها اجازه داده م. رسد یج ملموس ميبه نتا
م ير حداقل دست مزد، که خود نيز یسال را با دست مزد 29ر يکارگران ز

ن امر مسلما از طرف يا. رنديکند، به کار بگ ین نميز تامينه خانوار را نيهز
ست يبا یکارگر چه؟ م یه هااما از جانب تود. شود یان استقبال ميکارفرما

کردند و به آن  یکار، عمال آن را محکوم ميکل طبقه کارگر چه شاغل چه ب
د هر کس يگو یتفکر حاکم م. شود ین طور نمياما در عمل ا. دادند یتن نم

د به يگو یکند م یآن که کار م. یت بورژوائيفرد -ش باشديد به فکر خويبا
ر يتواند مساله دامن گ ین فردا ميه همکند ک یاما فکر نم. ستيمن مربوط ن
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هم نسبت به  یتيچ مسئوليه. ه عاشق کارگر ارزان استيسرما. خودش شود
. کنند یت مين هم به موقع از او حمايکند و قوان یکارگرانش در خود حس نم

ت يت و موقعيل وضعيکه به دل. ا.ا.ر جينظ يیژه در کشورهاين امر به ويا
کار و نبود  ین بهره ورييه و سطح پايسرما یلب آي، ترکیه اجتماعيسرما

بدون  یمجاز است، به راحت یار باال و امريقدرت رقابت، نرخ استثمار بس
تواند  یم يیهر کارفرما یبه راحت. شود یدر روند کار انجام م یخدشه ا

آن ها را  یخال یکار باال اخراج کند و جا یبا سابقه  یکارگران سابق را حت
جاد شود؛ يا کار ايد يدر امر تول ید، بدون آن که خلليه ها پرنماسال 29ر يبا ز

  . دا کنديپ ین که مشکل قانونيبدون ا
ن که کارگر يشود، ا یکسب م یدر مبارزه عمل یهمانطور که ذکر شد؛ آگاه

امر .خورد یحق ما را م. است یما آدم بد ید که کارفرمايدرک کند و بگو
. ستين یه داريسرما یخصلت واقعدن به آن، درک ياست و رس یملموس

 یکند که حق کارگر را م یم ميبه خوب و بد تقس یکارفرما را به طور فرد
البته . نديب یستم و مناسبات حاکم نمياز س یخورد،  اما او را عضو و عنصر

را از منافع يشود، ز یده ميد یطبقات یاز آگاه ین مکان هم بارقه ايدر ا
است و نه از حق من که از حق کارگر حرف  پل زده یبه منافع جمع یفرد

 یست که حق کارگر را مياو ن یند که تنها کارفرمايب یم یاما وقت. زند یم
 یمتعدد در مکان ها یگر، با کارفرماهايون ها کارگر ديليخورد، بلکه م

ند که، کارگران يب یم یه وقتيت را دارند؛ مثال در عسلوين وضعيمختلف، هم
مان کاران مختلف مثل يان و پيمختلف با کارفرما یژه هامختلف، پرو یفازها

 یفرد یرسد، که مساله کار خصلت ها یجه مين نتياو هستند؛ به ا
رد، که در آن او فروشنده يگ ینشات م یست، بلکه از مناسباتيان نيکارفرما

کار او را به عنوان  یرويه دار است، که نيکارو طرف مقابل سرما یروين ی
دهد، و  یق که بخواهد مورد استفاده قرار ميرد و به هر طرخ یک کاال مي

، ینه فقط فرد ین آگاهيا. ه دار منوط به استثمار کارگران استيسود سرما
ن يکارگران، هم زمان به ا یپرواضح است که همه . هست یبلکه طبقات

ن به يريهستند که زودتر از سا یاما همواره کارگران. ابندي یدست نم یآگاه
. ستيالت وابسته نيبه سواد و تحص یضرورتا کسب آگاه. رسند یم یآگاه

در  یتوانند، نقش مهم یابند مي یدست م یکه زود تر به آگاه یکارگران
ن نقش خود را در عمل يا. فا کننديدر درون طبقه ا یکمک به رشد آگاه

سازد و  یاز نميامت یک کارگر آگاه، از آگاهياما . دهد ینشان م یمبارزات
خود  یرا برا یخواهد عنوان رهبر ینم. نديب یرا تافته جدا بافته نم خود

اردها کارگر يليون ها و ميلياز هزاران، م یکيدست و پا کند، بلکه خود را 



بر  ین تريسنگ یفه يکه در آن قرار گرفته، وظ یطيل شرايند، که به دليب یم
  .ر کنديتکث ک کارگر آگاهين که خود را به عنوان يا یفه يوظ. دوش دارد

ابد، که به درک مناسبات حاکم، ي یدست م یطبقات یکارگر به آگاه یپس، وقت
ل يه و تحليتوان تجز. ه برسدين کار و سرماير بيناپذ یو با آن به تضاد آشت

ن حرکت درست و يا یبفهمد،  چه جا. دا کنديرا پ یکارگر یحرکت ها ینسب
ح کرد؟ ياهش داد و تصحشود اشتباهات را ک یش غلط بود؟ چگونه ميکجا

ه توان مقاومت داشته يشود خود را سازمان داد، تا در برابر سرما یچگونه م
را در مقابلش به عهده دارد؟ در  یست و چه نقش هايک یباشند؟ دشمن طبقات

است؟ در مقابلش چگونه  یو حقوق یقيت حقيا شخصيا گروه يات چه افراد يه
رو يبارزه به هم کمک کرد و از هم نشود در م ید رفتار کرد؟ چگونه ميبا

را به هم  یو بخش یو حرفه ا یشود مبارزات منفرد شغل یگرفت؟ چگونه م
کرد و  یمسائل مشترک حرکت را سراسر یشود برا یوند داد؟ چگونه ميپ

  رو داد؟يبه آن ن
 یابيات مکرر، ساده و قابل دست يو تجرب ینيل عيل به دليه و تحلين تجزيا

مشاهده . ا عملکرد خودمان باشديت يد حتما حاصل فعالينبا هر تجربه. است
ش رفت آن ها، و مطالعه در يوقوع و پ یدن چگونگيگران، شنيات ديتجرب ی

از به ين دوباره نياست، و بنابرا یشخص یآن ها هم مثل تجربه  یباره 
آن قرار  یهم در زمره  یات جهانياز تجرب یآگاه. ستيش و خطا نيآزما
  . دارد

حتما هر . شود یجاد ميبه طور خود جوش هم ا یز به اتحاد کارگراين
 یم، ميده است که اگر تنها نبوديشيصال با خود انديدر شکست و است یکارگر
م خواسته مان را يتوانست یم مياگر باهم عمل کرده بود. ميم موفق شويتوانست

از آن  گرانيم و ديم، جان بکنياصال چرا ما سگ دو بزن. ميبنشان یبه کرس
سوء  یشناسند و برا یها م یلين امکان را خيا. آخر یمنفعت ببرند و ال

 یسم هاين بزنگاه است که رفرميدر ا. کنند یم یزياستفاده از آن برنامه ر
ن نشسته اند، تا به شکار کارگران بپردازند، و کارگران يراست و چپ در کم

. شود یا خنثيکاهش ه، يسرما یبرا یرهنمون کنند که خطر زائ یرا به جهت
، یاز به تشکل کارگران را به مجامع صنفين. ه محفوظ بمانديتا منافع سرما

 یو وابسته به احزاب حکومت یدولت یتشکل ها یکاها و حتيه ها و سندياتحاد
را مسدود سازند، منحرف کنند و به  یطبقات یجهت دهند و راه رشد آگاه

  . هرز ببرند
، و یط کار و زندگيبهبود شرا یروزمره برا ن سبب در کنار مبارزهيبه هم

را يش برد؛ زيشات را هم پين گرايبابد مبارزه با ا یه داريمبارزه ضد سرما
گسترده  یامر یمبارزه طبقات. است یطبقات یاز مبارزه  ین امر هم بخشيا
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ن شامل کارگران يا. طبقه کارگر را با وابستگانش در بر دارد یاست و همه 
 یکاريمه بيها، ب یکار، حقوق نگرفته ها، اخراجيب شاغل، کارگران

د قرار گرفته، ينگرفته ها، کارگران مورد تهد یکاريب یمه يرندگان و بيگ
و  یو اجتماع یاقتصاد یبخش ها ی، کارگران همه یکارگران زندان

، و ین کارگران، کارگران بدون مزد خانگيا یهمه  ی، خانواده هایخدمات
 ی، بازنشسته ها و افراد بیليران بدون مزد فام، کارگیکارگران خانگ

  . ه دار و خدم و حشم اويسرما یطبقه  یسرپرست؛ همه و همه به استثنا
ازدارد که ين یکارگران است، به تشکل یکار همه  یچون که مبارزه طبقات

 ینم ین تشکليک چني. رديه در بربگيه سرمايکارگران را، عل یبتواند همه 
ن تشکل ها يرا ايکاها بگذرد، زيه ها و سندينجمن ها و اتحادر ايتواند، از مس

ف شان نه ياند، و ساختار و وظا یه داريستم سرمايس ینهادها یاز طرف
که در  یط رقت باريکارگران از شرا يیرها یه برايه سرمايمبارزه عل

 یشود، بلکه مشارکت در جامعه مدن یل ميبه آن ها تحم یه داريسرما
و از . است یف تضادها و خواباندن مبارزه طبقاتيتخف یرا، بیه داريسرما

. است یا بخش اقتصاديا وابسته به شغل ي ین نهادها  گروهيگر ايطرف د
کارگران را  یه داريتواند مبارزه ضد سرما یکه م ین تنها تشکليبنابرا

شورا . است ی، شکل شورائیتاکنون یبا توجه به تجربه هان يامنعکس کند، 
 یطبقه کارگر است و با آن قدرت طبقه کارگر در تمام یابينظرف سازما

کا يل شورا برخالف سنديتشک. شود یاعمال م یاجتماع یزندگ یعرصه ها
ه يسرما یمنوط به موافقت قانون و نظم دولت ها یه و انجمن صنفيو اتحاد

ک جنبش ي یوقت. ست که بتواند هروقت بخواهد آن را ممنوع کندين یدار
اشکال مبارزه  یکه همه  ید؛ جنبشداشته باشوجود  یه داريماضد سر یواقع

ض و يط کار، مبارزه با تبعيو شرا یبهبود زندگ یاز مبارزه برا یکارگر ی
کودکان  ین زندگيتام یط کار، مبارزه برايه زنان کارگر در محيخشونت عل

 ین زندگيتام ی، مبارزه برایکار و برگشت آن ها به مدرسه و دوران کودک
خانمان ها و  ی، بیو روح یکاران، بازنشستگان، سالمندان، ناتوانان جسميب
ات يست و حيط زيب محياز تخر یريجلوگ یسرپرست ها، مبارزه برا یب

زه يتاريليو م یو جنگ طلب یوحش و بهبود آن ها، مبارزه با جنگ افروز
لغو کار  یه سرکوب و اختناق را با مبارزه برايکردن جامعه، مبارزه عل

زد و يرا، باهم در آم یه داريو کله پا کردن نظام و محو کامل سرما یزدم
ر يامکان پذ  یکار و زندگ یت در شوراهايق فعاليتنها از طر. ادغام کند

تواند در هر مکان کار  یمطبقه کارگر است و  یشورا ظرف مبارزه  .است
، در در کارخانه، در کارگاه، در مدرسه، در اداره. ل شوديتشک یو زندگ

که کار و  يیمارستان، در مزرعه، در روستا ها و در شهرها، در هر جايب



که  یبرخالف نظر. ل شونديتوانند تشک یباشد شوراها م یجار یزندگ
ه ها ين سبب اتحاديداند و به هم یم یانقالب یشوراها را مختص زمان اعتال

 یه داريضد سرما یمبارزه  یکند، شوراها تنها شکل پاسخگو یغ ميرا تبل
هم در . شود یل ميتشک... هم در کارگاه و کارخانه و. ان استياز آغاز تا پا

البته در . یسراسر یاز شورا یبخش و شغل و گروه و هم زمان عضو
م که الزم يد متوجه باشيط موجود، بايران با توجه به شرايا یمبارزات کارگر

د در بطن ياها باشور. ميده یل ميم که ما شورا تشکياد بزنيست علنا فرين
مبارزه  یموضوعات مورد. اهداف را مشخص کند. مبارزه وجود داشته باشد

 یانگر خواسته هاينند که خود بيکارگران در آن آموزش بب. را مشخص کند
ا يصحبت با کارفرما  یبرا یژه ايو یندگانيست که نمايالزم ن. خود باشند

اض انتخاب شود، که در ا اعتريه دار مثال در مورد موضوع اعتصاب يسرما
. انجام خواهد داد یفه را هر بار کارگر تازه اين وظيا. رنديسک قرار بگير

ندگان و ين خطر اخراج نمايبنابرا. خواهد شد یهمگان یفه ايوظ یندگيکار نما
در . شود یم یه منتفياه در مورد عسلويست سيرفتن نام آن ها مثال در ل

با . ابدي یگر گسترش ميز هم دت ايو حما یکارگر یشوراها همبستگ
مختلف اعتصابات و اعتراضات و حرکت  ین شوراهايب یارتباطات شبکه ا

، هرجا که یت کارگريل صندوق حمايبا تشک. شود هماهنگ کرد یها را م
کرد  یت ماليشان را حما یشود کارگران معترض و خانواده ها یاز بود، مين

که به هر حال مورد  یت از کارگرانيحما. تا بتوانند به مبارزه ادامه دهند
ف ياز وظا یکيرند، يگ یسرکوب قرار م یروهايه و دولت و نيخشم سرما

با کارگران در  یت از مبارزات و هم بستگيحما. است یکارگر یشوراها
 یتنها با اتحاد و اتفاق کارگر. ت دارديحال مبارزه به اندازه خود مبارزه اهم

ن را يا یکارگر یمبارزات جار. به جلو رفت شود قدم به قدم در مبارزه یم
مطالبات خود  یه هر جا که کارگران ثابت قدم رويدر عسلو. کند یاثبات م

 یهرگاه پشت هم را خال. ه عقب نشستيم نشدند، سرمايستادند و تسليا
دادند، موفق  ین کارگران، پاسخ منفيه بيسرما ینکردند، و به تفرقه افکن

است، گرچه با توهم به  یرزه است؛ گرچه  تدافعدان مبايران ميا. شدند
گرچه منفرد و جدا جداست اما . خورد یه پشت پا ميسرکوب سرما یروهاين
تواند مبارزه به  یم. شود یو جمع یره ايابد، توانمند، زنجيشود ارتقا  یم

 یمبارزه  یانگر قدرت جمعيتا ب. شود؛ یرد و سراسريانجام گ یشکل شورائ
هر جا که مبارزه در . ه شوديمتبلور سرما یه قدرت جمعيطبقه کارگر عل

ه يخ مبارزات ضد سرماير است و ما در تارين امر امکان پذيان باشد، ايجر
  2016ه يفور      .ميبارها با آن مواجه شده ا یکارگر جهان یطبقه  یدار
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   *یه ايکارگران، قانون کار، دستمزد و مطالبات پا
ت طبقه کارگر،  در ي، قانون کار و وضعیگرپرداختن به مسائل کار یبرا

را بدون يم؛ زيد به روشن ساختن مفهوم قانون و قانون کار بپردازيوهله اول با
شناختن قانون و قبل از آن بدون داشتن مفهوم روشن از دولت، قادر به درک 

مهم . م داشتيدرست از آن نخواه یا درکيم بود و ينخواه یمسائل کارگر
 یدولت برخالف ادعا. ستيم، که دولت اما فقط قانون نيه باشاست توجه داشت

ست، تنها دستگاه حکومت ين یاسيس یها یو آزاد یموجود، حافظ نظم عموم
 . ستين

  دولت
 یت خصوصيکه مالک یزمان یعنيجاد شد؛ يا یجامعه طبقات یدولت پابه پا

 یم آن ضروريرا گرفت و حفظ حر یره ايت یارگان ها یبوجود آمد و جا
که  یتا آن زمان در جامعه فرادست و فرودست وجود نداشت، در ضمن. شد
اما دولت . داشتند یشتريو احترام ب یدان و خبرگان، اعتبار اجتماعيش سفير

جاد شد، فراتر از مردم شد و با حکومت برآن ها، از آن ها فاصله يا یوقت
ه از ک یمردم. شد یحفظ دولت ضرور یبرا يیجه، نهادهايدر نت. گرفت

آن ها به  یکردند، کنار زده شدند و جا یخود مسلحانه دفاع م یمنافع جمع
ه يتواند عل یمسلح که در خدمت طبقه حاکم است و م یعموم یرويک ني

ش گسترش يافت، و کارکردهايدولت تکامل  .خود مردم بکار رود، داده شد
 یرکه بصورت چت یاز امور را در بر گرفت؛ به نحو یافت و مجموعه اي

دولت . ديه خود کشير سايموجود در جامعه را بز یدر آمد، که همه نهادها
و  ی، اخالقی، فرهنگی، مدنی، نظامیاسياز استحکامات س یمجموعه ا

 یم ید مسلط در جامعه آن را معماريوه توليشد که ش یک اجتماعيدئولوژيا
 یهاروين یات تکاملين مجموعه در خدمت طبقه حاکم است وبا ضروريا. کند
دولت تحت انحصارطبقه فرادست جامعه  یعنيجامعه منطبق است؛  یديتول

خواهد دستگاه  ینده او در جامعه است، ميکه نما ین طبقه و دولتيا. است
از روابط  و مناسبات  ید را تحت نظم در آورد و تکامل دهد؛ نوع خاصيتول

ن کارکرد يش ببرد و حفظ کند،  اما راه برد ايا پيج کند يرا را یاجتماع
 ین طور تصور ميکه گرچه ا يید است؛ نهادهايجد یجاد نهادهايمستلزم ا

 یازآن ها در برابر دولت مستقل هستند و دولت را کنترل م یشود که بعض
ک قوا ياما در اصل اما تفک - یه و جامعه مدنيمثل پارلمان و قوه قضائ - کنند 

    .ف تضاد استيدولت و تخف ینه تضاد، بلکه هارمون



  یو جامعه مدن یه داريدولت سرما
را ياست؛ ز یه داريو دولت سرما یه دارين جا توجه من تنها به سرمايدر ا

ن يا. گذرد ین دولت ميل مربوط به آن در چهارچوب ايکارگر و مسا یطبقه 
خواهد نفوذ خود را در  یم - یتا کنون ین همه دولت هايب - دولت است که 

 یاجتماع یو جزء به جزء زندگ یکيدئولوژيو ا یکيتکن ینه هايهمه زم
 یعنيمطلوب خود هماهنگ سازد؛  یارهايگسترش دهد و تمام جامعه را با مع

 یابت از آن عمل ميقرار دهد، که به ن یکل جامعه را در خدمت منافع طبقه ا
را در بر دارد و تنها شامل مسائل  یبورژوائ ین دولت کل جامعه مدنيا. کند
ست، بلکه کل جامعه را ين یسيه و پليست، تنها قوه قهرين یا اقتصادي یاسيس

جاد يکارکرد خود را ا یالزم برا یاجتماع ینهادها یشود، همه  یشامل م
ت قرون يبا منسوخ شدن مناسبات مالک یبوژواز .رديگ یکند و به کار م یم

ت يو مالک یت صنفي، مالکیفئودال یت ارضياز مالک یزه اي، که آمیوسطائ
آن  یگر دولت سابق برايجاد کرد که ديرا ا ینيت نويبود، مالک یکتورمانوفا

ا دولت ين دولت مدرن يا. از بودين نينو ین، به دولتيبنابرا. کارآ نبود
کند، که  یدا ميپ یت مستقليهو یمدن یدر کنار و خارج از جامعه  یبورژوائ

 ی، فرهنگی، حقوقیاسين نظم سي، بنابرایه داريدولت سرما. گول زننده است
 یات ارزش افزائيکند و با توجه به مقتض یم یرا معمار يی یو اجتماع

ه ين نرخ استثمار در کلين باالتريتضم یدر آن جامعه و برا یه اجتماعيسرما
مسلط دارد و نظم خود را به آن ها  یحضور یات اجتماعيح یعرصه ها ی
  .کته کنديد دينما یم یا سعيکند  یکته ميد
 یش برد اهداف خود و برايپ یبرا یاست که بورژواز یانن دولت سازميا

. جاد کرده استيخود ا یو منافع طبقات یت خصوصين مالکيحفاظت و تضم
 ین شکل از دولت  ابراز ميه دار منافع مشترک خود را در ايسرما یطبقه 

ار دارد، منافع مشترک خود را منافع يکه در اخت یامکانات یکند و با مجموعه 
مردم به  یت خود را نزد توده هايدهد و  فعال یل جامعه جلوه ممشترک ک

. کند یعنوان ضرورت دفاع از آنان و منافع مشترک آنان عنوان م
کند و آن را نه  یجاد ميا ین مدنيت خود قوانيحفظ مالک یبرا یبورژواز

 یخود، بلکه به عنوان حافظ منافع عموم یت طبقه يقانون حافظ منافع و مالک
کند که مردم همان گونه فکر کنند که او  یدهد؛ چنان عمل م یجلوه مجامعه 
 یدئولوژيزند و ا یدست م یافکار عموم یبه مهندس یعنيکند،  یفکر م
که  یبه نحو. دينما یل ميجامعه تبد یعموم یدئولوژيخود را به ا یطبقه 

 یکند، حت یف ميتعر ین بورژوازيخود را در تحت قوان یامروزه هر فرد
 یو گورکن او باشد، با سر او م ید در تقابل با بورژوازيکه با یه اطبق
  . شدياند
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، یران کنونيمثال در ا. کند یدا ميک دوران در دولت تجسم پي یجامعه مدن 
 یمنافع مشترک بورژواز یعنياست؛  یان گر جامعه مدنيب یدولت اسالم

وجه منافع  نيشود، که به بهتر یان مين شکل بين برهه با ايران در ايا
 ین شکل منافع اقشاريممکن است در ا. سازد یحاکم را برآورده م یبورژاز

ا به او سهم مناسب از قدرت داده نشود، ين نشود يتام یبه خوب یاز بورژواز
مثال بارز آن، . شود یل ميتبد یون بورژوائيسين حالت خود به اپوزيکه در ا

ان سبز به يبان و جرم و به طور اخص اصالح طليمختلف رژ یجناح ها
برخالف تضاد طبقه کارگر با طبقه  - ن تضاد يا. است یموسو یرهبر
دن به سازش و اتحاد يست و امکان رسير نيناپذ یآشت یتضاد - ه داريسرما

 یاسالم یاست جمهوريد ريدر آن وجود دارد، که نمود بارز آن انتخابات جد
سرانجام توافق  - پرده و پشت  یبا ارتباطات علن - حفظ نظام  یاست که برا

، به عنوان یدا دمحم رضا خاتميجد. رديگ یقرار م یبر انتخاب حسن روحان
دهم (اعتماد  یروزنامه در مصاحبه با از سران جناح  اصالح طلب،  یکي

 مساله اعتراضات سال ،طلبان که از نظر اصالح ،گفته است) 1392آذر 
گذشت  یمساله "طلبان  اصالح او، ی گفته به.ده استيان رسيبه پا ١٣٨٨

مهم و تلخ  یها از اتفاق یکي ٨٨شان بود که سال  امين پياند و ا کرده انيرا ب
 ".ن کشور است، اما گذشته استيخ ايو تار یاسالم یجمهور خيدر تار

 د ودر همان سال گذشتن" ٨٨طلب سال "طلبان از  اصالح: ديگو یم یو
 یندارند و حت يیچ ادعايه چ کس طلب ندارند،يطلبان از ه امروز اصالح"
 یآنها هم گرفته شده، باز راض یه ياز حقوق اول یکه بخش یط کنونيشرا در

لگد  ین اقشار بورژيکشمکش ب یخون ده ها قربان ین سادگيبه هم ".هستند
ط، يدانند که شرا یم یمردم  ینده توده يرا آن ها خود را نمايشود؛ ز یمال م
فه يخل یسه يکرده بود و اکنون آن ها از کجاد ياعتراض شان ا یبرا یفرصت

خته شده، زندان ها، اخراج ها، سال ها خفقان و ير یبخشش کرده و خون ها
گذشته از سهم خواهان داخل . تبعات آن را بخشوده اند یسرکوب و تمام

ز هستند، که يمختلف ن یپ هايخارج کشور از ت یون بورژوائيسيم، اپوزيرژ
جلوتر از آن ها بخشش فرموده بودند و  یو حت خود یبا هم قماشان داخل

 یآشت یجشن رسم یاکنون مشتاقانه چشم انتظار نزول فرمان جهت برگزار
  . کنان هستند
 ین مدنيقوان یان آن، امکان واپس گرائيبا توجه به شکل ب یمدن یدر جامعه 

اده کردن آن حاصل يز وجود دارد و گرچه در بخش اقتصاد ماکرو امکان پين
م که به ينيب ینه آن را مين مربوط به آحاد مردم جامعه به عي، اما در قواننشد
گردد؛ به طور مثال قانون چشم در برابر چشم و  ین صدر اسالم بر ميقوان

ن منسوخ يشود و از قوان یده ميا آن چه که قانون قصاص ناميخون با خون 



عدام، مساله است و در برابر اعتراض به آن و خواست لغو ا یله ايشده قب
 یه را براييقوه قضا یوقت. "شود ین خواست با اسالم مطرح ميت ايضد
خواهند اعتقاد ما به اصل  یدر واقع م ،کنند یحکم قصاص محکوم م یاجرا

   )1392زدهم آذر يس یجانيصادق الر"(.داسالم را محکوم کنن
  شيقانون و کارکردها

و روابط  یزندگاز  یاست که توسط آن، دولت نوع خاص یقانون اهرم
در جامعه  ین که قانون به راحتيا یبرا. کند یجاد و حفاظت ميرا ا یاجتماع

را مفت و  ی، کارگزارانین شود در مقاطع و مناصب مختلف زندگيگزيجا
رش آن را به يرد تا قانون و پذيگ یچ اجبار قابل حس بکار ميو بدون ه یمجان

ر ي، قانون گذاران غیمراتب به طور سلسله یعنيند؛ يل نماينرم جامعه تبد
آشنا  یر رسميبا قانون به طور غ یما از کودک. کند یجاد ميمتعدد ا یرسم

 یمردساالر، قانون گذار خانه است و هنجارها یپدر در جامعه . ميشو یم
خود به دختران، ناخواسته در خدمت  یمادر با آموزش ها. نديآفر یم یرفتار

ر يدر مدرسه معلم و مد.  رديگ یقرار م  - است  یکه قانون - یستيض جنيتبع
ک سلسله يدر محل کار، . خدمت گذار مدرسه قانون گذار است یو حت

بخش و سرکارگران، قانون  یت، روسايريه دار، مدياز سرما یمراتب رسم
اما قدرت قانون گذاران فرق . ن طور اال آخريقانون اند  و هم یگذار و مجر

 یه يکه مثال سهم یهمان قدرت. است یر قانونقدرت قه یدولت دارا.. کند یم
، زندان و شکنجه یريدستگ یادياعدام، تعداد ز 250ش از يسه ماهه اش ب

مورد نظر خود را  یا سبک زندگيخود  یدولت فرهنگ و سبک زندگ. است
ت آن را با يکند و عدم رعا یم یمردم اجبار یتوده ها یبه شکل قانون برا

زنان  یبرا یهد؛ نمونه اش اجبار پوشش اسالمد یه پاسخ ميسرکوب و تنب
  .در فرانسه است یا منع پوشش اسالمي یاسالم یدر جمهور

است، به  یمزد یمناسبات بردگ یاسياز نظم س یبخش یه داريقانون سرما
اما . کند ید ميت و حفاظت آن تاکيو حما یت خصوصين سبب بر مالکيهم

ت يمالک یعنياست؛  ديبرابزار تول یت خصوصيدر اصل منظور مالک
که  یاست و جمع یکه استفاده از آن مستلزم کار جمع یبر ابزار یخصوص
ن ابزار در يرا ايگانه اند؛ زيدهند، با آن ب ین ابزار را انجام ميکار با ا

کارگران، تنها به  یعنين جمع کارکن، يا یر است و حاصل آن برايت غيمالک
ه يا سرمايکاال به صاحب پول  کار آن هاست که به عنوان یروين یريکارگ

 یند، آن را در پروسه يکه الزم بب یقيدار فروخته شده است تا او به هر طر
چ يگر هيالبته کارگر د. ل کنديه تبديرد و پولش را به سرمايد به کار گيتول

کارش ندارد وحق استفاده و نوع استفاده از  یروين یريبر به کار گ یکنترل



97 

 یگانگيب یعنين، يو ا. ب پول واگذار شده استآن طبق قرارداد به صاح
ا يدهد، که گو ین امر را چنان نشان ميقانون اما ا. کارش یرويکارگر با ن

ت از يحما یعنيت قانون از آن مثال يو حما یت خصوصيمنظور از مالک
ل خانه و يا وسايتواند داشته باشد  یکه احتماال م یبر خانه ا یت ويمالک

هم  یجنب ی، امکاناتین گونه است که در کنار هدف اصلياهمواره اما . رهيغ
راه ها، بنادر، فرودگاه ها،  یعنير ساخت ها، يجاد زيشود، مثال ا یجاد ميا
ات يره که از ضروريو غ یو حرفه ا یروگاه ها و مراکز آموزش عمومين

مردم  یتوده ها ین منظور، برايبه ا. است یه داريسرما یتوسعه  یه ياول
توانند  یشود و آن ها هم م یجاد ميا یالتيهم تسه یبورژوا یطبقه  خارج از

ن، يکار اعم از دهقان جدا شده از زم یروين. ن امکانات استفاده کننديازا
که ابزار کارشان  یه داريه سرماياصناف و استادکاران سابق در مراحل اول

ه آن چه در مقابل هم یکار امروز یرويرا از دست داده اند و فروشندگان ن
کنند که قبال آن را نداشته اند؛  یکسب م یگريز ديدهند، چ یکه از دست م

شود،  یل ميفراتر از تک تک خود، که اما از خودشان تشک یزيبه چ یعني
جاد يآن ها ا یتعلق به طبقه دو وجه برا. رنديگ یک طبقه تعلق ميبه  یعني
 یط زندگيبه آن شرا ن که طبقه از آن ها مستقل است و تعلقياول ا: کند یم

ط را يتوانند آن شرا یکه آن ها به شخصه نم یکند، به نحو ین ميشان را تع
ن که در درون طبقه برخالف سابق خود را تنها يگر، ايوجه د. نديعوض نما
نند که با آن يب یگر را هم ميون ها انسان ديليکنند؛ هزارها و م یاحساس نم

ج يجه به تدريو در نت. دارند یکسانيش يط کم و بيشرا یها همبسته اند و همگ
 یعنيکند؛  یدا ميپ یگر معنيک جمع ديابند، که جمع آن ها در مقابل ي یدر م

قرار گرفته اند، که  یگرند و در مقابل طبقه ايدر مقابل طبقه د یآن ها طبقه ا
طبقه کارگر در مقابل طبقه  یعني: آن هاست یها یبدبخت یعامل همه 

  . ه داريسرما
کار او به  یروين یه برايکه سرما یکه در بازار یند در ضمنيب یرگرمکا

ن ير کارگران رقابت کند و ايجاد کرده است، مجبور است  با سايعنوان کاال ا
 یانيابد که اگر خواهان پاي یپس در م. کارگران است یرقابت به ضرر همه 

ه يسرما یه طبقه يمشترک را عل ید نبردياش هست، با یزندگ یبر تراژد
 یل مختلف از جمله فقدان آگاهيت امر، به دالياما در واقع. ش ببرديدار پ
که ذکرش (سم يان بار رفرميق و زيرات عميبودن آن، تاث یا ناکافي یطبقات
که در (دهد  یوند ميکارگر را به هم پ یکه کل طبقه  ی، فقدان شبکه ا)رفت
 ین سبب ميهم است و به یضد کارمزد یشوراها ین حالت شبکه يبهتر

ل ي، به دلیم، که با وجود باال بودن درصد اعتصابات و اعتراضات کارگرينيب
که آن ها را با هم هماهنگ  ین شبکه اين مبارزات  و نبود چنيمنفرد بودن ا



ر يه و تاثير به مبارزات پرمايتاث یا بير يکند و از مبارزات کوچک و کم تاث
کند، و نه  یجاد ميه دار ايسرما یطبقه در  یچ هراسي، نه ه)ديگذار تبدل نما

جاد اتحاد و يکارگر دارد، و نه موفق به ا یطبقه  یبرا یداريدستاورد پا
  .شود یمختلف م یدر بخش ها یکارگر  یهمبستگ

افته تر يرا سازمان يابد؛ زي یدر م ین امر را به خوبيه دار اما ايطبقه سرما. 
ستاده يا مرگ خود اي یزندگ یکارگر است و در مقابل مساله  یاز طبقه 

ر و بم دشمن يکند، با ز یالزم را فراهم م یابزارها یپس، همه . است
 یکند تا آن چه را خود م یم یزيشود؛ و برنامه ر یخود آشنا م یطبقات

و  یو منطقه ا یخواهد به نام کارگران به خورد آن ها بدهد و در سطح جهان
ن ين ايق ترين کند، که دقييرا تعآن ها  ینيو جهان ب یري، جهت گیکشور

است ها و يو س یرسم یه هايکار و اتحاد یترفند را در وجود سازمان جهان
 یطبقه . م ينيب یآن ها در دورن طبقه کارگر م یر طبقاتيغ یراه حل ها

خود،  ین الملليب ینده و سازمان هاينما یه دار عالوه بر دولت هايسرما
سران  ی، نشست ها یها و مراکز آموزش عال ، دانش گاهیقاتيتحق یوهايانست

در  یره را هم دارد، که همگيو غ یو منطقه ا یجهان یمان هايکشورها، پ
حفظ نظم  یکارگر و مبارزه با آن، برا یه طبقه ياست علين سييکار تع

وجود  یچ دانش گاه کارگريا، هين دنيا یچ جاياما در ه. مطلوب خود، هستند
از شوراها وجود  یچ شبکه ايو ه یضد کارمزد یاچ شوريبا هيتقر. ندارد
 یندگان کارگرين نمايب یچ نشستيم قرن است، که هيک ونيش از يب. ندارد

چنان  یضد کارمزد یجنبش کارگر. برپا نشده است یجنبش ضد کار مزد
ست ها به آسمان ياد رفرميکند، فر یسر بلند م یمهجور افتاده است، که وقت

ن اش يزند تا با سر برزميخ یه آن به پا مين خود علرود و با تمام توا یم
ه ياتحاد یکنند و سمت و سو یخال یدر آن، آن را از محتو ا با نفوذيبزنند 

     .به آن بدهند یستيکاليسند/ یا
  قانون کار و کارگران

ن بخش از يرسالت ا. است ین مدنيره  قوانياز زنج یقانون کار حلقه ا
د و فروش ين در مقابل رابطه خرين به تمکن، مجبور ساختن کارگرايقوان

ل خود و به ين قانون را طبقه حاکم به مين اما، ايبا وجود ا. کار است یروين
 یه دار و برايسرما یقانون کار نزد طبقه . ب خاطر برقرار نکرده استيط

 یه دار به کار گرفته ميسرما یکارگر و طبقه  ین طبقه يف تضاد بيتلط
آورد  یف کرده و به نظم در مين دو طبقه را تعريا یبطه شود و در واقع، را

رش آن يه دار کرده است، اما پذيبه طبقه سرما یادين رو، خدمات زيو از هم
ک طرف ياست که از  یطوالن یه دار حاصل مبارزه ايسرما یتوسط طبقه 
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 یش دارد، و کارگران برايکارگر را برشانه ها یتوده ها یمهر مبارزه طبقات
ده اند؛ در يندگان آن ها جنگيه داران و دولت و مجلس نمايند آن با سرمابند ب

مراحل  یوه هايست هنوز شاهد وجود اشکال و شيبا ین صورت، مير ايغ
ش از آن يب یو روزانه چهارده  ساعت کار و حت یه داريرشد سرما یه ياول
 گر، وجود قانون کار وياز طرف د. ميبود یمحض کارگران م یحقوق یو ب

 یدر دست طبقه  ین قانون سالحيانگر آن است که ايآن، ب يیقدرت اجرا
کوشد  یاست، که م یو ابزار. ه استثمار شوندگان استيمسلط جامعه عل

بنام  یا کسانيل بکشاند تا کارگران يکارگران را به تعط یطبقات یمبارزه 
 یه داريسرما یماندگار یکه برا(ندگان آن ها در چهارچوب قانون ينما
 یا بهتر است گفته شود به مغازله قانوني یبه مبارزه قانون) ن شده استيتدو

ان گر يکه ب یدر حال ین سبب، قانون کار در هر کشوريبه هم. بپردازند
 ید ارزش اضافيتول یا رابطه ي یدينظم تول یو مدن یاسيسطح انکشاف س

رون در د یطبقات یز مبارزه يهم از افت و خ یدر آن کشور است، تابع
آن جامعه در ساختار  یاجتماع یه يگاه سرماين است و از جايمع یجامعه 

که هرچه  یباشد؛ به نحو یمتاثر م یجهان یه يکل سرما یارزش افزائ
ه يسرما یک کشور نازل تر باشد و توان عموميدر  یکار اجتماع یبارآور

 د شده توسط طبقهيکل تول یکسب سهم در ارزش اضاف یاش برا یاجتماع ی
ه دار آن به ارزش يسرما یطبقه  یابيکم تر باشد؛ دست  یکارگر جهان

کارگر و  یش تر بر طبقه يد فشار هرچخ بيمورد نظر مستلزم تشد یاضاف
ه دار يسرما ین کار، طبقه يا یبرا. آن است یسرکوب هر حرکت اعتراض

م قانون خود را ه ین راه، حتيکند و در ا یاز همه امکانات سرکوب استفاده م
گذارد تا آن چه را که کارگران به زور مبارزه خود توانستند ه او  یر پا ميز

ه دار را يسرما ین رفتار طبقه يبارزا ینمونه ها. رديل کنند، باز پس گيتحم
کم دراروپا در رابطه با ساعات کار، کار يست و يزده سال اول قرن بيدر س

 یم یآن کارگر شرکتران به يا آن چه که در اي یموقت و کارگر اجاره ا
  .مينيب یک... ند و يگو

شود در انگلستان  یجاد و تکامل قانون کار را بهتر از هر جا ميا یچگونگ
دهد  ینشان م" وضع طبقه کارگر در انگلستان"انگلس در کتابش . دنبال کرد

مختلف  یبا رشد صنعت بزرگ در بخش ها  یصنعت یايکه چگونه پرولتار
د بخش اطالعات و يبه وجود آمد؛ که امروزه باو معدن  یصنعت، کشاورز

او نشان داد که چگونه با رشد صنعت، زنان . ميخدمات را هم به آن اضافه کن
ن اطالعات ارائه يازا یريمارکس با بهره گ. و کودکان به کار گرفته شدند

ل کرد و نشان داد که اوال، چگونه زنان يه و تحلين دو مساله را تجريشده، ا
دا کردن يط کارشان چگونه بود و چگونه با پيکار کشانده شدند، شرا به بازار



که  یمشکالت یخود و با همه  یاقتصاد ید و قطع وابستگيدر تول یگاهيجا
که آن  یخود به عنوان زن و کارگر را به جامعه ا یبر آن ها فرود آمد، هست

ا، يثانل کردند؛ و يگرفت تحم یده ميک انسان مستقل ناديها را به عنوان 
ه يل سرمايکار ارزان چاه و یرويبه ن یکودک یچگونه و چرا کودکان به جا

ه با کشانده زن و کودک کارگر مرد به يز چگونه سرمايل شدند؛ و نيتبد یدار
که با وجود کار  ین سه سرشکن کرد به نحوين ايبازار کار، مزد او را ب

امروزه مساله . ندما یر ميمه سيو شکم شان ن یهرسه بازهم سفره شان خال
ن يون کودک بيليم 190ک به يده است و نزديکار کودکان به اوج خود رس ی

بنا (کار یر سن قانونيون کودک زيليم 300ش از يپنج  تا چهارده سال و ب
مختلف اشتغال دارند، که اکثرا در بخش  یبه کارها") سفيوني"بر اطالع 

شود و  یکودک مخالفت م به طور معمول با کار. بازار کار است یر رسميغ
شود، اما روز به روز  یبا کار کودک بلند نم یموافق یصدا یبه طور علن

 یم یزيبرنامه ر یکار کودک از نظر اجتماع. ابدي یکار کودک گسترش م
در  یک پروژه آموزشيبه طور مثال، در . کند یجلوه م یعيشود، که طب

ک گروه چهار نفره ير ، دیک مدرسه ابتدائيدر کالس چهارم  2013اکتبر 
ن هفده تا ين پروژه را دوبار در دو کالس متفاوت، که بيا. شرکت داشتم

آن دانش آموزان در باره  یم و طيش برديک دانش آموز داشت، پيست و يب
کارگران دوزنده به بحث  یط کار و زندگيآن، شرا یکار کودک و چرائ ی

ن بود که يروژه جلب کرد، ان پيا یکه توجه ام را در ط یمساله ا. پرداختند
شناختند، اما کار کودک را  یگرچه دانش آموزان بخشا حقوق کودکان را م

از  یارين بسين نظر در بيا. نديد یم یکمک به خانواده وضرور یاز جنبه 
ن يد اين نظرند، که بايآن ها بر ا. شود یده مين مخالف کار کودک هم ديفعال

مسلم . شناخته شود یرند و کارشان قانونيت قانون قرار گيکودکان مورد حما
م ي، تقسیاجتماع یعدالت یب یعنين کودکان به علت فقر خانواده، ياست که ا

در جامعه  ی، و اصوال شناخته نشدن حق کودکیثروت اجتماع یرعادالنه يغ
 یجان کارگران جهت سودآور یره يدن شيمک یه برايو حرص و آز سرما

شوند؛ آن هم در  یده ميبه کار کش یل و مانعيچ حايش تر، بدون هيهرچه ب
کاران به يدر ارتش ب یون ها انسان بزرگ سال در هر کشوريليکه م یحال

کار کودک : ن امر هم روشن استيل ايدل. کنند یدا نميپ یصف شده اند و کار
شود چند  یک کارگر بزرگ سال مي یبه جا. ه سودمند تر استيسرما یبرا

را  یاجتماع یمه هايپرداخت، ب یزيدست مزد ناچ کودک را به کار گرفت،
از کودکان   یت قانونياما حما. ن آوردييکار پا ینه يک سره حذف کرد و هزي

ر نظر قانون به کار ادامه دهند، بلکه دولت يباشد، که ز ین معنيد به ايکار نبا
 ی، مشکالت مالیت قانونيد مجبور کرد که با حمايو قانون گذاران را با
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کنند، به  یند تا کودکان بتوانند کودکين کودکان را رفع نمايا یاده هاخانو
فه جامعه است، که از يوظ. کنند یزندگ یعيمدرسه بروند و به طور طب

را کودکان به جامعه تعلق دارند يد؛ زين نمايت کند و آن ها را تاميکودکان حما
  . و نه فقط به پدر و مادر خود

مختلف چگونه  یط کار در بخش هاي، که شراانگلس در کتاب فوق نشان داد
. کارگران چه بود یشد و استاندارد زندگ یم ميبود، ساعات کار چگونه تنظ

 یه داران در ابديبا سرما یسا و مذهب را درهم کارينقش کل یاو به خوب
هم زمان آشکار کرد، که چگونه . ط کار نشان داديکردن شرا یساختن و اله

ط  به وجود آمد، چه ين شرايدر تقابل با ا یکارگر یجنبش اعتراض
که  یو ناگوار یرانسانيط غيپا گرفت، کارگران چگونه با شرا یاعتصابات

دند يشان فراهم کرده بودند دست و پنجه نرم کردند، شور یه داران برايسرما
ن مربوط به کار سربلند کردند و ين جنگ، چگونه قوانياز درون ا. دنديو جنگ

دهد، که  یاو نشان م. ن مبارزه چگونه بوديها در کشاکش انحوه تکامل آن 
م شد و به يمحافظه کار تنظ یگارشين ابتدا توسط الين قوانيچرا و چگونه ا

. افتندي یات گذاشتند و چه سرانجاميه ها پا به حيد و چگونه اتحاديب رسيتصو
ذاکره م یبرا یروئيجاد نيا یه بمعنيشدن اتحاد یانگلس معتقد است، که قانون

به وقوع  1820ن دستمزدها است که در سال يبا کارفرما در مورد تع
دستمزدها را باال ببرند، اما  ینيط معيتوانند در شرا یه ها مياتحاد. وست يپ

گر يد یکار به عنوان کاال در اقتصاد مثل هر کاال یرويمت نيچون ق
ز آن جا و ا(شود  ین ميکار تع یروين ین عرضه و تقاضايبراساس رابطه ب

ک يرد که با او مثل يپذ یشود، کارگر در واقع م ین رابطه برقرار ميا یوقت
 یه ها در قبال علل اساسي، اتحاد)شود رفتار گردد ید و فروش ميکاال که خر

ل، انگلس ين دليبه هم. گذارند، ناتوان هستند یر مين رابطه تاثيکه برا يی
کارگران  یشکست ها یطوالن یرا توال یکارگر یه هايت اتحاديخ فعاليتار

  . منفرد قطع شده است یها یروزيپ یداند، که با برخ یم
سد، که کارگران مجبورند با ينو یم یاو در رابطه با اعتصابات کارگر

 ین اعتراض آن ها ميبا ا. ه کاهش دستمزد اعتراض کنندياعتصاب عل
ن يازد، بلکه اد خود را با مناسبات منطبق سيخواهند اعالم کنند که انسان نبا

و اگر انسان در . د خود را با انسان ها مطابقت بدهديمناسبات است که با
ت شناختن يبه رسم ین مناسبات سکوت کند، سکوت اش به معنايمقابل ا

ن مناسبات يل ايدر تحم یت شناختن حق بورژوازيمناسبات موجود و به رسم
طبقه  یاسيو س یه قدرت اجتماعياعتراض و اعتصاب، کارگران را عل. است

دارد اعتراف کنند که  یدارد و آن ها را وا م یدار نگه ميت بيمالک یدارا ی
ه ها و اعتصاب ها يش از اتحاديب یزيچ یدرهم شکستن بورژاز یبرا



د مانند يکار خود را نبا یرويشوند، که ن یکارگران متوجه م. است یضرور
د به يرار دهند، بلکه باد و فروش قياراده  مورد خر یب یک کااليو  يیک شي

خود را  ین رابطه وارد شوند و اراده يعنوان انسان در مقابل انسان در ا
به صدا در  یعنيکار خود،  یروين گونه برخورد کارگر با نيا. نشان دهند

ن مکان نه ين مزد آن و در ايو قوان یه داريآمدن ناقوس مرگ اقتصاد سرما
  . رديگ یخ قرار مي یش رويپا زيه نيه دار، بلکه اتحاديتنها سرما

و  یحزب - سم چپ يژه رفرميسم به ويرفرم یروهاياز آن زمان تا کنون ن 
 یابزارها یو همه  یه داريهم گام با دولت سرما یو کارگر یر حزبيغ

کار خود  یرويکارگر از خود و ن ین برداشت طبقه يممکن در برابر ا
 یطبقات یآشت. راهه بکشاننديه بکارگران را ب یکردند مبارزه  یسع. ستادنديا

ز يک چيآن ها در  یرا موعظه کنند و به کارگران بقبوالنند، که کل هست
 ید مثل هر کااليکار است که با یرويبه نام ن ین کاالئيشود و ا یخالصه م

 یکاالئ یک رابطه يآن در  یگر در بازار کار عرضه شود و دارنده يد
 یندگين بازار، نمايروها در اين نيازا یعده ا یحت. موفق به فروش آن گردد

ن رابطه يرند و خود کارگر را از ايگ یکار را بعهده م یرويارائه و فروش ن
ست و به اصطالح يکار خود ن یرويگر او مالک نيد یعنيکنند،  یحذف م

کار خود   یرويا حاضر به فروش نيپرسند که آ یاز او نم یندگان حتينما
شود تا  یده و دوخته ميش بريبرا يینه، بلکه قبا ايط هستند ين شرايتحت ا

 یبا مدل نشان داده شده  یچ شباهتيکه ه یبدون اعتراض آن را بپوشد؛ قبائ
م همواره کارگران بعد از ينيب ین سبب است، که ميبه هم. کار ندارد یابتدا

ان و اعالم يه با کارفرمايان اتحاديمذاکرات دو سال در م یان دوره هايپا
هستند، اما چون به  ی، ناراضیدو سال آت یش دست مزد برايقدر افزافالن 

ه ها تن داده اند و در واقع آن ياتحاد یگر یانجيد و فروش و ميخر یرابطه 
به آن گردن  یرفتند، بدون اعتراض چندانيندگان خود پذيها را به عنوان نما

 یبردگ یار سازماندگ ین کوشش برايه ها  تنها به همياما کار اتحاد. نهند یم
شود، بلکه آن ها به  ین دست مزد ختم نمييو چانه زدن بر سر تع یمزد
و مبارزه   یبا کار مزد یبرخورد طبقات یوه يکوشد ش یمختلف م یانحا
به نفع  یدرموارد یموقع و حت ی، بیرا نادرست، انحراف یه داريه سرمايعل

ه اس و يآن ها عل ی و مبارزه ین لغو کار مزدينشان دهند و فعال یبورژواز
ا باف و سکت يرو یه منافع طبقه کارگر، مشتيرا عل یه دارياساس سرما

  . نشان دهند
  



103 

  یران و مبارزات کارگريطبقه کارگر ا
 یرويو رشد ن یه داريران با توجه به رشد سرمايدر ا یمبارزات کارگر

ه انقالب مشروطه ک. ش از دو قرن رقم خورديب یمولده با فاصله زمان یها
گاه مناسب يکسب جا یران برايا یبورژواز یافته ين کوشش سازمان ياول

، طبقه یر انقالبات بورژوائيبود، مانند سا یاسيس - یستم اقتصاديخود در س
اده نظام يران را که تازه در حال شکل گرفتن بود، به عنوان پيکارگر ا ی

ن يت؛ بدون اسم و مناسبات حاکم به کار گرفيه فئوداليخود عل یجنگ طبقات
ن يدر راس ا. م خود را به جامعه ارائه داده باشنديکه آن ها مطالبات مستق

ون بزرگ قرار داشند يبرال و روحانيران، مالکان ليجوان ا یجنبش بورژاز
همه در  یک سان برايعدالت  یو در مطالبات آن ها گرچه صحبت از اجرا

دستان  یرگران، زنان و تهت مردم  که شامل دهقانان، کايان بود، اما اکثريم
اوائل قرن  یعنين زمان، يدر ا. ن عدالت برکنار بودنديبودند از ا یشهر

