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 تحلیل هفته

!گو نیست سلبی پاسخ" رادیکالیسم  

مجمع عمومی کانون صنفی 
معلمان در میانە هفتە گذشتە بە 
دعوت هئیت مدیرە این کانون با 

از اعضای کانون  تنشرکت صدها 
کە اکثر آن ها فعالترین کوشندگان 
پیگیر حقوق صنفی معلمان بودند، 

                             .تشکیل شد

بنا بە گزارشاتی کە تا کنون از این 
مجمع توسط مسئوالن کانون 
صنفی معلمان منتشر شدە است، 
هئیت مدیرە جدید کانون از میان 
دەها داوطلبی کە برای شرکت در 
انتخاب این دورە هئیت مدیرە ثبت 

تن توسط مجمع  ٨١نام کردە بودند، 
عمومی انتخاب و نتیجە آراء همە 

مسئوالن  کاندیدادها در گزارش
کانون کە بعد از شمارش آرا 

         . مشخص شد، منتشر گردید

مجمع عمومی کانون، در شرایط و  
فضایی برگزار شد، کە مسئوالن 

دولتی بارها بە اشکال مختلف از 
جملە با محاکمە و زندانی کردن 
رهبران این تشکل صنفی، مانع 
ازتشکیل مجمع عمومی و فعالیت 

و از پذیرش  این تشکل شدە بودند
فعالیت آزادانە کانون سرباز می 

مدتی نیز وزیر اطالعات سعی . زدند
کرد با دادن وعدە آزادی تعدادی از 
رهبران کانون و تبدیل آن بە بازیچە 
دست دولت این تشکل صاحب نفوذ 

و مستقل را از مسیرش منحرف و 
آن را از محتوا و کارآیی تهی کند کە 

کانون  هوشیاری و پایبندی رهبران
صنفی این نقشە را نیز نقش برآب 

                                       . کرد

پس از این ناکامی، دستگاهای 

اطالعاتی و قضایی بار دیگر سخن 
گو و رئیس هئیت مدیرە کانون را 
محاکمە و بە زندان های طوالنی 

ادامه این  مدت محکوم کردند، در
ن روند، رهبران کانون صنفی معلما

در ادامه مبارزه خود ماه ها در زندان 
در دست به اعتصاب غذا زدند، 

حمایت از رهبران بیرون از زندان، 
کانون لحظه ای خاموش نشد، 
اعتراض های وسیع معلمان، 
کارگران و سایر گروە های اجتماعی 
و اتحادیە های جهانی معلمان و 
کارگری به سرعت گسترش یافت تا 

ر خواست این که حکومت در براب
موقتا  معترضان عقب نشست و

آقای . شدند زندانیان از زندان آزاد
باغانی یکی دیگر از رهبران کانون 

زندان حاضر بە تسلیم  نیز کە در
دوران  نشدە بود، تنها پس از اتمام 

     .بە اصطالح محکومیتش آزاد شد

 ٦هفتە پیش، محکومیت  حدود دو
سال زندان بە اسماعیل عبدی خبر 

ە شد، این واکنش از سوی داد
حاکمیت، حکایت از آن دارد کە با 

وجود تحمل تشکیل مجمع کانون و 
انتخاب تعدادی از رهبران پیشین کە 
سابقە زندان و محکومیت دارند، 
پیگرد رهبران کانون، بخصوص 
آنهایی کە تسلیم نشدە و نشوند 
هم چنان در دستور کار دستگاە 

                       .سرکوب قرار دارد

با این همە، اما باید توجە داشت  
کە دولت مردان از مدتی پیش در 
پی اعتراض و فشارهای کارگران، 
معلمان، پرستاران و روزنامە نگاران 
کە خواهان رفع موانع فعالیت 
تشکل های سندیکایی و فعالیت 

چنین فشار و  شان هستند و هم
اعتراض اتحادیە های کارگری 

بین المللی کار،  جهانی و سازمان
برای رعایت حقوق اتحادیەای و 
اجرای مقاولە نامە های این 
سازمان، ظاهرا علی الحساب، با 
تشکیل انجمن ها و تشکل های 
صنفی مشروط بە آن کە مانند 
کانون صنفی معلمان و انجمن 
روزنامە نگاران کە حالت اتحادیە 
کشوری را نداشتە باشند موافقت 

