
داری  کارگـران آلـمـان: در بـرابـر یـورش سـرمـایـه
 ساعت کار در هفته با دستمزد کامل! ٣٠ایستیم،  می

سندیکای فلزکاران نسبت به اخراج، انتقال، تعطیلـی، 
هـای : "بـوش"،  های ریاضتی در کـارخـانـه و سیاست

ننتال"، "و. ام. اف"،  و دیـگـر  "دایملر"، "ماله"، "کنتی
ها واکنش نشان داد و اواخر مـاه نـوامـبـر سـال  کارخانه
) در میدان کاخ شهر اشتوتـگـارت بـه ٩٨(آذرماه  ٢٠١٩

گـفـتـٔه  سازماندهی و تجمع اعتراضی اقدام کرد. بـنـا بـه
هزار کارگر از مناطق مختلف در  ١۵سندیکای فلزکاران، 

 این گردهمایی شرکت کردند.
کننده قطعـات  شرکت خودروسازی و تأمین ١۶٠حدود 

منظور "تعـدیـل" نـیـروی کـار،  خودرو در شهر "بادن"، به
ریـزی  طور جدی درحال بـرنـامـه یعنی اخراج کارگران، به
ریزی تبدیل بـازار کـار بـه  تر، برنامه هستند. از همه مهم

دیحیتالیزیرونگ ( خودکار شدن) و برقی کردن خودروهـا 
وری،  است که در آغاز کار خود قرار دارد. تحول و رشد فنا

داران در راستای افزایش سـود و  بهانه و دستاویز سرمایه
 تر به کارگران شده است.     تحمیل شرایط سخت

گروه کارفرمایان "صنایع فلز جـنـوب غـربـی آلـمـان"  
رویانه مـورد انـتـقـاد  ترش  اعتراض کارگران را با واکنشی

دهد. "اشتفان وولف"، رئیس گروه کارفـرمـایـان،  قرار می
پیش از تجمع اعتراضی کارگران گفته بود: "اعتراض بـه 

ست به شرکای اجتماعی و شـروعـی   ای این شکل ضربه
بد  برای مذاکراتی است که در رابطه با افزایش دستمـزد 

 رو داریم." در پیش
ای بود "به شرکای اجتماعی" و باید هـم  بله، این ضربه

بود. فضا و روحیـٔه مـبـارزاتـی، مـحـتـوای  چنین می این
هـا و  بسیاری از پالکاردها و شعارهای کارگران کـارخـانـه

هـا و  بخشی از سخنـرانـی
کننده روشن اعتراض   بیان

وگو دربارٔه نقش، جایگاه،  بحث و گفت
میزان تأثیرگذاری، و اصوًال نسبت و رابطه 

های  سندیکایی با تحول -جنبش کارگری
های پراهمیت  پرشتاب سیاسی کشور، از بحث

عرصه مبارزٔه کارگری در مقطع زمانی کنونی 
های اخیر و در جریان  در کشور است. در هفته

تدارک رژیم برای انتخابات مجلس شورای 
برگزار  ٩٨که در اسفندماه  -اسالمی یازدهم

هایش، صحنه سیاسی  و حاشیه -شود می
های خاص و  وانفعال میهن ما دستخوش فعل

ها در کشور و در  پراهمیتی است. سیر تحول
های مردم ایران از استبداد  سطح منطقه خاورمیانه و کًال غرب آسیا و همراه با نارضایتی ژرف توده

های اقتصاد، اجتماع، و فرهنگ، رژیم والیت فقیه  آفرینش در زمینه های معضل حاکم و سیاست
های مردمی،  را بیش از هرزمان دیگری در تنگنا قرار داده است. ادامه پیدا کردن اعتراض

های اعتراضی از یک سو و از سوی  نارضایتی گسترده اجتماعی، و کم شدن فاصله زمانی خیزش
های این مرحله حساس در  ها، از ویژگی دیگر خشونت فزاینده دیکتاتوری حاکم در رویارویی با توده

های  وواکنش شدت سیال میهن ما است. سیِر مبارزٔه طبقاتی حاد و کنش صحنه سیاسی به
ای که در کشور جریان دارد این پرسش کلیدی را در برابر فعاالن سیاسی و  پرقدرت اجتماعی

گذارد که: نسبت و سطح ارتباط و اتصال  سندیکایی و همه مبارزان راستیِن جنبش کارگری می
خصوصًا جنبش اعتراضی کماکان  -های صحنه سیاسی کشور با مبارزات جنبش کارگری تحول

عالوه، میزان تأثیر متقابل  در چه حدی است؟ به -پراکنده زحمتکشان در سراسر کشور
های مردم و صحنه سیاسی سیال با پیکار جنبش کارگری چقدر بوده و  ها و اعتراض نارضایتی

و ایجاد پیوندشان با یکدیگر   شان بر هم هست و چگونه و از چه راهی به تأثیرگذاری متقابل
هایی در فضای کنونی میهن ما نشانی دیگر از مسیر رو  توان یاری رساند؟ البته چنین بحث می
هرروی،  صورت خاص است. به صورت عام و جنبش کارگری به رشد جنبش ضد دیکتاتوری به به

اند: ضروری بودن احیای حقوق سندیکایی، بازسازی توان جنبش  ها، که از آن جمله این بحث
ها که همگی  دهی و همبستگی در این خواست کارگری و سندیکایی، و باال بردن سطح سازمان

توان و باید امیدوار بود که نیروهای راستین  اکنون جریان دارند. می اند، هم کلیدی و پراهمیت
شان در راه بازسازی جنبش  مدافع منافع طبقه کارگر ضمن تالش

کارگری و باال بردن نقش آن در عرصه جنبش همگانی ضد 

  ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴، ٢٩شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار
سھم دستمزد در تولید 

 چقدراست؟!