ت ي، سه چهارم جمعیزندگ یوه يرات در شييتغ یستم، هنوز با وجود اندکيب
ز نسبت به ين بخش نيدر ا. اشتغال داشتند یو دامدار یران به کار کشاورزيا

ن ي، اولیو داخل یا منطقه اي یبازار محل یو مصرف برا یکشت صنعت
صادرات و  یره برايتوتون، پنبه و غ یرات رخ داد و کشت صنعتيتغ

، یسيشم ري، ابریباق ینه قاليدر روستاها در زم یگسترش اقتصاد صنعت
البته از اواخر قرن نوزدهم در شهرها، . افتيرواج  یو دام دار یبافندگ

جاد شده بود و بافته ينوفاکتور او ما یع خانگي، صنایع دستيصنا یکارگاه ها
، کفش، جواهر، اسلحه، خاتم ی، پارچه، قالی، پشمیشمي، ابریکتان یها

ستم يل قرن بياوا. شد یه هم صادر ميهمسا ید و گاه به کشورهايتول یکار
س شد، از جمله يتاس یو نساج ی، راه سازیتجار یسهام یشرکت ها

الن، کارخانه قند در ي، گدر تهران، اصفهان یکوچک نساج یکارخانه ها
کوچک،  ین کارخانه هايا. رهيد ظروف و شمع و غيتهران، کارخانه تول

 یروين یجاد کردند، که عمده يران را ايطبقه کارگر در ا یه ياول ینطفه ها
  . داد یل ميل فقر تشکين به دليآن را دهقانان کنده شده از زم

جاد و توسعه و يراه ها، ا جاديرساخت ها مثل ايرات در زيين دوره تغيدر ا
ره در دستور کار دولت قرار گرفت؛ صادرات رشد کرد؛ يل بنادر و غيتکم

ران، يبه ا یخارج یو هجوم کاالها ین المللياما با رشد تجارت و ارتباطات ب
ک يل شدند و يتعط -که قدرت رقابت نداشتند  -ران يا یع مانوفاکتوريصنا

کاران در ين ارتش بياز ا یبخش. شد جاديکاران ايم بيارتش به نسبت عظ
خزر مهاجرت کردند که شمار  یقفقاز و ماورا یکار به نواح یجست و جو

ن کارگران بودند، که با خود يهم. هزار نفر بود 200انه حدود يآن سال
و حق و حقوق کارگران و  یرا در باره تشکل کارگر یدياطالعات جد



ن يدر هم. ران آوردنديوان اکارگر ج یبه درون طبقه  یمبارزات کارگر
 یرا برا ین الملليران، رقابت بيدر ا ینفت یدان هايبه وجود م یدوران آگاه

در سال  یه کارگرين اتحادياول. د کرديران تشدياعمال نفوذ در ا
آن ها موفق . س شديتوسط کارگران چاپ در تهران تاس 1907/1286

 یارداد دسته جمع، قر1918در سال  یک اعتصاب دو هفته ايشدند در 
را به کارفرماها  یکار اضاف یساعت کار روزانه و دست مزد برا 8کار، 

، کاله ی، کفاشیمختلف نساج یه ها در بخش هايل اتحاديتشک. ل کننديتحم
ره بسرعت يران ، کارگران بنادر و غيگ ی، شاگردان مغازه ها ، ماهیدوز

ن يا. ل شديتشک یکارگر یه هاياتحاد یمرکز یک شورايافت و يرواج 
ست وابسته يکمون یروهايا نيست يه ها معموال در ارتباط با حزب کمونياتحاد
است يس یجه، برمبنايو در نت. نترن قرار داشتندين الملل دوم و سپس کميبه ب

لغو کار  یکه برا یطبقه کارگر نه به عنوان طبقه ا یحاکم بر آن ها، مبارزه 
از حزب  یگد، بلکه به عنوان زائده اجن ین مينو یجاد جامعه ايو ا یمزد

گرفت و از اقدام  یآن است، جهت م یکته شده يد یاست هايس یکه مجر
 یکارگر یه داريضد سرما یم کارگران و تشکل آن ها در شوراهايمستق

جاد يرا ا یران بانگ شاهيس در اي، انگل1909در سال .  شد یممانعت م
 یب قانون اساسيسال بعد از تصوپنج . کرد و به اکتشاف نفت جنوب پرداخت

و  یکه بحران اقتصاد ی، و در حالیت فئودال و بورژوازيدر مجلس، با اکثر
است شوستر به يبه ر یکائير کشور بود، کارشناسان آمريدامن گ یاسيس
هم . داده شد یازاتينه نفت و راه آهن امتيکا در زميران آمدند و به آمريا

، یاعتراض یاجتماع یجنبش هاسرکوب  ی، برا1911زمان، در سال
در . ران شدنديه وارد شمال ايس وارد جنوب و روسيمسلح انگل یروهاين

ب يتصو یفريو ک یو جزائ ید کشورين جديزمان حکومت رضا شاه، قوان
ن و کنده شده يزم یب یدهقانان گرسنه  یاز شورش ها یريجلوگ یشد و برا

ه آن ها به يرا عل یهزن، قانون راین و سرکوب اعتراضات اجتماعياز زم
 یدر کنار مناسبات فئودال ین دوره، مناسبات بوژوائيدر ا. ب رساندنديتصو

جاد ين با ايهم چن. شد یج و غالب ميج رايبه تدر یافت و کارمزدي یتوسعه م
 یدر شمال، استفاده از کارگر مزدور کشاورز یت بزرگ کشاورزيمالک

احداث راه آهن، بنادر، . درشد کر یکشاورز یايافت و پرولتاريرواج 
، و گسترش استخراج معادن و استخراج يیويراد یستگاه هايفرودگاه ها، ا

 یاحداث کارخانه  ید و شروع اقدامات برايجد ینفت، احداث کارخانه ها
 یکه در دهه  یافت؛ به نحويش يافزا  یصنعت یايذوب آهن، شمار پرولتار

هزار  700تا  500به  1940 یهزار و در دهه  100ش از يبه ب 1930
ز ين جا نيدر ا. کردند ین ده تا چهارده ساعت کار ميد، که روزانه بينفر رس
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ج شد، که دست ير کشورها، استفاده از کار زنان و کودکان رايمثل سا
ب دو و چهار برابر کم تر از دست مزد مردان بود و با خود يمزدشان به ترت

د يتول ین به معنيدنبال آورد و امردان کارگر را به  یکاهش دست مزدها
 یديد توليجد یه ير شدن آن به عنوان سرمايم  و سرازيعظ یارزش اضاف

توانست  یعتا نميط  طبين شراياما ا. ش تر بوديکار ب یروياستثمار ن یبرا
 یم یعيرا کاهش دائم مقدار کار الزم به موانع طبيش رود؛ زيبدون مانع پ

کار الزم را  یرويتواند ن یگر نميد زان دست مزدين ميرسد و هم چن
شود و  یجا به حقوق خود آگاه ميگر، کارگر تدرياز طرف د. د کنديبازتول

 یاقدام نکند، دست انداز یه داريه اس و اساس سرمايم علياگر مستق یحت
 یتابد و خواهان دست مزدها یخود را بر نم یزندگ یش تر به حداقل هايب
  .شود یش تر ميب
ران شاهد اعتصابات يا 1931تا  1921 ین سال هايب یدر فاصله  

و  یت سازي، راه آهن، کبریع مختلف نفت، نساجيمتعدد در صنا یکارگر
ش دست مزد، حقوق از يچون کاهش ساعات کار، افزا یره بود و مطالباتيغ

ن يل اول ماه مه در ايام اعتصاب و تعطيافت حقوق اي، دریکارافتادگ
ژه در صنعت نفت در ين اعتصابات، به ويازا یبعض. اعتصابات مطرح شد

ت ياعتصاب به موفق یکارگران در ادامه  یداري، به خاطر پا1325سال 
قوام السلطنه  ینه ير در کابين زمان حزب توده که چهار وزيدر ا. دنديرس

ر کار به يمختلف از جمله فرستادن دکتر جودت وز یداشت، به انحا
حزب توده و دولت لطمه  یصاب به هم کارن اعتين که ايو طرح ا یآغاجار

ان دادن به يدر پا یکند، سع یزند و مصالح حزب را با خطر مواجه م یم
ن اقدام، اعتصاب کارگران با ياما به دنبال ا. اعتصاب داشت که موفق نشد 

و اخراج  یکشته و زندان یتعداد یو در پ یساختگ یريک درگيجاد يا
وطن اصفهان، اما به کاهش  ینساجاعتصاب در . کارگران سرکوب شد

ن يدر ا. دستمزدها راه برد یست درصديش بيساعات کار تا نه ساعت و افزا
از حزب  یر مجموعه ايل شده بود، که زيتشک یمخف یه هايفاصله، اتحاد

به  یه کارگريل اتحاديت، تشکين وضعيا یدر ادامه . ران بوديست ايکمون
 یافتن آن ها؛ قابل کنترل شده و به نهادي تيرا با قانونيت شناخته شد؛ زيرسم

 یرقانونياعتصاب ها، دولت آن ها را غ یبا ادامه . شدند یل ميتبد یبورژوائ
د ير و به نقاط مختلف کشور تبعيو ممنوع ساخت، صدها کارگر را دستگ

کنند، ده سال  یست هم کاريکه با حزب کمون یکارگران یو برا. کرد
  .ب شديت زندان تصويمحکوم

کارگر  یافت و طبقه يران انکشاف يد در ايجد ین دوره ساختار طبقاتيدر ا 
ستم يکه س یل شد؛ در حاليتبد یدر کنار بوژواز یرومندينسبتا ن یبه طبقه 



عقب مانده  یران کشورين، هنوز ايبا وجود ا. موديپ یراه زوال را م یفئودال
  .بود یو کشاورز

به  یو رفاه یر مطالبات اقتصادعالوه ب یاعتصابات کارگر 1950در دهه 
به عنوان طبقه  یشتريب یطبقات یبه آگاه یعنيز پرداخت، ين یاسيمطالبات س

ه داران و ين امر، هراس سرمايافت و هميگر دست يد یدر مقابل طبقه  یا
 یدر دهه . د کرديآن ها را تشد یان خارجيو حام یه داريدولت سرما

 ی، رشد فرآورده هایموزشو اصالحات آ ی، با اصالحات ارض1960
د ي، تولی، راه سازی، سد سازیع، امور ساختمانيو گسترش صنا یصنعت

، یائيميع شيد برق، گسترش صنايل،  توليد اتومبيل منزل، توليوسا
افت؛ به يش ي، کشت و صنعت ها، بازهم شمار کارگران افزایداروساز

ر يدبگون کارگر مزيليم 5، در مجموع 1974/ 1353که در سال ینحو
ون در يليک ميون آن ها در بخش صنعت و يليوجود داشت، که چهار م

ز باال يت نيدر مالک یهم زمان سهم بخش خصوص. شاغل بودند یکشاورز
    .رفت

  رانيرات آن در اييجاد و تغيا یقانون کار؛ چگونگ
 یدربخش هشتم مرام نامه " ونيت اجتماعيجمع"، 1299 یبعد از کودتا

به کارگران را درنوزده ماده آورد، که عبارت بودند از ن مربوط يخود قوان
؛ منع کار اطفال؛ منع یل هفتگيک روز تعطيهشت ساعت کار روزانه؛ 

؛ یمضر به سالمت یو کارها ی؛ منع شب کاریپرداخت دست مزد جنس
در محل کار؛  یو حادثه؛ صبحانه مجان یماريام بيپرداخت دست مزد ا

حگاه؛ يکارگران؛ تفر یبرا یسواد آموز یاجاد کالس هي؛ ایخدمات بهداشت
شت و ين دست مزد مناسب با معييکارگران؛ تع یساخت مسکن برا

 یمثال خراب یالت اجباري؛ پرداخت دست مزد در تعطیات زندگيضرور
و از  یماريزمان ب یس صندوق کمک برايره؛ تاسين آالت و غيماش

؛ وضع قانون دست ی؛ پرداخت غرامت به کارگر اخراجیريو پ یکارافتادگ
در  یحه اي، ال1300/1921در سال . یکارگران کشاورز یمزد برا

ن قانون کار ياما اول. رابطه با قانون کار توسط آن ها به مجلس چهارم داده شد
شنهاد کرد، که در ي، پ1946/ 1325در سال " یمتحده مرکز یشورا"را 

 یهمه  یبرابا هشت ساعت کار در روز  یآن چهل وهشت ساعت کار هفتگ
د و يالت عيپنج روز تعط یساالنه به اضافه  یکارگران؛ دوهفته مرخص

سال؛ و  13ر ين حداقل دست مزد؛ منع کار کودکان زييل اول ماه مه؛ تعيتعط
متحده  یشورا"ح باشد، که يد الزم به توضيشا. ه آمده بوديل اتحاديحق تشک

 ینبود، بلکه نهاد یکارگر یه داريضد سرما یبه مفهوم شوراها" یکارگر
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 یدر آلمان، سقفDGB  یه يمانند اتحاد یه ايمادر اتحاد یمثل سازمان ها
 یرد و در موارد کليگ یر پوشش ميمختلف را ز یه ين اتحادياست که چند

ه ها به يبود که اتحاد یگر زمان درازين دوره، ديدر ا .کند یهماهنگ م
گردن نهاده بودند و  یوائن بورژيل شده، به قوانيست تبديرفرم یسازمان ها

  .کردند یان عمل مين کارگران و کارفرمايب یبه عنوان واسطه ا
گر از جمله يکمون در همه موارد د یشوراها یشوراها هم به استثنا 

ن يه با وجود جمله معروف لنيقبل و اوائل انقالب روس یکارگر یشوراها
 1919انقالب  آلمان در یکارگر ی، شوراها" همه قدرت به دست شوراها"

ا به نفع يا سرکوب شدند يا يتالين ايتور یکارگر یو شوراها 1923تا 
 یمثل شوراها -رانده شدند یا به کناريدا کردند يکا استحاله پيسند/هياتحاد
ز گرچه کارگران با تمام وجود خود را در يران نيدر ا. ه بعد از انقالبيروس

رار دادند اما توسط حزب ق یکشور در مقابل دولت بورژوائ یاسيصحنه س
حزب  یقرار گرفتند تا بعنوان نردبان ترق یاسيتوده مورد سوء استفاده س

  .عمل کنند
د کار را ي، اما دولت قانون جد1326/1947ک سال بعد، در سال ي 

ن قانون، يا. ار عقب مانده بوديبس یشنهاديب کرد که نسبت به قانون پيتصو
ش از ده کارگر را شامل يبا ب یکارگاه ها نه همه کارگران بلکه فقط کارگران

. ت کارگران در آن دوره بوديده گرفتن اکثريند ین به معنيو ا. شد یم
، نه ساعت در روز با امکان چهار ساعت يیز با اما و اگر هايساعات کار ن

ت شناخته شد، يه برسميل اتحاديتشک. روزانه در نظر گرفته شد یاضافه کار
گرفت  و حق  یوزارت کار صورت م یست با اجازه يبا یس آن مياما تاس

ساالنه از پانزده روز به دوازده  یمرخص. را نداشت یاسيدخالت در امور س
در . امديان نيبه م ین قانون حرفيز دراياز حق اعتصاب ن. ل داده شديروز تقل

)  (ILOکار ین الملليد کار با مشاورت سازمان بي، قانون جد1337سال 
.  ت داشتيرسم 1369تا سال  یبعد یرات جزئييب شد، با تغينوشته و تصو

قت داده يا در حقيرفته شد يپذ 1343/1964حق اعتصاب بعدها در سال 
د و يتراش یکرد، قانون م ین دولت بود، که از باال عمل ميگر ايرا ديشد؛ ز

مختلف کارگران  یشاء بود و به انحايدوخت؛ فعال ما یبه قامت کارگران م
بست؛ حق کارگر را لطف شاهانه قلمداد  یه محکم تر مير سرمايجرا به زن

ن ترفند، در يبا هم. کرد ید ميل و تشديرا تسه یبهره کش یکرد و راه ها یم
م کردن کارگران در سود کارخانه، بستن ي، قانون سه1342/1963سال 

ست درصد يتا ب یزه نقديو پرداخت جا یش بارآوريکار، افزا یقرارداد جمع
روز حقوق و عدم  45بعد به حداکثر تا  یکارخانه اعالم شد که اندکسود 

اما هنوز تا هفتاد و پنج درصد . افتيل يدخالت کارگران در کار موسسه تقل



محروم  یو بازنشستگ ین اجتماعيکارگران از شمول قانون کار، قانون تام
 1351در سال  یمه اجتماعيس وزارت بيو تاس ین اجتماعيقانون تام. بودند
 یبرقرار شد، اما تنها برا یو بازنشستگ یدرمان یمه هايافت و بيت يرسم
ار ناگوار بود و ساالنه يکارگران بس یط کار و زندگيشرا. یمعدود یعده 

 یچ شکلين که به هيشد؛ بدون ا یکاران اضافه مييصدها هزار نفر به ارتش 
  .باشند یت اجتماعيمورد حما

 یها یناآرام یو اوائل دهه هفتاد، سال ها یالديدو سال آخر دهه شصت م 
ران يکا بود، اما به آن دو قاره محدود نماند و در ايدر اروپا و آمر یاجتماع

 یاجتماع یو جنبش اعتراض یکال شدن جنبش کارگريز خود را با رادين
ران را در ين دوره به تناوب سراسر ايدر ا یکارگر یاعتصاب ها. نشان داد

 یجهان با سه کشته و پانزده زخم یرگران بافندگاعتصاب کا. دينورد
ش دست مزد و يافزا یاعتصاب کارگران شرکت واحد برا. سرکوب شد

اعتصاب . ديان رسي، اما موفق به پایريست دستگيافت لباس کار با بيدر
ست يمشارکت کارگران در ب یش گاه تهران برايچهارهزار کارگر پاال

در  یجاد نهار خوريحمل و نقل و ا یله ين وسيدرصد درآمد موسسه، تام
 500اه يست سيک لي یه يس و ژاندارم و تهيش گاه، گرچه با اعزام پليپاال

از مطالبات  ینفره از کارگران همراه شد، اما سرانجام موفق به کسب پاره ا
اطراف تهران  يیايميش یدر مقابل، اما اعتصاب کارگران کارخانه . گشت

ه با يسرکوب سرما یرويورش نياسب کار با ط نا منيدر اعتراض به شرا
 یبرا یشاه یاعتصاب دو هزار کارگر نساج. ست کشته سرکوب شديب

ه يش دست مزد، سهم کارگران از درآمد کارخانه و عليچون افزا یمطالبات
در شهر و  یط نامناسب محل کار با نه روز اعالم حکومت نظاميشرا

ت مردم شهر بابل و يحماکارخانه هم راه بود و با  یمحاصره نظام
و مجروح  یروانيدانشگاه نوش یليروز تعط 12ان، که منجر به يدانشجو

به  یرش مطالبات کارگرياز آن ها گشت، با پذ یتعداد یريشدن و دستگ
تهران، اعتصاب  یع بافندگيگر در صنايدو اعتصاب بزرگ د. ديان رسيپا

اراک، جنرال  ین سازيز، ماشيتهران و تبر یشرکت واحد اتوبوس ران
گر اعتصابات با وجود نقش يان و ديمان صوفيونال، سيران ناسيموتورز، ا

البته نقش  –کا يسند 610و  یون کارگريست فدراسيه، بيمخرب پانزده اتحاد
ف و يشر یست که در آن ها انسان هاين ین معنين نهادها، بديمخرب ا

ه ها و ين اتحادياما مساله نه افراد، که کارگرد ا. وجود نداشت یمبارز
 یطبقه  ینسب یو آگاه یمبارزه طبقات یان گر توفندگيب  - کاهاست يسند

ن همه، همان يبا ا.ه استيخود و نقش خود در انباشت سرما یکارگر به هست
خود را در  یطبقات یبه هست ین آگاهيم، ايديکا هم ديطور که در اروپا و آمر
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 یه داريضد سرما یت و سومحدود ماند و سم یمطالبات اقتصاد یمحدوده 
مود؛ مطالبات يراه نپ یضد کارمزد یدا نکرد؛ در جهت تشکل طبقاتيپ

ر پرچم ارتش يون ها کارگر زيليرا مطرح نکرد؛ م یگسترده تر یاجتماع
د و چه در خانه و يت اسفبار زنان چه در محل توليد؛ وضعيکاران را نديب

ت  يباتش، توجه به وضعخت؛ و در مطالينگياو را بر ن یاجتماع، هم درد
ب يره غاير جامعه، کودکان، بهداشت و درمان و غيت فقيسال مندان، اکثر

 یروهايش؛ دولت، مجلس، نينهادها یه با تمامين، سرمايبا وجود ا. بودند
  . دنديام بر کشير از نيه آن ها شمشي، علیو نظام یتيامن

موجود در  یاه هياتحاد یکوشش ها یط و با همه ين شرايبا توجه به ا 
از حرکات  یريجلوگ یها برا یها و مانع تراش ین تلخيسرپوش گذاشتن بر ا

" رد و مجلس قانونيگ یاوج م یکارگران، مبارزات کارگر یاعتراض
رساند و مجارات پانزده  یب ميرا به تصو" یآشوبگران در موسسات صنعت

و  یکارگراز حق و حقوق  یکه حرف یکارگران یسال زندان تا اعدام را برا
 یو مبارزه با آن برزبان آورند، برقرار م یه داريسرما یمناسبات ضد انسان

  .سازد
 یاسالم یبود که جمهور یني، قانون کار از جمله قوان57ام سال يبعد از ق 

اب قدرت ين، در غيبنابرا. ديد ینم یه کافياز سرمايبرآوردن ن یآن را برا
ورش بردند يکارگران، بارها به همان قانون شاه ساخته  یمتشکل و آگاه طبقات

که  یدر حال. کنند یه قربانيتا کارگران را دست بسته در مسلخ سرما
رات ييا تغير قانون کار ييام، انتظار تغيل نقش موثر خود در قيکارگران به دل

اب حضور موثر يمثبت در قانون کار به نفع خود را داشتند، که البته در غ
 یب یانتظار یاز مجلس و دولت بورژوائ  یاسيس یران در صحنه کارگ

ه يسرما یم جمهوريدن و تحکيبا به قدرت رس. از توهم بود یمورد و ناش
را به  یبهره کش یمدرن و عقب مانده  یابزارها ی، که همه یاسالم یدار

 یاسيکارگران بدتر و فشار س یط زندگيخدمت گرفته بود، روز به روز شرا
 یس جمهور بنيرئ یشنهاديس پيش نويدو پ. د تر شديبر آن ها شد یادو اقتص

 ید کارگريبا اعتراضات شد یر کار دولت موسويوز یصدر و احمد توکل
 یه هاي، اتحاد61در سال . مسکوت ماند و توسط دولت پس گرفته شد

قانون کار  یبررس. چپ ممنوع شدند یروهايبه عنوان مراکز نفوذ ن یکارگر
ص مصلحت، مدت ها بعد يدر مجلس سوم،  توسط مجمع تشخ ب شدهيتصو

ن قانون هرگونه تحصن و اعتصابات يا. ديان رسي، به پا1369در سال 
د ين رو، مورد اعتراضات شديرا ممنوع اعالم کرد و از هم یکارگر
مجلس . ر شدندياز کارگران دستگ یآن تعداد یقرار گرفت، که ط یکارگر

اما ضربه ) 1376- 1384( یالح طلب خاتمپنجم و دولت به اصطالح اص



ن منافع يوارد آورد و در جهت تام یکارگر یکر جامعه يبر پ یاساس یا
،  ابتدا  یاجتماع یه يسرما يیل روند ارزش افرايه و تسهيش تر سرمايب

، کارگاه یبرآورد اوضاع و قدرت اعتراضات کارگر یاط  برايبا احت یاندک
قانون کار خارج کرد و چون با اعتراضات  تا پنج گارگر را از شمول یها

کم تر از ده  یال راحت آن را به کارگاه هايمواجه نشد، با خ یقابل مالحظه ا
ت کارگران را از شمول قانون کار خارج نمود، که يداد و اکثر ینفر تسر

ن يا. گرفت یکوچک در بر م یکارگران زن را در کارگاه ها یش از همه يب
بزرگ تر به چند  یل کارگاه هايداران امکان داد تا با تبده يقانون  به سرما

کنند  یف خود نسبت به کارگران شانه خالير بار وظايکارگاه کوچک تر از ز
کوچک کردن . نديل نمايش تبديو کارگاه ها را به محل جوالن قدرت خو

 یکارگاه ها و خارج کردن کارگران آن ها از شمول قانون کار، قدرت جمع
ره درهم يو غ یمربوط به کار، تعرفه مزد ینه هايزم یرا در همه کارگران 

در  یکارگر ین سال ها کم تر شاهد حرکات جمعيکه در ا یشکست؛ به نحو
  .مين بخش بوديا

 یروين نيموقت کار و سپردن تام ین است قانون مربوط به قراردادهايهم چن
، هدف یخاتم یکه بنا به گفته  یمقاطعه کار؛  به نحو یکار به شرکت ها

کار را در بر  یروين امر تا هشتاد درصد نين قرار گرفته بود که ايدولت برا
که  يیمحل ها یکار حت یت مکان هاياکثر یاستخدام یوه ين شيا. رديبگ

 یشترياز ثبات ب یت شغليت آن، امنيل اهميگر کارها به دلينسبت به د
بعد در دولت . رفترا هم در بر گ) یميمثل نفت و پتروش(برخوردار بود 

ش يافت و شدت بيکارگر تداوم  یاز طبقه  يینژاد، روند قدرت زدا یاحمد
موقت کار با اشکال مختلف بازده ماهه، شش ماهه،  یقراردادها. گرفت یتر

ا معروف به يکارگر،  یج، اما با امضايک ماهه و بدون تاريسه ماهه، 
که کارفرما قادر  یورافت؛ به طيد امضا، به سرعت رواج يسف یقراردادها

باشد کارگر را هروقت که الزم دانست، بدون پرداخت غرامت و بدون داشتن 
ز يبان کارگران ثابت را نيگر ین سرنوشت حتيا. حق اعتراض، اخراج کند

ت بخش يژه با مالکياز کارخانه ها، به و یاريکه در بس یگرفت؛ به نحو
د خدمت کارگران، دوباره يرازده  ماه با خيتواند هر  ی، کارفرما میخصوص

رند تا بازهم بر انبوه کار يبه کار بگ یآن ها را با حداقل دست مزد رسم
ل يز به دليکارگران ن. افزوده شود یا ارزش اضافيپرداخت نشده کارگران 

رند و به يپذ یط را بدون اعتراض مين شراياز به کار ايط و نيشرا یسخت
ن ير ايدر غ. ننديب یمقابل خود نم را یگريراه د یل ضعف جنبش کارگريدل

با توجه به سنوات خدمت کارگران به دست  یستيبا یصورت، در واقع م
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ن يا فسق قرارد به نسبت آخري یمزد آن ها افزوده شود و در موقع بازنشستگ
  .دست مزد، سنوات خدمت به آن ها پرداخت گردد

قانون کار را  یه ي، دولت نهم اصالح1391ن روند، در آذر يا یدر ادامه  
ر کار و رفاه يوز یخ االسالمينژاد و ش یس جمهوراحمديرئ یبا امضا
آن  یل ارائه يماده، که دل 86با  یه ايبه مجلس برد؛ اصالح یاجتماع

ان و يجاد انعطاف و حل اختالفات کارگران و کارفرمايفه دولت در ايوظ"
ف دولت با يتکالمنافع آنان و  يیت هم سويهمسو کردن منافع دو طرف و تقو

 یخ االسالميش. ذکر شده است...) ید و سه جانبه گرائيت از توليکرد حمايرو
ل قرار گرفتن سه يت آن به دليه گفته است، که اهمين اصالحيح ايدر توض

که اکنون  یو تعاون یهم کار یه يو روح... در متن قانون است  یجانبه گرائ
تواند روند  یوجود دارد، م یائو کارفرم یکارگر یندگان تشکل هاين نمايب

د بر يهرسه طرف نبا: " یبه گفته و. ن حوزه را سرعت دهديرفع مشکالت ا
 یرا الزمه تعامل تنازل است و همه يکنند، ز یخود پافشار یخواسته ها

صد البته که  -ف کنند يط تلطيد موضع خود را با توجه به شرايطرف ها با
نشسته اند و هرگونه  یک کشتير هر سه طرف د. - منظورش کارگران اند

  )یت وزارت کار و رفاه اجتماعيسا(!". کند ید ميهرسه را تهد یخطر
نه از يکاب یگر از وزرايد یاري، که مثل بسیر کار دولت روحانيو اکنون وز

 یز در برنامه اش بر اصل سه جانبه گرائيخانواده وزارت اطالعات است، ن
قات بر کارگران به ييل تضيان خود درتحمينيشيکند و در ادامه راه پ ید ميتاک

. دينما ید ميمه مکمل تاکياز جمله ب ین اجتماعيتام یه ينظام چند ال یبرقرار
و  یدرمان یمه هايست بيبا یبار دارو و درمان را که م یعنيمکمل  یمه هايب

د  يآن ها  با یعنيمه شدگان تلمبار کردن؛ يتقبل کند، بردوش ب ین اجتماعيتام
ن سازمان يته ا یب یسه ياز درآمد اندک خود را بازهم به ک یماهانه بخش اوال
که در  یدرآمد ماهانه ا یمانده  یدرمان را از باق یاصل ینه يزند، اما هزيبر

  . ن کننديسخت خانواده شود، تام ید صرف گذران زندگيواقع با
  

  کارگران یه ايمنشور مطالبات پا
 یروهاين یاز توسعه  ینيمع یمرحله  ، که بایط زندگين شرايدر مقابل ا

ن ياست که خود را در مراوده ب ینيان گر مناسبات معيمولده مطابقت دارد و ب
 یدهد، طبقه  یت افراد نشان ميجامعه و اشتغال و فعال یاصل یروهاين

  .  د عمل کنديکند و چگونه با یکارگر چه م
  :ديگو یانگلس م

را ساخته و پرداخته دست خودش يمقدس است، ز یبورژواز یقانون برا" 
در  یبورژواز. م کرده استيمحافظت از منافعش تنظ یاست و آن را برا



 ین سبب آن را مقدس هم ميابد و بدي یخود، خود را م یقانون، هم چون خدا
گذارند صرفا  یستند، بلکه ميقائل ن یقانون احترام یاما کارگران برا. داند

ر آن را ندارند، معتبر باشند؛ پس ييغکه خود قدرت ت یقدرت آن در جائ
ر قانون داشته باشند ييتغ یبرا یشنهاداتين کار است که اقال پيتر یعيطب

 یائيقانون پرولتار. شود ین قانون بورژوائيگزيجا یپرولتر یوبخواهند قانون
  ."منشور مطالبات اوست

مسلما انگلس خود . گذرد یسال از مرگ انگلس م 120ک به ياکنون نزد 
در حالت ضعف آن اجازه  یحت یدانست، که بورژواز یهتر از هر کس مب

 یپرولتر یر کند، که به قانونييدهد که قانون مورد نظرش چنان تغ یرا نم
رات ييتغ یز نشان داده است که بورژازيسال ن 120ن يتجربه ا. ل شوديتبد
 ستاند و در یخود پس م یدوباره  یابيزمان ضعف خود را با قدرت  يیجز

 یجز امحا  یت امر راهيکارگر در واقع یطبقه  یجه، بقول مارکس، براينت
  .ماند ینم یان دادن به استثمار انسان بر انسان باقيو پا یستم کار مزديس

رد، که شامل يتواند در بر گ یرا م یگسترده ا یمحدوده  یمطالبات کارگر
به طور ره است، که يست و غيط زيل محيتا مسا یکارگر یمطالبات فور

 یته هماهنگيکم"ت يدر سا 1387خالصه دوباره آن چه را که در سال 
  : کنم یل شده ذکر ميتکم یآمد، به صورت" یجاد تشکل کارگريا یبرا

 یعقب مانده و پرداخت به موقع دست مزدها یدست مزدها یپرداخت فور
س يسرو ی، برقرارید ناخالص داخلين دست مزد با توجه به توليي؛ تعیجار

؛ لغو استخدام موقت یکار یفت هايگان در همه شيرا یاب و ذهاب و غذايا
همه کارگران بدون توجه به تعداد کارگران در  یو شمول قانون کار برا

د کم تر ي، که نبایکاريشامل حقوق ب ین اجتماعيت آن ها؛ تاميا مليکارگاه و 
همه؛  یراب یو از کار آفتادگ یبازنشستگ یمه ياز حداقل دستمزد باشد و ب

آحاد جامعه؛ حمل و نقل  یهمه  یگان برايبهداشت و دارو و درمان را
؛ آموزش یالت دانش گاهيان تحصيتا پا یگان؛ آموزش عموميرا یعموم

گان يو را یکار و محالت، مراکز عموم یگان بزرگساالن در محل هايرا
گان استفاده از يو را یوتر و اطالعات؛ مراکز عمومياستفاده از کامپ

 یها یپورنو و باز یبرنامه ها یلتر و سانسور به استثنايوتر بدون فيکامپ
جوان؛ مهد کودک و کودکستان و  یمروج خشونت؛ مراکز آموزش زوج ها

ن مسکن مناسب با توجه به يگان مربوط به کودکان؛ تامير مراکز رايسا
ل يکودکان در محالت؛ وسا یباز یران و احداث محل هايز بودن ايزلزله خ

ارث، ازدواج،  -نه هايزم یدر همه  یتيض جنسيهمه؛ رفع تبع یبرا یرفاه
 یشغل یجاد فرصت هايو ا - ، حقوق کاری، حقوق مدنیو جزائ یفريحقوق ک

رخوارگاه، مهد کودک، سالن يگان چون شيزنان و امکانات را یبرا
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کار و  یر در محل هايخانه به طور گسترده و فراگ یو رخت شو یغذاخور
مزد  یفراهم شود و کار ب یشدن کار خانگ یاجتماع ینه يا زمسکونت ت

قراردادن زنان  ین اجتماعيابد؛ تحت پوشش قانون کار و تاميان يپا یخانگ
ع يو صنا یچون بافت قال یخانگ یو کارگاه ها یشاغل در کار کشاورز

زنان  یجاد خانه هايدر همه موارد در کل جامعه، ا ید جنسي؛ رفع آپارتایدست
 یبرا یهم راه با تراپ یو حرفه آموز یو سواد آموز یامکانات آموزشبا 

 یه ين و سال مندان و تهيگان معلوليو مراقبت را ین زندگي؛ تامیبهبود روان
ر سن يت کار کودکان زيآن ها؛ ممنوع یگذران زندگ یامکانات مناسب برا

افراد  به همه یکمک مال یکودکان؛ پرداخت ماهانه  ین زندگيو تام یقانون
د، يافراد اعم از عقا یخصوص یر هجده  سال؛ عدم دخالت در زندگيز

ع مجدد نعمات و ثروت يتوز... و  یش جنسيپوشش، روابط زن و مرد، گرا
بزرگ و ارث بزرگ هم راه با  یها يیات بردرآمد و دارايبا اعمال مال

) دنيگو یآن چه که خودشان م(رير و حقوق بگيات کارگران مزدبگيکاهش مال
و  ینظام یبا کاهش بودجه ها یکوچک و متوسط؛ کاهش مخارج اجتماع

 یه ايپا یاسيس یها ین آزاديسرکوب و فشار؛ تام یروهايو حذف ن یانتظام
 یحق تشکل، تجمع، تحصن، تظاهرات و اعتراض، آزاد یعنيهمه،  یبرا
 ی؛ آزادیط خود سانسوريده، مطبوعات، رفع سانسور و شرايان، عقيب یها

و  یدتيان عقير زندانيان و سايشامل کارگران، زنان، دانشجو یاسيان سينزندا
 ی، شکنجه، مصاحبه هایريد، دستگي، تهدیاسيب سيت تعقي؛ ممنوعیاسيس

م به يتحت فشار شکنجه؛ نگاه به جرا یو مطبوعات یونيزيو تلو یوئيراد
 یاسيان سيقربان یبرا یراه حل اجتماع یو ارائه  یعنوان مشکل اجتماع

  ؛یو لغو مجازات اعدام به طور کل یان عاديزندان یعنيم، يرژ یاست هايس
 یو برا یطيست محيز یط عموميگذشته از موارد باال با توجه به شرا

آلوده که  یت هوايبهبود وضع یبرا ی، اقدامات ضربتیبهداشت عموم
از نقاط کشور را در بر دارد، از جمله اقدامات الزم در رابطه با  یاريبس
عموم  یساختن و اطالع رسان ی، علنیاتم یها یزگردها و تشعشع و آلودگير

، توجه دادن مردم به خطرات یش مراکز اتميق و آزماياز مراکز تحق
ان دادن به يپا یت کنند و کوشش برايد رعايکه با یليو مسا یتشعشعات اتم

ن و يزم یت از کشاورزان بيو حما یاست روشن کشاورزيات؛ سين عمليا
ران و يبه مساله آب در ا ی؛ توجه کارشناسین و کارگران کشاورزيمکم ز

 یخشک شده برا یاچه ها و تاالب هايدوباره در یآب بند یزيبرنامه ر
   ."ستيط زيحفاظت از مح



  یانيپا
ژه در اروپا در آستانه ي، به ویموجود کارگر یآن چه که امروز سازمان ها

کنند،  یمطرح م ید مزديدکارگر و شروع مذاکرات تعرفه ج یروز جهان
ات دو صد يبه سخره گرفتن تجرب" کار عادالنه یمزد عادالنه برا"  یعني

ست، کار ين یديآن چه که در آن ترد. است یطبقه کارگر جهان یساله 
ست، بلکه ين کار نه تنها عادالنه نيط ايعادالنه توسط کارگر است؛ اما شرا

ن کار به کارگر بر يازا یکسهم کوچ یمحض است وقت یعدالت یب ینشانه 
 -تواند با وجود عوامل مختلف کنترل کننده  ینم یچ کارگريکار ه. گردد یم

 ین هايک و دوربيالکترون یکارت ورود و خروج، سرکارگران، چشم ها
کند  یکار که کارگر را مجبور م یمداربسته و از همه مهم تر شدت جانفرسا

هماهنگ سازد و با شدت و فشار  نيبدنبال دستگاه بدود و خود را با ماش
مزد عادالنه در . رديعادالنه باشد و مزد عادالنه بگ –اد کار کند يار زيبس

 یم ارزشين نوع تقسيمترادف با ناعادالنه تر یه داريمناسبات تحت سرما
ب يرا بخش اعظم آن به جيکند؛ ز یجاد مياست، که کارگر با کار خود ا

 یقناعت کند که برا ید به حداقليکارگر با که یدر حال. رود یه دار ميسرما
است؛ که به آن حداقل دست مزد  یاو ضرور یو آت یکار فعل یرويد نيبازتول

اصال وجود  یه داريجهان سرما یاز کشورها یاريند، که تازه در بسيگو یم
از هم يد به نصف حداقل مورد نيهم شا یران حتيمثل ا یندارد و در جائ

که  یکار هست، تا زمان یروياز بازار کار ن یکه تابعقانون دستمزد . نرسد
کارگر از  یت دارد و طبقه يت و مقبوليموجود مشروع یالت اجتماعيتشک

ستاد و با چک يکند، قدرت مند سرپا خواهد ا ین ميموضع ضعف به آن تمک
 یستم کارگر مجبور مين سيدر ا. ر کندييتغ ید اندکيه ها شاياتحاد یو چانه زن

همواره از کار روزانه و روزکار و . ل هم کار کنديتعط یروزها یشود حت
شود؛  یده گرفته ميشود، اما کار شبانه ند یدست مزد روز کار صحبت م

ش تر يخواست روزکار را بدون پرداخت دست مزد ب یه که ميرا سرمايز
ه يدولت سرما یوقت. رش ساعات محدود کار شديکش بدهد، مجبور به پذ

ه دار را در يست که سرماين ین معنيکند، بد یرا محدود م ساعات کار یدار
له قانون را دور يبا هزار ح یسازد؛ بلکه و یامر استثمار کارگران محدود م

ن ها يد قبل از شروع کار در محل حاضر باشد و ماشيزند، مثال کارگر با یم
آخر  یه ن ها را که تا لحظيد ماشيان کار هم بايبعد از پا. کار کند یرا آماده 

ن دو ياگر زمان انجام  ا. ز و آماده کار فردا کنديمشغول به کار بودند، تم
که البته (قه يست دقيد، حداقل بيآ یفه را که اصال به چشم و به حساب نميوظ

شود  یم، با کار شش روز در هفته ميمحاسبه کن) ن زمان استيش تر از ايب
ا يشت ساعته در هفته ک روز کامل هي یعنيقه، يدق 480و ماهانه  120
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د يک ماه آن بايسال که  یازده ماه براي  یچهارده  روز در سال با محاسبه 
 یساالنه کارگر به جا یقت مرخصين محاسبه در حقيبا ا. باشد یام مرخصيا

 یعنيگر، يد یوه ايه به شيسرما. ابدي یل ميروز به شانزده روز تقل یس
ه با يسرما. کند یر را جبران مکردن کار، هم محدود شدن زمان کا یفتيش
 یبرد و کارگر را مجبور به اجرا یش ميکردن کار، مقاصد خود را پ یفتيش

زد و ير یکارگر را در هم م یعيطب یکه اساس زندگ یامر. کند یآن م
ا مادر شب يپدر . سازد یاو را مختل م یو اجتماع یلي، فامیروابط خانوادگ

گردد، که بچه ها به مدرسه رفته  یبر مخسته از کار به خانه  یکار در حال
ا مادر يدار با پدر يد یبرا یگردند، زمان چندان یهم به خانه بر م یاند و وقت

ن طور است اضافه يهم. د به سر کار بروديا مادر بايخود ندارند، چون پدر 
ن يجسم و روان کارگر را از ب یها، که فرصت رشد و تکامل و سالمت یکار

از دست رفته  یرويد نيکارکن را که فرصت بازتول یرويعمر ن. برد یم
 ی، برده دار سعیکه مثال در برده دار یکند، در حال یخود را ندارد، کوتاه م

اما . را برده در تملک او بوديتر کند؛ ز یکند عمر برده خود را طوالن یم
ست، يه دار نيجسمش در تملک سرما  یچون به لحاظ قانون یبرده کارمزد

شده اش،  یداريخر یکاال یعيکند قبل از استهالک طب یم یدار سع هيسرما
ن سبب، با کمک قانون کار کوبنده ين استفاده را از آن ببرد و به هميش تريب

رد و يگ یبه کار م یابيکوتاه کردن زمان حداکثر بهره  ین حمالت را برايتر
کاران يم از بيک ارتش عظيرا يست؛ زينگران استهالک زود هنگام آن هم ن

ط بازار کار را دور بزند و يشرا یتواند حت یند، که با اتکا به آن ميب یرا م
موجود  ین دو مثال از صدها مثال هايبا هم. کته کنديمقاصد خود را به آن د

از  یبهره کش یه دار را برايدست سرما یم که قانون بورژوائينيب یگر ميد
ده شدن توسط يمک یبراجان کارگر را  یره يبندد، بلکه ش یکارگر نم

  . کند یه دار قانون مند ميسرما
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  !حداقل دستمزد؛ هياهو بر سر هيچ
و باالخص حداقل دستمزد  یکارگر یسال مساله دستمزد ها یانيدر ماه پا

و خارج  یداخل ین؛ گروه ها و احزاب کارگريت فعاليبه عامل فعال یکارگر
با مستمسک قرار دادن آن  کنند تا یم یهرکدام سع. شود یل مياز کشور تبد

ک دو يبه خود بدهند و  یتکان. نديمطرح نما یخود را در جامعه کارگر
در ارتباط با آن رجز  يیه هاي؛ نقل نظرات و دادن اطالعیرا با مقاله ا یماه

آن مواجه شدند سرخورده  یقت تلخ اعالم رسميو انگاه که با حق. کنند یخوان
س دولت ين که رئيا ايندارد  یفرق یبا دولت قبلن دولت يد اينيند که ببيا بگوي

  . است یش توخاليدروغ گو است و وعده ها
ز هستند که ين يین شان مسلما انسان هايل دوستداران کارگر که در بين خيا

مساله شان است، سر و ته مساله دستمزد را به تورم در  یواقعا مسائل کارگر
 یسال مطابق با تورم واقعاگر هر: ديگو یم یکي. کنند یجامعه وصل م

ر قابل ير و غين فاصله چشمگيشد؛ اکنون ا یش دستمزدها محاسبه ميافزا
ن يا). یريگيته پيکم. افريت نيآ(آمد یش نميپ یاس دستمزدها و تورم و گرانيق

فاصله و ن يارفت که ينخواهد پذ یاندک آگاه یچ کارگريرا ه یساده نگر
نه  باشد، وقل دستمزد با تورم محصول تطابق ندادن حدا یشکاف طبقات

شتر اضافه يش بر اختصاص همواره بيوجود یکه مبنا یستميحاصل س
ن شکاف يا .است هيبه سرما، با نام سود د شده توسط  کارگرانيارزش تول

در  یزندگ یبا توجه به استاندارها یه داريسرما یايدر سراسر دنم يعظ
  . ستق تر شده اينه تنها حل نشده که عم هرجامعه،

 یدهد؛ کم یلفت و لعاب م ین نظر مساله را کميان هميب یبرا یگريد
دن طبقه يرس یکه برا یکند و با درود به کسان یتر م یتر و انقالب یاسيس

کنند  یمبارزه م) و نه خود طبقه کارگر و کارگران(  یاسيکارگر به قدرت س
ما وجود  که در کشور یبه نظر من دستمزد کارگر برابر تورم: "ديگو یم

د يابد ده بار هم مزد بايش يده بار تورم افزا ین شود؛ اگر ساليد تعيدارد با
که  یتا وقت"نديب ین مين معضل را در ايان راه حل ايو در پا" ابديش يافزا

باشند پاشنه در به  یر قانونيخود ساخته از نظر دولت غ یکارگر یتشکل ها
 یدر گفتگو با بهرام روحان یمحمود صالح"(ديهمان روال سابق خواهد چرخ

ن تشکل خود يند که منظورشان ازيگو یشان نميا). هفتم و هشتم یگفتگو
 یعنيخواهد مساله دستمزد را  یا ميدارد و آ یا یژگيست، چه ويساخته چ

ک کاال را حل کند تا در بر يکار به عنوان  یرويد و فروش نيرابطه خر
کند تا  یدر را روغن کار یزنخواهد با چانه  یا ميبچرخد  یگريپاشنه د

  . بهتر بر پاشنه اش بچرخد
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ما :"دارد که  یکارگران اعالم م یهماهنگ کنندگان طومار اعتراض
م ينخواه یو حقارت یل دولت و کارفرما تن به هر بردگيکارگران مطابق م

اگر حداکثر تا . داد و با مقاومت و اعتراض قدرت مندمان مواجه خواهد شد
رد و حداقل يدر حداقل اعالم شده صورت نگ ید نظرياه تجدن ميآخر فرورد

ن نشود يقانون کار تع 41ماده  یچون و چرا یب یدستمزد براساس اجرا
از  92اسفند  13". م کرديخواه یکارگر یابانياقدام به فراخوان تجمعات خ

در طبقه  یشود که اعالم کنندگان چنان نفوذ ین گونه برداشت ميد ايلحن تهد
ابان ها يران خواهند خواباند و خيد را در سراسر ايدارند که چرخ تولکارگر 

 یبرا ین همه قدرت نمائيا. را مملو از کارگران معترض خواهند کرد
  !قانون کار 41درست ماده  یاجرا
رسد  یجه مين نتيش به ايو شعارها یشرکت واحد دلخور از روحان یکايسند
 ین دولت با دولت قبلين ايب یفرق دهد اما در عمل ین دولت شعار ميا: "که

ر خط تورم يدرصد ز 15تا  10هنوز دستمزدها  یش جاريست و با افزاين
سال گذشته کارگران از داشتن  35در  یکائيل نقض حقوق سندياست و به دل

در رابطه با سرنوشت شان  یريم گيخود در مراکز تصم ینده واقعينما
 یريم گين تصميکارگران به ا:"ود کهش یان اعالم ميدر پا. محروم مانده اند

ن ستم يدر مقابله با ا یجمع ید دارند و حق هرگونه اعتراض هاياعتراض شد
کارگران با  یکه بهار خوشبخت ید روزيبه ام. را دارند! یشکن یو قانون

اسفند (".ابديران تحقق يبه همت کارگران ا یواقع یکائيسند یل نهادهايتشک
92 (  
و . متوهم است یدهد که چرا به دولت روحان ینم یحيکا اما توضيسند
ت .ژ.س یکايمثال با سند یست و چه فرقيمورد نظرش چ یواقع یکايسند

خواباندن  یبرا یر کشورها که ابزار بورژوازيا سايب آلمان .گ.ا ديفرانسه 
دهد که  یو نشان نم. در درون طبقه کارگرند دارند یه داريمبارزه ضد سرما

خواهند  یاگر انتخاب شوند چگونه م یطبقه کارگر حت یواقعندگان يمثال نما
که در طرف مقابل شان  یدخالت مثبت داشته باشند در حال یريم گيدر تصم

ن کارفرماست و از يبزرگتر یان و دولت که خود از طرفيندگان کارفرماينما
 یچ روزنه ايده اند و هيه دار است، صف کشينده طبقه سرمايگر نمايطرف د

ا مدافع يو  ین که دولت را فراطبقاتينگاه مثبت به آن وجود ندارد مگر ا یبرا
 يیکايفعال سند یديانات حسن سعين برداشت را در بيهم. نديبطبقه کارگر ب

 یم یبه وضوح به دفاع از سه جانبه گرائ یم که حتينيب یشرکت واحد م
که در  معتقد استداند و  یاقتصاد کالن هم م یآن را مشکل گشاپردازد و 

نده کارگر ياگر نما"رد و يگ یانجام م یبه شکل بد یسه جانبه گرائران اما يا
ار خوب است و هم يبس یبه صورت مستقل انتخاب شده باشد سه جانبه گرائ



را يدهد  ز یع را رشد ميدهد و هم صنا یدر اقتصاد کالن جواب م
د هستند و به دنبال منافع خو) منظورش کارگر، کارفرما و دولت است(هرسه

 یر کار ميکه وز یا ید اما سه جانبه گرائيآ یدر م یز خوبين آن ها چياز ب
ر يه راستگوتر از سايدر دفاع از اتحاد یو". د در حد حرف استيگو

ه هم به نفع کارگر و هم يل  اتحاديکند که تشک یعالقمندان شرمنده، اعالم م
رد يشکل بگ یور واقعه به طياگر اتحاد:"ديگو یو م. به نفع کارفرما است

ن کارفرما هم ضرر ييمن معتقدم با دستمزد پا. ز بهتر استيکارفرما ن یبرا
 ".ابدي یکار کاهش م یرا بهره وريکند ز یم