وم نیست درآیندە کردەاند، البتە معل
دولتیان حتی بە این حد هم در 

              .عمل متعهد باقی بمانند
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بنا بر این همان طور کە گفتە شد، 
همین حد عقب نشینی ثمرە تالش 
ها، اعتراض ها و ایستادگی خود 
زحمت کشان، بویژە رهبران تشکل 

بە حقوق  های مستقل و معتقد
زحمت کشان است، کە هزینەهای 
زیادی نیز برای آن پرداخت شدە 
است، تردیدی نیست کە این سطح 
از مبارزه نه نهایت خواست کارگران 
بلکە تنها گامی بە جلو در راستای 
احیای حقوق سندیکایی است، بنا 
بر این مقدمتا ضمن پیگیری هدف 

نهایی بایستی از این امکان قانونی 
فت، محتوی آنها را شکل بهرە گر

داد و آنها را بە پایگاه هایی برای 
مطالبات روز و تدارک  سازمان دهی

سا زمان های سراسری تبدیل کرد 
و جلوی سوء استفادە دولت از آن 
ها علیە کارگران و معلمان و دیگر 

                 .زحمت کشان را گرفت

رژیم پهلوی نیز در مقطعی از دوران 
پس از سرکوب زمامداریش 

اتحادیەهای کارگری مستقل و 
سراسری، تشکیل سندیکاە های 
کارگری در صنوف و واحدهای 
تولیدی و خدماتی را پذیرف و آن را 

نیز قانونی کرد، اما از تشکیل 
اتحادیە های کارگری سراسری و 
قانونی کردن فعالیت شان سرباز زد 
و در ضمن ساواک را نیز مانند 

ری اسالمی سازمان امنیت جمهو
مامور سرکوب فعالیت سندیکا های 

رژیم از  هدف هر دو. مستقل کرد

این کار و حتی دالیلی کە آن ها را 
تغییر  مجبور بە عقب نشینی و

تاکتیک نمودە نیز کامال مشابە 
دو مخالف تشکل یابی  هر. است

مستقالنە سراسری کارگران و 
مزدبگیران بودند و هستند، چون 

چانە زنی سبب افزایش قدرت 
کارگران و بهبود حقوق سندیکاێی و 
موقعیت اجتماعی و سیاسی 

اما بهر جهت . کارگران می شود

چنان کە گفتە شد، هردو مجبور بە 
عقب نشینی در مقابل فشارها 

با این همە، نە رژیم شاە . شدند
توانست با این ترفندها نقطە پایانی 

کارگران  بر مطالبات کارگران بگذارد و
ن دارد کە دست از مبارزە را بر آ

برای حقوق سندیکایی شان بردارند 
و نە جمهوری اسالمی قادر بە 

کما این کە . چنین کاری خواهد بود
. رضا شاە نیز موفق بە این کار نشد

رهبران کانون صنفی معلمان کە 
خودشان با این ترفند نا آشنا 

نیستند، با وجود وقوف بە این 
تیجە واقعیت، در نهایت بە این ن

رسیدەاند، کە بین غیرقانونی شدن 
رسمی و پذیرش فعالیت رسمی، 

اما . فعال دومی را انتخاب کنند
نگفتەاند کە فعالیت هایشان برای 
سازماندهی اتحادیە سراسری را 

انجمن صنفی . کنار خواهند نهاد
روزنامە نگاران نیز کە یک تشکل 

هم اکنون مشکل  ،سراسری است
مشابەای دارد. بهمین لحاظ آن 
دوستانی کە بدون در نظر داشت 
گذشتە کانون صنفی و رهبرانش بە 
زعم خودشان از موضع رادیکالیسم 
این کار معلمان را سازش کاری و 
فریب خوردگی، و غیرە ذالک تلقی 
می کنند و آنها را بخاطر تشخیص 
شان  سرزنش می کنند، بە نظر 
می رسد نە شرایط  و موقعیت 
کانون صنفی را درک می کنند و نە 
 متوجە هستند کە مبارزە بە ناگریز 
همواره افت و خیز دارد و هر افت 
موقتی  دراین یا آن  زمینە لزوما بە 
معنی دست کشیدن یک تشکل  از 
مطالبات و اهدافش نیست. از آن 
گذشتە باور ندارند کە همان هایی 
کە دولت را یک گام وادار بە این 