دهِی مبارزٔه منسجم و سراسرِی کارگران و زحمتکشان بر ضِد ظلم،  سوی سازمان پیش به
عدالتی، محرومیت، و سرکوِب حقوق صنفِی کارگران؛  برای تشکیل سندیکاهای مستقل  بی

  کارگری و در  راِه طرِد رژیم والیت فقیه! 

سخنی درباره ضرورت تلفیق مبارزٔه سیاسی
 صنفی در مرحلٔه کنونی و راهکارهای آن                          -

 ٣ادامه  در صفحه 

هـا در  تـریـن بـحـث یکی از مـهـم
عالی کار" هـنـگـام تـعـیـیـن  "شورای

حداقل دستمزد کـارگـران مشـمـول 
قانون کار، تعیین سهم "دستمـزد" در 
"تولید" است. کارفرمایـان، در کـنـف 
حمایت مستقیم دولـت، در تـمـامـی 

دروغ،  عالی کار، بـه های شورای جلسه
بر سهم باالی دستمـزد در قـیـمـِت 

شدٔه کاالها و خدمـات عـمـومـی  تمام
کنند. کارفرمایان همـواره  پافشاری می

مدعی بوده و هستند که بـاتـوجـه بـه 
سهم باالی دستمزد در تولید کاالهـا، 
امکان افزایش دستمزد عـادالنـه بـه 
میزانی که زحـمـتـکـشـان خـواسـتـار 

 اند، وجود ندارد.  آن

هـای انـرژی و  باتوجه به اجرای برنامه آزادسازی قیمت حامـل
گرانی بنزین، اینک موضوع محاسبه معیشِت خانوارهای کارگـری 
با موضوع سهم دستمزد در تولید، گره خورده و کارفرمایان بیش از 

ورزنـد. دولـت در  دهند و اصرار می گذشته بر این مسئله مانور می
های کلی نظام و در پیروی از اقتصاد مقـاومـتـی  چارچوب سیاست

عالی  ولی فقیه، همواره در مقام حامی اصلی کارفرمایان در شورای
کار اقدام کرده اسـت. امسـال هـم 

 ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

کارزار سندیکای کارگران صنایع 
های  فلزی آلمان بر ضد سیاست

اقتصادی اتحادیه اروپا و دولت 
 آلمان!



 ٢٩شمارۀ   ١٣٩٨بهمن  ١۴دوشنبه    ٢ 

ها اشاره شد، فصل  هایی که در سطرهای باال به آن دیکتاتوری از درون بحث
های اجتماعی  ها و الیه منظور همکاری و اتحاد عمل طبقه هایی به مشترک

شان در عمل اجتماعی،  گوناگون را پیدا کرده و بیرون کشیده و سرلوحٔه برنامه
در مسیر گذار به مرحله ملی و دمکراتیک   مبارزٔه سیاسی، و فعالیت سندیکایی

 قرار دهند.
جاست بر این نکته تأکید ورزیم  بحث مورد اشاره در آغاز مقاله، به در ورود به

های  که، مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از رخدادها و تحول
ویژه در چهار دهه گذشته، هرگز جدا نبوده و  چندوجهی تاریخ معاصر ایران و به

میزان  به -ها گسترش یافته و خود نیز بر هر تحولی همواره در دل این تحول
 اثر گذاشته است. -توانش در هر مقطع معین
ایم که مبارزه کارگران و زحمتکشان میهن ما و مسیر  ما بارها تأکید کرده

های سیاسی و با  گیری، قوام، و تکامل جنبش سندیکایی در امتداد تحول شکل
های  ها درآمیخته بوده است. زمانی که از مبارزه جنبش کارگری و فعالیت آن

 -های سیاسی ها را در بستر یا در بطن تحول گوییم، آن سندیکایی سخن می
 -گیریم. دفاع از حقوق صنفی ها درنظر می اجتماعی و همبسته با آن

های کنونی  سندیکایی زحمتکشان و تالش برای احیای آن را در حکم اولویت
های کارگری و سندیکایی در این مرحله حساس است، و پیوندی منطقی  حرکت

با جنبش اعتراضی مردم بر ضد استبداد و رژیم والیت فقیه و همچنین برضد 
های امپریالیسم داشته، دارد، و خواهد داشت.  ها، تهدیدها، و مداخله تحریم

های زرد حکومتی و نیروهای جبهه سرمایه و استبداد که  تالِش تشکل
های سیاسی بدانند  کوشند مبارزه سندیکایی و صنفی را جدای از تحول می
گاهی نیست. این بخشی از سیاست راهبردی رژیم والیت  هیچ به روی از سر ناآ

منظور تحمیل وضعیت تدافعی و احساس خالفکاری به طبقه کارگر  فقیه به
ایران است. فراموش نکنیم که افشای این سیاست وظیفه فعاالن سیاسی و 

ماه  سندیکایی اصیل و نه بدلی است. پس از سرکوب خونین خیزش مردمی آبان
و رخدادهایی مانند ترور شدن قاسم سلیمانی و ساقط کردن هواپیمای  ٩٨

های اخیر در  اکراینی با شلیک موشک سپاه، رژیم والیت فقیه در هفته
بازسازی قدرتش برای مقابله با مردم  چهارچوب راهبرد حفظ بقای نظام به