طبقه  یشانه ها یرا رو یگرير ديخط فهيوظ ید رزاقين رشيگذشته از ا
 ژه درياقتصاد از بار بحران به و يیرها یگذارد و آن کوشش برا یکارگر م
با  یو منافع طبقات یت اجتماعيران بنا به موقعيکارگران ا:" است یسطح مل
شود که با  یمحسوب م یاجتماع یروين نيتر ن و سخت کوشيعزم تر

خا تالش کرده است يش، تاريبه خو مختص یطبقات یسازوکار و راهبرد ها
ست و کار يکه در آن به ز یمکان ، ویکه اقتصاد را، حداقل در محدوده بوم

ن ينمونه ا یو)  رانيست ايت حزب کمونيسا( ".مشغولند از بستر بحران برهانند
بمانند ابزار  57ن اساس انقالب يبرا :"کند یذکر م 57ام بهمن يتالش را ق

آن  يیاقتصاد از بحران، و رها خروج یران برايا یانقالب یتوده ها یجراح
وجود شاه متبلور شده آن در  از چنگال طبقه بورژا و استبداد حاکم، که نماد

 یکارگر و زحمتکش برا ی هاکه توده یهدف. شود یم یبود شناخت شناس
 یمجرا کردن اقتصاد به یانقالب مشخص کرده بودند عبارت از جار

 جامعه در یو معنو یماد یازهايبود تا ن یک طبقه انقالبينظارت دمکرات
اگر ". ده گرددسم برآورياليآن به سوس یتکامل ین سطح و در راستايبالتر

 یم مين حرکت حضور داشتيصادقانه با مساله برخورد شود همه ما که در ا
ارائه نشده بود نه  یه داريک انقالب ضد سرماي یبرا یچ برنامه ايم که هيدان

 یروهايک طبقه مستقل و نه از طرف نياز طرف طبقه کارگر به عنوان 
 یوانست در هماهنگت یم که ميرژ یدخالت کارگران نفت در سرنگون. چپ

، یه اياتحاد یاست سازش کاريکند با س ین نقش را بازير کارگران ايبا سا
 ین مصاحبه يدر آخر یداله خسرو شاهي یه ايآن چنان که فعال اتحاد

دئو در ين ويخود که پخش آن به بعد از مرگش منوط شده بود و ا يیدئويو
کا يگر سازش سنداش پخش شد، ضمن پوزش از طبقه کار یمراسم خاکسپار

ندگان بازار؛ که در ازا قبول پرداخت چهار ماه دستمزد کارگران؛ يرا با نما
 یم یکند و به خاطرش عذر خواه یقول اقدام به اعتصاب داده است افشا م

ق يهم با سوء استفاده حزب توده  از کارگران از طر 1330مورد دهه . کند
رد و بذر يگ یه قرار محزب تود یاست هايه وابسته در خدمت سياتحاد
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 یطبقات یبا اندک آگاه یهر کارگر. افشاند یرا در طبقه کارگر م یبدگمان
 یه داريدن اقتصاد در حال بحران سرمايرهان یبرا یداند که نه تنها تالش یم
 یه داريد مبارزه وغلبه بر سرمايتشد ید از بحران برايکند بلکه با ینم

  .  استفاده کند
ان هم قابل تامل و گاه لفظا يک به دولت و خود دولتيبرخورد فعاالن نزد

  .ان نداردير دولتيبا غ یتفاوت
کند که  ید اعالم مير کار قبل از اعالم حداقل دستمزد جديهفده تن معاون وز 
باال  یبرا ید و کارآمدين دستمزد به مدل جديير روش تعييم با تغيدر صدد"

م يابيکار دست  یروين ینسانکرامت ا ید کارگران و ارتقايبردن قدرت خر
 یه برايمشاوره سه جان یته تخصصيکم یرين کار به شکل گيا یکه برا

 یاز شاکله ها یکي یسه جانبه گرائ." "مين دستمزد کارگران اقدام کردييتع
 -شود  مثلث کارگر یروابط کاراست و سبب م یتوسعه چند بعد یاصل

 یجه ميو نت." نار هم باشندک یاقتصاد یها یريم گيدولت در تصم –کارفرما 
خصمانه در مثلث سه جانبه  یاروئيکه اضالع تقابل و رو یتا زمان"رد که يگ

در  يیو هم افزا یواحد و مستحکم با همدل یشکسته نشود و به صف یگرائ
و مهم کار  یاساس یها یم سازيتصم یرد، در عرصه يکنار هم قرار نگ

ه با يو مشاوره سه جان یتماعاج یکه گفتگو یتا زمان. ش نخواهد رفتيپ
و  یکارگر یندگان بلند قامت تشکل هايشه، نمايحضور اصحاب اند

برون رفت از  یبرا یاساس یرد جامعه را به راه کارهايشکل نگ یکارفرمائ
وه ين شيا یاجرا. افتيدست نخواهد  یتصاد مليحاکم بر اق یرکود تورم

 یمتحمل شود و بهره وررا  یکم تر ینه هايشود تا کارفرما هز یموجب م
 یبستن دست و پا یها برا ین لفاظيا یهمه ". ابديش يد افزايعوامل تول

ان يه و بيه سرمايعل یمبارزه طبقات یسازش به جا یکارگران، موعظه 
و  یچ کارگريجهان ه یران و حتيا یط فعليرا در شراين جمله آخر بود زيهم
شناخته شده اند به جز ت هم يموجود که به رسم یکارگر یتشکل ها یحت

. مشارکت ندارند یاقتصاد یريم گيچ تصميدر دستمزد در ه یمساله چانه زن
مار کشور موجب يش دستمزد کارگران در اقتصاد بيافزا" معتقد است که  یو

شود  یم یاقتصاد مل یريمبادله و کاهش قدرت رقابت پذ ینه هايش هزيافزا
د درآمد سرانه خواهد يهش شدوب رشد تورم و کاين امر به چرخه معيو ا

است و  یک متوسط درآمديداند که درآمد سرانه  ینم یشان حتيا.". ديانجام
م ثروت و يشود و اگر مثال تقس یم ميت تقسيدر آن کل درآمد به کل جمع
ر ييابد متوسط آن تغير ييا کال تغيابد ير ييتغ یدرآمد به نفع کارگران اندگ

  .نخواهد کرد



 یحت! رانيکارگران ا یصنف یانجمن ها ینون عالعضو کا یناصر چمن
ر يست که مزد غيقبل ن یامسال مثل سال ها:"زند ید ميحا دست به تهديتلو

در  یالت اعالم شود و جامعه کارگريچند روز مانده به شروع تعط یقانون
شود سطح اعتراضات نسبت به سال  یم ینيش بيپ. برابر آن سکوت کند

. خواند یم یکارگر یروهايرا خط قرمز ن 41ماده  یو. ابديش يگذشته افزا
ش دستمزد يم در مورد افزايد است که دولت اعالم تصمين تهديد از ترس ايشا

.( کند یالت موکول ميالت بلکه به بعد از تعطيرا نه چند روز قبل از تعط
  )اسفند 24سنا؛ يا

تر از د کميش دستمزد نبايد که افزايگو یم یون کارگريس فراکسيمحجوب رئ
پرداخت نشده سال قبل را هم % 6د يباشد و با% 30 یعنيتورم اعالم شده 

  . رديدر بر بگ
د و ينما یم یکه برعکس فعال کارفرمائ یفعال کارگر یليد حاج اسماعيحم

د يحداقل دستمزد با:"ان است معتقد است که يکارفرما یت مالينگران وضع
قانون کار فاصله  41از ماده  ین دستمزد تا وقتيتع. ک باشديبه خط فقر نزد

درآمد باال  یزمان رکود که بخش خصوص. ... نخواهد بود یرد واقعيبگ
را از  يیتوان دستمزد باال یست نميبه صرفه ن یه گذاريندارد و سرما

 یرا فراهم کرد تا بهره ور یطيشود شرا یم یان انتظار داشت وليکارفرما
  ." د کارگاه ها باال برودابد و درآميش يه افزايکار و سرما یروين

 یس کار گروه مزد مجمع عاليرئ یقين گونه است نظر فرامرز توفيبه هم
کشند با توجه به  یدک مين افراد يکه ا يیعنوان ها. رانيندگان کارگران اينما

: ديگو یم یو. ک استيشتر به طنز نزديران بيط اسف بار کارگران ايشرا
کوس رقابت  یروحان یگوئ  –" فانهمزد منصفانه و کارمنص"طرح  یروحان

 یزند که صد سال یال دموکرات ميآلمان و حزب سوس یه سراسريبا اتحاد
ق يدق یم اجرايگوئ یرا طرح کرد؛ ما م - شان است  ین شعار انتخاباتياست ا
 یهم دلجوئ یه داران گراميرود که از سرما یادش نميدر ضمن .  41ماده 
از  یرا بخش قابل توجهيکامال گله مند بود زان يتوان از کارفرما ینم" کند 

 41ماده  یاجرا یم برايکرد یما سع. تورم از کنترل آن ها خارج است
ت شود و هم کارفرما از عهده يد کارگر تقويم که هم قدرت خريدا کنيپ یراه

  )92ماه  ید 16م؛ يتسن(. ديپرداخت آن برآ
اگر نرخ تورم :" ديگو یم یاسالم یشوراها یس کانون عاليرئ یگيب یعل

ش دستمزد کارگران نه يافزا - از به اما و اگر ندارديکه هست و ن - باال باشد
 یهم کاهش م یست بلکه ارزش پول مليشت شان نيبه سطح مع یتنها کمک

  ".ندارد یده ايش استمزد فايط افزاين شرايپس در ا. ابدي
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با انداختن  استان تهران یکارفرمائ یصنف یاز کانون انجمن ها یفيد سيحم
:" دهد یهم ارائه م یکاريب یف خود بر دوش دولت راه حل برايبار وظا
د يستند اما معتقدند دولت بايش دستمزد مخالف نيان با اصل افزايکارفرما

ن ضرر به عهده کارفرما يست که اين درست نيا. نه را تقبل کندياضافه هز
کاران يت بيجمعشود به  یکه اخراج م یدهد کارگر یادامه م یو. باشد

خود  یکار کند؛ حت یشود پس بهتر است با حقوق کم تر در بنگاه یاضافه م
  !"رنديبگ یاخراج دستمزد کم تر یل دارند که به جايکارگران هم تما

کند و با  ید مين نظر را تاکيان هميگر کارفرماينده ديک نماي یاصغر آهن
کارگران را در منگنه قرار آن ها  یران هم به جايا یاتيستم ماليکه س یوجود

ب کارفرما حفظ کند يحاصله را در ج یخواهد همه ارزش اضاف یدهد م یم
 ین که کارگران را خانواده خود ميبا توجه به ا"نه ها را دولت بپردازد يو هز

ط يشان شرايا." ميط موجود را حفظ کنيم که شرايکن یعمل م یوه ايم به شيدان
خواهد حفظ کند و منظورش از خانواده هم  یکارگران را م یمرگبار امروز
پدرساالر است که همه حق و حقوق خانواده تا کشتن را در  یحتما نقش سنت

و ارث  ین بخش از خانواده از رفاه خانواده کارفرمائيار دارد اما مسلما اياخت
  . است یفيکث ین شوخيندارد و ا یبيره نصيو غ

مسلم است . کنم ین بسنده مياما به هم ن نمونه ها بازهم فراوان وجود داردياز
اول : کند یش دستمزد مبارزه کرد که دو هدف را دنبال ميافزا ید برايکه با

ه و ياول یازهايکه دستمزد بتواند ن یکارگران به نحو یزندگ یازهايبرآورد ن
، یشان امکان بهبود سطح زندگيبرا. ن کنديرا تام یه خانواده کارگريثانو

ت يو امکان مشارکت در فعال یحيو تفر یبه امکانات رفاه یابيبهبود دست
ش يز براين یرا فراهم آورد تا امکان رشد فرهنگ یاسيو س یاجتماع یها

بعد از ساعات سخت کار و  یتا کارگر مجبور به اضافه کار. فراهم شود
  . نباشد یا چند پبشگي یفت کاريل دو شيتعط یروزها
از جانب  یازيش دستمزد امتيافزا ن مساله درک شود کهين که ايدوم ا

د به ين لطف چشم اميست که به خاطر ايا دولت نسبت به کارگر نيکارفرما 
ن که ارزش يمختلف اعم از ا یا آن دوخته شود، بلکه کارگران بخش هاين يا

ا با کار خود به يدهند و  یکار مولد انجام م یا به قوليکنند  ید ميتول یاضاف
ن ير گردش کاال و پول و چه خارج از ايدر مس یضافافتن ارزش ايت يواقع

ن کار يهستند با ا یه دارير فشار مناسبات سرمايگر درزيپروسه در مشاغل د
ن مناسبات يل ايد شده توسط خود را که به دليتول یاز ارزش اضاف یبخش

 یه داران مصادره شده است به نفع خود از آن ها باز پس ميتوسط سرما
ک ي ید به جامعه گفته شود که طين مساله بايح ايدر توض نيبنابرا. رنديگ

د چقدر به ين توليد کرده است و ازيسال گذشته طبقه کارگر چه مقدار تول



د به جامه گفته يبا. ه تصاحب کرده استيخودش برگشته و چه مقدار را سرما
ست و چه يشود چ یگفته م ید ناخالص داخليشود که آن چه که به عنوان تول

توده  یرقابل فهم برايغ یاضير یاز به فرمول هايدن است و نيقابل فهمساده 
باز  یسته انسانيشا یک زندگيد بحث يبا. مردم کارگر و زحمتکش ندارد یها

 یک زندگي یبرا یا دستمزد فقر که حتين حداقل دستمزد يتع یشود نه برا
. ميح دهيشر را توضيا شاخص فيست روش پاشه ين یر هم کافيبخور و نم

قانون کار اگر به طور صددرصد درست اجرا  41م که ماده ياد بزنيد فريبا
 یدا نميش پيافزا یچوقت دستمزد کارگر به طور واقعين که هيا یعنيشود 

کارگر را در همان سطح سال قبل حفظ  یکند سطح زندگ یم یکند بلکه سع
شود و  یآن ها حاصل نم یدر بهبود استاندارد زندگ یرييچ تغيه یعنيکند 

د نشان داده يبا. شود یجبران م یهمان مقدار قبل یمت ها برايش قيتنها افزا
 1800به عنوان مبدا دستمزد ماهانه کارگر  1356شود که مثال در سال 

دالر  220در آمد ماهانه اش  یتومان 7تومان بود و با در نظر گرفتن دالر 
 300ش از يه بک یهزار تومان 608شد اما امروز کارگر با دستمزد  یم

 یتومان 3000است دستمزد ماهانه اش با توجه به دالر به  56برابر سال 
سال  36دش نه به پارسال که نسبت به يقدرت خر یعنيشود  یدالر م 202

د گفته يبا. باز شود یاضاف ین درصد هاين آمده است و رمز اييش هم پايپ
 یکه قراردادها ه دارانيسرما یاست برا یشود که حداقل دستمزد مستمسک

ازده ماهه محاسبه کنند تا هرسال تنها با حداقل ي یکارگران رسم یکار را برا
به عنوان اضافه حقوق ساالنه زمان  یزيدستمزد دوباره استخدام شوند چ

و هرسال کارگر تازه استخدام . رديا به آن ها تعلق نگيه و مزايا پايخدمت 
. ن حداقل دستمزد بازنشسته شوندسال کار با هما 30شده باشند تا بعد از 

اضافه دستمزد و اعتراض به آن در مقابل با % 25بردن کارگر به سراب 
چ نهاد يکه ه ین در جا زدن آن هم در جامعه ايهم یعنيتورم % 40تا  35

از  یاديشمار ز یکند و حداقل دستمزد برا یت نمياز کارگران حما یو قانون
 ید کوچک منظور نميمراکز کار و تولژه زنان کارگر در يکارگران به و

. ندارند یبيز نصيکاران نيب یونيليو ارتش چند م. ک سوم آنيتا  یشود؛ حت
، کارگران کوره پزخانه ها ی، کارگران فصلیکارگران کشاورز یوضع برا
ون ها زن خانه دار يليو م. ن طور استيها هم هم یها و دامدار یو مرغدار

ون ها يلين ميندارند و هم چن ید ناخالص داخلياردها توليلياز م یهم سهم
بنام  يیآلونک ها یکودک کار، دخترکان و پسران نقاب پوش آتش سوز

درخت شده  یب یو جنگل ها. نيمدرسه، کارتن خواب ها و سالمندان و معلول
فه طبقه يل وظين مسايتوجه به همه ا. خشک و نمک زار شده یاچه هايو در

گران و يخواهد خود و د یکه م یعنوان طبقه ا کارگر است اگر بخواهد به
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 یشتر برايدستمزد ب یبرا. رها سازد؛ عمل کند یجامعه را از چنگال نابرابر
دان عمل آمد اما با قدرت نه با يد به ميد مبارزه کرد؛ بايسته بايشا یک زندگي

قورت دادن کارگران  یکه تنها برا یسه جانبگ یسر آفکنده در مثلث برمودا
آن  یقدرت کارگران در کنش جمع. گشوده است و گرداب ساخته استدهان 
ه داران است و يآن ها به عنوان قدرت مقابل سرما یطبقات یدر آگاه. هاست

  .دارد یه دارياز به تشکل  ضد سرماين ین آگاهيا
  2014ماه مه 

  
  

  

  

  

  



 یدر دو دهه  یو اعتصابات کارگر  یمبارزات اجتماع
  يیايت جغرافيا توجه به موقعب و يکم ستين قرن بيآغاز

   :ايآس
  رانيا

  اعتراضات سراسری کارگران بخش آموزش
معلمان بعنوان کارگرانی که نيروی کار فکری خود را برای گذارن زندگی 
می فروشند همانند اکثريت کارگران ايران از نظر اقتصادی در شرايط 

ذارن زندگی ناگواری زندگی می کنند؛ به نحوی که مجبور می شوند برای گ
به کارهای ديگر در ساعات بعد از خدمت معلمی گذشته از تدريس 
خصوصی از رانندگی تاکسی تا دستفروشی و حتی فروش ارگان های بدن 
خود برای تامين مخارج زندگی بپردازند، در حالی که بايد با داشتن رفاه و 

ر کار آرامش بقيه وقت را به مطالعه و آماده سازی خود برای ارائه بهت
آموزشی به دانش آموزان و به روز کردن اطالعات خود در زمينه کاری 
مشغول شوند تا بتواند پاسخ گوی ذهن کنجکاو کودکان ونوجوانان و جوانان 

آن ها برای سرمايه داری با آماده سازی و تربيت نيروی . دانش آموز باشند
و آموزش ديده نيروی کار باسواد . کار آينده نقش مهمی را ايفا می کنند

بارآوری کار را از جانب خود باال می برد و درصورت باال بودن ترکيب 
ارگانيک سرمايه حتی در زمان کار کوتاه ترشده بازده کار باال می رود و 
سهم کار پرداخت شده را از کل ارزش ايجاد شده پايين می آورد و اين يعنی 

مسئولين سعی . د بيشترارزش اضافی بيشتر و يا به زبان سرمايه داری سو
می کنند با کلمات و جمالت قصار سر معلمان شيره بمالند که کار معلمی کار 

و در صورت اجبار به پاسخگويی ! پيامبری است و اجر اخروی دارد
جمعيت ميليونی معلمان را عامل اين تبعيض می خوانند چرا که اين وزارت 

را در دو بخش اداری و ميليون نفر  1.5خانه به خاطر گستردگی وظيفه 
ميليونی دانش آموز اين  12درعين حال با جمعيت . آموزشی در خدمت دارد

وزارت خانه با کمبود شديد معلم مواجه است و سرانه شاگرد به معلم چنان 
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باالست که در حقيقت معلم در کالس مجبور به ايفای نقش مبصر برای ساکت 
فشارهای موجود کيفيت کار به شدت نگاه داشتن دانش آموزان است و به دليل 

سقوط کرده است و جامعه تقصير را به گردن معلم می اندازد که خوب درس 
نمی دهد و آن ها مجبور به گرفتن معلم خصوصی برای کودکان خود هستند 
و آن هايی هم که نمی توانند بيشترازهزينه ی خورد و خوراک خانواده بزنند 

کالس های پرحجم نه تنها کيفيت کار . به همان حداقل رضايت می دهند
معلمان را پايين می آورد که سبب افت وجاهت و احترام معلمان نيز می شود 
و آن ها را به ويژه با دانش آموزان نوجوان و جوان به تقابل می کشاند همان 

". منزلت مار را به ما برگردانيد"چيزی که امروزه معلمان فرياد می کردند 
از بار حجم باالی تعداد دانش آموز با مشکالت عديده ی معلمان گذشته 

مثل همه ديگر کارگران آن ها نيز در . ديگری در مدارس روبرو هستند
محيط کار زير ذره بين نگاه نيروهای امنيتی و حفاظتی قرار دارند که در 

تغيير کرده است  که همه ی سکنات .... مدارس نامشان از حفاظت به معلمان 
ا در محل کار از نوع پوشش، روابط بين همکاران، ادبيات گفتاری معلمان ر

و شيوه ی بيان مطالب و تعامل با دانش آموزان را تحت نظر دارند به نحوی 
که معلمان در مدرسه احساس ناخوشايندی را تجربه می کنند و مجبورند به 

ف اين در خارج از مدرسه نيز به انحاء مختل. طور دائم خود را سانسور کنند
سال وحشت و اختناق و سرکوب آزگار  35اما در . کار را ادامه پيدا می کند

جوجه ی مرگی فجيع را که در آشيانه به بيضه " موفق نشد " مرغ سکوت" 
نشسته بود، زنده به دنيا بياورد و جمهوری اسالم به ويژه در زمينه ی 

شکست کامل فرهنگی در مدارس چه در سطح دانش آموزان و چه معلمان با 
مواجه شد و همين فريادشان را از حوزه و مجلس و مسجد به آسمان برده 

بدين . است و کار به نفرين و ترساندن از زلزله و باليا و جهنم کشيده است
گونه است که می بينيم اين بخش از طبقه ی کارگر که اکثريت شان در بخش 

برش از زندگی در و دولتی سرمايه داری استثمار می شود باالخره کاسه ص
زير خط فقر لبريز شد و اين بار نه با گله و درگوشی که سراسری پا به 
ميدان گذاشت و اين همان چيزی است که دولتمردان سرمايه و فيلترهای 
اجتماعی آن ها را در ميان هر بخش از کارگران و اين جا معلمان به وحشت 

می تا بسيج و حزب الهی نيروهای سرکوب از نظامی و انتظا. انداخته است
را به مقابله خوانده است و از طرف ديگر وقتی با مقاومت مواجه می شود از 
ترس گسترش آن به دريوزگی می افتد و جلسه مهم با رئيس جمهور را رها 
می کند و به ميان معلمان می آيد و قول رسيدگی می دهد و مهاجمين را 

معاون ). گيالن(ل می شودسرزنش می کند و خواهان ترک آن ها از مح
وزير به تته پته می افتد و ضمن تاييد درستی خواست معلمان به طور ضمنی 



من موافق تجمع معلمان در خيابان نيستم، معلمان در : آن ها را تهديد می کند
گذشته هم ازين سبک تجمعات داشتند اما مثمر ثمر واقع نشده بود؛ يا تجمع به 

ی در ضمنی که گوشزد می کند اين کارها و. ضرر معلمان و دولت است
مثمر ثمر نيست مساله را مغشوش می کند و معلمان را به دولت می چسباند 

دبير کانون صنفی معلمان پريشان از . و هردو را از يک جنس نشان می دهد
اين که افسار کار از دستش در رفته و نتوانسته آن را کنترل کند و در جهتی 

بدنه ی آموزش و پرورش جلوتر از تشکل : رد می گويدکه خود می خواهد بب
های صنفی حرکت می کند و اشاره اش به تعطيل کالس های درس و 

جالب است که در ايران پديده ای از نظر . تجمعات بدون اجازه قانونی است
زمان مرده را به زور می خواهند زنده نگه دارند که سيستم صنفی يکی از 

وران قبل و اوايل رشد مانوفاکتورها بر می گردد و آن هاست که عمرش به د
  . امروزه در سيستم جهانی سرمايه ديگر جايگاهی ندارد

سازمان معلمان ايران که نگاه امنيتی را فقط محدود به دوران هشت ساله 
سی  1359احمدی نژاد می بيند و گويا اصال خبر ندارد که تنها در سال 

) پاک سازی به بيان رژيم( زدايی معلم از مدارس پاک 30.000هزار 
شدند و اخراج يا بازخريد يا بازنشسته پيش از موعد شدند، ضمن باور به 

در ميان مردم و " دولت تدبير و اميد " بارقه اميدی که از بدو تشکيل "
مخالفت خود را به تجمع معلمان " های مردم  نهاد ايجاد شد معلمان و تشکل
قانونی بودن اين اعتراض سازمان مخالف اين  به علت غير: اعالم می دارد

دولت احتياج به حمايت دارد هرچند که ما وضعيت . سبک اعتراض است
می بينيم که هردو . خوبی نداريم اما اين نوع تجمعات به ضرر دولت است

ارگانی که خود را نماينده معمان اعالم می دارند نماينده جناح حاکم 
تنها راه جلوگيری . ند و نه نماينده ی معلمانبورژوازی در بين معلمان هست

از سوء استفاده ی سود جويانه اين تشکالت ايجاد شوراها در سطوح مختلف 
است تا حرف خودشان در جامعه منعکس شود نه حرف دلواپسان و کليد 

اعتراض به وضعيت نامناسب معيشتی، اعتراض به تبعيض، . داران
بين معلمان، خواست بهبود وضع  اعتراض به فقر و فاقه در جامعه و

معيشتی، رفع فوری  و بدون قيد و شرط تبعيضات، بهبود سطح آموزش و 
اختصاص دادن بودجه کافی به آموزش و پرورش برای ساخت، تعمير و 
اجاره ی مدارس جديد و مناسب و امکانات آموزشی مناسب، کاهش سرانه 

آزاد، شرکتی يا با هرنام شاگرد به معلم و استخدام معلمان حق التدريسی، 
ديگری و استخدام معلمان جديد برای رفع مشکل، تغيير سيستم آموزشی از 
آموزش نظری به آموزش آميخته نظری عملی، ايجاد دوره های آموزشی 
ضمن خدمت بدون تبعيض برای همه ی معلمان جهت باال بردن سطح علمی 
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رفاهی برای معلمان و و آموزشی فرهنگی آن ها، ايجاد امکانات تفريحی و 
دانش آموزان، بيمه ی مجانی درمانی و حوادث برای همه ی دانش آموزان، 
باز کردن فضای آموزشی و اختصاص بودجه کافی به مدارس برای کارهای 
فوق برنامه برای شکوفائی استعدادهای دانش آموزان حق مسلم معلمان، 

معلم است که خواسته حق . دانش آموزان و والدين آن ها و کل جامعه است
به عنوان . هايش مورد حمايت دانش آموزان و والدين شان قرار گيرد

کارگران بخش آموزش حق دارند که از طرف ساير کارگران که والدين 
حق دارند که از . شاگردان شان هم می توانند باشند مورد حمايت قرار گيرند
های ديگر مشغول  طرف پرستاران، و ميليون ها کارگر ديگری که در بخش

به کارند و مثل آن ها در حمله يا خطر حمله فقر و فاقه و تبعيض و نابرابری 
هستند، از طرف کارگران بيکار، از طرف کارگران شاغل، از طرف 
کارگران که نسبتا وضع اقتصادی بهتری دارند و از طرف کسانی که ماه 

اين حق دو . ندهاست دستمزدی دريافت نکرده اند مورد حمايت قرار گير
جانبه است و آن ها نيز به حمايت همکاران خود در بخش آموزش که معلمان 
کودکان شان هستند نياز دارند و آن حلقه مفقوده که می تواند مرکز ايجاد اين 
پيوند شود تشکل شورائی چه علنی و چه مخفی در سطح کوچک محل کار و 

هزار و  200معلم  200در چنين صورتی است که به جای . سراسری است
حق گرفتنی است اما بايد . ميليون حق را فرياد خواهند کرد 20ميليون و  2

ارگان مناسبش را ايجاد کرد و خواست های مشترک . برايش فضا سازی کرد
در اين صورت است که . منفرد را به خواست مشترک سراسری تبديل کرد

است های برحق می شود از جزء به کل رفت و مبارزه کوچک برای خو
رفاهی و اقتصادی را به مبارزه بزرگ برای تغيير اساسی، برای لغو 
مناسباتی که اين تبعيض ها و نابرابری ها را سبب می شود يعنی سرمايه 

با همه ی ابزار به حمايت از مطالبات . داری پيوند داد و به جلو گام برداشت
  2015 .به حق معلمان بپردازيم

  
  

  



   عدن سنگ آهن بافقاعتصاب کارگران م
به فوالد %) 71(بخش عمده سهام معدن 1391سال : روز شمار حرکت

که  یدر حال  ختينگيرا برن یخوزستان فروخته شد اما آن چنان اعتراض
د اما يه سهام به فوالد در سال جديم به فروش بقيتصم. ن کننده بوديتع

 27معدن در تحصن کارگران در . کارگران را به اعتراضات گسترده کشاند
مانده که هنوز  یسهام باق یساز یدر اعتراض به خصوص 1393هشت يارد
 39کارگر در آن شرکت کردند و اعتصاب  5000. بود آغاز شد یدولت

، یساز یخصوص" لغو موقت"رماه با يدر چهارم ت. ديروز طول کش
ان دادند و کار در يک مهلت دوماهه به دولت به تحصن پايکارگران با دادن 

ط محل کار و يشمار شراين که در مشکالت بيعدن را آغاز کردند بدون ام
  . حاصل شده باشد یشيکارشان گشا

ندگان ير کار به بافق سفر کرد و با مسئوالن و نمايوز یعيمرداد رب 23
خود  یرسانه ا یغرا یدر سخنرائ یو. کارگران معدن به گفتگو پرداخت

د يکش یروز هم طول م 339وز ر 39 یاگر اعتصاب به جا" اعالم کرد که
اما  ین کارگر دوستيا" از سر کارگران کم شود يیم مويداد یاجازه نم

ر ين زمان که وزيدرست در هم. بزرگ بود یخاله خرسه و دروغ یدوست
زش فاضالب يبافق در اثر ر یکار در بافق حضور داشت دو کارگر شهردار

. ر را هم جلب نکرديوزنظر جناب  ین دوتن حتيجان باختند و مرگ ا یشهر
 یدو خانواده کارگر ینبود که جان دو نفر و زندگ يیصحبت از کم شدن مو

  .بود
ت کارفرما ير کار به بافق پاک نشده بود که هفته بعد با شکايوز یهنوز رد پا

ر حضور داشت، با کمک قوه يبود که در گفتگو با وز ینيکه مسلما از مسئول
ر يپوشش وزارت کشور دو کارگر دستگ تحت یانتظام یرويه، و نيقضائ

 یريز صادر شد که موفق به دستگيگر نيکارگر د 16 یريشدند و حکم دستگ
خود پناه بردند و  یها یان هم طبقه ايرا کارگران به معدن و به ميآن نشدند ز
 يیباياز نقاط اوج ز یکين يو ا. قرار گرفتند یکارگر یت همبستگيتحت حما

ر و به ين بگيبه دنبال ا. ثبت شود یدر جنبش کارگر دين حرکت است که بايا
همکاران خود  یريمرداد کارگران در اعتراض به دستگ 28بند ها در 

ک يبا شروع اعتصاب . دنديم به اعتصاب گرفتند و دست از کار کشيتصم
ن يک به دولت حرکت کارگران را در ارتباط با سازمان مجاهديت نزديسا

ک يبه  ین پوشش، مساله از اعتصاب کارگريکرد تا تحت ا یخلق معرف
ه که يه بعد از قوه قضائين آپارات سرکوب سرمايدوم. ل شوديديت یتيعمل امن

زد به بافق و به يدوزد، از مرکز استان  یکه م یانتظام یرويبرد و ن یم
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که با  یسرکوب کارگران یبرا یتيامن یروهايژه نيکان ويمعدن فرستاده شد؛ 
آزاد  یدو کارگر بازداشت. همکاران خود بودند یآزادخواهان  یدست خال

 ین جناح هايب یريدرگ. مرداد معدن را ترک گفت 30ژه يکان وي. شدند
و حاضر است و در  یجامعه ح یم قدرت که در همه جايبر سر تقس یحکومت

م، يکشمکش آن را شاهد هست یاسالم یجمهور یهر نهاد جامعه مدن
دو کارگر آزاد شده و عالوه برآن با . گرفت یسرنوشت کارگران را به باز

 یاسيمعاون س یطالب. ر شدنديز دستگيگر نيکارگر د 7ت کارفرما يشکا
ان کارگران سنگ آهن يم یتيبروز نارضا: " ديگو یزد مياستان  یتيامن

و دامن زدن به اعتراضات است و از سازمان  ینيبافق، التهاب آفر
رمجموعه دولت است در يکه ز یکند که با وجود یگله م یساز یخصوص

 ". کند یدولت عمل نم یکل یاست هايچهارچوب س
   :سرکوب ینهادها

  ن آنيه و ظابطيقوه قضائ  -      
  :وزارت کشور و  وزارت اطالعات - : هيقوه مجر

                       ن استان                              يتام یشورا - 
                                                            ن شهرستان    يتام یشورا - 
                                                         یانتظام یروهاين - 
                                                                    یتيامن یروهاين - 
  وابسته یرسانه ها - 

 یهمراه با خانواده ها یر از کارگران اعتصابنف 200ور ياز دوم شهر
شعار  یاجتماع کردند و به نفع کارگران اعتصاب یفرماندار یجلو یکارگر

مواجه شدند و بالفاصله  یآن ها بر حسب تصادف با در باز فرماندار. دادند
جرکت کارگران  یگر از فراز هايد یکين يا. به درون رفته تحصن نمودند

. رون آوردن آنيمعدن ب یاجتماع کشاندن مساله و از انزوابه درون  یعنيبود 
ن با يط حاکم در معدن و برخورد مسئوليق آن ها توانستند شراين طريبه ا

ت يحما. کارگران به جامعه اعالم کنند یکارگران را همراه با خواسته ها
ک نقطه ين جمع يمردم شهر از تحصن کنندگان و حضور متناوب آن ها در ا

از نقاط  یکارگر یروهاياز ن ین حرکت، بخشيا یدر ط. گراستياوج د ی
ز با آن ها اعالم يالن نيگ یه داريران از جمله کارگران ضد سرمايگر ايد

هزار کارگر در . حرکت است ین دستاوردهايکردند که از مهم تر یهمبستگ
گرچه بخش  -مردم  یاز توده ها یکه بخش یگاهينماز جمعه به عنوان جا

رساندن  یبون آن برايو استفاده از تر - ده و بخش فرصت طلبعقب مان
از  یشنهادين حرکت پيتوان حدس زد که ا یم. خود شرکت کردند یصدا

خواست مهر  یت بود که ميحاکم یاز جناح ها یکيجانب وابستگان 



گر را به يد ین سو، سويدر ا یت اجتماعيحما. ت را هم بر آن بکوبدياسالم
ب حرکت و محو کردن يتخر یواسطه ها را برا ليو س. وحشت انداخت

د به کارگران يآن ها با وعده و وع. ر کرديکارگران سراز یاصل یخواسته ها
خواباندن قائله  یو به قول اژه ا یگريانچيدر م یشان سع یو خانواده ها

ل کنند و با قراردادن آن ها يکارگران را تعد یکردند خواسته ها یسع. کردند
 ینداشتند خواسته ها یاز مطالبات که با هم هم خوان یا ک مجموعهيدر 

جمعه  ینمازها یاست گزاريامام جمعه بافق با ستاد س. را لوث کنند یکارگر
نده يکارگران اعالم کرد نما یت خود را از خواسته هايتماس گرفت و حما

خود را از کارگران  یپروا نفرت طبقات یت کنندگان بود بيبافق که از حما
افراد :"چاد کنديا ین کارگران دو دستگيداد تا در ضمن بخواهد ب نشان
 یاز سو يیها یداشتند و خرابکار یشتريب یت هايگاه فعال یر شده حتيدستگ

به  یجد یب هايآن ها صورت گرفت که با خراب کردن دستگاه ها، آس
م در صورت بروز التهاب و يمعتقد" و ادامه داد که " ساختمان وارد کرده اند

  ."کنند یفعال تر عمل م یآشفته برخ یجاد فضايا
  : واسطه یروهايوزارت کار و ن

 نده بافق در مجلسينما
 یون حاميگر روحانيامام جمعه بافق و د

  شهر یندگان شوراينما -: فرماندار
  

در  یو. فرستد یزد ميخود را به  یتير کشور معاون امنيور وزيهشتم شهر
ر کار مساله يحضور قائم مقام وز زد باين استان يتام یجلسه شورا

ر کشور در يبه دنبالش وز. دارند یاعالم م یرا فعال منتف یساز یخصوص
به  یدگيدارد که رس یور اعالم ميات دولت در دوازدهم شهريان نشست هيپا

اعتصاب کارگران را قائله  یو. مساله را دولت به وزارت کار سپرده است
خاتمه دادن به آن به منطقه  یرا برا خود یتينامد که معاون امن یم یا

ک اعتصاب يش يکه برا.نظر دولت در باره مساله یعنين يا. فرستاده است
 یتيامن یاسيس یرا جلب کند مساله ا یکارگر ینظر جامعه و همبستگ یوقت

تواند در  یط فراهم باشد ميل که بر اساس تجربه اگر شراين دليشود به ا یم
و  یکارگر یافته و به خودسازمان دهيترش موارد به سرعت گس یاريبس

و اعتصابات  ی، اعتصابات عمومیسراسر یل شوراها و شوراهايتشک
ه يگر قوه قضائياز طرف د). آلمان1919انقالب (و انقالب راه برد یاسيس

که  یدارد که با کارگران یت است اعالم ميگر حاکميکه تحت نفوذ جناح د
د به يدهد که اعتراض با یو ادامه م شود یبرخورد م" بندند یابان ميخ"
البته که . شود یريگ یح پيق مراجع صحيانجام شود و از طر یوه قانونيش
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ن نهاد و آن يوتوسل به ا ینامه نگار یوه هايداند که ش یم یشان به خوبيا
نگرفته اند  یجه اين مقام و آن مقام را هم کارگران آزموده اند و نتينهاد و ا

کارفرما پاسخ مثبت داده و  یزارانش به سرعت به دادخواهشان و کارگياما ا
 یهمه  ین جا برايمساله مهم در ا. را به حق دار داده اند یه داريحق سرما

معدن را  یارد تومانيليم 100ضرر . ه استيل سرکوب منافع سرماين خيا
. ده گرفتيشود ند یبردند نم ین مقامات نفع ميازا یاريکه از آن بس

دارد که از  یکارفرما را وا م یان ماليو فشار ضرر و ز یتماعاج یفشارها
 یکارگران منوط به نظر مثبت شورا یت خود صرفنظر کند اما آزاديشکا
، شالق را فراموش ینيرين شيکارفرما در کنار ا. شود یزد مين استان يتام
و آب و قند به کارگران معدن قطع  یدهد که رساندن چا یکند و دستورم ینم

  . کشاند یش ميزند و با پا به پ یشان با دست به عقب ميا ی، بقولشود
 یکارگر یوارد عمل شده در اجتماع کارگران و خانواده ها یواسطه ها

کنند و در  یفراهم م یتيو امن یمذاکره با مقامات کشور یط الزم را برايشرا
 ندگاني، امام جمعه، نمایشهر، استاندار ینده شورايمرکب از نما یجمع

از يک امتينده وزارت کار و باالخره با دادن يران معدن، نمايمجلس، مد
ت يکه وضع ینند جمعينش یبافق به مذاکره م ینده کارگران در فرماندارينما

در جمع چه گذشت . هم مغشوش تر است یه اياتحاد یاش از سه جانبه گرائ
به  یداند و شرط کارگران زنيبدون ق یبند آزاد. ستين یچ گزارش مبسوطيه

ون يليم 50و  70ن يسنگ یقه هايپرداخت وث یعنيمشروط کارگران  یآزاد
ک کارگر يسال کار  10که برابر با دستمزد  یقه ايوث. انجامد یم یتومان
، یرفاه یر مطالبات مربوط به کارگران چون خواست هايبرسر سا. است

ار دشوار و ه کارگران و قبول کار معدن به عنوان کين تغذي، تامیت شغليامن
 یبه مطالبات افزوده شد که ربط يیزهايست اما چيخطرناگ چه آمد معلوم ن

شهر و  یا گاز کشيزد يبه اعتصاب نداشت مانند دو بانده شدن جاده بافق 
ق ين طريبه ا. گر استيد ینهادها یفه ياند اما وظ یره که حتما ضروريغ

 ید در معدنيلتو یکارگر معدن، چرخ ها 5000روز اعتصاب  16بعد از 
 ین که کسياست تنها به خاطر ا یختنيش مستعمل و دورريکه همه دستگاه ها

ان يضرر و ز یست به راه افتاد تا جلويقائل ن یجان کارگران ارزش یبرا
قه يوث یقه آزاد شدند اما زندانيکارگران با قرار کفالت و وث. شتر گرفته شوديب

  .مسکوت ماند دوباره یساز یان خصوصيو جر. ماندند یباق
   :نقاط برجسته جرکت

  یت از همکاران زندانيو اعتصاب در حما یکارگر یهمبستگ
 گر کشورير کارگران از نقاط ديت سايو حما یاعالم همبستگ

 ت از آن يدر حما یکارگران اعتصاب یمشارکت افراد خانواده 



 شهر یاز طرف اهال  یاجتماع یت مردميحما
  ام خود به جامعهيرساندن پ یرامتنوع ب یوه هاياستفاده از ش

ن يژه اين نقاط ضعف نه نقاظ ضعف ويقت ايدر حق: نقاط ضعف حرکت
  .ران تعلق دارديا یبه کل جامعه کارگر ،حرکت که

  خود یپاها یستادن استوار رويو ا یعدم وجود صف مستقل طبقات
چنان که اعتصاب  یو خارج از بخش ین بخشيب یعدم وجود شبکه ارتباط

نفره کارگران معدن  85000 ین کارگران معدن در جامعه يره انف 5000
 یکه به تازگ یدر حال. ن آن ها نشديشتر بيوند بينشان نداد و سبب پ یبازتاب

. ميز کارگران معدن چادر ملو را پشت سر گذاشته بوديت آمياعتصاب موفق
 .مير بخش ها را داريهزاران کارگر سا ین اعتصابات گذشته و جاريهم چن

و کنش  یه دارياز سرما ناکافی و شناخت یکاف یطبقات یعدم وجود آگاه
ست بلکه ين یساز ید مشکل خصوصيبگو یشود کارگر یش که سبب ميها
ه يدر دفاع از سرما یگريا دي. شود یاده ميبد پ یساز ین است که خصوصيا

 ینه کمتر برايد با هزيش توليدنبال افزا یه خصوصيد که سرمايبگو یدولت
را  یه داريد سرمايک طرف درست است و لب توليسود است که از  کسب

که، ه است فارغ از آن يگر نشناختن سرمايکند اما از طرف د یان ميب
ط يآن هم در شرا یه داريکارگزارش چه کس باشد و نشناختن دولت سرما

 .  یقو یک جنبش کارگرينبود 
الزمش  یا ابزارهاب یه داريک جنبش آگاه ضد سرمايو باالخره عدم وجود 

کارگران که بتواند به سرعت  یه داريضدسرما یشبکه شوراها یعني
را به عنوان  یسراسر یکارگر یعموم یارتباطات را برقرار و همبستگ

  .ر سازديه دار امکان پذيقدرت مند در برابر طبقه سرما یک حامي
 :نوشت یپ
 یبرا یشماريب یک هاين مورد نوشته شد و کارت تبريدر ا یاديمقاالت ز 
مختلف درج  یت هايا در سايکارگران فرستاده شد  یدر مبارزه برا یروزيپ

مختلف به  یوه هايبا توجه به ش ین حرکت کارگريمسلم است که ا. ديگرد
 یو عموم یکارگر یوند آن با جامعه و جلب همبستگيپ یکار گرفته شده برا

م چه گذشت و ينياما بب. رديک نمونه بارز مورد توجه قرار گيد به عنوان يبا
 یند کارگران خواسته هايگو یم. مطالبات کارگران تا چه حد برآورده شد

چ رسانه يتا کنون در ه. بند فرموله کرده و ارائه داده اند 15خود را در 
بوده  یه برچه موارديداند که تک ینم یافته است و جامعه کارگريانتشار ن

  :ديرون کشير را بيتوان موارد ز یها ماما از درون گفته ها و نوشته . است
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 ر شدهيد و شرط کارگران دستگيبدون ق یآزاد
 ان آوريقانون مشاغل سخت و ز یاجرا

  یو رفاه یش امکانات درمانيکار؛ افزا یحق سخت
  مانده به فوالد خوزستان یدرصد سهام باق 28،5 یلغو واگذار

 آن یبه جا یبوم یر عامل و انتخاب فرديمد یاستعفا
 ره يات مديشرکت در ه یبرا یانتخاب دو فرد بوم

 ن سهام به شهرستان بافقيدرصد از ا 15 یواگذار
 یجوار معدن ین بودجه کارخانه هايو تام ین راه اندازيتضم

 شهرستان بافق یگاز کش
 زديدوبانده شدن جاده بافق 

 5 در بند. م با کارگران مربوط استيبند اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مستق
ن کارگران ياست که خاص ا یمتاسفانه توهم یافراد بوم ید بر ابقايتاک 6و 
ن همان مورد يا. است یه داريسرما یاز عدم شناخت کاف یست بلکه ناشين

چپ  یروهاياز ن یاست که هنوز بعض یو خارج یو منطقه ا یمل یبورژا
گانه يو ب یمهربان تر از مل یخود یبورژواز یگوئ. هم به آن باور دارند

گر خود را از شر يد یجهان یه داريشود که سرما ین جا فراموش ميا. است
که با او  یو برادرت، دوست یاگر تو کارگر باش. ده استيرهان یو خود یمل

باشد  یا کارگاهيلت، مالک کارخانه، شرکت و يفام ی، اعضایبزرگ شده ا
 یمحدود و حت با تو مثل کارگر برخورد خواهند کرد و روابط خود را با تو

فرد  یگاه طبقاتيجا. مساله کبوتر با کبوتر باز با باز است. قطع خواهند کرد
رد منافع يکند و فرد در هر کجا که قرار بگ ین مياو را تع یگاه اجتماعيجا

ا يره يات مديه یعضو بوم. ش خواهد برديخود را و طبقه خود را پ یطبقات
جواب دهد اما هرگز منافع تو را در د سالم ترا بلند تر يشا یر عامل بوميمد

  ! است یبورژواز یان بورژوازيخانم ها، آقا. مد نظر نخواهد داشت
 یبانک جهان یران سال هاست که با رهنمودهايدر ا یساز یمساله خصوص

 ید خود دولتمردان جمهوريشد یو عالقه مند* پول ین الملليو صندوق ب
به اصطالح الغر کردن  دولت کوچک کردن و  یش از آن ها؛ برايب یاسالم

به اجرا در  یه داريسرما یايدن یدر همه جا یاست اقتصادين سيا. آغاز شد
االت متحده يدر ا. آمد که آغازش در قرن نوزدهم بود و هنوز هم ادامه دارد

 یکاگو که مشاور ماليندگان مکتب شيدمن ا زنمايلتون فرينظرات م یبرمبنا
که مارگرت تاچر در قدرت  یزمان1980ه  س در دهيگان بود و در انگلير

رونق 1990ه در دهه يدوم و در روس یبود، در آلمان بعد از جنگ جهان
 یاديد اقتصاد دانشگاه هواداران زين اساتيدمن در بيز فريران نيدر ا. گرفت

 ین جا مساله خصوصياما در ا. شود یدارد و نظراتش همواره به روز م



هم  یبود که در واقع عموم یعموم یها یچوب حراج زدن بر دارائ یساز
ها اعم از کارخانه، شرکت،  ین دارائيا. ديکش یدک مينبود بلکه نام آن را 

، )یآمل ی، جوادیبه طور نمونه جنت(ونين به فرزندان روحانيساختمان، زم
 یو اطالعات یتيو امن یو نظام یو لشگر یکشور یم و روسايوابستگان رژ

و  یا مبادله اي یلياعم از فام یا ارتباطاتيابسته بودند که به آن ها و یو کسان
ه ين افراد سرمايز فروخته شد و ازيناچ یمتيداشتند با ق یاسيو س یاقتصاد

که به درگاه  یه داران بازمانده از نظام قبليدار ساخته شد که در کنار سرما
. ندون ها کارگر را در دست گرفتيليد دق الباب کردند، سرنوشت مينظام جد

شرم از انقالب  یموج اخراج ها را خود دولت، آن وقت که هنوز سرخ
 یصورتش را سرخ نگه داشته بود با کارگران بخش آموزش و خدمات ادار

مدارس با طرح مدارس  یساز یو خصوص) 1359و  1358(آغاز کرد
ون نفر از يليم 21ن است که يز آغاز شد و حاصلش امروز اين یر انتفاعيغ

بردولت،  یموسو یاست آقايسپس در دوران ر. ن کم سواد هستندرايت ايجمع
گر را يد یگر کارگران در بخش هايدامن د یانسان یرويل نيطرح تعد

با قدرت پشت  یه جامعه کارگرياول یاگر در اخراج ها). 1364(گرفت
شد، اگر  یستاد و خواهان بازگشت آن ها به کار ميا یاخراج شده ها م

شد  یم نميدر برابر قلع و قمع شوراها تسل یاکمان فعلح یريازآغاز قدرت گ
که  یسراسر یجاد شوراها و شورايدوباره به ا ین زمان در کوششيا در ايو 

کرد،  یل ميپرداخت و آن را به دولت تحم یخاکسترش هنوز گرم بود م
ها را  یميپتروش یساز یخصوص. ميروبرو بود یگريط ديامروز با شرا

ن يا. آب از آب تکان نخورد. ميشگاه ها را داشتيپاال یساز یخصوص. ميداشت
 یرير شده و جلوگيکارگران دستگ یآزاد یحرکت کارگران معدن گرچه برا

 ینشده بود جا یمانده بود که هنوز خصوص یسهام باق% 28،5از 
% 71،5 یبوده است گرچه برا یاست و حرکت درست یحوشبخت
. جلب کند صورت نگرفته بودکه توجه همگان را  یکار یشده قبل یخصوص

ا يه را داشته يسهام را دارد چه بق% 70ش از يکه ب يین کارفرمايبنابرا
ن بخش که ياما ا. زند و حق وتو دارد یشه حرف اول را مينداشته باشد هم