این کار عقب رفت کردند، می توانند 
از فرصت  با استفادە  را از جملە 

همین تشکل ها کە تا حدی نیز 
مصونیت قانونی پیدا می کنند، 

عقب نشینی های بعدی را نیز رقم 
کسانی کە تا این جا پیش  . بزنند

آمدەاند بقیە راە را نیز خواهند 
 پیمود. بر خالف نظر دوستان 
منتقد، تشکیل مجمع و انتخاب 
هئیت مدیرە جدید و انتخاب 
مجدد، عبدی، بهشتی و باغانی 
با رای باالی مجمع  حاکی از 
حمایت کانون از خط مشی، 
استقالل و رهبران مبارز پیشین 
و کنونی آن است. افزون بر این 
ها طرق دیگری برای سازمان دادن 

اتحادیە های سراسری وجود دارد 
کە در عمل هیچ قانونی نمی تواند 
مانع آنها شود.  دوستان منتقد 
متاسفانە برخورد شان ، با 
وجود ظاهر رادیکالش برخوردی 
ارادەگرایانە، سلبی و فاقد هر 
نوع پیشنهاد جایگزین عملی 
ایجابی است کە نە تنها کمک 
چندانی بە پیشرفت امور نمی 
کند، بلکە ممکن است عدەای را 
دل سرد و ناامید کند و از صحنە 
مبارزە دورشان سازد و اشاعە 

تفکری حتی بە سود تفکر چنین 
خود این دوستان هم نیست.هیچ 
حرکت و جنبشی در خالء با 
دادن شعار های رادیکال در 
متن، رادیکال نمی شود، بلکە 
در متن رویدادها و کلنجارهای 
اجتماعی و طبقاتی است کە 
رادیکالیسم واقعی و سازندە 
 در جنبش ها رسوخ  می کند و 
درنهایت تحول آفرین می شود. 
تصور می کنم تجربە تغییر و 
تحوالتی کە از آغاز شکل گیری خود 
کانون صنفی معلمان تا کنون در این 
تشکل رخ دادە، گرچە تنها مورد از 
این دست نیست، بە تنهایی بە 

              . اندازە کافی گویا است
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 بهینه حاکمیت در مدنی جامعه و فیصن های اتحادیه نقش
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 دکتر نچوچوه فرایدی و آیولور الوسگون ناتانیل

 دپارتمان مدیریت عمومی و روابط صنعتی، دانشگاه ایالتی الگوس نیجریه

 ترجمه گودرز

 

 

 اتحادیه های صنفی تحت حکومت نظامیان

برخوردار بوده تاریخ نیجریه از تنوع شدید در جو سیاسی 
 96کشور برای  0691از زمان استقالل در سال .  است

سال تحت دیکتاتوری نظامی و بقیه را با نوعی 
سالهای حکومت نظامیان . دموکراسی گذرانده است

البته تاثیرات عمده ای بر جنبش اتحادیه های صنفی و 
 .مبارزات کارگران نیجریه داشته اند

نظامی اتحادیه های  در سایه شاخصه های دیکتاتوری
صمفی مجبور بوده اند هرکول وار در مقابل سیاست ها 
و برنامه های نامطلوب این رژیم ها عکس العمل نشان 

نخستین چالش در مقابل اتحادیه ها در ارتباط با . دهند

بسیج نیرو برای مقاومت و مبارزه با برنامه های 
ده نامناسب و سرکوبگرانه تشکیالت اداری نظامیان بو

 .است

جنبش اتحادیه ای نیجریه نقطه اوج فعالیت های خود را 
در حالی که . هم در دوران حکومت نظامیان تجربه کرد

فعالیت های اتحادیه ها در دوران حکومت ژنرال گوون، 
ژنرال موریتاال و ژنرال بوهاری به اوج رسید، در زمان ژنرال 

بود که اتحادیه ها نه  0661تا  0699 بابانگیدا در سالهای
فقط در مبارزه برای بهبود حقوق اعضا و شرایط کار و 
استاندارد زندگی فعال شدند، بلکه در امر بازسازی 

 . دموکراسی هم به موفقیت هایی دست یافتند

اعتراضات مخالفان در سراسر  0669بطور مثال در سال 
ماموران و  کشور برای اعتراض به سرکوب، مزاحمت های

دستمزدها پایین بودند، اما . فقر و گرسنگی باال گرفت
با دیکتاتوری ( NLC)رهبری تشکیالت مرکزی کارگران 

نظامی حاکم همراه شده بود، و بنابراین نمی توانست 
در این پس زمینه . کوچکترین مقاومتی را سازمان دهد