موازات آن، بازسازی  رفت از بحران، و به منظور برون تالش دست زده و به به
ای معین نیز تدوین و  های اقتصادی اش برنامه های امنیتی و سیاسی امکان

های اقتصادی بر مبنای بر آزادسازی اقتصاد،  آمادٔه اجرا کرد. درحقیقت، برنامه
رفت از  ناپذیر راهبرِد رژیم والیت فقیه در جهت حفظ نظام و برون جزو جدایی

بحران بوده و هست. معاون حقوقی حسن روحانی در گرماگرم بحران ناشی از 
سقوط هواپیمای اکراینی و رسوایی رژیم در این رابطه، با سرعت و دقت 

ها به بخش خصوصی" را به  سپاری امور و مالکیت برانگیزی طرح "برون تأمل
های نفت، گاز، و پتروشیمی ایران ارائه کرد.  اتحادیٔه صادرکنندگان فرآورده

باره گزارش داد: "معاون حقوقی  ماه، دراین دی ٢۵خبرگزاری ایسنا، 
جمهور، لعیا جنیدی، در چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیٔه  رئیس

های  های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به تحریم صادرکنندگان فراورده
آورد که کار  ظالمانه آمریکا تصریح کرد، این چالش برای ما اقناع مضاعفی می
سپاری امور و  را به بخش خصوصی بسپاریم، چراکه در فضای تحریمی با برون

ماند. ... باید  ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می مالکیت
های دولتی در این زمینه فعال شوند تا حداکثر ممکن، امور به بخش  دستگاه

ها و  ماده زمان با این تصریح، اعالم شد که بنا به خصوصی سپرده شود." هم
سازی بیشتری در راه است و سال آینده  ، خصوصی٩٩های بودجه سال  تبصره

تر خواهد یافت. واگذاری واحدها  سازی شتاب و ابعادی گسترده برنامه خصوصی
های بزرگ و استراتژیک به بخش خصوصی زیر عنوان  ها و کارخانه و مؤسسه

ها"، جزو راهکارهای دولت در  های دولتی برای تأمین هزینه "فروش دارایی
چهارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه است. همچنین عملیات "بازار باز" نیز 

وسیله بانک مرکزی جمهوری  رسمًا از سوی حسن روحانی رونمایی شد و به
اجرا درآمد. عملیاِت "بازار باز" بخش مهمی از برنامه تعدیل ساختاری  اسالمی به
این موارد باید حرکت معنادار بیت رهبری را نیز افزود. خبرگزاری  است. به

، گزارش داده بود که در ٩٨ماه  فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ا بهمن
اندیشی ساالنه نهادهای ذیل دفتر رهبری"، محمدجواد ایروانی،  همایش "هم

معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبری، اعالم داشت، نهادهای مالی و 
ها معنا و بار  شوند. این رشته اقدام اقتصادی زیر نظر ولی فقیه وارد بورس می

های  طورکلی توده ای معین داشته و حقوق و منافع زحمتکشان و به سیاسی
تهیدست جامعه را هدف قرار داده و بار بحران را بیش از گذشته بر دوش آنان 

های اقتصادی  گونه برنامه خواهد انداخت. نکته پراهمیت اینجاست که، این
ابزاری است برای تحکیم و گسترش پیوند رژیم والیت فقیه با سرمایه جهانی 

 رفت از بحران.  قصد حفظ نظام و برون به ادامۀ  سخنی درباره ضرورت تلفیق مبارزٔه  ...
مانند: "مزِد   کننده هایی گمراه پرسش اینجاست که، "آزادسازی مزد" زیر عنوان

ای"، "مزد توافقی"، و مزد بر اساس سن، چه ارتباطی با تدوین و اجرای  منطقه
گفته در سطرهای باال دارد؟ میان کاهش قدرت خرید طبقه  های پیش برنامه

ها به  سپاری امور و مالکیت هایی مانند: برون کارگر و زحمتکشان با اجرای برنامه
بخش خصوصی، وارد کردن نهادهای مالی زیر نظر ولی فقیه به بورس، و 

ای وجود دارد؟ چرا زمانی که دیگر اجزای مهم برنامه  عملیات بازار باز، آیا رابطه
های دولت و رژیم قرار  سازی و آزادسازی اقتصادی درصدر برنامه خصوصی

های صنفی  شوند جلوگیری از فعالیت آزادانٔه سازمان گیرند و رسمًا اعالم می می
ها البته  این پرسش گیرد؟ پاسخ به  پایه طبقاتی کارگران یعنی سندیکاها شدت می

دشوار نیست. درحقیقت کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان، نابودی امنیت 
شغلی کارگران، رواج قراردادهای موقت، و ممانعت از فعالیت آزادانٔه سندیکایی، با 

اجتماعی رژیم ارتباط مستقیم دارند،  -های اقتصادی آمیز برنامه  اجرای موفقیت
سودورزی  اجتماعی استبداد حاکم بر کشور با  -زیرا عملکرد اقتصادی

های انگلی فربه ارتباط مستقیم دارد! از این واقعیت این  داران و الیه سرمایه کالن
رفاهی زحمتکشان  -شود که، تأمین حقوق و منافع صنفی دست داده می نتیجه به

شان نظیر افزایش عادالنه  های فوری و حیاتی شان به خواست و دستیابی
های  دستمزدها و حق برخورداری از سازمان سندیکایی با مقابله و مبارزه با برنامه