به  ،دهد که دولت هم یت معدن و کارگرانش نشان مياست و کال موقع یدولت
ن يمگر نه ا. برد یش ميمنافع آن ها را پ ،ه دارانينده سرمايعنوان دولت نما

قانون کار  یز کارگرياند و از حقوق ناچ یکارگران رسم% 50که تنها 
اند و هرلحظه امکان عدم  یمانيه کارگران پيبق% 50ران بهره مند اند و يا

ن يمگر نه ا. کند یدشان ميتهد یکاريقرارداد کار آن ها و اخراج و ب یامضا
کارگران به عنوان کار سخت و خطرناک به حساب ن يکه تا کنون کار ا

ن يمکر نه ا. که خطر در آن از روز هم روشن تر است یامده آن هم کارين
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. ا مستعمل و خارج از اعتبار بوده انديخراب  یمنيا یکه همه دستگاه ها
  :ميانداز یم ین استان نگاهينمونه به حوادث ضمن کار در معادن ا یبرا
. کارگر شد 8که سبب مرگ  یال شماليار در معدن انفج - 1391آبان  28

به  یمه و گرفتن غرامت و بازنشستگياز ب یه کارگران بدون برخورداريبق
هشت ييکه در ارد یآب خوردن، کارشان را از دست دادند در حال یسادگ

. به کارفرما گوشزد کرده بودند که معدن ناامن است ینامه ا ین سال طيهم
د ساالنه توسط يکار با ین الملليب یت استانداردهايو رعات ين امنيمعموال تع
ع و يتواند از طرف وزارت صنا یرد که ميمتخصص انجام گ یگروه ها

مه کنند يد کارگران را در برابر خطرات بيکه با یمه ايب یا شرکت هايمعادن 
 ید تا برقراريد نشود معدن باييتا یص فنيل نقايرد و اگر به داليگ یانجام م

افت يد دستمزد دريآن کارگران با یط مطابق با استاندارد بسته بماند و طيشرا
با خطر سرو کار  یبه تذکر کارگران که به طور عمل یران حتيکنند اما در ا

بعد از بروز حادثه  یشود و اندک یگذاشته نم یو برآن اشراف دارند هم وقع
  . شود یسپرده م یبه فراموش

مه پودنه؛ سه کارگر معدن کشته، چهار انفجار معدن پش -1392اسفند 
 یهوا یه يدستگاه تصف. شدند یو شش کارگر دچار گاز گرفتگ یکارگر زخم
ن کار را انجام يست به نوبت با دست ايبا یک نبود و کارگران ميمعدن اتومات

ژن ساز هم خراب بود و يسنجش گاز و اکس ین دستگاه هايهم چن. دادند یم
مار معدن هم يو حمل بين نقائص لوکوموتيا یهمه عالوه بر . کرد یکار نم

ن نقائص بود؟ يبه ا یدگيمسئول رس یچه نهاد. خراب و از کار افتاده بود
ست يبا یزش قابل استفاده نبود کارگران ميچ چيکه ه ین معدنيچگونه در چن

ن شان بود کار کنند؟ نه کارفرما محاکمه شد و نه يکه در کم یا یبا خطر حتم
مانده کارشان را از  یکارگر باق 290. خ قرار گرفتيرد توبمو یمسئول

ن يجالب ا. شدند یبه اداره کار معرف یچ غرامتيافت هيدست دادند و بدون در
ن يکارگران معدن که ا ینده صنفين و کارفرما، نمايمسئول یجاست که به جا

 یش ملنا قرار داده بود مجبور به استعفا و ترک کاريار اياطالعات را در اخت
  .شود

 5، یت قرمز قلعه خرگوشيانفحار معدن سنگ گران - 1393ر يت 16 
زد بدون کار ي یر اداره تعاون و رفاه اجتماعيکارگر کشته شدند و مد

کارگران انداخت تا  یاطياحت یر انفجار را به گردن بيتقص ،یکارشناس
را  ل انفجارياردکان دل یس آتش نشانياما رئ. کارفرما را مصون نگه دارد

ن و به طور مشابه در مورد کشته يقبل از ا. م برق دانستياحتماال اتصال س
ر يک کارگاه در تهران ابتدا تقصي یشدن دو کارگر زن دوزنده در آتش سوز

فراراز آتش عجله کردند اما بعد معلوم  یرا به گردن کارگران انداختند که برا



بود و نتوانست به فرستاده شده خراب  ین آتش نشانيشد که نردبان ماش
  .کارگران کمک کند

ا کارگاه يکه چه در معادن، کارخانه ها  یگرين موارد و موارد متعدد ديهمه ا
 یدهد که تعداد یره رخ ميو غ یآجرپز ی، کوره هایساختمان ساز یها

دهند  یکار از دست م یت استاندارهايل عدم رعايکارگر جان خود را به دل
مربوطه برخوردار  یمه هايز از بين کارگران نيت ايار باالست و اکثريبس

شان  یدهند و زندگ یستند و بازماندگان شان تنها نان آورشان را از دست مين
   2014سپتامبر .                               شود یساقط م

  
  2008ه ي، ژوئیده ثابتيج، فريکردها و نتاياهداف، رو: یبانک جهان -*
        2001ل ي، آوریده ثابتيفرران، يو ا یبانک جهان - 
   

  آتش سوزی در محل کار، نقش سرمايه در آن
  دو نمونه

د در آن ها تنها يکه تول يیژه در کشورهايدر محل کار به و یآتش سوز
ا پرداخت ي ینه ايکار بدون پرداخت هز یروياز ن یمعطوف به بهره کش

ل ين تبديروت یده ايکار است به پد یروينه مناسب در امر حفاظت از نيهز
 یمنيل ايت مسايل عدم رعايبه دل یا کارخانه اي یهر روز کارگاه. شده است

توسط کارفرما و ترس کارگران در اعتراض به مساله و خواباندن کار تا 
رد و يگ یو عواقب آن، آتش م یکاريبه آن بخاطر ترس از ب یدگيرس

از مرداد تا  یعنيماه گذشته  5بطور مثال در . شوند یآن م یکارگران قربان
 یمهم در محل ها یآتش سوز 5ران يا یايبنا به گزارش مد 1391آذر سال 

 یو جان یدر اکثر موارد تنها به گزارش خبر بدون خسارات ماد. کار رخ داد
د کننده ين که تنها توليدر ماه مرداد کارخانه لوله گستر اسفرا. شود یاشاره م

ور دو يدر شهر. است آتش گرفتانه يبدون درز در خاورم یلوله فوالد
 10در شهرک استقالل در  یخوارزم یکارخانه نخ مشهد و داروساز

دو انبار کاال کامال سوخت و  یشدند در اول یکرج دچار آتش سوز یلومتريک
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ت کارگران و ياز وضع یچ گزارشيه. يیايميسه سوله مواد ش یدر دوم
در . ط ارائه نشده استيمحدود شده برسالمت آن ها و  یائيميرات مواد شيتاث

 یمهرماه کارخانه سلفون اصفهان آتش گرفت و سبب مجروح شدن و شکستگ
ار جان يشه شهريکارخانه رنگ اند یدر آذرماه  آتش سوز. آتش نشانان شد

کارگران و  یرو یائيمير سوخت مواد شياز تاث یدو کارگر را گرفت ول
ک ين يدر قزو یآتش سوز. ستيان نيدر م یا یمردم ساکن در منطقه نگران

 4د کاغذ زرقان فارس يست مجروح برجا گذاشت و در کارخانه توليکشته و ب
شرکت چوب و کاغذ مازندران مورد  یآتش سوز. کرد یکارگر را زخم

ن يها در اثر اتصال برق و اشکال در ماش ین آتش سوزياکثر ا. گر استيد
 یاتفاق ین امريدست ان ياز يیران و کشورهايدر مورد ا. ها رخ داده است

، عدم ین آالت مصرفيماش یل فرسودگيدل. است یريشگيست بلکه قابل پين
س يعدم سرو یشرفته تر و حتيپ یکاربرد تکنولوژ یبرا یه گذاريسرما

ن رمق آن ها و ينه و استفاده از آخريکاهش هز ین االت برايبموقع ماش
مت آن يچند برابر ق ده ويد شان بسر رسيکه عمر مف ین آالتيماش یريبکارگ

از اضافه ارزش  یه بخشيها بازگردانده شده است و کماکان بازهم سرما
. . کند یه ثابت  تصاحب مين االت و سرمايماش ینيگزيبه حساب جا یديتول

. ستين یز تازه ايا آن حادثه چين يند ايکو ین حوادث مين در مورد ايمسئول
ارگر براثر حوادث مختلف ک 5 یرا روزانه بطور رسميند زيگو یراست م

 یت آن را کسين که مسئوليبدون ا) آذر  29لنا، يا(شوند یضمن کار کشته م
کارگران کشته شده شازند، نورد  یبه خانواده ها یهنوز کس. رديبه عهده بگ

کشته  7نداده است و انفجار معدن طبس با  یپاسخ... ران خودرو و يزد، اي
 یمنيدرک بهتر مساله ا یبرا. شود یه مسپرد یز بعد چند روز به فراموشين

ق و محدود کردن خطرات آن يحر یاطفا یع و بموقع برايکار و واکنش سر
  .ميانداز یم یدر کارخانه نگاه یبه دو نمونه آتش سوز

، یز در مغرب کراچينترپرايا -ید پوشاک عليدر کارخانه تول یآتش سوز
  2011پاکستان، سپتامبر 

گر يکشور د 5ا ،ي، استرال)کيک(رات به آلمانصاد ید کارخانه برايتول
تا  1200ن يب. ون دالر استيليم 10ه اش يکا و سرمايو آمر یاروپائ
ساعت کار  14تا  10کارگر دارد که دستمزد ماهانه کارگران با  1500

مثل . دالر است 104تا  52ن يب یافت پول اضافه کاريروزانه بدون در
قابل تامل است که . است یآن ناکاف یمنيط ايا شرايآس یاکثر کارخانه ها

در آن کارخانه در ماه اگوست توسط دو نفر از کارشناسان  یمنيط ايشرا
را   SAI8000قرار گرفت و کارنامه  ینا مورد بازرسير یائيتاليگروه ا

ن يدر ا. است ین الملليب یافت کرد که معرف مطابقت با استانداردهايدر



ح دادند و خطر آتش يآن ها توض یود را براط کار خيکارخانه کارگران شرا
در . ن به آن توجه نکردنديو عوارض آن را گوشزد کردند اما بازرس یسوز

از ارتباط  یريجلوگ یشود و برا یکارخانه از کار کودکان استفاده م
 یفت کارگران را در سالنير شييمختلف باهم به هنگام تغ یفت هايکارگران ش
د در سرکار خود مستقر شود و کار را آغاز يجدفت يکنند تا ش یمحبوس م

پشت . اجازه دارند از کارخانه خارج شوند یفت قبليکند؛  آن گاه کارگران ش
لر و يبه هنگام حادثه انفجار بو. مسدود کرده اند یفلز یله هايپنچره ها را با م

. کارخانه سه در قفل بود یاضظرا یدرخروج 4در کارخانه از  یآتش سوز
ات بموقع مهار شود يتوانست با عمل یکه م یا یل آتش سوزيدل نيبه هم
. نبودند یقابل شناسائ یاريبس. بجا گذاشت یزخم 250کشته و  315

 یکارگران حت. ر دست و پا له شدند و مردنديت زيل هجوم جمعيبدل یاريبس
دن يمالک کارخانه با شن. ندازنديرون بيتوانستند خود را از پنجره به ب ینم

 یون دالر از حساب بانکيليم 5اقدامات نجات با خارج کردن  یه جاخبر ب
  . کنند یرا ترک م یخود بالفاصله کراچ

ل يک شرکت مربوط به اتومبي یمتر مربع 1700ک انبار يدر  یآتش سوز
  2012در هانوفر، دسامبر  یساز

ن يبالفاصله مامور. ديبه اطالع رس یک راننده تاکسيتوسط   یآتش سوز
. ات شرکت داشتنديآتش نشان در عمل 250. به محل اعزام شدند یآتش نشان

حاصل از  یل خطر گازهايو به مردم منطقه اعالم شد که به دليق رادياز طر
. و گوش بدهنديخانه ها را ببندند و دائم به راد یسوخت مواد درها و پنجره ها

. خبر داده شدل ارتفاع دود يکردند به دل یکه از منطقه عبور م يیماهايبه هواپ
در  یستگاهيد از ايبا یرا که م یو شهر ین شهريب یعبور و مرور قطارها

ک محل بسته ياتوبان نزد. شدند قطع کردند یرد م یک محل اتش سوزينزد
و به اطالع يق راديشد و از طر یم یريزان سموم هوا دائما اندازه گيم. شد

چ يرکت داشتند و هق شيدر اطفا حر ین آتش نشانيماش 45. ديرس یمردم م
 یست که در کشورهاين نيبرا ین دو نمونه مبتنيان ايب. نشد یکس زخم

ل هستند و يقا یجان کارگران ارزش باالئ یشرفته برايپ یه داريسرما
ن کشورها ين است که در ايانگر ايکنند بلکه ب ین کارها را ميبخاطرشان ا

. ل کرده استيمه تحيرا به سرما يیمبارزات گذشته کارگران حداقل ها
ه و حکومت گذاشته است که مجبور به يرا بر دوش سرما يیت هايمسئول

داند که در صورت موجود بودن خطر  یکارگر حق خود م. ت آن هستنديرعا
  .ا اشکال کار را تا رفع خطر و اشکال متوقف کندي

  2012دسامبر 
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 صنايع نساجی و پوشاک و اعتراضات کارگری

سال های متوالی است که با بحران روبه رو است، صنايع نساجی و پوشاک 
زمانی در ايران و چين و زمانی ديگر در ويتنام، کره، ترکيه، مصر، 

 راکثريت کارگران اين صنايع را زنان و د. پاکستان، هند و به ويژه بنگالدش
اين دو بخش از صنعت مکمل يک ديگر . مواردی کودکان تشکيل می دهند

کشورهای صنعتی : ی دو دسته از کشورها مسلط انددر صنعت نساج. هستند
اروپای غربی و کشورهای درحال رشد به ويژه چين و کشورهای فقير و 

صنعت نساجی برای صنعت پوشاک و مصارف خانگی توليد می . مقروض
در اين صنايع يک زنجيره توليدی وجود دارد که از ماده خام که می . کند

بازار مواد . م يا مواد ديگر باشد شروع می شودتواند پنبه يا آکريل يا ابريش
خام و چگونگی تعين قيمت در آن ها مثل مواد خام ديگر بازهم زير سلطه 

نصيب مردم . کنسرن های فرامليتی است و مهم نيست که در کجا توليد شوند
کارگر اين مناطق از توليد در اين بخش صنعتی شرايط بسيار نامساعد کار، 

ر، و مسموميت با سم پستيسيد که ده ها سال است مصرف آن مزد بخور و نمي
در کشورهای صنعتی ممنوع شده اما بازهم توليد می شود و به کشورهای 
توليد کننده مواد خام صادر می شود و کارگران را که بسياری از آن ها 

سپس در زنجيره توليد . کودک هستند مسموم می کند و بسياری را می کشد
س دوباره به کشورهای صنعتی که در اين سال ها سطح زندگی همراه با لبا

مردم در اثر بيکاری، سقوط دستمزدها، کاهش خدمات اجتماعی و امکانات 
جمعی پايين آمده و مشتريان پروپا قرص اين محصوالت شده اند بر می گردد 
و سبب بيماری های پوستی و در مواردی اختالالت شديد عصبی و حتی 

  . مرگ می شود
ماده خام به نخ و سپس به پارچه تبديل می شود که در اين جا طراحی و رنگ 
انجام می شود که خود متخصصان ويژه و رقابت بين آن ها را به همراه 

در بخش لباس های با . سپس پارچه به بخش طراحی لباس می رود. دارد
ويژه  کيفيت باال توليد به شيوه انبوه انجام نمی گيرد زيرا مصرف کنندگان

اما بيشترين تبليغات و نمايش در اين محدوده انجام می . دارد و محدود است
شود که به صورت شوهای مد جديد، خوراک مجالت و فرستنده های 

در فاصله ی توليد تا مصرف نقش تاجران . و باالخره توليد. تلويزيونی است
ليدات آن ها سعی می کنند تو. و واسطه های خريد و فروش عمده می شود

انبوه اين کارگاه ها را به ناچيزترين قيمت بخرند و اين به معنی پايين و پايين 



آن ها معموال ضرب العجلی برای توليد تعين . تر آمدن دستمزد کارگران است
می کنند، مثال در فاصله کوتاهی قبل از کريسمس يا نوروز خودمان خواهان 

ايد کارگران با ساعات اضافی کار، تاوان آن را ب. مقادير باالی کاال می شوند
ساعت در روز بپردازند که در بسياری مواقع اضافه دستمزدی هم  18گاه تا 

هر چه فاصله از ماده . دريافت نمی کنند يا مقادير ناچيزی دريافت می کنند
خام به تاجر کمتر باشد و زود تر به بازار برسد تقاضای بيشتری را به دست 

  . خواهد آورد
وشاک يک صنعت کاربر با دستمزد پايين است به همين سبب در صنعت پ

به کشورهای در حال رشد و  1990تقسيم کار جهانی و به ويژه بعد از دهه 
در پوشاک با کيفيت باال به تکنولوژی . يا فقير پرجمعيت واگذار شده است

معموال دستمزدها نيز باالست و لباس های با طراحی باال و . مدرن نياز است
رقابت در اين بخش به توانايی در توليد طرح های جديد . گران توليد می شود

بازار اين توليدات نيز در کشورهای صنعتی و . و قابل رقابت وابسته است
طبق آمار سازمان تجارت جهانی . مختص مناطق خاصی ازاين کشورهاست

جمعيت شاغل در صنعت نساجی و پوشاک در کشورهای صنعتی در مقابل 
ورهای جنوب آسيا و ديگر کشورهای درحال رشد بسيار کاهش يافته کش

هزار نفر شاغل  688در اياالت متحده  1995است، به نحوی که در سال 
 261در آلمان از . هزار نفر رسيد 489به  2002بخش نساجی در سال 

هزار با کمی افزايش، در  335به  332هزار، در ايتاليا از  146هزار به 
 120هزار شاغل به  188هزار و در انگليس از  139به  134فرانسه از 

هزار، در  358به  814از : در بخش پوشاک به ترتيب. هزار نفر رسيد
هزار، در  198به  274هزار، در ايتاليا از  105هزار به  122آلمان از 

 78هزار به  173هزار و در انگليس از  81هزار به  137فرانسه از 
دسته کشورهای در حال رشد وضع دائما در حال  در. هزار شاغل رسيد

تغيير است، زيرا کنسرن ها به محض اين که کارگران با باال رفتن آگاهی 
اقدام به سازمان دهی خود و طلب حق و حقوق می کنند و دستمزدها کمی باال 
می رود آن ها بساط توليد را جمع می کنند و به کشوری می روند که در آن 

  .ل مطرح نيست و نيروی کار به ثمن بخس به دست می آيدهنوز اين مساي
شرت يا انيفورم و  -نوع ديگر توليد انبوه با کيفيت پايين است مثل توليد تی

کارخانه های اين بخش معموال در کشورهای در حال رشد . لباس های ارزان
ين البته با توجه به اين که ا. قرار دارند و توليد برای صادرات انجام می شود

کشورها معموال جمعيت باال دارند بازار داخلی نيز يک مصرف کننده 
معموال در کارخانه های اين بخش از صنعت . بزرگ همين توليدات است  

کارگران زن استخدام می شوند، زيرا می توانند به آن ها دستمزدهايی پايين 
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اين درآمد به دليل نياز شديد به . تر از مردان و يا دستمزدهای مرسوم بدهند
سطح . ناچيز معموال مطيع اند و شرايط غيرانسانی کار را تحمل می کنند

تجربه کار جمعی ندارند و با قوانين . سواد و آگاهی در آن ها پايين است
اين کارگران معموال کارگران نيمه ماهر و يا ساده . مربوط به کار آشنا نيستند

مهارت پيدا می کنند اما اغلب  گرچه هرکدام بعد ازمدتی در کار خود - هستند 
و کار به صورت زنجيره  -به عنوان کارگران ساده در نظرگرفته می شوند

ای انجام می شود، يعنی هر گارگر بخشی از کار را با سرعت انجام می دهد 
سرعت کار و شدت . برای ادامه کار به ديگری می سپارد   و بالفاصله آن را

"  China Blue"فيلم. قابل تصور استاستثمار در اين کارخانه ها غير
اين روند را و هم بيگانگی کارگر با توليدات خود را به وضوح کامل نشان 

. آن گونه که گزارش شده کارگران اجازه حرف زدن با هم را ندارند. می دهد
اجازه حامله شدن را ندارند وگرنه اخراج . اجازه رفتن به توالت را ندارند

هروقت . يمه نيستند و قوانين کار شامل آن ها نمی شودمعموال ب. خواهند شد
دستمزدهای ناچيز آن ها گاه ماه ها . کارفرما بخواهد آن ها را اخراج می کند

معموال مورد . پرداخت نمی شود و در بسياری موارد باال کشيده می شود
ساعات کار ثابتی ندارند و . سوء استفاده و آزاد و اذيت جنسی قرار می گيرند

در مواقعی که نياز بازار باال باشد تنها چند ساعت می توانند در همان کارگاه 
ها استراحت کنند زيرا رفت و برگشت از محل کار به خانه و برعکس وقت 

اين توليدات به کنسرن های بين المللی وابسته اند و بين توليد کننده . گير است
ال مصرف کننده برای معمو. و اين کنسرن ها تجاری از دو طرف فعال اند

. خريد اين توليدات پول کمی می پردازد اما در عوض بايد مکررا لباس بخرد
  . تبليغات و مد نقش موثری در تداوم خريد اين کاالها دارند

بنا بر آمار  2001در سال . يک شبکه جهانی در صنعت پوشاک وجود دارد
اروپای غربی  ميليارد دالر، 89.29آسيا با  WTOسازمان تجارت جهانی 

 10.71و آمريکای شمالی با  22.62، آمريکای التين با  57.22با 
قدرت های بزرگ بازار پوشاک . ميليارد دالر در راس اين شبکه قرار داشتند
مارت؛ در - مارت، پنی و وال -در اياالت متحده عبارتند از سی يرز، ک

حراج کرده و فعال ورشکست شده و کاالهايش را  -آلمان کاراشتات، کووله
هزار کارگر آن بعد از دو ماه و پايان فروش به ارتش بيکاران خواهند  15

اين فروشگاه نيز در بسياری از شهرهای آلمان بسته شده  - زين/ -پيوست
فهوف و پ اند ث؛ قدرت های بين المللی پوشاک عبارتند از وکا/ است، مترو

C&A هلندی وH&M  محصوالت ده کشور مهم صادر کننده . سوئدی
مراکش، رومانی، فيليپين، سريالنکا، ايتاليا، جمهوری چک، : 2001نساجی

: 2001ده کشور مهم صادر کننده پوشاک. ويتنام، اندونزی و تايلند



سريالنکا، ويتنام، فيليپين، مراکش، رومانی، جمهوری چک، فرانسه، کانادا 
اين ده کشور کشورهايی نظير چين و هند به اين دليل در زمره . و ايتاليا

نيستند که به علت جمعيت زياد آن ها بخش زيادی از توليدات در داخل کشور 
  .مصرف می شود

  
  
  

  2012شوند،  یم یه، قربانينان سرمايسودآفر
  د لباس در بنگالدشيدر کارخانه تول یگر آتش سوزيبار د
در  یآتش سوز. ده شديچيکارگر در هم پ 112 یگر طومار زندگيبار د

 Tazreenمتعلق به  ینوامبر در کارخانه ا 24نبه فت شب شيش
Fashion Lid.  حومه داکا آغاز شد و در ساعت  یدر منطقه صنعت

کند که با بلند  یف ميتعر یکارگر. کشنبه به کنترل در آمديصبح  5:50
م را گرفت و گفت ير جلويزم مدير خطر خواستم از ساختمان بگريشدن آژ

د يگو یم که دروغ ميمتوجه شد یاما بزود. دفتاده بسرکارت برگرين یاتفاق
گر يرون مسدود کرده اند ديم آن را از بيديم ديرفت یبه طرف خروج یوقت

از طبقه هم کف که انبار کاال بود شروع شد و  یآتش سوز. ر شده بوديد
رون ياو خود را از پنجره طبقه دوم به ب. ت کرديبسرعت به طبقات باال سرا

ت آن ها را زنان يکارگر که اکثر 112افت اما يجات پرتاپ کرد و مصدوم ن
 یعده ا. ل شدنديا به ذغال تبديجان باختند و  یداد در آتش سوز یل ميتشک

اداره آتش . هستند یمارستان بستريدر ب یز با درجات مختلف سوختگين
م اما در کارخانه يد ما در محل کارخانه حاضر شديگو یمنطقه م ینشان

ورود به طبقات باال  یبرا یوجود نداشت و معبر  یراامکانات خروج اضط
ا يست که آيدا شد و واقعا معلوم نيجسد تنها در طبقه دوم پ 69. ميکرد یدا نميپ

  . کشته باشند 112ن يان هميقربان
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کارگر دارد و فروش  1500ش ساخته شد و يدو سال پ طبقه  8کارخانه 
ن که حداقل دستمزد ماهانه يابا توجه به . ون دالر استيليم 35انه اش يسال

ه يسرما یعنين فروش يدالر است سهم کارگران از 37در بنگالدش تنها 
م يبگوئ ینين سال تنها اگر با خوشبيا ین کارخانه براير بکار رفته در ايمتغ

ن کارگران از حداقل دستمزد برخوردار بوده اند که نبوده اند، يکه همه ا
 یعنيشود  یدالر م 666.000بلغ دالر و ساالنه م 55.500ماهانه 

استثمار  یباال یانگر درجه يک هفتادم فروش ساالنه که بيش از يب یاندک
د لباس وجود دارد که يکارخانه تول 4000در بنگالدش . است یانسان یروين

ز ين عاملش نيکنند و مهمتر یافت مين دستمزدها را دريکارگرانش کمتر
توان گفت  یقت مياست در حق یتيسض جنيکارگران زن و تبع یدرصد باال

ن کارخانه ياکثر ا. با زنانه استين صنعت در بنگالدش تقريکار ا یرويکه ن
ل وجود فساد ياسفبار قرار دارند و به دل یتيدر وضع یمنيط اياز نظر شرا

 یه گذاريه داران بنگالدش از سرمايو رشوه و ارتشا در جامعه، سرما یمال
ط کار بدون واهمه از مورد سئوال و يال بهبود شراو ک یمنيط اينه شرايدر زم

است که  ین همان نکته ايقت ايدر حق. روند یمواخذه قرار گرفتن، طفره م
ک باال يب ارگانين گونه کشورها بدون داشتن ترکيه در ايشود سرما یسبب م

و شدت استثمار  یکار ارزان و ساعات کار طوالن یرويتنها با بکار گرفتن ن
. شه کنديره جان کارگران را با عنوان سود بمکد و درشيتصور شر قابل يغ

ن يا. شود یل است که بطور دائم کارخانه ها تعدادشان افزوده مين دليبه هم
 ,H&M, Marks Spencer, Tesco, JC Penny   Primark,,,C&Aاز جمله  ین الملليم بيعظ یکنسرن ها یکارخانه ها برا

Carrefour, KIK and Walmart,  ا يسراسر دن یو برا
م ين عوامل مختلف نگاه کنيع سود حاصله بيبه توز یوقت. کنند ید ميتول

ن ين سهم در ايبا داشتن باالتر ین الملليب ین شرکت هايد که ايم ديخواه
 یحق و حقوق ید شده توسط کارگران بيتول یع چگونه در ارزش اضافيتوز

رنگ  یو حقوق کارگران ب البته هرچه حق. م هستندين کارگران سهيچون ا
ز ين یتجار یشدن و واسطه ها یزهمکاران محليتر باشد سهم آن ها و ن

بنگالدش بعد از . ه استيدوسو ین رابطه ايو البته که ا. شتر خواهد بوديب
 یکايژه آمريا و به وين صادر کننده منسوجات و لباس به سراسر دنين دوميچ

در صادرات بنگالدش که در سال ن صنعت يسهم ا. و کل اروپا است یشمال
د، يارد دالر رسيليم 18به  2011ارد دالر بود در سال يليم 5مبلغ  2005

  . رشد داشته است% 300ش از يب یانيبه ب
و نه  یه داريدولت سرما یشان نه برا یمرگ کارگران همچون زندگ یبار

ش د ارزيتول یکارگران تنها برا. ندارد یه داران ارزشيه و سرمايسرما



ن سبب يبه هم. ارزش هستند یسود، دارا یه داريان سرمايا به بي یاضاف
ن واقعه يک روز بعد ازي یحت. مين حوادث ناگوار هستيبارها و بارها شاهد ا

گر رخ داد که خوشبختانه بموقع يد یا ین منطقه آتش سوزيدوباره در هم
ننده ک گروه بزرگ صادر کيگروه توبا که  یسخنگو. تحت کنترل در آمد

ز متعلق به آن است ين نياست و کارخانه تازريلباس از بنگالدش به سراسر دن
 1250ک از کشته شدگان مبلغ يکشنبه اعالم کرد که به خانواده هريروز 

ن يکارگر ا 500تا کنون  2006از سال ! دالر غرامت خواهد پرداخت
 .جان خود را از دست داده اند یصنعت در بنگالدش در اثر آتش سوز

ن در پاکستان که يدر کارخانه ج 2011در سپتامبر  ین واقعه ايدرست چن
کارگر شد اتفاق افتاد و به  380کرد و منجر به مرگ  ید ميتول KIK یبرا

 1600به هرخانواده  یعنيدالر  500.000خانواده کشته شدگان مجموعا 
ان ج. ديآ ین تر ميين ارزش پاينم که سال بسال ايب یم. دالر پرداخت شد

 یکاران بيب یونيليل ميندارد و با وجود خ یکارگر ارزان ارزش چندان
 یکارگران. ارزان تر از آن ها بکار گمارده خواهند شد یسروصدا کارگران

، بدون یمه بهداشتيد امضا شده بدون بيا با قرارداد سفيبدون قرار داد کار 
حفظ جان  یاه بريست سرمايمه حوادث و الزم نيو بدون ب یمه بازنشستگيب

 یدر ساختمان ها یخروج اضطرار یساختن پله ها یبرا یکارگران حت
است که دست و پا  ین سرگذشت طبقه کارگريا. ن طبقه به هدر بروديچند

متشکل کردن خود در  یبرا یطبقات یبه آگاه. ر استيه اسيبسته بدام سرما
رد درمقابل ون ها عضو دايليکه م یبا وجود. افته استيه دست نيمقابل سرما

شود و طومار  یده ميره جانش مکيشود، ش یه تنهاست و سرکوب ميسرما
ش يامروز ب. شود یشه بسته ميهم یدالر برا 1250ن گونه با ياش ا یزندگ
حومه داکا بعنوان اعتراض  یمنطقه صنعت یکارگر بنگالدش 15000از 

ن کردند ک بزرگراه را مسدود و کارخانه را سنگبارايمنطقه و  یابان هايخ
ط يمح یکارگر و ناامن 112به مساله کشته شدن  يیقضا یدگيو خواهان رس

 یا چند روزه کافيک ي یه تنها اعتراضيمقابله با سرما یبرا. کار شدند
مشکل نه از ساختمان . را درمان نخواهد کرد یز درديپرتاپ سنگ ن. ستين

 یستميله با سمقاب یاست و برا یه داريستم سرمايکارخانه که از ساختار س
همان گونه . افته باشديستم داشته و سازمان يز سيد مبارزه نيبا ،افتهيسازمان 
ره يد شيز باينوشد کارگران ن یره جان کارگران را ميه خون آشام شيکه سرما

   2012نوامبر .  ه را هدف قرار دهنديجان سرما
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         اعتراضات کارگران توليد پوشاک در بنگالدش  
اکتبر چند صد کارگر کارخانه پوشاک نيپون در  31ود روز شنبه صبح ز

ارشاد ناگر بنگالدش که اکثرشان زن هستند برای کار و دريافت سه ماه 
حقوق پرداخت نشده خود به در کارخانه آمدند اما مشاهده کردند که مدخل 
ورودی کارخانه توسط نيروهای پليس، نيروهای شبه نظامی لباس شخصی 

در اعالميه ای که به در چسبانده شده . و مانع ورود آن ها شده اند بسته شده
!! بود به اطالع کارگران رسيد که به خاطر بحران جهانی و موارد ديگر

 10نوامبر بسته خواهد بود و آن ها بايد روز  28اکتبر تا  31کارخانه از 
که به کارگران . نوامبر برای گرفتن دستمزد عقب افتاده خود مراجعه کنند

خوبی اين شگردها را می شناسند و وعده های سرخرمن کارفرمايان را 
تجربه کرده اند زير بار نرفته خواهان ورود به کارخانه شدند که با ممانعت 

با گذشت زمان، کارگران ديگر نيز به آن ها . نيروهای سرکوب مواجه شدند
ا پيوستند و اضافه شدند و مردم محل نيز به حمايت از کارگران به آن ه

 -جمعيت برای بستن بزرگ راه داکا. جمعيت معترض به چند هزار نفر رسيد
سپس چند الستيک ماشين به . مايمنسيک حرکت کرد و راه را مسدود کرد

صدها پليس و نيروهای شبه نظامی لباس شخصی و نيروهای . آتش کشيده شد
تيراندازی    ه طرفشانانتظامی به مقابله با کارگران و حاميانشان پرداختند و ب

کارگران نيز با آجر و سنگ به مقابله . کردند و گاز اشک آور انداختند
در . شدت درگيری افزايش يافت و و تا عصر شنبه ادامه داشت. پرداختند

 100درگيری های متقابل سه نفر از معترضان در اثر تيراندازی کشته و 
پليس منطقه ضمن اعالم رئيس . پليس نيز زخمی شدند 16. نفر زخمی شدند

اين که اوضاع کامال غيرقابل انتظار بود و اگر مالک کارخانه قبال با 
کارگران صحبت می کرد کار به اين جا نمی کشيد به روال معمول همه 
سرکوبگران ادعا کرد که کارگران اين کارها را نکردند بلکه افراد خارجی 

درگير شدند و از کوکتل غيرکارگر در ميان شان نفوذ کردند و با پليس 
در حالی که هيچ کس ديگر اين ادعا !! مولوتف و مواد آتش زا استفاده کردند

را تاييد نکرد و آتشی جز آتش شليک اسلحه نيروهای پليس و الستيک های 
او همچنين ادعا کرد که اين حرکت اعتراضی و درگيری . آتش زده شده نبود

، چيزی که در همه حرکت های با پليس از خارج سازمان دهی شده بود
گويی کارگرانی که به خوبی . اعتراضی کارگری و مردمی ادعا می شود

نظم توليدی سرمايه داران را پيش می برند توانايی خود سازماندهی ندارند و 
آن چه مسلم است اين يک . نمی توانند قدرت خود را به نمايش بگذارند

ير توسط کارفرما و عوامل حرکت خود به خودی و ناشی از احساس تحق



چرا کارگران بايد ماه ها بدون دستمزد کار کنند؟ . سرکوب حامی آن ها بود
اين گردش به معنی توليد کاال، . کارکردن به معنی گردش چرخ توليد است

فروش آن به خريدار و برگشت پول کاال به چرخه توليد برای توليد بعدی 
روند به پايان می رسد ارزش اضافی وقتی اين . يعنی سرمايه شدن پول است

که در اين صنايع به  - واقعيت می يابد يعنی کارپرداخت نشده يا مرده کارگر
دليل شدت استثمار بسيار باالست و کار پرداخت شده که همان دستمزد باشد 

به سرمايه دار بازمی گردد و سرمايه به اصطالح آن ها  - بسيار پايين است 
را دستمزد کارگری که کارش را به کارفرما به پس چ. خودافزا می شود

صورت اعتبار بدون بهره بلکه با اضافه شدن مساعده داده است و بعد از 
يک ماه فقط بخشی از آن را می خواهد پرداخت نمی شود؟ چرا کارگران در 
حالی که به اين امر واقفند، تن به اين کار می دهند و مانع کاله برداری 

وند؟ چرا اقدام به جلوگيری از خروج کاالهای توليدی و سرمايه دار نمی ش
کنترل خريد و فروش و حساب و کتاب شرکت ها و کارخانه های مربوطه 
نمی کنند و همواره چند بار از يک سوراخ گزيده می شوند؟ اين ها سئواالتی 
است که پاسخ شان مثل روز روشن است اما، با وجود اين، اين کارگران اند 

به تجزيه و تحليل آن ها بپردازند و تکليف خود را با سرمايه، سرمايه که بايد 
دار و نيروهای سرکوب حامی سرمايه روشن کنند و شيوه های برون رفت 

   .از آن را بيازمايند و خود را برای مبارزه با آن سازمان دهند
    2009نوامبر 

   Libcom.org:منبع خبر* 
  
   

  به کارخانه ها حمله بردند هزاران کارگر دوزنده در بنگالدش
ل آخر هفته در يدر مناطق ساوار و داکا هزاران کارگر دوزنده در تعط

روز جمه هشتم آگوست دوکارگر . د به اعتصاب دست زدنديجد یشورش
به خواب رفته بودند، مورد  یفت کاريسواس که سرشيفت شب کارخانه بيش

 یرنظاميدفاع غ ک گروهيانصار . قرار گرفتند" انصار" حمله افراد 
شمار ير در موارد متعدد و بياخ یسال ها یاست که   است که ط يیروستا

 یروهاير نظر نين گروه زيا. کارگران دوزنده را مورد حمله قرار داده است
توان گفت  یم -کند ین عمل ميپليسيار با ديس قرار دارد و بسيوپل یتيامن

موتور سوار در  یاروهيو ن یلباس شخص یروهايج، نيه بسيشب یگروه
 یه براياند تا نظم سرما یکه مامور حمله به کارگران اعتصاب - ران هستند يا
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پرواضح است که . انه کارگران در بنگالدش دچار خدشه نشودياستثمار وحش
در  یرد که مبارزه طبقاتيگ یل انجام مين دليسرکوب به ا یبرا یسازمان ده

  .ان استيباال در جر یسطح
در . انصار در کارخانه باال گرفته بود یروهاياز حضور ن یتيرا نارضاياخ

کارگر زن کارخانه اخراج شده بودند بدون آنکه قبال  400کوتاه  یفاصله ا
فت يش. پرداخت شده باشد یا به آن ها غرامتيبه آن ها اخطار داده باشند و 

نمود و اقدام به تظاهرات کرد و خواهان  یچيصبح از شروع کار سرپ
ت يرير مديانصار وتغ یروهايه نيعقب مانده، بنب یت دستمزدهاپرداخ

  .کارخانه شدند
 9:30ن که در ساعت يندادند تا ا یتين اقدامات اهميکارخانه به ا یروسا

 یرين تظاهرکنندگان و انصار که در محوطه کارخانه چادر زده بودند درگيب
به کمپ  یست، قطعات سنگ و آجر و چوبدین یکارگران با چوب ها. رخ داد

انصار در مقابل با اسلحه گرم پاسخ دادند و در  یروهاين. انصار حمله بردند
کارگران چهار . شدند یپا به شدت زخم یه زانويجه حداقل دو نفر از ناحينت

دند يس و سربازان رسيپل یروهايماندند تا ن یرا در کارخانه باق یساعت بعد
ه با استفاده از يم که سرماينيب یم –. و اوضاع را تحت کنترل در آوردند

کار يب یروياز ن ی، بخشیتوده ا یکاريکاران و با سوء استفاده از بيارتش ب
ر کارگران به يه ساين بخش آن را برعلين و ناآگاه تريعقب مانده تر یعني

 یروهايکند آن گاه ن یفشار م یروهايل به نيرد و آن ها را تبديگ یخدمت م
شوند و  یظاهر م ین کارند به صورت ناجير اسرکوب که رسما مامو یاصل

ن يچن. آورند یرند و اوضاع را تحت کنترل در ميگ ین دو دسته قرار ميب
 یطبقات یو دادن آگاه یطبقه کارگر در سازمان ده یانگر ناتوانيتنها ب یحالت

  .ه استيبه ارتش خود در مقابل ارتش سرما
ت در يريبا توجه به قول مدا يپلون یکارگر کارخانه  300کشنبه يصبح روز 

کارخانه  یکارخانه اجتماع کردند اما درها یمعوقه جلو یپرداخت دستمزدها
موجود در  ین امر به مصادره کاالهايکارگران برافروخته از. افتنديرا بسته 

ش از هزار کارگر يکه ب یافت وقتيحوادث شدت . کارخانه اقدام کردند
ا يو سنگ به کارگران پلون یچوبدست اطراف مسلح به بامبو، یکارخانه ها

بزرگراه تاتگال به . گر را مورد حمله قرار دادنديد یوستند و کارخانه هايپ
در کل منطقه  یمدت دو ساعت بسته شد و کارگران سبب بروز مشکالت

شورش در . د مورد حمله قرار گرفتيکارخانه و چهار مرکز خر 15. شدند
ش يگر کارگران با خواست افزايانه ددر سه کارخ. تمام روز ادامه داشت

 60دستمزد به اعتصاب پرداختند و به عنوان عکس العمل در برابر خشونت 



ک کارخانه را يکارگران  8:30بعد حدود ساعت  یکم. کارخانه بسته شدند
  .م شدنديدند و سبب خسارات عظيپور به آتش کش یدر قاز

پرداخت، اعتراضات  ین مکارگرا یدن دستمزدهايهمان گونه که تورم به بلع
د کننده و صادر کننده يان توليسازمان کارفرما. افتيش يز افزايو اعتصابات ن

کارگران مجبور شد اعالم دارد  یدر اثر فشار اعتصابات و عکس العمل ها
مت ارزان ارائه يرا به ق يیغذا یاساس ید ارزان که کاالهايمرکز خر 5که 

ن قبول کرده است که دستمزدها متناسب با يد و هم چنينما یکند افتتاح م یم
 یش دستمزدهايدرصد افزا 20افت که احتماال معادل يش خواهد يتورم افزا

  .خواهد بود یفعل
  
  

  Libcom.org  :منبع خبر
  
  
  
  

 سرمايه، پليس و دستگاه قضايی عليه کارگران: سری النکا 
دو  با مسئوليت محدود يک کمپانی بلژيکی است که GPکمپانی پوشاک 

کارخانه در سری النکا برای استفاده از نيروی کار ارزان زنان کارگر 
   يکی ازاين دو کارخانه در بياگاما در منطقه آزاد تجاری. احداث کرده است

اين دو . کيلومتر آن طرف تر در سيتاواکار قرار دارند 30و ديگری 
  .کارخانه برای ارتش فرانسه انيفورم توليد می کنند

مديريت کارخانه ی بياگاما تصميم به بستن کارخانه و انتقال  2005در سال 
به دنبال آن . اتحاديه به اين نقل و انتقال اعتراض کرد. به سيتاواکار گرفت

کارگر  518مدير ارشد کارخانه از نيروهای ويژه پليس کمک طلبيد و سپس 
قی کارخانه که همه از زنان کارگر بودند را بدون پرداخت هيچ حق و حقو

. آوريل رای داد 18دادگاه به پرداخت حقوق کارگران حداکثر تا . اخراج کرد
در نتيجه کارگران به عنوان . آوريل مديريت هيچ اقدامی انجام نداد 20اما تا 

. اعتراض اقدام به اعتصاب نشسته تا پرداخت دستمزدها در کارخانه کردند
ابی قانونی است و با چنين اعتصابی حتی از نظر قوانين سرمايه نيز اعتص
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سازمان جهانی کار مطابق است که خود منافع سرمايه را در  98و  87ماده 
با وجود اين، پليس برای مرعوب کردن . هر اقدامی در نظر می گيرد

کارگران به پرونده سازی عليه کارگران اقدام کرد و اعالم نمود که کارگران 
با وجود تکذيب . ان گرفته انددو تن از مديران خارجی کارخانه را به گروگ

وکالی کارخانه   يکی از مديران که در اين روز در کارخانه حضور داشت 
کارگر به دادگاه جنايی و با اتهام اقدام به  518کارگر ازين  37عليه 

قرار . جريان پرونده تا کنون جاری بوده است. گروگان گيری شکايت بردند
 16اما در . ادگاه حاضر شوندکارگران در د 2008ژوئيه  25بود در 

ژوئيه پليس به دادگاه اعالم کرد که مديريت ارشد تصميم گرفته است که 
اين اولين بار . پرونده به دادگاه عالی در رابطه با گروگان گيری فرستاده شود

براساس قوانين . است که کارگران با اين اتهام تحت تعقيب قرار می گيرند
ای گروگان گيری ممکن است به حبس ابد سری النکا اين کارگران بر

در طی دوران تحقيق آن ها بايد يا در زندان موقت رسيدگی . محکوم شوند
بمانند يا پول زيادی را به عنوان ضمانت بپردازند تا بيرون از زندان باشند، 

  . پولی را کارگران قدرت پرداخت آن را ندارند
اوال . يافته که ويژگی عام دارد می بينيم اين جا نيز يک سلسله اعمالی انجام

سرنوشت . کارگران هيچ نقشی در اداره کارخانه و تصميم گيری ها ندارند
کارگران نيز همراه با سرنوشت کارخانه و توليد توسط سرمايه داران تعيين 

. کارگران در مقابل تصميمات کارفرمايان کامال بی دفاع هستند. می شود
دست داده است و هر لحظه کارگران در امنيت شغلی معنای خود را از 

همواره نيروهای سرکوب در خدمت سرمايه از . معرض اخراج قرار دارند
نيروهای سرکوب با هر . منافع سرمايه در مقابل کارگران دفاع می کنند

اسمی که باشند؛ پليس، نيروهای انتظامی يا بسيج و غيره وظيفه ای را که به 
. ی دهند و خجالتی هم از عمل خود ندارندايشان محول شده است انجام م

نيروهای به اصطالح روشنفکر جيره خوار سرمايه نيز وظيفه خود را در 
خدمت به سرمايه انجام می دهند که از جمله آن ها همين وکالی مدافع منافع 

دستگاه قضايی نيز جز در موارد نادر . کمپانی ها و سرمايه داران هستند
در مقابل اين يورش همه جانبه، کارگران نيز . بردهمين روند را پيش می 

کارگران فقط يک کارخانه يا مرکز . بايد به نيروی طبقه خود متکی شوند
خدمات و غيره اگر مورد حمايت ساير کارگران قرار نگيرند موفق نخواهند 

مثال های متعدد و روزانه ای را در اين زمينه می توانيم در اطراف خود . شد
بارزات چندين ساله کارگران نساجی در مازندران تا مبارزات جاری م. ببينيم

  .کارگران نيشکر هفت تپه و الستيک البرز
  



  گزارشی در باره وضعيت کارگران: ويتنام
در  Human Rights Watch )( سازمان ديده بان حقوق بشر 

صفحه ای درمورد برخورد حکومت ويتنام با  32چهارم ماه مه گزارشی 
غيردولتی و فعاالن حقوق کارگری منتشر های فعال در اتحاديه  کارگران

در اين گزارش از دستگيری ها، تحت نظر گرفتن در خانه ها و . کرده است
. اکثر رهبران کارگری دستگير شده اند. زندان کردن ها گفتگو شده است

حکومت ويتنام چون همتاهای ديگر خود اين کار را هدفمند دنبال می کند و با 
بازداشت افرادی که توانايی بسيج و سازمان دهی دارند از طرفی می خواهد 
جلوی متشکل شدن کارگران را بگيرد و از طرف ديگر سعی می کند آن ها 

  . را وادار به همکاری با خود سازد
فعال مهم کارگری دستگير شده اند و به عنوان  8تا کنون  2006از سال 

يتی فرستاده شده اند يعنی درست مثل موارد مشکوک به دادگاه ويژه امور امن
دستگيری های کارگران در ايران آن ها نيز به اخالل در امنيت کشور متهم و 

تعدادی ديگر را تحت فشار قرار دادند تا دست از فعاليت . محاکمه می شوند
عده ای را نيز مجبور به ترک کشور . برای سازمان دهی کارگری بردارند

  .کرده اند
تنام اعتصاب تنها در کارخانه هايی که مالک خارجی دارد برای در وي

يک کنفدراسيون . افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار مجاز و قانونی است
دادگاه های خلقی و کميته های . کارگری تحت نظر حزب حاکم وجود دارد
حداقل دستمزد ماهانه در ويتنام . خلق نيزتحت نظر حزب فعاليت می کنند

 2006از سال . ر است که با سطح تورم موجود خوانايی ندارددال 36
کارگران ديگر شرايط را تحمل نکرده و اقدام به انجام اعتصابات غيرقانونی 

اعتصاب در کارخانه های با مالک خارجی در شهر هوشی مين و کل . کردند
استان های جنوبی شکل گرفت اما به سرعت گسترش يافت و به استان های 

کارگران خواسته های خود را برای حقوق . و شمالی ويتنام رسيدمرکزی 
از جمله اين خواسته ها ايجاد تشکل های مستقل و . کارگری اعالم کردند

کارگران با گسترش . منحل کردن کنفدراسيون کارگری تحت نظر دولت بود
اعتصاب اعالم کردند که برايشان سرمايه دار خارجی با سرمايه دار داخلی 

لت سرمايه داری فرقی ندارند و نقطه مشترک همه آن ها استثمار و دو
  .وحشيانه نيروی کار کارگران است

دو اتحاديه غيردولتی به نام های سازمان کارگران  2006در اکتبر 
اهداف آن ها . ايجاد شد   کشاورزی ويتنام و اتحاديه مستقل کارگران ويتنام
ای مستقل و حق پيوستن حمايت از حقوق کارگران، حق ايجاد تشکل ه
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کارگران به تشکل های کارگری، حق اعتصاب و حق قراردادهای جمعی 
هم چنين آن ها اطالعاتی را در مورد . کار بدون دخالت دولت اعالم شد

 8از . حقوق کارگران و شرايط استثماری کار در ويتنام تهيه و پخش کردند
دو نفر . به سر می برند فعال کارگری دستگير شده سه نفر همچنان در زندان

سه نفر ديگر تحت يک رشته . در خانه های خود تحت نظر قرار دارند
يک فعال . عمليات پليس چون دستگيری، مراقبت و اذيت و آزار قرار دارند

ناپديد شده و هيچ گونه نشانی از او در دست  2007کارگری نيز از ماه مه 
کارگران بايد متوجه باشند  مسلم است که با وجود اين همه مشکالت. نيست

که از چاله در نيامده به چاه نيفتند و آينده تشکل های مرسوم اتحاديه ای خود 
را در آئينه اتحاديه های معامله گر و سه جانبه گرای مهم دنيای سرمايه داری 
ببينند و در مسيری گام بگذارند که با ايجاد تشکل های ضد سرمايه داری 