یک اعتصاب سراسری را در تمام کشور به  ASUUبود که 
انداخت تا هدف بهبود شرایط زندگی و کار اعضایش را راه 

 .پیش ببرد

سطح باالی فقر در بین اعضا به اتحاد عملی اعضا دامن 

اعتصاب از نظر تعداد شرکت کنندگان بسیار موفق . زد
بود و خونتای حاکم مجبور شد با اتحادیه پای میز مذاکره 

ئه مبارزه جمعی باعث شد که راه حل هایی ارا. بنشیند
شوند تا شاید دشواری های موجود که ناشی از 
سیاست های اقتصادی دولت بودند تخفیف یابند، از 

 .جمله امکان افزایش جزئی حقوق و دستمزدها

مدعی است که تجربه مبارزه برای بازشماری " اوچه"
 هم پیروزی دیگری  0666انتخابات ریاست جمهوری سال 
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میکو . حکومت نظامیان بودبرای جنبش کارگری در دوران 
ژوئن بابانگیدا به  91ابیوال انتخابات را برده بود ولی در 

استناد چند شکایت قدیمی از وی انتخابات را منحل کرد 
در جریان . و نیجریه را به ورطه سقوط نظام کشاند

اعتراضات به دنبال این اقدام صدها نفر جان خود را از 
بابانگیدا  0666ت او 92دست دادند تا سرانجام در 

تسلیم شد و رضایت داد دولت انتقالی کنترل را به دست 
 .گیرد

در حالی که کشور در بحران عمیق غوطه ور بود، وزیر 
دفاع سانی آباچا قدرت را به دست گرفت و دولت موقت 
را با مسئولیت ارنست شو نکان که یک تاجر غیر حزبی 

زاری انتخابات بود به کار گماشت تا کشور را تا زمان برگ
آباچا در عین حال تمامی تشکل . اداره نماید 69در فوریه 

های دموکراتیک را منحل و فرمانداران نظامی را در همه 

گیری های حکومت هم دخالت و مشارکت داشته جا 
 .باشند

در دموکراسی نشانه ای از " مردم عادی"دوم آن که ترم 
مردم "به رسمیت شناختن طبقاتی دارد و تأکید بر 

بر تفاوت بین مردم با شاه و طبقه حاکمه داللت " عادی
برابری هم جای توجه دارد، تساوی حقوق و . دارد

 امکانات برابر سیاسی، اجتماعی و قانونی در میان 
 

. شهروندان نقش اساسی در تعریف دموکراسی دارد
برای رسیدن به دموکراسی واقعی اول از همه باید 

 .حاصل شود برابری شهروندی واقعی
 
 

تاریخچۀ معنا و مفهوم اتحادیه های صنفی در 
 ادبیات سیاسی

 

تعریفهای متنوعی را برای محققان " اتحادیه های صنفی"
 . و پژوهشگران جذاب ساخته است

مفاهیم البته بسته به نگاه و انتظار کارگران و چهارچوب 
 . قضایی حاکم در هر کشور متفاوت بوده است

ست که مفهوم دقیق اتحادیه صنفی معتقد ا" آکپاال"
ممکن است از یک وضعیت با دیگری براساس شرایط 
اقتصادی و سیاسی و رابطه حاکم بین کارگر و کارفرما 

 .مغایر باشد

اتحادیه های  0621مصوبه  10قانون کار نیجریه در ماده 
هر نوع ترکیب کارگران و : "صنفی را چنین تعریف می کند

دائم و موقت، که هدفش تبیین کارفرمایان در رابطه 
 ترکیب مورد . شرایط و مقررات ناظر بر کار کارگران باشد

 

 

 

 

 

 

اشاره اگر از ملزومات این قانون چه در مورد هدف و یا 
هریک از مواد اجرایی آن منحرف گردد، چه در تحدید کار 
صنف و یا منافع کارگران عضو باشد، غیر قانونی خواهد 

 ".بود

تجمع دستمزد و "به این صورت است که تعریف دیگر 
حقوق بگیران که با هدف تأمین و بهبود حقوق و شرایط 

 کار اعضا و برای توسعه و گسترش جایگاه اجتماعی و 

از سوی ." استاندارد زندگی اعضا در جامعه تشکل یابد
تشکل "اتحادیه صنفی را " سیدنی و بئاتریس وِب"دیگر 