اجتماعی رژیم و دولتش ارتباط مستقیم داشته و دارد! تجربه نزدیک  -اقتصادی
درستی بر آن  به چهار دهه اخیر مؤید این واقعیت است، واقعیتی که ما همواره و به

 ورزیم!  ایم و تأکید می تأکید ورزیده
وگو دربارٔه نقش، جایگاه، میزان تأثیرگذاری، و  روی، هنگام بحث و گفت ازاین

های پرشتاب سیاسی  سندیکایی با تحول -اصوًال نسبت و رابطه جنبش کارگری
شان بر  یکدیگر و تأثیر متقابل ها به ها را برجسته و درجٔه ارتباط آن کشور، این نکته
عالوه، برمبنای این ارزیابی، راهکارهای اصولی  توان نشان داد. به همدیگر را می

توان  طور عینی می ها و به تلفیق مبارزٔه صنفی و سیاسی را بر بستر واقعیت
کار بست! در این زمینه جنبش کارگری و  استخراج کرده و در مبارزٔه روزمره به

که بر  ای دیرپای برخوردار است چنان های انقالبی سندیکایی میهن ما از سنت
ای  سازی هم مبارزه توان کرد. مبارزه با خصوصی ها استناد می ها تکیه و بدان آن

های رژیم و عملکرد استبداد حاکم را هدف قرار  است سیاسی که از سویی سیاست
ای است با ماهیت صنفی که از دیگرسو با رویارویی در برابر  دهد، و هم مبارزه می

داران و نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان از حقوق  سرمایه زورگویی کالن
ای منطقی با مسائلی  کند. این سوی دیگر مبارزه همچنین رابطه آنان دفاع می

 تواند در بر گیرد.   مانند خواست افزایش دستمزد و لغو قراردادهای موقت را نیز می
های مرتبط با افزایش  آن اشاره کنیم، موضوع بحث نکته دیگری که باید به 

دستمزد در شرایط کنونی است. اخیرًا در بحث افزایش دستمزد و رابطه میان 
های فوری با احیای حقوق سندیکایی، مانورهایی  مبارزه برای دستیابی به خواست

های زرد  ها تشکل و همسو با آن -شده را از سوی دولت، کارفرمایان حساب
ها  را شاهدیم. با آزادسازی [افزایش ناگهانی] قیمت بنزین، بحث -حکومتی

منظور تعیین حداقل دستمزد سال  پیرامون چگونگی محاسبه سبد معیشت به
 -عالی کار و اعضای آن اند. کمیتٔه مزد شورای برانگیز شده آینده، جدی و جدال

اصطالح کارگری اما درواقع زرد  های به شان از اعضای تشکل که همگی
پاسخگوی خواست کارگران نیست. از همین روی، مانور این شورا بر  -اند حکومتی

ای" یا "دستمزد توافقی" و گاهی نیز "دستمزد  هایی مانند "دستمزد منطقه طرح
های زرد  تشکل  صنفی" را شاهدیم. ازآنجاکه طبقه کارگر و زحمتکشان به

عالی کار اعتماد و اعتقادی ندارند، مانور روی  های شورای حکومتی و تصمیم
هایی معین  بار کنونی، با هدف هایی، آن هم در مقطع زمانی عسرت چنین طرح
ها  آن ها را دست کم گرفت و نسبت به  گیرد. نباید این سلسله اقدام صورت می

ای در  نباید هوشیاری را از دست داد. طرح دستمزد توافقی یا صنفی یا منطقه
های  های مستقل و واقعی سندیکایی در معرض پیگرد ارباب اوضاعی که تشکل

عالی کار، یعنی رژیم، قرار دارند و حق فعالیت آزادانه و علنی ندارند و  شورای
نمایی از  عالی ندارند، تنها قدرت ای در این شورای سندیکاهای مستقل نیز نماینده

ای برای درهم شکستن مبارزٔه طبقه کارگر برای  داران و توطئه سرمایه سوی کالن
های  دهد. رهبران فاسد تشکل دستمزد عادالنه و دستبرد به معیشت آنان معنا می

اصطالح کارگری اما درواقع زرد حکومتی در همدستی با کارفرمایان و تأمین  به
های ضد کارگری، تالش دارند  منافع آنان و کمک به دولت برای اجرای برنامه

بیراهه  مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و افزایش عادالنه دستمزد را به
های دیگر این مبارزه را نابود سازند. ترفندهای  کشانده و در میانه راه با ضربٔه طرح

گسترش و  مختلف مجموعٔه زرد فاسد و رژیم تمامًا در جهت مقابله با جنبش رو به
توان از تعیین دستمزد صنفی سخن  رشد کارگری و سندیکایی است. چگونه می

که کارگران میهن ما از حقوق سندیکایی و  میان آورد و بر آن مانور داد درحالی  به
شان  منظور نگهبانی از منافع داشتن سندیکا به

 ٣ادامه  در صفحه محرومند؟  تعیین دستمزد با حضور نمایندگان 



 ٢٩شمارۀ    ١٣٩٨بهمن  ١۴دوشنبه    ٣ 

گیـری "ای .گ. مـتـال"  های ضد کارگری است. گرچه موضع کارگران به اقدام
کند و منافع سرمایه را  همراه با تردید بسیار است و به مشارکت اجتماعی تکیه می

هایی دیگر در بر داشتنـد،  برد، اما فشار وارده از طرف کارگران پیام زیر سؤال نمی
ها از نابودی مشاغل کوتاه"، "امنیت شغلی و حفظ محیط زیسـت،  مانند: "دست