  .از استثمار بی حد و مرز سرمايه داری رها سازندخود بتوانند خود را 
  2009مه 

  
  
  

  اعتصاب کارگران نايکی در ويتنام ادامه دارد 
هزار کارگر شاغل در صنعت توليد لباس و  10تعداد  2007در نوامبر 

اين اعتراض . کفش نايکی با خواست افزايش حقوق به راهپيمايی اقدام کردند
در اين . انجام گرفته بود 2007متعدد سال و اعتصاب در ادامه اعتصابات 

کارگران . درصد رسيده بود 19سال نرخ تورم دائما رو به افزايش بود و به 
صنايع مختلف به ويژه صنعت دوزندگی و نساجی که اکثرا زنان هستند قادر 

حداقل دستمزد . به تامين يک حداقل زندگی با ساعات کار طوالنی نبودند
 2007اعتصاب در سال  300. دالر آمريکا بود 55تا  45ماهانه بين 

دولت را مجبور ساخت که حداقال دستمزدها را در کارخانه های با سرمايه 
دالر در ماه برساند اما اين افزايش دردی را  62گذار خارجی باال ببرد و به 

  . دوا نمی کرد و نمی توانست با تورم و گرانی افسار گريخته هماوردی کند
. کارگران نايکی دوباره تصميم به اعتصاب گرفتند 2008ريل در اول آو

درصدی  22هزار کارگر به راهپيمايی پرداختند و خواهان افزايش  40
طبق معمول کارفرما و اتحاديه به مذاکره نشستند و در پايان . دستمزدها شدند

درصدی دستمزد ها از کارگران خواست به  10اتحاديه با قبول افزايش 
در اين باره خانمی که رئيس اتحاديه بود به خبرنگاران گفت . گردندسرکار بر



که ما از کارگران خواستيم به سرکار برگردند اما مطمئن نيستيم که آيا آن ها 
اين گفتگو . به کار برخواهند گشت يا تصميم به ادامه اعتصاب خواهند گرفت

مات آن را به نفع نشان می دهد که کارگران به اتحاديه اعتماد ندارند و تصمي
روز بعد ازين توافق کارگران به کارخانه برگشتند اما . خود نمی دانند

درگيری لفظی يکی از کارگران سابق با نيروی امنيتی کارخانه منجر به 
. فراخواندن پليس به کارخانه و ضرب و شتم تعداد زيادی از کارگران شد

ان به بحث پرداختند و در کارگران ناراضی از تصميم اتحاديه با بقيه کارگر
درصد اضافه دستمزد به  22پايان همگی تصميم گرفتند که برای کسب 

برای محاسبه سود نايکی از استثمار شديد کارگران . اعتصاب ادامه دهند
دالر  2کافی است به قميت تمام شده يک تی شرت نايکی در ويتنام که حدود 

 2007 نوامبر .وجه کنيديورو ت 70است و قميت فروش آن در اروپا به 
  
  
  
  "ما با اين دستمزد ديگر نمی توانيم زندگی کنيم: " برمه  

اين   در برمه؛ شعبه های ديگرTaiyiاعتصاب در کارخانه توليد کفش 
کارخانه در چين، فيليپين، ويتنام و کامبوجيه قراردارد و توليداتش از دمپايی 

ه اين کارخانه در برمه شعب. تا کفش ورزشی به سراسر جهان صادر می شود
کيلومتری شهر رانگون قرار  11سابق يا ميانمار در منطقه صنعتی در 

دليل هجوم . کارخانه ی توليد کفش فعال است 20در اين منطقه . دارد
سرمايه صنعت کفش سازی به اين منطقه به طور ساده بی ارزش بودن جان 

ساعت کار کنند  12اين کارگران مجبورند روازنه . مردم کارگر آن است
متوسط . بدون اين که برای ساعات اضافی کار دستمزدی دريافت دارند

دالر است در حالی که همکاران آن ها در  50تا  30حقوق ماهانه آن بين 
دالر در ماه دستمزد می  120کشورهای مجاور در همين کارخانه بيش از 

نند قطره ای در گيرند که آن هم در قياس با سودی که نصيب کارفرما می ک
  . برابر درياست

نفر بودند که اعتصاب  1500اين کارگران زن و مرد اعتصابی بيش از 
آن ها فرياد می زنند که بما . آغاز کردند 2011مارس  7خود روز دوشنبه 

سنت آمريکايی پرداخت می  70ساعته تنها معادل  12برای يک روز کار 
اين ساعتی کمتر . دالر دستمزدساعت کار برای کمتر از يک  12شود يعنی 

يعنی . سنت يعنی تاراج زندگی کارگران برای يک زندگی بخور و نمير 6از 
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کارگران . مرگ تدريجی کارگران بخاطر سودهای نجومی سرمايه داران
خواهان افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار و آزادی حق تشکل برای خود 

مزدهای ساعتی موافقت کرده کارفرما با افزايش يک سنت به دست. هستند
که با آن . سنت در ساعت هستند 8است اما کارگران خواهان دستمزد حداقل 

يک کارگر می . نيز دستمزد روزانه شان زير يک دالر قرار خواهد داشت
وی می ". ما برای حقوق مان به طور صلح جويانه مبارزه می کنيم:" گويد 

ما را به اعتصاب و خواست افزايش گويد قيمت های جديد کاالها و حمل نقل 
ما با درآمد فعلی خود ديگر "دستمزدها کشانده است و تصريح می کند که 

صلح جويی کارگران با صف آرايی پليس ضد ". نمی توانيم زندگی کنيم
چهار نفربر نظامی با پليس ضد شورش در . شورش پاسخ داده می شود

د مستقر می شود تا به کارگران ابتدای خيابانی که به کارخانه منتهی می شو
بگويد که ما مرد جنگيم صلحی بين سرمايه و کارگر وجود ندارد هر که 

. قدرت داشته باشد پيروز است و امروز اين سرمايه است که قدرت دارد
برنامه و سازمان سراسری  نه جهانی دارد پس آن چه را . ارتش و پليس دارد

دالر به دستمزدهای ماهانه  5فزايش اعتصاب با ا. که بخواهد پيش می برد
دستمزدی که قادر به بازتوليد نيروی کار مصرف شده هم . پايان می پذيرد

راستی تا کی می شود در اين جا، در ايران؛ در چين، در سراسر . نيست
اما کاری " ما با اين دستمزد ديگر نمی توانيم زندگی کنيم" جهان شنيد که 

عالمت سئوال بزرگی در . اين وضعيت انجام نداداساسی برای پايان دادن به 
آسمان منطقه صنعتی رانگون شکل می گيرد و سايه اش برکاله خود های 

  2011مارس  .نظاميان منعکس می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   جنبش اعتراضی در اسرائيل
مقاالت متعدد نوشته شده در بارۀ حرکات اعتراضی تودۀ مردم کارگر و 

آن را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار داده اند  زحمتکش در اسرائيل،
در مطلب زير سعی می شود با توجه به مصاحبه های انجام يافته با 
معترضين و ويديوهای منتشرشده از راهپيمائی ها و مقاالت چاپ شده در 

  .مساله را از نگاه معترضين ببينيم) هارتص(مطبوعات اسرائيل
. هنه ی اقتدارش با مشکل مواجه شده استنظام سرمايه داری در همه ی پ

تضاد کار و سرمايه بعنوان تضاد بنيادی و ذاتی و آشتی ناپذير، تضادهای 
جانبی سيستم را هم به مرحله آشتی ناپذيری رسانده و سيستم را در ارائه راه 

اسرائيل هم در ناباوری دولتمردانش که بيش . حل با مشکل مواجه کرده است
چماق امنيت صداها را خاموش کرده بود، و می پنداشت سال، با  50از 

مردمی را پرورانده که دم برنخواهند آورد، شوکه شد ، وقتی شنيد که جوانان 
 : فرياد می زنند

، دستمزد کافی می !ما اميد می خواهيم! ما عروسک های حکومت نيستيم
ای ، دسترسی به مسکن بر!، آموزش رايگان برای همه می خواهيم!خواهيم

نه به يک جنگ ديگر می گوئيم که بخواهد به جنبش ما ! جوانان می خواهيم
خاتمه دهد، ما فرياد می زنيم زيرا کار می خواهيم و بودجه، نه دور ديگری 

 از کشتار، عرب ها و يهود ها به دشمن هم بودن نه می گويند، و تکرار دائم
  .اين موضوع  که مردم خواهان عدالت اجتماعی هستند

بش اجتماعی، جنبش عدالت خواهی، جنبش مردم فقير؛ بی خانمان ها، جن
جوانان بدون آينده، زنان و مردانی که زير تيغه ی تبعيض قرار دارند، از 

دوباره جوانه زد و از شمال آفريقا به خاورميانه رسيد و آخرين  2011بهار 
ترضين يکی اسرائيلی که بقول يکی از مع. منزلگاه تا کنونی اش اسرائيل بود

  .از فقيرترين کشورها در زمينه رعايت حقوق بشر است
 14و در ادامه در . ماه مه با اعتصابات کارگری در اسرائيل سپری شد

جوالی، تظاهرات اعتراضی در رابطه با مساله مسکن آغازگرديد، سپس به 
همه محدوده های ديگر کشيده شد؛ به انرژی، به بهداشت، به آموزش، به 

نمونه جديد خيزش توده ای . ای اساسی و خالصه به هرچيز پايه ایآزادی ه
ميادين و . در کشورهای شمال آفريقا و خاورميانه، الگويی برای حرکت شد

شور و همفکری، جمع . چادرهای هماهنگی احداث شد. پارک ها اشغال شد
آوری و طبقه بندی مطالبات، سامان دهی تظاهرات و راهپيمائی و کوشش 

گرچه اين شيوه می توانست در مراحل تکاملی خود به . داره از پايينبرای ا
شيوه اداره واقعا از پايين تيديل شود، اما به دليل نبود تجربه، به دليل نبود 
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بديل طبقاتی در مقابل طبقه حاکم، به دليل ضعف طبقه کارگرو عدم تشکل آن 
، مورد دستبرد و نداشتن افق روشن، اين شور و جرات برای اقدام و تجربه

در جائی چون مصر، ارتش آن را اشغال کرد . جناح های دشمن قرار گرفت
در تونس روشنفکران اعزامی از غرب و يا . و دست نخورده باقی ماند

نيروهائی از درون حاکميت، حتی در باالترين درجات با شامه قوی در درک 
نگری برای  ضرورت تغيير و پيوستن مصلحتی به جبهه مخالف و در آينده

  . حفظ سيستم، اميدها و باورهای توده ها به قدرت خود را، ببازی گرفت
در همه اين موارد چنان که آمد، محرک حرکت توده های کارگر و زحمتکش 
معترض، قطبی شدن نه قطبی تر شدن جامعه، تضاد طبقاتی رشد يابنده، 

ی حقوق  بيکاری، فقر، مشکل مسکن، گرانی، و در کنار آن ها نقض همه
اوليه انسانی چون آزادی های اساسی، فساد مالی و سياسی و وجود باندهای 

اسرائيل با نگرانی مسائل . اسرائيل هم ازين روند جدا نبود. مافيائی قدرت بود
. منطقه را دنبال می کرد و از تغييرات راديکال در منطقه بشدت می ترسيد

با سقوط دولت مبارک کل . ترس در جبين سياستمداران اسرائيل موج می زد
استراتژی سياسی و نظامی اسرائيل که برمبنای صلح با مصر مقرر شده بود 
و با پشتوانه آن دو جنگ لبنان و سرکوب خيزش فلسطينی ها و ايجاد 

گرچه درقدرت ماندن . ديوارهای حائل را پيش برده بود، به لرزه در آمد
ابل ترس دولتمردان، در مق. ارتش مصر کمی به آن ها قوت قلب داد

کارگران، جوانان، بيکاران، مردم زير فشار قوت قلب گرفتند و فهميدند که 
می توانند دولت را به چالش بکشند و حرف . آن ها هم دارای قدرت هستند

  . های نزده تاريخ اسرائيل را برزبان آورند
 .اولين چادر سازمان دهی حرکت و هماهنگی، در پارک لوينسکی احداث شد

اين پارک مرکز اسکان اتيوپيائی های بی خانمان است که شب های داغ 
بدون سرپناهی، بدون . تابستان و سرد زمستان را در آن بيتوته می کنند

اينان سال هاست که اين گونه غريبانه . دسترسی به امکانات يک زندگی ساده
جا کوچ  به دنبال سراب به اين. و منزوی در جامعه اسرائيل زندگی می کنند

نمی دانستند که سرمايه . فکر می کردند که يهودی بودن کفايت می کند. کردند
داری اسرائيل يهوديت را سپر بالی خود کرده است تا زير لوای آن هم توده 

. های کارگر عرب و هم کارگران  يهودی مذهب  اسرائيل را استثمار کند
اما ديگر همه ی مشاغل بدين گونه آن ها به بهشت سرمايه در منطقه آمدند 

مربوط به نظافت خيابان ها، آبريزگاه ها، حمل زباله و تفاله و ديگر کارهائی 
که در سيستم سرمايه داری، بدون توجه به ارزش اين کارها بعنوان يک 
ضرورت در امر بهداشت، محيط زيست، پست محسوب می شوند، به 

ذا ديگر نيازی به نيروی يهوديان سياه پوست  آفريقائی اختصاص يافته بود،ل



و دولت ديگر حتی آبزيزگاه های جديد . کار در اين حوزه ها وجود نداشت
احداث نکرد تا اميد اين بردگان مزدی نفرين شده به ياس تبديل نشود، زيرا 

ساخت خانه های ارزان قيمت . می بايد از بودجه های عمومی کاسته می شد
شده بود و به بخش خصوصی  ديگر مسکوت گذاشته 1992دولتی هم از 

  .واگذار شده بود، چرا که دولت يه جای خانه ديگر ديوار حائل می ساخت
اتيوپيائی های راديکال، . طی يک و نيم هفته جنبش بسرعت گسترش يافت

جوانانی که در اسرائيل بدنيا آمده و رشد کرده بودند، به آن ها پيوستند و 
ون توجه به شهروند رسمی  بودن يا مسکن برای همه بد. شعارها تغيير کرد

بدين طريق از اعتراض به باال بودن کرايه ها به خود مساله مسکن . نبودن
يک اتيوپيائی تبار که در اسرائيل بدنيا آمده، رشد کرده و " اوری. "گذر کرد

شهروند است، گروهی را برای حمايت از اين بيخانمان ها، سازمان داده 
وی می گويد به پليس گفتم شما . اطر دستگير کردپليس وی را بدين خ. است

من . می توانيد جسم مرا محبوس کنيد، اما نمی توانيد مرا به زانو در آوريد
ما " وی به خبرنگار روزنامه هارتص می گويد. همواره مبارزه خواهم کرد

از اعتراضات پارک لوينسکی حمايت می کنيم، چون بيانگر اعتراض 
اگر ما که شهروند قانونی هستيم، . اسرائيل است ضعيف ترين بخش جامعه

بپا نخيزيم و برای آينده قبول مسئوليت نکنيم، اگر برای مردم ضعيف، 
مردمی که زمانی طوالنی است که سيستم رهايشان کرده، اين کار را نکنيم، 

بدون کمک . هيچ کس در امان نيست. در نهايت به خود ما برخواهد گشت
  ".ممتقابل ما هيچ هستي

آن چه را که بارها و بارها بيان کرده . گوئی اوری خواسته ما را بيان می کند
بارها خواسته ايم که گوشواره گوش هايمان باشد، که . بارها فرياد زده ايم. ايم

. بدون همبستگی، بدون حمايت سنگی بر روی سنگ قرار نخواهد گرفت
خود رو، ذوب آهن از گفتيم که اگر کارگر نفت، پتروشيمی، انرژی، ايران 

کارگر اعتصابی هفت تپه، البرز، کيان تاير، کارگران قراردادی موقت 
معترض اين و آن کارخانه، و زنان کارگر و آن ها هم از بقيه حمايت و به آن 
ها کمک نکنند، اگر کارگر شاغل پشت کارگر بيکار نباشد، همه اميدها، همه 

ا و حرکت های اعتراضی در جرات کردن ها و شروع به اعتراض کردن ه
آری حرکت، همبستگی، . نطفه خواهد خشکيد يا به بيراهه کشيده خواهد شد

حمايت عملی و نظری و تداوم حرکت از اصول الزم برای پيروزی در آينده 
  .و مسئوليت پذيری در برابر جامعه و آيندۀ آن است

به خارج حمايت از معترضين پارک لوينسکی، بعنوان نقطه مرکزی حرکت، 
هنرمندان، خوانندگان جوان و کمدين . از گروه های اتيوپيائی تبار کشانده شد

ها در همبستگی با آن ها، اقدام به انجام کنسرت خيابانی و شوهای سياسی در 
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از . پارک ها کردند و به تامين منابع مالی حرکت اعتراضی کمک نمودند
حمايتی بسمت پارک  چادرهای هماهنگی ساير پارک ها، راهپيمائی های

لوينسکی ترتيب داده شد و مردم اوقات فراغت خود را برای اعالم حمايت، 
سياستمداران و دولتمردان هم از فرصت . به اين پارک ها اختصاص دادند

استفاده کردند با رسانه های وابسته يا حامی خود به پارک ها آمدند و 
حتی وزرای کابينه . کنند سخنرانی کردند تا برای انتخابات بعدی رای جمع

چون وزير حمل و نقل، مسکن، بهداشت و آموزش هم آمدند تا با قول و 
قرارهايشان سر توده های معترض شيره بمالند و آن ها را روانه خانه 

قول دادند که دولت خانه های ارزان بيشتری خواهد ساخت؛ . هايشان سازند
گفته . ق اشغالی می باشدبعد معلوم شد منظور برای شهرک سازی در مناط

وزير توسعه يک پنل . شد به حمل و نقل عمومی توجه بيشتری خواهند کرد
دولت کميته ی ويژه ای از اساتيد دانشگاه و . بحث در اينترنت داير کرد

خبرگان برای ارائه نظر جهت حل مشکل تشکيل داد اما اعالم شد که اين 
ه بدهد که مخارج دولت را باال کميته نبايد طوری عمل کند و راه حلی ارائ

اين يعنی نوشتن . و سبب بدهی بيشتر دولت و بحران بدهی ها شود! ببرد
راه حلی هشيارانه تر از اين از دولت . مطالبات و راه حل ها روی يخ

  .سرمايه انتظار نبود
می گويند منظور از حل مساله " صلح اکنون"مخالفان متشکل در جنبش 

يعنی اين که دولت . ت خانه در مناطق اشغالی استمسکن، دادن جواز ساخ
بحران مسکن را بهانه ادامه سياست شهرک سازی در بخش عربی بيت 

معترضان، اصالحات روی يخ دولت را رد کرده اند . المقدس قرار داده است
  و می پرسند آيا ساخت ديوار بدهی ايجاد نمی کند؟
ديگر و پايان ديوار سازی ها مردم خواهان کاهش بودجه دفاعی، نه به جنگی 

آگوست به اين خواسته ها پاسخ می دهد و  10باراک وزير دفاع در . هستند
بودجه دفاعی اسرائيل کاهش نخواهد يافت و ادامه می دهد که "می گويد 

رهبران جنبش آن هائی هستند که چادرشان را در وضعيت اضطراری برپا 
اين صورت بايد به حرف  در. کنند و برای وظايف نجات گزارش دهند

ما بايد به رهن خانه سوبسيد . هايشان گوش بدهيم و اولويت ها را تغيير دهيم
کل . اما ما سوئد و فنالند نيستيم که بودجه دفاعی را کاهش دهيم. بپردازيم

". خاورميانه در حال تلوتلو خوردن است و کسی نمی داند چه رخ خواهد داد
و به اين . و به سخره گرفتن چادر های هماهنگیاين يعنی تقابل با معترضين 

طريق حل مساله مسکن، به سوبسيد برای رهن يعنی نوعی کمک به شرکت 
اما مردم به شيوه . های بزرگ مالک آپارتمان های اجاری محدود می شود

يکی از معترضين می گويد اگر دولت فلسطين . ای ديگر مساله را می بينند



به سرباز و نيروهای امنيتی در ساحل غربی خواهد تشکيل شود، نياز کمتری 
در نتيجه بودجه دفاعی بدون دغدغه لطمه به امنيت اسرائيل، به راحتی . بود

  .کاهش می يابد
زنان و مردان جوان شعار می دهند، دست می زنند، به هوا بلند می شوند و 

اسخ به پ. شادمانه با هم می فرياد می زنند؛ مبارک، اسد، بی بی نتانياهو
پليس حمله . و شعار مرتب تکرار می شود. خصوصی سازی؟ انفالب انقالب

مردم هو می کنند و فرياد می . می کند، دستگير می کند، روی زمين می کشد
مردم دور پليس دايره می زنند اما تماشا چی ! پليس دولت! زنند پليس دولت

س از ترس مردم، صرف نمی مانند و دستگير شده ها را نجات می دهند و پلي
پليس شيوه خود را عوض می کند؛ شناسائی می کند، کمين . فاصله می گيرد

  .می کند و در جاهای خلوت دستگير می کند
در حايفا؛ تظاهرات روی تبعيضات جاری در جامعه نسبت به عرب زبان ها 

آن چه . معترضی می گويد ما قاعده بازی را عوض کرديم. متمرکز می شود
اگر عرب ها و يهودها . حال رخ دادن است همزيستی واقعی استاين جا در 

با هم و شانه به شانه راهپيمائی می کنند، خواهان عدالت اجتماعی و صلح 
اين مهم . در اين جا چيزی زيبا تر از همبستگی اجتماعی وجود ندارد. هستند

معترض ديگری می گويد ما خواهان . ترين درسی است، که من ياد گرفته ام
آقای نخست وزير مسئوليت . عدالت اجتماعی در اسرائيل و قلمرو آن هستيم

شما برای اقتصاد، آموزش و بهداشت است، نه فقط امنيت؛ نه امنيت فردی 
بدون امنيت اجتماعی؛ و ادامه می دهد يک بچه گرسنه، يک بچه گرسنه 

يک فرد بدون خانه، فردی بدون خانه است؛ کمبود، گرسنگی، مسکن . است
  .و مطالبات سياسی؛ مذهب و مليت ندارد

آگوست ليستی از مطالبات جمع آوری شده را ارائه  26چادر هماهنگی در 
همان گونه که آمد اين چادرها ضمن وابسته بودن به اجتماعات بيرونی و . داد

انعکاس خواسته ها، در روند خود به تشکيل گروهی از رهبران منجر می 
تصادی و اجتماعی متفاوت  توده های بيرونی، شود که نسبت به شرايط اق

به همين سبب در جمع بندی مطالبات جمع آوری . بيانگر واقعی آن ها نيست
شده، خواسته هايی را عمده و مطرح می کنند که به منافع طبقاتی و 

در نتيجه بسياری از خواسته های اساسی . خاستگاهی آن ها نزديک تر است
ف می شود؛ يعنی خواسته های کسانی که بدليل توده های پايين جامعه حذ

پايين بودن دانش اجتماعی، آگاهی و ضعف سخنوری، قدرت کم تری دارند و 
از اين جمله اند . با وجود اکثريت عددی در اقليت مطالباتی قرار می گيرند

زن جوانی می . کارگران شاغل، اقليت ها، بی خانمان ها و غير شهروند ها
ديگری . مطالبات که در رابطه با اقليت ها بود، حذف شدندگويد بسياری از 
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. آن چه که در ليست مطالبات آمده، مورد توافق جمع قرار نگرفت: می گويد
يک گروه از داخل رهبری آن را نوشت و بدون توافق همگانی آن را اعالم 

، اما اجتماعات !اين ليست، خواست يک دولت رفاه برای يهوديان است. کرد
ديگری هم در جنبش حضور دارند که خواسته هايشان، در ليست  بسيار

ما نياز به فهم اين مساله داريم که . نيامده است و آن ها مشارکت داده نشده اند
. جنبش های اعتراضی بصورت موج می آيند و نمی شود جلوی آن را گرفت

اين بزرگترين جنبش عدالت خواهی در تاريخ اسرائيل و عليه تبعيض در 
  . امعه اسرائيل استج

يک جوان اسرائيلی عرب زبان می گويد در ابتدا مردم حاضر به شنيدن 
با وجود تغيير اما هنوز جنبش در خروج کامل از . عقايد مختلف نبودند

گفتمان صهيونيستی موفق نشده، بهمين سبب از دموکراسی برای جمعيت 
اين دو . مگام شوددولت يهود با برابری نمی تواند ه. يهودی صحبت می شود

ديگری می گويد ما با اعتراض انتخاب کرديم که . در يک جمله نمی گنجند
اسرائيل جديد . ببينيم، به جای اين که کورکورانه بسمت لبه پرتگاه  برويم

ما خواهان تغيير هستيم و تا . تسليم نمی شود؛ يعنی ما می خواهيم زندگی کنيم
نسل من هميشه احساس . خواهيم نشسترسيدن به راه حل های واقعی از پا ن
اما اکنون ما همبستگی را احساس می . می کند که ما در جهان تنها هستيم

با . دولتمردان کوشيدند ما را بعنوان کودکان احمق از دور خارج کنند. کنيم
ناميدن ما، خواستند ما را حذف کنند؛ اما تظاهرات عکس آن " چپ افراطی"

باالنس قدرت . بمعنی برگشت مردم به باالستاعتراضات . را ثابت کرد
مردم فهميدند که در مقابل دولت و انحصارات و . اکنون تغيير کرده است

فشار . گفتمان سياسی تغيير کرده است . کارتل ها، دارای قدرت هستند
زندگی روزمره چنان مردم را متقاعد کرده است که دولتمردان در باره اش 

نه ديگر نه، آن دوره . ديگر فشار تحمل نمی شود .کاری نمی توانند بکنند
آينده می تواند فقط در يک شب در اسرائيل فرود . ديگر به پايان رسيده است

  برای درک بهتر تغيير در جامعه اسرائيل نگاهی به   .آيد
 PHR-ILميری واين گارتن پرشک است و با پزشکان برای حقوق بشر 

ا مديکو انترنشنال در رابطه با تاثر وی در مصاحبه ای ب. کار کرده است
. جنبش توده ای در کشورهای عربی و تاثير آن برمردم اسرائيل می گويد

در اسرائيل برای مردم . چهره اعراب را رسانه ها برای مردم تعين می کنند
از اعراب، فقط رهبران عرب و نظرشان نسبت به اسرائيل و جنبش های 

فراطی و تروريستی، تصوير می شود، نه باصطالح اسالمی با رفتارهای ا
به همين سبب زندگی روزمره و فرهنگ همسايگان عرب، . مردم عرب

" توده عربی"چنان برای شان بيگانه می شود، که فلسطينی ها را بعنوان 



يکبار انسان می بيند که . اما نسل جوان تغيير کرده است. تهديد کننده می بينند
مدتها تحت فشار بودن و با توجه به فساد فراگير مردم عرب در قاهره بعد از 

چيزهای جديدی را مطرح می کنند، از تغييرات معينی حرف می زنند که به 
ما نسل جديد معتقديم نياز به رابطه . نظر چپ های اسرائيلی يک انقالب است

در اين رابطه می توانيم بفهميم ميدان . مستقيم با جامعه ی مدنی مصر داريم
تغييرات شروع شده برگشت ناپذير می شود . رای ما چه معنائی داردتحرير ب

اگر روند جاری مبارزات دموکراسی خواهی پيش برود و دولت های جديد 
عربی به خواسته های مردم عمل کنند، ديگر خطر جنگ نخواهد بود، بلکه 
به يک حق حاکميت جديد در مقابل اسرائيل ره خواهد برد؛ به طور مثال 

جديد مصر نه اجازه خواهد داست و نه آماده خواهد بود که بازهم حکومت 
گاز مصر را به يک سوم قيمت بازارش به اسرائيل بفروشد يا از ساخت 

" ما بايد خود را از دوگانگی . . ديوارهای حائل در سواحل غزه حمايت کند
آينده اسرائيل فقط در اين است که . رها کنيم" تمدن غرب"و " شرق بربر

بستگی خود به غرب را به پايان ببرد و باالخره متوجه شود که سرزمينی وا
اگر ما بخواهيم در آينده بعنوان شريک آلترناتيو در . در خاورميانه است

مقابل رژيم اشغالگر اسرائيلی مورد قبول بگيريم بايد با شرکت در مبارزه 
توانيم در يک ما بايد ب. عليه اشغال اعتماد همکاران فلسطينی را جلب کنيم

صورت فلکی که در آن خود را انسان هايی که خواهان عدالت و عليه رژيم 
  مکان درست "های استبدادی اند، قرار می دهند، جايگاه خود را در 

يک آينده جمعی می تواند فقط از نابرابری های ساختاری . بيابيم"  تاريخ" 
  *.  هويت قبيله ای فعلی فرا رود

در ال خير در جنوب ساحل غربی که . اشاره می کنم به نمونه های ديگر
دهقان فلسطينی در فقری تلخ در چادرها و کپرها زندگی می کنند؛ و  180

در حالی که برق فشار قوی حبرون از کنارشان برای ورود به سکونتگاه 
فعالين . های يهودی نشين اشغالی، رد می شود، از استفاده از برق محرومند

برای همبستگی و دور زدن از تحريم برق  Comet-Meن اسرائيلی سازما
فلسطينی ها، به کمک اين دهقانان آمده برايشان امکان استفاده از برق از 

  . طريق انرژی خورشيدی را فراهم ساخته اند
  
  
  
 آمده 2011شماره يک   medicoمصاحبه توسط کوهان شفرير انجام گرفته و در  -*

  .است
PHR-IL  عضو است که پزشکان چپ اسرائيلی  400پزشکان برای حقوق بشر مرکب

توسط  1987نيز با سازمان خود پزشکان اسرائيلی برای حقوق بشر که در سال 
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Ruchama Marton سال پيش  30اين سازمان . تاسيس شد با آن همکاری می کنند
نی که مدارک قانونی ندارند، و در در تل آويل و حيفا به فراريان و مهاجري. تاسيس شد

روستاهای مناطق اشغالی می روند و به فلسطينی ها و اعراب،  خدمات پزشکی و درمانی 
با موبيل کلينيک خود در طول ديوار حائل و با گذشتن از آن به مردم فقير . ارائه می کنند

ه های آموزشی دور. عرب ايزوله شده در سواحل غزه با ايجاد کلينيک روز کمک می کنند
بهياری و پرستاری برای جوانان اين مناطق می گذارند و هم چنين آمورش های عمومی در 

     .رابطه با بهداشت، تغديه  و محيط زيست می گذارند
  
  
  
  
  
  

  

 

  



  اعتراضات سراسری همبستگی با کارگران تکل : ترکيه
ه در هيچ يا همه، همه يا هيچ، اين بخشی از يک شعر برتولت برشت است ک

اکثر اعتراضات کارگری با کارگران همراه است اما اين بار اين شعر به 
در سراسر ترکيه در همبستگی با کارگران تکل به اعتراض . واقعيت پيوست

اين نمايش همبستگی و قدرت کارگری برای دو روز . پيوست و به خيابان آمد
ين اعتصاب ا. عصرسازمان دهی شد 8صيح تا  8فوريه از  5و  4پياپی در 

فدراسيون  اتحاديه ای  مستقل به نام های ديسک،  6سراسری همبستگی را
کزک، هاک ايز، کنفدراسيون کارگران بخش عمومی، کنفدراسيون کارگران 

  . بخش بهداشت و ترک ايز، بعد از سخنان اردوغان فراخوان دادند
ل زمانی که دولت نئو ليبرا. دسامبر آغاز شد 15اعتصاب کارگران از 

اسالمی ترکيه برای هموار کردن راه ورود ترکيه به اتحاديه ی اروپا 
خصوصی سازی ها را شدت بخشيد و کارخانه های توليد توتون و دخانيات 

. را که در انحصار دولت بود به سرمايه گذارن انگليس و آمريکايی فروخت
 البته مساله اين نيست که دولت سرمايه دار بهتر از سرمايه دار بخش

خصوصی عمل می کند و کارگران بايد از سرمايه داری دولتی در مقابل 
برای کارگران تقاوتی نمی کند که چه . سرمايه داری خصوصی دفاع کنند

کسی و به چه نامی او را استثمار می کند اما مساله اين جا برای کارگران از 
دست دادن امنيت شغلی حد اقل هايی کسب شده ی حاصل از مبارزات 

. ارگری و پرتاب شدن از کارخانه به خيابان و بيکاری و فقر فاقه استک
معموال دولت که خود به عنوان سرمايه دار نمی تواند بدون مقدمه و بدون 
دور بودن از اعتراضات مردمی  دست باين کار بزند بدنبال مستمسگی می 
گردد که خود را از موقعيت دشوار رها سازد و خصوصی سازی ها اين 

دولت ترکيه بعد از فروش تکل به بخش . مکان را فراهم می سازدا
قرار داد  c/4کارگر شاغل اين بخش را در موقعيت  12000خصوصی 

ماه ساعات کار و به همراهش  10به اين معنی که ابتدا برايشان به مدت 
دستمزد ماهانه کارگران را بشدت کاهش داد و آن ها را از شمول خدمات 

بالفاصله کارگران اين عمل دولت را . ه و بهداشت خارج نموداجتماعی و بيم
روند برده سازی کارگران نام نهاده خواهان امنيت شغلی و دريافت کامل 
حقوق و مزايای اجتماعی خود به عنوان کارگر شدند و ساير کارگران را به 
عنوان هم سرنوشتانی که چنين آينده ای در انتظارشان است به حمايت از 

کارگران طی زمانی نزديک به دوماه در جلوی ساختمان . فراخواندندخود 
ايز در خيابان زکريا که اقتصادی ترين خيابان انکارا است  - اتحاديه ترک
  .چادر زده اند
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زمانی که اردوغان گفت که يک قدم هم به عقب برنخواهد، که دولت 
را  تصميمش را گرفته و بهتر است که کارگران گول تحريک کننده ها

نخورند، که اشغال شلوغ ترين خيابان انکارا توسط کارگران تکل را برنمی 
تابد، که اعتصاب کارگران غيرقانونی است و به پليس دستور داده خواهد شد 

فدراسيون کارگری خواهان  6که تا پايان ژانويه اعتصاب را خاتمه دهد، 
گران، گسترش اعتراضات و خواباندن کار شدند که مورد حمايت کار

اما . نيروها، سازمان ها و انجمن های مردمی و احزاب چپ  قرار گرفت
چون طبق قانون ترکيه کارگران حق ندارند از هم حمايت عملی بعمل آورند 
تا روند توليد ارزش اضافی و به اصطالح سود کارفرمايان به خطر نيفتد و 

ضد سرمايه همبستگی و نمايش قدرت کارگری به سمت روند مبارزه طبقاتی 
داری گرايش پيدا نکند، کارگران مجبور شدند اين اعتصاب عمومی  را 
اکسيون همبستگی نام بگذارند تا بار و شدت ترس انگيزی آن برای سرمايه 

بدينسان اعتصاب عمومی يا اکسيون . داران و دولت آن ها کاهش يابد
، "اعتصاب عمومی" از آن به نام های .  همبستگی کارگری آغاز شد

ميليون ها کارگر کار را در حمايت از "، "مقاومت عمومی عليه اردوغان
دو اتحاديه بزرگ کارگران بخش . ياد شد" کارگران تکل متوقف کردند

اعالم کردند ) سن - ممور(، و کارگران خدمات شهری )سن - کامو(عمومی 
  . که ضمن حمايت از کارگران تکل در اعتصاب شرکت نخواهند کرد

پايتخت سياسی، استامبول پايتخت اقتصادی، ايزمير سومين شهر در آنکارا 
بزرگ ترکيه، ديار بکرو ساير نقاط ماشين اقتصاد از حرکت باز ايستاد و 

کارگران معادن استان دريای سياه استخراج را . گلوی سرمايه را فشرد
کارگران پااليشگاه نفت استان کردنشين باتمان شيرهای . متوقف کردند

نفره ورزشکار کوهنورد با صعود به  20يک گروه . ه را بستندپااليشگا
متری در آرارات پارچه نوشته همبستگی را در قله نصب  5165ارتقاع 

اگر کارگران تکل بايد در سرما بايستند، ما هم به " کرد که رويش نوشته بود
در ازمير کارگران بخش حمل و نقل عمومی به اعتصاب ". سرما می رويم

اتحاديه کارگران معدن . و کار را برای يک روز کامال متوقف کردندپيوستند 
کارگر کار را  500اعالم حمايت کرد و بزرگترين معدن ذغال ترکيه با 

کارگران معدن پنج منطقه مختلف ديگر نيز به اعتصاب پيوستند . متوقف کرد
 و جلوی ساختمان مديريت جمع شدند و بيانيه خواندند و سياست های دولت،
. حمله به کارگران و خشونت عليه کارگران اعتصابی تکل را محکوم کردند

نفر دست به تظاهرات زدند و در ميدان جمهوری  600در شهر سامسون 
گرد آمدند و در آن جا بعنوان اعتراض عکس بزرگ نصب شده اردوغان را 

در شهر پازار در شمال شرقی ترکيه که به توليد چای . به آتش کشيدند



ف است مردم در تظاهرات شرکت کردند و در جلوی دفتر حزب معرو
عدالت يا حزب حاکم عليه حکومت و سياست بازار آزاد آن به اعتراض 

اعضای خانه ی مردم، اميد جوان، حزب آزادی و دموکراسی و . پرداختند
کارگران از همه . اتحاديه کارگران مواد غدايی با تظاهرات همراه بودند

کارگران تکل حمايت کنند و اعالم کردند که اگر دولت با خواستند تا از 
صنعت چای هم بخواهد دست به عمل مشابه بزند آن ها نيز بشيوه کارگران 

. تکل قصد مبارزه دارند و سرنوشت رقم زده دولت را نخواهند پذيرفت
من به شما به خاطر :" رئيس اتحاديه ترک ايز در پيامی به کارگران گفت

شما با . به خاطر مبارزه افتخار آميزتان تبريک می گويمتصميم تان و 
امرزه . روزه خود زمينه ی جديدی را در مبارزه باز کرده ايد 53اعتصاب 

همه کارگران، کارگران بخش خدمات عمومی و همه ملت از شما حمايت می 
او گفت اين اعتصاب . کند و می گويد که شما برای مبارزه تان حق داريد

. اخطار شديد به حکومت است و آن ها بايد آن را جدی بگيرندحمايتی يک 
در استامبول پليس به گروه حمايت از کارگران تکل که به طرف دفتر حزب 
حاکم راهپيمايی می کردند حمله کرد و بين معترضين و پليس درگيری رخ 

  . داد
اتحاديه وابسته به دولت در اعتصاب شرکت نکرد و مشغول چک و چانه 

از آن ها انتظار ديگری نمی رفت . ا کارفرما و رسيدن به توافق استزدن ب
  .زيرا رفيق دزد و شريک قافله اند

هدف تهيه گزارش از مبارزات کارگری در نقاط مختلف دنيا، نه صرفا يک 
گزارش خبری، که مرور شيوه های مبارزاتی، چند و چون آن ها و آموزش 

بايد ديد . جای دنيای کارگران استاز آن ها برای پيشبرد مبارزه در جای 
چرا مبارزه کارگران هفت تپه در هفت تپه محصور می شود و با مبارزه 
کارگران نساجی مازندران، پرريس کردستان، آوانگان اراک، معلمان و 

چرا در مبارزات خيابانی . ،  پيوند نمی خورد...پرستاران سراسر کشور و 
و ميليون های بيکار، ميليون ها زن توده های مردم حرفی ازين کارگران 

خانه دار و زن روستايی همه کار، ميليون ها دانش آموز و دانشجو و 
مبارزه . خواسته هايشان نيست و تنها به شعارهای کلی بسنده می شود

همبسته درترکيه کشور همسايه، انديشه در باره آن و ارتقا و فرارفتن از آن 
ری می تواند به مبارزات جاری کارگری به سوی يک مبارزه ضد سرمايه دا

  . در ايران کمک رساند
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  رويای خوش سرمايه بسر می آيد
  اعتصاب کارگری در چين

نيروی کار . زمانی چين سرزمين رويايی سرمايه داران غربی شده بود
ارزان تقريبا به قيمت هيچ، شتاب سرسام آور توليد و به همراهش دهها 

ن حقی برای دريافت غرامت و ساير حقوق کار معلول روزانه بدون داشت
. هديه سرمايه داران دولتی چين به سرمايه جهانی برای بازگشايی درها بود

ميليون ها روستايی بزور از مکان زندگی خود به بهانه توسعه و صنعتی 
کردن کوچانده شدند و نرم زندگی شان بهم ريخت بدون اين که غرامتی بابت 

ميليون . مينی برای بقا زندگی شان دريافت کرده باشندزمين های شان و تض
ها زن و مرد هر روز به اميد يک زندگی بهتر در راه بودند تا به مناطق 

آن ها به هرگونه شرايط غير انسانی تن می . صنعتی برسند و کاری پيدا کنند
ساعت کار می  15چون قرن اوليه توسعه سرمايه داری روزانه تا . دادند

ساعات کوتاه استراحت و خواب را دسته جمعی در اتاقک های  کردند و
مجاور کارگاه تنگ بغل هم می خوابيدند يا بهتر بيهوش می شدند تا فردا توان 

روزگار . جان کندن داشته باشند، تا بتوانند غول سرمايه را فربه تر کنند
خوشی بود برای سرمايه ؛ مردمی مطيع، سخت گوش و کم توقع که می شد 

يره جانشان را کشيد بدون اين که آب از آب تکان بخورد زيرا جان آدمی ش
  . ارزشی نداشت

در اين جا نيز . اما نمی توانست همواره در برهمين پاشنه بچرخد
که هالکش خواهد ساخت و بسمت خود " بورژوازی سالحی را حدادی کرد"

د که بزودی يعنی بورژوازی پرولتاريايی را ايجاد کر. او نشانه خواهد رفت
ساله رفقا  300و بسيار سريع تر از اروپا و آمريکا با چشم داشت به تجربه 

و دوستان کارگرش در آن جا ها به حقوق خود آشنا شد و به اطاعت ناشی از 
سرکوب که زمانی به اصالت و غرورش منسوب می شد پشت پا زد و حقوق 

جمعيت چند صد  اساسی و پايه ای خود را فرياد نمود و می رود که با
ميليونی خود در جمع چند ميلياردی کارگران جهان در فردايی که در راه 
است آگاهانه حق خود برآن چه را که تاکنون توليد کرده اند و از آن ها 

رويای سرمايه در چين بپايان خود . غصب شده است دوباره پس بگيرند
همان طور که ديگر جای تسخيرناشده ای نمانده است و . نزديک می شود

مارکس و انگلس در مانيفست بيان کردند اما در سطحی فوق العاده عظيم تر 
هرروزه در . در مقياس امروزی سرمايه تمام جهان را در نورديده است

ديگر . گوشه ای از سرزمين پهناور چين کارگران سربشورش بر می دارند
را مورد حمله قرار می  با ابزار توليد در نمی افتند بلکه مستقيم منافع سرمايه



ديگر معنای استثمار را می دانند و نمی خواهند به آن تن در دهند و . دهند
علی رغم ممنوعيت قانونی و برخورد شديد نيروی سرکوب دولتی، پيه 
ضرب و شتم و زندان را برپوست می مالند و می خواهند سرمشقی برای 

  :ساير کارگران بيافرينند
رخانه ماشين سازی هيوندايی در چين چندمين کارگر کا 1000بيش از 

آن ها خواهان افزايش . شنبه سوم ژوئيه آغاز کردند 5اعتصاب خود را روز 
 366دالر دستمزد هستند اما کمپانی افزايش  117يوان يا  800ماهانه 

مزد کارگران چينی درمقايسه با . يوان را در مقابل پيشنهاد داده است
زی کشورهای صنعتی بسيار پايين است اين کارگران بخش اتومبيل سا

يوان چينی دستمزد دريافت می کنند که برابر با  1500کارگران ماهانه تنها 
دالر آمريکاست و اين بيانگر شدت استثمار فوق العاده اين  230حدود 

کارگران حتی در مقابل رفقای همکارشان که خود مورد استثمار شديد هستند 
٪ افزايش حقوق در ميان کارگران چينی يک 50ز خواست بيش ا. می باشد

  . انقالب است
کارگران در نامه ای سرگشاده که در مطبوعات به چاپ رسيده اعالم کردند 
که در صورت عدم پاسخگويی مسئوالنه کمپانی آن ها اعتصاب را ادامه 

نفر نيست  1800می گويند هدف ما فقط افزايش حقوق همين . خواهند داد
يق کل کارگران کشور را در مد نظر داريم و می خواهيم يک بلکه ما عال

مثال خوب باشيم در اين مورد که چگونه می شود از حقوق خود در مقابل 
. چنين ديدی بيانگر سطح باالی آگاهی اين کارگران است. کارفرما دفاع کرد

کارگران در نامه خود اتحاديه رسمی را مورد انتقاد قرار دادند که اعضايش 
آن . ا پايان اعتصاب قبلی در کارخانه کار کردند و با اعتصاب همراه نشدندت

ها خواهان رسيدگی موردی شدند که در آن نمايندگان اتحاديه بعضی از 
  .کارگران اعتصابی را مورد ضرب و شتم قرار دادند

اعتصاب کارگران هيوندايی مثالی برجسته از شمار فزاينده اعتصاب کنندگان 
در ماه مه کمپانی توليد کننده اتومبيل . دهای باالتر در چين استبرای دستمز

کره جنوی سعی کرد اعتصاب در شعبه بی جيينگ چين را با پرداخت پول 
هم چنين . به پرسنل سريعا بخواباند تا مورد الگو برداری قرار نگيرد

اعتصاب در کارخانه توليد کننده قطعات اتومبيل در پکينک را نيز بسرعت با 
 4در ماه مه عالوه برشعبات هيوندايی در يکی از . پرداخت پول خاتمه داد

شعبه کارخانه هوندای ژاپنی در شهر تائيان ايالت شانکيسين چين نيز شاهد 
اعتصاب بوديم که بعد از چند روز با حمله پليس و دهها دستگيری و زحمی 

 !يهاعتصاب سرکوب شد اما زنده باد مبارزه عليه سرما. سرکوب شد
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  جهان عرب

  مصر
  *فهم دوران، تحليل طبقاتی و رخدادهای دنيای عرب

  چه در جريان است و چرا فهم آن مهم است؟ -1
به نظر . يا رخدادهای جاری در دنيای عرب ادامه دارد" انقالب" امروزه 

اولين . ی شنيده می شودمی رسد که انقالب کلمه ای است که از هر دهان
چيزی که موقع صحبت در باره موضوع بايد فهميد اين است که همه برداشت 

  .يکسانی از انقالب ندارند
بنظر می آيد که امروز واژه انقالب چنان بی ارزش شده است که هرگونه 

در " انقالب گل سرخی" تغيير مديريت انقالب محسوب می شود، از 
ناميده شده ی مصر آن هم جايی که حتی " لوفریانقالب ني" گرجستان تا 

عضو کابينه هنوز در  27عضو از  15مديريت هم عوض نشده است و 
توسط رسانه ها " انقالب" حکومت اند، ما با سری کاملی از به  اصطالح 

در )" يا صورتی(انقالب الله ای " در اکراين، " انقالب نارنجی" مواجه ايم؛ 
انقالب " در لبنان، " انقالب سدری" کسازی قومی، قرقيزستان همراه با پا

، )اين يکی عمال واژه ای بود که بوش آن را بکار برد( در عراق" ارغوانی
  .در ايران و ليست ادامه و ادامه دارد" انقالب سبز" و 

. برای ما به عنوان کمونيست انقالب فقط تغيير مديريت سيستم جاری نيست
ادی طبقه سرمايه دار است، نه فقط انجام انقالب بمعنای سرنگونی بني

اين است چرايی آن چه که به نظر ما ايده ای که در . تغييراتی در چهره ها
. جهان عرب و در ايران در حال رخ دادن است به هيچوجه انقالب نيستند

اگر اين ها انقالب نيستند سئوالی پيش می آيد که پس طبيعت وقايع جاری 
  چيست؟

آيا همه آنها اشتباه می . نيستند که از انقالب صحبت می کنندتنها رسانه ها 
کنند؟ اگر آنها اشتباه می کنند، پس اين رخدادها برای طبقه کارگر چه معنايی 

  دارند؟



  قرارد دادن رخدادها در درون چارچوب تاريخی  -2
اگر می کوشيم که رخدادهای جاری را درک کنيم، ضروری است قادر باشيم 

اين کار بما اجازه می دهد که تعادل . چارچوب تاريخی قرار دهيمآنها را در 
بطور مسلم طی دهه . قدرت بين طبقات مختلف و پويايی شرايط را درک کنيم

، برگشت آهسته 1990گذشته طبقه کارگر بعد از سال های وحشتناک دهه 
ای به مبارزه را شروع کرده است، بنابراين اشتباه فاحشی خواهد بود 

 1980م که امروزه مبارزه طبقاتی در همان سطحی است که در دهه فکرکني
  .1970بوده است چه رسد به دهه 

در حالی که ده سال گذشته آغاز برگشت به مبارزه طبقاتی را نشان داده 
با قراردادن رخدادها . است، بايستی  قبول کرد که اين روند بسيار آهسته است

موج مبارزه بين المللی . عقب برگرديم در چارچوب تاريخی بايد چند سالی به
. به اوج خود رسيده بود 1970شروع شد، در پايان دهه  1968که از 

سه نقطه اوج احتمالی در . اعتصاب توده ای يک امکان واقعی بين المللی بود
در انگليس " زمستان نارضايتی" اين دوره تغييرات زمانی عبارت بودند از 

و اعتصابات لهستان  79- 1978در ايران  ، اعتصاب توده ای 79- 1978
1980 -81  

شکست اين جنبش ها برای طبقه کارگر فاجعه آميزبود و به سالهای آغازين 
؛ سال های بدون تعرض عمومی طبقاتی، اما با اقدامات دفاعی 1980دهه 

در زمان خود خيلی شديد، و بطور اساسی  1980مبارزات دهه   .منجر شد
هم . ی را درگير و ايزوله و شکست خورده کردگروههای متفاوت کارگر

چنين اين دوره ارتقا محافظه کاران جديد را نشان می دهد که به طور بين 
المللی توسط ريگان، تاچر، کهل و در ترکيه توسط تورگوت اوزال نمايندگی 

پايان اين دهه شاهد سقوط اتحاد شوروی و کل کمپين ايدئولوژيکی را . می شد
اهی می کرد، با بورژوازی آکادميک و اعالم پايان ايدئولوژی که آن را همر

چقدر آن ها در اشتباه بودند، . جامعه دوطبقه ای و حتی پايان تاريخ بوديم
شايد زمانی خيلی خيلی کوتاه می توانست شبيه آن ديده شود و فقدان فعاليت 