و حفظ شرایط زندگی مستمر مزدبگیران برای تأمین 
بجای منتخبان مردم  .تعریف کرده اند" زحمتکشان
 .منصوب کرد

، موشود کاشیماُو االواله آبیوال خود را 0669در ژوئن 
بعنوان رئیس جمهور منتخب اعالم کرد و سپس مخفی 

 .ژوئن دستگیر شد 91شد تا در 

 ,NUPENG)در پاسخ به دستگیری او کارگران نفت 
PENGASSAN )ه اعتصاب سراسری زدند و دست ب

خواستار شدند آباچا فورا او را آزاد نماید و قدرت را به وی 
واگذارد؛ دشواری هائی که کشور را به جهنمی واقعی 

 .تبدیل کردند

به این طرف علیرغم تالش ها برای دموکراسی،  0666از 
. کشور دائما در ورطه مشکالت بیشتری فرو رفته است

ای به نام سیستم قضایی،  از آن جمله است مضحکه
فساد مالی، نزول قدرت، هزینه باالی زندگی، شبکه 
فرسوده ارتباطی، کمبود سوخت، آلیگارشی در خدمت 

بیفایده نیست اگر نگاه از نزدیک تری . دیکتاتوری و غیره
برای تدقیق این مشکالت که یکی پس از دیگری کشور 

 .اندازند، داشته باشیم ما را به خطر می

 کاتوری از عدالتکاری

سیستم قضایی و اجرای قانون را یکی از بزرگترین " ژگا"
گویی هیچ . مشکالت اداری در کشور می شناسد

رهبری باثباتی در کشور نیست که بتواند به این وضعیت 
حزب سیاسی الف با حزب سیاسی . مسخره پایان دهد

ب برای یک پست مبارزه می کنند و بعد ناگهان، به جای 
مسئول قانونی، اجرایی و نظارتی نتیجه را  آن که

بررسی و برنده را اعالم کند، حزب الف خود را برنده 
هیچ کس و هیچ ارگانی برای . انتخابات اعالم می کند

اصالح این شرایط اقدامی نمی کند، و این دلیلی است 
که اتحادیه های صنفی و تشکل های جامعه مدنی باید 

د را سازمان دهند و مسئوالن پای به میدان بگذارند، خو
 .این بازی مسخره را به پای حساب بکشانند
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 تشکل ها
 

 

:سندیکای نقاشان البرز  

الیحه اصالح قانون کار محکوم است   

 

 

 
 سایت حقوق معلم و کارگر  

شار سندیکای نقاشان البرز با انت
ای نسبت به الیحه اصالح  بیانیه

.قانون کار اعتراض کرده است  

:در متن این بیانیه آمده است  

الیحه اصالحیه ی قانون کار که از 
سوی دولت به مجلس ارایه شده، 
بخشی از اصالحیه های سابق 
قانون کار است که همگی علیه 

کارگران بوده و همان حداقل حقوق 

 .ار فعلی را نیز از آنان سلب می کندکارگران مندرج در قانون ک

« قانونی»این تازه ترین مورد دست اندازی به باقی مانده های حقوق 
کارگران، در شرایطی است که از یک سو معیشت همه ی جامعه و به ویژه 

به طوری که آمارهای جنجال )طبقه ی کارگر در شرایط فالکت باری قرار دارد 
یزان بیکاری، اعتیاد و خودکشی جوانان مؤید آن آمیز اخیر در مورد خط فقر، م

و از سوی دیگر عرصه ی واکنش تدافعی و فعالیت بر کارگران و تشکل ( است
 .کارگری تنگ تر و تنگ تر شده است« مستقل»های 

در ادامه این بیانیه این تشکل صنفی به صدور احکام سنگین زندان برای 
 .معلمان و کارگران اعتراض کرده است
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اعتراض کنید یحه اصالحی قانون کارعلیه برنامه ریزان، ال  
 
 
 
 

از طریق، خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های اجتماعی 
نستاگرامایتلگرام،  

و تشکیل کمپین های اعتراضی به روشنگری و انسجام کارگران 
 یاری رسانید

 
 
 
 

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، جناح های حکومتی در 
 برابر اعتراض های کارگری چاره ای جزء عقب نشینی ندارند

 
 
 
 

وادار به حاکمیت جمهوری اسالمی را  ها، اعتراضگسترش با 
 تمکین کنید

 
 

                     

       (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران 
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