ساعت کار در هفته با پرداخت کامل دستمزد و پرداخت خسارت به کارکنان".  ٣٠
برند و  داران را زیر عالمت سؤال می کارگران تغییرات مطرح شده از سوی سرمایه

به مشارکت اجتماعی] در نظام   گویند که "این ادعا [امتناع از ضربه درستی می به
ممکن است!  به همین خاطر پیش به سوی مبارزه اعتصابی و  داری غیر سرمایه

انقالبی!"  دو ماه پیش ،شرکت تولید و فروشنده قطعات خودرو به نام "پـروگـرس 
وورک" در شهر "اوبر کیرخ"، اعالم کرد که، گروه کارفرمایان را تـرک و از ایـن 

کند، عالوه بر این، قـرار اسـت  جمعی را هم ملغی می طریق قرار دادهای دسته
ساعت بیشتر و بدون پرداخت دستمزد بابت آن کار کنند. از  ۵کارگران در هفته  

آن زمان تا کنون کارگران با کمک سندیکای فلزکاران برای جلوگیـری از فسـخ 
ها در تالش هستند. خانم "اوا ماریا" نماینده کارگران با بـیـانـی  قراردادها و اخراج

کند"، فرار از تعهدها و  کارد، توفان درو می گوید: "هر کسی که باد می تر می دقیق
آید. ... نه به لـغـو  حساب نمی جمعی اشتباهی کوچک به الغای قراردادهای دسته

 کنیم!  قراردادها! ما علیه این تصمیم اعتصاب می
"یورگ شوارتز"، نماینده کارگران کارخانۀ در معرض تهدید تعطیل "کونتی تـک 

 ٢٠نـنـتـال  دهد که شرکت کنتی کوهنر" در شهر "اوپن وایلر" آلمان، گزارش می
کار هستند به اخراج و  هزار نفر از کارگرانش را که در نقاط مختلف دنیا مشغول به

هزار کارگر بـا خـطـر  ٧ها تهدید کرده است. فقط در آلمان  تعطیل کردن کارخانه
افزاید: "وقتی که آدم دقـیـق نـگـاه  اخراج روبرو هستند. این نماینده کارگران می

شود که در اصل، موضوع مربوط به کسـب حـداکـثـر سـود  کند، متوجه می می
است و هیچ ربطی به تغییر و تحول و حفظ محیط زیست نـدارد. ایـن اقـدامـی 
است بسیار کثیف علیه منافع کارگران."  در کارخانه بوش در شهر "فویر بـاخ"  و 
"شویبردینگن"، قرار است در دو سال آینده در مجموع هزار و شـشـصـد کـارگـر 
اخراج شوند. "فرانک شل"، نماینده کارگران در کارخانه بوش در شهر فویر بـاخ، 

ترین بحران اقتصادی رخ داد ایـن  که بزرگ ٢٠٠٨گوید : "شعار ما در سال  می
داری مبارزه کنیم! در آن زمان مـا  های سرمایه بود: با همه امکانات علیه بحران

موفق شدیم این شعار را جا بیندازیم ولی ظاهرًا شعار امروز کارفرماها این اسـت: 
راه  کنم در حال حاضر افرادی هستـنـد کـه بـه اخراج کارگران! من احساس می

ها برای آن مـبـارزه  اند ودر تالشند با ُپتک تمام دستاورد های ما را که سال افتاده
ها ترس و  ایم از ما بگیرند و از میان ببرند، در بین انسان دست آورده ایم و به کرده

وحشت ایجاد کنند، و این طور القا کنند که با این افراد و این شرایط بـایـد کـنـار 
آمد. ما اجازه نداریم این نظرها را بپذیریم. ترس، خوراکی است برای نـیـروهـای 

همین دلیل باید با مسئولیت تمام برای تـأمـیـن امـنـیـت  گرا و اوباش، به راست
اسـت  ای که برسر راهشان قرار داده شده ها در تله اجتماعی تالش کنیم تا انسان

 نیفتند و به درٔه  فقر  پرتاب نشوند."
ای ضـروری در بـرابـر هـجـوم  این تجمع اعتراضی باید همچون آغاز مبارزه

داری دانسته شود. باید به این مبارزه مشترک ادامه داد، در صورت ضـرور  سرمایه
ها و نابودی شغل  مان یعنی اعتصاب، بر ضد اخراج ترین سالح با استفاده از قوی

 مبارزه  ادامه خواهیم داد. و بر علیه منطق سودورزی به
[ترجمه از :"عصر ما"، روزنامه حزب کمونیست آلمان (د ک پ)، 

 ، نویسنده : "کریستا هورانی"]. ١٣٩٨آذر ماه  ٨

 ادامۀ سهم دستمزد ...