  .تاکيدی براين مدعاست 1990طبقاتی در دهه 
ود که چيزها در مسيری که آنها تصور می کردند با تغيير قرن روشن می ش

بعد از اين که صدام ساقط شد، برای اولين بار و در اين دوره ی . نبودند
 50باقی اين دهه بعد از پايان تاريخ  بيش از . جديد، صلح جهانی شکسته شد

جنگ در جهان ببارآورد و همانطور که بحران عميق تر می شد، نه آشکارا 
گذشته اما آهسته و باال خزنده  به بعضی از کشورها شبيه مثل چند سال 

کشور ما و آرژانتين به طور چشم گيری ضربه می زد ما شروع کرديم به 
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امری که البته آهسته رخ می . ديدن اين که طبقه کارگر به مبارزه برمی گردد
فقدان ده ساله مبارزه طبقاتی ، بعد از ده سال شکست عوارض . دهد

يک نسل از دست رفته بخاطر می . رای طبقه کارگر داشته استوحشتناکی ب
از سياست حرف نزنيد، خطرناک " آورد که چگونه مردم در ترکيه می گفتند

  . ؛ اين يعنی از دست دادن تجربيات زنده درون طبقه"است
اگر چه دهه گذشته شاهد اين افزايش آهسته در مبارزات بوده است اما هنوز 

. ما مبارزات  گروه های ايزوله ی کارگران بوده استتا به حال اين عمو
گرچه که چند سال گذشته تحقق رشدی را ديده است که کارگران باهم بخاطر 
پيروزی جنگيده اند، شاهد آن جنبش تکل در اين جا يا حتی در آمريکا، برای 
مدتی چنين طوالنی مردابی از مبارزه طبقاتی، حمالت عمومی منجر به 

توسط توده های کارگران می شوند، مثل حمايت از معلمان پاسخ عمومی 
درچارچوب . ويسکنسين و بسياری از فراخوان ها برای اعتصاب عمومی

چنين درکی ما برای فهميدن رخدادهايی که امروز در جريان است می کوشيم 
و برای انجام اين کار نياز داريم به يک چند از مبارزات در مقياس بزرگ 

  . يمنگاهی بينداز
  .رخدادها  را در چارچوب مبارزات اخير قرار دهيم -3  

به عقيده ما مبارزات اخير در جهان عرب به وضوح مبارزاتی نيستند که 
اما اين بدين معنی نيست که توده . طبقه کارگر نيروی آن را رهبری می کند

های کارگر در آن شرکت ندارند بلکه بدين معنی است که طبقه کارگر قادر 
ده است خود را به عنوان يک طبقه مطرح کند و در نهايت به برنامه ای نبو

عواقب فاجعه بار چنين چيزی را ما . که ديگران ريخته اند کشانده شده است
در ليبی امروز با کارگرانی که از دو سمت مشتاقانه به چيزی که موکدا يک 

ا فکر می م. جنگ داخلی از طرف روسای متفاوت است، می پيوندد می بينيم
کنيم آموزنده خواهد بود که در اين نقطه بکوشيم رخدادها را در ارتباط با 

  .جنبش اخير در يونان و ايران قرار دهيم
  يونان -4  

ساله آنارشيست  15دسامبر بعد از اين که يک جوان  28جنبش در يونان در 
يک ساعت بعد از کشته . در يکشنبه شب با شليک پليس کشته شد فوران کرد
در آتن  Exarcheiaشدن وی درگيری با پليس در منطقه اطراف ميدان 

با پايان روز . که در آن بطور سنتی جنبش آنارشيستی قوی است ادامه يافت
روز بعد . محل ديگر در سراسر يونان کشيده شد 30درگيری ها به 



تظاهرات ادامه يافت و صبح روز دوشنبه هزارها دانش آموز دبيرستانی به 
سه شنبه بعد . ن آمدند و جلوی پاسگاه های پليس دست به تظاهرات زدندخيابا

. از تيراندازی، اعتصاب عمومی با شرکت يک مليون کارگر انجام شد
هرچند که اين اعتصاب در ارتباط با کشته شدن اين جوان يا تظاهرات جاری 

ن در در حقيقت کشور در اين زما. نبود و قبل از آن ها برنامه ريزی شده بود
دوره ای از ناآرامی های کارگری در مقياس بزرگ در رابطه با سياست 

در اين چارچوب  است که ما نياز داريم برای . های اقتصادی حکومت بود
  .فهم ضعف جنبش يونان بکوشيم

علی رغم گسترش عصبانيت آن ها نسبت به سياست های حکومت و 
ده نشد که اين دو بهم تظاهرات توده ای به خاطر قتل يک کودک، هرگز دي

تنها اعتصاب انجام شده در حمايت از جنبش اعتراضی، . مرتبط شوند
هرچند که البته کارگران . اعتصاب نصفه روزه ی معلمان دبستان ها بود

زيادی در اعتراضات شرکت کردند اما شرکت آن ها در سطح فردی بود نه 
هايی برای جهت دادن اين طور هم نيست که بگوئيم که کوشش . بنام کارگران

اشغال دفتر کنفدراسيون . مبارزات به سمت طبقه کارگر انجام نگرفت
و فراخوان ) گزارش آن به فارسی ترجمه شد( عمومی کارگران يونان در آتن

ولی هنوز طبقه کارگر به عنوان يک طبقه . اعتصاب عمومی ازين زمره اند
مساله را به صورت  اين.  حرکت نکرد و در نهايت اعتراضات فروکش کرد

تمی تکراری در مبارزات امروزه، درجنبش های  اعتراضی در مقياس 
بزرگ،  بدون صرف هيچ پا در ميان گذاشتن واقعی از طرف طبقه کارگر 

  . می بينيم
اگر به مبارزاتی که قبال در انگليس، ايران و لهستان ذکر کرديم، برگرديم، 

اما در . مرکزی را بازی می کردروشن است که در آن ها طبقه کارگر نقش 
چرا اين مساله مطرح نيست و چه . مبارزات امروز چنين چيزی وجود ندارد

قبل از اين که . معنايی برای مبارزات در دوره جاری دارد، سئوالی مهم است
برای تحليل اين مساله بکوشيم می خواهيم ابتدا نگاهی به ساير موارد مثل 

  . بيندازيم 2009ل انتخابات در تابستان اعتراضات در ايران به دنبا
  ايران -5  

سبب تظاهرات توده ای در تهران  2009اتهام تقلب در انتخابات در يونی 
حکومت دست به عکس العمل . شد و سريعا به سراسر کشور گسترش يافت

وحشيانه ای زد و نيروهای سرکوب را بکار گرفت که نتيجه اش صدها 
تين اعتراضات به وضوح نتيجه عصبانيت از در حالی که نخس. کشته بود
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.  تقلب آشکار انتخاباتی بود، شعارهای راديکال تربسرعت به ميان کشيده شد
همانند جنبش يونان در اين زمان ما شاهد درگيری های شديد حتی در مقياس 

ولی اين جا هم دوباره شاهديم که کارگران . بزرگتر با نيروهای دولتی هستيم
گرچه . ر اعتراضات شرکت می کنند نه با عنوان کارگرانبصورت فردی د

دستيابی به اطالعات در ايران مشکل است اما به نظر می رسد که تنها يک 
اعتصاب در کارخانه ايران خودرو که بزرگترين کارخانه ايران است وجود 
داشت و در هر سه شيفت آن توليد در اعتراض به سرکوب دولتی يک ساعت 

ند يونان جنبش در خيابان ها چند هفته ای به درازا کشيد و سپس همان. خوابيد
  .فروکش کرد
اعتراضات کارگری زيادی وجود داشت که با اعتصاب  2007در مارس 

هزار نفری معلمان آغاز شد و گسترش يافت و به بسياری از بخش  100
 از دو سال قبل تا کنون با وجود. های ديگر رسيد و چندين ماه ادامه يافت

سرکوب شديد دولتی بکار گرفته شده عليه تظاهرات که بسياری از مردم 
جنبش . شرکت کننده در آن از طبقه کارگر بودند، طبقه کارگر حرکت نکرد

هايی ازين قبيل بدون حمايت و بدون بودن قدرت طبقه کارگر در پشت آن ها 
در  1970اگر به دوره پايانی دهه . فرسوده می شوند و از پا در می آيند

جنبش خود را خسته کرده  1978تهران نگاه کنيم، بنظر می آيد که در پاييز 
يک جنبش محبوب شبيه آنهايی که امروز می بينيم با وجود همه . است

در . تمايلش، به نظر می رسد که ديگر طبقات هم ديگر به آخر رسيده اند
ش حياتی نفت اکتبر زمانی که طبقه کارگر با اعتصابات عظيم به ويژه در بخ

وارد مبارزه شد، شرايط تغيير کرد و انقالب در ايران امکانی واقعی بنظر 
. سقوط کرد) شاه(شوراهای کارگری تشکيل شده بود و حکومت . می رسيد

بعد از اين که خمينی قدرت را بدست گرفت دولت چند سال آينده را صرف 
بته می شود از ال. مبارزه عليه کميته های کارگری در کارخانه ها کرد

در تايلند نيز به " سرخ جامگان" مبارزات محبوب ديگری چون جنبش 
عنوان يک تجربه ی اوليه و از ده ها جنبش توده ای ديگری که  صدها و 

. هزارها انسان و بسياری از آن ها کارگر در مخالفت با دولت، صحبت کرد
. خاکستر شد جنبش هايی که يک يا چند هفته ای طول کشيد و سپس سوخت و

جنبش هايی که در آن ها کارگران به عنوان يک طبقه به حرکت در نيامده 
  .بودند

  



  چشم انداز ما قبل ازين جنبش های جهان عرب چه بود؟ -6
دوره ماقبل خيزش های اخير را که در جهان عرب گسترش يافته، ما چگونه 

ره فعلی را توصيف کرديم  و تا چه حد نظرما درست بوده است؟ اساسا ما دو
بعنوان حرکتی می بينيم که در آن طبقه کارگر به آهستگی عاليقش به مبارزه 

، به 2007با علنی شدن بحران اقتصادی جهانی در سال . را بهبود می داد
  . وضوح اين پويايی قدری اما نه به طور قابل مالحظه تغيير کرد

ارزه را به خيلی روشن است که اين بحران اعتماد طبقه کارگر برای مب
اگر . خاطر ترس از دست دادن احتمالی کارشان، به طور زود گذر کاهش داد

چه اين مساله در برابر شمار وسيع کارگرانی که به خاطر حمالت شديد 
اقتصادی کارفرمايان مجبور به مبارزه شدند، می تواند برابر و در تعادل 

فقدان آگاهی کارگران بنابراين فقدان تجربه درون خود طبقه کارگر و . باشد
انفجار توده ای مبارزه در کشورها، .از قدرت شان بعنوان يک طبقه مهم بود

  .نه فقط  در يونان و ايران در اين چارچوب مورد مشاهده قرار گرفته بود
برنامه های رياضت اقتصادی بکارگرفته شده در سراسر جهان، بعنوان  

طبقه کارگر بلکه هم چنين ديگر  احتمالی ديده شدند که طبقه کارگر، نه فقط
ما  2008تا  2007طی سال های . طبقات مستعد را مجبور به مبارزه کرد

شاهد شورش های توده ای بخاطر گران شدن مواد غذايی در سراسر جهان 
هرچند که ما اعتقاد داريم که طبقه کارگر آن قدر قوی نبوده است که . بوديم

البته هميشه امکان دارد چيزی . داشته باشدنقشی تعين کننده در اين مبارزات 
می توانست رخ دهد و طبقه کارگر خود را مجبور به اعمال نفوذ در مبارزه 

 The day before a revolution noting seems more unlikely. The day after the revolution noting "روزا لوکزامبورگ می گفت . می ديد
seems less likely   ."اين حال ما احساس کرديم که رشد  با

آگاهی و قدرت طبقه کارگر پروژه ای آهسته خواهد بود، که تاکيد می شود با 
خيزش های توده ای در جايی که طبقه کارگر قادر نيست نقشی مرکزی بازی 

دسامبر سال گذشته مرد جوانی در ايدی بوزيد تونس خود  17سپس در . کند
و به نظر می رسد که جهان دارد تغيير می  را به آتش می کشد و می ميرد

  .کند
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  تونس -7
بدنبال خودکشی دمحم بوعزيز صدها جوان برای اعتراض بهم پيوستند و با گاز 

هنگامی که دامنه . شورش آغاز شد. اشک آور و خشونت مواجه شدند
اما بسيار دير بود . اعتراض گسترش يافت، شهر توسط دولت محاصره شد

 Menzelچهار روز بعد در . روع به گسترش کرده بودزيرا آتش قبال ش
Bouzaiene بعد از . شورش بود و در يک هفته به پايتخت تونس رسيد

روز رئيس جمهور بن علی به مالتا فرار کرد جايی که در مسير راه  28
  .پناهگاه جديدش در عربستان سعودی قرار داشت

ل نياز داريم، طبيعت چيزی که در اين جا ما بعنوان کمونيست برای تحلي
تعدادی از مفسران مطبوعات غالب، مقايسه ای بين . طبقاتی اين شورش است

رخدادهای بيست سال قبل اروپای شرقی يعنی زمانی که کارفرماها در 
برای ما اما . اخير انجام دادند" انقالبات رنگی" اروپای شرقی تغيير کردند با 

ر می آيد که داليل شورش، به نظ. طبيعت طبقاتی اهميت مرکزی است
نارضايتی گسترده بين طبقه کارگر، توده های بيکار و دستمزدهای پايين و 

البته مطالبات جنبش بر مطالبات . عصبانيت عليه حکومت غارتگر باشد
عصبانيت از نتايج . . کارگری مربوط به کار و دستمزد متمرکز شده بودند

توده های جوان و بيکار و . دسرکوب پليس نيز بخش عظيمی را ببازی کشي
جوانی جمعيت منجر به اين شد که جنبش بيشتر روی شورش و اعتراضات 
خيابانی جوانان عمدتا بيکار متمزکز شود هرچند که اعتصابات بزرگ 
کارگری بخصوص بين معلمان و معدنچيان وجود داشت مثل اعتصاب 

 دولت در کوشش برای متوقف ساختن گسترش. عمومی در اسفکس
اعتصابات از تحريم استفاده کرد؛ تاکتيکی را ک دوباره در مصر هم بکار 

که UGTT هم چنين شاهد بوديم که کنفدراسيون اتحاديه کارگران. گرفته شد
اتحاديه ای دولتی بود ظاهری راديکال به خود داد و جانب مبارزات را 

ارگر گرفت؛ يک عالمت واضح برای نشان دادن اين که مبارزه بين طبقه ک
  . در حال گسترش بود

برای ما روشن است که حوادث تونس هرچند نه خيلی ويژه، بطور کلی 
در مصر اين ويژگی کمتر خواهد . بيانگر يک جنبش طبقاتی کارگری است

بود که طبقه کارگر نقش مهمی بازی کند و در ليبی طبقه کارگر آشکارا 
عد از سقوط بن علی برمی گرديم به رخدادهای تونس، ب. غايب خواهد بود

عضو کابينه بن علی باضافه رئيس جمهور و  12با " حکومت اتحادی" يک 
نخست وزير يعنی کسی که تنها به تازگی حزب را ترک کرده بود تا اعتبار 
کسب کند و سه نماينده اتحاديه کارگری و چند نماينده فردی احزاب مخالف 



همه اعضای کابينه در علی رغم تضمين نخست وزير که . کوچک تشکيل شد
يکروز بعد از . داشتند اما اعتراضات ادامه يافت" دستهای پاک" حکومت 

بديهی است که آن ها . تشکيل کابينه نمايندگان اتحاديه کارگری استعفا دادند
درحفظ اعتبار جديدی که يافته اند مشتاقند؛ موشها شروع کردند به ترک 

با کميته مرکزی و خود را در کابينه درست مثل يک کشتی در حال غرق 
همان طور که اعتراضات در تونس ادامه . منحل اعالم کردند) ژانويه( بيستم

يافت و مردم به اعتراض ادامه دادند و حکومت به سقوط ادامه داد، جرقه ای 
  .زده شد

  مصر -8  
الجزيره اولين عاليم شعله ها را با شورش در مقياس وسيع در بسياری از 

ه ژانويه نشان داد، اما در مصر بود که آتش به طور واقعی شهرها در ما
ژانويه  25اولين اعتراضات روز پليس ملی يعنی . شروع به سوزاندن کرد

اعتراضات بطور گسترده در رسانه های اجتماعی بويژه از .  روی داد
. طريق اساما محفوظ يک زن خبرنگار با استفاده از يوتيوب منعکس شد

اين کار او با ارزش . ناميدند" انقالب فيس بوکی" اخوان را رسانه ها اين فر
بود اما بخاطر بياوريم که هم چنين صدها، هزار ها اعالميه توسط گروه های 

  . مختلف پخش شده بود
ژانويه دهها هزار مردم را در قاهره و هزاران نفر  25اعتراضات در روز 

مان طور که جنبش ه. ديگر را در شهرهای سراسر مصر به خيابان کشيد
رشد می کرد، امکان واقعی سقوط مبارک فراهم شد؛ درست مثل آن چه که 

حکومت به منظور متوقف کردن اعتصابات . برای بن علی اتفاق افتاده بود
به نظر می رسيد درون دولت . کارگری، محل های کار را تعطيل اعالم کرد

نيروهای منفرد،  و هم چنين در ارتش به عنوان يک سازمان نه به صورت
مبارک قول داد . ارتش از گشودن آتش امتناع کرد. انشقاق رخ داده است

سپس قول داد که در انتخابات بعدی در ماه . حکومت جديدی تشکيل دهد
با وجود همه اين ها، . سپتامبر کانديداری رياست جمهوری نخواهد شد

هرات روز دوم فوريه وزارت کشور يک تظا. اعتراضات ادامه يافت
ارتش قدم . فرمايشی حمله ای توسط وفاداران به مبارک را سازمان دهی کرد

بميان گذاشت ، البته در زمانی که تاحدودی جرات يافت به دو نيمه تقسيم شد، 
روشن است که اين کار در تدارک راهی برای زمانی که اگر مبارک مجبور 

ينده ارتش فوريه معاون رئيس جمهور نما 11در . به رفتن شود بود
عمرسليمان اعالم کرد که مبارک استعفا داده است و دو روز بعد ارتش يک 
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به اعتصاب کنندگان دستور داده شد . کودتای قانون اساسی را تصويب کرد
اعتصابات يک چندی . سرکارهای خود برگردند و اعتصاب ممنوع اعالم شد

اکثر اعتصابيون  ادامه يافت اما بعد وقتی دستمزدها و امتيازات اضافه شد
طبيعت طبقاتی رخدادهای مصر با رخدادهای تونس . بسرکار برگشتند

زيرا جنبش در تونس بنظر می رسيد که خصوصيتی . متفاوت بنظر می رسد
بيشتر طبقاتی کارگری داشته باشد اما در مصر يک خصوصيت گسترده فرا 

طبقه کارگر درحالی که . طبقاتی داشت که همه طبقات اجتماعی در آن بودند
  . نقش مهمی را بازی می کرد ، اما هرگز هدايت نيرو نبود

بسياری از چپ ها در باره وجود يک اعتصاب توده ای در مصر صحبت 
اعتراضات در مصر اعتصابات کارگری بسيار بيشتری را نسبت . می کردند

می توانيم بنويسيم که مصر طبقه کارگر باتجربه تر . به مبارزه در تونس ديد
در ضمنی که ما اعتقاد داريم که توان اعتصاب توده ای . و مبارزتری دارد

در مصر وجود داشت و اين امربه احتمال زياد ارتش را ترساند تا مبارک را 
همه و همه در .  کنار بگذارند، ما باور نداريم که اين اعتصاب توده ای بود

رگر کارخانه هزار نفرشان کا 20هزار کارگر در اعتصاب بودند،  50کل 
حال آن که اين اثبات می کند که اين يک جنبش مهم بود و اعتصاب . بودند

توده ای نبود و حتی به بزرگی موجهای اعتصابی چند سال قبل مصر هم 
سرعتی که جنبش ناپديد شد نشان داد که به آن اندازه ای که بسياری از . نبود

  .چپ ها می گويند قوی هم نبود
  ليبی -9  

ژانويه آغاز شد، و از ابتدا روشن بود که اين  15ت در ليبی اعتراضا
چيزی که عامل شروع اعتراضات . اعتراضات طبيعتشان بسيار متفاوت بود

شد دستگيری فتحی تربيل يک حقوقدان نماينده اسالميست ها بود که در يک 
پليس با خشونت اعتراضات بن غازی را . کشتار در زندان بنغازی بقتل رسيد

و هم " ال بايدا" کوبيد اما اين کار مانع از گسترش آن به اطراف به  درهم
با گسترش تظاهرات در . نزديک تريپولی در غرب نشد" از زيتان " چنين به

بخشی از خواسته .  کشور يک بار کوششی برای دادن امتياز انجام گرفت
عضو يک گروه جهادی بنام ال جما ال  110. های معترضان برآورده شد

دولت با . از زندان آزاد شدند، بازهم اعتراضات ادامه يافت.... سالميه الا
شيوه خشونت آميز مفرطی عکس العمل نشان داد و جوخه مرگ را برای 

در رابطه با کشتار از جانب مقامات . تضعيف روحيه معترضين بکار گرفت
رژيم  آن ها عليه. ارشد اسالمی و رهبران قبايل گزارش هايی منتشر شده بود



موضع گرفته و به حکومت برای پايان دادن به شرايط جاری فراخوان داده 
اکنون ديگر اعتراضات به غرب نيز گسترش يافته بود و در تريپولی . بودند

در جنوب به درخواست قبيله . به طور وحشيانه  توسط دولت درهم کوبيده شد
فوريه قذافی  22در . مردم تاوره به شورش دعوت شدند" وارفاال"قدرتمند 

وی . در تلويزيون دولتی ظاهر شد تا شايعه رفتنش به ونزوئال را تکذيب کند
روز بعد تظاهرات از نظر . می جنگد" تا آخرين قطره خونم" عهد کرد که 

تعداد رشد کرد و بسياری از رهبران قبايل که ابتدائا ساکت بودند شروع 
يام هوگ وزير خارجه انگليس ابتدا ويل. کردند به گفتن اين که قذافی بايد برود

کرد در اين نقطه به وضوح " مداخله انسانی" شروع به صحبت کردن از 
  طبقه کارگر در همه اين مراحل کجا بود؟   .شرايط بطرف ايجاد جنگ داخلی حرکت کرد

برای انجام اکثريت ) فارس( ليبی مثل بسياری از دولت های نفتی خليج
. سترده ای به کارگران خارجی متکی استمشاعل مورد نياز، در حد گ

زمانی که در ليبی شرايط بدتر شد و خشونت گسترش يافت، اکثريت طبقه 
در ليبی برخالف تونس و مصر . کارگر ليبی کوشيدند کشور را ترک کنند

طبقه کارگر حضور نداشت که نقش مهمی بازی کند و بنظر می رسيد که 
در ليبی . ا و روسای قبايل باشدجنبش از ابتدا تحت سلطه اسالميست ه

تنها يک گزارشی . اعتصاب کارگری وجود نداشت که ما در باره اش بدانيم
از يک اعتصاب نفتی در رسانه های عرب آمده بود که بعد معلوم شد که 

  .توليد توسط کارفرما قطع شده بود
از البته کارگران ليبيايی هم وجود دارند اما روشن است که آن ها ضعيف تر 

البته بدين . آن بودند که بتوانند در اين مبارزات به عنوان طبقه نقش بازی کنند
تظاهراتی که در . معنی نيست که کارگران هيچ نقشی در رخدادها نداشتند

اما طبقه کارگر برای دفاع از . تريپولی رخ داد همه در مناطق کارگری بود
ت دم توپ در جنگ منافع خود بسيار ضعيف بود و اساسا به عنوان گوش

داخلی ای که در آن عاليقی نداشت مورد استفاده قرار گرفت و امروز هم از 
قبل از اين . حمالت بمباران هوايی نيروهای آمريکايی و متحدانش می ميرد

که با داستان اين که چگونه جنگ شروع شد و رشد کرد ادامه دهيم، می 
ديگر دولت های عرب می  خواهيم بسرعت نگاهی بيندازيم به آن چه که در

  .گذرد
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  رخدادها در ساير دولت ها و عکس العمل در بحرين -10
در سوم ژانويه . اولين کشوری که به دنبال تونس راه افتاد الجزاير بود

اعتراضات در الجزاير در ارتباط با افزايش قيمت مواد غذايی اساسی شروع 
اير شورش ها منزوی به طور معمول در تمام چند سال گذشته در الجز. شد

می شدند اما اين ها از نوع ديگری بودند و در طی يک هفته به سراسر 
اعتراضات کامال در محدوده مطالبات طبقاتی قرار . کشور گسترش يافتند

  .داشتند و با آميزه ای از سرکوب و امتياز در هم کوبيده شدند
در اردن . دنددر ماه ژانويه اعتراضاتی عظيم در اردن و يمن نيز آغاز ش

اعتراضات عليه قيمت های باالی تورمی و بيکاری بود که توسط اخوان 
اين اعتراضات با انجام تغييراتی در در . المسلمين سازمان دهی شده بود

  .دولت و دادن امتيازات اقتصادی زياد به مردم توسط شاه بپايان رسيد
در حال . دارداعتراضات در يمن هنوز در زمان نوشتن اين مقاله ادامه 

 - حاضر بنظر می رسد که ارتش در روند ايجاد تغيير مسير با علی محسن ال
است و  1994او يک ژنرال ارشد بدنام در کشتار جنگ داخلی . احمر است

  .اکنون با تغيير مسير جانب اعتراض کننده ها را گرفته است
هم  TRNCدر خارج از جهان عرب، ايران و جمهوری ترک شمال قبرس 

در ايران و " جنبش سبز" اعتراضات رقيب . اهد اعتراضاتی بوده اندش
هم چنين بحرين کانون ديگری . معترضين در خيابان ها با گلوله کشته شدند

از اعتراضات بود که در نهايت به محض اين که دولت بحرين نيروی 
سرکوبش را عليه معترضين بکار گرفت، به ارسال نيرو از طرف عربستان 

اوضاع بحرين منجر " ثبات"و شورای همکار خليج برای کمک به سعودی 
به نظر می رسد که جنبش در بحرين با اکثريت جمعيت شيعه که رهبری . شد

نيروهای معترض عليه پادشاهی سنی مذهب را بعهده دارد و به طور آشکارا 
. خواستار مداخله ايران در بحرين است، بيش از پيش جنبه فرقه ای می گيرد

اين اساس اعتراضات در مناطق شمالی عربستان سعودی  با اکثريت بر
هم چنين در . جمعيت شيعه مورد حمايت شورشيان بحرين قرار گرفته است

بحرين تظاهرکنندگان دست به حمالتی عليه کارگران خارجی زده اند که 
رخدادهايی ازين قبيل در ليبی نيز . اکثرشان از جنوب شرقی آسيا هستند

  . ده استگزارش ش
معترض را در خارج از دمشق در شهر  15باالخره ارتش سوريه تا کنون 

. کوچک جنوبی دارآ که به مرکز جنبش اعتراضی تبديل شده بود کشته است
دليل آن عصبانيت مردم شهر در رابطه با دستگيری گروهی از کودکان در 



از يک مدرسه بخاطر نوشتن شعارهايی برروی ديوار مدرسه در حمايت 
  . شورش مصر بود

عمال بی توجه به همه اين موارد، اعتراضاتی هم در عراق وجود داشت که 
" البته عراق در حال حاضر. نفر توسط دولت بقتل رسيدند 35حداقل در آن 

اشغالی توسط ارتش امريکا و مشاورانش است که احتماال "  يک دموکراسی
موارد پوشش خبری می  به همين دليل است که اين قتل ها کمتر از ساير

  . گيرد
  ليبی و سقوط به يک جنگ تمام جانبه -11  

به جايی که بمباران کامل توسط کمپين ناتو در آن . اکنون به ليبی برمی گرديم
اين اولين باری نيست که ليبی توسط قدرت های غربی بمباران . ادامه دارد

. ط آمريکا بوداولين بمباران توس 1986بمباران تريپولی در سال . می شود
توسط  1911اما در حقيقت اولين بمباران منطقه از نظر تاريخی در سال 

ايتاليايی ها در آن . نيروهای ايتاليا در جنگ بين ايتاليا و ترکيه انجام شد
بسرعت کارشان را ارتقا دادند و از کاربرد بمب به کاربرد اسلحه شيميايی 

  . رسيدند
. فوريه ابتکار عمل را از دست داده بود بنظر می آمد که قذافی در اواخر

منطقه کشور  22منطقه از  13دوباره در ميانه مارس دست باال را داشت و 
جاده بسمت بن غازی بنظر باز می . دوباره تحت کنترل دولت در آمده بود

  .آمد و چشم انداز پايان شورش ديده می شد
را را  1973ه مارس قطعنام 17در اين شرايط بود که سازمان ملل در 

بعد اين تصويب، . را برقرار نمود" پرواز ممنوع " تصويب و يک منطقه 
اتحاديه عرب با حضور ضعيفی جلسه گذاشت که تنها نيمی از اعضايش در 

. بدهند" مشروعيت " آن شرکت کردند و کمپين را تاييد کرد تا به آن نوعی 
رب بخاطر بمباران اکنون عمليات نظامی تحت کنترل ناتو توسط اتحاديه ع

بنظر می آيد مثل آن ها، مثل بيشتر . زيرنام آن ها مورد انتقاد قرار می گيرد
جهان اين برداشت از منطقه پرواز ممنوع وجود دارد که با آن از هرگونه 
بمبارانی توسط هرنوع نيروی هوايی عليه غيرنظاميان جلوگيری می شود نه 

چنين چيزی . يم غيرنظاميان را بکشداين که کمپين ناتو با بمباران های عظ
  . تقريبا هرگز در عراق اتفاق نيفتاده است

موشک تام  110برای آن هايی که حافظه کوتاه زمانی دارند، بمباران با 
مارس يادآورنده ای   19هاوک توسط نيروی هوايی انگليس و فرانسه در 

ی به يک بدون هيچ شکی، اکنون روشن است که رخدادها در ليب. قوی است
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جنگ تمام عيارداخلی با کارگران که از هر دو طرف قتل عام می شوند يعنی 
از طرف آن هايی که کنترل می کنند يا می خواهند ليبی را کنترل کنند، تبديل 

  . شده است
  ما اکنون کجا قرار داريم؟ -12  

رخدادها در ليبی تنها . بنظر می آيد که عکس العمل مجدانه آغاز شده است
ين حد ضعف طبقه کارگر و ناتوانی اش در اعمال نفوذ در شرايط را بدتر

رژيم قذافی چطور انعطاف پذير خواهد بود و آيا ديده می شود . نشان می دهد
که  بتواند برپا بماند ما فکر می کنيم بايد بخاطر آورد که در ميانه فوريه 

نوز در تريپولی مردم به قذافی تنها چند روز وقت داده بودند اما اکنون او ه
ما حدس می زنيم که او بيش از آن که غرب فکر می کند می . در قدرت است

در اين لحظه او به ايده نجات ميهن و دفاع ملی متوسل شده . تواند سرپا بماند
جمعيت کشور % 20قبيله قوی وارفاال با بيش از يک ميليون نفر که . است

ده با ادعای تقريبا ناباورانه که را تشکيل می دهد اکنون به مصالحه روی آور
گفته می شود که برای تغيير . هيچ قبيله مهمی به شورشيان نپيوسته است

مقاديری پول نقد در حال اين دست و آن دست ) به دولت( مکان و وفاداری
  . شدن است

در يمن هرچه بيشتر روشن می شود که برزدن رهبران در حال انجام شدن 
رخ داد،  1990مثل آن چه را که در دهه  بحرين شورش ديگری. است

سوريه می خواهد احتماال برای خروج از اعتراضات . تجربه کرده است
بعد از همه، آن هايی که . مديريت کند حتی اگر قتل عام های بيشتری رخ دهد

بخاطر می آورند دهها هزار غيرنظاميانی را که در شهر هاما در اوايل دهه 
نند که رژيم اسد ابايی از خونريزی ندارد و کشته شدند، می دا 1980

بنابراين بنظر می آيد که جنبشی که از تونس شروع شد اکنون به پايان 
اين بمعنی اين نيست که کشته های بيشتری از معترضين . نزديک می شود

نخواهد بود يا حتی سقوط فرد ديکتاتوری از قبيل علی عبداله صالح در يمن 
به هرحال جنبشی که . قدرتمند نطامی عجيب نيست و تعويض اش با يک فرد

در پايان سال قبل با چنين وعده هايی آغاز شد، بنظر می رسد بپايان رسيده 
  .باشد يا حداقل  برای طبقه کارگر مرده است

  چه نتايجی می توانيم بگيريم -13  
طبقه کارگر . برای ما تحليل عمومی مان از بحران تغيير نيافته باقی می ماند

در حال برگشت آهسته اما مطمئن به مبارزه است، ولی هنوز به اندازه کافی 



ما انتظار داريم . قوی نيست که مهر خود را برآن بزند و برزمان منقوش کند
که آينده بما مبارزات بيشتری را در امتداد خطوط شورش در دولت های 

طور اقتصاد  همان. عربی و ماقبل آن ها در يونان و ايران نشان خواهد داد
به رکود ادامه می دهد، روندی که نمی تواند با افزايش قيمت نفت حاصل از 
يک جنگ در حال پيشرفت  در ليبی و خروج گسترده سرمايه از ژاپن که 

مارس مقيد به رفتن است،  11تقريبا به خاطر عواقب زلزله و سونامی 
اقتصادی و کمک شود، دولت ها راه حل ديگری جز متوسل شدن به رياضت 

  . افزايش سرکوب نخواهند داشت
طبقه کارگر در بعضی از دولت های عربی که مهم ترين شان تونس و 
مصراند اما هم چنين الجزاير قدم هايی بسمت بهبود تجربه اش از چگونگی 

در برخی ديگر از کشورها ضعف طبقه کارگر در . مبارزه برداشته است
و افزايش اختالفات فرقه ای  بوده  معرض سرکوب وحشيانه و نتيجه سرکوب

است، سخنی نيست که کشانده شدن ليبی به جنگ داخلی فشاری خواهد بود 
  .      برگرده  طبقه کارگر

کسانی در چپ که از انقالب کارگری در جهان عرب صحبت کردند، نشان 
طبقه کارگر هنوز آنقدر ضعيف است که بتواند . داده اند که در اشتباه بوده اند

راه به سمت بازسازی تجربه از دست رفته و آگاهی . از منافع خود دفاع کند
با . اکنون داليلی برای اميدواری وجود دارد. طبقاتی طوالنی خواهد بود

سرعتی که  ارتش مصر بعد از اعتصاب کارگران از شر مبارک خالص 
ود شد، نشان می دهد که طبقه حاکم در نهايت از توانی که طبقه کارگر باخ

حمل می کند آگاه است، و در يک کشور دور، جايی که فقدان مبارزه طبقه 
کارگر سال ها انگشت نما بوده است، کارگران در ويسکنسين عليه قطع ها 

در بزرگترين مبارزه ای که آمريکا طی سال ها ) بودجه امکانات و تسهيالت(
را بلند ديده است، می جنگند و پالکارت های حمايت از کارگران مصری 

کردند و به طور ضمنی اين شناخت که مبارزه طبقاتی يک امر بين المللی 
کارگری است و در سراسر جهان در معرض همان نوع از حمالت قرار 

  .  دارند
  

  Turkish Section ot the ICC(International Communist Current)مقاله توسط 
ترجمه آن . منبع زير آمده است در 10.4.2011نوشته شده و در تاريخ 

به عنوان آگاهی از نظرات ديگر فعالين کارگری و يا جنبش های کارگری 
  .غير ايرانی صورت گرفته است

       Libcom.org: منبع 
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  اتحاديه مستقل کارگری، منشور مطالبات: مصر

ساله  20مردمی عليه سلطنت کارگران مصری ضمن شرکت در خيزش 
 .، کوشش خود را برای سازمان دهی خود در مراکز کار شتاب دادند!مبارک

سوای نامی که برای خود برگزيده اند نکات مثبتی در اين بيانيه يا منشور  
ديده می شود که گرچه منشوری کامال ضد سرمايه داری نيست اما با توجه 

خودبخودی بدون برنامه و بدون خواسته به شرايط موجود، با توجه به جنبش 
های روشن، گام هايی به پيش است و نشان می دهد که اگر جنبش کارگری 
پويا باشد و آينده نگر می تواند به موقع بطور موثر جهت حرکت های 

. مردمی را به سمت خواسته های اساسی و پايه ای اعالم شده خود تغييردهد
مطالبات نيست بلکه به معنی حضور اين پويايی به معنی نوشتن صرف 

به معنی تالش برای ايجاد . مداوم در جنبش کارگری و جنبش اجتماعی است
به . تشکل های ضد سرمايه داری کارگران در همه مراکز کار و توليد است

زمانی می توان چنين ادعايی . معنی پايه ريزی خشت به خشت اين بنا است
ه مطالبات عمومی و سراسری جامعه را مطرح کرد که مطالبات منشور ب

در چنين زمانی می شود . تبديل شود و مردم کوچه و بازار خواهان آن باشند
  . از رشد آگاهی عمومی و آگاهی طبقاتی صحبت کرد

  فدراسيون اتحاديه ای مصر جهت  ايجاد اتحاديه های مستقل
ک مردمش برای دفاع از حق ي. مصر از يک دوران تاريخی عبور می کند

... انسانی ، حق آزادی و عدالت اجتماعی " شان"زندگی شايسته، حق حفظ 
برای يک . مبارزه می کنند...  امکانات شايسته و پرداخت شايسته برای همه 

جامعه دموکراتيک برای همه که در آن هرشهروند در ثروت و درآمد ملی 
ت مردم امکان جامعه ای که اجازه ندهد در حالی که اکثري... سهم داشته باشد

دسترسی به حتی وسايل حمل و نقل عمومی را ندارند، درصد کوچکی از 
جامعه ای که اجازه ندهد ... جامعه هواپيمای جت خصوصی داشته باشند 

  . درآمد افراد راس هرم مزدی هزار برابر حداقل دستمزد باشد
رف آزادنه ح... جامعه ای که به مردمش اجازه دهد تا آزادنه نفس بکشند 

جامعه ای که به گروها و طبقات مردمی ... بزنند و نظرشان را بيان کنند 
جامعه ای که ... اجازه دهد از منافعشان دفاع کنند و آزادنه مذاکره نمايند 

مردمش را تحت فشار قرار ندهد، خواسته های شان برای بهبود شرايط 
گری را مهار زندگی و تمايالت طبيعی شان برای رشد ظرفيت ها و توان کار

  .نکند



کارگران و مردم مصر دهه های متمادی مبارزه کردند، به ويژه طی چهار 
سال گذشته ، و در حرکت های اعتراضی بی نظيری که رخ داده برای دفاع 

آن ها در تالش خود علی رغم فقدان . از حقوق قانونی شان مشارکت کردند
ذب بخش های بزرگ آن ها در ج. سازمان اتحاديه ای مستقل موفق شدند

اجتماعی و بسيج همدردی بزرگتر بين جامعه مصری، کارگران و جنبش 
  .های اتحاديه ای موفق شدند

که جوانان را  - کارگران از حق شان برای کار وعدم مواجهه با شبح بيکاری
دفاع کردند و خواهان برقراری يک حداقل دستمزد عادالنه برای  - می بلعد

آن ها شجاعانه برای . برای همه کارگران شدند تضمين زندگی ای شايسته
دفاع از حق سازمان يابی جنگيدند و سازمان های اتحاديه ای مسقل را ايجاد 

 .کردند
اين است دليل اين . مبارزات کارگری، راه انقالب امروز مردم را هموار کرد

که چرا کارگران و کارمندان به طور کلی مخالفت کردند که فدراسيون 
زيرا . آنها را نمايندگی کند و بنام آن ها حرف بزند" وابسته به دولت"عمومی

اغلب حقوق و شکايات  آن ها را ناديده گرفته بود و حتی در بيانيه مشهور 
ژانويه خود ادعا می کرد که مخالف هرگونه عمل منفرد اعتراضی در  27

 .طی اين دوره است
ط به کارگران بخش بهداشت؛ بنابراين اتحاديه های مستقل و کميته های مربو

بازنشستگی، معلمان و اتحاديه مستقل کارکنان بخش امالک و مستغالت و 
ماليات همراه با گروه های مستقل کارگری در صنايع، تاسيس فدراسيون 

 30مصری برای اتحاديه های مستقل و آئين نامه آن را در روز يکشنبه 
 :اکيد کردنداعالم نمودند و به مواد زير ت  2011ژانويه 

و الزام حکومت به پرداخت پول  - حق شهروندان مصری برای کار -1
 .بيکاری

ليره مصری نبايد باشد، با  1200تعين يک حداقل دستمزد که کمتر از  -2
افزايش ساليانه دستمزدها برحسب نرخ تورم موجود، تضمين حقوق کارگران 

ژه تاوان برای آنانی برای دريافت پاداش و مزايا براساس ارزش کار، به وي
عالوه براين حداکثر دستمزد نبايد بيش از ده . که با خطرات کاری مواجه اند

  .برابر حداقل دستمزد باشد
  
حق برای همه شهروندان مصری برای تامين اجتماعی عادالنه که شامل  -3

تضمين آموزش رايگان و " حق مراقبت های بهداشتی، مسکن، آموزش
، حق همه " مراه با تکامل علوم و فن آوریتوسعه برنامه درسی ه

  .بازنشستگان برای حقوق و مزايای مناسب
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حق کارگران و کارمندان برای سازمان يابی و ايجاد آئين نامه های خود  -4

  .برای حذف همه ی محدوديت های قانونی جهت تضمين اين حق
 ژانويه  25آزادی همه زندانيان بعد از  تاريخ  -5

راسيون مصری برای اتحاديه های مستقل، همه کارگران هيات موسس فد
مصری را جهت ايجاد کميته های شهری برای دفاع از محل های کار خود، 
و در طی اين دوران بحرانی و برای سازماندهی حرکات اعتراضی و 
اعتصابات در محل های کار، به استثنای محل های کار بخش بهداشتی جهت 

 .مردم مصر  دعوت می کندواقعيت يابی خواسته های 
 2011ژانويه  30هيات موسس فدراسيون اتحاديه های مصری     

  
برای تنظيم اين بيانيه چنان که در گزارش آن ها آمده نمايندگان کارگران و 
کارمندان بخش های مختلف ماليات و امالک، بازنشستگی، بهداشت فنی 

ان، ماحال، الکبری، حرفه ای، نمايندگان کارگران مناطق صنعتی چون حلو
شهر سادات، شهر رمضان، کارگران بخش های مختلف صنعی و اقتصادی 
از قبيل ريسندگی و بافندگی، صنايع فوالد، داروسازی، صنايع شيميايی، 

آن ها . کارمندان دولتی آهن و فوالد، اتومبيل سازی و غيره شرکت کردند
ل برای روز يکشنبه برای يک کنفرانس خبری و اعالم ايجاد اتحاديه مستق

در اين کنفرانس خبری ضمن بيان منشور باال و . ژانويه موافقت نمودند 30
قراردادن آن در دسترس عموم از همه کارگران و کارکنان کارخانه ها و 
شرکت ها برای ايجاد کميته های محل کار برای حمايت و دفاع از خود و 

نس تاريخ اعتصاب در اين کنفرا. جنبش مردمی دعوت به عمل آوردند
عمومی را اعالم کردند و تاکيد نمودند که جنبش کارگری قلب و روح انقالب 

بالفاصله بعد از اعالم موجوديت اين اتحاديه مستقل و با . مردم مصر است
توجه به اشکاالت موجود درآن  اتحاديه های کارگری موجود جهان خود را 

کار تاسيس اتحاديه و ورود آن  سازمان جهانی. برای بلعيدن آن آماده کردند
را به جنبش جهانی کارگری تبريک گفت و جهت دهی فکری خود را برای 
انحراف آن آغاز کرد و خواهان اين شد که اتحاديه بتواند کارگران را به 

به جای اين که کارگران اتحاديه  -زمينه ای جديد از دموکراسی هدايت کند 
در حالی که اتحاديه رسمی مصر  - گيرندرا برای اجرای مطالبات خود بکار 

هم چنين کنفدراسيون . تا برکناری حسنی مبارک عضو همين سازمان بود
کارگری آمريکا و ديگر اتحاديه های جهانی از جنبش موافق دموکراسی در 

اميد است که . مصر حمايت کردند و برای مسئولين اتحاديه مصر نامه نوشتند
يت های دنيای سرمايه داری و نقش اتحاديه کارگران با چشمداشت به واقع



های فعلی،  با رفع اشکاالت راه درست به سمت جهت دهی آن را به 
تشکيالتی ضد سرمايه داری هموار کنند که تنها در اين صورت است که 

  .منافع طبقه کارگرمصر و اکثريت زحمتکش جامعه تامين خواهد شد
اعتصابات کارگری مصر در يک در پايان نگاهی می اندازيم به بخشی از 

  :ماهه اخير
کارگر شاغل در يخش دولتی  500دوهفته قبل از برکناری حسنی مبارک  - 

شرکت مخابرات مصر در سه محل مختلف دست به تظاهرات زدند  خواهان 
آن ها سپس تا . تعين حداقل و حداکثر دستمزد برای شاغالن و مديران شدند

آن ها فساد . و به مردم مستقر در ميدان پيوستندميدان تحرير راهپيمايی کردند 
  . مالی مديران شرکت را افشا کردند

نفر از کارکنان آن خواهان تعديل و تنظيم  600داور  - ال - در شرکت کفر - 
اين شرکت يک کارخانه . دستمزدی، پرداخت بن های پرداخت نشده  شدند

بعد از شيفت کاری  کارگران قبل و. پارچه بافی و ابريشم بافی دولتی است
  .دست به تظاهرات زدند

نفر از کارگران کانال سوئز در محل کار خود به اعتصاب نشسته  6000 - 
در شهرهای پورت سعيد و اسماعيليه نيز کارگران کانال خواهان . اقدام کردند

  .عدالت دستمزدی شدند
هزار کارگر کوکا کوال و کمپانی شيميايی حلوان با اعتصاب  4000 - 

اهان دستمزد بيشتر، قرارداد دائم کار برای کارگران قرارداد موقت، خو
  .پرداخت بن کارگری و پايان فساد شدند

کارگر کارخانه ابريشم حلوان با اعتصاب خواهان برکناری  2000 - 
  . مديريت کارخانه شدند

کارگر بخش خصوصی کارخانه  1500در دلتای نيل در شهر محال  - 
خواهان پرداخت دستمزدهای عقب افتاده شدند آن ها  پارچه بافی ابول صباح

فوريه يک بزرگراه را مسدود  8عالوه براعتراض در محل شرکت در روز 
  . کردند

در کنار اين اعتصابات می توانيم از اعتصابات کوتاه مدت پرستاران و 
کارگران بخش مختلف بيمارستانی نيز نام ببريم که به دليل ويژگی کارشان از 

 .بات طوالنی مدت صرفنطر می کننداعتصا
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  مصر و اعتراضات مردمی
برگرفته از مصاحبه پاول جی از شبکه رئال نيوز با دانشجوی مصری، (

 )دمحم عزالدين
شنيدن فرياد . اکنون رويای ما جوانان مصری به واقعيت پيوسته است

ان مردم عادی کوچه و بازار در خيابان ها، مردمی از زب" برکناری مبارک"
که فعال سياسی نيستند، عضو سنديکا نيستند، بخشی از مخالفان سياسی 
نيستند، مردمی که از هر گوشه و کنار شهر ها می آيند و فرياد می زنند 

تا اين که روز . باورکردنی نبود. بسيار تعجب انگيز بود" مبارک بايد برود"
تظاهراتی بزرگ تر . به يک اعتصاب بزرگ فراخوانده شدند دوشنبه مردم
اما هيچ کس انتظار نداشت تا اين اندازه . ژانويه در قاهره 25از تظاهرات 

همه کليشه هايی را که در باره . آن چه که رخ داد باشکوه بود. بزرگ باشد
مردم مصر، در باره مخالفان در مصر، در باره دموکراسی واقعی توده ای 

امکانات انجام چنين دموکراسی ای اکنون در . مصر می گفتند، باطل کرد در
مصر بدون توجه به حمايت آمريکا از رژيم، بدون توجه به جنبش های 
مخالف بسيار ضعيف و بدون توجه به موضع بسيار ضعيف احزاب مخالف 

  .اين چيزی است که اين لحظه را می سازد. در مصر در حال انجام است
اين لحظه، . و اين نيروی حرکت از نوع انباشت اعتراض است اين لحظه

 - جنبش های مختلف مخالف   اين لحظه بعد از تجلی . تجلی اعتراض است
اين . آشکارشد - اساسا سه مدار يا سه دور مبارزه اپوزيسيون با رژيم مبارک 

شروع شد، زمانی که جنبش کفايه  2005و  2004دورها از سال 
kefaya مخالفت با ادامه حکومت مبارک" ه شعارش رشد کرد ک" ،

اين لحظه در . بود" مخالفت با انتقال ارثی قدرت به پسرش جمال مبارک"
بعد . شتاب گرفت و اميد مردم برای يک تغيير واقعی تجديد شد 2005سال 

ما شاهد موج اعتراضی بزرگی ميان کارگران و کارمندان  2005از سال 
، "محله"به عنوان مثال در . تجاری بوديم شامل کارمندان دولت و بخش

شهری صنعتی در دلتای مصر، ما شاهد سه اعتصاب موفق در سال های 
اعتصاب در شهر و کارخانه ها، در . بوديم 2008و  2007، 2006

کارگر کار می کردند  30000کارخانه های بزرگ نساجی که در آن تقريبا 
های مقاومت قرار گرفت و سه و اعتصاب آن ها در محله مورد حمايت نيرو

موج اعتصاب و "از اين اعتصاب گزارشی با عنوان (بار موفق شد 
در سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل " اعتراض کارگران در مصر

خبر و گزارش ديگر در باره  5اين گزارش به اضافه . کارگری منتشر شد



ال در سايت کميته به بعد، که همه قب 2008مبارزات کارگران مصر از سال 
  ).هماهنگی منتشر شده اند، به ترتيب تاريخ ضميمه شده است

چيزی . کارگران با حمله و فشار شديد پليس مواجه شدند 2008آوريل  2در
فرهنگ . اين لحظات اميد جديدی را بارور کرد. شبيه جنگ خيابانی بود

دم عادی تجربه جديدی را در باره اعتصاب برای مر. جديدی را منتقل کرد
سال بعد تداوم  2اعتصاب ديگر در  800اين سه اعتصاب با . فراهم ساخت

  .چيزی که در تاريخ مصر بی سابقه بود. يافت
جنبش اجتماعی در سراسر . جنبش سياسی را داشتيم 2005ما در سال 