مستقیم و غیرمستقیم در مورد ادعای باال بودن سهم دستمزد در تولید  یار و 
هـای  یاور کارفرمایان بوده است. وزیر کار، چندی پیش، ضمن اشاره به جلسه

های کمیته دستمزد، یادآور شده بود که امسال در  عالی کار و محاسبه شورای
تعیین حداقل دستمزد و سهم دستمزد در تولید کـاالهـا بـایـد بـه دغـدغـه 

رغم چنین تبلیغات پر سروصدایی، واقعیت امـر ایـن  کارفرمایان توجه کرد! به
شده کاالها و خدمات  طورکلی در قیمت تمام های تولید و به است که در هزینه

عمومی در کشور ما، سهم دستمزد بسیار پایین است. خبرگـزاری ایسـنـا در 
اواسط آذرماه امسال در گزارشی با اشاره به تأکید کارفرمایان در سهم بـاالی 

های تولید، این پافشاری را ناموجه خوانده و ازجمله نوشته بـود:  مزد در هزینه
هـای  صورت تخصصی نگاه کنیم، سهم دستمزد در بسیاری از بنـگـاه "اگر به

هاست و با میانگین هـزیـنـه واحـدهـای  تولیدی کشور درصد پایینی از هزینه
توسعه هم انطباق و همخوانـی نـدارد.  تولیدی در کشورهای صنعتی و درحال

..." حال ببینیم آمارها و برآوردهای رسمی منتشر شده پیرامون سهم دستمزد 
ماه امسـال سـخـنـان  گویند؟ ایلنا در اوایل بهمن های تولید چه می در هزینه

عالی کار را منتشر کرد. در این گزارش  یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای
به آمارهای رسمی دوایر جمهوری اسالمی استناد شده و ازجمله آمده اسـت: 

شود بر طبق اطالعاتـی  "از مواردی که در کارگروه تخصصی مزد محاسبه می
شـدٔه کـاال و  که از گذشته وجود دارد، سهم دستمزد کارگر از هزیـنـٔه تـمـام

حـدود  ٨۴که این رقم در سال  درصد شد، درحالی ۵طور میانگین  خدمات، به
انـدازه سـایـر  درصد بود و این مشخص است کـه دسـتـمـزد کـارگـر بـه ١٧

ایـن  های تأثیرگذار رشد نکرده و مزد کارگر سـرکـوب شـده اسـت." بـه مؤلفه
های تولید اکنـون  این آمار رسمی، سهم دستمزد در هزینه ترتیب، با استناد به

کند که نیروی  درصد است. این آمار این نکته را نیز ثابت می ۵طور میانگین  به
 کار در کشور ما بسیار ارزان است. 

های تولید صرفًا تبلیـغـات  بزرگنمایی کردن تعمدی سهم دستمزد در هزینه
ای کـه بـا  هـای نـوکـیـسـه های وطنی است، نولیبـرال کنندٔه نولیبرال گمراه

ریاکاری تمام در پی اجرای برنامه آزادسازی دستمـزد هسـتـنـد. امسـال بـر 
، اجرای سیاست تعدیل ساختاری شتاب بیشتری پیدا ٩٩اساس الیحه بودجه 

های دولت و رژیم قرار خـواهـد  کند و برنامه آزادسازی دستمزد در اولویت می
ای و دستمـزد تـوافـقـی هـمـراه بـا  هایی مانند دستمزد منطقه گرفت. طرح

انـد کـه از سـوی  های تولـیـد، تـرفـنـدهـایـی بزرگنمایی سهم مزد در هزینه
منظور تدارک زمینه الزم در مسیـر  داران همراه با حمایت رژیم به سرمایه کالن

شوند. باید با هوشیاری این توطئه را افشـا و  کار زده می آزادسازی دستمزد به
 برای ناکام گذاردن آن کمر همت بست.

 ادامۀ کارزار سندیکای کارگران صنایع ...

 ادامۀ  سخنی درباره ضرورت تلفیق مبارزٔه  ...

شان و اجرایی کردن پیمان  واقعی طبقه کارگر و سندیکاهای مستقل
های طبقه کارگر ایران است. بدون مبارزه پیگیرانه برای  جمعی از خواست دسته

یافتنی نیستند. مبارزه  های طبقه کارگر دست احیای حقوق سندیکایی خواست
تردید با پیکار علیه دیکتاتوری  پیگیرانه برای احیای حقوق سندیکایی هم بی

تواند جایگزین سازمان سندیکایی در امر  رابطه تنگاتنگ دارد. هیچ تشکلی نمی
یک از نهادهای ساخته  دفاع از حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان باشد. هیچ
های صنفی، کانون عالی  و پرداخته رژیم مانند خانه کارگر، کانون عالی انجمن

های  ها تشکل شوراهای اسالمی کار، مجمع نمایندگان کارگری و نظایر آن
ها بنا بر ماهیت و  واقعی سندیکایی با ماهیت طبقاتی نیستند. این تشکل

داران و دیکتاتوری حاکم  بوده و  سرمایه عملکردشان، خدمتگزار منافع کالن
 هستند.

 کوتاه سخن؛
یابد،  های سیاسی رشد و قوام می جنبش کارگری و سندیکایی در بطن تحول

گذارد! جنبش  ها تأثیر می گیرد و متقابًال بر آن ها تأثیر می از این تحول
طور عینی  سندیکایی حاضر و اساسًا مبارزٔه سندیکایی، بر بستر واقعیت و به

اند و موجودیتش را در  هایش طبقاتی جریان دارد و در صحنه سیاسی جانبداری
صف پیکار با دیکتاتوری حاکم، بر ضد تحریم، و بر ضد مداخله امپریالیسم 

های  کند. جنبش کارگری میهن ما منادی اتحادعمل همه گردان تعریف می
 جنبش برضد استبداد مذهبی و برای طرد رژیم والیت فقیه است.