و اعتصاب " محله"با اعتصاب  2008در سال . مصر گسترش يافت
اين . راخوان يک اتحاديه مستقل را دادندکارگران نساجی مواجه بوديم که ف

هردو تجربه توجه بسياری از کارگران و مردمی را که عليه رژيم مبارزه 
اين . می کردند به اين امرجلب کرد که چه می توانند بکنند و چه قدرتی دارند

اين جنبش بعد از قتل . تداوم يافت 2010روند با جنبش جوانان در سال 
جوانان، بيکاران، . توسط پليس در خيابان، به وجود آمدوحشيانه خالد سعيد 

مردمی که هرروز با پليس در تقابل اند، مردمی که کشور را متعلق به خود 
. اين کشور ماست اما به گروگان گرفته شده است: می دانند و می گويند

توسط اين رژيم سرکوبگر و چهره های سياسی و اقتصادی ای که ازين رژيم 
کنند و آن هايی ک مردم را از يک آينده نو محروم می کنند، حمايت می 

  .اشغال شده است
ما انقالب بزرگ و . به اين ترتيب، ما سه لحظه تجلی برای رخدادها داريم

شکوهمند مردم تونس را مشاهده کرديم که عمال سدهای ترس را شکست؛ 
نفش  تونس. ترس شرکت در تظاهرات و ادامه آن و پافشاری برخواسته ها

بين . بزرگی را درآن چه که امروز و در اين شکل رخ می دهد ايفا کرد
رژيم . تونس و مصر اما در زمينه رسانه های عمومی تفاوت وجود دارد

ديکتاتوری مصر را آمريکا حمايت می کند و با کمک های اساسی رژيم 
ژيک موقعيت جغرافيايی و استرات. آمريکا و البته اسرائيل پشتيبانی می شود

مصر در منطقه رژيم مصر را از ساير رژيم های منطقه متمايز می کند و 
رسانه . همين مساله در وهله اول کار مخالفان را در مصر مشکل می سازد

اوال حکومت و رسانه های دولتی . ها نقش مهمی را در مصر بازی می کنند
ن تلويزيو. برای مردم از دست دادند 2005مشروعيت شان را از سال 

الجزيره، وبالگ های مستقل، فيس بوک و همه انواع اين رسانه های جديد 
اجتماعی نقش ويژه ای را در ايجاد شبکه و هم چنين در فراخوان اعتصاب 

. نقش باشکوهی را ايفا کردند 2008آوريل  6داشتند؛ به طور مثال، در 
زمان  مردمی مثل ما و بسياری ديگر انتظار نداشتند اين امر در در چنين
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من انتظار داشتم آن چه که در تونس رخ داد روی مردم  - کوتاهی رخ دهد
. مصر تاثير بگذارد اما انتظار نداشتم اين امر در زمانی چنين کوتاه رخ دهد

بدين گونه رسانه هايی که حوادث تونس را در ماه گذشته پوشش دادند نقش 
صر در لحظه و بزرگی را در به صحنه آوردن پتانسيل برای تغيير در م

  .شتاب آن بازی کردند
جنبش کارگری و جنبش دانشجويی، که در حال يافتن اشکال جديد يا شکل 
سازمانی بسيار پيشرفته تری هستند، سبب شدند اين امر چنين خودانگيخته 

جنبش مخالف، جنبش مخالف مشروع و قانونی، نمی تواند در مورد . رخ دهد
. صر در جريان است ادعايی داشته باشدچيزی که امروز در خيابان های م

اخوان المسلمين روز چهارشنبه رخداد ها را محکوم کرد و اعالم کرد که ما 
آن ها گفتند که قصد مشارکت دارند اما فعاالنه در . در آن مشارکتی نداشتيم

بنابراين، الهام بخش واقعی . رخداردهای روز سه شنبه مشارکت نکردند
ه مردمی است که به طور خودانگيخته انگيزه دارند جنبش جاری عمال مبارز

و به خاطر بيکاری، به خاطر مسايل اقتصادی، به خاطر ديکتاتوری، به 
آن ها چيزی . خاطر سرکوب و به خاطر عمليات پليس دست به عمل می زنند

. آن ها دست به عمل زده اند. مردم خواهان تغييرند. ندارند که از دست بدهند
ثير يا حمايت خارجی از نظر پولی يا سازماندهی مثل آن چه که آن ها تحت تا

اين جا مساله کامال متفاوت . در اوکراين و اروپای شرقی روی داد، نيستند
آن ها . مردم در تونس و مصر از خارج از کشور حمايت نمی شوند. است

ژيم تنها پتانسيل يا آلترناتيو برای ر... می روند که قدرت را در دست بگيرند 
برخالف اين که می گويند آمريکا برای مبارزه با اسالم . جديد در منطقه

ميليارد کمک نظامی ساالنه  3/1گرايی به مصر کمک کرده است، تمام 
سال گذشته برای جلوگيری از مقاومت مردمی بوده  30آمريکا به مصر در 
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  مصر از زبان مردم مصر
  گرفته ای از مصاحبه نيداد تحرير دانشجوی مصری در دوم فوريه بر

در آن روز يک . می گويد اعتراضا ت در تابستان گذشته شروع شد
اعتراضات تا . دانشجوی مصری بنام خالد سعيد توسط پليس بقتل رسيد

در . اين بار همه چيز با روز سه شنبه آغاز می شود. امروز ادامه پيدا کرد
. روز چهارشنبه کشتار شروع شد. مصر تظاهرات بزرگی بود اکثر شهرهای

مردم در ميدان التحرير روی زمين نشسته بودند و قصد بلند شدن و ترک 
برای پراکنده کردن مردم نيروهای انتظامی بروی مردم . ميدان را نداشتند

تظاهرات و درگيری تا روز بعد و به ويژه در . آتش گشود، دير وقت شب بود
سوئز نقشی ويژه در مصر دارد زيرا در فاصله . ئز به درازا کشيدشهر سو

پليس کشتار . مرکز مقاومت عليه صهيونيسم بود 1967تا  1956سال های 
مجروح که مجروح توسط بمب های  100کشته و  4حمله پليس . کرد

گازی، گلوله های پالستيکی، شليک گلوله و استفاده از پراکندن گاز زرد 
  .رمردم که احتماال گاز خردل بود به جای گذاشترنگی باالی س

برنامه ريزی شد که بعد از نماز جمعه مردم در راهپيمايی اعتراضی شرکت 
. پليس سعی کرد با همه قدرت و فشاری که داشت مانع راهپيمايی شود. کنند

تا طلوع خورشيد در . در قاهره، سوئز و ساير شهرها کار به درگيری کشيد
در قاهره راهپيمايی کردن و سپس در ميدان التحرير بر روی روز بعد مردم 

با طلوع . زمين نشستند و خواهان عزل مبارک از رياست جمهوری شدند
اين نوعی . خورشيد مبارک دستور داد تا ارتش در خيابان ها مستقر شود

قبل ازين حرکت پليس با طرح قبلی چندين هزار زندانی . حکومت نظامی بود
ائم جنايی در زندان بودند از زندان آزاد کرد يا به اصطالح را که با جر

فراری داد و سپس مساله خطرات وجود اين افراد در جامعه و خطری که 
بدون پليس ارتش نمی تواند همه . متوجه مردم است را در بوق و کرنا کردند

 خيابان ها را کنترل کند و همين مساله با توجه به تبليغات ذکر شده مردم را
  . می ترساند

در مقابل اين حمله حکومت مردم برای دفاع از خود و حفاظت از امنيت 
دولت ازين امر استقبال کرد اما . خيابان ها کميته های مردمی تشکيل دادند

اما اين کميته ها می . سعی کرد مردم را بيشتر از بی ثباتی در جامعه بترساند
صحبت از درگيری بين  .تواند زمينه ی ايجاد شوراهای کارگری شود

موافقان اکثر نيروهای امنيتی . موافقان و مخالفان مبارک حرفی بی معناست
اين . Baltagayyahدر لباس معمولی هستند به عالوه افراد معروف به 

درگيری ها بعد از سخن رانی مبارک در پاسخ به صحبت های اوباما ترتيب 
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ای است که می کوشد خونش  بنظر من مبارک مثل گاو نر ذبح شده. داده شد
او احساس می کند که ژوليوس سزار . را بروی همه ذبح کنندگانش بپاشد

سعی . است و می خواهد قبل از برکناری خود تمام مصر را به آتش بکشد
. می کند بمردم بباوراند که او مترادف با ثبات، سالمت و امنيت مصر است

  .ليه کمون تحرير شکل داده استاو اتحاد مقدس ملی را عليه تحريری ها و ع
بسياری از مردم به ويژه طبقه متوسط می گويند که تظاهرات بايد پايان يابد 

اما اين واقعيت نيست، . زيرا مصر آتش گرفته است، قحطی آغاز شده است
هر انقالبی مشکالت خود را دارد و مبارک ايجاد ترس و ترور . اغراق است

هيچ کس نمی تواند بگويد . دمت گرفته استرا برای بقای بيشتر خود به خ
مبارک خيره سر است و رسانه های . فردا يا هفته بعد چه رخ خواهد داد

عمومی مصر بزرگ ترين کارزار رسانه ای تاريخ مصر را برای جلوگيری 
مبارک خائنی است که می . فوريه انجام می دهند 4از تظاهرات روز جمعه 

  . ا به رئيس اش آمريکا نمی تواند نه بگويدتواند همه را به کشتن دهد ام
وظيفه اصلی فعلی صحبت در باره مطالبات خيابانی، قانون اساسی جديد و 

بسياری از ترندهای سياسی اين . دولت موقت است و بعد از آن انتخابات جديد
انقالبيون ضد سرمايه . جا مثل اخوان المسلمين طرح های آماده بيشتری دارند

کمونيست ها، دموکرات های چپ و . ره چندان زياد نيستندداری در قاه
  . تروتسکيست ها هم خواهان قانون اساسی و انتخابات جديد هستند

  .نگاهی کوتاه  به زندگی سياسی مبارک
مبارک خلبان ارتش  و مورد اعتماد انورالسادات رئيس جمهور سابق مصر 

صری برای به عنوان طرف م 1979وی از طرف سادات در سال . بود
امضای قرارداد صلح و نقش . مذاکرات صلح با اسرائيل فرستاده شد

 2بازدارنده مصر عليه حمله به اسرائيل در اين قرار داد کمک نظامی ساالنه 
بعد از  1981وی در سال . ميليارد دالری آمريکا به مصر را فراهم کرد

و رئيس  ترور انورالسادات توسط جهاد اسالمی به عنوان رياست جمهور
دولت انتخاب شد اما يک سال بعد او برای تضمين قدرت خود پست نخست 

بدين طريق چون همه همگنانش . وزيری را از قانون اساسی حذف کرد
انتخاباتی که اکثر تنها يک کانديدای رياست . همواره پيروز انتخابات بود

جود کانديدای ديگری هم و 2005تنها در سال . جمهوری داشت که او بود
سال زندان  5داشت که بازنده بود و بالفاصله بعد از انتخابات دستگير و به 

اتومبيل مبارک در آديس آبابای اتيوپی که مقر  1995در سال . محکوم شد
بود و وی برای شرکت در نشست " سازمان برای اتحاد آفريقا"نشست سران 

ليمان باعث به آن جا رفته بود مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و عمر س
نجات او شد و از آن جا دوستی عميقی بين آن دو بوجود آمد و عمر سليمان 



به رياست نيروهای امنيتی مصر برگزيده شد که اکنون نيز در اين پست 
مبارک بعد از بازگشت از اتيوپی به تقويت نيروی های امنيتی و . است

ای امنيتی و ساله مبارک ارتش و نيروه 30پايگاه قدرت . سرکوب پرداخت
نظامی بود به همين سبب اين مجموعه در همه فساد سياسی و اقتصادی يار 

. ميليارد دالر قرض بردوش های مردم است 15غار هم بودند و حاصل آن 
نتيجه اين سياست ها شکاف . مصر سياست بازارهای آزاد را در پيش گرفت

اکنون . رسيد %27نرخ بيکاری به طور رسمی به . طبقاتی را عميق تر کرد
در روستاها  . نيمی از مردم مصر با درآمد روزانه دو دالر زندگی می کنند

کودکان دچار سوء تغذيه هستند و % 30بيش از . از آب سالم خبری نيست
بنابراين همه چی از روز سه شنبه يا از . سيستم بهداشتی همگانی وجود ندارد

جرقه ای است که آتش خفته قتل آن دانشجو شروع نمی شود بلکه اين موارد 
و فشار سرکوب سرمايه توان ادامه تحمل درد و رنج را . را بيدار می کند

  . سلب می کند و کاسه صبر مردم سرريز می شود
در مسائل جاری و خيزش مردمی مصر به طور آگاهانه ارتش را از دخالت 

 -نمی کند  مستقيم کنار نگاه داشتند و با اعالم اين که ارتش بروی مردم شليک
برايش وجهه ايجاد   -والبته راه نيروهای انتظامی و پليس را هم سد نمی کند

کردند تا در صورت لزوم ارتش را به عنوان ناجی مردم وارد کارزار کنند و 
با يک کودتايی که با اين وجهه ايجاد شده با مخالفت مردمی نيز مواجه 

ردمی به تداوم جنبش مردمی و نخواهد شد در غياب يک آلترناتيو انقالبی و م
ظهور آلترناتيو انقالبی خاتمه دهند و و يا به طور غير مستقيم با روی 
کارآوردن عمر سليمان رئيس نيروهای امنيتی مصر و حمايت ارتش همين 

سپس دولت موقت انتخاب شده . کار را به شيوه ای ديگر به انجام برسانند
اما آن چه که در وقايع اخير . کندسريع مقدمات انتخابات بعدی را فراهم 

در حقيقت . منطقه چشمگير است عدم حضور پررنگ نيروهای اسالمی است
آن ها نيز چون حکومتگران و احزاب مخالف غافلگير شده اند و اين آغاز 

پايان دوران رواج  اسالم گرايی  . دوران جديدی از مبارزات را نشان می دهد
ی و مسائل و مشکالتی که با آن دست به و برگشت مردم به خود، به زندگ

خواست مطالبات اقتصادی و سياسی برای تغيير و بهبود . گريبان هستند
اين مطالبات در بطن . خواست يک زندگی همراه با رفاه و امکانات. زندگی

زيرا مبارزه از . خود رويکرد ديگری را در مبارزه مطرح خواهد کرد
ن مبارزه ريشه در سرمايه داری دارد که اي. ناسوت به زمين باز گشته است

ريشه در بحران . به سيه روزی توده ها ی کارگر و زحمتکش می انجامد
کارگران . های سرمايه داری دارد که با خود زندگی توده ها را درو می کند

اين . فقر و فاقه را در سراسر جهان گسترش می دهد. را بيکار می کند



191 

زی نيست که به آفزبقا و خاورميانه محدود مبارزه با پس زمنيه هايش چي
غرب صنعتی نيز مصون . دامن سرمايه را در همه جا خواهد گرفت. بماند

همين اکنون جنبش جوانان در برلين برای اشغال خانه ها برای . نخواهد ماند
بی خانمان ها آغاز شده است و يک هفته است که درگيری بين پليس و آن ها 

ن سبب سران اين کشورها به نمايندگی از صاحبان سرمايه به همي. ادامه دارد
هريک داد سخن می دهند که اين مبارزه مردم عليه . به تکاپو افتاده اند

يعنی تنهايی مبارزه . برای دموکراسی است. ديکتاتوری اين يا آن فرد است
ای سياسی است که با برکناری فرضا مبارک و آمدن البرادعی يا عمر 

اما ترس از گسترش جنبش . مر و زيد ديگر مساله حل خواهد شدسليمان يا ع
به ساير کشورهای نفت خيز منطقه و به خطر افتادن منافع آن ها، مساله 

ديگر  70و  60امنيت اسرائيل و هم تاثير جنبش بر غرب و ايجاد يک دهه 
. يا خطر بزرگتر خيزش کارگری آن ها را به چاره جويی کشانده است

بزرگ مونيخ با چشم داشت به نشست گوادلوپ دربحبوبه  نشست امنيتی
يکی ازين کوشش ها برای به کنترل  1979/1357خيزش مردمی ايران 

در آوردن حرکت ضد سرمايه داری مردم است حتی اگر شعاری در اين باره 
بقول معروف وقتی انبر را در آتش بگذاريم گربه دزده خبردار . نداده باشند

  .يستمی شود که برای چ
مداوم باد ! پس زنده باد زندگی. زندگی و ادامه آن ما را به مبارزه می مطلبد 

  !مبارزه عليه سرمايه  
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 گسترش اعتراضات کارگری در مصر
انه مبارزات کارگری در سراسر مصر در حال گسترش است و از يک کارخ

ماه مارس ماه . به کارخانه ديگر و از يک بخش به بخش ديگر تداوم می يابد
  .استان و در سراسر کشور بود 6اعتصاب و تحصن در 

کارگر کارخانه پوشاک در داخل کارخانه به  3000در آندراما بيش از  - 
آن ها به عدم پرداخت مزايای ساالنه شان در . اعتصاب نشسته اقدام کردند

روز کار و پولی که معموال در روز تولد پيغمبر اسالم به آن ها  228طی 
آن ها از حسنی مبارک خواستند . داده می شد اعتراض خود را سازمان دادند



در مساله و حل مشکل شان مداخله کند و متذکر شدند که مالک هندی 
  .کارخانه قصد بستن کارخانه در مصر و فروش ماشين آالت آن را دارد

کارگر کارخانه توليد نخ برای چهارمين بار از  350ا بيش از در مني - 
. دريافت دستمزد ماه فوريه به دليل کاهش دستمزد هايشان خودداری کردند

اين حرکت اعتراضی را کارگران در مقابل ادعای کارفرما که می گويد تنها 
هان آن ها خوا. ٪ پيش بينی ها و انتظارات نايل آمده اند، انجام دادند65به 

هم چنين خواهان . مواد خام الزم برای کار با ماشين های متوقف شده هستند
٪ 30٪ در سودهای حاصله هستند و می خواهند کارفرما 10مشارکت 

کمک هزينه زندگی اضافه بردستمزد را که رئيس جمهوری فرمان آن را 
  .داده است بپردازد

مارس در  6تند در کارگر کارخانه نخ ريسی که همه زن هس 150در داکا  - 
اعتراض به تعليق يکی از کارگران و عدم پرداخت کمک هزينه زندگی دست 

آن ها يونايتد بانک و يوسری مغازی سرمايه گذاران . به اعتصاب زدند
اصلی کارخانه را متهم کردند که با اقدامات خود می خواهند کارگران را 

رک کنند تا آن ها از چنان مستاصل کنند که خود استعفا دهند و کار را ت
مالک . پرداخت ضرر و زيان به کارگران در اثر اخراج معاف شوند

کارخانه در حالی که کارگران در داخل کارخانه به اعتصاب نشسته پرداخته 
  .بودند در کارخانه را بست

دانشجو به وزير آموزش عالی  3000در انستيتو تکنولوژی مصر  - 
  . اعتراض کردند

کات کارگری نگاه می کنيم انگار دارند در بغل گوش وقتی به اين حر
معضل همان است . خودمان در سنندج، رشت، کرج يا اصفهان رخ می دهند

کارگران کار می کنند و چرخ کارخانه . که ما خود در ايران با آن درگيريم
کاال توليد می شود، به فروش می رسد، روند گردش . دائم در حرکت است
به سرمايه تبديل می شود و سرمايه جديد با سرمايه قبلی  کامل می شود، پول

به اندازه ارزش اضافی بيرون کشيده شده از جسم وجان کارگران و تبديل 
البته بخشی را که صرف زندگی تجملی . شده به سود کارفرما تفاوت دارد

سرمايه دار و خانواده اش می شود را نيز بايد در احتساب ارزش اضافی در 
اين سرمايه جديد می آيد که با طوالنی کردن زمان کار يا باال . داشتمد نظر 

بردن بهره وری کار و در هرحال با تشديد استثمار شيره حياتی توليد کنندگان 
آن را بمکد و بدين سان نيروی کار بيشتری را در دور بعدی توليد به خدمت 

به بخش های بگيرد و يا با دست به سر کردن کارگران موجود سرمايه را 
سودآورتر منتقل کند و نيروی کار ارزان تری را جانشين کارگران بيکارشده 

می تواند مثل نمونه باال . مهم نيست که سرمايه دار از چه مليتی است. سازد
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هندی باشد و با بيکار کردن کارگران هندی سرمايه اش را به مصر ببرد و 
می تواند ايرانی باشد . تقل کندسپس از مصر به جايی ديگر با بازده بيشتر من

يا با استثمار سه شيفتی کارگران . و با بستن کارخانه کارگران را بيکار سازد
و پرداخت دستمزدهای بخور و نمير به آنان و تهديد آن ها به اخراج تسمه از 
گرده کارگران بکشد، که نمونه بارز آن ايران خودرو است که از يک سو 

خطوط گوناگون توليد خرد و خمير می کند و از سوی  کارگران ايرانی را در
می کند تا در    سرمايه گذاری... ديگر در سوريه و ونزوئال و روسيه و 

  . استثمار کارگران اين کشورها نيز سهيم باشد
اين روند می تواند حتی شدت يابد و خانه خرابی و سيه روزی کارگران از 

خودآگاهی برسيم که قدرت سرمايه  اين هم گسترده شود، مگر آن که به اين
از بی قدرتی ما سرچشمه می گيرد، مگر آن که در مقابل قدرت متشکل 

اگر کماکان به جای قراردادن . سرمايه قدرت متشکل خود را قرار دهيم
قدرت متشکل خود در مقابل دولت سرمايه به اين رئيس جمهوری يا آن 

خرد نمی کنند دل خوش کنيم، سازمان جهانی که هيچ کدام برای ما تره هم 
اگر به جای تصرف کارخانه ها بگذاريم که راحت ما را از محل کارمان 
بيرون کنند و ماشين ها را بخوابانند، اگر شوراهای کار و توليد را و شبکه 
سراسری شوراهای همه کارگران را تشکيل ندهيم، اگر به جای آن چه که 

به » توليد ناخالص داخلی«يم يعنی سال مالی توليد می کن   خود در طی يک
عنوان مبنای تعيين حداقل دستمزد تاکيد نکنيم و برای اين کار به نرخ تورم و 
نظاير آن دلخوش کنيم، اگر به جای مطالبه اختصاص سهم هرچه بيشتری از 

به سود ويژه و آکورد   ثروت توليد شده توسط کارگران به معيشت شهروندان 
ی ديگری که تضمينی هم بر پرداختشان » مزايا«و و رکورد و عيدی و بن 

دلخوش کنيم و به آن ) زيرا اجزای دستمزد محسوب نمی شوند(وجود ندارد 
اگرهمبستگی کارگری شکل نگيرد و آن که کار می کند غم   قناعت نماييم، 

رفقای بيکار خود را نداشته باشد، اگر بگذاريم زندگی مان گنداب سکون و 
و، در يک کالم، اگر بگذاريم که درب زندگی مان کماکان آرامش مرگ باشد 

بر پاشنه کنونی بچرخد، مطمئن باشيم که روز به روز فقيرتر، بدبخت تر، 
  . سيه روزتر، درمانده تر، مفلوک تر و داغ لعنت خورده تر خواهيم شد

  2010مارس 
در دنيای سرمايه داری هيچ نقطه ای پيدا نمی شود که بتوان ادعا کرد   

کارگران در آن جا با توجه به استاندارد زندگی جاری در شرايط حتی نسبتا 
ديگر حتی داد اتحاديه ها که زمانی دراز ادعای بهبود . خوبی زندگی می کنند

زندگی کارگران با معجزه اقتصادی را داشتند در آمده است و برای عقب 
عتراضات در ا. نماندن از قافله عمليات اعتراضی را سازمان می دهند



عمومی شرکت می کنند و سرمايه داری نئوليبرال را مسئول مصائب جاری 
می دانند يا به جهانی شدن اعتراض می کنند گويی مشکل نه کل سرمايه 
داری بلکه گرايشی از آن است و گويا جهانی شدن مساله جديدی در سرمايه 

شور داری است و اصوال سرمايه می توانست در قالب تنگ ملی و يک ک
بدون بهره وری از ارزش اضافی توليد شده توسط طبقه کارگر جهانی به 
حيات خود ادامه دهد و به بحران های ادواری کوتاه شونده از نظرزمانی 

  . غلبه کند
مناسبات سرمايه داری در گسترش مداوم خود به هرجا که پا گذاشت  ضمن 

کارگر در مقابل ايجاد طبقه جديدی که به سرعت به حقوق خود به عنوان 
سرمايه مطلع می شود و برای شرايط بهتر کار و زندگی مبارزه را آغاز می 
کند تا در پروسه ی مبارزه و دستيابی به آگاهی به ضرورت مبارزه با اس و 
اساس سرمايه جهت لغو کارمزدی و برقراری مالکيت اجتماعی برابزار 

نظام را اما به شکلی  توليد جهت يابی کند، نابسامانی های رايج در اين
  . وحشيانه تر و عريان تر به ارمغان می آورد

با اين گسترش گرچه بازارهای جديدی ببازارهای قبلی اضافه می شد اما 
تدريجا خود به مانعی برای انکشاف بيشتر سرمايه تبديل می شود و قدرت 

د سرمايه را برای غلبه بربحران و حل موقت يا فرافکنی آن محدود و محدو
همراه با آن مسائل کارگری نيز جهانی می شود و قدرت مانور . تر می کند

سرمايه در بهره کشی فوق تصور در مناطق جديد طبقه کارگر کشورهای 
و به . صنعتی را به از دست دادن دستاوردهای مبارزاتی قبلی تهديد می کند

در می آورد دليل ناتوانی طبقه کارگر در مبارزه عملی آن را به مرحله اجرا 
زيرا قرنی است که رزمندگی طبقه کارگر بدليل حاکميت رفرميسم اتحاديه 
ای و کرنش آن ها در مقابل احزاب بورژوايی راست و بيشتر چپ به افسانه 
تبديل شده است و طبقه کارگر از پای مانده چشم اميدش را به مغاذالت 

سبب وضعش هر  روسای اتحاديه ها با سرمايه داران دوخته است به همين
 .روز بدتر می شود

  

  

 2010 اعتصاب کارگران ماهيگير مصر
کارگر شاغل در قايق های ماهيگيری در دهکده ميچانيونا در  300حدود 

ژانويه بندر کوچک دهکده را محاصره کردند و راه های ورود  8مصر در 
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قبل از کريسمس آن ها به خاطر اين که مدتی است . و خروج آن را بستند
. تمزدهايشان کاهش يافته است به يک اعتصاب يک روزه دست زدنددس

کاهش دستمزد ها با موافقت اتحاديه کارگران ماهيگير صورت گرفت که در 
تعرفه  به صورت وابسته به کارفرما ايجاد شد و با کارفرما سر 2008سال 

برای  طبق معمول پليس ضدشورش و پليس بندر. مزد به توافق رسيد
رگران آن ها را محاصره کرده بودند و بندر کوچک محاصره در ترساندن کا

هم چنين، پليس وکالی کارگران را که از صاحبان سه . محاصره شده بود
کشتی ماهيگيری شکايت کرده بودند تحت فشار قرار دادند تا از خود سلب 

کارگران می گويند که صاحبان کشتی از روش هايی در . مسئوليت کنند
د استفاده می کنند که بتوانند حداکثر استثمار را به کار برند و پرداخت دستمز

سود خود را افزايش دهند و حتی بخشی از دستمزد تعيين شده کارگران را به 
عالوه براين، آن ها به خوبی از شيوه ايجاد تفرقه در . نفع خود تصاحب کنند

يونانی ميان کارگران استفاده می کنند، به نحوی که بخشی از کارگران 
هدف کارفرمايان اين است که . راعليه کارگران مصری به کار گرفتند

سال است طبق قرارداد دوجانبه  25کارگران ماهيگير را که مدت 
ماهيگيری مصر يونان مشغول کارند و طبق آخرين قرار داد بايد با آن ها 

با  طبق قوانين اتحاديه اروپا برخورد شود اخراج کنند و کارگران مهاجر را
کارگران مصری می . دستمزد کمتر و بدون توجه به قرارداد به کار گيرند

تحت پوشش . خواهند که طبق قرارداد به آن ها عيدی کريسمس پرداخت شود
بيمه اجتماعی کارگری قرارگيرند و نه بيمه خويش فرمايی، که اکنون عضو 

است ديگر و باالخره خو. آن هستند و بايد همه حق بيمه را خود بپردازند
. کارگران اين است که از سود ساالنه کارفرمايان سهمی به آن ها تعلق گيرد

کارگران بعد از يک روز به محاصره بندر پايان دادند و دوباره اعتصاب را 
ژانويه آن ها اولين انتخابات انجمن کارگران  7در روز پنج شنبه . ادامه دادند

ه رسمی است برگزار دادند و ماهيگير مصر را که خارج از پوشش اتحادي
 . تصميم دارند تا دستيابی به خواسته هايشان به مبارزه ادامه دهند

کارفرمايان استثمار . در تمام دنيای سرمايه داری همين وضعيت را می بينيم
مسلم خود می دانند، زيرا تنها به کمک آن است که سود    کارگران را حق

ران به شيوه های مختلف سعی در حاصل می شود و در همه جا سرمايه دا
دنيای سرمايه داری، اين شيوه " پيشرفته"در بخش های . باال بردن آن دارند

چنان ظريف و پنهان است که کارگران اصال در ساعات کار متوجه آن نمی 
اما خود به خوبی می دانند که بازده کارشان نسبت به مثال ده سال قبل . شوند

گر بسيار هم موفق بوده و توانسته باشند دستمزدها چند برابر شده است اما ا
به ( درصد بيشتر نبوده است  5را باال ببرند اين افزايش دستمزد هيچگاه از 



اما خستگی و ناتوانی زودرس به آن ها اين تطاول را ). استثنای خلبانان
حمايت پليس از کارفرمايان درمقابل اعتراض کارگران نيز . گوشزد می کند

مگر نه اين که پليس بخشی از نيروی سرکوب دولت سرمايه . داردتعجبی ن
اگر دولت از کسانی   . داری است و اصوال برای همين کار تربيت می شود

که به او اجازه نمايندگی از خود را داده اند حمايت نکند که نمی تواند 
تنها چيزی که می ماند و در جايگاه خود نيست طبقه . خدمتگذار آن ها باشد

چنان تنها و از هم گسيخته است که مورد سوء استفاده کارفرما . کارگر است
هم قرار می گيرد و در برابر رفيق و دوست هم طبقه ای خود قرار می 

به دليل بيکاری ، فقر و نابسامانی زندگی حاضر می شود جای کارگر . گيرد
ه دست وقتی هم ک. اخراجی را با دستمزد کمتر و بدون هيچ تضمينی بگيرد

به اعتراض و اعتصاب می زند با وجود ميلياردها هم طبقه ای چنان تنهاست 
که توان ادامه مبارزه را ندارد يا با اندک بهبودی در اوضاع کنار می آيد و يا 

درد و رنج های فردی و خانوادگی را برتن   در صورت ادامه بايد پيه همه 
داد؟ چگونه می شود چگونه می شود به اين اوضاع پايان . خود بمالد

اعتصاب ها را هماهنگ کرد؟ چگونه می شود حرکت را با حمايت طبقاتی 
آغاز کرد و دست به حرکت های اعتراضی سازمان يافته و زنجيره ای زد تا 
مبارزه فروکش نکند و تداوم يابد؟ چگونه می توان عليه سرمايه متحد و 

است که به اين پرسش ها متشکل شد؟ وظيفه هر کارگر در هر کجای دنيا اين 
  .بينديشد و بکوشد پاسخ آن ها را پيدا کند

  Libcom.org :منبع 
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  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری: منبع

  
    

اعتصابات و تظاهرات گسترده کارگری در سراسر 
 مصر

از گرفتن . کارگران مصر از شدت استثمار و بی حقوقی به ستوه آمده اند
به اين طرف با  1980طی سه دهه يعنی از . حداقل دستمزد بازمانده اند

در حالی که سرمايه داران . شده اند سر کرده اند حداقل حقوق هايی که منجمد
کارگران حتی قادر به خريد نان و حبوبات برای . سودهای نجومی برده اند

با افزايش قيمت ناگهانی مواد . سير کردن شکم خود و خانواده خود نيستند
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دردهای فروخفته سر باز کرد و کارگران برای  2007غذايی در سال 
تظاهرات چند ده هزار نفری کارخانه . پا خاستند احقاق حقوق خويش به

نساجی محاال که خواب سرمايه داران مصری و دولت آن ها را آشفته کرد 
با توسعه بحران سرمايه، . آغاز فعال شدن دوباره جنبش کارگری بود

کارگران مصر هم مثل همه همزنجيرانشان در همه جای ديگر دنيا محکوم 
دستمزد ها نه فقط پائين ماند که چند ماه چند ماه هم  .به تحمل بار بحران شدند

کارگران دست به اعتراض . فشارها از همه سو سنگين تر شد. پرداخت نشد
استان مصر را در موج اعتصاب  6آنان در هفته گذشته مراکز کار . زدند

کارگر کارخانه نساجی مناوفيا در اعتراض به پرداخت  3000. غرق کردند
آن ها از . ی اقدام به اعتصاب نشسته در کارخانه کردندنشدن بن کارگر

حسنی مبارک خواستند که مشکل تهيه مواد اوليه برای ادامه کار آن ها را 
حل کند، زيرا کارفرمای هندی کارخانه قصد تعطيل کارخانه و فروش ماشين 

  . آالت را دارد
 درصدی 35کارگر در منطقه منيا در اعتراض به کاهش  350بيش از 

آن ها نيز از . دستمزدهايشان از گرفتن حقوق ماه فوريه خودداری کردند
دولت خواسته اند که برای تهيه مواد اوليه جهت راه اندازی ماشين آالتی که 

کارگران هم چنين خواهان پرداخت . بيکار مانده است دست به کار شود
شتر ٪ فوق العاده شغلی شده اند، چيزی که مبارک از ترس گسترش بي30

توده های کارگر . اعتراضات کارگری با پرداخت آن موافقت کرده است
  .درصدی در سودها هستند 10مشارکت   همزمان خواهان 

کارگر زن کارخانه نخ ريسی در اعتراض به رئيس  150در داکاهليا 
اتحاديه کارخانه و در اعتراض به عدم پرداخت فوق العاده اجتماعی دست به 

ين جا يونايتد بانک و يوسری مقازی سرمايه داران در ا. اعتصاب زدند
اصلی و جالل صادق مدير کارخانه، کارگران را زير فشار قرارداده اند تا 

کارگر زن عليه  150. بدون دريافت هيچ غرامتی کار خويش را ترک گويند
به گونه ای که مديريت شرکت مجبور شد برای . اين جنايت شوريدند

  .ران با روزنامه نگاران در کارخانه را قفل کندجلوگيری از تماس کارگ
کارگر کارخانه مواد دارويی برای چهارمين روز پی در  250در کورنا نيز 

پی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماه های ژانويه و فوريه دست به 
  .سه کارگر همزمان اعتصاب غذا کردند. اعتصاب زده اند

. رداخت بموقع دستمزدها و مزاياعدم پ: درد همه کارگران مشترک است 
. تعطيل کارخانه و اخراج و عدم پرداخت غرامت در همه جا بيداد می کند

کارگران شگردهای سرمايه داران را بسيار خوب . يک نکته قابل توجه است
آنان می دانند که صاحبان سرمايه برای سودجويی های . تشخيص داده اند



و سرمايه ها را به حوزه های سودآورتر انبوه تر کارخانه ها را می بندند 
کارگران با درک اين موضوع خواهان تامين مواد اوليه . منتقل می کنند

کارگران مصر در اين زمينه گام . توسط دولت و ادامه کار کارخانه ها هستند
  2009مارس . های مؤثری به جلو برداشته اند

 

  
 موج اعتصاب و اعتراض کارگران در مصر

ر کارخانه نساجی در يکی از شهرهای مصر برای بار دوم کارگ 20000
نساجی اين شهر بزرگ . چرخ کار و توليد را به طور کامل از کار انداختند

ترين کارخانه نساجی خاورميانه است و موج اعتراض کارگران آن تأثير 
. چشمگيری بر روی بخش های ديگر طبقه کارگر مصر گذاشته است

ز شد ما دولت حسنی مبارک تالش کرد ت با وعده اعتصاب از ماه پيش آغا
دليل . و وعيد، کارگران عاصی و خشمگين را به سر کار باز گرداند

اعتصاب بهای بسيار نازل نيروی کار همراه با اوجگيری روزافزون بهای 
سطح دستمزد اين کارگران از . نيازهای اوليه زندگی توده های کارگر است

نده است، در حالی که بهای کاالهای اساسی در تا حال ثابت ما 1984سال 
کارگران . مصر در طول همين مدت به صورت هولناکی باال رفته است

پوند در  112اعتصاب خويش را آغاز کرده اند و خواستار افزايشی معادل 
آنان با قاطعيت تمام گفته اند که تا حصول پيروزی به اعتصاب . ماه هستند

  . ادامه خواهند داد
رزات کارگران مطابق معمول با تهاجم توحش بار نيروهای سرکوبگر مبا

 15در جريان اين تهاجم يک جوان . دولت سرمايه داری مواجه گرديده است
شماری از کارگران . ساله با ضرب گلوله پليس دژخيم از پای در آمده است

زخمی شده اند و عده زيادی دستگير و در سياهچال های دولت بورژواری 
ماشين سرکوب سرمايه با تمامی قدرت برای درهم شکستن . سر می برندبه 

نيروهای امنيتی دولت مبارک کليه جاده های . اعتصاب وارد ميدان شده است
مواصالتی منتهی به شهر را بسته و از رساندن هر نوع خواربار، مواد 
غذانی و امکانات دارو و درمان به کارگران به طور کامل جلوگيری می 

  . ندکن
اعتصاب ماه پيش اين نساجی موج اعتراض کارگران و کارمندان را در 

جمعيت وسيع معلمان، پزشکان، . ساير مراکز کار و توليد به دنبال آورد
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کارکنان اداره دارايی و اقشار مختلف توده تهيدست در خيابان های مختلف 
اعتراض شهره راه پيمايی کردند و عليه وضعيت وخيم زندگی خود زبان به 

آنان در . امواج نارضايی کارگران همچنان در حال گسترش است. گشودند
اعتصاب ماه پيش نوک تيز حمله را به سوی کارفرمايان نشانه می رفتند، ما 
در اعتصاب اخير خويش صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری را يکجا 

يگر دنيا و گرانی در مصر همسان همه ممالک د. آماج اعتراض قرار داده اند
بسيار بيشتر از برخی کشورها، بيداد می کند و منحنی صعودی پر شتاب آن، 
دستمزد ناچيز توده های کارگر را در کام خود می بلعد و امکان ادامه حتی 

  . همان زندگی جهنمی توأم با فقر و نکبت و مشقت را از آن ها سلب می کند
و درآمد روزانه شان  ٪ مردم مصر زير خط رسمی فقر زندگی می کنند40

دولت مبارک با هدف غلبه بر نارضايی روز . دالر آمريک است 2کمتر از 
افزون کارگران، برای نان سوبسيد تعيين کرده است، ما نان کمياب است و 

دولت سرمايه در همان . مردم بايد ساعت ها در صف های طوالنی بايستند
ج گيری بيشتر مبارزات حال زير فشار اعتراضات اخير و در هراس از او

کارگران و مردم فقير مجبور شده قيمت بعضی از کاالهای اساسی را پايين 
  . آورد

به جز گرانی، رقابت رقت بار درون بازار نيروی کار در مصر و در سطح 
پايين بودن دستمزد . جهانی نيز به کاهش مرگبار مزده کمک کرده است

و هند، وجود صف طوالنی کارگران نساجی در ديگر کشوره مثل چين 
بيکاران و امکان جايگزينی فوری نيروی کار توسط صاحبان سرمايه به 
عاملی برای کاهش بيشتر دستمزده توسط شرکت های نساجی تبديل گرديده 

سرمايه داران دنی از وجود اين وضعيت عليه کارگران استفاده می . است
يک همبستگی سراسری  کنند و توده های کارگر دنی تنه از طريق توسل به

و انترناسيوناليستی است که می توانند در مقابل اين توحش به مقاومت 
  . برخيزند

سال است در اين کارخانه کار می کند می  9محمود عبدالوهاب کارگری که 
پوند مصری  300من تنها . ما ديگر از وعده و وعيد خسته شده ايم: گويد

نمی توانم لباس . مواد غذايی تهيه کنم حقوق می گيرم و با آن فقط می توانم
سال آينده دختر بزرگم به مدرسه می رود و من هيچ پولی برای خريد . بخرم

او می گويد ما خواهان عدالت اجتماعی برای همه . روپوش مدرسه اش ندارم
کارگران در مصر هستيم و ادامه می دهد که جنگ برای گذران زندگی امر 

زير فشار بدبختی ها و نداری ها به جای . تجاری ما کارگران شده اس
انتظار داشتن يک زندگی مرفه و شاد به قبول دستمزد نازلی برای تهيه نان 
کودکان مان سقوط کرده ايم و کمرمان از تحمل بار توليد سودهای انبوه برای 



اين چيزی است که نظام . مشتی سرمايه دار خون آشام در هم شکسته است
خريد نيروی کار به . خواهد و بر ما تحميل کرده استسرمايه داری می 

ارزان ترين بهای ممکن سياستی است که سرمايه در همه جای جهان دنبال 
می کند و امروز بيش از هر زمان ديگری برای تحميل آن بر توده های 

برای مقابله با اين وضعيت و برای پايان دادن به . کارگر اصرار می ورزد
ظام سرمايه داری سوای اتحاد آهنين کارگران در سطحی فاجعه موجوديت ن

  . سراسری و انترناسيوناليستی هيچ چاره ديگری وجود ندارد
  
  
  
 گسترش مستمر فقر در کنار رونق اقتصادی سرمايه داری  

در حالی که سود شرکت ها سير صعودی دارد و شدت اسثمار دائم در حال 
ه می شود، فقر توده کارگر و افزايش است، آخرين رمق کارگران به يغم برد

مصر حلقه يا . مردم زحمتکش در تمام دنيای سرمايه داری بيداد می کند
  .دراين زنجيره يا سرمايه داری جهانی است

درصدی دوره رونق را طی  7با يک رشد  2007اقتصاد مصر در سال 
درصد اقتصاد غالب بود ما هم زمان  75اين وضعيت در بيش از . می کرد
شکوفايی . درصد باال رفته است 19.6درصد به  16.7فقر از ميزان 

سرمايه داری با فقر اکثريت مردم کارگر مالزمه دارد زير شکوفايی به 
مفهوم کسب ارزش اضافی بيشتر و تبديل آن به سرمايه جديد برای گسترش 

اکنون در مصر يک درصد جمعيت، کل اقتصاد مصر . مجدد سرمايه است
شرايط موجود با عکس العمل های اعتراضی مردم کارگر  .را کنترل می کند

  . در طی دو سال گذشته در تمام بخشهای اقتصاد همراه بوده است
با وجود اين بعد از دهه . از نظر قانونی، اعتصاب در مصر ممنوع است

تا  2002شمار اعتصاباتی که در فاصله سال های  1950و  1940
در ميانه همين ماه مارس . سابقه است و تا امروز رخ داده کامل بی 2005

با افزايش قيمت نان در مصر، بخش فقير نشين قاهره در مقابل اين تصميم به 
  . پ خاست و با تير اندازی پليس تعدادی کشته شدند

اعتصاب، اعتصاب غذ و ساير اشکال  222در اين دوره مصر شاهد 
ر کارگر هزا 150تعداد  2007در سال . اعتراضی مردم کارگر بود

اعتصاب در بخش کارگران ساختمانی، کارگران . نساجی ها اعتصاب کردند
مترو قاهره، جمع آوری و حمل زباله، کارکنان اداره ماليات و اداره برق، 
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کارگران شهرداری، پزشکان و دانشگاهيان نيز جريان داشت و هم چنان 
  .ادامه دارد

  2008مارس  22/23يونگه ولت : منبع 
  
  

  

 ير، اعتراضات مردمی و چشم اندازالجزا
ميليون نفر جمعيت، از کشورهای توليد کننده نفت اوپک  34الجزاير با 

 85ميليون بشکه نفت توليد می کند، توليد ساالنه گاز آن  2روزانه . است
آن به اتحاديه اروپا صادر می شود و % 95ميليارد متر مکعب است که 

 .ک عضو اتحاديه استکل نياز ممال% 25برابر با بيش از 
الجزاير از نظر اقتصادی به درآمد نفت و گاز وابسته است و اين دو منبع 

از نفت و گاز که بگذريم . صادرات کشور را تشکيل می دهد% 98انرژی 
پتروشيمی، دارو سازی، توليد کود و سموم، صنايع فوالد و آهن، توليد 

يی ، توليد مواد ساختمانی روغن خوراکی، کارخانه قند و شکر و توليدات غذا
اضافه ارزش . و توليدات کشاورزی کشور نيز از رونق برخوردار است 

های نفتی در چرخه انباشت و بازتوليد سرمايه اجتماعی کشور نقش مهمی 
اقالم قابل توجهی از آن نيز صرف فساد مالی، سازمان دهی . ايفاء می کند

ميزان بيکاری به ويژه . شودنظامی پليسی و امنيتی و خريد تسليحات می 
بيکاری  2009بنا به آمار دولتی در سال . بيکاری جوانان بسيار باالست

درصد  30بود که تخمين های غير رسمی آن را حدود % 12،4جوانان 
. در اين کشور هرگونه تظاهرات ممنوع شده است 2001از سال . می داند

ت و دستگاه قضايی به آزادی های اساسی پايمال و سانسور شديد حاکم اس
  .راحتی آب خوردن حکم اعدام صادر می کند

افزايش قميت کاالهای اساسی به ويژه مواد غذايی هم چون گندم، برنج، ذرت 
سبب اعتراضات گسترده مردمی در  2008و شير که در اوائل بهار سال 

بسياری از نقاط دنيا از جمله مصر، مکزيکو، موريتانی، سنگال و ساير 
، افزايشی شديد را در سال 2009ا شد بعد از کاهش اندک در سال کشوره
به ويژه در زمستان آغاز کرد به نحوی که مثال قيمت برنج در ويتنام  2010

به گزارش سازمان . بود% 18در ماه نوامبر دوبرابر شد و افزايش در هند 



کشاورزی و خواروبار سازمان ملل افزايش قيمت مواد غذايی در دسامبر 
نزديک  2008به باالترين مقدار خود رسيد و به قيمت های سال  2010

دالر آمريکا برای هرتن  327به  291به نحوی که قيمت گندم از . شد
  . دالر بود 240به  166تغيير قيمت برای ذرت از . رسيد

 150دينار به  70از (در ااجزاير اعالم افزايش قيمت مواد سوختی و شکر
با اعتراضات گسترده توده های ) از نيم دالر آمريکادينار يعنی کمی بيش 

کارگر و فرودست در همه شهرهای کشور به ويژه شهرهای بزرگ همراه 
اين افزايش قيمت رسمی، افزايش غيررسمی کاالهای اساسی از جمله . شد

افزايش قيمت ها جوانان را . درصدی مواد غذايی را تکميل کرد 30افزايش 
درصدی به  20بل خود نمی بينند و با نرخ بيکاری که افقی روشن در مقا

. اعتراضی که دوجنبه داشت. آينده خود اميدی ندارند به خيابان ها آورد
اعتراض به فقر و گرسنگی و بی مسکنی و نرخ باالی بيکاری و ساير سيه 
روزی های ناشی از موجوديت و استيالی نظام سرمايه داری و اعتراض به 

ی و کشتار هر نوع آزادی توسط دولت سرمايه داری جنايات و ديکتاتور
سال است فساد سياسی و فساد مالی را در هم تنيده  20عبدالعزيز بوتفليکا که 

و مانند همگنان خود تنها با نيروی سرکوب سرمايه برمسند قدرت نشسته 
  است

به . جوانان خسته از سرکوب و بدون افق در پيش روی به خيابان ها آمدند
در منطقه اعيان . ن های دولتی، بانک ها و ادارات پست حمله بردندساختما

نشين ال بيار در مغازه های لوکس و سوپرمارکت های پر از مواد غدايی را 
در حالی که ثروتمندان از ترس در . بروی مردم گشودند يا تخريب کردند

از  بيش. خانه هاشان سنگر گرفته بودند و خيابان ها را به جوانان سپردند
جوانان با . نفر دستگير و سه نفر در اثر تبراندازی پليس کشته شدند 1000

نفر زخمی تا  826زخمی از  763پليس به مقابله پرداختند به نحوی که 
ژانويه را نيروهای سرکوب دولتی شامل پليس و نيروهای  9روز شنيه 

ها با  اعتراضات گسترده مردمی و مقابله خونين آن. امنيتی تشکيل می داد
نيروهای سرکوب و عدم عقب نشينی آن ها به خانه ها دولت را به عقب 
نشينی وادار کرد و افزايش اعالم شده ی قيمت مواد سوختی و شکر را البته 

زيرا به خواسته . اين پايان کار نيست. به طور موقت تا ماه آگوست پس گرفت
مشکل اساسی . هدهای اساسی جوانان برای کار و زندگی بهتر پاسخی نمی د

در اين . اين است که در الجزاير نيز يک آلترناتيو قوی کارگری وجود ندارد
نه . رخداد جای پايی از فعاليت سازمان يافته کارگری ديده نشده است

کارگران با سابقه نفت و گاز، نه معلمان و کارگران ساير صنايع و 
گروه اسالمی وجود  600کشاورزی و صنايع خدماتی، اما در مقابل بيش از 
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به شبکه . دارد که به عنوان مبارزه عليه دولت به روستاها حمله می برند
القاعده متصل اند، جوانان را برای عمليات انتحاری تربيت می کند، مردم را 

از !!! قتل عام می کند و خواهان ايجاد يک دولت اسالمی هار و درنده هستند
فر قربانی اين خشونت های دوطرفه هزار ن 70تا کنون بيش از  1992سال 

بنابراين با بدتر شدن وضعيت موجود و فقدان يک نيروی سازمان . شده اند 
يافته آگاه و ضد سرمايه داری از طبقه کارگر، امکان سربازگيری اين 

اين خطر و . . نيروهای ارتجاعی از جوانان ناراضی باز هم بيشتر می شود
تش احتياط کارگری به طبقه کارگر تعلق دارند اين که اين جوانان بيکار يا ار

و همبستگی طبقاتی کارگری لزوم اتحاد آن ها در مقابل سرمايه و ارتجاع را 
می طلبد، وظيفه کارگران و فعالين کارگری را برای سازمان دهی فوری 
ضد سرمايه داری اين جنبش و جهت دهی آن دوچندان می کند و آن ها بايد 

  2011ژانويه  . ر اقدام کنندتا دير نشده به ام
  

  

  