دهـی اسـت. ایـن دو  تالش کارفرما در این مورد، ادامه مبارزه برای امر سازمان
گویند: "ما در تالشیم ساختار سندیکا بر اساس سازمان محلی بـاشـد، بـدون  می

درنظر گرفتن اینکه پاسخ سازمان روابط کارگر و کارفرمای استان چه باشد." با هر 
تـوانـد بـه  شـود مـی ای تماس برقرار کرده و به او گفته می فرد تازه استخدام شده

دهی یک شبکه ارتبـاطـی  عضویت سندیکا درآید. سندیکا برای ادامه امر سازمان
دهـی را  راه انداخته است. مک کوچین مسئلٔه سـازمـان وسیله اعضای خود به به

داند. "اداره کار استان هرگز حقوق کارگـر را  شدنی می حل فقط از طریق مبارزات  
را بگیریم. "  مبارزه متحد کارگران صنعت غـذایـی، بـرای   نخواهد داد ما باید آن

 دهد. تأمین معیشت و امنیت شغلی کارگران آیندٔه روشنی را نوید می
[برگرفته از: سایت حزب کمونیست کانادا، روزنامه صدای مـردم، 
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داری بـوده اسـت.  مشاغل موقت و پرخطر رهاورد همیشگی سیستم سرمایه
داری کشـاورزان کـوچـک را وادار  در انگلستان، سیستم سرمایـه ١۶در قرن 

عنوان کارگر روزمزد به حاشیٔه شهرها مهاجـرت  کرد تا برای یافتن شغل و به می
، در مورد این طـبـقـه جـدیـد  ١٨کنند. ریچارد پرایس، فیلسوف انگلیسی قرن 

های کوچک، به کارگران روزمزد و اجیر تنزل پـیـدا  نویسد: "صاحبان زمین می
 تر گردید. "   شان در مزارع نیز سخت زمان شرایط زیستی کردند، و هم
های نوین  به چهرٔه کار را تـغـیـیـرهـایـی  آوری های اقتصادی و فن پیشرفت

سرعت رشد کـرده، هـمـانـنـد  شگرف داده است. مشاغل موقت و خطرناک به
هـای اقـتـصـادی و  های غالب بخش های قبل، اکنون یکی از مشخصه دوره
هـای  بندی طبقه کارگر است. تغییرهای اقتصادی و گسـتـرش کـاریـابـی الیه
افزاری، گسترش مشاغل موقت و فصلی را باعث گردیده است. این تغییرها  نرم

یابی و مبارزات مشترک کارگـران  ها، مشکالتی بر سر راه تشکل و دیگر دشواری
طـور  بـه  هـای غـذا رسـان یابی کارگران پیـک کند. در تورنتو، تشکل ایجاد می

ها و کارگران قرار گرفته است. این حرکت نویدبخـش  زمان موردتوجه شرکت هم
هـای  های شرکت عدالتی کارگران  پاسخی است جسورانه در جهت مقابله با بی

الـمـلـلـی  از سوی شرکت عظیم و بـیـن  های غذا رسان قدرتمند. کارگران پیک
کشور و نـزدیـک  ١۵بالد که در  خود می اند. این شرکت به فودورا استخدام شده

هزار رستوران فـعـالـیـت  ٣۶های  شهر با قرارداد غذا رسانی به مشتری ٣٠٠به 
غـذا رسـان   هـزار پـیـک ٢٢کند. همچنین مدعی است کـه بـیـش از  می

کنند. مدل تـجـارتـی  رسانی می های این شرکت غذا سوار برای مشتری دوچرخه 
هـا،  ای دیجیتالی (اپـلـکـیـشـن) اسـت کـه مشـتـری فودورا بر اساس برنامه

برای ایجاد ارتباط با یکدیگر از آن استفـاده   های غذارسان ها، و پیک غذاخوری
ها را نه در مقام کارمند استخدامی، بلـکـه در  کنند. شرکت فودورا غذارسان می

مقام پیمانکاران منفرد درنظر گرفته است تا از پرداخت بیمه بیـکـاری و دیـگـر 
بـی) را شـامـل –آی–سـی–مزایا که بیمه جبران خسارت استان انتاریو (دبـیـلـو

هـای  های بر اساس برنامه شود ، طفره برود.  این مشاغل موقت و استخدام می
کند. عـمـًال تـمـامـی  افزاری، روابط کارگری مورد انتظار را کامًال زیرورو می نرم

ها ذاتًا  که این نوع شغل-های کاری پذیری در ساعت خطرهای ناشی از انعطاف
های کاری و میـزان دسـتـمـزد،  نامشخص بودن ساعت -به آن مبتال هستند

گونه مشاغـل  شود. کارکنان این نبود مقررات ایمنی و آموزش کافی را شامل می
وآمد خود، یعنی ابزار کارشان، را خودشان باید  تأمین کنند که غالبًا  وسایل رفت

کـنـنـد. آنـان بـایـد هـزیـنـه  ها هم از ماشین استفاده می  از دوچرخه و بعضی
های احتمالی را هم خودشان پرداخت کننـد.  تعمیرات، بیمه، سوخت، و جریمه

دالر اسـت،  ٢١فودورا مدعی است که میانگین پرداختی مزد ساعتی در تورنتو 
دالر برای هر کیلومتر مسیر رفت  ١دالر برای هر تحویل غذا و  ۴٫۵ولی درواقع 

کند و خبری هم از مزایای بیمه درمانی و بازنشستـگـی  تحویل غذا پرداخت می
های جسمانی بسیار متداول است. اگـر  ویژه که در این نوع کار آسیب نیست. به

های تحویل غذا بنا بر ادعای شرکت فودورا واقعًا پیمانکـارهـایـی مـنـفـرد  پیک
شان را افزایش و  شوند در این صورت آنان اصوًال باید بتوانند نرخ کار دانسته می