  تونس
  "مردم من شما را درک می کنم"
  "اين ها تعدادی ارازل و اوباشند"

اين دو جمله بن علی رئيس جمهور تونس ما را بياد دو حادثه در تاريخ ايران 
اولی را شاه مخلوع اندک زمانی قبل از فرار خود بزبان آورد اما . می اندازد

جمله دوم را احمدی نژاد ادا کرد و چنان خشمی . دتاريخ مصرفش گذشته بو
  . را برانگيخت که خود و رهبرش به غلط کردن و عذر خواهی افتادند

بجز دوره ای کوتاه همواره  با دولت های  1956تونس کشوری که از سال 
 1987بن علی در نوامبر . فاسد رشا و ارتشا سياسی و اقتصادی مواجه بود

رت را قبضه کرد و تا کنون همواره با تقلب گسترده در با کودتايی خونين قد
  .انتخابات پيروز بيرون آمد

کشور ديگر افريقايی بيش از  7طبق برآورد گروه بوستون، تونس همراه با 
 8توليد ناخالص ملی قاره آفريقا را دارا است و اولين در بين اين % 70

يست و حتی بيالنس کشور با اين تفاصيل می بينيم که تونس کشوری فقير ن



بازرگانی اش با اتحاديه اروپا مثبت است و به عنوان بهشت توريسم 
گردشگران اروپايی معروف است و هرساله ميليون ها اروپايی تعطيالت 

اما اين بيالن مثبت را نبايد به حساب اکثريت . خود را در آن جا می گذرانند
وچک يعنی سرمايه داران در اين جا ديرزمانی است که اقليتی ک. مردم نوشت

و نمايندگان طبقاتی شان در دولت و ارتش همه منابع اقتصادی را در اختيار 
فساد سياسی و متعاقب آن فساد مالی که الزم و ملزوم يک . خود گرفته است

ديگر هستند، سانسور شديد مطبوعات و محدود کردن آزادی های اساسی  با 
و کشاورزی زندگی توده ها را به وجود رونق توريسم و توليدات صنعتی 

نرخ باالی بيکاری به ويژه بيکاری جوانان که در . نابودی کشانده است
درصد است در اين جا نيز چون الجزاير،  30کشورهای شمال آفريقا بيش از 

جوانان را که هيچ افق روشنی برای آينده در پيش روی خود نمی بينند به 
 -اتيو کارگری قوی ای وجود ندارددر کشوری که آلترن. عصيان کشاند

در ارتباط با اتحاديه فرانسه  1946برخالف ايران اين جا اتحاديه  در سال 
از آن مستقل شد و ادعا می کند که از دولت و  1956تاسيس شد اما در سال 

سرمايه مستقل است اما تنها کاری که می کند همان نقش واسطه گری بين 
ر بازار کار ايفا می کند و نتوانسته تا کنون نقش کارگران و کارفرمايان را د

مثبتی نه در جنبش کارگری و نه حتی در جنبش اجتماعی بازی کند و به اين 
طريق تز دوستان کارگر ايرانی مان را در اهميت اتحاديه ها و تالش برای 
احيای آن به جای تالش در ايجاد و گسترش شبکه تشکالت ضد سرمايه 

بهانه ای برای طغيان اين آتشفشان کافی بود،  - آب می کندکارگران، نقش بر
چنان که در ايران انتخابات اين بهانه را فراهم کرد و در تونس خودسوزی 

خواست . شد 2010دسامبر  17جوانی بيکار سبب شروع اعتراضات در 
آن ها خواهان کار، شرايط زندگی . کارگران جوان بيکار ساده و روشن است

اين خواست های ساده که با موجوديت سرمايه و . روشن هستند بهتر و آينده
فساد حاکم در تضاد است بسرعت راديکاليزه شد و اکنون به پايان حکومت 
طوالنی مدت بن علی رسيده است و اين نشان می دهد که ديوار چين بين 
مبارزات اقتصادی اجتماعی با مبارزه سياسی وجود ندارد و نمی شود مبارزه 

  . حصر به مبارزه اقتصادی مثال برای اتحاديه ها کردرا من
نا آرامی ها گسترش يافت و خوشبختانه به دليل اين که بخشی از طبقه حاکم 
خود را در راس جنبش قرار نداد و ادعای موهوم رهبری آن را اعالم نکرد 
يا بدليل درس آموزی از وقايع تاريخی، مردم پذيرای آن نبودند در آغاز سال 

ارتش احتياط بيکاری ديگر به احتياط بودن . د شدت و حدت بيشتری يافتجدي
جامعه ای که بايد در مقابل . رضايت نداد و حق خود را از جامعه طلب کرد

افرادش مسئول باشد و مواهب اجتماعی به طور عادالنه و برابر در آن 
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ترده به همين دليل اعتراضات به ويژه در مناطق فقير نشين گس. توزيع شود
درگيری ها که با . تر شد و از شهرها و مناطق دورتر به پايتخت رسيد

کشته و  20خشونت پليس و نيروهای امنيتی مقابله شد تا چهارشنبه بيش از 
تيغ سرکوب برندگی اش را . صدها مجروح به جا گذاشت اما سبب انفعال نشد

ی زرهی و بن علی نيروهای امنيتی و ارتشی را با نفربرها. از دست داد
شبها حکومت . سربازان سراپا مسلح وبا حق شليک به خيابان ها گسيل کرد

تعداد کشته ها و مجروحين باال رفت . نظامی و منع عبور و مرور اعالم شد
اما اين به . و تظاهرکنندگان به مقابله متقابل با نيروهای سرکوب پرداختند

پذيرش . د دفاع کننداين حق معترضان است که از خو. مفهوم خشونت نيست
جوانان به مراکز . سرکوب همکاری با سرکوب و تاييد خشونت است

بن علی به شيوه مالوف ديکتاتورها توده های . اقتصادی و دولتی حمله بردند
معترض را خس و خاشاک ناميد و در يک برنامه تلويزيونی اعالم کرد که 

قربانی اين شرايط ناميد و او خود را . اينان جمعی ارازل و اوباش نقاب دارند
. گفت ما نمی توانيم در مقابل اين جنايت کاران بردباری و تحمل نشان دهيم
. دانشگاه ها و مدارس تعطيل اعالم شد تا امکان اجتماع از جوانان گرفته شود

جلوی فعاليت . و فرمان آماده باش برای ارتش و نظاميان صادر گرديد
اينترنت قطع گرديد و کنترل . رفته شدخبرنگاران خارجی و ارسال خبر گ

اما جنبش تعطيل نشد زيرا کسی دستور . وسايل ارتباط جمعی تشديد شد
با وجودی که . اعتراض ساکت در خانه را نداد و کسی خواهان آن نيز نبود

مردم مسلمانند مساله بيکاری و سلطه سرمايه با اله اکبر گفتن که % 98
و مردم در مصاحبه ها از حق خود برای  ارتباطی با آن نداشت قاطی نشد

  . داشتن کار و يک زندگی بهتر و توزيع عادالنه منابع  سخن گفتند
او در تلويزيون . بن علی باالخره موضوع را فهميد اما مثل شاه دير فهميد

قول داد که . هزار شغل جديد ايجاد کند 300دولتی حاضر شد و قول داد که 
ه بتوانند درآن شرکت کنند؛ از جانب سياست، ميز گرد تشکيل بدهد که هم

اما بازهم برای توده ها . اقتصاد، دانشگاه و شهرداران در آن شرکت کنند
وی . معترض جايی در اين ميز گرد همان گونه که انتظار می رود نيست

. گفت ما به حرف ها گوش خواهيم داد و برای حل مشکالت اقدام خواهيم کرد
تر شد و بن علی بازهم عقب تر نشست و دستور  اما صدای اعتراض قوی

برگرداندن نيروهای امنيتی از خيابان ها را به وزير کشور اعالم کرد و 
قيمت کاالهای . دستور داد که ديگر بروی تظاهرکننده گان شليک نکنند

من "اساسی را پايين آورد و لغو سانسور اينترنت را اعالم کرد و گفت که 
و قول داد که در انتخابات بعدی خود را کانديدای   "ممشما را می را می فه

بالفاصله سخنان او مورد استقبال جناح های . رياست جمهوری نخواهد کرد



گرچه اندکی . مختلف طبقه سرمايه دار  برای دولت ائتالف ملی قرار گرفت
از مردم جان به لب آمده به شادی پرداختند اما اعتراضات به نشانه عدم باور 

باالخره بن علی با شدت گيری اعتراضات و . اين نسخه ها تشديد شدبه 
نخست وزير دولت او . درگيری ها مجبور به استعفا و ترک کشور شد

حکومت را به طور موقت در دست گرفت و بن علی به او پيشنهاد تشکيل 
  .ماه آينده انتخابات جديد را برگزار کند 6يک دولت موقت را داد که بتواند تا 

ا اين جا اعتراضات مردمی به شرايط حاکم گرچه با ازدست رفتن جان های ت
عزيزی و مجروحين زيادی مواجه شد اما گام هايی به جلو برداشت و 
حکومت را به عقب نشينی کشاند اما اين پيروزی های اندک پيروزی بر 

رفتن بن علی و آمدن مهره . سرمايه داری و روابط اجتماعی حاکم نيست
از سرمايه به جای آن فرقی نمی کند از کدام جناح سرمايه چاره کار ديگری 

بايد مبارزه برای کار و غذا با مبارزه با . بايد از آن فراتر رفت. نيست
سرمايه داری ترکيب شود زيرا با سرمايه داری امکان آينده ای روشن و 
توزيع عادالنه منابع و ثروت آن گونه که خواست معترضان است وجود 

  . خواهد داشتن
  
  
  

 آمريکای مرکزی و جنوبی

در " سيدور"اعتصاب کارگران کارخانه فوالد سازی 
 ونزوئال

کارخانه فوالد سازی سيدور در جنوب ونزوئل در ايالت بوليوار يکی از 
بزرگ ترين کارخانه های توليد فوالد در آمريکای التين است و توليد ساليانه 

به بخش  1997ن کارخانه در سال اي. تن فوالد در سال است 8/4آن 
  .خصوصی واگذار شد

درصد به  20درصد سهام آن به سرمايه داران ايتاليايی و آرژانتينی،  60
درصد ديگر سهام آن به کارگران شاغل و بازنشسته آن  20دولت ونزوئل و 

سال . دو سوم کارگران کارخانه با قرار داد موقت کار می کنند. تعلق دارد
ان کارزاری را درمورد صحبت های چاوز در رابطه با ملی گذشته کارگر
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کردن شرکت های خصوصی برپ کردند و خواهان بازپس گيری کارخانه و 
با وجود تهديد های چاوز به ملی سازی، سرمايه . آن شدند کنترل کارگری بر

  .داران و دولت به توافق رسيدند
ستمزد به نتيجه نرسيد بعد از آن که مذاکره با کارفرمايان برای افزايش د

کارگران جاده اصلی به کوايداد و گويان ر با قرار دادن اتومبيل بستند تا 
اقدام کارگران از سوی . توجه مسئوالن را به خواسته های خود جلب کنند

آن ه با گاز اشک آور و گلوله . گارد ملی و پليس مورد تهاجم قرار گرفت
که تعدادی به دليل شدت جراحات به های پالستيکی به کارگران حمله کردند 

نفر را نيز  50سرکوبگران بعد از باز کردن جاده . بيمارستان منتقل شدند
  .دستگير کردند که اکثرشان از کارگران سيدور بودند

خانواده دستگيرشدگان و دوستان شان در جلوی دادگاه اجتماع کردند و 
شب  23گی ساعت بازداشت شدگان هم. خواهان آزادی فوری آن ها شدند

کارگر کارخانه تصميم به يک  12000بعد از اين حمله . آزاد شدند
کارگران در يک بيانيه توضيحی جمعی خطاب . ساعته گرفتند 80اعتصاب 

به رئيس جمهور وظيفه دولت چاوز را بازپس گيری کارخانه از سرمايه 
ت محلی داران وقراردادن آن در کنترل کارگران و شورای شهر گويان و دول

  . اعالم کردند
فونتس، فرماندار ايالت بوليوار، گفت اين حمله از آن رو صورت گرفت که 
کارگران پيشنهاد يک کميسيون مذاکره کننده حکومت ايالتی را در مورد 

. ماهه خاتمه می داد، رد کردند 14دستمزد که می بايستی به يک مباحثه 
است برای حل مسئله به مواد گومز، يکی ديگر از مسئوالن، از کارگران خو

قانونی متوسل شوند و گفت به نيروه دستور داده شده است که جلوی هرگونه 
  .بستن جاده ه را بگيرند

بعد از  SUTISSقضيه پيشنهاد کميسيون مذاکره کننده اين بود که اتحاديه 
همه پرسی از کارگران در رابطه با دستمزد، پيشنهادی را مبنی بر افزايش 

دالر آمريک به وزارت کار ارائه داده و منتظر پاسخ  24روزانه به  دستمزد
دالر را داده بود که کارگران آن را قبول  20کميسيون در مقابل پيشنهاد . بود

  .نکردند و متعاقب آن به بستن جاده اقدام کردند
اتحاديه سوسياليستی در بيانيه يا گومز، مديريت کارخانه، و ريوورو، وزير 

ر برابر اين حمله مسئول و پاسخگو اعالم کرد و گفت کارگران با کار را د
برگرداندن پيشنهاد وزير کار به مسئله پاسخی سياسی دادند و آن پاسخ کنترل 
کارگری و اداره جمعی کارخانه بود که جناب وزير با آن موافق نبود و 

  .پاسخش به اين پيشنهاد حمله پليس به کارگران بود



 United Steel Workers Union (SUTISS)اتحاديه 
نيروی گارد ملی و پليس به گارگران ر با اين عنوان که آن  120نيز حمله 

ها قبل از اخطار دست به حمله زدند محکوم کرد و تاکيد نمود که آن ها حتی 
يا اگر پليس اول اخطار می ! سعی نکردند از طريق مذاکره مسئله را حل کنند

و سپس حمله می کرد، عمل  -ه آن وقعی نمی نهادندکه مسلم کارگران ب -کرد 
او موجه بود؟ و اصول کارگران با پليس چه مذاکره يا داشتند در حالی که 

ماهه با وزير کار که مسئول امر بود، به جايی نرسيده بود؟  14مذاکره 
سياست مذاکره و چانه زنی بر سر مطالبات کارگران چنان با اتحاديه عجين 

  .تی پليس سرکوبگر را دارای حق مذاکره می داندشده است که ح
توسط دولت چاوز ملی اعالم شد و پس  2008آوريل  9کارخانه مذکور در 

حال بايد ديد يا . از ملی کردن کارخانه سيمان اين دومين مورد ملی کردن بود
اين ملی کردن به همان مفهوم کنترل جمعی است که کارگران پيشنهادش را 

به مفهوم دولتی کردن کارخانه به سياق آن چه که در بلوک شرق  داده بودند يا
  .سابق گذشت، يعنی گماردن مديريت دولتی و ادامه استثمار کارگران

   2008آوريل 
  

 
  

  ونزوئال و اتحاديه آلترناتيو
و سوسيال مسيحی ها  در ونزوئل ائتالفی از سوسيال دموکراسی 50دهه 

- و پست های حکومتی را بين خود تقسيم می. حکومت را در دست داشتند
از طريق صادرات . مهم ترين فاکتور اقتصادی ونزوئال نفت است. کردند

نفت از يک طرف يک طبقه باالی کوچک و از طرف ديگر يک پرولتاريای 
بر کشاورزی  .صنعتی قوی مبتنی بر مناسبات امريکای التينی بوجود آمد

  .کنندمردم در فقر زندگی می% 80حدود . داران بزرگ مسلط شدندزمين
برمبنای دستورصندوق بين المللی پول برای برنامه صرفه جويی به دولت 

. های مردمی آغاز گرديدها و مقاومتناآرامی 1989سوسيال دموکرات در 
. ن هجوم آوردندفقرا خارج از محدوده در کاراکاس به مناطق ثروت مند نشي

اين حرکت به نام کاراکازو . اين حرکت مردمی توسط پليس سرکوب شد
چاوس فرياس  1998در سال . معروف شد که نقطه شروع حرکت فعلی بود
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در انتخابات » همه قدرت به دست خلق« به عنوان کانديدای مردم با شعار 
قشی ساله ارتش است و ن 51چاوز يک سرگرد . شرکت کرد و برنده شد

وی يک سيستم بهداشتی مجانی . مشابه فيدل کاسترو را در ونزوئال دارد
هزار کادر پزشکی کوبايی بهداشت رايگان  20ايجاد کرد و اکنون با کمک 

بودجه آموزش را سه برابر . ميليون ونزوئاليی به احرا در آورد 25را برای 
دولتی از خصوصی کردن دارائی های . قانون اساسی جديد تنظيم شد. کرد

جمله صنعت نفت را ممنوع اعالم کرد اما به ساير صنايع کاری نداشت، 
زمين هيچ  زمينداری را مصادره نکرد و دست به ترکيب مالکيت خصوصی 

وی تحت تاثير سيمون بوليوار قرار دارد و روش او به نام انفالب . نبرد
به اجرا او اصالحات خود را با کمک ارتش . بوليواريای معروف شده است

های جديد مواد غذائی توليد شده با کمک در می آورد و با ايجاد سوپرمارکت
تا کنون برای نيم . دهديارانه دولتی را با قيمت ارزان به مردم فقير ارائه می

ميليون زن خانه دار از فقيرترين اقشار مقرری ماهانه برای کار خانگی تعين 
او خواهان دخالت قوی دولت . ابدکرده است و قرار است اين امر گسترش ي

زند اما در امر اقتصاد است و از خواسته های مردم سرکوب شده حرف می
داری و عدم تغيير در مالکيت ابزار توليد به شود با حفظ سيستم سرمايهآيا می

اصالحات بنيادی پرداخت سئوالی است که بارها در تاريخ برايش پاسخ 
يع مادر توسط دولت، سرمايه داری دولتی مدل مالکيت صنا. ايمدريافت کرده

- اروپا کوشش 70ی های رفاه دهههای کينزی و دولتشوروی سابق، دولت
هايی رفرميستی برای مهار بحران و سرپوشی بر غليان خشم توده های 

گرچه بايد از هر اقدامی در جهت بهبود زندگی کارگران و توده . کارگر بود
کرد اما نبايد به دام آن افتاد و آن را هدف قرار های مردم زحمتکش اسقبال 

  . داد
  

اپوريسيون بورژوايی سعی کرد اين اقدامات را برگرداند و در اين راه از 
. های مالی آمريکا و اسپانيا و موقوفه کنراد ادنائر در آلمان استفاده کرد کمک

رکت علت اين ح. بود 2002اولين اقدام شان کوشش برای کودتا در آپريل 
درصدی  80مطالبات مربوط به تعاونی های کشاورزی و خواست افزايش 

در حالی که اين قانون چندان کاری با مالکان بزرگ . کشت مواد غذائی بود
آن ها مقاومت های زيادی را دامن زدند اما حمايت مردم فقير از . نداشت

های فعال دهقانی توسط گروه  100اما بيش از . چاوس جلوی آن را گرفت
. توده ها برای دفاع از قانون اساسی جديد بسيج شدند. پارا ميليتر کشته شدند

های کليدی اپوزيسيون بورژوايی و اليگارشی ونزوئال خواهان واگذاری پست
( نقطه اتکای آن ها اتحاديه کارگری ونزوئال . اقتصاد دولتی به خود بودند



CTV  (در . کودتا نقش داشت بود که پيوندی نزديک با آن ها داشت و در
اتحاديه طرح يک اعتصاب عمومی را ريخت اما گروهی  2002دسامبر 

با )  Bloque Sindical Clasista( ناراضی در اتحاديه بنام 
سياست های اتحاديه که  می خواستند از طريق اعتصاب و با فشار اقتصادی 

  . حکومت چاوس را به زانو در آورند، موافق نبودند
ن بحث تاسيس يک اتحاديه جديد در گرفت و حاصل آن تشکيل بين کارگرا

 Fuerza اتحاديه فورزا بوليووريانا د تراباجادورس 
Bolivariana de Trabajadores )FBT  (آن ها . بود

تجربيات مبارزه طبقاتی کارگری تا کنونی را جمع بندی کردند که بيش از 
تا را در  1989های اعتصاب و اشکال ديگر مبارزه در فاصله سال 5000
حکومت چاوس سعی کرد اتحاديه را به طور مستقيم در کنترل . گرفتبر می

انتخاباتی از باال ترتيب داده شد  2001دولتی در آورد به همين دليل در سال 
. آرا کارگران شدند% 30اما نمايندگان وابسته به دولت تنها موفق به کسب 

يه ای خواهان استقالل اتحاديه های کارگران گريزان از بوروکراتی اتحاد
حاصل ." ت. ب. اف" کارگری از دولت و احزاب بودند، قابل ذکر است که 

و يک جريان کارگری سوسيال مسيحی  MVRتوافق بين حزب کمونيست و 
  .بود

 Unionاتحاديه آلترناتيو  2003آوريل  5به همين سبب کارگران چپ در  
Nacional de Trabajadores   )UNT (را تاسيس کردند .

هزار نفر و  700کارگران بخش عمومی شامل % 95اين اتحاديه اکنون 
اتحاديه  2700از . کارگران ساختمانی را زير پوشش گرفته است%  90

اتحاديه به اتحاديه آلترناتيو پيوسته اند به همين  1120موجود در ونزوئال 
ی زيادی وجود دارد که اما کارگاه ها. عليه آن است CTVسبب اتحاديه سنتی 

  .با حمايت  اين اتحاديه به سمت خودگردانی حرکت کرده اند
استالين پرز بورگز به هانوفر با او به گفتگو  UNTدر سفر دور آلمان نماينده 

  :دهمنشستم که خالصه ای از آن را ارائه می
وقتی به او معرفی شدم گفت دولت ما در منافشه با امريکا جانب ايران را 

دهد که ما در شناساندن رژيم جمهوری اسالم اين نشان می .رفته استگ
گفتم . ها استفاده کرده اندچقدر کم کار کرده ايم و آن ها چه خوب از موقعيت

دانيد که رژيم جمهوری آيا شما می. اين برايم خبر خوشحال کننده ای نيست
حاکم است،  آيا می دانيد که در ايران سرکوب. اسالمی چگونه رژيمی است

که کارگران برای برگزاری مراسم روز کارگر دستگير، زندانی و محاکمه 
کنند اما مزد به آن ها هاست که کار میمی دانيد که کارگرانی سال. می شوند
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می دانيد که کارگران به خاطر دفاع از حقوق کار به . پرداخت نمی شود
های ايران بين هفته در زندانآيا می دانيد که تنها طی دو. شوندگلوله بسته می

. های اعدام سپرده شده اندهزار نفر از زندانيان سياسی به جوخه 12تا  5
گفتم چاوز از انقالب و از حمايت از مردم حرف می . کردناباورانه نگاهم می

زند، چگونه يک رژيم انقالبی می تواند از يک رژيم ضد انقالبی و ضد 
ير نفت ايران که به ونزوئال آمد خيلی گفت ولی وز. مردمی حمايت کند

گفتم بين حرف و . گرفتراديکال حرف می زد و عليه امريکا موضع می
به سياست . فحش دادن به امريکا دليل انقالبی بودن نيست. عمل فاصله است

به اختناق حاکم در پهنه ايران، به بيکاری گسترده . داخلی اين رژيم نگاه کنيد
ای گسترش يابنده در اثر فقر، به بيش از يک ميليون چند ميليونی، به فحش

ها هزار کودک خيابانی نگاه کنيد و به ميلياردها دالر پول کودک کار و ده
نفتی که به جای مصرف برای بهبود زندگی مردم و ايجاد اشتغال صرف 
حمايت از نيروهای ارتجاعی در سراسر جهان می شود، صرف خريد 

ه ای و سالح های روسی و اقمار سابق آن و يا تکنولوژی عقب مانده هست
و آن گاه با تبليغات آن را به عنوان مساله ملی . شودحتی سالح های جديد  می

جا می زنند در حالی که ايران با توجه به نفت و گاز موجود نيازی به انرژی 
خطرناک هسته ای که کشورهای پيشرفته در حل چگونگی نگه داری زباله 

انده شده اند ندارد و تازه با توجه به اين که ايران کشوری با های آن درم
کليمای آفتابی است حتی نبايد درمصرف نفت و گاز نيز اصراف کند و 
بهترين گزينه برايش استفاده از انرژی خورشيدی است که بايد در آن سرمايه 

ه گذاری انجام گيرد و گسترده شود که خود اشتغال آفرين نيز هست وهم اين ک
مساله ملی ای اگر هم باشد همان طور که ذکر کردم فقر، بيکاری، فحشا، کار 

گفتم مساله اين نيست که چرا اسرائيل . است. . . کودکان ، کودکان خيابانی و 
-ای دارد و ما نداريم من می گويم کل سالحيا پاکستان يا امريکا بمب هسته
بايد محدود به مواردی شود که  استفاده از اتم. های اتمی جهان بايد نابود شود

تحقيقات صلح آميز اتمی بايد از مالکيت . آلترناتيو ديگری برايش وجود ندارد
ها و کشورها در آيد و به نهادی مستقل و فرامليتی تبديل شود که تنها دولت

متخصصان اتمی آن را برای تحقيقات صلح آميز اداره کنند و حتی بهتر است 
  .يکا نباشدکه مرکزش نيز در امر

  
ناميد از دولت جمهوری اسالمی حمايت گفتم چگونه دولتی را که انقالبی می 

کند؟ بعد ازين صحبت ها گفت اين هم تضادش است، فيدل کاسترو هم می
گفتم درک غلط از امپرياليسم و امپرياليسم ستيزی بی . کندهمين کار را می

دختر چه گوارا که سفر  محتوی عامل اين کار است و ما همين مساله را با



. داد هم در ميان گذاشتيم اما جواب قانع کننده ای نداشتدور آلمان انجام می
از او پرسيدم با توجه به تجربه آلنده و نقشی که ارتش در آن جا بازی کرد و 
موارد متعدد ديگر در امريکای التين و ساير نقاط نقش ارتش و استفاده از آن 

ا به خطرات قدرت گيری ارتش توجه داريد؟ گفت به را چگونه می بينيد آي
  .کنداين مساله واقفيم اما فعال ارتش از چاوز درمقابل مخالفانش حمايت می

از چگونگی تشکيل اتحاديه الترناتيو و چگونگی انتخابات در آن و اداره آن  
 2003آوريل  5در . نماينده آن را ايجاد کرديم 21گفت ما با . پرسيدم

ميليون نفری که  5کنگره تشکيل شد، از . ه برپايی کنگره گرفتيمتصميم ب
کارگران % 12. عضو اتحاديه هستند% 25کنند تنها رسما کار می

موردش  72جديدا انتخاباتی بود که در . راحکومت سازماندهی کرده است
  . کارگران بين اتحاديه آلترناتيو و اتحاديه سنتی، اتحاديه آلترناتيو را برگزيدند

  
پرسيدم آيا به اشکال ديگر سازماندهی نيز فکر کرده ايد مثال سيستم شوراها 

از من خواست در باره اش توضيح بدهم بعد . در برابر سيستم اتحاديه ای
گفت بين ما هم مطرح شده است من خودم به آن فکر کرده ام اما شرايط در 

پرسيد من هم از فعاليت های کارگری ايران . ونزوئال برايش آماده نيست
جريانات مختلف در جنبش کارگری از جمله فعاليت های اتحاديه ای و 
ستديکاليستی و جنبش شورايی و نظرات مطرح شده توسط کميته هماهنگی 

  .را برايش توضيح دادم که خواهان ارتباط بيشتر برای تبادل تجربيات شد
ان خانه دار و پرسيدم آيا برای سازمان دهی کارگران بی مزد خانگی يعنی زن

بيکاران برای گسترده تر کردن صف کارگران در مبارزه طبقاتی کار انجام 
در چهره . به فکر فرو رفت و گفت نه تا کنون به اين مساله نپرداختيم. داده ايد

  .اش می خواندم که ذهنش را گرفته است
ما از . شودها آتش بسی اعمال میگفت فعال از جانب کارگران و اتحاديه

های زيادی انجام يافته اما گرچه پيشرفت. کنيمقدامات دولت چاوز حمايت میا
مردم . حجم فقر بسيار عظيم است و خطری بزرگ و ناامنی وجود دارد

  .اين حمايتی مشروط است. منتظرند نتيجه اقدامات و تداوم آن را ببينند
                                                                                                           

  2006مه 
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   سياست خصوصی سازی دارايی های عمومی
  خصوصی سازی در برزيل: نمونه

در شيوه توليد سرمايه داری اصل بر محترم بودن مالکيت خصوصی قرار 
البته لغت محترم بودن زمانی انتخاب شد که هنوز بورژوازی و اين . دارد
توليد به قدرت انحصاری در جامعه تبديل نشده بود و بنابراين کمی  شيوه

در حقيقت اصل نه برمحترم بودن بلکه براحاطه . دست به عصا راه می رفت
بنابراين بايد همه چيز به کاال . کامل آن برزندگی انسان در جوامع قرار دارد

ی که کاال شد اولين چيز. تبديل شود تا بشود روی آن در بازار حساب باز کرد
. نيروی کار بود تا بتواند در بازار به طور آزاد توسط مالکان آن ارائه شود

يعنی کارگران بعنوان تاجر فروشنده ی کاال ی خود بحساب آمدند اما اين 
کااليی بود که وجود سرمايه و هستی اين شيوه توليد برآن قائم بود اما سرمايه 

  .کامال شانه خالی کرد از وظيفه خود در بازتوليد اين کاال
زيرساخت های اقتصادی کاالی ديگری بود که تامين آن مستلزم مخارجی 
باال بود اما سرمايه برای حرکت و تکميل گردش خود بدان نيازی حياتی 

سرمايه چون مورد باال نمی خواست متحمل هزينه شود و بار مالی . داشت
آماده شدن برای مصرف به  اين وظيفه تا مرحله. نياز خود را خود تقبل کند

دولت سرمايه داری که نماينده طبقه سرمايه دار بود سپرده شد تا به حساب 
بدين سبب سرمايه . جامعه اين وظيفه  را انجام دهد تا مقدمات کار فراهم شود

گذاری های عظيم در زمينه ساخت بنادر، جاده ها، انبارها، راه آهن 
ی و آبی، ارتباطات درون و برون سراسری و حمل و نقل هوايی و زمين

کشوری، پست و تلفن و راديو و تلويزيون، سيستم مالی و بانک ها و غيره 
البته در کنار سرمايه، توده های مردم نيز از . توسط دولت ها انجام گرفت

  . بخشی ازين امکانات بعنوان امکانات عمومی بهره مند شدند
ها به طور کامل در حيطه و تا جنگ جهانی دوم کماکان اين زير ساخت 

کنترل دولت قرار داشت اما با پايان جنگ سياست سرمايه با تمهديداتی که در 
برتون وودز اتحاذ شد تغيير کرد و شيوه های عمل جديدی در همه ی زمينه 

تاسيس صندوق بين المللی پول و بانک جهانی اين گام ها را . ها تدوين شد
مان های جهانی ديگری چون سازمان تسريع کرد و در مراحل بعدی پي

، سپس GAATو موافقتنامه عمومی تجارت و تعرفه WTOتجارت جهانی
و  NAFTAموافقتنامه ها و بانک های توسعه منطقه ای و قاره ای چون نفتا

 1990از دهه . و غيره اين کوشش ها را تکميل کردCAFTA کفتا 
يای زندگی خصوصی سازی خصلتی جهانی پيدا کرد و در همه ی زوا



رسوخ کرد و به پيش برده شد تا اصل مالکيت خصوصی در جايگاه واقعی 
خود قرار گيرد و بخش خصوصی خوشه چينی از آن چه را که از جيب 

  . مردم و با بودجه جامعه انجام گرفته بود آغاز کند
مسلما در جامعه سرمايه داری دولت نه نماينده توده های کارگر و مردم که 

بقه حاکم سرمايه دار است و مالکيت های دولتی به مفهوم مالکيت نماينده ط
هرچند که با بودجه های  -اجتماعی در مقابل مالکيت خصوصی نيست 

اما اين انتقال صوری تاثيری چشم گير برزندگی  - عمومی انجام گرفته باشد
. مردم زحمتکش می گذارد و شرايط ناگوار زندگی آن ها را سخت تر می کند

ان امنيت شغلی خود را از دست می دهند و بازی با سرنوشت آن ها کارگر
مشاغل رسمی . شرايط کار سخت تر و بدتر می شود. راحت تر می شود

مزايا . دائمی به مشاغل غيررسمی قراردادی و قرارداد موقت تبديل می شود
که خود کالهی است که برسر کارگران گذاشته می شود تا دستمزد رسمی آن 

ش يابد، کاهش می يابد يا از بين می رود يا مشروط به شرايط غيرقابل ها کاه
فقر و فاقه گسترش می يابد و دسترسی مردم به امکانات . تحمل می شود

عمومی قطع و در مواردی سبب محروميت آن ها از نيازهای ضروری 
  .زندگی می شود

 سياست خصوصی سازی دارائی های عمومی و تبديل آن به دارائی های
خصوصی و انتقال فعاليت های معين دولتی به بخش خصوصی با جنگ دوم 

ابتدا غير از . آغاز شد 1945در آلمان اين امر درست در . سرعت گرفت
بخش های انرژی، بهداشت، حمل و نقل، آموزش و بهداشت بقيه بخش ها را 

تدريجا با ليبراليزه کردن بيشتر و رفرم در شاخه . مورد حمله قرار داد
اختاری، وظايف عمومی در بخش انحصارات دولتی مثل پست، ارتباطات، س

آب، برق و حمل نقل به بخش خصوصی منتقل شد و خصوصی سازی های 
در زمينه ی سازمان های دولتی برای کوچک کردن بخش دولتی و کاهش 

امروز دست درازی . مخارج دولت در بخش خدمات عمومی سرعت گرفت
ی طبقه کارگر در آموزش عمومی و شغلی مجانی و به دستاوردهای مبارزات

  به بعد شروع شد، سرعت می گيرد  2000بهداشت که از سال 
در انگليس اين امر از دوران حکومت مارگارت تاچر شدت می گيرد و 
تقريبا همه دارائی های دولتی، هواپيمايی، فرودگاه ها، معادن ذغال سنگ، 

 1990نفت، تلفن، آب و برق تا سال  بخش انرژی و گاز، بريتيش پتروليوم،
راه آهن سراسری و  1993سپس در . به بخش خصوصی واگذار می شود

خصوصی می شود و امروز فروش  1998بخش های وابسته به آن تا 
خبرگذاری بی بی سی و هم چنين سيستم بهداشتی در دستور کار است که با 

  .مقاومت مردمی به ويژه در زمينه بهداشت مواجه است
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در اياالت متحده آمريکا اين امر به صورت دو مرحله ای به اجرا در آمد به 
برای . اين طريق که سه بخش دولتی و نيمه دولتی و خصوصی ايجاد شد

خصوصی سازی بخش دولتی جهت کاستن حساسيت ها ابتدا آن ها را به 
ه سرماي. بخش نيمه دولتی منتقل می کنند و در اختيار کمون ها می گذارند

های بخش نيمه دولتی بدون دردسر به طور کامل به بخش خصوصی واگذار 
  .می شود

همان گونه که در باال گفته شد همه چيز در سرمايه داری کاال محسوب می 
شود و بايد خصوصيت کااليی آن ها برجسته شود تا قدرت رقابت در بازار 

به طور مثال . ندکاالها را داشته باشد و قانون عرضه و تقاضا در آن صدق ک
کاالی آموزش عرضه می شود و با توجه به تقاضای بازار روی توليد آن 

به اين . تصميم گيری می شود تا مطابق معيارهای تعين شده به مصرف برسد
طريق مدارس خصوصی و دانشکده های خصوصی عرض اندام می کنند و 

سيله برای امکان تدريجا به ويژه در جوامعی که خانواده ها آموزش را تنها و
رشد در جامعه می بينند و يا استفاده از امکانات بخش خصوصی به وسيله 
ای جهت بيان تشخص و موقعيت باالی اجتماعی تبديل می شود، وجاهت 
عمومی پيدا می کند که نمونه بارز آن مدارس خصوصی و دانشگاه 

زمان با هم . خصوصی در ايران است که هردو اين ديدگاه را نشان می دهند
رشد اين وجاهت دولت از وظيفه خود در بخش عمومی طفره می رود و 
مدارس و دانشگاه های دولتی دائما به قهقرا می رود و امکان خوب تحصيل 

اين مساله در جوامع . از کودکان خانواده های کارگری و فقير گرفته می شود
اعتراض قرار  پيشرفته تر که مردم به حقوق خود آگاهی بيشتری دارند مورد

می گيرد و مبارزات عمومی در اين باره سازمان داده می شود و شرکت در 
خصوصی سازی آموزش به مساله ای در خود باقی . آن ها تحريم می شود

بسياری . نمی ماند بلکه در زنجيره وابستگی متقابل بخش ها وارد می شود
ه دارائی ازين مراکز به کنسرن های بزرگ صنعتی و خدماتی وصل و ب

کنسرن ها تبديل می شوند و نيروی الزم را مطابق الگوی مصرف مورد 
خصوصی سازی ها حتی به نيروهای امنييتی ، جنگ و . نياز تربيت می کنند

  . خشونت و ترورنيز سرايت کرده است
در ايران افتخار خصوصی سازی آموزش در سطح گسترده به جمهوری 

دانشگاه های خصوصی به ويژه  مدارس خصوصی و. اسالمی تعلق دارد
دانشگاه آزاد اسالمی به دليل کمبود سرمايه گذاری در بخش آموزش عمومی 

در اين جا هدف از ايجاد بيش . و رشد جمعيت رونق غير معمولی گرفته است
از همه معطوف به مساله مالی است تا به استثنای اقليت ثروتمند با بخاک 

ن سکه جيب والدينی که به آروزی زندگی سياه نشاندن خانواده ها تا آخري



. بهتری برای کودکان خود  دو و سه شيفت کار می کنند را غارت کند
خصوصی . خصوصی سازی سازمان های دولتی تجربه ديگر اين رژيم است

سازی بهداشت که در زمان شاه آغاز شد به اقليت مرفه تعلق داشت که می 
های خصوصی استفاده کنند اما امروز توانستند از امکانات بهتر بيمارستان 

حتی بيمارستان های دولتی به نوعی خصوصی محسوب می شود و حتی 
در . آنانی که بيمه درمانی نيز دارند بخش اعظم مخارج را خود بايد تقبل کنند

کل روند خصوصی سازی از دوران بعد از جنگ و به ويژه زمان دولت 
و امروز حتی به بخش نفت و گاز و خاتمی تسريع شد و کماکان ادامه دارد 

  .پااليشگاه نيز رسيده است
  خصوصی سازی آب: خصوصی سازی ها در برزيل  

درصد آب شيرين جهان در  13. برزيل يک کشور با منابع غنی آب است
٪  70برزيل قابل دستيابی است و به بيانی زير خاک های سرزمين برزيل 

زيل و آرژانتين و اوروگوئه دخيره های آب جهان قرار دارد که بين بر
به همين سبب اين منطقه و به ويژه برزيل مورد عالقه کنسرن . مشترک است

های بزرگ توليد کننده نوشيدنی و آب معدنی چون نستله و کوکاکوال قرار 
اين عالقه به ويژه به خاطر خاصيت درمانی آب معدنی معطوف . گرفته است

 20های آب معدنی منطقه از قرن چشمه . به منطقه سائو لورنزو گرديد
به دنبالش اداره ويژه ای ايجاد شد تا کار تحقيق و ايجاد طرح . معروف شد

در . های ويژه برای استفاده ازين منابع در بهداشت کشور را به عهده بگيرد
دانشگاه ميناس دوره ی تراپی با آب معدنی و پزشکی آب گشايش يافت و 

منطقه يک پارک آب ايجاد شد که در هر کدام  برای هر چند منبع يا چشمه آب
فشارهای کنسرن بزرگ دارويی و شيمی به بسته شدن . پزشکی مستقر شد

سپس اين منابع آب معدنی از . اين اداره وحذف اين رشته پزشکی منجر شد
نستله اين  1996جمله سائولورنزو به بخش خصوصی واگذار شد و در 

انه ای را برای توليد آب معدنی کارخ 1998در سال . پارک را خريد
pure Life تمام سيستم تبليغاتی بکار گرفته شد و به مردم . ايجاد کرد

. الغا شد که آب مشروب آن جا مناسب شرب نيست در حالی که اينطور نبود
استفاده از فيلتر آبی رونق گرفت و سپس به مصرف آب شيشه ای نستله ختم 

تگاه های پمپاژی را بکار برد که به غارت با باال رفتن مصرف نستله دس. شد
توريست ها ديگر به . منابع آبی پرداختند و سبب مينرال زدايی زمين ها شدند

تازه مردم متوجه .  منطقه نيامدند و منبع درامد مردم منطقه از دست رفت



217 

مصرف آب . آن ها کمپينی را عليه نستله ايجاد کرده اند. عمق فاجعه شده اند
  .حريم کرده اند و به دادگاه شکايت برده اندنستله را ت

بخش های ديگری از آب برای ايجاد نيروگاه های عظيم آبی توليد برق 
بخش عمده . اختصاص يافته و به کنسرن های توليد کننده واگذار شده است

برق توليدی آن ها توسط کنسرن های کشاورزی منطقه مورد استفاده قرار 
فر انسان ساکن منطقه زير سد، آب الزم را برای می گيرد اما ميليون ها ن

زمين های شان از دست داده اند زيرا عرض و حريم کانال های آب به 
کنسرن تعلق گرفته  و توده های کشاورزان کوچک به کارگران بيکار تبديل 

 35٪ جمعيت يعنی 20شده اند و با وجود توليد مقادير عظيم برق هنوز 
در کنار انسان ها که وسيله امرار معاش خود . ارندميليون نفر اصال برق ند

را از دست داده اند حيوانات وحش بومی ساکن جنگل ها نيز از دست رفته 
  . اند و در نتيجه رشد حشرات به مصيبتی ديگر تبديل شده است

جنگل های بومی جايشان را با جنگل های درخت اکاليپتوس که برای توليد 
اغذی برای اروپا و امريکا کاشته می شوند عوض دستمال توالت و دستمال ک

اين درخت ها عامل ديگر غارت منابع آب و نمکی شدن زمين . کرده اند
ميليون کيلومتر مربع جنگل به حراج گذاشته شده  5در منطقه آمازون . هستند
ساله  40تا  5٪ کل مساحت جنگل ها با ليسانس  3طی ده سال گذشته . است

ار شده است تا ويران شود اما با جديت جلوی به بخش خصوصی واگذ
. مردمی را که برای سوخت خود از چوب جنگلی استفاده می کنند می گيرند
. چشمه ها و رودخانه ها خشک شده اند و مردم دچار کم آبی گرديده اند

  .بيماری های گوارشی و ساير بيماری ها شدت گرفته است
فرودگاه به  67. ل آغاز شدخصوصی سازی هواپيمايی برزي 2006درسال 

بخش خصوصی واگذار شد که مورد اعتراض کارکنان و کارگران آن ها 
لوال رئيس جمهور برزيل اعالم کرد که بايد بازار بورس فعال . قرار گرفت

٪ سرمايه کنسرن های دولتی را به بازار بورس سپرد و 49بنابراين . شود
وام به بخش خصوصی اين  بانک ملی را مسئول اين امر کرد تا با دادن

وظيفه را انجام پذير سازد يعنی با پول دولت ابتدا اين کنسرن ها را سودده 
سازد و سپس با دادن وام های ارزان به بخش خصوصی کنسرن ها را به آن 

درست !! ها بفروشد يا خريد آن ها را برای کنسرن های خارجی جالب سازد
سپس نوبت به بنادر، جاده و . م می دهندکاری را که رفقای لوال در ايران انجا

جذب سرمايه های خارجی و . خيابان سازی، برق و راه آهن دولتی رسيد
سپردن اين اقدامات به آن ها به عنوان موفقيت های بزرک مردمی نقل محافل 

جاده سازی ها به شرکتی اسپانيايی به . خبری و مراکز سمعی و بصری شد
  . ميليارد دالر واگذار شد 5.4کت برق به ميليارد دالر و شر 20مبلغ 



شرکت توليد کننده هواپيما که توسط بانک ملی  EMBRA 2009در زمستان 
 4270تامين مالی شده بود و از دولت لوال يارانه دريافت می کرد يکباره 

کارگر متال را اخراج کرد اين حقی بود که با خصوصی سازی اين صنعت 
  . ا زندگی کارگران بازی کندبه بخش خصوصی داده شد تا ب

ميليارد  100در همين سال در ساحل برزيل سفره های عظيم نفت با تخمين 
کشور بزرگ  10بشکه نفت و مقادير عظيم گاز کشف شد و برزيل در زمره 

 45لوال اليحه ای را به مجلس داد و خواست که . با ذخيره نفتی قرار گرفت
ک بخش اين اليحه مربوط به ي. روزه در مورد آن تصميم گيری شود

چگونگی مشارکت بخش خصوصی يا کنسرن های نفتی در استخراج منابع 
٪  30پيشنهاد دولت لوال اين است که دولت حداقل . جديدا کشف شده است

. ٪ آن را به کنسرن های نفتی واگذار کند70سهام را در اختيار داشته باشد و 
دنيا از ايران تا آلمان و آمريک  وقتی اين سياست ها را در کشورهای مختلف

قربانی کردن . باهم مقايسه می کنيم می بينيم که همه يک راه را دنبال می کنند
کارگران و مردم زحمتکش در مقابل سرمايه و يورش به هستی و بود و نبود 

دموکرات اند يا سوسيال . مهم نيست که چه نامی برخود می نهند. آن ها
اصل قضيه . د يا پوپوليست اند يا راست افراطیرفرميست چپ ان.دموکرات

  !!در خدمت سرمايه اند
  
  

 
  ناآرامی در پرو و کشتار سرخپوستان

 30با حمله نظاميان به سرخپوستان معترض  2009ژوئن  12روز جمعه 
دولت آلن گارسيا سه سال پيش با شعار مقابله با فساد . سرخ پوست کشته شدند

 1985گارسيا از . های چپ به پيروزی رسيدمالی در مقابل ناسيوناليست 
سالگی به عنوان جوان ترين رئيس جمهور آمريکای التين کارش را  36در 

 3.000دوران حکومت او با بحران شديد اقتصادی، تورم . آغاز کرد
درصدی، تشکيل گروههای شبه نظامی وابسته به حکومت، ناآرامی های 

مالی و کسترش فقر  همراه بود و  اجتماعی، کشتار، ناپديد شدن ها، فساد
او به کلمبيا و سپس به فرانسه گريخت . سبب روی کار آمدن فوجی موری شد

او گفت که  2006در انتخابات . دوباره به کشور برگشت 2001و در سال 
از اشتباهات گذشته درس گرفته است اما متاسفانه برخالف آن چه که می 

نسان هيچ گاه دوبار از يک سوراخ گويند آزموده را آزمودن خطاست و ا
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گزيده نمی شود بازهم مردم با فراموش کردن گذشته دردناک در انتخابات 
مشابه . شرکت کردند و بين بد و بدتر به انتخاب پرداختند و به او رای دادند

دولت آلن گارسيا با بستن . اين برخوردها را به وضوح در ايران نيز شاهديم
ا اياالت متحده به بهانه بهره گيری از منابع زيرزمينی قرارداد تجارت آزاد ب

برای مردم راه ورود کنسرن های بين المللی برای غارت منابع زيرزمينی، 
تخريب جنگل های طبيعی و خصوصی کردن آب رودخانه و محروم کردن 

مصوبه های . مردم بومی از دست يابی مستقيم به آن ها ، به پرو را باز کرد
هزار سرخپوست منطقه  400مصوبه جديد  10به ويژه  جديد قانونی

اکنون يک شرکت نفتی انگليس .  امازون را از زمين های شان می راند
فرانسوی مشغول اکتشاف نفت و گاز است و کنسرن های ديگر منتظر ورود 

  . و تقسيم منابع و منافع
اه در طی اين سه سال جنگ و گريز و درگيری ادامه داشته است اما از م

. آوريل آغاز شد 9تظاهرات گسترده سرخپوستان از . آوريل اوج گرفته است
نفر از ساکنين شهرهای باگوا و اتکوباما جاده ها را  5000از آن زمان 

. بلوکه کرده اند و حمل نقل کاالها به ويژه نفت و گاز را مشکل ساخته اند
فروکش کند اما  دولت ابتدا واکنشی نشان نداد و منتظرماند تا مساله خودش

در چهارم ماه مه يک قايق مسلح نظامی همراه با يک . جنبش گسترش يافت
فرانسوی بلوکادی را سرخپوستان برای جلوگيری از  -قايق کنسرن انگليسی

عبور قايق کنسرن ها روی رودخانه روی که مهم ترين شعبه آمازون است 
يون راديکال توسط ماه مه بعد از يک اکس 9در . بسته بودند تخريب کردند
اعالم " شهر وضعيت ويژه اعالم کرد و آن را  4سازمان بوميان دولت در 

!! عليه هرکسی خواند که می خواهد در روند تاريخ تغيير ايجاد کند" جنک
گارسيا در رابطه با ساکنان بومی منطقه آمازون گفت آن ها شهروند درجه 

  !! ميل کننديک نيستند و نبايد خواسته خود را به مردم تح
ژوئن نظاميان برای پايان دادن بلوکاد جاده ها از زمين و هوا  12در جمعه 

گاز اشک آور . با تانک و هلی کوپتربه مردم معترض در بوگوا حمله کردند
در اين حمله . به ميان مردم انداختند و با هلی کوپتر به آن ها شليک کردند

مصوبه جديد هستند،  10ه شدن نفر از بوميانی را که خواهان برگرداند 30
پليس را به گروگان  38نفر زخمی شدند و آن ها نيز  150کشته و بيش از 

در اين درگيری . گرفتند و با اسلحه مصادره کرده از آن ها به مقابله پرداختند
گارسيا در عکس العمل به تظاهرات دستور تشکيل . پليس نيز کشته شد 9

و به طور غير مستقيم دولت ونزوئال و کميسيونی را برای رسيدگی داد 
بوليوی را در اين ناآرامی ها مقصر خواند و سياستمدارانی را که از 

وی دستور دستگيری . سرخپوستان معترض حمايت می کنند مسئول خواند



که دولت را به نسل کشی سرخپوستان متهم  - سخنگوی سازمان بوميان را
ت آزاد اول سرمايه گذاران نفتی می کرده بود و گفته بود با قرار داد تجار

آيند، بعد پای سرمايه گذاران ديگر برای غارت چوب های جنگلی و آب 
داد که وی به سفارت نيکاراگوا پناهنده شد، زيرا با   - آمازون باز می شود

  .دستگيری به احتمال زياد اعدام می شد
  
  
  
  
    

 