شان را پوشش دهند. ولی واقعیت  های جانبی فعالیت شغلی از این طریق بتوانند هزینه
شان ازجمله  توانند وضعیت شغلی اند و بنابراین نمی امر اینست که آنان به شرکت وابسته

ها، کارکنان این صنعت درباره تشکیل  تغییر دهند. با تمام این بدرفتاری دستمزدشان را 
   بحث کردند. سندیکا شروع به

 افزاری افزاری برای مشاغل نرم دهی نرم سازمان
های دیگری دورهـم جـمـع  در نبود یک محل کار فیزیکی مشخص، مردم با روش

اند از راه همین  ها توانسته شوند. جالب است که کارکنان مشاغل بر اساس اپلکیشن می
کوچین، یـکـی از غـذا   گفته توماس مک افزاری این کار را انجام دهند. بنا به روش نرم
گوید: "اقـدام  های شرکت فودورا و از نخستین نفرهای فعال در ایجاد تشکل، می رسان

اولیه از فضای مجازی شروع شد." در پی ارتباطات دنیای مـجـازی و راه انـداخـتـن 
ها در پـارکـی در تـورنـتـو،  سواری و پیک ای مانند رقابت دوچرخه های اجتماعی برنامه
های تورنتو در مـورد  در پارک ٢٠١٨ها در تابستان  هایی از هسته مرکزی این پیک گروه

هـای  هـا فـراخـوان گوید: "به این پـیـک شرایط سخت کار شروع به بحث کردند. او می
زیادی داده شده بود، ولی این یکی کامًال متفاوت بـود زیـرا مـا دربـارٔه ایـنـکـه چـه 

ای الزم است بدهیم تا شرایط را تغییر دهیم بحث و بالفاصله شـروع بـه  دهی سازمان
 منظور تشکیل سندیکا کردیم. " آوری امضا به جمع

 سندیکای کارگران مواد غذایی زاده شد
و نـیـروی زیـادی   بعد از موفقیت کمی که از سندیکای اول داشتیم، که خود تالش

دبلیو) مراجعه کردیم که ایـن اتـحـادیـه   –پی  -یو -برد، به اتحادیٔه کارکنان پست (سی
کـچـیـن  دهی و کمک به ما معرفی کـرد. مـک بالفاصله لیسا شوفیلد را برای سازمان

گوید که این برای مقصد ما نقطه عطفی بود: "با راهنمایی و منابع عظیم اتـحـادیـه  می
 هایی بزرگ برای تشکل برداشتیم. " کارکنان پست، گام
دهی، پراکندگی وسیع و انفرادی بودن کارکنان  ترین مشکالت سازمان یکی از بزرگ

هـایـی  ها کارگـاه رسانی بوده است. فعاالن سندیکایی در زمینه این موضوع عرصه بسته
نـفـع  های غذارسان ترتیب دادند، و این بـه های سندیکایی برای پیک آموزشی و کالس

های تحویل غذا  "چگونه برگـٔه  طورمثال، کارکنان پیک سوار بود. به  های دوچرخه پیک
شان را تعمیر کنند، برای زمستان چه نـوع  مالیاتی خود را آماده کنند یا چگونه دوچرخه

ها برای جریمه پارکینگ اقامه دعوا کنند. هـمـه  لباسی انتخاب کنند، چگونه در دادگاه
هایی مفید بودند، اما همچنین بهبود ایمنی و شـرایـط  طور استراتژیک ارتباط ها به این

 محیط کاری هم جزو این برنامه راهبردی ما بود."
یکی از امتیازهای این نحوه کار، فعال کردن تـعـداد زیـادی از کـارگـران در امـر 

دهی در محیط کارهای معـمـولـی، تـعـداد  دهی است. در قیاس با امر سازمان سازمان
دهـی دارنـد. شـوفـیـلـد  زیادی از کارکنان غذا رسان برخوردی منفی با امـر سـازمـان

کمک هزاران هزار نفر نیاز داشتیم. " با حمایت و مـنـابـع  ها به گوید: "در این تالش می
های غذا رسان کارزارها را با روش آزمون و خطا و اصـالح  اتحادیه کارکنان پست، پیک

خطا، تا پایان کار ادامه دادند. بر اساس همین استراتژی، آنان پیشرفتی اساسی کردند. 
با اتحادیه کارکنان پست کار را   ٢٠١٨کند که "ما در پایان سال  مک کوچین اعالم می

 اند. شروع کردیم"  و حاال در همین تابستان صدها پیک وارد صف مبارزه شده
 های محلی دهی در ساختارهای سازمان ادامه سازمان

اکنون درخواست صدور گواهینامه برای تشکیل سندیـکـا بـه روابـط عـمـومـی  هم
دهـی  سازمان کارگری استان انتاریو ارسال شده، محلی که شرکت فودورا حق سازمـان

ای  مشاجره و انکار کشانده است. محیط کاری شرکت فودورا گردش مالـی ها را به پیک
خواهد  نسبتًا باالیی دارد، بنابراین کارفرمای این شرکت عالوه بر اینکه این حرکت را می

خواهد صدور گواهینامه برای سندیکا را قبل از اینکه عدٔه  بیشتری پـیـک  نابود کند می
به آن بپیوندند، در روند مرحله بررسی  متوقفش کـنـنـد.  

گفته مک کوچین و شوفیل، پـاسـخ اسـاسـی بـه  بنا به

کارگران صنعت غذایی 
دهی  کانادا: سازمان

های  مبارزه علیه شرکت
قدرتمند و کارفرمایان 

 زورگو

 ٣ادامه  در صفحه 


